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Kitab Mormon
LaPoran Yang DituLiS oLeH  

tangan MorMon  
Di ataS LeMPengan-LeMPengan  

Yang DiaMBiL Dari LeMPengan-LeMPengan nefi

Karenanya, itu adalah suatu ringkasan dari catatan tentang orang-orang 
nefi, dan juga tentang orang-orang Laman—Ditulis bagi orang-orang Laman,  
yang adalah sisa bani israel; dan juga bagi orang Yahudi dan orang bukan  
israel—Ditulis dengan cara perintah, dan juga melalui roh nubuat dan  
wahyu—Ditulis dan dimeteraikan, dan disembunyikan bagi tuhan, agar  
tidak dihancurkan—akan tampil melalui karunia dan kuasa allah untuk 
penafsirannya—Dimeteraikan oleh tangan Moroni, dan disembunyikan 
bagi tuhan, untuk tampil pada waktu yang tepat dengan cara melalui orang  
bukan israel—Penafsirannya melalui karunia allah.

Suatu ringkasan yang juga diambil dari Kitab eter, yang adalah sebuah 
catatan tentang orang-orang Yared, yang dicerai-beraikan pada waktu tuhan  
mengacaukan bahasa orang-orang, ketika mereka sedang membangun se-
buah menara untuk menggapai langit—Yang adalah untuk memperlihat-
kan kepada sisa bani israel hal-hal besar apa yang telah tuhan lakukan bagi 
leluhur mereka; dan agar mereka boleh mengetahui perjanjian-perjanjian  
tuhan, agar mereka tidak dienyahkan selamanya—Dan juga untuk 
diyakinkan nya orang Yahudi dan orang bukan israel bahwa Yesus adalah 
Kristus, allah Yang Kekal, yang menyatakan diri-nya kepada segala 
bangsa—Dan sekarang, jika ada kesalahan itu adalah kesilapan manusia; 
karenanya, janganlah mengecam apa yang dari allah, agar kamu boleh  
didapati tanpa noda pada kursi penghakiman Kristus.

terjemahan asli dari lempengan-lempengan ke dalam  
bahasa inggris  

oleh Joseph Smith, Jun.
edisi pertama bahasa inggris diterbitkan di  
Palmyra, new York, aS, pada tahun 1830

Diterbitkan oleh  
gereja Yesus Kristus  

dari orang-orang Suci Zaman akhir
Salt Lake City, utah, aS
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PraKata

Kitab Mormon adalah sejilid tulisan suci yang kudus yang sebanding  
de ngan alkitab. itu adalah sebuah catatan tentang urusan allah  deng an 

penghuni Benua amerika zaman dahulu dan memuat kegenapan injil 
abadi.

Kitab ini ditulis oleh banyak nabi zaman dahulu melalui roh nubuat 
dan wahyu. Perkataan mereka, yang ditulis di atas lempengan-lempengan 
emas, dikutip dan diringkas oleh seorang nabi-sejarawan bernama Mormon. 
Catat an itu memberi laporan tentang dua peradaban besar. Yang satu datang 
dari Yerusalem pada tahun 600 SM, dan sesudahnya terpisah menjadi dua 
bangsa, dikenal sebagai orang-orang nefi dan orang-orang Laman. Yang lain 
datang jauh lebih awal ketika tuhan mengacaukan bahasa-bahasa di Menara  
Babel. Kelompok ini dikenal sebagai orang-orang Yared. Setelah ribuan  
tahun, semuanya dihancurkan kecuali orang-orang Laman, dan mereka  
berada di antara leluhur orang-orang indian amerika.

Peristiwa puncak yang tercatat dalam Kitab Mormon adalah pelayanan 
pribadi tuhan Yesus Kristus di antara orang-orang nefi segera setelah ke-
bangkitan-nya. itu menerangkan ajaran-ajaran injil, menjabarkan rencana 
keselamatan, dan memberi tahu manusia apa yang mesti mereka lakukan 
untuk memperoleh kedamaian dalam kehidupan ini dan keselamatan kekal 
dalam kehidupan yang akan datang.

Setelah Mormon menuntaskan tulisan-tulisannya, dia menyerahkan  
la poran itu kepada putranya Moroni, yang menambahkan beberapa kata 
miliknya sendiri dan menyembunyikan lempengan-lempengan tersebut di 
bukit Kumora. Pada tanggal 21 September 1823, Moroni yang sama, yang 
pada waktu itu makhluk yang dimuliakan, yang dibangkitkan, menam-
pakkan diri kepada nabi Joseph Smith dan memberinya petunjuk yang  
berhubungan dengan catatan kuno dan penerjemahannya yang ditakdirkan 
ke dalam bahasa inggris.

Pada saatnya lempengan-lempengan itu diserahkan kepada Joseph Smith, 
yang menerjemahkannya melalui karunia dan kuasa allah. Catatan tersebut 
sekarang diterbitkan dalam banyak bahasa sebagai suatu kesaksian baru dan 
tambahan bahwa Yesus Kristus adalah Putra allah yang hidup dan bahwa 
semua orang yang mau datang kepada-nya dan mematuhi hukum dan tata 
cara injil-nya boleh diselamatkan.

Mengenai catatan ini nabi Joseph Smith berkata: “Saya memberi tahu sau-
dara-saudara bahwa Kitab Mormon adalah yang paling benar dari kitab apa 
pun di atas bumi, dan batu kunci agama kita, dan seseorang akan menjadi 
lebih dekat kepada allah dengan menuruti ajaran-ajarannya, daripada mela-
lui kitab lain apa pun.”



Di samping Joseph Smith, tuhan menyediakan sebelas orang lain untuk 
melihat lempengan-lempengan emas bagi diri mereka dan untuk menjadi 
saksi khusus akan kebenaran dan keilahian Kitab Mormon. Kesaksian tertu-
lis mereka disertakan di sini sebagai “Kesaksian tiga Saksi” dan “Kesaksian 
Delapan Saksi.”

Kami mengajak semua orang di mana pun untuk membaca Kitab  
Mormon, merenungkan dalam hati mereka pesan yang dimuatnya, dan  
kemudian bertanya kepada allah, Bapa Yang Kekal, dalam nama Kristus 
apakah kitab ini benar. Mereka yang menuruti cara ini dan bertanya dalam 
iman akan memperoleh kesaksian akan kebenaran dan keilahiannya melalui 
kuasa roh Kudus. (Lihat Moroni 10:3–5.)

Mereka yang memperoleh kesaksian ilahi ini dari roh Kudus akan  
juga mengetahui melalui kuasa yang sama bahwa Yesus Kristus adalah  
Juruselamat dunia, bahwa Joseph Smith adalah pewahyu dan nabi-nya 
pada zaman terakhir ini, dan bahwa gereja Yesus Kristus dari orang-orang 
Suci Zaman akhir adalah kerajaan tuhan yang sekali lagi ditegakkan di atas 
bumi, sebagai persiapan untuk kedatangan kedua Mesias.
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KeSaKSian tiga SaKSi
Dipermaklumkan kepada segala bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak, ke-
pada siapa pekerjaan ini akan datang: Bahwa kami, melalui kasih karunia  
allah Bapa, dan tuhan kita Yesus Kristus, telah melihat lempengan-lem-
pengan yang memuat catatan ini, yang adalah catatan dari orang-orang nefi, 
dan juga orang-orang Laman, saudara-saudara mereka, dan juga orang-orang 
Yared, yang datang dari menara yang mengenainya telah dibicarakan. Dan 
kami juga mengetahui bahwa itu telah diterjemahkan melalui karunia dan  
kuasa allah, karena suara-nya telah memaklumkannya kepada kami; kare-
nanya kami tahu dengan suatu kepastian bahwa pekerjaan ini adalah benar. 
Dan kami juga bersaksi bahwa kami telah melihat ukiran yang ada di atas 
lempengan-lempengan itu; dan itu telah diperlihatkan kepada kami melalui 
kuasa dari allah, dan bukan dari manusia. Dan kami memaklumkan dengan 
perkataan kesungguhan, bahwa seorang malaikat allah turun dari surga, 
dan dia membawa dan meletakkan di hadapan mata kami, sehingga kami 
melihat dan menyaksikan lempengan-lempengan itu, dan ukiran di atasnya; 
dan kami tahu bahwa adalah melalui kasih karunia allah Bapa, dan tuhan 
kita Yesus Kristus, sehingga kami melihat dan memberikan kesaksian bahwa 
hal-hal ini adalah benar. Dan itu adalah menakjubkan di mata kami. Wa-
laupun demikian, suara tuhan memerintahkan kami agar kami hendaknya 
memberikan kesaksian tentangnya; karenanya, untuk patuh pada perintah-
perintah allah, kami memberikan kesaksian tentang hal-hal ini. Dan kami  
tahu bahwa jika kami setia kepada Kristus, kami akan membersihkan pakai an 
kami dari darah semua orang, dan didapati tanpa noda di hadapan kursi 
penghakiman Kristus, dan akan berdiam bersama-nya secara kekal di dalam 
surga. Dan kehormatan adalah kepada Bapa, dan kepada Putra, dan kepada 
roh Kudus, yang adalah satu allah. amin.
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KeSaKSian DeLaPan SaKSi
Dipermaklumkan kepada segala bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak, ke-
pada siapa pekerjaan ini akan datang: Bahwa Joseph Smith, Jun., penerjemah 
pekerjaan ini, telah memperlihatkan kepada kami lempengan-lempengan 
yang mengenainya telah dibicarakan, yang memiliki tampilan dari emas; 
dan sebanyak lembaran yang telah Smith tersebut terjemahkan kami pegang 
dengan tangan kami; dan kami juga melihat ukiran di atasnya, yang selu-
ruhnya memiliki tampilan pekerjaan kuno, dan pengerjaan yang rumit. Dan 
ini kami berikan kesaksian dengan perkataan kesungguhan, bahwa Smith 
tersebut telah memperlihatkan kepada kami, karena kami telah melihat dan 
menimang, dan mengetahui dengan suatu kepastian bahwa Smith tersebut 
memiliki lempengan-lempengan yang mengenainya telah kami bicarakan. 
Dan kami memberikan nama kami kepada dunia, untuk bersaksi kepada  
dunia apa yang telah kami lihat. Dan kami tidak berdusta, allah memberikan 
kesaksian tentangnya.
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KeSaKSian naBi JoSePH SMitH
Perkataan nabi Joseph Smith sendiri tentang tampilnya Kitab Mormon 
adalah:

“Pada malam … tanggal dua puluh satu September [1823] … aku membawa 
diriku ke dalam doa dan permohonan kepada allah Yang Mahakuasa. …

“Saat aku demikian dalam tindakan meminta kepada allah, aku melihat 
seberkas cahaya yang tampak di dalam ruanganku, yang terus meningkat 
sampai ruangan itu lebih terang daripada saat tengah hari, ketika dengan se-
gera suatu sosok menampakkan diri di sisi pembaringanku, berdiri di udara, 
karena kakinya tidak menyentuh lantai.

“Dia mengenakan jubah longgar yang paling hebat putihnya. Putihnya 
melampaui apa pun yang duniawi yang pernah aku lihat; tidak juga aku 
percaya bahwa apa pun yang duniawi dapat dibuat untuk tampak demikian 
amat putih dan gemerlap. tangannya telanjang, dan lengannya juga, sedikit 
di atas pergelangan tangan; demikian, juga, kakinya telanjang, seperti halnya 
tungkainya, sedikit di atas pergelangan kaki. Kepala dan lehernya juga ter-
buka. aku dapat melihat bahwa dia tidak mengenakan pakaian lain selain 
jubah ini, karena terbuka, sehingga aku dapat melihat ke arah dadanya.

“Bukan saja jubahnya amat putih, tetapi seluruh sosoknya mulia melam-
paui uraian, dan air mukanya benar-benar bagaikan kilat. ruangan itu amat 
terang, tetapi tidak demikian sangat cemerlangnya seperti langsung di seki-
tar sosoknya. Ketika aku pertama memandangnya, aku takut; tetapi rasa ta-
kut itu segera meninggalkanku.

“Dia memanggilku dengan nama, dan berkata kepadaku bahwa dia ada-
lah seorang utusan yang diutus dari hadirat allah kepadaku, dan bahwa 
namanya adalah Moroni; bahwa allah memiliki suatu pekerjaan untuk aku 
lakukan; dan bahwa namaku akan dikenal dengan baik dan jahat di antara 
segala bangsa, kaum, dan bahasa, atau bahwa itu akan secara baik maupun 
jahat dibicarakan di antara semua orang.

“Dia mengatakan ada sebuah kitab tersimpan, ditulis di atas lempengan-
lempengan emas, memberikan sebuah laporan tentang penghuni terdahulu 
benua ini, dan sumber dari mana mereka terlahirkan. Dia juga mengatakan 
bahwa kegenapan injil abadi termuat di dalamnya, sebagaimana disampai-
kan oleh Juruselamat kepada penghuni zaman dahulu;

“Juga, bahwa ada dua batu pada bingkai lengkung perak—dan batu-batu 
ini, diikatkan pada sebuah lempengan dada, merupakan apa yang disebut 
urim dan tumim—tersimpan bersama lempengan-lempengan; dan kepemi-
likan dan penggunaan batu-batu ini adalah yang menjadikan Pelihat pada  
zaman kuno atau terdahulu; dan bahwa allah telah mempersiapkannya  
untuk tujuan menerjemahkan kitab itu.

*  *  *  *  *  *  *
“Lagi, dia memberi tahu aku, bahwa ketika aku memperoleh lempengan-

lempengan itu yang mengenainya telah dia bicarakan—karena waktu ketika 
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itu akan didapatkan belum digenapi—aku hendaknya tidak memperlihat-
kannya kepada siapa pun; tidak juga lempengan dada itu bersama urim dan 
tumim; selain kepada mereka kepada siapa aku akan diperintahkan untuk  
memperlihatkannya; jika aku melakukannya aku akan dihancurkan. Semen-
tara dia sedang bercakap-cakap denganku tentang lempengan-lempeng an 
itu, penglihatan dibukakan pada pikiranku sehingga aku dapat melihat tem-
pat di mana lempengan-lempengan itu tersimpan, dan itu dengan sedemi-
kian jelas dan terangnya sehingga aku mengenali tempat itu lagi ketika aku 
mengunjunginya.

“Setelah komunikasi ini, aku melihat cahaya di dalam ruangan mulai ber-
kumpul dengan segera di sekitar sosok dari dia yang telah berbicara kepa-
daku, dan itu berlanjut demikian sampai ruangan ditinggalkan gelap lagi, 
kecuali tepat di sekitarnya; ketika, dengan sekejap aku melihat, seakan-akan, 
suatu lorong terbuka secara langsung ke dalam surga, dan dia naik sampai 
dia sama sekali menghilang, dan ruangan ditinggalkan seperti sebelum ca-
haya surgawi ini membuat penampakannya.

“aku berbaring termenung akan keganjilan pemandangan itu, dan ter-
amat takjub pada apa yang telah diberitahukan kepadaku oleh utusan yang 
luar biasa ini; ketika, di tengah meditasiku, aku dengan tiba-tiba mendapati 
bahwa ruanganku mulai lagi menjadi diterangi, dan dalam sekejap, seakan-
akan, utusan surgawi yang sama berada lagi di dekat sisi pembaringanku.

“Dia memulai, dan kembali menuturkan hal-hal yang persis sama yang 
telah dia lakukan pada kunjungannya yang pertama, tanpa perbedaan sedi-
kit pun; yang setelah dilakukan, dia memberi tahu aku tentang penghakiman 
besar yang akan datang ke atas bumi, dengan kemusnahan hebat melalui 
bencana kelaparan, pedang, dan sampar; dan bahwa penghakiman yang me-
milukan ini akan datang ke atas bumi pada angkatan ini. Setelah menuturkan 
hal-hal ini, dia naik lagi seperti yang telah dia lakukan sebelumnya.

“Pada waktu ini, sedemikian dalamnya kesan yang dibuat dalam piki-
ranku, sehingga keinginan tidur telah lenyap dari mataku, dan aku ber ba-
ring diliputi ketercengangan pada apa yang telah aku lihat maupun juga 
dengar. tetapi alangkah terkejutnya aku ketika aku melihat lagi utusan yang 
sama di sisi pembaringanku, dan mendengar dia menceritakan kembali atau 
mengulangi sekali lagi kepadaku apa yang sama seperti sebelumnya; dan 
menambahkan suatu peringatan kepadaku, memberi tahu aku bahwa Setan 
akan mencoba untuk menggodaku (sebagai akibat dari keadaan melarat ke-
luarga ayahku), untuk memperoleh lempengan-lempengan itu untuk tujuan  
menjadi kaya. ini dia larang aku, mengatakan bahwa aku mesti tidak memiliki 
sasaran lain dalam pandangan dalam memperoleh lempengan-lempeng an 
itu selain untuk memuliakan allah, dan mesti tidak dipengaruhi oleh motif 
lain apa pun selain untuk membangun kerajaan-nya; jika tidak aku tidak  
dapat memperolehnya.

“Setelah kunjungan ketiga ini, dia kembali naik ke dalam surga seperti 
sebelumnya, dan aku ditinggalkan lagi untuk merenung tentang keanehan 
dari apa yang baru saja telah aku alami; ketika hampir segera setelah utusan 
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surgawi itu naik dariku untuk ketiga kalinya, ayam jantan berkokok, dan aku 
mendapati bahwa siang sedang menghampiri, sehingga pembahasan kami 
mestilah telah memakan waktu seluruh malam itu.

“aku tak lama setelah itu bangkit dari pembaringanku, dan, seperti 
bia sa, pergi pada kerja yang perlu pada hari itu; tetapi, saat berusaha untuk  
bekerja seperti pada waktu-waktu yang lain, aku mendapati kekuatanku  
demikian terkuras sehingga menjadikanku sama sekali tak sanggup. ayahku,  
yang sedang bekerja bersamaku, menemukan sesuatu yang tidak beres 
de nganku, dan memberi tahu aku untuk pulang ke rumah. aku mulai 
de ngan maksud untuk pulang ke rumah; tetapi, dalam berusaha untuk me-
nyeberangi pagar dari ladang di mana kami berada, kekuatanku sama sekali  
gagal menopangku, dan aku jatuh tak berdaya di atas tanah, dan untuk  
sesaat sungguh tidak sadar tentang apa pun.

“Hal pertama yang dapat aku ingat kembali adalah sebuah suara yang 
berbicara kepadaku, memanggilku dengan nama. aku menengadah, dan 
melihat utusan yang sama berdiri di atas kepalaku, dikelilingi oleh cahaya 
seperti sebelumnya. Dia kemudian menuturkan lagi kepadaku semua yang 
telah dia tuturkan kepadaku malam sebelumnya, dan memerintahkanku un-
tuk pergi kepada ayahku dan menceritakan kepadanya tentang penglihatan 
dan perintah-perintah yang telah aku terima.

“aku patuh; aku kembali kepada ayahku di ladang, dan menceritakan 
kembali seluruh masalah kepadanya. Dia menyahutiku bahwa itu dari  
allah, dan memberi tahu aku untuk pergi dan melakukan sebagaimana dipe-
rintahkan oleh utusan itu. aku meninggalkan ladang, dan pergi ke tempat di 
mana utusan itu telah memberi tahu aku lempengan-lempengan itu tersim-
pan; dan disebabkan oleh jernihnya penglihatan yang telah aku peroleh me-
ngenainya, aku mengenali tempat itu seketika aku tiba di sana.

“tidak jauh dari desa Manchester, ontario County, new York, ada sebuah 
bukit berukuran cukup besar, dan paling tinggi dari apa pun di lingkungan 
itu. Pada sisi barat bukit ini, tidak jauh dari puncaknya, di bawah sebuah 
batu berukuran cukup besar, terletak lempengan-lempengan itu, disimpan 
di dalam sebuah kotak batu. Batu ini tebal dan membulat di tengah pada sisi  
atasnya, dan menipis ke arah pinggirnya, sehingga bagian tengah darinya 
kelihatan di atas tanah, tetapi pinggirnya di seputarnya tertutup dengan 
tanah.

“Setelah menyingkirkan tanah, aku mendapatkan sebuah pengungkit, 
yang aku pasang di bawah pinggiran batu itu, dan dengan sedikit pengerah an 
upaya mengangkatnya. aku melihat ke dalam, dan di sana memang aku  
melihat lempengan-lempengan itu, urim dan tumim, dan lempengan 
dada, sebagaimana dinyatakan oleh utusan itu. Kotak yang di dalamnya itu  
terletak dibentuk dengan meletakkan batu-batu bersama dalam sejenis  
semen. Di bagian terbawah kotak diletakkan dua batu menyilangi kotak itu,  
dan pada batu-batu ini terletak lempengan-lempengan itu dan benda-benda  
lain bersamanya.

“aku membuat upaya untuk mengeluarkannya, tetapi dilarang oleh 
utus an itu, dan diberi tahu lagi bahwa waktu untuk menampilkannya 
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belumlah tiba, tidak juga akan, sampai empat tahun sejak waktu itu; tetapi 
dia memberi tahu aku bahwa aku hendaknya datang ke tempat itu tepat  
dalam satu tahun sejak waktu itu, dan bahwa dia di sana akan bertemu  
denganku, dan bahwa aku mesti melanjutkan untuk melakukannya sampai 
waktunya akan tiba untuk mendapatkan lempengan-lempengan itu.

“Sesuai dengan itu, sebagaimana aku telah diperintahkan, aku pergi pada 
akhir tiap tahun, dan pada tiap kalinya aku menemukan utusan yang sama 
di sana, dan menerima petunjuk dan kecerdasan darinya pada tiap pemba-
hasan kami, perihal apa yang akan tuhan lakukan, dan bagaimana dan  
dengan cara apa kerajaan-nya mesti dipandu pada zaman terakhir.

*  *  *  *  *  *  *
“Pada akhirnya waktunya tiba untuk mendapatkan lempengan-

lempeng an, urim dan tumim, dan lempengan dada itu. Pada hari kedua  
puluh dua bulan September, seribu delapan ratus dan dua puluh tujuh,  
setelah pergi seperti biasa pada akhir tahun yang lain ke tempat di mana itu 
disimpan, utusan surgawi yang sama menyerahkannya kepadaku dengan 
tanggung jawab ini: bahwa aku mesti bertanggung jawab atasnya; bahwa jika 
aku akan membiarkannya lepas dengan sembrono, atau melalui kelalaian 
apa pun dariku, aku akan disingkirkan; tetapi bahwa jika aku akan meng-
gunakan segala ikhtiarku untuk melindunginya, sampai dia, utusan itu, akan 
datang mengambilnya, itu akan dilindungi.

“aku segera mendapati alasan mengapa aku telah menerima perintah-
perintah yang sedemikian ketatnya untuk menjaganya tetap aman, dan 
mengapa utusan itu berkata bahwa ketika aku telah melakukan apa yang  
dituntut dari tanganku, dia akan datang mengambilnya. Karena segera se-
telah diketahui bahwa aku memilikinya, pengerahan upaya yang paling 
dahsyat digunakan untuk memperolehnya dariku. Setiap tipu muslihat yang 
dapat diciptakan dikerahkan untuk tujuan itu. Penganiayaan menjadi lebih 
pahit dan hebat daripada sebelumnya, dan khalayak ramai berada dalam 
kesiagaan secara berkelanjutan untuk memperolehnya dariku jika mungkin. 
tetapi dengan kebijaksanaan allah, itu tetap aman dalam tanganku, sam-
pai aku telah merampungkan melaluinya apa yang dituntut dari tanganku.  
Ketika, menurut rencana, utusan itu datang mengambilnya, aku menyerah-
kannya kepadanya; dan dia memilikinya dalam tanggung jawabnya sampai 
hari ini, hari kedua bulan Mei, seribu delapan ratus dan tiga puluh delapan.

untuk catatan yang lengkap, lihat Joseph Smith—Sejarah, dalam Mutia ra 
yang Sangat Berharga, dan History of The Church of Jesus Christ of Latter-day  
Saints (Sejarah gereja Yesus Kristus dari orang-orang Suci Zaman akhir), 
jilid 1, bab 1 sampai 6.

Catatan kuno itu yang demikian ditampilkan dari bumi bagaikan suara 
orang-orang yang berbicara dari debu, dan diterjemahkan ke dalam bahasa 
modern oleh karunia dan kuasa allah seperti dipersaksikan oleh penandasan 
ilahi, pertama kali diterbitkan bagi dunia dalam bahasa inggris pada tahun 
1830 sebagai the Book of Mormon.
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PenJeLaSan SingKat tentang  

Kitab Mormon
Kitab Mormon adalah sebuah catatan sakral tentang orang-orang di amerika 
kuno, dan diukir di atas lembaran-lembaran logam. empat jenis lempengan 
logam dibicarakan dalam kitab itu sendiri:
 1. Lempengan-Lempengan Nefi, yang terdiri dari dua jenis: Lempengan-Lem-

pengan Kecil dan Lempengan-Lempengan Besar. Yang terdahulu lebih 
terutama dibaktikan pada masalah rohani dan pelayanan dan ajaran para  
nabi, sementara yang belakangan sebagian besar diisi oleh sejarah dunia wi 
tentang orang-orang yang terkait (1 nefi 9:2–4). Sejak zaman Mosia,  
meskipun demikian, lempengan-lempengan besar juga memasukkan  
butir-butir dengan kepentingan rohani yang utama.

 2. Lempengan-Lempengan Mormon, yang terdiri dari sebuah ringkasan oleh 
Mormon dari Lempengan-Lempengan Besar nefi, dengan banyak ulasan. 
Lempengan-lempengan ini juga memuat kelanjutan sejarah oleh Mormon 
dan tambahan oleh putranya Moroni.

 3. Lempengan-Lempengan Eter, yang menyajikan sejarah orang-orang Yared. 
Catatan ini diringkas oleh Moroni, yang menyisipkan ulasannya sendiri 
dan menggabungkan catatan itu dengan sejarah umum di bawah judul 
“Kitab eter.”

 4. Lempengan-Lempengan dari Kuningan dibawa oleh orang-orang Lehi dari 
Yerusalem pada tahun 600 SM. ini memuat “lima kitab Musa, … Dan juga 
sebuah catatan tentang orang-orang Yahudi dari awal, … hingga ke per-
mulaan pemerintahan Zedekia, raja Yehuda; Dan juga nubuat-nubuat para  
nabi kudus” (1 nefi 5:11–13). Banyak kutipan dari lempengan-lempengan 
ini, mengutip Yesaya dan para nabi lain dalam alkitab dan yang bukan 
dalam alkitab, tampak dalam Kitab Mormon.
Kitab Mormon tersusun dari lima belas bagian atau pembagian utama,  

dikenal, dengan satu perkecualian, sebagai kitab-kitab, masing-masing ditan-
dai dengan nama penulis utamanya. Bagian pertama (enam kitab pertama, 
berakhir dengan omni) adalah terjemahan dari Lempengan-Lempengan  
Kecil nefi. antara kitab omni dan Mosia ada sisipan yang disebut Kata-Kata  
Mormon. Sisipan ini menghubungkan catatan yang terukir di atas  
Lempeng an-Lempengan Kecil dengan ringkasan Mormon dari Lempengan-
Lempeng an Besar.

Bagian terpanjang, dari Mosia sampai Mormon, sampai dengan pasal 7, 
adalah terjemahan ringkasan Mormon dari Lempengan-Lempengan Besar 
nefi. Bagian kesimpulan, dari Mormon, pasal 8, sampai akhir dari jilid ini, 
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diukir oleh putra Mormon, Moroni, yang, setelah menyelesaikan catatan  
kehidupan ayahnya, membuat ringkasan dari catatan orang-orang Yared  
(sebagai Kitab eter) dan kemudian menambahkan bagian-bagian yang  
dikenal sebagai Kitab Moroni.

Pada atau kira-kira tahun 421 M, Moroni, nabi-sejarawan terakhir orang 
nefi, memeteraikan catatan sakral itu dan menyembunyikannya bagi tuhan, 
untuk ditampilkan pada zaman akhir, sebagaimana diramalkan oleh sua ra 
allah melalui para nabi-nya zaman dahulu. Pada tahun 1823 M, Moroni 
yang sama ini, pada waktu itu sosok yang dibangkitkan, mengunjungi nabi 
Joseph Smith dan sesudah itu menyerahkan lempengan-lempengan berukir 
itu kepadanya.

Tentang edisi ini: Beberapa kekhilafan kecil dalam teks telah terulang pada 
edisi-edisi lalu dari Kitab Mormon yang diterbitkan dalam bahasa inggris. 
edisi ini memuat koreksi yang tampaknya pantas untuk membawa materi 
tersebut ke dalam kesepadanan dengan naskah-naskah sebelum penerbitan 
dan edisi-edisi terdahulu yang disunting oleh nabi Joseph Smith.
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   Kitab Nefi Pertama

PemeriNtahaN daN PelayaNaNNya

Sebuah laporan tentang lehi dan istrinya Saria, dan keempat putranya, 
yang disebut, (mulai dari yang tertua) laman, lemuel, Sam, dan Nefi. 
tuhan memperingatkan lehi untuk berangkat dari tanah yerusalem, 
karena dia bernubuat kepada orang-orang mengenai kedurhakaan me-
reka dan mereka berupaya menghancurkan hidupnya. dia mengada-
kan perjalanan tiga hari ke padang belantara bersama keluarganya. 
Nefi membawa kakak-kakaknya dan kembali ke tanah yerusalem un-
tuk mendapatkan catatan tentang orang-orang yahudi. laporan tentang 
penderitaan mereka. mereka mengambil para putri ismael menjadi is-
tri. mereka membawa keluarga mereka dan berangkat ke padang be-
lantara. Penderitaan dan kesengsaraan mereka di padang belantara. 
lintasan perjalanan mereka. mereka datang ke perairan luas. Kakak-
kakak Nefi memberontak terhadapnya. dia mempermalukan mereka, 
dan membangun sebuah kapal. mereka menyebut nama tempat itu Ke-
limpahan. mereka menyeberangi perairan luas ke tanah yang dijanji-
kan, dan seterusnya. ini adalah menurut laporan Nefi; atau dengan 
perkataan lain, aku, Nefi, menulis catatan ini.

PaSal 1

Nefi memulai catatan tentang bang-
sanya—Lehi melihat dalam pengli-
hatan suatu tiang api dan membaca 
dari kitab nubuat—Dia memuji 
Allah, meramalkan kedatangan 
Mesias, dan menubuatkan kehan-
curan Yerusalem—Dia dianiaya 
oleh orang-orang Yahudi. Kira-kira 
tahun 600 SM.

AKu, a Nefi, telah dilahirkan 
dari b orang tua yang c baik, 

oleh karena itu aku d diajar sedikit 

dengan segala pembelajaran 
ayahku; dan telah melihat banyak 
e kesengsaraan dalam perjalanan 
hidupku, walaupun demikian, te-
lah sangat berkenan bagi tuhan 
di sepanjang hidupku; ya, te-
lah memiliki pengetahuan besar  
tentang kebaikan dan f misteri 
allah, oleh karena itu aku mem-
buat sebuah g catatan tentang tin-
dakan-tindakanku pada masa 
hidupku.

2 ya, aku membuat sebuah ca-
tatan dalam a bahasa ayahku, 
yang terdiri dari pembelajaran 

1 1 a PtS Nefi, Putra lehi.
  b a&P 68:25, 28. 

PtS Orang tua.
  c ams. 22:1.

  d enos 1:1;  
mosia 1:2–3. 
PtS mengajar.

  e PtS Kemalangan.

  f PtS misteri allah.
  g PtS tulisan Suci.
 2 a mosia 1:2–4;  

morm. 9:32–33.
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orang yahudi dan bahasa orang 
mesir.

3 dan aku tahu bahwa ca-
tatan yang aku buat adalah 
a benar; dan aku membuatnya 
dengan tanganku sendiri; dan 
aku membuatnya menurut pe-
ngetahuanku.

4 Karena terjadilah pada permu-
laan a tahun pertama masa peme-
rintahan b Zedekia, raja yehuda, 
(ayahku, lehi, telah berdiam di 
c yerusalem di sepanjang hidup-
nya); dan pada tahun yang sama 
itu datanglah banyak d nabi, ber-
nubuat kepada orang-orang 
bahwa mereka mesti bertobat, 
atau kota besar e yerusalem mesti 
dihancurkan.

5 Karenanya terjadilah bahwa 
ayahku, a lehi, sewaktu dia pergi, 
berdoa kepada tuhan, ya, bahkan 
dengan segenap b hatinya, demi 
kepentingan bangsanya.

6 dan terjadilah sewaktu dia 
berdoa kepada tuhan, datanglah 
suatu a tiang api dan berdiam di 
atas batu karang di hadapannya; 
dan dia melihat dan mendengar 
banyak; dan karena apa yang dia 
lihat dan dengar dia amat ber-
guncang dan gemetar.

7 dan terjadilah bahwa dia 

kembali ke rumahnya sendiri di 
yerusalem; dan dia melemparkan 
dirinya ke atas tempat tidurnya, 
karena a dikuasai oleh roh dan 
apa yang telah dia lihat.

8 dan demikian dikuasai oleh 
roh, dia dibawa pergi dalam su-
atu a penglihatan, bahkan hingga 
dia melihat b langit terbuka, dan 
dia berpikir dia melihat allah 
duduk di atas takhta-Nya, dike-
lilingi oleh sekumpulan besar 
malaikat yang tak terbilang jum-
lahnya dalam sikap bernyanyi 
dan memuji allah mereka.

9 dan terjadilah bahwa dia me-
lihat Seseorang turun dari tengah 
langit dan dia melihat bahwa  
a kilau-Nya melebihi yang dari 
matahari pada tengah hari.

10 dan dia juga melihat a dua  
belas lainnya mengikuti-Nya, 
dan kecemerlangan mereka me-
lampaui yang dari bintang-bin-
tang di cakrawala.

11 dan mereka turun dan pergi 
ke atas muka bumi; dan yang 
pertama datang dan berdiri di 
hadapan ayahku, dan membe-
rikan kepadanya sebuah a kitab, 
dan meminta kepadanya agar 
hendaknya dia membaca.

12 dan terjadilah bahwa se-

 3 a 1 Ne. 14:30;  
mosia 1:6;  
eter 5:1–3; a&P 17:6.

 4 a PtS Kronologi— 
598 Sm.

  b 2 taw. 36:10; yer. 
52:3–5; Omni 1:15.

  c 1 taw. 9:3.
  d 2 raj. 17:13–15; 

2 taw. 36:15–16;  
yer. 7:25–26. 

PtS Nabi.
  e yer. 26:18; 2 Ne. 1:4; 

hel. 8:20.
 5 a PtS lehi, ayah dari 

Nefi.
  b yak. 5:16.
 6 a Kel. 13:21;  

hel. 5:24, 43;  
a&P 29:12;  
JS—S 1:16.

 7 a dan. 10:8; 1 Ne. 

17:47; musa 1:9–10; 
JS—S 1:20.

 8 a 1 Ne. 5:4. 
PtS Penglihatan.

  b yeh. 1:1; Kis. 
7:55–56; 1 Ne. 11:14;  
hel. 5:45–49;  
a&P 137:1.

 9 a JS—S 1:16–17.
 10 a PtS rasul.
 11 a yeh. 2:9.



3 1 Nefi 1:13–18

waktu dia membaca, dia dipe-
nuhi dengan a roh tuhan.

13 dan dia membaca, menga-
takan: Celakalah, celakalah, 
yerusalem, karena aku telah 
melihat a kekejianmu! ya, dan ba-
nyak hal yang ayahku baca me-
ngenai b yerusalem—bahwa itu 
akan dihancurkan, dan penghu-
ninya; banyak yang akan binasa 
dengan pedang, dan banyak yang 
akan c dibawa pergi tertawan ke 
Babilon.

14 dan terjadilah bahwa ketika 
ayahku telah membaca dan me-
lihat banyak hal yang besar dan 
menakjubkan, dia menyerukan 
banyak hal kepada tuhan; se-
perti: Besar dan menakjubkanlah 
pekerjaan-mu, ya tuhan allah 
yang mahakuasa! takhta-mu 
tinggi di langit, dan kuasa, dan 
kebaikan, dan belas kasihan-mu 
ada di atas seluruh penghuni 
bumi; dan, karena engkau pe-
nuh belas kasihan, engkau tidak 
akan membiarkan mereka yang 
a datang kepada-mu bahwa me-
reka akan binasa!

15 dan menurut cara inilah ba-
hasa ayahku dalam pemujian 
bagi allahnya; karena jiwanya 
bersukacita, dan segenap hatinya 
dipenuhi, karena apa yang telah 
dia lihat, ya, yang telah tuhan 
perlihatkan kepadanya.

16 dan sekarang, aku, Nefi, ti-
dak membuat laporan lengkap 
tentang apa yang telah ayahku 
tulis, karena dia telah menulis-
kan banyak hal yang dia lihat 
dalam penglihatan dan dalam 
mimpi; dan dia juga telah menu-
liskan banyak hal yang dia a nu-
buatkan dan ucapkan kepada 
anak-anaknya, yang mengenai-
nya aku tidak akan membuat  
laporan yang lengkap.

17 tetapi aku akan membuat 
laporan tentang tindakan-tin-
dakanku pada masa hidupku. 
lihatlah, aku membuat sebuah 
a ringkasan b catatan ayahku, di 
atas lempengan-lempengan yang 
telah aku buat dengan tanganku 
sendiri; karenanya, setelah aku 
meringkas catatan ayahku ke-
mudian akan aku buat sebuah 
laporan tentang kehidupanku 
sendiri.

18 Oleh karena itu, aku meng-
hendaki agar kamu hendaknya 
mengetahui, bahwa setelah tuhan 
memperlihatkan sedemikian ba-
nyaknya apa yang menakjubkan 
kepada ayahku, lehi, ya, me-
ngenai a kehancuran yerusalem, 
lihatlah dia pergi ke antara orang-
orang, dan mulai b bernubuat dan 
memaklumkan kepada mereka 
mengenai apa yang telah dia li-
hat maupun juga dengar.

 12 a a&P 6:15.
 13 a 2 raj. 24:18–20; 

2 taw. 36:14.
  b 2 raj. 23:27; 24:2;  

yer. 13:13–14;  
2 Ne. 1:4.

  c 2 raj. 20:17–18;  

2 Ne. 25:10;  
Omni 1:15.

 14 a alma 5:33–36;  
3 Ne. 9:14.

 16 a 1 Ne. 7:1.
 17 a 1 Ne. 9:2–5.
  b 1 Ne. 6:1–3; 19:1–6; 

2 Ne. 5:29–33;  
a&P 10:38–46.

 18 a 2 Ne. 25:9–10;  
a&P 5:20.

  b PtS Nubuat.
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19 dan terjadilah bahwa orang-
orang yahudi a mengejeknya ka-
rena apa yang dia persaksikan 
tentang mereka; karena dia be-
nar-benar bersaksi tentang ke-
jahatan mereka dan kekejian 
mereka; dan dia bersaksi bahwa 
apa yang dia lihat dan dengar, 
dan juga apa yang dia baca dalam 
kitab itu, menyatakan dengan 
gamblang tentang kedatangan 
seorang b mesias, dan juga pene-
busan dunia.

20 dan ketika orang-orang 
yahudi mendengar hal-hal ini 
mereka marah terhadapnya; ya, 
bahkan seperti terhadap para 
nabi zaman dahulu, yang telah 
mereka a usir, dan rajam, dan 
bunuh; dan mereka juga meng-
incar nyawanya, agar mereka 
boleh mengambilnya. tetapi li-
hatlah, aku, Nefi, akan memper-
lihatkan kepadamu bahwa b belas  
kasihan tuhan yang lembut ber-
ada di atas diri mereka semua 
yang telah dia pilih, karena 
iman mereka, untuk membuat 
mereka perkasa bahkan hingga 
kuasa pembebasan.

PaSal 2

Lehi membawa keluarganya ke pa-
dang belantara di dekat Laut Me-
rah—Mereka meninggalkan harta 

milik mereka—Lehi mempersem-
bahkan kurban kepada Tuhan dan 
mengajari para putranya untuk me-
naati perintah-perintah—Laman 
dan Lemuel menggerutu terhadap 
ayah mereka—Nefi patuh dan ber-
doa dalam iman; Tuhan berfirman 
kepadanya, dan dia dipilih untuk 
berkuasa atas diri kakak-kakaknya. 
Kira-kira 600 SM.

Karena lihatlah, terjadilah 
bahwa tuhan berfirman kepada 
ayahku, ya, bahkan dalam sebuah 
mimpi, dan berfirman kepada-
nya: diberkatilah engkau lehi, 
karena apa yang telah engkau 
lakukan; dan karena engkau te-
lah setia dan memaklumkan ke-
pada orang-orang ini apa yang 
aku perintahkan kepadamu, li-
hatlah, mereka berupaya untuk 
a mengambil nyawamu.

2 dan terjadilah bahwa tuhan 
a memerintahkan ayahku, bah-
kan dalam sebuah b mimpi, agar 
dia hendaknya c membawa ke-
luarganya dan berangkat ke pa-
dang belantara.

3 dan terjadilah bahwa dia 
a patuh pada firman tuhan, ka-
renanya dia melakukan se-
perti yang tuhan perintahkan 
kepadanya.

4 dan terjadilah bahwa dia be-
rangkat ke padang belantara. dan 
dia meninggalkan rumahnya, dan 

 19 a 2 taw. 36:15–16; yer. 
25:4; 1 Ne. 2:13; 7:14.

  b PtS mesias.
 20 a hel. 13:24–26.
  b alma 34:38;  

a&P 46:15.  
PtS Belas Kasihan.

2 1 a 1 Ne. 7:14.
 2 a 1 Ne. 5:8; 17:44.
  b PtS mimpi.

  c Kej. 12:1;  
2 Ne. 10:20;  
eter 1:42; abr. 2:3.

 3 a PtS Patuh, 
Kepatuhan.
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tanah warisannya, dan emasnya, 
dan peraknya, dan benda berhar-
ganya, dan tidak membawa apa 
pun bersamanya, kecuali kelu-
arganya, dan perbekalan, dan 
tenda, dan a berangkat ke padang 
belantara.

5 dan dia turun di perbatasan 
dekat pantai a laut merah; dan 
dia melakukan perjalanan di 
padang belantara di perbatasan 
yang lebih dekat laut merah; dan 
dia melakukan perjalanan di pa-
dang belantara bersama keluar-
ganya, yang terdiri dari ibuku, 
Saria, dan kakak laki-lakiku, 
yang adalah b laman, lemuel 
dan Sam.

6 dan terjadilah bahwa ketika 
dia telah melakukan perjalanan 
tiga hari di padang belantara, 
dia memancangkan tendanya 
di sebuah a lembah di sisi su-
ngai berair.

7 dan terjadilah bahwa dia 
membangun sebuah a altar dari 
b batu-batuan, dan membuat per-
sembahan kepada tuhan, dan 
c berterima kasih kepada tuhan 
allah kita.

8 dan terjadilah bahwa dia me-
nyebut nama sungai itu, laman, 
dan itu mengalir ke laut merah; 
dan lembah itu berada di perba-
tasan dekat muaranya.

9 dan ketika ayahku melihat 
bahwa air sungai itu mengalir 

ke sumber laut merah, dia ber-
bicara kepada laman, menga-
takan: ya agar engkau boleh 
seperti sungai ini, secara ber-
kelanjutan mengalir ke sumber 
segala kebenaran!

10 dan dia juga berbicara ke-
pada lemuel: ya agar engkau 
boleh seperti lembah ini, teguh 
dan tabah, dan tak tergoyahkan 
dalam menaati perintah-perin-
tah tuhan!

11 Sekarang, ini dia ucapkan 
karena kedegilan laman dan 
lemuel; karena lihatlah mereka 
a menggerutu dalam banyak hal 
terhadap b ayah mereka, karena 
dia adalah c orang yang cende-
rung berpenglihatan dan telah 
menuntun mereka keluar dari ta-
nah yerusalem, untuk meninggal-
kan tanah warisan mereka, dan 
emas mereka, dan perak mereka, 
dan benda berharga mereka, un-
tuk binasa di padang belantara. 
dan ini mereka katakan telah dia 
lakukan karena khayalan bodoh 
hatinya.

12 dan demikianlah laman dan 
lemuel, yang tertua, menggerutu 
terhadap ayah mereka. dan me-
reka menggerutu karena mereka 
a tidak mengetahui urusan dari 
allah itu yang telah mencipta-
kan mereka.

13 tidak juga mereka percaya 
bahwa yerusalem, kota besar 

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

a&P 17:1.
  b PtS laman.
 6 a 1 Ne. 9:1.

 7 a Kej. 12:7–8;  
Kel. 24:4; abr. 2:17.

  b Kel. 20:25;  
ul. 27:5–6.

  c PtS terima Kasih.

 11 a 1 Ne. 17:17. 
PtS menggerutu.

  b ams. 20:20.
  c 1 Ne. 5:2–4.
 12 a musa 4:6.
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itu, dapat a dihancurkan menu-
rut perkataan para nabi. dan me-
reka seperti orang-orang yahudi 
yang berada di yerusalem, yang 
berupaya mengambil nyawa 
ayahku.

14 dan terjadilah bahwa ayahku 
berbicara kepada mereka di lem-
bah lemuel, dengan a kuasa, 
karena dipenuhi dengan roh, 
sampai raga mereka b berguncang 
di hadapannya. dan dia mem-
permalukan mereka, sehingga 
mereka tidak berani bersuara me-
nentangnya; karenanya, mereka 
melakukan seperti yang dia pe-
rintahkan kepada mereka.

15 dan ayahku berdiam di se-
buah tenda.

16 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, amatlah muda, walaupun 
demikian besar dalam pera-
wakan, dan juga memiliki hasrat 
yang besar untuk tahu tentang 
a misteri allah, karenanya, aku 
berseru kepada tuhan; dan li-
hatlah dia b mengunjungiku, dan 
c melunakkan hatiku sehingga 
aku d memercayai segala perka-
taan yang telah diucapkan oleh 
e ayahku; karenanya, aku tidak 
memberontak terhadapnya se-
perti kakak-kakakku.

17 dan aku berbicara kepada 

Sam, menyingkapkan kepadanya 
apa yang telah tuhan nyatakan 
kepadaku melalui roh Kudus-
Nya. dan terjadilah bahwa dia 
percaya kepada perkataanku.

18 tetapi, lihatlah, laman dan 
lemuel tidak mau menyimak 
perkataanku; dan a dipilukan 
karena kekerasan hati mereka 
aku berseru kepada tuhan bagi 
mereka.

19 dan terjadilah bahwa tuhan 
berfirman kepadaku, mengata-
kan: diberkatilah engkau, Nefi, 
karena a imanmu, karena engkau 
telah mencari-Ku dengan tekun, 
dengan kerendahan hati.

20 dan sejauh kamu akan mena-
ati perintah-perintah-Ku, kamu 
akan a makmur, dan akan ditun-
tun ke b tanah yang dijanjikan; ya, 
bahkan tanah yang telah aku per-
siapkan bagimu; ya, tanah yang 
adalah pilihan melebihi segala 
tanah yang lain.

21 dan sejauh kakak-kakakmu 
akan memberontak terhadap eng-
kau, mereka akan a disingkirkan 
dari hadirat tuhan.

22 dan sejauh engkau akan 
menaati perintah-perintah-Ku, 
engkau akan dijadikan a pengu-
asa dan pengajar atas kakak-
kakakmu.

 13 a yer. 13:14;  
1 Ne. 1:13.

 14 a PtS Kuasa.
  b 1 Ne. 17:45.
 16 a PtS misteri allah.
  b mzm. 8:5;  

alma 17:10;  
a&P 5:16. 
PtS Wahyu.

  c 1 raj. 18:37;  

alma 5:7.
  d 1 Ne. 11:5.
  e PtS ayah; Nabi.
 18 a alma 31:24;  

3 Ne. 7:16.
 19 a 1 Ne. 7:12; 15:11.
 20 a yos. 1:7;  

1 Ne. 4:14;  
mosia 1:7.

  b ul. 33:13–16;  

1 Ne. 5:5; 7:13;  
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 21 a 2 Ne. 5:20–24;  
alma 9:13–15; 38:1.

 22 a Kej. 37:8–11;  
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23 Karena lihatlah, pada masa 
itu ketika mereka akan membe-
rontak terhadap-Ku, aku akan 
a mengutuk mereka bahkan de-
ngan kutukan yang parah, dan 
mereka tidak akan memiliki  
kuasa atas benih keturunanmu 
kecuali mereka akan memberon-
tak terhadap-Ku juga.

24 dan jika demikian halnya 
bahwa mereka memberontak 
terhadap-Ku, mereka akan men-
jadi a cambuk bagi benih ketu-
runanmu, untuk b menggugah 
mereka dengan jalan ingatan.

PaSal 3

Para putra Lehi kembali ke Yerusalem 
untuk mendapatkan lempeng-
an-lempengan dari kuningan—
Laban menolak untuk menyerahkan 
lempengan-lempengan itu—Nefi 
mendesak dan mendorong kakak-ka-
kaknya—Laban mencuri harta milik 
mereka dan berusaha untuk membu-
nuh mereka—Laman dan Lemuel 
menghantam Nefi dan Sam dan di-
tegur oleh seorang malaikat. Kira-
kira tahun 600–592 SM.

dan terjadilah bahwa aku, Nefi, 
kembali dari berbicara dengan 
tuhan, ke tenda ayahku.

2 dan terjadilah bahwa dia ber-
bicara kepadaku, mengatakan: 

lihatlah aku telah bermimpi 
sebuah a mimpi, yang di da-
lamnya tuhan telah memerin-
tahkanku bahwa engkau dan 
kakak-kakakmu akan kembali 
ke yerusalem.

3 Karena lihatlah, laban memi-
liki catatan tentang orang-orang 
yahudi dan juga a silsilah nenek 
moyangku, dan itu terukir di 
atas lempengan-lempengan dari 
kuningan.

4 Karenanya, tuhan telah me-
merintahkanku bahwa engkau 
dan kakak-kakakmu hendak-
nya pergi ke rumah laban, dan 
mengupayakan catatan-catatan 
itu, dan membawanya kemari 
ke padang belantara.

5 dan sekarang, lihatlah kakak-
kakakmu menggerutu, mengata-
kan adalah hal yang sukar yang 
telah aku tuntut dari mereka; te-
tapi lihatlah aku tidak menuntut-
nya dari mereka, tetapi itu adalah 
perintah dari tuhan.

6 Oleh karena itu pergilah, put-
raku, dan engkau akan berkenan 
bagi tuhan, karena engkau a ti-
dak menggerutu.

7 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, berkata kepada ayahku: 
aku a akan pergi dan melaku-
kan apa yang telah tuhan perin-
tahkan, karena aku tahu bahwa 
tuhan tidak memberikan b perin-
tah kepada anak-anak manusia, 

 23 a ul. 11:28;  
1 Ne. 12:22–23;  
a&P 41:1.

 24 a yos. 23:13;  
hak. 2:22–23.

  b 2 Ne. 5:25.
3 2 a PtS mimpi.
 3 a 1 Ne. 5:14.
 6 a PtS mendukung Pe-

mimpin Gereja.

 7 a 1 Sam. 17:32; 1 raj. 
17:11–15. PtS iman; 
Patuh, Kepatuhan.

  b PtS Perintah-Perin-
tah allah.
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kecuali dia akan c mempersiap-
kan jalan bagi mereka agar me-
reka boleh merampungkan apa 
yang dia perintahkan kepada 
mereka.

8 dan terjadilah bahwa ketika 
ayahku telah mendengar perka-
taan ini dia amat gembira, karena 
dia tahu bahwa aku telah diber-
kati oleh tuhan.

9 dan aku, Nefi, dan kakak-ka-
kakku mengadakan perjalanan 
kami di padang belantara, de-
ngan tenda kami, untuk pergi ke 
tanah yerusalem.

10 dan terjadilah bahwa ke-
tika kami telah pergi ke tanah 
yerusalem, aku dan kakak-ka-
kakku saling berembuk.

11 dan kami a mengundi—si-
apa dari antara kami yang akan 
pergi ke rumah laban. dan ter-
jadilah bahwa undian itu jatuh 
ke atas diri laman; dan laman 
pergi ke rumah laban, dan dia 
berbincang dengannya sewaktu 
dia duduk di rumahnya.

12 dan dia menghasratkan dari 
laban catatan-catatan yang teru-
kir di atas lempengan-lempengan 
dari kuningan, yang memuat  
a silsilah ayahku.

13 dan lihatlah, terjadilah bahwa 
laban marah, dan menyuruhnya 
pergi dari hadapannya; dan dia 
tidak mau bahwa dia akan mem-
peroleh catatan-catatan itu. Ka-
renanya, dia berkata kepadanya: 

lihatlah engkau adalah peram-
pok, dan aku akan membunuh 
engkau.

14 tetapi laman melarikan diri 
dari hadapannya, dan memberi-
tahukan apa yang telah laban la-
kukan, kepada kami. dan kami 
mulai amat penuh dukacita, dan 
kakak-kakakku hampir kem-
bali kepada ayahku di padang 
belantara.

15 tetapi lihatlah aku berkata 
kepada mereka bahwa: Sebagai-
mana tuhan hidup, dan seba-
gaimana kita hidup, kita tidak 
akan pergi kepada ayah kita di 
padang belantara sampai kita 
telah merampungkan apa yang 
telah tuhan perintahkan ke-
pada kita.

16 Karenanya, marilah kita setia 
dalam menaati perintah-perin-
tah tuhan; oleh karena itu mari-
lah kita pergi ke a tanah warisan 
ayah kita, karena lihatlah dia me-
ninggalkan emas dan perak, dan 
segala macam kekayaan. dan se-
muanya ini telah dia lakukan ka-
rena b perintah tuhan.

17 Karena dia tahu bahwa 
yerusalem mesti a dihancur-
kan, karena kejahatan orang-
orangnya.

18 Karena lihatlah, mereka telah 
a menolak perkataan para nabi. 
Karenanya, jika ayahku akan ber-
diam di tanah itu setelah dia b di-
perintahkan untuk melarikan diri 

 7 c Kej. 18:14; Flp. 4:13; 
1 Ne. 17:3, 50;  
a&P 5:34.

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

 12 a 1 Ne. 3:3; 5:14.
 16 a 1 Ne. 2:4.
  b 1 Ne. 2:2; 4:34.
 17 a 2 taw. 36:16–20;  

yer. 39:1–9;  
1 Ne. 1:13.

 18 a PtS Pemberontakan.
  b 1 Ne. 16:8.
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dari tanah itu, lihatlah, dia juga 
akan binasa. Karenanya, mesti-
lah perlu bahwa dia melarikan 
diri dari tanah itu.

19 dan lihatlah, adalah kebijak-
sanaan di dalam allah bahwa kita 
hendaknya mendapatkan a ca-
tatan-catatan ini, agar kita bo-
leh memelihara bagi anak-anak 
kita bahasa leluhur kita;

20 dan juga agar kita boleh a me-
melihara bagi mereka perkataan 
yang telah diucapkan oleh mu-
lut semua nabi kudus, yang te-
lah disampaikan kepada mereka 
oleh roh dan kuasa allah, sejak 
dunia dimulai, bahkan hingga 
waktu sekarang ini.

21 dan terjadilah bahwa me-
nurut cara berbahasa ini aku 
membujuk kakak-kakakku, agar 
mereka boleh setia dalam mena-
ati perintah-perintah allah.

22 dan terjadilah bahwa kami 
pergi ke tanah warisan kami, dan 
kami mengumpulkan bersama 
a emas kami, dan perak kami, dan 
benda berharga kami.

23 dan setelah kami mengum-
pulkan benda-benda ini ber-
sama, kami pergi lagi ke rumah 
laban.

24 dan terjadilah bahwa kami 
pergi kepada laban, dan meng-
hasratkannya agar dia mau 
memberikan kepada kami ca-
tatan-catatan yang terukir di 
atas a lempengan-lempengan dari 

kuningan, yang untuknya kami 
akan memberikan kepadanya 
emas kami, dan perak kami, dan 
segala benda berharga kami.

25 dan terjadilah bahwa ketika 
laban melihat harta milik kami, 
dan bahwa itu amat banyak, dia 
a bernafsu terhadapnya, sedemi-
kian rupa sehingga dia menyu-
ruh kami pergi, dan mengutus 
para hambanya untuk membu-
nuh kami, agar dia boleh men-
dapatkan harta milik kami.

26 dan terjadilah bahwa kami 
melarikan diri dari hadapan para 
hamba laban, dan kami diwajib-
kan untuk meninggalkan harta 
milik kami, dan itu jatuh ke da-
lam tangan laban.

27 dan terjadilah bahwa kami 
melarikan diri ke padang belan-
tara, dan para hamba laban ti-
dak menyusul kami, dan kami 
menyembunyikan diri kami 
di dalam rongga sebuah batu 
karang.

28 dan terjadilah bahwa laman 
marah terhadapku, dan juga ter-
hadap ayahku; dan juga lemuel, 
karena dia menyimak perkataan 
laman. Karenanya laman dan 
lemuel mengucapkan banyak 
a perkataan keras kepada kami, 
adik-adik mereka, dan mereka 
menghantam kami bahkan de-
ngan sebuah tongkat.

29 dan terjadilah sewaktu me-
reka menghantam kami dengan 

 19 a Omni 1:17;  
mosia 1:2–6.

 20 a PtS tulisan Suci—
tulisan suci yang 

dilindungi.
 22 a 1 Ne. 2:4.
 24 a 1 Ne. 3:3.
 25 a PtS damba, 

mendambakan.
 28 a 1 Ne. 17:17–18. 
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tongkat, lihatlah, seorang a ma-
laikat tuhan datang dan ber-
diri di hadapan mereka, dan 
dia berbicara kepada mereka, 
mengatakan: mengapa kamu 
menghantam adikmu dengan 
tongkat? tidakkah kamu tahu 
bahwa tuhan telah memilihnya 
untuk menjadi b penguasa atas 
dirimu, dan ini karena kedurha-
kaanmu? lihatlah kamu hendak-
nya pergi ke yerusalem lagi, dan 
tuhan akan menyerahkan laban 
ke dalam tanganmu.

30 dan setelah a malaikat itu ber-
bicara kepada kami, dia pergi.

31 dan setelah malaikat itu 
pergi, laman dan lemuel mu-
lai lagi a menggerutu, mengata-
kan: Bagaimana mungkin bahwa 
tuhan akan menyerahkan laban 
ke dalam tangan kita? lihatlah, 
dia adalah pria yang perkasa, dan 
dia dapat memerintahkan lima 
puluh orang, ya, bahkan dia da-
pat membunuh lima puluh orang; 
maka mengapa tidak kita?

PaSal 4

Nefi membunuh Laban atas perin-
tah Tuhan dan kemudian meng-
amankan lempengan-lempengan 
dari kuningan melalui tipu mus-
lihat—Zoram memilih untuk ber-
gabung dengan keluarga Lehi di 

padang belantara. Kira-kira tahun 
600–592 SM.

dan terjadilah bahwa aku berbi-
cara kepada kakak-kakakku, me-
ngatakan: marilah kita pergi lagi 
ke yerusalem, dan marilah kita 
a setia dalam menaati perintah-
perintah tuhan; karena lihatlah 
dia lebih perkasa daripada selu-
ruh bumi, maka mengapa tidak 
b lebih perkasa daripada laban 
dan lima puluh orangnya, ya, 
atau bahkan daripada berlaksa-
laksa orangnya?

2 Oleh karena itu marilah kita 
pergi; marilah kita a kuat seperti 
b musa; karena dia benar-benar 
berbicara pada perairan c laut 
merah dan itu terbelah ke sana 
dan kemari, dan leluhur kita 
melewatinya, keluar dari pe-
nawanan, di atas tanah kering, 
dan pasukan Firaun mengikuti 
dan terbenam di dalam perairan 
laut merah.

3 Sekarang, lihatlah kamu tahu 
bahwa ini adalah benar; dan 
kamu juga tahu bahwa seorang 
a malaikat telah berbicara kepa-
damu; karenanya dapatkah kamu 
ragu? marilah kita pergi; tuhan 
sanggup membebaskan kita, 
bahkan seperti leluhur kita, dan 
menghancurkan laban, bahkan 
seperti orang-orang mesir.

4 Sekarang, ketika aku telah 

 29 a 1 Ne. 4:3; 7:10. 
PtS malaikat.

  b 1 Ne. 2:22.
 30 a 1 Ne. 16:38.
 31 a PtS menggerutu.

4 1 a PtS Berani, Kebera-
nian; iman.

  b 1 Ne. 7:11–12.
 2 a ul. 11:8.
  b PtS musa.

  c Kel. 14:21;  
1 Ne. 17:26;  
mosia 7:19.

 3 a 1 Ne. 3:29–31; 7:10. 
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mengucapkan perkataan ini, 
mereka masih geram, dan ma-
sih terus menggerutu; walaupun 
demikian mereka mengikutiku 
sampai kami tiba di luar tembok 
yerusalem.

5 dan itu pada malam hari; dan 
aku menyebabkan bahwa mereka 
menyembunyikan diri mereka di 
luar tembok itu. dan setelah me-
reka menyembunyikan diri me-
reka, aku, Nefi, menyelinap ke 
dalam kota dan pergi menuju 
rumah laban.

6 dan aku a dituntun oleh roh, 
b tidak mengetahui sebelum-
nya apa yang hendaknya aku 
lakukan.

7 Walaupun demikian aku pergi, 
dan sewaktu aku tiba di dekat ru-
mah laban aku melihat seorang 
pria, dan dia telah jatuh ke tanah 
di hadapanku, karena dia dima-
bukkan oleh air anggur.

8 dan ketika aku datang kepa-
danya aku mendapati bahwa itu 
adalah laban.

9 dan aku melihat a pedang-
nya, dan aku menariknya dari sa-
rungnya; dan pangkalnya adalah 
dari emas murni, dan pengerja-
annya amat halus, dan aku meli-
hat bahwa mata pedangnya dari 
baja yang paling berharga.

10 dan terjadilah bahwa aku 
a didesak oleh roh bahwa aku 

hendaknya membunuh laban; 
tetapi aku berkata dalam hatiku: 
tidak pernah pada waktu kapan 
pun telah aku tumpahkan darah 
manusia. dan aku merasa ciut 
dan berkehendak agar aku bo-
leh tidak membunuhnya.

11 dan roh berkata kepadaku 
lagi: lihatlah a tuhan telah me-
nyerahkannya ke dalam ta-
nganmu. ya, dan aku juga tahu 
bahwa dia telah berupaya meng-
ambil nyawaku sendiri; ya, dan 
dia tidak mau menyimak pe-
rintah-perintah tuhan; dan dia 
juga telah b mengambil harta  
milik kami.

12 dan terjadilah bahwa roh 
berkata kepadaku lagi: Bu-
nuhlah dia, karena tuhan te-
lah menyerahkannya ke dalam 
tanganmu;

13 lihatlah tuhan a membu-
nuh yang b jahat untuk mewu-
judkan tujuan-Nya yang benar. 
adalah c lebih baik bahwa satu 
orang akan binasa daripada suatu 
bangsa akan merosot dan binasa 
dalam ketidakpercayaan.

14 dan sekarang, ketika aku, 
Nefi, telah mendengar per-
kataan ini, aku ingat firman 
tuhan yang dia firmankan ke-
padaku di padang belantara, 
mengatakan bahwa: a Sejauh be-
nih keturunanmu akan menaati 

 6 a PtS ilham; roh 
Kudus.
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 9 a 2 Ne. 5:14;  
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  c alma 30:47.
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b perintah-perintah-Ku, mereka 
akan c makmur di d tanah yang 
dijanjikan.

15 ya, dan aku juga berpikir 
bahwa mereka tidak dapat me-
naati perintah-perintah tuhan 
menurut hukum musa, kecu-
ali mereka akan memiliki hu-
kum itu.

16 dan aku juga tahu bahwa  
a hukum itu terukir di atas 
lempengan-lempengan dari 
kuningan.

17 dan lagi, aku tahu bahwa 
tuhan telah menyerahkan laban 
ke dalam tanganku karena alasan 
ini—agar aku boleh mendapat-
kan catatan-catatan itu menurut 
perintah-Nya.

18 Oleh karena itu aku mema-
tuhi suara roh, dan menarik 
laban pada rambut kepalanya, 
dan aku memenggal kepalanya 
dengan a pedangnya sendiri.

19 dan setelah aku memenggal 
kepalanya dengan pedangnya 
sendiri, aku mengambil pakaian 
laban dan mengenakannya pada 
tubuhku sendiri; ya, bahkan se-
tiap bagian yang kecil; dan aku 
ikatkan baju zirahnya di sekitar 
auratku.

20 dan setelah aku melaku-
kan ini, aku pergi ke perben-
daharaan laban. dan sewaktu 
aku pergi menuju perbendaha-
raan laban, lihatlah, aku meli-
hat a hamba laban yang memiliki 

kunci perbendaharaan. dan aku  
memerintahkannya dengan suara  
laban, bahwa dia hendaknya  
pergi bersamaku ke dalam per-
bendaharaan.

21 dan dia mengira aku ada-
lah majikannya, laban, karena 
dia melihat pakaian dan juga 
pedang yang terikat di sekitar 
auratku.

22 dan dia berbicara kepadaku 
mengenai para penatua orang 
yahudi, dia mengetahui bahwa 
majikannya, laban, telah ke-
luar pada malam hari di antara 
mereka.

23 dan aku berbicara kepada-
nya seolah-olah adalah laban.

24 dan aku juga berbicara ke-
padanya bahwa aku sebaiknya 
membawa ukiran itu, yang ada 
di atas a lempengan-lempengan 
dari kuningan, kepada kakak-
kakakku, yang berada di luar 
tembok.

25 dan aku juga memintanya 
agar dia hendaknya meng-
ikutiku.

26 dan dia, mengira bahwa aku 
berbicara tentang saudara-sau-
dara dari gereja, dan bahwa aku 
adalah benar-benar laban yang 
telah aku bunuh, karenanya dia 
mengikutiku.

27 dan dia berbicara kepa-
daku berulang kali mengenai 
para penatua orang yahudi, se-
waktu aku pergi kepada kakak-

 14 b PtS Perintah-Perin-
tah allah.

  c 1 Ne. 2:20.
  d 1 Ne. 17:13–14; 

yakub 2:12.
 16 a PtS hukum musa.
 18 a 1 Sam. 17:51.
 20 a 2 Ne. 1:30.

 24 a 1 Ne. 3:12, 19–24; 
5:10–22. 
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kakakku, yang berada di luar 
tembok.

28 dan terjadilah bahwa ketika 
laman melihatku dia amat ke-
takutan, dan juga lemuel dan 
Sam. dan mereka melarikan 
diri dari hadapanku; karena me-
reka mengira itu adalah laban, 
dan bahwa dia telah membu-
nuhku dan sedang berupaya 
untuk mengambil nyawa me-
reka juga.

29 dan terjadilah bahwa aku 
memanggil mereka, dan me-
reka mendengarku; karenanya 
mereka berhenti melarikan diri 
dari hadapanku.

30 dan terjadilah bahwa ketika 
hamba laban melihat kakak-ka-
kakku dia mulai gemetar, dan 
hampir melarikan diri dari ha-
dapanku dan kembali ke Kota 
yerusalem.

31 dan sekarang, aku, Nefi, 
yang adalah pria yang besar per-
awakannya, dan juga telah me-
nerima banyak a kekuatan dari 
tuhan, oleh karena itu aku men-
cengkeram hamba laban itu, dan 
memegangnya, agar dia hendak-
nya tidak melarikan diri.

32 dan terjadilah bahwa aku 
berbicara dengannya, bahwa jika 
dia akan menyimak perkataanku, 
sebagaimana tuhan hidup, dan 
sebagaimana aku hidup, demi-
kian pula bahwa jika dia akan 
menyimak perkataan kami, kami 
akan membiarkannya hidup.

33 dan aku berbicara kepa-
danya, bahkan dengan sebuah 
a sumpah, bahwa dia tidak perlu 
takut; bahwa dia akan menjadi 
orang yang bebas seperti kami 
jika dia akan pergi ke padang 
belantara bersama kami.

34 dan aku juga berbicara ke-
padanya, mengatakan: Pastilah 
tuhan telah a memerintahkan 
kami untuk melakukan hal ini; 
dan tidak akankah kita tekun 
dalam menaati perintah-perin-
tah tuhan? Oleh karena itu, jika 
engkau mau pergi ke padang be-
lantara kepada ayahku engkau 
akan memperoleh tempat ber-
sama kami.

35 dan terjadilah bahwa a Zoram 
menjadi berani karena perkataan 
yang aku ucapkan. Sekarang, 
Zoram adalah nama hamba itu; 
dan dia berjanji bahwa dia akan 
pergi ke padang belantara kepada 
ayah kami. ya, dan dia juga ber-
sumpah kepada kami bahwa dia 
akan tinggal bersama kami sejak 
mulai waktu itu.

36 Sekarang, kami berhasrat 
bahwa dia hendaknya tinggal 
bersama kami untuk alasan ini, 
agar orang-orang yahudi boleh 
tidak mengetahui mengenai pe-
larian diri kami ke padang be-
lantara, agar jangan mereka akan 
mengejar kami dan menghancur-
kan kami.

37 dan terjadilah bahwa ketika 
Zoram telah a bersumpah kepada 

 31 a mosia 9:17;  
alma 56:56.

 33 a PtS Sumpah.

 34 a 1 Ne. 2:2; 3:16.
 35 a 1 Ne. 16:7;  

2 Ne. 5:5–6. 

PtS Zoram.
 37 a yos. 9:1–21; Pkh. 5:4. 

PtS Sumpah.
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kami, rasa takut kami berhenti 
terhadapnya.

38 dan terjadilah bahwa kami 
membawa lempengan-lem-
pengan dari kuningan dan hamba 
laban, dan berangkat ke padang 
belantara, dan melakukan perja-
lanan ke tenda ayah kami.

PaSal 5

Saria mengeluh terhadap Lehi—
Keduanya bersukacita atas kemba-
linya para putra mereka—Mereka 
mempersembahkan kurban—Lem-
pengan-lempengan dari kuningan 
memuat tulisan Musa dan para 
nabi—Lempengan-lempengan itu 
mengidentifikasi Lehi sebagai ke-
turunan Yusuf—Lehi bernubuat 
mengenai benih keturunannya 
dan pemeliharaan lempengan-
lempengan itu. Kira-kira tahun 
600–592 SM.

dan terjadilah bahwa setelah 
kami sampai ke padang belantara 
kepada ayah kami, lihatlah, dia 
dipenuhi dengan sukacita, dan 
juga ibuku, a Saria, amat gembira, 
karena dia benar-benar telah ber-
duka nestapa karena kami.

2 Karena dia telah mengira 
bahwa kami telah binasa di pa-
dang belantara; dan dia juga te-
lah mengeluh terhadap ayahku, 
memberi tahu dia bahwa dia 
adalah orang yang cenderung 

berpenglihatan; mengatakan: li-
hatlah engkau telah menuntun 
kami jauh dari tanah warisan 
kita, dan para putraku tidak ada 
lagi, dan kita binasa di padang 
belantara.

3 dan menurut cara berbahasa 
inilah ibuku telah mengeluh ter-
hadap ayahku.

4 dan telah terjadilah bahwa 
ayahku berbicara kepadanya, 
mengatakan: aku tahu bahwa 
aku adalah a orang yang cende-
rung berpenglihatan; karena jika 
aku tidak melihat apa yang dari 
allah dalam suatu b penglihatan 
aku tidak akan mengenal keba-
ikan allah, tetapi masih tinggal di 
yerusalem, dan telah binasa ber-
sama saudara-saudaraku.

5 tetapi lihatlah, aku telah men-
dapatkan suatu a tanah yang di-
janjikan, yang dalam hal-hal itu 
aku bersukacita; ya, dan aku 
b tahu bahwa tuhan akan me-
nyelamatkan para putraku dari 
tangan laban, dan membawa 
mereka kembali kepada kita di 
padang belantara.

6 dan menurut cara berbahasa 
ini ayahku, lehi, menghibur 
ibuku, Saria, mengenai kami, se-
mentara kami melakukan per-
jalanan di padang belantara ke 
tanah yerusalem, untuk menda-
patkan catatan tentang orang-
orang yahudi.

7 dan ketika kami telah kem-
bali ke tenda ayahku, lihatlah 

5 1 a PtS Saria.
 4 a 1 Ne. 2:11.
  b 1 Ne. 1:8–13. 

PtS Penglihatan.
 5 a 1 Ne. 2:20;  

18:8, 22–23.  

PtS tanah 
terjanjikan.

  b PtS iman.
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sukacita mereka penuh, dan 
ibuku terhibur.

8 dan dia berbicara, mengata-
kan: Sekarang aku tahu dengan 
suatu kepastian bahwa tuhan 
telah a memerintahkan suamiku 
untuk melarikan diri ke padang 
belantara; ya, dan aku juga tahu 
dengan suatu kepastian bahwa 
tuhan telah melindungi para 
putraku, dan membebaskan 
mereka dari tangan laban, dan 
memberikan mereka kuasa yang 
melaluinya mereka dapat b me-
rampungkan apa yang telah 
tuhan perintahkan kepada me-
reka. dan menurut cara berba-
hasa inilah dia berbicara.

9 dan terjadilah bahwa mereka 
amat bersukacita, dan memper-
sembahkan a kurban dan persem-
bahan bakaran kepada tuhan; 
dan mereka b berterima kasih ke-
pada allah israel.

10 dan setelah mereka berte-
rima kasih kepada allah israel, 
ayahku, lehi, mengambil catat-
an-catatan yang terukir di atas 
a lempengan-lempengan dari ku-
ningan, dan dia menyelidikinya 
dari awal.

11 dan dia melihat bahwa itu 

memuat kelima a kitab musa, 
yang memberikan laporan ten-
tang penciptaan dunia, dan 
juga tentang adam dan hawa, 
yang adalah orang tua per-
tama kita;

12 dan juga a catatan tentang 
orang-orang yahudi sejak awal, 
bahkan hingga permulaan peme-
rintahan Zedekia, raja yehuda;

13 dan juga nubuat-nubuat para 
nabi kudus, sejak awal, bahkan 
hingga permulaan pemerintahan 
a Zedekia; dan juga banyak nu-
buat yang telah diucapkan oleh 
mulut b yeremia.

14  dan ter jadi lah  bahwa 
ayahku, lehi, juga menemukan  
di atas a lempengan-lempengan 
dari kuningan silsilah leluhur-
nya; karenanya dia tahu bahwa 
dia adalah keturunan b yusuf; 
ya, bahkan yusuf itu yang ada-
lah putra c yakub, yang d dijual 
ke mesir, dan yang e dipelihara 
oleh tangan tuhan, agar dia 
boleh menyelamatkan ayah-
nya, yakub, dan seisi rumah-
nya dari binasa oleh bencana 
kelaparan.

15 dan mereka juga a ditun-
tun keluar dari penawanan dan 

 8 a 1 Ne. 2:2.
  b 1 Ne. 3:7.
 9 a mosia 2:3;  

3 Ne. 9:19–20. 
PtS hukum musa.

  b PtS terima Kasih.
 10 a 1 Ne. 4:24, 38; 13:23. 

PtS lempeng-
an-lempengan 
Kuningan.

 11 a 1 Ne. 19:23. 
PtS Pentateus.

 12 a 1 taw. 9:1.  
PtS tulisan Suci.

 13 a 2 raj. 24:18;  
yer. 37:1.

  b ezr. 1:1;  
yer. 36:17–32;  
1 Ne. 7:14;  
hel. 8:20.

 14 a 1 Ne. 3:3, 12. 
PtS lempeng-
an-lempengan 
Kuningan.

  b 2 Ne. 3:4; alma 10:3. 
PtS yusuf, Putra 
yakub.

  c PtS yakub, Putra 
ishak.

  d Kej. 37:29–36.
  e Kej. 45:4–5.
 15 a Kel. 13:17–18;  

am. 3:1–2;  
1 Ne. 17:23–31;  
a&P 103:16–18; 
136:22.
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dari tanah mesir, oleh allah yang 
sama itu yang telah memelihara 
mereka.

16 dan demikianlah ayahku, 
lehi, menemukan silsilah lelu-
hurnya. dan laban juga adalah 
keturunan a yusuf, karenanya dia 
dan leluhurnya telah menyimpan 
catatan-catatan itu.

17 dan sekarang, ketika ayahku 
melihat segala sesuatu ini, dia 
dipenuhi dengan roh, dan mu-
lai bernubuat mengenai benih 
keturunannya—

18 Bahwa lempengan-lem-
pengan dari kuningan ini akan 
tersebar luas ke segala bangsa, 
kaum, bahasa, dan khalayak 
yang adalah dari benih ketu-
runannya.

19 Karenanya, dia mengatakan 
bahwa lempengan-lempengan 
dari kuningan ini a tidak akan per-
nah musnah; tidak juga itu akan 
disuramkan lagi oleh waktu. dan 
dia bernubuat banyak hal menge-
nai benih keturunannya.

20 dan terjadilah bahwa sejauh 
itu aku dan ayahku telah menaati 
perintah-perintah dengan apa te-
lah tuhan perintahkan kami.

21 dan kami telah mendapat-
kan catatan-catatan yang telah 
tuhan perintahkan kepada kami, 
dan menyelidikinya dan menda-
pati bahwa itu patut dihasrat-
kan; ya, bahkan amat a berharga 
bagi kami, sedemikian rupa se-
hingga kami dapat b memelihara 

perintah-perintah tuhan bagi 
anak-anak kami.

22 Karenanya, adalah kebijak-
sanaan di dalam tuhan bahwa 
kami hendaknya membawanya 
bersama kami, sewaktu kami me-
lakukan perjalanan di padang 
belantara menuju tanah yang 
dijanjikan.

PaSal 6

Nefi menulis mengenai apa yang dari 
Allah—Tujuan Nefi adalah untuk 
membujuk orang-orang datang ke-
pada Allah Abraham dan diselamat-
kan. Kira-kira tahun 600–592 SM.

dan sekarang, aku, Nefi, tidak 
memberikan silsilah leluhurku 
pada a bagian ini dari catatanku; 
tidak juga pada waktu kapan 
pun akan aku berikan itu se-
telahnya di atas b lempengan-
lempengan ini yang sedang aku 
tulis; karena itu diberikan da-
lam catatan yang telah disim-
pan oleh c ayahku; karenanya, 
aku tidak menuliskannya dalam 
pekerjaan ini.

2 Karena cukuplah bagiku un-
tuk mengatakan bahwa kami ada-
lah keturunan a yusuf.

3 dan tidaklah masalah bagiku 
bahwa aku berhati-hati dalam 
memberikan laporan yang leng-
kap tentang segala sesuatu dari 
ayahku, karena itu tidak dapat 

 16 a 1 Ne. 6:2.
 19 a alma 37:4–5.
 21 a PtS tulisan Suci—

Nilai tulisan suci.
  b 2 Ne. 25:26.
6 1 a 2 Ne. 4:14–15.

  b 1 Ne. 9:2.
  c 1 Ne. 1:16–17; 19:1–6.
 2 a 1 Ne. 5:14–16.
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dituliskan di atas a lempeng-
an-lempengan ini, karena aku 
menghasratkan ruang itu agar 
aku boleh menulis mengenai apa 
yang dari allah.

4 Karena kegenapan maksudku 
adalah agar aku boleh a membu-
juk orang-orang untuk b datang 
kepada allah abraham, dan 
allah ishak, dan allah yakub, 
dan diselamatkan.

5 Karenanya, apa yang a menye-
nangkan bagi dunia tidaklah aku 
tuliskan, tetapi apa yang menye-
nangkan bagi allah dan bagi me-
reka yang bukan dari dunia.

6 Karenanya, aku akan mem-
beri perintah kepada benih ke-
turunanku, agar mereka tidak 
akan mengisi lempengan-lem-
pengan ini dengan apa yang ti-
dak berharga bagi anak-anak 
manusia.

PaSal 7

Para putra Lehi kembali ke Yerusalem 
dan mengajak Ismael dan seisi ru-
mahnya untuk bergabung dengan 
mereka dalam perjalanan mereka—
Laman dan yang lain memberontak
—Nefi mendesak kakak-kakaknya 
untuk memiliki iman kepada Tuhan
—Mereka mengikatnya dengan tali 
dan merencanakan penghancuran-
nya—Dia dibebaskan melalui kuasa 
iman—Kakak-kakaknya meminta 

pengampunan—Lehi dan rombong-
annya mempersembahkan kurban 
dan persembahan bakaran. Kira-kira 
tahun 600–592 SM.

dan sekarang, aku menghen-
daki agar kamu boleh mengeta-
hui, bahwa setelah ayahku, lehi, 
mengakhiri a bernubuat menge-
nai benih keturunannya, terja-
dilah bahwa tuhan berfirman 
kepadanya lagi, mengatakan 
bahwa tidaklah pantas baginya, 
lehi, bahwa dia akan membawa 
keluarganya saja ke padang be-
lantara; tetapi bahwa para put-
ranya hendaknya mengambil 
para b putri menjadi c istri, agar 
mereka boleh membangkitkan 
benih keturunan bagi tuhan di 
tanah yang dijanjikan.

2 dan terjadilah bahwa tuhan 
a memerintahkannya bahwa 
aku, Nefi, dan kakak-kakakku, 
hendaknya kembali lagi ke ta-
nah yerusalem, dan membawa 
ismael dan keluarganya ke pa-
dang belantara.

3 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, a kembali, bersama kakak-
kakakku, pergi ke padang belan-
tara untuk pergi ke yerusalem.

4 dan terjadilah bahwa kami 
pergi ke rumah ismael, dan kami 
berkenan dalam pandangan 
ismael, sedemikian rupa se-
hingga kami mengucapkan ke-
padanya firman tuhan.

 3 a yakub 7:27; yarom 
1:2, 14; Omni 1:30.

 4 a yoh. 20:30–31. lihat 
halaman judul Kitab 

mormon.
  b 2 Ne. 9:41, 45, 51.
 5 a 1 tes. 2:4; KKm 1:4.
7 1 a 1 Ne. 5:17–19.

  b 1 Ne. 16:7.
  c PtS Pernikahan.
 2 a 1 Ne. 16:7–8.
 3 a 1 Ne. 3:2–3.



181 Nefi 7:5–14

5 dan terjadilah bahwa tuhan 
melunakkan hati ismael, dan 
juga seisi rumahnya, sedemikian 
rupa sehingga mereka menga-
dakan perjalanan mereka ber-
sama kami ke padang belantara 
ke tenda ayah kami.

6 dan terjadilah bahwa sewaktu 
kami melakukan perjalanan di 
padang belantara, lihatlah laman 
dan lemuel, dan dua dari para 
putri ismael, dan dua a putra 
ismael dan keluarga mereka, 
memberontak terhadap kami; 
ya, terhadapku, Nefi, dan Sam, 
dan ayah mereka, ismael, dan 
istrinya, dan tiga putrinya yang 
lain.

7 dan terjadilah dalam pem-
berontakan itu, mereka ber-
hasrat untuk kembali ke tanah 
yerusalem.

8 dan sekarang, aku, Nefi, a di-
pilukan karena kekerasan hati 
mereka, oleh karena itu aku ber-
bicara kepada mereka, mengata-
kan, ya, bahkan kepada laman 
dan kepada lemuel: lihatlah 
kamu adalah kakak-kakakku, 
dan bagaimanakah bahwa kamu 
sedemikian kerasnya dalam ha-
timu, dan sedemikian butanya 
dalam pikiranmu, sehingga kamu 
perlu bahwa aku, adikmu, mesti 
berbicara kepadamu, ya, dan me-
nunjukkan teladan bagimu?

9 Bagaimana mungkin kamu 
telah tidak menyimak firman 
tuhan?

10 Bagaimana mungkin kamu 
telah a melupakan bahwa kamu 
telah melihat seorang malaikat 
tuhan?

11 ya, dan bagaimana mung-
kin kamu telah melupakan hal-
hal besar apa yang telah tuhan 
lakukan bagi kita, dalam a mem-
bebaskan kita dari tangan laban, 
dan juga agar kita mendapatkan 
catatan itu?

12 ya, dan bagaimana mungkin 
kamu telah melupakan bahwa 
tuhan sanggup untuk melaku-
kan segala a sesuatu menurut 
kehendak-Nya, bagi anak-anak 
manusia, jika demikian halnya 
bahwa mereka menjalankan 
b iman kepada-Nya? Karenanya, 
marilah kita setia kepada-Nya.

13 dan jika demikian halnya 
bahwa kita setia kepada-Nya, kita 
akan mendapatkan a tanah yang 
dijanjikan; dan kamu akan me-
ngetahui pada kurun waktu men-
datang bahwa firman tuhan akan 
digenapi mengenai b kehancuran 
yerusalem; karena segala sesu-
atu yang telah tuhan firmankan 
mengenai kehancuran yerusalem 
mestilah digenapi.

14 Karena lihatlah, roh tuhan 
segera berhenti berjuang bersama 

 6 a 2 Ne. 4:10.
 8 a alma 31:2;  
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 10 a ul. 4:9;  

1 Ne. 3:29; 4:3.
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mereka; karena lihatlah, mereka 
telah a menolak para nabi, dan 
b yeremia telah mereka lemparkan 
ke dalam tahanan. dan mereka 
telah berupaya untuk mengambil 
c nyawa ayahku, sedemikian rupa 
sehingga mereka telah mengha-
launya keluar dari tanah itu.

15 Sekarang, lihatlah, aku ber-
kata kepadamu bahwa jika kamu 
mau kembali ke yerusalem kamu 
juga akan binasa bersama me-
reka. dan sekarang, jika kamu 
memiliki pilihan, pergilah ke ta-
nah itu, dan ingatlah perkataan 
yang aku ucapkan kepadamu, 
bahwa jika kamu pergi kamu juga 
akan binasa; karena demikianlah 
roh tuhan mendesakku agar aku 
hendaknya berbicara.

16 dan terjadilah bahwa ketika 
aku, Nefi, telah mengucapkan 
perkataan ini kepada kakak-
kakakku, mereka marah terha-
dapku. dan terjadilah bahwa 
mereka menghajarku, karena li-
hatlah, mereka amat geram, dan 
mereka a mengikatku dengan tali, 
karena mereka berupaya untuk 
mengambil nyawaku, agar me-
reka boleh meninggalkanku di 
padang belantara untuk dilahap 
oleh binatang buas.

17 tetapi terjadilah bahwa aku 
berdoa kepada tuhan, mengata-
kan: ya tuhan, menurut imanku 
yang ada kepada-mu, maukah 
engkau membebaskanku dari ta-
ngan kakak-kakakku; ya, bahkan 

berilah aku kekuatan agar aku 
boleh a memutuskan ikatan ini 
yang dengannya aku terikat.

18 dan terjadilah bahwa ketika 
aku telah mengatakan perka-
taan ini, lihatlah, ikatan itu ter-
lepas dari tangan dan kakiku, 
dan aku berdiri di hadapan ka-
kak-kakakku, dan aku berbicara 
kepada mereka lagi.

19 dan terjadilah bahwa mereka 
marah terhadapku lagi, dan ber-
upaya untuk menghajarku; te-
tapi lihatlah, salah seorang a putri 
ismael, ya, dan juga ibunya, dan 
salah seorang putra ismael, me-
mohon kepada kakak-kakakku, 
sedemikian rupa sehingga me-
reka melunakkan hati mereka; 
dan mereka berhenti berusaha 
mengambil nyawaku.

20 dan terjadilah bahwa me-
reka penuh dukacita, karena ke-
jahatan mereka, sedemikian rupa 
sehingga mereka membung-
kukkan diri di hadapanku, dan 
memohon kepadaku agar aku 
mau mengampuni mereka dari 
apa yang telah mereka lakukan 
terhadapku.

21 dan terjadilah bahwa aku de-
ngan tulus ikhlas a mengampuni 
mereka akan segala yang telah 
mereka lakukan, dan aku men-
desak mereka agar mereka mau 
berdoa kepada tuhan allah me-
reka untuk pengampunan. dan 
terjadilah bahwa mereka mela-
kukan demikian. dan setelah 

 14 a yeh. 5:6;  
1 Ne. 1:18–20; 2:13. 
PtS Pemberontakan.

  b yer. 37:15–21.
  c 1 Ne. 2:1.
 16 a 1 Ne. 18:11–15.

 17 a alma 14:26–28.
 19 a 1 Ne. 16:7.
 21 a PtS mengampuni.
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mereka selesai berdoa kepada 
tuhan kami berjalan lagi pada 
perjalanan kami menuju tenda 
ayah kami.

22 dan terjadilah bahwa kami 
sampai di tenda ayah kami. dan 
setelah aku dan kakak-kakakku 
dan seisi rumah ismael telah  
sampai di tenda ayahku, me-
reka a berterima kasih kepada 
tuhan allah mereka; dan me-
reka mempersembahkan b kur-
ban dan persembahan bakaran 
kepada-Nya.

PaSal 8

Lehi melihat suatu penglihatan ten-
tang pohon kehidupan—Dia makan 
buahnya dan berhasrat keluarganya 
untuk melakukan demikian juga—
Dia melihat suatu batang dari besi, 
jalan yang sesak dan sempit, dan ka-
but kegelapan yang menyelubungi 
orang-orang—Saria, Nefi dan Sam 
makan buah itu, tetapi Laman dan 
Lemuel menolak. Kira-kira tahun 
600–592 SM.

dan terjadilah bahwa kami telah 
mengumpulkan bersama segala 
macam benih dari setiap jenis, 
baik biji-bijian dari setiap jenis, 
maupun juga benih-benih buah 
dari setiap jenis.

2 dan terjadilah bahwa saat 
ayahku tinggal di padang belan-
tara dia berbicara kepada kami, 

mengatakan: lihatlah, aku telah 
a bermimpi sebuah mimpi; atau, 
dengan perkataan lain, aku telah 
melihat suatu b penglihatan.

3 dan lihatlah, karena apa yang 
telah aku lihat, aku memiliki 
alasan untuk bersukacita di da-
lam tuhan karena a Nefi dan 
juga Sam; karena aku memiliki 
alasan untuk mengira bahwa 
mereka, dan juga banyak dari 
benih keturunan mereka, akan 
diselamatkan.

4 tetapi lihatlah, a laman dan 
lemuel, aku amat khawatir 
karena kamu; karena lihatlah, 
pikirku aku melihat dalam mim-
piku, suatu padang belantara 
yang gelap dan suram.

5 dan terjadilah bahwa aku  
melihat seorang pria, dan dia ber-
pakaian a jubah putih; dan dia da-
tang dan berdiri di hadapanku.

6 dan terjadilah bahwa dia ber-
bicara kepadaku, dan memintaku 
mengikutinya.

7 dan terjadilah bahwa ketika 
aku mengikutinya aku melihat 
sendiri bahwa aku berada di  
suatu padang tandus yang gelap 
dan suram.

8 dan setelah aku melaku-
kan perjalanan untuk kurun 
waktu berjam-jam dalam kege-
lapan, aku mulai berdoa kepada 
tuhan agar dia mau a berbelas-
kasihan kepadaku, menurut 
kelimpahan belas kasihan-Nya 
yang lembut.

 22 a PtS terima Kasih.
  b 1 Ne. 5:9.
8 2 a PtS mimpi; Wahyu.

  b 1 Ne. 10:17. 
PtS Penglihatan.

 3 a 1 Ne. 8:14–18.

 4 a 1 Ne. 8:35–36.
 5 a JS—S 1:30–32.
 8 a PtS Belas Kasihan.
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9 dan terjadilah setelah aku 
berdoa kepada tuhan aku me-
lihat suatu a padang yang luas 
dan lapang.

10 dan terjadilah bahwa aku 
melihat sebatang a pohon, yang 
b buahnya patut dihasratkan un-
tuk membuat orang bahagia.

11 dan terjadilah bahwa aku 
maju dan makan a buahnya; dan 
aku melihat bahwa buah itu ada-
lah yang paling manis, melebihi 
segala yang sebelumnya pernah 
aku rasakan. ya, dan aku meli-
hat bahwa buahnya adalah pu-
tih, melampaui segala b putihnya 
yang pernah aku lihat.

12 dan ketika aku makan bu-
ahnya, itu memenuhi jiwaku de-
ngan a sukacita yang amat besar; 
karenanya, aku mulai b berhas-
rat agar keluargaku hendaknya 
makan darinya juga; karena aku 
tahu itu c patut dihasratkan mele-
bihi segala buah yang lain.

13 dan sewaktu aku mengarah-
kan mataku ke sekitarnya, agar 
barangkali aku boleh menemu-
kan keluargaku juga, aku meli-
hat sebuah a sungai berair; dan 
itu mengalir, dan itu berada di 
dekat pohon yang darinya aku 
sedang makan buahnya.

14 dan aku memandang untuk 
melihat dari mana itu datang; dan 
aku melihat hulunya sedikit agak 

jauh; dan di hulunya aku melihat 
ibumu Saria, dan Sam, dan Nefi; 
dan mereka berdiri seolah-olah 
mereka tidak tahu ke mana me-
reka hendaknya pergi.

15 dan terjadilah bahwa aku 
mengisyaratkan kepada mereka; 
dan aku juga berkata kepada me-
reka dengan suara yang nyaring 
bahwa mereka hendaknya datang 
kepadaku, dan makan buah itu, 
yang patut dihasratkan melebihi 
segala buah yang lain.

16 dan terjadilah bahwa me-
reka datang kepadaku dan ma-
kan buah itu juga.

17 dan terjadilah bahwa aku 
berhasrat agar laman dan lemuel 
hendaknya datang dan makan 
buah itu juga; karenanya, aku 
mengarahkan mataku menuju 
hulu sungai, agar barangkali aku 
boleh melihat mereka.

18 dan terjadilah bahwa aku 
melihat mereka, tetapi mereka 
a tidak mau datang kepadaku dan 
makan buah itu.

19 dan aku melihat suatu a ba-
tang dari besi, dan itu terbentang 
di sepanjang tepi sungai, dan me-
nuntun ke pohon yang di dekat-
nya aku berdiri.

20 dan aku juga melihat suatu 
a jalan yang sesak dan sempit, 
yang ada di sepanjang batang 
dari besi itu, bahkan ke pohon 

 9 a mat. 13:38.
 10 a Kej. 2:9;  

Why. 2:7; 22:2;  
1 Ne. 11:4, 8–25. 
PtS Pohon 
Kehidupan.

  b alma 32:41–43.

 11 a alma 5:34.
  b 1 Ne. 11:8.
 12 a PtS Sukacita.
  b alma 36:24.
  c 1 Ne. 15:36.
 13 a 1 Ne. 12:16–18; 

15:26–29.

 18 a 2 Ne. 5:20–25.
 19 a mzm. 2:9; Why. 

12:5; tJS, Why. 19:15; 
1 Ne. 8:30; 11:25; 
15:23–24.

 20 a mat. 7:14;  
2 Ne. 31:17–20.



221 Nefi 8:21–30

yang di dekatnya aku berdiri; dan 
itu juga menuntun ke dekat hulu 
sumber air, menuju b padang yang 
luas dan lapang, seolah-olah itu 
adalah sebuah dunia.

21 dan aku melihat sekumpul-
an besar orang yang tak terbilang 
jumlahnya, banyak dari mereka 
mendesak ke depan, agar mereka 
boleh mencapai a jalan yang me-
nuntun ke pohon yang di dekat-
nya aku berdiri.

22 dan terjadilah bahwa me-
reka tampil, dan mulai berada 
di jalan yang menuntun ke po-
hon itu.

23 dan terjadilah bahwa timbul 
a kabut kegelapan; ya, bahkan ka-
but kegelapan yang amat pekat, 
sedemikian rupa sehingga me-
reka yang telah mulai berada di 
jalan itu kehilangan arah mereka, 
sehingga mereka mengembara ke 
mana-mana dan tersesat.

24 dan terjadilah bahwa aku 
melihat yang lain mendesak ke 
depan, dan mereka tampil dan 
menangkap ujung batang dari 
besi itu; dan mereka mendesak 
ke depan melalui kabut kege-
lapan, menggenggam erat ba-
tang dari besi itu, bahkan sampai 
mereka tampil dan makan a buah 
pohon itu.

25 dan setelah mereka ma-
kan buah pohon itu mereka 

mengarahkan mata mereka ke 
sekitarnya seolah-olah mereka 
a malu.

26 dan aku juga mengarah-
kan mataku ke sekitar, dan me-
lihat, di sisi lain sungai berair 
itu, sebuah a bangunan yang be-
sar dan lapang; dan itu berdiri 
seakan-akan di udara, tinggi di 
atas tanah.

27 dan itu dipenuhi dengan 
orang-orang, baik tua maupun 
muda, baik laki-laki maupun pe-
rempuan; dan cara berpakaian 
mereka amat elok; dan mereka 
berada dalam a sikap mengejek 
dan menuding-nudingkan jari 
mereka ke arah mereka yang te-
lah sampai dan sedang makan 
buah itu.

28 dan setelah mereka a menge-
nyam buah itu mereka b malu, 
karena mereka yang sedang 
mengolok-olok mereka; dan me-
reka c jatuh ke jalan terlarang dan 
tersesat.

29 dan sekarang, aku, Nefi, ti-
dak mengucapkan a semua per-
kataan ayahku.

30 tetapi, supaya singkat dalam 
tulisan, lihatlah, dia melihat kha-
layak ramai yang lain mendesak 
ke depan; dan mereka datang dan 
menangkap ujung a batang dari 
besi itu; dan mereka mendesak 
arah mereka ke depan, secara 

 20 b mat. 13:38.
 21 a PtS Jalan.
 23 a 1 Ne. 12:17; 15:24.
 24 a 1 Ne. 8:10–12.
 25 a rm. 1:16;  

2 tim. 1:8;  

alma 46:21;  
morm. 8:38.

 26 a 1 Ne. 11:35–36; 12:18.
 27 a PtS Kesombongan.
 28 a 2 Ptr. 2:19–22.
  b mrk. 4:14–20; 8:38; 

luk. 8:11–15;  
yoh. 12:42–43.

  c PtS Kemurtadan.
 29 a 1 Ne. 1:16–17.
 30 a 1 Ne. 15:23–24.
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berkelanjutan berpegang erat 
pada batang dari besi itu, sam-
pai mereka tampil dan jatuh dan 
makan dari buah pohon itu.

31 dan dia juga melihat a kha-
layak ramai yang lain sedang 
meraba-raba arah mereka me-
nuju bangunan yang besar dan 
lapang itu.

32 dan terjadilah bahwa banyak 
yang terbenam di kedalaman 
a sumber air; dan banyak yang 
hilang dari pandangannya, me-
ngembara di jalan yang asing.

33 dan besarlah khalayak ramai 
yang masuk ke dalam bangunan 
yang aneh itu. dan setelah me-
reka masuk ke dalam bangunan 
itu mereka menuding-nuding-
kan jari a cemoohan kepadaku 
dan mereka yang sedang makan 
buah itu juga; tetapi kami tidak 
mengindahkan mereka.

34 inilah perkataan ayahku: Ka-
rena sebanyak yang a mengindah-
kan mereka, telah jatuh.

35 dan a laman dan lemuel 
tidak makan buah itu, kata 
ayahku.

36 dan ter jadi lah setelah 
ayahku mengucapkan semua 
perkataan tentang mimpi atau 
penglihatannya, yang adalah ba-
nyak, dia berkata kepada kami, 
karena hal-hal ini yang dia li-
hat dalam penglihatan, dia amat 
khawatir terhadap laman dan 
lemuel; ya, dia khawatir bahwa 

mereka akan dienyahkan dari 
hadirat tuhan.

37 dan dia mendesak mereka 
pada waktu itu dengan segenap 
perasaan a orang tua yang lem-
but, agar mereka mau menyimak 
perkataannya, agar barangkali 
tuhan akan penuh belas kasihan 
kepada mereka, dan tidak menge-
nyahkan mereka; ya, ayahku ber-
khotbah kepada mereka.

38 dan setelah dia berkhotbah 
kepada mereka, dan juga bernu-
buat kepada mereka tentang ba-
nyak hal, dia meminta mereka 
untuk menaati perintah-perin-
tah tuhan; dan dia berhenti ber-
bicara kepada mereka.

PaSal 9

Nefi membuat dua perangkat ca-
tatan—Masing-masing disebut 
lempengan-lempengan Nefi—Lem-
pengan-lempengan yang lebih be-
sar memuat sejarah duniawi; yang 
lebih kecil berurusan paling utama 
dengan apa yang sakral. Kira-kira 
tahun 600–592 SM.

dan segala hal ini ayahku li-
hat, dan dengar, dan bicarakan, 
sewaktu dia berdiam di dalam 
tenda, di a lembah lemuel, dan 
juga amat banyak hal lagi, yang 
tidak dapat dituliskan di atas 
lempengan-lempengan ini.

 31 a mat. 7:13.
 32 a 1 Ne. 15:26–29.
 33 a PtS Penganiayaan.
 34 a Kel. 23:2.

 35 a 1 Ne. 8:17–18;  
2 Ne. 5:19–24.

 37 a PtS Keluarga; Orang 
tua.

9 1 a 1 Ne. 2:4–6, 8, 14–15; 
16:6. 
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2 dan sekarang, seperti yang te-
lah aku bicarakan mengenai lem-
pengan-lempengan ini, lihatlah itu 
bukanlah lempengan-lempengan 
yang di atasnya aku membuat la-
poran lengkap tentang sejarah 
bangsaku; karena a lempengan-
lempengan yang di atasnya aku 
membuat laporan lengkap tentang 
bangsaku telah aku beri nama 
Nefi; karenanya, itu disebut lem-
pengan-lempengan Nefi, menurut 
namaku sendiri; dan lempengan-
lempengan ini juga disebut lem-
pengan-lempengan Nefi.

3 Walaupun demikian, aku telah 
menerima perintah dari tuhan 
agar aku hendaknya membuat 
lempengan-lempengan ini, untuk 
a tujuan khusus agar akan ada se-
buah laporan yang diukirkan ten-
tang b pelayanan bangsaku.

4 di atas lempengan-lempengan 
lain akan diukirkan sebuah la-
poran tentang pemerintahan 
para raja, dan peperangan dan 
perselisihan bangsaku; karena-
nya lempengan-lempengan ini 
adalah untuk bagian yang lebih 
banyak tentang pelayanan; dan 
a lempengan-lempengan yang  
lain adalah untuk bagian yang 
lebih banyak tentang pemerin-
tahan para raja dan peperangan 
dan perselisihan bangsaku.

5 Karenanya, tuhan telah me-

merintahkanku untuk membuat 
lempengan-lempengan ini un-
tuk a tujuan yang bijak menu-
rut-Nya, yang tujuan itu aku 
tidaklah tahu.

6 tetapi tuhan a mengetahui se-
gala sesuatu sejak awal; karena-
nya, dia mempersiapkan jalan 
untuk merampungkan segala pe-
kerjaan-Nya di antara anak-anak 
manusia; karena lihatlah, dia me-
miliki segala b kuasa untuk dige-
napinya segala firman-Nya. dan 
demikianlah halnya. amin.

PaSal 10

Lehi meramalkan bahwa orang-orang 
Yahudi akan dibawa tertawan oleh 
orang-orang Babilonia—Dia mem-
beri tahu tentang kedatangan di an-
tara orang-orang Yahudi seorang 
Mesias, seorang Juruselamat, seo-
rang Penebus—Lehi memberi tahu 
juga tentang kedatangan orang 
yang akan membaptis Anak Domba 
Allah—Lehi memberi tahu tentang 
kematian dan kebangkitan Mesias—
Dia membandingkan pencerai-ber-
aian dan pengumpulan Israel dengan 
sebatang pohon zaitun—Nefi berbi-
cara tentang Putra Allah, tentang 
karunia Roh Kudus, dan tentang ke-
butuhan akan kesalehan. Kira-kira 
tahun 600–592 SM.

 2 a 1 Ne. 19:2, 4;  
yakub 3:13–14;  
KKm 1:2–11; 
a&P 10:38–40. 
PtS lempengan-
lempengan.

 3 a a&P 3:19.
  b 1 Ne. 6:3.
 4 a yakub 1:2–4;  

KKm 1:10.
 5 a 1 Ne. 19:3;  

KKm 1:7;  

alma 37:2, 12, 14.
 6 a 2 Ne. 9:20;  

a&P 38:2;  
musa 1:6, 35. 
PtS mahatahu.

  b mat. 28:18.
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dan sekarang, aku, Nefi, me-
neruskan untuk memberikan 
sebuah laporan di atas a lem-
pengan-lempengan ini tentang 
tindakan-tindakanku, dan pe-
merintahan dan pelayananku; 
karenanya, untuk meneruskan 
dengan laporanku, aku mesti 
berbicara sedikit mengenai apa 
yang dari ayahku, dan juga yang 
dari kakak-kakakku.

2 Karena lihatlah, terjadilah se-
telah ayahku mengakhiri mem-
bicarakan perkataan tentang 
a mimpinya, dan juga tentang 
mendesak mereka kepada se-
genap ketekunan, dia berbicara 
kepada mereka mengenai orang-
orang yahudi—

3 Bahwa setelah mereka akan 
dihancurkan, bahkan kota be-
sar a yerusalem itu, dan banyak 
yang b dibawa pergi tertawan ke 
c Babilon, menurut waktu tuhan 
sendiri yang tepat, mereka akan 
d kembali lagi, ya, bahkan di-
bawa kembali dari penawanan; 
dan setelah mereka akan dibawa 
kembali dari penawanan mereka 
akan memiliki lagi tanah warisan 
mereka.

4 ya, bahkan a enam ratus tahun 
sejak waktu ketika ayahku me-
ninggalkan yerusalem, seorang 
b nabi akan tuhan allah angkat 

di antara orang-orang yahudi—
bahkan seorang c mesias, atau, 
dengan perkataan lain, seorang 
Juruselamat dunia.

5 dan dia juga berbicara me-
ngenai para nabi, betapa banyak 
jumlahnya yang telah a bersaksi 
tentang hal-hal ini, mengenai 
mesias ini, tentang siapa telah 
dia bicarakan, atau Penebus du-
nia ini.

6 Karenanya, seluruh umat ma-
nusia berada dalam a keadaan 
yang tersesat dan yang terjatuh, 
dan senantiasa akan demikian 
kecuali mereka akan bersandar 
kepada Penebus ini.

7 dan dia berbicara juga me-
ngenai seorang a nabi yang akan 
datang sebelum mesias, untuk 
mempersiapkan jalan tuhan—

8 ya, bahkan dia akan pergi 
dan berseru di padang belan-
tara: a Persiapkanlah kamu jalan 
tuhan, dan jadikanlah jalan-Nya 
lurus; karena berdirilah seseo-
rang di antara kamu yang tidak 
kamu ketahui; dan dia lebih per-
kasa daripada aku, yang tali ka-
sut-Nya pun tidak layak untuk 
aku lepaskan. dan banyaklah  
bicara ayahku mengenai hal ini.

9 dan ayahku berkata dia akan 
membaptis di a Betabara, di sebe-
rang yordan; dan dia juga berkata 

10 1 a 1 Ne. 9:1–5; 19:1–6; 
yakub 1:1–4.

 2 a 1 Ne. 8.
 3 a est. 2:6; 2 Ne. 6:8; 

hel. 8:20–21.
  b 2 Ne. 25:10. PtS Kro-

nologi—587 Sm.
  c yeh. 24:2; 1 Ne. 1:13; 

Omni 1:15.
  d yer. 29:10;  

2 Ne. 6:8–9.
 4 a 1 Ne. 19:8;  

2 Ne. 25:19; 3 Ne. 1:1.
  b 1 Ne. 22:20–21.
  c PtS mesias.
 5 a yakub 7:11; mosia 

13:33; hel. 8:19–24; 
3 Ne. 20:23–24.

 6 a PtS Kejatuhan adam 
dan hawa.

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

 8 a yes. 40:3; mat. 3:1–3.
 9 a yoh. 1:28.
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dia akan b membaptis dengan air; 
bahkan bahwa dia akan membap-
tis mesias dengan air.

10 dan setelah dia membaptis 
mesias dengan air, dia akan me-
lihat dan memberikan kesak-
sian bahwa dia telah membaptis 
a anak domba allah, yang akan 
mengambil dosa-dosa dunia.

11 dan terjadilah setelah ayahku 
mengucapkan perkataan ini dia 
berbicara kepada kakak-kakakku 
mengenai injil yang akan dikhot-
bahkan di antara orang-orang 
yahudi, dan juga mengenai a ke-
merosotan orang-orang yahudi 
dalam b ketidakpercayaan. dan 
setelah mereka c membunuh  
mesias, yang akan datang, dan 
setelah dia dibunuh dia akan 
d bangkit dari yang mati, dan 
akan menyatakan diri-Nya, me-
lalui e roh Kudus, kepada orang-
orang bukan israel.

12 ya, bahkan ayahku berbicara 
banyak mengenai orang-orang 
bukan israel, dan juga mengenai 
bani israel, bahwa mereka akan 
dibandingkan seperti sebatang 
a pohon zaitun, yang cabang-ca-
bangnya akan dipatahkan dan 
akan b dicerai-beraikan ke atas 
seluruh muka bumi.

13 Karenanya, dia berkata mes-
tilah perlu bahwa kita akan di-
tuntun dengan serentak ke a tanah 
yang dijanjikan, hingga digenapi-
nya firman tuhan, bahwa kita 
akan dicerai-beraikan ke atas se-
luruh muka bumi.

14 dan setelah bani israel akan 
dicerai-beraikan mereka akan  
a dikumpulkan bersama lagi;  
atau, kesimpulannya, setelah 
b orang-orang bukan israel me-
nerima kegenapan injil, cabang-
cabang alami c pohon zaitun itu, 
atau sisa-sisa bani israel, akan 
dientenkan, atau sampai pada 
pengetahuan tentang mesias se-
jati, tuhan mereka dan Penebus 
mereka.

15 dan menurut cara berbahasa 
inilah ayahku bernubuat dan ber-
bicara kepada kakak-kakakku, 
dan juga banyak hal lagi yang  
tidak aku tuliskan dalam kitab 
ini; karena aku telah menuliskan 
sebanyak darinya yang arif ba-
giku dalam a kitabku yang lain.

16 dan segala hal ini, yang me-
ngenainya telah aku bicarakan, 
dilakukan sewaktu ayahku ber-
diam di dalam tenda, di lem-
bah lemuel.

17 dan terjadilah setelah aku, 

 9 b PtS yohanes 
Pembaptis.

 10 a PtS anak domba 
allah.

 11 a yakub 4:14–18.
  b morm. 5:14.
  c PtS Penyaliban; 

yesus Kristus.
  d PtS Kebangkitan.
  e PtS roh Kudus.

 12 a Kej. 49:22–26;  
1 Ne. 15:12;  
2 Ne. 3:4–5;  
yakub 5; 6:1–7. 
PtS Kebun ang-
gur tuhan; Pohon 
Zaitun.

  b 1 Ne. 22:3–8. 
PtS israel—Pence-
rai-beraian israel.

 13 a 1 Ne. 2:20.  
PtS tanah 
terjanjikan.

 14 a PtS israel— 
Pengumpulan israel.

  b 1 Ne. 13:42;  
a&P 14:10.

  c yakub 5:8, 52, 54,  
60, 68.

 15 a 1 Ne. 1:16–17.
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Nefi, mendengar segala a per-
kataan ayahku, mengenai apa 
yang dia lihat dalam b pengli-
hatan, dan juga apa yang dia 
ucapkan melalui kuasa roh 
Kudus, yang kuasa itu dia te-
rima melalui iman kepada Putra 
allah—dan Putra allah adalah 
c mesias yang akan datang—aku, 
Nefi, berhasrat juga agar aku 
boleh melihat, dan mendengar, 
dan mengetahui tentang hal-
hal ini, melalui kuasa roh Ku-
dus, yang adalah d karunia allah  
kepada mereka semua yang  
e dengan tekun mencari-Nya, 
baik pada f zaman dahulu mau-
pun pada zaman ketika dia 
akan menyatakan diri-Nya ke-
pada anak-anak manusia.

18 Karena dia adalah yang 
a sama kemarin, hari ini, dan se-
lamanya; dan jalan dipersiapkan 
bagi semua orang sejak pelan-
dasan dunia, jika demikian hal-
nya bahwa mereka bertobat dan 
datang kepada-Nya.

19 Karena dia yang dengan te-
kun mencari akan menemukan; 
dan a misteri-misteri allah akan 
dikuakkan kepada mereka, mela-
lui kuasa b roh Kudus, baik pada 
zaman ini maupun pada zaman 
dahulu, dan baik pada zaman 
dahulu maupun pada zaman 
yang akan datang; karenanya, 

c jalan tuhan adalah satu ling-
karan kekal.

20 Oleh karena itu ingatlah, hai 
manusia, untuk segala perbuat-
anmu engkau akan dibawa ke 
dalam a penghakiman.

21 Karenanya, jika kamu te-
lah berupaya untuk melakukan 
kejahatan pada a masa perco-
baanmu, maka kamu didapati 
b tidak bersih di hadapan kursi 
penghakiman allah; dan tidak 
ada sesuatu yang tidak bersih 
dapat berdiam bersama allah; 
karenanya, kamu mesti dienyah-
kan selamanya.

22 dan roh Kudus memberi 
wewenang agar aku hendaknya 
membicarakan hal-hal ini, dan 
tidak menahannya.

PaSal 11

Nefi melihat Roh Tuhan dan diper-
lihatkan dalam penglihatan pohon 
kehidupan—Dia melihat ibu dari 
Putra Allah dan mendapat tahu ten-
tang abdikasi Allah—Dia melihat 
pembaptisan, pelayanan, dan penya-
liban Anak Domba Allah—Dia me-
lihat juga panggilan dan pelayanan 
Dua Belas Rasul Anak Domba.  
Kira-kira tahun 600–592 SM.

Karena terjadilah setelah aku 

 17 a enos 1:3;  
alma 36:17.

  b 1 Ne. 8:2.
  c PtS mesias.
  d PtS roh Kudus.
  e moro. 10:4–5, 7, 19.
  f a&P 20:26.

 18 a ibr. 13:8; morm. 9:9; 
a&P 20:12.  
PtS Ke-allah-an.

 19 a PtS misteri allah.
  b PtS roh Kudus.
  c alma 7:20;  

a&P 3:2; 35:1.

 20 a Pkh. 12:14; 2 Ne. 9:46. 
PtS Penghakiman 
terakhir.

 21 a alma 34:32–35.
  b 1 Kor. 6:9–10; 3 Ne. 

27:19; a&P 76:50–62; 
musa 6:57.
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berhasrat untuk mengetahui 
apa yang telah ayahku lihat, dan 
percaya bahwa tuhan sanggup 
untuk menyingkapkannya kepa-
daku, sewaktu aku duduk a mere-
nung dalam hatiku aku b diangkat 
pergi di dalam roh tuhan, ya, 
ke sebuah c gunung yang amat 
tinggi, yang tidak pernah sebe-
lumnya aku lihat, dan yang di 
atasnya tidak pernah sebelum-
nya aku jejakkan kakiku.

2 dan roh berkata kepadaku: 
lihatlah, apa yang engkau 
hasratkan?

3 dan aku berkata: aku ber-
hasrat untuk melihat apa yang 
ayahku a lihat.

4 dan roh berkata kepadaku: 
Percayakah engkau bahwa 
ayahmu melihat a pohon yang me-
ngenainya telah dia bicarakan?

5 dan aku berkata: ya, engkau 
tahu bahwa aku a memercayai se-
gala perkataan ayahku.

6 dan ketika aku telah meng-
ucapkan perkataan ini, roh  
berseru dengan suara yang nya-
ring, mengatakan: hosana bagi 
tuhan, allah yang mahatinggi; 
karena dia adalah allah atas se-
luruh a bumi, ya, bahkan mele-
bihi segalanya. dan diberkatilah 
engkau, Nefi, karena engkau  
b percaya kepada Putra allah  
yang mahatinggi; karenanya, 

engkau akan melihat apa yang 
telah engkau hasratkan.

7 dan lihatlah hal ini akan di-
berikan kepadamu untuk suatu 
a tanda, bahwa setelah engkau 
melihat pohon yang mengha-
silkan buah yang ayahmu rasa-
kan, engkau juga akan melihat 
seorang pria turun dari langit, 
dan dia akan kamu saksikan; 
dan setelah kamu menyaksi-
kan-Nya kamu akan b memberi-
kan kesaksian bahwa itu adalah 
Putra allah.

8 dan terjadilah bahwa roh 
berkata kepadaku: Pandanglah! 
dan aku memandang dan meli-
hat sebatang pohon; dan itu se-
perti a pohon yang telah ayahku 
lihat; dan keindahannya jauh 
melebihi, ya, melampaui se-
gala keindahan; dan b putihnya 
melampaui putihnya salju yang 
beterbangan.

9 dan terjadilah setelah aku me-
lihat pohon itu, aku berkata ke-
pada roh: aku melihat engkau 
telah memperlihatkan kepadaku 
pohon yang a berharga melebihi 
segalanya.

10 dan dia berkata kepadaku: 
apa yang engkau hasratkan?

11 dan aku berkata kepada-Nya: 
untuk mengetahui a tafsiran-
nya—karena aku berbicara kepa-
da-Nya seperti orang berbicara; 

11 1 a a&P 76:19. 
PtS merenungkan.

  b 2 Kor. 12:1–4; Why. 
21:10; 2 Ne. 4:25; 
musa 1:1.

  c ul. 10:1; eter 3:1.
 3 a 1 Ne. 8:2–34.

 4 a 1 Ne. 8:10–12; 
15:21–22.

 5 a 1 Ne. 2:16.
 6 a Kel. 9:29; 2 Ne. 29:7; 

3 Ne. 11:14;  
musa 6:44.

  b PtS Percaya, 

Kepercayaan.
 7 a PtS tanda.
  b PtS Kesaksian.
 8 a 1 Ne. 8:10.
  b 1 Ne. 8:11.
 9 a 1 Ne. 11:22–25.
 11 a Kej. 40:8.
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karena aku melihat bahwa dia 
dalam b bentuk seorang pria; 
namun walaupun demikian, 
aku tahu bahwa itu adalah roh 
tuhan; dan dia berbicara kepa-
daku seperti orang berbicara de-
ngan yang lain.

12 dan terjadilah bahwa dia ber-
kata kepadaku: Pandanglah! dan 
aku memandang seolah-olah me-
mandang kepada-Nya, dan aku 
tidak melihat-Nya; karena dia te-
lah pergi dari hadapanku.

13 dan terjadilah bahwa aku 
memandang dan melihat kota 
besar yerusalem, dan juga kota-
kota lain. dan aku melihat Kota 
a Nazaret; dan di Kota Nazaret 
aku melihat seorang b gadis, dan 
dia amat rupawan dan putih.

14 dan terjadilah bahwa aku 
melihat a langit terbuka; dan se-
orang malaikat turun dan berdiri 
di hadapanku; dan dia berkata 
kepadaku: Nefi, apa yang eng-
kau lihat?

15 dan aku berkata kepadanya: 
Seorang gadis, yang paling can-
tik dan rupawan melebihi semua 
gadis lain.

16 dan dia berkata kepa-
daku: tahukah engkau abdikasi 
allah?

17 dan aku berkata kepadanya: 
aku tahu bahwa dia menga-
sihi anak-anak-Nya; walaupun 

demikian, aku tidak tahu arti se-
gala sesuatu.

18 dan dia berkata kepadaku: 
lihatlah, a gadis yang engkau li-
hat adalah b ibu dari Putra allah, 
menurut daging.

19 dan terjadilah bahwa aku 
melihat bahwa dia dibawa pergi 
di dalam roh; dan setelah dia di-
bawa pergi di dalam a roh untuk 
kurun waktu suatu masa malai-
kat itu berbicara kepadaku, me-
ngatakan: Pandanglah!

20 dan aku memandang dan 
melihat gadis itu lagi, sedang 
membopong seorang a anak da-
lam lengannya.

21 dan malaikat itu berkata ke-
padaku: lihatlah a anak domba 
allah, ya, bahkan b Putra c Bapa 
yang Kekal! tahukah engkau 
arti dari d pohon yang ayahmu 
lihat?

22 dan aku menjawabnya, me-
ngatakan: ya, itu adalah a kasih 
allah, yang mencurahkan diri se-
cara luas ke dalam hati anak-anak 
manusia; karenanya, itu adalah 
yang paling patut dihasratkan 
melebihi segala sesuatu.

23 dan dia berbicara kepadaku, 
mengatakan: ya, dan yang paling 
a menyukakan bagi jiwa.

24 dan setelah dia mengata-
kan perkataan ini, dia berkata 
kepadaku: Pandanglah! dan 

 11 b eter 3:15–16.
 13 a mat. 2:23.
  b luk. 1:26–27; alma 

7:10. PtS maria, ibu 
dari yesus.

 14 a yeh. 1:1; 1 Ne. 1:8.
 18 a yes. 7:14;  

luk. 1:34–35.
  b mosia 3:8.
 19 a mat. 1:20.
 20 a luk. 2:16.
 21 a PtS anak domba 

allah.
  b PtS yesus Kristus.

  c PtS Ke-allah-an—
allah Bapa.

  d 1 Ne. 8:10; alma 
5:62. PtS Pohon 
Kehidupan.

 22 a PtS Kasih.
 23 a PtS Sukacita.
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aku memandang, dan aku me-
lihat Putra allah a pergi ke an-
tara anak-anak manusia; dan 
aku melihat banyak yang men-
jatuhkan diri di kaki-Nya dan 
menyembah-Nya.

25 dan terjadilah bahwa aku 
melihat bahwa a batang dari besi, 
yang telah ayahku lihat, adalah 
firman allah, yang menuntun ke 
sumber b air hidup, atau ke c po-
hon kehidupan; yang airnya ada-
lah pelukisan akan kasih allah; 
dan aku juga melihat bahwa po-
hon kehidupan adalah pelukisan 
akan kasih allah.

26 dan malaikat itu berkata ke-
padaku lagi: Pandang dan lihat-
lah a abdikasi allah!

27 dan aku memandang dan 
a melihat Penebus dunia, tentang 
siapa ayahku telah berbicara; dan 
aku juga melihat b nabi yang akan 
mempersiapkan jalan di hadap-
an-Nya. dan anak domba allah 
pergi dan c dibaptis olehnya; dan 
setelah dia dibaptis, aku melihat 
langit terbuka, dan roh Kudus 
turun dari surga dan tinggal di 
atas diri-Nya dalam bentuk se-
ekor d burung merpati.

28 dan aku melihat bahwa dia 
pergi melayani orang-orang, 
dalam a kuasa dan kemuliaan 
yang besar; dan khalayak ramai 
dikumpulkan bersama untuk 

mendengar-Nya; dan aku meli-
hat bahwa mereka mengusir-Nya 
dari antara mereka.

29 dan aku juga melihat a dua 
belas lainnya mengikuti-Nya. 
dan terjadilah bahwa mereka 
dibawa pergi di dalam roh dari 
hadapan mukaku, dan aku tidak 
melihat mereka.

30 dan terjadilah bahwa malai-
kat itu berbicara kepadaku lagi, 
mengatakan: Pandanglah! dan 
aku memandang, dan aku meli-
hat langit terbuka lagi, dan aku 
melihat para a malaikat turun ke 
atas anak-anak manusia; dan me-
reka melayani bagi mereka.

31 dan dia berbicara kepadaku 
lagi, mengatakan: Pandanglah! 
dan aku memandang, dan meli-
hat anak domba allah pergi ke 
antara anak-anak manusia. dan 
aku melihat khalayak ramai yang 
sakit, dan yang sengsara oleh se-
gala macam penyakit, dan oleh 
a iblis dan b roh jahat; dan malai-
kat itu berbicara dan memperli-
hatkan segala hal ini kepadaku. 
dan mereka c disembuhkan me-
lalui kuasa anak domba allah; 
dan iblis dan roh jahat diusir.

32 dan terjadilah bahwa malai-
kat itu berbicara kepadaku lagi, 
mengatakan: Pandanglah! dan 
aku memandang dan melihat 
anak domba allah, bahwa dia 

 24 a luk. 4:14–21.
 25 a 1 Ne. 8:19.
  b PtS air hidup.
  c Kej. 2:9;  

alma 32:40–41; 
musa 4:28, 31.

 26 a 1 Ne. 11:16–33.

 27 a 2 Ne. 25:13.
  b mat. 11:10; 1 Ne. 

10:7–10; 2 Ne. 31:4.
  c PtS Baptis, Baptisan.
  d PtS tanda Burung 

merpati.
 28 a a&P 138:25–26.

 29 a PtS rasul.
 30 a PtS malaikat.
 31 a mrk. 5:15–20; mosia 

3:5–7. PtS iblis.
  b PtS roh—roh-roh 

jahat.
  c PtS Penyembuhan.
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ditangkap oleh orang-orang; ya, 
Putra allah yang abadi itu a diha-
kimi oleh dunia; dan aku melihat 
dan memberikan kesaksian.

33 dan aku, Nefi, melihat 
bahwa dia diangkat ke atas a sa-
lib dan b dibunuh bagi dosa-dosa 
dunia.

34 dan setelah dia dibunuh 
aku melihat khalayak ramai di 
bumi, bahwa mereka dikum-
pulkan bersama untuk berpe-
rang melawan para rasul anak 
domba; karena demikianlah ke-
dua belas itu disebut oleh ma-
laikat tuhan.

35 dan khalayak ramai di bumi 
dikumpulkan bersama; dan aku 
melihat bahwa mereka berada di 
a bangunan yang luas dan lapang, 
seperti bangunan yang ayahku 
lihat. dan malaikat tuhan itu 
berbicara kepadaku lagi, menga-
takan: lihatlah dunia dan kebi-
jaksanaannya; ya, lihatlah bani 
israel telah berkumpul bersama 
untuk berperang melawan kedua 
belas rasul anak domba.

36 dan terjadilah bahwa aku 
melihat dan memberikan kesak-
sian, bahwa bangunan yang besar 
dan lapang itu adalah a kesom-
bongan dunia; dan itu roboh, dan 
kerobohannya amat hebat. dan 
malaikat tuhan itu berbicara lagi 
kepadaku, mengatakan: demiki-
anlah akan jadinya kehancuran 
segala bangsa, kaum, bahasa, 

dan khalayak, yang akan berpe-
rang melawan kedua belas rasul 
anak domba.

PaSal 12

Nefi melihat dalam penglihatan ta-
nah yang dijanjikan; kesalehan, 
kedurhakaan, dan keruntuhan peng-
huninya; kedatangan Anak Domba 
Allah di antara mereka; bagaimana 
Dua Belas Murid dan Dua Be-
las Rasul akan menghakimi Israel; 
dan keadaan memuakkan dan kotor 
dari mereka yang merosot dalam 
ketidakpercayaan. Kira-kira tahun 
600–592 SM.

dan terjadilah bahwa malai-
kat itu berkata kepadaku: Pan-
danglah, dan lihatlah benih 
keturunanmu, dan juga benih 
keturunan kakak-kakakmu. dan 
aku memandang dan melihat a ta-
nah yang dijanjikan; dan aku me-
lihat khalayak ramai, ya, bahkan 
seakan-akan jumlahnya sebanyak 
pasir di laut.

2 dan terjadilah bahwa aku me-
lihat khalayak ramai berkumpul 
bersama untuk bertempur, yang 
satu melawan yang lain; dan aku 
melihat a peperangan, dan desas-
desus tentang peperangan, dan 
pembantaian hebat dengan pe-
dang di antara bangsaku.

3 dan terjadilah bahwa aku 

 32 a mrk. 15:17–20.
 33 a yoh. 19:16–19;  

mosia 3:9–10; 3 Ne. 
27:14. PtS Salib.

  b PtS Pendamaian.
 35 a 1 Ne. 8:26; 12:18.
 36 a PtS Kesombongan.
12 1 a PtS tanah 

terjanjikan.
 2 a enos 1:24;  

morm. 8:7–8. 
PtS Perang.
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melihat banyak angkatan ber-
lalu, menurut cara peperangan 
dan perselisihan di tanah itu; 
dan aku melihat banyak kota, 
ya, bahkan sehingga aku tidak 
menghitungnya.

4 dan terjadilah bahwa aku 
melihat a kabut b kegelapan di 
atas permukaan tanah yang di-
janjikan; dan aku melihat ki-
lat, dan aku mendengar guntur, 
dan gempa bumi, dan segala ma-
cam bunyi yang gaduh; dan aku 
melihat tanah dan batu karang, 
bahwa itu terkoyak; dan aku me-
lihat gunung-gunung ambruk 
berkeping-keping; dan aku me-
lihat dataran-dataran di bumi, 
bahwa itu terpecah-pecah; dan 
aku melihat banyak kota bahwa 
itu c tenggelam; dan aku meli-
hat banyak bahwa itu dibakar 
dengan api; dan aku melihat 
banyak yang ambruk ke tanah, 
karena guncangannya.

5 dan terjadilah setelah aku 
melihat hal-hal ini, aku melihat 
a tabir kegelapan, bahwa itu ber-
lalu dari muka bumi; dan lihat-
lah, aku melihat khalayak ramai 
yang tidak jatuh karena pengha-
kiman besar dan menakutkan 
dari tuhan.

6 dan aku melihat langit ter-
buka, dan a anak domba allah 
turun dari surga; dan dia turun 

dan memperlihatkan diri-Nya 
kepada mereka.

7 dan aku juga melihat dan 
memberikan kesaksian bahwa 
roh Kudus turun ke atas diri  
a dua belas lainnya; dan me-
reka ditahbiskan oleh allah, dan 
dipilih.

8 dan malaikat itu berbicara ke-
padaku, mengatakan: lihatlah 
dua belas murid anak domba, 
yang dipilih untuk melayani be-
nih keturunanmu.

9 dan dia berkata kepadaku: 
apakah engkau ingat a dua be-
las rasul anak domba itu? lihat-
lah mereka adalah mereka yang 
akan b menghakimi dua belas 
suku israel; karenanya, dua be-
las pelayan rohani dari benih ke-
turunanmu akan dihakimi oleh 
mereka; karena kamu dari bani 
israel.

10 dan a dua belas pelayan ro-
hani ini yang engkau lihat akan 
menghakimi benih keturunanmu. 
dan, lihatlah, mereka saleh se-
lamanya; karena iman mereka 
kepada anak domba allah b pa-
kaian mereka dijadikan putih  
dalam darah-Nya.

11 dan malaikat itu berkata ke-
padaku: Pandanglah! dan aku 
memandang, dan melihat a tiga 
angkatan berlalu dalam kesa-
lehan; dan pakaian mereka putih 

 4 a hel. 14:20–28.
  b 1 Ne. 19:10.
  c 3 Ne. 8:14.
 5 a 3 Ne. 8:20; 10:9.
 6 a 2 Ne. 26:1, 9;  

3 Ne. 11:3–17.
 7 a 3 Ne. 12:1; 19:12–13.

 9 a luk. 6:13.
  b mat. 19:28;  

a&P 29:12. 
PtS Penghakiman 
terakhir.

 10 a 3 Ne. 27:27;  
morm. 3:18–19.

  b Why. 7:14;  
alma 5:21–27;  
13:11–13;  
3 Ne. 27:19–20.

 11 a 2 Ne. 26:9–10;  
3 Ne. 27:30–32.
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bahkan seperti anak domba 
allah. dan malaikat itu ber-
kata kepadaku: mereka ini dija-
dikan putih dalam darah anak 
domba, karena iman mereka 
kepada-Nya.

12 dan aku, Nefi, juga melihat 
banyak dari angkatan a keempat 
yang mati dalam kesalehan.

13 dan terjadilah bahwa aku 
melihat khalayak ramai di bumi 
berkumpul bersama.

14 dan malaikat itu berkata 
kepadaku: lihatlah benih ketu-
runanmu, dan juga benih ketu-
runan kakak-kakakmu.

15 dan terjadilah bahwa aku 
memandang dan melihat orang-
orang dari benih keturunanku 
berkumpul bersama dalam kha-
layak ramai a melawan benih ke-
turunan kakak-kakakku; dan 
mereka dikumpulkan bersama 
untuk bertempur.

16 dan malaikat itu berbicara 
kepadaku, mengatakan: lihatlah 
sumber a air kotor yang ayahmu 
lihat; ya, bahkan b sungai yang 
mengenainya dia berbicara; dan 
kedalamannya adalah kedalaman 
c neraka.

17 dan a kabut kegelapan itu 
adalah godaan iblis, yang b mem-
butakan mata, dan mengeraskan 
hati anak-anak manusia, dan me-
nuntun mereka ke c jalan yang 

lebar, sehingga mereka binasa 
dan tersesat.

18 dan a bangunan yang luas 
dan lapang itu, yang ayahmu li-
hat, adalah b khayalan sia-sia dan 
c kesombongan anak-anak ma-
nusia. dan sebuah d jurang yang 
besar dan yang menakutkan me-
misahkan mereka; ya, bahkan fir-
man e keadilan allah yang Kekal, 
dan mesias yang adalah anak 
domba allah, tentang siapa roh 
Kudus memberikan kesaksian, 
sejak awal dunia sampai waktu 
ini, dan sejak waktu ini mulai se-
karang dan selamanya.

19 dan sementara malaikat itu 
mengucapkan perkataan ini, aku 
melihat dan menyaksikan bahwa 
benih keturunan kakak-kakakku 
berselisih melawan benih ketu-
runanku, menurut perkataan 
malaikat itu; dan karena kesom-
bongan benih keturunanku, dan 
a godaan iblis, aku melihat bahwa 
benih keturunan kakak-kakakku 
b mengalahkan orang-orang dari 
benih keturunanku.

20 dan terjadilah bahwa aku 
melihat, dan menyaksikan orang-
orang dari benih keturunan ka-
kak-kakakku bahwa mereka 
telah mengalahkan benih ketu-
runanku; dan mereka menyebar 
luas dalam khalayak ramai ke 
atas permukaan tanah itu.

 12 a alma 45:10–12;  
hel. 13:5, 9–10;  
3 Ne. 27:32;  
4 Ne. 1:14–27.

 15 a morm. 6.
 16 a PtS Kotor, Kotoran.
  b 1 Ne. 8:13; 15:26–29.

  c PtS Neraka.
 17 a 1 Ne. 8:23; 15:24; 

a&P 10:20–32.
  b PtS Kemurtadan.
  c mat. 7:13–14.
 18 a 1 Ne. 8:26; 11:35–36.
  b yer. 7:24.

  c PtS Kesombongan.
  d luk. 16:26;  

1 Ne. 15:28–30.
  e PtS Keadilan.
 19 a PtS Godaan.
  b yarom 1:10;  

KKm 1:1–2.
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21 dan aku melihat mereka ber-
kumpul bersama dalam khalayak 
ramai; dan aku melihat a pepe-
rangan dan desas-desus tentang 
peperangan di antara mereka; 
dan dalam peperangan dan de-
sas-desus tentang peperangan 
aku melihat banyak angkatan 
berlalu.

22 dan malaikat itu berkata 
kepadaku: lihatlah mereka ini 
akan a merosot dalam ketidak-
percayaan.

23 dan terjadilah bahwa aku 
melihat, setelah mereka merosot 
dalam ketidakpercayaan mereka 
menjadi bangsa yang a berkulit 
gelap, dan yang memuakkan, 
dan yang b kotor, penuh dengan 
c kemalasan dan segala macam 
kekejian.

PaSal 13

Nefi melihat dalam penglihatan ge-
reja iblis didirikan di antara orang-
orang bukan Israel, penemuan dan 
kolonisasi Amerika, hilangnya ba-
nyak bagian yang gamblang dan 
berharga dari Alkitab, keadaan yang 
diakibatkan kemurtadan orang-
orang bukan Israel, pemulihan In-
jil, tampilnya tulisan suci zaman 
akhir, dan pembangunan Sion.  
Kira-kira tahun 600–592 SM.

dan terjadilah bahwa malaikat 
itu berbicara kepadaku, menga-
takan: Pandanglah! dan aku me-
mandang dan melihat banyak 
bangsa dan kerajaan.

2 dan malaikat itu berkata ke-
padaku: apa yang engkau lihat? 
dan aku berkata: aku melihat ba-
nyak bangsa dan kerajaan.

3 dan dia berkata kepadaku: ini 
adalah bangsa-bangsa dan kera-
jaan-kerajaan dari orang-orang 
bukan israel.

4 dan terjadilah bahwa aku me-
lihat di antara bangsa-bangsa 
dari a orang-orang bukan israel 
pembentukan sebuah b gereja 
yang besar.

5 dan malaikat itu berkata ke-
padaku: lihatlah pembentukan 
sebuah gereja yang paling keji 
melebihi semua gereja lain, yang 
a membunuh para orang suci 
allah, ya, dan menyiksa me-
reka dan mengikat mereka, dan 
memasangkan kuk kepada me-
reka dengan b kuk dari besi, dan 
membawa mereka ke dalam 
penawanan.

6 dan terjadilah bahwa aku me-
lihat a gereja yang besar dan keji 
ini; dan aku melihat b iblis bahwa 
dia adalah pendirinya.

7 dan aku juga melihat a emas, 
dan perak, dan sutra, dan kain 
kirmizi, dan kain lenan yang 

 21 a morm. 8:8;  
moro. 1:2. 
PtS Perang.

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

 23 a 2 Ne. 26:33.
  b 2 Ne. 5:20–25.

  c PtS malas, 
Kemalasan.

13 4 a PtS Orang-Orang 
Bukan israel.

  b 1 Ne. 13:26, 34;  
14:3, 9–17.

 5 a Why. 17:3–6;  

1 Ne. 14:13.
  b yer. 28:10–14.
 6 a a&P 88:94.  

PtS iblis—Gereja 
iblis.

  b 1 Ne. 22:22–23.
 7 a morm. 8:36–38.
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terpintal halus, dan segala ma-
cam pakaian yang berharga; dan 
aku melihat banyak perempuan 
sundal.

8 dan malaikat itu berbicara 
kepadaku, mengatakan: lihat-
lah emas, dan perak, dan sutra, 
dan kain kirmizi, dan kain le-
nan yang terpintal halus, dan 
pakaian yang berharga, dan 
para perempuan sundal, ada-
lah a hasrat dari gereja yang be-
sar dan keji ini.

9 dan juga untuk pujian dunia 
mereka a menghancurkan para 
orang suci allah, dan membawa 
mereka ke dalam penawanan.

10 dan terjadilah bahwa aku 
memandang dan melihat ba-
nyak perairan; dan itu memi-
sahkan orang-orang bukan israel 
dari benih keturunan kakak-
kakakku.

11 dan terjadilah bahwa ma-
laikat itu berkata kepadaku: li-
hatlah kemurkaan allah berada 
di atas benih keturunan kakak-
kakakmu.

12 dan aku memandang dan 
melihat seorang pria di antara 
orang-orang bukan israel, yang 
dipisahkan dari benih keturunan 
kakak-kakakku oleh banyak 
perairan; dan aku melihat a roh 
allah, bahwa itu turun dan be-
kerja pada pria itu; dan dia pergi 
di atas banyak perairan, bahkan 

kepada benih keturunan kakak-
kakakku, yang berada di tanah 
yang dijanjikan.

13 dan terjadilah bahwa aku 
melihat roh allah, bahwa itu 
bekerja pada orang-orang bukan 
israel yang lain; dan mereka ke-
luar dari penawanan, di atas ba-
nyak perairan itu.

14 dan terjadilah bahwa aku 
melihat banyak a kelompok orang 
bukan israel di atas b tanah yang 
dijanjikan; dan aku melihat ke-
murkaan allah, bahwa itu berada 
di atas benih keturunan kakak-
kakakku; dan mereka c dicerai-be-
raikan di hadapan orang-orang 
bukan israel dan dihantam.

15 dan aku melihat roh tuhan, 
bahwa itu berada di atas orang-
orang bukan israel, dan mereka 
makmur dan mendapatkan a ta-
nah itu untuk warisan mereka; 
dan aku melihat bahwa mereka 
putih, amat rupawan dan b can-
tik, seperti bangsaku sebelum 
mereka c dibunuh.

16 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, melihat bahwa orang-orang 
bukan israel yang telah keluar 
dari penawanan merendahkan 
hati mereka di hadapan tuhan; 
dan kuasa tuhan berada bersama 
a mereka.

17 dan aku melihat bahwa in-
duk orang-orang bukan israel 
mereka dikumpulkan bersama 

 8 a Why. 18:10–24; 
morm. 8:35–38.

 9 a Why. 13:4–7.
 12 a PtS ilham.
 14 a 2 Ne. 1:11;  

morm. 5:19–20.
  b PtS tanah 

terjanjikan.
  c 1 Ne. 22:7–8. 

PtS israel—Pence-

rai-beraian israel.
 15 a 2 Ne. 10:19.
  b 2 Ne. 5:21.
  c morm. 6:17–22.
 16 a a&P 101:80.
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di atas perairan, dan di atas da-
rat juga, untuk bertempur mela-
wan mereka.

18 dan aku melihat bahwa ku-
asa allah berada bersama me-
reka, dan juga bahwa kemurkaan 
allah berada di atas diri mereka 
semua yang dikumpulkan ber-
sama melawan mereka untuk 
bertempur.

19 dan aku, Nefi, melihat bahwa 
orang-orang bukan israel yang te-
lah keluar dari penawanan a dibe-
baskan melalui kuasa allah dari 
tangan segala bangsa yang lain.

20 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, melihat bahwa mereka mak-
mur di tanah itu; dan aku melihat 
sebuah a kitab, dan itu dibawa ke 
antara mereka.

21 dan malaikat itu berkata  
kepadaku: tahukah engkau arti 
kitab itu?

22 dan aku berkata kepadanya: 
aku tidak tahu.

23 dan dia berkata: lihatlah itu 
keluar dari mulut orang yahudi. 
dan aku, Nefi, melihatnya; dan 
dia berkata kepadaku: a Kitab 
yang engkau lihat itu adalah se-
buah b catatan tentang c orang-
orang yahudi, yang memuat 
perjanjian-perjanjian dari tuhan, 
yang telah dia buat kepada bani 
israel; dan itu juga memuat ba-
nyak dari nubuat-nubuat para 

nabi kudus; dan itu adalah se-
buah catatan seperti ukiran yang 
ada di atas d lempengan-lem-
pengan dari kuningan, kecuali ti-
dak demikian banyak; walaupun 
demikian, itu memuat perjanjian-
perjanjian dari tuhan, yang telah 
dia buat kepada bani israel; ka-
renanya, itu amat berharga bagi 
orang-orang bukan israel.

24 dan malaikat tuhan berkata 
kepadaku: engkau telah melihat 
bahwa kitab itu keluar dari mulut 
orang yahudi; dan ketika itu ke-
luar dari mulut orang yahudi itu 
memuat kegenapan injil tuhan, 
tentang siapa kedua belas rasul 
memberikan kesaksian; dan me-
reka memberikan kesaksian me-
nurut kebenaran yang ada pada 
anak domba allah.

25 Karenanya, hal-hal ini dite-
ruskan dari a orang-orang yahudi 
dalam kemurnian kepada b orang-
orang bukan israel, menurut ke-
benaran yang ada pada allah.

26 dan setelah itu diteruskan 
melalui tangan kedua belas rasul 
anak domba, dari orang-orang 
yahudi a kepada orang-orang bu-
kan israel, engkau lihat pemben-
tukan b gereja yang c besar dan keji 
itu, yang adalah paling keji mele-
bihi semua gereja lain; karena 
lihatlah, mereka telah d mengam-
bil dari injil anak domba allah 

 19 a 2 Ne. 10:10–14;  
3 Ne. 21:4; eter 2:12.

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

2 Ne. 29:4–12.
  b PtS tulisan Suci.
  c 2 Ne. 3:12.

  d 1 Ne. 5:10–13.
 25 a 2 Ne. 29:4–6; a&P 

3:16. PtS Orang-
Orang yahudi.

  b PtS Orang-Orang 
Bukan israel.

 26 a mat. 21:43.

  b PtS Kemurtadan—
Kemurtadan gereja 
Kristen terdahulu.

  c 1 Ne. 13:4–6;  
14:3, 9–17.

  d morm. 8:33;  
musa 1:41.
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banyak bagian yang e gamblang 
dan paling berharga; dan juga 
banyak perjanjian tuhan telah 
mereka ambil.

27 dan semua ini telah mereka 
lakukan agar mereka boleh me-
nyimpangkan jalan tuhan yang 
benar, agar mereka boleh mem-
butakan mata dan mengeraskan 
hati anak-anak manusia.

28 Karenanya, engkau melihat 
bahwa setelah kitab itu diterus-
kan melalui tangan gereja yang 
besar dan keji itu, bahwa ada 
banyak hal yang gamblang dan 
berharga diambil dari kitab itu, 
yang adalah kitab anak domba 
allah.

29 dan setelah apa yang gam-
blang dan berharga ini diam-
bil itu diteruskan kepada segala 
bangsa dari orang-orang bukan 
israel; dan setelah diteruskan ke-
pada segala bangsa dari orang-
orang bukan israel, ya, bahkan 
menyeberangi banyak perairan 
yang telah engkau lihat bersama 
orang-orang bukan israel yang 
telah keluar dari penawanan, 
engkau melihat—karena banyak 
hal yang gamblang dan berharga 
yang telah dikeluarkan dari ki-
tab itu, yang gamblang bagi pe-
ngertian anak-anak manusia, 
menurut kegamblangan yang 
ada pada anak domba allah—
karena hal-hal ini yang diam-
bil dari injil anak domba, amat 

sangat banyak orang yang ter-
sandung, ya, sedemikian rupa 
sehingga Setan memiliki kuasa 
yang besar atas diri mereka.

30 Walaupun demikian, engkau 
melihat bahwa orang-orang bu-
kan israel yang telah keluar dari 
penawanan, dan telah diangkat 
oleh kuasa allah melebihi segala 
bangsa yang lain, di atas permu-
kaan tanah yang adalah pilihan 
melebihi segala tanah yang lain, 
yang adalah tanah yang telah 
tuhan allah buat perjanjiannya 
dengan ayahmu bahwa benih 
keturunannya akan miliki un-
tuk a tanah warisan mereka; ka-
renanya, engkau melihat bahwa 
tuhan allah tidak akan membi-
arkan bahwa orang-orang bukan 
israel akan sepenuhnya meng-
hancurkan b campuran benih 
keturunanmu, yang berada di 
antara kakak-kakakmu.

31 tidak juga akan dia biarkan 
bahwa orang-orang bukan israel 
akan a menghancurkan benih ke-
turunan kakak-kakakmu.

32 tidak juga akan tuhan allah 
biarkan bahwa orang-orang bu-
kan israel akan selamanya tinggal 
dalam keadaan kebutaan yang 
menyeramkan itu, yang engkau 
lihat mereka berada di dalam-
nya, karena bagian-bagian yang 
gamblang dan paling berharga 
dari injil anak domba yang te-
lah ditahan oleh gereja yang a keji 

 26 e 1 Ne. 14:20–26;  
PK 1:8.

 30 a PtS tanah 
terjanjikan.

  b alma 45:10–14.
 31 a 2 Ne. 4:7; 10:18–19; 

yakub 3:5–9;  
hel. 15:12;  

3 Ne. 16:8–9;  
morm. 5:20–21.

 32 a PtS iblis—Gereja 
iblis.
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itu, yang pembentukannya telah 
engkau lihat.

33 Karenanya firman anak 
domba allah: aku akan penuh 
belas kasihan kepada orang-orang 
bukan israel, sampai dikunjungi-
nya sisa bani israel dalam peng-
hakiman yang besar.

34 dan terjadilah bahwa ma-
laikat tuhan berbicara kepa-
daku, mengatakan: lihatlah, 
firman anak domba allah, sete-
lah aku mengunjungi a sisa bani 
israel—dan sisa ini tentang siapa 
aku berfirman adalah benih ke-
turunan ayahmu—karenanya, 
setelah aku mengunjungi me-
reka dalam penghakiman, dan 
menghantam mereka melalui ta-
ngan orang-orang bukan israel, 
dan setelah orang-orang bukan 
israel b tersandung amat parah, 
karena bagian-bagian yang pa-
ling gamblang dan berharga 
dari c injil anak domba yang te-
lah ditahan oleh gereja yang keji 
itu, yang adalah induk para pe-
rempuan sundal, firman anak 
domba—aku akan penuh belas 
kasihan kepada orang-orang bu-
kan israel pada masa itu, sede-
mikian rupa sehingga aku akan 
d membawa kepada mereka, da-
lam kuasa-Ku sendiri, banyak 
dari injil-Ku, yang akan menjadi 

gamblang dan berharga, firman 
anak domba.

35 Karena, lihatlah, firman anak 
domba: aku akan menyata-
kan diri-Ku kepada benih ke-
turunanmu, agar mereka akan 
menuliskan banyak hal yang 
akan aku ajarkan kepada mereka, 
yang akan menjadi gamblang dan 
berharga; dan setelah benih ketu-
runanmu dihancurkan, dan me-
rosot dalam ketidakpercayaan, 
dan juga benih keturunan ka-
kak-kakakmu, lihatlah, a hal-hal 
ini akan disembunyikan, untuk 
tampil kepada orang-orang bu-
kan israel, melalui karunia dan 
kuasa anak domba.

36 dan di dalamnya akan di-
tuliskan a injil-Ku, firman anak 
domba, dan b batu karang-Ku 
dan keselamatan-Ku.

37 dan a diberkatilah mereka 
yang akan berupaya untuk me-
nampilkan b Sion-Ku pada masa 
itu, karena mereka akan mem-
peroleh c karunia dan kuasa roh 
Kudus; dan jika mereka d berta-
han sampai akhir mereka akan 
diangkat pada hari terakhir, dan 
akan diselamatkan di dalam e ke-
rajaan abadi anak domba; dan 
siapa pun yang akan f memberi-
takan perdamaian, ya, kabar ten-
tang sukacita yang besar, betapa 

 34 a PtS yusuf, Putra 
yakub.

  b 1 Ne. 14:1–3;  
2 Ne. 26:20.

  c PtS injil.
  d a&P 10:62. PtS Pe-

mulihan injil.
 35 a 2 Ne. 27:6; 29:1–2. 

PtS Kitab mormon.
 36 a 3 Ne. 27:13–21.
  b hel. 5:12;  

3 Ne. 11:38–39. 
PtS Batu Karang.

 37 a a&P 21:9.
  b PtS Sion.
  c PtS Karunia roh 

Kudus.
  d 3 Ne. 27:16. 

PtS Bertahan.
  e PtS Kemuliaan 

Selestial.
  f yes. 52:7;  

mosia 15:14–18; 
3 Ne. 20:40.
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indahnya di atas gunung-gunung 
akanlah jadinya mereka.

38 dan terjadilah bahwa aku 
melihat sisa benih keturunan 
kakak-kakakku, dan juga a ki-
tab anak domba allah, yang 
telah keluar dari mulut orang 
yahudi itu, bahwa itu tampil 
dari orang-orang bukan israel 
b kepada sisa benih keturunan 
kakak-kakakku.

39 dan setelah itu tampil kepada 
mereka aku melihat a kitab-kitab 
lain, yang tampil melalui kuasa 
anak domba, dari orang-orang 
bukan israel kepada mereka, un-
tuk b diyakinkannya orang-orang 
bukan israel dan sisa benih ke-
turunan kakak-kakakku, dan 
juga orang-orang yahudi yang 
dicerai-beraikan di atas selu-
ruh muka bumi, bahwa catatan-
catatan dari para nabi dan dari 
kedua belas rasul anak domba 
adalah c benar.

40 dan malaikat itu berbicara 
kepadaku, mengatakan: a Catat-
an-catatan terakhir ini, yang telah 
engkau lihat di antara orang-
orang bukan israel, akan b me-
negakkan kebenaran dari yang 
c pertama, yang adalah dari ke-
dua belas rasul anak domba, 
dan akan menyingkapkan apa 

yang gamblang dan berharga 
yang telah diambil darinya; dan 
akan menyingkapkan kepada se-
gala kaum, bahasa, dan khalayak, 
bahwa anak domba allah ada-
lah Putra Bapa yang Kekal, dan 
d Juruselamat dunia; dan bahwa 
semua orang mesti datang kepa-
da-Nya, atau mereka tidak dapat 
diselamatkan.

41 dan mereka mesti datang 
menurut firman yang akan dite-
gakkan oleh mulut anak domba; 
dan firman anak domba akan 
disingkapkan dalam catatan-ca-
tatan dari benih keturunanmu, 
seperti juga dalam catatan-ca-
tatan dari kedua belas rasul 
anak domba; karenanya kedua-
nya itu akan ditegakkan men-
jadi a satu; karena ada b satu allah 
dan satu c Gembala atas seluruh 
bumi.

42 dan waktunya tiba bahwa 
dia akan menyatakan diri-Nya 
kepada segala bangsa, baik ke-
pada a orang-orang yahudi dan 
juga kepada orang-orang bukan 
israel; dan setelah dia menya-
takan diri-Nya kepada orang-
orang yahudi dan juga kepada 
orang-orang bukan israel, kemu-
dian dia akan menyatakan diri-
Nya kepada orang-orang bukan 

 38 a 1 Ne. 13:23;  
2 Ne. 29:4–6.

  b morm. 5:15.
 39 a PtS tulisan Suci—

tulisan suci yang di-
nubuatkan untuk 
tampil.

  b yeh. 37:15–20;  
2 Ne. 3:11–12.

  c 1 Ne. 14:30.
 40 a 2 Ne. 26:16–17; 29:12.  

PtS Kitab mormon.
  b morm. 7:8–9.
  c PtS alkitab.
  d lihat halaman ju-

dul Kitab mormon. 
musa 1:6.

 41 a yeh. 37:17.

  b ul. 6:4;  
yoh. 17:21–23;  
2 Ne. 31:21.

  c PtS Gembala yang 
Baik.

 42 a a&P 90:8–9;  
107:33; 112:4. 
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israel dan juga kepada orang-
orang yahudi, dan yang b tera-
khir akan menjadi yang pertama, 
dan yang c pertama akan menjadi 
yang terakhir.

PaSal 14

Seorang malaikat memberi tahu Nefi 
tentang berkat dan kutukan yang 
akan jatuh ke atas orang-orang bu-
kan Israel—Hanya ada dua gereja: 
Gereja Anak Domba Allah dan ge-
reja iblis—Para Orang Suci Allah 
di antara segala bangsa dianiaya 
oleh gereja yang besar dan keji—
Rasul Yohanes akan menulis me-
ngenai akhir dunia. Kira-kira tahun 
600–592 SM.

dan akan terjadi, bahwa jika 
a orang-orang bukan israel akan 
menyimak anak domba allah 
pada masa itu ketika dia akan 
menyatakan diri-Nya kepada 
mereka dalam firman, dan juga 
dalam b kuasa, dalam kenyataan-
nya, sampai diangkatnya c batu 
sandungan mereka—

2 dan tidak mengeraskan hati 
mereka terhadap anak domba 
allah, mereka akan terbilang di 
antara benih keturunan ayahmu; 
ya, mereka akan a terbilang di an-
tara bani israel; dan mereka akan 

menjadi bangsa yang b diberkati 
di atas tanah yang dijanjikan se-
lamanya; mereka tidak akan lagi 
dibawa ke dalam penawanan; 
dan bani israel tidak lagi akan 
dikacaukan.

3 dan a lubang galian yang be-
sar itu, yang telah digali untuk 
mereka oleh gereja yang besar 
dan keji itu, yang didirikan oleh 
iblis dan anak-anaknya, agar 
dia boleh menuntun jiwa orang-
orang turun ke neraka—ya, lu-
bang galian yang besar itu yang 
telah digali untuk kehancuran 
orang-orang akan diisi oleh me-
reka yang menggalinya, sampai 
kehancuran mereka sepenuh-
nya, firman anak domba allah; 
bukan kehancuran jiwa, kecua-
li pencampakannya ke dalam  
b neraka itu yang tidak memi-
liki akhir.

4 Karena lihatlah, ini menurut 
penawanan iblis, dan juga me-
nurut keadilan allah, terhadap 
mereka semua yang akan me-
ngerjakan kejahatan dan keke-
jian di hadapan-Nya.

5 dan terjadilah bahwa ma-
laikat itu berbicara kepadaku, 
Nefi, mengatakan: engkau te-
lah melihat bahwa jika orang-
orang bukan israel bertobat akan 
baiklah adanya dengan mereka; 
dan engkau juga tahu mengenai 

 42 b yakub 5:63.
  c luk. 13:30;  

1 Ne. 15:13–20.
14 1 a 3 Ne. 16:6–13. 

PtS Orang-Orang 
Bukan israel.

  b 1 tes. 1:5;  

1 Ne. 14:14;  
yakub 6:2–3.

  c yes. 57:14;  
1 Ne. 13:29, 34;  
2 Ne. 26:20.

 2 a Gal. 3:7, 29;  
2 Ne. 10:18–19;  

3 Ne. 16:13; 21:6, 22; 
abr. 2:9–11.

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

 3 a 1 Ne. 22:14;  
a&P 109:25.

  b PtS laknat; Neraka.
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perjanjian-perjanjian tuhan ke-
pada bani israel; dan engkau 
juga telah mendengar bahwa ba-
rang siapa yang tidak a bertobat 
mesti binasa.

6 Oleh karena itu, a celakalah 
bagi orang-orang bukan israel 
jika demikian halnya bahwa me-
reka mengeraskan hati mereka 
terhadap anak domba allah.

7 Karena waktunya tiba, firman 
anak domba allah, bahwa aku 
akan mengerjakan suatu peker-
jaan besar dan a menakjubkan di 
antara anak-anak manusia; suatu 
pekerjaan yang akan abadi, apa-
kah pada pihak yang satu atau 
pada yang lain—apakah untuk 
diyakinkannya mereka pada ke-
damaian dan b kehidupan yang 
kekal, atau untuk diserahkan-
nya mereka pada kekerasan hati 
mereka dan kebutaan pikiran 
mereka sampai dibawanya me-
reka ke dalam penawanan, dan 
juga pada kehancuran, baik se-
cara duniawi maupun secara 
rohani, menurut c penawanan 
iblis, yang tentangnya telah aku 
bicarakan.

8 dan terjadilah bahwa ketika 
malaikat itu telah mengucapkan 
perkataan ini, dia berkata ke-
padaku: ingatkah engkau a per-
janjian-perjanjian Bapa kepada 

bani israel? aku berkata kepa-
danya, ya.

9 dan terjadilah bahwa dia ber-
kata kepadaku: Pandanglah, dan 
lihatlah gereja yang besar dan 
keji itu, yang adalah induk dari 
kekejian, yang pendirinya ada-
lah a iblis.

10 dan dia berkata kepadaku:  
lihatlah hanya ada a dua ge-
reja saja;  yang satu adalah  
gereja anak domba allah, dan 
b yang lain adalah gereja iblis; 
karenanya, barang siapa yang 
tidak termasuk dalam gereja 
anak domba allah termasuk 
dalam gereja yang besar itu, 
yang adalah induk dari keke-
jian; dan dia adalah c pelacur 
seluruh bumi.

11 dan terjadilah bahwa aku 
memandang dan melihat pela-
cur seluruh bumi itu, dan dia 
duduk di atas banyak a perairan; 
dan b dia memiliki kekuasaan 
atas seluruh bumi, di antara se-
gala bangsa, kaum, bahasa, dan 
khalayak.

12 dan terjadilah bahwa aku 
melihat gereja anak domba 
allah, dan jumlahnya a sedikit, 
karena kejahatan dan kekejian 
pelacur yang duduk di atas ba-
nyak perairan itu; walaupun de-
mikian, aku melihat bahwa gereja 

 5 a PtS Pertobatan.
 6 a 2 Ne. 28:32.
 7 a yes. 29:14; 1 Ne. 

22:8; 2 Ne. 27:26; 
29:1–2; a&P 4:1. 
PtS Pemulihan injil.

  b PtS Kehidupan 
Kekal.

  c 2 Ne. 2:26–29;  
alma 12:9–11.

 8 a PtS Perjanjian 
abraham.

 9 a 1 Ne. 15:35;  
a&P 1:35. PtS iblis.

 10 a 1 Ne. 22:23.
  b 1 Ne. 13:4–6, 26.

  c Why. 17:5, 15;  
2 Ne. 10:16.

 11 a yer. 51:13;  
Why. 17:15.

  b a&P 35:11.
 12 a mat. 7:14;  

3 Ne. 14:14;  
a&P 138:26.



421 Nefi 14:13–21

anak domba, yang adalah para 
orang suci allah, berada juga di 
atas b seluruh muka bumi; dan 
kekuasaan mereka di atas muka 
bumi adalah kecil, karena keja-
hatan pelacur besar yang aku li-
hat itu.

13 dan terjadilah bahwa aku 
melihat bahwa induk yang be-
sar dari kekejian itu mengumpul-
kan bersama khalayak ramai di 
atas permukaan seluruh bumi, di 
antara segala bangsa dari orang-
orang bukan israel, untuk a ber-
perang melawan anak domba 
allah.

14 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, melihat kuasa anak domba 
allah, bahwa itu turun ke atas 
para orang suci dari gereja anak 
domba, dan ke atas umat perjan-
jian tuhan, yang tercerai-berai di 
atas seluruh muka bumi; dan me-
reka dipersenjatai dengan kebe-
naran dan dengan a kuasa allah 
dalam kemuliaan besar.

15 dan terjadilah bahwa aku 
melihat bahwa kemurkaan allah 
a dicurahkan ke atas gereja yang 
besar dan keji itu, sedemikian 
rupa sehingga terjadi peperangan 
dan desas-desus tentang pepe-
rangan di antara segala b bangsa 
dan kaum di bumi.

16 dan karena mulai ada a pepe-
rangan dan desas-desus tentang 

peperangan di antara segala 
bangsa yang adalah kepunyaan 
induk dari kekejian itu, malai-
kat itu berbicara kepadaku, me-
ngatakan: lihatlah, kemurkaan 
allah berada di atas induk para 
perempuan sundal itu; dan li-
hatlah, engkau melihat segala 
hal ini—

17 dan bilamana a masanya tiba 
ketika b kemurkaan allah dicu-
rahkan ke atas induk para pe-
rempuan sundal, yang adalah 
gereja yang besar dan keji selu-
ruh bumi itu, yang pendirinya 
adalah iblis, maka, pada masa 
itu, c pekerjaan Bapa akan dimu-
lai, dalam mempersiapkan jalan 
untuk digenapinya d perjanjian-
perjanjian-Nya, yang telah dia 
buat kepada umat-Nya yang ada-
lah bani israel.

18 dan terjadilah bahwa malai-
kat itu berbicara kepadaku, me-
ngatakan: Pandanglah!

19 dan aku memandang dan 
melihat seorang pria, dan dia 
berpakaian jubah putih.

20 dan malaikat itu berkata 
kepadaku: lihatlah salah a seo-
rang dari kedua belas rasul anak 
domba.

21 lihatlah, dia akan melihat 
dan menulis sisa dari hal-hal ini; 
ya, dan juga banyak hal yang te-
lah terjadi.

 12 b a&P 90:11.
 13 a Why. 17:1–6; 18:24; 

1 Ne. 13:5;  
a&P 123:7–8.

 14 a yakub 6:2;  
a&P 38:32–38.

 15 a a&P 1:13–14.

  b mrk. 13:8;  
a&P 87:6.

 16 a 1 Ne. 22:13–14; 
morm. 8:30.

 17 a PtS Zaman akhir.
  b 1 Ne. 22:15–16.
  c 3 Ne. 21:7, 20–29. 

PtS Pemulihan injil.
  d morm. 8:21, 41. 

PtS Perjanjian 
abraham.

 20 a Why. 1:1–3;  
1 Ne. 14:27.



43 1 Nefi 14:22–30

22 dan dia juga akan menulis 
mengenai akhir dunia.

23 Karenanya, apa yang akan 
dia tuliskan adalah tepat dan be-
nar; dan lihatlah itu dituliskan 
dalam a kitab yang engkau lihat 
keluar dari mulut orang yahudi; 
dan pada waktu itu keluar dari 
mulut orang yahudi, atau, pada 
waktu kitab itu keluar dari mu-
lut orang yahudi, apa yang di-
tuliskan adalah gamblang dan 
murni, dan paling b berharga 
dan mudah bagi pengertian se-
mua orang.

24 dan lihatlah, apa yang akan 
a rasul anak domba ini tuliskan 
adalah banyak hal yang telah 
engkau lihat; dan lihatlah, sisa-
nya akanlah engkau lihat.

25 tetapi apa yang akan eng-
kau lihat setelah ini janganlah 
engkau tuliskan; karena tuhan 
allah telah menetapkan rasul 
anak domba allah itu agar dia 
hendaknya a menuliskannya.

26 dan juga orang-orang lain 
yang telah ada, kepada mereka 
telah dia perlihatkan segala se-
suatu, dan mereka telah menu-
liskannya; dan itu a dimeteraikan 
untuk tampil dalam kemurnian-
nya, menurut kebenaran yang 
ada pada anak domba, pada 
waktu tuhan sendiri yang tepat, 
bagi bani israel.

27 dan aku, Nefi, mendengar 
dan memberikan kesaksian, 

bahwa nama rasul anak domba 
itu adalah a yohanes, menurut 
perkataan malaikat.

28 dan lihatlah, aku, Nefi, dila-
rang bahwa aku hendaknya me-
nuliskan sisa dari apa yang aku 
lihat dan dengar; karenanya apa 
yang telah aku tuliskan cukup-
lah bagiku; dan aku telah menu-
liskan hanya sebagian kecil dari 
apa yang aku lihat.

29 dan aku memberikan ke-
saksian bahwa aku melihat apa 
yang a ayahku lihat, dan malai-
kat tuhan menyingkapkannya 
kepadaku.

30 dan sekarang, aku menga-
khiri pembicaraan mengenai apa 
yang telah aku lihat saat aku di-
bawa pergi di dalam roh; dan jika 
segala sesuatu yang aku lihat ti-
dak dituliskan, apa yang telah 
aku tuliskan adalah a benar. dan 
demikianlah halnya. amin.

PaSal 15

Benih keturunan Lehi akan mene-
rima Injil dari orang-orang bukan 
Israel pada zaman akhir—Pengum-
pulan Israel dipersamakan dengan 
sebatang pohon zaitun yang ca-
bang-cabang alaminya akan dien-
tenkan kembali—Nefi menafsirkan 
penglihatan tentang pohon kehi-
dupan dan berbicara tentang ke-
adilan Allah dalam memisahkan 

 23 a 1 Ne. 13:20–24; 
morm. 8:33.

  b 1 Ne. 13:28–32.
 24 a eter 4:16.

 25 a yoh. 20:30–31;  
Why. 1:19.

 26 a 2 Ne. 27:6–23; eter 
3:21–27; 4:4–7; a&P 

35:18; JS—S 1:65.
 27 a Why. 1:1–3.
 29 a 1 Ne. 8.
 30 a 2 Ne. 33:10–14.
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yang jahat dari yang saleh. Kira-
kira tahun 600–592 SM.

dan terjadilah bahwa setelah 
aku, Nefi, dibawa pergi di da-
lam roh, dan melihat segala se-
suatu ini, aku kembali ke tenda 
ayahku.

2 dan terjadilah bahwa aku me-
lihat kakak-kakakku, dan mereka 
sedang saling berbantah menge-
nai apa yang telah ayahku ucap-
kan kepada mereka.

3 Karena dia benar-benar meng-
ucapkan banyak hal yang be-
sar kepada mereka, yang sukar 
untuk a dimengerti, kecuali se-
seorang akan bertanya kepada 
tuhan; dan mereka karena keras 
dalam hati mereka, oleh karena 
itu mereka tidak memandang ke-
pada tuhan sebagaimana mereka 
seharusnya.

4 dan sekarang, aku, Nefi, dipi-
lukan karena kekerasan hati me-
reka, dan juga, karena apa yang 
telah aku lihat, dan tahu itu mes-
tilah tak terhindarkan terjadi ka-
rena kejahatan besar anak-anak 
manusia.

5 dan terjadilah bahwa aku ter-
kuasai karena kesengsaraanku, 
karena aku menganggap bahwa 
a kesengsaraanku hebat melebihi 
segalanya, karena b kehancuran 
bangsaku, karena aku telah me-
lihat kejatuhan mereka.

6 dan terjadilah bahwa setelah 
aku menerima a kekuatan aku  
berbicara kepada kakak-kakakku, 
berhasrat untuk mengetahui dari 
mereka penyebab perbantahan 
mereka.

7 dan mereka berkata: lihat-
lah, kami tidak dapat mema-
hami perkataan yang telah ayah 
kita ucapkan mengenai cabang-
cabang alami pohon zaitun, dan 
juga mengenai orang-orang bu-
kan israel.

8 dan aku berkata kepada me-
reka: Sudahkah kamu a bertanya 
kepada tuhan?

9 dan mereka berkata kepa-
daku: Kami belum; karena tuhan 
tidak menyingkapkan hal yang 
demikian kepada kami.

10 lihatlah, aku berkata kepada 
mereka: Bagaimana mungkin 
kamu tidak menaati perintah-pe-
rintah tuhan? Bagaimana mung-
kin kamu mau binasa, karena 
a kekerasan hatimu?

11 apakah kamu tidak ingat apa 
yang telah tuhan firmankan?—
Jika kamu tidak akan menge-
raskan hatimu, dan a meminta 
kepada-Ku dalam iman, percaya 
bahwa kamu akan menerima, de-
ngan ketekunan dalam menaati 
perintah-perintah-Ku, pastilah 
hal-hal ini akan disingkapkan 
kepadamu.

12 lihatlah, aku berkata kepa-

15 3 a 1 Kor. 2:10–12;  
alma 12:9–11.

 5 a PtS Kemalangan.
  b enos 1:13;  

morm. 6:1.

 6 a musa 1:10;  
JS—S 1:20, 48.

 8 a mosia 26:13;  
alma 40:3. PtS doa.

 10 a PtS Kemurtadan.

 11 a yak. 1:5–6;  
enos 1:15;  
moro. 7:26;  
a&P 18:18. 
PtS meminta.
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damu, bahwa bani israel diban-
dingkan dengan sebatang pohon 
zaitun, oleh roh tuhan yang 
ada pada ayah kita; dan lihat-
lah apakah kita tidak dipatah-
kan dari bani israel, dan apakah 
kita bukan suatu a cabang dari 
bani israel?

13 dan sekarang, hal yang ayah 
kita maksudkan mengenai pe-
ngentenan cabang-cabang alami 
melalui kegenapan orang-orang 
bukan israel, adalah, bahwa pada 
zaman akhir, ketika benih ketu-
runan kita akan a merosot dalam 
ketidakpercayaan, ya, untuk ku-
run waktu bertahun-tahun, dan 
banyak angkatan setelah b mesias 
akan dinyatakan dalam tubuh ke-
pada anak-anak manusia, pada 
waktu itu akanlah kegenapan c in-
jil mesias datang kepada d orang-
orang bukan israel, dan dari 
orang-orang bukan israel kepada 
sisa benih keturunan kita—

14 dan pada masa itu akanlah 
sisa a benih keturunan kita me-
ngetahui bahwa mereka ada-
lah dari bani israel, dan bahwa 
mereka adalah umat b perjan-
jian tuhan; dan pada waktu itu 
akanlah mereka tahu dan sam-
pai pada c pengetahuan tentang 
nenek moyang mereka, dan juga 
pada pengetahuan tentang injil 

dari Penebus mereka, yang di-
ajarkan kepada leluhur mereka 
oleh-Nya; karenanya, mereka 
akan sampai pada pengetahuan 
tentang Penebus mereka dan po-
kok-pokok yang tepat dari ajar-
an-Nya, sehingga mereka boleh 
mengetahui bagaimana datang 
kepada-Nya dan diselamatkan.

15 dan kemudian pada masa itu 
tidakkah mereka akan bersuka-
cita dan memberikan pujian ke-
pada allah abadi mereka, a batu 
karang mereka dan keselamatan 
mereka? ya, pada masa itu, tidak-
kah mereka akan menerima ke-
kuatan dan pemeliharaan dari 
b pokok anggur yang sejati? ya, 
tidakkah mereka akan datang ke 
kawanan sejati allah?

16 lihatlah, aku berkata kepa-
damu, ya; mereka akan diingat 
kembali di antara bani israel; me-
reka akan a dientenkan, sebagai 
cabang alami pohon zaitun, ke 
pohon zaitun sejati.

17 dan inilah yang ayah kita 
maksudkan; dan dia memak-
sudkan bahwa itu tidak akan 
terjadi sampai setelah mereka di-
cerai-beraikan oleh orang-orang 
bukan israel; dan dia memaksud-
kan bahwa itu akan terjadi de-
ngan cara melalui orang-orang 
bukan israel, agar tuhan boleh 

 12 a Kej. 49:22–26;  
1 Ne. 10:12–14; 
19:24. PtS lehi, 
ayah dari Nefi.

 13 a 1 Ne. 12:22–23;  
2 Ne. 26:15.

  b PtS mesias.
  c PtS injil.

  d 1 Ne. 13:42; 
22:5–10; a&P 14:10. 
PtS Orang-Orang 
Bukan israel.

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

  b PtS Perjanjian 
abraham.

  c 2 Ne. 3:12; 30:5; 
morm. 7:1, 9–10; 
a&P 3:16–20. lihat 
juga halaman judul 
Kitab mormon.

 15 a PtS Batu Karang.
  b Kej. 49:11; yoh. 15:1.
 16 a yakub 5:60–68.
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memperlihatkan kuasa-Nya ke-
pada orang-orang bukan israel, 
karena alasan yang tepat bahwa 
dia akan a ditolak oleh orang-
orang yahudi, atau oleh bani 
israel.

18 Karenanya, ayah kita ti-
dak berbicara tentang benih ke-
turunan kita saja, tetapi juga 
tentang seluruh bani israel, me-
nunjuk pada perjanjian yang 
akan digenapi pada zaman akhir; 
yang perjanjian itu tuhan buat 
kepada bapa kita abraham, me-
ngatakan: dalam a benih ketu-
runanmu akanlah semua kaum 
di bumi diberkati.

19 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, berbicara banyak kepada 
mereka mengenai hal-hal ini; ya, 
aku berbicara kepada mereka me-
ngenai a pemulihan orang-orang 
yahudi pada zaman akhir.

20 dan aku menceritakan kem-
bali kepada mereka perkataan 
a yesaya, yang berbicara me-
ngenai pemulihan orang-orang 
yahudi, atau bani israel; dan se-
telah mereka dipulihkan mereka 
tidak akan lagi dikacaukan, ti-
dak juga akanlah mereka dice-
rai-beraikan lagi. dan terjadilah 
bahwa aku mengucapkan ba-
nyak perkataan kepada kakak-ka-
kakku, sehingga mereka tenang 

dan b merendahkan hati mereka 
di hadapan tuhan.

21 dan terjadilah bahwa mereka 
berbicara kepadaku lagi, menga-
takan: apa arti hal ini yang ayah 
kita lihat dalam sebuah mimpi? 
apa arti a pohon yang dia lihat?

22 dan aku berkata kepada me-
reka: itu adalah pelukisan akan 
a pohon kehidupan.

23 dan mereka berkata kepa-
daku: apa arti a batang dari besi 
yang ayah kita lihat, yang me-
nuntun ke pohon itu?

24 dan aku berkata kepada me-
reka bahwa itu adalah a firman 
allah; dan barang siapa yang 
akan menyimak firman allah, 
dan akan b berpegang erat pada-
nya, mereka tidak akan pernah 
binasa; tidak juga dapatlah c go-
daan dan d anak panah berapi e la-
wan mengalahkan mereka pada 
kebutaan, untuk menuntun me-
reka menjauh ke kehancuran.

25 Karenanya, aku, Nefi, men-
desak mereka untuk a mengin-
dahkan firman tuhan; ya, aku 
mendesak mereka dengan sege-
nap tenaga jiwaku, dan dengan 
segala kecakapan yang aku mi-
liki, agar mereka akan mengin-
dahkan firman allah dan ingat 
untuk menaati perintah-perintah-
Nya selalu dalam segala hal.

 17 a PtS Penyaliban.
 18 a Kej. 12:1–3;  

abr. 2:6–11.
 19 a 1 Ne. 19:15. 

PtS israel— 
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 20 a 1 Ne. 19:23.
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  d ef. 6:16;  
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26 dan mereka berkata kepa-
daku: apa arti a sungai berair 
yang ayah kita lihat?

27 dan aku berkata kepada me-
reka bahwa a air yang ayahku 
lihat adalah b kekotoran; dan de-
mikian besar pikirannya tertelan 
dengan hal-hal lain sehingga dia 
tidak melihat kekotoran air itu.

28 dan aku berkata kepada me-
reka bahwa itu adalah sebuah a ju-
rang yang menyeramkan, yang 
memisahkan yang jahat dari po-
hon kehidupan, dan juga dari 
para orang suci allah.

29 dan aku berkata kepada me-
reka bahwa itu adalah pelukisan 
akan a neraka yang menyeram-
kan itu, yang malaikat katakan 
kepadaku dipersiapkan bagi 
yang jahat.

30 dan aku berkata kepada me-
reka bahwa ayah kita juga meli-
hat bahwa a keadilan allah juga 
memisahkan yang jahat dari yang 
saleh; dan kecemerlangannya 
seperti kecemerlangan api yang 
menyala-nyala, yang naik kepada 
allah selama-lamanya, dan tidak 
memiliki akhir.

31 dan mereka berkata kepa-
daku: apakah hal ini berarti 
siksaan tubuh pada masa a per-
cobaan, atau apakah itu berarti 

keadaan akhir jiwa setelah b ke-
matian tubuh duniawi, atau apa-
kah itu berbicara tentang apa 
yang duniawi?

32 dan terjadilah bahwa aku 
berkata kepada mereka bahwa 
itu adalah pelukisan akan apa 
yang duniawi maupun juga ro-
hani; karena masanya akan tiba 
ketika mereka mesti dihakimi 
menurut a pekerjaan mereka, ya, 
bahkan pekerjaan yang dilakukan 
oleh tubuh duniawi pada masa 
percobaan mereka.

33 Karenanya, jika mereka akan 
a mati dalam kejahatan mereka, 
mereka mesti b dienyahkan juga, 
sehubungan dengan apa yang 
rohani, yang berkaitan dengan 
kebenaran; karenanya, mereka 
mesti dibawa untuk berdiri di 
hadapan allah, untuk c diha-
kimi menurut d pekerjaan me-
reka; dan jika pekerjaan mereka 
adalah kekotoran mereka mesti-
lah e kotor; dan jika mereka kotor 
mestilah demikian adanya bahwa 
mereka tidak dapat f berdiam di 
dalam kerajaan allah; jika de-
mikian, kerajaan allah mestilah 
kotor juga.

34 tetapi lihatlah, aku berkata 
kepadamu, kerajaan allah tidak-
lah a kotor, dan tidak dapat apa 

 26 a 1 Ne. 8:13.
 27 a 1 Ne. 12:16.
  b PtS Kotor, Kotoran.
 28 a luk. 16:26;  

1 Ne. 12:18;  
2 Ne. 1:13.

 29 a PtS Neraka.
 30 a PtS Keadilan.
 31 a alma 12:24; 42:10; 

hel. 13:38.
  b alma 40:6, 11–14.
 32 a PtS Pekerjaan.
 33 a mosia 15:26;  

moro. 10:26.
  b alma 12:12–16; 

40:26.
  c PtS Penghakiman 

terakhir.

  d 3 Ne. 27:23–27.
  e 2 Ne. 9:16;  

a&P 88:35.
  f mzm. 15:1–5;  

24:3–4;  
alma 11:37;  
a&P 76:50–70;  
musa 6:57.

 34 a PtS Kotor, Kotoran.
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pun yang tidak bersih masuk ke 
dalam kerajaan allah; karenanya 
mestilah perlu ada suatu tempat 
kekotoran dipersiapkan bagi apa 
yang kotor.

35 dan ada suatu tempat yang 
dipersiapkan, ya, bahkan a neraka 
yang menyeramkan itu yang ten-
tangnya telah aku bicarakan, dan 
b iblis adalah yang mempersiap-
kannya; karenanya keadaan akhir 
jiwa orang-orang adalah untuk 
berdiam di dalam kerajaan allah, 
atau untuk dicampakkan karena 
c keadilan itu yang tentangnya te-
lah aku bicarakan.

36 Karenanya, yang jahat dito-
lak dari yang saleh, dan juga dari 
a pohon kehidupan itu, yang bu-
ahnya paling berharga dan paling 
b patut dihasratkan melebihi se-
gala buah yang lain; ya, dan itu 
adalah yang c terbesar dari segala 
d karunia allah. dan demikianlah 
aku berbicara kepada kakak-ka-
kakku. amin.

PaSal 16

Yang jahat memandang kebenaran 
adalah keras—Para putra Lehi me-
nikahi para putri Ismael—Liahona 
membimbing perjalanan mereka di 
padang belantara—Pesan dari Tuhan 
dituliskan pada Liahona dari waktu 

ke waktu—Ismael mati; keluarganya 
menggerutu karena kesengsaraan. 
Kira-kira tahun 600–592 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
setelah aku, Nefi, mengakhiri 
pembicaraan kepada kakak-ka-
kakku, lihatlah mereka berkata 
kepadaku: engkau telah me-
maklumkan kepada kami hal-hal 
yang keras, lebih daripada yang 
sanggup kami tanggung.

2 dan terjadilah bahwa aku ber-
kata kepada mereka bahwa aku 
tahu bahwa aku telah mengucap-
kan hal-hal yang keras terhadap 
yang jahat, menurut kebenaran; 
dan yang saleh telah aku benar-
kan, dan bersaksi bahwa mereka 
akan diangkat pada hari terakhir; 
karenanya, yang a bersalah me-
mandang b kebenaran adalah ke-
ras, karena itu c menyayat mereka 
ke lubuk hati terdalam.

3 dan sekarang, kakak-kakakku, 
jika kamu saleh dan bersedia un-
tuk menyimak kebenaran, dan 
mengindahkannya, sehingga 
kamu boleh a berjalan dengan lu-
rus di hadapan allah, maka kamu 
tidak akan menggerutu karena 
kebenaran, dan berkata: engkau 
telah mengucapkan hal-hal yang 
keras terhadap kami.

4 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, mendesak kakak-kakakku, 

 35 a 2 Ne. 9:19; mosia 
26:27. PtS Neraka.

  b 1 Ne. 14:9;  
a&P 1:35.

  c PtS Keadilan.
 36 a Kej. 2:9; 2 Ne. 2:15.
  b 1 Ne. 8:10–12;  

alma 32:42.
  c a&P 6:13.
  d a&P 14:7. PtS Kehi-

dupan Kekal.
16 2 a yoh. 3:20;  

2 Ne. 33:5; enos 
1:23; hel. 14:10. 

PtS Kesalahan.
  b ams. 15:10;  

2 Ne. 1:26; 9:40;  
hel. 13:24–26.

  c Kis. 5:33; mosia 13:7.
 3 a a&P 5:21. PtS Berja-

lan bersama allah.
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dengan segala ketekunan, un-
tuk menaati perintah-perintah 
tuhan.

5 dan terjadilah bahwa mereka 
a merendahkan hati mereka di ha-
dapan tuhan; sedemikian rupa 
sehingga aku merasakan suka-
cita dan harapan besar terhadap 
mereka, bahwa mereka akan ber-
jalan di jalan kebenaran.

6 Sekarang, segala hal ini dikata-
kan dan dilakukan ketika ayahku 
berdiam di dalam tenda di lem-
bah yang dia sebut lemuel.

7 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, mengambil salah seorang 
a putri ismael menjadi b istri; dan 
juga, kakak-kakakku mengam-
bil para putri ismael menjadi is-
tri; dan juga c Zoram mengambil 
putri ismael yang sulung men-
jadi istri.

8 dan demikianlah ayahku te-
lah menggenapi semua perin-
tah tuhan yang telah diberikan 
kepadanya. dan juga, aku, Nefi, 
telah diberkati oleh tuhan amat 
banyak.

9 dan terjadilah bahwa suara 
tuhan berfirman kepada ayahku 
pada malam hari, dan meme-
rintahkannya bahwa keesokan 
harinya dia hendaknya menga-
dakan perjalanannya ke padang 
belantara.

10 dan terjadilah bahwa se-
waktu ayahku bangun pada 
pagi hari, dan pergi ke pintu 
tenda, yang membuatnya amat 

tercengang dia melihat di atas ta-
nah sebuah a bola bundar dengan 
pengerjaan yang rumit; dan itu 
dari kuningan yang murni. dan 
di dalam bola itu ada dua buah 
jarum; dan yang satu menunjuk-
kan arah ke mana kami hendak-
nya pergi ke padang belantara.

11 dan terjadilah bahwa kami 
mengumpulkan bersama benda-
benda apa pun yang kami mesti 
bawa ke padang belantara, dan 
semua sisa perbekalan kami yang 
telah tuhan berikan kepada kami; 
dan kami mengambil benih dari 
setiap jenis agar boleh kami bawa 
ke padang belantara.

12 dan terjadilah bahwa kami 
membawa tenda-tenda kami dan 
berangkat ke padang belantara, 
menyeberangi Sungai laman.

13 dan terjadilah bahwa kami 
melakukan perjalanan untuk ku-
run waktu empat hari, hampir ke 
arah selatan-tenggara, dan kami 
memancangkan tenda-tenda 
kami lagi; dan kami menyebut 
nama tempat itu Saser.

14 dan terjadilah bahwa kami 
mengambil busur kami dan 
anak panah kami, dan pergi ke 
padang belantara untuk ber-
buru makanan bagi keluarga 
kami; dan setelah kami berburu 
makanan bagi keluarga kami, 
kami kembali lagi kepada kelu-
arga kami di padang belantara, 
ke tempat Saser itu. dan kami 
pergi lagi ke padang belantara, 

 5 a 1 Ne. 16:24, 39; 18:4.
 7 a 1 Ne. 7:1.
  b PtS Pernikahan.

  c 1 Ne. 4:35;  
2 Ne. 5:5–6.

 10 a alma 37:38–46. 

PtS liahona.
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mengikuti arah yang sama, te-
tap di bagian-bagian yang pa-
ling subur di padang belantara, 
yang berada di perbatasan dekat 
a laut merah.

15 dan terjadilah bahwa kami 
melakukan perjalanan untuk ku-
run waktu berhari-hari, berburu 
makanan dalam perjalanan, de-
ngan busur kami dan anak pa-
nah kami dan batu kami dan 
umban kami.

16 dan kami mengikuti a arahan 
bola itu, yang menuntun kami ke 
bagian-bagian yang lebih subur 
di padang belantara.

17 dan setelah kami melaku-
kan perjalanan untuk kurun 
waktu berhari-hari, kami me-
mancangkan tenda-tenda kami 
untuk suatu kurun waktu su-
atu masa, agar kami boleh lagi 
mengistirahatkan diri kami dan 
mendapatkan makanan bagi ke-
luarga kami.

18 dan terjadilah bahwa se-
waktu aku, Nefi, pergi untuk 
berburu makanan, lihatlah, aku 
mematahkan busurku, yang ter-
buat dari a baja yang halus; dan 
setelah aku mematahkan bu-
surku, lihatlah, kakak-kakakku 
marah terhadapku karena hilang-
nya busurku, karena kami tidak 
mendapatkan makanan.

19 dan terjadilah bahwa kami 
kembali tanpa makanan kepada 
keluarga kami, dan karena amat 
letih, karena perjalanan mereka, 

mereka banyak menderita karena 
kekurangan makanan.

20 dan terjadilah bahwa laman 
dan lemuel dan para putra ismael 
mulai amat menggerutu, karena 
penderitaan dan kesengsaraan 
mereka di padang belantara; 
dan juga ayahku mulai meng-
gerutu terhadap tuhan allah-
nya; ya, dan mereka semuanya 
amat penuh dukacita, bahkan 
hingga mereka menggerutu ter-
hadap tuhan.

21 Sekarang, terjadilah bahwa 
aku, Nefi, yang telah disengsa-
rakan oleh kakak-kakakku ka-
rena hilangnya busurku, dan 
busur mereka telah hilang daya 
rentangnya, mulailah menjadi 
amat sulit, ya, sedemikian rupa 
sehingga kami tidak dapat men-
dapatkan makanan.

22 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, berbicara banyak kepada 
kakak-kakakku, karena mereka 
telah mengeraskan hati mereka 
lagi, bahkan sampai a mengeluh 
terhadap tuhan allah mereka.

23 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, membuat dari kayu se-
buah busur, dan dari tangkai 
yang lurus, sebuah anak panah; 
karenanya, aku mempersenjatai 
diriku dengan busur dan anak 
panah, dengan umban dan de-
ngan batu. dan aku berkata 
kepada a ayahku: Ke manakah 
hendaknya aku pergi untuk men-
dapatkan makanan?

 14 a a&P 17:1.
 16 a 1 Ne. 16:10, 16,  

26; 18:12;  

alma 37:38–46.
 18 a 2 Sam. 22:35.
 22 a Kel. 16:8;  

Bil. 11:1.
 23 a Kel. 20:12;  

mosia 13:20.
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24 dan terjadilah bahwa dia 
a bertanya kepada tuhan, karena 
mereka telah merendahkan hati 
mereka karena perkataanku; ka-
rena aku telah mengatakan ba-
nyak hal kepada mereka dengan 
tenaga jiwaku.

25 dan terjadilah bahwa suara 
tuhan datang kepada ayahku; 
dan dia benar-benar a didera 
karena gerutuannya terhadap 
tuhan, sedemikian rupa sehingga 
dia diruntuhkan ke kedalaman 
dukacita.

26 dan terjadilah bahwa suara 
tuhan berfirman kepadanya: 
Pandanglah bola itu, dan lihat-
lah apa yang tertulis.

27 dan terjadilah bahwa ketika 
ayahku melihat apa yang tertu-
lis pada bola itu, dia takut dan 
amat gemetar, dan juga kakak-
kakakku dan para putra ismael 
dan para istri kami.

28 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, melihat penunjuk yang ada 
di dalam bola, bahwa itu bekerja 
menurut a iman dan ketekunan 
dan perhatian yang kami beri-
kan kepadanya.

29 dan ada juga tertulis di atas-
nya suatu tulisan baru, yang 
gamblang untuk dibaca, yang 
memberikan kami a pengertian 
mengenai cara tuhan; dan itu di-
tuliskan dan berubah dari waktu 
ke waktu, menurut iman dan 
ketekunan yang kami berikan 

padanya. dan demikianlah kami 
melihat bahwa melalui sarana 
yang b kecil tuhan dapat menda-
tangkan apa yang besar.

30 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, pergi ke atas puncak gu-
nung, menurut arahan yang di-
berikan pada bola itu.

31 dan terjadilah bahwa aku 
membunuh binatang-binatang 
liar, sedemikian rupa sehingga 
aku mendapatkan makanan bagi 
keluarga kami.

32 dan terjadilah bahwa aku 
kembali ke tenda kami, memang-
gul binatang-binatang yang telah 
aku bunuh; dan sekarang, ketika 
mereka melihat bahwa aku men-
dapatkan makanan, betapa besar 
sukacita mereka! dan terjadilah 
bahwa mereka merendahkan hati 
mereka di hadapan tuhan, dan 
berterima kasih kepada-Nya.

33 dan terjadilah bahwa kami 
mengadakan lagi perjalanan 
kami, melakukan perjalanan 
hampir dengan lintasan yang 
sama seperti pada awalnya; dan 
setelah kami melakukan perja-
lanan untuk kurun waktu ber-
hari-hari kami memancangkan 
tenda kami lagi, agar kami bo-
leh tinggal untuk kurun waktu 
suatu masa.

34 dan terjadilah bahwa a ismael 
mati, dan dikuburkan di tempat 
yang disebut Nahom.

35 dan terjadilah bahwa para 

 24 a PtS doa.
 25 a eter 2:14. 

PtS Penderaan.
 28 a alma 37:40. 

PtS iman.
 29 a PtS Pengertian.
  b 2 raj. 5:13; yak. 3:4; 

alma 37:6–7, 41; 

a&P 123:16.
 34 a 1 Ne. 7:2–6. 
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putri ismael amat berduka nes-
tapa, karena kehilangan ayah me-
reka, dan karena a kesengsaraan 
mereka di padang belantara; dan 
mereka menggerutu terhadap 
ayahku, karena dia telah mem-
bawa mereka keluar dari tanah 
yerusalem, mengatakan: ayah 
kami mati; ya, dan kami telah 
banyak mengembara di padang 
belantara, dan kami telah mende-
rita banyak kesengsaraan, kela-
paran, kehausan, dan keletihan; 
dan setelah segala penderitaan 
ini kami mesti binasa di padang 
belantara karena kelaparan.

36 dan demikianlah mereka 
menggerutu terhadap ayahku, 
dan juga terhadapku; dan mereka 
berhasrat untuk kembali lagi ke 
yerusalem.

37 dan laman berkata kepada 
lemuel dan juga kepada para 
putra ismael: lihatlah, mari-
lah kita a bunuh ayah kita, dan 
juga adik kita Nefi, yang telah 
mengambil ke atas dirinya un-
tuk menjadi b penguasa kita dan 
pengajar kita, yang adalah kakak-
kakaknya.

38 Sekarang, dia berkata bahwa 
tuhan telah berbincang dengan-
nya, dan juga bahwa a malaikat te-
lah melayaninya. tetapi lihatlah, 
kita tahu bahwa dia berdusta ke-
pada kita; dan dia memberi tahu 
kita hal-hal ini, dan dia menger-
jakan banyak hal dengan akal 
liciknya, agar dia boleh menipu 

mata kita, berpikir, barangkali, 
bahwa dia boleh menuntun kita 
ke suatu padang belantara yang 
asing; dan setelah dia menuntun 
kita pergi, dia telah berpikir un-
tuk menjadikan dirinya raja dan 
penguasa atas kita, sehingga dia 
boleh melakukan terhadap kita 
menurut kehendak dan kese-
nangannya. dan menurut cara 
inilah kakakku laman mengha-
sut hati mereka pada amarah.

39 dan terjadilah bahwa tuhan 
beserta kami, ya, bahkan sua ra 
tuhan datang dan memfir-
mankan banyak firman kepada  
mereka, dan a mendera mereka 
amat parah; dan setelah mereka 
didera oleh suara tuhan mereka 
memalingkan amarah mereka, 
dan bertobat dari dosa-dosa me-
reka, sedemikian rupa sehingga 
tuhan memberkati kami lagi de-
ngan makanan, agar kami tidak 
binasa.

PaSal 17

Nefi diperintahkan untuk memba-
ngun sebuah kapal—Kakak-kakak-
nya menentangnya—Dia mendesak 
mereka dengan menuturkan kembali 
sejarah tentang urusan Allah dengan 
Israel—Nefi dipenuhi dengan kuasa 
Allah—Kakak-kakaknya dilarang 
menyentuhnya, agar jangan mereka 
layu bagaikan buluh kering. Kira-
kira tahun 592–591 SM.

 35 a PtS Kemalangan.
 37 a 1 Ne. 17:44. 

PtS membunuh.

  b Kej. 37:9–11;  
1 Ne. 2:22; 18:10.

 38 a 1 Ne. 3:30–31; 4:3.

 39 a PtS Penderaan.
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dan terjadilah bahwa kami 
mengadakan perjalanan kami 
lagi di padang belantara; dan 
kami melakukan perjalanan ham-
pir ke arah timur sejak mulai 
waktu itu. dan kami melaku-
kan perjalanan dan menempuh 
banyak kesengsaraan di padang 
belantara; dan kaum wanita kami 
melahirkan anak-anak di padang 
belantara.

2 dan sedemikian besarnya 
berkat-berkat tuhan ke atas diri 
kami, sehingga saat kami hidup 
dari a daging mentah di padang 
belantara, kaum wanita kami 
memberikan banyak air susu bagi 
anak-anak mereka, dan kuat, ya, 
bahkan seperti pria; dan mereka 
mulai menanggung perjalanan 
mereka tanpa gerutuan.

3 dan demikianlah kita melihat 
bahwa perintah-perintah allah 
mesti digenapi. dan jika demi-
kian halnya bahwa anak-anak 
manusia a menaati perintah-pe-
rintah allah dia memelihara me-
reka, dan menguatkan mereka, 
dan menyediakan cara yang me-
laluinya mereka dapat meram-
pungkan apa yang telah dia 
perintahkan kepada mereka; ka-
renanya, dia b menyediakan cara 
bagi kami saat kami singgah di 
padang belantara.

4 dan kami singgah untuk ku-
run waktu bertahun-tahun, ya, 
bahkan delapan tahun di padang 
belantara.

5 dan kami tiba di tanah yang 
kami sebut Kelimpahan, karena 
banyak buah dan juga madu li-
arnya; dan segala sesuatu ini di-
persiapkan oleh tuhan agar kami 
boleh tidak binasa. dan kami 
melihat laut, yang kami sebut 
ireantum, yang, ditafsirkan, ada-
lah banyak perairan.

6 dan terjadilah bahwa kami 
memancangkan tenda kami di de-
kat tepi laut; dan sekalipun kami 
telah menderita banyak a keseng-
saraan dan banyak kesulitan, ya, 
bahkan sedemikian banyaknya 
sehingga kami tidak dapat me-
nuliskannya semua, kami amat 
bersukacita ketika kami tiba di 
tepi laut; dan kami menyebut 
tempat itu Kelimpahan, karena 
banyaknya buahnya.

7 dan terjadilah bahwa setelah 
aku, Nefi, berada di tanah Kelim-
pahan untuk kurun waktu ber-
hari-hari, suara tuhan datang 
kepadaku, mengatakan: Bangkit-
lah, dan pergilah engkau ke gu-
nung. dan terjadilah bahwa aku 
bangkit dan pergi ke gunung, dan 
berseru kepada tuhan.

8 dan terjadilah bahwa tuhan 
berfirman kepadaku, memfir-
mankan: engkau mesti mem-
bangun sebuah kapal, menurut 
a cara yang akan aku perlihat-
kan kepadamu, agar aku boleh 
membawa orang-orangmu me-
nyeberangi perairan ini.

9 dan aku berkata: tuhan, ke 

17 2 a 1 Ne. 17:12.
 3 a mosia 2:41;  

alma 26:12. 

PtS Patuh, 
Kepatuhan.

  b 1 Ne. 3:7.

 6 a 2 Ne. 4:20.
 8 a 1 Ne. 18:2.
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manakah hendaknya aku pergi 
agar aku boleh menemukan bi-
jih logam untuk dilelehkan, agar 
aku boleh membuat perkakas un-
tuk membangun kapal menurut 
cara yang telah engkau perlihat-
kan kepadaku?

10 dan terjadilah bahwa tuhan 
memberi tahu aku ke mana aku 
hendaknya pergi untuk menemu-
kan bijih logam, agar aku boleh 
membuat perkakas.

11 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, membuat sebuah puputan 
dengan apa untuk meniup api, 
dari kulit binatang buas; dan se-
telah aku membuat puputan, agar 
aku boleh memiliki dengan apa 
untuk meniup api, aku menghan-
tamkan dua batu bersama agar 
aku boleh membuat api.

12 Karena tuhan hingga kini 
tidak membiarkan bahwa kami 
hendaknya membuat banyak 
api, sewaktu kami melakukan 
perjalanan di padang belantara; 
karena dia berfirman: aku akan 
membuat makananmu menjadi 
manis, sehingga kamu tidak 
a memasaknya;

13 dan aku akan juga menjadi 
terangmu di padang belantara; 
dan aku akan a mempersiapkan 
jalan di hadapanmu, jika demi-
kian halnya bahwa kamu akan 
menaati perintah-perintah-Ku; 
karenanya, sejauh kamu akan me-
naati perintah-perintah-Ku kamu 
akan dituntun menuju b tanah 

terjanjikan; dan kamu akan c me-
ngetahui bahwa adalah oleh-Ku 
bahwa kamu dituntun.

14 ya, dan tuhan berfirman juga 
bahwa: Setelah kamu tiba di ta-
nah yang dijanjikan, kamu akan 
a mengetahui bahwa aku, tuhan, 
adalah b allah; dan bahwa aku, 
tuhan, membebaskanmu dari ke-
hancuran; ya, bahwa aku yang 
membawamu keluar dari tanah 
yerusalem.

15 Karenanya, aku, Nefi, berju-
ang untuk menaati perintah-pe-
rintah tuhan, dan aku mendesak 
kakak-kakakku pada kesetiaan 
dan ketekunan.

16 dan terjadilah bahwa aku 
membuat perkakas dari bijih lo-
gam yang aku lelehkan dari batu 
karang.

17 dan ketika kakak-kakakku 
melihat bahwa aku hampir 
a membangun kapal, mereka mu-
lai menggerutu terhadapku, me-
ngatakan: adik kita adalah orang 
yang bodoh, karena dia berpikir 
bahwa dia dapat membangun 
kapal; ya, dan dia juga berpikir 
bahwa dia dapat menyeberangi 
perairan luas ini.

18 dan demikianlah kakak-ka-
kakku mengeluh terhadapku, 
dan berhasrat agar mereka bo-
leh tidak bekerja, karena mereka 
tidak percaya bahwa aku dapat 
membangun kapal; tidak juga 
mereka akan percaya bahwa aku 
diberi petunjuk oleh tuhan.

 12 a 1 Ne. 17:2.
 13 a alma 37:38–39.
  b 1 Ne. 2:20;  

yakub 2:12.
  c Kel. 6:7.
 14 a 2 Ne. 1:4. 

PtS Kesaksian.
  b a&P 5:2.
 17 a 1 Ne. 18:1–6.
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19 dan sekarang terjadilah 
bahwa aku, Nefi, amat penuh 
dukacita karena kekerasan hati 
mereka; dan sekarang ketika me-
reka melihat bahwa aku mulai 
penuh dukacita mereka gem-
bira dalam hati mereka, sede-
mikian rupa sehingga mereka 
a bersukacita atas diriku, menga-
takan: Kami tahu bahwa kamu 
tidak dapat membangun kapal, 
karena kami tahu bahwa kamu 
kurang dalam pertimbangan; 
karenanya, engkau tidak dapat 
merampungkan pekerjaan yang 
demikian besar.

20 dan engkau seperti ayah kita, 
dituntun oleh a khayalan bodoh 
hatinya; ya, dia telah menuntun 
kita keluar dari tanah yerusalem, 
dan kita telah mengembara di pa-
dang belantara selama bertahun-
tahun ini; dan kaum wanita kita 
telah membanting tulang, sedang 
hamil tua; dan mereka telah me-
lahirkan anak-anak di padang 
belantara dan menderita segala 
sesuatu, kecuali kematian; dan 
akan lebih baik bahwa mereka 
mati sebelum mereka keluar dari 
yerusalem daripada menderita 
kesengsaraan ini.

21 lihatlah, bertahun-tahun ini 
kita telah menderita di padang 
belantara, yang pada waktu itu 
bisa saja kita menikmati kepemi-
likan kita dan tanah warisan kita; 
ya, dan bisa saja kita bahagia.

22 dan kami tahu bahwa orang-

orang yang berada di tanah 
yerusalem adalah umat yang 
a saleh; karena mereka menaati 
peraturan dan keputusan tuhan, 
dan segala perintah-Nya, me-
nurut hukum musa; karenanya, 
kami tahu bahwa mereka adalah 
umat yang saleh; dan ayah kita 
telah menghakimi mereka, dan 
telah menuntun kita pergi ka-
rena kita mau menyimak perka-
taannya; ya, dan adik kita sama 
seperti dia. dan menurut cara 
berbahasa inilah kakak-kakakku 
menggerutu dan mengeluh ter-
hadap kami.

23 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, berbicara kepada mereka, 
mengatakan: apakah kamu per-
caya bahwa leluhur kita, yang 
adalah anak-anak israel, akan di-
tuntun keluar dari tangan orang-
orang mesir jika mereka tidak 
menyimak firman tuhan?

24 ya, apakah kamu mengira 
bahwa mereka akan dituntun 
keluar dari perbudakan, jika 
tuhan tidak memerintahkan 
musa bahwa dia hendaknya 
a menuntun mereka keluar dari 
perbudakan?

25 Sekarang, kamu tahu bahwa 
anak-anak israel berada dalam 
a perbudakan; dan kamu tahu 
bahwa mereka dibebani dengan 
b tugas-tugas, yang memilukan 
untuk ditanggung; karenanya, 
kamu tahu bahwa mestilah perlu 
suatu hal yang baik bagi mereka, 

 19 a PtS Penganiayaan.
 20 a 1 Ne. 2:11.
 22 a 1 Ne. 1:13.

 24 a Kel. 3:2–10;  
1 Ne. 19:10;  
2 Ne. 3:9; 25:20.

 25 a Kej. 15:13–14.
  b Kel. 1:11; 2:11.
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bahwa mereka akan dibawa ke-
luar dari perbudakan.

26 Sekarang, kamu tahu bahwa 
a musa diperintahkan oleh tuhan 
untuk melakukan pekerjaan be-
sar itu; dan kamu tahu bahwa 
melalui b perkataannya perairan 
laut merah terbelah ke sana dan 
kemari, dan mereka lewat di atas 
tanah kering.

27 tetapi kamu tahu bahwa 
orang-orang mesir terbenam di 
dalam laut merah, yang adalah 
pasukan Firaun.

28 dan kamu juga tahu bahwa 
mereka diberi makan dengan 
a manna di padang belantara.

29 ya, dan kamu juga tahu 
bahwa musa, melalui perkata-
annya menurut kuasa allah yang 
ada padanya, a menghantam batu 
karang, dan mengalirlah air, se-
hingga anak-anak israel boleh 
memuaskan rasa haus mereka.

30 dan sekalipun mereka di-
tuntun, tuhan allah mereka, 
Penebus mereka, yang pergi di 
hadapan mereka, yang menun-
tun mereka pada siang hari dan 
memberikan terang kepada me-
reka pada malam hari, dan me-
lakukan segala sesuatu untuk 
mereka yang adalah a arif un-
tuk manusia terima, mereka 

mengeraskan hati mereka dan 
membutakan pikiran mereka, dan 
b mencaci maki musa dan allah 
yang sejati dan hidup.

31 dan terjadilah bahwa me-
nurut firman-Nya dia a meng-
hancurkan mereka; dan menurut 
firman-Nya dia b menuntun me-
reka; dan menurut firman-Nya 
dia melakukan segala sesuatu 
bagi mereka; dan tidak ada apa 
pun dilakukan kecuali melalui 
firman-Nya.

32 dan setelah mereka menye-
berangi Sungai yordan dia men-
jadikan mereka perkasa hingga 
a penghalauan anak-anak dari ta-
nah itu, ya, hingga pencerai-ber-
aian mereka pada kehancuran.

33 dan sekarang, apakah kamu 
mengira bahwa anak-anak dari 
tanah ini, yang berada di tanah 
yang dijanjikan, yang dihalau 
oleh leluhur kita, apakah kamu 
mengira bahwa mereka saleh? 
lihatlah, aku berkata kepadamu, 
tidak.

34 apakah kamu mengira 
bahwa leluhur kita akan lebih 
terpilih daripada mereka jika 
mereka saleh? aku berkata ke-
padamu, tidak.

35 lihatlah, tuhan mengang-
gap semua a daging sama; dia  

 26 a Kis. 7:22–39.
  b Kel. 14:21–31;  

1 Ne. 4:2;  
mosia 7:19;  
hel. 8:11;  
a&P 8:3;  
musa 1:25.

 28 a Kel. 16:4, 14–15, 35; 
Bil. 11:7–8; ul. 8:3; 

mosia 7:19.
 29 a Kel. 17:6;  

Bil. 20:11;  
ul. 8:15;  
1 Ne. 20:21.

 30 a a&P 18:18; 88:64–65.
  b Kel. 32:8;  

Bil. 14:2–3;  
yeh. 20:13–16;  

a&P 84:23–25.
 31 a Bil. 26:65.
  b 1 Ne. 5:15;  

a&P 103:16–18.
 32 a Bil. 33:52–53;  

yos. 24:8.
 35 a Kis. 10:15, 34;  

rm. 2:11;  
2 Ne. 26:23–33.
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yang b saleh c berkenan bagi  
allah. tetapi lihatlah, orang-
orang ini telah menolak setiap 
firman allah, dan mereka ma-
tang dalam kedurhakaan; dan 
kegenapan kemurkaan allah 
berada di atas diri mereka; dan 
tuhan mengutuk tanah itu ter-
hadap mereka, dan member-
katinya bagi leluhur kita; ya, 
dia mengutuknya terhadap 
mereka hingga kehancuran 
mereka, dan dia memberkati-
nya bagi leluhur kita hingga 
didapatnya oleh mereka kua sa 
atasnya.

36 lihatlah, tuhan telah a men-
ciptakan b bumi agar hendaknya 
c dihuni; dan dia telah mencipta-
kan anak-anak-Nya agar mereka 
hendaknya memilikinya.

37 dan dia a membangkitkan 
suatu bangsa yang saleh, dan 
menghancurkan bangsa-bangsa 
yang jahat.

38 dan dia menuntun pergi 
yang saleh ke a tanah-tanah yang 
berharga, dan yang jahat dia 
b hancurkan, dan mengutuk ta-
nah itu bagi mereka demi kepen-
tingan mereka.

39 dia berkuasa tinggi di langit, 
karena itu adalah takhta-Nya, 

dan bumi ini adalah a tumpuan 
kaki-Nya.

40 dan dia mengasihi mereka 
yang mau memiliki dia untuk 
menjadi allah mereka. lihatlah, 
dia mengasihi leluhur kita, dan 
dia a membuat perjanjian dengan 
mereka, ya, bahkan abraham, 
b ishak, dan c yakub; dan dia 
mengingat perjanjian-perjanjian 
yang telah dia buat; karenanya, 
dia membawa mereka keluar 
dari tanah d mesir.

41 dan dia mendera mereka di 
padang belantara dengan tong-
kat-Nya; karena mereka a me-
ngeraskan hati mereka, bahkan 
seperti yang telah kamu lakukan; 
dan tuhan mendera mereka ka-
rena kedurhakaan mereka. dia 
mengirimkan b ular-ular terbang 
yang ganas ke antara mereka; dan 
setelah mereka digigit dia mem-
persiapkan suatu cara agar me-
reka boleh c disembuhkan; dan 
kerja yang harus mereka lakukan 
adalah memandang; dan karena 
d kesederhanaan caranya, atau ke-
mudahannya, ada banyak yang 
binasa.

42 dan mereka mengeras-
kan hati mereka dari waktu ke 
waktu, dan mereka a mencaci 

 35 b mzm. 55:23;  
1 Ne. 22:17.

  c 1 Sam. 2:30;  
mzm. 97:10; 145:20; 
alma 13:4;  
a&P 82:10.

 36 a PtS Penciptaan.
  b PtS Bumi.
  c yes. 45:18;  

abr. 3:24–25.
 37 a ams. 14:34;  

1 Ne. 4:13; eter 2:10; 
a&P 117:6.

 38 a PtS tanah 
terjanjikan.

  b im. 20:22.
 39 a yes. 66:1; a&P 38:17; 

abr. 2:7.
 40 a PtS Perjanjian 

abraham.
  b Kej. 21:12;  

a&P 27:10.

  c Kej. 28:1–5.
  d ul. 4:37.
 41 a 2 raj. 17:7–23.
  b Bil. 21:4–9; ul. 8:15; 

alma 33:18–22.
  c yoh. 3:13–15;  

2 Ne. 25:20.
  d alma 37:44–47;  

hel. 8:15.
 42 a Bil. 14:1–12. 

PtS Pemberontakan.
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maki b musa, dan juga allah;  
walaupun demikian, kamu tahu 
bahwa mereka dituntun oleh kua-
sa-Nya yang tiada tara ke tanah 
yang dijanjikan.

43 dan sekarang, setelah se-
gala hal ini, waktunya telah tiba 
bahwa mereka telah menjadi ja-
hat, ya, hampir pada kematangan; 
dan aku tidak tahu apakah me-
reka pada hari ini hampir dihan-
curkan; karena aku tahu bahwa 
harinya mestilah pasti tiba bahwa  
mereka mesti  dibinasakan, 
kecua li sedikit saja, yang akan 
dituntun ke dalam penawanan.

44 Karenanya, tuhan a me-
merintahkan ayahku agar dia 
hendaknya berangkat ke pa-
dang belantara; dan orang-orang 
yahudi juga berupaya mengambil 
nyawanya; ya, dan b kamu juga 
telah berupaya mengambil nya-
wanya; karenanya, kamu adalah 
pembunuh dalam hatimu dan 
kamu seperti mereka.

45 Kamu a cepat untuk mela-
kukan kedurhakaan tetapi lam-
bat untuk mengingat tuhan 
allahmu. Kamu telah melihat 
seorang b malaikat, dan dia ber-
bicara kepadamu; ya, kamu te-
lah mendengar suara-Nya dari 
waktu ke waktu; dan dia telah 
berfirman kepadamu dengan 
sua ra lembut tenang, tetapi kamu 
c tidak lagi berperasaan, sehingga 
kamu tidak dapat merasakan 

firman-Nya; karenanya, dia te-
lah berfirman kepadamu seperti 
suara guntur, yang menyebab-
kan tanah berguncang seolah-
olah akan terbelah.

46 dan kamu juga tahu bahwa 
melalui a kuasa firman-Nya yang 
mahakuasa dia dapat menyebab-
kan bumi bahwa itu akan berlalu; 
ya, dan kamu tahu bahwa me-
lalui firman-Nya dia dapat me-
nyebabkan tempat-tempat kasar 
dijadikan licin, dan tempat-tem-
pat licin akan diluluhkan. ah, 
maka, mengapa kiranya, bahwa 
kamu dapat sedemikian keras-
nya dalam hatimu?

47 lihatlah, jiwaku terkoyak 
dengan kepedihan karena kamu, 
dan hatiku terluka; aku takut 
bahwa kamu akan dienyahkan 
selamanya. lihatlah, aku a pe-
nuh dengan roh allah, sedemi-
kian rupa sehingga ragaku b tidak 
memiliki kekuatan.

48 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika aku telah meng-
ucapkan perkataan ini mereka 
marah terhadapku, dan berhas-
rat untuk melemparkanku ke 
kedalaman laut; dan sewaktu me-
reka maju ke muka untuk men-
jamahkan tangan mereka ke atas 
diriku, aku berbicara kepada me-
reka, mengatakan: dalam nama 
allah yang mahakuasa, aku me-
merintahkanmu agar kamu ja-
ngan a menyentuhku, karena aku 

 42 b a&P 84:23–24.
 44 a 1 Ne. 2:1–2.
  b 1 Ne. 16:37.
 45 a mosia 13:29.

  b 1 Ne. 4:3.
  c ef. 4:19.
 46 a hel. 12:6–18.
 47 a mi. 3:8.

  b 1 Ne. 19:20.
 48 a mosia 13:3. 
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dipenuhi dengan b kuasa allah, 
bahkan sampai dilalapnya da-
gingku; dan barang siapa akan 
menjamahkan tangannya ke atas 
diriku akan c layu bahkan se-
perti buluh kering; dan dia akan 
tak berarti apa pun di hadapan 
kuasa allah, karena allah akan 
menghantamnya.

49 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, berkata kepada mereka 
bahwa mereka hendaknya ti-
dak menggerutu lagi terhadap 
ayah mereka; tidak juga hen-
daknya mereka menahan kerja 
mereka dariku, karena allah te-
lah memerintahkanku bahwa 
aku hendaknya membangun se-
buah kapal.

50 dan aku berkata kepada me-
reka: a Jika allah telah meme-
rintahkanku untuk melakukan 
segala sesuatu aku dapat melaku-
kannya. Jika dia akan memerin-
tahkanku bahwa aku hendaknya 
berkata pada air ini, jadilah eng-
kau tanah, itu akan menjadi 
tanah; dan jika aku akan menga-
takannya, itu akan terjadi.

51 dan sekarang, jika tuhan 
memiliki kuasa yang demikian 
besar, dan telah mengerjakan 
demikian banyak mukjizat di 
antara anak-anak manusia, ba-
gaimana mungkin dia tidak da-
pat a memberiku petunjuk, agar 
aku hendaknya membangun se-
buah kapal?

52 dan terjadilah bahwa aku, 

Nefi, mengatakan banyak hal ke-
pada kakak-kakakku, sedemikian 
rupa sehingga mereka diperma-
lukan dan tidak dapat berselisih 
pendapat terhadapku; tidak juga 
mereka berani menjamahkan ta-
ngan mereka ke atas diriku ti-
dak juga menyentuhku dengan 
jari mereka, bahkan untuk kurun 
waktu berhari-hari. Sekarang, 
mereka tidak berani melakukan 
ini agar jangan mereka akan layu 
di hadapanku, sedemikian kuat-
nya a roh allah; dan demikian-
lah itu telah bekerja ke atas diri 
mereka.

53 dan terjadilah bahwa tuhan 
berfirman kepadaku: ulurkanlah 
tanganmu lagi kepada kakak-ka-
kakmu, dan mereka tidak akan 
layu di hadapanmu, tetapi aku 
akan mengejutkan mereka, fir-
man tuhan, dan ini akan aku la-
kukan, agar mereka boleh tahu 
bahwa aku adalah tuhan allah 
mereka.

54 dan terjadilah bahwa aku 
mengulurkan tanganku kepada 
kakak-kakakku, dan mereka ti-
dak layu di hadapanku; tetapi 
tuhan mengguncangkan mereka, 
bahkan menurut firman yang te-
lah dia firmankan.

55 dan sekarang, mereka ber-
kata: Kami tahu dengan suatu 
kepastian bahwa tuhan berada 
bersamamu, karena kami tahu 
bahwa adalah kuasa tuhan yang 
telah mengguncangkan kami. 

 48 b 2 Ne. 1:26–27. 
PtS Kuasa.

  c 1 raj. 13:4–7.

 50 a Flp. 4:13;  
1 Ne. 3:7.

 51 a Kej. 6:14–16;  

1 Ne. 18:1.
 52 a PtS roh Kudus.
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dan mereka menjatuhkan diri 
di hadapanku, dan hampir a me-
nyembahku, tetapi aku tidak mau 
membiarkan mereka, mengata-
kan: aku adalah saudaramu, ya, 
bahkan adikmu; karenanya, sem-
bahlah tuhan allahmu, dan hor-
matilah ayahmu dan ibumu, agar 
b masa hidupmu akan lama di ta-
nah yang akan tuhan allahmu 
berikan kepadamu.

PaSal 18

Kapal selesai—Kelahiran Yakub dan 
Yusuf disebutkan—Rombongan be-
rangkat ke tanah terjanjikan—Para 
putra Ismael dan para istri mereka 
bergabung dalam pesta pora dan 
pemberontakan—Nefi diikat, dan 
kapal dihempaskan mundur oleh 
angin ribut yang menakutkan—
Nefi dibebaskan, dan oleh doanya 
badai berhenti—Orang-orang tiba 
di tanah terjanjikan. Kira-kira ta-
hun 591–589 SM.

dan terjadilah bahwa mereka 
menyembah tuhan, dan pergi 
bersamaku; dan kami menger-
jakan kayu-kayu dengan pe-
ngerjaan yang rumit. dan tuhan 
memperlihatkan kepadaku dari 
waktu ke waktu menurut cara 
apa aku hendaknya mengerja-
kan kayu-kayu kapal itu.

2 Sekarang, aku, Nefi, tidak 
mengerjakan kayu-kayu itu 

menurut cara yang dipelajari 
oleh manusia, tidak juga aku 
membangun kapal menurut 
cara manusia; tetapi aku mem-
bangunnya menurut cara yang 
telah tuhan perlihatkan kepa-
daku; karenanya, itu bukanlah 
menurut cara manusia.

3 dan aku, Nefi, sering pergi ke 
gunung, dan aku sering a berdoa 
kepada tuhan; karenanya tuhan 
b memperlihatkan kepadaku hal-
hal yang besar.

4 dan terjadilah bahwa sete-
lah aku menyelesaikan kapal 
itu, menurut firman tuhan, ka-
kak-kakakku melihat bahwa itu 
adalah baik, dan bahwa penger-
jaannya amat bagus; karenanya, 
mereka a merendahkan hati lagi 
di hadapan tuhan.

5 dan terjadilah bahwa suara 
tuhan datang kepada ayahku, 
bahwa kami hendaknya bangkit 
dan masuk ke dalam kapal.

6 dan terjadilah bahwa pada 
keesokan harinya, setelah kami 
mempersiapkan segala sesuatu, 
banyak buah dan a daging dari 
padang belantara, dan madu da-
lam kelimpahan, dan perbekalan 
menurut apa yang telah tuhan 
perintahkan kepada kami, kami 
masuk ke dalam kapal, dengan 
segala muatan kami dan benih-
benih kami, dan segala apa pun 
yang telah kami bawa bersama  
kami, setiap orang menurut usia-
nya; karenanya, kami semua 

 55 a Kis. 14:11–15.
  b Kel. 20:12;  

mosia 13:20.

18 3 a PtS doa.
  b PtS Wahyu.
 4 a 1 Ne. 16:5.

 6 a 1 Ne. 17:2.
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masuk ke dalam kapal, bersama 
istri-istri kami dan anak-anak 
kami.

7 dan sekarang, ayahku telah 
memperanakkan dua putra di 
padang belantara; yang lebih tua 
dinamai a yakub dan yang lebih 
muda b yusuf.

8 dan terjadilah setelah kami 
semua masuk ke dalam ka-
pal, dan telah membawa ber-
sama kami perbekalan kami dan 
benda-benda yang telah dipe-
rintahkan kepada kami, kami 
meluncur ke a laut dan dihem-
bus oleh angin menuju b tanah 
terjanjikan.

9 dan setelah kami dihembus 
oleh angin untuk kurun waktu 
berhari-hari, lihatlah, kakak-ka-
kakku dan para putra ismael dan 
juga para istri mereka mulai men-
jadikan diri mereka bersuka ria, 
sedemikian rupa sehingga me-
reka mulai menari, dan bernya-
nyi, dan berbicara dengan penuh 
kekasaran, ya, bahkan hingga 
mereka lupa melalui kuasa apa 
mereka telah dibawa ke sana; ya, 
mereka terangkat-angkat pada 
kekasaran yang sangat.

10 dan aku, Nefi, mulai amat 
takut bahwa tuhan akan marah 
terhadap kami, dan menghan-
tam kami karena kedurhakaan 
kami, sehingga kami akan terte-
lan di kedalaman laut; karenanya, 

aku, Nefi, mulai berbicara kepada 
mereka dengan penuh kesung-
guhan; tetapi lihatlah mereka 
a marah terhadapku, mengata-
kan: Kami tidak mau bahwa adik 
kami akan menjadi b penguasa 
atas diri kami.

11 dan terjadilah bahwa laman 
dan lemuel menangkapku dan 
mengikatku dengan tali, dan me-
reka memperlakukanku dengan 
penuh kekerasan; walaupun de-
mikian, tuhan a membiarkannya 
agar dia boleh memperlihat-
kan kuasa-Nya, hingga dige-
napinya firman-Nya yang telah 
dia firmankan mengenai yang  
jahat.

12 dan terjadilah bahwa sete-
lah mereka mengikatku sede-
mikian rupa sehingga aku tidak 
dapat bergerak, a kompas, yang 
telah dipersiapkan oleh tuhan, 
berhenti bekerja.

13 Karenanya, mereka tidak 
tahu ke mana mereka hendak-
nya mengemudikan kapal, sede-
mikian rupa sehingga timbullah 
badai yang besar, ya, angin ribut 
yang besar dan menakutkan, dan 
kami a terhempas mundur di atas 
perairan untuk kurun waktu tiga 
hari; dan mereka mulai menjadi 
amat ketakutan bahwa mereka 
akan terbenam ke dalam laut; 
walaupun demikian mereka ti-
dak melepaskanku.

 7 a 2 Ne. 2:1.
  b 2 Ne. 3:1.
 8 a 2 Ne. 10:20.
  b 1 Ne. 2:20.  

PtS tanah 
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 10 a 1 Ne. 17:17–55.
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14 dan pada hari keempat, 
saat kami terhempas mundur, 
angin ribut mulai menjadi amat 
parah.

15 dan terjadilah bahwa kami 
hampir tertelan di kedalaman 
laut. dan setelah kami terhempas 
mundur di atas perairan untuk 
kurun waktu empat hari, kakak-
kakakku mulai a melihat bahwa 
penghakiman allah berada di 
atas diri mereka, dan bahwa me-
reka mesti binasa kecuali mereka 
akan bertobat dari kedurhakaan 
mereka; karenanya, mereka da-
tang kepadaku, dan melepaskan 
ikatan yang ada pada perge-
langan tanganku, dan lihatlah itu 
telah membengkak amat parah; 
dan juga pergelangan kakiku sa-
ngat membengkak, dan hebatlah 
keparahannya.

16 Walaupun demikian, aku 
memandang kepada allahku, 
dan aku a memuji-Nya sepan-
jang hari; dan aku tidak meng-
gerutu terhadap tuhan karena 
kesengsaraanku.

17 Sekarang, ayahku, lehi, te-
lah mengatakan banyak hal ke-
pada mereka, dan juga kepada 
para putra a ismael; tetapi, lihat-
lah, mereka menghembuskan 
banyak ancaman terhadap siapa 
pun yang akan berbicara bagiku; 
dan orang tuaku karena telah di-
makan usia, dan telah menderita 
banyak kepiluan karena anak-
anak mereka, mereka ambruk, 

ya, bahkan di atas pembaringan 
mereka karena sakit.

18 Karena kepiluan dan ba-
nyaknya dukacita mereka, dan 
kedurhakaan kakak-kakakku, 
mereka bahkan hampir dibawa 
keluar dari kehidupan ini untuk 
menemui allah mereka; ya, ram-
but putih mereka hampir dire-
bahkan untuk berbaring dalam 
debu; ya, bahkan mereka nyaris 
tercampakkan dengan dukacita 
ke dalam kuburan berair.

19 dan yakub dan yusuf juga, 
karena masih muda, masih mem-
butuhkan banyak perawatan, di-
pilukan karena kesengsaraan ibu 
mereka; dan juga a istriku dengan 
air mata dan doa-doanya, dan 
juga anak-anakku, tidak melu-
nakkan hati kakak-kakakku agar 
mereka mau melepaskanku.

20 dan tidak ada apa pun kecua-
li kuasa allah, yang mengancam 
mereka dengan kehancuran, da-
pat melunakkan hati mereka; ka-
renanya, ketika mereka melihat 
bahwa mereka hampir tertelan di 
kedalaman laut mereka bertobat 
dari apa yang telah mereka laku-
kan, sedemikian rupa sehingga 
mereka melepaskanku.

21 dan terjadilah bahwa se-
telah mereka melepaskanku, 
lihatlah, aku mengambil kom-
pas, dan itu bekerja sewaktu 
aku menghasratkannya. dan 
terjadilah bahwa aku berdoa 
kepada tuhan; dan setelah aku 

 15 a hel. 12:3.
 16 a alma 36:28.

 17 a 1 Ne. 7:4–20.
 19 a 1 Ne. 7:19; 16:7.
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berdoa angin berhenti, dan badai  
berhenti, dan ada ketenangan 
yang besar.

22 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, mengemudikan kapal, se-
hingga kami berlayar lagi me-
nuju tanah terjanjikan.

23 dan terjadilah bahwa sete-
lah kami berlayar untuk kurun 
waktu berhari-hari kami tiba 
di a tanah terjanjikan; dan kami 
pergi ke atas daratan, dan me-
mancangkan tenda-tenda kami; 
dan kami menyebutnya tanah 
terjanjikan.

24 dan terjadilah bahwa kami 
mulai mengerjakan tanah, dan 
kami mulai menanam benih; 
ya, kami menempatkan segala 
benih kami ke dalam tanah, 
yang telah kami bawa dari ta-
nah yerusalem. dan terjadilah 
bahwa itu tumbuh amat banyak, 
karenanya, kami diberkati dalam 
kelimpahan.

25 dan terjadilah bahwa kami 
menemukan di atas tanah perjan-
jian, sewaktu kami melakukan 
perjalanan di padang belantara, 
bahwa ada binatang-binatang 
di hutan dari setiap jenis, baik 
sapi maupun lembu, dan kele-
dai maupun kuda, dan kambing 
maupun kambing liar, dan segala 
macam hewan liar, yang adalah 
untuk penggunaan manusia. dan 
kami menemukan segala macam 
bijih logam, baik emas, dan pe-
rak, maupun tembaga.

PaSal 19

Nefi membuat lempengan-lem-
pengan dari bijih logam dan men-
catat sejarah bangsanya—Allah 
Israel akan datang enam ratus ta-
hun sejak waktu Lehi meninggal-
kan Yerusalem—Nefi menceritakan 
tentang penderitaan dan penyalib-
an-Nya—Orang-orang Yahudi akan 
diremehkan dan dicerai-beraikan 
sampai zaman akhir, ketika mereka 
akan kembali kepada Tuhan. Kira-
kira tahun 588–570 SM.

dan terjadilah bahwa tuhan 
memerintahkanku, karenanya 
aku membuat lempengan-lem-
pengan dari bijih logam agar 
aku boleh mengukir di atasnya 
catatan tentang bangsaku. dan 
di atas a lempengan-lempengan 
yang aku buat aku mengukirkan 
catatan b ayahku, dan juga perja-
lanan kami di padang belantara, 
dan nubuat-nubuat ayahku; dan 
juga banyak dari nubuat-nubu-
atku sendiri telah aku ukirkan 
di atasnya.

2 dan aku tidak tahu pada 
waktu ketika aku membuatnya 
bahwa aku akan diperintahkan 
oleh tuhan untuk membuat a lem-
pengan-lempengan ini; karena-
nya, catatan ayahku, dan silsilah 
leluhurnya, dan bagian yang le-
bih banyak dari segala tindakan 
kami di padang belantara diukir 
di atas lempengan-lempengan 

 23 a PtS tanah 
terjanjikan.

19 1 a PtS lempengan-
lempengan.

  b 1 Ne. 1:16–17; 6:1–3.
 2 a 2 Ne. 5:30.
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pertama itu yang mengenainya 
telah aku bicarakan; karena-
nya, apa yang terjadi sebelum 
aku membuat b lempengan-lem-
pengan ini adalah, sebenarnya, 
lebih terperinci disebutkan di 
atas lempengan-lempengan yang 
pertama.

3 dan setelah aku membuat 
lempengan-lempengan ini de-
ngan cara melalui perintah, aku, 
Nefi, menerima sebuah perintah 
bahwa pelayanan dan nubuat-nu-
buat, bagian-bagian yang lebih 
gamblang dan berharga dari-
nya, hendaknya dituliskan di 
atas a lempengan-lempengan ini; 
dan bahwa apa yang dituliskan 
hendaknya disimpan untuk pe-
tunjuk bangsaku, yang akan me-
miliki tanah ini, dan juga untuk 
b tujuan bijak lainnya, yang tujuan 
itu diketahui oleh tuhan.

4 Karenanya, aku, Nefi, mem-
buat sebuah catatan di atas lem-
pengan-lempengan yang lain, 
yang memberikan sebuah la-
poran, atau yang memberikan 
laporan yang lebih banyak ten-
tang peperangan dan perseli-
sihan dan kehancuran bangsaku. 
dan ini telah aku lakukan, dan 
memerintahkan bangsaku apa 
yang hendaknya mereka la-
kukan setelah aku mati; dan 
bahwa lempengan-lempengan 

ini hendaknya diturunkan dari 
satu angkatan kepada yang lain, 
atau dari satu nabi kepada yang 
lain, sampai perintah-perintah 
lebih lanjut dari tuhan.

5 dan sebuah laporan tentang 
a pembuatanku akan lempengan-
lempengan ini akan diberikan se-
telah ini; dan kemudian, lihatlah, 
aku meneruskan menurut apa 
yang telah aku ucapkan; dan ini 
aku lakukan agar apa yang lebih 
sakral boleh b disimpan untuk pe-
ngetahuan bangsaku.

6 Walaupun demikian, aku ti-
dak menuliskan apa pun di atas 
lempengan-lempengan kecuali 
yang aku pikir adalah a sakral. 
dan sekarang, jika aku khilaf, 
bahkan mereka khilaf pada za-
man dahulu; bukannya aku mau 
memaafkan diriku sendiri karena 
orang lain, tetapi karena b kele-
mahan yang ada dalam diriku, 
secara daging, aku mau mema-
afkan diriku sendiri.

7 Karena apa yang sebagian 
orang anggap amat berharga, 
baik bagi tubuh maupun jiwa, 
orang lain a lecehkan dan pijak-
pijak di bawah kaki mereka. ya, 
bahkan allah israel pun orang 
b pijak-pijak di bawah kaki me-
reka; aku berkata, memijak-mi-
jak di bawah kaki mereka tetapi 
aku mau mengatakan dengan 

 2 b 1 Ne. 9:1–5.
 3 a yakub 1:1–4;  

3:13–14; 4:1–4.
  b 1 Ne. 9:4–5;  

KKm 1:7;  
a&P 3:19–20; 
10:1–51.

 5 a 2 Ne. 5:28–33.
  b PtS tulisan Suci—

tulisan suci yang 
dilindungi.

 6 a lihat halaman ju-
dul Kitab mormon. 
PtS Kudus.

  b morm. 8:13–17;  
eter 12:23–28.

 7 a 2 Ne. 33:2;  
yakub 4:14.

  b PtS Pemberontakan. 
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perkataan lain—mereka mele-
cehkan-Nya, dan tidak menyi-
mak suara nasihat-Nya.

8 dan lihatlah dia a datang, 
menurut perkataan malaikat, 
dalam b enam ratus tahun sejak 
waktu ayahku meninggalkan 
yerusalem.

9 dan dunia, karena kedur-
hakaan mereka, akan mengha-
kimi-Nya sebagai sesuatu yang 
tak berarti apa pun; karenanya 
mereka mencambuk-Nya, dan 
dia membiarkannya; dan me-
reka menghantam-Nya, dan dia 
membiarkannya. ya, mereka 
a meludahi-Nya, dan dia mem-
biarkannya, karena kebaikan 
hati-Nya yang penuh kasih dan 
kepanjangsabaran-Nya terhadap 
anak-anak manusia.

10 dan a allah leluhur kita, yang 
b dituntun keluar dari mesir, ke-
luar dari perbudakan, dan juga 
dipelihara di padang belantara 
oleh-Nya, ya, c allah abraham, 
dan ishak, dan allah yakub, 
d menyerahkan diri-Nya, menu-
rut perkataan malaikat, sebagai 

seorang manusia, ke dalam ta-
ngan orang-orang jahat, untuk 
e diangkat, menurut perkataan 
f Zenok, dan untuk g disalibkan, 
menurut perkataan Neum, dan 
untuk dikuburkan dalam h li-
ang kubur, menurut perkataan 
i Zenos, yang dia ucapkan me-
ngenai tiga hari j kegelapan, yang 
akan menjadi suatu tanda yang 
diberikan tentang kematian-Nya 
kepada mereka yang akan meng-
huni pulau-pulau di laut, lebih 
khusus diberikan kepada mereka 
yang dari k bani israel.

11 Karena demikianlah ucap 
nabi: tuhan allah pastilah akan 
a mengunjungi seluruh bani israel 
pada masa itu, sebagian dengan 
suara-Nya, karena kesalehan me-
reka, untuk sukacita dan kesela-
matan besar mereka, dan yang 
lain dengan b guntur dan kilat 
dari kuasa-Nya, dengan angin 
ribut, dengan api, dan dengan 
asap, dan tabir c kegelapan, dan 
dengan terbukanya d tanah, dan 
dengan e gunung-gunung yang 
akan diangkat.

 8 a PtS yesus Kristus—
Nubuat tentang kela-
hiran dan kematian 
yesus Kristus.

  b 1 Ne. 10:4;  
2 Ne. 25:19.

 9 a yes. 50:5–6;  
mat. 27:30.

 10 a 2 Ne. 26:12;  
mosia 7:27; 27:30–31;  
alma 11:38–39;  
3 Ne. 11:14–15.

  b Kel. 3:2–10; 6:6;  
1 Ne. 5:15;  
a&P 136:22.

  c Kej. 32:9;  

mosia 7:19;  
a&P 136:21. 
PtS yehova.

  d PtS Pendamaian.
  e 3 Ne. 27:14.
  f alma 33:15; 34:7;  

hel. 8:19–20;  
3 Ne. 10:15–16. 
PtS tulisan Suci— 
tulisan suci yang  
hilang; Zenok.

  g 2 Ne. 6:9;  
mosia 3:9. 
PtS Penyaliban.

  h mat. 27:60;  
luk. 23:53;  

2 Ne. 25:13.
  i yakub 6:1;  

hel. 15:11.  
PtS Zenos.

  j 1 Ne. 12:4–5;  
hel. 14:20, 27;  
3 Ne. 8:3, 19–23; 10:9.

  k 3 Ne. 16:1–4.
 11 a 3 Ne. 9:1–22;  

a&P 5:16.
  b hel. 14:20–27;  

3 Ne. 8:5–23.
  c luk. 23:44–45;  

3 Ne. 8:19–20.
  d 2 Ne. 26:5.
  e 3 Ne. 8:10.
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12 dan a segala hal ini mestilah 
pasti datang, kata Nabi b Zenos. 
dan c batu-batu karang di bumi 
mesti terkoyak; dan karena rin-
tihan dari bumi, banyak dari para 
raja pulau-pulau di laut akan di-
gerakkan oleh roh allah, untuk 
berseru: allah alam menderita.

13 dan perihal mereka yang  
berada di yerusalem, kata nabi, 
mereka akan a dicambuk oleh 
semua orang, karena mereka 
b menyalibkan allah israel, dan 
memalingkan hati mereka ke  
samping, menolak tanda dan ke-
ajaiban, dan kuasa dan kemulia-
 an allah israel.

14 dan karena mereka me-
malingkan hati  mereka ke 
samping, kata nabi, dan telah 
a meremehkan yang Kudus dari 
israel, mereka akan mengembara 
dalam daging, dan binasa, dan 
menjadi b sindiran dan c olokan, 
dan dibenci di antara segala 
bangsa.

15 Walaupun demikian, ke-
tika masa itu datang, kata nabi, 
bahwa mereka a tidak lagi me-
malingkan ke samping hati me-
reka terhadap yang Kudus dari 
israel, pada waktu itu akanlah 
dia mengingat b perjanjian-per-
janjian yang dia buat kepada le-
luhur mereka.

16 ya, pada waktu itu akanlah 
dia mengingat a pulau-pulau di 
laut; ya, dan semua orang yang 
dari bani israel, akan aku b kum-
pulkan, firman tuhan, menurut 
perkataan Nabi Zenos, dari ke-
empat penjuru bumi.

17 ya, dan seluruh bumi akan 
a melihat keselamatan dari tuhan, 
kata nabi; setiap bangsa, kaum, 
bahasa dan khalayak akan 
diberkati.

18 dan aku, Nefi, telah menu-
liskan hal-hal ini kepada bang-
saku, agar barangkali aku boleh 
membujuk mereka sehingga me-
reka mau mengingat tuhan Pe-
nebus mereka.

19 Karenanya, aku berbicara 
kepada seluruh bani israel, jika 
demikian halnya bahwa mereka 
akan mendapatkan a hal-hal ini.

20 Karena lihatlah, aku merasa-
kan renjana di dalam roh, yang 
melelahkanku bahkan hingga 
seluruh tulang sendiku lemah; 
terhadap mereka yang berada 
di yerusalem; karena jika tuhan 
tidak penuh belas kasihan, un-
tuk memperlihatkan kepadaku 
mengenai mereka, bahkan se-
perti yang telah dia perlihatkan 
kepada para nabi zaman da-
hulu, aku semestinya telah bi-
nasa juga.

 12 a hel. 14:20–28.
  b yakub 5:1.
  c mat. 27:51.
 13 a luk. 23:27–30.
  b 2 Ne. 10:3.
 14 a yes. 53:3–6;  

mosia 14:3–6.
  b PtS Orang-Orang 

yahudi.
  c ul. 28:37;  

1 raj. 9:7;  
3 Ne. 16:9.

 15 a 1 Ne. 22:11–12.
  b PtS Perjanjian 

abraham.
 16 a 1 Ne. 22:4;  

2 Ne. 10:21.
  b yes. 49:20–22. 

PtS israel— 
Pengumpulan israel.

 17 a yes. 40:4–5.
 19 a enos 1:16;  

morm. 5:12; 7:9–10. 
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21 dan dia pastilah memperli-
hatkan kepada para a nabi zaman 
dahulu segala sesuatu b mengenai 
mereka; dan juga dia memperli-
hatkan kepada banyak orang me-
ngenai kami; karenanya, mestilah 
perlu bahwa kami tahu menge-
nai mereka karena itu tertulis di 
atas lempengan-lempengan dari 
kuningan.

22 Sekarang, terjadilah bahwa 
aku, Nefi, mengajari kakak-ka-
kakku hal-hal ini; dan terjadilah 
bahwa aku membacakan banyak 
hal kepada mereka, yang terukir 
di atas a lempengan-lempengan 
dari kuningan, agar mereka boleh 
tahu mengenai perbuatan tuhan 
di negeri-negeri lain, di antara 
orang-orang zaman dahulu.

23 dan aku membacakan ba-
nyak hal kepada mereka yang 
tertulis dalam a kitab-kitab musa; 
tetapi agar aku boleh lebih se-
penuhnya membujuk mereka 
untuk percaya kepada tuhan Pe-
nebus mereka aku membacakan 
kepada mereka apa yang ditulis 
oleh Nabi b yesaya; karena aku 
c mempersamakan segala tulisan 
suci dengan kami, agar itu boleh 
untuk d keuntungan dan pembe-
lajaran kami.

24 Karenanya aku berbicara ke-
pada mereka, mengatakan: de-
ngarlah kamu perkataan nabi, 

kamu yang adalah sisa dari bani 
israel, suatu a cabang yang telah 
dipatahkan; dengarlah kamu 
perkataan nabi, yang dituliskan 
kepada seluruh bani israel, dan 
persamakanlah itu dengan di-
rimu sendiri, agar kamu boleh 
memiliki harapan seperti juga 
saudara-saudaramu dari siapa 
kamu telah dipatahkan; karena 
menurut cara inilah nabi telah 
menulis.

PaSal 20

Tuhan mengungkapkan tujuan-Nya 
kepada Israel—Israel telah dipilih 
di tungku kesengsaraan dan akan 
keluar dari Babilon—Bandingkan 
dengan Yesaya 48. Kira-kira tahun 
588–570 SM.

Simak dan dengarlah ini, hai 
bani yakub, yang disebut dengan 
nama israel, dan telah tampil dari 
perairan yehuda, atau keluar dari 
air a baptisan, yang bersumpah 
dengan nama tuhan, dan me-
nyebut tentang allah israel, na-
mun mereka tidak bersumpah 
dalam kebenaran tidak juga da-
lam kesalehan.

2 Walaupun demikian, me-
reka menyebut diri mereka dari 
a kota yang kudus, tetapi mereka 

 21 a 2 raj. 17:13;  
am. 3:7.  
PtS Nabi.

  b 3 Ne. 10:16–17.
 22 a 1 Ne. 22:1.
 23 a Kel. 17:14;  

1 Ne. 5:11;  

musa 1:40–41.
  b 1 Ne. 15:20;  

2 Ne. 25:4–6;  
3 Ne. 23:1.

  c PtS tulisan Suci—
Nilai tulisan suci.

  d 2 Ne. 4:15.

 24 a Kej. 49:22–26;  
1 Ne. 15:12;  
2 Ne. 3:4–5.

20 1 a PtS Baptis, Baptisan.
 2 a yes. 52:1. 

PtS yerusalem. 
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tidak b menopangkan diri me-
reka kepada allah israel, yang 
adalah tuhan Semesta alam; 
ya, tuhan Semesta alam adalah 
nama-Nya.

3 lihatlah, aku telah memak-
lumkan apa yang a terdahulu 
sejak awal; dan itu keluar dari 
mulut-Ku, dan aku memperli-
hatkannya. aku memperlihat-
kannya dengan tiba-tiba.

4 dan aku melakukannya ka-
rena aku tahu bahwa a engkau 
kepala batu, lehermu adalah otot 
besi, dan keningmu kuningan;

5 dan aku bahkan telah sejak 
awal memaklumkan kepadamu; 
sebelum itu terjadi aku mem-
perlihatkannya kepadamu; dan 
aku memperlihatkannya karena 
takut bahwa engkau akan ber-
kata—a Berhalaku telah melaku-
kannya, dan patung pahatanku, 
dan patung tuanganku telah 
memerintahkannya.

6 engkau telah melihat dan 
mendengar semua ini; dan tidak 
akankah kamu memaklumkan-
nya? dan bahwa aku telah mem-
perlihatkan kepadamu apa yang 
baru sejak waktu ini, bahkan apa 
yang tersembunyi, dan engkau 
tidak mengetahuinya.

7 itu diciptakan sekarang, dan 
bukan sejak awal, bahkan sebe-
lum hari ketika engkau tidak 

mendengarnya itu dimaklum-
kan kepadamu, agar jangan eng-
kau akan berkata—lihatlah aku 
mengetahuinya.

8 ya, dan engkau tidak mende-
ngar; ya, engkau tidak mengeta-
hui; ya, sejak waktu itu telingamu 
tidak dibukakan; karena aku 
tahu bahwa engkau akan ber-
urusan dengan sangat berkhia-
natnya, dan disebut a pelanggar 
sejak dari rahim.

9 Walaupun demikian, demi ke-
pentingan a nama-Ku akan aku 
tangguhkan amarah-Ku, dan 
demi pujian-Ku akan aku jauh-
kan diri dari engkau, agar aku 
tidak menyingkirkan engkau.

10 Karena, lihatlah, aku te-
lah menyaring engkau, aku te-
lah memilih engkau di tungku 
a kesengsaraan.

11 demi kepentingan-Ku sen-
diri, ya, demi kepentingan-Ku 
sendiri akan aku lakukan ini, ka-
rena aku tidak akan membiarkan 
a nama-Ku dicemari, dan aku b ti-
dak akan memberikan kemulia-
an-Ku kepada yang lain.

12 Simaklah aku, hai yakub, dan 
israel yang terpanggil oleh-Ku, 
karena aku adalah dia; aku ada-
lah yang a pertama, dan aku ada-
lah juga yang terakhir.

13 tangan-Ku juga telah a mele-
takkan landasan bumi, dan 

 2 b yaitu menyandar-
kan.

 3 a yes. 46:9–10.
 4 a yaitu israel.
 5 a PtS Pemujaan 

Berhala.
 8 a mzm. 58:4.

 9 a 1 Sam. 12:22;  
mzm. 23:3;  
1 yoh. 2:12.

 10 a PtS Kemalangan.
 11 a yer. 44:26.
  b yes. 42:8;  

musa 4:1–4.

 12 a Why. 1:17; 22:13. 
PtS alfa dan Omega; 
anak Sulung.

 13 a mzm. 102:26. 
PtS Penciptaan. 
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tangan kanan-Ku telah meng-
hamparkan langit. aku me-
manggilnya dan itu berdiri 
bersama.

14 Kamu semua, berhimpun-
lah kamu bersama, dan dengar-
lah; siapakah di antara mereka 
telah memaklumkan hal-hal 
ini kepada mereka? tuhan te-
lah mengasihinya; ya, dan dia 
akan a menggenapi firman-Nya 
yang telah dia maklumkan me-
lalui mereka; dan dia akan me-
lakukan kesenangan-Nya atas 
b Babilon, dan tangan-Nya akan 
datang ke atas orang-orang 
Kasdim.

15 Juga, firman tuhan; aku 
tuhan, ya, aku telah berfirman; 
ya, aku telah memanggilnya un-
tuk memaklumkan, aku telah 
membawanya, dan dia akan men-
jadikan jalannya makmur.

16 datanglah kamu mende-
kat kepadaku; aku tidak berbi-
cara secara a rahasia; sejak awal, 
sejak waktu ketika itu dimak-
lumkan telah aku ucapkan; dan 
tuhan allah, dan roh-Nya, telah 
mengutusku.

17 dan demikianlah fiman 
tuhan,  a Penebusmu,  yang  
Kudus dari israel; aku telah 
mengutusnya, tuhan allahmu 
yang mengajar engkau untuk 
mendapat keuntungan, yang 

b menuntun engkau melalui ja-
lan yang hendaknya engkau  
lalui, telah melakukannya.

18 ah, jika engkau telah me-
nyimak a perintah-perintah-
Ku—maka kedamaianmu telah 
menjadi bagaikan sungai, dan 
kesalehanmu bagaikan ombak 
laut.

19 a Benih keturunanmu juga te-
lah menjadi bagaikan pasir; anak 
keturunan dari isi perutmu se-
perti batu kerikil darinya; nama-
nya tidak akan disingkirkan 
tidak juga dihancurkan dari 
hadapan-Ku.

20 a Pergilah kamu dari Babilon, 
larikanlah diri kamu dari orang-
orang Kasdim, dengan suara 
nyanyian maklumkanlah kamu, 
beritahukanlah ini, suarakanlah 
ke ujung bumi; katakanlah kamu: 
tuhan telah menebus b hamba-
Nya, yakub.

21 dan mereka tidak a haus; 
dia memimpin mereka mela-
lui gurun; dia menyebabkan air 
mengalir keluar dari b batu ka-
rang untuk mereka; dia mem-
belah batu karang juga dan air 
menyembur keluar.

22 dan sekalipun dia telah me-
lakukan semua ini, dan yang 
lebih hebat juga, tidak ada a ke-
damaian, firman tuhan, bagi 
yang jahat.

 14 a 1 raj. 8:56;  
a&P 64:31; 76:3.

  b PtS Babel.
 16 a yes. 45:19.
 17 a PtS Penebus.
  b PtS ilham; Wahyu.
 18 a Pkh. 8:5.

 19 a Kej. 22:15–19;  
hos. 1:10.

 20 a yer. 51:6;  
a&P 133:5–14.

  b yes. 44:1–2, 21.
 21 a yes. 41:17–20.
  b Kel. 17:6;  

Bil. 20:11;  
1 Ne. 17:29;  
2 Ne. 25:20.

 22 a PtS damai, Keda-
maian. 
 



701 Nefi 21:1–8

PaSal 21

Mesias akan menjadi terang bagi 
orang-orang bukan Israel dan akan 
membebaskan para tahanan—Israel 
akan dikumpulkan dengan kuasa 
pada zaman terakhir—Para raja 
akan menjadi bapa pengasuh mere-
ka—Bandingkan dengan Yesaya 49. 
Kira-kira tahun 588–570 SM.

dan lagi: Simaklah, hai kamu 
bani israel, kamu semua yang 
dipatahkan dan dihalau karena 
kejahatan para gembala bang-
saku; ya, kamu semua yang di-
patahkan, yang tercerai-berai 
secara luas, yang adalah dari 
bangsaku, hai bani israel. de-
ngarkanlah, hai a pulau-pulau, 
kepadaku, dan simaklah kamu 
orang-orang dari b jauh; tuhan 
telah memanggilku sejak dari 
rahim; sejak dari isi perut ibuku 
telah dia sebut namaku.

2 dan dia telah menjadikan mu-
lutku seperti sebilah pedang yang 
tajam; dalam bayangan tangan-
Nya telah dia sembunyikan aku, 
dan menjadikan aku sebuah anak 
panah yang digosok; dalam ta-
bung anak panah-Nya telah dia 
sembunyikan aku;

3 dan berfirman kepadaku: 
engkau adalah a hamba-Ku, hai 
israel, di dalam siapa aku akan 
dimuliakan.

4 Kemudian aku berkata, aku 

telah bekerja dengan sia-sia, aku 
telah menghabiskan kekuatanku 
dengan tak berarti apa pun dan 
dengan sia-sia; pastilah peni-
laianku ada bersama tuhan, dan 
pekerjaanku bersama allahku.

5 dan sekarang, firman tuhan
—yang a membentukku sejak 
dari rahim ibuku agar aku hen-
daknya menjadi hamba-Nya, 
untuk membawa yakub kem-
bali kepada-Nya—walaupun 
israel tidak dikumpulkan, na-
mun akanlah aku mulia di mata 
tuhan, dan allahku akan men-
jadi kekuatanku.

6 dan dia berfirman: adalah 
suatu hal yang ringan bahwa 
engkau akan menjadi hamba-Ku 
untuk mengumpulkan a suku-
suku yakub, dan untuk memu-
lihkan israel yang dipelihara. 
aku juga akan memberikan eng-
kau sebagai b terang bagi c orang-
orang bukan israel, agar engkau 
boleh menjadi keselamatan-Ku 
ke ujung-ujung bumi.

7 demikian firman tuhan, Pe-
nebus israel, yang Kudus milik-
nya, kepada dia yang manusia 
remehkan, kepada siapa bang-
sa-bangsa merasa muak, kepada 
hamba para penguasa: Para raja 
akan melihat dan bangkit, para 
pangeran juga akan menyembah, 
karena tuhan yang setia.

8 demikianlah firman tuhan: 
Pada suatu waktu yang dapat 

21 1 a 1 Ne. 22:4;  
2 Ne. 10:20–22.

  b a&P 1:1.
 3 a im. 25:55;  

yes. 41:8;  
a&P 93:45–46.

 5 a yes. 44:24.
 6 a PtS israel—dua 

belas suku israel.
  b a&P 103:8–10;  

abr. 2:10–11.
  c 3 Ne. 21:11.
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diterima telah aku dengar eng-
kau, hai pulau-pulau di laut, dan 
pada suatu hari keselamatan te-
lah aku tolong engkau; dan aku 
akan melindungi engkau, dan 
memberi engkau a hamba-Ku 
untuk sebuah perjanjian orang-
orang, untuk menegakkan bumi, 
untuk menyebabkan mewarisi 
pusaka yang telantar;

9 agar engkau boleh berkata ke-
pada para a tahanan: Keluarlah; 
kepada mereka yang duduk da-
lam b kegelapan: Perlihatkanlah 
dirimu. mereka akan makan di 
jalan-jalan, dan c padang rumput 
mereka akan berada di semua 
tempat tinggi.

10 mereka tidak akan lapar ti-
dak juga haus, tidak juga akan 
panas tidak juga matahari me-
nyengat mereka; karena dia yang 
berbelaskasihan kepada mereka 
akan menuntun mereka, bahkan 
ke dekat mata air akanlah dia 
membimbing mereka.

11 dan aku akan menjadikan 
semua gunung-Ku sebuah ja-
lan, dan a jalan raya-Ku akan 
ditinggikan.

12 dan kemudian, hai bani 
israel, lihatlah, a orang-orang  
ini akan datang dari jauh; dan 
tengoklah, orang-orang ini dari 
utara dan dari barat; dan orang-
orang ini dari negeri Sinim.

13 a Bernyanyilah, hai langit;  
dan penuh sukacitalah, hai bumi; 
karena kaki mereka yang be-
rada di timur akan ditegakkan; 
dan bersorak-sorailah dalam 
nyanyian, hai gunung-gunung; 
karena mereka tidak lagi akan 
dihantam; karena tuhan telah 
menghibur umat-Nya, dan akan 
berbelaskasihan kepada umat-
Nya yang sengsara.

14 tetapi, lihatlah, Sion telah 
berkata: tuhan telah mening-
galkanku, dan tuhanku telah 
melupakanku—tetapi dia akan 
memperlihatkan bahwa dia ti-
dak melupakannya.

15 Karena dapatkah seorang 
a wanita melupakan anaknya 
yang menyusu, sehingga dia ti-
dak akan memiliki rasa iba ke-
pada putra dari rahimnya? ya, 
dia boleh b melupakan, namun 
aku tidak akan melupakan eng-
kau, hai bani israel.

16 lihatlah, aku telah meng-
ukir engkau di atas a telapak ta-
ngan-Ku; tembok-tembokmu 
secara berkelanjutan ada di 
hadapan-Ku.

17 anak-anakmu akan bergegas 
melawan penghancurmu; dan 
mereka yang menjadikan engkau 
a lenyap akan pergi darimu.

18 angkatlah matamu ke seki-
tar dan lihatlah; mereka semua 

 8 a 2 Ne. 3:6–15;  
3 Ne. 21:8–11;  
morm. 8:16, 25.

 9 a PtS Keselamatan 
bagi yang mati.

  b 2 Ne. 3:5.

  c yeh. 34:14.
 11 a yes. 62:10;  

a&P 133:23–32.
 12 a yes. 43:5–6.
 13 a yes. 44:23.
 15 a PtS Wanita.

  b yes. 41:17;  
alma 46:8;  
a&P 61:36.

 16 a Za. 13:6.
 17 a 3 Ne. 21:12–20. 
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ini a berkumpul bersama, dan  
mereka akan datang kepadamu. 
dan sebagaimana aku hidup, fir-
man tuhan, engkau akan pasti-
lah mengenakan pakaian engkau 
bersama mereka semua, bagaikan 
dengan perhiasan, dan mengikat 
mereka bahkan bagaikan mem-
pelai perempuan.

19 Karena tempatmu yang tan-
dus dan tempatmu yang telantar, 
dan tanah kehancuranmu, akan-
lah bahkan sekarang menjadi 
terlalu sempit oleh karena peng-
huninya; dan mereka yang me-
nelan engkau akan berada jauh.

20 anak-anak yang akan eng-
kau miliki, setelah engkau kehi-
langan yang pertama, akan lagi 
dalam telingamu berkata: tem-
pat ini terlalu a sesak bagiku; ber-
ilah tempat kepadaku sehingga 
aku boleh berdiam.

21 Pada waktu itu akanlah a eng-
kau berkata dalam hatimu: Siapa-
kah yang telah memperanakkan 
bagiku mereka ini, melihat aku 
telah kehilangan anak-anakku, 
dan aku b mandul, seorang ta-
wanan, dan pindah ke sana ke-
mari? dan siapakah yang telah 
membesarkan mereka ini? li-
hatlah, aku ditinggalkan seorang 
diri; mereka ini, di manakah me-
reka selama ini?

22 demikianlah firman tuhan 
allah:  lihatlah,  aku akan 

mengangkat tangan-Ku kepada 
a orang-orang bukan israel, dan 
menegakkan b tunggul-Ku ke-
pada orang-orang; dan mereka 
akan membawa para putramu 
di c lengan mereka, dan para put-
rimu akan diangkat ke atas bahu 
mereka.

23 dan para a raja akan menjadi 
bapa b pengasuhmu, dan para  
ratu mereka ibu pengasuhmu; 
mereka akan membungkukkan 
diri kepadamu dengan muka 
mereka ke arah tanah, dan men-
jilat debu di kakimu; dan engkau 
akan mengetahui bahwa aku 
adalah tuhan; karena mereka 
tidak akan menjadi malu yang 
c menunggu-Ku.

24 Karena akankah rampasan 
direbut dari orang perkasa, 
atau para tawanan yang a sah 
dibebaskan?

25 tetapi demikianlah firman 
tuhan, bahkan para tawanan 
dari orang perkasa akan diam-
bil, dan rampasan dari orang 
yang menakutkan akan diserah-
kan; karena aku akan berselisih 
pendapat dengan dia yang ber-
selisih pendapat denganmu, dan 
aku akan menyelamatkan anak-
anakmu.

26 dan aku akan a memberi 
makan mereka yang menindas 
engkau dengan daging mereka 
sendiri; mereka akan dimabukkan 

 18 a mi. 4:11–13.
 20 a atau rapat, atau 

sempit.
 21 a yaitu Sion.
  b yes. 54:1; Gal. 4:27.

 22 a yes. 66:18–20.
  b yes. 11:12; 18:3.
  c 1 Ne. 22:8;  

2 Ne. 10:8–9.
 23 a yes. 60:16.

  b 1 Ne. 22:6.
  c 2 Ne. 6:13; a&P 98:2; 

133:10–11, 45.
 24 a 1 Ne. 21:25.
 26 a 1 Ne. 22:13–14.
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dengan darah mereka sendiri se-
perti dengan air anggur manis; 
dan semua daging akan b menge-
tahui bahwa aku, tuhan, adalah 
Juruselamatmu dan Penebusmu, 
c yang Perkasa dari yakub.

PaSal 22

Israel akan dicerai-beraikan ke atas 
seluruh muka bumi—Orang-orang 
bukan Israel akan mengasuh dan me-
melihara Israel dengan Injil pada 
zaman terakhir—Israel akan dikum-
pulkan dan diselamatkan, dan yang 
jahat akan dibakar bagaikan tunggul 
jerami—Kerajaan iblis akan dihan-
curkan, dan Setan akan diikat. Ki-
ra-kira tahun 588–570 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
setelah aku, Nefi, membaca 
hal-hal ini yang terukir di atas 
a lempengan-lempengan dari 
kuningan, kakak-kakakku da-
tang kepadaku dan berkata ke-
padaku: apakah arti hal-hal ini 
yang telah kamu bacakan? lihat-
lah, apakah itu semestinya dime-
ngerti menurut apa yang rohani, 
yang akan terjadi menurut roh 
dan bukan daging?

2 dan aku, Nefi, berkata ke-
pada mereka: lihatlah itu a di-
nyatakan kepada nabi melalui 

suara b roh; karena melalui roh 
segala sesuatu disingkapkan ke-
pada para c nabi, yang akan da-
tang kepada anak-anak manusia 
secara daging.

3 Karenanya, apa yang telah 
aku bacakan adalah apa yang 
berkaitan dengan apa yang a du-
niawi maupun juga rohani; ka-
rena tampaknya bahwa bani 
israel, cepat atau lambat, akan 
b dicerai-beraikan ke atas selu-
ruh muka bumi, dan juga ke an-
tara segala bangsa.

4 dan lihatlah, ada banyak 
yang sudah hilang dari penge-
tahuan mereka yang berada di 
yerusalem. ya, bagian yang le-
bih banyak dari semua a suku te-
lah b dituntun pergi; dan mereka 
dicerai-beraikan kian kemari di 
atas c pulau-pulau di laut; dan 
di mana mereka berada tak seo-
rang pun dari kita tahu, kecuali 
kita tahu bahwa mereka telah di-
tuntun pergi.

5 dan karena mereka telah di-
tuntun pergi, hal-hal ini telah 
dinubuatkan mengenai mereka, 
dan juga mengenai mereka se-
mua yang akan setelah ini di-
cerai-beraikan dan dikacaukan, 
karena yang Kudus dari israel; 
karena terhadap-Nya akanlah 
mereka mengeraskan hati me-
reka; karenanya, mereka akan 

 26 b mosia 11:22.
  c PtS yehova.
22 1 a 1 Ne. 19:22;  

2 Ne. 4:2.
 2 a 2 Ptr. 1:19–21.
  b PtS roh Kudus.

  c PtS Nubuat.
 3 a a&P 29:31–34.
  b 1 Ne. 10:12–14;  

2 Ne. 25:14–16. 
PtS israel—Pence-
rai-beraian israel.

 4 a PtS israel—Sepu-
luh suku israel yang 
hilang.

  b 2 Ne. 10:22.
  c 1 Ne. 21:1;  

2 Ne. 10:8, 20.
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dicerai-beraikan ke antara se-
gala bangsa dan akan a dibenci 
oleh semua orang.

6 Walaupun demikian, sete-
lah mereka akan a diasuh oleh 
 b orang-orang bukan israel, dan  
tuhan telah mengangkat ta-
ngan-Nya ke atas orang-orang 
bukan israel dan menegakkan 
mereka sebagai suatu tunggul, 
dan c anak-anak mereka telah 
diangkat ke dalam lengan me-
reka, dan para putri mereka te-
lah diangkat ke atas bahu mereka, 
lihatlah hal-hal ini yang menge-
nainya telah dibicarakan adalah 
duniawi; karena demikianlah 
adanya perjanjian-perjanjian 
tuhan dengan leluhur kita; dan 
itu berarti kita pada masa men-
datang, dan juga semua saudara 
kita yang dari bani israel.

7 dan itu berarti bahwa wak-
tunya tiba ketika setelah seluruh 
bani israel dicerai-beraikan dan 
dikacaukan, bahwa tuhan allah 
akan mengangkat suatu bangsa 
perkasa di antara a orang-orang 
bukan israel, ya, bahkan di atas 
permukaan tanah ini; dan oleh 
mereka akanlah benih keturunan 
kita b dicerai-beraikan.

8 dan setelah benih keturunan 
kita dicerai-beraikan tuhan 
allah akan meneruskan untuk 

melakukan suatu a pekerjaan  
yang menakjubkan di antara 
b orang-orang bukan israel, yang 
akan amat c berharga bagi benih 
keturunan kita; karenanya, itu 
dipersamakan dengan dipeliha-
ranya mereka oleh orang-orang 
bukan israel dan diangkatnya ke 
dalam lengan mereka dan ke atas 
bahu mereka.

9 dan itu juga akan a berharga 
bagi orang-orang bukan israel; 
dan bukan hanya bagi orang-
orang bukan israel tetapi b bagi 
seluruh c bani israel, untuk pe-
nyingkapan tentang d perjanji-
an-perjanjian Bapa dari surga 
kepada abraham, berfirman: 
melalui e benih keturunanmu 
akanlah semua kaum di bumi 
f diberkati.

10 dan aku menghendaki, ka-
kak-kakakku, agar kamu hendak-
nya tahu bahwa semua kaum di 
bumi tidak dapat diberkati ke-
cuali dia akan a menyingkapkan 
lengan-Nya di mata bangsa-
bangsa.

11 Karenanya, tuhan allah akan 
meneruskan untuk menyingkap-
kan lengan-Nya di mata segala 
bangsa, dalam mendatangkan 
perjanjian-Nya dan injil-Nya ke-
pada mereka yang adalah dari 
bani israel.

 5 a 1 Ne. 19:14.
 6 a 1 Ne. 21:23.
  b PtS Orang-Orang 

Bukan israel.
  c 1 Ne. 15:13.
 7 a 3 Ne. 20:27.
  b 1 Ne. 13:12–14;  

2 Ne. 1:11.

 8 a yes. 29:14; 1 Ne. 14:7; 
2 Ne. 27:26. PtS Pe-
mulihan injil.

  b 2 Ne. 10:10–11; 3 Ne. 
16:4–7; morm. 5:19.

  c 1 Ne. 15:13–18;  
3 Ne. 5:21–26; 21:7.

 9 a 1 Ne. 14:1–5.

  b 2 Ne. 30:1–7.
  c 2 Ne. 29:13–14.
  d ul. 4:31.
  e PtS Perjanjian 

abraham.
  f Kej. 12:2–3; 3 Ne. 

20:27; abr. 2:9–11.
 10 a yes. 52:10.
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12 Karenanya, dia akan mem-
bawa mereka kembali keluar dari 
penawanan, dan mereka akan 
a dikumpulkan bersama ke ta-
nah warisan mereka; dan mereka 
akan dibawa keluar dari keadaan 
tak dikenal dan keluar dari b ke-
gelapan; dan mereka akan tahu 
bahwa c tuhan adalah d Jurusela-
mat mereka dan Penebus mereka, 
e yang Perkasa dari israel.

13 dan darah a gereja yang besar 
dan keji itu, yang adalah pelacur 
seluruh bumi, akan berpaling ke 
atas kepala mereka sendiri; ka-
rena mereka akan b berperang di 
antara mereka sendiri, dan pe-
dang di c tangan mereka sendiri 
akan menyerang kepala mereka 
sendiri, dan mereka akan dima-
bukkan dengan darah mereka 
sendiri.

14 dan setiap a bangsa yang  
akan berperang melawan eng-
kau, hai bani israel, akan berba-
lik melawan satu sama lain, dan 
mereka akan b jatuh ke dalam lu-
bang galian yang mereka gali un-
tuk menjerat umat tuhan. dan 
semua yang c berperang mela-
wan Sion akan dihancurkan, dan 
pelacur yang besar itu, yang te-
lah menyimpangkan jalan tuhan 

yang benar, ya, gereja yang be-
sar dan keji itu, akan ambruk ke 
d debu dan akan hebatlah jadinya 
kejatuhannya.

15 Karena lihatlah, kata nabi, 
waktunya tiba selekasnya ketika 
Setan tidak lagi akan memiliki 
kuasa atas hati anak-anak ma-
nusia; karena masanya segera 
tiba ketika semua yang som-
bong dan mereka yang mela-
kukan kejahatan akan menjadi 
bagaikan a tunggul jerami; dan 
harinya tiba ketika mereka mesti  
b dibakar.

16 Karena waktunya segera tiba 
ketika kegenapan a kemurkaan 
allah akan dicurahkan ke atas se-
luruh anak manusia; karena dia 
tidak akan membiarkan bahwa 
yang jahat akan menghancurkan 
yang saleh.

17 Karenanya, dia akan a melin-
dungi yang b saleh dengan kua-
sa-Nya, bahkan jika demikian 
halnya bahwa kegenapan ke-
murkaan-Nya mesti datang, dan 
yang saleh dilindungi, bahkan 
sampai penghancuran musuh 
mereka dengan api. Karena-
nya, yang saleh tidak perlu ta-
kut; karena demikianlah kata 
nabi, mereka akan diselamatkan, 

 12 a PtS israel— 
Pengumpulan israel.

  b PtS Kegelapan 
rohani.

  c 2 Ne. 6:10–11.
  d PtS Juruselamat.
  e PtS yehova.
 13 a PtS iblis—Gereja 

iblis.
  b 1 Ne. 14:3, 15–17.
  c 1 Ne. 21:26.

 14 a luk. 21:10.
  b yes. 60:12;  

1 Ne. 14:3;  
a&P 109:25.

  c 2 Ne. 10:13; 27:3.
  d yes. 25:12.
 15 a yes. 5:23–24;  

Nah. 1:10;  
mal. 4:1;  
2 Ne. 15:24; 26:4–6;  
a&P 64:23–24; 

133:64.
  b mzm. 21:10;  

3 Ne. 25:1;  
a&P 29:9.  
PtS Bumi—Pember-
sihan bumi.

 16 a 1 Ne. 14:17.
 17 a 2 Ne. 30:10;  

musa 7:61.
  b 1 Ne. 17:33–40. 
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bahkan jika demikian halnya 
melalui api.

18 lihatlah, kakak-kakakku, aku 
berkata kepadamu, bahwa hal-
hal ini mesti sesaat lagi tiba; ya, 
bahkan darah, dan api, dan tabir 
asap mesti datang; dan mestilah 
perlu ada di atas muka bumi ini; 
dan itu datang kepada manusia 
secara daging jika demikian hal-
nya bahwa mereka akan menge-
raskan hati mereka terhadap 
yang Kudus dari israel.

19 Karena lihatlah, yang sa-
leh tidak akan binasa; karena 
waktunya pastilah mesti tiba 
ketika mereka semua yang ber-
perang melawan Sion akan 
disingkirkan.

20 dan tuhan pastilah akan 
mempersiapkan jalan bagi umat-
Nya, hingga digenapinya perka-
taan musa, yang dia ucapkan, 
mengatakan: Seorang a nabi akan 
tuhan allahmu angkat bagimu, 
seperti aku; dia akan kamu de-
ngar dalam segala apa pun yang 
akan dia katakan kepadamu. dan 
akan terjadi bahwa mereka se-
mua yang tidak mau mendengar 
nabi itu akan b disingkirkan dari 
antara orang-orang.

21 dan sekarang, aku, Nefi, me-
maklumkan kepadamu, bahwa 
a nabi ini tentang siapa musa 
bicarakan adalah yang Kudus 
dari israel; karenanya, dia akan 

melaksanakan b penghakiman  
dalam kebenaran.

22 dan yang saleh tidak perlu 
takut, karena mereka adalah 
mereka itu yang tidak akan di-
binasakan. tetapi adalah kera-
jaan iblis, yang akan dibangun 
di antara anak-anak manusia, 
kerajaan itu ditegakkan di an-
tara mereka yang berada dalam 
daging—

23 Karena waktunya selekasnya 
akan tiba ketika semua a gereja 
yang dibangun untuk memper-
oleh keuntungan, dan mereka 
semua yang dibangun untuk 
memperoleh kekuasaan atas da-
ging, dan mereka yang dibangun 
untuk menjadi b terkenal di mata 
dunia, dan mereka yang mencari 
nafsu daging dan apa yang dari 
dunia, dan untuk melakukan se-
gala macam kedurhakaan; ya, 
kesimpulannya, mereka semua 
yang termasuk dalam kerajaan 
iblis adalah mereka yang perlu 
takut, dan gemetar, dan c ber-
guncang; mereka adalah mereka 
itu yang mesti dijadikan rendah 
di dalam debu; mereka adalah 
mereka itu yang mesti d dilalap 
api bagaikan tunggul jerami; 
dan ini adalah menurut perka-
taan nabi.

24 dan waktunya tiba selekas-
nya ketika yang saleh mesti di-
tuntun bagaikan a anak-anak sapi 

 20 a yoh. 4:19; 7:40.
  b a&P 133:63.
 21 a ul. 18:15, 18; Kis. 

3:20–23; 1 Ne. 10:4; 
3 Ne. 20:23.

  b mzm. 98:9;  
musa 6:57.

 23 a 1 Ne. 14:10;  
2 Ne. 26:20.  
PtS Penipuan imam.

  b luk. 6:26; alma 1:3.
  c 2 Ne. 28:19.
  d 2 Ne. 26:6.
 24 a am. 6:4; mal. 4:2; 

3 Ne. 25:2.
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di dalam kandang, dan yang Ku-
dus dari israel mesti memerin-
tah dalam kekuasaan, dan daya, 
dan kuasa, dan kemuliaan yang 
besar.

25 dan dia a mengumpulkan 
anak-anak-Nya dari keempat 
penjuru bumi; dan dia menghi-
tung domba-domba-Nya, dan 
mereka mengenal-Nya; dan akan 
ada satu kawanan dan satu b gem-
bala; dan dia akan memberi ma-
kan domba-domba-Nya, dan di 
dalam dia mereka akan mene-
mukan c padang rumput.

26  dan karena kesalehan 
umat-Nya, a Setan tidak memi-
liki kuasa; karenanya, dia tidak 
dapat dilepaskan untuk kurun 
waktu b bertahun-tahun; karena 
dia tidak memiliki kuasa atas 
hati orang-orang, karena me-
reka berdiam dalam kesalehan, 
dan yang Kudus dari israel  
c memerintah.

27 dan sekarang, lihatlah, aku, 
Nefi, berkata kepadamu bahwa 
semua hal ini mesti datang se-
cara daging.

28 tetapi,  l ihatlah, segala 
bangsa, kaum, bahasa, dan kha-
layak akan berdiam dengan aman 
dalam yang Kudus dari israel jika 
demikian halnya bahwa mereka 
akan a bertobat.

29 dan sekarang, aku, Nefi, 
mengakhiri; karena aku tidak be-
rani berbicara lebih lanjut pada 
saat ini mengenai hal-hal ini.

30 Karenanya, kakak-kakakku, 
aku menghendaki agar kamu 
hendaknya mempertimbangkan 
bahwa apa yang telah dituliskan 
di atas a lempengan-lempengan 
dari kuningan adalah benar; dan 
itu bersaksi bahwa seseorang 
mesti patuh pada perintah-pe-
rintah allah.

31 Karenanya, kamu tidak perlu 
mengira bahwa aku dan ayahku 
adalah satu-satunya yang telah 
bersaksi, dan juga mengajarkan-
nya. Karenanya, jika kamu akan 
patuh pada a perintah-perin-
tah, dan bertahan sampai akhir, 
kamu akan diselamatkan pada 
hari terakhir. dan demikianlah 
halnya. amin.

 25 a PtS israel— 
Pengumpulan israel.

  b PtS Gembala yang 
Baik.

  c mzm. 23.
 26 a Why. 20:2;  

alma 48:17;  
a&P 43:31; 45:55; 
88:110; 101:28. 
PtS iblis.

  b yakub 5:76.
  c PtS milenium.

 28 a PtS mengampuni; 
Pertobatan.

 30 a 2 Ne. 4:2.
 31 a mat. 19:17.  

PtS Perintah-Perin-
tah allah.



   Kitab Nefi Kedua

Sebuah laporan tentang kematian lehi. Kakak-kakak Nefi memberon-
tak terhadapnya. tuhan memperingatkan Nefi untuk berangkat ke pa-
dang belantara. Perjalanannya di padang belantara, dan seterusnya.

PaSal 1

Lehi bernubuat tentang tanah ke-
merdekaan—Benih keturunannya 
akan dicerai-beraikan dan dihan-
tam jika mereka menolak Yang Ku-
dus dari Israel—Dia mendesak para 
putranya untuk mengenakan baju 
zirah kesalehan. Kira-kira tahun 
588–570 SM.

DaN sekarang, terjadilah 
bahwa setelah aku, Nefi, 

mengakhiri mengajar kakak-ka-
kakku, a ayah kami, lehi, juga 
membicarakan banyak hal ke-
pada mereka, dan menceritakan 
kembali kepada mereka, betapa 
hal-hal besar telah tuhan laku-
kan bagi mereka dalam mem-
bawa mereka keluar dari tanah 
yerusalem.

2 dan dia berbicara kepada me-
reka mengenai a pemberontakan 
mereka di atas perairan, dan belas 
kasihan allah dalam membiarkan 
mereka hidup, sehingga mereka 
tidak tertelan ke dalam laut.

3 dan dia juga berbicara kepada 
mereka mengenai tanah yang 
dijanjikan, yang telah mereka 

dapatkan—betapa telah penuh 
belas kasihannya tuhan dalam 
memperingatkan kami bahwa 
kami hendaknya melarikan diri 
keluar dari tanah yerusalem.

4 Karena, lihatlah, katanya, 
aku telah melihat suatu a peng-
lihatan, yang di dalamnya aku 
tahu bahwa b yerusalem dihan-
curkan; dan bila kita tetap ting-
gal di yerusalem kita juga akan 
telah c binasa.

5 tetapi, katanya, terlepas dari 
kesengsaraan kita, kita telah men-
dapatkan a tanah yang dijanjikan, 
tanah yang adalah b pilihan mele-
bihi segala tanah yang lain; tanah 
yang telah tuhan allah buatkan 
perjanjiannya denganku akan 
menjadi tanah untuk warisan be-
nih keturunanku. ya, tuhan telah 
c membuat perjanjian akan tanah 
ini kepadaku, dan kepada anak-
anakku selamanya, dan juga me-
reka semua yang akan dituntun 
keluar dari negeri-negeri lain 
oleh tangan tuhan.

6 Karenanya, aku, lehi, ber-
nubuat menurut cara kerja roh 
yang berada dalam diriku, bahwa 
a tak akan ada seorang pun yang 

1 1 a PtS Bapa Bangsa.
 2 a 1 Ne. 18:9–20.
 4 a PtS Penglihatan.
  b 2 raj. 24:14–15;  

yer. 44:2;  

1 Ne. 1:4;  
hel. 8:20.

  c alma 9:22.
 5 a PtS tanah 

terjanjikan.

  b eter 2:9–10.
  c PtS Perjanjian.
 6 a 2 Ne. 10:22. 
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datang ke tanah ini kecuali me-
reka akan dibawa oleh tangan 
tuhan.

7 Karenanya, a tanah ini diper-
sucikan bagi dia yang akan dia 
bawa. dan jika demikian halnya 
bahwa mereka akan melayani-
Nya menurut perintah-perintah 
yang telah dia berikan, itu akan 
menjadi tanah b kemerdekaan 
bagi mereka; karenanya, mereka 
tidak akan pernah dibawa jatuh 
ke dalam penawanan; jika de-
mikian, itu akan terjadi karena 
kedurhakaan; karena jika kedur-
hakaan akan merajalela akan c ter-
kutuklah jadinya tanah ini bagi 
kepentingan mereka, tetapi bagi 
yang saleh, itu akan diberkati 
selamanya.

8 dan lihatlah, adalah kebijak-
sanaan bahwa tanah ini akan 
disimpan pada saat ini dari pe-
ngetahuan bangsa-bangsa lain; 
karena lihatlah, banyak bangsa 
akan membanjiri tanah ini, se-
hingga tidak akan ada tempat 
untuk warisan.

9 Karenanya, aku, lehi, te-
lah mendapatkan sebuah janji, 
bahwa a sejauh mereka yang akan 
tuhan allah bawa keluar dari 
tanah yerusalem akan menaati 
perintah-perintah-Nya, mereka 
akan b makmur di atas permu-
kaan tanah ini; dan mereka akan 
disimpan dari segala bangsa yang 
lain, agar mereka boleh memiliki 

tanah ini bagi diri mereka sen-
diri. dan jika demikian halnya 
bahwa mereka akan c menaati 
perintah-perintah-Nya, mereka 
akan diberkati di atas permu-
kaan tanah ini, dan tak akan 
ada seorang pun yang mengu-
sik mereka, tidak juga mengam-
bil tanah warisan mereka; dan 
mereka akan berdiam dengan 
aman selamanya.

10 tetapi lihatlah, ketika wak-
tunya tiba ketika mereka akan 
merosot dalam ketidakperca-
yaan, setelah mereka menerima 
berkat-berkat yang demikian be-
sar dari tangan tuhan—memi-
liki suatu pengetahuan tentang 
penciptaan bumi, dan semua 
orang, mengetahui pekerjaan 
tuhan yang besar dan menak-
jubkan sejak penciptaan dunia; 
setelah kuasa diberikan kepada 
mereka untuk melakukan segala 
sesuatu dengan iman; memiliki 
semua perintah sejak awal, dan 
setelah dibawa melalui kebaikan-
Nya yang tak terbatas ke tanah 
yang dijanjikan yang berharga 
ini—lihatlah, aku berkata, jika 
masanya akan tiba ketika me-
reka akan menolak yang Kudus 
dari israel, a mesias yang sejati, 
Penebus mereka dan allah me-
reka, lihatlah, penghakiman da-
ri-Nya yang adil akan berdiam 
ke atas diri mereka.

11 ya, dia akan membawa 

 7 a mosia 29:32;  
alma 46:10, 20.

  b 2 Ne. 10:11. 
PtS Kemerdekaan.

  c alma 45:10–14, 16; 
morm. 1:17;  
eter 2:8–12.

 9 a 2 Ne. 4:4; alma 9:13.

  b ul. 29:9.
  c PtS Patuh, 

Kepatuhan.
 10 a PtS mesias.
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a bangsa-bangsa lain kepada  
mereka, dan dia akan membe-
rikan kepada mereka kuasa, dan 
dia akan mengambil dari me-
reka tanah-tanah kepemilikan 
mereka, dan dia akan menye-
babkan mereka b dicerai-berai-
kan dan dihantam.

12 ya, sewaktu satu angkatan 
berlalu ke yang lain akan ada 
a pertumpahan darah, dan pe-
ngunjungan yang hebat di an-
tara mereka; karenanya, para 
putraku, aku menghendaki agar 
kamu mau mengingat; ya, aku 
menghendaki agar kamu mau 
menyimak perkataanku.

13 ya agar kamu akan terba-
ngun; terbangun dari suatu ti-
dur yang nyenyak, ya, bahkan 
dari tidur a neraka, dan meng-
guncangkan b rantai yang me-
nyeramkan yang olehnya kamu 
terikat, yang adalah rantai yang 
mengikat anak-anak manusia, se-
hingga mereka dibawa pergi ter-
tawan turun ke c jurang kegetiran 
dan celaka yang kekal.

14 Bangunlah! dan bangkitlah 
dari debu, dan dengarlah per-
kataan a orang tua yang gemetar, 
yang anggota tubuhnya mesti se-
gera kamu baringkan ke dalam 
b kubur yang dingin dan hening, 
dari mana tidak ada seorang 

pelaku perjalanan pun dapat 
kembali; beberapa hari lagi dan 
aku pergi c berkalang tanah.

15 tetapi lihatlah, tuhan telah 
a menebus jiwaku dari neraka;  
aku telah melihat kemuliaan-
Nya, dan aku dikelilingi secara 
kekal dalam b lengan c kasih-
Nya.

16 dan aku berhasrat agar kamu 
hendaknya ingat untuk menaati 
a peraturan dan keputusan tuhan; 
lihatlah, ini telah menjadi kegeli-
sahan jiwaku sejak awal.

17 hatiku telah tertekan dengan 
dukacita dari waktu ke waktu, 
karena aku telah merasa takut, 
bahwa karena kekerasan hatimu 
tuhan allahmu akan keluar da-
lam kegenapan a kemurkaan-Nya 
ke atas dirimu, sehingga kamu 
b disingkirkan dan dihancurkan 
selamanya;

18 atau, sehingga suatu ku-
tukan akan datang ke atas dirimu 
untuk kurun waktu a banyak ang-
katan; dan kamu dikunjungi oleh 
pedang, dan oleh bencana kela-
paran, dan dibenci, dan dituntun 
menurut kehendak dan pena-
wanan b iblis.

19 hai para putraku, agar hal-
hal ini boleh tidak datang ke atas 
dirimu, tetapi agar kamu boleh 
menjadi suatu umat pilihan dan 

 11 a 1 Ne. 13:12–20; 
morm. 5:19–20.

  b 1 Ne. 22:7.
 12 a morm. 1:11–19; 4:11.
 13 a PtS Neraka.
  b alma 12:9–11.
  c 1 Ne. 15:28–30;  

hel. 3:29–30.

 14 a PtS Orang tua.
  b PtS Kematian 

Jasmani.
  c yos. 23:14.
 15 a alma 36:28. 

PtS Pendamaian.
  b yakub 6:5; alma 

5:33; 3 Ne. 9:14.

  c rm. 8:39. PtS Kasih.
 16 a ul. 4:5–8;  

2 Ne. 5:10–11.
 17 a 2 Ne. 5:21–24;  

alma 3:6–19.
  b mosia 12:8.
 18 a 1 Ne. 12:20–23.
  b PtS iblis.
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a berkenan bagi tuhan. tetapi li-
hatlah, kehendak-Nya akan ter-
jadi; karena b jalan-Nya adalah 
kebenaran selamanya.

20 dan dia telah berfirman 
bahwa: a Sejauh kamu akan mena-
ati b perintah-perintah-Ku kamu 
akan c makmur di tanah ini; tetapi 
sejauh kamu tidak akan menaati 
perintah-perintah-Ku kamu akan 
disingkirkan dari hadirat-Ku.

21 dan sekarang, agar jiwaku 
boleh merasakan sukacita dalam 
dirimu, dan agar hatiku boleh 
meninggalkan dunia ini dengan 
kegembiraan karena kamu, agar 
aku boleh tidak dibawa turun  
dengan kepiluan dan dukacita  
ke kubur, bangkitlah dari debu, 
para putraku, dan jadilah a de-
wasa, dan bertekadlah dalam 
b satu pikiran dan dalam satu 
hati, bersatu dalam segala sesu-
atu, agar kamu boleh tidak jatuh 
ke dalam penawanan;

22 agar kamu boleh tidak diku-
tuk dengan suatu kutukan yang 
parah; dan juga, agar kamu boleh 
tidak mendatangkan ketidakse-
nangan seorang allah yang a adil 
ke atas dirimu, pada kehancuran, 
ya, kehancuran kekal baik jiwa 
maupun tubuh.

23 Bangunlah, para putraku; 
kenakanlah a baju zirah kesa-
lehan. Guncangkanlah rantai 

yang dengannya kamu terikat, 
dan tampillah keluar dari ke-
adaan tak dikenal, dan bangkit-
lah dari debu.

24 Janganlah lagi memberon-
tak terhadap adikmu, yang pan-
dangannya mulia, dan yang telah 
menaati perintah-perintah sejak 
waktu ketika kita meninggalkan 
yerusalem; dan yang telah men-
jadi alat dalam tangan allah, da-
lam membawa kita ke tanah yang 
dijanjikan; karena seandainya 
bukan karena dia, kita mestilah 
telah binasa oleh a kelaparan di 
padang belantara; walaupun de-
mikian, kamu berupaya untuk 
b mengambil nyawanya; ya, dan 
dia telah menderita banyak du-
kacita karena kamu.

25 dan aku amat takut dan 
gemetar karena kamu, agar ja-
ngan dia akan menderita lagi; 
karena lihatlah, kamu telah me-
nuduhnya bahwa dia mencari 
kekuasaan dan a wewenang atas 
dirimu; tetapi aku tahu bahwa 
dia tidak mencari kekuasaan ti-
dak juga wewenang atas dirimu,  
tetapi dia telah mencari kemulia-
an allah, dan kesejahteraan ke-
kalmu sendiri.

26 dan kamu telah mengge-
rutu karena dia telah bersikap 
gamblang kepadamu. Kamu 
mengatakan bahwa dia telah 

 19 a PtS terpilih.
  b hos. 14:10.
 20 a yarom 1:9;  

mosia 1:6–7;  
alma 9:13–14.

  b im. 26:3–14;  

yl. 2:23–26.
  c mzm. 67:7;  

mosia 2:21–25.
 21 a 1 Sam. 4:9;  

1 raj. 2:2.
  b musa 7:18.

 22 a a&P 3:4.
 23 a ef. 6:11–17.
 24 a 1 Ne. 16:32.
  b 1 Ne. 16:37.
 25 a Kej. 37:9–11. 
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menggunakan a ketajaman; kamu 
mengatakan bahwa dia telah ma-
rah terhadapmu; tetapi lihatlah, 
ketajamannya adalah ketajaman 
kuasa firman allah, yang ada da-
lam dirinya; dan apa yang kamu 
sebut amarah adalah kebenaran, 
menurut apa yang ada di dalam 
allah, yang tidak dapat dia ke-
kang, menyatakan dengan berani 
mengenai kedurhakaanmu.

27 dan mestilah perlu bahwa 
a kuasa allah mesti bersamanya, 
bahkan sampai diperintahkan-
nya kamu yang mesti kamu pa-
tuhi. tetapi lihatlah, bukanlah 
dia, tetapi adalah b roh tuhan 
yang berada dalam dirinya, yang 
c membuka mulutnya kepada tu-
turan sehingga dia tidak dapat 
membungkamnya.

28 dan sekarang, putraku, 
laman, dan juga lemuel dan 
Sam, dan juga para putraku yang 
adalah para putra ismael, lihat-
lah, jika kamu akan menyimak 
suara Nefi kamu tidak akan bi-
nasa. dan jika kamu akan me-
nyimaknya aku meninggalkan 
bagimu sebuah a berkat, ya, bah-
kan berkat pertamaku.

29 tetapi jika kamu tidak akan 
menyimaknya aku menying-
kirkan a berkat pertamaku, ya, 
bahkan berkatku, dan itu akan 
berdiam ke atas dirinya.

30 dan sekarang, Zoram, aku 
berbicara kepadamu: lihatlah, 

engkau adalah a hamba laban; 
walaupun demikian, engkau 
telah dibawa keluar dari tanah 
yerusalem, dan aku tahu bahwa 
engkau adalah teman sejati bagi 
putraku, Nefi, selamanya.

31 Karenanya, karena engkau 
telah setia benih keturunanmu 
akan diberkati a bersama benih 
keturunannya, sehingga mereka 
berdiam dalam kemakmuran 
lama di atas permukaan tanah ini; 
dan tidak ada apa pun, kecuali 
itu akan berupa kedurhakaan di 
antara mereka, akan membaha-
yakan atau mengganggu kemak-
muran mereka di atas permukaan 
tanah ini selamanya.

32 Karenanya, jika kamu akan 
menaati perintah-perintah tuhan, 
tuhan telah mempersucikan ta-
nah ini untuk keamanan benih 
keturunanmu bersama benih ke-
turunan putraku.

PaSal 2

Penebusan datang melalui Mesias 
Yang Kudus—Kebebasan pilihan 
(hak pilihan) adalah penting bagi 
keberadaan dan kemajuan—Adam 
jatuh agar manusia boleh ada—Ma-
nusia bebas memilih kemerdekaan 
dan kehidupan kekal. Kira-kira ta-
hun 588–570 SM.

dan sekarang, yakub, aku ber-

 26 a ams. 15:10;  
1 Ne. 16:2;  
moro. 9:4;  
a&P 121:41–43.

 27 a 1 Ne. 17:48.
  b a&P 121:43.
  c a&P 33:8.
 28 a PtS hak 

Kesulungan.
 29 a abr. 1:3.
 30 a 1 Ne. 4:20, 35.
 31 a 2 Ne. 5:6.
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bicara kepadamu: engkau ada-
lah a anak sulungku pada masa 
kesukaranku di padang belan-
tara. dan lihatlah, pada masa 
kanak-kanakmu engkau telah 
menderita kesengsaraan dan ba-
nyak dukacita, karena kekasaran 
kakak-kakakmu.

2 Walaupun demikian, yakub, 
anak sulungku di padang be-
lantara, engkau mengenal ke-
agungan allah; dan dia akan 
mempersucikan kesengsaraanmu 
demi keuntunganmu.

3 Karenanya, jiwamu akan di-
berkati, dan engkau akan ber-
diam dengan aman bersama 
kakakmu, Nefi; dan masa hi-
dupmu akan dihabiskan dalam 
pelayanan bagi allahmu. Ka-
renanya, aku tahu bahwa eng-
kau ditebus, karena kebenaran 
Penebusmu; karena engkau te-
lah melihat bahwa dalam kege-
napan zaman dia datang untuk 
membawa keselamatan bagi 
manusia.

4 dan engkau telah a melihat 
pada masa mudamu kemulia-
an-Nya; karenanya, engkau di-
berkati bahkan seperti mereka 
kepada siapa dia akan melayani 
dalam daging; karena roh adalah 
sama, kemarin, hari ini, dan se-
lamanya. dan jalan dipersiapkan 

sejak kejatuhan manusia, dan ke-
selamatan adalah b cuma-cuma.

5 dan manusia diberi petunjuk 
dengan cukup sehingga mereka 
a tahu yang baik dari yang jahat. 
dan hukum diberikan kepada 
manusia. dan melalui hukum 
tidak ada daging b dibenarkan; 
atau, melalui hukum manusia 
c disingkirkan. ya, melalui hu-
kum duniawi mereka disingkir-
kan; dan juga, melalui hukum 
rohani mereka binasa dari apa 
yang baik, dan menjadi sengsara 
selamanya.

6 Karenanya, a penebusan da-
tang dalam dan melalui b me-
sias yang Kudus; karena dia 
penuh dengan c kasih karunia 
dan kebenaran.

7 lihatlah, dia mempersembah-
kan diri-Nya sebagai a kurban 
untuk dosa, untuk memenuhi 
tujuan hukum, bagi mereka se-
mua yang memiliki hati yang 
hancur dan roh yang menyesal; 
dan tidak kepada seorang lain 
pun dapatlah b tujuan hukum itu 
dipenuhi.

8 Karenanya, betapa besar ke-
pentingan untuk menyingkap-
kan hal-hal ini kepada penghuni 
bumi, agar mereka boleh menge-
tahui bahwa tidak ada daging 
yang dapat berdiam di hadirat 

2 1 a 1 Ne. 18:7.
 4 a 2 Ne. 11:3;  

yakub 7:5.
  b PtS Kasih Karunia.
 5 a moro. 7:16.
  b rm. 3:20;  

2 Ne. 25:23; 
alma 42:12–16. 

PtS Pembenaran.
  c 1 Ne. 10:6;  

2 Ne. 9:6–38;  
alma 11:40–45; 
12:16, 24; 42:6–11; 
hel. 14:15–18.

 6 a 1 Ne. 10:6;  
2 Ne. 25:20;  

alma 12:22–25.  
PtS rencana 
Penebusan.

  b PtS mesias.
  c yoh. 1:14, 17;  

musa 1:6.
 7 a PtS Pendamaian.
  b rm. 10:4.
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allah, a kecuali melalui jasa, dan 
belas kasihan, dan kasih karunia 
mesias yang Kudus, yang me-
nyerahkan nyawa-Nya secara 
daging, dan mengambilnya kem-
bali melalui kuasa roh, agar dia 
boleh mendatangkan b kebang-
kitan orang mati, menjadi yang 
pertama yang akan bangkit.

9 Karenanya, dia adalah buah 
pertama bagi allah, karena dia 
akan membuat a penghubungan 
bagi semua anak manusia; dan 
mereka yang percaya kepada-
Nya akan diselamatkan.

10 dan karena penghubungan 
itu bagi a semua, semua orang 
datang kepada allah; karena-
nya, mereka berdiri di hadirat-
Nya, untuk b dihakimi oleh-Nya 
menurut kebenaran dan c keku-
dusan yang ada di dalam dia. 
Karenanya, tujuan hukum yang 
telah yang Kudus berikan, untuk 
penimpaan hukuman yang dika-
itkan, yang hukuman yang di-
kaitkan itu adalah bertentangan 
dengan itu, kebahagiaan yang 
dikaitkan, untuk memenuhi tu-
juan d pendamaian—

11 Karena mestilah perlu, bahwa 
ada a pertentangan dalam segala 
sesuatu. Jika tidak demikian, 
anak sulungku di padang be-
lantara, kebenaran tidak dapat 

didatangkan, tidak juga keja-
hatan, tidak juga kekudusan ti-
dak juga kegetiran, tidak juga 
yang baik tidak juga yang jahat. 
Karenanya, segala sesuatu mesti-
lah perlu berupa suatu gabungan 
dalam kesatuan; karenanya, jika 
itu hendaknya satu kesatuan itu 
mestilah perlu tetap seperti mati, 
tidak memiliki kehidupan tidak 
juga kematian, tidak juga kebu-
sukan tidak juga ketidakbusukan, 
kebahagiaan tidak juga kegetiran, 
tidak juga kesadaran tidak juga 
ketidaksadaran.

12 Karenanya, itu mestilah perlu 
telah diciptakan untuk sesuatu 
yang tak berarti apa pun; kare-
nanya tidak akan ada a tujuan  
dalam akhir dari penciptaannya. 
Karenanya, hal ini mestilah perlu 
menghancurkan kebijaksanaan 
allah dan tujuan kekal-Nya; dan 
juga kuasa, dan belas kasihan, 
dan b keadilan allah.

13 dan jika kamu akan berkata 
a tidak ada hukum, kamu juga 
akan berkata tidak ada dosa. 
Jika kamu akan berkata tidak 
ada dosa, kamu juga akan ber-
kata tidak ada kesalehan. dan 
jika tidak ada kesalehan tidak 
ada kebahagiaan. dan jika tidak 
ada kesalehan tidak juga kebaha-
giaan tidak ada hukuman tidak 

 8 a 2 Ne. 25:20; 31:21; 
mosia 4:8; 5:8;  
alma 38:9.

  b 1 Kor. 15:20;  
alma 7:12; 
12:24–25; 42:23. 
PtS Kebangkitan.

 9 a yes. 53:1–12;  

mosia 14:12; 15:8–9.
 10 a PtS Penebus.
  b PtS Penghakiman 

terakhir.
  c PtS Kekudusan.
  d 2 Ne. 9:7, 21–22, 26; 

alma 22:14; 33:22; 
34:9.

 11 a a&P 29:39; 122:5–9. 
PtS Kemalangan.

 12 a a&P 88:25–26. 
PtS Bumi—dicipta-
kan untuk manusia.

  b PtS Keadilan.
 13 a 2 Ne. 9:25. 
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juga kegetiran. dan jika hal-hal 
ini tidak ada, b tidaklah ada allah. 
dan jika tidak ada allah kita ti-
daklah ada, tidak juga bumi; ka-
rena tidak dapat ada penciptaan 
sesuatu, tidak juga untuk bertin-
dak tidak juga ditindaki; kare-
nanya, segala sesuatu mestilah 
telah lenyap.

14 dan sekarang, para putraku, 
aku bicarakan kepadamu hal-hal 
ini untuk keuntungan dan pem-
belajaranmu; karena ada seorang 
allah, dan dia telah a mencipta-
kan segala sesuatu, baik langit 
maupun bumi, dan segala sesu-
atu yang ada di dalamnya, baik 
sesuatu untuk bertindak maupun 
sesuatu untuk b ditindaki.

15 dan untuk menggapai a tu-
juan kekal-Nya pada akhir hayat 
manusia, setelah dia mencipta-
kan orang tua pertama kita, dan 
binatang di padang dan unggas 
di udara, dan kesimpulannya, 
segala sesuatu yang diciptakan, 
mestilah perlu bahwa ada suatu 
pertentangan; bahkan b buah c ter-
larang bertentangan dengan d po-
hon kehidupan; yang satu manis 
dan yang lain pahit.

16 Karenanya, tuhan allah 
memberikan kepada manusia 

agar dia akan a bertindak bagi 
dirinya sendiri. Karenanya, ma-
nusia tidak dapat bertindak bagi 
dirinya sendiri kecuali bahwa 
dia b dibujuk oleh yang satu atau 
yang lain.

17 dan aku, lehi, menurut apa 
yang telah aku baca, mestilah 
perlu mengira bahwa seorang 
a malaikat allah, menurut apa 
yang tertulis, telah b jatuh dari 
surga; karenanya, dia menjadi 
seorang c iblis, karena mengu-
payakan apa yang jahat di ha-
dapan allah.

18 dan karena dia telah jatuh 
dari surga, dan telah menjadi 
sengsara selamanya, dia juga 
a mengupayakan kegetiran selu-
ruh umat manusia. Karenanya, 
dia berkata kepada b hawa, ya, 
bahkan ular tua itu, yang ada-
lah iblis, yang adalah bapa se-
gala c kedustaan, karenanya dia 
berkata: makanlah buah terla-
rang ini, dan kamu tidak akan 
mati, tetapi kamu akan menjadi 
seperti allah, d mengetahui yang 
baik dan yang jahat.

19 dan setelah adam dan hawa 
a makan buah terlarang mereka 
dihalau dari taman b eden, un-
tuk mengolah tanah.

 13 b alma 42:13.
 14 a PtS Penciptaan.
  b a&P 93:30.
 15 a yes. 45:18;  

alma 42:26;  
musa 1:31, 39.

  b Kej. 3:6;  
alma 12:21–23.

  c Kej. 2:16–17;  
musa 3:17.

  d Kej. 2:9;  

1 Ne. 15:22, 36; 
alma 32:40.

 16 a 2 Ne. 10:23;  
alma 12:31.  
PtS hak Pilihan.

  b a&P 29:39–40.
 17 a PtS iblis.
  b yes. 14:12; 2 Ne. 9:8; 

musa 4:3–4;  
abr. 3:27–28.

  c PtS iblis.

 18 a 2 Ne. 28:19–23;  
3 Ne. 18:18;  
a&P 10:22–27.

  b PtS hawa.
  c 2 Ne. 28:8; musa 4:4.
  d Kej. 3:5; alma 29:5; 

moro. 7:15–19.
 19 a alma 12:31.  

PtS Kejatuhan 
adam dan hawa.

  b PtS eden.
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20 dan mereka telah melahir-
kan anak-anak; ya, bahkan a ke-
luarga di seluruh bumi.

21 dan masa hidup anak-anak 
a manusia diperpanjang, menu-
rut kehendak allah, agar mereka 
boleh b bertobat saat dalam da-
ging; karenanya, keadaan mereka 
menjadi keadaan c percobaan, 
dan waktu mereka diperpan-
jang, menurut perintah-perintah 
yang tuhan allah berikan kepada 
anak-anak manusia. Karena dia 
memberikan perintah bahwa se-
mua orang mesti bertobat; karena 
dia memperlihatkan kepada se-
mua orang bahwa mereka d ter-
sesat, karena pelanggaran orang 
tua mereka.

22 dan sekarang, lihatlah, jika 
adam tidak melanggar dia tidak 
akan jatuh, tetapi dia akan tetap 
tinggal di taman eden. dan se-
gala sesuatu yang diciptakan 
mesti telah tetap dalam keadaan 
yang sama sebagaimana itu ada-
nya setelah itu diciptakan; dan 
itu mesti telah tetap selamanya, 
dan tidak memiliki akhir.

23 dan mereka tidak akan me-
miliki a anak; karenanya mereka 
akan tetap tinggal dalam keadaan 
ketidakberdosaan, tidak mera-
sakan sukacita, karena mereka 

tidak mengenal kegetiran; tidak 
melakukan yang baik, karena me-
reka tidak mengenal dosa.

24 tetapi lihatlah, segala se-
suatu telah dilakukan dalam 
kebijaksanaan dari dia yang a me-
ngetahui segala sesuatu.

25 a adam b jatuh agar manusia 
boleh ada; dan manusia c ada, 
agar mereka boleh merasakan 
d sukacita.

26 dan a mesias datang pada ke-
genapan zaman, agar dia boleh 
b menebus anak-anak manusia 
dari kejatuhan. dan karena me-
reka ditebus dari kejatuhan, 
mereka telah menjadi c bebas se-
lamanya, mengetahui yang baik 
dari yang jahat; untuk bertindak 
bagi diri mereka sendiri dan ti-
dak untuk ditindaki, kecuali oleh 
hukuman dari d hukum pada hari 
yang besar dan terakhir, menu-
rut perintah-perintah yang telah 
allah berikan.

27 Karenanya, manusia a bebas 
secara daging; dan segala sesuatu 
diberikan kepada mereka yang 
adalah perlu bagi manusia. dan 
mereka bebas untuk b memilih 
kemerdekaan dan c kehidupan 
kekal, melalui Perantara yang 
agung bagi semua orang, atau 
untuk memilih penawanan dan 

 20 a a&P 138:38–39.
 21 a alma 12:24;  

musa 4:23–25.
  b alma 34:32. 

PtS Pertobatan.
  c PtS Fana, Kefanaan.
  d yakub 7:12.
 23 a musa 5:11.
 24 a PtS Ke-allah-an.

 25 a PtS adam.
  b musa 6:48.  

PtS Kejatuhan 
adam dan hawa.

  c PtS Fana, Kefanaan.
  d musa 5:10.  

PtS manusia; 
Sukacita.

 26 a PtS mesias.

  b PtS rencana 
Penebusan.

  c alma 42:27;  
hel. 14:30.

  d PtS hukum.
 27 a Gal. 5:1; musa 6:56.
  b PtS hak Pilihan.
  c PtS Kehidupan 

Kekal.
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kematian, menurut penawanan 
dan kuasa iblis; karena dia ber-
upaya agar semua orang boleh 
sengsara seperti dirinya.

28 dan sekarang, para put-
raku, aku menghendaki agar 
kamu hendaknya memandang 
kepada a Perantara yang agung, 
dan menyimak perintah-perin-
tah-Nya yang besar; dan setia 
pada firman-Nya, dan memilih 
kehidupan kekal, menurut ke-
hendak roh Kudus-Nya;

29 dan tidak memilih kema-
tian kekal, menurut kehendak 
daging dan kejahatan yang ada 
di dalamnya, yang memberikan 
roh iblis kuasa untuk a menawan, 
untuk membawamu turun ke  
b neraka, agar dia boleh meme-
rintah atas dirimu di dalam ke-
rajaannya sendiri.

30 aku telah mengucapkan be-
berapa kata ini kepadamu se-
mua, para putraku, pada masa 
terakhir percobaanku; dan aku 
telah memilih bagian yang baik, 
menurut perkataan nabi. dan 
aku tidak memiliki sasaran lain 
kecuali kesejahteraan abadi ji-
wamu. amin.

PaSal 3

Yusuf di Mesir melihat orang-
orang Nefi dalam penglihatan—

Dia bernubuat tentang Joseph Smith, 
pelihat zaman akhir; tentang Musa, 
yang akan membebaskan Israel; dan 
tentang tampilnya Kitab Mormon. 
Kira-kira tahun 588–570 SM.

dan sekarang, aku berkata kepa-
damu, yusuf, a anak bungsuku. 
engkau lahir di padang belantara 
saat kesengsaraanku; ya, pada 
masa dukacitaku yang terhebat 
ibumu melahirkan engkau.

2 dan semoga tuhan mem-
persucikan juga bagimu a tanah 
ini, yang adalah tanah yang pa-
ling berharga, untuk warisanmu 
dan warisan benih keturunanmu 
bersama kakak-kakakmu, untuk 
keamananmu selamanya, jika de-
mikian halnya bahwa kamu akan 
menaati perintah-perintah yang 
Kudus dari israel.

3 dan sekarang, yusuf, anak 
bungsuku, yang telah aku bawa 
keluar dari padang belantara 
saat kesengsaranku, semoga 
tuhan memberkati engkau se-
lamanya, karena benih ketu-
runanmu tidak akan sepenuhnya 
a dihancurkan.

4 Karena lihatlah, engkau ada-
lah buah keturunan auratku; dan 
aku adalah keturunan a yusuf 
yang dibawa b tertawan ke mesir. 
dan besarlah perjanjian-perjan-
jian tuhan yang dia buat ke-
pada yusuf.

 28 a PtS Perantara.
 29 a rm. 6:16–18;  

alma 12:11.
  b PtS Neraka.
3 1 a 1 Ne. 18:7.

 2 a 1 Ne. 2:20.  
PtS tanah 
terjanjikan.

 3 a 2 Ne. 9:53.
 4 a Kej. 39:1–2; 45:4; 

49:22–26;  
1 Ne. 5:14–16.

  b Kej. 37:29–36. 
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5 Karenanya, yusuf benar-be-
nar a melihat zaman kita. dan dia 
mendapatkan sebuah janji dari 
tuhan, bahwa dari buah ketu-
runan auratnya tuhan allah akan 
membangkitkan suatu b cabang 
yang c saleh bagi bani israel; bu-
kan mesias, tetapi suatu cabang 
yang akan dipatahkan, walau-
pun demikian, akan diingat da-
lam perjanjian-perjanjian tuhan 
bahwa d mesias akan dinyata-
kan kepada mereka pada zaman 
akhir, di dalam roh kuasa, sam-
pai dibawanya mereka keluar 
dari e kegelapan pada terang—ya, 
keluar dari kegelapan yang ter-
sembunyi dan keluar dari pena-
wanan menuju kebebasan.

6 Karena yusuf benar-benar 
bersaksi, mengatakan: Seorang 
a pelihat akan tuhan allahku 
angkat, yang akan menjadi peli-
hat pilihan bagi buah keturunan 
b auratku.

7 ya, yusuf benar-benar berkata: 
demikianlah firman tuhan kepa-
daku: Seorang a pelihat pilihan 
akan aku angkat dari buah ke-
turunan auratmu; dan dia akan 
dijunjung tinggi di antara buah 
keturunan auratmu. dan kepada-
nya akan aku berikan perintah 
agar dia akan melakukan suatu 
pekerjaan bagi buah keturunan 
auratmu, saudara-saudaranya, 

yang akan amat berharga bagi 
mereka, bahkan sampai dibawa-
nya mereka pada pengetahuan 
tentang perjanjian-perjanjian 
yang telah aku buat dengan 
leluhurmu.

8 dan aku akan memberi ke-
padanya sebuah perintah agar 
dia a tidak akan melakukan pe-
kerjaan lain apa pun, kecuali 
pekerjaan yang akan aku pe-
rintahkan kepadanya. dan aku 
akan menjadikannya hebat di 
mata-Ku; karena dia akan mela-
kukan pekerjaan-Ku.

9 dan dia akan hebat seperti 
a musa, yang telah aku firman-
kan akan aku angkat bagimu, 
untuk b membebaskan umat-Ku, 
hai bani israel.

10 dan musa akan aku angkat, 
untuk membebaskan bangsamu 
keluar dari tanah mesir.

11 tetapi seorang pelihat akan 
aku angkat dari buah keturunan 
auratmu; dan kepadanya akan 
aku berikan a kuasa untuk me-
nampilkan firman-Ku kepada 
benih keturunan auratmu—dan 
bukan untuk ditampilkannya fir-
man-Ku saja, firman tuhan, tetapi 
untuk diyakinkannya mereka 
akan firman-Ku, yang akan telah 
tersebar luas di antara mereka.

12 Karenanya, buah keturunan 
auratmu akan a menulis; dan  

 5 a tJS, Kej. 50:24–38; 
2 Ne. 4:1–2.

  b Kej. 49:22–26;  
1 Ne. 15:12; 19:24. 
PtS Kebun anggur 
tuhan.

  c yakub 2:25.

  d 2 Ne. 6:14;  
a&P 3:16–20.

  e yes. 42:16.
 6 a 3 Ne. 21:8–11;  

morm. 8:16. 
PtS Pelihat.

  b a&P 132:30.

 7 a PtS Joseph Smith, Jr.
 8 a a&P 24:7, 9.
 9 a musa 1:41.
  b Kel. 3:7–10;  

1 Ne. 17:24.
 11 a a&P 5:3–4.
 12 a PtS Kitab mormon.
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buah keturunan aurat b yehuda 
akan c menulis; dan apa yang  
akan ditulis oleh buah keturunan 
auratmu, dan juga apa yang akan 
ditulis oleh buah keturunan aurat 
yehuda, akan tumbuh bersama, 
sampai d dikacaukannya ajaran-
ajaran palsu dan diredamnya 
perselisihan, dan ditegakkannya 
perdamaian di antara buah ketu-
runan auratmu, dan e dibawanya 
mereka pada f pengetahuan ten-
tang leluhur mereka pada zaman 
akhir, dan juga pada pengeta-
huan tentang perjanjian-perjan-
jian-Ku, firman tuhan.

13 dan dari kelemahan dia akan 
dijadikan kuat, pada masa itu ke-
tika pekerjaan-Ku akan dimulai 
di antara seluruh umat-Ku, sam-
pai dipulihkannya engkau, hai 
bani israel, firman tuhan.

14 dan demikianlah nubuat 
yusuf, mengatakan: lihatlah, 
pelihat itu akan tuhan berkati; 
dan mereka yang berupaya un-
tuk menghancurkannya akan 
dibinasakan; karena janji ini, 
yang telah aku dapatkan dari 
tuhan, tentang buah keturunan 
auratku, akan digenapi. lihat-
lah, aku yakin akan digenapi-
nya janji ini;

15 dan a namanya akan disebut 
menurut aku; dan itu akan me-
nurut b nama ayahnya. dan dia 
akan seperti aku; karena apa, 

yang akan tuhan tampilkan me-
lalui tangan-Nya, melalui kuasa 
tuhan akan membawa bangsaku 
pada keselamatan.

16 ya, demikianlah nubuat 
yusuf: aku yakin akan hal ini, 
bahkan seperti aku yakin akan 
janji tentang musa; karena tuhan 
telah berfirman kepadaku, aku 
akan a melindungi benih ketu-
runanmu selamanya.

17 dan tuhan telah berfirman: 
aku akan mengangkat seorang 
musa; dan aku akan memberikan 
kuasa kepadanya dengan sebuah 
tongkat; dan aku akan memberi 
kebijaksanaan kepadanya dalam 
menulis. Namun aku tidak akan 
melenturkan lidahnya, sehingga 
dia akan berbicara banyak, ka-
rena aku tidak akan menjadi-
kan dia hebat dalam berbicara. 
tetapi aku akan a menuliskan 
kepadanya hukum-Ku, dengan 
jari tangan-Ku sendiri; dan aku 
akan menunjuk seorang b juru bi-
cara baginya.

18 dan tuhan berfirman kepa-
daku juga: aku akan mengangkat 
bagi buah keturunan auratmu; 
dan aku akan menunjuk bagi-
nya seorang juru bicara. dan 
aku, lihatlah, aku akan mem-
berikan kepadanya bahwa dia 
akan menuliskan tulisan dari 
buah keturunan auratmu, untuk 
buah keturunan auratmu; dan 

 12 b 1 Ne. 13:23–29.
  c PtS alkitab.
  d yeh. 37:15–20;  

1 Ne. 13:38–41; 
2 Ne. 29:8; 33:10–11.

  e moro. 1:4.
  f 1 Ne. 15:14;  

2 Ne. 30:5;  
morm. 7:1, 5, 9–10.

 15 a a&P 18:8.

  b JS—S 1:3.
 16 a Kej. 45:1–8.
 17 a ul. 10:2, 4;  

musa 2:1.
  b Kel. 4:16.
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juru bicara bagi auratmu akan 
memaklumkannya.

19 dan kata-kata yang akan dia 
tuliskan akan menjadi kata-kata 
yang arif menurut kebijaksana-
an-Ku hendaknya disebarluas-
kan kepada a buah keturunan 
auratmu. dan itu akan terjadi 
seolah-olah buah keturunan au-
ratmu telah berseru kepada me-
reka b dari debu; karena aku 
mengenal iman mereka.

20 dan mereka akan a berseru 
dari debu; ya, bahkan perto-
batan bagi saudara-saudara me-
reka, bahkan setelah banyak 
angkatan berlalu dari mereka. 
dan akan terjadi bahwa seruan 
mereka akan keluar, bahkan me-
nurut kesederhanaan perkataan 
mereka.

21 Karena iman mereka a per-
kataan mereka akan keluar dari 
mulut-Ku kepada saudara-sau-
dara mereka yang adalah buah 
keturunan auratmu; dan kele-
mahan perkataan mereka akan 
aku jadikan kuat dalam iman 
mereka, sampai diingatnya per-
janjian-Ku yang aku buat kepada 
leluhurmu.

22 dan sekarang, lihatlah, put-
raku yusuf, menurut cara ini-
lah leluhurku zaman dahulu 
a bernubuat.

23 Karenanya, karena perjanjian 
ini engkau diberkati; karena be-
nih keturunanmu tidak akan di-
hancurkan, karena mereka akan 

menyimak kata-kata dalam ki-
tab itu.

24 dan akan bangkit satu orang 
yang perkasa di antara mereka, 
yang akan melakukan banyak 
kebaikan, baik dalam perkataan 
maupun dalam perbuatan, men-
jadi alat dalam tangan allah, 
dengan iman yang amat besar, 
untuk mengerjakan keajaiban 
yang dahsyat, dan melakukan 
hal itu yang adalah besar dalam 
pandangan allah, sampai dida-
tangkannya banyak pemulihan 
bagi bani israel, dan bagi benih 
keturunan kakak-kakakmu.

25 dan sekarang, diberkatilah 
engkau, yusuf. lihatlah, engkau 
masih kecil; karenanya simak-
lah perkataan kakakmu, Nefi, 
dan akan terjadi kepadamu bah-
kan menurut perkataan yang 
telah aku ucapkan. ingatlah 
perkataan ayahmu yang seka-
rat. amin.

PaSal 4

Lehi menasihati dan memberkati 
anak cucunya—Dia mati dan di-
kuburkan—Nefi bermegah dalam 
kebaikan Allah—Nefi menaruh ke-
percayaannya kepada Tuhan selama-
nya. Kira-kira tahun 588–570 SM.

dan sekarang, aku, Nefi, berbi-
cara mengenai nubuat-nubuat 
yang mengenainya telah ayahku 

 19 a a&P 28:8.
  b yes. 29:4;  

2 Ne. 27:13; 33:13; 

morm. 9:30;  
moro. 10:27.

 20 a 2 Ne. 26:16;  

morm. 8:23.
 21 a 2 Ne. 29:2.
 22 a 2 Ne. 3:5.



91 2 Nefi 4:2–10

ucapkan, mengenai a yusuf, yang 
dibawa ke mesir.

2 Karena lihatlah, dia benar-
benar bernubuat mengenai se-
luruh benih keturunannya. dan 
a nubuat-nubuat yang dia tulis, 
tidak ada banyak yang lebih be-
sar. dan dia bernubuat menge-
nai kami, dan angkatan-angkatan 
kami yang mendatang; dan itu 
tertulis di atas lempengan-lem-
pengan dari kuningan.

3 Karenanya, setelah ayahku 
mengakhiri berbicara menge-
nai nubuat-nubuat yusuf, dia 
memanggil anak-anak laman, 
para putranya, dan para putri-
nya, dan berkata kepada mereka: 
lihatlah, putraku, dan putriku, 
yang adalah para putra dan putri 
dari a anak sulungku, aku meng-
hendaki agar kamu hendak-
nya memasang telinga terhadap 
perkataanku.

4 Karena tuhan allah telah ber-
firman bahwa: a Sejauh kamu 
akan menaati perintah-perin-
tah-Ku kamu akan makmur di 
tanah ini; dan sejauh kamu ti-
dak akan menaati perintah-perin-
tah-Ku kamu akan disingkirkan 
dari hadirat-Ku.

5 tetapi lihatlah, para putraku 
dan putriku, aku tidak dapat tu-
run ke kuburku kecuali aku akan 
meninggalkan suatu a berkat ke 
atas dirimu; karena lihatlah, aku 

tahu bahwa jika kamu dibesarkan 
di b jalan yang hendaknya kamu 
lalui kamu tidak akan menyim-
pang darinya.

6 Karenanya, jika kamu diku-
tuk, lihatlah, aku meninggalkan 
berkatku ke atas dirimu, agar ku-
tukan itu boleh diambil darimu 
dan dipertanggungjawabkan ke 
atas a kepala orang tuamu.

7 Karenanya, karena berkatku 
tuhan allah a tidak akan membi-
arkan bahwa kamu akan binasa; 
karenanya, dia akan b penuh belas 
kasihan kepadamu dan kepada 
benih keturunanmu selamanya.

8 dan terjadilah bahwa sete-
lah ayahku mengakhiri berbi-
cara kepada para putra dan putri 
laman, dia menyuruh agar para 
putra dan putri lemuel dibawa 
ke hadapannya.

9 dan dia berbicara kepada 
mereka, mengatakan: lihatlah, 
para putraku dan putriku, yang 
adalah para putra dan putri dari 
putra keduaku; lihatlah aku me-
ninggalkan kepadamu berkat 
yang sama yang aku tinggal-
kan kepada para putra dan putri 
laman; karenanya, engkau tidak 
akan sepenuhnya dihancurkan; 
tetapi pada akhirnya benih ketu-
runanmu akan diberkati.

10 dan terjadilah bahwa ketika 
ayahku telah mengakhiri berbi-
cara kepada mereka, lihatlah, 

4 1 a Kej. 39:1–2.
 2 a 2 Ne. 3:5.
 3 a PtS anak Sulung.
 4 a 2 Ne. 1:9.
 5 a PtS Berkat Bapa 

Bangsa.
  b ams. 22:6.
 6 a a&P 68:25–29.
 7 a 2 Ne. 30:3–6;  

a&P 3:17–18.

  b 1 Ne. 13:31;  
2 Ne. 10:18–19; 
yakub 3:5–9;  
hel. 15:12–13. 
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dia berbicara kepada para putra 
a ismael, ya, dan bahkan seluruh 
isi rumahnya.

11 dan setelah dia mengakhiri 
berbicara kepada mereka, dia 
berbicara kepada Sam, menga-
takan: diberkatilah engkau, dan 
benih keturunanmu; karena eng-
kau akan mewarisi tanah ini se-
perti adikmu Nefi. dan benih 
keturunanmu akan terbilang 
di antara benih keturunannya; 
dan engkau akan bahkan seperti 
adikmu, dan benih keturunanmu 
seperti benih keturunannya; dan 
engkau akan diberkati di sepan-
jang hidupmu.

12 dan ter jadi lah setelah 
ayahku, lehi, berbicara kepada 
seluruh isi rumahnya, menurut 
perasaan hatinya dan roh tuhan 
yang ada dalam dirinya, dia men-
jadi tua. dan terjadilah bahwa dia 
mati, dan dikuburkan.

13 dan terjadilah bahwa tidak 
sampai berhari-hari setelah ke-
matiannya, laman dan lemuel 
dan para putra ismael marah ter-
hadapku karena petuah-petuah 
dari tuhan.

14 Karena aku, Nefi, didesak 
untuk berbicara kepada mereka, 
menurut firman-Nya; karena aku 
telah mengucapkan banyak hal 
kepada mereka, dan juga ayahku, 
sebelum kematiannya; yang ba-
nyak dari perkataan itu tertulis di 

atas a lempengan-lempenganku 
yang lain; karena bagian yang 
lebih bersifat sejarah tertulis di 
atas lempengan-lempenganku 
yang lain.

15 dan di atasnya a ini aku me-
nulis apa yang berada dalam ji-
waku, dan banyak dari tulisan 
suci yang terukir di atas lempeng-
an-lempengan dari kuningan. Ka-
rena jiwaku senang akan tulisan 
suci, dan hatiku b merenungkan-
nya, dan menuliskannya untuk 
c pembelajaran dan keuntungan 
anak-anakku.

16 lihatlah, a jiwaku senang 
akan apa yang dari tuhan; dan 
b hatiku merenung secara berke-
lanjutan tentang apa yang telah 
aku lihat dan dengar.

17 Walaupun demikian, terle-
pas dari a kebaikan tuhan yang 
besar, dalam memperlihatkan 
kepadaku pekerjaan-Nya yang 
besar dan menakjubkan, ha-
tiku berseru: ah, betapa b ma-
nusia yang malanglah aku ini! 
ya, hatiku berdukacita karena 
dagingku; jiwaku dipilukan ka-
rena kedurhakaanku.

18 aku terkurung sepenuh-
nya, karena godaan dan dosa 
yang sedemikian mudahnya 
a menghantuiku.

19 dan bilamana aku berhas-
rat untuk bersukacita, hatiku 
merintih karena dosa-dosaku; 

 10 a 1 Ne. 7:6.
 14 a 1 Ne. 1:16–17; 9:4.
 15 a 1 Ne. 6:4–6.
  b PtS merenungkan; 

tulisan Suci.

  c 1 Ne. 19:23.
 16 a PtS terima Kasih.
  b PtS hati.
 17 a 2 Ne. 9:10;  

a&P 86:11.

  b rm. 7:24.
 18 a rm. 7:21–23;  

ibr. 12:1;  
alma 7:15. 
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walaupun demikian, aku tahu ke-
pada siapa aku telah percaya.

20 allahku telah menjadi pen-
dukungku; dia telah menun-
tunku melalui kesengsaraanku 
di padang belantara; dan dia 
telah melindungiku di atas per-
airan samudra raya.

21 dia telah memenuhiku de-
ngan a kasih-Nya, bahkan sam-
pai dilalapnya dagingku.

22 dia telah mempermalukan 
a musuhku, sampai disebab-
kannya mereka berguncang di 
hadapanku.

23 lihatlah, dia telah mende-
ngar seruanku pada siang hari, 
dan dia telah memberikanku pe-
ngetahuan melalui a penglihatan 
pada waktu malam.

24 dan pada siang hari aku te-
lah menjadi berani dalam a doa 
yang amat kuat di hadapan-Nya; 
ya, suaraku telah aku naikkan ke 
tempat yang tinggi; dan para ma-
laikat turun dan melayaniku.

25 dan di atas sayap-sayap roh-
Nyalah tubuhku telah a dibawa 
pergi ke atas gunung-gunung 
yang amat tinggi. dan mataku 
telah melihat apa yang agung, 
ya, bahkan terlalu agung bagi 
manusia; oleh karena itu aku di-
minta agar aku hendaknya tidak 
menuliskannya.

26 ah, maka, jika aku telah 
melihat apa yang sedemikian 

agungnya, jika tuhan dalam ab-
dikasi-Nya kepada anak-anak 
manusia telah mengunjungi ma-
nusia dalam sedemikian besarnya 
belas kasihan, a mengapa hatiku 
mesti menangis dan jiwaku te-
tap hidup di lembah dukacita, 
dan dagingku mengusang, dan 
kekuatanku mengendur, karena 
kesengsaraanku?

27 dan mengapa aku mesti 
a menyerah pada dosa, karena 
dagingku? ya, mengapa aku 
mesti memberi jalan pada b go-
daan, sehingga yang jahat memi-
liki tempat dalam hatiku untuk 
menghancurkan c kedamaianku 
dan menyengsarakan jiwaku? 
mengapa aku marah karena 
musuhku?

28 Bangunlah, jiwaku! Jangan 
lagi terkulai dalam dosa. Bersu-
kacitalah, hai hatiku, dan jangan 
lagi memberi tempat bagi a mu-
suh jiwaku.

29 Jangan marah lagi karena 
musuhku. Jangan mengen-
durkan kekuatanku karena 
kesengsaraanku.

30 Bersukacitalah, hai hatiku, 
dan berserulah kepada tuhan, 
dan berkata: ya tuhan, aku akan 
memuji engkau selamanya; ya, ji-
waku akan bersukacita di dalam 
engkau, allahku, dan a batu ka-
rang keselamatanku.

31 ya tuhan, akankah engkau 

 21 a PtS Kasih.
 22 a 1 Ne. 17:52.
 23 a PtS Penglihatan.
 24 a yak. 5:16;  

1 Ne. 2:16.

 25 a 1 Ne. 11:1;  
musa 1:1–2.

 26 a mzm. 43:5.
 27 a rm. 6:13.
  b PtS Godaan.

  c PtS damai, 
Kedamaian.

 28 a PtS iblis.
 30 a 1 Kor. 3:11.  

PtS Batu Karang.
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menebus jiwaku? akankah eng-
kau membebaskanku dari tangan 
musuhku? akankah engkau 
membuatku agar aku boleh ber-
guncang pada penampakan 
a dosa?

32 Semoga gerbang-gerbang 
neraka tertutup secara ber-
kelanjutan di hadapanku, ka-
rena a hatiku hancur dan rohku 
menyesal! ya tuhan, akankah 
engkau tidak menutup ger-
bang-gerbang kebenaran-mu 
di hadapanku, agar aku boleh 
b berjalan di jalan lembah yang 
rendah, agar aku boleh saksama 
di jalan yang datar!

33 ya tuhan, akankah eng-
kau mengelilingiku dalam ju-
bah kebenaran-mu! ya tuhan, 
akankah engkau membuat-
kanku jalan untuk pelolosan 
diriku dari hadapan musuhku! 
akankah engkau menjadikan 
jalanku lurus di hadapanku! 
akankah engkau tidak me-
nempatkan batu sandungan di 
jalanku—tetapi agar engkau 
akan membersihkan jalanku 
di hadapanku, dan janganlah 
menghalangi jalanku, tetapi 
jalan musuhku.

34 ya tuhan, aku telah per-
caya kepada-mu, dan aku akan 
a percaya kepada-mu selamanya. 
aku tidak akan menaruh b keper-
cayaanku pada lengan daging; 

karena aku tahu bahwa terku-
tuklah dia yang menaruh c keper-
cayaannya pada lengan daging. 
ya, terkutuklah dia yang mena-
ruh kepercayaannya kepada ma-
nusia atau menjadikan daging 
lengannya.

35 ya, aku tahu bahwa allah 
akan memberi dengan a murah 
hati kepada dia yang meminta. 
ya, allahku akan memberiku, 
jika aku b meminta dengan c ti-
dak keliru; oleh karena itu aku 
akan mengangkat suaraku ke-
pada-mu; ya, aku akan berseru 
kepada-mu, allahku, d batu ka-
rang kebenaranku. lihatlah, 
suaraku akan selamanya naik 
kepada-mu, batu karangku dan 
allah abadiku. amin.

PaSal 5

Orang-orang Nefi memisahkan 
diri  mereka dari  orang-orang 
Laman, menaati hukum Musa, dan 
membangun sebuah bait suci—
Karena ketidakpercayaan mereka, 
orang-orang Laman disingkir-
kan dari hadirat Tuhan, diku-
tuk, dan menjadi cambuk bagi 
orang-orang Nefi. Kira-kira ta-
hun 588–559 SM.

lihatlah, terjadilah bahwa aku, 
Nefi, banyak berseru kepada 

 31 a rm. 12:9;  
alma 13:12.

 32 a PtS hati yang 
hancur.

  b PtS Berjalan 

bersama allah.
 34 a PtS Percaya, 

Kepercayaan.
  b mzm. 44:7–9.
  c yer. 17:5;  

morm. 3:9; 4:8.
 35 a yak. 1:5.
  b PtS doa.
  c hel. 10:5.
  d ul. 32:4.



95 2 Nefi 5:2–10

tuhan allahku, karena a amarah 
saudara-saudaraku.

2 tetapi lihatlah, amarah me-
reka meningkat terhadapku, 
sedemikian rupa sehingga me-
reka berupaya untuk mengam-
bil nyawaku.

3 ya, mereka menggerutu ter-
hadapku, mengatakan: adik  
kita berpikir untuk a memerin-
tah atas diri kita; dan kita telah 
mengalami banyak pencobaan 
karena dia; karenanya, sekarang 
marilah kita bunuh dia, agar kita 
boleh tidak disengsarakan lagi 
karena perkataannya. Karena li-
hatlah, kita tidak menghendaki 
memiliki dia menjadi penguasa 
kita; karena itu kepunyaan kita, 
yang adalah kakak-kakaknya, 
untuk memerintah atas orang-
orang ini.

4 Sekarang aku tidak menu-
liskan di atas lempengan-lem-
pengan ini semua perkataan 
yang mereka gerutukan terha-
dapku. tetapi cukuplah bagiku 
untuk mengatakan, bahwa me-
reka berupaya untuk mengam-
bil nyawaku.

5 dan terjadilah bahwa tuhan 
a memperingatkan diriku, agar 
aku, b Nefi, hendaknya pergi 
dari mereka dan melarikan diri 
ke padang belantara, dan me-
reka semua yang mau pergi 
bersamaku.

6 Karenanya, terjadilah bahwa 
aku, Nefi, membawa keluargaku, 
dan juga a Zoram dan keluarga-
nya, dan Sam, kakakku dan ke-
luarganya, dan yakub dan yusuf, 
adik-adikku, dan juga sauda-
ra-saudara perempuanku, dan 
mereka semua yang mau pergi 
bersamaku. dan mereka semua 
yang mau pergi bersamaku ada-
lah mereka yang percaya pada 
b peringatan dan wahyu dari 
allah; karenanya, mereka me-
nyimak perkataanku.

7 dan kami membawa tenda 
kami dan benda apa pun yang 
mungkin bagi kami, dan me-
lakukan perjalanan di padang 
belantara untuk kurun waktu 
berhari-hari. dan setelah kami 
melakukan perjalanan untuk ku-
run waktu berhari-hari kami me-
mancangkan tenda kami.

8 dan orang-orangku menghen-
daki agar kami hendaknya me-
nyebut nama tempat itu a Nefi; 
karenanya, kami menyebutnya 
Nefi.

9 dan mereka semua yang be-
rada bersamaku mengambil ke 
atas diri mereka untuk menyebut 
diri mereka a orang-orang Nefi.

10 dan kami berusaha keras 
untuk menaati keputusan, dan 
peraturan, dan perintah tuhan 
dalam segala hal, menurut a hu-
kum musa.

5 1 a 2 Ne. 4:13–14.
 3 a 1 Ne. 16:37–38;  

mosia 10:14–15.
 5 a PtS ilham.
  b mosia 10:13.

 6 a 1 Ne. 4:35; 16:7;  
2 Ne. 1:30–32.

  b PtS memperingat-
kan.

 8 a Omni 1:12, 27;  

mosia 9:1–4; 28:1.
 9 a yakub 1:13–14.
 10 a 2 Ne. 11:4.  

PtS hukum musa.
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11 dan tuhan beserta kami; dan 
kami amat makmur; karena kami 
menabur benih, dan kami menuai 
kembali dalam kelimpahan. dan 
kami mulai memelihara kawanan 
domba, dan kawanan ternak, dan 
hewan dari setiap jenis.

12 dan aku, Nefi, juga telah 
membawa catatan-catatan yang 
diukir di atas a lempengan-lem-
pengan dari kuningan; dan juga 
b bola, atau c kompas, yang diper-
siapkan untuk ayahku oleh ta-
ngan tuhan, menurut apa yang 
tertulis.

13 dan terjadilah bahwa kami 
mulai menjadi amat makmur, dan 
beranak cucu di tanah itu.

14 dan aku, Nefi, mengambil 
a pedang laban, dan menurut 
cara darinya membuat banyak 
pedang, agar jangan dengan 
cara apa pun orang-orang yang 
sekarang disebut b orang-orang 
laman akan menyerang kami 
dan menghancurkan kami; ka-
rena aku mengetahui kebencian 
mereka terhadapku dan anak-
anakku dan mereka yang dise-
but orang-orangku.

15 dan aku mengajar orang-
orangku untuk membangun ba-
ngunan, dan untuk mengerjakan 
segala macam dari kayu, dan dari 
a besi, dan dari tembaga, dan dari 
kuningan, dan dari baja, dan dari 

emas, dan dari perak, dan dari 
bijih logam berharga, yang amat 
berkelimpahan.

16 dan aku, Nefi, membangun 
sebuah a bait suci; dan aku mem-
bangunnya menurut cara b bait 
suci Salomo kecuali tidak di-
bangun dari demikian banyak 
c benda berharga; karena itu tidak 
ditemukan di atas tanah ini, kare-
nanya, itu tidak dapat dibangun 
seperti bait suci Salomo. tetapi 
cara pembangunannya seperti 
bait suci Salomo; dan pengerja-
annya amatlah bagus.

17 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, menyuruh orang-orangku 
untuk a rajin, dan untuk bekerja 
dengan tangan mereka.

18 dan terjadilah bahwa mereka 
menghendaki agar aku hendak-
nya menjadi a raja mereka. tetapi 
aku, Nefi, berhasrat agar mereka 
hendaknya tidak memiliki raja; 
walaupun demikian, aku mela-
kukan bagi mereka menurut apa 
yang ada dalam kekuatanku.

19 dan lihatlah, firman tuhan 
telah digenapi untuk kakak-ka-
kakku, yang dia firmankan me-
ngenai mereka, bahwa aku akan 
menjadi a penguasa mereka dan 
b pengajar mereka. Karenanya, 
aku telah menjadi penguasa me-
reka dan pengajar mereka, me-
nurut perintah-perintah tuhan, 

 12 a mosia 1:3–4. 
PtS lempengan-
lempengan.

  b mosia 1:16.
  c 1 Ne. 16:10, 16, 26; 

18:12, 21;  
alma 37:38–47;  

a&P 17:1.
 14 a 1 Ne. 4:9;  

yakub 1:10;  
KKm 1:13.

  b PtS Orang-Orang 
laman.

 15 a eter 10:23.

 16 a PtS Bait Suci.
  b 1 raj. 6; 2 taw. 3.
  c a&P 124:26–27.
 17 a Kej. 3:19; a&P 42:42.
 18 a yakub 1:9, 11.
 19 a 1 Ne. 2:22.
  b PtS mengajar.
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sampai waktu mereka berupaya 
untuk mengambil nyawaku.

20 Karenanya, firman tuhan di-
genapi yang dia firmankan kepa-
daku, berfirman bahwa: Sejauh 
mereka a tidak akan menyimak 
perkataanmu mereka akan di-
singkirkan dari hadirat tuhan. 
dan lihatlah, mereka b disingkir-
kan dari hadirat-Nya.

21 dan dia telah menyebabkan 
a pengutukan datang ke atas diri 
mereka, ya, bahkan pengutukan 
yang parah, karena kedurha-
kaan mereka. Karena lihatlah, 
mereka telah mengeraskan hati 
mereka terhadap-Nya, sehingga 
itu telah menjadi seperti batu 
api; karenanya, karena mereka 
putih, dan amat rupawan dan 
b menyenangkan, agar mereka 
boleh tidak menarik bagi bang-
saku tuhan allah menyebabkan 
c kulit yang gelap datang ke atas 
diri mereka.

22 dan demikian firman tuhan 
allah: aku akan menyebabkan 
agar mereka akan a memuakkan 
bagi bangsamu, kecuali mereka 
akan bertobat dari kedurhakaan 
mereka.

23 dan akan terkutuklah jadi-
nya benih keturunan dari dia 
yang a bercampur dengan benih 
keturunan mereka; karena me-
reka akan dikutuk bahkan de-
ngan kutukan yang sama. dan 

tuhan memfirmankannya, dan 
itu terjadi.

24 dan karena kutukan mereka 
yang ada pada mereka, mereka 
menjadi a bangsa yang malas, 
penuh dengan kejahilan dan 
keculasan, dan mencari di pa-
dang belantara untuk binatang 
pemangsa.

25 dan tuhan allah berfirman 
kepadaku: mereka akan menjadi 
cambuk bagi benih keturunanmu, 
untuk menggugah mereka dalam 
ingatan akan aku; dan sejauh me-
reka tidak akan mengingat-Ku, 
dan menyimak firman-Ku, me-
reka akan mencambuk mereka 
bahkan sampai kehancuran.

26 dan terjadilah bahwa aku, 
Nefi, a menahbiskan yakub dan 
yusuf, sehingga mereka akan 
menjadi imam dan pengajar di 
negeri bangsaku.

27 dan terjadilah bahwa kami hi-
dup dengan cara kebahagiaan.

28 dan tiga puluh tahun telah 
berlalu sejak waktu kami me-
ninggalkan yerusalem.

29 dan aku, Nefi, telah me-
nyimpan catatan di atas lem-
pengan-lempenganku, yang telah 
aku buat, tentang bangsaku se-
jauh ini.

30 dan terjadilah bahwa tuhan 
allah berfirman kepadaku: Bu-
atlah a lempengan-lempengan 
yang lain; dan engkau akan 

 20 a 2 Ne. 2:21.
  b alma 9:14.
 21 a PtS Kutukan.
  b 4 Ne. 1:10.
  c 2 Ne. 26:33;  

3 Ne. 2:14–16.
 22 a 1 Ne. 12:23.
 23 a PtS Pernikahan—

Pernikahan antar 
agama.

 24 a PtS malas, 
Kemalasan.

 26 a yakub 1:18–19;  
mosia 23:17.

 30 a 1 Ne. 19:1–6.
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mengukirkan banyak hal di 
atasnya yang baik dalam pan-
dangan-Ku, untuk keuntungan 
bangsamu.

31 Karenanya, aku, Nefi, un-
tuk patuh pada perintah-perin-
tah tuhan, pergi dan membuat 
a lempengan-lempengan ini yang 
di atasnya telah aku ukirkan hal-
hal ini.

32 dan aku mengukirkan apa 
yang menyenangkan bagi allah. 
dan jika bangsaku senang de-
ngan apa yang dari allah, mereka 
akan senang dengan ukiranku 
yang ada di atas lempengan-lem-
pengan ini.

33 dan jika bangsaku berhasrat 
untuk mengetahui bagian yang 
lebih terperinci dari sejarah ten-
tang bangsaku mereka mesti  
menyelidiki lempengan-lempeng-
anku yang lain.

34 dan cukuplah bagiku untuk 
mengatakan bahwa empat puluh 
tahun telah berlalu, dan kami te-
lah mengalami peperangan dan 
perselisihan dengan saudara-sau-
dara kami.

PaSal 6

Yakub menuturkan kembali sejarah 
orang-orang Yahudi: Penawanan 
oleh dan kembalinya dari Babilonia; 
pelayanan dan penyaliban Yang Ku-
dus dari Israel; pertolongan yang 
diterima dari orang-orang bukan 

Israel; dan pemulihan zaman akhir 
orang-orang Yahudi ketika mereka 
percaya kepada Mesias. Kira-kira ta-
hun 559–545 SM.

Perkataan yakub, adik Nefi, 
yang dia ucapkan kepada orang-
orang Nefi:

2 lihatlah, saudara-saudara 
terkasihku, aku, yakub, setelah 
dipanggil oleh allah, dan ditah-
biskan menurut cara tata tertib 
kudus-Nya, dan telah ditahbis-
kan oleh kakakku Nefi, yang 
kamu pandang sebagai a raja 
atau pelindung, dan kepada si-
apa kamu bergantung untuk 
keamanan, lihatlah kamu tahu 
bahwa aku telah bicarakan ke-
padamu amat banyak hal.

3 Walaupun demikian, aku ber-
bicara kepadamu lagi; karena aku 
menghasratkan kesejahteraan ji-
wamu. ya, kegelisahanku adalah 
besar bagimu; dan kamu sendiri 
tahu bahwa itu senantiasa telah 
demikian adanya. Karena aku te-
lah mendesakmu dengan segala 
ketekunan; dan aku telah menga-
jarkanmu perkataan ayahku; dan 
aku telah berbicara kepadamu 
mengenai segala hal yang ditulis-
kan, sejak penciptaan dunia.

4 dan sekarang, lihatlah, aku 
hendak berbicara kepadamu me-
ngenai apa yang ada, dan yang 
akan datang; karenanya, aku 
akan membacakan kepadamu ka-
ta-kata a yesaya. dan itu adalah 

 31 a PtS lempengan-
lempengan.

6 2 a yakub 1:9, 11.
 4 a 3 Ne. 23:1.
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kata-kata yang kakakku telah 
hasratkan agar hendaknya aku 
ucapkan kepadamu. dan aku 
berbicara kepadamu demi ke-
pentinganmu, agar kamu boleh 
belajar dan memuliakan nama 
allahmu.

5 dan sekarang, kata-kata yang 
akan aku bacakan adalah yang 
yesaya ucapkan mengenai selu-
ruh bani israel; karenanya, itu 
boleh dipersamakan denganmu, 
karena kamu adalah dari bani 
israel. dan ada banyak hal yang 
telah diucapkan oleh yesaya 
yang boleh dipersamakan de-
nganmu, karena kamu adalah 
dari bani israel.

6 dan sekarang, inilah kata-
kata itu: a demikianlah firman 
tuhan allah: lihatlah, aku akan 
mengangkat tangan-Ku kepada 
orang-orang bukan israel, dan 
menegakkan b tunggul-Ku ke-
pada orang-orang; dan mereka 
akan membawa para putramu 
dalam lengan mereka, dan para 
putrimu akan diangkat ke atas 
bahu mereka.

7 dan para raja akan menjadi 
bapa pengasuhmu, dan para 
ratu mereka ibu pengasuhmu; 
mereka akan membungkukkan 
diri kepadamu dengan muka me-
reka ke arah tanah, dan menjilat 
debu kakimu; dan engkau akan 

mengetahui bahwa aku adalah 
tuhan; karena mereka tidak akan 
malu yang a menunggu-Ku.

8 dan sekarang aku, yakub, 
hendak berbicara sedikit menge-
nai kata-kata ini. Karena lihatlah, 
tuhan telah memperlihatkan ke-
padaku bahwa mereka yang be-
rada di a yerusalem, dari mana 
kita datang, telah dibunuh dan 
b dibawa pergi tertawan.

9 Walaupun demikian, tuhan 
telah memperlihatkan kepadaku 
bahwa mereka akan a kembali 
lagi. dan dia juga telah mem-
perlihatkan kepadaku bahwa 
tuhan allah, yang Kudus dari 
israel, akan menyatakan diri-Nya 
kepada mereka dalam daging; 
dan setelah dia akan menya-
takan diri-Nya mereka akan 
mencambuk-Nya dan b menya-
libkan-Nya, menurut perkataan 
malaikat yang mengucapkannya 
kepadaku.

10 dan setelah mereka menge-
raskan hati mereka dan men-
degilkan diri mereka terhadap 
yang Kudus dari israel, lihatlah, 
a penghakiman yang Kudus dari 
israel akan datang ke atas diri 
mereka. dan masanya tiba ke-
tika mereka akan dihantam dan 
disengsarakan.

11 Karenanya, setelah mereka 
dihalau kian kemari, karena 

 6 a yes. 49:22–23.
  b PtS Panji.
 7 a musa 1:6;  

a&P 133:45.
 8 a est. 2:6;  

1 Ne. 7:13;  
2 Ne. 25:10;  

Omni 1:15;  
hel. 8:20–21.

  b 2 raj. 24:10–16;  
25:1–12.  
PtS israel—Pence-
rai-beraian israel.

 9 a 1 Ne. 10:3.

  b 1 Ne. 19:10, 13;  
mosia 3:9; 
3 Ne. 11:14–15. 
PtS Penyaliban.

 10 a mat. 27:24–25. 
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demikian kata malaikat itu, ba-
nyak yang akan disengsarakan 
dalam daging, dan tidak akan di-
biarkan binasa, karena doa-doa 
dari yang setia; mereka akan di-
cerai-beraikan, dan dihantam, 
dan dibenci; walaupun demikian, 
tuhan akan penuh belas kasihan 
kepada mereka, sehingga a ke-
tika mereka akan sampai pada 
b pengetahuan tentang Penebus 
mereka, mereka akan c dikum-
pulkan bersama lagi ke tanah 
warisan mereka.

12 dan diberkatilah a orang-
orang bukan israel, mereka ten-
tang siapa telah nabi tuliskan; 
karena lihatlah, jika demikian 
halnya bahwa mereka akan berto-
bat dan tidak berperang melawan 
Sion, dan tidak menggabung-
kan diri mereka dengan b gereja 
yang besar dan keji itu, mereka 
akan diselamatkan; karena tuhan 
allah akan menggenapi c perjan-
jian-perjanjian-Nya yang telah 
dia buat kepada anak-anak-Nya; 
dan untuk alasan inilah nabi te-
lah menuliskan hal-hal ini.

13 Karenanya, mereka yang ber-
perang melawan Sion dan umat 
perjanjian tuhan akan menji-
lat debu kaki mereka; dan umat 

tuhan tidak akan a malu. Karena 
umat tuhan adalah mereka yang 
b menunggu-Nya; karena mereka 
masih menunggu kedatangan 
mesias.

14 dan lihatlah, menurut per-
kataan nabi, mesias akan menyi-
apkan diri-Nya lagi yang a kedua 
kali untuk memulihkan mereka; 
karenanya, dia akan b menyata-
kan diri-Nya kepada mereka da-
lam kuasa dan kemuliaan besar, 
sampai c penghancuran musuh 
mereka, ketika hari itu datang 
ketika mereka akan percaya ke-
pada-Nya; dan tak seorang pun 
akan dia hancurkan yang per-
caya kepada-Nya.

15 dan mereka yang tidak per-
caya kepada-Nya akan a dihan-
curkan, baik dengan b api, dan 
dengan angin ribut, dan dengan 
gempa bumi, dan dengan per-
tumpahan darah, dan dengan 
c sampar, maupun dengan ben-
cana kelaparan. dan mereka akan 
mengetahui bahwa tuhan adalah 
allah, yang Kudus dari israel.

16 a Karena akankah rampasan 
direbut dari orang yang per-
kasa, atau b tawanan yang sah 
dibebaskan?

17 tetapi demikianlah firman 

 11 a 1 Ne. 22:11–12;  
2 Ne. 9:2.

  b hos. 3:5.
  c PtS israel— 

Pengumpulan israel.
 12 a 1 Ne. 14:1–2;  

2 Ne. 10:9–10.
  b PtS iblis—Gereja 

iblis.
  c PtS Perjanjian 

abraham.
 13 a 3 Ne. 22:4.
  b yes. 40:31;  

1 Ne. 21:23;  
a&P 133:45.

 14 a yes. 11:11;  
2 Ne. 25:17; 29:1.

  b 2 Ne. 3:5.
  c 1 Ne. 22:13–14.
 15 a 2 Ne. 10:16; 28:15; 

3 Ne. 16:8.  
PtS Zaman akhir.

  b yakub 6:3.
  c a&P 97:22–26.
 16 a yes. 49:24–26.
  b yaitu umat perjan-

jian tuhan, sebagai-
mana dinyatakan di 
ayat 17. 
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tuhan: Bahkan para a tawanan 
orang yang perkasa akan diam-
bil, dan rampasan dari orang 
yang menakutkan akan diserah-
kan; karena b allah yang Perkasa 
akan c membebaskan umat per-
janjian-Nya. Karena demikianlah 
firman tuhan: aku akan berse-
lisih pendapat dengan mereka 
yang berselisih pendapat dengan 
engkau—

18 dan aku akan memberi 
makan mereka yang menindas 
engkau, dengan daging mereka 
sendiri; mereka akan dimabuk-
kan dengan darah mereka sendiri 
seperti dengan air anggur manis; 
dan semua daging akan menge-
tahui bahwa aku tuhan adalah 
Juruselamatmu dan a Penebusmu, 
b yang Perkasa dari yakub.

PaSal 7

Yesaya berbicara seperti Mesias 
—Mesias akan memiliki bahasa 
orang terpelajar—Dia akan mem-
berikan punggungnya kepada para 
penghantam—Dia tidak akan di-
permalukan—Bandingkan de-
ngan Yesaya 50. Kira-kira tahun 
559–545 SM.

ya, karena demikianlah fir-
man tuhan: apakah aku telah 

menceraikan engkau, atau apakah 
aku telah mengenyahkan engkau 
selamanya? Karena demikianlah 
firman tuhan: di manakah surat 
perceraian ibumu? Kepada sia-
pakah telah aku ceraikan eng-
kau, atau kepada yang manakah 
dari para penagih utang-Ku te-
lah aku jual kamu? ya, kepada 
siapa telah aku jual kamu? lihat-
lah, karena kedurhakaanmu telah 
kamu a jual dirimu sendiri, dan 
karena pelanggaranmu ibumu 
diceraikan.

2 Karenanya, ketika aku da-
tang, tidak ada orang; ketika aku 
a memanggil, ya, tidak ada seo-
rang pun yang menjawab. hai 
bani israel, apakah tangan-Ku  
diperpendek sama sekali se-
hingga itu tidak dapat menebus, 
atau apakah aku tidak memiliki 
kuasa untuk membebaskan? li-
hatlah, dengan hardikan-Ku  
aku mengeringkan b laut, aku 
menjadikan c sungai-sungai me-
reka suatu padang belantara 
dan d ikan mereka berbau busuk 
karena airnya kering, dan mati  
karena kehausan.

3 aku menyelimuti langit de-
ngan a kekelaman, dan aku men-
jadikan b pakaian berkabung 
penutupnya.

4 tuhan allah telah memberi-
kanku a bahasa orang terpelajar, 

 17 a 1 Ne. 21:25.
  b PtS yehova.
  c 2 raj. 17:39.
 18 a PtS Penebus.
  b Kej. 49:24;  

yes. 60:16.

7 1 a PtS Kemurtadan.
 2 a ams. 1:24–25;  

yes. 65:12;  
alma 5:37.

  b Kel. 14:21;  
mzm. 106:9;  

a&P 133:68–69.
  c yos. 3:15–16.
  d Kel. 7:21.
 3 a Kel. 10:21.
  b Why. 6:12.
 4 a luk. 2:46–47.
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agar aku akan mengetahui bagai-
mana mengucapkan suatu kata 
pada masanya kepadamu, hai 
bani israel. Ketika kamu lelah 
dia membangunkan pagi demi 
pagi. dia membangunkan teli-
ngaku untuk mendengar seperti 
orang terpelajar.

5 tuhan allah telah membuka 
a telingaku, dan aku tidak mem-
berontak, tidak juga berpaling 
ke belakang.

6 aku memberikan pung-
gungku kepada si a penghan-
tam, dan pipiku kepada mereka 
yang mencabut rambut. aku ti-
dak menyembunyikan mukaku 
dari rasa malu dan diludahi.

7 Karena tuhan allah akan 
menolongku, oleh karena itu ti-
dak akanlah aku dipermalukan. 
Oleh karena itu telah aku pa-
sang mukaku seperti batu api, 
dan aku tahu bahwa aku tidak 
akan malu.

8 dan tuhan mendekat, dan 
dia membenarkanku. Siapakah 
yang akan berselisih pendapat 
denganku? marilah kita berdiri 
bersama. Siapakah lawanku?  
Biarlah dia datang mende-
katiku, dan aku akan meng-
hantamnya dengan kekuatan 
mulutku.

9 Karena tuhan allah akan 
menolongku. dan mereka se-
mua yang akan a mengecamku, 
lihatlah, mereka semua akan 

menjadi usang bagaikan sepo-
tong pakaian, dan ngengat akan 
memakannya.

10 Siapakah di antara kamu 
yang takut kepada tuhan, yang 
mematuhi a suara hamba-Nya, 
yang berjalan dalam kegelapan 
dan tidak memiliki terang?

11 lihatlah kamu semua yang 
menyulut api, yang mengeli-
lingi dirimu sepenuhnya dengan 
percikan api, berjalanlah dalam 
terang a apimu dan dalam per-
cikan api yang telah kamu su-
lut. ini akan kamu peroleh dari 
tangan-Ku—kamu akan berba-
ring dalam dukacita.

PaSal 8

Pada zaman terakhir, Tuhan akan 
menghibur Sion dan mengumpul-
kan Israel—Yang ditebus akan da-
tang ke Sion di tengah sukacita 
yang besar—Bandingkan dengan 
Yesaya 51 dan 52:1–2. Kira-kira ta-
hun 559–545 SM.

Simaklah aku, kamu yang 
mengikuti kebenaran. Pandang-
lah pada a batu karang dari mana 
kamu dibelah, dan pada lubang 
di lubang galian dari mana kamu 
digali.

2 Pandanglah kepada abraham, 
a bapamu, dan kepada b Sara, dia 
yang melahirkanmu; karena aku 

 5 a a&P 58:1.
 6 a mat. 27:26;  

2 Ne. 9:5.
 9 a rm. 8:31.

 10 a a&P 1:38.
 11 a hak. 17:6.
8 1 a PtS Batu Karang.
 2 a Kej. 17:1–8; 

 a&P 132:49.
  b Kej. 24:36. 
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memanggilnya seorang diri, dan 
memberkatinya.

3 Karena tuhan akan menghi-
bur a Sion, dia akan menghibur 
semua tempat tandusnya; dan 
dia akan menjadikan b padang 
belantaranya seperti eden, dan 
gurunnya seperti taman tuhan. 
Sukacita dan kegembiraan akan 
ditemukan di dalamnya, ung-
kapan terima kasih dan suara 
nyanyian pujian.

4 Simaklah aku, umat-Ku; dan 
pasanglah telinga terhadap-Ku, 
hai bangsa-Ku; karena sebuah 
a hukum akan keluar dari-Ku,  
dan aku akan menjadikan peng-
hakiman-Ku berdiam sebagai b te-
rang bagi orang-orang.

5 Kebenaran-Ku mendekat; a ke-
selamatan-Ku tersebar luas, dan 
lengan-Ku akan menghakimi orang-
orang. b Pulau-pulau akan me-
nunggu-Ku, dan pada lengan-Ku 
akanlah mereka percaya.

6 angkatlah matamu ke la-
ngit, dan pandanglah bumi di 
bawah; karena a langit akan b le-
nyap seperti asap, dan bumi akan 
c menjadi usang seperti sepo-
tong pakaian; dan mereka yang 
berdiam di dalamnya akan mati 
dengan cara yang sama. tetapi 
keselamatan-Ku akan ada se-
lamanya, dan kebenaran-Ku ti-
dak akan terhapuskan.

7 Simaklah aku, kamu yang me-
ngetahui kebenaran, orang-orang 
yang dalam hatinya telah aku tu-
liskan hukum-Ku, janganlah kamu 
a takut akan celaan manusia, jangan 
juga kamu takut akan pencacima-
kian mereka.

8 Karena ngengat akan mema-
kan mereka seperti sepotong pa-
kaian, dan ulat akan memakan 
mereka seperti bulu domba. te-
tapi kebenaran-Ku akan ada se-
lamanya, dan keselamatan-Ku 
dari angkatan ke angkatan.

9 Bangunlah, bangunlah! Ke-
nakanlah a kekuatan, hai lengan 
tuhan; bangunlah seperti pada 
zaman dahulu. Bukankah eng-
kau adalah dia yang telah me-
nebang rahab, dan melukai 
naga?

10 Bukankah engkau adalah dia 
yang telah mengeringkan laut, 
perairan samudra raya; yang te-
lah menjadikan kedalaman laut 
sebuah a jalan bagi yang tertebus 
untuk lewat?

11 Oleh karena itu, a yang di-
tebus oleh tuhan akan kembali, 
dan datang dengan b bernyanyi 
ke Sion; dan sukacita dan keku-
dusan abadi akan berada di atas 
kepala mereka; dan mereka akan 
mendapatkan kegembiraan dan 
sukacita; dukacita dan c kenesta-
paan akan sirna.

 3 a PtS Sion.
  b yes. 35:1–2, 6–7.
 4 a atau ajaran, dok-

trin. yes. 2:3. 
PtS injil.

  b PtS terang Kristus.
 5 a PtS Keselamatan.

  b 2 Ne. 10:20.
 6 a 2 Ptr. 3:10.
  b iBr terserak.  

mzm. 102:26–28.
  c iBr rusak.
 7 a mzm. 56:5, 12;  

a&P 122:9.

 9 a a&P 113:7–8.
 10 a yes. 35:8.
 11 a PtS Penebusan.
  b yes. 35:10.
  c Why. 21:4. 
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12 a aku adalah dia; ya, aku 
adalah dia yang menghiburmu. 
lihatlah, siapakah engkau, se-
hingga engkau mesti b takut  
terhadap manusia, yang akan 
mati, dan terhadap putra ma-
nusia, yang akan dijadikan se-
perti c rumput?

13 dan a melupakan tuhan 
pembuatmu, yang telah meren-
tangkan langit, dan meletak-
kan landasan bumi, dan telah 
merasa takut secara berkelan-
jutan setiap hari, karena kege-
raman si penindas, seolah-olah 
dia siap untuk menghancurkan? 
dan di manakah kegeraman pe-
nindas itu?

14 Orang terasingkan yang di-
tawan bergegas, agar dia boleh 
dilepaskan, dan agar dia tidak 
akan mati di dalam lubang ga-
lian, tidak juga agar rotinya akan 
berkurang.

15 tetapi aku adalah tuhan 
allahmu, yang a ombak-Nya 
menderu; tuhan Semesta alam  
adalah nama-Ku.

16 dan aku telah menaruh fir-
man-Ku ke dalam mulutmu, dan 
telah menutupi engkau dalam 
bayangan tangan-Ku, agar aku 
boleh menempatkan langit dan 
meletakkan landasan bumi, dan 
berfirman kepada Sion: lihatlah, 
engkau adalah a umat-Ku.

17 Bangunlah, bangunlah, 

berdirilah, hai yerusalem, yang 
telah meminum pada tangan 
tuhan a cawan dari b kegeraman-
Nya—engkau telah meminum 
endapan dari cawan kegeme-
taran yang terperas—

18 dan tak seorang pun mem-
bimbingnya dari antara semua 
putra yang telah dia lahirkan; 
tidak juga yang membawanya 
dengan menggandeng, dari 
semua putra yang telah dia 
besarkan.

19 Kedua a putra ini telah datang 
kepadamu, yang akan merasa ka-
sihan kepadamu—kemusnahan 
dan kehancuranmu, dan ben-
cana kelaparan dan pedang—
dan melalui siapakah akan aku 
hibur engkau?

20 Para putramu telah jatuh 
pingsan, kecuali yang dua orang 
ini; mereka berbaring di ujung 
semua jalan; bagaikan seekor 
sapi jantan liar di dalam sebuah 
jaring, mereka penuh dengan 
kegeraman tuhan, hardikan 
allahmu.

21 Oleh karena itu dengarlah 
sekarang ini, engkau yang seng-
sara, dan a mabuk, dan bukan  
oleh air anggur:

2 2  d e m i k i a n l a h  f i r m a n 
tuhanmu, tuhan dan allahmu 
a membela perkara umat-Nya; li-
hatlah, aku telah mengeluarkan 
dari tanganmu cawan kegeme-

 12 a a&P 133:47; 136:22.
  b yer. 1:8.
  c yes. 40:6–8;  

1 Ptr. 1:24.
 13 a yer. 23:27.

 15 a 1 Ne. 4:2.
 16 a 2 Ne. 3:9; 29:14.
 17 a yes. 29:9;  

yer. 25:15.
  b luk. 21:24.

 19 a Why. 11:3.
 21 a 2 Ne. 27:4.
 22 a yer. 50:34. 
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taran, endapan dari cawan ke-
geraman-Ku; engkau tidak akan 
lagi meminumnya.

23 tetapi a aku akan menaruh-
nya ke dalam tangan mereka 
yang menyengsarakan engkau; 
yang telah berkata pada jiwamu: 
membungkuklah, agar kami bo-
leh melintas—dan engkau telah 
membaringkan tubuhmu bagai-
kan tanah dan bagaikan jalan bagi 
mereka yang melintas.

24 a Bangunlah, bangunlah,  
kenakanlah b kekuatanmu, hai 
c Sion; kenakanlah pakaian in-
dahmu, hai yerusalem, kota yang 
kudus; karena mulai sekarang  
d tidak akan ada lagi yang da-
tang kepadamu yang tak bersu-
nat atau yang tidak bersih.

25 Kibaskanlah dirimu dari 
debu; a bangkitlah, duduklah,  
hai yerusalem; lepaskanlah di-
rimu dari b ikatan lehermu, hai 
putri Sion yang tertawan.

PaSal 9

Orang-orang Yahudi akan dikum-
pulkan di seluruh tanah mereka 
yang dijanjikan—Pendamaian me-
nebus manusia dari Kejatuhan—
Tubuh orang mati akan tampil dari 
kubur, dan roh mereka dari neraka 
dan dari firdaus—Mereka akan 

dihakimi—Pendamaian menyela-
matkan dari kematian, neraka, iblis, 
dan siksaan tanpa akhir—Yang sa-
leh akan diselamatkan di dalam ke-
rajaan Allah—Hukuman bagi dosa 
dinyatakan—Yang Kudus dari Israel 
adalah penjaga gerbang. Kira-kira 
tahun 559–545 SM.

dan sekarang, saudara-saudara 
terkasihku, aku telah membaca-
kan hal-hal ini agar kamu boleh 
mengetahui mengenai a perjanji-
an-perjanjian tuhan yang telah 
dia buatkan perjanjiannya de-
ngan seluruh bani israel—

2 yang telah dia firmankan ke-
pada orang-orang yahudi, mela-
lui mulut para nabi kudus-Nya, 
bahkan sejak dari awal, dari ang-
katan ke angkatan, sampai wak-
tunya tiba ketika mereka akan 
a dipulihkan pada gereja dan ka-
wanan sejati allah; ketika mereka 
akan b dikumpulkan pulang ke 
c tanah warisan mereka, dan akan 
ditegakkan di seluruh tanah me-
reka yang dijanjikan.

3 lihatlah, saudara-saudara 
terkasihku, aku bicarakan ke-
padamu hal-hal ini agar kamu 
boleh bersukacita, dan a meng-
angkat kepalamu selamanya, 
karena berkat-berkat yang akan 
tuhan allah limpahkan ke atas 
anak-anakmu.

 23 a Za. 12:9.
 24 a yes. 52:1–2.
  b a&P 113:7–8.
  c PtS Sion.
  d yl. 3:17.
 25 a yaitu Bangkit-

lah dari debu dan 

duduklah dalam ke-
wibawaan, ditebus 
pada akhirnya.

  b a&P 113:9–10.
 9 1 a PtS Perjanjian 

abraham.
 2 a 2 Ne. 6:11. 

PtS Pemulihan injil.
  b PtS israel— 

Pengumpulan israel.
  c 2 Ne. 10:7–8.  

PtS tanah 
terjanjikan.

 3 a tJS, mzm. 24:7–10.
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4 Karena aku tahu bahwa kamu 
telah banyak mencari, banyak 
darimu, untuk mengetahui ten-
tang apa yang akan datang; ka-
renanya aku tahu bahwa kamu 
tahu bahwa daging kita mestilah 
mengusang dan mati; walaupun 
demikian, dalam a tubuh kita, kita 
akan melihat allah.

5 ya, aku tahu bahwa kamu tahu 
bahwa dalam tubuh dia akan 
memperlihatkan diri-Nya kepada 
mereka di yerusalem, dari mana 
kita datang; karena adalah perlu 
bahwa itu akan terjadi di antara 
mereka; karena adalah patut bagi 
a Pencipta yang agung bahwa dia 
membiarkan diri-Nya menjadi 
tunduk kepada manusia dalam 
daging, dan mati bagi b semua 
orang, agar semua orang boleh 
menjadi tunduk kepada-Nya.

6 Karena seperti kematian te-
lah mendatangi semua orang, 
untuk menggenapi a rencana pe-
nuh belas kasihan Pencipta yang 
agung, mestilah perlu ada su-
atu kuasa b kebangkitan, dan ke-
bangkitan mestilah perlu datang 
kepada manusia oleh karena c ke-
jatuhan; dan kejatuhan datang 
oleh karena pelanggaran; dan 
karena manusia menjadi terjatuh 

mereka d disingkirkan dari hadi-
rat tuhan.

7 Karenanya, mestilah perlu ada 
suatu a pendamaian yang b tak  
terbatas—kecuali akan ada pen-
damaian tak terbatas kebusukan 
ini tidak dapat mengenakan keti-
dakbusukan. Karenanya, c peng-
hakiman pertama yang datang 
ke atas manusia mestilah perlu 
d tetap pada suatu kelangsungan 
tanpa akhir. dan jika demikian, 
daging ini mesti telah berbaring 
untuk membusuk dan untuk 
menjadi remuk ke ibu pertiwinya, 
untuk tidak bangkit lagi.

8 ah, a kebijaksanaan allah, 
b belas kasihan dan c kasih ka-
runia-Nya! Karena lihatlah, jika 
d daging tidak akan bangkit lagi 
roh kita mesti menjadi tunduk 
kepada malaikat itu yang e jatuh 
dari hadapan hadirat allah yang 
Kekal, dan menjadi f iblis, untuk 
tidak bangkit lagi.

9 dan roh kita mesti telah men-
jadi seperti dia, dan kita menjadi 
iblis, a malaikat bagi seorang ib-
lis, untuk b dikucilkan dari hadi-
rat allah kita, dan untuk tetap 
tinggal bersama bapa c kedus-
taan, dalam kegetiran, seperti di-
rinya sendiri; ya, seperti makhluk 

 4 a ayb. 19:26;  
alma 11:41–45; 42:23; 
hel. 14:15;  
morm. 9:13.

 5 a PtS Penciptaan.
  b yoh. 12:32;  

2 Ne. 26:24;  
3 Ne. 27:14–15.

 6 a PtS rencana 
Penebusan.

  b PtS Kebangkitan.

  c PtS Kejatuhan adam 
dan hawa.

  d 2 Ne. 2:5.
 7 a PtS Pendamaian.
  b alma 34:10.
  c mosia 16:4–5;  

alma 42:6, 9, 14.
  d mosia 15:19.
 8 a ayb. 12:13; abr. 3:21. 

PtS Kebijaksanaan.
  b PtS Belas Kasihan.

  c PtS Kasih Karunia.
  d a&P 93:33–34.
  e yes. 14:12;  

2 Ne. 2:17–18;  
musa 4:3–4;  
abr. 3:27–28.

  f PtS iblis.
 9 a yakub 3:11;  

alma 5:25, 39.
  b Why. 12:7–9.
  c PtS dusta.
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itu yang d memperdayai orang 
tua pertama kita, yang e mengu-
bah dirinya mirip dengan f ma-
laikat terang, dan menghasut 
anak-anak manusia pada g kom-
plotan pembunuhan rahasia dan 
segala macam pekerjaan kege-
lapan rahasia.

10 ya betapa besarnya kebaikan 
allah kita, yang mempersiapkan 
sebuah jalan untuk pelolosan diri 
kita dari cengkeraman makh-
luk yang menyeramkan ini; ya, 
makhluk itu, a kematian dan b ne-
raka, yang aku sebut kematian tu-
buh, dan juga kematian roh.

11 dan karena cara a pembe-
basan allah kita, yang Kudus 
dari israel, b kematian ini, yang 
mengenainya telah aku bicara-
kan, yang adalah duniawi, akan 
membebaskan orang matinya; ke-
matian ini adalah kuburan.

12 dan a kematian ini yang me-
ngenainya telah aku bicarakan, 
yang adalah kematian rohani, 
akan membebaskan orang mati-
nya; yang kematian rohani ini 
adalah b neraka; karenanya, ke-
matian dan neraka mesti mem-
bebaskan orang matinya, dan 
neraka mesti membebaskan 

roh-rohnya yang tertawan, dan 
kuburan mesti membebaskan 
tubuh-tubuhnya yang tertawan, 
dan tubuh dan c roh manusia 
akan d dipulihkan satu kepada 
yang lain; dan itu adalah mela-
lui kuasa kebangkitan yang Ku-
dus dari israel.

13 ah, betapa besarnya a rencana 
allah kita! Karena sebaliknya, 
b firdaus allah mesti membe-
baskan roh dari yang saleh, dan 
kuburan membebaskan tubuh 
dari yang saleh; dan roh dan tu-
buh c dipulihkan kepada diri-
nya kembali, dan semua orang 
menjadi tak dapat busuk, dan 
d baka, dan mereka adalah jiwa 
yang hidup, memiliki suatu e pe-
ngetahuan yang f sempurna se-
perti kita dalam daging, kecuali 
bahwa pengetahuan kita akan 
sempurna.

14 Karenanya, kita akan me-
miliki suatu a pengetahuan yang 
sempurna tentang segala b kesa-
lahan kita, dan ketidakbersihan 
kita, dan c ketelanjangan kita; dan 
yang saleh akan memiliki suatu 
pengetahuan yang sempurna 
tentang kenikmatan mereka, dan 
d kesalehan mereka, e berbalutkan 

 9 d Kej. 3:1–13;  
mosia 16:3;  
musa 4:5–19.

  e 2 Kor. 11:14;  
alma 30:53.

  f a&P 129:8.
  g PtS Komplotan 

rahasia.
 10 a mosia 16:7–8;  

alma 42:6–15.
  b PtS Neraka.
 11 a PtS Pembebas.

  b PtS Kematian 
Jasmani.

 12 a PtS Kematian 
rohani.

  b a&P 76:81–85.
  c PtS roh.
  d PtS Kebangkitan.
 13 a PtS rencana 

Penebusan.
  b a&P 138:14–19. 

PtS Firdaus.
  c alma 11:43.

  d PtS Baka, Kebakaan.
  e a&P 130:18–19.
  f PtS Sempurna.
 14 a mosia 3:25;  

alma 5:18.
  b PtS Kesalahan.
  c morm. 9:5.
  d PtS Saleh, 

Kesalehan.
  e ams. 31:25. 
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f kemurnian, ya, bahkan dengan 
g jubah kesalehan.

15 dan akan terjadi bahwa ke-
tika semua orang akan berlalu 
dari kematian pertama ini me-
nuju kehidupan, sedemikian rupa 
sehingga mereka telah menjadi 
baka, mereka mesti muncul di ha-
dapan a kursi penghakiman yang 
Kudus dari israel; dan kemudian 
datanglah b penghakiman, dan 
pada waktu itu mestilah mereka 
dihakimi menurut penghakiman 
kudus allah.

16 dan sepasti, sebagaimana 
tuhan hidup, karena tuhan allah 
telah memfirmankannya, dan itu 
adalah a firman kekal-Nya, yang 
tidak dapat b berlalu, bahwa me-
reka yang saleh akan tetap saja 
saleh, dan mereka yang c kotor 
akan tetap saja d kotor; karena-
nya, mereka yang kotor adalah 
e iblis dan para malaikatnya; dan 
mereka akan pergi ke dalam f api 
yang abadi, yang dipersiapkan 
bagi mereka; dan siksaan mereka 
adalah bagaikan sebuah g danau 
api dan belerang, yang nyalanya 
naik ke atas selama-lamanya dan 
tidak memiliki akhir.

17 ah, keagungan dan a keadilan 

allah kita! Karena dia melaksa-
nakan segala firman-Nya, dan itu 
telah keluar dari mulut-Nya, dan 
hukum-Nya mesti digenapi.

18 tetapi, lihatlah, yang saleh, 
para a orang suci yang Kudus 
dari israel, mereka yang telah 
percaya kepada yang Kudus 
dari israel, mereka yang telah 
menanggung b salib dunia, dan 
meremehkan rasa malunya, me-
reka akan c mewarisi d kerajaan 
allah, yang dipersiapkan bagi 
mereka e sejak pelandasan du-
nia, dan sukacita mereka akan 
penuh f selamanya.

19 ah, keagungan belas ka-
sihan allah kita, yang Kudus dari 
israel! Karena dia a membebaskan 
para orang suci-Nya dari b makh-
luk menyeramkan itu si iblis, dan 
kematian, dan c neraka, dan da-
nau api dan belerang itu, yang 
adalah siksaan tanpa akhir.

20 ah, betapa agungnya a ke-
kudusan allah kita! Karena dia 
b mengetahui segala sesuatu, dan 
tidak ada apa pun kecuali dia 
mengetahuinya.

21 dan dia datang ke dunia 
agar dia boleh a menyelamatkan 
semua orang jika mereka akan 

 14 f PtS murni, 
Kemurnian.

  g a&P 109:76.
 15 a PtS Penghakiman 

terakhir.
  b mzm. 19:10;  

2 Ne. 30:9.
 16 a 1 raj. 8:56;  

a&P 1:38;  
musa 1:4.

  b a&P 56:11.
  c PtS Kotor, Kotoran.

  d 1 Ne. 15:33–35;  
alma 7:21;  
morm. 9:14;  
a&P 88:35.

  e PtS iblis.
  f mosia 27:28.
  g Why. 21:8;  

2 Ne. 28:23;  
a&P 63:17.

 17 a PtS Keadilan.
 18 a PtS Orang Suci.
  b luk. 14:27.

  c a&P 45:58; 84:38.
  d PtS Permuliaan.
  e alma 13:3.
  f PtS Kehidupan 

Kekal.
 19 a a&P 108:8.
  b 1 Ne. 15:35.
  c PtS Neraka.
 20 a PtS Kekudusan.
  b alma 26:35;  

a&P 38:2.
 21 a PtS Keselamatan.
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menyimak suara-Nya; karena li-
hatlah, dia menderita rasa sakit 
semua orang, ya, b rasa sakit se-
tiap makhluk hidup, baik pria, 
wanita, maupun anak, yang ter-
masuk dalam keluarga c adam.

22 dan dia menderita ini agar 
kebangkitan boleh mendatangi 
semua orang, agar semuanya 
boleh berdiri di hadapan-Nya 
pada hari yang besar dan peng-
hakiman itu.

23 dan dia memerintahkan se-
mua orang bahwa mereka mesti 
a bertobat, dan b dibaptis dalam 
nama-Nya, memiliki iman yang 
sempurna kepada yang Kudus 
dari israel, atau mereka tidak da-
pat diselamatkan di dalam kera-
jaan allah.

24 dan jika mereka tidak akan 
bertobat dan percaya pada a na-
ma-Nya, dan dibaptis dalam 
nama-Nya, dan b bertahan sam-
pai akhir, mereka mesti c di-
laknat; karena tuhan allah, 
yang Kudus dari israel, telah 
memfirmankannya.

25 Karenanya, dia telah mem-
berikan sebuah a hukum; dan 
dimana b tidak ada hukum dibe-
rikan tidak ada hukuman; dan di-
mana tidak ada hukuman tidak 

ada penghukuman; dan dimana 
tidak ada penghukuman belas 
kasihan yang Kudus dari israel 
memiliki tuntutan hak atas diri 
mereka, karena pendamaian; ka-
rena mereka dibebaskan melalui 
kuasa dari-Nya.

26 Karena a pendamaian me-
muaskan tuntutan b keadilan-
Nya ke atas diri mereka semua 
yang c tidak pernah memperoleh 
d hukum diberikan kepada me-
reka, sehingga mereka dibebas-
kan dari makhluk menyeramkan 
itu, kematian dan neraka, dan ib-
lis, dan danau api dan belerang, 
yang adalah siksaan tanpa akhir; 
dan mereka dipulihkan kepada 
allah itu yang memberikan me-
reka e napas, yang adalah yang 
Kudus dari israel.

27 tetapi celakalah dia yang 
memperoleh a hukum yang dibe-
rikan, ya, yang memiliki semua 
perintah allah, seperti kita, dan 
yang melanggarnya, dan yang 
menyia-nyiakan masa percoba-
annya, karena menyeramkanlah 
keadaannya!

28 ah, a rencana licik dari si jahat 
itu! ah, b kesia-siaan, dan kele-
mahan, dan kebodohan manusia! 
Bilamana mereka c terpelajar 

 21 b a&P 18:11; 19:18.
  c PtS adam.
 23 a PtS Pertobatan.
  b PtS Baptis, Baptisan.
 24 a PtS yesus Kristus—

mengambil nama 
yesus Kristus ke atas 
diri kita.

  b PtS Bertahan.
  c PtS laknat.
 25 a yak. 4:17. 

PtS hukum.
  b rm. 4:15;  

2 Ne. 2:13;  
alma 42:12–24. 
PtS tanggung  
Jawab.

 26 a 2 Ne. 2:10; 
alma 34:15–16. 
PtS Pendamaian.

  b PtS Keadilan.
  c mosia 3:11.

  d mosia 15:24;  
a&P 137:7.

  e Kej. 2:7;  
a&P 93:33;  
abr. 5:7.

 27 a luk. 12:47–48.
 28 a alma 28:13.
  b PtS Pongah, 

Kepongahan.
  c luk. 16:15;  

2 Ne. 26:20; 28:4, 15.
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mereka berpikir mereka d bijak, 
dan mereka tidak menyimak 
e nasihat allah, karena mereka 
menyampingkannya, mengira 
mereka tahu dari diri mereka sen-
diri, karenanya, kebijaksanaan 
mereka adalah kebodohan dan 
itu tidak menguntungkan me-
reka. dan mereka akan binasa.

29 tetapi menjadi terpelajar 
adalah baik jika mereka a menyi-
mak b nasihat-nasihat allah.

30 tetapi celakalah yang a kaya, 
yang kaya sehubungan dengan 
apa yang dari dunia. Karena me-
reka kaya mereka meremehkan 
yang b miskin, dan mereka meng-
aniaya yang lembut hati, dan 
hati mereka berada pada harta 
benda mereka, karenanya, harta 
benda mereka adalah allah me-
reka. dan lihatlah, harta benda 
mereka akan musnah bersama 
mereka juga.

31 dan celakalah yang tuli yang 
tidak mau a mendengar; karena 
mereka akan binasa.

32 Celakalah yang buta yang ti-
dak mau melihat; karena mereka 
akan binasa juga.

33 Celakalah yang tak bersu-
nat hati, karena pengetahuan 

akan kedurhakaan mereka akan 
menghantam mereka pada hari 
terakhir.

34 Celakalah a pendusta, karena 
dia akan dibuang ke b neraka.

35 Celakalah pembunuh yang 
dengan sengaja a membunuh, ka-
rena dia akan b mati.

36 Celakalah mereka yang ber-
buat a pelacuran, karena mereka 
akan dibuang ke neraka.

37 ya, celakalah mereka yang 
a menyembah berhala, karena ib-
lis dari segala iblis senang akan 
mereka.

38 dan, kesimpulannya, cela-
kalah mereka semua yang mati 
dalam dosa-dosa mereka; karena 
mereka akan a kembali kepada 
allah, dan melihat muka-Nya, 
dan tetap tinggal dalam dosa-
dosa mereka.

39 hai, saudara-saudara terka-
sihku, ingatlah keseraman dalam 
melanggar terhadap allah Ku-
dus itu, dan juga keseraman da-
lam menyerah pada bujukan dari 
a yang licik itu. ingatlah, b berpi-
kiran badani adalah c kematian, 
dan berpikiran rohani adalah d ke-
hidupan yang e kekal.

40 hai, saudara-saudara ter-

 28 d ams. 14:6;  
yer. 8:8–9; rm. 1:22. 
PtS Kebijaksanaan; 
Kesombongan.

  e alma 37:12. 
PtS Nasihat.

 29 a 2 Ne. 28:26.
  b yakub 4:10.
 30 a luk. 12:34; 1 tim. 

6:10; a&P 56:16.
  b PtS miskin.
 31 a yeh. 33:30–33;  

mat. 11:15;  
mosia 26:28;  
a&P 1:2, 11, 14;  
musa 6:27.

 34 a ams. 19:9. PtS dusta; 
Jujur, Kejujuran.

  b PtS Neraka.
 35 a Kel. 20:13;  

mosia 13:21.
  b PtS hukuman mati.
 36 a 3 Ne. 12:27–29. 

PtS Kesucian.

 37 a PtS Pemujaan 
Berhala.

 38 a alma 40:11, 13.
 39 a 2 Ne. 28:20–22; 32:8; 

mosia 2:32; 4:14; 
alma 30:53.

  b rm. 8:6. PtS Badani.
  c PtS Kematian 

rohani.
  d ams. 11:19.
  e PtS Kehidupan 

Kekal.
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kasihku, pasanglah telinga ter-
hadap perkataanku. ingatlah 
keagungan yang Kudus dari 
israel. Janganlah berkata bahwa 
aku telah mengucapkan apa 
yang keras terhadapmu; karena 
jika kamu lakukan, kamu akan 
mencaci maki a kebenaran, ka-
rena aku telah mengucapkan fir-
man dari Pembuatmu. aku tahu 
bahwa perkataan kebenaran itu 
b keras terhadap segala ketidak-
bersihan; tetapi yang saleh tidak 
takut padanya, karena mereka 
mengasihi kebenaran dan tak 
terguncangkan.

41 hai, maka, saudara-saudara 
terkasihku, a datanglah kepada 
tuhan, yang Kudus. ingatlah 
bahwa jalan-Nya adalah benar. 
lihatlah, b jalan bagi manusia 
adalah c sempit, tetapi itu berada 
di suatu lintasan lurus di hadap-
annya, dan penjaga d gerbangnya 
adalah yang Kudus dari israel; 
dan dia tidak mempekerjakan 
hamba di sana; dan tidak ada ja-
lan lain kecuali melalui gerbang 
itu; karena dia tidak dapat di-
tipu, karena tuhan allah adalah 
nama-Nya.

42 dan barang siapa mengetuk, 
kepadanya akanlah dia bukakan; 
dan yang a bijak, dan yang terpe-
lajar, dan mereka yang kaya, yang 

b congkak karena pembelajaran 
mereka, dan kebijaksanaan me-
reka, dan kekayaan mereka—ya, 
mereka adalah mereka yang dia 
remehkan; dan kecuali mereka 
akan membuang hal-hal ini, dan 
menganggap diri mereka c orang 
bodoh di hadapan allah, dan 
datang dengan kedalaman d ke-
rendahan hati, dia tidak akan 
membukakan bagi mereka.

43 tetapi apa pun tentang yang 
bijak dan yang bijaksana akan 
a disembunyikan dari mereka 
selamanya—ya, kebahagiaan 
itu yang dipersiapkan bagi para 
orang suci.

44 hai, saudara-saudara ter-
kasihku, ingatlah perkataanku. 
lihatlah, aku menanggalkan 
pakaianku, dan aku mengibas-
kannya di hadapanmu; aku ber-
doa kepada allah keselamatanku 
agar dia memandangku dengan 
a mata-Nya yang penuh selidik; 
karenanya, kamu akan mengeta-
hui pada hari terakhir, ketika se-
mua orang akan dihakimi untuk 
pekerjaan mereka, bahwa allah 
israel bersaksi bahwa aku b me-
ngibaskan kedurhakaanmu dari 
jiwaku, dan bahwa aku berdiri 
dengan kecemerlangan di ha-
dapan-Nya, dan c dibersihkan 
dari darahmu.

 40 a PtS Kebenaran.
  b 1 Ne. 16:2;  

2 Ne. 28:28; 33:5.
 41 a 1 Ne. 6:4; yakub 1:7; 

Omni 1:26;  
moro. 10:30–32.

  b 2 Ne. 31:17–21;  
alma 37:46;  

a&P 132:22, 25.
  c luk. 13:24; 2 Ne. 

33:9; hel. 3:29–30.
  d 2 Ne. 31:9, 17–18; 

3 Ne. 14:13–14;  
a&P 43:7; 137:2.

 42 a mat. 11:25.
  b PtS Kesombongan.

  c 1 Kor. 3:18–21.
  d PtS rendah hati, 

Kerendahan hati.
 43 a 1 Kor. 2:9–16.
 44 a yakub 2:10.
  b yakub 1:19.
  c yakub 2:2;  

mosia 2:28.
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45 hai, saudara-saudara terka-
sihku, berpalinglah dari dosa-
dosamu; guncangkanlah a rantai 
dari dia yang hendak mengi-
katmu erat-erat; datanglah ke-
pada allah itu yang adalah b batu 
karang keselamatanmu.

46 Persiapkanlah jiwamu un-
tuk hari yang mulia itu ketika 
a keadilan akan diberikan ke-
pada yang saleh, bahkan hari 
b penghakiman, agar kamu bo-
leh tidak menciut dengan rasa 
takut yang menyeramkan; agar 
kamu boleh tidak mengingat 
c kesalahanmu yang menyeram-
kan dalam kesempurnaan, dan 
terdesak untuk berseru: Ku-
duslah, kuduslah penghakim-
an-mu, ya tuhan allah yang 
d mahakuasa—tetapi aku tahu 
kesalahanku; aku melanggar 
hukum-mu, dan pelanggaranku 
adalah milikku; dan iblis telah 
mendapatkanku, sehingga aku 
adalah mangsa bagi kegetiran-
nya yang menyeramkan.

47 tetapi lihatlah, saudara-sau-
daraku, apakah perlu bahwa 
aku mesti membangunkanmu 
pada suatu kenyataan yang me-
nyeramkan akan hal-hal ini? 
akankah aku menekan jiwamu 
jika pikiranmu murni? akankah 
aku bersikap gamblang kepa-
damu menurut kegamblangan 

kebenaran jika kamu terbebas 
dari dosa?

48 lihatlah, jika kamu kudus 
aku akan berbicara kepadamu 
tentang kekudusan; tetapi karena 
kamu tidak kudus, dan kamu 
memandangku sebagai pengajar, 
mestilah perlu sekali bahwa aku 
a mengajarkanmu akibat b dosa.

49 lihatlah, jiwaku muak akan 
dosa, dan hatiku senang akan ke-
benaran; dan aku akan a memuji 
nama kudus allahku.

50 datanglah, saudara-sauda-
raku, setiap orang yang haus, da-
tanglah kamu ke a perairan; dan 
dia yang tidak memiliki uang, 
datanglah membeli dan makan; 
ya, datanglah membeli air ang-
gur dan susu tanpa b uang dan 
tanpa harga.

51 Karenanya, janganlah mem-
belanjakan uang untuk apa yang 
tak berharga, tidak juga a ker-
jamu untuk apa yang tidak da-
pat memuaskan. Simaklah aku 
dengan tekun, dan ingatlah per-
kataan yang telah aku ucapkan; 
dan datanglah kepada yang Ku-
dus dari israel, dan b kenyang-
kanlah dirimu dengan apa yang 
tidak musnah, tidak juga dapat 
busuk, dan biarlah jiwamu se-
nang akan ketambunan.

52 lihatlah, saudara-saudara 
terkasihku, ingatlah firman 

 45 a 2 Ne. 28:22;  
alma 36:18.

  b PtS Batu Karang.
 46 a PtS Keadilan.
  b PtS Penghakiman 

terakhir.

  c mosia 3:25.
  d 1 Ne. 1:14;  

musa 2:1.
 48 a alma 37:32.
  b PtS dosa.
 49 a 1 Ne. 18:16.

 50 a PtS air hidup.
  b alma 42:27.
 51 a yes. 55:1–2.
  b 2 Ne. 31:20; 32:3; 

3 Ne. 12:6. 
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allahmu; berdoalah kepada-
Nya secara berkelanjutan pada 
siang hari, dan a berterimaka-
sihlah pada nama kudus-Nya 
pada malam hari. Biarlah hatimu 
bersukacita.

53 dan lihatlah betapa agung-
nya a perjanjian-perjanjian tuhan, 
dan betapa agungnya abdikasi-
Nya bagi anak-anak manusia; 
dan karena keagungan-Nya, dan 
kasih karunia dan b belas kasih-
an-Nya, dia telah berjanji ke-
pada kita bahwa benih keturunan 
kita tidak akan sepenuhnya di-
hancurkan, secara daging, tetapi 
bahwa dia akan melindungi me-
reka; dan pada angkatan-ang-
katan mendatang mereka akan 
menjadi suatu c cabang yang sa-
leh bagi bani israel.

54 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, aku hendak berbicara 
kepadamu lebih banyak; tetapi 
esok hari aku akan memaklum-
kan kepadamu sisa perkataanku. 
amin.

PaSal 10

Orang-orang Yahudi akan menyalib-
kan Allah mereka—Mereka akan di-
cerai-beraikan sampai mereka mulai 
percaya kepada-Nya—Amerika akan 
menjadi suatu tanah kemerdekaan di 

mana tidak ada raja yang akan me-
merintah—Perdamaikanlah dirimu 
dengan Allah dan perolehlah kesela-
matan melalui kasih karunia-Nya. 
Kira-kira tahun 559–545 SM.

dan sekarang, aku, yakub, ber-
bicara kepadamu lagi, saudara-
saudara terkasihku, mengenai 
a cabang yang saleh ini yang me-
ngenainya telah aku bicarakan.

2 Karena lihatlah, a janji-janji 
yang telah kita dapatkan ada-
lah janji-janji kepada kita secara 
daging; karenanya, sebagaimana 
telah diperlihatkan kepadaku 
bahwa banyak dari anak-anak 
kita akan binasa dalam daging 
karena ketidakpercayaan, wa-
laupun demikian, allah akan 
penuh belas kasihan kepada ba-
nyak orang; dan anak-anak kita 
akan dipulihkan, agar mereka 
boleh datang pada apa yang 
akan memberi mereka penge-
tahuan sejati tentang Penebus 
mereka.

3 Karenanya, seperti yang aku 
katakan kepadamu, mestilah 
perlu sekali bahwa Kristus—ka-
rena pada malam terakhir a ma-
laikat itu berbicara kepadaku 
bahwa ini akan menjadi nama-
Nya—akan b datang ke antara 
orang-orang yahudi, ke antara 
mereka yang adalah bagian 

 52 a PtS terima Kasih.
 53 a PtS Perjanjian.
  b PtS Belas Kasihan.
  c PtS Kebun anggur 

tuhan.
10 1 a 1 Ne. 15:12–16;  

2 Ne. 3:5;  
yakub 5:43–45.

 2 a 1 Ne. 22:8;  
3 Ne. 5:21–26; 21:4–7.

 3 a 2 Ne. 25:19;  
yakub 7:5;  

moro. 7:22.
  b PtS yesus Kristus—

Nubuat tentang kela-
hiran dan kematian 
yesus Kristus. 
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orang-orang yang lebih jahat di 
dunia; dan mereka akan c menya-
libkan-Nya—karena demikian-
lah yang patut bagi allah kita, 
dan tidak ada bangsa lain di atas 
bumi yang akan d menyalibkan 
e allah mereka.

4 Karena seandainya a mukjizat-
mukjizat dahsyat dikerjakan di 
antara bangsa-bangsa lain me-
reka akan bertobat, dan menge-
tahui bahwa dia adalah allah 
mereka.

5 tetapi karena a penipuan imam 
dan kedurhakaan, mereka yang 
berada di yerusalem akan mende-
gilkan diri mereka terhadap-Nya, 
sehingga dia disalibkan.

6 Karenanya, karena kedurha-
kaan mereka, kehancuran, ben-
cana kelaparan, sampar, dan 
pertumpahan darah akan da-
tang ke atas diri mereka; dan 
mereka yang tidak akan dibina-
sakan akan a dicerai-beraikan ke 
antara segala bangsa.

7 tetapi lihatlah, demikian-
lah firman a tuhan allah: b Bila-
mana masanya tiba ketika mereka 
akan percaya kepada-Ku, bahwa 
aku adalah Kristus, maka telah 
aku buat perjanjian dengan le-
luhur mereka bahwa mereka 
akan dipulihkan dalam daging, 

di atas bumi, ke tanah warisan 
mereka.

8 dan akan terjadi bahwa me-
reka akan a dikumpulkan dari  
penyerakan mereka yang lama, 
dari b pulau-pulau di laut, dan 
dari keempat bagian bumi; dan 
bangsa-bangsa bukan israel akan 
menjadi hebat di mata-Ku, firman 
allah, dalam c membawa mereka 
ke tanah warisan mereka.

9 a ya, para raja orang bukan 
israel akan menjadi bapa peng-
asuh bagi mereka, dan para ratu 
mereka akan menjadi ibu peng-
asuh; karenanya, b janji-janji tuhan 
adalah besar kepada orang-orang 
bukan israel, karena dia telah 
memfirmankannya, dan siapakah 
yang dapat membantah?

10 tetapi lihatlah, tanah ini, fir-
man tuhan, akan menjadi tanah 
warisanmu, dan a orang-orang 
bukan israel akan diberkati di 
atas tanah ini.

11 dan tanah ini akan menjadi 
suatu tanah a kemerdekaan bagi 
orang-orang bukan israel, dan 
tidak akan ada b raja di atas ta-
nah ini, yang akan bangkit bagi 
orang-orang bukan israel.

12 dan aku akan membentengi 
tanah ini terhadap segala bangsa 
yang lain.

 3 c 1 Ne. 11:33;  
mosia 3:9;  
a&P 45:52–53.

  d luk. 23:20–24.
  e 1 Ne. 19:10.
 4 a PtS mukjizat.
 5 a luk. 22:2.  

PtS Penipuan imam.
 6 a 1 Ne. 19:13–14. 

PtS israel—Pencerai-
beraian israel.

 7 a PtS tuhan.
  b 2 Ne. 25:16–17.
 8 a PtS israel— 

Pengumpulan israel.
  b 1 Ne. 22:4;  

2 Ne. 10:20–22;  
a&P 133:8.

  c 1 Ne. 22:8.
 9 a yes. 49:22–23.
  b 1 Ne. 22:8–9;  

a&P 3:19–20.
 10 a 2 Ne. 6:12.
 11 a PtS Bebas, 

Kebebasan.
  b mosia 29:31–32. 
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13 dan dia yang a berperang 
melawan Sion akan b binasa, fir-
man allah.

14 Karena dia yang mengang-
kat raja melawan-Ku akan binasa, 
karena aku, tuhan, a raja surga, 
akan menjadi raja mereka, dan 
aku akan menjadi b terang bagi 
mereka selamanya, yang mende-
ngar firman-Ku.

15 Karenanya, untuk alasan ini, 
agar a perjanjian-perjanjian-Ku 
boleh digenapi yang telah aku 
buat kepada anak-anak manusia, 
yang akan aku lakukan bagi 
mereka saat mereka berada da-
lam daging, aku mestilah perlu 
menghancurkan b pekerjaan ra-
hasia c kegelapan, dan pembu-
nuhan, dan kekejian.

16 Karenanya, dia yang berpe-
rang melawan a Sion, baik orang 
yahudi maupun orang bukan 
israel, baik yang terikat maupun 
yang bebas, baik laki-laki mau-
pun perempuan, akan binasa;  
karena b mereka adalah mereka 
yang adalah pelacur seluruh 
bumi; karena c mereka yang d bu-
kan untuk-Ku adalah e menen-
tang-Ku, firman allah kita.

17 Karena aku akan a mengge-
napi janji-janji-Ku yang telah aku 

buat kepada anak-anak manusia, 
yang akan aku lakukan bagi me-
reka saat mereka berada dalam 
daging—

18 Karenanya, saudara-saudara 
terkasihku, demikianlah firman 
allah kita: aku akan menyeng-
sarakan benih keturunanmu me-
lalui tangan orang-orang bukan 
israel; walaupun demikian, aku 
akan melunakkan hati a orang-
orang bukan israel, sehingga 
mereka akan seperti bapa bagi 
mereka; karenanya, orang-orang 
bukan israel akan b diberkati dan 
c terbilang di antara bani israel.

19 Karenanya, aku akan a mem-
persucikan tanah ini bagi benih 
keturunanmu, dan mereka yang 
akan terbilang di antara benih ke-
turunanmu, selamanya, untuk 
tanah warisan mereka; karena 
ini adalah tanah pilihan, firman 
allah kepadaku, melebihi segala 
tanah yang lain, karenanya aku 
akan menuntut semua orang 
yang berdiam di atasnya agar 
mereka akan menyembah-Ku, 
firman allah.

20 dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, melihat 
bahwa allah kita yang penuh 
belas kasihan telah memberi kita 

 13 a 1 Ne. 22:14, 19.
  b yes. 60:12.
 14 a alma 5:50;  

a&P 38:21–22; 
128:22–23;  
musa 7:53.

  b PtS terang Kristus.
 15 a PtS Perjanjian.
  b hel. 3:23.  

PtS Komplotan 
rahasia.

  c PtS Kegelapan 
rohani.

 16 a PtS Sion.
  b 1 Ne. 13:4–5.
  c 1 Ne. 14:10.
  d 1 Ne. 22:13–23;  

2 Ne. 28:15–32;  
3 Ne. 16:8–15;  
eter 2:9.

  e mat. 12:30.
 17 a a&P 1:38.

 18 a luk. 13:28–30;  
a&P 45:7–30.

  b ef. 3:6.
  c Gal. 3:7, 29;  

1 Ne. 14:1–2;  
3 Ne. 16:13;  
21:6, 22; 30:2;  
abr. 2:9–11.

 19 a 2 Ne. 3:2. 
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pengetahuan yang demikian be-
sar mengenai hal-hal ini, marilah 
kita mengingat-Nya, dan me-
ngesampingkan dosa-dosa kita, 
dan tidak menundukkan kepala 
kita, karena kita tidak dienyah-
kan; walaupun demikian, kita te-
lah a dihalau dari tanah warisan 
kita; tetapi kita telah dituntun  
ke suatu b tanah yang lebih baik, 
karena tuhan telah menjadikan 
laut c jalan kita, dan kita berada  
di atas sebuah d pulau di laut.

21 tetapi besarlah janji-janji 
tuhan kepada mereka yang be-
rada di atas a pulau-pulau di laut; 
karenanya sebagaimana itu di-
katakan pulau-pulau, mestilah 
ada lebih banyak daripada ini, 
dan itu dihuni juga oleh sauda-
ra-saudara kita.

22 Karena lihatlah, tuhan allah 
telah a menuntun pergi dari waktu 
ke waktu dari bani israel, menu-
rut kehendak dan kesenangan-
Nya. dan sekarang, lihatlah, 
tuhan mengingat mereka semua 
yang telah dipatahkan, karena-
nya dia mengingat kita juga.

23 Oleh karena itu, senangkan-
lah hatimu, dan ingatlah bahwa 
kamu a bebas untuk b bertindak 
bagi dirimu sendiri—untuk c me-
milih jalan kematian abadi atau 
jalan kehidupan kekal.

24 Karenanya, saudara-saudara 

terkasihku, perdamaikanlah di-
rimu dengan kehendak allah, 
dan bukan dengan kehendak ib-
lis dan daging; dan ingatlah, sete-
lah kamu berdamai dengan allah, 
bahwa adalah hanya dalam dan 
melalui a kasih karunia allah 
maka kamu b diselamatkan.

25 Karenanya, semoga allah 
membangkitkanmu dari kema-
tian melalui kuasa kebangkitan, 
dan juga dari kematian abadi me-
lalui kuasa a pendamaian, agar 
kamu boleh diterima di dalam 
kerajaan allah yang kekal, agar 
kamu boleh memuji-Nya melalui 
kasih karunia yang ilahi. amin.

PaSal 11

Yakub melihat Penebusnya—Hu-
kum Musa melambangkan Kristus 
dan membuktikan Dia akan datang. 
Kira-kira tahun 559–545 SM.

dan sekarang, a yakub membi-
carakan banyak hal lagi kepada 
bangsaku pada waktu itu; walau-
pun demikian hanya hal-hal ini 
yang telah aku suruh b tuliskan, 
karena apa yang telah aku tulis-
kan cukuplah bagiku.

2 dan sekarang, aku, Nefi, me-
nulis lebih banyak lagi kata-kata 
a yesaya, karena jiwaku senang 

 20 a 1 Ne. 2:1–4.
  b 1 Ne. 2:20.  

PtS tanah 
terjanjikan.

  c 1 Ne. 18:5–23.
  d yes. 11:10–12.

 21 a 1 Ne. 19:15–16; 22:4.
 22 a 1 Ne. 22:4.
 23 a PtS hak Pilihan.
  b 2 Ne. 2:16.
  c ul. 30:19.
 24 a PtS Kasih Karunia.

  b PtS Keselamatan.
 25 a PtS Pendamaian.
11 1 a 2 Ne. 6:1–10.
  b 2 Ne. 31:1.
 2 a 3 Ne. 23:1. 
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akan kata-katanya. Karena aku 
akan mempersamakan kata-kata-
nya dengan bangsaku, dan aku 
akan mewartakannya kepada se-
mua anakku, karena dia sungguh 
melihat b Penebusku, bahkan se-
perti aku telah melihat-Nya.

3 dan adikku, yakub, juga te-
lah a melihat-Nya seperti aku te-
lah melihat-Nya; karenanya, aku 
akan mewartakan perkataan me-
reka kepada anak-anakku untuk 
membuktikan kepada mereka 
bahwa perkataanku adalah be-
nar. Karenanya, melalui per-
kataan b tiga orang, allah telah 
berfirman, aku akan menegak-
kan firman-Ku. Walaupun de-
mikian, allah mengutus lebih 
banyak saksi, dan dia membuk-
tikan segala firman-Nya.

4 lihatlah, jiwaku senang dalam 
a membuktikan kepada bangsaku 
kebenaran tentang b kedatangan 
Kristus; karena, untuk tujuan ini-
lah c hukum musa telah diberikan; 
dan segala sesuatu yang telah 
diberikan oleh allah sejak awal 
dunia, kepada manusia, adalah 
perlambangan tentang dia.

5 dan juga jiwaku senang akan 
a perjanjian-perjanjian tuhan  
yang telah dia buat kepada lelu-
hur kita; ya, jiwaku senang akan 
kasih karunia-Nya, dan akan 
keadilan, dan kuasa, dan belas 

kasihan-Nya dalam rencana yang 
besar dan kekal untuk pembe-
basan dari kematian.

6 dan jiwaku senang dalam 
membuktikan kepada bangsaku 
bahwa a kecuali Kristus akan da-
tang semua orang mesti binasa.

7 Karena jika a tidak ada Kristus 
tidaklah ada allah; dan jika ti-
dak ada allah kita tidaklah ada, 
karena tidak dapat ada b pencip-
taan. tetapi ada seorang allah, 
dan dia adalah Kristus, dan dia 
datang pada kegenapan waktu-
Nya sendiri.

8 dan sekarang, aku menulis 
sebagian dari kata-kata yesaya, 
agar barang siapa dari bangsaku 
yang akan melihat kata-kata 
ini boleh mengangkat hati me-
reka dan bersukacita bagi semua 
orang. Sekarang, inilah kata-kata 
itu, dan kamu boleh mempersa-
makannya denganmu dan de-
ngan semua orang.

PaSal 12

Yesaya melihat bait suci zaman akhir, 
pengumpulan Israel, dan peng-
hakiman dan kedamaian mileni-
um—Yang sombong dan jahat akan 
dijadikan rendah pada Kedatangan 
Kedua—Bandingkan dengan Yesaya 
2. Kira-kira tahun 559–545 SM.

 2 b PtS Penebus.
 3 a 2 Ne. 2:3;  

yakub 7:5.
  b 2 Ne. 27:12;  

eter 5:2–4;  
a&P 5:11.

 4 a 2 Ne. 31:2.
  b yakub 4:5;  

yarom 1:11;  
alma 25:15–16;  
eter 12:19.

  c 2 Ne. 5:10.

 5 a PtS Perjanjian 
abraham.

 6 a mosia 3:15.
 7 a 2 Ne. 2:13.
  b PtS Penciptaan. 
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Firman yang a yesaya, putra 
amos, b lihat mengenai yehuda 
dan yerusalem:

2 dan akan terjadi pada zaman 
terakhir, ketika a gunung b rumah 
tuhan akan ditegakkan di pun-
cak c gunung-gunung, dan akan 
ditinggikan melebihi bukit-bukit, 
dan segala bangsa akan menga-
lir ke sana.

3 dan banyak orang akan pergi 
dan berkata, datanglah kamu, 
dan marilah kita naik ke gu-
nung tuhan, ke rumah allah 
yakub; dan dia akan mengajari 
kita tentang jalan-Nya, dan kita 
akan a berjalan pada jalan-Nya; 
karena dari Sion akan keluar 
b hukum, dan firman tuhan dari 
yerusalem.

4 dan dia akan a menghakimi 
di antara bangsa-bangsa, dan 
akan menghardik banyak orang: 
dan mereka akan menempa pe-
dang mereka menjadi mata ba-
jak, dan tombak mereka menjadi 
alat pangkas—bangsa tidak akan 
mengangkat pedang melawan 
bangsa, tidak juga mereka akan 
belajar berperang lagi.

5 hai bani yakub, datanglah 
kamu dan marilah kita berjalan 
dalam terang tuhan; ya, datang-
lah, karena kamu semuanya telah 
a tersesat, setiap orang ke jalan-
nya yang jahat.

6 Oleh karena itu, ya tuhan, 
engkau telah meninggalkan 
umat-mu, bani yakub, karena 
mereka a dipenuhi dari timur, 
dan menyimak para ahli nujum 
seperti b orang-orang Filistin, dan 
mereka c menyenangkan diri me-
reka sendiri dengan anak-anak 
orang asing.

7 tanah mereka juga penuh de-
ngan perak dan emas, tidak juga 
ada akhir dari harta benda me-
reka; tanah mereka juga penuh 
dengan kuda, tidak juga ada 
akhir dari kereta-kereta kuda 
mereka.

8 tanah mereka juga penuh 
a berhala-berhala; mereka me-
nyembah pekerjaan tangan me-
reka sendiri, apa yang telah jari 
mereka sendiri buat.

9 dan orang biasa a tidak mem-
bungkukkan diri, dan orang 
hebat tidak merendahkan hati-

12 1 a yesaya pasal 2–14 
dikutip dari lem-
pengan-lempengan 
kuningan oleh 
Nefi dalam 2 Ne. 
12–24; ada bebe-
rapa perbedaan da-
lam pengutaraan 
yang hendaknya 
diperhatikan.

  b iBr khazah, arti-
nya “peroleh peng-
lihatan.” itu berarti 
yesaya menerima 
pesannya melalui 

suatu penglihatan 
dari tuhan.

 2 a yl. 3:17. PtS Sion.
  b PtS Bait Suci.
  c a&P 49:25.
 3 a PtS Berjalan ber-

sama allah.
  b iBr ajaran, atau dok-

trin. PtS injil.
 4 a 2 Ne. 21:2–9.
 5 a 2 Ne. 28:14;  

mosia 14:6;  
alma 5:37.

 6 a yaitu dipenuhi, di-
perlengkapi dengan 

ajaran, kepercayaan 
asing.  
mzm. 106:35.

  b PtS Orang-Orang 
Filistin.

  c iBr berpegangan ta-
ngan dengan, atau 
membuat perjanjian 
dengan.

 8 a PtS Pemujaan 
Berhala.

 9 a yaitu kepada allah; 
dia menyembah ber-
hala-berhala sebagai 
gantinya.
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nya, oleh karena itu, janganlah 
mengampuninya.

10 hai kamu orang-orang jahat, 
masuklah ke dalam batu karang, 
dan a bersembunyilah engkau 
dalam debu, karena rasa takut 
akan tuhan dan kemuliaan ke-
agungan-Nya akan menghan-
tam engkau.

11 dan akan terjadi bahwa pan-
dangan tinggi hati manusia akan 
direndahkan, dan ketakaburan 
manusia akan dibungkukkan, 
dan tuhan saja akan dipermuli-
akan pada masa itu.

12 Karena a hari tuhan Semesta 
alam segera tiba ke atas segala 
bangsa, ya, ke atas setiap orang; 
ya, ke atas yang b sombong dan 
tinggi hati, dan ke atas setiap 
orang yang terangkat-angkat, 
dan dia akan dijadikan rendah.

13 ya, dan hari tuhan akan da-
tang ke atas semua pohon cedar 
di libanon, karena itu tinggi dan 
terangkat; dan ke atas semua po-
hon ek di Basan;

14 dan ke atas semua gunung 
yang tinggi, dan ke atas semua 
bukit, dan ke atas segala bangsa 
yang terangkat-angkat, dan ke 
atas setiap khalayak;

15 dan ke atas setiap menara 
yang tinggi, dan ke atas setiap 
tembok yang berpagar;

16 dan ke atas semua kapal di 
a laut, dan ke atas semua kapal 
tarsis, dan ke atas semua peman-
dangan yang menyenangkan.

17 dan ketinggian hati manusia 
akan dibungkukkan, dan ketaka-
buran orang-orang akan dijadi-
kan rendah; dan tuhan saja akan 
dipermuliakan pada a masa itu.

18 dan berhala-berhala akan se-
penuhnya dia hapuskan.

19 dan mereka akan pergi ke 
dalam lubang-lubang di batu 
karang, dan ke dalam gua-gua 
di tanah, karena rasa takut akan 
tuhan akan datang ke atas diri 
mereka dan kemuliaan keagung-
an-Nya akan menghantam me-
reka, ketika dia bangkit untuk 
mengguncangkan tanah dengan 
menakutkan.

20 Pada masa itu orang akan 
a melemparkan berhala-berhala 
peraknya, dan berhala-berhala 
emasnya, yang telah dia buat bagi 
dirinya untuk disembah, pada ti-
kus tanah dan pada kelelawar;

21 untuk pergi ke dalam ce-
lah-celah di batu karang, dan 
ke puncak-puncak batu karang 
yang kasar, karena rasa takut 
akan tuhan akan datang ke atas 
diri mereka dan keagungan ke-
muliaan-Nya akan menghantam 
mereka, ketika dia bangkit untuk 

 10 a alma 12:14.
 12 a PtS Kedatangan Ke-

dua yesus Kristus.
  b mal. 4:1;  

2 Ne. 23:11;  
a&P 64:24.

 16 a Versi bahasa 
yunani (Septuagin) 

memiliki satu ung-
kapan yang tidak di-
miliki bahasa ibrani, 
dan bahasa ibrani 
memiliki satu ung-
kapan yang  
tidak dimiliki ba-
hasa yunani; tetapi 

2 Ne. 12:16 memiliki  
keduanya.  
mzm. 48:8;  
yeh. 27:25.

 17 a yaitu hari keda-
tangan tuhan dalam 
kemuliaan.

 20 a iBr membuang.
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mengguncangkan tanah dengan 
menakutkan.

22 Berhentilah kamu dari a ma-
nusia, yang napasnya ada di 
dalam lubang hidungnya; ka-
rena dalam hal apakah dia da-
pat dianggap?

PaSal 13

Yehuda dan Yerusalem akan dihu-
kum karena ketidakpatuhannya—
Tuhan membela dan menghakimi 
umat-Nya—Para putri Sion dikutuk 
dan disiksa karena keduniawian me-
reka—Bandingkan dengan Yesaya 3. 
Kira-kira tahun 559–545 SM.

Karena lihatlah, tuhan, tuhan 
Semesta alam, menyingkirkan 
dari yerusalem, dan dari yehuda, 
persediaan dan bahan pokok, 
seluruh bahan pokok roti, dan 
seluruh persediaan air—

2 Orang yang perkasa, dan 
orang yang berperang, hakim, 
dan nabi, dan yang bijaksana, 
dan sesepuh;

3 Pemimpin atas lima puluh, 
dan orang terhormat, dan pena-
sihat, dan tukang yang piawai, 
dan ahli pidato yang fasih.

4 dan aku akan memberikan 
anak-anak kepada mereka un-
tuk menjadi pangeran mereka, 

dan bayi-bayi akan memerintah 
atas diri mereka.

5 dan orang-orang akan ditin-
das, setiap orang oleh yang lain, 
dan setiap orang oleh sesama-
nya; anak akan berperilaku diri 
dengan sombong terhadap se-
sepuh, dan yang nista terhadap 
yang terhormat.

6 Ketika seseorang akan men-
cengkeram saudara laki-laki-
nya di rumah ayahnya, dan akan 
berkata: engkau memiliki pa-
kaian, jadilah engkau penguasa 
kami, dan janganlah biarkan a re-
runtuhan ini datang di bawah 
tanganmu—

7 Pada masa itu akanlah dia 
bersumpah, mengatakan: aku ti-
dak mau menjadi a penyembuh; 
karena di dalam rumahku tidak 
ada baik roti tidak juga pakaian; 
janganlah menjadikanku pengu-
asa atas orang-orang.

8 Karena yerusalem a runtuh, 
dan yehuda b terjatuh, karena 
bahasa mereka dan perbuatan 
mereka telah menentang tuhan, 
menggusarkan mata kemuliaan-
Nya.

9 Gambaran air muka mereka 
bersaksi menentang mereka, 
dan memaklumkan dosa mereka 
menjadi bahkan seperti a Sodom, 
dan mereka tidak dapat me-
nyembunyikannya. Celakalah 

 22 a yaitu Berhentilah 
bergantung kepada 
manusia fana; dia 
berkekuatan kecil di-
bandingkan dengan 
allah.  

musa 1:10.
13 6 a yes. 3:6.
 7 a iBr pembalut (un-

tuk luka); yaitu, aku 
tidak dapat meme-
cahkan persoalan-

persoalanmu.
 8 a yer. 9:11.
  b rat. 1:3.
 9 a Kej. 19:1, 4–7, 24–25. 

PtS homoseksualitas. 
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jiwa mereka, karena mereka te-
lah memberi imbalan yang jahat 
bagi diri mereka sendiri!

10 Berkatalah kepada yang sa-
leh bahwa adalah a baik-baik  
saja dengan mereka; karena me-
reka akan makan buah perbuat-
an mereka.

11 Celakalah yang jahat, karena 
mereka akan binasa; karena pa-
hala bagi tangan mereka akan  
berada di atas diri mereka!

12 dan umat-Ku, anak-anak 
adalah penindas mereka, dan 
kaum wanita berkuasa atas 
diri mereka. hai umat-Ku, me-
reka yang a memimpin engkau 
menyebabkan engkau khilaf 
dan menghancurkan jalan dari 
jalanmu.

13 tuhan berdiri untuk a mem-
bela, dan berdiri untuk mengha-
kimi orang-orang.

14 tuhan akan masuk ke dalam 
penghakiman bersama para se-
sepuh dari umat-Nya dan para 
a pangerannya; karena kamu te-
lah b melahap c kebun anggur dan 
d jarahan e orang miskin di dalam 
rumahmu.

15 apa maksud kamu? Kamu 
memukul umat-Ku sampai 

berkeping-keping, dan meng-
gilas muka yang miskin, firman 
tuhan allah Semesta alam.

16 Selain itu, tuhan berfirman: 
Karena para putri Sion takabur, 
dan berjalan dengan leher dijen-
jangkan dan mata jalang, ber-
jalan dan a berlenggak-lenggok 
sewaktu mereka melangkah, dan 
membuat suatu bunyi gemeren-
cing dengan kaki mereka—

17 Oleh karena itu tuhan akan 
menghantam dengan kudis mah-
kota kepala para putri Sion, 
dan tuhan akan a menelanjangi 
bagian-bagian mereka yang 
terlarang.

18 Pada masa itu tuhan akan 
menyingkirkan semarak perhias-
an gemerencing mereka, dan 
a cadar, dan b jamang bulat mi-
rip bulan;

19 Kalung, dan gelang, dan 
a selendang;

20 topi, dan perhiasan kaki, dan 
ikat kepala, dan wadah wewa-
ngian, dan anting-anting;

2 1  C i n c i n ,  d a n  p e r m a t a 
hidung;

22 a Setelan pakaian yang bergan-
ti-ganti, dan jubah, dan selubung 
kepala, dan tusuk rambut;

 10 a ul. 12:28.
 12 a yes. 9:16.
 13 a iBr berperkara.  

mi. 6:2;  
a&P 45:3–5.

 14 a iBr penguasa, atau 
pemimpin.

  b iBr melalap dengan 
api, atau membakar.

  c yes. 5:7.
  d yaitu keuntungan 

hasil penggelapan.

  e 2 Ne. 28:12–13.
 16 a yaitu berjalan  

dengan langkah-
langkah yang pen-
dek, yang cepat 
dengan cara yang 
dibuat-buat.

 17 a iBr menyingkap; 
idiom yang artinya 
“mempermalukan 
mereka.”

 18 a mungkin jala 

rambut. yang ber-
wenang tidak selalu 
sepakat dengan je-
nis perhiasan perem-
puan yang tercatat di 
ayat 18–23.

  b yaitu perhiasan 
yang dibentuk se-
perti bulan sabit.

 19 a iBr kerudung.
 22 a iBr pakaian yang 

gemerlapan.
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23 a hiasan beling, dan kain le-
nan yang halus, dan tudung ke-
pala, dan kerudung.

24 dan akan terjadi, alih-alih 
bau harum akan ada bau bu-
suk; alih-alih kain pembebat, 
a pakaian koyak; dan alih-alih 
rambut yang tertata rapi, kebo-
takan; dan alih-alih b hiasan pe-
nutup dada, kain pembebat dari 
pakaian berkabung; c selar alih-
alih kecantikan.

25 Kaum priamu akan jatuh 
oleh pedang dan orang-orang 
perkasamu dalam perang.

26 dan gerbang-gerbangnya 
akan meratap dan berduka nes-
tapa; dan dia akan telantar, dan 
akan duduk di atas tanah.

PaSal 14

Sion dan para putrinya akan di-
tebus dan dibersihkan pada masa 
m i l e n i u m — B a n d i n g k a n  d e -
ngan Yesaya 4. Kira-kira tahun 
559–545 SM.

dan pada masa itu, tujuh wanita 
akan mencengkeram satu pria, 
mengatakan: Kami akan makan 
roti kami sendiri, dan mengena-
kan busana kami sendiri; hanya 
biarkanlah kami disebut dengan 

namamu untuk menyingkirkan 
a aib kami.

2 Pada masa itu akanlah a ca-
bang tuhan indah dan mulia; 
buah dari tanah sangatlah bagus 
dan menarik bagi mereka yang 
lolos dari israel.

3 dan akan terjadi, mereka yang 
ditinggalkan di Sion dan tetap 
tinggal di yerusalem akan di-
sebut kudus, setiap orang yang 
tertulis di antara yang hidup di 
yerusalem—

4 a Ketika tuhan akan telah 
b membasuh kotoran para putri 
Sion, dan akan telah menahirkan 
darah yerusalem dari tengahnya 
dengan roh penghakiman dan de-
ngan roh c pembakaran.

5 dan tuhan akan mencipta-
kan di atas setiap tempat kedi-
aman di gunung Sion, dan di 
atas pertemuan-pertemuannya, 
segumpal a awan dan asap pada 
siang hari dan sinar api yang me-
nyala-nyala pada malam hari; 
karena di atas segalanya kemu-
liaan Sion akan menjadi sebuah 
pertahanan.

6 dan akan ada sebuah kemah 
suci sebagai bayang-bayang pada 
waktu siang hari dari panas, dan 
sebagai tempat a perlindungan, 
dan tempat bernaung dari badai 
dan dari hujan.

 23 a atau pakaian tem-
bus pandang.

 24 a iBr pakaian 
rombeng.

  b atau sebuah jubah.
  c atau penge-

capan (suatu tanda 
perbudakan).

14 1 a yaitu aib karena ti-
dak menikah dan ti-
dak memiliki anak.

 2 a yes. 60:21;  
2 Ne. 3:5;  
yakub 2:25.

 4 a yaitu Ketika tuhan 
telah membersihkan 

bumi.
  b PtS Basuh, 

Pembasuhan.
  c mal. 3:2–3; 4:1.
 5 a Kel. 13:21.
 6 a yes. 25:4;  

a&P 115:6. 
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PaSal 15

Kebun anggur Tuhan (Israel) akan 
menjadi telantar, dan umat-Nya 
akan tercerai-berai—Celaka akan 
datang ke atas diri mereka dalam 
keadaan mereka yang murtad dan 
tercerai-berai—Tuhan akan meng-
angkat panji dan mengumpulkan 
Israel—Bandingkan dengan Yesaya 
5. Kira-kira tahun 559–545 SM.

dan pada waktu itu akanlah aku 
bernyanyi untuk yang sangat ter-
kasihku suatu a nyanyian tentang 
yang terkasihku, bertalian de-
ngan kebun anggur-Nya. yang 
sangat terkasihku memiliki se-
buah kebun anggur di suatu bu-
kit yang sangat subur.

2 dan dia memagarinya, dan 
mengenyahkan batu-batunya, 
dan menanaminya dengan a po-
kok anggur paling pilihan, dan 
membangun sebuah menara di 
tengahnya, dan juga membuat se-
buah alat pemeras anggur di da-
lamnya; dan dia mengharapkan 
bahwa itu akan menghasilkan 
buah anggur, dan itu mengha-
silkan buah anggur liar.

3 dan sekarang, hai penghuni 
yerusalem, dan orang-orang di 
yehuda, nilailah, aku memin-
tamu, antara aku dan kebun 
anggur-Ku.

4 apa yang dapat dilakukan 
lagi untuk kebun anggur-Ku 
yang belum aku lakukan di 
dalamnya? Karenanya, ketika 
aku mengharapkan bahwa itu 
akan menghasilkan buah ang-
gur itu menghasilkan buah ang-
gur liar.

5 dan sekarang pergilah; aku 
akan memberi tahu kamu apa 
yang akan aku lakukan terhadap 
kebun anggur-Ku—aku akan 
a menyingkirkan pagarnya, dan 
itu akan dilahap; dan aku akan 
menumbangkan temboknya, dan 
itu akan diinjak-injak;

6 dan aku akan melenyap-
kannya; itu tidak akan dipang-
kas tidak juga digali; tetapi akan 
muncul a tanaman beronak dan 
semak berduri; aku akan juga 
memerintahkan awan agar ti-
dak b menurunkan hujan ke  
atasnya.

7 Karena a kebun anggur tuhan 
Semesta alam adalah bani israel, 
dan orang-orang yehuda tanam-
an-Nya yang menyenangkan; dan 
dia menanti-nantikan b pengha-
kiman, dan lihatlah, penindasan; 
untuk kebenaran, tetapi lihatlah, 
suatu seruan.

8 Celakalah mereka yang meng-
gabungkan a rumah dengan ru-
mah, sampai tidak dapat ada 
tempat, agar mereka boleh 

15 1 a yaitu Nabi itu 
menggubah suatu 
nyanyian atau per-
umpamaan puitis 
tentang kebun ang-
gur, memperlihatkan 

belas kasihan allah 
dan ketidaktang-
gapan israel.

 2 a yer. 2:21.
 5 a mzm. 80:13.
 6 a yes. 7:23; 32:13.

  b yer. 3:3.
 7 a PtS Kebun anggur 

tuhan.
  b atau keadilan.
 8 a mi. 2:1–2. 
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ditempatkan b sendirian di te-
ngah bumi!

9 di telinga-Ku, firman tuhan 
Semesta alam, sebenarnya ba-
nyak rumah akan telantar, dan 
kota-kota besar dan permai tanpa 
penghuni.

10 ya, sepuluh ekar kebun ang-
gur akan menghasilkan satu a bat, 
dan benih satu homer akan meng-
hasilkan satu efa.

11 Celakalah mereka yang ba-
ngun pada dini hari, agar me-
reka boleh a mencari minuman 
keras, yang berlanjut sampai ma-
lam, dan b air anggur mengobar-
kan mereka!

12 dan harpa, dan rebab, rebana, 
dan seruling, dan air anggur ada 
dalam perjamuan mereka; tetapi 
mereka a tidak menganggap pe-
kerjaan tuhan, tidak juga memer-
hatikan cara kerja tangan-Nya.

13 Oleh karena itu, umat-Ku 
pergi ke dalam penawanan, ka-
rena mereka tidak memiliki a pe-
ngetahuan; dan orang-orang 
terhormat mereka sangat lapar, 
dan khalayak ramai mereka ke-
ring karena rasa haus.

14 Oleh karena itu, neraka telah 
memperluas dirinya, dan mem-
buka mulutnya tanpa batas; dan 

kemuliaan mereka, dan khalayak 
ramai mereka, dan kemegahan 
mereka, dan dia yang bersuka-
cita, akan turun ke dalamnya.

15 dan orang biasa akan di-
runtuhkan, dan orang yang per-
kasa akan direndahkan, dan 
mata orang yang tinggi hati akan 
direndahkan.

16 tetapi tuhan Semesta alam 
akan dipermuliakan dalam a peng-
hakiman, dan allah yang adalah 
kudus akan dikuduskan dalam 
kebenaran.

17 Pada waktu itu akanlah anak-
anak domba makan menurut ca-
ranya, dan tempat-tempat tandus 
dari yang gemuk akanlah orang-
orang asing makan.

18 Celakalah mereka yang me-
narik kedurhakaan dengan tali 
a kesia-siaan, dan dosa b sea-
kan-akan dengan seutas tali 
gerobak;

19 yang berkata: Biarlah dia 
a memperlekas, mempergegas 
pekerjaan-Nya, agar kita boleh 
b melihatnya; dan biarlah nasihat 
yang Kudus dari israel semakin 
dekat dan datang, agar kita bo-
leh mengenalinya.

20 Celakalah mereka yang a me-
nyebut kejahatan itu baik, dan 

 8 b yaitu ditinggalkan 
untuk berdiam  
seorang diri. Para 
tuan tanah yang 
kaya menelan  
tanah pertanian 
kecil dari yang 
miskin.

 10 a yeh. 45:10–11.
 11 a ams. 23:30–32.
  b PtS Firman 

Kebijaksanaan.
 12 a mzm. 28:5.
 13 a hos. 4:6. 

PtS Pengetahuan.
 16 a PtS yesus Kristus—

hakim.
 18 a PtS Pongah, 

Kepongahan.
  b yaitu mereka ter-

ikat pada dosa-
dosa mereka seperti 

binatang pada 
bebannya.

 19 a yer. 17:15.
  b yaitu mereka ti-

dak akan percaya 
kepada mesias 
sampai mereka 
melihat-Nya.

 20 a moro. 7:14, 18;  
a&P 64:16; 121:16. 
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kebaikan itu jahat, yang me-
nempatkan b kegelapan sebagai 
terang, dan terang sebagai kege-
lapan, yang menempatkan pahit 
sebagai manis, dan manis seba-
gai pahit!

21 Celakalah mereka yang a bi-
jak di mata mereka sendiri dan 
yang bijaksana dalam pandangan 
mereka sendiri!

22 Celakalah yang perkasa mi-
num air anggur, dan orang-orang 
berkekuatan yang mencampur 
minuman keras;

23 yang membenarkan yang 
jahat karena imbalan, dan a me-
nyingkirkan kebenaran orang sa-
leh darinya!

24 Oleh karena itu, bagaikan 
a api melahap b tunggul jerami, 
dan nyala api melalap c sekam, 
akar mereka akan menjadi kebu-
sukan, dan bunga-bunga mereka 
akan naik bagaikan debu; karena 
mereka telah membuang hukum 
tuhan Semesta alam, dan d me-
remehkan firman yang Kudus 
dari israel.

25 Oleh karena itu, a amarah 
tuhan tersulut terhadap umat-
Nya, dan dia telah merentangkan 
tangan-Nya terhadap mereka, 
dan telah menghantam mereka; 
dan bukit-bukit bergetar, dan 

bangkai mereka tercabik-cabik 
di tengah jalan. untuk semuanya 
ini amarah-Nya tidaklah dipa-
lingkan, tetapi tangan-Nya ma-
sih terentang.

26 dan dia akan mengangkat 
suatu a panji bagi bangsa-bangsa 
dari jauh, dan akan b bersuit 
bagi mereka dari ujung bumi; 
dan lihatlah, mereka akan c da-
tang dengan lekas secepatnya; 
tak seorang pun akan lelah ti-
dak juga tersandung di antara 
mereka.

27 tak seorang pun akan terle-
lap tidak juga tidur; tidak juga 
akanlah kain pembebat aurat me-
reka dilepaskan, tidak juga tali 
kasut mereka diputuskan;

28 yang anak panahnya akan 
tajam, dan semua busur mereka 
melengkung, dan kuku kuda 
mereka akan dianggap seperti 
batu api, dan roda mereka se-
perti angin puyuh, auman me-
reka seperti singa.

29 mereka akan mengaum se-
perti a singa muda; ya, mereka 
akan mengaum, dan menyambar 
mangsanya, dan akan membawa 
pergi dengan aman, dan tak seo-
rang pun akan membebaskan.

30 dan pada masa itu mereka 
akan mengaum terhadap mereka 

 20 b 1 yoh. 1:6.
 21 a ams. 3:5–7;  

2 Ne. 28:15.
 23 a yaitu merampas 

dari dia hak-haknya 
yang sah.

 24 a Ob. 1:18;  
mal. 4:1–2;  
2 Ne. 20:17.

  b yl. 2:5;  

1 Ne. 22:15, 23;  
2 Ne. 26:4, 6;  
a&P 64:23–24; 
133:64.

  c luk. 3:17;  
mosia 7:29–31.

  d 2 Sam. 12:7–9.
 25 a a&P 63:32;  

musa 6:27.
 26 a PtS Panji.

  b atau bersiul; yaitu, 
memberi tanda bagi 
pengumpulan.  
yes. 7:18;  
2 Ne. 29:2.

  c PtS israel— 
Pengumpulan israel.

 29 a 3 Ne. 21:12–13.
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seperti deru laut; dan jika me-
reka memandang ke tanah itu, 
lihatlah, kegelapan dan duka-
cita, dan terang digelapkan di 
langitnya.

PaSal 16

Yesaya melihat Tuhan—Dosa-dosa 
Yesaya diampuni—Dia dipanggil 
untuk bernubuat—Dia bernubuat 
tentang penolakan orang-orang 
Yahudi terhadap ajaran Kristus—
Sisanya akan kembali—Bandingkan 
dengan Yesaya 6. Kira-kira tahun 
559–545 SM.

Pada a tahun ketika raja uzia 
mati, aku melihat juga tuhan se-
dang duduk di atas takhta, tinggi 
dan terangkat, dan b ujung jubah-
nya memenuhi bait suci.

2 di atasnya berdirilah a serafim; 
masing-masing memiliki enam 
sayap; dengan dua dia menu-
tupi mukanya, dan dengan dua 
dia menutupi kakinya, dan de-
ngan dua dia terbang.

3 dan yang satu berseru kepada 
yang lain, dan berkata: Kuduslah, 
kuduslah, kuduslah, tuhan Se-
mesta alam; seluruh bumi penuh 
dengan kemuliaan-Nya.

4 dan a landasan ambang pintu 
bergerak oleh suara dia yang 

berseru, dan rumah itu dipenuhi 
dengan asap.

5 Kemudian berkatalah aku: 
Celakalah aku! karena aku a ta-
matlah; karena aku seorang pria 
berbibir najis; dan aku berdiam di 
tengah bangsa berbibir najis; ka-
rena mataku telah melihat raja, 
tuhan Semesta alam.

6 Kemudian terbanglah salah 
satu dari serafim itu kepadaku, 
memegang a bara api yang ber-
pijar dalam tangannya, yang te-
lah dia ambil dengan penjepit 
dari atas altar;

7 dan dia meletakkannya pada 
mulutku, dan berkata: tengoklah, 
ini telah menyentuh bibirmu; dan 
a kedurhakaanmu disingkirkan, 
dan dosamu ditahirkan.

8 Juga aku mendengar suara 
tuhan, berfirman: Siapakah yang 
akan aku utus, dan siapakah 
yang akan pergi untuk Kami? 
Pada waktu itu aku berkata: di 
sinilah aku; utuslah aku.

9 dan dia berfirman: Pergi 
dan beritahulah orang-orang 
ini—dengarlah kamu sungguh-
sungguh, tetapi mereka tidak 
mengerti; dan lihatlah kamu 
sungguh-sungguh, tetapi me-
reka tidak menyadari.

10 Jadikanlah hati orang-orang 
ini bebal, dan jadikanlah teli-
nga mereka berat, dan tutuplah 

16 1 a yaitu kira-kira ta-
hun 750 Sm.

  b yaitu pelipit pakai-
annya, atau roknya.

 2 a PtS Kerubin.
 4 a iBr landasan 

ambang pintu 
bergetar.

 5 a iBr disingkir-
kan; yaitu, dia 
diliputi oleh kesa-
darannya akan dosa-

dosanya sendiri dan 
bangsanya.

 6 a yaitu suatu simbol 
pembersihan.

 7 a PtS Pengampunan 
akan dosa-dosa.
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mata mereka—agar jangan me-
reka melihat dengan mata me-
reka, dan a mendengar dengan 
telinga mereka, dan mengerti de-
ngan hati mereka, dan diinsafkan 
dan disembuhkan.

11 Kemudian kataku: tuhan, 
berapa lamakah? dan dia ber-
firman: Sampai kota-kota lenyap 
tanpa penghuni, dan rumah-ru-
mah tanpa manusia, dan tanah 
sepenuhnya telantar;

12 dan tuhan telah a menying-
kirkan orang-orang menjauh, ka-
rena akan ada pembengkalaian 
besar di tengah negeri itu.

13 tetapi masih akan ada seper-
sepuluh, dan mereka akan kem-
bali, dan akan dimakan, bagaikan 
sebatang pohon beringin, dan ba-
gaikan sebatang pohon ek yang 
intinya ada di dalamnya ketika 
merontokkan daun-daunnya; se-
hingga benih yang kudus akan 
menjadi a intinya.

PaSal 17

Efraim dan Aram berperang me-
lawan Yehuda—Kristus akan 
dilahirkan oleh seorang perawan—
Bandingkan dengan Yesaya 7. Kira-
kira tahun 559–545 SM.

dan terjadilah pada masa ahas 
putra yotam, putra uzia, raja 
yehuda, bahwa rezin, raja aram, 
dan Pekah putra remalya, raja 
israel, pergi menuju yerusalem 
untuk berperang melawan-
nya, tetapi tidak dapat berjaya 
melawannya.

2 dan diberitahukanlah bani 
daud, mengatakan: aram berse-
kutu dengan a efraim. dan hati-
nya tergerak, dan hati rakyatnya, 
bagaikan pohon-pohon di hutan 
digerakkan oleh angin.

3 Pada waktu itu firman tuhan 
kepada yesaya: Pergilah seka-
rang menemui ahas, engkau dan 
a Syear yasyub putramu, ke ujung 
saluran kolam atas di jalan raya 
ladang penatu;

4 dan berkatalah kepadanya: 
indahkanlah, dan tenanglah; 
a janganlah takut, dan janganlah 
juga menjadi lemah hati karena 
dua batang puntung berapi yang 
berasap ini, karena amarah dah-
syat dari rezin terhadap aram, 
dan dari putra remalya.

5 Karena aram, efraim, dan 
putra remalya, telah merunding-
kan yang jahat terhadap engkau, 
mengatakan:

6 marilah kita pergi melawan 
yehuda dan menyulitkannya, 

 10 a mat. 13:14–15.
 12 a 2 raj. 17:18, 20.
 13 a yaitu Seperti seba-

tang pohon, walau-
pun daun-daunnya 
tercerai-berai, kehi-
dupan dan potensi 
untuk menghasil-
kan benih masih 

tetap tinggal di 
dalamnya.

17 2 a yaitu Seluruh 
israel sebelah utara 
disebut dengan 
nama efraim,  
suku sebelah utara 
yang memimpin.

 3 a iBr sisanya akan 

kembali.
 4 a yaitu Jangan  

digentarkan oleh  
serangan tersebut; 
kedua raja itu  
hanya memiliki  
sedikit api yang  
tersisa. 
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dan marilah kita a membuat pe-
nerobosan ke dalamnya bagi kita, 
dan menetapkan seorang raja di 
tengahnya, ya, putra tabeel.

7 demikianlah firman tuhan 
allah: itu tidak akan ada, tidak 
juga akan terjadi.

8 Karena kepala aram adalah 
damsyik, dan kepala damsyik, 
rezin; dan dalam enam puluh 
dan lima tahun akanlah efraim 
pecah sehingga itu bukan suatu 
bangsa.

9 dan kepala efraim adalah 
Samaria, dan kepala Samaria ada-
lah putra remalya. Jika kamu a ti-
dak mau percaya pastilah kamu 
tidak akan ditegakkan.

10 Selain itu, tuhan berfir-
man lagi kepada ahas, memfir-
mankan:

11 mintalah engkau suatu  
a tanda dari tuhan allahmu; min-
talah itu apakah di kedalaman, 
ataupun di ketinggian di atas.

12 tetapi ahas berkata: aku 
tidak akan meminta, tidak juga 
akan aku a godai tuhan.

13 dan dia berkata: dengarlah 
kamu sekarang, hai bani daud; 
apakah suatu hal yang kecil 
bagimu melelahkan orang, te-
tapi akankah kamu melelahkan 
allahku juga?

14 Oleh karena itu, diri tuhan 
sendiri yang akan memberikanmu 

suatu tanda—lihatlah, seo-
rang a perawan akan hamil, dan 
akan melahirkan seorang putra, 
dan akan menyebut nama-Nya 
b imanuel.

15 mentega dan madu akan dia 
makan, agar dia boleh menge-
tahui untuk menolak yang jahat 
dan memilih yang baik.

16 Karena sebelum a anak itu 
akan mengetahui untuk meno-
lak yang jahat dan memilih yang 
baik, tanah yang membuat eng-
kau muak akan ditinggalkan oleh 
b kedua rajanya.

17 tuhan akan a membawa ke 
atas dirimu, dan ke atas rak-
yatmu, dan ke atas rumah 
bapamu, masa yang belum da-
tang sejak masa ketika b efraim 
pergi dari yehuda, raja asiria.

18 dan akan terjadi pada masa 
itu bahwa tuhan akan a bersuit 
untuk lalat yang berada di ba-
gian paling jauh dari mesir, dan 
untuk lebah yang berada di ne-
geri asiria.

19 dan mereka akan datang, 
dan akan hinggap semua dari 
mereka di lembah-lembah yang 
telantar, dan di dalam lubang- 
lubang batu karang, dan di atas 
segala semak berduri, dan di atas 
segala semak.

20 Pada masa yang sama akan-
lah tuhan a mencukur dengan 

 6 a iBr membaginya.
 9 a 2 taw. 20:20.
 11 a PtS tanda.
 12 a yaitu uji, cobai, 

atau mintakan bukti 
dari.

 14 a PtS Perawan.

  b iBr Beserta kitalah 
allah.  
PtS imanuel.

 16 a 2 Ne. 18:4.
  b 2 raj. 15:30; 16:9.
 17 a 2 taw. 28:19–21.
  b 1 raj. 12:16–19.

 18 a atau bersiul; yaitu, 
memberi tanda,  
memanggil.  
yes. 5:26.

 20 a yaitu Negeri itu 
akan didepopulasi 
oleh penyerbu asing.
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sebuah pisau cukur yang disewa, 
melalui mereka di seberang su-
ngai, melalui b raja asiria, kepala, 
dan bulu kaki; dan itu juga akan 
melalap janggut.

21 dan akan terjadi pada masa 
itu, seorang pria akan a memeli-
hara seekor sapi muda dan dua 
ekor domba;

22 dan akan terjadi, karena 
kelimpahan susu yang mereka 
akan berikan dia akan makan 
mentega; karena mentega dan 
madu akanlah setiap orang ma-
kan yang ditinggalkan di ne-
geri itu.

23 dan akan terjadi pada masa 
itu, setiap tempat akan ada, di 
mana ada seribu pokok anggur 
berharga seribu a keping perak, 
yang akan ada sebagai tanaman 
beronak dan semak berduri.

24 dengan anak panah dan 
dengan busur akanlah orang-
orang datang ke sana, karena 
seluruh tanah itu akan men-
jadi tanaman beronak dan se-
mak berduri.

25 dan semua bukit yang akan 
digali dengan cangkul, tidak akan 
datang ke sana rasa takut akan 
tanaman beronak dan semak ber-
duri; tetapi itu akanlah untuk 
pengiriman lembu-lembu, dan 
penginjak-injakan a ternak yang 
lebih kecil.

PaSal 18

Kristus akan menjadi bagaikan batu 
sandungan dan batu karang yang 
melukai—Carilah Tuhan, bukan 
penyihir yang berciap-ciap—Ber-
palinglah kepada hukum dan pada 
kesaksian untuk bimbingan—Ban-
dingkan dengan Yesaya 8. Kira-kira 
tahun 559–545 SM.

Selain itu, firman tuhan berfir-
man kepadaku: ambillah eng-
kau sebuah gulungan besar, dan 
tuliskanlah di dalamnya dengan 
pena manusia, mengenai a maher-
Syalal-hash-Bas.

2 dan aku mengambil bagiku 
para a saksi setia untuk mencatat, 
uria sang imam, dan Zakharia 
putra yeberekhya.

3 dan aku menghampiri a na-
biah; dan dia hamil dan melahir-
kan seorang putra. Pada waktu 
itu firman tuhan kepadaku: Se-
butlah namanya, maher-Syalal-
hash-Bas.

4 Karena lihatlah, a anak itu 
b tidak akan memiliki pengeta-
huan untuk berseru, ayahku, 
dan ibuku, sebelum kekayaan 
damsyik dan c jarahan Samaria 
akan disingkirkan dari hadapan 
raja asiria.

5 tuhan berfirman juga kepa-
daku lagi, memfirmankan:

 20 b 2 raj. 16:5–9.
 21 a yaitu hanya sedikit 

orang selamat yang 
mandiri yang akan 
tetap tinggal.

 23 a atau keping-keping 

perak.
 25 a iBr domba, atau 

kambing.
18 1 a yaitu kehancuran 

sebentar lagi.
 2 a PtS Saksi.

 3 a yaitu istrinya.
 4 a 2 Ne. 17:16.
  b yes. 8:4.
  c 2 raj. 15:29. 
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6 Karena orang-orang ini me-
nolak Perairan a Syiloah yang 
mengalir perlahan, dan bersu-
kacita dalam b rezin dan putra 
remalya;

7 Sekarang, oleh karena itu, li-
hatlah, tuhan mendatangkan ke 
atas diri a mereka air dari sungai, 
kuat dan banyak, bahkan raja 
asiria dan segala kemuliaannya; 
dan dia akan naik ke atas semua 
terusannya, dan melintasi semua 
tepi sungainya.

8 dan dia akan a melewati 
yehuda; dia akan meluap dan 
melintas, dia akan mencapai 
bahkan ke leher; dan peren-
tangan sayap-sayapnya akan 
memenuhi lebarnya tanahmu, 
hai b imanuel.

9 a Bersekutulah dirimu, hai 
kamu orang-orang, dan kamu 
akan diremukkan berkeping-ke-
ping; dan pasanglah telingamu 
kamu semua di negeri-negeri 
yang jauh; persiapkanlah dirimu, 
dan kamu akan diremukkan ber-
keping-keping; persiapkanlah 
dirimu, dan kamu akan diremuk-
kan berkeping-keping.

10 Berundinglah bersama, dan 
itu akan menjadi tak berarti apa 
pun; ucapkanlah kata, dan itu 

tidak akan ada; a karena allah 
beserta kami.

11 Karena tuhan berfirman de-
mikian kepadaku dengan tangan 
yang kuat, dan memberiku pe-
tunjuk bahwa aku hendaknya ti-
dak berjalan di jalan orang-orang 
ini, memfirmankan:

12 Janganlah kamu berkata, Su-
atu a persekutuan, kepada semu-
anya kepada siapa orang-orang 
ini akan berkata, Suatu perseku-
tuan; janganlah juga kamu takuti 
rasa takut mereka, janganlah juga 
ketakutan.

13 Kuduskanlah tuhan Semesta 
alam sendiri, dan biarlah dia 
menjadi a rasa takutmu, dan biar-
lah dia menjadi rasa ngerimu.

14 dan dia akan menjadi a tem-
pat kudus; tetapi menjadi b batu 
sandungan, dan menjadi batu 
karang yang melukai bagi kedua 
bani israel, untuk perangkap dan 
jerat bagi penghuni yerusalem.

15 dan banyak di antara me-
reka akan a tersandung dan jatuh, 
dan dipatahkan, dan terjerat, dan 
tertangkap.

16 ikatlah kesaksian, meterai-
kanlah a hukum di antara para 
murid-Ku.

17 dan aku akan menunggu 

 6 a Kej. 49:10;  
tJS, Kej. 50:24.

  b yes. 7:1.
 7 a yaitu ke israel  

sebelah utara lebih 
dahulu.

 8 a yaitu asiria akan 
menerobos yehuda 
juga.

  b PtS imanuel.
 9 a yaitu Bentuklah 

aliansi.
 10 a yaitu yehuda (ta-

nah imanuel) akan 
diamankan.  
mzm. 46:8.

 12 a yaitu yehuda 
hendaknya tidak 
bersandar pada 
komplotan rahasia 
bersama yang lain 
untuk keamanan.

 13 a yaitu Khidmat dan 
rendah hatilah di  
hadapan allah.

 14 a yeh. 11:15–21.
  b 1 Ptr. 2:4–8;  

yakub 4:14–15.
 15 a mat. 21:42–44.
 16 a iBr ajaran, atau  

doktrin.  
PtS injil.
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tuhan, yang a menyembunyikan 
muka-Nya dari bani yakub, dan 
aku akan menantikan-Nya.

18 lihatlah, aku dan anak-anak 
yang telah tuhan berikan kepa-
daku adalah untuk a tanda dan 
untuk keajaiban di israel dari 
tuhan Semesta alam, yang ber-
diam di Gunung Sion.

19 dan ketika mereka akan ber-
kata kepadamu: Carilah petun-
juk dari mereka yang memiliki 
roh-roh yang a lazim, dan kepada 
para b penyihir yang berciap-ciap 
dan berkomat-kamit—c tidakkah 
semestinya suatu bangsa mencari 
petunjuk dari allah mereka agar 
yang hidup mendengar d dari 
yang mati?

20 Pada hukum dan pada ke-
saksian; dan jika a mereka tidak 
berbicara menurut perkataan ini, 
itu karena tidak ada terang da-
lam diri mereka.

21 dan a mereka akan melewati-
nya dengan kesukaran yang me-
nimpa dan lapar; dan akan terjadi 
bahwa ketika mereka akan lapar, 
mereka akan menggundahkan 
diri mereka sendiri, dan mengu-
tuk raja mereka dan allah me-
reka, dan memandang ke atas.

22 dan mereka akan memandang 

ke bumi dan melihat kesusahan, 
dan kegelapan, kesuraman kepe-
dihan, dan akan dihalau menuju 
kegelapan.

PaSal 19

Yesaya berbicara seperti Mesias—
Orang-orang dalam kegelapan akan 
melihat terang yang besar—Bagi 
kita seorang anak lahir—Dia akan 
menjadi Pangeran Damai dan akan 
memerintah di atas takhta Daud—
Bandingkan dengan Yesaya 9. Kira-
kira tahun 559–545 SM.

Walaupun demikian, kesuraman 
tidak akan seperti sebelumnya 
dalam kesulitannya, ketika pada 
mulanya dia dengan ringan me-
nyengsarakan a tanah Zebulon, 
dan tanah Naftali, dan sesudah-
nya dengan lebih memilukan me-
nyengsarakan sepanjang jalan 
laut merah di seberang yordan 
di Galilea milik bangsa-bangsa.

2 Orang-orang yang berjalan 
dalam a kegelapan telah melihat 
terang yang cemerlang; mereka 
yang berdiam di tanah bayangan 
kematian, di atas diri mereka te-
rang telah bersinar.

 17 a yes. 54:8.
 18 a yaitu Nama yesaya 

dan para putra-
nya masing-masing 
artinya: “Semoga 
yehova menyelamat-
kan”; “dia memper-
gegas mangsanya”; 
serta “Sisanya akan 
kembali.”  
2 Ne. 17:3; 18:3.

 19 a im. 20:6.
  b yaitu tukang te-

nung, ahli nujum.
  c 1 Sam. 28:6–20.
  d atau atas nama.
 20 a yaitu si perantara 

spiritual (juga di 
ayat 21–22).

 21 a yaitu israel akan  
dibawa ke dalam 
penawanan karena 

mereka tidak mau 
menyimak.

19 1 a mat. 4:12–16.
 2 a “Kesuraman” dan 

“kegelapan” adalah 
kemurtadan dan  
penawanan; “terang 
yang cemerlang” 
adalah Kristus. 
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3 engkau telah melipatganda-
kan bangsa, dan a menambah su-
kacita—mereka bersukacita di 
hadapanmu menurut sukacita 
dalam panen, dan seperti orang-
orang bersukacita ketika mereka 
membagi jarahan.

4 Karena engkau telah me-
matahkan kuk bebannya, dan 
gandar bahunya, dan tongkat 
penindasnya.

5 Karena setiap pertempuran 
pejuang adalah dengan suara 
kacau, dan pakaian berlumuran 
darah; tetapi ini akan dengan 
pembakaran dan bahan bakar 
api.

6 Karena bagi kita seorang a anak 
lahir, bagi kita seorang putra di-
berikan; dan b pemerintahan akan 
berada di atas bahu-Nya; dan na-
ma-Nya akan disebut, yang Pe-
nuh Keajaiban, Penasihat, c allah 
yang Perkasa, d Bapa yang abadi, 
e Pangeran damai.

7 tentang peningkatan a peme-
rintahan dan kedamaian b tidak-
lah ada akhir, di atas takhta daud, 
dan di atas kerajaannya untuk 
menertibkannya, dan untuk me-
negakkannya dengan pengha-
kiman dan dengan keadilan sejak 
mulai sekarang, bahkan selama-
nya. Semangat tuhan Semesta 
alam akan melaksanakan ini.

8 tuhan mengirimkan firman-
Nya kepada yakub dan itu telah 
menerangi ke atas a israel.

9 dan semua orang akan me-
ngetahui, bahkan efraim dan 
penghuni Samaria, yang ber-
kata dengan kesombongan dan 
ketinggian hati:

10 Batu-batu bata runtuh, tetapi 
kita akan membangun dengan 
batu-batu belahan; pohon-pohon 
kurma ditebas, tetapi kita akan 
menggantinya menjadi pohon-
pohon cedar.

11 Oleh karena itu tuhan akan 
menegakkan lawan a rezin me-
lawannya, dan menggabungkan 
musuhnya bersama;

12 Orang-orang aram di depan 
dan orang-orang Filistin di bela-
kang; dan mereka akan a melahap 
israel dengan mulut terbuka. un-
tuk semuanya ini b amarah-Nya 
tidak dipalingkan, tetapi tangan-
Nya masih terulur.

13 Karena orang-orang a tidak 
berpaling kepada dia yang meng-
hantam mereka, tidak juga me-
reka mencari tuhan Semesta 
alam.

14 Oleh karena itu akanlah 
tuhan memotong dari israel ke-
pala dan ekor, cabang dan ge-
lagah dalam satu hari.

15 Sesepuh, dia adalah kepala; 

 3 a yes. 9:2.
 6 a yes. 7:14;  

luk. 2:11.
  b mat. 28:18.
  c tit. 2:13–14.
  d alma 11:38–39, 44.
  e yoh. 14:27.

 7 a PtS Pemerintahan.
  b dan. 2:44.
 8 a yaitu Pesan kena-

bian yang mengikuti 
(ayat 8–21) adalah 
suatu peringatan  
kepada sepuluh 

suku sebelah utara, 
disebut israel.

 11 a 2 raj. 16:5–9.
 12 a 2 raj. 17:6, 18.
  b yes. 5:25; 10:4.
 13 a am. 4:6–12. 
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dan nabi yang mengajarkan 
dusta, dia adalah ekor.

16 Karena para pemimpin orang-
orang ini menyebabkan mereka 
khilaf; dan mereka yang dipim-
pin oleh mereka dihancurkan.

17 Oleh karena itu tuhan ti-
dak akan merasakan sukacita 
akan para pemuda mereka, ti-
dak juga akan memiliki a belas 
kasihan terhadap para anak ya-
tim dan janda mereka; karena 
setiap orang dari mereka ada-
lah orang munafik dan pelaku 
kejahatan, dan setiap mulut 
berbicara b kebodohan. untuk 
semuanya ini amarah-Nya tidak 
dipalingkan, tetapi c tangan-Nya 
masih terulur.

18 Karena kejahatan memba-
kar seperti api; itu akan mela-
hap tanaman beronak dan semak 
berduri, dan akan menyulut di 
dalam semak belukar hutan, dan 
mereka akan naik seperti terang-
katnya asap.

19 melalui kemurkaan tuhan 
Semesta alam tanah itu digelap-
kan, dan orang-orang akan men-
jadi seperti bahan bakar api; a tak 
seorang pun akan membiarkan 
saudaranya hidup.

20 dan dia akan mencomot 
pada sisi kanan dan lapar; dan 
dia akan a makan pada sisi kiri 
dan mereka tidak akan puas; me-
reka akan makan setiap orang 
daging lengannya sendiri—

21 a manasye, b efraim; dan 
efraim, manasye; mereka bersa-
ma-sama akan melawan c yehuda. 
untuk semuanya ini amarah-Nya 
tidaklah dipalingkan, tetapi ta-
ngan-Nya masih terulur.

PaSal 20

Kehancuran Asiria adalah suatu 
contoh kehancuran orang-orang ja-
hat pada Kedatangan Kedua—Sedi-
kit orang akan tersisa setelah Tuhan 
datang kembali—Sisa bani Yakub 
akan kembali pada masa itu—Ban-
dingkan dengan Yesaya 10. Kira-
kira tahun 559–545 SM.

Celakalah mereka yang me-
netapkan ketetapan yang tidak 
benar, dan yang menuliskan 
kepiluan yang telah mereka 
tentukan;

2 untuk memalingkan yang 
membutuhkan dari a pengha-
kiman, dan untuk mengambil hak 
dari yang miskin dari umat-Ku, 
agar para b janda boleh men-
jadi mangsa mereka, dan agar 
mereka boleh merampok anak-
anak yatim!

3 dan apakah yang akan kamu 
lakukan pada hari a pengun-
jungan, dan pada pemusnahan 
yang akan datang dari jauh? ke-
pada siapakah kamu akan me-
larikan diri untuk pertolongan? 

 17 a PtS Belas Kasihan.
  b 2 Ne. 9:28–29.
  c yakub 5:47; 6:4.
 19 a mi. 7:2–6.

 20 a ul. 28:53–57.
 21 a PtS manasye.
  b PtS efraim.
  c PtS yehuda.

20 2 a atau keadilan.
  b PtS Janda.
 3 a yaitu hukuman. 
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dan di manakah kamu akan me-
ninggalkan kemuliaanmu?

4 tanpa aku mereka akan mem-
bungkukkan diri di bawah para 
tahanan, dan mereka akan ja-
tuh di bawah orang-orang yang 
terbunuh. untuk semuanya ini 
amarah-Nya tidak dipaling-
kan, tetapi tangan-Nya masih 
terulur.

5 hai orang asiria, tongkat 
amarah-Ku, dan gandar di ta-
ngan mereka adalah a keberangan 
mereka.

6 aku akan mengirimnya a me-
lawan suatu bangsa yang muna-
fik, dan melawan orang-orang 
kemurkaan-Ku akanlah aku 
berikan kepadanya tanggung 
jawab untuk mengambil ja-
rahan, dan untuk mengambil 
rampasan, dan untuk mengin-
jak-injak mereka seperti lum-
pur di jalan.

7 Bagaimanapun dia tidak ber-
maksud demikian, tidak juga 
hatinya berpikir demikian; te-
tapi dalam hatinya adalah untuk 
menghancurkan dan menying-
kirkan bangsa-bangsa yang ti-
dak sedikit.

8 Karena dia berkata: Bukan-
kah para pangeranku semua-
nya raja?

9 Bukankah Kalno seperti 
Karkemis? Bukankah hamat se-
perti arpad? Bukankah Samaria 
seperti damsyik?

10 Seperti a tanganku telah 
mendirikan kerajaan-kerajaan 
berhala, dan yang patung-pa-
tung pahatannya mengung-
guli yang di yerusalem dan di 
Samaria;

11 tidak akankah aku, sebagai-
mana telah aku lakukan pada 
Samaria dan berhala-berhalanya, 
demikian juga melakukan pada 
yerusalem dan pada berhala-
berhalanya?

12 Karenanya akan terjadi 
bahwa ketika tuhan telah me-
laksanakan seluruh pekerjaan-
Nya di atas Gunung Sion dan di 
atas yerusalem, aku akan meng-
hukum a buah dari ketinggian  
hati raja b asiria dan kemuliaan 
pandangannya yang tinggi.

13 Karena a dia berkata: de-
ngan kekuatan tanganku dan 
dengan kebijaksanaanku aku 
telah melakukan hal-hal ini; 
karena aku bijaksana; dan aku 
telah memindahkan perbatasan 
orang-orang, dan telah meram-
pas harta benda mereka, dan 
aku telah menumpas peng-
huni seperti orang yang gagah  
berani;

14 dan tanganku telah mene-
mukan seperti sarang kekayaan 
orang-orang; dan seperti orang 
yang mengumpulkan telur-te-
lur yang ditinggalkan telah aku 
kumpulkan seluruh bumi; dan 
tidak ada yang menggerakkan 

 5 a yes. 10:5.
 6 a yaitu melawan 

israel.
 10 a yaitu tangan raja 

asiria (ayat 10–11).
 12 a yaitu sesumbar 

yang sombong.
  b Zef. 2:13.

 13 a yaitu raja asiria 
(ayat 13–14). 
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sayap, atau membuka mulut, 
atau berciap-ciap.

15 a akankah b kapak sesum-
bar akan dirinya sendiri terha-
dap dia yang membelahnya? 
akankah gergaji membesarkan 
dirinya sendiri terhadap dia 
yang menggetarkannya? Seo-
lah-olah tongkat akan bergetar 
sendiri terhadap mereka yang 
mengangkatnya, atau seolah-
olah gandar akan mengangkat 
dirinya seolah-olah itu bukan-
lah kayu!

16 Oleh karena itu akanlah 
tuhan, tuhan Semesta alam,  
mengirim ke antara yang gemuk 
miliknya, kekurusan, dan di ba-
wah a kemuliaannya, dia akan 
menyulut pembakaran seperti 
pembakaran dari api.

17 dan terang israel akan se-
perti api, dan yang Kudusnya 
seperti nyala api, dan akan mem-
bakar dan akan melahap semak  
berdurinya dan tanaman ber-
onaknya dalam satu hari;

18 dan akan melalap kemu-
liaan dari hutannya, dan dari 
ladang suburnya, baik a jiwa 
maupun tubuh; dan mereka 

akan menjadi seperti ketika se-
orang penyandang tunggul ja-
tuh pingsan.

19 dan a sisa pohon-pohon di 
hutannya akan menjadi sedikit, 
sehingga seorang anak boleh 
menuliskannya.

20 dan akan terjadi pada a masa 
itu, bahwa sisa bani israel, dan 
mereka yang lolos dari b bani 
yakub, tidak akan lagi c bertopang 
kepada dia yang menghantam 
mereka, tetapi akan bertopang 
kepada tuhan, yang Kudus dari 
israel, dalam kebenaran.

21 a Sisanya akan kembali, ya, 
bahkan sisa bani yakub, kepada 
allah yang perkasa.

22 Karena walaupun bangsamu 
israel bagaikan pasir di laut, 
namun sisa dari mereka akan 
kembali; a pembasmian yang di-
tetapkan akan b meluap dengan 
kebenaran.

23 Karena tuhan allah Semesta 
alam akan a membuat pembas-
mian, bahkan ditentukan di se-
luruh tanah itu.

24 Oleh karena itu, demiki-
anlah firman tuhan allah Se-
mesta alam: hai umat-Ku yang 

 15 a Semua metafora  
dalam ayat ini 
mengajukan perta-
nyaan yang sama: 
dapatkah manusia 
(umpamanya, raja 
asiria) berjaya me-
lawan allah?

  b yaitu nabi mem-
bandingkan raja 
dengan sebuah 
perkakas.

 16 a yaitu raja asiria 
(juga ayat 17–19).

 18 a yaitu asiria akan 
lenyap seluruhnya.

 19 a yaitu sisa pasukan 
asiria.

 20 a yaitu zaman  
akhir.

  b am. 9:8–9.
  c yaitu bergantung 

kepada.
 21 a yes. 11:11–12.

 22 a a&P 63:34.  
PtS dunia—akhir 
dunia.

  b yaitu Bahkan  
ketika hukuman 
datang, belas  
kasihan tersedia.

 23 a yaitu menyebab-
kan kehancuran 
yang telah ditetap-
kan. 
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berdiam di Sion, janganlah takut 
terhadap orang-orang asiria; dia 
akan menghantam engkau de-
ngan sebuah tongkat, dan akan 
mengangkat gandarnya terha-
dap engkau, menurut a cara di 
mesir.

25 Karena masih beberapa saat 
lagi, dan keberangan akan ber-
henti, dan amarah-Ku dalam ke-
hancuran mereka.

26 dan tuhan Semesta alam 
akan menggugah suatu cambuk 
baginya menurut pembantaian 
a midian di batu karang Oreb; 
dan seperti tongkat-Nya berada 
di atas laut demikianlah dia akan 
mengangkatnya menurut cara 
di mesir.

27 dan akan terjadi pada masa 
itu bahwa a bebannya akan di-
singkirkan dari bahumu, dan 
kuknya dari lehermu, dan kuk 
itu akan dihancurkan karena 
b pengurapan.

28 a dia telah datang di ayat, 
dia telah melalui migron; di 
mikhmas dia telah meninggal-
kan pedati-pedatinya.

29 mereka telah melintasi lin-
tasan; mereka telah menginap 
di Geba; rama takut, Gibea-Saul 
melarikan diri.

30 angkatlah suaramu, hai putri 
Galim; buatlah itu terdengar 

sampai laisya, hai anatot yang 
malang.

31 madmena dipindahkan, 
penghuni Gebim berkumpul ber-
sama untuk melarikan diri.

32 Sampai saat ini akanlah dia 
tetap tinggal di Nob hari itu; dia 
akan mengibaskan tangannya ter-
hadap gunung putri Sion, bukit 
yerusalem.

33 lihatlah, tuhan, tuhan 
Semesta alam akan memo-
tong dahan itu dengan kenge-
rian; dan a orang-orang yang 
tinggi perawakannya akan di-
tebang; dan yang takabur akan 
direndahkan.

34 dan dia akan menebas semak 
belukar hutan dengan besi, dan 
libanon akan jatuh oleh orang 
yang perkasa.

PaSal 21

Tunggul Isai (Kristus) akan meng-
hakimi dalam kebenaran—Pengeta-
huan tentang Allah akan menutupi 
bumi di Milenium—Tuhan akan 
mengangkat suatu panji dan me-
ngumpulkan Israel—Bandingkan 
dengan Yesaya 11. Kira-kira tahun 
559–545 SM.

dan akan muncul suatu a tunas  

 24 a yaitu sebagaimana 
orang mesir lakukan 
pada zaman dahulu. 
Kel. 1:13–14.

 26 a Kej. 25:1–2;  
hak. 7:25.

 27 a yes. 14:25.

  b PtS yang diurapi.
 28 a yaitu Pergerakan 

maju pasukan asiria 
menuju yerusalem 
ditelusuri jejak-
nya; kemudian (ayat 
33–34) tindakan 

tuhan terhadap me-
reka secara kiasan 
diuraikan.

 33 a hel. 4:12–13.
21 1 a a&P 113:3–4. 
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dari b tunggul c isai, dan su-
atu cabang akan tumbuh dari 
akarnya.

2 dan a roh tuhan akan berdiam 
ke atas dirinya, roh kebijaksanaan 
dan pemahaman, roh nasihat dan 
daya, roh pengetahuan dan rasa 
takut akan tuhan;

3 dan akan menjadikan dia ber-
pengertian hidup dalam rasa ta-
kut akan tuhan; dan dia tidak 
akan a menghakimi menurut  
pandangan mata-Nya, tidak juga 
menegur menurut pendengaran 
telinga-Nya.

4 tetapi dengan a kebenaran 
akanlah dia menghakimi yang 
miskin, dan b menegur dengan 
kesetaraan untuk yang c lembut 
hati di bumi; dan dia akan meng-
hantam bumi dengan tongkat 
mulut-Nya, dan dengan napas 
bibir-Nya akanlah dia membu-
nuh yang jahat.

5 dan kebenaran akan menjadi 
kain pembebat aurat-Nya, dan 
kesetiaan kain pembebat a buah 
pinggang-Nya.

6 Serigala juga akan berdiam 
bersama anak domba, dan ma-
can tutul akan berbaring ber-
sama anak kambing, dan anak 
sapi dan singa muda dan ternak 

tambun bersama-sama; dan se-
orang anak kecil akan memim-
pin mereka.

7 dan sapi dan beruang akan 
makan; anak-anak mereka akan 
berbaring bersama; dan si-
nga akan makan jerami seperti 
lembu.

8 dan anak yang menyusu akan 
bermain pada lubang a ular te-
dung, dan anak sapihan akan 
menaruh tangannya pada liang 
b ular beludak.

9 mereka a tidak akan menyakiti 
tidak juga menghancurkan di se-
luruh gunung kudus-Ku, karena 
bumi akan penuh dengan b pe-
ngetahuan tentang tuhan, seba-
gaimana air menutupi laut.

10 dan pada a masa itu akan ada 
b akar isai, yang akan berdiri seba-
gai suatu panji bagi orang-orang; 
c pada itu akanlah d orang-orang 
bukan israel mencari; dan peris-
tirahatannya akanlah mulia.

11 dan akan terjadi bahwa pada 
masa itu tuhan akan menyiap-
kan tangan-Nya lagi yang a ke-
dua kali untuk memulihkan sisa 
umat-Nya yang akan tertinggal, 
dari asiria, dan dari mesir, dan 
dari Patros, dan dari Kus, dan 
dari elam, dan dari Sinear, dan 

 1 b a&P 113:1–2.
  c isai adalah ayah dari 

daud; rujukan di-
buat bagi garis silsi-
lah rajani daud yang 
melaluinya yesus 
pada akhirnya la-
hir. mi. 5:1; ibr. 7:14. 
PtS isai.

 2 a yes. 61:1–3.
 3 a yoh. 7:24.

 4 a mzm. 72:2–4;  
mosia 29:12.

  b iBr memutuskan.
  c PtS lembut hati, 

Kelembutan hati.
 5 a atau pinggang.
 8 a ular kecil berbisa 

dari mesir.
  b ular beracun yang 

lain.
 9 a yes. 2:4. 

PtS milenium.
  b a&P 101:32–33; 

130:9.
 10 a yaitu zaman akhir. 

JS—S 1:40.
  b rm. 15:12;  

a&P 113:5–6.
  c atau kepadanya.
  d a&P 45:9–10.
 11 a 2 Ne. 6:14;  

25:17; 29:1.
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dari hamat, dan dari pulau-pu-
lau di laut.

12 dan dia akan menegak-
kan suatu a panji bagi bangsa-
bangsa, dan akan menghimpun 
b orang-orang yang terbuang dari 
israel, dan c mengumpulkan ber-
sama orang-orang yehuda yang 
terserak dari keempat penjuru 
bumi.

13 a rasa iri efraim juga akan 
pergi, dan lawan yehuda akan 
disingkirkan; efraim tidak akan 
b merasa iri terhadap c yehuda, 
dan yehuda tidak akan menyu-
litkan efraim.

14 tetapi mereka akan a terbang 
ke atas bahu orang-orang Filistin 
menuju barat; mereka akan men-
jarah mereka di timur bersama-
sama; mereka akan menghajar 
edom dan moab; dan anak-anak 
amon akan mematuhi mereka.

15 dan tuhan akan sepenuh-
nya a menghancurkan lidah laut 
mesir; dan dengan angin dah-
syat-Nya, dia akan mengibaskan 
tangan-Nya di atas sungai, dan 
akan menghantamnya menjadi 
tujuh sungai kecil, dan menjadi-
kan orang-orang melintas berka-
sut kering.

16 dan akan ada suatu a jalan 
raya bagi sisa umat-Nya yang 
akan tertinggal, dari asiria, se-
perti yang terjadi pada israel 
pada masa ketika dia pergi ke-
luar dari tanah mesir.

PaSal 22

Pada masa milenium semua orang 
akan memuji Tuhan—Dia akan ber-
diam di antara mereka—Bandingkan 
dengan Yesaya 12. Kira-kira tahun 
559–545 SM.

dan pada masa itu engkau 
akan berkata: ya tuhan, aku 
akan memuji engkau; walaupun 
engkau marah terhadapku ama-
rah-mu dipalingkan, dan engkau 
menghiburku.

2 lihatlah, allah adalah kese-
lamatanku; aku akan a percaya, 
dan tidak takut; karena tuhan 
b yehova adalah kekuatanku dan 
nyanyianku; dia juga telah men-
jadi keselamatanku.

3 Oleh karena itu, dengan 
sukacita akanlah kamu me-
nimba a air dari sumur-sumur 
keselamatan.

 12 a PtS Panji.
  b 3 Ne. 15:15; 16:1–4.
  c Neh. 1:9;  

1 Ne. 22:10–12;  
a&P 45:24–25. 
PtS israel— 
Pengumpulan israel.

 13 a yer. 3:18.
  b Suku-suku yang di-

pimpin oleh yehuda 
dan efraim sepan-
jang sejarah adalah 

lawan (setelah peris-
tiwa-peristiwa da-
lam 1 raj. 12:16–20). 
Pada zaman akhir 
permusuhan ini 
akan disembuhkan.  
yeh. 37:16–22. 
PtS iri.

  c PtS yehuda.
 14 a yaitu menyerang 

lereng-lereng se-
belah barat yang 

adalah teritorial 
orang Filistin.

 15 a Za. 10:11.
 16 a yes. 35:8;  

a&P 133:27.
22 2 a mosia 4:6;  

hel. 12:1.
  b Kel. 15:2;  

mzm. 83:19. 
PtS yehova.

 3 a PtS air hidup. 
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4 dan pada masa itu akanlah 
kamu berkata: a Pujilah tuhan, 
panggillah nama-Nya, maklum-
kanlah perbuatan-Nya di antara 
orang-orang, sebutkanlah bahwa 
nama-Nya dipermuliakan.

5 a Bernyanyilah bagi tuhan; 
karena dia telah melakukan apa 
yang unggul; ini diketahui di se-
luruh bumi.

6 a Berseru dan bersoraklah, 
engkau penghuni Sion; karena 
agunglah yang Kudus dari israel 
di tengah engkau.

PaSal 23

Kehancuran Babilon adalah sebuah 
contoh kehancuran pada Kedatangan 
Kedua—Itu akan menjadi suatu 
hari kemurkaan dan pembalasan—
Babilon (dunia) akan jatuh selama-
nya—Bandingkan dengan Yesaya 
13. Kira-kira tahun 559–545 SM.

a Beban b Babilon, yang yesaya 
putra amos lihat.

2 angkatlah kamu sebuah a ben-
dera di atas gunung yang tinggi, 
tinggikanlah suara kepada me-
reka, b kibaskanlah tangan, agar 
mereka boleh pergi ke dalam ger-
bang-gerbang orang mulia.

3 aku telah memerintahkan 

a orang-orang-Ku yang dikudus-
kan, aku telah juga memanggil 
orang-orang perkasa-Ku, karena 
amarah-Ku bukan berada di atas 
diri mereka yang bersukacita da-
lam ketinggian-Ku.

4 Suara dari khalayak ramai  
di gunung-gunung seperti dari 
sekelompok orang banyak, su-
ara gaduh dari a kerajaan bang-
sa-bangsa yang b berkumpul 
bersama, tuhan Semesta alam 
menghimpun bala  tentara 
pertempuran.

5 mereka datang dari suatu ne-
geri yang jauh, dari ujung langit, 
ya, tuhan, dan senjata keberang-
an-Nya, untuk menghancurkan 
seluruh tanah itu.

6 meraung-raunglah kamu, 
karena hari tuhan di depan 
mata; itu akan datang seba-
gai penghancuran dari yang 
mahakuasa.

7 Oleh karena itu akanlah semua 
tangan melemah, setiap hati ma-
nusia akan meleleh;

8 dan mereka akan menjadi ta-
kut; kesakitan yang sangat dan 
dukacita akan mencengkeram 
mereka; mereka akan kagum satu 
sama lain; muka mereka akan ba-
gaikan nyala api.

9 lihatlah, hari tuhan datang, 
kejam baik dengan kemurkaan 

 4 a PtS terima Kasih.
 5 a a&P 136:28.
 6 a yes. 54:1; Zef. 3:14.
23 1 a yaitu suatu pesan 

mengenai ajal.
  b Kehancuran ber-

sejarah dari 
Babilon yang jahat, 

dinubuatkan da-
lam yes. 13 dan 14, 
dijadikan perlam-
bangan dari kehan-
curan akhir seluruh 
dunia yang jahat. 
a&P 133:5, 7, 14. 
PtS Babel.

 2 a atau Panji. 
PtS Panji.

  b yaitu memberikan 
suatu tanda.

 3 a yaitu Para Orang 
Suci.

 4 a Za. 14:2–3.
  b Za. 12:3.
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maupun amarah dahsyat, me-
nyebabkan tanah telantar; dan 
dia akan a menghancurkan yang 
berdosa darinya keluar dari 
situ.

10 Karena bintang-bintang di 
langit dan gugusan-gugusannya 
tidak akan memberikan terang-
nya; a matahari akan digelapkan 
pada kemunculannya, dan bulan 
tidak akan menyebabkan terang-
nya bersinar.

11 dan aku akan a menghukum 
dunia karena kejahatan, dan yang 
jahat karena kedurhakaan me-
reka; aku akan menyebabkan 
keangkuhan b orang-orang yang 
sombong berhenti, dan akan me-
redam ketakaburan orang-orang 
yang menakutkan.

12 aku akan menjadikan a ma-
nusia lebih berharga daripada 
emas murni; bahkan manusia da-
ripada batangan emas Ofir.

13 Oleh karena itu, aku akan 
mengguncangkan langit, dan 
bumi akan a bergeser keluar dari 
tempatnya, pada kemurkaan 
tuhan Semesta alam, dan pada 
hari amarah dahsyat-Nya.

14 dan itu akan bagaikan a rusa 
yang dikejar-kejar, dan bagaikan 
seekor domba yang tak seorang 
pun kumpulkan; dan mereka 
akan berpaling setiap orang ke 
bangsanya sendiri, dan melarikan 

diri setiap orang ke negerinya 
sendiri.

15 Setiap orang yang sombong 
akan ditikam; ya, dan setiap 
orang yang bergabung dengan 
yang jahat akan jatuh dengan 
pedang.

16 anak-anak mereka juga akan 
diremukkan berkeping-keping di 
hadapan mata mereka; rumah-
rumah mereka akan dijarah dan 
para istri mereka digagahi.

17 lihatlah, aku akan meng-
hasut orang-orang madai me-
lawan mereka,  yang t idak 
akan menganggap perak dan 
emas, tidak juga mereka akan 
menyenanginya.

18 Busur-busur mereka juga 
akan meremukkan para pemuda 
berkeping-keping; dan mereka ti-
dak akan memiliki rasa kasihan 
pada buah rahim; mata mereka 
tidak akan menyelamatkan anak-
anak.

19 dan Babilon, kemuliaan ke-
rajaan-kerajaan, a keindahan dari 
kemegahan orang-orang Kasdim, 
akan menjadi seperti ketika allah 
menumbangkan b Sodom dan 
Gomora.

20 itu tidak akan pernah a di-
huni, tidak juga akan didiami 
dari angkatan ke angkatan: ti-
dak juga akan orang arab me-
mancangkan tenda di sana; tidak 

 9 a PtS Bumi—Pember-
sihan bumi.

 10 a PtS dunia—akhir 
dunia.

 11 a mal. 4:1.
  b a&P 64:24.

 12 a yes. 4:1–4.
 13 a PtS Bumi—Keadaan 

terakhir bumi.
 14 a atau rusa yang 

diburu.
 19 a yaitu kesia-siaan.

  b Kej. 19:24–25;  
ul. 29:23;  
2 Ne. 13:9.

 20 a yer. 50:3, 39–40. 
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juga akan para gembala membuat 
kandang mereka di sana.

21 tetapi a binatang liar di gu-
run akan berbaring di sana; dan 
rumah mereka akan penuh de-
ngan makhluk yang muram, 
burung hantu akan berdiam di 
sana, dan b iblis berkepala kam-
bing akan menari di sana.

22 dan binatang liar di pulau-
pulau akan menyalak di dalam 
a rumah mereka yang telantar, 
dan b naga di dalam istana me-
reka yang menyenangkan; dan 
waktunya hampir tiba, dan masa-
nya tidak akan diperpanjang. Ka-
rena aku akan menghancurkan 
dia selekasnya; ya, karena aku 
akan penuh belas kasihan ke-
pada umat-Ku, tetapi yang jahat 
akan binasa.

PaSal 24

Israel akan dikumpulkan dan akan 
menikmati peristirahatan mileni-
um—Lusifer dicampakkan dari 
surga karena pemberontakan—Israel 
akan menang atas Babilon (dunia)—
Bandingkan dengan Yesaya 14. Ki-
ra-kira tahun 559–545 SM.

Karena tuhan akan berbelaska-
sihan pada yakub, dan kelak akan 
a memilih israel, dan menem-
patkan mereka di tanah mereka 

sendiri; dan b orang-orang asing 
akan bergabung dengan mereka, 
dan mereka akan mengikatkan 
diri kepada bani yakub.

2 dan a orang-orang itu akan 
mengambil mereka dan mem-
bawa mereka ke tempat mereka; 
ya, dari jauh sampai ujung-ujung 
bumi; dan mereka akan kembali 
ke b tanah mereka yang dijanji-
kan. dan bani israel akan me-
miliki mereka, dan tanah tuhan 
akanlah untuk para c hamba la-
ki-laki dan hamba perempuan; 
dan mereka akan membawa 
mereka tertawan kepada siapa 
mereka adalah tawanan; dan me-
reka akan berkuasa atas penin-
das mereka.

3 dan akan terjadi pada masa 
itu bahwa tuhan akan membe-
rikan engkau a istirahat, dari du-
kacitamu, dan dari rasa takutmu, 
dan dari perbudakan yang berat 
dimana engkau dipaksa untuk 
melayani.

4 dan akan terjadi pada masa 
itu, bahwa engkau akan meng-
ucapkan amsal ini kepada raja 
a Babilon, dan berkata: Betapa 
si penindas berhenti, kota emas 
berhenti!

5 tuhan telah mematahkan gan-
dar orang jahat, tongkat rajani 
para penguasa.

6 dia yang menghantam orang-
orang dalam kemurkaan dengan 

 21 a yes. 34:14–15.
  b iBr kambing-jantan.
 22 a iBr istana.
  b iBr (barangkali) ja-

kal, atau anjing liar.

24 1 a Za. 1:17.
  b yes. 60:3–5, 10.
 2 a yaitu Bangsa-

bangsa lain akan me-
nolong israel.

  b PtS tanah 
terjanjikan.

  c yes. 60:14.
 3 a yos. 1:13; a&P 84:24.
 4 a PtS Babel.
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pukulan yang berkelanjutan, dia 
yang memerintah bangsa-bangsa 
dalam amarah, dianiaya, dan tak 
seorang pun merintangi.

7 Seluruh bumi beristirahat, dan 
tenang; mereka bersorak-sorai 
dalam a nyanyian.

8 ya, a pohon-pohon cemara ber-
sukacita karena engkau, dan juga 
pohon-pohon cedar di libanon, 
mengatakan: Sejak engkau b diba-
ringkan tidak ada c penebang te-
lah datang melawan kami.

9 a Neraka dari bawah dige-
rakkan bagimu untuk menemui 
engkau pada kedatanganmu; 
itu membangkitkan b yang mati 
bagi mu, bahkan semua orang 
utama di bumi; itu telah mem-
bangkitkan dari takhta mereka 
semua raja bangsa-bangsa.

10 mereka semua akan berbi-
cara dan berkata kepadamu: apa-
kah engkau juga telah menjadi 
lemah seperti kami? apakah eng-
kau menjadi seperti kami?

11 Kemegahanmu dibawa tu-
run ke kubur; bunyi rebabmu 
tidak terdengar; ulat tersebar di 
bawahmu, dan ulat menutupi 
engkau.

12 a Betapa engkau terjatuh dari 
surga, hai b lusifer, putra fajar! 

Betapa engkau ditebas ke ta-
nah, yang melemahkan bangsa-
bangsa!

13 Karena engkau telah berkata 
dalam hatimu: a aku akan naik ke 
surga, aku akan mempermulia-
kan takhtaku melebihi bintang-
bintang allah; aku akan duduk 
juga di atas gunung bagi jemaat, 
di sisi-sisi b utara;

14 aku akan naik melebihi pun-
cak-puncak awan; aku akan men-
jadi seperti yang mahatinggi.

15 Namun engkau akan dibawa 
turun ke neraka, ke sisi-sisi a lu-
bang galian.

16 mereka yang melihat engkau 
akan a dengan cermat meman-
dang engkau, dan akan me-
merhatikan engkau, dan akan 
berkata: inikah orang yang mem-
buat bumi bergetar, yang meng-
guncangkan kerajaan-kerajaan?

17 dan membuat dunia ba-
gaikan padang belantara, dan 
menghancurkan kota-kotanya, 
dan tidak membuka rumah para 
tahanannya?

18 Semua raja bangsa-bangsa, 
ya, mereka semua, berbaring 
dalam kemuliaan, setiap orang 
dari mereka di dalam a rumah-
nya sendiri.

 7 a yes. 55:12.
 8 a iBr pohon eru.
  b yaitu dalam 

kematian.
  c iBr penebang (po-

hon) itu belum da-
tang melawan kami.

 9 a PtS Neraka.
  b yaitu roh-roh tak 

bertubuh.
 12 a a&P 76:26.

  b iBr bintang subuh, 
putra fajar. Pengu-
asa dunia yang jahat 
(Babilon) disebut-se-
but adalah lusifer, 
penguasa segala ke-
jahatan.  
PtS iblis; lusifer.

 13 a musa 4:1–4.
  b yaitu kediaman 

para dewa menurut 

kepercayaan 
Babilonia.  
mzm. 48:3.

 15 a 1 Ne. 14:3.
 16 a iBr memicingkan 

mata ke arah eng-
kau dan memikirkan 
engkau.

 18 a yaitu makam 
keluarganya.
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19 tetapi engkau dicampak-
kan dari kuburmu seperti suatu 
a cabang yang memuakkan, dan 
sisa dari mereka yang dibunuh, 
ditikam dengan sebilah pedang, 
yang turun ke b batu-batu lubang 
galian; seperti bangkai yang di-
injak-injak di bawah kaki.

20 engkau tidak akan digabung-
kan dengan mereka dalam pe-
nguburan, karena engkau telah 
menghancurkan negerimu dan 
membunuh bangsamu; a benih 
keturunan dari b pelaku kejahatan 
tidak akan pernah termasyhur.

21 Persiapkanlah pembantaian 
bagi anak-anaknya karena a ke-
durhakaan leluhur mereka, agar 
mereka tidak bangkit, tidak juga 
memiliki tanah, tidak juga meng-
isi permukaan dunia dengan 
kota-kota.

22 Karena aku akan bangkit 
melawan mereka, firman tuhan 
Semesta alam, dan menyingkir-
kan dari Babilon, a nama, dan sisa, 
dan putra, dan b kemenakan laki-
laki, firman tuhan.

23 aku akan juga menjadikan-
nya suatu a kepemilikan bagi bu-
rung bangau, dan kolam-kolam 

air; dan aku akan menyapunya 
dengan sapu penghancuran, fir-
man tuhan Semesta alam.

24 tuhan Semesta alam telah 
bersumpah, memfirmankan: 
Pastilah seperti yang telah aku 
pikirkan, demikianlah akan ter-
jadi; dan seperti yang telah aku 
maksudkan, demikianlah akan 
ada—

25 Bahwa aku akan membawa 
a orang asiria di tanah-Ku, dan di 
atas b gunung-gunung-Ku meng-
injak-injaknya di bawah kaki; 
pada waktu itu akanlah c kuknya 
pergi dari mereka, dan bebannya 
pergi dari bahu mereka.

26 inilah tujuan yang dimaksud 
ke atas seluruh bumi; dan inilah 
tangan yang terulur ke atas a se-
gala bangsa.

27 Karena tuhan Semesta alam 
telah bermaksud, dan siapakah 
yang akan membatalkan? dan ta-
ngan-Nya terulur, dan siapakah 
yang akan membalikkannya?

28 Pada a tahun ketika raja b ahas 
mati ada beban ini.

29 Janganlah engkau bersu-
kacita, seluruh Palestina, ka-
rena tongkat dari dia yang 

 19 a yaitu suatu  
cabang yang  
ditolak, dipangkas 
dan dibuang.

  b yaitu dasar 
terbawah.

 20 a mzm. 21:11–12; 
37:28.

  b PtS Jahat, Kejahatan.
 21 a Kel. 20:5.
 22 a ams. 10:7.
  b ayb. 18:19.
 23 a yes. 34:11–15.

 25 a Pokok bahasan 
bergeser ke pe-
nyerangan asiria 
dan keruntuhan 
di yehuda, tahun 
701 Sm (ayat 24–27). 
2 raj. 19:32–37;  
yes. 37:33–38.

  b yaitu gunung-gu-
nung di yehuda dan 
israel.

  c yes. 10:27a.
 26 a yaitu Pada 

akhirnya seluruh 
bangsa dunia akan 
ditumbangkan 
jadinya.

 28 a yaitu Kira-kira ta-
hun 720 Sm, beban 
atau pesan menge-
nai ajal ini dinu-
buatkan tentang 
orang-orang Filistin, 
sementara yehuda 
akan aman.

  b 2 raj. 16:20.
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menghantam engkau patah; ka-
rena dari pangkal ular itu akan 
muncul seekor ular beludak, dan 
buah keturunannya akan men-
jadi seekor ular terbang yang 
ganas.

30 dan yang sulung dari yang 
miskin akan makan, dan yang 
membutuhkan akan berbaring 
dalam keamanan; dan aku akan 
membunuh pangkalmu dengan 
bencana kelaparan, dan dia akan 
membunuh sisamu.

31 meraung-raunglah, hai 
gerbang; berserulah, hai kota; 
engkau, seluruh Palestina, dibu-
barkan; karena akan datang dari 
utara suatu asap, dan tak seorang 
pun akan seorang diri pada wak-
tunya yang ditetapkan.

32 apakah yang akan jika be-
gitu menjawab para utusan bang-
sa-bangsa? Bahwa tuhan telah 
membangun a Sion, dan yang 
b miskin dari umat-Nya akan  
c percaya padanya.

PaSal 25

Nefi bermegah dalam kegamblang-
an—Nubuat-nubuat Yesaya akan 
dipahami pada zaman terakhir—
Orang-orang Yahudi akan kembali 
dari Babilon, menyalibkan Mesias, 
dan dicerai-beraikan dan dicambuk
—Mereka akan dipulihkan ketika 
mereka percaya kepada Mesias—
Dia pertama kali akan datang enam 

ratus tahun setelah Lehi meninggal-
kan Yerusalem—Orang-orang Nefi 
menaati hukum Musa dan percaya 
kepada Kristus, yang adalah Yang 
Kudus dari Israel. Kira-kira tahun 
559–545 SM.

Sekarang, aku, Nefi, berbicara 
sedikit mengenai perkataan yang 
telah aku tuliskan, yang telah di-
ucapkan melalui mulut yesaya. 
Karena lihatlah, yesaya mengu-
capkan banyak hal yang bagi ba-
nyak orang dari bangsaku a sukar 
untuk dimengerti; karena me-
reka tidak tahu mengenai cara 
bernubuat di antara orang-orang 
yahudi.

2 Karena aku, Nefi, tidak meng-
ajari mereka banyak hal menge-
nai adat orang-orang yahudi; 
karena a pekerjaan mereka ada-
lah pekerjaan kegelapan, dan 
perbuatan mereka adalah per-
buatan kekejian.

3 Karenanya, aku menulis ke-
pada bangsaku, kepada mereka 
semua yang akan menerima se-
telah ini hal-hal ini yang aku 
tuliskan, agar mereka boleh me-
ngetahui penghakiman allah, 
bahwa itu datang ke atas segala 
bangsa, menurut firman yang te-
lah dia firmankan.

4 Karenanya, simaklah, hai 
bangsaku, yang dari bani israel, 
dan pasanglah telinga pada 
perkataanku; karena perkataan 
yesaya tidaklah gamblang ba-

 32 a PtS Sion.
  b Zef. 3:12.
  c atau mencari 

perlindungan di 
dalamnya.

25 1 a 2 Ne. 25:5–6.

 2 a 2 raj. 17:13–20.
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gimu, walaupun demikian itu 
gamblang bagi mereka semua 
yang dipenuhi dengan a roh b nu-
buat. tetapi aku memberikan ke-
padamu suatu nubuat, menurut 
roh yang berada dalam diriku; 
karenanya aku akan bernubuat 
menurut c kegamblangan yang  
telah ada bersamaku sejak waktu 
ketika aku datang dari yerusalem 
bersama ayahku; karena lihat-
lah, jiwaku senang akan kegam-
blangan bagi bangsaku, agar 
mereka boleh belajar.

5 ya, dan jiwaku senang akan 
perkataan a yesaya, karena aku 
datang dari yerusalem, dan ma-
taku telah melihat hal-hal ten-
tang b orang yahudi, dan aku tahu 
bahwa orang-orang yahudi me-
ngerti hal-hal tentang para nabi, 
dan tidak ada satu bangsa lain 
pun yang mengerti apa yang di-
ucapkan kepada orang yahudi 
seperti mereka, kecuali mereka 
diajar menurut cara hal-hal ten-
tang orang yahudi.

6 tetapi lihatlah, aku, Nefi, ti-
dak mengajar anak-anakku me-
nurut cara orang yahudi; tetapi 
lihatlah, aku, diriku sendiri, telah 
berdiam di yerusalem, karena-
nya aku kenal mengenai dae-
rah-daerah sekitarnya; dan aku 
telah menyebutkan kepada anak-
anakku mengenai penghakiman 

allah, yang telah a terjadi di an-
tara orang-orang yahudi, kepada 
anak-anakku, menurut apa yang 
telah yesaya ucapkan, dan aku ti-
dak menuliskannya.

7 tetapi lihatlah, aku menerus-
kan dengan nubuatku sendiri, 
menurut a kegamblanganku; yang 
di dalamnya aku tahu bahwa tak 
seorang pun dapat khilaf; walau-
pun demikian, pada masa ketika 
nubuat-nubuat yesaya akan dige-
napi manusia akan tahu dengan 
suatu kepastian, pada masa ke-
tika itu akan terjadi.

8 Karenanya, itu a berharga  
bagi anak-anak manusia, dan dia 
yang mengira bahwa itu tidak 
berharga, kepada mereka akan-
lah aku berbicara secara khusus, 
dan membatasi perkataan itu ke-
pada b bangsaku sendiri; karena 
aku tahu bahwa itu akan amat 
berharga bagi mereka pada c za-
man terakhir; karena pada masa 
itu akanlah mereka mengerti itu; 
karenanya, demi kebaikan me-
reka telah aku tuliskan itu.

9 dan sebagaimana satu ang-
katan telah a dihancurkan di an-
tara orang-orang yahudi karena 
kedurhakaan, demikian pula 
mereka telah dihancurkan dari 
angkatan ke angkatan menurut 
kedurhakaan mereka; dan tidak 
pernah siapa pun dari mereka 

 4 a PtS roh Kudus.
  b PtS Nubuat.
  c 2 Ne. 31:3; 33:5–6; 

yakub 4:13.
 5 a 1 Ne. 19:23;  

3 Ne. 23:1.
  b PtS Orang-Orang 

yahudi.
 6 a 2 Ne. 6:8;  

hel. 8:20–21.
 7 a 2 Ne. 32:7;  

alma 13:23.
 8 a PtS tulisan Suci—

Nilai tulisan suci.

  b enos 1:13–16;  
morm. 5:12–15;  
a&P 3:16–20.

  c PtS Zaman akhir.
 9 a yer. 39:4–10;  

mat. 23:37–38. 
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telah dihancurkan kecuali itu 
b diramalkan kepada mereka oleh 
para nabi tuhan.

10 Karenanya, telah diberita-
hukan kepada mereka mengenai 
kehancuran yang akan datang ke 
atas diri mereka, segera setelah 
ayahku meninggalkan yerusalem; 
walaupun demikian, mereka me-
ngeraskan hati mereka; dan me-
nurut nubuatku mereka telah 
a dihancurkan, kecuali mereka 
yang b dibawa pergi tertawan  
ke Babilon.

11 dan sekarang, ini aku ucap-
kan karena roh yang berada 
dalam diriku. dan sekalipun me-
reka telah dibawa pergi mereka 
akan kembali lagi, dan memiliki 
tanah yerusalem; karenanya, me-
reka akan a dipulihkan lagi ke ta-
nah warisan mereka.

12 tetapi, lihatlah, mereka akan 
mengalami peperangan, dan de-
sas desus tentang peperangan; 
dan ketika harinya tiba saat  
a anak tunggal Bapa, ya, bahkan 
Bapa dari langit dan dari bumi, 
akan menyatakan diri-Nya ke-
pada mereka dalam daging, lihat-
lah, mereka akan menolak-Nya, 
karena kedurhakaan mereka, dan 
kekerasan hati mereka, dan ke-
degilan mereka.

13 lihatlah,  mereka akan 

a menyalibkan-Nya; dan setelah 
dia dibaringkan di dalam sebuah 
b liang kubur untuk kurun waktu 
c tiga hari dia akan d bangkit dari 
yang mati, dengan kesembuhan 
pada sayap-sayap-Nya; dan me-
reka semua yang akan percaya 
pada nama-Nya akan diselamat-
kan di dalam kerajaan allah. Ka-
renanya, jiwaku senang untuk 
bernubuat mengenai-Nya, ka-
rena aku telah e melihat hari-Nya, 
dan hatiku mengagungkan nama 
kudus-Nya.

14 dan lihatlah akan terjadi 
bahwa setelah a mesias bangkit 
dari yang mati, dan telah me-
nyatakan diri-Nya kepada umat-
Nya, kepada sebanyak yang akan 
percaya pada nama-Nya, lihat-
lah, yerusalem akan b dihancur-
kan lagi; karena celakalah mereka 
yang berperang melawan allah 
dan umat gereja-Nya.

15 Karenanya, a orang-orang 
yahudi akan b dicerai-beraikan 
ke antara segala bangsa; ya, dan 
juga c Babilon akan dihancurkan; 
karenanya, orang-orang yahudi 
akan dicerai-beraikan oleh bang-
sa-bangsa lain.

16 dan setelah mereka dice-
rai-beraikan, dan tuhan allah 
telah mencambuk mereka me-
lalui bangsa-bangsa lain untuk 

 9 b am. 3:7; 1 Ne. 1:13.
 10 a 1 Ne. 7:13; 2 Ne. 6:8; 

Omni 1:15;  
hel. 8:20–21.

  b 2 raj. 24:14;  
yer. 52:3–16.

 11 a ezr. 1:1–4;  
yer. 24:5–7.

 12 a PtS anak tunggal.
 13 a luk. 23:33.
  b yoh. 19:41–42;  

1 Ne. 19:10.
  c luk. 24:6–7;  

mosia 3:10.
  d PtS Kebangkitan.
  e 1 Ne. 11:13–34.

 14 a PtS mesias.
  b luk. 21:24;  

JS—m 1:1–18.
 15 a PtS Orang-Orang 

yahudi.
  b Neh. 1:8–9;  

2 Ne. 10:6.
  c PtS Babel.
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kurun waktu banyak angkatan, 
ya, bahkan hingga dari angkatan 
ke angkatan sampai mereka akan 
dibujuk untuk a percaya kepada 
Kristus, Putra allah, dan penda-
maian, yang tak terbatas bagi se-
luruh umat manusia—dan ketika 
masa itu akan datang saat mereka 
akan percaya kepada Kristus, 
dan menyembah Bapa dalam na-
ma-Nya, dengan hati murni dan 
tangan bersih, dan tidak menan-
ti-nantikan lagi mesias yang lain, 
maka, pada waktu itu, masanya 
akan tiba ketika mestilah perlu 
sekali mereka hendaknya me-
mercayai hal-hal ini.

17 dan tuhan akan menyiapkan 
tangan-Nya lagi yang kedua kali 
untuk a memulihkan umat-Nya 
dari keadaan mereka yang terse-
sat dan terjatuh. Karenanya, dia 
akan meneruskan untuk melaku-
kan suatu b pekerjaan yang me-
nakjubkan dan suatu keajaiban di 
antara anak-anak manusia.

18 Karenanya, dia akan me-
nampilkan a firman-Nya kepada 
mereka, yang firman itu akan 
b menghakimi mereka pada hari 
terakhir, karena itu akan diberi-
kan kepada mereka untuk tujuan 
c meyakinkan mereka tentang me-
sias yang sejati, yang ditolak oleh 

mereka; dan untuk diyakinkan-
nya mereka bahwa mereka tidak 
perlu menanti-nantikan lagi se-
orang mesias untuk datang, ka-
rena tidak akan ada siapa pun 
datang, kecuali itu adalah seo-
rang d mesias palsu yang akan 
menipu orang-orang; karena ha-
nya ada satu mesias yang dibica-
rakan oleh para nabi, dan mesias 
itu adalah dia yang akan ditolak 
oleh orang-orang yahudi.

19 Karena menurut perkataan 
para nabi, a mesias datang se-
telah b enam ratus tahun sejak 
waktu ketika ayahku mening-
galkan yerusalem; dan menurut 
perkataan para nabi, dan juga 
perkataan c malaikat allah, na-
ma-Nya akanlah yesus Kristus, 
Putra allah.

20 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, aku telah berbicara de-
ngan gamblang agar kamu tidak 
dapat khilaf. dan sebagaimana 
tuhan allah hidup yang a mem-
bawa israel keluar dari tanah me-
sir, dan memberikan musa kuasa 
agar dia hendaknya b menyem-
buhkan bangsa itu setelah mereka 
digigit oleh ular-ular beracun, 
jika mereka akan mengarahkan 
mata mereka pada c ular yang dia 
angkat di hadapan mereka, dan 

 16 a 2 Ne. 10:6–9; 30:7; 
morm. 5:14.

 17 a 2 Ne. 21:11–12; 29:1. 
PtS Pemulihan injil.

  b yes. 29:14;  
2 Ne. 27:26;  
3 Ne. 28:31–33.

 18 a 2 Ne. 29:11–12;  
33:11, 14–15.

  b PtS Penghakiman 

terakhir.
  c 2 Ne. 26:12–13.
  d PtS antikristus.
 19 a PtS yesus Kristus—

Nubuat tentang 
kelahiran dan kema-
tian yesus Kristus.

  b 1 Ne. 10:4;  
3 Ne. 1:1, 13.

  c 2 Ne. 10:3.

 20 a Kel. 3:7–10;  
1 Ne. 17:24, 31; 
19:10.

  b yoh. 3:14;  
1 Ne. 17:41.

  c Bil. 21:8–9;  
alma 33:19;  
hel. 8:14–15.
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juga memberinya kuasa agar dia 
menghantam d batu karang dan 
air akan mengalir; ya, lihatlah 
aku berkata kepadamu, bahwa 
sebagaimana hal-hal ini adalah 
benar, dan sebagaimana tuhan 
allah hidup, tidak ada e nama 
lain diberikan di kolong langit 
kecuali yesus Kristus ini, yang 
mengenai-Nya telah aku bicara-
kan, yang melaluinya manusia 
dapat diselamatkan.

21 Karenanya, karena alasan ini 
tuhan allah telah berjanji kepa-
daku bahwa hal-hal ini yang aku 
a tuliskan akan disimpan dan di-
pelihara, dan diturunkan kepada 
benih keturunanku, dari ang-
katan ke angkatan, agar janji itu 
boleh digenapi bagi yusuf, agar 
benih keturunannya tidak akan 
pernah b binasa selama bumi 
akan ada.

22 Karenanya, hal-hal ini akan 
diturunkan dari angkatan ke 
angkatan selama bumi akan ada; 
dan itu akan diturunkan menu-
rut kehendak dan kesenangan 
allah; dan bangsa-bangsa yang 
akan memilikinya akan a diha-
kimi olehnya menurut perkataan 
yang tertulis.

23 Karena kita bekerja dengan 

tekun untuk menulis, untuk 
a membujuk anak-anak kita, dan 
juga saudara-saudara kita, untuk 
percaya kepada Kristus, dan un-
tuk diperdamaikan dengan allah; 
karena kita tahu bahwa adalah 
melalui b kasih karunia bahwa 
kita diselamatkan, setelah segala 
yang dapat kita c lakukan.

24 dan, sekalipun kita percaya 
kepada Kristus, kita a menaati 
hukum musa, dan menanti-nan-
tikan dengan ketabahan akan 
Kristus, sampai hukum itu akan 
digenapi.

25 Karena, untuk tujuan ini-
lah a hukum itu diberikan; kare-
nanya hukum itu telah menjadi 
b mati bagi kita, dan kita dijadikan 
hidup di dalam Kristus karena 
iman kita; namun kita mena-
ati hukum itu karena perintah-
perintah.

26 dan kita a berbicara tentang 
Kristus, kita bersukacita di dalam 
Kristus, kita berkhotbah tentang 
Kristus, kita b bernubuat tentang 
Kristus, dan kita menulis me-
nurut nubuat-nubuat kita, agar 
c anak-anak kita boleh mengeta-
hui pada sumber mana mereka 
boleh berpaling untuk d pengam-
punan akan dosa-dosa mereka.

 20 d Kel. 17:6; Bil. 20:11; 
1 Ne. 17:29; 20:21.

  e hos. 13:4;  
Kis. 4:10–12;  
mosia 5:8; 
musa 6:52. 
PtS Juruselamat.

 21 a 2 Ne. 27:6–14.
  b am. 5:15;  

2 Ne. 3:16;  
alma 46:24–27.

 22 a 2 Ne. 29:11;  
33:10–15;  
3 Ne. 27:23–27.

 23 a PtS anak-anak.
  b rm. 3:23–24;  

2 Ne. 2:4–10;  
mosia 13:32;  
alma 42:12–16;  
a&P 138:4.  
PtS Kasih Karunia.

  c yak. 2:14–26. 

PtS Pekerjaan.
 24 a yakub 4:4–5.
 25 a PtS hukum musa.
  b rm. 7:4–6.
 26 a yakub 4:12;  

yarom 1:11;  
mosia 3:13.

  b luk. 10:23–24.
  c PtS anak-anak.
  d PtS Pengampunan 

akan dosa-dosa.
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27 Karenanya,  kita  berbi-
cara mengenai hukum agar 
anak-anak kita boleh menge-
tahui matinya hukum itu; dan 
mereka, dengan mengetahui 
matinya hukum, boleh menan-
ti-nantikan pada kehidupan itu 
yang ada di dalam Kristus, dan 
mengetahui untuk tujuan apa 
hukum itu diberikan. dan sete-
lah hukum itu digenapi di da-
lam Kristus, agar mereka tidak 
perlu mengeraskan hati mereka 
terhadap-Nya ketika hukum itu 
harus diakhiri.

28 dan sekarang, lihatlah, bang-
saku, kamu adalah bangsa yang 
a degil; karenanya, aku telah ber-
bicara dengan gamblang kepa-
damu, agar kamu tidak akan 
salah mengerti. dan perkataan 
yang telah aku ucapkan akan ber-
diri sebagai b kesaksian menen-
tangmu; karena itu cukup untuk 
c mengajar siapa pun jalan yang 
benar; karena jalan yang benar 
adalah percaya kepada Kristus 
dan tidak menyangkal-Nya; ka-
rena dengan menyangkal-Nya 
kamu juga menyangkal para nabi 
dan hukum itu.

29 dan sekarang, lihatlah, aku 
berkata kepadamu bahwa ja-
lan yang benar adalah percaya 
kepada Kristus, dan tidak me-
nyangkal-Nya; dan Kristus 
adalah yang Kudus dari israel; 
karenanya kamu mesti mem-

bungkukkan diri di hadap-
an-Nya, dan menyembah-Nya 
dengan segenap a daya, pikiran, 
dan kekuatanmu, dan seluruh 
jiwamu; dan jika kamu melaku-
kan ini kamu sekali-kali tidak 
akan dicampakkan.

30 dan, sejauh itu akan diperlu-
kan, kamu mesti menaati pelaksa-
naan dan a tata cara allah sampai 
hukum itu akan digenapi yang 
diberikan kepada musa.

PaSal 26

Kristus akan melayani orang-orang 
Nefi—Nefi melihat sebelumnya ke-
hancuran bangsanya—Mereka akan 
berbicara dari dalam debu—Orang-
orang bukan Israel akan membangun 
gereja palsu dan komplotan rahasi-
a—Tuhan melarang manusia mem-
praktikkan penipuan imam. Kira-kira 
tahun 559–545 SM.

dan setelah Kristus akan a bang-
kit dari yang mati dia akan  
b memperlihatkan diri-Nya ke-
padamu, anak-anakku, dan sau-
dara-saudara terkasihku; dan 
firman yang akan dia ucapkan 
kepadamu akan menjadi c hukum 
yang akan kamu lakukan.

2 Karena lihatlah, aku berkata 
kepadamu bahwa aku telah meli-
hat bahwa banyak angkatan akan 
berlalu, dan akan ada peperangan 

 28 a mosia 3:14.
  b PtS Kesaksian.
  c 2 Ne. 33:10.

 29 a ul. 6:5;  
mrk. 12:29–31.

 30 a PtS tata Cara.

26 1 a 3 Ne. 11:1–12.
  b 1 Ne. 11:7; 12:6.
  c 3 Ne. 15:2–10.
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besar dan perselisihan di antara 
bangsaku.

3 dan setelah mesias akan da-
tang akan ada a tanda-tanda dibe-
rikan kepada bangsaku tentang 
b kelahiran-Nya, dan juga ten-
tang kematian dan kebangkit-
an-Nya; dan akan hebat dan 
menakutkanlah jadinya hari itu 
bagi yang jahat, karena mereka 
akan binasa; dan mereka binasa 
karena mereka mengusir para 
nabi, dan para orang suci, dan 
merajam mereka, dan membu-
nuh mereka; karenanya seruan 
c darah para orang suci akan naik 
kepada allah dari tanah menen-
tang mereka.

4 Karenanya, mereka semua 
yang sombong, dan yang mela-
kukan kejahatan, hari yang da-
tang itu akan a membakar mereka, 
firman tuhan Semesta alam, ka-
rena mereka akan menjadi bagai-
kan tunggul jerami.

5 dan mereka yang membunuh 
para nabi, dan para orang suci, 
kedalaman tanah akan a menelan 
mereka, firman tuhan Semesta 
alam; dan b gunung-gunung 
akan menutupi mereka, dan 
angin puyuh akan membawa 
mereka pergi, dan bangunan-
bangunan akan roboh ke atas 
diri mereka dan meluluhlantak-
kan mereka berkeping-keping 

dan menggilas mereka menjadi 
bubuk.

6 dan mereka akan dikunjungi 
dengan guntur, dan kilat, dan 
gempa bumi, dan segala macam 
kehancuran, karena api amarah 
tuhan akan tersulut terhadap 
mereka, dan mereka akan men-
jadi bagaikan tunggul jerami, 
dan hari yang datang itu akan 
melalap mereka, firman tuhan 
Semesta alam.

7 ah, rasa sakit, dan kepedihan 
jiwaku karena hilangnya yang 
terbunuh dari bangsaku! Karena 
aku, Nefi, telah melihatnya, dan 
itu hampir melalapku di hadapan 
hadirat tuhan; tetapi aku mesti 
berseru kepada allahku: Cara-
cara-mu a adil.

8 tetapi lihatlah, yang saleh 
yang menyimak perkataan para 
nabi, dan tidak menghancurkan 
mereka, tetapi menanti-nantikan 
Kristus dengan ketabahan untuk 
tanda-tanda yang diberikan, terle-
pas dari segala a penganiayaan—
lihatlah, mereka adalah mereka 
yang b tidak akan binasa.

9 tetapi Putra Kebenaran akan 
a menampakkan diri kepada me-
reka; dan dia akan b menyembuh-
kan mereka, dan mereka akan 
merasakan c kedamaian bersa-
ma-Nya, sampai d tiga angkatan 
akan berlalu, dan banyak dari 

 3 a 1 Ne. 12:4–6. 
PtS tanda.

  b PtS yesus Kristus—
Nubuat tentang kela-
hiran dan kematian 
yesus Kristus.

  c Kej. 4:10;  

2 Ne. 28:10;  
morm. 8:27.

 4 a 3 Ne. 8:14–24; 9:3, 9.
 5 a 1 Ne. 19:11;  

3 Ne. 10:14.
  b 3 Ne. 8:10; 9:5–8.
 7 a PtS Keadilan.

 8 a PtS Penganiayaan.
  b 3 Ne. 10:12–13.
 9 a 3 Ne. 11:8–15.
  b 3 Ne. 17:7–9.
  c 4 Ne. 1:1–4.
  d 1 Ne. 12:11–12;  

3 Ne. 27:30–32.
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e angkatan keempat akan berlalu 
dalam kesalehan.

10 dan ketika hal-hal ini telah 
berlalu suatu a kehancuran yang 
selekasnya datang kepada bang-
saku; karena, terlepas dari rasa 
sakit jiwaku, aku telah melihat-
nya; karenanya, aku tahu bahwa 
itu akan terjadi; dan mereka men-
jual diri mereka untuk yang tak 
berarti apa pun; karena, untuk 
imbalan kesombongan mereka 
dan kebodohan mereka, mereka 
akan menuai kehancuran; ka-
rena mereka menyerah kepada 
iblis dan memilih pekerjaan ke-
gelapan daripada terang, oleh 
karena itu mereka mesti turun 
ke b neraka.

11 Karena roh tuhan tidak akan 
selalu a berjuang bersama ma-
nusia. dan ketika roh berhenti 
berjuang bersama manusia maka 
datanglah kehancuran yang se-
lekasnya, dan ini memilukan 
jiwaku.

12 dan sewaktu aku berbi-
cara mengenai a diyakinkannya 
b orang-orang yahudi, bahwa 
yesus adalah c bahkan Kristus, 
mestilah perlu bahwa orang-
orang bukan israel diyakinkan 
juga bahwa yesus adalah Kristus, 
allah yang Kekal;

13 dan bahwa dia menyatakan 
diri-Nya kepada mereka semua 

yang percaya kepada-Nya, mela-
lui kuasa a roh Kudus; ya, kepada 
setiap bangsa, kaum, bahasa, dan 
khalayak, mengerjakan mukjizat, 
tanda, dan keajaiban yang dah-
syat, di antara anak-anak ma-
nusia menurut iman mereka.

14 tetapi lihatlah, aku bernu-
buat kepadamu mengenai a za-
man terakhir; mengenai zaman 
ketika tuhan allah akan b me-
nampilkan hal-hal ini kepada 
anak-anak manusia.

15 Setelah benih keturunanku 
dan benih keturunan saudara-
saudaraku akan merosot dalam 
ketidakpercayaan, dan akan di-
hantam oleh orang-orang bukan 
israel; ya, setelah tuhan allah 
akan berkemah mengelilingi 
mereka di sekitarnya, dan akan 
mengepung mereka dengan su-
atu timbunan, dan membangun 
benteng-benteng terhadap me-
reka; dan setelah mereka akan 
dijadikan rendah di dalam debu, 
bahkan hingga mereka tidak ada, 
namun perkataan orang-orang 
saleh akan dituliskan, dan doa 
orang-orang setia akan didengar, 
dan mereka semua yang telah 
merosot dalam ketidakpercayaan 
tidak akan dilupakan.

16 Karena mereka yang akan 
dihancurkan akan a berbicara ke-
pada mereka dari dalam tanah, 

 9 e alma 45:10–12;  
hel. 13:9–10.

 10 a alma 45:9–14; 
morm. 8:1–9.

  b PtS Neraka.
 11 a eter 2:15.
 12 a 2 Ne. 25:18.

  b 2 Ne. 30:7;  
morm. 5:14. 
PtS Orang-Orang 
yahudi.

  c morm. 3:21.
 13 a PtS roh Kudus.
 14 a PtS Zaman akhir.

  b PtS Pemulihan injil.
 16 a yes. 29:4;  

moro. 10:27;  
musa 7:62.  
PtS Kitab mormon. 
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dan ucapan mereka akan keluar 
dari dalam debu, dan suara me-
reka akan seperti orang yang 
memiliki roh yang lazim; karena 
tuhan allah akan memberikan 
kepadanya kuasa, agar dia bo-
leh berbisik mengenai mereka, 
bahkan seakan-akan dari dalam 
tanah; dan ucapan mereka akan 
berbisik dari dalam debu.

17 Karena demikianlah firman 
tuhan allah: mereka akan a me-
nuliskan apa yang akan dilaku-
kan di antara mereka, dan itu 
akan ditulis dan dimeteraikan 
dalam sebuah kitab, dan mereka 
yang telah merosot dalam keti-
dakpercayaan tidak akan memi-
likinya, karena mereka b berupaya 
untuk menghancurkan apa yang 
dari allah.

18 Karenanya, seperti mereka 
yang telah dihancurkan itu te-
lah dihancurkan selekasnya; dan 
khalayak ramai dari mereka yang 
menakutkan akan menjadi bagai-
kan a sekam yang berlalu—ya, de-
mikianlah firman tuhan allah: 
itu akan terjadi dalam sekejap, 
dengan tiba-tiba—

19 dan akan terjadi, bahwa me-
reka yang telah merosot dalam 
ketidakpercayaan akan a dihan-
tam oleh tangan orang-orang bu-
kan israel.

20 dan orang-orang bukan 

israel terangkat-angkat dalam 
a kesombongan di mata mereka, 
dan telah b tersandung, karena be-
sarnya c batu sandungan mereka, 
sehingga mereka telah memba-
ngun banyak d gereja; walaupun 
demikian, mereka mencemooh 
kuasa dan mukjizat dari allah, 
dan mengkhotbahkan kepada 
diri mereka kebijaksanaan me-
reka sendiri dan e pembelajaran 
mereka sendiri, agar mereka bo-
leh memperoleh keuntungan dan 
f menggilas muka yang miskin.

21 dan ada banyak gereja di-
bangun yang menyebabkan a ke-
irihatian, dan pertikaian, dan 
kedengkian.

22 dan ada juga a komplotan ra-
hasia, bahkan seperti pada zaman 
dahulu, menurut komplotan iblis, 
karena dia adalah pencetus dari 
segala sesuatu ini; ya, pencetus 
pembunuhan, dan pekerjaan ke-
gelapan; ya, dan dia menuntun 
mereka di leher dengan seutas 
tali rami, sampai dia mengikat 
mereka dengan talinya yang kuat 
untuk selamanya.

23 Karena lihatlah, saudara-
saudara terkasihku, aku berkata 
kepadamu bahwa tuhan allah ti-
dak bekerja dalam kegelapan.

24 dia tidak melakukan apa 
pun kecuali demi manfaat du-
nia; karena dia a mengasihi dunia, 

 17 a 2 Ne. 29:12.
  b enos 1:14.
 18 a morm. 5:16–18.
 19 a 3 Ne. 16:8–9; 

20:27–28.
 20 a PtS Kesombongan.
  b 1 Ne. 13:29, 34. 

PtS Kemurtadan.
  c yeh. 14:4.
  d 1 Ne. 14:10; 22:23; 

morm. 8:28.
  e morm. 9:7–8;  

2 Ne. 9:28.
  f yes. 3:15;  

2 Ne. 13:15.
 21 a PtS iri.
 22 a PtS Komplotan 

rahasia.
 24 a yoh. 3:16. 
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bahkan hingga dia menyerahkan 
nyawa-Nya agar dia boleh me-
narik b semua orang kepada-Nya. 
Karenanya, dia tidak memerin-
tahkan seorang pun agar mereka 
tidak akan mengambil bagian da-
lam keselamatan-Nya.

25 lihatlah, apakah dia berseru 
kepada siapa pun, mengatakan: 
Pergilah dari-Ku? lihatlah, aku 
berkata kepadamu, tidak; tetapi 
dia berfirman: a datanglah kepa-
da-Ku kamu segenap ujung bumi, 
b belilah susu dan madu, tanpa 
uang dan tanpa harga.

26 lihatlah, apakah dia telah 
memerintahkan siapa pun agar 
mereka hendaknya pergi keluar 
dari sinagoge-sinagoge, atau ke-
luar dari rumah-rumah ibadat? 
lihatlah, aku berkata kepadamu, 
tidak.

27 apakah dia telah memerin-
tahkan siapa pun agar mereka 
hendaknya tidak mengambil ba-
gian dalam a keselamatan-Nya? 
lihatlah aku berkata kepadamu, 
tidak; tetapi dia telah b memberi-
kannya cuma-cuma bagi semua 
orang; dan dia telah memerintah-
kan umat-Nya agar mereka hen-
daknya membujuk semua orang 
pada c pertobatan.

28 lihatlah, apakah tuhan te-
lah memerintahkan siapa pun 
agar mereka hendaknya tidak 

mengambil bagian dalam kebaik-
an-Nya? lihatlah aku berkata 
kepadamu, tidak; tetapi a semua 
orang diberi hak istimewa yang 
satu seperti yang lain, dan tak 
seorang pun dilarang.

29 dia memerintahkan agar ti-
dak akan ada a penipuan imam; 
karena, lihatlah, penipuan imam 
adalah bahwa orang-orang ber-
khotbah dan menetapkan diri me-
reka sebagai terang bagi dunia, 
agar mereka boleh memperoleh 
keuntungan dan b pujian dunia; 
tetapi mereka tidak mengupaya-
kan kesejahteraan Sion.

30 lihatlah, tuhan telah mela-
rang hal ini; karenanya, tuhan 
allah telah memberikan sebuah 
perintah agar semua orang hen-
daknya memiliki a kasih amal, 
yang kasih amal itu adalah b ka-
sih. dan kecuali mereka akan 
memiliki kasih amal mereka bu-
kanlah apa-apa. Karenanya, jika 
mereka akan memiliki kasih amal 
mereka tidak akan membiarkan 
pekerja di Sion binasa.

31 tetapi pekerja di a Sion akan 
bekerja untuk Sion; karena jika 
mereka bekerja untuk b uang me-
reka akan binasa.

32 dan lagi, tuhan allah telah 
a memerintahkan bahwa manusia 
hendaknya tidak membunuh; 
bahwa mereka hendaknya tidak 

 24 b 3 Ne. 27:14–15.
 25 a alma 5:33–35;  

3 Ne. 9:13–14.
  b yes. 55:1–2.
 27 a PtS Keselamatan.
  b ef. 2:8;  

2 Ne. 25:23.

  c PtS Pertobatan.
 28 a rm. 2:11;  

1 Ne. 17:33–35.
 29 a PtS Penipuan imam.
  b a&P 121:34–37.
 30 a moro. 7:47–48. 

PtS Kasih amal.

  b PtS Kasih.
 31 a PtS Sion.
  b yakub 2:17–19;  

a&P 11:7; 38:39.
 32 a PtS Perintah-Perin-

tah allah. 
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berdusta; bahwa mereka hendak-
nya tidak mencuri; bahwa mereka 
hendaknya tidak menggunakan 
nama tuhan allah mereka de-
ngan b sia-sia; bahwa mereka hen-
daknya tidak merasa iri; bahwa 
mereka hendaknya tidak memi-
liki kedengkian; bahwa mereka 
hendaknya tidak saling berseli-
sih pendapat; bahwa mereka hen-
daknya tidak berbuat pelacuran; 
dan bahwa mereka hendaknya 
tidak melakukan apa pun dari 
hal-hal ini; karena barang siapa 
melakukannya akan binasa.

33 Karena tidak ada dari kedur-
hakaan ini datang dari tuhan; 
karena dia melakukan apa yang 
baik di antara anak-anak ma-
nusia; dan dia tidak melakukan 
apa pun kecuali yang gamblang 
bagi anak-anak manusia; dan dia 
mengajak mereka semua untuk 
datang kepada-Nya dan meng-
ambil bagian dalam kebaikan-
Nya; dan dia tidak a menolak 
seorang pun yang datang kepa-
da-Nya, hitam dan putih, terikat 
dan bebas, laki-laki dan perem-
puan; dan dia mengingat b orang 
kafir; dan c semuanya sama bagi 
allah, baik orang yahudi mau-
pun orang bukan israel.

PaSal 27

Kegelapan dan kemurtadan akan 

menutupi bumi pada zaman tera-
khir—Kitab Mormon akan tampil—
Tiga saksi akan bersaksi tentang 
kitab itu—Orang yang terpelajar 
akan berkata dia tidak dapat mem-
baca kitab termeterai—Tuhan akan 
melakukan suatu pekerjaan menak-
jubkan dan suatu keajaiban—Ban-
dingkan dengan Yesaya 29. Kira-kira 
tahun 559–545 SM.

tetapi, lihatlah, pada a zaman 
terakhir, atau pada zaman orang-
orang bukan israel—ya, lihat-
lah segala bangsa bukan israel 
dan juga yahudi, baik mereka 
yang akan datang ke atas tanah 
ini maupun mereka yang akan 
berada di negeri-negeri lain, ya, 
bahkan di atas seluruh negeri di 
bumi, lihatlah, mereka akan ma-
buk dengan kedurhakaan dan 
segala macam kekejian—

2 dan ketika hari itu akan da-
tang mereka akan dikunjungi 
oleh tuhan Semesta alam, de-
ngan guntur dan dengan gempa 
bumi, dan dengan bunyi yang ke-
ras, dan dengan badai, dan de-
ngan angin ribut, dan dengan 
a nyala api yang melahap.

3 dan semua a bangsa yang b ber-
perang melawan Sion, dan yang 
memasygulkannya, akan menjadi 
seperti mimpi dari suatu pengli-
hatan malam; ya, itu akan terjadi 
kepada mereka, bahkan seperti 
orang yang lapar yang bermimpi, 

 32 b PtS Perkataan tak 
Senonoh.

 33 a Kis. 10:9–35, 44–45.
  b alma 26:37.

  c rm. 2:11;  
1 Ne. 17:35.

27 1 a PtS Zaman akhir.
 2 a yes. 24:6; 66:15–16; 

yakub 6:3;  
3 Ne. 25:1.

 3 a yes. 29:7–8.
  b 1 Ne. 22:14.



155 2 Nefi 27:4–11

dan lihatlah dia makan tetapi 
dia terbangun dan jiwanya ko-
song; atau seperti orang yang 
haus yang bermimpi, dan lihat-
lah dia minum tetapi dia terba-
ngun dan lihatlah dia melemah, 
dan jiwanya merasakan dahaga; 
ya, akan demikianlah pula jadi-
nya khalayak ramai dari segala 
bangsa yang berperang melawan 
Gunung Sion.

4 Karena lihatlah, kamu semua 
yang melakukan kedurhakaan, 
hentikanlah dirimu dan berta-
nya-tanyalah, karena kamu akan 
berseru, dan berseru; ya, kamu 
akan mabuk tetapi bukan oleh 
air anggur, kamu akan sempo-
yongan tetapi bukan oleh mi-
numan keras.

5 Karena lihatlah, tuhan telah 
mencurahkan ke atas dirimu roh 
tidur yang nyenyak. Karena li-
hatlah, kamu telah menutup ma-
tamu, dan kamu telah menolak 
para nabi; dan para penguasamu, 
dan para pelihat telah dia tutupi 
karena kedurhakaanmu.

6 dan akan terjadi bahwa tuhan 
allah akan menampilkan bagi 
a kamu perkataan dari sebuah 
b kitab, dan itu akan menjadi  
perkataan dari mereka yang te-
lah terlelap.

7 dan lihatlah kitab itu akan 
a termeterai; dan dalam kitab itu 

akan ada sebuah b wahyu dari 
allah, sejak awal dunia sampai 
c akhirnya.

8 Karenanya, karena apa yang 
a termeterai, apa yang termete-
rai b tidak akan diserahkan pada 
masa kejahatan dan kekejian 
orang-orang. Karenanya kitab itu 
akan ditahan dari mereka.

9 tetapi kitab itu akan diserah-
kan kepada seorang a pria, dan 
dia akan menyampaikan perka-
taan kitab itu, yang adalah per-
kataan dari mereka yang telah 
terlelap di dalam debu, dan dia 
akan menyampaikan perkataan 
ini kepada b yang lain;

10 tetapi perkataan yang ter-
meterai tidak akan dia sam-
paikan, tidak juga akan dia 
serahkan kitab itu. Karena ki-
tab itu akan dimeteraikan oleh 
kuasa allah, dan wahyu yang 
dimeteraikan akan disimpan 
dalam kitab itu sampai waktu 
tuhan sendiri yang tepat, agar 
itu boleh tampil; karena lihat-
lah, itu mengungkapkan segala 
sesuatu sejak pelandasan dunia 
sampai akhirnya.

11 dan masanya tiba ketika per-
kataan kitab yang termeterai itu 
akan dibacakan di atas atap-atap 
rumah; dan itu akan dibacakan 
melalui kuasa Kristus; dan se-
gala sesuatu akan a diungkapkan 

 6 a yarom 1:2;  
morm. 5:12–13.

  b 2 Ne. 26:16–17; 29:12.  
PtS Kitab mormon.

 7 a yes. 29:11–12;  
eter 3:25–27; 4:4–7.

  b mosia 8:19.
  c eter 13:1–12.
 8 a eter 5:1.
  b 3 Ne. 26:9–12;  

eter 4:5–6.
 9 a a&P 17:5–6.

  b JS—S 1:64–65.
 11 a luk. 12:3;  

morm. 5:8;  
a&P 121:26–31. 
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kepada anak-anak manusia yang 
pernah ada di antara anak-anak 
manusia, dan yang senantiasa 
akan ada bahkan sampai akhir 
bumi.

12 Karenanya, pada masa itu ke-
tika kitab itu diserahkan kepada 
pria tentang siapa telah aku bi-
carakan, kitab itu akan disem-
bunyikan dari mata dunia, agar 
tidak ada mata akan melihat-
nya kecuali bahwa a tiga b saksi 
akan melihatnya, melalui kuasa 
allah, selain dia kepada siapa 
kitab itu akan diserahkan; dan 
mereka akan bersaksi tentang ke-
benaran kitab itu dan apa yang 
di dalamnya.

13 dan tidak ada seorang lain 
pun yang akan melihatnya, ke-
cuali beberapa orang menurut 
kehendak allah, untuk membe-
rikan kesaksian tentang firman-
Nya kepada anak-anak manusia; 
karena tuhan allah telah berfir-
man bahwa perkataan dari yang 
setia akan berbicara seolah-olah 
a dari yang mati.

14 Karenanya, tuhan allah 
akan meneruskan untuk me-
nampilkan perkataan kitab itu; 
dan melalui mulut sebanyak 
saksi seperti yang tampaknya 
baik bagi-Nya akanlah dia te-
gakkan firman-Nya; dan cela-
kalah bagi dia yang a menolak 
firman allah!

15 tetapi lihatlah, akan terjadi 

bahwa tuhan allah akan berfir-
man kepada dia kepada siapa 
dia akan menyerahkan kitab itu: 
ambillah perkataan ini yang ti-
dak termeterai dan sampaikan-
lah itu kepada yang lain, agar 
dia boleh memperlihatkannya 
kepada yang terpelajar, menga-
takan: a Bacalah ini, aku minta 
kepadamu. dan yang terpela-
jar itu akan berkata: Bawalah 
kemari kitab itu, dan aku akan 
membacanya.

16 dan sekarang, karena kemu-
liaan dunia dan untuk mempero-
leh a keuntungan akanlah mereka 
mengatakan ini, dan bukan un-
tuk kemuliaan allah.

17 dan pria itu akan berkata: 
aku tidak dapat membawa kitab 
itu, karena itu termeterai.

18 Kemudian akanlah yang ter-
pelajar itu berkata: aku tidak da-
pat membacanya.

19 Karenanya akan terjadi, 
bahwa tuhan allah akan me-
nyerahkan lagi kitab itu dan per-
kataannya kepada dia yang tak 
terpelajar; dan pria yang tak ter-
pelajar akan berkata: aku tidak 
terpelajar.

20 Kemudian akanlah tuhan 
allah berfirman kepadanya: yang 
terpelajar tidak akan membaca-
nya, karena mereka telah meno-
laknya, dan aku sanggup untuk 
melakukan pekerjaan-Ku sendiri; 
karenanya engkau akan membaca 

 12 a 2 Ne. 11:3;  
eter 5:2–4;  
a&P 5:11, 15; 17:1.

  b ul. 19:15.

 13 a 2 Ne. 3:19–20;  
33:13–15;  
moro. 10:27.

 14 a 2 Ne. 28:29–30;  

eter 4:8.
 15 a yes. 29:11–12;  

JS—S 1:65.
 16 a PtS Penipuan imam.



157 2 Nefi 27:21–27

perkataan yang akan aku beri-
kan kepadamu.

21 a Janganlah menyentuh apa 
yang termeterai, karena aku akan 
menampilkannya pada waktu-Ku 
sendiri yang tepat; karena aku 
akan memperlihatkan kepada 
anak-anak manusia bahwa aku 
sanggup untuk melakukan pe-
kerjaan-Ku sendiri.

22 Karenanya, ketika engkau 
telah membaca perkataan yang 
telah aku perintahkan kepa-
damu, dan mendapatkan para 
a saksi yang telah aku janjikan 
kepadamu, maka akanlah eng-
kau memeteraikan kitab itu kem-
bali, dan menyembunyikannya 
bagi-Ku, agar aku boleh me-
melihara perkataan yang belum 
engkau baca, sampai aku akan 
menganggap patut menurut ke-
bijaksanaan-Ku sendiri untuk 
mengungkapkan segala sesuatu 
kepada anak-anak manusia.

23 Karena lihatlah, aku adalah 
allah; dan aku adalah seorang 
allah a mukjizat; dan aku akan 
memperlihatkan kepada dunia 
bahwa aku adalah yang b sama, 
kemarin, hari ini, dan selamanya; 
dan aku tidak bekerja di antara 
anak-anak manusia kecuali c me-
nurut iman mereka.

24 dan lagi akan terjadi bahwa 
tuhan akan berfirman kepada 

dia yang akan membaca per-
kataan yang akan disampaikan 
kepadanya:

25 a mengingat orang-orang ini 
mendekat kepada-Ku dengan 
mulut mereka, dan dengan bibir 
mereka b menghormati-Ku, tetapi 
telah menyingkirkan hati mereka 
jauh dari-Ku, dan rasa takut me-
reka terhadap-Ku diajarkan oleh 
c ajaran manusia—

26 Oleh karena itu, aku akan 
meneruskan untuk melakukan 
suatu a pekerjaan yang menak-
jubkan di antara orang-orang ini, 
ya, suatu b pekerjaan yang me-
nakjubkan dan suatu keajaiban, 
karena kebijaksanaan dari orang-
orang bijak dan terpelajar mereka 
akan binasa, dan pengertian dari 
orang-orang bijaksana mereka 
akan disembunyikan.

27 dan a celakalah mereka yang 
berupaya keras untuk menyem-
bunyikan nasihat mereka dari 
tuhan! dan pekerjaan mereka 
berada dalam gelap; dan me-
reka berkata: Siapakah yang me-
lihat kami, dan siapakah yang 
tahu kami? dan mereka juga 
berkata: Pastilah, pemutarba-
likanmu akan hal-hal itu akan 
dianggap sebagai b tanah liat tu-
kang periuk. tetapi lihatlah, aku 
akan memperlihatkan kepada 
mereka, firman tuhan Semesta 

 21 a eter 5:1.
 22 a PtS Saksi Kitab 

mormon.
 23 a PtS mukjizat.
  b ibr. 13:8.
  c ibr. 11;  

eter 12:7–22.
 25 a yes. 29:13.
  b mat. 15:8.
  c 2 Ne. 28:31.
 26 a 1 Ne. 22:8;  

2 Ne. 29:1–2.  

PtS Pemulihan injil.
  b yes. 29:14;  

2 Ne. 25:17.
 27 a yes. 29:15.
  b yer. 18:6. 
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alam, bahwa aku tahu semua 
pekerjaan mereka. Karena akan-
kah hasil karya itu berkata ten-
tang dia yang menjadikannya, 
dia tidak menjadikanku? atau 
akankah benda yang dibentuk 
berkata tentang dia yang mem-
bentuknya, dia tidak memiliki 
pengertian?

28 tetapi lihatlah, firman tuhan 
Semesta alam: aku akan mem-
perlihatkan kepada anak-anak 
manusia bahwa masih bebe-
rapa saat lagi dan libanon akan 
diubah menjadi sebuah ladang 
subur; dan ladang subur itu 
akan dianggap sebagai sebuah 
hutan.

29 a dan pada masa itu akanlah 
yang tuli mendengar perkataan 
kitab itu, dan mata orang buta 
akan melihat dari keadaan tak 
dikenal dan dari kegelapan.

30 dan yang a lembut hati juga 
akan bertambah, dan b sukacita 
mereka akan berada di dalam 
tuhan, dan yang miskin di antara 
orang-orang akan bersukacita di 
dalam yang Kudus dari israel.

31 Karena sepasti sebagaimana 
tuhan hidup mereka akan me-
lihat bahwa a orang yang me-
nakutkan dijadikan tak berarti 
apa pun, dan pencemooh dila-
lap api, dan semua orang yang 
berjaga-jaga bagi kedurhakaan 
disingkirkan;

32 dan mereka yang menjadikan 

seseorang a orang yang bersa-
lah karena sebuah kata, dan 
meletakkan jerat baginya yang 
menegur di b gerbang, dan c me-
ngesampingkan yang saleh ba-
gaikan sesuatu yang tak berarti 
apa pun.

33 Oleh karena itu, demikian 
firman tuhan, yang menebus 
abraham, mengenai bani yakub: 
yakub tidak akan sekarang malu, 
tidak juga akanlah mukanya se-
karang menjadi pucat.

34 tetapi ketika dia a melihat 
anak-anaknya, pekerjaan ta-
ngan-Ku, di tengah darinya, 
mereka akan menguduskan na-
ma-Ku, dan menguduskan yang 
Kudus dari yakub, dan akan ta-
kut kepada allah israel.

35 mereka juga yang a khilaf 
di dalam roh akan sampai pada 
pengertian, dan mereka yang 
menggerutu akan b mempela-
jari ajaran.

PaSal 28

Banyak gereja palsu akan dibangun 
pada zaman terakhir—Mereka akan 
mengajarkan ajaran palsu, sia-sia, 
dan bodoh—Kemurtadan akan me-
rajalela karena pengajar palsu—Iblis 
akan mengamuk dalam hati manu-
sia—Dia akan mengajarkan segala 
macam ajaran palsu. Kira-kira ta-
hun 559–545 SM.

 29 a yes. 29:18.
 30 a PtS lembut hati, 

Kelembutan hati.
  b a&P 101:36.

 31 a yes. 29:20.
 32 a luk. 11:54.
  b am. 5:10.
  c 2 Ne. 28:16.

 34 a yes. 29:23–24.
 35 a 2 Ne. 28:14;  

a&P 33:4.
  b dan. 12:4.
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dan sekarang, lihatlah, saudara-
saudaraku, aku telah berbicara 
kepadamu, menurut sebagai-
mana roh telah mendesakku; 
karenanya, aku tahu bahwa itu 
mestilah pasti terjadi.

2 dan apa yang akan dituliskan 
dari a kitab itu akan amat b ber-
harga bagi anak-anak manusia, 
dan khususnya bagi benih ke-
turunan kita, yang adalah sisa 
bani israel.

3 Karena akan terjadi pada 
masa itu bahwa a gereja-gereja 
yang dibangun, dan bukan bagi 
tuhan, ketika yang satu orang 
akan berkata kepada yang lain: 
lihatlah, aku, aku adalah mi-
lik tuhan; dan yang lain akan 
berkata: aku, aku adalah milik 
tuhan; dan demikian akanlah 
setiap orang berkata yang telah 
membangun gereja-gereja, dan 
bukan bagi tuhan—

4 dan mereka akan saling ber-
selisih pendapat; dan para imam 
mereka akan saling berselisih  
pendapat, dan mereka akan 
mengajar dengan a pembela-
jaran mereka, dan menyangkal 
roh Kudus, yang memberikan 
tuturan.

5 dan mereka a menyangkal 
b kuasa allah, yang Kudus dari 
israel; dan mereka berkata ke-
pada orang-orang: Simaklah 

kami, dan dengarlah kamu ajaran 
kami; karena lihatlah c tidak ada 
allah dewasa ini, karena tuhan 
dan Penebus telah melakukan 
pekerjaan-Nya, dan dia telah 
memberikan kuasa-Nya kepada 
manusia;

6 lihatlah, simaklah kamu pada 
ajaranku; jika mereka akan ber-
kata ada mukjizat dikerjakan oleh 
tangan tuhan, janganlah memer-
cayainya; karena hari ini dia bu-
kanlah seorang allah a mukjizat; 
dia telah melakukan pekerjaan-
Nya.

7 ya, dan akan ada banyak orang 
yang akan berkata: a makanlah, 
minumlah, dan bersukarialah, 
karena besok kita mati; dan akan 
baik-baik saja dengan kita.

8 dan juga akan ada banyak 
orang yang akan berkata: ma-
kanlah, minumlah, dan bersu-
karialah; walaupun demikian, 
takutlah kepada allah—dia akan 
a membenarkan untuk berbuat se-
dikit dosa; ya, b berdustalah se-
dikit, ambillah keuntungan dari 
seseorang karena perkataannya, 
galilah c lubang galian bagi se-
samamu; tidak ada bahayanya 
dalam hal ini; dan lakukanlah se-
gala sesuatu ini, karena besok kita 
mati; dan jika demikian halnya 
bahwa kita bersalah, allah akan 
memukul kita dengan beberapa 

28 2 a PtS Kitab mormon.
  b 1 Ne. 13:34–42; 22:9; 

3 Ne. 21:6.
 3 a 1 Kor. 1:10–13;  

1 Ne. 22:23;  
4 Ne. 1:25–29; 
morm. 8:28, 32–38.

 4 a 2 Ne. 9:28.
 5 a 2 Ne. 26:20.
  b 2 tim. 3:5.
  c alma 30:28.
 6 a morm. 8:26; 9:15–26.
 7 a 1 Kor. 15:32;  

alma 30:17–18.

 8 a morm. 8:31.
  b a&P 10:25;  

musa 4:4.  
PtS dusta.

  c ams. 26:27;  
1 Ne. 14:3. 
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lecutan, dan pada akhirnya kita 
akan diselamatkan di dalam ke-
rajaan allah.

9 ya, dan akan ada banyak orang 
yang akan mengajarkan menurut 
cara ini, a ajaran palsu dan sia-
sia dan b bodoh, dan akan men-
jadi congkak dalam hati mereka, 
dan akan berupaya keras untuk 
menyembunyikan nasihat-na-
sihat mereka dari tuhan; dan 
pekerjaan mereka akan berada 
dalam gelap.

10 dan a darah para orang suci 
akan berseru dari tanah menen-
tang mereka.

11 ya, mereka telah semuanya 
keluar dari a jalan; mereka telah 
menjadi b busuk.

12 Karena a kesombongan, dan 
karena para pengajar palsu, dan 
ajaran palsu, gereja-gereja me-
reka telah menjadi busuk, dan 
gereja-gereja mereka terangkat-
angkat; karena kesombongan, 
mereka congkak.

13 mereka a merampok yang 
b miskin karena tempat-tempat 
kudus mereka yang bagus; me-
reka merampok yang miskin ka-
rena pakaian mereka yang elok; 
dan mereka menganiaya yang 
lembut hati dan yang rendah hati, 
karena dalam c kesombongan me-
reka, mereka congkak.

14 mereka a menjenjangkan  

leher dan mendongakkan kepala; 
ya, dan karena kesombongan, 
dan kejahatan, dan kekejian, 
dan pelacuran, mereka semua-
nya telah b tersesat kecuali sedikit 
orang, yang adalah para pengikut 
Kristus yang rendah hati; walau-
pun demikian, mereka dituntun, 
sehingga dalam banyak hal me-
reka khilaf karena mereka diajar 
berdasarkan ajaran manusia.

15 hai yang a bijak, dan yang 
terpelajar, dan yang kaya, yang 
congkak dalam b kesombongan 
hati mereka, dan mereka semua 
yang mengkhotbahkan ajaran 
palsu, dan mereka semua yang 
berbuat pelacuran, dan menyim-
pangkan jalan benar tuhan, c ce-
lakalah, celakalah, celakalah bagi 
mereka, firman tuhan allah yang 
mahakuasa, karena mereka akan 
dibuang ke neraka!

16 Celakalah mereka yang a me-
ngesampingkan yang saleh bagai-
kan sesuatu yang tak berarti apa 
pun dan mencaci maki apa yang 
baik, dan mengatakan bahwa 
itu tidak berharga! Karena hari-
nya akan tiba ketika tuhan allah 
akan selekasnya mengunjungi 
penghuni bumi; dan pada hari 
itu ketika mereka b matang se-
penuhnya dalam kedurhakaan, 
mereka akan binasa.

17 tetapi lihatlah, jika penghuni 

 9 a mat. 15:9.
  b yeh. 13:3; hel. 13:29.
 10 a Why. 6:9–11;  

2 Ne. 26:3;  
morm. 8:27;  
eter 8:22–24;  
a&P 87:7.

 11 a hel. 6:31.
  b morm. 8:28–41;  

a&P 33:4.
 12 a ams. 28:25.
 13 a yeh. 34:8.
  b hel. 4:12.
  c alma 5:53.

 14 a ams. 21:4.
  b yes. 53:6.
 15 a ams. 3:5–7.
  b PtS Kesombongan.
  c 3 Ne. 29:5.
 16 a yes. 29:21.
  b eter 2:9–10.
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bumi akan bertobat dari keja-
hatan dan kekejian mereka, me-
reka tidak akan dihancurkan, 
firman tuhan Semesta alam.

18 tetapi lihatlah, gereja yang 
besar dan keji itu, a pelacur se-
luruh bumi, mesti b ambruk ke 
tanah, dan hebatlah mestinya 
robohnya.

19 Karena kerajaan iblis mesti 
a berguncang, dan mereka yang 
termasuk di dalamnya mestilah 
perlu digugah pada pertobatan, 
atau b iblis akan mencengkeram 
mereka dengan c rantai abadinya, 
dan mereka dihasut pada ama-
rah, dan binasa;

20 Karena lihatlah, pada masa 
itu akanlah dia a mengamuk da-
lam hati anak-anak manusia, dan 
menghasut mereka pada amarah 
terhadap apa yang baik.

21 dan yang lain akanlah dia 
a tenangkan, dan tidurkan me-
reka ke dalam keamanan badani, 
sehingga mereka akan berkata: 
Segalanya baik di Sion; ya, Sion 
makmur, segalanya baik—dan 
demikianlah b iblis mengakali 
jiwa mereka, dan menuntun me-
reka pergi dengan hati-hati turun 
ke neraka.

22 dan lihatlah, yang lain dia 
rayu-rayu, dan memberi tahu 
mereka tidak ada a neraka; dan 
dia berkata kepada mereka: aku 

bukan iblis, karena tidak ada ib-
lis—dan demikianlah dia ber-
bisik di telinga mereka, sampai 
dia mencengkeram mereka de-
ngan b rantainya yang menye-
ramkan, dari mana tidak ada 
pembebasan.

23 ya, mereka dicengkeram 
dengan kematian, dan neraka; 
dan kematian, dan neraka, dan 
iblis, dan semua yang telah di-
cekam olehnya mesti berdiri di 
hadapan takhta allah, dan a diha-
kimi menurut pekerjaan mereka, 
dari mana mereka mesti pergi ke 
tempat yang dipersiapkan bagi 
mereka, bahkan sebuah b danau 
api dan belerang, yang adalah 
siksaan tanpa akhir.

24 Oleh karena itu, celakalah 
bagi dia yang terlengah di Sion!

25 Celakalah bagi dia yang ber-
seru: Segalanya baik!

26 ya, celakalah bagi dia yang 
a menyimak ajaran manusia, dan 
menyangkal kuasa allah, dan ka-
runia roh Kudus!

27 ya, celakalah bagi dia yang 
berkata: Kami telah menerima, 
dan kami tidak a butuh lagi!

28 dan kesimpulannya, ce-
lakalah mereka semua yang 
gemetar, dan a marah karena ke-
benaran allah! Karena lihatlah, 
dia yang dibangun di atas b batu 
karang menerimanya dengan 

 18 a Why. 19:2.
  b 1 Ne. 14:3, 17.
 19 a 1 Ne. 22:23.
  b alma 34:35.
  c alma 12:11.
 20 a a&P 10:20–27.
 21 a morm. 8:31.

  b 2 Ne. 9:39.
 22 a PtS Neraka.
  b alma 36:18.
 23 a PtS Penghakiman 

terakhir; yesus 
Kristus—hakim.

  b 2 Ne. 9:16, 19, 26.

 26 a 2 Ne. 9:29.
 27 a alma 12:10–11.
 28 a 2 Ne. 9:40; 33:5. 

PtS Pemberontakan.
  b mat. 7:24–27. 

PtS Batu Karang. 
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kegembiraan; dan dia yang di-
bangun di atas landasan berpa-
sir gemetar agar jangan dia akan 
roboh.

29 Celakalah bagi dia yang akan 
berkata: Kami telah menerima 
firman allah, dan kami a tidak 
b butuh lagi firman allah, karena 
kami memiliki cukup!

30 Karena lihatlah, demikianlah 
firman tuhan allah: aku akan 
memberikan kepada anak-anak 
manusia baris demi baris, a ajaran 
demi ajaran, di sini sedikit dan di 
sana sedikit; dan diberkatilah me-
reka yang menyimak ajaran-Ku, 
dan memasang telinga pada na-
sihat-Ku, karena mereka akan 
belajar b kebijaksanaan; karena 
kepada dia yang c menerima aku 
akan memberikan d lebih banyak; 
dan dari mereka yang akan ber-
kata, Kami memiliki cukup, dari 
mereka akan diambil bahkan apa 
yang mereka miliki.

31 terkutuklah dia yang me-
naruh a kepercayaannya kepada  
manusia, atau menjadikan da-
ging lengannya, atau akan me-
nyimak ajaran manusia, kecuali 
ajaran mereka akan diberikan 
melalui kuasa roh Kudus.

32 a Celakalah bagi orang-orang 
bukan israel, firman tuhan allah 
Semesta alam! Karena sekali-
pun aku akan memperpanjang 

lengan-Ku kepada mereka dari 
hari ke hari, mereka akan me-
nyangkal-Ku; walaupun de-
mikian, aku akan penuh belas 
kasihan kepada mereka, firman 
tuhan allah, jika mereka akan 
bertobat dan datang kepada-Ku; 
karena b lengan-Ku diperpanjang 
sepanjang hari, firman tuhan 
allah Semesta alam.

PaSal 29

Banyak orang bukan Israel akan 
menolak Kitab Mormon—Mereka 
akan berkata, Kami tidak butuh Al-
kitab lain lagi—Tuhan berfirman 
kepada banyak bangsa—Dia akan 
menghakimi dunia dari kitab-kitab 
yang akan dituliskan. Kira-kira ta-
hun 559–545 SM.

tetapi lihatlah, akan ada banyak 
orang—pada masa itu ketika aku 
akan meneruskan untuk mela-
kukan suatu a pekerjaan yang 
menakjubkan di antara mereka, 
agar aku boleh mengingat b per-
janjian-perjanjian-Ku yang telah 
aku buat kepada anak-anak ma-
nusia, agar aku boleh menyiap-
kan tangan-Ku lagi yang c kedua 
kali untuk memulihkan umat-Ku, 
yang dari bani israel;

2 dan juga, agar aku boleh 

 29 a 2 Ne. 27:14;  
eter 4:8.

  b 2 Ne. 29:3–10.
 30 a yes. 28:9–13;  

a&P 98:12.
  b PtS Kebijaksanaan.
  c luk. 8:18.

  d alma 12:10;  
a&P 50:24.

 31 a a&P 1:19–20.
 32 a 1 Ne. 14:6.
  b yakub 5:47; 6:4.
29 1 a 2 Ne. 27:26.  

PtS Pemulihan injil.

  b PtS Perjanjian 
abraham.

  c 2 Ne. 6:14;  
21:11–12; 25:17.  
PtS israel— 
Pengumpulan israel. 



163 2 Nefi 29:3–8

mengingat janji-janji yang telah 
aku buat kepadamu, Nefi, dan 
juga kepada ayahmu, bahwa 
aku akan mengingat benih ke-
turunanmu; dan bahwa a perka-
taan benih keturunanmu akan 
keluar dari mulut-Ku kepada 
benih keturunanmu; dan fir-
man-Ku akan b mendesis sam-
pai ujung-ujung bumi, sebagai 
suatu c tunggul bagi umat-Ku, 
yang dari bani israel;

3 dan karena firman-Ku akan 
mendesis—banyak orang bukan 
israel akan berkata: Sebuah a al-
kitab! Sebuah alkitab! Kami telah 
memiliki sebuah alkitab, dan ti-
dak bisa ada alkitab lain lagi.

4 tetapi demikian firman tuhan 
allah: ah, orang-orang bodoh, 
mereka akan memiliki sebuah 
alkitab; dan itu akan keluar dari 
a orang-orang yahudi, umat per-
janjian-Ku zaman dahulu. dan 
apa terima kasih mereka terha-
dap b orang-orang yahudi un-
tuk c alkitab yang mereka terima 
dari mereka? ya, apa yang orang-
orang bukan israel maksudkan? 
apakah mereka mengingat pen-
deritaan berat, dan kerja, dan 
rasa sakit orang-orang yahudi, 
dan ketekunan mereka kepa-
da-Ku, dalam membawa kese-
lamatan kepada orang-orang 
bukan israel?

5 hai kamu orang-orang bukan 
israel, apakah kamu mengingat 
orang-orang yahudi, umat per-
janjian-Ku zaman dahulu? ti-
dak; tetapi kamu telah mengutuk 
mereka, dan telah a membenci 
mereka, dan tidak berupaya 
untuk memulihkan mereka. 
tetapi lihatlah, aku akan me-
ngembalikan segala sesuatu ini 
ke atas kepalamu sendiri; ka-
rena aku tuhan tidak melupa-
kan umat-Ku.

6 engkau orang bodoh, yang 
akan berkata: Sebuah a alkitab, 
kami telah memiliki sebuah al-
kitab, dan kami tidak butuh al-
kitab lain lagi. apakah kamu 
telah mendapatkan sebuah alki-
tab kecuali melalui orang-orang 
yahudi?

7 tidak tahukah kamu bahwa 
ada lebih banyak bangsa dari-
pada satu? tidak tahukah kamu 
bahwa aku, tuhan allahmu, te-
lah a menciptakan semua orang, 
dan bahwa aku mengingat me-
reka yang berada di atas b pulau-
pulau di laut; dan bahwa aku 
berkuasa di langit di atas dan di 
bumi di bawah; dan aku menam-
pilkan firman-Ku kepada anak-
anak manusia, ya, bahkan ke atas 
segala bangsa di bumi?

8 mengapa kamu menggerutu, 
karena kamu akan menerima 

 2 a 2 Ne. 3:18–21.
  b yes. 5:26;  

2 Ne. 15:26;  
moro. 10:28.

  c 1 Ne. 21:22. 
PtS Panji.

 3 a 1 Ne. 13:23–25. 
PtS alkitab; Kitab 
mormon.

 4 a a&P 3:16.
  b PtS Orang-Orang 

yahudi.

  c PtS yehuda—tong-
kat yehuda.

 5 a 3 Ne. 29:8.
 6 a 1 Ne. 13:38.
 7 a PtS Penciptaan.
  b 1 Ne. 22:4.
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lebih banyak firman-Ku? tidak 
tahukah kamu bahwa kesaksian  
a dua bangsa adalah b saksi 
bagi mu bahwa aku adalah allah,  
bahwa aku mengingat bangsa 
yang satu seperti kepada yang 
lain? Karenanya, aku mengu-
capkan firman yang sama kepada 
bangsa yang satu seperti kepada 
bangsa yang lain. dan ketika ke-
dua c bangsa itu akan berada ber-
sama kesaksian kedua bangsa itu 
akan berada bersama juga.

9 dan aku melakukan ini agar 
aku boleh membuktikan kepada 
banyak orang bahwa aku adalah 
yang a sama kemarin, hari ini,  
dan selamanya; dan bahwa aku 
menyuarakan firman-Ku menu-
rut kesenangan-Ku sendiri. dan 
karena aku telah memfirmankan 
satu b firman kamu tidak perlu 
mengira bahwa aku tidak dapat 
memfirmankan yang lain; karena 
pekerjaan-Ku belumlah selesai; ti-
dak juga akanlah itu terjadi sam-
pai akhir hayat manusia, tidak 
juga sejak waktu itu seterusnya 
dan selamanya.

10 Karenanya, karena kamu 
memiliki sebuah alkitab kamu 
tidak perlu mengira bahwa itu 
memuat seluruh a firman-Ku; ti-
dak juga kamu perlu mengira 

bahwa aku tidak menyuruh le-
bih banyak untuk dituliskan.

11 Karena aku memerintah a se-
mua orang, baik di timur dan di 
barat, dan di utara, dan di selatan, 
maupun di pulau-pulau di laut, 
bahwa mereka akan b menuliskan 
firman yang aku firmankan ke-
pada mereka; karena dari c kitab-
kitab yang akan ditulis aku akan 
d menghakimi dunia, setiap orang 
menurut pekerjaan mereka, me-
nurut apa yang tertulis.

12 Karena lihatlah, aku akan 
berfirman kepada a orang-orang 
yahudi dan mereka akan menu-
liskannya; dan aku juga akan 
berfirman kepada orang-orang 
Nefi dan mereka akan b menulis-
kannya; dan aku juga akan ber-
firman kepada suku-suku lain 
dari bani israel, yang telah aku 
tuntun pergi, dan mereka akan 
menuliskannya; dan aku juga 
akan berfirman kepada c segala 
bangsa di bumi dan mereka akan 
menuliskannya.

13 dan akan terjadi bahwa 
a orang-orang yahudi akan me-
miliki perkataan orang-orang 
Nefi, dan orang-orang Nefi 
akan memiliki perkataan orang-
orang yahudi; dan orang-orang 
Nefi dan orang-orang yahudi 

 8 a yeh. 37:15–20;  
1 Ne. 13:38–41;  
2 Ne. 3:12.

  b mat. 18:16.  
PtS Saksi.

  c hos. 1:11.
 9 a ibr. 13:8.
  b PtS Wahyu.
 10 a PtS tulisan Suci—

tulisan suci yang  
dinubuatkan untuk 
tampil.

 11 a alma 29:8.
  b 2 tim. 3:16.
  c PtS Kitab 

Kehidupan.
  d 2 Ne. 25:22; 

33:11, 14–15. 

PtS Penghakiman 
terakhir.

 12 a 1 Ne. 13:23–29.
  b 1 Ne. 13:38–42;  

2 Ne. 26:17.
  c 2 Ne. 26:33.
 13 a morm. 5:12–14. 
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akan memiliki perkataan dari 
b suku-suku israel yang hilang; 
dan suku-suku israel yang hi-
lang akan memiliki perkataan 
orang-orang Nefi dan orang-
orang yahudi.

14 dan akan terjadi bahwa 
umat-Ku, yang dari a bani israel, 
akan dikumpulkan pulang ke 
tanah-tanah kepemilikan me-
reka; dan firman-Ku juga akan 
dikumpulkan menjadi b satu. 
dan aku akan memperlihatkan 
kepada mereka yang berperang 
melawan firman-Ku dan mela-
wan umat-Ku, yang dari c bani 
israel, bahwa aku adalah allah, 
dan bahwa aku d membuat per-
janjian dengan abraham bahwa 
aku akan mengingat e benih ke-
turunannya f selamanya.

PaSal 30

Orang-orang bukan Israel yang ber-
tobat akan terbilang di antara umat 
perjanjian—Banyak orang Laman 
dan orang Yahudi akan memerca-
yai firman dan menjadi menyenang-
kan—Israel akan dipulihkan dan 
yang jahat dihancurkan. Kira-kira 
tahun 559–545 SM.

dan sekarang, lihatlah, sauda-
ra-saudara terkasihku, aku mau 

berbicara kepadamu; karena 
aku, Nefi, tidak mau membiar-
kan bahwa kamu akan mengira 
bahwa kamu lebih saleh daripa-
da orang-orang bukan israel akan  
adanya. Karena lihatlah, kecua-
li kamu akan menaati perintah- 
perintah allah kamu semua juga 
akan binasa; dan karena firman 
yang telah difirmankan kamu ti-
dak perlu mengira bahwa orang-
orang bukan israel sepenuhnya 
dihancurkan.

2 Karena lihatlah, aku berkata 
kepadamu bahwa sebanyak 
orang bukan israel yang akan 
bertobat adalah a umat perjan-
jian tuhan; dan sebanyak b orang 
yahudi yang tidak akan bertobat 
akan dienyahkan; karena tuhan 
tidak membuat perjanjian dengan 
seorang pun kecuali dengan me-
reka yang c bertobat dan percaya 
kepada Putra-Nya, yang adalah 
yang Kudus dari israel.

3 dan sekarang, aku hendak 
bernubuat sedikit lagi mengenai 
orang-orang yahudi dan orang-
orang bukan israel. Karena sete-
lah kitab yang mengenainya aku 
telah bicarakan akan tampil, dan 
dituliskan bagi orang-orang bu-
kan israel, dan dimeteraikan lagi 
bagi tuhan, akan ada banyak  
yang akan a memercayai perka-
taan yang dituliskan; dan b mereka 

 13 b PtS israel—Sepu-
luh suku israel yang 
hilang.

 14 a yer. 3:17–18.
  b yeh. 37:16–17.
  c 1 Ne. 22:8–9.
  d Kej. 12:1–3;  

1 Ne. 17:40;  
3 Ne. 20:27;  
abr. 2:9.  
PtS Perjanjian 
abraham.

  e a&P 132:30.
  f Kej. 17:7.

30 2 a Gal. 3:26–29.
  b mat. 8:10–13. 

PtS Orang-Orang 
yahudi.

  c PtS Pertobatan.
 3 a 3 Ne. 16:6–7.
  b 1 Ne. 22:8–9.
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akan membawanya kepada sisa 
benih keturunan kita.

4 dan pada waktu itu akan-
lah sisa benih keturunan kita 
tahu mengenai kita, bagaimana 
kita keluar dari yerusalem, dan 
bahwa mereka adalah keturunan 
orang-orang yahudi.

5 dan injil yesus Kristus akan 
dimaklumkan ke antara a mereka; 
karenanya, b mereka akan dipu-
lihkan pada c pengetahuan ten-
tang leluhur mereka, dan juga 
pada pengetahuan tentang yesus 
Kristus, yang ada di antara lelu-
hur mereka.

6 dan pada waktu itu akan-
lah mereka bersukacita; karena 
mereka akan mengenali bahwa 
itu adalah suatu berkat bagi 
mereka dari tangan allah; dan 
selaput kegelapan akan mulai 
rontok dari mata mereka; dan 
banyak angkatan tidak akan 
berlalu di antara mereka, ke-
cuali  mereka akan menjadi 
suatu bangsa yang murni dan 
a menyenangkan.

7 dan akan terjadi bahwa 
a orang-orang yahudi yang ter-
cerai-berai juga akan b mulai per-
caya kepada Kristus; dan mereka 
akan mulai berkumpul di atas 
permukaan tanah ini; dan se-
banyak orang yang akan per-
caya kepada Kristus juga akan 

menjadi suatu bangsa yang me-
nyenangkan.

8 dan akan terjadi bahwa tuhan 
allah akan memulai pekerjaan-
Nya di antara segala bangsa, 
kaum, bahasa, dan khalayak, un-
tuk mendatangkan pemulihan 
umat-Nya di atas bumi.

9 dan dengan kebenaran akan-
lah a tuhan allah b menghakimi 
yang miskin, dan menegur de-
ngan kesetaraan bagi yang c lem-
but hati di bumi. dan dia akan 
menghantam bumi dengan tong-
kat mulut-Nya; dan dengan napas 
bibir-Nya akanlah dia membu-
nuh yang jahat.

10 Karena a waktunya selekas-
nya tiba ketika tuhan allah akan 
menyebabkan b pemisahan besar 
di antara orang-orang, dan yang 
jahat akanlah dia hancurkan; dan 
dia akan c membiarkan umat-
Nya hidup, ya, bahkan jika de-
mikian halnya bahwa dia mesti 
d menghancurkan yang jahat de-
ngan api.

11 dan a kebenaran akan men-
jadi kain pembebat aurat-Nya, 
dan kesetiaan kain pembebat 
pinggang-Nya.

12 dan pada waktu itu akanlah 
serigala a berdiam bersama anak 
domba; dan macan tutul akan 
berbaring bersama anak kam-
bing, dan anak sapi, dan singa 

 5 a 3 Ne. 21:3–7, 24–26.
  b a&P 3:20.
  c 1 Ne. 15:14;  

2 Ne. 3:12;  
morm. 7:1, 9–10.

 6 a a&P 49:24; 109:65.
 7 a 2 Ne. 29:13–14.

  b 2 Ne. 25:16–17.
 9 a yes. 11:4–9.
  b 2 Ne. 9:15.
  c PtS lembut hati, 

Kelembutan hati.
 10 a PtS Zaman akhir.
  b a&P 63:53–54.

  c musa 7:61.
  d 1 Ne. 22:15–17, 23. 

PtS Bumi—Pember-
sihan bumi.

 11 a yes. 11:5–9.
 12 a yes. 65:25. 

PtS milenium.
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muda, dan ternak tambun, ber-
sama; dan seorang anak kecil 
akan memimpin mereka.

13 dan sapi dan beruang akan 
makan; anak-anak mereka akan 
berbaring bersama; dan si-
nga akan makan jerami seperti 
lembu.

14 dan anak yang menyusu 
akan bermain pada lubang ular 
tedung, dan anak sapihan akan 
menaruh tangannya pada liang 
ular beludak.

15 mereka tidak akan menyakiti 
tidak juga menghancurkan di se-
luruh gunung kudus-Ku; karena 
bumi akan penuh dengan penge-
tahuan tentang tuhan sebagai-
mana air menutupi laut.

16 Karenanya, hal-hal tentang 
a segala bangsa akan disingkap-
kan; ya, segala sesuatu akan b di-
singkapkan kepada anak-anak 
manusia.

17 tidak ada apa pun yang ra-
hasia kecuali akan a diungkapkan; 
tidak ada pekerjaan kegelapan 
kecuali akan dinyatakan dalam 
terang; dan tidak ada apa pun 
yang dimeteraikan di atas bumi 
kecuali akan dilepaskan.

18 Karenanya, segala sesuatu 
yang telah diungkapkan kepa-
da anak-anak manusia akanlah 
pada masa itu diungkapkan; dan  
Setan a tidak akan memiliki kua-
sa atas hati anak-anak manusia 
lagi, untuk suatu masa yang 
lama. dan sekarang, saudara-

saudara terkasihku, aku meng-
akhiri perkataanku.

PaSal 31

Nefi memberi tahu mengapa Kristus 
dibaptis—Manusia mesti mengikuti 
Kristus, dibaptis, menerima Roh 
Kudus, dan bertahan sampai akhir 
supaya diselamatkan—Pertobatan 
dan baptisan adalah gerbang ke ja-
lan yang sesak dan sempit—Kehi-
dupan kekal datang kepada mereka 
yang menaati perintah-perintah 
setelah baptisan. Kira-kira tahun 
559–545 SM.

dan sekarang, aku, Nefi, meng-
akhiri a penubuatanku kepadamu, 
saudara-saudara terkasihku. 
dan aku tidak dapat menulis-
kan kecuali beberapa hal, yang 
aku tahu mestilah pasti terjadi; 
tidak juga aku dapat menulis-
kan kecuali beberapa perkataan 
adikku yakub.

2 Karenanya, apa yang telah aku 
tuliskan cukuplah bagiku, kecuali 
beberapa perkataan yang mesti 
aku bicarakan mengenai a ajaran 
Kristus; karenanya, aku akan ber-
bicara kepadamu dengan gam-
blang, menurut kegamblangan 
penubuatanku.

3 Karena jiwaku senang akan 
kegamblangan; karena menu-
rut cara ini tuhan allah bekerja 
di antara anak-anak manusia. 

 16 a a&P 101:32–35; 
121:28–29.

  b eter 4:6–7.

 17 a a&P 1:2–3.
 18 a Why. 20:1–3;  

eter 8:26.

31 1 a 2 Ne. 25:1–4.
 2 a 2 Ne. 11:6–7.
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Karena tuhan allah memberikan 
a terang pada pengertian; karena 
dia berfirman kepada manusia 
menurut b bahasa mereka, pada 
pengertian mereka.

4 Karenanya, aku menghen-
daki agar kamu hendaknya ingat 
bahwa aku telah berfirman kepa-
damu mengenai a nabi itu yang 
tuhan perlihatkan kepadaku, 
yang akan membaptis b anak 
domba allah, yang akan meng-
ambil dosa-dosa dunia.

5 dan sekarang, jika anak 
domba allah, dia yang kudus, 
mestilah perlu a dibaptis dengan 
air, untuk menggenapi segala ke-
benaran, ah, maka, betapa jauh 
lebih perlunya bagi kita, yang 
tidak kudus, untuk dibaptis, ya, 
bahkan dengan air!

6 dan sekarang, aku mau ber-
tanya kepadamu, saudara-sau-
dara terkasihku, dalam hal apa 
anak domba allah menggenapi 
segala kebenaran dengan dibap-
tis dengan air?

7 tidak tahukah kamu bahwa 
dia kudus? tetapi sekalipun 
dia kudus, dia memperlihat-
kan kepada anak-anak manusia 
bahwa, secara daging dia me-
rendahkan hati-Nya di hadapan 
Bapa, dan bersaksi kepada Bapa 
bahwa dia akan a patuh kepada-

Nya dalam menaati perintah-
perintah-Nya.

8 Karenanya, setelah dia dibap-
tis dengan air roh Kudus turun 
ke atas-Nya dalam a bentuk se-
ekor b burung merpati.

9 dan lagi, itu memperlihat-
kan kepada anak-anak manusia 
sesaknya jalan, dan sempitnya 
a gerbang, yang melaluinya me-
reka hendaknya masuk, dia telah 
menunjukkan teladan di hadapan 
mereka.

10 dan dia berfirman kepada 
anak-anak manusia: a engkau 
ikutlah aku. Karenanya, sauda-
ra-saudara terkasihku, dapatkah 
kita b mengikuti yesus kecuali kita 
akan bersedia untuk menaati pe-
rintah-perintah Bapa?

11 dan Bapa berfirman: Berto-
batlah kamu, bertobatlah kamu, 
dan dibaptislah dalam nama 
Putra terkasih-Ku.

12 dan juga, suara Putra datang 
kepadaku, memfirmankan: dia 
yang dibaptis dalam nama-Ku, 
kepadanya akanlah Bapa a be-
rikan roh Kudus, seperti aku; 
karenanya, b ikutlah aku, dan la-
kukanlah apa yang telah kamu 
lihat aku lakukan.

13 Karenanya, saudara-saudara 
terkasihku, aku tahu bahwa jika 
kamu akan mengikuti Putra, 

 3 a PtS terang Kristus.
  b a&P 1:24.
 4 a 1 Ne. 10:7; 11:27. 

PtS yohanes 
Pembaptis.

  b PtS anak domba 
allah.

 5 a mat. 3:11–17. 

PtS Baptis, Baptisan.
 7 a yoh. 5:30. PtS Patuh, 

Kepatuhan.
 8 a 1 Ne. 11:27.
  b PtS tanda Burung 

merpati.
 9 a 2 Ne. 9:41;  

3 Ne. 14:13–14;  

a&P 22:4.
 10 a mat. 4:19; 8:22; 9:9.
  b moro. 7:11;  

a&P 56:2.
 12 a PtS Karunia roh 

Kudus.
  b luk. 9:57–62;  

yoh. 12:26.
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dengan maksud hati yang se-
penuhnya, bertindak tanpa ke-
munafikan dan tanpa penipuan 
di hadapan allah, tetapi dengan 
maksud yang sungguh-sung-
guh, bertobat dari dosa-dosamu, 
bersaksi kepada Bapa bahwa 
kamu bersedia untuk mengam-
bil ke atas dirimu nama Kristus, 
melalui a baptisan—ya, dengan 
mengikuti tuhanmu dan Juru-
selamatmu turun ke dalam air, 
menurut firman-Nya, lihatlah, 
kemudian akanlah kamu mene-
rima roh Kudus; ya, kemudian 
datanglah b baptisan dengan api 
dan dengan roh Kudus; dan ke-
mudian dapatlah kamu berbicara 
dengan c bahasa para malaikat, 
dan menyorakkan puji-pujian ke-
pada yang Kudus dari israel.

14 tetapi, lihatlah, saudara-sau-
dara terkasihku, demikianlah 
datang suara Putra kepadaku, 
memfirmankan: Setelah kamu 
bertobat dari dosa-dosamu, dan 
bersaksi kepada Bapa bahwa 
kamu bersedia untuk menaati 
perintah-perintah-Ku, melalui 
baptisan dengan air, dan telah 
menerima baptisan dengan api 
dan dengan roh Kudus, dan 
dapat berbicara dengan bahasa 
baru, ya, bahkan dengan ba-
hasa para malaikat, dan setelah 
ini akan a menyangkal-Ku, akan 

b lebih baik bagimu bahwa kamu 
tidak mengenal-Ku.

15 dan aku mendengar suara 
dari Bapa, memfirmankan: ya, 
firman dari yang terkasih-Ku 
adalah benar dan pasti. dia yang 
bertahan sampai akhir, orang 
yang sama akan diselamatkan.

16 dan sekarang, saudara-sau-
dara terkasihku, aku tahu mela-
lui ini bahwa kecuali seseorang 
akan a bertahan sampai akhir, 
dalam mengikuti b teladan Putra 
allah yang hidup, dia tidak da-
pat diselamatkan.

17 Karenanya, lakukanlah apa 
yang telah aku beritahukan ke-
padamu telah aku lihat bahwa 
tuhanmu dan Penebusmu akan 
lakukan; karena, untuk alasan 
ini itu telah diperlihatkan kepa-
daku, agar kamu boleh menge-
tahui gerbang yang melaluinya 
hendaknya kamu masuk. Ka-
rena gerbang yang melaluinya 
hendaknya kamu masuk adalah 
pertobatan dan a baptisan dengan 
air; dan pada waktu itu datang-
lah b pengampunan akan dosa-
dosamu dengan api dan dengan 
roh Kudus.

18 dan pada waktu itu kamu 
berada di a jalan yang b sesak dan 
sempit ini yang menuntun pada 
kehidupan kekal; ya, kamu telah 
masuk ke dalam melalui gerbang 

 13 a Gal. 3:26–27.
  b PtS api; Karunia 

roh Kudus.
  c 2 Ne. 32:2–3.
 14 a mat. 10:32–33;  

alma 24:30;  
a&P 101:1–5. 

PtS dosa tak 
termaafkan.

  b 2 Ptr. 2:21.
 16 a alma 5:13; 38:2;  

a&P 20:29.
  b PtS yesus Kristus—

teladan dari yesus 

Kristus.
 17 a mosia 18:10.  

PtS Baptis, Baptisan.
  b PtS Pengampunan 

akan dosa-dosa.
 18 a ams. 4:18. PtS Jalan.
  b 1 Ne. 8:20.
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itu; kamu telah melakukan menu-
rut perintah-perintah Bapa dan 
Putra; dan kamu telah menerima 
roh Kudus, yang c bersaksi ten-
tang Bapa dan Putra, hingga di-
genapinya janji yang telah dia 
buat, bahwa jika kamu masuk 
ke dalam melalui jalan itu kamu 
akan menerima.

19 dan sekarang, saudara-sau-
dara terkasihku, setelah kamu 
memasuki jalan yang sesak dan 
sempit ini, aku hendak bertanya 
apakah semuanya telah a dilaku-
kan? lihatlah, aku berkata kepa-
damu: Belum; karena kamu tidak 
datang sejauh ini kecuali mela-
lui firman Kristus dengan b iman 
yang tak terguncangkan kepa-
da-Nya, c bersandar seutuhnya 
pada jasa dia yang perkasa un-
tuk menyelamatkan.

20 Karenanya, kamu mesti 
a maju terus dengan ketabahan 
di dalam Kristus, memiliki kece-
merlangan b harapan yang sem-
purna, dan c kasih bagi allah dan 
bagi semua orang. Karenanya, 
jika kamu akan maju terus, me-
ngenyangkan diri dengan firman 
Kristus, dan d bertahan sampai 
akhir, lihatlah, demikian firman 
Bapa: Kamu akan memperoleh 
kehidupan kekal.

21 dan sekarang, lihatlah, 

saudara-saudara terkasihku,  
inilah a jalannya; dan b tidak ada 
jalan tidak juga c nama lain di-
berikan di kolong langit yang 
melaluinya manusia dapat disela-
matkan di dalam kerajaan allah. 
dan sekarang, lihatlah, inilah 
d ajaran Kristus, dan ajaran satu-
satunya dan sejati dari e Bapa, dan 
dari Putra, dan dari roh Kudus, 
yang adalah f satu allah, tanpa 
akhir. amin.

PaSal 32

Para malaikat berbicara melalui ku-
asa Roh Kudus—Manusia mesti ber-
doa dan memperoleh pengetahuan 
bagi diri mereka dari Roh Kudus. 
Kira-kira tahun 559–545 SM.

dan sekarang, lihatlah, sauda-
ra-saudara terkasihku, aku kira 
bahwa kamu merenungkan sedi-
kit dalam hatimu mengenai apa 
yang hendaknya kamu lakukan 
setelah kamu masuk ke dalam 
melalui jalan itu. tetapi, lihatlah, 
mengapa kamu merenungkan 
hal-hal ini dalam hatimu?

2 tidak ingatkah kamu bahwa 
aku berkata kepadamu bahwa 
setelah kamu a menerima roh 
Kudus kamu dapat berbicara 

 18 c Kis. 5:29–32.
 19 a mosia 4:10.
  b PtS iman.
  c a&P 3:20.
 20 a PtS Berjalan ber-

sama allah.
  b PtS harapan.
  c PtS Kasih.

  d PtS Bertahan.
 21 a Kis. 4:10–12;  

2 Ne. 9:41;  
alma 37:46;  
a&P 132:22, 25.

  b mosia 3:17.
  c PtS yesus Kristus—

mengambil nama 

yesus Kristus ke atas 
diri kita.

  d mat. 7:28;  
yoh. 7:16–17.

  e PtS Ke-allah-an.
  f 3 Ne. 11:27, 35–36. 

PtS Kesatuan.
32 2 a 3 Ne. 9:20.
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dengan b bahasa para malaikat? 
dan sekarang, bagaimana kamu 
dapat berbicara dengan bahasa 
para malaikat kecuali melalui 
roh Kudus?

3 Para a malaikat berbicara mela-
lui kuasa roh Kudus; karenanya, 
mereka mengucapkan firman 
Kristus. Karenanya, aku ber-
kata kepadamu, b kenyangkan-
lah diri dengan firman Kristus; 
karena lihatlah, firman Kristus 
akan memberi tahu kamu segala 
sesuatu yang hendaknya kamu 
lakukan.

4 Karenanya, sekarang setelah 
aku mengucapkan perkataan ini, 
jika kamu tidak dapat mengerti 
itu, itu akan terjadi karena kamu 
tidak a bertanya, tidak juga kamu 
mengetuk; karenanya, kamu ti-
dak dibawa ke dalam terang, te-
tapi mesti binasa dalam gelap.

5 Karena lihatlah, kembali aku 
berkata kepadamu bahwa jika 
kamu akan masuk ke dalam me-
lalui jalan itu, dan menerima roh 
Kudus, itu akan memperlihatkan 
kepadamu segala sesuatu yang 
hendaknya kamu lakukan.

6 lihatlah, inilah ajaran Kristus, 
dan tidak akan ada lagi ajaran di-
berikan sampai setelah dia akan 
a menyatakan diri-Nya kepadamu 
dalam daging. dan ketika dia 
akan menyatakan diri-Nya ke-
padamu dalam daging, apa yang 

akan dia firmankan kepadamu 
akanlah kamu usahakan keras 
untuk lakukan.

7 dan sekarang, aku, Nefi, tidak 
dapat berkata lebih banyak; roh 
menghentikan tuturanku, dan 
aku ditinggalkan berduka nes-
tapa karena a ketidakpercayaan, 
dan kejahatan, dan ketidakta-
huan, dan kedegilan manusia; 
karena mereka tidak mau men-
cari pengetahuan, tidak juga me-
ngerti pengetahuan yang besar, 
ketika diberikan kepada mereka 
dalam b kegamblangan, bahkan 
dapat segamblang perkataan.

8 dan sekarang, saudara-sau-
dara terkasihku, aku menyadari 
bahwa kamu masih merenung-
kan dalam hatimu; dan itu me-
milukanku bahwa aku mesti 
berbicara mengenai hal ini. Ka-
rena jika kamu akan menyimak 
roh yang mengajari orang un-
tuk a berdoa, kamu akan menge-
tahui bahwa kamu mesti berdoa;  
karena b roh jahat tidak meng-
ajari orang untuk berdoa, tetapi 
mengajarinya bahwa dia mesti 
tidak berdoa.

9 tetapi lihatlah, aku berkata 
kepadamu bahwa kamu mesti 
a berdoa selalu, dan janganlah 
melemah; bahwa kamu mesti 
tidak melakukan apa pun bagi 
tuhan kecuali pertama-tama 
kamu akan berdoa kepada Bapa 

 2 b 2 Ne. 31:13.
 3 a PtS malaikat.
  b yer. 15:16.
 4 a PtS meminta.
 6 a 3 Ne. 11:8.

 7 a PtS Ketidakperca-
yaan.

  b 2 Ne. 31:2–3;  
yakub 4:13.

 8 a PtS doa.

  b mosia 4:14.  
PtS iblis.

 9 a 3 Ne. 20:1;  
a&P 75:11. 
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dalam b nama Kristus, bahwa dia 
akan mempersucikan kinerjamu 
bagimu, agar kinerjamu boleh un-
tuk c kesejahteraan jiwamu.

PaSal 33

Perkataan Nefi adalah benar—Itu 
bersaksi tentang Kristus—Mereka 
yang percaya kepada Kristus akan 
memercayai perkataan Nefi, yang 
akan berdiri sebagai saksi di hadapan 
meja penghakiman. Kira-kira tahun 
559–545 SM.

dan sekarang, aku, Nefi, tidak 
dapat menuliskan segala hal yang 
diajarkan di antara bangsaku; ti-
dak juga aku a hebat dalam me-
nulis, seperti berbicara; karena 
bilamana seseorang b berbicara 
dengan kuasa roh Kudus, kuasa 
roh Kudus itu membawanya ke 
hati anak-anak manusia.

2 tetapi lihatlah, ada banyak 
orang yang a mengeraskan hati 
mereka terhadap roh Kudus, se-
hingga itu tidak memiliki tempat 
dalam diri mereka; karenanya, 
mereka membuang banyak hal 
yang dituliskan dan mengang-
gapnya sebagai apa yang tak ber-
arti apa pun.

3 tetapi aku, Nefi, telah me-
nuliskan apa yang telah aku 

tuliskan, dan aku menganggap-
nya sebagai yang amat a berharga, 
dan khususnya bagi bangsaku. 
Karena aku b berdoa secara ber-
kelanjutan bagi mereka pada si-
ang hari, dan mataku mengairi 
bantalku pada malam hari, ka-
rena mereka; dan aku berseru ke-
pada allahku dalam iman, dan 
aku tahu bahwa dia akan men-
dengar seruanku.

4 dan aku tahu bahwa tuhan 
allah akan mempersucikan doa-
doaku demi keuntungan bang-
saku. dan perkataan yang telah 
aku tuliskan dalam kelemahan 
akan dijadikan a kuat bagi me-
reka; karena itu b membujuk me-
reka untuk melakukan yang baik; 
itu menyingkapkan bagi mereka 
tentang leluhur mereka; dan itu 
berbicara tentang yesus, dan 
membujuk mereka untuk percaya 
kepada-Nya, dan untuk bertahan 
sampai akhir, yang adalah kehi-
dupan yang c kekal.

5 dan itu berbicara a dengan  
keras menentang dosa, menurut 
b kegamblangan dari kebenaran, 
karenanya, tak seorang pun akan 
marah pada perkataan yang te-
lah aku tuliskan kecuali dia akan 
berasal dari roh iblis.

6 aku bermegah dalam kegam-
blangan; aku bermegah dalam 
kebenaran; aku bermegah dalam 

 9 b musa 5:8.
  c alma 34:27.
33 1 a eter 12:23–24.
  b a&P 100:7–8.
 2 a hel. 6:35–36.
 3 a PtS tulisan Suci—

Nilai tulisan suci.
  b enos 1:9–12;  

KKm 1:8.
 4 a eter 12:26–27.
  b moro. 7:13.
  c PtS Kehidupan 

Kekal.
 5 a 1 Ne. 16:1–3;  

2 Ne. 9:40.
  b 2 Ne. 31:3;  

yakub 4:13. 
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yesusku, karena dia telah a me-
nebus jiwaku dari neraka.

7 aku memiliki a kasih amal bagi 
bangsaku, dan iman yang besar 
kepada Kristus bahwa aku akan 
menemui banyak jiwa tanpa noda 
di kursi penghakiman-Nya.

8 aku memiliki kasih amal 
bagi a orang yahudi—aku ber-
kata orang yahudi, karena aku 
maksudkan mereka dari mana 
aku datang.

9 aku juga memiliki kasih amal 
bagi a orang-orang bukan israel. 
tetapi lihatlah, bagi tak seorang 
pun dari mereka ini dapatlah aku 
berharap kecuali mereka akan 
b diperdamaikan kepada Kristus, 
dan masuk ke dalam c gerbang 
yang sempit, dan d berjalan di  
e jalan yang sesak yang menun-
tun pada kehidupan, dan melan-
jutkan di jalan itu sampai akhir 
dari masa percobaan.

10 dan sekarang, saudara-sau-
dara terkasihku, dan juga orang 
yahudi, dan kamu segenap ujung 
bumi, simaklah perkataan ini dan 
a percayalah kepada Kristus; dan 
jika kamu tidak percaya pada 
perkataan ini percayalah kepada 
Kristus. dan jika kamu akan per-
caya kepada Kristus kamu akan 
percaya pada b perkataan ini, 

karena ini adalah c firman Kristus, 
dan dia telah memberikannya 
kepadaku; dan ini d mengajarkan 
semua orang bahwa hendaknya 
mereka melakukan yang baik.

11 dan jika itu bukan perkataan 
Kristus, kamu nilailah—karena 
Kristus akan memperlihatkan ke-
padamu, dengan a kuasa dan ke-
muliaan besar, bahwa itu adalah 
firman-Nya, pada hari terakhir; 
dan kamu dan aku akan berdiri 
berhadapan muka di hadapan 
b meja penghakiman-Nya; dan 
kamu akan tahu bahwa aku telah 
diperintahkan oleh-Nya untuk 
menuliskan hal-hal ini, terlepas 
dari kelemahanku.

12 dan aku berdoa kepada Bapa 
dalam nama Kristus agar banyak 
dari kita, jika tidak semuanya, bo-
leh diselamatkan di dalam a ke-
rajaan-Nya pada hari yang besar 
dan terakhir itu.

13 dan sekarang, saudara-sau-
dara terkasihku, mereka semua 
yang berasal dari bani israel, dan 
kamu segenap ujung bumi, aku 
berbicara kepadamu seperti suara 
orang yang a berseru dari dalam 
debu: Selamat berpisah sampai 
hari yang besar itu akan tiba.

14  dan kamu yang t idak 
mau mengambil bagian dalam 

 6 a PtS Penebusan.
 7 a PtS Kasih amal.
 8 a PtS Orang-Orang 

yahudi.
 9 a PtS Orang-Orang 

Bukan israel.
  b PtS Pendamaian.
  c 2 Ne. 9:41.
  d PtS Berjalan 

bersama allah.
  e hel. 3:29–30;  

a&P 132:22.
 10 a PtS Percaya, 

Kepercayaan.
  b PtS Kitab mormon.
  c moro. 10:27–29.
  d 2 Ne. 25:28.
 11 a eter 5:4;  

moro. 7:35.
  b Why. 20:12;  

moro. 10:34.
 12 a PtS Kemuliaan 

Selestial.
 13 a yes. 29:4;  

2 Ne. 26:16. 
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kebaikan allah, dan menghor-
mati a perkataan orang-orang 
yahudi, juga b perkataanku, dan 
firman yang akan keluar dari 
mulut anak domba allah, li-
hatlah, aku mengucapkan ke-
padamu salam perpisahan yang 
abadi, karena perkataan ini akan 

c menghukummu pada hari 
terakhir.

15 Karena apa yang aku mete-
raikan di atas bumi, akan dibawa 
melawanmu di meja a pengha-
kiman; karena demikianlah te-
lah tuhan perintahkan kepadaku, 
dan aku mesti patuh. amin.

   

Kitab yakub  

adiK laKi-laKi NeFi

Kata-kata pengkhotbahannya kepada saudara-saudaranya. dia mem-
permalukan seorang pria yang berupaya untuk menumbangkan ajaran 
Kristus. Beberapa patah kata mengenai sejarah orang-orang Nefi.

PaSal 1

Yakub dan Yusuf berupaya mem-
bujuk orang-orang untuk percaya 
kepada Kristus dan menaati perin-
tah-perintah-Nya—Nefi mati—Keja-
hatan meluas di antara orang-orang 
Nefi. Kira-kira tahun 544–421 SM.

KareNa lihatlah, terjadi-
lah bahwa lima puluh dan 

lima tahun telah berlalu sejak 
waktu ketika lehi meninggal-
kan yerusalem; karenanya, Nefi 
memberiku, a yakub, sebuah b pe-
rintah mengenai c lempengan-
lempengan kecil, yang di atasnya 
hal-hal ini diukirkan.

2 dan dia memberiku, yakub, 
sebuah perintah bahwa aku 

hendaknya menulis di atas lem-
pengan-lempengan ini beberapa 
hal yang aku anggap paling ber-
harga; bahwa aku hendaknya 
tidak menyentuh, kecuali de-
ngan sepintas, mengenai sejarah 
bangsa ini yang disebut orang-
orang Nefi.

3 Karena dia berkata bahwa se-
jarah bangsanya akan diukirkan 
di atas lempengan-lempengan-
nya yang lain, dan bahwa aku 
hendaknya melindungi lem-
pengan-lempengan ini dan me-
nurunkannya kepada benih 
keturunanku, dari angkatan ke 
angkatan.

4 dan jika ada pengkhotbahan 
yang sakral, atau wahyu yang 
penting, atau penubuatan, agar 

 14 a PtS alkitab.
  b PtS Kitab mormon.
  c 2 Ne. 29:11;  

eter 4:8–10.

 15 a KKm 1:11.
1 1 a PtS yakub, Putra 

lehi.
  b yakub 7:27.

  c 2 Ne. 5:28–33; 
yakub 3:13–14. 
PtS lempengan-
lempengan.
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aku hendaknya mengukirkan 
a pokok-pokoknya di atas lem-
pengan-lempengan ini, dan me-
nyentuh tentang itu sebanyak 
mungkin, demi kepentingan 
Kristus, dan demi kepentingan 
bangsa kami.

5 Karena iman dan kegelisahan 
yang hebat, itu benar-benar te-
lah dinyatakan kepada kami 
mengenai bangsa kami, hal-hal 
apa yang akan a terjadi kepada 
mereka.

6 dan kami juga memiliki ba-
nyak wahyu, dan roh yang penuh 
nubuat; karenanya, kami tahu 
tentang a Kristus dan kerajaan-
Nya, yang akan datang.

7 Karenanya kami bekerja de-
ngan tekun di antara bangsa 
kami, agar kami boleh membu-
juk mereka untuk a datang ke-
pada Kristus, dan mengambil 
bagian dalam kebaikan allah, 
agar mereka boleh masuk ke da-
lam b peristirahatan-Nya, agar ja-
ngan melalui cara apa pun dia 
akan bersumpah dalam kemur-
kaan-Nya mereka tidak akan 
c memasukinya, seperti dalam 
d kegusaran pada masa cobaan 
saat anak-anak israel berada di 
e padang belantara.

8 Karenanya, kami berkehendak 

kepada allah bahwa kami da-
pat membujuk semua orang 
untuk tidak a memberontak ter-
hadap allah, b menggusarkan-
Nya pada amarah, tetapi bahwa 
semua orang akan percaya ke-
pada Kristus, dan memandang 
kematian-Nya, dan menderita 
c salib-Nya dan menanggung rasa 
malu dari dunia; karenanya, aku, 
yakub, mengambilnya ke atas di-
riku untuk memenuhi perintah 
dari kakakku Nefi.

9 Sekarang, Nefi mulai menjadi 
tua, dan dia melihat bahwa dia 
mesti segera a mati; karenanya, 
dia b mengurapi seorang pria un-
tuk menjadi raja dan penguasa 
atas bangsanya sekarang, menu-
rut pemerintahan para c raja.

10 Orang-orang telah amat me-
ngasihi Nefi, dia telah menjadi 
pelindung besar bagi mereka, 
telah menggunakan a pedang 
laban dalam pertahanan mereka, 
dan telah bekerja di sepanjang 
hidupnya untuk kesejahteraan 
mereka—

11 Karenanya, orang-orang ber-
hasrat untuk menyimpan sebagai 
ingatan namanya. dan barang 
siapa akan memerintah sebagai 
penggantinya akan disebut oleh 
orang-orang, Nefi kedua, Nefi 

 4 a yaitu hal-hal yang 
dominan, yang 
penting.

 5 a 1 Ne. 12.
 6 a 1 Ne. 10:4–11; 

19:8–14.
 7 a 2 Ne. 9:41;  

Omni 1:26;  
moro. 10:32.

  b PtS istirahat.

  c Bil. 14:23;  
ul. 1:35–37;  
a&P 84:23–25.

  d ibr. 3:8.
  e Bil. 26:65;  

1 Ne. 17:23–31.
 8 a PtS Pemberontakan.
  b 1 Ne. 17:30;  

alma 12:36–37;  
hel. 7:18.

  c tJS, mat. 16:25–26; 
luk. 14:27.

 9 a 2 Ne. 1:14.
  b PtS mengurapi.
  c 2 Ne. 6:2; yarom 1:7.
 10 a 1 Ne. 4:9;  

2 Ne. 5:14;  
KKm 1:13;  
mosia 1:16;  
a&P 17:1.
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ketiga, dan seterusnya, menurut 
pemerintahan para raja; dan de-
mikianlah mereka disebut oleh 
orang-orang, biar mereka akan 
memiliki nama apa pun.

12 dan terjadilah bahwa Nefi 
mati.

13 Sekarang, orang-orang yang 
bukan a orang laman adalah 
b orang Nefi; walaupun demi-
kian, mereka disebut orang Nefi, 
orang yakub, orang yusuf, c orang 
Zoram, orang laman, orang 
lemuel, dan orang ismael.

14 tetapi aku, yakub, setelah ini 
tidak akan membedakan mereka 
berdasarkan nama-nama ini, te-
tapi aku akan a menyebut mereka 
orang laman yang berupaya un-
tuk menghancurkan orang Nefi, 
dan mereka yang berteman de-
ngan Nefi akan aku sebut b orang 
Nefi, atau c bangsa Nefi, menurut 
pemerintahan para raja.

15 dan sekarang, terjadilah 
bahwa bangsa Nefi, di bawah 
pemerintahan raja kedua, mulai 
menjadi keras dalam hati me-
reka, dan agak memanjakan diri 
mereka dalam praktik-praktik 
jahat, misalnya seperti daud da-
hulu kala yang menghasratkan 
banyak a istri dan selir, dan juga 
Salomo, putranya.

16 ya, dan mereka juga mu-
lai mencari banyak emas dan 

perak,  dan mulai  menjadi 
agak terangkat-angkat dalam 
kesombongan.

17 Karenanya aku, yakub, mem-
berikan kepada mereka perka-
taan ini sewaktu aku mengajar 
mereka di dalam a bait suci, se-
telah lebih dahulu mendapatkan 
b tugas suruhanku dari tuhan.

18 Karena aku, yakub, dan 
adikku yusuf telah a ditahbiskan 
sebagai imam dan pengajar bagi 
umat ini, oleh tangan Nefi.

19 dan kami mengembangkan 
a jabatan kami bagi tuhan, meng-
ambil ke atas diri kami b tanggung 
jawab, mempertanggungjawab-
kan dosa-dosa dari umat ini ke 
atas kepala kami sendiri jika 
kami tidak mengajarkan kepada 
mereka firman allah dengan se-
genap ketekunan; karenanya, de-
ngan bekerja dengan daya kami 
darah mereka boleh tidak datang 
ke atas pakaian kami; jika tidak 
c darah mereka akan datang ke 
atas pakaian kami, dan kami ti-
dak akan didapati tanpa noda 
pada hari terakhir.

PaSal 2

Yakub mencela cinta akan keka-
yaan, kesombongan, dan ketidaksu-
cian—Orang-orang boleh mencari 

 13 a enos 1:13;  
a&P 3:18.

  b PtS Orang-Orang 
Nefi.

  c 1 Ne. 4:35;  
4 Ne. 1:36–37.

 14 a mosia 25:12;  

alma 2:11.
  b 2 Ne. 4:11.
  c 2 Ne. 5:9.
 15 a a&P 132:38–39.
 17 a 2 Ne. 5:16.  

PtS Bait Suci.
  b PtS Pemanggilan.

 18 a 2 Ne. 5:26.
 19 a PtS Jabatan.
  b a&P 107:99–100. 

PtS Petugas 
Pengawasan.

  c 2 Ne. 9:44.
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kekayaan untuk menolong sesama 
mereka—Yakub mengecam praktik 
tidak sah pernikahan jamak—Tuhan 
senang akan kesucian kaum wanita. 
Kira-kira tahun 544–421 SM.

Perkataan yang yakub, adik 
Nefi, ucapkan kepada orang-
orang Nefi, setelah kematian 
Nefi:

2 Sekarang, saudara-saudara 
terkasihku, aku, yakub, menu-
rut tanggung jawab yang aku 
emban kepada allah, untuk me-
ngembangkan jabatanku dengan 
kesungguhan, dan agar aku bo-
leh membersihkan pakaianku 
dari dosa-dosamu, aku naik ke 
dalam bait suci hari ini agar aku 
boleh memaklumkan kepadamu 
firman allah.

3 dan kamu sendiri tahu bahwa 
aku hingga kini telah tekun da-
lam jabatan pemanggilanku; te-
tapi aku hari ini tertekan oleh 
lebih banyak hasrat dan kege-
lisahan untuk kesejahteraan ji-
wamu daripada yang sebelumnya 
aku rasakan.

4 Karena lihatlah, sampai saat 
ini, kamu telah patuh pada fir-
man tuhan, yang telah aku be-
rikan kepadamu.

5 tetapi lihatlah, simaklah kamu 
kepadaku, dan ketahuilah bahwa 
melalui pertolongan dari Pencipta 
langit dan bumi yang maha ber-
kuasa aku dapat memberi tahu 
kamu mengenai a pemikiranmu, 

bagaimana kamu mulai bekerja 
dalam dosa, yang dosa itu tam-
paknya sangat keji bagiku, ya, 
dan keji bagi allah.

6 ya, itu memilukan jiwaku dan 
menyebabkanku merasa ciut ka-
rena rasa malu di hadapan hadi-
rat Pembuatku, bahwa aku mesti 
bersaksi kepadamu mengenai ke-
jahatan hatimu.

7 dan juga memilukan bagiku 
bahwa aku mesti menggunakan 
demikian banyak a keberanian da-
lam ucapan mengenai kamu, di 
hadapan istri dan anakmu, yang 
banyak dari perasaannya amat-
lah lembut dan b suci dan halus  
di hadapan allah, yang hal itu 
menyenangkan bagi allah;

8 dan aku kira bahwa me-
reka telah datang kemari un-
tuk mendengar a firman allah 
yang menyenangkan, ya, firman 
yang menyembuhkan jiwa yang 
terluka.

9 Karenanya, itu membebani 
jiwaku bahwa aku mesti dide-
sak, karena perintah ketat yang 
telah aku terima dari allah, un-
tuk memberi petuah kepadamu 
menurut tindak kejahatanmu, 
untuk memperbesar luka mereka 
yang telah terluka, alih-alih me-
lipur dan menyembuhkan luka 
mereka; dan mereka yang tidak 
terluka, alih-alih mengenyang-
kan diri dengan firman allah 
yang menyenangkan telah me-
rasakan belati dihujamkan untuk 

2 5 a alma 12:3;  
a&P 6:16.  

PtS Ke-allah-an.
 7 a a&P 121:43.

  b PtS Kebajikan.
 8 a alma 31:5.
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menusuk jiwa mereka dan me-
lukai pikiran halus mereka.

10 tetapi, terlepas dari besarnya 
tugas itu, aku mesti melakukan 
menurut a perintah-perintah yang 
ketat dari allah, dan memberi 
tahu kamu mengenai kejahatan 
dan kekejianmu, di hadapan yang 
murni hatinya, dan hati yang 
hancur, dan di bawah pandangan 
sekilas dari b mata yang menusuk 
dari allah yang mahakuasa.

11 Karenanya, aku mesti mem-
beri tahu kamu kebenaran menu-
rut a kegamblangan dari firman 
allah. Karena lihatlah, sewaktu 
aku bertanya kepada tuhan, de-
mikianlah datang firman kepa-
daku, memfirmankan: yakub, 
pergilah engkau ke dalam bait 
suci esok hari, dan maklum-
kanlah firman yang akan aku 
berikan kepadamu kepada orang-
orang ini.

12 dan sekarang, lihatlah, sau-
dara-saudaraku, inilah firman 
yang aku maklumkan kepa-
damu, bahwa banyak dari kamu 
telah mulai mencari emas, dan 
perak, dan segala macam a bijih 
logam berharga, di mana tanah 
ini, yang adalah b tanah yang di-
janjikan bagimu dan bagi benih 
keturunanmu, berlimpah ruah 
dengan teramat banyak.

13 dan tangan pemeliharaan te-
lah tersenyum kepadamu dengan 
paling menyenangkan, sehingga 

kamu telah mendapatkan banyak 
kekayaan; dan karena sebagian 
dari kamu telah mendapatkan 
lebih berlimpah daripada yang 
dari saudara-saudaramu kamu 
a terangkat-angkat dalam kesom-
bongan hatimu, dan menjenjang-
kan leher dan mendongakkan 
kepala karena mahalnya busa-
namu, dan menganiaya saudara-
saudaramu karena kamu mengira 
bahwa kamu lebih baik daripada 
mereka.

14 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, apakah kamu mengira 
bahwa allah membenarkanmu 
dalam hal ini? lihatlah, aku ber-
kata kepadamu, tidak. tetapi 
dia menghukummu, dan jika 
kamu bersikeras dalam hal-hal 
ini penghakiman-Nya mestilah 
selekasnya datang kepadamu.

15 ah, semoga dia akan mem-
perlihatkan kepadamu bahwa 
dia dapat menusukmu, dan de-
ngan satu pandangan sekilas 
mata-Nya dia dapat menghan-
tammu ke debu!

16 ah, semoga dia akan mem-
bersihkanmu dari kedurhakaan 
dan kekejian ini. dan, ah, se-
moga kamu akan mendengarkan 
pada perkataan perintah-perin-
tah-Nya, dan janganlah biarkan 
a kesombongan dari hatimu ini 
menghancurkan jiwamu!

17 anggaplah saudaramu se-
perti dirimu sendiri, dan jadilah 

 10 a PtS Perintah-Perin-
tah allah.

  b 2 Ne. 9:44.
 11 a 2 Ne. 25:4; 31:2–3.

 12 a 1 Ne. 18:25;  
hel. 6:9–11;  
eter 10:23.

  b 1 Ne. 2:20.  

PtS tanah 
terjanjikan.

 13 a morm. 8:35–39.
 16 a PtS Kesombongan.
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ramah tamah dengan semua 
orang dan murah hati dengan 
a harta kekayaanmu, agar b me-
reka boleh menjadi kaya seperti 
kamu.

18 tetapi sebelum kamu men-
cari a kekayaan, carilah kamu b ke-
rajaan allah.

19 dan setelah kamu menda-
patkan harapan di dalam Kristus 
kamu akan mendapatkan ke-
kayaan, jika kamu mencarinya; 
dan kamu akan mencarinya un-
tuk maksud a melakukan yang 
baik—memberi pakaian yang 
telanjang, dan memberi makan 
yang lapar, dan membebaskan 
yang tertawan, dan memberikan 
pertolongan kepada yang sakit 
dan yang sengsara.

20 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, aku telah berbicara kepa-
damu mengenai kesombongan; 
dan mereka dari antara kamu 
yang telah menyengsarakan se-
samamu, dan menganiayanya 
karena kamu sombong dalam 
hatimu, tentang apa yang telah 
allah berikan kepadamu, apa ka-
tamu tentang itu?

21 tidakkah kamu mengira 
bahwa yang seperti itu adalah 
keji bagi dia yang menciptakan 
semua daging? dan satu makh-
luk adalah sama berharganya da-
lam pandangan-Nya seperti yang 

lain. dan semua daging adalah 
dari debu; dan untuk tujuan yang 
sama telah dia ciptakan mereka, 
agar mereka akan menaati a pe-
rintah-perintah-Nya dan memu-
liakan-Nya selamanya.

22 dan sekarang, aku meng-
akhiri pembicaraan kepadamu 
mengenai kesombongan ini. dan 
seandainya bukanlah bahwa aku 
mesti berbicara kepadamu me-
ngenai tindak kejahatan yang 
lebih buruk, hatiku akan amat 
bersukacita karena kamu.

23 tetapi firman allah mem-
bebaniku karena tindak ke-
jahatanmu yang lebih buruk. 
Karena lihatlah, demikianlah 
firman tuhan: umat ini mulai 
menjadi-jadi dalam kedurha-
kaan; mereka tidak memahami 
tulisan suci, karena mereka ber-
upaya untuk memaafkan diri 
mereka sendiri dalam berbuat 
pelacuran, karena apa yang di-
tuliskan mengenai daud, dan 
Salomo putranya.

24 lihatlah, daud dan a Salomo 
benar-benar memiliki banyak 
b istri dan selir, yang hal itu ada-
lah keji di hadapan-Ku, firman 
tuhan.

25 Karenanya, demikianlah fir-
man tuhan, aku telah menun-
tun umat ini keluar dari tanah 
yerusalem, oleh kuasa lengan-Ku, 

 17 a PtS Kesejahteraan; 
Sedekah.

  b 4 Ne. 1:3.
 18 a 1 raj. 3:11–13;  

mrk. 10:17–27;  
2 Ne. 26:31;  

a&P 6:7. 
PtS Kekayaan.

  b luk. 12:22–31.
 19 a mosia 4:26.
 21 a a&P 11:20;  

abr. 3:25–26.

 24 a 1 raj. 11:1;  
Neh. 13:25–27.

  b 1 raj. 11:1–3;  
ezr. 9:1–2;  
a&P 132:38–39. 
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agar aku boleh membangkitkan 
bagi-Ku suatu a cabang yang sa-
leh dari buah keturunan aurat 
yusuf.

26 Karenanya, aku tuhan allah 
tidak akan membiarkan bahwa 
umat ini melakukan seperti me-
reka dahulu kala.

27 Karenanya, saudara-sau-
daraku, dengarlah aku, dan si-
maklah firman tuhan: Karena  
tidak akan ada siapa pun di an-
tara kamu yang memiliki kecua li 
a satu istri; dan selir tidak akan 
dia miliki seorang pun;

28 Karena aku, tuhan allah, 
senang akan a kesucian kaum 
wanita. dan pelacuran adalah 
suatu kekejian di hadapan-Ku; 
demikianlah firman tuhan Se-
mesta alam.

29 Karenanya, umat ini akan 
menaati perintah-perintah-Ku, 
firman tuhan Semesta alam, atau 
a terkutuklah jadinya tanah ini 
demi kepentingan mereka.

30 Karena jika aku menghen-
daki, firman tuhan Semesta 
alam, membangkitkan a benih 
keturunan bagi-Ku, aku akan 
memerintahkan umat-Ku; jika 
tidak mereka akan menyimak 
hal-hal ini.

31 Karena lihatlah, aku, tuhan, 
telah melihat dukacita, dan 
mendengar ratapan para putri 
umat-Ku di tanah yerusalem, ya, 

dan di seluruh tanah umat-Ku, 
karena kejahatan dan kekejian 
para suami mereka.

32 dan aku tidak akan mem-
biarkan, firman tuhan Semesta 
alam, bahwa seruan para putri 
rupawan umat ini, yang telah 
aku tuntun keluar dari tanah 
yerusalem, akan naik kepada-Ku 
menentang para pria umat-Ku, 
firman tuhan Semesta alam.

33 Karena mereka tidak akan 
menuntun pergi tertawan para 
putri umat-Ku karena kelem-
butan mereka, kecuali aku akan 
mengunjungi mereka dengan ku-
tukan yang parah, bahkan pada 
kehancuran; karena mereka ti-
dak akan berbuat a pelacuran, se-
perti mereka dahulu kala, firman 
tuhan Semesta alam.

34 dan sekarang, lihatlah, 
saudara-saudaraku, kamu tahu 
bahwa perintah-perintah ini di-
berikan kepada ayah kita, lehi; 
karenanya, kamu telah mengeta-
huinya sebelumnya; dan kamu te-
lah sampai pada penghukuman 
yang hebat; karena kamu telah 
melakukan hal-hal ini yang seha-
rusnya tidak kamu lakukan.

35 lihatlah, kamu telah melaku-
kan a kedurhakaan yang lebih be-
sar daripada orang-orang laman, 
saudara-saudara kita. Kamu te-
lah menghancurkan hati istrimu 
yang lembut, dan kehilangan 

 25 a Kej. 49:22–26;  
am. 5:15;  
2 Ne. 3:5;  
alma 26:36. 
PtS lehi, ayah dari 

Nefi.
 27 a a&P 42:22; 49:16. 

PtS Pernikahan.
 28 a PtS Kesucian.
 29 a eter 2:8–12.

 30 a mal. 2:15;  
a&P 132:61–66.

 33 a PtS hawa Nafsu;  
Pelanggaran moral.

 35 a yakub 3:5–7.
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rasa percaya anak-anakmu, ka-
rena teladan burukmu di ha-
dapan mereka; dan sedu sedan 
hati mereka naik kepada allah 
menentangmu. dan karena ke-
tatnya firman allah, yang datang 
turun menentangmu, banyak hati 
yang mati, tertusuk dengan luka 
yang dalam.

PaSal 3

Yang murni hatinya menerima 
firman Allah yang menyenang-
kan—Kesalehan orang Laman me-
lampaui yang dari orang-orang 
Nefi—Yakub memperingatkan ter-
hadap percabulan, pengumbaran 
nafsu, dan setiap dosa. Kira-kira ta-
hun 544–421 SM.

tetapi lihatlah, aku, yakub, hen-
dak berbicara kepadamu yang 
murni hatinya. Pandanglah ke-
pada allah dengan keteguhan 
pikiran, dan berdoalah kepada-
Nya dengan iman yang amat 
besar, dan dia akan melipurmu 
dalam kesengsaraanmu, dan dia 
akan membela perkaramu, dan 
menurunkan keadilan ke atas 
diri mereka yang mengupaya-
kan kehancuranmu.

2 hai kamu semua yang murni 
hatinya, angkatlah kepalamu dan 
terimalah firman allah yang me-
nyenangkan, dan kenyangkanlah 
diri dengan kasih-Nya; karena 

kamu boleh, jika pikiranmu a te-
guh, selamanya.

3 tetapi, celakalah, celakalah, 
bagimu yang tidak murni ha-
tinya, yang a kotor hari ini di 
hadapan allah; karena kecuali 
kamu bertobat tanah ini terku-
tuk bagi kepentinganmu; dan 
orang-orang laman, yang ti-
dak kotor sepertimu, walaupun 
demikian mereka b dikutuk de-
ngan kutukan yang parah, akan 
mencambukmu bahkan sampai 
kehancuran.

4 dan waktunya selekasnya 
tiba, bahwa kecuali kamu ber-
tobat mereka akan memiliki ta-
nah warisanmu, dan tuhan allah 
akan a menuntun pergi yang saleh 
keluar dari antara kamu.

5 lihatlah, orang-orang laman 
saudara-saudaramu, yang kamu 
benci karena kekotoran mereka 
dan kutukan yang telah datang 
ke atas kulit mereka, adalah le-
bih saleh daripada kamu; ka-
rena mereka tidak a melupakan 
perintah tuhan, yang diberikan  
kepada ayah kita—bahwa me-
reka hendaknya memiliki kecua li 
satu istri, dan selir hendaknya  
tidak mereka miliki seorang pun, 
dan hendaknya tidak ada pela-
curan yang diperbuat di antara 
mereka.

6 dan sekarang, perintah ini 
mereka berusaha keras taati; ka-
renanya, karena ketaatan ini, da-
lam menaati perintah ini, tuhan 

3 2 a alma 57:26–27.
 3 a PtS Kotor, Kotoran.

  b 1 Ne. 12:23.
 4 a Omni 1:5–7, 12–13.

 5 a yakub 2:35.
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allah tidak akan menghancurkan 
mereka, tetapi akan a penuh be-
las kasihan kepada mereka; dan 
suatu hari mereka akan menjadi 
bangsa yang diberkati.

7 lihatlah, para suami mereka 
a mengasihi istri mereka, dan para 
istri mereka mengasihi suami 
mereka; dan para suami mereka 
dan para istri mereka mengasihi 
anak-anak mereka; dan ketidak-
percayaan mereka dan kebencian 
mereka terhadapmu adalah ka-
rena kedurhakaan leluhur me-
reka; karenanya, seberapa lebih 
baiknya kamu daripada mereka, 
dalam pandangan Penciptamu 
yang agung?

8 hai saudara-saudaraku, aku 
takut bahwa kecuali kamu akan 
bertobat dari dosa-dosamu maka 
kulit mereka akan menjadi lebih 
putih daripada milikmu, ketika 
kamu akan dibawa bersama me-
reka ke hadapan takhta allah.

9 Karenanya, sebuah perintah 
aku berikan kepadamu, yang 
adalah firman allah, bahwa kamu 
tidak lagi mencaci maki mereka 
karena kegelapan kulit mereka; 
tidak juga akan kamu caci maki 
mereka karena kekotoran mereka; 
tetapi kamu akan mengingat ke-
kotoranmu sendiri, dan ingatlah 
bahwa kekotoran mereka datang 
karena leluhur mereka.

10 Karenanya, kamu akan 

mengingat a anak-anakmu, ba-
gaimana kamu telah memilukan 
hati mereka karena teladan yang 
telah kamu tunjukkan di ha-
dapan mereka; dan juga, ingat-
lah bahwa kamu bisa, karena 
kekotoranmu, membawa anak-
anakmu pada kehancuran, dan 
dosa-dosa mereka akan ditim-
pakan ke atas kepalamu pada 
hari terakhir.

11 hai saudara-saudaraku, si-
maklah perkataanku; gugahlah 
kecakapan jiwamu; guncangkan-
lah dirimu agar kamu boleh a ter-
bangun dari kelelapan kematian; 
dan lepaskanlah dirimu dari rasa 
sakit b neraka agar kamu boleh ti-
dak menjadi c malaikat bagi ib-
lis, untuk dilemparkan ke dalam 
danau api dan belerang itu yang 
adalah d kematian kedua.

12 dan sekarang, aku, yakub, 
berbicara lebih banyak hal lagi 
kepada orang-orang Nefi, mem-
peringatkan mereka terhadap 
a percabulan dan b pengumbaran 
nafsu, dan setiap jenis dosa, 
memberi tahu mereka akibat me-
nyeramkan darinya.

13 dan seperseratus bagian dari 
tindakan orang-orang ini, yang 
sekarang mulai menjadi banyak, 
tidak dapat dituliskan di atas 
a lempengan-lempengan ini; te-
tapi banyak dari tindakan mereka 
dituliskan di atas lempengan-

 6 a 2 Ne. 4:3, 6–7;  
hel. 15:10–13.

 7 a PtS Kasih; Keluarga.
 10 a PtS anak-anak.
 11 a alma 5:6–9.

  b PtS Neraka.
  c 2 Ne. 9:8–9.
  d PtS Kematian 

rohani.
 12 a PtS Percabulan.

  b PtS Jahat, Kejahatan; 
Nafsu.

 13 a 1 Ne. 19:1–4;  
yakub 1:1–4.
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lempengan yang lebih besar, dan 
peperangan mereka, dan perseli-
sihan mereka, dan pemerintahan 
para raja mereka.

14 lempengan-lempengan ini 
disebut lempengan-lempengan 
yakub, dan itu dibuat oleh tangan 
Nefi. dan aku mengakhiri mem-
bicarakan perkataan ini.

PaSal 4

Semua nabi menyembah Bapa da-
lam nama Kristus—Persembahan 
Abraham akan Ishak adalah dalam 
kemiripan dengan Allah dan Anak 
Tunggal-Nya—Manusia hendak-
nya memperdamaikan diri mereka 
dengan Allah melalui Pendamai-
an—Orang-orang Yahudi akan me-
nolak batu landasan. Kira-kira ta-
hun 544–421 SM.

Sekarang, lihatlah, terjadilah 
bahwa aku, yakub, setelah ba-
nyak melayani bangsaku dalam 
perkataan, (dan aku tidak dapat 
menuliskan kecuali sedikit dari 
kata-kataku, karena kesulitan 
mengukirkan kata-kata kami 
di atas lempengan-lempengan) 
dan kami tahu bahwa apa yang 
kami tuliskan di atas lempeng-
an-lempengan mestilah tetap 
bertahan;

2 tetapi apa pun yang kita tu-
liskan di atas apa pun kecuali 
di atas lempengan-lempengan 

mestilah musnah dan lenyap; 
tetapi kita dapat menuliskan be-
berapa patah kata di atas lem-
pengan-lempengan, yang akan 
memberikan anak-anak kita, 
dan juga saudara-saudara ter-
kasih kita, suatu kadar kecil pe-
ngetahuan mengenai kita, atau 
mengenai leluhur mereka—

3 Sekarang, dalam hal ini kita 
bersukacita; dan kita bekerja de-
ngan tekun untuk mengukirkan 
kata-kata ini di atas lempengan-
lempengan, berharap bahwa sau-
dara-saudara terkasih kita dan 
anak-anak kita akan menerima-
nya dengan hati penuh rasa te-
rima kasih, dan memandang ke 
atasnya agar mereka boleh bela-
jar dengan sukacita dan bukan 
dengan dukacita, bukan juga 
dengan sikap memandang ren-
dah, mengenai orang tua per-
tama mereka.

4 Karena, untuk maksud ini-
lah telah kita tuliskan hal-hal ini, 
agar mereka boleh tahu bahwa 
kita a tahu tentang Kristus, dan 
kita memiliki suatu harapan 
akan kemuliaan-Nya beratus-ra-
tus tahun sebelum kedatangan-
Nya; dan bukan hanya diri kita 
sendiri yang memiliki harapan 
akan kemuliaan-Nya, tetapi juga 
semua b nabi kudus yang ada se-
belum kita.

5 lihatlah, mereka percaya ke-
pada Kristus dan a menyembah 
Bapa dalam nama-Nya, dan juga 

4 4 a PtS yesus Kristus.
  b luk. 24:25–27;  

yakub 7:11;  
mosia 13:33–35; 

a&P 20:26.
 5 a musa 5:8.
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kita menyembah Bapa dalam na-
ma-Nya. dan untuk maksud ini-
lah kita menaati b hukum musa, 
itu c mengarahkan jiwa kita kepa-
da-Nya; dan untuk alasan inilah, 
itu dikuduskan bagi kita sebagai 
kebenaran, bahkan seperti itu di-
perhitungkan bagi abraham di 
padang belantara untuk patuh 
pada perintah-perintah allah 
dalam mempersembahkan put-
ranya ishak, yang adalah kemi-
ripan dengan allah dan d Putra 
tunggal-Nya.

6 Karenanya, kita menyelidiki 
para nabi, dan kita memperoleh 
banyak wahyu dan roh a nubuat; 
dan memiliki semua b kesaksian 
ini kita mendapatkan harapan, 
dan iman kita menjadi tak ter-
guncangkan, sedemikian rupa 
sehingga kita benar-benar dapat 
c memerintahkan dalam d nama 
yesus dan bahkan pohon me-
matuhi kita, atau gunung, atau 
ombak laut.

7 Walaupun demikian, tuhan 
allah memperlihatkan kepada 
kita a kelemahan kita agar kita 
boleh tahu bahwa adalah me-
lalui kasih karunia-Nya, dan 
abdikasi-Nya yang besar bagi 
anak-anak manusia, bahwa kita 

memiliki kuasa untuk melaku-
kan hal-hal ini.

8 lihatlah, besar dan menakjub-
kanlah pekerjaan tuhan. Betapa 
a tak terselidikinya kedalaman 
dari b misteri tentang dia; dan 
adalah tidak mungkin bahwa ma-
nusia akan menemukan semua 
jalan-Nya. dan tak seorang pun  
c tahu tentang d jalan-Nya kecua li 
itu diungkapkan kepadanya; 
karenanya, saudara-saudara, 
janganlah meremehkan wahyu-
wahyu dari allah.

9 Karena lihatlah, melalui kua sa 
a firman-Nya b manusia datang 
ke atas muka bumi, yang bumi 
itu diciptakan melalui kuasa  
firman-Nya. Karenanya, jika 
allah sanggup berfirman dan du-
nia pun jadi, dan berfirman dan 
manusia pun tercipta, maka, me-
ngapa tidak sanggup memerin-
tahkan c bumi, atau hasil karya 
tangan-Nya di atas permuka-
annya, menurut kehendak dan 
kesenangan-Nya?

10 Karenanya, saudara-sau-
dara, janganlah berupaya untuk 
a menasihati tuhan, tetapi untuk 
menerima nasihat dari tangan-
Nya. Karena lihatlah, dirimu sen-
diri tahu bahwa dia menasihati 

 5 b 2 Ne. 25:24;  
yarom 1:11;  
mosia 13:27, 30; 
alma 25:15–16. 
PtS hukum musa.

  c Gal. 3:24.
  d Kej. 22:1–14;  

yoh. 3:16–18. 
PtS anak tunggal.

 6 a PtS Nubuat.

  b PtS Saksi.
  c PtS Kuasa.
  d Kis. 3:6–16;  

3 Ne. 8:1.
 7 a eter 12:27.
 8 a rm. 11:33–36.
  b a&P 19:10; 76:114. 

PtS misteri allah.
  c 1 Kor. 2:9–16; 

alma 26:21–22. 

PtS Pengetahuan.
  d yes. 55:8–9.
 9 a morm. 9:17;  

musa 1:32.
  b PtS manusia; 

Penciptaan.
  c hel. 12:8–17.
 10 a 2 Ne. 9:28–29;  

alma 37:12, 37;  
a&P 3:4, 13.
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dalam b kebijaksanaan, dan da-
lam keadilan, dan dalam belas 
kasihan yang besar, atas segala 
pekerjaan-Nya.

11 Karenanya, saudara-saudara 
terkasih, diperdamaikanlah de-
ngan dia melalui a pendamaian 
Kristus, b Putra tunggal-Nya, 
dan kamu boleh mendapatkan 
c kebangkitan, menurut kuasa 
kebangkitan yang ada di da-
lam Kristus, dan disajikan seba-
gai d buah-buah pertama Kristus 
bagi allah, memiliki iman, dan 
mendapatkan harapan yang baik 
untuk kemuliaan di dalam dia 
sebelum dia menyatakan diri-
Nya dalam daging.

12 dan sekarang, yang terka-
sih, janganlah takjub bahwa aku 
memberi tahu kamu hal-hal ini; 
karena mengapa tidak a berbicara 
tentang pendamaian Kristus, dan 
mencapai suatu pengetahuan 
sempurna tentang-Nya, seperti 
mencapai pengetahuan tentang 
kebangkitan dan dunia yang 
akan datang?

13 lihatlah, saudara-saudaraku, 
dia yang bernubuat, biarlah dia 
bernubuat untuk pengertian ma-
nusia; karena a roh mengucapkan 
kebenaran dan tidak berdusta. 
Karenanya, itu berbicara tentang 
hal-hal sebagaimana itu benar-

benar b adanya, dan tentang hal-
hal sebagaimana itu benar-benar 
akan adanya; karenanya, hal-hal 
ini dinyatakan kepada kita c de-
ngan gamblang, untuk kesela-
matan jiwa kita. tetapi lihatlah, 
kita bukanlah para saksi tunggal 
dalam hal-hal ini; karena allah 
juga memfirmankannya kepada 
para nabi zaman dahulu.

14 tetapi lihatlah, orang-orang 
yahudi adalah bangsa yang a de-
gil; dan mereka b meremehkan 
firman kegamblangan, dan mem-
bunuh para nabi, dan mencari 
apa yang tidak dapat mereka me-
ngerti. Karenanya, karena c kebu-
taan mereka, yang kebutaan itu 
datang melalui memandang me-
lampaui sasaran, mereka mesti-
lah perlu jatuh; karena allah telah 
mengambil kegamblangan-Nya 
dari mereka, dan menyampai-
kan kepada mereka banyak hal 
yang d tidak dapat mereka me-
ngerti, karena mereka menghas-
ratkannya. dan karena mereka 
menghasratkannya allah telah 
melakukannya, agar mereka bo-
leh tersandung.

15 dan sekarang, aku, yakub, 
dituntun oleh roh untuk ber-
nubuat; karena aku merasakan 
melalui cara kerja roh yang ada 
dalam diriku, bahwa melalui 

 10 b PtS Kebijaksanaan; 
mahatahu.

 11 a PtS Pendamaian.
  b ibr. 5:9.
  c PtS Kebangkitan.
  d mosia 15:21–23; 18:9;  

alma 40:16–21.

 12 a 2 Ne. 25:26.
 13 a PtS Kebenaran; roh 

Kudus.
  b a&P 93:24.
  c alma 13:23.
 14 a mat. 23:37–38;  

2 Ne. 25:2.

  b 2 Kor. 11:3;  
1 Ne. 19:7;  
2 Ne. 33:2.

  c yes. 44:18;  
rm. 11:25.

  d 2 Ne. 25:1–2. 
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a tersandungnya orang-orang 
yahudi mereka akan b menolak 
c batu yang di atasnya mereka 
boleh membangun dan memi-
liki landasan yang aman.

16 tetapi lihatlah, menurut tu-
lisan suci, a batu ini akan men-
jadi b landasan yang besar, dan 
yang terakhir, dan satu-satu-
nya yang pasti, yang di atas-
nya orang-orang yahudi dapat 
membangun.

17 dan sekarang, yang ter-
kasihku, bagaimana mungkin 
bahwa mereka ini, setelah me-
nolak landasan yang pasti, dapat 
a senantiasa membangun di atas-
nya, sehingga itu boleh menjadi 
batu penjuru utama mereka?

18 lihatlah, saudara-saudara 
terkasihku, aku akan menguak-
kan misteri ini kepadamu; jika 
aku tidak, melalui cara apa pun, 
menjadi terguncang dari kete-
guhanku di dalam roh, dan ter-
sandung karena kegelisahanku 
yang berlebihan terhadapmu.

PaSal 5

Yakub mengutip Zenos berhubungan 
dengan kiasan tentang pohon zai-
tun yang terpelihara dan yang li-
ar—Itu adalah suatu keserupaan 
akan Israel dan orang-orang bukan 

Israel—Pencerai-beraian dan pe-
ngumpulan Israel diperlambang-
kan sebelumnya—Pengibaratan 
dibuat bagi orang-orang Nefi dan 
orang-orang Laman dan seluruh 
bani Israel—Orang-orang bukan 
Israel akan dientenkan ke dalam 
Israel—Pada akhirnya kebun ang-
gur itu akan dibakar. Kira-kira ta-
hun 544–421 SM.

lihatlah, saudara-saudaraku, 
apakah kamu tidak ingat telah 
membaca kata-kata nabi a Zenos, 
yang dia ucapkan kepada bani 
israel, mengatakan:

2 Simaklah, hai kamu bani 
israel, dan dengarlah perkataan 
dariku, seorang nabi tuhan.

3 Karena lihatlah, demikianlah 
firman tuhan, aku akan mem-
persamakan engkau, hai bani 
a israel, seperti sebatang b pohon 
zaitun yang terpelihara, yang 
seseorang ambil dan pelihara di 
c kebun anggurnya; dan itu tum-
buh, dan menjadi tua, dan mu-
lai d rusak.

4 dan terjadilah bahwa majikan 
kebun anggur itu pergi, dan dia 
melihat bahwa pohon zaitunnya 
mulai rusak; dan dia berkata: 
aku akan memangkasnya, dan 
mencangkul di sekitarnya, dan 
memeliharanya, agar barangkali 
itu boleh bertunaskan cabang-

 15 a yes. 8:13–15;  
1 Kor. 1:23;  
2 Ne. 18:13–15.

  b 1 Ne. 10:11.
  c PtS Batu Karang; 

Batu Penjuru.
 16 a mzm. 118:22–23.

  b yes. 28:16;  
hel. 5:12.

 17 a mat. 19:30;  
a&P 29:30.

5 1 a PtS Zenos.
 3 a yeh. 36:8.  

PtS israel.

  b rm. 11:17–24. 
PtS Pohon Zaitun.

  c a&P 101:44.  
PtS Kebun anggur 
tuhan.

  d PtS Kemurtadan. 
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cabang muda dan lembut, dan 
tidak musnah.

5 dan terjadilah bahwa dia me-
mangkasnya, dan mencangkul di 
sekitarnya, dan memeliharanya 
menurut perkataannya.

6 dan terjadilah bahwa sete-
lah berhari-hari itu mulai sedikit 
mengeluarkan, cabang-cabang 
yang muda dan lembut; tetapi 
lihatlah, puncak utamanya mu-
lai musnah.

7 dan terjadilah bahwa majikan 
kebun anggur itu melihatnya, 
dan dia berkata kepada hamba-
nya: memilukan bagiku bahwa 
aku akan kehilangan pohon ini; 
karenanya, pergi dan cabutlah 
cabang-cabang dari sebatang 
a pohon zaitun liar, dan bawa-
lah itu kemari kepadaku; dan 
kita akan mencabut cabang-ca-
bang utama itu yang mulai layu, 
dan kita akan melemparkan-
nya ke dalam api agar itu bo-
leh dibakar.

8 dan lihatlah, berkatalah tuan 
kebun anggur itu, aku menying-
kirkan banyak dari cabang-ca-
bang yang muda dan lembut ini, 
dan aku akan mengentenkannya 
di mana pun aku kehendaki; dan 
tidaklah masalah bahwa jika de-
mikian halnya bahwa akar po-
hon ini akan musnah, aku boleh 
menyimpan buahnya bagi di-
riku sendiri; karenanya, aku akan 
mengambil cabang-cabang yang 
muda dan lembut ini, dan aku 

akan mengentenkannya di mana 
pun aku kehendaki.

9 ambillah engkau cabang-
cabang pohon zaitun liar, dan 
entenkanlah itu, sebagai a peng-
gantinya; dan ini yang telah aku 
cabut akan aku lemparkan ke da-
lam api dan membakarnya, agar 
itu boleh tidak menyampahi ta-
nah kebun anggurku.

10 dan terjadilah bahwa hamba 
tuan kebun anggur itu melaku-
kan menurut perkataan tuan 
kebun anggur itu, dan mengen-
tenkan cabang-cabang a pohon 
zaitun liar.

11 dan tuan kebun anggur itu 
menyuruh agar itu hendaknya 
dicangkul di sekitarnya, dan di-
pangkas, dan dipelihara, me-
ngatakan kepada hambanya: 
memilukan bagiku bahwa aku 
akan kehilangan pohon ini; ka-
renanya, agar barangkali aku 
boleh memelihara akarnya se-
hingga itu tidak musnah, agar 
aku boleh menyimpannya bagi 
diriku sendiri, aku telah mela-
kukan hal ini.

12 Karenanya, pergilah pada ja-
lanmu; jagalah pohon itu, dan peli-
haralah, menurut perkataanku.

13 dan ini akan aku a tempatkan 
di bagian paling bawah dari ke-
bun anggurku, di mana pun aku 
kehendaki, tidaklah masalah ba-
gimu; dan aku melakukannya 
agar aku boleh memelihara bagi 
diriku sendiri cabang-cabang 

 7 a rm. 11:17, 24.
 9 a rm. 1:13.

 10 a PtS Orang-Orang 
Bukan israel.

 13 a 1 Ne. 10:12.
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alami pohon itu; dan juga, agar 
aku boleh menyimpan buahnya 
menghadapi musim, bagi diriku 
sendiri; karena memilukan ba-
giku bahwa aku akan kehilangan 
pohon ini dan buahnya.

14 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu pergi pada ja-
lannya, dan menyembunyikan 
cabang-cabang alami pohon 
zaitun yang terpelihara di ba-
gian-bagian paling bawah dari 
kebun anggur itu, sebagian di 
satu bagian dan sebagian di ba-
gian yang lain, menurut kehen-
dak dan kesenangannya.

15 dan terjadilah bahwa suatu 
masa yang lama berlalu, dan 
tuan kebun anggur itu berkata 
kepada hambanya: marilah, bi-
arlah kita pergi ke kebun anggur, 
agar kita boleh bekerja di kebun 
anggur itu.

16 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu, dan juga hamba 
itu, pergi ke kebun anggur untuk 
bekerja. dan terjadilah bahwa 
hamba itu berkata kepada maji-
kannya: lihatlah, pandanglah ke 
sini; lihatlah pohon itu.

17 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu memandang 
dan melihat pohon dimana ca-
bang-cabang pohon zaitun liar 
telah dientenkan; dan itu telah 
tumbuh dan mulai menghasilkan 
a buah. dan dia melihat bahwa itu 
adalah baik; dan buahnya adalah 
seperti buah alaminya.

18 dan dia berkata kepada 

hamba itu: lihatlah, cabang-ca-
bang pohon liar telah mengam-
bil kelembaban dari akarnya, 
sehingga akarnya telah meng-
hasilkan kekuatan besar; dan 
karena kekuatan besar akar-
nya cabang-cabang liar itu telah 
menghasilkan buah yang terpe-
lihara. Sekarang, jika kita tidak 
mengentenkan cabang-cabang 
ini, pohonnya akan telah mus-
nah. dan sekarang, lihatlah, aku 
akan menyimpan banyak buah, 
yang pohonnya telah hasilkan; 
dan buahnya akan aku simpan 
menghadapi musim, bagi di-
riku sendiri.

19 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu berkata ke-
pada hambanya: marilah, biar-
lah kita pergi ke bagian paling 
bawah dari kebun anggur, dan 
melihat apakah cabang-cabang 
alami pohon itu tidak mengha-
silkan banyak buah juga, agar 
aku boleh menyimpan buahnya 
menghadapi musim, bagi diriku 
sendiri.

20 dan terjadilah bahwa me-
reka pergi ke mana majikan 
itu telah menyembunyikan ca-
bang-cabang alami pohon itu, 
dan dia berkata kepada hamba 
itu: lihatlah ini; dan dia melihat 
yang a pertama bahwa itu telah 
menghasilkan banyak buah; dan 
dia melihat juga bahwa itu baik. 
dan dia berkata kepada hamba 
itu: ambillah buahnya, dan sim-
panlah itu menghadapi musim, 

 17 a yoh. 15:16.  20 a yakub 5:39.
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agar aku boleh menyimpannya 
bagi diriku sendiri; karena lihat-
lah, katanya, sepanjang waktu 
yang lama ini telah aku pelihara 
itu, dan telah menghasilkan ba-
nyak buah.

21 dan terjadilah bahwa hamba 
itu berkata kepada majikannya: 
mengapa engkau datang kemari 
untuk menanam pohon ini, atau 
cabang pohon ini? Karena lihat-
lah, itu adalah bidang tanah yang 
paling gersang di seluruh tanah 
kebun anggurmu.

22 dan tuan kebun anggur itu 
berkata kepadanya: Janganlah 
menasihatiku; aku tahu bahwa 
itu adalah sebidang tanah yang 
gersang; karenanya, aku ber-
kata kepadamu, aku telah me-
meliharanya sepanjang waktu 
yang lama ini, dan engkau lihat 
bahwa itu telah menghasilkan 
banyak buah.

23 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu berkata ke-
pada hambanya: Pandanglah 
kemari; lihatlah aku telah me-
nanam cabang yang lain dari po-
hon itu juga; dan engkau tahu 
bahwa bidang tanah ini lebih 
gersang daripada yang pertama. 
tetapi, lihatlah pohon itu. aku 
telah memeliharanya sepan-
jang waktu yang lama ini, dan 
itu telah menghasilkan banyak 
buah; oleh karena itu, kumpul-
kanlah itu, dan simpanlah itu 
menghadapi musim, agar aku 

boleh menyimpannya bagi di-
riku sendiri.

24 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu berkata lagi ke-
pada hambanya: Pandanglah ke-
mari, dan lihatlah a cabang yang 
lain juga, yang telah aku tanam; 
lihatlah bahwa aku telah memeli-
haranya juga, dan itu telah meng-
hasilkan buah.

25 dan dia berkata kepada 
hamba itu: Pandanglah kemari 
dan lihatlah yang terakhir. li-
hatlah, ini telah aku tanam di 
a sebidang tanah yang baik; dan 
aku telah memeliharanya sepan-
jang waktu yang lama ini, dan 
hanya sebagian dari pohon itu 
telah menghasilkan buah yang 
terpelihara, dan b bagian lain  
dari pohon itu telah menghasil-
kan buah yang liar; lihatlah, aku 
telah memelihara pohon ini se-
perti yang lain.

26 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu berkata kepada 
hamba itu: Cabutlah cabang-ca-
bang yang tidak menghasilkan 
a buah yang baik, dan lempar-
kanlah itu ke dalam api.

27 tetapi lihatlah, hamba itu 
berkata kepadanya: marilah kita 
memangkasnya, dan mencang-
kul di sekitarnya, dan memeli-
haranya sedikit lebih lama, agar 
barangkali boleh menghasilkan 
buah yang baik bagimu, agar 
engkau dapat menyimpannya 
menghadapi musim.

 24 a yeh. 17:22–24;  
alma 16:17;  
3 Ne. 15:21–24.

 25 a 1 Ne. 2:20.
  b 3 Ne. 10:12–13.
 26 a mat. 7:15–20;  

alma 5:36;  
a&P 97:7.
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28 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu dan hamba 
tuan kebun anggur itu meme-
lihara semua buah dari kebun 
anggur itu.

29 dan terjadilah bahwa suatu 
masa yang lama telah berlalu, 
dan tuan kebun anggur itu ber-
kata kepada a hambanya: mari-
lah, biarlah kita pergi ke kebun 
anggur, agar kita boleh bekerja 
lagi di kebun anggur itu. Karena 
lihatlah, b waktunya mendekat, 
dan c akhir itu segera tiba; ka-
renanya, aku mesti menyimpan 
buah menghadapi musim, bagi 
diriku sendiri.

30 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu dan hamba 
itu pergi ke kebun anggur; dan 
mereka tiba pada pohon yang 
cabang-cabang alaminya telah 
dipatahkan, dan cabang-cabang 
liar telah dientenkan; dan lihat-
lah segala a rupa buah membe-
bani pohon itu.

31 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu mencicipi buah, 
setiap rupa menurut jumlahnya. 
dan tuan kebun anggur itu ber-
kata: lihatlah, sepanjang waktu 
yang lama ini telah kita pelihara 
pohon ini, dan aku telah menyim-
pan bagi diriku sendiri mengha-
dapi musim banyak buah.

32 tetapi lihatlah, kali ini itu te-
lah menghasilkan banyak buah, 
dan a tidak ada satu pun dari-
nya yang baik. dan lihatlah, ada 

segala jenis buah yang buruk; dan 
itu tidak menguntungkanku apa 
pun, terlepas dari segala kerja 
kita; dan sekarang, memilukan 
bagiku bahwa aku akan kehi-
langan pohon ini.

33 dan tuan kebun anggur itu 
berkata kepada hambanya: apa 
yang akan kita lakukan dengan 
pohon itu, agar aku boleh me-
nyimpan lagi buah yang baik 
darinya bagi diriku sendiri?

34 dan hamba itu berkata ke-
pada majikannya: lihatlah, ka-
rena engkau mengentenkan 
cabang-cabang pohon zaitun 
liar, itu telah memelihara akar-
nya, sehingga hidup dan tidak 
musnah; karenanya engkau lihat 
bahwa akar itu masih baik.

35 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu berkata ke-
pada hambanya: Pohon itu tidak 
menguntungkanku apa pun, dan 
akarnya tidak menguntungkanku 
apa pun selama itu akan meng-
hasilkan buah yang jelek.

36 Walaupun demikian, aku 
tahu bahwa akarnya baik, dan 
untuk tujuanku sendiri aku telah 
memeliharanya; dan karena ke-
kuatan besarnya itu telah hingga 
kini menghasilkan, dari cabang-
cabang liar, buah yang baik.

37 tetapi lihatlah, cabang-ca-
bang liar telah tumbuh dan te-
lah a menguasai akarnya; dan 
karena cabang-cabang liar te-
lah menguasai akarnya itu telah 

 29 a a&P 101:55; 103:21.
  b PtS Zaman akhir.
  c 2 Ne. 30:10;  

yakub 6:2.
 30 a PtS Kemurtadan.
 32 a JS—S 1:19.

 37 a a&P 45:28–30.
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menghasilkan banyak buah yang 
jelek; dan karena telah mengha-
silkan sedemikian banyaknya 
buah yang jelek engkau lihat 
bahwa itu mulai musnah; dan 
akan segera menjadi matang, 
sehingga boleh dilemparkan ke 
dalam api, kecuali kita akan me-
lakukan sesuatu baginya untuk 
memeliharanya.

38 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu berkata kepada 
hambanya: marilah kita pergi ke 
bagian-bagian yang paling ba-
wah dari kebun anggur itu, dan 
melihat apakah cabang-cabang 
alaminya juga telah menghasil-
kan buah yang jelek.

39 dan terjadilah bahwa me-
reka pergi ke bagian-bagian ke-
bun anggur yang paling bawah 
dari kebun anggur itu. dan ter-
jadilah bahwa mereka melihat 
bahwa buah dari cabang-ca-
bang alaminya telah menjadi  
busuk juga; ya, yang a pertama 
dan yang kedua dan juga yang 
terakhir; dan itu semuanya telah 
menjadi busuk.

40 dan buah a liar dari yang ter-
akhir telah menguasai bagian po-
hon itu yang menghasilkan buah 
yang baik, bahkan sampai ca-
bangnya telah layu dan mati.

41 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu menangis, dan 
berkata kepada hamba itu: a apa 
yang dapat aku lakukan lagi un-
tuk kebun anggurku?

42 lihatlah, aku tahu bahwa 
semua buah dari kebun anggur 
itu, kecuali ini, telah menjadi 
busuk. dan sekarang, ini yang 
dahulunya telah menghasilkan 
buah yang baik telah juga men-
jadi busuk; dan sekarang, semua 
pohon kebun anggurku tidak 
baik untuk apa pun kecuali un-
tuk ditebang dan dilemparkan 
ke dalam api.

43 dan lihatlah yang terakhir 
ini, yang cabangnya telah layu, 
aku tanam di a sebidang tanah 
yang baik; ya, bahkan apa yang 
adalah pilihan bagiku melebihi 
semua bagian lain dari tanah ke-
bun anggurku.

44 dan engkau lihat bahwa aku 
juga menebas apa yang a me-
nyampahi bidang tanah ini, agar 
aku boleh menanam pohon ini 
sebagai penggantinya.

45 dan engkau lihat bahwa 
sebagian darinya menghasil-
kan buah yang baik, dan seba-
gian darinya menghasilkan buah 
yang liar; dan karena aku tidak 
mencabut cabang-cabangnya 
dan melemparkannya ke dalam 
api, lihatlah, itu telah mengua-
sai cabang yang baik sehingga 
telah layu.

46 dan sekarang, lihatlah, terle-
pas dari segala pengurusan yang 
telah kita lakukan untuk kebun 
anggurku, pohon-pohonnya te-
lah menjadi busuk, sehingga ti-
dak menghasilkan buah yang 

 39 a yakub 5:20, 23, 25.
 40 a morm. 6:6–18.

 41 a 2 Ne. 26:24.
 43 a 2 Ne. 1:5.

 44 a eter 13:20–21.
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baik; dan ini aku harapkan un-
tuk pelihara, untuk menyimpan 
buahnya menghadapi musim, 
bagi diriku sendiri. tetapi, li-
hatlah, itu telah menjadi seperti 
pohon zaitun liar, dan tidak ber-
harga selain untuk a ditebang dan 
dilemparkan ke dalam api; dan 
memilukan bagiku bahwa aku 
akan kehilangan itu.

47 tetapi apa yang dapat aku la-
kukan lagi di kebun anggurku? 
apakah aku telah mengendur-
kan tanganku, sehingga aku ti-
dak memeliharanya? tidak, aku 
telah memeliharanya, dan aku 
telah mencangkul di sekitarnya, 
dan aku telah memangkasnya, 
dan aku telah memupukinya; 
dan aku telah a mengulurkan  
tanganku hampir sepanjang  
hari, dan b akhir itu semakin  
dekat. dan memilukan bagiku 
bahwa aku mesti menebang se-
mua pohon kebun anggurku, dan 
melemparkannya ke dalam api 
agar itu mesti dibakar. Siapakah 
itu yang telah membusukkan ke-
bun anggurku?

48 dan terjadilah bahwa hamba 
itu berkata kepada majikannya: 
Bukankah ketinggian hati kebun 
anggurmu—bukankah cabang-
cabangnya telah menguasai akar 
yang adalah baik? dan karena 
cabang-cabang telah mengua-
sai akarnya, lihatlah itu tumbuh 
lebih cepat daripada kekuatan 
akarnya, mengambil kekuatan 

bagi dirinya sendiri. lihatlah, 
aku berkata, bukankah ini pe-
nyebab bahwa pohon-pohon di 
kebun anggurmu telah menjadi 
busuk?

49 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu berkata kepada 
hamba itu: marilah kita pergi 
dan menebang pohon-pohon di 
kebun anggur dan melempar-
kannya ke dalam api, agar tidak 
menyampahi tanah kebun ang-
gurku, karena aku telah melaku-
kan segalanya. apa yang dapat 
aku lakukan lagi untuk kebun 
anggurku?

50 tetapi, lihatlah, hamba itu 
berkata kepada tuan kebun ang-
gur itu: Biarkanlah itu hidup se-
dikit a lebih lama lagi.

51 dan tuan itu berkata: ya, aku 
akan membiarkannya hidup se-
dikit lebih lama lagi, karena me-
milukan bagiku bahwa aku akan 
kehilangan pohon-pohon kebun 
anggurku.

52 Karenanya, marilah kita 
mengambil a cabang-cabang dari 
ini yang telah aku tanamkan di 
bagian-bagian yang paling ba-
wah dari kebun anggurku, dan 
marilah kita mengentenkan-
nya ke pohon dari mana itu da-
tang; dan marilah kita mencabut 
dari pohon itu cabang-cabang 
itu yang buahnya paling pahit, 
dan mengentenkan cabang-ca-
bang alami pohon itu sebagai 
penggantinya.

 46 a 3 Ne. 27:11.
 47 a 2 Ne. 28:32;  

yakub 6:4.

  b PtS dunia—akhir 
dunia.

 50 a yakub 5:27.

 52 a PtS israel— 
Pengumpulan israel.
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53 dan ini akan aku lakukan 
agar pohon itu boleh tidak mus-
nah, agar, barangkali, aku boleh 
memelihara bagi diriku akarnya 
untuk tujuanku sendiri.

54 dan, lihatlah, akar cabang-
cabang alami pohon yang aku 
tanam di mana pun aku kehen-
daki masih hidup; karenanya, 
agar aku boleh memeliharanya 
juga untuk tujuanku sendiri, aku 
akan mengambil dari cabang-
cabang pohon ini, dan aku akan 
a mengentenkannya padanya. ya, 
aku akan mengentenkan pada-
nya cabang-cabang dari pohon 
induknya, agar aku boleh me-
melihara akarnya juga bagi di-
riku sendiri, agar ketika itu akan 
menjadi cukup kuat barangkali 
boleh menghasilkan buah yang 
baik bagiku, dan aku boleh ma-
sih memiliki kepuasan akan buah 
dari kebun anggurku.

55 dan terjadilah bahwa me-
reka mengambil dari pohon alami 
yang telah menjadi liar, dan 
mengentenkan pada pohon-po-
hon alami, yang juga telah men-
jadi liar.

56 dan mereka juga mengambil 
dari pohon-pohon alami yang te-
lah menjadi liar, dan mengenten-
kan pada pohon induknya.

57 dan tuan kebun anggur itu 
berkata kepada hamba itu: Ja-
nganlah mencabut cabang-ca-
bang liar dari pohon-pohon itu, 
kecuali yang paling pahit; dan 

di dalamnya kamu akan meng-
entenkan menurut apa yang te-
lah aku katakan.

58 dan kita akan memelihara 
kembali pohon-pohon kebun 
anggur itu, dan kita akan me-
mangkas cabang-cabangnya; 
dan kita akan mencabut dari po-
hon-pohon cabang-cabang itu 
yang matang, yang mesti mus-
nah, dan melemparkannya ke 
dalam api.

59 dan ini aku lakukan agar, ba-
rangkali, akarnya boleh mengam-
bil kekuatan karena kebaikannya; 
dan karena pergantian cabang-
cabangnya, agar yang baik bo-
leh menguasai yang jelek.

60 dan karena aku telah meme-
lihara cabang-cabang alami dan 
akarnya, dan aku telah mengen-
tenkan cabang-cabang alami itu 
lagi pada pohon induknya, dan 
telah memelihara akar dari po-
hon induknya, agar, barangkali, 
pohon-pohon kebun anggurku 
boleh menghasilkan lagi a buah 
yang baik; dan agar aku boleh 
merasakan sukacita lagi akan 
buah dari kebun anggurku, dan, 
barangkali, agar aku boleh amat 
bersukacita bahwa aku telah me-
melihara akar dan cabang dari 
buah yang pertama—

61 Karenanya, pergilah, dan 
panggillah para a hamba, agar 
kita boleh b bekerja dengan te-
kun dengan daya kita di ke-
bun anggur itu, agar kita boleh 

 54 a 1 Ne. 15:12–16.
 60 a yes. 27:6.

 61 a yakub 6:2;  
a&P 24:19.

  b a&P 39:11, 13, 17.
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mempersiapkan jalan, agar aku 
boleh menghasilkan lagi buah 
alami, yang buah alami itu baik 
dan paling berharga melebihi se-
mua buah yang lain.

62 Karenanya, marilah kita 
pergi dan bekerja dengan daya 
kita terakhir kalinya ini, karena 
lihatlah akhir itu semakin dekat, 
dan ini adalah untuk terakhir ka-
linya ketika aku akan memang-
kas kebun anggurku.

63 entenkanlah cabang-cabang 
itu; mulailah dengan yang a tera-
khir agar itu boleh menjadi yang 
pertama, dan agar yang pertama 
boleh menjadi yang terakhir, dan 
cangkullah di sekitar pohon-po-
hon itu, baik yang tua maupun 
yang muda, yang pertama mau-
pun yang terakhir; dan yang tera-
khir maupun yang pertama, agar 
semuanya boleh dipelihara sekali 
lagi untuk terakhir kalinya.

64 Karenanya, cangkullah di se-
kitar itu, dan pangkaslah itu, dan 
pupukilah itu sekali lagi, untuk 
terakhir kalinya, karena akhir 
itu semakin dekat. dan jika de-
mikian halnya bahwa pengen-
tenan terakhir ini akan tumbuh, 
dan menghasilkan buah alami, 
maka akanlah kamu mempersi-
apkan cara baginya, agar itu bo-
leh tumbuh.

65 dan sewaktu itu mulai tum-
buh kamu akan menyingkirkan 
cabang-cabang yang menghasil-
kan buah yang pahit, menurut 

kekuatan yang baik dan ukuran-
nya; dan kamu tidak akan a me-
nyingkirkan yang buruk darinya 
semua sekaligus, agar jangan 
akarnya akan menjadi terlalu 
kuat untuk pengentenan, dan 
pengentenannya akan musnah, 
dan aku kehilangan pohon-po-
hon kebun anggurku.

66 Karena memilukan bagiku 
bahwa aku akan kehilangan po-
hon-pohon kebun anggurku; 
karenanya kamu akan menying-
kirkan yang buruk menurut se-
perti tumbuhnya yang baik, agar 
akar dan puncaknya boleh setara 
dalam kekuatan, sampai yang 
baik menguasai yang buruk, dan 
yang buruk ditebang dan dilem-
parkan ke dalam api, agar mereka 
tidak menyampahi tanah kebun 
anggurku; dan demikianlah akan 
aku sapu bersih yang buruk dari 
kebun anggurku.

67 dan cabang-cabang pohon 
alami akan aku entenkan kem-
bali pada pohon alaminya;

68 dan cabang-cabang pohon 
alami akan aku entenkan pada 
cabang-cabang alami pohon itu; 
dan demikianlah akan aku bawa 
itu bersama lagi, agar menghasil-
kan buah alami, dan akan men-
jadi satu.

69 dan yang buruk akan a di-
buang, ya, bahkan dari seluruh 
tanah kebun anggurku; karena li-
hatlah, hanya sekali ini saja akan 
aku pangkas kebun anggurku.

 63 a 1 Ne. 13:42;  
eter 13:10–12.

 65 a a&P 86:6–7.
 69 a 1 Ne. 22:15–17, 23; 

2 Ne. 30:9–10.
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70 dan terjadilah bahwa tuan 
kebun anggur itu mengutus 
a hambanya; dan hamba itu pergi 
dan melakukan seperti yang 
telah tuan itu perintahkan ke-
padanya, dan membawa para 
hamba lain; dan mereka adalah 
b sedikit.

71 dan tuan kebun anggur itu 
berkata kepada mereka: Pergilah, 
dan a bekerjalah di kebun ang-
gur, dengan dayamu. Karena li-
hatlah, ini adalah yang b terakhir 
kalinya ketika aku akan meme-
lihara kebun anggurku; karena 
akhir itu sudah di depan mata, 
dan musim itu selekasnya tiba; 
dan jika kamu bekerja dengan 
dayamu bersamaku kamu akan 
merasakan c sukacita akan buah 
yang akan aku simpan bagi di-
riku sendiri menghadapi waktu 
yang akan segera tiba.

72 dan terjadilah bahwa para 
hamba itu pergi dan bekerja de-
ngan daya mereka; dan tuan 
kebun anggur itu bekerja juga 
bersama mereka; dan mereka 
mematuhi perintah-perintah 
tuan kebun anggur itu dalam 
segala hal.

73 dan mulai ada buah alami 
lagi di kebun anggur itu; dan ca-
bang-cabang alami mulai tum-
buh dan berkembang dengan 
amat subur; dan cabang-cabang 
liar mulai dicabut dan dibu-
ang; dan mereka menjaga akar 

dan puncaknya setara, menurut 
kekuatannya.

74 dan demikianlah mereka be-
kerja, dengan segenap ketekunan, 
menurut perintah-perintah tuan 
kebun anggur itu, bahkan sampai 
yang buruk telah dibuang ke luar 
dari kebun anggur itu, dan tuan 
itu telah menyimpan bagi dirinya 
sendiri agar pohon-pohon itu te-
lah kembali menjadi buah alami; 
dan itu menjadi seperti a satu ke-
satuan; dan buah-buahnya setara; 
dan tuan kebun anggur itu telah 
menyimpan bagi dirinya buah 
alami, yang adalah paling ber-
harga baginya sejak awal.

75 dan terjadilah bahwa ke-
tika tuan kebun anggur itu me-
lihat bahwa buahnya baik, dan 
bahwa kebun anggurnya tidak 
lagi busuk, dia memanggil para 
hambanya, dan berkata kepada 
mereka: lihatlah, untuk terakhir 
kalinya ini telah kita pelihara ke-
bun anggurku; dan engkau meli-
hat bahwa aku telah melakukan 
menurut kehendakku; dan aku 
telah menyimpan buah alami, 
yang adalah baik, bahkan seperti 
adanya pada awalnya. dan a di-
berkatilah engkau; karena kamu 
telah tekun dalam bekerja bersa-
maku di kebun anggurku, dan te-
lah menaati perintah-perintahku, 
dan telah membawa kepadaku 
kembali b buah alami, sehingga 
kebun anggurku tidak lagi busuk, 

 70 a a&P 101:55; 103:21.
  b 1 Ne. 14:12.
 71 a mat. 21:28;  

yakub 6:2–3;  

a&P 33:3–4.
  b a&P 39:17; 43:28–30.
  c a&P 18:10–16.
 74 a a&P 38:27.

 75 a 1 Ne. 13:37.
  b PtS israel. 
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dan yang buruk dibuang, lihat-
lah kamu akan merasakan suka-
cita bersamaku karena buah dari 
kebun anggurku.

76 Karena lihatlah, untuk suatu 
a masa yang lama akanlah aku 
simpan buah dari kebun ang-
gurku bagi diriku sendiri meng-
hadapi musim, yang selekasnya 
tiba; dan untuk terakhir kalinya 
telah aku pelihara kebun ang-
gurku, dan memangkasnya, dan 
mencangkul di sekitarnya, dan 
memupukinya; karenanya akan 
aku simpan bagi diriku sendiri 
buah itu, untuk suatu masa yang 
lama, menurut apa yang telah 
aku ucapkan.

77 dan ketika waktunya tiba 
bahwa buah yang jelek akan kem-
bali datang ke dalam kebun ang-
gurku, pada waktu itu akanlah 
aku suruh yang baik dan yang 
buruk untuk dikumpulkan; dan 
yang baik akan aku simpan bagi 
diriku sendiri, dan yang buruk 
akan aku buang ke tempatnya 
sendiri. dan kemudian tibalah 
a musimnya dan akhirnya; dan 
kebun anggurku akanlah aku su-
ruh b bakar dengan api.

PaSal 6

Tuhan akan memulihkan Israel pada 

zaman terakhir—Dunia akan di-
bakar dengan api—Manusia mesti 
mengikuti Kristus untuk menghin-
dari danau api dan belerang. Kira-
kira tahun 544–421 SM.

dan sekarang, lihatlah, sauda-
ra-saudaraku, seperti yang aku 
katakan kepadamu bahwa aku 
akan bernubuat, lihatlah, inilah 
nubuatku—bahwa apa yang nabi 
a Zenos ini ucapkan, mengenai 
bani israel, yang di dalamnya 
dia mempersamakan mereka 
dengan sebatang pohon zaitun 
yang terpelihara, mestilah pasti 
terjadi.

2 dan hari ketika dia akan 
mengangkat tangan-Nya lagi 
yang kedua kali untuk a memu-
lihkan umat-Nya, adalah hari, 
ya, bahkan yang terakhir kalinya, 
ketika para b hamba tuhan akan 
pergi dalam c kuasa-Nya, untuk 
d memelihara dan memangkas 
e kebun anggur-Nya; dan setelah-
nya f akhir itu segera tiba.

3 dan betapa diberkatinya me-
reka yang telah bekerja dengan 
tekun di kebun anggur-Nya; dan 
betapa terkutuknya mereka yang 
akan dicampakkan ke tempat  
mereka sendiri! dan dunia akan 
a dibakar dengan api.

4 dan betapa penuh belas ka-
sihannya allah kita kepada 

 76 a 1 Ne. 22:24–26. 
PtS milenium.

 77 a Why. 20:2–10;  
a&P 29:22–24;  
43:29–33; 88:110–116.

  b PtS dunia—akhir 
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6 1 a yakub 5:1.
 2 a 1 Ne. 22:10–12;  

a&P 110:11.  
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  b yakub 5:61.
  c 1 Ne. 14:14.
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  f 2 Ne. 30:10.
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kita, karena dia mengingat bani 
a israel, baik akar maupun cabang; 
dan dia mengulurkan b tangan-
Nya kepada mereka sepanjang 
hari; dan mereka adalah bangsa 
yang c degil dan yang suka mem-
bangkang; tetapi sebanyak yang 
tidak akan mengeraskan hati me-
reka akan diselamatkan di dalam 
kerajaan allah.

5 Karenanya, saudara-saudara 
terkasihku, aku mohon darimu 
dengan perkataan kesungguhan 
agar kamu mau bertobat, dan da-
tang dengan maksud hati yang 
sepenuhnya, dan a mengikatkan 
diri kepada allah sebagaimana 
dia mengikatkan diri kepadamu. 
dan saat b lengan belas kasihan-
Nya diulurkan ke arahmu dalam 
terangnya siang hari, janganlah 
mengeraskan hatimu.

6 ya, hari ini, jika kamu mau 
mendengar suara-Nya, jangan-
lah mengeraskan hatimu; karena 
mengapa kamu mau a mati?

7 Karena lihatlah, setelah kamu 
dipelihara oleh firman yang baik 
dari allah sepanjang hari, akan-
kah kamu menghasilkan buah 
yang jelek, sehingga kamu mesti 
a ditebang dan dilemparkan ke 
dalam api?

8 lihatlah, akankah kamu me-
nolak perkataan ini? akankah 
kamu menolak perkataan para 

nabi; dan akankah kamu meno-
lak segala perkataan yang telah 
diucapkan mengenai Kristus, 
setelah sedemikian banyaknya 
yang berbicara mengenai-Nya; 
dan menyangkal firman yang 
baik dari Kristus, dan kuasa 
allah, dan a karunia roh Kudus, 
dan memadamkan roh Kudus, 
dan membuat suatu ejekan ten-
tang rencana penebusan yang 
besar, yang telah dibentangkan 
bagimu?

9 tidak tahukah kamu bahwa 
jika kamu akan melakukan hal-
hal ini, maka kuasa penebusan 
dan kebangkitan, yang ada di da-
lam Kristus, akan membawamu 
berdiri dengan rasa malu dan 
a rasa bersalah yang menyeram-
kan di hadapan b meja pengha-
kiman allah?

10 dan menurut kuasa a ke-
adilan, karena keadilan tidak da-
pat disangkal, kamu mesti pergi 
ke dalam b danau api dan bele-
rang itu, yang nyala apinya tak 
terpadamkan, dan yang asapnya 
naik selama-lamanya, yang da-
nau api dan belerang itu adalah 
c siksaan d tanpa akhir.

11 hai, maka, saudara-saudara 
terkasihku, bertobatlah kamu, 
dan masuklah ke dalam a ger-
bang yang sesak, dan teruslah 
pada jalan yang sempit, sampai 

 4 a 2 Sam. 7:24.
  b yakub 5:47.
  c mosia 13:29.
 5 a PtS Kesatuan.
  b alma 5:33–34;  

3 Ne. 9:14.
 6 a yeh. 18:21–23.

 7 a alma 5:51–52;  
3 Ne. 27:11–12.
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terakhir.
 10 a PtS Keadilan.
  b 2 Ne. 28:23. 

PtS Neraka.
  c PtS laknat.
  d a&P 19:10–12.
 11 a 2 Ne. 9:41.
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kamu akan mendapatkan kehi-
dupan kekal.

12 hai jadilah a bijak; apa yang 
dapat aku katakan lagi?

13 akhirnya, aku ucapkan ke-
padamu selamat berpisah, sam-
pai aku akan bertemu denganmu 
di hadapan meja penghakiman 
allah yang menyenangkan, yang 
meja penghakiman itu menye-
rang yang jahat dengan a rasa 
ngeri dan rasa takut yang me-
nyeramkan. amin.

PaSal 7

Serem menyangkal Kristus, berseli-
sih pendapat dengan Yakub, menun-
tut suatu tanda, dan dihantam oleh 
Allah—Semua nabi telah berbicara 
tentang Kristus dan pendamaian-
Nya—Orang-orang Nefi menjalani 
masa hidup mereka sebagai pengem-
bara, lahir dalam kesukaran dan 
dibenci oleh orang-orang Laman. 
Kira-kira tahun 544–421 SM.

dan sekarang, terjadilah sete-
lah beberapa tahun berlalu, da-
tanglah seorang pria ke antara 
orang-orang Nefi, yang nama-
nya adalah Serem.

2 dan terjadilah bahwa dia 
mulai berkhotbah di antara 
orang-orang, dan memaklum-
kan kepada mereka bahwa ti-
dak akan ada Kristus. dan dia 
mengkhotbahkan banyak hal 

yang menyanjung kepada orang-
orang; dan ini dia lakukan agar 
dia boleh menumbangkan ajaran 
Kristus.

3 dan dia bekerja dengan tekun 
agar dia boleh menyesatkan hati 
orang-orang, sedemikian rupa 
sehingga dia menyesatkan ba-
nyak hati; dan dia mengetahui 
bahwa aku, yakub, memiliki 
iman kepada Kristus yang akan 
datang, dia mencari banyak ke-
sempatan agar dia boleh datang 
kepadaku.

4 dan dia terpelajar, sehingga 
dia memiliki suatu pengetahuan 
yang sempurna tentang bahasa 
orang-orang; karenanya, dia da-
pat menggunakan banyak san-
jungan, dan banyak kekuatan 
ucapan, menurut kuasa iblis.

5 dan dia memiliki harapan 
untuk mengguncangkanku dari 
iman, terlepas dari banyaknya 
a wahyu dan banyaknya hal yang 
telah aku lihat mengenai hal-hal 
ini; karena aku benar-benar te-
lah melihat para malaikat, dan 
mereka telah melayaniku. dan 
juga, aku telah mendengar suara 
tuhan berfirman kepadaku bah-
kan dalam firman, dari waktu ke 
waktu; karenanya, aku tidak da-
pat diguncangkan.

6 dan terjadilah bahwa dia da-
tang kepadaku, dan dengan cara 
ini dia berbicara kepadaku, me-
ngatakan: Saudara yakub, aku te-
lah mencari banyak kesempatan 

 12 a morm. 9:28.
 13 a alma 40:14.

7 5 a 2 Ne. 11:3;  
yakub 2:11.
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agar aku boleh berbicara kepa-
damu; karena aku telah mende-
ngar dan juga mengetahui bahwa 
engkau banyak berkelana, meng-
khotbahkan apa yang kamu sebut 
injil, atau ajaran Kristus.

7 dan kamu telah menyesatkan 
banyak dari orang-orang ini se-
hingga mereka menyimpangkan 
jalan allah yang benar, dan a ti-
dak menaati hukum musa yang 
adalah jalan yang benar; dan 
mengubah hukum musa menjadi 
penyembahan terhadap makh-
luk yang kamu katakan akan da-
tang beratus-ratus tahun setelah 
ini. dan sekarang, lihatlah, aku, 
Serem, memaklumkan kepadamu 
bahwa ini adalah penghujatan; 
karena tak seorang pun menge-
tahui tentang hal-hal seperti itu,  
karena dia b tidak dapat mem-
beri tahu tentang apa yang akan 
datang. dan menurut cara ini-
lah Serem berselisih pendapat 
menentangku.

8 tetapi lihatlah, tuhan allah 
mencurahkan a roh-Nya ke da-
lam jiwaku, sedemikian rupa se-
hingga aku mempermalukannya 
dalam segala perkataannya.

9 dan aku berkata kepadanya: 
apakah engkau menyangkal 
Kristus yang akan datang? dan 
dia berkata: Jika akan ada seo-
rang Kristus, aku tidak akan me-
nyangkal-Nya; tetapi aku tahu 

bahwa tidak ada Kristus, tidak 
juga pernah ada, tidak juga akan 
pernah ada.

10 dan aku berkata kepadanya: 
Percayakah engkau pada tulisan 
suci? dan dia berkata, ya.

11 dan aku berkata kepadanya: 
Jika begitu kamu tidak mengerti 
itu; karena itu benar-benar ber-
saksi tentang Kristus. lihatlah, 
aku berkata kepadamu bahwa 
tak seorang pun dari para nabi 
telah menulis, tidak juga a bernu-
buat, kecuali mereka telah berbi-
cara mengenai Kristus ini.

12 dan ini bukanlah semua-
nya—itu telah dinyatakan  
kepadaku, karena aku telah men-
dengar dan melihat; dan itu juga 
telah dinyatakan kepadaku oleh 
a kuasa roh Kudus; karenanya, 
aku tahu jika tidak akan ada pen-
damaian dibuat seluruh umat 
manusia mestilah b tersesat.

13 dan terjadilah bahwa dia 
berkata kepadaku: Perlihatkan-
lah kepadaku suatu a tanda me-
lalui kuasa roh Kudus ini, yang 
di dalamnya kamu tahu demi-
kian banyak.

14 dan aku berkata kepadanya: 
apakah aku sehingga aku hen-
daknya mencobai allah untuk 
memperlihatkan kepadamu su-
atu tanda dalam hal yang eng-
kau tahu adalah a benar? Namun 
engkau akan menyangkalnya, 

 7 a yakub 4:5.
  b alma 30:13.
 8 a PtS ilham.
 11 a Why. 19:10;  

1 Ne. 10:5;  
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mosia 13:33–35;  
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 12 a PtS Ke-allah-an—
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  b 2 Ne. 2:21.
 13 a mat. 16:1–4;  

alma 30:43–60. 
PtS tanda.

 14 a alma 30:41–42.
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karena engkau adalah dari b ib-
lis. Walaupun demikian, bukan 
kehendakku yang terjadi; tetapi 
jika allah akan menghantam eng-
kau, biarlah itu menjadi suatu 
tanda bagimu bahwa dia memi-
liki kuasa, baik di surga maupun 
di bumi; dan juga, bahwa Kristus 
akan datang. dan kehendak-mu, 
ya tuhan, terjadilah, dan bukan 
kehendakku.

15 dan terjadilah bahwa ketika 
aku, yakub, telah mengucapkan 
perkataan ini, kuasa tuhan da-
tang ke atas dirinya, sedemi-
kian rupa sehingga dia jatuh 
ke tanah. dan terjadilah bahwa 
dia dirawat untuk kurun waktu 
berhari-hari.

16 dan terjadilah bahwa dia ber-
kata kepada orang-orang: Ber-
kumpullah bersama esok hari, 
karena aku akan mati; karena-
nya, aku berhasrat untuk berbi-
cara kepada orang-orang sebelum 
aku akan mati.

17 dan terjadilah bahwa pada 
keesokan hari khalayak ramai di-
kumpulkan bersama; dan dia ber-
bicara dengan gamblang kepada 
mereka dan menyangkal apa 
yang telah dia ajarkan kepada 
mereka, dan mengakui Kristus, 
dan kuasa roh Kudus, dan pela-
yanan para malaikat.

18 dan dia berbicara dengan 
gamblang kepada mereka, bahwa 
dia telah a ditipu oleh kuasa b iblis. 
dan dia berbicara tentang neraka, 

dan tentang kekekalan, dan ten-
tang hukuman kekal.

19 dan dia berkata: aku takut 
bahwa aku telah berbuat a dosa 
tak termaafkan, karena aku te-
lah berdusta kepada allah; ka-
rena aku menyangkal Kristus, 
dan berkata bahwa aku memer-
cayai tulisan suci; dan itu benar-
benar bersaksi tentang dia. dan 
karena aku telah demikian ber-
dusta kepada allah aku teramat 
takut bahwa keadaanku akan 
b menyeramkan; tetapi aku meng-
aku kepada allah.

20 dan terjadilah bahwa ketika 
dia telah mengatakan perkataan 
ini dia tidak dapat berkata-kata 
lagi, dan dia a menyerahkan 
rohnya.

21 dan ketika khalayak ramai 
telah menyaksikan bahwa dia 
mengucapkan hal-hal ini sewaktu 
dia hampir menyerahkan rohnya, 
mereka amat terheran-heran; se-
demikian rupa sehingga kuasa 
allah turun ke atas diri mereka, 
dan mereka a terkuasai sehingga 
mereka jatuh ke tanah.

22 Sekarang, hal ini menyenang-
kan bagiku, yakub, karena aku 
telah memintanya dari Bapaku 
yang di dalam surga; karena dia 
telah mendengar seruanku dan 
menjawab doaku.

23 dan terjadilah bahwa ke-
damaian dan kasih allah te-
lah dipulihkan kembali  di 
antara orang-orang; dan mereka 

 14 b alma 30:53.
 18 a alma 30:53. 
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  b PtS iblis.
 19 a PtS dosa tak 

termaafkan.

  b mosia 15:26.
 20 a yer. 28:15–17.
 21 a alma 19:6.
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a menyelidiki tulisan suci, dan  
tidak menyimak lagi perkataan 
dari pria jahat ini.

24 dan terjadilah bahwa ba-
nyak cara direncanakan untuk 
a mengembalikan dan memu-
lihkan orang-orang laman pada 
pengetahuan tentang kebenaran; 
tetapi itu semuanya b sia-sia, ka-
rena mereka senang akan c pepe-
rangan dan d pertumpahan darah, 
dan mereka memiliki e kebencian 
kekal terhadap kami, saudara 
mereka. dan mereka berupaya 
dengan kekuatan persenjataan 
mereka untuk menghancurkan 
kami secara berkelanjutan.

25 Karenanya, orang-orang Nefi 
membentengi terhadap mereka 
dengan persenjataan mereka, 
dan dengan segenap daya me-
reka, percaya kepada allah dan 
a batu karang keselamatan me-
reka; karenanya, mereka men-
jadi sampai saat ini, penakluk 
musuh mereka.

26 dan terjadilah bahwa aku, 
yakub, mulai menjadi tua; dan 
catatan tentang orang-orang ini 
disimpan pada a lempengan-lem-
pengan Nefi yang lain, karena-
nya, aku menyudahi catatan ini, 
memaklumkan bahwa aku telah 

menulis menurut pengetahuan 
terbaikku, dengan mengatakan 
bahwa waktu berlalu bersama 
kami, dan juga b kehidupan kami 
berlalu seakan-akan bagi kami se-
buah mimpi, kami adalah bangsa 
yang kesepian dan khusyuk, 
para pengembara, terbuang dari 
yerusalem, lahir dalam kesu-
karan, di suatu padang belantara, 
dan dibenci oleh saudara-sau-
dara kami, yang menyebabkan 
peperangan dan perselisihan; ka-
renanya, kami berduka nestapa 
sepanjang hidup kami.

27 dan aku, yakub, melihat 
bahwa aku mesti segera turun ke 
kuburku; karenanya, aku berkata 
kepada putraku a enos: ambillah 
lempengan-lempengan ini. dan 
aku memberi tahu dia apa yang 
telah kakakku Nefi b perintahkan 
kepadaku, dan dia menjanjikan 
kepatuhan pada perintah-pe-
rintah itu. dan aku mengakhiri 
tulisanku di atas lempengan-
lempengan ini, yang tulisannya 
singkat; dan kepada pembaca 
aku ucapkan selamat berpisah, 
berharap bahwa banyak dari 
saudara-saudaraku boleh mem-
baca kata-kataku. Saudara-sau-
dara, selamat tinggal.

 23 a alma 17:2.
 24 a enos 1:20.
  b enos 1:14.
  c mosia 10:11–18.
  d yarom 1:6;  

alma 26:23–25.
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   Kitab enos

Enos berdoa dengan amat kuat dan 
memperoleh pengampunan akan 
dosa-dosanya—Suara Tuhan da-
tang ke dalam pikirannya, menjan-
jikan keselamatan bagi orang-orang 
Laman di suatu masa mendatang—
Orang-orang Nefi berupaya untuk 
memulihkan kembali orang-orang 
Laman—Enos bersukacita dalam Pe-
nebusnya. Kira-kira tahun 420 SM.

Lihatlah, terjadilah bahwa 
aku, a enos, mengenal ayahku 

bahwa b dia adalah orang yang 
saleh—karena dia c mengajar aku 
dalam bahasanya, dan juga da-
lam d asuhan dan petuah tuhan
—dan terpujilah nama allahku 
karenanya—

2 dan aku akan menceritakan 
kepadamu tentang a pergumulan 
yang aku alami di hadapan allah, 
sebelum aku menerima b pengam-
punan akan dosa-dosaku.

3 lihatlah, aku pergi untuk 
berburu binatang di hutan; dan 
perkataan yang telah sering aku 
dengar ayahku ucapkan menge-
nai kehidupan kekal, dan a suka-
cita para orang suci, b meresap 
jauh ke dalam hatiku.

4 dan jiwaku a lapar; dan aku 
b berlutut di hadapan Pembuatku, 

dan aku berseru kepada-Nya  
dalam c doa dan permohonan 
yang amat kuat bagi jiwaku sen-
diri; dan sepanjang hari itu aku 
berseru kepada-Nya; ya, ketika 
malam hari tiba aku masih me-
naikkan suaraku sehingga itu 
mencapai surga.

5 dan datanglah suatu a suara 
kepadaku, memfirmankan: enos, 
dosa-dosamu diampuni bagimu, 
dan engkau akan diberkati.

6 dan aku, enos, tahu bahwa 
allah tidak dapat berdusta; ka-
renanya, rasa bersalahku disapu 
bersih.

7 dan aku berkata: tuhan, ba-
gaimana itu terjadi?

8 dan dia berfirman kepadaku: 
Karena a imanmu kepada Kristus, 
yang sebelumnya belum pernah 
engkau dengar tidak juga lihat. 
dan bertahun-tahun berlalu se-
belum dia akan menyatakan di-
ri-Nya dalam daging; karenanya, 
pergilah, imanmu telah menjadi-
kan engkau b murni.

9 Sekarang, terjadilah bahwa 
ketika aku telah mendengar fir-
man ini aku mulai merasakan 
a hasrat bagi kesejahteraan sau-
dara-saudaraku, orang-orang 
Nefi; karenanya, aku b curahkan 

1 1 a PtS enos, Putra 
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  c 1 Ne. 1:1–2.
  d ef. 6:4.
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seluruh jiwaku kepada allah 
bagi mereka.

10 dan saat aku sedang demi-
kian berjuang di dalam roh, lihat-
lah, suara tuhan datang ke dalam 
a pikiranku lagi, memfirmankan: 
aku akan mengunjungi saudara-
saudaramu menurut ketekunan 
mereka dalam menaati perintah-
perintah-Ku. aku telah b membe-
rikan kepada mereka tanah ini, 
dan ini adalah tanah yang kudus; 
dan aku tidak c mengutuknya 
kecuali karena alasan kedurha-
kaan; karenanya, aku akan me-
ngunjungi saudara-saudaramu 
menurut seperti yang telah aku 
firmankan; dan pelanggaran me-
reka akan aku bawa turun de-
ngan dukacita ke atas kepala 
mereka sendiri.

11 dan setelah aku, enos, men-
dengar firman ini, imanku mu-
lai menjadi tak terguncangkan 
kepada tuhan; dan aku berdoa 
kepada-Nya dengan banyak per-
juangan yang lama demi sau-
dara-saudaraku, orang-orang 
laman.

12 dan terjadilah bahwa sete-
lah aku a berdoa dan bekerja de-
ngan segenap ketekunan, tuhan 
berfirman kepadaku: aku akan 
mengabulkan bagimu menurut 
b hasratmu, karena imanmu.

13 dan sekarang lihatlah, inilah 

hasrat yang aku hasratkan dari-
Nya—bahwa jika seandainya ha-
rus demikian, bahwa bangsaku, 
orang-orang Nefi, akan jatuh 
ke dalam pelanggaran, dan de-
ngan cara apa pun a dihancur-
kan, dan orang-orang laman 
tidak akan dihancurkan, agar 
tuhan allah akan b memelihara 
sebuah catatan tentang bang-
saku, orang-orang Nefi; bahkan  
jika demikian halnya melalui 
kua sa lengan kudus-Nya, agar itu  
boleh c ditampilkan pada suatu 
masa mendatang kepada orang-
orang laman, agar, barangkali, 
mereka boleh d dibawa pada 
keselamatan—

14 Karena pada waktu sekarang 
perjuangan kami a sia-sia dalam 
memulihkan mereka pada iman 
yang benar. dan mereka bersum-
pah dalam kemurkaan mereka 
bahwa, jika mungkin, mereka 
akan b menghancurkan catatan-
catatan kami dan kami, dan juga 
segala tradisi leluhur kami.

15 Karenanya, aku mengeta-
hui bahwa tuhan allah sanggup 
untuk a melindungi catatan-ca-
tatan kami, aku berseru kepa-
da-Nya secara berkelanjutan, 
karena dia telah berfirman ke-
padaku: apa pun yang akan 
kamu minta dalam iman, percaya 
bahwa kamu akan menerima 
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dalam nama Kristus, kamu akan 
menerimanya.

16 dan aku memiliki iman, dan 
aku berseru kepada allah agar 
dia akan a melindungi b catatan-
catatan itu; dan dia membuat 
perjanjian denganku bahwa dia 
akan c menampilkannya kepada 
orang-orang laman pada waktu-
Nya sendiri yang tepat.

17 dan aku, enos, tahu itu akan 
terjadi menurut perjanjian yang 
telah dia buat; karenanya jiwaku 
tenteram.

18 dan tuhan berfirman ke-
padaku: leluhurmu juga telah 
menghendaki dari-Ku hal ini; dan 
ini akan terjadi kepada mereka 
menurut iman mereka; karena 
iman mereka seperti milikmu.

19 dan sekarang, terjadilah 
bahwa aku, enos, berkelana ke 
antara orang-orang Nefi, ber-
nubuat tentang apa yang akan 
datang, dan bersaksi tentang 
apa yang telah aku dengar dan 
lihat.

20 dan aku memberikan ke-
saksian bahwa orang-orang Nefi 
berupaya dengan tekun untuk 
memulihkan orang-orang laman 
pada iman yang benar kepada 
allah. tetapi a kerja kami sia-sia; 
kebencian mereka tetap, dan me-
reka dituntun oleh sifat jahat me-
reka sehingga mereka menjadi 

liar, dan garang, dan b bangsa 
yang haus darah, penuh dengan 
c pemujaan berhala dan keko-
toran; memakan binatang pe-
mangsa; berdiam di dalam tenda, 
dan berkeliaran di padang belan-
tara dengan kain kulit pendek di 
sekitar aurat mereka dan kepala 
mereka tercukur; dan keteram-
pilan mereka adalah dalam d bu-
sur, dan dalam golok, dan kapak. 
dan banyak dari mereka yang ti-
dak makan apa pun kecuali da-
ging mentah; dan mereka secara 
berkelanjutan berupaya untuk 
menghancurkan kami.

21 dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi mengolah tanah, dan 
a menumbuhkan segala macam 
biji-bijian, dan buah, dan me-
melihara kawanan ternak, dan 
kawanan segala macam ternak 
peliharaan dari setiap jenis, dan 
kambing, dan kambing liar, dan 
juga banyak kuda.

22 dan ada amat banyak a nabi 
di antara kami. dan bangsa itu 
adalah bangsa yang b degil, su-
kar untuk mengerti.

23 dan tidak ada apa pun ke-
cuali a kekerasan yang sangat, 
b berkhotbah dan bernubuat ten-
tang peperangan, dan perse-
lisihan, dan kehancuran, dan 
secara berkelanjutan c mengingat-
kan mereka akan kematian, dan 
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kelangsungan kekekalan, dan 
penghakiman dan kuasa allah, 
dan segala hal ini—menggugah 
mereka d secara berkelanjutan 
untuk menjaga mereka dalam 
rasa takut akan tuhan. aku ka-
takan tidak ada apa pun selain 
hal-hal ini, dan amat banyak ke-
gamblangan dalam ucapan, akan 
menahan mereka dari selekasnya 
turun menuju kehancuran. dan 
menurut cara ini aku menulis 
mengenai mereka.

24 dan aku melihat peperangan 
antara orang-orang Nefi dan 
orang-orang laman dalam per-
jalanan hidupku.

25 dan terjadilah bahwa aku 
mulai menjadi tua, dan seratus 
tujuh puluh dan sembilan tahun 
telah berlalu sejak waktu ketika 
bapa kami lehi a meninggalkan 
yerusalem.

26 dan aku melihat bahwa 
aku mesti segera turun ke ku-
burku, setelah digerakkan oleh 

kuasa allah bahwa aku mesti 
berkhotbah dan bernubuat ke-
pada bangsa ini, dan memaklum-
kan firman menurut kebenaran 
yang ada di dalam Kristus. dan 
aku telah memaklumkannya di 
sepanjang hidupku, dan telah 
bersukacita di dalamnya mele-
bihi apa yang dari dunia.

27 dan aku segera pergi ke 
tempat a peristirahatanku, yang 
adalah bersama Penebusku; ka-
rena aku tahu bahwa di dalam 
dia aku akan beristirahat. dan 
aku bersukacita pada hari ke-
tika b tubuh fanaku akan me-
ngenakan c kebakaan, dan akan 
berdiri di hadapan-Nya; pada 
waktu itu akanlah aku melihat 
muka-Nya dengan kesenangan, 
dan dia akan berkata kepadaku:  
datanglah kepada-Ku, kamu 
yang diberkati, ada sebuah tem-
pat dipersiapkan bagimu di  
dalam d tempat tinggal Bapaku. 
amin.

   Kitab yarom

Orang-orang Nefi menaati hu-
kum Musa, menanti-nantikan ke-
datangan Kristus, dan makmur di 
tanah itu—Banyak nabi bekerja 
untuk menjaga bangsa itu di ja-
lan kebenaran. Kira-kira tahun 
399–361 SM.

SeKaraNG, lihatlah, aku, 
yarom, menulis beberapa 

kata menurut perintah ayahku, 
enos, agar a silsilah kami boleh 
disimpan.

2 dan karena a lempengan-lem-
pengan ini b kecil, dan karena 

 23 d yarom 1:12;  
alma 31:5.

 25 a 1 Ne. 2:2–4.
 27 a PtS istirahat.
  b PtS Fana, Kefanaan.

  c PtS Baka, Kebakaan.
  d yoh. 14:2–3;  

eter 12:32–34;  
a&P 72:4; 98:18.

1 1 a 1 Ne. 3:12; 5:14.

 2 a yakub 3:14;  
Omni 1:1.

  b 1 Ne. 6:1–6.
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hal-hal ini c dituliskan dengan 
maksud untuk manfaat sauda-
ra-saudara kami d orang-orang 
laman, karenanya, mestilah 
perlu bahwa aku menulis sedikit; 
tetapi aku tidak akan menuliskan 
hal-hal tentang penubuatanku, 
tidak juga tentang wahyu-wah-
yuku. Karena apa yang dapat 
aku tuliskan lebih banyak dari-
pada yang telah leluhurku tu-
liskan? Karena tidakkah mereka 
telah mengungkapkan rencana 
keselamatan? aku berkata ke-
padamu, ya; dan ini cukuplah 
bagiku.

3 lihatlah, adalah perlu bahwa 
banyak yang mesti dilakukan di 
antara bangsa ini, karena keke-
rasan hati mereka, dan ketulian 
telinga mereka, dan kebutaan pi-
kiran mereka, dan a kedegilan me-
reka; walaupun demikian, allah 
amat penuh belas kasihan kepada 
mereka, dan sampai saat ini be-
lum b menyapu mereka habis dari 
permukaan tanah ini.

4 dan ada banyak orang di an-
tara kami yang memperoleh ba-
nyak a wahyu, karena mereka 
tidak semuanya degil. dan se-
banyak orang yang tidak degil 
dan memiliki iman, memiliki 
b persekutuan dengan roh Ku-
dus, yang menyatakan kepada 

anak-anak manusia, menurut 
iman mereka.

5 dan sekarang, lihatlah, dua 
ratus tahun telah berlalu, dan 
orang-orang Nefi telah menjadi 
kuat di tanah ini. mereka beru-
saha keras untuk a menaati hu-
kum musa dan menjaga b hari 
sabat kudus bagi tuhan. dan 
mereka tidak c berkata tak seno-
noh; tidak juga mereka d meng-
hujat. dan hukum-hukum negara 
amatlah ketat.

6 dan mereka tercerai-berai 
di atas sebagian besar permu-
kaan tanah ini, dan orang-orang 
laman juga. dan mereka jauh 
lebih banyak daripada mereka 
yang adalah orang-orang Nefi; 
dan mereka menggemari a pem-
bunuhan dan mau meminum da-
rah binatang.

7 dan terjadilah bahwa me-
reka datang berulang kali me-
lawan kami, orang-orang Nefi, 
untuk bertempur. tetapi para 
a raja kami dan para pemimpin 
kami adalah pria yang perkasa 
dalam iman kepada tuhan; dan 
mereka mengajari orang-orang 
jalan tuhan; karenanya, kami 
bertahan terhadap orang-orang 
laman dan menyapu bersih me-
reka keluar dari b tanah kami, dan 
mulai membentengi kota-kota 

 2 c PtS tulisan Suci— 
Nilai tulisan suci.

  d 2 Ne. 27:6;  
morm. 5:12.

 3 a enos 1:22–23.
  b eter 2:8–10.
 4 a alma 26:22; 

hel. 11:23; 
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kami, atau tempat mana pun dari 
warisan kami.

8 dan kami bertambah banyak 
dengan cepat, dan menyebar ke 
atas permukaan tanah ini, dan 
menjadi amat kaya dengan emas, 
dan dengan perak, dan dengan 
benda berharga, dan dengan pe-
ngerjaan kayu yang bagus, de-
ngan bangunan, dan dengan 
peralatan mesin, dan juga de-
ngan besi dan tembaga, dan ku-
ningan dan baja, membuat segala 
macam perkakas dari setiap jenis 
untuk mengolah tanah, dan a per-
senjataan perang—ya, anak pa-
nah berujung tajam, dan tabung 
anak panah, dan panah, dan lem-
bing, dan segala persiapan un-
tuk perang.

9 dan dengan demikian di-
persiapkan untuk menghadapi 
orang-orang laman, mereka ti-
dak berjaya melawan kami. te-
tapi firman tuhan terbukti, yang 
dia firmankan kepada leluhur 
kami, memfirmankan bahwa: 
Sejauh kamu akan menaati pe-
rintah-perintah-Ku kamu akan 
makmur di tanah ini.

10 dan terjadilah bahwa para 
nabi tuhan mengancam orang-
orang Nefi, menurut firman 
allah, bahwa jika mereka tidak 
menaati perintah-perintah, tetapi 
akan jatuh ke dalam pelanggaran, 
mereka akan a dihancurkan habis 
dari permukaan tanah ini.

11 Karenanya, para nabi, dan 
imam, dan pengajar, bekerja 
dengan tekun, mendesak de-
ngan segala kepanjangsabaran 
orang-orang pada ketekunan; 
mengajarkan a hukum musa,  
dan maksud untuk apa itu dibe-
rikan; membujuk mereka untuk 
b menanti-nantikan mesias, dan 
percaya kepada-Nya untuk da-
tang c seakan-akan dia telah ada. 
dan menurut cara inilah mereka 
mengajari mereka.

12 dan terjadilah bahwa de-
ngan melakukan demikian me-
reka mencegah mereka dari 
a dihancurkan di atas permu-
kaan tanah ini; karena mereka 
b menikam hati mereka dengan 
perkataan, secara berkelan-
jutan menggugah mereka pada 
pertobatan.

13 dan terjadilah bahwa dua ra-
tus dan tiga puluh dan delapan 
tahun telah berlalu—menurut 
cara peperangan, dan perseli-
sihan, dan pertengkaran, un-
tuk kurun waktu sebagian besar 
masa itu.

14 dan aku, yarom, tidak me-
nulis lebih banyak, karena lem-
pengan-lempengannya kecil. 
tetapi lihatlah, saudara-sau-
daraku, kamu dapat pergi ke 
a lempengan-lempengan Nefi 
yang lain; karena lihatlah, di 
atasnya catatan-catatan ten-
tang peperangan kami terukir, 

 8 a mosia 10:8.
 10 a 1 Ne. 12:19–20; 

Omni 1:5.
 11 a yakub 4:5;  
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menurut tulisan-tulisan para 
raja, atau itu yang mereka su-
ruh tuliskan.

15 dan aku menyerahkan 

lempengan-lempengan ini ke da-
lam tangan putraku Omni, agar 
boleh disimpan menurut a perin-
tah-perintah leluhurku.

   Kitab Omni

Omni, Amaron, Kemis, Abinadom, 
dan Amaleki, masing-masing dalam 
gilirannya, menyimpan catatan—
Mosia menemukan orang-orang 
Zarahemla, yang datang dari 
Yerusalem pada masa Zedekia—
Mosia dijadikan raja atas mereka—
Keturunan Mulek di Zarahemla 
telah menemukan Koriantumur, 
yang terakhir dari orang-orang 
Yared—Raja Benyamin menggan-
tikan Mosia—Manusia hendaknya 
mempersembahkan jiwa mereka se-
bagai persembahan kepada Kristus. 
Kira-kira tahun 323–130 SM.

Lihatlah, terjadilah bahwa 
aku, Omni, telah diperintah-

kan oleh ayahku, yarom, bahwa 
aku hendaknya menulis sedikit 
di atas lempengan-lempengan 
ini, untuk memelihara silsilah 
kami—

2 Karenanya, pada masa hi-
dupku, aku menghendaki agar 
kamu hendaknya mengetahui 
bahwa aku banyak berperang de-
ngan pedang untuk melindungi 
bangsaku, orang-orang Nefi, 
dari jatuh ke dalam tangan mu-
suh mereka, orang-orang laman. 

tetapi lihatlah, aku sendiri adalah 
orang yang jahat, dan aku telah 
tidak menaati peraturan dan pe-
rintah tuhan sebagaimana seha-
rusnya telah aku lakukan.

3 dan terjadilah bahwa dua ra-
tus dan tujuh puluh dan enam 
tahun telah berlalu, dan kami 
mengalami banyak masa keda-
maian; dan kami mengalami 
banyak masa perang dan pertum-
pahan darah yang serius. ya, dan 
kesimpulannya, dua ratus dan 
delapan puluh dan dua tahun 
telah berlalu, dan aku telah me-
lindungi lempengan-lempengan 
ini menurut a perintah leluhurku; 
dan aku menganugerahkannya 
kepada putraku amaron. dan 
aku mengakhirinya.

4 dan sekarang, aku, amaron, 
menuliskan hal apa pun yang 
aku tuliskan, yang adalah sedi-
kit, dalam kitab ayahku.

5 lihatlah, terjadilah bahwa 
tiga ratus dan dua puluh tahun 
telah berlalu, dan bagian yang le-
bih jahat dari orang-orang Nefi 
a dihancurkan.

6 Karena tuhan tidak akan 
m e m b i a r k a n ,  s e t e l a h  d i a 

 15 a yakub 1:1–4.
1 3 a yakub 1:1–4;  

yarom 1:15.
 5 a yarom 1:9–10.
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menuntun mereka keluar dari 
tanah yerusalem dan memeli-
hara dan melindungi mereka dari 
jatuh ke dalam tangan musuh 
mereka, ya, dia tidak akan mem-
biarkan bahwa firman itu tidak 
akan dibuktikan, yang dia ucap-
kan kepada leluhur kita, mem-
firmankan bahwa: Sejauh kamu 
tidak akan menaati perintah-pe-
rintah-Ku kamu tidak akan mak-
mur di tanah ini.

7 Karenanya, tuhan mengun-
jungi mereka dengan pengha-
kiman besar, walaupun demikian, 
dia membiarkan yang saleh hi-
dup agar mereka hendaknya 
tidak binasa, tetapi membebas-
kan mereka dari tangan musuh 
mereka.

8 dan terjadilah bahwa aku 
menyerahkan lempengan-lem-
pengan kepada saudara laki-
lakiku, Kemis.

9 Sekarang, aku, Kemis, me-
nuliskan beberapa hal apa pun 
yang aku tulis, dalam kitab yang 
sama dengan saudaraku; ka-
rena lihatlah, aku melihat yang 
terakhir yang dia tulis, bahwa 
dia menulisnya dengan tangan-
nya sendiri; dan dia menulisnya 
pada hari ketika dia menyerah-
kannya kepadaku. dan menurut 
cara ini kami menyimpan catat-
an-catatan itu, karena itu menu-
rut perintah leluhur kami. dan 
aku mengakhirinya.

10 lihatlah, aku, abinadom, 
adalah putra Kemis. lihatlah, 

terjadilah bahwa aku melihat 
banyak perang dan perselisihan 
antara bangsaku, orang-orang 
Nefi, dan orang-orang laman; 
dan aku, dengan pedangku sen-
diri, telah mengambil nyawa ba-
nyak dari orang-orang laman 
dalam pertahanan bagi saudara-
saudaraku.

11 dan lihatlah, catatan ten-
tang bangsa ini diukir di atas 
lempengan-lempengan yang di-
miliki oleh para raja, menurut 
angkatan-angkatannya; dan aku 
tidak mengetahui tentang wahyu 
apa pun kecuali apa yang telah 
dituliskan, tidak juga nubuat; 
karenanya, apa yang adalah cu-
kup telah dituliskan. dan aku 
mengakhirinya.

12 lihatlah, aku adalah amaleki, 
putra abinadom. lihatlah, aku 
akan berbicara kepadamu sedi-
kit mengenai mosia, yang dija-
dikan raja atas tanah Zarahemla; 
karena lihatlah, dia diperingat-
kan oleh tuhan bahwa dia hen-
daknya melarikan diri dari tanah 
a Nefi, dan sebanyak yang akan 
menyimak suara tuhan hendak-
nya juga b berangkat keluar dari 
tanah itu bersamanya, ke padang 
belantara—

13 dan terjadilah bahwa dia me-
lakukan menurut seperti yang 
telah tuhan perintahkan kepa-
danya. dan mereka pergi dari  
tanah itu ke padang belantara, 
sebanyak yang akan menyimak 
sua ra tuhan; dan mereka dituntun  

 12 a 2 Ne. 5:6–9.   b yakub 3:4.
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melalui banyak pengkhotbahan 
dan penubuatan. dan mereka di-
beri petuah secara berkelanjutan 
melalui firman allah; dan mereka 
dituntun melalui kuasa lengan-
Nya, melalui padang belantara 
sampai mereka tiba di tanah yang 
disebut tanah Zarahemla.

14 dan mereka menemukan 
sua tu bangsa, yang disebut orang- 
orang a Zarahemla. Sekarang, 
ada kesukacitaan besar di an-
tara orang-orang Zarahemla; dan 
juga Zarahemla amat bersuka-
cita, karena tuhan telah mengu-
tus orang-orang mosia bersama 
b lempengan-lempengan dari ku-
ningan yang memuat catatan ten-
tang orang-orang yahudi.

15 lihatlah, terjadilah bahwa 
mosia  menemukan bahwa  
a orang-orang Zarahemla datang 
dari yerusalem pada waktu ketika 
b Zedekia, raja yehuda, dibawa 
pergi tertawan ke Babilon.

16 dan mereka melakukan per-
jalanan di padang belantara, 
dan dibawa oleh tangan tuhan 
menyeberangi perairan luas, 
ke tanah di mana mosia mene-
mukan mereka; dan mereka te-
lah berdiam di sana sejak mulai 
waktu itu.

17 dan pada waktu ketika mo-
sia menemukan mereka, mereka 
telah menjadi amat banyak. Wa-
laupun demikian, mereka telah 

mengalami banyak perang dan 
perselisihan yang serius, dan te-
lah jatuh oleh pedang dari waktu 
ke waktu; dan bahasa mereka te-
lah menjadi rusak; dan mereka ti-
dak membawa a catatan-catatan 
bersama mereka; dan mereka 
menyangkal keberadaan Pen-
cipta mereka; dan mosia, tidak 
juga orang-orang mosia, dapat 
memahami mereka.

18 tetapi terjadilah bahwa mo-
sia menyuruh agar mereka hen-
daknya diajar dalam bahasanya. 
dan terjadilah bahwa setelah me-
reka diajar dalam bahasa mosia, 
Zarahemla memberikan silsilah 
leluhurnya, menurut ingatan-
nya; dan itu dituliskan, tetapi 
bukan di atas lempengan-lem-
pengan ini.

19 dan terjadilah bahwa orang-
orang Zarahemla, dan orang-
orang mosia, a bersatu bersama; 
dan b mosia ditetapkan menjadi 
raja mereka.

20 dan terjadilah bahwa pada 
masa mosia, ada sebuah batu be-
sar dibawa kepadanya dengan 
ukiran di atasnya; dan dia a me-
nafsirkan ukiran itu melalui ka-
runia dan kuasa dari allah.

21 dan itu memberikan laporan 
tentang seorang a Koriantumur, 
dan terbunuhnya bangsanya. 
dan Koriantumur ditemukan 
oleh orang-orang Zarahemla; 
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dan dia berdiam bersama me-
reka untuk kurun waktu sembi-
lan bulan.

22 itu juga berbicara beberapa 
kata mengenai leluhurnya. dan 
orang tua pertamanya datang 
dari a menara, pada waktu tuhan 
b mengacaukan bahasa orang-
orang itu; dan kekerasan tuhan 
jatuh ke atas diri mereka menurut 
penghakiman-Nya, yang adalah 
adil; dan c tulang-tulang mereka 
terbaring tercerai-berai di tanah 
sebelah utara.

23 lihatlah, aku, amaleki, la-
hir pada masa mosia; dan aku 
telah hidup untuk melihat ke-
matiannya; dan a Benyamin, 
putranya, memerintah sebagai 
penggantinya.

24 dan lihatlah, aku telah me-
lihat, pada masa raja Benyamin, 
suatu perang yang serius dan 
banyak pertumpahan darah di 
antara orang-orang Nefi dan 
orang-orang laman. tetapi li-
hatlah, orang-orang Nefi menda-
patkan banyak keuntungan atas 
diri mereka; ya, sedemikian rupa 
sehingga raja Benyamin meng-
halau mereka keluar dari tanah 
Zarahemla.

25 dan terjadilah bahwa aku 
mulai menjadi tua; dan, tidak me-
miliki benih keturunan, dan me-
ngetahui bahwa raja a Benyamin 
adalah seorang pria yang saleh di 

hadapan tuhan, karenanya, aku 
akan b menyerahkan lempengan-
lempengan ini kepadanya, men-
desak semua orang untuk datang 
kepada allah, yang Kudus dari 
israel, dan percaya pada penu-
buatan, dan pada wahyu, dan 
pada pelayanan para malaikat, 
dan pada karunia berbicara de-
ngan bahasa-bahasa, dan pada 
karunia menafsirkan bahasa-ba-
hasa, dan pada segala sesuatu 
yang c baik; karena tidak ada apa 
pun yang baik kecuali itu datang 
dari tuhan: dan apa yang jahat 
datang dari iblis.

26 dan sekarang, saudara-
saudaraku terkasih, aku meng-
hendaki agar kamu hendaknya 
a datang kepada Kristus, yang 
adalah yang Kudus dari israel, 
dan mengambil bagian dalam 
keselamatan-Nya, dan kuasa 
penebusan-Nya. ya, datanglah 
kepada-Nya, dan b persembah-
kanlah seluruh jiwamu seba-
gai c persembahan kepada-Nya, 
dan lanjutkanlah dalam d berpu-
asa dan berdoa, dan bertahan 
sampai akhir; dan sebagai-
mana tuhan hidup kamu akan 
diselamatkan.

27 dan sekarang, aku hendak 
berbicara sedikit mengenai se-
jumlah orang tertentu yang pergi 
ke padang belantara untuk kem-
bali ke tanah Nefi; karena ada 
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sejumlah besar orang yang ber-
hasrat untuk memiliki tanah  
warisan mereka.

28 Karenanya, mereka pergi ke 
padang belantara. dan pemim-
pin mereka adalah seorang pria 
yang kuat dan perkasa, dan pria 
yang degil, karenanya dia me-
nyebabkan perselisihan di antara 
mereka; dan mereka semuanya 
a terbunuh, kecuali lima puluh 
orang, di padang belantara, dan 
mereka kembali lagi ke tanah 
Zarahemla.

29 dan terjadilah bahwa mereka 
juga membawa yang lain dalam 
jumlah yang besar, dan menga-
dakan perjalanan mereka lagi ke 
padang belantara.

30 dan aku, amaleki, memiliki 
seorang saudara laki-laki, yang 
juga pergi bersama mereka; dan 
aku sejak itu tidak tahu menge-
nai mereka. dan aku hampir akan 
berbaring di dalam kuburku; 
dan a lempengan-lempengan 
ini penuh. dan aku mengakhiri 
pembicaraanku.

   Kata-Kata mormon

Mormon meringkas lempengan-lem-
pengan besar Nefi—Dia menem-
patkan lempengan-lempengan kecil 
bersama lempengan-lempengan yang 
lain—Raja Benyamin menegakkan 
kedamaian di tanah itu. Kira-kira 
tahun 385 M.

DaN sekarang, aku, a mor-
mon, hampir menyerahkan 

catatan yang telah aku buat ke 
dalam tangan putraku moroni, 
lihatlah aku telah menyaksi-
kan hampir seluruh kehancuran 
bangsaku, orang-orang Nefi.

2 dan adalah a beratus-ratus ta-
hun setelah kedatangan Kristus 
ketika aku menyerahkan catat-
an-catatan ini ke dalam tangan 
putraku; dan aku kira bahwa 

dia akan menyaksikan kehan-
curan menyeluruh bangsaku. 
tetapi semoga allah mengabul-
kan bahwa dia boleh selamat se-
telah kematian mereka, agar dia 
boleh menulis sedikit mengenai 
mereka, dan sedikit mengenai 
Kristus, agar barangkali suatu 
hari itu boleh b menguntungkan 
mereka.

3 dan sekarang, aku berbicara 
sedikit mengenai apa yang te-
lah aku tuliskan; karena setelah 
aku membuat sebuah a ringkasan 
dari b lempengan-lempengan 
Nefi, hingga masa pemerintahan 
raja Benyamin ini, tentang siapa 
amaleki berbicara, aku menye-
lidiki di antara c catatan-catatan 
yang telah diserahkan ke dalam 

 28 a mosia 9:1–4.
 30 a 1 Ne. 6:1–6.
1 1 a 3 Ne. 5:9–12; morm. 

1:1–4; 8:1, 4–5. 

PtS mormon, Nabi 
Orang Nefi.

 2 a morm. 6:5–6.
  b a&P 3:16–20.

 3 a a&P 10:44.
  b a&P 10:38–40.
  c mosia 1:6; hel. 

3:13–15; morm. 4:23.
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tanganku, dan aku menemu-
kan lempengan-lempengan ini, 
yang memuat laporan singkat 
ini tentang para nabi, dari yakub 
hingga masa pemerintahan raja 
d Benyamin ini, dan juga banyak 
dari perkataan Nefi.

4 dan apa yang ada di atas 
lempengan-lempengan ini a me-
nyenangkanku, karena nubu-
at-nubuat tentang kedatangan 
Kristus; dan leluhurku menge-
tahui bahwa banyak darinya te-
lah digenapi; ya, aku juga tahu 
bahwa sebanyak hal yang telah 
dinubuatkan mengenai kami 
hingga hari ini telah digenapi, 
dan sebanyak yang ada setelah 
hari ini mestilah pasti terjadi—

5 Karenanya, aku memilih a hal-
hal ini, untuk menyelesaikan 
catatanku di atasnya, yang sisa 
catatanku itu akan aku ambil  
dari b lempengan-lempengan 
Nefi; dan aku tidak dapat me-
nulis c seperseratus bagian dari 
hal-hal tentang bangsaku.

6 tetapi lihatlah, aku akan 
mengambil lempengan-lem-
pengan ini, yang memuat pe-
nubuatan dan wahyu ini, dan 
menempatkannya bersama sisa 
catatanku, karena itu adalah 
pilihan bagiku; dan aku tahu 
itu akan menjadi pilihan bagi 
saudara-saudaraku.

7 dan aku melakukan ini un-
tuk suatu a tujuan yang bijak; 
karena demikianlah itu membi-
sikiku, menurut cara kerja roh 
tuhan yang ada dalam diriku. 
dan sekarang, aku tidak menge-
tahui segala sesuatu; tetapi tuhan 
b mengetahui segala sesuatu yang 
akan datang; karenanya, dia be-
kerja dalam diriku untuk melaku-
kan menurut kehendak-Nya.

8 dan a doaku kepada allah  
adalah mengenai saudara-sau-
daraku, agar mereka boleh sekali 
lagi sampai pada pengetahuan 
tentang allah, ya, penebusan 
Kristus; agar mereka boleh se-
kali lagi menjadi bangsa yang 
b menyenangkan.

9 dan sekarang, aku, mormon, 
meneruskan untuk menyelesai-
kan catatanku, yang aku am-
bil dari lempengan-lempengan 
Nefi; dan aku membuatnya me-
nurut pengetahuan dan penger-
tian yang telah allah berikan 
kepadaku.

10 Karenanya, terjadilah bahwa 
setelah amaleki a menyerahkan 
lempengan-lempengan ini ke 
dalam tangan raja Benyamin, 
dia mengambilnya dan menem-
patkannya bersama b lempeng-
an-lempengan yang lain, yang 
memuat catatan-catatan yang te-
lah diturunkan oleh para c raja, 

 3 d Omni 1:23.
 4 a 1 Ne. 6:5.
 5 a yaitu apa yang  

menyenangkan  
baginya, disebutkan 
di ayat 4.

  b 1 Ne. 9:2.
  c 3 Ne. 5:8–11; 26:6–12.
 7 a 1 Ne. 9:5; 19:3;  

a&P 3:12–20;  
10:1–19, 30–47.

  b PtS mahatahu.

 8 a 2 Ne. 33:3–4;  
enos 1:11–12.

  b 2 Ne. 30:6.
 10 a Omni 1:25, 30.
  b 1 Ne. 9:4.
  c yarom 1:14.
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dari angkatan ke angkatan sam-
pai masa raja Benyamin.

11 dan itu diturunkan dari  
raja Benyamin, dari angkatan 
ke angkatan sampai itu telah ja-
tuh ke dalam a tanganku. dan 
aku, mormon, berdoa kepada 
allah agar itu boleh dilindungi 
sejak waktu ini seterusnya. dan 
aku tahu bahwa itu akan dilin-
dungi; karena ada hal-hal yang 
besar tertulis di atasnya, yang 
darinya bangsaku dan sauda-
ra-saudara mereka akan b diha-
kimi pada hari yang besar dan 
terakhir, menurut firman allah 
yang tertulis.

12 dan sekarang, mengenai raja 
Benyamin ini—dia mengalami se-
dikit perselisihan di antara rak-
yatnya sendiri.

13 dan terjadilah juga bahwa 
pasukan orang laman datang 
dari a tanah Nefi, untuk bertem-
pur melawan rakyatnya. tetapi 
lihatlah, raja Benyamin me-
ngumpulkan bersama pasukan-
nya, dan dia berdiri melawan 
mereka; dan dia berperang de-
ngan kekuatan lengannya sen-
diri, dengan b pedang laban.

14 dan dengan kekuatan dari 
tuhan mereka berjuang mela-
wan musuh mereka, sampai 
mereka telah membunuh ber-
ibu-ribu orang laman. dan ter-
jadilah bahwa mereka berjuang 

melawan orang-orang laman 
sampai mereka telah mengha-
lau mereka keluar dari seluruh 
tanah warisan mereka.

15 dan terjadilah bahwa setelah 
ada a Kristus-Kristus palsu, dan 
mulut mereka telah dibungkam, 
dan mereka dihukum menurut 
tindak kejahatan mereka;

16 dan setelah ada para nabi 
palsu, dan para pengkhotbah 
dan pengajar palsu di antara 
orang-orang, dan semua orang 
ini setelah dihukum menurut 
tindak kejahatan mereka; dan 
setelah ada banyak perselisihan 
dan banyak pembelotan, pergi 
kepada orang-orang laman, li-
hatlah, terjadilah bahwa raja 
Benyamin, dengan bantuan para 
a nabi kudus yang berada di an-
tara rakyatnya—

1 7  K a re n a  l i h a t l a h ,  r a j a 
Benyamin adalah orang yang 
a kudus, dan dia memerintah 
atas rakyatnya dalam kesalehan;  
dan ada banyak orang kudus  
di tanah itu, dan mereka mengu-
capkan firman allah dengan b ku-
asa dan dengan wewenang; dan 
mereka menggunakan banyak 
c ketajaman karena kedegilan 
bangsa itu—

18 Karenanya, dengan per-
tolongan dari mereka, raja 
Benyamin, dengan bekerja de-
ngan segala daya tubuhnya dan 

 11 a 3 Ne. 5:8–12;  
morm. 1:1–5.

  b 2 Ne. 25:18; 29:11; 
33:11–15;  
3 Ne. 27:23–27.

 13 a Omni 1:12.
  b 1 Ne. 4:9; 2 Ne. 5:14; 

yakub 1:10; mosia 
1:16; a&P 17:1.

 15 a PtS antikristus.

 16 a enos 1:22.
 17 a alma 13:26.
  b alma 17:2–3.
  c moro. 9:4;  

a&P 121:41–43.
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kecakapan seluruh jiwanya, 
dan juga para nabi, sekali lagi 

menegakkan kedamaian di ta-
nah itu.

   Kitab mosia

PaSal 1

Raja Benyamin mengajari para put-
ranya bahasa dan nubuat leluhur 
mereka—Agama dan peradaban me-
reka telah dilindungi karena catatan 
yang tersimpan pada berbagai lem-
pengan—Mosia dipilih sebagai raja 
dan diberi tugas penjagaan atas ca-
tatan dan benda lain. Kira-kira ta-
hun 130–124 SM.

DaN sekarang, tidak ada lagi 
perselisihan di seluruh a ta-

nah Zarahemla, di antara seluruh 
rakyat yang adalah kepunyaan 
raja Benyamin, sehingga raja 
Benyamin mengalami keda-
maian berkelanjutan sepanjang 
sisa hidupnya.

2 dan terjadilah bahwa dia me-
miliki tiga putra; dan dia me-
nyebut nama mereka mosia, 
dan helorum, dan helaman. 
dan dia menyuruh agar me-
reka hendaknya a diajar dalam 
segala b bahasa leluhurnya, agar 
dengan demikian mereka boleh 
menjadi orang yang berpenger-
tian; dan agar mereka boleh tahu 
mengenai nubuat-nubuat yang 
telah diucapkan oleh mulut 

leluhur mereka, yang disam-
paikan kepada mereka oleh ta-
ngan tuhan.

3 dan dia juga mengajari me-
reka mengenai catatan-catatan 
yang terukir di atas lempeng-
an-lempengan dari kuningan, 
mengatakan: Para putraku, aku 
menghendaki agar kamu hen-
daknya ingat bahwa seandainya 
bukan karena a lempengan-lem-
pengan ini, yang memuat catatan 
ini dan perintah ini, kita mesti-
lah telah menderita dalam b keti-
daktahuan, bahkan pada waktu 
sekarang ini, tidak mengetahui 
misteri-misteri allah.

4 Karena tidaklah mungkin 
bahwa bapa kita, lehi, dapat 
mengingat segala hal ini, untuk 
mengajarkannya kepada anak-
anaknya, kecuali dengan ban-
tuan lempengan-lempengan ini; 
karena dia telah diajar dalam a ba-
hasa orang mesir oleh karena itu 
dia dapat membaca ukiran ini, 
dan mengajarkannya kepada 
anak-anaknya, agar dengan de-
mikian mereka dapat menga-
jarkannya kepada anak-anak 
mereka, dan dengan demikian 
menggenapi perintah-perintah 

1 1 a Omni 1:13.
 2 a mosia 4:14–15;  

a&P 68:25, 28.

  b morm. 9:32.
 3 a PtS lempengan-

lempengan.

  b alma 37:8–9.
 4 a JS—S 1:64.



216mosia 1:5–10

allah, bahkan hingga waktu se-
karang ini.

5 aku berkata kepadamu, para 
putraku, seandainya bukan ka-
rena benda-benda ini, yang te-
lah dipelihara dan a dilindungi 
oleh tangan allah, agar kita boleh 
b membaca dan mengerti tentang 
c misteri-misteri-Nya, dan memi-
liki perintah-Nya selalu di ha-
dapan mata kita, bahwa bahkan 
leluhur kita akan merosot dalam 
ketidakpercayaan, dan kita akan 
menjadi seperti saudara-saudara 
kita, orang-orang laman, yang 
tidak mengetahui apa pun me-
ngenai hal-hal ini, atau bahkan 
tidak memercayainya ketika itu 
diajarkan kepada mereka, karena 
d tradisi leluhur mereka, yang ti-
daklah benar.

6 hai para putraku, aku meng-
hendaki agar kamu hendaknya 
ingat bahwa perkataan ini ada-
lah benar, dan juga bahwa catat-
an-catatan ini adalah a benar. dan 
lihatlah, juga lempengan-lem-
pengan Nefi, yang memuat ca-
tatan dan perkataan leluhur kita 
sejak waktu mereka meninggal-
kan yerusalem sampai sekarang, 
dan itu adalah benar; dan kita da-
pat mengetahui tentang kepasti-
annya karena kita memilikinya 
di hadapan mata kita.

7 dan sekarang, para putraku, 

aku menghendaki agar kamu 
hendaknya ingat untuk a me-
nyelidikinya dengan tekun, 
agar kamu boleh mendapat 
keuntungan darinya; dan aku 
menghendaki agar kamu hen-
daknya b menaati perintah-pe-
rintah allah, agar kamu boleh 
c makmur di tanah ini menurut 
d janji-janji yang tuhan buat ke-
pada leluhur kita.

8 dan banyak hal lagi raja 
Benyamin ajarkan kepada para 
putranya, yang tidak tertulis da-
lam kitab ini.

9 dan terjadilah bahwa sete-
lah raja Benyamin mengakhiri 
mengajar para putranya, bahwa 
dia menjadi tua, dan dia meli-
hat bahwa dia mestilah sangat 
segera pergi berkalang tanah; 
oleh karena itu, dia berpikir ada-
lah perlu bahwa dia hendaknya 
menganugerahkan kerajaan ke 
atas seorang putranya.

10 Oleh karena itu, dia menyu-
ruh mosia dibawa ke hadapan-
nya; dan inilah perkataan yang 
dia ucapkan kepadanya, menga-
takan: Putraku, aku menghendaki 
agar kamu hendaknya membuat 
suatu maklumat ke seluruh tanah 
ini di antara seluruh rakyat ini, 
atau a orang-orang Zarahemla, 
dan orang-orang mosia yang ber-
diam di tanah ini, agar dengan 

 5 a PtS tulisan Suci—
tulisan suci yang 
dilindungi.

  b ul. 6:6–8.
  c PtS misteri allah.
  d mosia 10:11–17.

 6 a 1 Ne. 1:3;  
2 Ne. 33:10–11; 
moro. 10:27.

 7 a PtS tulisan Suci.
  b mosia 2:22;  

alma 50:20–22.

  c mzm. 122:6;  

1 Ne. 2:20.

  d alma 9:12–14.

 10 a Omni 1:14.
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demikian mereka boleh dikum-
pulkan bersama; karena esok hari 
aku akan mempermaklumkan 
kepada rakyatku dari mulutku 
sendiri bahwa engkau adalah 
b raja dan penguasa atas rakyat 
ini, yang telah tuhan allah kita 
berikan kepada kita.

11 dan selain itu, aku akan 
memberi bangsa ini sebuah 
a nama, agar dengan demikian 
mereka boleh dibedakan mele-
bihi segala bangsa yang telah 
tuhan allah bawa keluar dari ta-
nah yerusalem; dan ini aku laku-
kan karena mereka telah menjadi 
bangsa yang tekun dalam mena-
ati perintah-perintah tuhan.

12 dan aku memberikan kepada 
mereka sebuah nama yang tidak 
akan pernah dihapuskan, kecua-
li melalui a pelanggaran.

13 ya, dan selain itu aku ber-
kata kepadamu, bahwa jika umat 
yang sangat berkenan bagi tuhan 
ini akan jatuh ke dalam a pelang-
garan, dan menjadi bangsa yang 
jahat dan berzina, bahwa tuhan 
akan menyerahkan mereka, agar 
dengan demikian mereka men-
jadi b lemah seperti saudara-sau-
dara mereka; dan dia tidak akan 
lagi c melindungi mereka dengan 
kuasa-Nya yang tiada tara dan 
menakjubkan, sebagaimana dia 
hingga kini telah melindungi  
leluhur kita.

14 Karena aku berkata kepa-

damu, bahwa jika dia tidak 
mengulurkan lengan-Nya da-
lam pemeliharaan atas leluhur 
kita, mereka mestilah telah ja-
tuh ke dalam tangan orang-orang 
laman, dan menjadi korban atas 
kebencian mereka.

15 dan terjadilah bahwa sete-
lah raja Benyamin mengakhiri 
perkataan ini kepada putranya, 
bahwa dia memberinya tanggung 
jawab mengenai segala urusan 
kerajaan.

16 dan selain itu, dia juga mem-
berinya tanggung jawab menge-
nai catatan-catatan yang diukir di 
atas a lempengan-lempengan dari 
kuningan; dan juga lempengan-
lempengan Nefi; dan juga, b pe-
dang laban, dan c bola atau alat 
penunjuk, yang menuntun le-
luhur kami melalui padang be-
lantara, yang dipersiapkan oleh 
tangan tuhan agar dengan de-
mikian mereka boleh dituntun, 
setiap orang menurut perhatian 
dan ketekunan yang mereka be-
rikan kepada-Nya.

17 Oleh karena itu, sewaktu 
mereka tidak setia mereka tidak 
makmur tidak juga bergerak 
maju dalam perjalanan mereka, 
tetapi a dihalau mundur, dan 
mendatangkan ketidaksenangan 
allah ke atas diri mereka; dan 
oleh karena itu mereka dihan-
tam dengan bencana kelaparan 
dan kesengsaraan yang parah, 

 10 b mosia 2:30.
 11 a mosia 5:8–12.
 12 a PtS dosa.
 13 a ibr. 6:4–6.

  b hel. 4:24–26.
  c a&P 103:8–10.
 16 a mosia 1:3.
  b 1 Ne. 4:8–19;  

KKm 1:13;  
a&P 17:1.

  c 1 Ne. 16:10.
 17 a 1 Ne. 18:12–13.
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untuk menggugah mereka se-
bagai ingatan akan kewajiban 
mereka.

18 dan sekarang, terjadilah 
bahwa mosia pergi dan mela-
kukan sebagaimana ayahnya 
telah memerintahkannya, dan 
mempermaklumkan kepada se-
luruh rakyat yang berada di ta-
nah Zarahemla agar dengan 
demikian mereka boleh berkum-
pul bersama, untuk pergi ke bait 
suci untuk mendengar perkataan 
yang akan ayahnya ucapkan ke-
pada mereka.

PaSal 2

Raja Benyamin menceramahi rak-
yatnya—Dia menuturkan kembali 
kesetaraan, keadilan, dan keroha-
nian pemerintahannya—Dia me-
nasihati mereka untuk melayani 
Raja Surgawi mereka—Mereka 
yang memberontak melawan Allah 
akan menderita kepedihan seperti 
api tak terpadamkan. Kira-kira ta-
hun 124 SM.

dan terjadilah bahwa setelah 
mosia melakukan seperti yang 
telah ayahnya perintahkan ke-
padanya, dan telah membuat 
maklumat ke seluruh negeri, 
agar orang-orang berkumpul 
bersama seluruh negeri, agar 
mereka boleh pergi ke bait suci 

untuk mendengar perkataan 
yang raja Benyamin akan ucap-
kan kepada mereka.

2 dan ada suatu jumlah yang 
besar, bahkan sedemikian ba-
nyaknya sehingga mereka ti-
dak menghitung mereka; karena 
mereka telah bertambah banyak 
amat cepat dan menjadi besar 
jumlahnya di negeri itu.

3 dan mereka juga membawa 
yang a sulung dari ternak mereka, 
agar mereka boleh mempersem-
bahkan b kurban dan c persem-
bahan bakaran d menurut hukum 
musa;

4 dan juga agar mereka boleh 
berterima kasih kepada tuhan 
allah mereka, yang telah mem-
bawa mereka keluar dari ta-
nah yerusalem, dan yang telah 
membebaskan mereka dari ta-
ngan musuh mereka, dan telah 
a menetapkan orang-orang yang 
saleh untuk menjadi b pengajar 
mereka, dan juga seorang yang 
saleh untuk menjadi raja me-
reka, yang telah menegakkan 
kedamaian di c tanah Zarahemla, 
dan yang telah mengajari mereka  
untuk d menaati perintah-perin-
tah allah, agar mereka boleh 
bersukacita dan dipenuhi de-
ngan e kasih terhadap allah dan 
semua orang.

5 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka datang ke bait suci, me-
reka memancangkan tenda-tenda 

2 3 a Kej. 4:4.
  b PtS Kurban.
  c 1 Ne. 5:9.
  d 2 Ne. 25:24;  

alma 30:3; 34:13–14.
 4 a PtS Pemanggilan.
  b mosia 18:18–22. 

PtS mengajar.

  c Omni 1:12–15.
  d yoh. 15:10.
  e PtS Kasih.
 5 a PtS Keluarga.
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mereka di sekitarnya, setiap 
orang menurut a keluarganya, ter-
diri dari istrinya, dan para putra-
nya, dan para putrinya, dan para 
putra mereka, dan para putri me-
reka, dari yang sulung hingga 
yang bungsu, setiap keluarga ter-
pisah satu dari yang lain.

6 dan mereka memancangkan 
tenda-tenda mereka di sekitar 
bait suci, setiap pria menempat-
kan a tendanya dengan pintu-
nya mengarah ke bait suci, agar 
dengan demikian mereka boleh 
tetap tinggal di dalam tenda me-
reka dan mendengar perkataan 
yang akan raja Benyamin ucap-
kan kepada mereka;

7 Karena khalayak ramai sede-
mikian besarnya sehingga raja 
Benyamin tidak dapat mengajar 
mereka semua di sebelah dalam 
tembok-tembok bait suci, oleh 
karena itu dia menyuruh sebuah 
menara didirikan, agar dengan 
demikian rakyatnya boleh men-
dengar perkataan yang akan dia 
ucapkan kepada mereka.

8 dan terjadilah bahwa dia mu-
lai berbicara kepada rakyatnya 
dari menara itu; dan mereka tidak 
semuanya dapat mendengar per-
kataannya karena besarnya kha-
layak ramai; oleh karena itu dia 
menyuruh agar perkataan yang 
dia ucapkan hendaknya ditulis-
kan dan diwartakan ke antara 
mereka yang tidak berada di ba-
wah jangkauan bunyi suaranya, 

agar mereka boleh juga menerima 
perkataannya.

9 dan inilah perkataan yang 
dia a ucapkan dan suruh tulis-
kan, mengatakan: Saudara-sau-
daraku, kamu semua yang telah 
berhimpun bersama, kamu yang 
dapat mendengar perkataanku 
yang akan aku ucapkan kepa-
damu hari ini; karena aku tidak 
memerintahkanmu untuk da-
tang kemari untuk b memper-
mainkan perkataan yang akan 
aku ucapkan, tetapi agar kamu 
hendaknya c menyimakku, dan 
membuka telingamu agar kamu 
boleh mendengar, dan d hatimu 
agar kamu boleh mengerti, dan 
e pikiranmu agar f misteri-misteri 
allah boleh dikuakkan pada 
pandanganmu.

10 aku tidak memerintahkanmu 
untuk datang kemari agar kamu 
hendaknya a takut kepadaku,  
atau agar kamu hendaknya ber-
pikir bahwa aku sendiri lebih da-
ripada orang fana.

11 tetapi aku sama seperti di-
rimu sendiri, tunduk pada se-
gala macam kelemahan dalam 
tubuh dan pikiran; namun aku 
telah dipilih oleh rakyat ini, dan 
ditahbiskan oleh ayahku, dan di-
biarkan oleh tangan tuhan bahwa 
aku hendaknya menjadi pengu-
asa dan raja atas rakyat ini; dan 
telah dipelihara dan dilindungi 
oleh kuasa-Nya yang tiada tara, 
untuk melayanimu dengan segala 

 6 a Kel. 33:8–10.
 9 a mosia 8:3.
  b a&P 6:12.

  c PtS Simak.
  d mosia 12:27;  

3 Ne. 19:33.

  e PtS Pikiran.
  f PtS misteri allah.
 10 a PtS takut.
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daya, pikiran dan kekuatan yang 
telah tuhan berikan kepadaku.

12 aku berkata kepadamu 
bahwa sebagaimana aku telah 
dibiarkan untuk menghabiskan 
masa hidupku dalam pelayan-
anmu, bahkan hingga waktu ini, 
dan tidak mencari a emas tidak 
juga perak tidak juga kekayaan 
macam apa pun darimu;

13 tidak juga telah aku biarkan 
bahwa kamu hendaknya diring-
kukkan di dalam sel-sel bawah 
tanah, tidak juga bahwa kamu 
hendaknya saling memperbudak, 
tidak juga bahwa kamu hendak-
nya membunuh, atau menjarah, 
atau mencuri, atau berbuat zina; 
tidak juga bahkan telah aku biar-
kan bahwa kamu hendaknya ber-
buat kejahatan macam apa pun, 
dan telah mengajarimu bahwa 
kamu hendaknya menaati perin-
tah-perintah tuhan, dalam segala 
hal yang telah dia perintahkan 
kepadamu—

14 dan bahkan aku, diriku sen-
diri, telah a bekerja dengan ta-
nganku sendiri agar aku boleh 
melayanimu, dan agar kamu hen-
daknya tidak dibebani dengan 
pajak-pajak, dan agar hendak-
nya tidak ada apa pun datang 
ke atas dirimu yang memilukan 
untuk ditanggung—dan ten-
tang segala hal ini yang telah aku 
ucapkan, kamu sendiri adalah 
saksi hari ini.

15 Namun, saudara-saudaraku, 
aku tidak melakukan hal-hal ini 
agar aku boleh sesumbar, tidak 
juga aku beritahukan hal-hal ini 
agar dengan demikian aku boleh 
menuduhmu; tetapi aku mem-
beri tahu kamu hal-hal ini agar 
kamu boleh tahu bahwa aku da-
pat mempertanggungjawabkan 
a suara hati yang jernih di ha-
dapan allah hari ini.

16 lihatlah, aku berkata kepa-
damu bahwa karena aku ber-
kata kepadamu bahwa aku telah 
menghabiskan masa hidupku da-
lam pelayananmu, aku tidak ber-
hasrat untuk sesumbar, karena 
aku semata-mata telah berada 
dalam pelayanan allah.

17 dan lihatlah, aku memberi 
tahu kamu hal-hal ini agar kamu 
boleh belajar a kebijaksanaan; agar 
kamu boleh belajar bahwa bila-
mana kamu berada dalam b pela-
yanan bagi c sesamamu manusia 
kamu semata-mata berada dalam 
pelayanan bagi allahmu.

18 lihatlah, kamu telah menye-
butku rajamu; dan jika aku, yang 
kamu sebut rajamu, bekerja un-
tuk a melayanimu, maka bukan-
kah seharusnya kamu bekerja 
untuk saling melayani?

19 dan lihatlah juga, jika aku, 
yang kamu sebut rajamu, yang 
telah menghabiskan masa hidup-
nya dalam pelayananmu, namun 
telah berada dalam pelayanan 

 12 a Kis. 20:33–34.
 14 a 1 Kor. 9:18.
 15 a PtS Suara hati.
 17 a PtS Kebijaksanaan.

  b mat. 25:40;  
yak. 1:27; 
a&P 42:29–31. 
PtS Pelayanan.

  c PtS Saudara la-
ki-laki; Saudara 
Perempuan.

 18 a mat. 20:26–27.
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allah, layak menerima ungkapan 
terima kasih darimu, ah, betapa 
kamu seharusnya a berterima ka-
sih kepada raja surgawimu!

20 aku berkata kepadamu, 
saudara-saudaraku, bahwa jika 
kamu akan memberikan segala  
ungkapan terima kasih dan  
a pujian yang seluruh jiwamu 
berkuasa untuk miliki, kepada 
b allah itu yang telah mencipta-
kanmu, dan telah memelihara 
dan melindungimu, dan telah 
menyebabkan bahwa kamu hen-
daknya bersukacita, dan telah 
memberikan bahwa kamu hen-
daknya hidup dalam kedamaian 
satu sama lain—

21 aku berkata kepadamu 
bahwa jika kamu akan melayani 
dia yang telah menciptakanmu 
sejak awal, dan melindungimu 
dari hari ke hari, dengan memin-
jamimu napas, agar kamu boleh 
hidup dan bergerak dan melaku-
kan menurut a kehendakmu sen-
diri, dan bahkan mendukungmu 
dari satu saat ke yang lain—aku 
berkata, jika kamu akan mela-
yani-Nya dengan segenap kese-
luruhan jiwamu masihlah kamu 
akan menjadi b hamba yang tidak 
menguntungkan.

22 dan lihatlah, semua yang dia 
tuntut darimu adalah a menaati 
b perintah-perintah-Nya; dan dia 
telah berjanji kepadamu bahwa 

jika kamu akan menaati perintah-
perintah-Nya kamu akan mak-
mur di negeri ini; dan dia tidak 
pernah c berubah dari apa yang 
telah dia firmankan; oleh karena 
itu, jika kamu d menaati perintah-
perintah-Nya dia memberkatimu 
dan memakmurkanmu.

23 dan sekarang, pertama-tama, 
dia telah menciptakanmu, dan 
memberi kepadamu nyawamu, 
yang untuknya kamu berutang 
kepada-Nya.

24 dan yang kedua, dia me-
nuntut bahwa kamu hendaknya 
melakukan seperti yang telah 
dia perintahkan kepadamu; 
yang untuknya jika kamu me-
lakukannya, dia dengan segera 
a memberkatimu; dan oleh ka-
rena itu dia telah membayarmu. 
dan kamu masih berutang kepa-
da-Nya, dan masih, dan akan, 
selama-lamanya; oleh karena 
itu, tentang apakah kamu bisa 
sesumbar?

25 dan sekarang, aku bertanya, 
dapatkah kamu berkata sesuatu 
tentang dirimu? aku menjawab 
kepadamu, tidak. Kamu tidak da-
pat berkata bahwa kamu bahkan 
seharga debu bumi; namun kamu 
a diciptakan dari b debu bumi; te-
tapi lihatlah, itu kepunyaan dia 
yang menciptakanmu.

26 dan aku, bahkan aku, yang 
kamu sebut rajamu, tidaklah 

 19 a PtS terima Kasih.
 20 a 1 Ne. 18:16.
  b PtS Ke-allah-an.
 21 a PtS hak Pilihan.
  b luk. 17:7–10.

 22 a im. 25:18–19;  
2 Ne. 1:9.

  b PtS Perintah-Perin-
tah allah.

  c a&P 3:1–2.

  d a&P 14:7; 58:2–3.
 24 a PtS Berkat.
 25 a PtS Penciptaan.
  b Kej. 3:19;  

yakub 2:21.
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lebih baik dari kamu sendiri ada-
nya; karena aku juga dari debu. 
dan kamu lihat bahwa aku tua, 
dan hampir menyerahkan raga 
fana ini kepada ibu pertiwinya.

27 Oleh karena itu, seperti yang 
aku katakan kepadamu bahwa 
aku telah melayanimu, a berja-
lan dengan suara hati yang jer-
nih di hadapan allah, demikian 
pula aku pada waktu ini telah 
menyuruh agar kamu hendak-
nya berhimpun bersama, agar 
aku boleh didapati tanpa salah, 
dan agar b darahmu tidak akan 
datang ke atas diriku, ketika aku 
akan berdiri untuk dihakimi oleh  
allah akan apa yang mengenai-
nya telah dia perintahkan kepa-
daku mengenai kamu.

28 aku berkata kepadamu 
bahwa aku telah menyuruh agar 
kamu hendaknya berhimpun ber-
sama agar aku boleh a member-
sihkan pakaianku dari darahmu, 
pada kurun waktu ini ketika aku 
hampir pergi turun ke kuburku, 
agar aku boleh pergi dalam ke-
damaian, dan b roh bakaku boleh 
bergabung dengan c paduan su-
ara di atas dalam menyanyikan 
puji-pujian bagi seorang allah 
yang adil.

29 dan selain itu, aku berkata 
kepadamu bahwa aku telah 
menyuruh agar kamu hendak-
nya berhimpun bersama, agar 
aku boleh memaklumkan kepa-
damu bahwa aku tidak dapat 

lagi menjadi pengajarmu, tidak 
juga rajamu;

30 Karena bahkan pada waktu 
ini, seluruh ragaku amat geme-
tar saat berusaha untuk berbicara 
kepadamu; tetapi tuhan allah 
mendukungku, dan telah mem-
biarkanku bahwa aku hendak-
nya berbicara kepadamu, dan 
telah memerintahkanku bahwa 
aku hendaknya memaklumkan 
kepadamu hari ini, bahwa put-
raku mosia adalah raja dan pe-
nguasa atas dirimu.

31 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, aku menghendaki agar 
kamu hendaknya melakukan se-
perti yang telah kamu lakukan 
hingga kini. Sebagaimana kamu 
telah menaati perintah-perin-
tahku, dan juga perintah-perintah 
ayahku, dan telah makmur, dan 
telah dilindungi dari jatuh ke da-
lam tangan musuhmu, demikian 
pula jika kamu akan menaati pe-
rintah-perintah putraku, atau pe-
rintah-perintah allah yang akan 
disampaikan kepadamu olehnya, 
kamu akan makmur di negeri ini, 
dan musuhmu tidak akan memi-
liki kuasa atas dirimu.

32 tetapi, hai rakyatku, berha-
ti-hatilah agar jangan akan tim-
bul a perselisihan di antara kamu, 
dan kamu menginginkan untuk 
mematuhi roh jahat, yang dibica-
rakan oleh ayahku mosia.

33 Karena lihatlah, ada suatu ce-
laka dinyatakan ke atas dia yang 

 27 a PtS Berjalan  
bersama allah.

  b yakub 1:19.

 28 a yakub 2:2.
  b PtS roh.
  c morm. 7:7.

 32 a 3 Ne. 11:29–30.
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memilih untuk mematuhi roh itu; 
karena jika dia memilih untuk 
mematuhinya, dan tetap tinggal 
dan mati dalam dosa-dosanya, 
orang yang sama meminum a lak-
nat bagi jiwanya sendiri; karena 
dia menerima untuk upahnya 
suatu b hukuman abadi, setelah 
melanggar hukum allah yang 
bertentangan dengan pengeta-
huannya sendiri.

34 aku berkata kepadamu, 
bahwa tidak ada siapa pun di 
antara kamu, kecuali anak-anak 
kecilmu yang belum diajarkan 
mengenai hal-hal ini, tetapi yang 
mengetahui bahwa kamu secara 
kekal berutang kepada Bapa sur-
gawimu, untuk memberikan ke-
pada-Nya semua yang kamu 
miliki dan adanya; dan juga telah 
diajarkan mengenai catatan-ca-
tatan yang memuat nubuat-nu-
buat yang telah diucapkan oleh 
para nabi kudus, bahkan hingga 
waktu bapa kita, lehi, mening-
galkan yerusalem;

35 dan juga, semua yang telah 
dibicarakan oleh leluhur kita 
sampai sekarang. dan lihatlah, 
juga, mereka berbicara apa yang 
diperintahkan kepada mereka 
oleh tuhan; oleh karena itu, itu 
tepat dan benar.

36 dan sekarang, aku berkata 
kepadamu, saudara-saudaraku, 
bahwa setelah kamu mengetahui 
dan diajarkan segala hal ini, jika 

kamu akan melanggar dan me-
lakukan bertentangan dengan 
apa yang telah dibicarakan, se-
hingga kamu menarik dirimu 
dari roh tuhan, maka itu tidak 
bisa memiliki tempat dalam di-
rimu untuk membimbingmu di 
jalan kebijaksanaan agar kamu 
boleh diberkati, dimakmurkan, 
dan dilindungi—

37 aku berkata kepadamu, 
bahwa orang yang melakukan 
ini, orang yang sama menyatakan 
diri dalam a pemberontakan ter-
buka melawan allah; oleh karena 
itu dia memilih untuk mematuhi 
roh jahat, dan menjadi musuh 
terhadap segala kebenaran; oleh 
karena itu, tuhan tidak memiliki 
tempat dalam dirinya, karena dia 
tidak berdiam di dalam b bait suci 
yang tidak kudus.

38 Oleh karena itu jika orang itu 
tidak a bertobat, dan tetap ting-
gal dan mati sebagai musuh bagi 
allah, tuntutan b keadilan ilahi 
membangunkan jiwa bakanya 
pada kesadaran yang hidup 
akan c kesalahannya sendiri, yang  
menyebabkannya menciut dari 
hadirat tuhan, dan memenuhi 
dadanya dengan kesalahan, dan 
rasa sakit, dan kepedihan, yang 
adalah seperti api tak terpadam-
kan, yang nyalanya naik ke atas 
selama-lamanya.

39 dan sekarang, aku ber-
kata kepadamu, bahwa a belas 

 33 a PtS laknat.
  b a&P 19:6, 10–12.
 37 a mosia 3:12; 

hel. 8:24–25. 

PtS Pemberontakan.
  b alma 7:21.
 38 a PtS Pertobatan.
  b PtS Keadilan.

  c PtS Kesalahan.
 39 a alma 34:8–9, 15–16. 

PtS Belas Kasihan. 
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kasihan tidak memiliki tuntutan 
atas orang itu; oleh karena itu 
nasib akhirnya adalah menang-
gung siksaan yang tak pernah 
berakhir.

40 hai, kamu semua orang 
yang tua, dan juga kamu orang-
orang yang muda, dan kamu 
anak-anak kecil yang dapat 
mengerti  perkataanku, ka-
rena aku telah berbicara de-
ngan gamblang kepadamu agar 
kamu boleh mengerti, aku ber-
doa agar kamu hendaknya ba-
ngun pada a ingatan tentang 
keadaan menyeramkan dari me-
reka yang telah jatuh ke dalam 
pelanggaran.

41 dan selain itu, aku berhas-
rat agar kamu hendaknya mem-
pertimbangkan akan a keadaan 
yang diberkati dan bahagia 
dari mereka yang menaati pe-
rintah-perintah allah. Karena 
lihatlah, mereka b diberkati da-
lam segala hal, baik duniawi 
maupun rohani; dan jika me-
reka bertahan c setia sampai 
akhir mereka diterima ke da-
lam d surga, agar dengan de-
mikian mereka boleh berdiam 
bersama allah dalam suatu ke-
adaan kebahagiaan yang tak 
pernah berakhir. ya ingatlah, 
ingatlah bahwa hal-hal ini ada-
lah benar; karena tuhan allah 
telah memfirmankannya.

PaSal 3

Raja Benyamin melanjutkan cera-
mahnya—Tuhan Yang Mahakuasa 
akan melayani di antara manusia da-
lam tubuh fana—Darah akan keluar 
dari setiap pori sewaktu Dia men-
damaikan dosa-dosa dunia—Milik-
Nya adalah satu-satunya nama yang 
melaluinya keselamatan datang—
Manusia dapat menanggalkan ma-
nusia alami dan menjadi Orang Suci 
melalui Pendamaian—Siksaan bagi 
yang jahat akan bagaikan sebuah da-
nau api dan belerang. Kira-kira ta-
hun 124 SM.

dan lagi saudara-saudaraku, 
aku hendak meminta perhati-
anmu, karena aku memiliki se-
dikit lagi untuk dibicarakan 
kepadamu; karena lihatlah, aku 
memiliki hal-hal untuk diberita-
hukan kepadamu mengenai apa 
yang akan datang.

2 dan apa yang akan aku beri 
tahu kepadamu disingkapkan 
kepadaku oleh seorang a malai-
kat dari allah. dan dia berkata 
kepadaku: Bangunlah; dan aku 
bangun, dan lihatlah dia berdiri 
di hadapanku.

3 dan dia berkata kepadaku: 
Bangunlah, dan dengarlah per-
kataan yang akan aku beri tahu 
kepadamu; karena lihatlah, aku 
telah datang untuk memaklum-
kan kepadamu a kabar gembira 
tentang sukacita yang besar.

 40 a alma 5:18.
 41 a 4 Ne. 1:15–18. 

PtS Sukacita.

  b PtS Berkat.
  c a&P 6:13.
  d PtS Surga.

3 2 a PtS malaikat.
 3 a luk. 2:10–11.
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4 Karena tuhan telah mende-
ngar doa-doamu, dan telah me-
nilai kesalehanmu, dan telah 
mengutusku untuk memaklum-
kan kepadamu bahwa engkau 
boleh bersukacita; dan bahwa 
engkau boleh memaklumkan 
kepada rakyatmu, agar mereka 
juga boleh dipenuhi dengan 
sukacita.

5 Karena lihatlah, waktunya 
tiba, dan tidaklah terlalu jauh, 
ketika dengan kuasa, a tuhan 
yang mahakuasa yang meme-
rintah, yang dahulu ada, dan 
ada dari segala kekekalan ke se-
gala kekekalan, akan turun dari 
surga ke antara anak-anak ma-
nusia, dan akan berdiam da-
lam b tubuh fana, dan akan pergi 
ke antara manusia, mengerja-
kan c mukjizat-mukjizat yang 
dahsyat, seperti menyembuh-
kan yang sakit, menghidupkan 
kembali yang mati, menyebab-
kan yang lumpuh berjalan, yang 
buta menerima penglihatan me-
reka, dan yang tuli mendengar, 
dan menyembuhkan segala ma-
cam penyakit.

6 dan dia akan mengusir a iblis, 
atau roh jahat yang berdiam da-
lam hati anak-anak manusia.

7 dan tengoklah, dia akan men-
derita a cobaan, dan rasa sakit tu-
buh, b kelaparan, kehausan, dan 
keletihan, bahkan lebih daripada 
yang dapat manusia c derita, ke-
cuali kematian; karena lihatlah,  
d darah keluar dari setiap pori, 
akan sedemikian besarlah jadi-
nya e kepedihan-Nya karena keja-
hatan dan kekejian umat-Nya.

8 dan dia akan dinamai a yesus 
Kristus, b Putra allah, c Bapa dari 
langit dan bumi, Pencipta segala 
sesuatu sejak awal; dan d ibu-Nya 
akan dinamai e maria.

9 dan tengoklah, dia datang  
kepada umat milik-Nya, agar 
a keselamatan boleh datang ke-
pada anak-anak manusia bahkan 
melalui b iman pada nama-Nya; 
dan bahkan setelah semuanya ini 
mereka akan menganggap-Nya 
seorang manusia, dan menga-
takan bahwa dia dirasuk c iblis, 
dan akan d mencambuk-Nya, dan 
akan e menyalibkan-Nya.

10 dan dia akan a bangkit pada 
b hari ketiga dari yang mati; dan 
lihatlah, dia berdiri untuk c meng-
hakimi dunia; dan lihatlah, segala 
hal ini dilakukan agar pengha-
kiman yang benar boleh datang 
ke atas anak-anak manusia.

 5 a PtS yehova.
  b mosia 7:27;  

alma 7:9–13.
  c mat. 4:23–24;  

Kis. 2:22; 1 Ne. 11:31. 
PtS mukjizat.

 6 a mrk. 1:32–34.
 7 a PtS Godaan.
  b mat. 4:1–2.
  c a&P 19:15–18.
  d luk. 22:44.

  e yes. 53:4–5.
 8 a PtS Ke-allah-an—

allah Putra.
  b alma 7:10.
  c hel. 14:12;  

3 Ne. 9:15.
  d mat. 1:16;  

1 Ne. 11:14–21.
  e PtS maria, ibu dari 

yesus.
 9 a PtS Keselamatan.

  b PtS iman.
  c yoh. 8:48.
  d mrk. 15:15.
  e luk. 18:33; 1 Ne. 

19:10; 2 Ne. 10:3. 
PtS Penyaliban.

 10 a PtS Kebangkitan.
  b mat. 16:21;  

2 Ne. 25:13;  
hel. 14:20–27.

  c PtS menghakimi.
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11 Karena lihatlah, dan juga 
a darah-Nya b mendamaikan do-
sa-dosa mereka yang telah c jatuh 
karena pelanggaran adam, yang 
telah mati tanpa mengetahui ke-
hendak allah mengenai mereka, 
atau yang telah d dengan tidak 
tahu berdosa.

12 tetapi celakalah, celakalah 
dia yang mengetahui bahwa dia 
a memberontak melawan allah! 
Karena keselamatan tidak datang 
kepada yang demikian kecuali 
melalui pertobatan dan iman ke-
pada b tuhan yesus Kristus.

13 dan tuhan allah telah meng-
utus para nabi kudus-Nya ke an-
tara seluruh anak manusia, untuk 
memaklumkan hal-hal ini kepada 
setiap kaum, bangsa, dan ba-
hasa, agar dengan demikian ba-
rang siapa akan percaya bahwa 
Kristus akan datang, orang yang 
sama boleh menerima a pengam-
punan akan dosa-dosa mereka, 
dan bersukacita dengan suka-
cita yang amat besar, bahkan  
b seakan-akan dia telah datang  
di antara mereka.

14 Namun tuhan allah melihat 
bahwa umat-Nya adalah umat 
yang degil, dan dia menetapkan 
bagi mereka sebuah hukum, bah-
kan a hukum musa.

15 dan banyak tanda, dan ke-
ajaiban, dan a perlambang, dan 
bayangan diperlihatkan-Nya 
kepada mereka, mengenai ke-
datangan-Nya; dan juga para 
nabi kudus berbicara kepada me-
reka mengenai kedatangan-Nya; 
namun mereka mengeraskan 
hati mereka, dan tidak mengerti 
bahwa b hukum musa tak berfae-
dah apa pun kecuali melalui pen-
damaian dari darah-Nya.

16 dan bahkan jika mungkin 
bahwa a anak kecil dapat berdosa 
mereka tidak dapat diselamat-
kan; tetapi aku berkata kepa-
damu bahwa mereka b diberkati; 
karena lihatlah, sebagaimana di 
dalam adam, atau secara alami, 
mereka jatuh, demikian pula da-
rah Kristus mendamaikan dosa-
dosa mereka.

17 dan selain itu, aku berkata 
kepadamu, bahwa a tidak akan 
ada nama lain diberikan tidak 
juga jalan tidak juga cara lain 
apa pun yang melaluinya b ke-
selamatan dapat datang kepada 
anak-anak manusia, hanya da-
lam dan melalui nama c Kristus, 
tuhan yang mahakuasa.

18 Karena lihatlah dia meng-
hakimi, dan penghakiman-Nya 
adalah adil; dan bayi tidaklah 

 11 a PtS darah.
  b PtS Pendamaian.
  c PtS Kejatuhan adam 

dan hawa.
  d 2 Ne. 9:25–26.
 12 a mosia 2:36–38; 

hel. 8:25. 
PtS Pemberontakan.

  b PtS tuhan.

 13 a PtS Pengampunan 
akan dosa-dosa.

  b 2 Ne. 25:24–27; 
yarom 1:11.

 14 a PtS hukum musa.
 15 a PtS yesus Kristus—

Perlambang atau 
simbol bagi Kristus.

  b mosia 13:27–32.

 16 a PtS anak-anak.
  b moro. 8:8–9.
 17 a Kis. 4:10–12;  

2 Ne. 31:21.
  b PtS Keselamatan.
  c PtS yesus Kristus—

mengambil nama 
yesus Kristus ke atas 
diri kita.
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binasa yang mati pada masa ba-
yinya; tetapi manusia meminum 
laknat bagi jiwa mereka sendiri 
kecuali mereka merendahkan 
hati mereka dan a menjadi seperti 
anak kecil, dan percaya bahwa 
keselamatan itu adalah dahulu, 
dan sekarang, dan akan datang, 
dalam dan melalui b darah pen-
damaian Kristus, tuhan yang 
mahakuasa.

19 Karena a manusia alami ada-
lah musuh bagi allah, dan telah 
demikian sejak b kejatuhan adam, 
dan akan demikian, selama-lama-
nya, kecuali dia c menyerah pada 
bujukan d roh Kudus, dan me-
nanggalkan manusia alami dan 
menjadi e orang suci melalui  
pendamaian Kristus tuhan, dan 
menjadi seperti seorang f anak, 
tunduk, lembut hati, rendah hati, 
sabar, penuh dengan kasih, berse-
dia tunduk pada segala sesuatu 
yang tuhan anggap patut untuk 
ditimpakan ke atas dirinya, bah-
kan seperti anak tunduk kepada 
ayahnya.

20 dan selain itu, aku berkata 
kepadamu, bahwa waktunya 
akan tiba ketika a pengetahuan 
tentang Juruselamat akan me-
nyebar ke b setiap bangsa, kaum, 
bahasa, dan khalayak.

21 dan lihatlah, ketika waktu 
itu tiba, tak seorang pun akan 

didapati a tanpa salah di hadapan 
allah, kecuali anak kecil, hanya 
melalui pertobatan dan iman 
pada nama tuhan allah yang 
mahakuasa.

22 dan bahkan pada waktu 
ini, ketika engkau akan telah 
mengajari rakyatmu apa yang 
telah tuhan allahmu perintah-
kan kepadamu, bahkan pada 
waktu itu mereka tidak lagi di-
dapati tanpa salah dalam pan-
dangan allah, kecuali menurut 
perkataan yang telah aku ucap-
kan kepadamu.

23 dan sekarang, aku telah 
mengucapkan firman yang te-
lah tuhan allah perintahkan 
kepadaku.

24 dan demikianlah firman 
tuhan: itu akan berdiri sebagai 
kesaksian yang cemerlang me-
nentang bangsa ini, pada hari  
penghakiman; yang mengenai-
nya mereka akan dihakimi, setiap 
orang menurut pekerjaannya, 
apakah itu baik, atau apakah 
itu jahat.

25 dan jika itu jahat mereka di-
hadapkan pada a pemandangan 
yang menyeramkan akan kesa-
lahan dan kekejian mereka sen-
diri, yang menyebabkan mereka 
menciut dari hadirat tuhan ke 
dalam keadaan b kegetiran dan 
siksaan tanpa akhir, dari mana 

 18 a mat. 18:3.
  b mosia 4:2;  

hel. 5:9.
 19 a 1 Kor. 2:11–14;  

mosia 16:2–3. 
PtS manusia alami.

  b PtS Kejatuhan adam 

dan hawa.
  c 2 taw. 30:8.
  d moro. 10:4–5. 

PtS roh Kudus.
  e PtS Orang Suci.
  f 3 Ne. 9:22.
 20 a a&P 3:16.

  b PtS Pekerjaan 
misionaris.

 21 a PtS tanggung 
Jawab.

 25 a alma 5:18; 12:14–15.
  b morm. 8:38. 
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mereka tidak dapat lagi kem-
bali; oleh karena itu mereka te-
lah meminum laknat bagi jiwa 
mereka sendiri.

26 Oleh karena itu, mereka te-
lah minum dari cawan kemur-
kaan allah, yang keadilan tidak 
dapat sangkal lagi bagi mereka 
daripada itu dapat menyangkal 
bahwa a adam akan jatuh ka-
rena dimakannya b buah terla-
rang olehnya; oleh karena itu, 
c belas kasihan tidak dapat me-
nuntut hak atas diri mereka lagi 
selamanya.

27 dan a siksaan mereka ada-
lah bagaikan sebuah b danau api 
dan belerang, yang nyalanya tak 
terpadamkan, dan yang asapnya 
naik ke atas selama-lamanya. de-
mikianlah tuhan telah memerin-
tahkanku. amin.

PaSal 4

Raja Benyamin melanjutkan ce-
ramahnya—Keselamatan datang 
karena Pendamaian—Percayalah ke-
pada Allah supaya diselamatkan—
Pertahankanlah pengampunan akan 
dosa-dosamu melalui kesetiaan—Be-
rikanlah harta kekayaanmu kepada 
yang miskin—Lakukanlah segala se-
suatu dalam kebijaksanaan dan ke-
tertiban. Kira-kira tahun 124 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
ketika raja Benyamin telah meng-
akhiri mengucapkan perkataan 
yang telah disampaikan kepada-
nya oleh malaikat tuhan, bahwa 
dia mengarahkan matanya ke se-
kitar khalayak ramai, dan melihat 
mereka telah jatuh ke tanah, ka-
rena a rasa takut akan tuhan telah 
datang ke atas diri mereka.

2 dan mereka telah melihat diri 
mereka dalam a keadaan badani 
mereka sendiri, bahkan b lebih 
rendah daripada debu bumi. dan 
mereka semua berseru nyaring 
dengan satu suara, mengatakan: 
ya berbelaskasihanlah, dan ber-
lakukanlah c darah pendamaian 
Kristus agar kami boleh mene-
rima pengampunan akan dosa-
dosa kami, dan hati kami boleh 
dimurnikan; karena kami per-
caya kepada yesus Kristus, Putra 
allah, yang d menciptakan langit 
dan bumi, dan segala sesuatu; 
yang akan turun ke antara anak-
anak manusia.

3 dan terjadilah bahwa setelah 
mereka mengucapkan perkataan 
ini roh tuhan datang ke atas diri 
mereka, dan mereka dipenuhi de-
ngan sukacita, setelah menerima 
a pengampunan akan dosa-dosa 
mereka, dan memperoleh keda-
maian b suara hati, karena c iman 
yang amat besar yang mereka 

 26 a morm. 9:12.
  b Kej. 3:1–12;  

2 Ne. 2:15–19;  
alma 12:21–23.

  c PtS Belas Kasihan.
 27 a PtS Kesalahan.
  b 2 Ne. 9:16;  

yakub 6:10;  
a&P 76:36.

4 1 a PtS takut.
 2 a PtS Badani.
  b hel. 12:7–8.
  c mosia 3:18;  

hel. 5:9.

  d PtS Penciptaan.
 3 a PtS Pengampunan 

akan dosa-dosa.
  b PtS Suara hati.
  c PtS iman. 
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miliki kepada yesus Kristus yang 
akan datang, menurut perkataan 
yang telah raja Benyamin ucap-
kan kepada mereka.

4 dan raja Benyamin kembali 
membuka mulutnya dan mulai 
berbicara kepada mereka, menga-
takan: temanku dan saudaraku, 
kaumku dan rakyatku, aku mau 
lagi meminta perhatianmu, agar 
kamu boleh mendengar dan me-
mahami sisa perkataanku yang 
akan aku ucapkan kepadamu.

5 Karena lihatlah, jika penge-
tahuan tentang kebaikan a allah 
pada waktu ini telah memba-
ngunkanmu pada suatu penger-
tian akan ketidakberartianmu, 
dan keadaanmu yang tak ber-
harga dan terjatuh—

6 aku berkata kepadamu, jika 
kamu telah sampai pada suatu 
a pengetahuan tentang kebaikan 
allah, dan kuasa-Nya yang tiada 
tara, dan kebijaksanaan-Nya, dan 
kesabaran-Nya, dan kepanjang-
sabaran-Nya terhadap anak-anak 
manusia; dan juga, b pendamaian 
yang telah dipersiapkan sejak 
c pelandasan dunia, agar dengan 
demikian keselamatan boleh da-
tang kepada dia yang akan me-
naruh d kepercayaannya kepada 
tuhan, dan akan tekun dalam me-
naati perintah-perintah-Nya, dan 
melanjutkan dalam iman bahkan 

sampai akhir kehidupannya, aku 
maksudkan kehidupan dari tu-
buh fana—

7 aku berkata, bahwa inilah 
orang yang menerima kesela-
matan, melalui pendamaian 
yang dipersiapkan sejak pelan-
dasan dunia bagi seluruh umat 
manusia, yang pernah ada sejak 
a kejatuhan adam, atau yang se-
karang ada, atau yang akan per-
nah ada, bahkan sampai akhir 
dunia.

8 dan inilah cara yang mela-
luinya keselamatan datang. dan 
a tidak ada keselamatan lain ke-
cuali ini yang telah dibicarakan; 
tidak juga ada syarat apa pun 
yang melaluinya manusia dapat 
diselamatkan kecuali syarat-sya-
rat yang telah aku beritahukan 
kepadamu.

9 Percayalah kepada allah; 
percayalah bahwa dia ada, dan 
bahwa dia menciptakan segala 
sesuatu, baik di langit maupun di 
bumi; percayalah bahwa dia me-
miliki segala a kebijaksanaan, dan 
segala kuasa, baik di langit mau-
pun di bumi; percayalah bahwa 
manusia tidak b memahami segala 
hal yang dapat tuhan pahami.

10 dan lagi, percayalah bahwa 
kamu mesti a bertobat dari do-
sa-dosamu dan meninggalkan-
nya, dan rendahkanlah hatimu 

 5 a musa 1:10.
 6 a PtS Ke-allah-an.
  b PtS Pendamaian.
  c mosia 15:19.
  d mzm. 36:8;  

2 Ne. 22:2;  

hel. 12:1.  
PtS Percaya, 
Kepercayaan.

 7 a PtS Kejatuhan adam 
dan hawa.

 8 a Kis. 4:12;  

2 Ne. 31:21;  
mosia 3:17.

 9 a rm. 11:33–34;  
yakub 4:8–13.

  b yes. 55:9.
 10 a PtS Pertobatan.
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di hadapan allah; dan mintalah 
dalam ketulusan hati agar dia 
akan b mengampunimu; dan se-
karang, jika kamu c memercayai 
segala hal ini pastikanlah bahwa 
kamu d melakukannya.

11 dan lagi aku berkata kepa-
damu seperti yang telah aku kata-
kan sebelumnya, bahwa sewaktu 
kamu telah sampai pada penge-
tahuan tentang kemuliaan allah, 
atau jika kamu telah mengenal 
tentang kebaikan-Nya dan te-
lah a mengenyam kasih-Nya, dan 
telah menerima b pengampunan 
akan dosa-dosamu, yang menye-
babkan sukacita yang sedemikian 
amat besarnya dalam jiwamu, 
demikian pula aku menghen-
daki agar kamu hendaknya ingat, 
dan selalu menyimpan sebagai 
ingatan, keagungan allah, dan 
c ketidakberartianmu sendiri, dan 
d kebaikan dan kepanjangsabar-
an-Nya terhadapmu, makhluk 
yang tidak layak, dan meren-
dahkan hatimu bahkan dalam 
kedalaman e kerendahan hati,  
f memanggil nama tuhan setiap 
hari, dan berdiri dengan tabah 
dalam iman tentang apa yang 
akan datang, yang diucapkan 
oleh mulut malaikat.

12 dan lihatlah, aku berkata 
kepadamu bahwa jika kamu 

melakukan ini kamu akan se-
lalu bersukacita, dan dipenuhi 
dengan a kasih allah, dan se-
lalu b mempertahankan pengam-
punan akan dosa-dosamu; dan 
kamu akan tumbuh dalam pe-
ngetahuan tentang kemuliaan 
dia yang menciptakanmu, atau 
dalam pengetahuan tentang apa 
yang tepat dan benar.

13 dan kamu tidak akan memi-
liki pikiran untuk saling mence-
derai, tetapi untuk hidup a dengan 
damai, dan untuk memberikan 
kepada setiap orang menurut 
apa yang adalah haknya.

14 dan kamu tidak akan membi-
arkan a anak-anakmu bahwa me-
reka lapar, atau telanjang; tidak 
juga akan kamu biarkan bahwa 
mereka melanggar hukum-hu-
kum allah, dan b berkelahi dan 
bertengkar satu sama lain, dan 
melayani iblis, yang adalah ma-
jikan dari dosa, atau yang adalah 
roh jahat yang telah dibicarakan 
oleh leluhur kita, dia yang adalah 
musuh bagi segala kebenaran.

15 tetapi kamu akan a menga-
jari mereka untuk b berjalan di ja-
lan kebenaran dan kesungguhan; 
kamu akan mengajari mereka un-
tuk saling c mengasihi, dan untuk 
saling melayani.

16 dan juga, kamu sendiri akan 

 10 b a&P 61:2.
  c mat. 7:24–27.
  d 2 Ne. 31:19–21.
 11 a alma 36:24–26.
  b PtS Pengampunan 

akan dosa-dosa.
  c musa 1:10.
  d Kel. 34:6; moro. 8:3.

  e PtS rendah hati,  
Kerendahan hati.

  f PtS doa.
 12 a PtS Kasih.
  b mosia 4:26; alma 

4:13–14; 5:26–35; 
a&P 20:31–34.
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 14 a 1 tim. 5:8; a&P 83:4.
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 15 a a&P 68:25–28;  
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  b PtS Berjalan bersama 
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a menyokong mereka yang berada 
dalam kebutuhan akan sokong-
anmu; kamu akan memberikan 
harta kekayaanmu kepada dia 
yang berada dalam kebutuhan; 
dan kamu tidak akan membiar-
kan bahwa b pengemis menga-
jukan permohonan kepadamu 
dengan sia-sia, dan mengusir-
nya untuk binasa.

17 Barangkali engkau akan a ber-
kata: Orang itu telah membawa 
ke atas dirinya sendiri kegetiran-
nya; oleh karena itu aku akan 
menahan tanganku, dan tidak 
akan memberi kepadanya dari 
makananku, tidak juga membe-
rikan kepadanya dari harta ke-
kayaanku agar dia boleh tidak 
menderita, karena hukumannya 
adalah adil—

18 tetapi aku berkata kepa-
damu, hai manusia, barang siapa 
melakukan ini orang yang sama 
memiliki alasan besar untuk ber-
tobat; dan kecuali dia bertobat 
dari apa yang telah dia lakukan 
dia binasa selamanya, dan tidak 
memiliki kepemilikan di dalam 
kerajaan allah.

19 Karena lihatlah, bukankah 
kita semua adalah pengemis? ti-
dakkah kita semua bergantung 
kepada makhluk yang sama, 
bahkan allah, untuk semua harta 
kekayaan yang kita miliki, un-
tuk makanan maupun juga pa-
kaian, dan untuk emas, dan 

untuk perak, dan untuk semua 
kekayaan yang kita miliki dari 
setiap jenis?

20 dan lihatlah, bahkan pada 
waktu ini, kamu telah memang-
gil nama-Nya, dan mengemis 
untuk pengampunan akan dosa-
dosamu. dan apakah dia mem-
biarkan bahwa kamu mengemis 
dengan sia-sia? tidak; dia te-
lah mencurahkan roh-Nya ke 
atas dirimu, dan telah menye-
babkan bahwa hatimu akan di-
penuhi dengan a sukacita, dan 
telah menyebabkan bahwa mu-
lutmu akan terkatup sehingga 
kamu tidak dapat menemukan 
tuturan, sedemikian amat besar-
nya sukacitamu.

21 dan sekarang, jika allah, 
yang telah menciptakanmu, ke 
atas siapa kamu bergantung un-
tuk kehidupanmu dan untuk 
segala yang kamu miliki dan ada-
nya, memberikan kepadamu apa 
pun yang kamu minta yang be-
nar, dalam iman, percaya bahwa 
kamu akan menerima, ya, maka, 
betapa kamu seharusnya a mem-
berikan harta kekayaan yang 
kamu miliki satu sama lain.

22 dan jika kamu a menghakimi 
orang yang mengajukan permo-
honan kepadamu untuk harta ke-
kayaanmu agar dia tidak binasa, 
dan mengecamnya, seberapa le-
bih adil akan jadinya penghu-
kumanmu karena b menahan 

 16 a PtS Kasih amal; 
Pelayanan.

  b ul. 15:7–11;  
ams. 21:13;  

yes. 10:1–2.
 17 a ams. 17:5.
 20 a PtS Sukacita.
 21 a PtS Kesejahteraan; 

Pelayanan.
 22 a mat. 7:1–2;  

yoh. 7:24.
  b 1 yoh. 3:17.
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harta kekayaanmu, yang bukan 
kepunyaanmu tetapi kepunyaan 
allah, yang juga mempunyai 
hidupmu; namun kamu tidak 
mengajukan permohonan, tidak 
juga bertobat dari apa yang telah 
engkau lakukan.

23 aku berkata kepadamu, ce-
lakalah bagi orang itu, karena 
harta kekayaannya akan musnah 
bersamanya; dan sekarang, aku 
mengatakan hal-hal ini kepada 
mereka yang a kaya berkaitan de-
ngan apa yang dari dunia ini.

24 dan lagi, aku berkata kepada 
yang miskin, kamu yang tidak 
punya namun memiliki cukup, 
sehingga kamu tetap dari hari 
ke hari; aku maksudkan kamu 
semua yang menolak pengemis, 
karena kamu tidak punya; aku 
menghendaki bahwa kamu ber-
kata dalam hatimu bahwa: aku 
tidak memberi karena aku tidak 
punya, tetapi jika aku punya aku 
akan a memberi.

25 dan sekarang, jika kamu 
mengatakan ini dalam hatimu 
kamu tetap tak bersalah, jika ti-
dak kamu akan a dihukum; dan 
penghukumanmu adalah adil 
karena kamu mendambakan apa 
yang tidak kamu terima.

26 dan sekarang, demi kepen-
tingan hal-hal ini yang telah aku 
ucapkan kepadamu—yaitu, demi 
mempertahankan pengampunan 
akan dosa-dosamu dari hari ke 

hari, agar kamu boleh a berjalan 
tak bersalah di hadapan allah—
aku menghendaki agar kamu 
hendaknya b memberikan harta 
kekayaanmu kepada yang c mis-
kin, setiap orang menurut apa 
yang dia miliki, seperti d mem-
beri makan yang lapar, memberi 
pakaian yang telanjang, mengun-
jungi yang sakit dan melayani 
demi pertolongan mereka, baik 
secara rohani maupun secara 
duniawi, menurut keinginan 
mereka.

27 dan pastikanlah bahwa se-
gala hal ini dilakukan dalam 
kebijaksanaan dan ketertiban; 
karena tidaklah dituntut bahwa 
seseorang hendaknya berlari 
a lebih cepat lebih daripada dia 
memiliki kekuatan. dan lagi, 
adalah perlu bahwa dia hen-
daknya tekun, agar dengan de-
mikian dia boleh memenangkan 
hadiahnya; oleh karena itu, se-
gala sesuatu mestilah dilakukan 
dengan tertib.

28 dan aku menghendaki agar 
kamu hendaknya ingat, bahwa 
barang siapa di antara kamu 
meminjam dari sesamanya hen-
daknya dia mengembalikan apa 
yang dia pinjam, menurut se-
perti yang dia sepakati, bila ti-
dak engkau akan berbuat dosa; 
dan barangkali engkau akan me-
nyebabkan sesamamu berbuat 
dosa juga.

 23 a a&P 56:16.
 24 a mrk. 12:44.
 25 a a&P 56:17.
 26 a PtS Berjalan 

bersama allah.
  b yakub 2:17–19.
  c Za. 7:10;  

alma 1:27. 

PtS Sedekah.
  d yes. 58:10–11;  

a&P 104:17–18.
 27 a a&P 10:4.
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29 dan akhirnya, aku tidak da-
pat memberi tahu kamu segala 
sesuatu yang dengannya kamu 
bisa berbuat dosa; karena ada 
berbagai ragam jalan dan cara, 
bahkan sedemikian banyak-
nya sehingga aku tidak dapat 
menghitungnya.

30 tetapi sebanyak ini aku da-
pat memberi tahu kamu, bahwa 
jika kamu tidak a menjaga dirimu, 
dan b pikiranmu, dan c perkata-
anmu, dan perbuatanmu, dan 
menaati perintah-perintah allah, 
dan melanjutkan dalam iman ten-
tang apa yang telah kamu dengar 
mengenai kedatangan tuhan kita, 
bahkan sampai akhir hidupmu, 
kamu mestilah binasa. dan seka-
rang, hai manusia, ingatlah, dan 
janganlah binasa.

PaSal 5

Orang Suci menjadi putra dan 
putri Kristus melalui iman—Me-
reka karena itu disebut dengan nama 
Kristus—Raja Benyamin mendesak 
mereka untuk tabah dan tak tergo-
yahkan dalam pekerjaan baik. Kira-
kira tahun 124 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
ketika raja Benyamin telah berbi-
cara demikian kepada rakyatnya, 
dia mengutus ke antara mereka, 
berhasrat untuk mengetahui dari 

rakyatnya apakah mereka me-
mercayai perkataan yang telah 
dia ucapkan kepada mereka.

2 dan mereka semua berseru 
dengan satu suara, mengatakan: 
ya, kami memercayai segala per-
kataan yang telah engkau ucap-
kan kepada kami; dan juga, kami 
mengetahui akan kepastian dan 
kebenarannya, karena roh tuhan 
yang mahakuasa, yang telah  
mengerjakan a perubahan yang 
hebat dalam diri kami, atau da-
lam hati kami, sehingga kami 
tidak memiliki lagi watak un-
tuk melakukan b yang jahat, te-
tapi melakukan yang baik secara 
berkelanjutan.

3 dan kami, diri kami sendiri, 
juga, melalui kebaikan allah 
yang tak terbatas, dan pernya-
taan roh-Nya, memiliki peman-
dangan yang hebat tentang apa 
yang akan datang; dan seandai-
nya arif, kami dapat bernubuat 
tentang segala sesuatu.

4 dan adalah iman yang telah 
kami miliki pada apa yang telah 
raja kami ucapkan kepada kami 
yang telah membawa kami pada 
pengetahuan yang besar ini, yang 
dengannya kami bersukacita de-
ngan sukacita yang demikian 
amat besar.

5 dan kami bersedia untuk ma-
suk ke dalam suatu a perjanjian 
dengan allah kami untuk mela-
kukan kehendak-Nya, dan untuk 

 30 a alma 12:14. 
PtS Berjaga.

  b mrk. 7:18–23. 
PtS Pikiran.

  c mat. 15:18–20. 
PtS Perkataan tak 
Senonoh.

5 2 a alma 5:14. 

PtS dilahirkan 
Kembali.

  b alma 19:33.
 5 a mosia 18:10.
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patuh pada perintah-perintah-
Nya dalam segala hal yang dia 
akan perintahkan kepada kami, 
sepanjang sisa hidup kami, agar 
kami boleh tidak membawa ke 
atas diri kami suatu b siksaan  
yang tak pernah berakhir, se-
perti yang telah diucapkan oleh 
c malaikat, agar kami boleh ti-
dak minum dari cawan kemur-
kaan allah.

6 dan sekarang, inilah perka-
taan yang raja Benyamin has-
ratkan dari mereka; dan oleh 
karena itu dia berkata kepada 
mereka: Kamu telah mengucap-
kan perkataan yang aku hasrat-
kan; dan perjanjian yang telah 
kamu buat adalah sebuah per-
janjian yang benar.

7 dan sekarang, karena perjan-
jian yang telah kamu buat, kamu 
akan disebut a anak-anak Kristus, 
putra-Nya, dan putri-Nya; karena 
lihatlah, hari ini dia telah secara 
rohani b memperanakkanmu; ka-
rena kamu berkata bahwa c ha-
timu diubah melalui iman pada 
nama-Nya; oleh karena itu, kamu 
d dilahirkan dari-Nya dan telah 
menjadi e putra-Nya dan putri-
Nya.

8 dan di bawah kepala ini kamu 
dijadikan a bebas, dan b tidak  

ada kepala lain yang melalui-
nya kamu dapat dijadikan bebas. 
tidak ada c nama lain diberikan 
yang melaluinya keselamatan  
datang; oleh karena itu, aku 
menghendaki agar kamu hendak-
nya d mengambil ke atas dirimu 
nama Kristus, kamu semua yang 
telah masuk ke dalam perjan-
jian dengan allah bahwa kamu 
hendaknya patuh sampai akhir 
hidupmu.

9 dan akan terjadi bahwa ba-
rang siapa melakukan ini akan 
didapati pada sisi kanan allah, 
karena dia akan mengetahui 
nama yang dengannya dia dise-
but; karena dia akan disebut de-
ngan nama Kristus.

10 dan sekarang, akan terjadi, 
bahwa barang siapa tidak akan 
mengambil ke atas dirinya nama 
Kristus mesti disebut dengan 
a nama lain; oleh karena itu, dia 
mendapati dirinya pada b sisi 
kiri allah.

11 dan aku menghendaki agar 
kamu hendaknya ingat juga, 
bahwa inilah a nama yang telah 
aku katakan akan aku berikan 
kepadamu yang tidak pernah 
akan dihapuskan, kecuali mela-
lui pelanggaran; oleh karena itu, 
indahkanlah agar kamu tidak 

 5 b mosia 3:25–27.
  c mosia 3:2.
 7 a mosia 27:24–26; 
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melanggar, agar nama itu tidak 
dihapuskan dari hatimu.

12 aku berkata kepadamu, aku 
menghendaki agar kamu hen-
daknya ingat untuk a menyimpan 
nama itu tertulis selalu dalam 
hatimu, agar kamu tidak dida-
pati pada sisi kiri allah, tetapi 
agar kamu mendengar dan me-
ngenal suara yang dengannya 
kamu akan disebut, dan juga, 
nama yang dengannya dia akan 
memanggilmu.

13 Karena bagaimanakah sese-
orang a mengenal majikan yang  
tidak dia layani, dan yang adalah 
orang asing baginya, dan berada 
jauh dari pemikiran dan maksud 
hatinya?

14 dan lagi, apakah seseorang 
mengambil seekor keledai yang 
adalah kepunyaan sesamanya, 
dan menahannya? aku berkata 
kepadamu, tidak; dia bahkan ti-
dak akan membiarkan bahwa itu 
akan makan di antara kawanan 
ternaknya, tetapi akan mengha-
launya pergi, dan mengusirnya 
keluar. aku berkata kepadamu, 
bahwa demikian pula akan ter-
jadi di antara kamu jika kamu 
tidak mengetahui nama yang de-
ngannya kamu dipanggil.

15 Oleh karena itu, aku meng-
hendaki agar kamu hendaknya 
tabah dan tak tergoyahkan, se-
lalu berlimpah ruah dalam pe-
kerjaan baik, agar Kristus, tuhan 
allah yang mahakuasa, boleh 

a memeteraikanmu sebagai mi-
lik-Nya, agar kamu boleh di-
bawa ke surga, agar kamu boleh 
memperoleh keselamatan abadi 
dan kehidupan kekal, melalui 
kebijaksanaan, dan kuasa, dan 
keadilan, dan belas kasihan dia 
yang b menciptakan segala sesu-
atu, di langit dan di bumi, yang 
adalah allah yang melebihi se-
galanya. amin.

PaSal 6

Raja Benyamin mencatat nama 
orang-orang dan menetapkan imam 
untuk mengajar mereka—Mosia me-
merintah sebagai raja yang saleh. Ki-
ra-kira tahun 124–121 SM.

dan sekarang, raja Benyamin 
berpikir adalah arif, setelah sele-
sai berbicara kepada orang-orang, 
bahwa dia hendaknya a mencatat 
nama mereka semua yang telah 
masuk ke dalam sebuah perjan-
jian dengan allah untuk menaati 
perintah-perintah-Nya.

2 dan terjadilah bahwa tidak 
ada satu jiwa pun, kecuali anak-
anak kecil, yang tidak masuk ke 
dalam perjanjian dan telah meng-
ambil ke atas diri mereka nama 
Kristus.

3 dan lagi, terjadilah bahwa ke-
tika raja Benyamin telah meng-
akhiri segala hal ini, dan telah 
menahbiskan putranya a mosia 

 12 a a&P 18:23–25.
 13 a mosia 26:24–27.
 15 a PtS Pemanggilan 

dan Pemilihan; 
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untuk menjadi penguasa dan raja 
atas rakyatnya, dan telah mem-
berikannya segala tanggung ja-
wab mengenai kerajaan, dan juga 
telah b menetapkan imam untuk 
c mengajar orang-orang, agar  
dengan demikian mereka boleh 
mendengar dan mengetahui pe-
rintah-perintah allah, dan un-
tuk menggugah mereka sebagai 
ingatan akan d sumpah yang te-
lah mereka buat, dia membubar-
kan khalayak ramai, dan mereka 
kembali, setiap orang, menurut 
keluarga mereka, ke rumah me-
reka sendiri.

4 dan a mosia mulai memerin-
tah sebagai pengganti ayahnya. 
dan dia mulai memerintah pada 
tahun ketiga puluh dari usia-
nya, menjadikan secara keselu-
ruhan, kira-kira empat ratus dan 
tujuh puluh enam tahun sejak 
b waktu ketika lehi meninggal-
kan yerusalem.

5 dan raja Benyamin hidup tiga 
tahun dan dia mati.

6 dan terjadilah bahwa raja 
mosia berjalan di jalan tuhan, 
dan menaati keputusan-Nya 
dan peraturan-Nya, dan mena-
ati perintah-Nya dalam segala 
apa pun yang dia perintahkan 
kepadanya.

7 dan raja mosia menyuruh 
rakyatnya agar mereka hendak-
nya mengolah tanah. dan dia 
juga, dirinya sendiri, mengolah 
tanah, agar dengan demikian dia 

boleh a tidak menjadi beban bagi 
rakyatnya, agar dia boleh mela-
kukan menurut apa yang telah 
ayahnya lakukan dalam segala 
hal. dan tidak ada perselisihan 
di antara seluruh rakyatnya un-
tuk kurun waktu tiga tahun.

PaSal 7

Amon menemukan tanah Lehi-Nefi, 
di mana Limhi adalah raja—Rak-
yat Limhi berada dalam perbudakan 
orang-orang Laman—Limhi menu-
turkan kembali sejarah mereka—Se-
orang nabi (Abinadi) telah bersaksi 
bahwa Kristus adalah Allah dan 
Bapa segala sesuatu—Mereka yang 
menabur kekotoran menuai angin 
puyuh, dan mereka yang menaruh 
kepercayaan mereka kepada Tuhan 
akan dibebaskan. Kira-kira tahun 
121 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
setelah raja mosia mengalami 
kedamaian berkelanjutan un-
tuk kurun waktu tiga tahun, dia 
berhasrat untuk mengetahui me-
ngenai orang-orang yang a pergi 
untuk berdiam di tanah lehi-
Nefi, atau di Kota lehi-Nefi; 
karena rakyatnya tidak mende-
ngar apa pun dari mereka sejak 
waktu mereka meninggalkan ta-
nah b Zarahemla; oleh karena itu, 
mereka melelahkannya dengan 
usikan mereka.

 3 b PtS Penahbisan.
  c alma 4:7.
  d mosia 5:5–7.

 4 a PtS mosia, Putra 
Benyamin.

  b 1 Ne. 1:4.

 7 a 2 Kor. 11:9.
7 1 a Omni 1:27–30.
  b Omni 1:13.
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2 dan terjadilah bahwa raja mo-
sia mengabulkan bahwa enam be-
las pria mereka yang kuat boleh 
pergi ke tanah lehi-Nefi, untuk 
mencari tahu mengenai sauda-
ra-saudara mereka.

3 dan terjadilah bahwa pada 
keesokan harinya mereka mu-
lai pergi, memiliki bersama me-
reka seorang amon, dia adalah 
seorang pria yang kuat dan per-
kasa, dan keturunan Zarahemla; 
dan dia adalah juga pemimpin 
mereka.

4 dan sekarang, mereka tidak 
mengetahui lintasan yang hen-
daknya mereka jalani di padang 
belantara untuk pergi ke tanah 
lehi-Nefi; oleh karena itu mereka 
mengembara berhari-hari di pa-
dang belantara, bahkan empat pu-
luh hari mereka mengembara.

5 dan ketika mereka telah me-
ngembara empat puluh hari me-
reka tiba di sebuah bukit, yang 
adalah utara dari tanah a Silom, 
dan di sana mereka memancang-
kan tenda-tenda mereka.

6 dan amon membawa tiga 
saudaranya, dan nama mereka 
adalah amaleki, helem, dan 
hem, dan mereka pergi turun 
ke tanah a Nefi.

7 dan lihatlah, mereka mene-
mui raja dari orang-orang yang 
berada di tanah Nefi, dan di ta-
nah Silom; dan mereka dikepung 
oleh pengawal raja, dan ditang-
kap, dan diikat, dan dimasukkan 
ke tahanan.

8 dan terjadilah ketika mereka 
telah berada di dalam tahanan 
dua hari mereka dibawa lagi ke 
hadapan raja, dan ikatan mereka 
dilepaskan; dan mereka berdiri 
di hadapan raja, dan diizinkan, 
atau lebih tepat diperintahkan, 
agar mereka hendaknya men-
jawab pertanyaan-pertanyaan 
yang akan dia tanyakan kepada 
mereka.

9 dan dia berkata kepada me-
reka: lihatlah, aku adalah a limhi, 
putra Nuh, yang adalah putra 
Zenif, yang datang dari tanah 
Zarahemla untuk mewarisi ta-
nah ini, yang adalah tanah lelu-
hur mereka, yang dijadikan raja 
berdasarkan suara rakyat.

10 dan sekarang, aku berhasrat 
untuk mengetahui alasan yang 
dengannya kamu sedemikian be-
raninya sehingga datang mende-
kati tembok-tembok kota, ketika 
aku, diriku sendiri, berada ber-
sama para pengawalku di luar 
gerbang?

11 dan sekarang, karena alasan 
ini telah aku biarkan agar kamu 
hendaknya dilindungi, agar aku 
boleh bertanya kepadamu, bila 
tidak aku telah menyuruh agar 
para pengawalku hendaknya 
menghukummu mati. Kamu di-
izinkan untuk berbicara.

12 dan sekarang, ketika amon 
melihat bahwa dia diizinkan 
untuk berbicara, dia maju dan 
membungkukkan dirinya di ha-
dapan raja; dan bangkit kembali 

 5 a mosia 9:6, 8, 14.  6 a 2 Ne. 5:8.  9 a mosia 11:1.
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dia berkata: ya raja, aku sangat 
penuh rasa terima kasih di ha-
dapan allah hari ini karena aku 
masih hidup, dan diizinkan un-
tuk berbicara; dan aku akan ber-
ikhtiar untuk berbicara dengan 
keberanian;

13 Karena aku yakin bahwa 
jika kamu telah mengenalku 
kamu tidak akan membiarkan 
bahwa aku hendaknya menge-
nakan ikatan ini. Karena aku 
adalah amon, dan adalah ketu-
runan a Zarahemla, dan telah da-
tang dari tanah Zarahemla untuk 
mencari tahu mengenai saudara-
saudara kami, yang Zenif bawa 
keluar dari tanah itu.

14 dan sekarang, terjadilah 
bahwa setelah limhi mende-
ngar perkataan amon, dia amat 
gembira, dan berkata: Seka-
rang, aku tahu dengan suatu 
kepastian bahwa saudara-sau-
daraku yang berada di tanah 
Zarahemla masih hidup. dan 
sekarang, aku akan bersukacita; 
dan esok hari aku akan menye-
babkan agar rakyatku akan ber-
sukacita juga.

15 Karena lihatlah, kami be-
rada dalam perbudakan orang-
orang laman, dan a dipajaki 
dengan pajak yang berat untuk 
ditanggung. dan sekarang, li-
hatlah, saudara-saudara kami 
akan membebaskan kami ke-
luar dari perbudakan kami, atau 
keluar dari tangan orang-orang 
laman, dan kami akan menjadi 

budak mereka; karena adalah 
lebih baik bahwa kami menjadi 
budak orang-orang Nefi dari-
pada membayar upeti kepada 
raja orang-orang laman.

16 dan sekarang, raja limhi 
memerintahkan para pengawal-
nya bahwa mereka hendaknya 
tidak lagi mengikat amon tidak 
juga saudara-saudaranya, tetapi 
menyuruh agar mereka hendak-
nya pergi ke bukit yang berada 
di utara Silom, dan membawa 
saudara-saudara mereka ke da-
lam kota, agar dengan demikian 
mereka boleh makan, dan mi-
num, dan mengistirahatkan diri 
mereka dari kerja di perjalanan 
mereka; karena mereka telah 
menderita banyak hal; mereka 
telah menderita kelaparan, ke-
hausan, dan keletihan.

17 dan sekarang, terjadilah ke-
esokan harinya raja limhi me-
ngirimkan suatu maklumat ke 
antara seluruh rakyatnya, agar 
dengan demikian mereka bo-
leh berkumpul bersama ke a bait 
suci, untuk mendengar perka-
taan yang akan dia ucapkan ke-
pada mereka.

18 dan terjadilah bahwa ke-
tika mereka telah berkumpul 
bersama maka dia berbicara ke-
pada mereka dengan cara ini, me-
ngatakan: hai kamu, rakyatku, 
angkatlah kepalamu dan terhi-
burlah; karena lihatlah, wak-
tunya ada di depan mata, atau 
tidaklah terlalu jauh, ketika kita 

 13 a Omni 1:12–15.  15 a mosia 19:15.  17 a 2 Ne. 5:16.
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tidak akan lagi berada dalam ke-
tundukan kepada musuh kita, 
terlepas dari banyaknya perju-
angan kita, yang telah sia-sia; 
namun aku percaya tetap ada 
suatu perjuangan yang mang-
kus untuk dibuat.

19 Oleh karena itu, angkatlah 
kepalamu, dan bersukacitalah, 
dan taruhlah kepercayaanmu 
kepada a allah, kepada allah itu 
yang adalah allah abraham, dan 
ishak, dan yakub; dan juga, allah 
itu yang b membawa anak-anak 
israel keluar dari tanah mesir, 
dan menyebabkan bahwa me-
reka hendaknya berjalan melalui 
laut merah di atas tanah kering, 
dan memberi makan mereka de-
ngan c manna agar mereka boleh 
tidak binasa di padang belantara; 
dan banyak hal lagi dia lakukan 
bagi mereka.

20 dan lagi, allah yang sama itu 
telah membawa leluhur kita a ke-
luar dari tanah yerusalem, dan te-
lah memelihara dan melindungi 
umat-Nya bahkan sampai seka-
rang; dan lihatlah, adalah karena 
kedurhakaan dan kekejian kita 
sehingga dia telah membawa 
kita ke dalam perbudakan.

21 dan kamu semua adalah 
saksi hari ini, bahwa Zenif, yang 
dijadikan raja atas bangsa ini, dia 
yang a terlalu bersemangat untuk 
mewarisi tanah leluhurnya, oleh 
karena itu ditipu oleh kelicikan 
dan kelicinan raja laman, yang 

setelah masuk ke dalam suatu ke-
sepakatan dengan raja Zenif, dan 
setelah menyerahkan ke dalam 
tangannya kepemilikan atas seba-
gian dari tanah itu, atau bahkan 
Kota lehi-Nefi, dan Kota Silom; 
dan tanah di sekitarnya—

22 dan semua ini dia lakukan, 
untuk tujuan tunggal a membawa 
rakyat ini ke dalam ketundukan 
atau ke dalam perbudakan. dan 
lihatlah, kita pada waktu ini 
membayar upeti kepada raja 
orang-orang laman, dengan jum-
lah setengah dari jagung kita, 
dan jawawut kita, dan bahkan 
seluruh biji-bijian kita dari setiap 
jenis, dan setengah dari pertam-
bahan kawanan domba kita dan 
kawanan ternak kita; dan bahkan 
setengah dari seluruh yang kita 
punyai atau miliki, raja orang-
orang laman tuntut dari kita, 
atau nyawa kita.

23 dan sekarang, tidakkah ini 
memilukan untuk ditanggung? 
dan tidakkah ini, kesengsaraan 
kita, hebat? Sekarang lihatlah, be-
tapa besar alasan yang kita miliki 
untuk berduka nestapa.

24 ya, aku berkata kepadamu, 
besarlah alasan yang kita miliki 
untuk berduka nestapa; karena 
lihatlah berapa banyak dari sau-
dara-saudara kita telah dibunuh,  
dan darah mereka telah ditumpah-
kan dengan sia-sia, dan semua-
nya karena kedurhakaan.

25 Karena jika bangsa ini tidak 
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terjatuh ke dalam pelanggaran 
tuhan tidak akan membiarkan 
bahwa kejahatan besar ini akan 
datang ke atas diri mereka. te-
tapi lihatlah, mereka tidak mau 
menyimak firman-Nya; tetapi 
timbul perselisihan di antara 
mereka, bahkan sedemikian be-
sarnya sehingga mereka menum-
pahkan darah di antara mereka 
sendiri.

26 dan seorang a nabi tuhan te-
lah mereka bunuh; ya, orangnya 
allah yang terpilih, yang mem-
beri tahu mereka tentang keja-
hatan dan kekejian mereka, dan 
bernubuat tentang banyak hal 
yang akan datang, ya, bahkan 
kedatangan Kristus.

27 dan karena dia berkata ke-
pada mereka bahwa Kristus 
adalah a allah, Bapa dari segala 
sesuatu, dan berkata bahwa dia 
akan mengambil ke atas diri-Nya 
rupa manusia, dan itu akan men-
jadi b rupa menurut apa manusia 
diciptakan pada awalnya; atau 
dengan perkataan lain, dia ber-
kata bahwa manusia diciptakan 
menurut rupa c allah, dan bahwa 
allah akan turun ke antara anak-
anak manusia, dan mengambil ke 
atas diri-Nya daging dan darah, 
dan pergi ke atas muka bumi—

28 dan sekarang, karena dia me-
ngatakan ini, mereka menghu-
kumnya mati; dan banyak lagi hal 

yang mereka lakukan yang mem-
bawa kemurkaan allah ke atas 
diri mereka. Oleh karena itu, sia-
pakah yang heran bahwa mereka 
berada dalam perbudakan, dan 
bahwa mereka dihantam dengan 
kesengsaraan yang parah?

29 Karena lihatlah, tuhan telah 
berfirman: aku tidak akan a me-
nyokong umat-Ku pada masa 
pelanggaran mereka; tetapi aku 
akan menghalangi jalan mereka 
sehingga mereka tidak makmur; 
dan perbuatan mereka akan men-
jadi seperti batu sandungan di 
hadapan mereka.

30 dan lagi, dia berfirman: Jika 
umat-Ku akan menabur a keko-
toran, mereka akan b menuai se-
kamnya dalam angin puyuh; dan 
dampaknya adalah racun.

31 dan lagi dia berfirman: 
Jika umat-Ku akan menabur ke-
kotoran, mereka akan menuai 
a angin timur, yang membawa 
kehancuran segera.

32 dan sekarang, lihatlah, janji 
tuhan digenapi, dan kamu di-
hantam dan disengsarakan.

33 tetapi jika kamu akan a ber-
paling kepada tuhan dengan 
maksud hati yang sepenuhnya, 
dan menaruh kepercayaanmu 
kepada-Nya, dan melayani-Nya 
dengan segenap ketekunan pi-
kiran, jika kamu melakukan ini, 
dia akan, menurut kehendak 
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dan kesenangan-Nya sendiri, 
membebaskanmu keluar dari 
perbudakan.

PaSal 8

Amon mengajar rakyat Limhi—
Dia mendapat tahu tentang dua pu-
luh empat lempengan orang-orang 
Yared—Catatan-catatan kuno dapat 
diterjemahkan oleh para pelihat—
Tidak ada karunia yang lebih besar 
daripada sebagai pelihat. Kira-kira 
tahun 121 SM.

dan terjadilah bahwa setelah 
raja limhi mengakhiri berbi-
cara kepada rakyatnya, karena 
dia mengucapkan banyak hal 
kepada mereka dan hanya sedi-
kit darinya telah aku tuliskan da-
lam kitab ini, dia memberi tahu 
rakyatnya segala hal mengenai 
saudara-saudara mereka yang 
berada di tanah Zarahemla.

2 dan dia menyuruh agar amon 
hendaknya berdiri di hadapan 
khalayak ramai, dan mencerita-
kan kembali kepada mereka se-
gala yang telah terjadi kepada 
saudara-saudara mereka sejak 
waktu ketika Zenif pergi keluar 
dari tanah itu bahkan sampai 
waktu ketika dia sendiri pergi 
keluar dari tanah itu.

3 dan dia juga mencerita-
kan kembali kepada mereka 
perkataan terakhir yang telah 
raja Benyamin ajarkan kepada 

mereka, dan menjelaskannya ke-
pada rakyat raja limhi, supaya 
mereka boleh mengerti segala 
perkataan yang dia ucapkan.

4 dan terjadilah bahwa sete-
lah dia melakukan semua ini, 
maka raja limhi membubarkan 
khalayak ramai, dan menyuruh 
agar mereka hendaknya kem-
bali setiap orang ke rumahnya 
sendiri.

5 dan terjadilah bahwa dia me-
nyuruh agar lempengan-lem-
pengan yang memuat a catatan 
tentang bangsanya sejak waktu 
ketika mereka meninggalkan ta-
nah Zarahemla, hendaknya di-
bawa ke hadapan amon, agar 
dia boleh membacanya.

6 Sekarang, segera setelah 
amon membaca catatan itu, 
raja bertanya kepadanya un-
tuk mengetahui apakah dia da-
pat menafsirkan bahasa-bahasa, 
dan amon memberi tahu dirinya 
bahwa dia tidak dapat.

7 dan raja berkata kepadanya: 
dipilukan oleh kesengsaraan 
rakyatku, aku menyuruh agar 
empat puluh dan tiga orangku 
hendaknya mengadakan perja-
lanan ke padang belantara, agar 
dengan demikian mereka boleh 
menemukan tanah Zarahemla, 
agar kami boleh memohon ke-
pada saudara-saudara kami un-
tuk membebaskan kami keluar 
dari perbudakan.

8 dan mereka tersesat di padang 
belantara untuk kurun waktu 

8 5 a mosia 9–22.
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berhari-hari, namun mereka te-
kun, dan tidak menemukan tanah 
Zarahemla tetapi kembali ke ta-
nah ini, setelah melakukan per-
jalanan di suatu tanah di antara 
banyak perairan, setelah mene-
mukan tanah yang tertutup de-
ngan tulang-tulang dari manusia, 
dan dari binatang, dan juga ter-
tutup dengan reruntuhan ba-
ngunan dari setiap jenis, setelah 
menemukan tanah yang telah di-
diami oleh suatu bangsa yang ada 
sebanyak bala tentara israel.

9 dan sebagai kesaksian bahwa 
apa yang telah mereka kata-
kan adalah benar mereka telah 
membawa a dua puluh empat 
lempengan yang diisi dengan 
ukiran, dan itu adalah dari emas 
murni.

10 dan lihatlah, juga, mereka 
telah membawa a lempengan 
dada, yang besar, dan itu ada-
lah dari b kuningan dan dari tem-
baga, dan sepenuhnya dalam 
keadaan baik.

11 dan lagi, mereka telah mem-
bawa pedang-pedang, yang pang-
kalnya telah musnah, dan mata 
pedangnya digerogoti oleh karat; 
dan tidak ada seorang pun di ta-
nah itu yang sanggup menafsir-
kan bahasa atau ukiran yang ada 
di atas lempengan-lempengan 
itu. Oleh karena itu aku berkata 
kepadamu: dapatkah engkau 
menerjemahkan?

12 dan aku berkata kepadamu 

lagi: tahukah engkau tentang 
siapa pun yang dapat menerje-
mahkan? Karena aku berhasrat 
agar catatan-catatan ini hendak-
nya diterjemahkan ke dalam ba-
hasa kami; karena, barangkali, itu 
akan memberi kami suatu penge-
tahuan tentang sisa dari bangsa 
yang telah dihancurkan, dari 
mana catatan-catatan ini datang; 
atau, barangkali, itu akan mem-
berikan kami suatu pengetahuan 
tentang bahkan bangsa ini yang 
telah dihancurkan; dan aku ber-
hasrat untuk mengetahui penye-
bab kehancuran mereka.

13 Sekarang, amon berkata 
kepadanya: aku dapat dengan 
pasti memberi tahu engkau, ya 
raja, tentang seseorang yang 
dapat a menerjemahkan catatan-
catatan ini; karena dia memiliki 
dengan apa dia dapat melihat, 
dan menerjemahkan semua ca-
tatan yang berasal dari zaman 
kuno; dan itu adalah karunia dari 
allah. dan benda-benda itu dise-
but b alat tafsir, dan tak seorang 
pun dapat melihat ke dalamnya 
kecuali dia diperintahkan, agar 
jangan dia akan mencari yang se-
harusnya tidak dia cari dan dia 
akan binasa. dan barang siapa 
diperintahkan untuk melihat ke 
dalamnya, orang yang sama di-
sebut c pelihat.

14 dan lihatlah, raja bangsa 
yang berada di tanah Zarahemla 
adalah pria yang diperintahkan 

 9 a eter 1:1–2.
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untuk melakukan hal-hal ini, 
dan yang memiliki karunia yang 
tinggi ini dari allah.

15 dan raja itu berkata bahwa 
pelihat adalah lebih besar dari-
pada nabi.

16 dan amon berkata bahwa 
pelihat adalah pewahyu dan nabi 
juga; dan karunia yang lebih be-
sar tak seorang pun dapat miliki, 
kecuali dia akan memiliki kuasa 
dari allah, yang tak seorang pun 
dapat; namun seorang pria boleh 
memiliki kuasa yang besar dibe-
rikan kepadanya dari allah.

17 tetapi pelihat dapat menge-
tahui tentang apa yang telah lalu, 
dan juga tentang apa yang akan 
datang, dan melaluinya akan-
lah segala sesuatu diungkap-
kan, atau, lebih tepat, akanlah 
apa yang rahasia dinyatakan, 
dan apa yang tersembunyi akan 
datang pada terang, apa yang ti-
dak diketahui akan disingkapkan 
melaluinya, dan juga apa pun 
akan disingkapkan melaluinya 
yang dengan cara lain tidak da-
pat diketahui.

18 demikianlah allah telah 
menyediakan suatu cara agar 
manusia, melalui iman, boleh 
mengerjakan mukjizat-mukjizat 
dahsyat; oleh karena itu dia men-
jadi manfaat yang besar bagi se-
samanya manusia.

19 dan sekarang, ketika amon 
telah mengakhiri mengucapkan 
perkataan ini raja amat bersuka-
cita, dan berterima kasih kepada 

allah, mengatakan: tak diragu-
kan suatu a misteri besar termuat 
dalam lempengan-lempengan 
ini, dan alat-alat tafsir ini tak di-
ragukan dipersiapkan untuk tu-
juan menguakkan segala misteri 
seperti itu kepada anak-anak 
manusia.

20 ya betapa menakjubkannya 
pekerjaan tuhan, dan betapa 
lamanya dia menderita bersama 
umat-Nya; ya, dan betapa buta 
dan tak tertembusnya penger-
tian anak-anak manusia; karena 
mereka tidak mau mencari kebi-
jaksanaan, tidak juga mereka ber-
hasrat bahwa itu akan berkuasa 
atas diri mereka!

21 ya, mereka bagaikan seka-
wanan ternak liar yang melarikan 
diri dari gembalanya, dan terce-
rai-berai, dan dihalau, dan dila-
hap oleh binatang dari hutan.

Catatan Zenif—Sebuah laporan 
tentang bangsanya, sejak waktu 
mereka meninggalkan tanah 
Zarahemla sampai pada waktu 
ketika mereka dibebaskan dari 
tangan orang-orang laman.

Meliputi Pasal 9 sampai dengan 22.

PaSal 9

Zenif memimpin sebuah rombongan 
dari Zarahemla untuk memiliki ta-
nah Lehi-Nefi—Raja orang Laman 

 19 a eter 3:21–28; 4:4–5.
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mengizinkan mereka mewarisi tanah 
itu—Ada perang di antara orang-
orang Laman dan rakyat Zenif. Ki-
ra-kira tahun 200–187 SM.

aku, Zenif, telah diajar dalam 
segala bahasa orang-orang Nefi, 
dan telah memiliki suatu penge-
tahuan tentang a tanah Nefi, atau 
tentang tanah warisan yang per-
tama leluhur kami, dan telah di-
utus sebagai seorang mata-mata 
ke antara orang-orang laman 
agar aku boleh memata-matai 
kekuatan mereka, agar pasukan 
kami boleh menyerang mereka 
dan menghancurkan mereka—
tetapi ketika aku melihat apa 
yang baik di antara mereka aku 
berhasrat agar mereka hendak-
nya tidak dihancurkan.

2 Oleh karena itu, aku berseli-
sih pendapat dengan saudara-
saudaraku di padang belantara, 
karena aku menghendaki bahwa 
penguasa kami hendaknya mem-
buat kesepakatan dengan me-
reka; tetapi dia yang adalah 
orang yang keras dan haus darah 
memerintahkan agar aku hen-
daknya dibunuh; tetapi aku dise-
lamatkan melalui pertumpahan 
banyak darah, karena ayah ber-
tarung melawan ayah, dan sau-
dara melawan saudara, sampai 
sebagian besar pasukan kami 
hancur di padang belantara; dan 
kami kembali, mereka dari kami 
yang dibiarkan hidup, ke tanah 
Zarahemla, untuk menuturkan 

kisah itu kepada istri mereka 
dan anak mereka.

3 Namun, aku yang terlalu ber-
semangat untuk mewarisi tanah 
leluhur kami, mengumpulkan 
sebanyak yang berhasrat untuk 
pergi menguasai tanah itu, dan 
memulai lagi dengan perjalanan 
kami ke padang belantara untuk 
pergi ke tanah itu; tetapi kami 
dihantam dengan bencana ke-
laparan dan kesengsaraan yang 
parah; karena kami lambat untuk 
mengingat tuhan allah kami.

4 Walaupun demikian, sete-
lah pengembaraan berhari-hari 
di padang belantara, kami me-
mancangkan tenda-tenda kami 
di tempat di mana saudara-sau-
dara kami terbunuh, yang dekat 
dengan tanah leluhur kami.

5 dan terjadilah bahwa aku 
pergi lagi bersama empat orangku 
ke dalam kota, menghadap raja, 
agar aku boleh mengetahui ten-
tang watak raja, dan agar aku bo-
leh mengetahui apakah aku boleh 
masuk bersama orang-orangku 
dan menguasai tanah itu dalam 
kedamaian.

6 dan aku pergi menghadap 
raja, dan dia membuat perjan-
jian denganku bahwa aku boleh 
menguasai tanah lehi-Nefi, dan 
tanah Silom.

7 dan dia juga memerintahkan 
agar rakyatnya hendaknya pergi 
dari tanah itu, dan aku dan orang-
orangku masuk ke tanah itu agar 
kami boleh menguasainya.

9 1 a 2 Ne. 5:5–8; Omni 1:12.
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8 dan kami mulai membangun 
bangunan-bangunan, dan mem-
perbaiki tembok-tembok kota, ya, 
bahkan tembok Kota lehi-Nefi, 
dan Kota Silom.

9 dan kami mulai mengolah ta-
nah, ya, bahkan dengan segala 
macam benih, dengan benih ja-
gung, dan gandum, dan jawawut, 
dan dengan neas, dan dengan 
seum, dan dengan benih dari 
segala macam buah; dan kami 
mulai bertambah banyak dan 
makmur di tanah itu.

10 Sekarang, adalah kelicikan 
dan kelicinan raja laman, untuk 
a membawa rakyatku ke dalam 
perbudakan, sehingga dia me-
nyerahkan tanah itu agar kami 
boleh menguasainya.

11 Oleh karena itu terjadilah, 
bahwa setelah kami berdiam di 
tanah itu untuk kurun waktu dua 
belas tahun maka raja laman 
mulai menjadi gelisah, agar ja-
ngan melalui cara apa pun rak-
yatku akan menjadi kuat di tanah 
itu, dan sehingga mereka tidak 
dapat menguasai mereka dan 
membawa mereka ke dalam 
perbudakan.

12 Sekarang, mereka adalah 
bangsa yang malas dan a pemuja 
berhala; oleh karena itu mereka 
berhasrat untuk membawa kami 
ke dalam perbudakan, agar me-
reka boleh mempermewah diri 
mereka dengan kerja tangan 
kami; ya, agar mereka boleh 

mengenyangkan diri mereka 
dengan kawanan ternak dari la-
dang kami.

13 Oleh karena itu terjadilah 
bahwa raja laman mulai meng-
hasut rakyatnya agar mereka 
hendaknya berselisih dengan rak-
yatku; oleh karena itu mulailah 
terjadi peperangan dan perseli-
sihan di tanah itu.

14 Karena, pada tahun ketiga 
belas masa pemerintahanku di 
tanah Nefi, jauh di selatan tanah 
Silom, ketika rakyatku sedang 
memberi minum dan memberi 
makan kawanan ternak me-
reka, dan mengolah tanah me-
reka, sejumlah bala tentara orang 
laman menyerang mereka dan 
mulai membunuh mereka, dan 
mengambil kawanan ternak me-
reka, dan jagung dari ladang 
mereka.

15 ya, terjadilah bahwa mereka 
melarikan diri, semuanya yang 
tidak tersusul, bahkan ke Kota 
Nefi, dan meminta kepadaku un-
tuk perlindungan.

16 dan terjadilah bahwa aku 
mempersenjatai mereka dengan 
busur, dan dengan anak panah, 
dengan pedang, dan dengan 
golok, dan dengan gada, dan 
dengan umban, dan dengan se-
gala macam senjata yang da-
pat kami ciptakan, dan aku dan 
rakyatku pergi melawan orang-
orang laman untuk bertempur.

17 ya, dalam kekuatan tuhan 

 10 a mosia 7:21–22.
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kami pergi untuk bertempur me-
lawan orang-orang laman; ka-
rena aku dan rakyatku berseru 
dengan amat kuat kepada tuhan 
agar dia akan membebaskan 
kami keluar dari tangan musuh 
kami, karena kami dibangunkan 
pada ingatan akan pembebasan 
leluhur kami.

18 dan allah a mendengar se-
ruan kami dan menjawab doa-
doa kami; dan kami pergi dalam 
daya-Nya; ya, kami pergi mela-
wan orang-orang laman, dan 
dalam satu hari dan satu malam 
kami membunuh tiga ribu dan 
empat puluh tiga orang; kami 
membunuh mereka bahkan sam-
pai kami telah menghalau mereka 
keluar dari tanah kami.

19 dan aku, diriku sendiri, de-
ngan tanganku sendiri, menolong 
menguburkan orang mati me-
reka. dan lihatlah, menjadi duka-
cita dan ratapan kami yang besar, 
dua ratus dan tujuh puluh sembi-
lan saudara kami terbunuh.

PaSal 10

Raja Laman mati—Rakyatnya liar 
dan garang dan percaya pada tra-
disi palsu—Zenif dan rakyatnya 
berjaya melawan mereka. Kira-kira 
tahun 187–160 SM.

dan terjadilah bahwa kami kem-
bali mulai menegakkan kera-
jaan dan kami kembali mulai 

menguasai tanah itu dalam ke-
damaian. dan aku menyuruh 
agar hendaknya ada senjata pe-
rang dibuat dari setiap jenis, agar 
dengan demikian aku boleh me-
miliki senjata bagi rakyatku pada 
waktu orang-orang laman akan 
datang kembali untuk berperang 
melawan rakyatku.

2 dan aku menempatkan para 
penjaga di sekitar tanah itu, agar 
orang-orang laman boleh tidak 
menyerang kami lagi tanpa di-
ketahui dan menghancurkan 
kami; dan demikianlah aku me-
ngawal rakyatku dan kawanan 
ternakku, dan menjaga mereka 
dari kejatuhan ke dalam tangan 
musuh kami.

3 dan terjadilah bahwa kami 
mewarisi tanah leluhur kami 
untuk bertahun-tahun, ya, un-
tuk kurun waktu dua puluh dan 
dua tahun.

4 dan aku menyuruh agar para 
pria hendaknya mengolah tanah, 
dan menumbuhkan segala ma-
cam a biji-bijian dan segala ma-
cam buah dari setiap jenis.

5 dan aku menyuruh bahwa 
para wanita agar memintal, dan 
membanting tulang, dan bekerja, 
dan mengerjakan segala ma-
cam kain lenan yang halus, ya, 
dan a kain dari setiap jenis, agar 
kami boleh menyelimuti ketelan-
jangan kami; dan demikianlah 
kami makmur di tanah itu—de-
mikianlah kami mengalami ke-
damaian berkelanjutan di tanah 

 18 a mosia 29:20. 10 4 a mosia 9:9.  5 a alma 1:29.
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itu untuk kurun waktu dua pu-
luh dan dua tahun.

6 dan terjadilah bahwa raja 
a laman mati, dan putranya mu-
lai memerintah sebagai penggan-
tinya. dan dia mulai menghasut 
rakyatnya dalam pemberontakan 
melawan rakyatku; oleh karena 
itu mereka mulai bersiap untuk 
perang, dan untuk datang ber-
tempur melawan rakyatku.

7 tetapi aku telah mengutus 
mata-mataku ke sekitar tanah 
a Semlon, agar aku boleh me-
ngetahui persiapan mereka, agar 
aku boleh berjaga-jaga terhadap 
mereka, agar mereka boleh tidak 
menyerang rakyatku dan meng-
hancurkan mereka.

8 dan terjadilah bahwa mereka 
datang dari utara tanah Silom, 
bersama bala tentara mereka 
yang banyak, para pria yang a di-
persenjatai dengan b busur, dan 
dengan anak panah, dan dengan 
pedang, dan dengan golok, dan 
dengan batu, dan dengan umban; 
dan mereka menyuruh kepala 
mereka dicukur sehingga telan-
jang; dan mereka diikat dengan 
kain pembebat dari kulit di seki-
tar aurat mereka.

9 dan terjadilah bahwa aku me-
nyuruh agar para wanita dan 
anak dari rakyatku hendaknya 
disembunyikan di padang belan-
tara; dan aku juga menyuruh agar 
semua orangku yang tua yang 
dapat menyandang senjata, dan 

juga semua orangku yang muda 
yang sanggup menyandang sen-
jata, hendaknya berkumpul ber-
sama untuk pergi bertempur 
melawan orang-orang laman; 
dan aku menempatkan mereka 
dalam barisan mereka, setiap 
orang menurut usianya.

10 dan terjadilah bahwa kami 
pergi bertempur melawan orang-
orang laman; dan aku, bahkan 
aku, pada usia tuaku, pergi ber-
tempur melawan orang-orang 
laman. dan terjadilah bahwa 
kami pergi dalam a kekuatan 
tuhan untuk bertempur.

11 Sekarang,  orang-orang 
laman tidak mengetahui apa 
pun mengenai tuhan, tidak juga 
kekuatan tuhan, oleh karena 
itu mereka bergantung pada  
kekuat an mereka sendiri. Namun 
mereka adalah bangsa yang kuat,  
sehubungan dengan kekuatan 
manusia.

12 mereka adalah bangsa yang 
a liar, dan garang, dan haus darah, 
percaya pada b tradisi leluhur me-
reka, yang adalah ini—Percaya 
bahwa mereka dihalau keluar 
dari tanah yerusalem karena ke-
durhakaan leluhur mereka, dan 
bahwa mereka diperlakukan ti-
dak adil di padang belantara oleh 
saudara-saudara mereka, dan 
mereka juga diperlakukan tidak 
adil saat menyeberangi laut;

13 dan lagi, bahwa mereka 
diperlakukan tidak adil saat 

 6 a mosia 9:10–11; 24:3.
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di tanah warisan mereka yang 
a pertama, setelah mereka me-
nyeberangi laut, dan semuanya 
ini karena Nefi lebih setia dalam 
menaati perintah-perintah tuhan
—oleh karena itu dia b berkenan 
bagi tuhan, karena tuhan men-
dengar doa-doanya dan men-
jawabnya, dan dia mengambil 
pimpinan perjalanan mereka di 
padang belantara.

14 dan kakak-kakaknya geram 
terhadapnya karena mereka ti-
dak a mengerti urusan tuhan; 
mereka juga b geram terhadap-
nya di atas perairan karena me-
reka mengeraskan hati mereka 
terhadap tuhan.

15 dan lagi, mereka geram ter-
hadapnya ketika mereka telah 
tiba di tanah yang dijanjikan, ka-
rena mereka berkata bahwa dia 
telah mengambil a pemerintahan 
atas orang-orang dari tangan me-
reka; dan mereka berupaya un-
tuk membunuhnya.

16 dan lagi, mereka geram ter-
hadapnya karena dia berang-
kat ke padang belantara seperti 
yang telah tuhan perintahkan 
kepadanya, dan membawa a ca-
tatan-catatan yang terukir di 
atas lempengan-lempengan dari 
kuningan, karena mereka ber-
kata bahwa dia b merampoki 
mereka.

17 dan demikianlah mereka 
telah mengajar anak-anak me-
reka bahwa mereka hendaknya 

membenci mereka, dan bahwa 
mereka hendaknya membunuh 
mereka, dan bahwa mereka hen-
daknya merampok dan menjarah 
mereka, dan melakukan segala 
yang dapat mereka lakukan un-
tuk menghancurkan mereka; oleh 
karena itu mereka memiliki ke-
bencian kekal terhadap anak-
anak Nefi.

18 Karena alasan yang satu ini-
lah raja laman telah, dengan ke-
licikannya, dan kelicinan dusta, 
dan janji-janjinya yang muluk-
muluk, menipuku, sehingga aku 
membawa rakyatku ini ke tanah 
ini, agar mereka boleh menghan-
curkan mereka; ya, dan kami te-
lah menderita bertahun-tahun 
ini di tanah ini.

19 dan sekarang, aku, Zenif, 
setelah menceritakan segala hal 
ini kepada rakyatku mengenai 
orang-orang laman, aku me-
nyemangati mereka untuk pergi 
bertempur dengan daya mereka, 
menaruh kepercayaan mereka 
kepada tuhan; oleh karena itu, 
kami berjuang melawan mereka, 
berhadapan muka.

20 dan terjadilah bahwa kami 
menghalau mereka lagi keluar 
dari tanah kami; dan kami mem-
bunuh mereka dengan pemban-
taian besar, bahkan sedemikian 
banyaknya sehingga kami tidak 
menghitung mereka.

21 dan terjadilah bahwa kami 
kembali lagi ke tanah kami 
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sendiri, dan rakyatku kembali 
mulai menggembalakan kawanan 
ternak mereka, dan mengolah ta-
nah mereka.

22 dan sekarang, aku, menjadi 
tua, menganugerahkan kerajaan 
kepada salah seorang putraku; 
oleh karena itu, aku tidak berka-
ta-kata lagi. dan semoga tuhan 
memberkati rakyatku. amin.

PaSal 11

Raja Nuh memerintah dalam ke-
jahatan—Dia gemar dengan kehi-
dupan hura-hura bersama para istri 
dan selirnya—Abinadi bernubuat 
bahwa bangsa itu akan dibawa ke 
dalam perbudakan—Nyawanya di-
incar oleh Raja Nuh. Kira-kira ta-
hun 160–150 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
Zenif menganugerahkan kerajaan 
kepada Nuh, salah seorang put-
ranya; oleh karena itu Nuh mulai 
memerintah sebagai pengganti-
nya; dan dia tidak berjalan di ja-
lan ayahnya.

2 Karena lihatlah, dia tidak me-
naati perintah-perintah allah, te-
tapi dia berjalan menurut hasrat 
hatinya sendiri. dan dia memi-
liki banyak istri dan a selir. dan 
dia b menyebabkan rakyatnya 
berbuat dosa, dan melakukan 
apa yang keji dalam pandangan 

tuhan. ya, dan mereka berbuat 
c pelacuran dan segala macam 
kejahatan.

3 dan dia memungut pajak 
yang adalah seperlima bagian 
dari semua yang mereka miliki, 
seperlima bagian dari emas me-
reka dan dari perak mereka, se-
perlima bagian dari a zif mereka, 
dan dari tembaga mereka, dan 
dari kuningan mereka dan besi 
mereka; dan seperlima bagian 
dari ternak tambun mereka, dan 
juga seperlima bagian dari segala 
biji-bijian mereka.

4 dan semua ini dia ambil un-
tuk menunjang dirinya sendiri, 
dan para istrinya dan selirnya; 
dan juga para imamnya, dan para 
istri mereka dan selir mereka; de-
mikianlah dia telah mengubah 
urusan kerajaan.

5 Karena dia memecat semua 
imam yang telah ditahbiskan 
oleh ayahnya, dan menahbis-
kan yang baru sebagai pengganti 
mereka, mereka yang terangkat-
angkat dalam kesombongan hati 
mereka.

6 ya, dan demikianlah me-
reka ditunjang dalam kemalasan 
mereka, dan dalam pemujaan 
berhala mereka, dan dalam pe-
lacuran mereka, dengan pajak 
yang telah raja Nuh bebankan 
ke atas rakyatnya; demikianlah 
rakyat bekerja amat keras untuk 
menunjang kedurhakaan.

11 2 a yakub 3:5.
  b 1 raj. 14:15–16;  

mosia 29:31.
  c 2 Ne. 28:15.

 3 a iBr kata-kata yang 
berhubungan: kata 
sifat, “bersinar”; 
kata kerja, “melapisi 

atau menyaput  
dengan logam.” 
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7 ya, dan mereka juga menjadi 
bersifat memuja berhala, karena 
mereka ditipu oleh perkataan sia-
sia dan menyanjung-nyanjung 
dari raja dan para imam; karena 
mereka mengucapkan apa yang 
menyanjung-nyanjung kepada 
mereka.

8 dan terjadilah bahwa raja 
Nuh membangun banyak ba-
ngunan yang anggun dan la-
pang; dan dia menghiasinya 
dengan hasil karya kayu yang 
bagus, dan dari segala macam 
benda berharga, dari emas, dan 
dari perak, dan dari besi, dan 
dari kuningan, dan dari zif, dan 
dari tembaga;

9 dan dia juga membangun 
bagi dirinya sebuah istana yang 
lapang, dan sebuah takhta di te-
ngahnya, yang semuanya dari 
kayu yang bagus dan dihiasi de-
ngan emas dan perak dan dengan 
benda berharga.

10 dan dia juga menyuruh agar 
para pekerjanya hendaknya me-
ngerjakan segala macam hasil 
karya yang bagus di sebelah da-
lam tembok-tembok bait suci, 
dari kayu yang bagus, dan dari 
tembaga, dan dari kuningan.

11 dan kursi yang ditetapkan 
untuk para imam tinggi, yang le-
bih tinggi dari semua kursi lain, 
dia hiasi dengan emas murni; 
dan dia menyuruh sebuah san-
daran dibangun di hadapan 
mereka, agar mereka boleh meng-
istirahatkan tubuh mereka dan 

lengan mereka di atasnya saat 
mereka akan mengucapkan per-
kataan dusta dan sia-sia kepada 
rakyatnya.

12 dan terjadilah bahwa dia 
membangun sebuah a menara di 
dekat bait suci; ya, menara yang 
sangat tinggi, bahkan sedemi-
kian tingginya sehingga dia da-
pat berdiri di puncaknya dan 
memandang ke bawah ke tanah 
Silom, dan juga tanah Semlon, 
yang dikuasai oleh orang-orang 
laman; dan dia bahkan dapat 
memandang ke seluruh tanah 
sekitarnya.

13 dan terjadilah bahwa dia 
menyuruh banyak bangunan di-
bangun di tanah Silom; dan dia 
menyuruh sebuah menara besar 
dibangun di atas bukit utara ta-
nah Silom, yang telah menjadi 
tempat perlindungan bagi anak-
anak Nefi pada waktu mereka 
melarikan diri keluar dari tanah 
itu; dan demikianlah dia melaku-
kannya dengan kekayaan yang 
dia dapatkan melalui pemajakan 
rakyatnya.

14 dan terjadilah bahwa dia 
menempatkan hatinya pada ke-
kayaannya, dan dia menghabis-
kan waktunya dalam kehidupan 
hura-hura bersama para istrinya 
dan selirnya; dan demikian juga 
para imamnya menghabiskan 
waktu mereka dengan para pe-
rempuan sundal.

15 dan terjadilah bahwa dia me-
nanami kebun-kebun anggur di 

 12 a mosia 19:5–6.
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sekitar tanah itu; dan dia mem-
bangun alat-alat pemeras anggur, 
dan membuat air anggur dalam 
kelimpahan; dan oleh karena itu 
dia menjadi a penenggak air ang-
gur, dan juga rakyatnya.

16 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman mulai datang me-
nyerang rakyatnya, kepada 
kelompok-kelompok kecil, dan 
membunuh mereka di ladang-la-
dang mereka, dan saat mereka se-
dang menggembalakan kawanan 
ternak mereka.

17 dan raja Nuh mengirim-
kan para pengawal ke sekitar ta-
nah itu untuk mencegah mereka 
mendekat; tetapi dia tidak me-
ngirimkan jumlah yang cukup, 
dan orang-orang laman menye-
rang mereka dan membunuh 
mereka, dan menghalau banyak 
dari kawanan ternak mereka ke-
luar dari tanah itu; demikianlah 
orang-orang laman mulai meng-
hancurkan mereka, dan melampi-
askan kebencian mereka ke atas 
diri mereka.

18 dan terjadilah bahwa raja 
Nuh mengirimkan pasukannya 
melawan mereka, dan mereka 
dihalau mundur, atau mereka 
menghalau mereka mundur un-
tuk suatu masa; oleh karena itu, 
mereka kembali, bersukacita 
akan jarahan mereka.

19 dan sekarang, karena keme-
nangan besar ini mereka terang-
kat-angkat dalam kesombongan 

hati mereka; mereka a sesumbar 
akan kekuatan mereka sendiri, 
mengatakan bahwa lima puluh 
orang mereka dapat berdiri mela-
wan ribuan orang laman; dan de-
mikianlah mereka sesumbar, dan 
senang akan darah, dan penum-
pahan darah saudara-saudara 
mereka, dan ini karena kejahatan 
raja dan para imam mereka.

20 dan terjadilah bahwa ada 
seorang pria di antara mereka 
yang namanya adalah a abinadi; 
dan dia pergi ke antara mereka, 
dan mulai bernubuat, menga-
takan: lihatlah, demikianlah 
firman tuhan, dan demikian-
lah telah dia perintahkan kepa-
daku, memfirmankan, Pergilah, 
dan katakanlah kepada bangsa 
ini, demikianlah firman tuhan
—Celakalah bagi bangsa ini, ka-
rena aku telah melihat kekejian 
mereka, dan kejahatan mereka, 
dan pelacuran mereka; dan ke-
cuali mereka bertobat aku akan 
mengunjungi mereka dalam 
amarah-Ku.

21 dan kecuali mereka berto-
bat dan berpaling kepada tuhan 
allah mereka, lihatlah, aku akan 
menyerahkan mereka ke dalam 
tangan musuh mereka; ya, dan 
mereka akan dibawa ke dalam 
a perbudakan; dan mereka akan 
disengsarakan oleh tangan mu-
suh mereka.

22 dan akan terjadi bahwa me-
reka akan mengetahui bahwa 

 15 a PtS Firman 
Kebijaksanaan.

 19 a a&P 3:4. 

PtS Kesombongan.
 20 a PtS abinadi.
 21 a mosia 12:2; 20:21; 

21:13–15; 23:21–23.
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aku adalah tuhan allah mereka, 
dan adalah seorang allah yang 
a cemburu, mengunjungi kedur-
hakaan umat-Ku.

23 dan akan terjadi bahwa ke-
cuali bangsa ini bertobat dan 
berpaling kepada tuhan allah 
mereka, mereka akan dibawa ke 
dalam perbudakan; dan tak se-
orang pun akan membebaskan 
mereka, kecuali itu adalah tuhan 
allah yang mahakuasa.

24 ya, dan akan terjadi bahwa 
ketika mereka akan berseru ke-
pada-Ku, aku akan a lambat men-
dengar seruan mereka; ya, dan 
aku akan membiarkan mereka 
sehingga mereka dihantam oleh 
musuh mereka.

25 dan kecuali mereka berto-
bat dalam pakaian berkabung 
dan abu, dan berseru dengan 
amat kuat kepada tuhan allah 
mereka, aku tidak akan a men-
dengar doa-doa mereka, tidak 
juga akan aku bebaskan mereka 
dari kesengsaraan mereka; dan 
demikianlah firman tuhan, dan 
demikianlah telah dia perintah-
kan kepadaku.

26 Sekarang, terjadilah bahwa 
ketika abinadi telah mengu-
capkan perkataan ini kepada 
mereka, mereka geram kepada-
nya, dan berupaya untuk meng-
ambil nyawanya; tetapi tuhan 
membebaskannya dari tangan 
mereka.

27 Sekarang, ketika raja Nuh 

telah mendengar perkataan yang 
telah abinadi ucapkan kepada 
orang-orang, dia juga geram; dan 
dia berkata: Siapakah abinadi, 
sehingga aku dan rakyatku akan 
dihakimi olehnya, atau a siapakah 
tuhan, yang akan membawa ke 
atas rakyatku kesengsaraan yang 
sedemikian besarnya?

28 aku perintahkan kepadamu 
untuk membawa abinadi kemari, 
agar aku boleh membunuhnya, 
karena dia telah mengatakan hal-
hal ini agar dia boleh mengha-
sut rakyatku untuk marah satu 
sama lain, dan untuk membang-
kitkan perselisihan di antara rak-
yatku; oleh karena itu aku akan 
membunuhnya.

29 Sekarang, mata bangsa ini 
a dibutakan; oleh karena itu me-
reka b mengeraskan hati mereka 
terhadap perkataan abinadi, dan 
mereka berupaya sejak waktu itu 
dan seterusnya untuk menang-
kapnya. dan raja Nuh menge-
raskan hatinya terhadap firman 
tuhan, dan dia tidak bertobat 
dari perbuatan jahatnya.

PaSal 12

Abinadi ditahan karena menubu-
atkan kehancuran bangsa itu dan 
kematian Raja Nuh—Para imam 
palsu mengutip tulisan suci dan ber-
pura-pura menaati hukum Musa—
Abinadi mulai mengajari mereka 

 22 a Kel. 20:5; ul. 6:15; 
mosia 13:13.

 24 a mi. 3:4; mosia 21:15.

 25 a yes. 1:15; 59:2.
 27 a Kel. 5:2;  

mosia 12:13.

 29 a musa 4:4.
  b alma 33:20;  

eter 11:13.
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Sepuluh Perintah. Kira-kira tahun 
148 SM.

dan terjadilah bahwa setelah 
kurun waktu dua tahun bahwa 
abinadi datang ke antara mereka 
dalam penyamaran, sehingga 
mereka tidak mengenalinya, 
dan mulai bernubuat di antara 
mereka, mengatakan: demiki-
anlah tuhan telah memerintah-
kanku, memfirmankan—abinadi, 
pergi dan bernubuatlah kepada 
umat-Ku ini, karena mereka te-
lah mengeraskan hati mereka ter-
hadap firman-Ku; mereka tidak 
bertobat dari perbuatan jahat me-
reka; oleh karena itu, aku akan 
a mengunjungi mereka dalam 
amarah-Ku, ya, dalam amarah 
dahsyat-Ku akan aku kunjungi 
mereka dalam kedurhakaan dan 
kekejian mereka.

2 ya, celakalah bagi angkatan 
ini! dan tuhan berfirman kepa-
daku: ulurkan tanganmu dan 
bernubuatlah, mengatakan: de-
mikianlah firman tuhan, akan 
terjadi bahwa angkatan ini, ka-
rena kedurhakaan mereka, akan 
dibawa ke dalam a perbudakan, 
dan akan ditampar b pipinya; ya, 
dan akan dihalau oleh orang-
orang, dan akan dibunuh; dan 
burung hering di udara, dan an-
jing, ya, dan binatang buas, akan 
melahap daging mereka.

3 dan akan terjadi bahwa 
a nyawa raja Nuh akan dinilai 
bahkan bagaikan sepotong pa-
kaian dalam b tungku panas; ka-
rena dia akan tahu bahwa aku 
adalah tuhan.

4 dan akan terjadi bahwa aku 
akan menghantam umat-Ku ini 
dengan kesengsaraan yang pa-
rah, ya, dengan bencana kela-
paran dan dengan a sampar; dan 
aku akan menyebabkan bahwa 
mereka akan b meraung-raung  
sepanjang hari.

5 ya, dan aku akan menyebab-
kan bahwa mereka akan memiliki 
a beban diikatkan pada punggung 
mereka; dan mereka akan dihalau 
ke depan seperti keledai bisu.

6 dan akan terjadi bahwa aku 
akan mengirimkan hujan es ke 
antara mereka, dan itu akan 
menghantam mereka; dan me-
reka akan juga dihantam dengan 
a angin timur; dan b serangga akan 
mengusik tanah mereka juga, dan 
melahap biji-bijian mereka.

7 dan mereka akan dihantam 
dengan sampar yang hebat—dan 
semuanya ini akan aku lakukan 
karena a kedurhakaan dan keke-
jian mereka.

8 dan akan terjadi bahwa ke-
cuali mereka bertobat aku akan 
sepenuhnya a menghancurkan 
mereka dari muka bumi; na-
mun mereka akan meninggalkan 

12 1 a yes. 65:6.
 2 a mosia 11:21; 20:21; 

21:13–15; 23:21–23.
  b mosia 21:3–4.
 3 a mosia 12:10.

  b mosia 19:20.
 4 a a&P 97:26.
  b mosia 21:9–10.
 5 a mosia 21:3.
 6 a yer. 18:17;  

mosia 7:31.
  b Kel. 10:1–12.
 7 a a&P 3:18.
 8 a alma 45:9–14. 



254mosia 12:9–18

sebuah b catatan setelah mereka, 
dan aku akan menyimpannya 
untuk bangsa-bangsa lain yang 
akan menguasai tanah ini; ya, 
bahkan ini akan aku lakukan 
agar aku boleh menyingkapkan 
kekejian bangsa ini kepada bang-
sa-bangsa lain. dan banyak hal 
yang abinadi nubuatkan menen-
tang bangsa ini.

9 dan terjadilah bahwa mereka 
marah terhadapnya; dan mereka 
menangkapnya dan memba-
wanya terikat ke hadapan raja, 
dan berkata kepada raja: lihat-
lah, kami telah membawa seo-
rang pria ke hadapanmu yang 
telah bernubuat yang jahat me-
ngenai rakyatmu, dan berkata 
bahwa allah akan menghancur-
kan mereka.

10 dan dia juga bernubuat yang 
jahat mengenai kehidupanmu, 
dan berkata bahwa nyawamu 
akan bagaikan sepotong pakaian 
dalam tungku api.

11 dan lagi, dia berkata bahwa 
engkau akan bagaikan seba-
tang tangkai, bahkan bagai-
kan tangkai kering di padang, 
yang dilindas oleh binatang-bi-
natang dan diinjak-injak di ba-
wah kaki.

12 dan lagi, dia berkata eng-
kau akan bagaikan bunga-bunga 
dari tumbuhan beronak, yang, 
ketika itu sepenuhnya matang, 
jika angin bertiup, itu terhem-
bus ke atas permukaan tanah 
ini. dan dia berpura-pura tuhan 

telah memfirmankannya. dan 
dia berkata semuanya ini akan 
datang ke atas dirimu kecuali 
engkau bertobat, dan ini karena 
kedurhakaanmu.

13 dan sekarang, ya raja, ke-
jahatan besar apakah yang telah 
engkau lakukan, atau dosa-dosa 
besar apakah yang telah rak-
yatmu perbuat, sehingga kita 
mesti dihukum oleh allah atau 
dihakimi oleh pria ini?

14 dan sekarang, ya raja, lihat-
lah, kita tak bersalah, dan eng-
kau, ya raja, tidaklah berdosa; 
oleh karena itu, pria ini telah ber-
dusta mengenai kamu, dan dia te-
lah bernubuat dengan sia-sia.

15 dan lihatlah, kita kuat, kita 
tidak akan jatuh ke dalam perbu-
dakan, atau dibawa tertawan oleh 
musuh kita; ya, dan engkau telah 
makmur di tanah ini, dan engkau 
juga akan tetap makmur.

16 lihatlah, inilah pria itu, kami 
menyerahkannya ke dalam ta-
nganmu; engkau boleh melaku-
kan terhadapnya seperti yang 
tampaknya baik bagimu.

17 dan terjadilah bahwa raja 
Nuh menyuruh agar abinadi hen-
daknya dilemparkan ke dalam ta-
hanan; dan dia memerintahkan 
agar para a imam hendaknya ber-
kumpul bersama agar dia boleh 
mengadakan sidang bersama me-
reka apa yang hendaknya dia la-
kukan terhadapnya.

18 dan terjadilah bahwa mereka 
berkata kepada raja: Bawalah dia 

 8 b morm. 8:14–16.  17 a mosia 11:11.
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kemari agar kami boleh mena-
nyainya; dan raja memerintahkan 
bahwa dia hendaknya dibawa ke 
hadapan mereka.

19 dan mereka mulai menanya-
inya, agar mereka boleh mem-
bingungkannya, agar dengan 
demikian mereka boleh memiliki 
dengan apa untuk menuduhnya; 
tetapi dia menjawab mereka de-
ngan berani, dan bertahan terha-
dap semua pertanyaan mereka, 
ya, yang membuat mereka ter-
cengang, karena dia a bertahan 
terhadap mereka dalam semua 
pertanyaan mereka, dan mem-
bungkam mereka dalam segala 
perkataan mereka.

20 dan terjadilah bahwa salah 
seorang dari mereka berkata ke-
padanya: apa arti kata-kata yang 
tertulis, dan yang telah diajarkan 
oleh leluhur kita, mengatakan:

21 a Betapa indahnya di atas 
gunung-gunung kaki dari dia 
yang membawa kabar baik; yang 
memberitakan kedamaian; yang 
membawa kabar baik tentang ke-
baikan; yang memberitakan ke-
selamatan; yang berkata kepada 
Sion, allahmu memerintah;

22 Para penjagamu akan meng-
angkat suara; dengan suara ber-
sama akanlah mereka bernyanyi; 
karena mereka akan melihat de-
ngan kepala mata sendiri ketika 
tuhan akan membawa kembali 
Sion;

23 Bersorak-sorailah dalam 

sukacita; bernyanyilah bersama 
kamu tempat-tempat tandus di 
yerusalem; karena tuhan telah 
menghibur umat-Nya, dia telah 
menebus yerusalem;

24 tuhan telah menyingkapkan 
a lengan kudus-Nya di mata se-
gala bangsa, dan segenap ujung 
bumi akan melihat keselamatan 
dari allah kita?

25 dan sekarang, abinadi ber-
kata kepada mereka: apakah 
kamu a imam, dan berpura-pura 
mengajar bangsa ini, dan mema-
hami roh bernubuat, namun ber-
hasrat untuk mengetahui dariku 
apa arti hal-hal ini?

26 aku berkata kepadamu, cela-
kalah bagi kamu karena menyim-
pangkan jalan tuhan! Karena 
jika kamu memahami hal-hal 
ini kamu tidak mengajarkannya; 
oleh karena itu, kamu telah me-
nyimpangkan jalan tuhan.

27 Kamu telah tidak menerap-
kan hatimu pada a pengertian; 
oleh karena itu, kamu telah tidak 
bijak. Oleh karena itu, apa yang 
kamu ajarkan kepada bangsa 
ini?

28 dan mereka berkata: Kami 
mengajarkan hukum musa.

29 dan dia berkata lagi kepada 
mereka: Jika kamu mengajarkan 
a hukum musa mengapa kamu 
tidak menaatinya? mengapa 
kamu menaruh hatimu pada ke-
kayaan? mengapa kamu berbuat 
b pelacuran dan menghabiskan 

 19 a a&P 100:5–6.
 21 a yes. 52:7–10;  
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kekuatanmu bersama para pe-
rempuan sundal, ya, dan menye-
babkan bangsa ini berbuat dosa, 
sehingga tuhan memiliki alasan 
mengutusku untuk bernubuat 
menentang bangsa ini, ya, bah-
kan suatu kejahatan yang besar 
menentang bangsa ini?

30 tidakkah kamu tahu bahwa 
aku mengucapkan kebenaran? 
ya, kamu tahu bahwa aku meng-
ucapkan kebenaran; dan kamu 
seharusnya gemetar di hadapan 
allah.

31 dan akan terjadi bahwa 
kamu akan dihantam karena ke-
durhakaanmu, karena kamu telah 
berkata bahwa kamu mengajar-
kan hukum musa. dan apa yang 
kamu ketahui mengenai hukum 
musa? a apakah keselamatan da-
tang melalui hukum musa? apa 
yang kamu katakan?

32 dan mereka menjawab dan 
berkata bahwa keselamatan da-
tang melalui hukum musa.

33 tetapi sekarang, abinadi ber-
kata kepada mereka: aku tahu 
jika kamu menaati perintah-pe-
rintah allah kamu akan disela-
matkan; ya, jika kamu menaati 
perintah-perintah yang tuhan 
sampaikan kepada musa di Gu-
nung a Sinai, memfirmankan:

34 a aku adalah tuhan allahmu, 
yang telah b membawa engkau 
keluar dari tanah mesir, keluar 
dari rumah perbudakan.

35 Janganlah engkau memiliki 
a allah lain di hadapan-Ku.

36 Janganlah engkau membuat 
bagimu patung pahatan apa pun, 
atau keserupaan apa pun dari 
benda apa pun di langit di atas, 
atau benda-benda yang ada di 
bumi di bawah.

37 Sekarang, abinadi berkata 
kepada mereka, apakah kamu 
telah melakukan semuanya ini? 
aku berkata kepadamu, tidak, 
kamu tidak melakukannya. dan 
apakah kamu telah a mengajari 
bangsa ini bahwa mereka hen-
daknya melakukan segala hal ini? 
aku berkata kepadamu, tidak, 
kamu tidak melakukannya.

PaSal 13

Abinadi dilindungi oleh kuasa ila-
hi—Dia mengajarkan Sepuluh Pe-
rintah—Keselamatan tidak datang 
melalui hukum Musa saja—Allah 
sendiri akan membuat suatu pen-
damaian dan menebus umat-Nya. 
Kira-kira tahun 148 SM.

dan sekarang, ketika raja telah 
mendengar perkataan ini, dia 
berkata kepada para imamnya: 
enyahkanlah laki-laki ini, dan bu-
nuhlah dia; karena apa urusan kita 
dengannya, karena dia gila.

2 dan mereka berdiri dan beru-
saha untuk menjamahnya; tetapi 

 31 a mosia 3:15;  
13:27–32;  
alma 25:16.

 33 a Kel. 19:9, 16–20; 

mosia 13:5.
 34 a Kel. 20:2–4.
  b Kel. 12:51;  

1 Ne. 17:40;  

mosia 7:19.
 35 a hos. 13:4. PtS Pemu-

jaan Berhala.
 37 a mosia 13:25–26.
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dia menahan mereka, dan berkata 
kepada mereka:

3 Janganlah menyentuhku, ka-
rena allah akan menghantammu 
jika kamu menjamahku, karena 
aku belum menyampaikan pe-
san yang tuhan utus untuk aku 
sampaikan; tidak juga telah aku 
beri tahu kamu apa yang kamu 
a minta agar hendaknya aku be-
ritahukan; oleh karena itu, allah 
tidak akan membiarkan bahwa 
aku akan dihancurkan pada 
waktu ini.

4 tetapi aku mesti mengge-
napi perintah dengan apa allah 
telah perintahkan aku; dan ka-
rena aku telah memberi tahu 
kamu kebenaran kamu marah 
terhadapku. dan lagi, karena 
aku telah mengucapkan firman 
allah kamu telah menghakimiku 
bahwa aku gila.

5 Sekarang, terjadilah setelah 
abinadi mengucapkan perka-
taan ini bahwa rakyat raja Nuh 
tidak berani menjamahnya, ka-
rena roh tuhan berada di atas 
dirinya; dan mukanya a bersinar 
dengan kilauan yang luar biasa, 
bahkan seperti muka musa saat 
berada di Gunung Sinai, saat ber-
bicara dengan tuhan.

6 dan dia berbicara dengan a ku-
asa dan wewenang dari allah; 
dan dia melanjutkan perkataan-
nya, mengatakan:

7 Kamu lihat bahwa kamu ti-
dak memiliki kekuatan untuk 

membunuhku, oleh karena itu 
aku selesaikan pesanku. ya, dan 
aku merasa bahwa itu a menya-
yatmu ke hatimu karena aku 
memberi tahu kamu kebenaran 
mengenai kedurhakaanmu.

8 ya, dan perkataanku me-
menuhimu dengan rasa takjub 
dan kekaguman, dan dengan 
amarah.

9 tetapi aku selesaikan pe-
sanku; dan kemudian tidaklah 
masalah ke mana aku pergi, jika 
demikian halnya bahwa aku 
diselamatkan.

10 tetapi sebanyak ini aku beri 
tahu kamu, apa yang kamu la-
kukan terhadapku, setelah ini, 
akan menjadi seperti a perlam-
bang dan bayangan akan apa 
yang akan datang.

11 dan sekarang, aku membaca-
kan kepadamu sisa dari a perin-
tah-perintah allah, karena aku 
merasa bahwa itu tidak tertulis 
dalam hatimu; aku merasa bahwa 
kamu telah mempelajari dan 
mengajarkan kedurhakaan seba-
gian besar dari kehidupanmu.

12 dan sekarang, kamu ingat 
bahwa aku berkata kepadamu: 
Janganlah engkau membuat ba-
gimu patung pahatan apa pun, 
atau keserupaan apa pun dari 
benda-benda yang ada di langit 
di atas, atau yang ada di bumi di 
bawah, atau yang ada dalam air 
di bawah tanah.

13 dan lagi: Janganlah engkau 

13 3 a mosia 12:20–24.
 5 a Kel. 34:29–35.
 6 a PtS Kuasa.

 7 a 1 Ne. 16:2.
 10 a mosia 17:13–19; 

alma 25:10.

 11 a Kel. 20:1–17.
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membungkukkan dirimu sen-
diri kepadanya, jangan juga me-
layaninya; karena aku tuhan 
allahmu adalah seorang allah 
yang cemburu, mengunjungi ke-
durhakaan leluhur ke atas anak-
anaknya, hingga angkatan ketiga 
dan keempat dari mereka yang 
membenci-Ku;

14 dan memperlihatkan belas 
kasihan kepada ribuan orang dari 
mereka yang mengasihi-Ku dan 
menaati perintah-perintah-Ku.

15 Janganlah engkau menggu-
nakan nama tuhan allahmu de-
ngan sia-sia; karena tuhan tidak 
akan menganggap tak bersalah 
dia yang menggunakan nama-
Nya dengan sia-sia.

16 ingatlah a hari sabat, untuk 
menjaganya kudus.

17 enam hari hendaknya eng-
kau bekerja, dan melakukan se-
gala pekerjaanmu;

18 tetapi hari ketujuh, sabat 
tuhan allahmu, janganlah eng-
kau melakukan pekerjaan apa 
pun, engkau, tidak juga put-
ramu, tidak juga putrimu, hamba 
laki-lakimu, tidak juga hamba 
perempuanmu, tidak juga ter-
nakmu, tidak juga orang asingmu 
yang berada di dalam gerbang-
gerbangmu;

19 Karena dalam a enam hari 
tuhan menjadikan langit dan 
bumi, dan laut, dan semua yang 
ada di dalamnya; karenanya 

tuhan memberkati hari sabat, 
dan menyucikannya.

20 a hormatilah ayahmu dan 
ibumu, agar masa hidupmu boleh 
panjang di atas tanah yang tuhan 
allahmu berikan kepadamu.

21 Janganlah engkau a mem-
bunuh.

22 Janganlah engkau ber-
buat a zina. Janganlah engkau 
b mencuri.

23 Janganlah engkau membe-
rikan a kesaksian palsu terhadap 
sesamamu.

24 Janganlah engkau a mendam-
bakan rumah sesamamu, jangan-
lah engkau mendambakan istri 
sesamamu, tidak juga hamba 
laki-lakinya, tidak juga hamba 
perempuannya, tidak juga lem-
bunya, tidak juga keledainya, 
tidak juga apa pun yang adalah 
milik sesamamu.

25 dan terjadilah bahwa setelah 
abinadi mengakhiri perkataan 
ini maka dia berkata kepada me-
reka: apakah kamu telah meng-
ajari bangsa ini bahwa mereka 
hendaknya berusaha keras mela-
kukan segala hal ini untuk mena-
ati perintah-perintah ini?

26 aku berkata kepadamu, ti-
dak; karena jika kamu telah me-
lakukannya, tuhan tidak akan 
menyuruhku untuk tampil dan 
bernubuat yang jahat mengenai 
bangsa ini.

27 dan sekarang, kamu telah 

 16 a PtS hari Sabat.
 19 a Kej. 1:31.
 20 a mrk. 7:10.
 21 a mat. 5:21–22; 

a&P 42:18. 
PtS membunuh.

 22 a PtS Perzinaan.
  b PtS mencuri.

 23 a ams. 24:28. 
PtS dusta.

 24 a PtS damba, 
mendambakan.
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berkata bahwa keselamatan da-
tang melalui hukum musa. aku 
berkata kepadamu bahwa ada-
lah perlu bahwa kamu hendak-
nya menaati a hukum musa pada 
saat ini; tetapi aku berkata kepa-
damu, bahwa waktunya akan tiba 
ketika b tidak akan perlu lagi un-
tuk menaati hukum musa.

28 dan selain itu, aku berkata 
kepadamu, bahwa a keselamatan 
tidaklah datang melalui b hukum 
itu saja; dan seandainya bukan 
karena c pendamaian, yang akan 
allah sendiri buat untuk dosa 
dan kedurhakaan umat-Nya, 
bahwa mereka mestilah tak ter-
hindarkan binasa, terlepas dari 
hukum musa.

29 dan sekarang, aku berkata 
kepadamu bahwa adalah perlu 
bahwa hendaknya ada sebuah 
hukum yang diberikan kepada 
anak-anak israel, ya, bahkan a hu-
kum yang sangat ketat; karena 
mereka adalah bangsa yang degil, 
b cepat untuk melakukan kedur-
hakaan, dan lambat untuk meng-
ingat tuhan allah mereka;

30 Oleh karena itu ada sebuah 
a hukum yang diberikan kepada 
mereka, ya, hukum tentang pe-
laksanaan dan tentang b tata cara, 
hukum yang mesti mereka c taati 
dengan ketat dari hari ke hari, 

untuk menjaga mereka sebagai 
ingatan akan allah dan kewa-
jiban mereka terhadap-Nya.

31 tetapi lihatlah, aku berkata 
kepadamu, bahwa segala hal ini 
adalah a perlambang akan apa 
yang akan datang.

32 dan sekarang, apakah me-
reka mengerti hukum itu? aku 
berkata kepadamu, tidak, me-
reka tidak semuanya mengerti 
hukum itu; dan ini karena keke-
rasan hati mereka; karena mereka 
tidak mengerti bahwa tidak dapat 
siapa pun diselamatkan a kecuali 
melalui penebusan allah.

33 Karena lihatlah, tidakkah 
musa bernubuat kepada mereka 
mengenai kedatangan mesias, 
dan bahwa allah akan menebus 
umat-Nya? ya, dan bahkan a se-
mua nabi yang telah bernubuat 
sejak dunia dimulai—tidakkah 
mereka telah berbicara lebih ku-
rang mengenai hal-hal ini?

34 tidakkah mereka telah ber-
kata bahwa a allah sendiri akan 
turun ke antara anak-anak ma-
nusia, dan mengambil ke atas 
diri-Nya bentuk manusia, dan 
pergi dalam kuasa dahsyat di 
atas muka bumi?

35 ya, dan tidakkah mereka te-
lah berkata juga bahwa dia akan 
mendatangkan a kebangkitan 

 27 a PtS hukum musa.
  b 3 Ne. 9:19–20; 15:4–5.
 28 a Gal. 2:16.  

PtS Keselamatan; 
Penebusan.

  b Gal. 2:21;  
mosia 3:14–15;  
alma 25:15–16.

  c PtS Pendamaian.
 29 a yos. 1:7–8.
  b alma 46:8.
 30 a Kel. 20.
  b PtS tata Cara.
  c yakub 4:5.
 31 a mosia 16:14; 

alma 25:15. 

PtS Simbolisme.
 32 a 2 Ne. 25:23–25.
 33 a 1 Ne. 10:5;  

yakub 4:4; 7:11.
 34 a mosia 7:27; 15:1–3. 

PtS Ke-allah-an.
 35 a yes. 26:19;  

2 Ne. 2:8.
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orang mati, dan bahwa dia, di-
ri-Nya sendiri, akan ditindas dan 
disengsarakan?

PaSal 14

Yesaya berbicara mengenai Mesias 
—Penghinaan dan penderitaan  
Mesias dinyatakan—Dia menja-
dikan jiwanya suatu persembahan 
untuk dosa dan membuat penghu-
bungan bagi pelanggar—Banding-
kan dengan Yesaya 53. Kira-kira 
tahun 148 SM.

ya, bahkan tidakkah yesaya ber-
kata: Siapakah telah memercayai 
laporan kita, dan kepada siapakah 
lengan tuhan diungkapkan?

2 Karena dia akan tumbuh di 
hadapan-Nya sebagai tanaman 
yang lembut, dan sebagai akar 
dari tanah kering; dia tidak me-
miliki bentuk tidak juga tam-
pilan menarik; dan ketika kita 
akan melihatnya tidaklah ada 
keindahan sehingga kita akan 
menghasratkannya.

3 dia diremehkan dan dito-
lak oleh manusia; seorang pria 
yang mengalami dukacita, dan 
kenal dengan kepiluan; dan 
kita seakan-akan menyembu-
nyikan muka kita darinya; dia 
diremehkan, dan kita tidak 
menganggapnya.

4 Pastilah dia telah a menang-
gung b kepiluan kita, dan meng-
angkat dukacita kita; namun 
kita menganggapnya terkena 
tulah, dihantam oleh allah, dan 
disengsarakan.

5 tetapi dia terluka untuk a pe-
langgaran kita, dia memar untuk 
kedurhakaan kita; deraan untuk 
kedamaian kita berada di atas-
nya; dan dengan bilur-bilurnya 
kita b disembuhkan.

6 Kita semua, seperti a domba, 
telah tersesat; kita telah berpa-
ling setiap orang pada jalannya 
sendiri; dan tuhan telah mele-
takkan ke atas dirinya kedurha-
kaan dari kita semua.

7 dia ditindas, dan dia di-
sengsarakan, namun a dia tidak 
membuka mulutnya; dia dibawa 
bagaikan seekor b anak domba 
ke pembantaian, dan bagai-
kan seekor domba di hadapan 
pencukurnya adalah bisu, de-
mikianlah dia tidak membuka  
mulutnya.

8 dia diambil dari tahanan dan 
dari penghakiman; dan siapakah 
yang akan memaklumkan ang-
katannya? Karena dia dising-
kirkan dari tanah orang-orang 
hidup; untuk pelanggaran bang-
saku dia terkena tulah.

9 dan dia menjadikan kuburnya 
bersama yang jahat, dan bersama 
yang a kaya dalam kematiannya; 

14 4 a alma 7:11–12.
  b mat. 8:17.
 5 a mosia 15:9;  

alma 11:40.
  b 1 Ptr. 2:24–25.

 6 a mat. 9:36; 2 Ne. 
28:14; alma 5:37.

 7 a mrk. 15:3.  
PtS yesus Kristus.

  b PtS anak domba 

allah; Paskah.
 9 a mat. 27:57–60; 

mrk. 15:27, 43–46. 
PtS yusuf dari 
arimatea.
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karena dia tidak melakukan yang 
b jahat, tidak juga ada tipuan di 
mulutnya.

10 Namun adalah menyenang-
kan tuhan untuk melukainya; 
dia telah menempatkannya 
pada kepiluan; ketika engkau 
akan menjadikan jiwanya sua-
tu persembahan untuk dosa dia 
akan melihat a benih keturunan-
nya, dia akan memperpanjang 
masa hidupnya, dan kesenang-
an tuhan akan makmur dalam 
tangannya.

11 dia akan melihat penderitaan 
berat jiwanya, dan akan puas; 
melalui pengetahuannya akan-
lah hamba-Ku yang saleh mem-
benarkan banyak orang; karena 
dia akan a menanggung kedurha-
kaan mereka.

12 Oleh karena itu akanlah 
aku membagi kepadanya seba-
gian dengan yang agung, dan 
dia akan berbagi jarahan dengan 
yang kuat; karena dia telah men-
curahkan jiwanya pada kema-
tian; dan dia terbilang di antara 
para pelanggar; dan dia menang-
gung dosa banyak orang, dan 
membuat a penghubungan bagi 
pelanggar.

PaSal 15

Bagaimana Kristus adalah Bapa 
maupun juga Putra—Dia akan 
membuat penghubungan dan me-
nanggung pelanggaran umat-Nya—
Mereka dan semua nabi kudus adalah 
benih keturunan-Nya—Dia menda-
tangkan Kebangkitan—Anak kecil 
memiliki kehidupan kekal. Kira-kira 
tahun 148 SM.

dan sekarang, abinadi berkata 
kepada mereka: aku menghen-
daki agar kamu hendaknya me-
mahami bahwa a allah sendiri 
akan turun ke antara anak-anak 
manusia, dan akan b menebus 
umat-Nya.

2 dan karena dia a berdiam  
dalam daging dia akan disebut 
Putra allah, dan setelah mem-
bawa daging tunduk pada ke-
hendak b Bapa, adalah Bapa dan 
Putra—

3 Bapa, a karena dia b dikandung 
oleh kuasa allah; dan Putra, ka-
rena daging; dengan demikian 
menjadi Bapa dan Putra—

4 dan mereka adalah a satu allah, 
ya, bahkan b Bapa yang c Kekal dari 
langit dan dari bumi.

 9 b yoh. 19:4.
 10 a mosia 15:10–13.
 11 a im. 16:21–22;  

1 Ptr. 3:18;  
a&P 19:16–19.

 12 a 2 Ne. 2:9;  
mosia 15:8;  
moro. 7:27–28.

15 1 a 1 tim. 3:16;  
mosia 13:33–34.  
PtS yesus Kristus.

  b PtS Penebusan.
 2 a mosia 3:5; 7:27;  

alma 7:9–13.
  b yes. 64:8;  

yoh. 10:30;  
14:8–10;  
mosia 5:7;  
alma 11:38–39;  
eter 3:14.

 3 a a&P 93:4.
  b luk. 1:31–33;  

mosia 3:8–9;  
alma 7:10;  
3 Ne. 1:14.

 4 a ul. 6:4;  
yoh. 17:20–23. 
PtS Ke-allah-an.

  b mosia 3:8;  
hel. 14:12;  
3 Ne. 9:15;  
eter 4:7.

  c alma 11:39.
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5 dan demikianlah daging men-
jadi tunduk kepada roh, atau 
Putra kepada Bapa, yang ada-
lah satu allah, a menderita go-
daan, dan tidak menyerah pada 
godaan, tetapi membiarkan diri-
Nya diejek, dan b dicambuk, dan 
dicampakkan, dan c dimungkiri 
oleh umat-Nya.

6 dan setelah semuanya ini, 
setelah mengerjakan banyak 
mukjizat yang dahsyat di antara 
anak-anak manusia, dia akan di-
giring, ya, bahkan a seperti yang 
yesaya katakan, bagaikan seekor 
domba di hadapan pencukur ada-
lah bisu, demikianlah dia tidak 
b membuka mulut-Nya.

7 ya, demikian pula dia akan 
digiring, a disalibkan, dan di-
bunuh, daging menjadi tunduk 
bahkan pada kematian, b kehen-
dak Putra ditelan dalam kehen-
dak Bapa.

8 dan demikianlah allah me-
mutuskan a ikatan kematian, se-
telah memperoleh b kemenangan 
atas kematian; memberikan ke-
pada Putra kuasa untuk membuat 
c penghubungan bagi anak-anak 
manusia—

9 Setelah naik ke dalam surga, 
memiliki sanubari belas ka-
sihan; dipenuhi dengan rasa iba 

terhadap anak-anak manusia; 
berdiri di antara mereka dan 
keadilan; setelah memutuskan 
ikatan kematian, mengambil 
ke atas a diri-Nya kedurhakaan 
mereka dan pelanggaran me-
reka, setelah menebus mereka, 
dan b memuaskan tuntutan 
keadilan.

10 dan sekarang, aku berkata 
kepadamu, siapakah yang akan 
memaklumkan angkatan-Nya? 
lihatlah, aku berkata kepadamu, 
bahwa ketika jiwa-Nya telah di-
jadikan suatu persembahan un-
tuk dosa dia akan melihat a benih 
keturunan-Nya. dan sekarang, 
apa yang kamu katakan? dan si-
apakah yang akan menjadi benih 
keturunan-Nya?

11 lihatlah aku berkata kepa-
damu, bahwa barang siapa telah 
mendengar perkataan para a nabi, 
ya, semua nabi kudus yang telah 
bernubuat mengenai kedatangan 
tuhan—aku berkata kepadamu, 
bahwa mereka semua yang telah 
menyimak perkataan mereka, 
dan percaya bahwa tuhan akan 
menebus umat-Nya, dan telah 
menanti-nantikan akan hari itu 
untuk pengampunan akan dosa-
dosa mereka, aku berkata kepa-
damu, bahwa mereka ini adalah 

 5 a luk. 4:2;  
ibr. 4:14–15.

  b yoh. 19:1.
  c mrk. 8:31;  

luk. 17:25.
 6 a yes. 53:7.
  b luk. 23:9;  

yoh. 19:9;  
mosia 14:7.

 7 a PtS Penyaliban.
  b luk. 22:42;  

yoh. 6:38;  
3 Ne. 11:11.

 8 a mosia 16:7;  
alma 22:14.

  b hos. 13:14;  
1 Kor. 15:55–57.

  c 2 Ne. 2:9.

 9 a yes. 53;  
mosia 14:5–12.

  b PtS Pendamaian.
 10 a yes. 53:10;  

mosia 5:7; 27:25; 
moro. 7:19.

 11 a a&P 84:36–38. 
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benih keturunan-Nya, atau me-
reka adalah ahli waris b kerajaan 
allah.

12 Karena ini adalah mereka 
yang dosa-dosanya telah a dia 
tanggung; ini adalah mereka bagi 
siapa dia telah mati, untuk me-
nebus mereka dari pelanggaran 
mereka. dan sekarang, bukankah 
mereka benih keturunan-Nya?

13 ya, dan bukankah para nabi, 
setiap orang yang telah mem-
buka mulutnya untuk bernu-
buat, yang tidak jatuh ke dalam 
pelanggaran, aku maksudkan se-
mua nabi kudus sejak dunia di-
mulai? aku berkata kepadamu 
bahwa mereka adalah benih 
keturunan-Nya.

14 dan inilah mereka yang te-
lah a memberitakan kedamaian, 
yang telah membawa kabar baik 
tentang kebaikan, yang telah 
memberitakan keselamatan; dan 
berkata kepada Sion: allahmu 
memerintah!

15 dan ah, betapa indahnya 
di atas gunung-gunung kaki 
mereka!

16 dan lagi, betapa indahnya di 
atas gunung-gunung kaki dari 
mereka yang masih memberita-
kan kedamaian!

17 dan lagi, betapa indahnya di 
atas gunung-gunung kaki dari 
mereka yang akan setelah ini 

memberitakan kedamaian, ya, 
sejak waktu ini seterusnya dan 
selamanya!

18 dan lihatlah, aku berkata ke-
padamu, ini belumlah semuanya. 
Karena, ah, betapa indahnya di 
atas gunung-gunung a kaki dari 
dia yang membawa kabar baik, 
yang adalah pencetus b keda-
maian, ya, bahkan tuhan, yang 
telah menebus umat-Nya; ya, dia 
yang telah memberikan kesela-
matan bagi umat-Nya;

19 Karena seandainya bukan ka-
rena penebusan yang telah dia 
buat bagi umat-Nya, yang diper-
siapkan sejak a pelandasan dunia, 
aku berkata kepadamu, seandai-
nya bukan karena ini, seluruh 
umat manusia mestilah b binasa.

20 tetapi lihatlah, ikatan kema-
tian akan diputuskan, dan Putra 
memerintah, dan memiliki kuasa 
atas yang mati; oleh karena itu, 
dia mendatangkan kebangkitan 
orang mati.

21 dan datanglah suatu kebang-
kitan, bahkan a kebangkitan per-
tama; ya, bahkan kebangkitan 
bagi mereka yang pernah ada, 
dan yang sekarang ada, dan yang 
akan ada, bahkan sampai kebang-
kitan Kristus—karena demikian-
lah dia akan disebut.

22 dan sekarang, kebangkitan 
semua nabi, dan mereka semua 

 11 b PtS Kerajaan allah; 
Keselamatan.

 12 a mosia 14:12;  
alma 7:13; 11:40–41.

 14 a yes. 52:7;  
rm. 10:15;  

1 Ne. 13:37;  
mosia 12:21–24. 
PtS Pekerjaan 
misionaris.

 18 a 3 Ne. 20:40;  
a&P 128:19.

  b yoh. 16:33.  
PtS damai, 
Kedamaian.

 19 a mosia 4:6.
  b 2 Ne. 9:6–13.
 21 a alma 40:16–21.
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yang telah percaya pada perka-
taan mereka, atau mereka semua 
yang telah menaati perintah-pe-
rintah allah, akan tampil dalam 
kebangkitan pertama; oleh ka-
rena itu, mereka adalah kebang-
kitan pertama.

23 mereka dibangkitkan untuk 
a berdiam bersama allah yang te-
lah menebus mereka; demikianlah 
mereka memperoleh kehidupan 
kekal melalui Kristus, yang telah 
b memutuskan ikatan kematian.

24 dan ini adalah mereka 
yang memperoleh bagian da-
lam kebangkitan pertama; dan 
ini adalah mereka yang telah 
mati sebelum Kristus datang, 
dalam ketidaktahuan mereka, ti-
dak mengalami a keselamatan di-
maklumkan kepada mereka. dan 
demikianlah tuhan mendatang-
kan pemulihan mereka ini; dan 
mereka memperoleh bagian da-
lam kebangkitan pertama, atau 
memperoleh kehidupan kekal, 
ditebus oleh tuhan.

25 dan a anak kecil juga mem-
peroleh kehidupan kekal.

26 tetapi lihatlah, dan a takut-
lah, dan gemetarlah di hadapan 
allah, karena kamu seharusnya 
gemetar; karena tuhan tidak me-
nebus yang demikian yang b mem-
berontak melawan-Nya dan c mati 

dalam dosa-dosa mereka; ya, bah-
kan mereka semua yang telah bi-
nasa dalam dosa-dosa mereka 
sejak dunia dimulai, yang telah 
dengan sengaja memberontak me-
lawan allah, yang telah mengeta-
hui perintah-perintah allah, dan 
tidak mau menaatinya; d ini ada-
lah mereka yang e tidak memper-
oleh bagian dalam kebangkitan 
pertama.

27 Oleh karena itu tidakkah se-
harusnya kamu gemetar? Karena 
keselamatan tidak datang kepada 
yang demikian; karena tuhan ti-
dak menebus yang demikian; ya, 
tidak juga tuhan dapat menebus 
yang demikian; karena dia tidak 
dapat menyangkal diri-Nya sen-
diri; karena dia tidak dapat me-
nyangkal a keadilan bilamana itu 
memiliki tuntutannya.

28 dan sekarang, aku berkata 
kepadamu bahwa waktunya 
akan tiba ketika keselamatan 
dari tuhan akan a dimaklumkan 
kepada setiap bangsa, kaum, ba-
hasa, dan khalayak.

29 ya, tuhan, para a penjagamu 
akan mengangkat suara mereka; 
dengan suara bersama akanlah 
mereka bernyanyi; karena me-
reka akan melihat dengan mata 
kepala sendiri, ketika tuhan akan 
membawa kembali Sion.

 23 a mzm. 24:3–4;  
1 Ne. 15:33–36;  
a&P 76:50–70.

  b PtS Kematian 
Jasmani.

 24 a 2 Ne. 9:25–26;  
a&P 137:7.

 25 a a&P 29:46; 137:10. 

PtS Keselamatan—
Keselamatan  
anak-anak.

 26 a ul. 5:29;  
yakub 6:9.

  b 1 Ne. 2:21–24.
  c yeh. 18:26;  

1 Ne. 15:32–33;  

moro. 10:26.
  d alma 40:19.
  e a&P 76:81–86.
 27 a alma 34:15–16; 42:1.
 28 a PtS Pekerjaan 

misionaris.
 29 a PtS Berjaga. 
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30 Bersorak-sorailah dalam su-
kacita, bernyanyilah bersama, 
kamu tempat-tempat tandus di 
yerusalem; karena tuhan telah 
menghibur umat-Nya, dia telah 
menebus yerusalem.

31 tuhan telah menyingkapkan 
lengan kudus-Nya di mata se-
gala bangsa; dan segenap ujung 
bumi akan melihat keselamatan 
dari allah kita.

PaSal 16

Allah menebus manusia dari keadaan 
mereka yang tersesat dan terjatuh—
Mereka yang badani tetap seakan-
akan tidak ada penebusan—Kristus 
mendatangkan suatu kebangkitan 
pada kehidupan tanpa akhir atau 
pada laknat tanpa akhir. Kira-kira 
tahun 148 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
setelah abinadi mengucapkan 
perkataan ini dia mengulurkan 
tangannya dan berkata: Wak-
tunya akan tiba ketika semua 
orang akan melihat a keselamatan 
dari tuhan; ketika setiap bangsa, 
kaum, bahasa, dan khalayak akan 
melihat dengan mata kepala 
sendiri dan akan b mengakui di 
hadapan allah bahwa pengha-
kiman-Nya adalah adil.

2 dan kemudian akanlah yang 
jahat a dicampakkan, dan mereka 
akan memiliki alasan untuk me-
raung-raung, dan b menangis, dan 
meratap, dan mengertakkan gigi 
mereka; dan ini karena mereka ti-
dak mau menyimak suara tuhan; 
oleh karena itu tuhan tidak me-
nebus mereka.

3 Karena mereka adalah a badani 
dan bagai iblis, dan b iblis memi-
liki kuasa atas diri mereka; ya, 
bahkan ular tua itu yang c mem-
perdayai orang tua kita yang 
pertama, yang adalah alasan 
d kejatuhan mereka; yang ada-
lah alasan seluruh umat manusia 
menjadi badani, berhawa nafsu, 
bagai iblis, e mengetahui yang ja-
hat dari yang baik, menundukkan 
diri mereka kepada iblis.

4 demikianlah seluruh umat 
manusia a tersesat; dan lihatlah, 
mereka akan secara tanpa akhir 
tersesat seandainya bahwa allah 
tidak menebus umat-Nya dari 
keadaan mereka yang tersesat 
dan terjatuh.

5 tetapi ingatlah bahwa dia 
yang bersikeras dalam sifat a ba-
daninya sendiri, dan meneruskan 
pada jalan dosa dan pemberon-
takan melawan allah, tetaplah 
dalam keadaannya yang terjatuh 
dan iblis memiliki segala kua-
sa atas dirinya. Oleh karena itu  

16 1 a PtS Keselamatan.
  b mosia 27:31.
 2 a a&P 63:53–54.
  b mat. 13:41–42;  

luk. 13:28;  
alma 40:13.

 3 a Gal. 5:16–25;  

mosia 3:19.  
PtS manusia alami.

  b 2 Ne. 9:8–9.  
PtS iblis.

  c Kej. 3:1–13;  
musa 4:5–19.

  d PtS Kejatuhan adam 

dan hawa.
  e 2 Ne. 2:17–18, 22–26.
 4 a alma 42:6–14.
 5 a alma 41:11. PtS Ba-

dani. 
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dia seakan-akan tidak ada b pe-
nebusan dibuat, sebagai musuh 
allah; dan juga iblis adalah mu-
suh allah.

6 dan sekarang, jika Kristus ti-
dak datang ke dunia, berbicara 
tentang apa yang akan datang 
a seakan-akan itu telah datang, ti-
dak dapatlah ada penebusan.

7 dan jika Kristus tidak bang-
kit dari yang mati, atau telah 
memutuskan ikatan kematian 
sehingga kuburan tidak akan 
memperoleh kemenangan, dan 
sehingga kematian tidak akan 
memiliki a sengat, tidak dapat-
lah ada kebangkitan.

8 tetapi ada suatu a kebang-
kitan, oleh karena itu kuburan 
tidak memperoleh kemenangan, 
dan sengat b kematian ditelan di 
dalam Kristus.

9 dia adalah a terang dan ke-
hidupan dunia; ya, terang yang 
tanpa akhir, yang tidak pernah 
dapat digelapkan; ya, dan juga 
kehidupan yang tanpa akhir, 
sehingga tidak dapat ada lagi 
kematian.

10 Bahkan yang fana ini akan 
mengenakan a kebakaan, dan ke-
busukan ini akan mengenakan 
ketidakbusukan, dan akan di-
bawa untuk b berdiri di hadapan 
meja penghakiman allah, untuk 
c dihakimi oleh-Nya menurut 

pekerjaan mereka apakah itu baik 
atau apakah itu jahat—

11 Jika itu baik, menuju kebang-
kitan akan a kehidupan dan ke-
bahagiaan tanpa akhir; dan jika 
itu jahat, menuju kebangkitan 
akan b laknat tanpa akhir, dise-
rahkan kepada iblis, yang telah 
menundukkan mereka, yang ada-
lah laknat—

12 Setelah pergi menurut ke-
hendak dan hasrat badani me-
reka sendiri; setelah tidak pernah 
meminta kepada tuhan saat le-
ngan belas kasihan-Nya diulur-
kan terhadap mereka; karena 
lengan a belas kasihan diulurkan 
terhadap mereka, dan mereka 
tidak mau; mereka diperingat-
kan akan kedurhakaan mereka 
namun mereka tidak mau pergi 
darinya; dan mereka diperintah-
kan untuk bertobat namun me-
reka tidak mau bertobat.

13 dan sekarang, tidakkah se-
harusnya kamu gemetar dan 
bertobat dari dosa-dosamu, dan 
mengingat bahwa hanya dalam 
dan melalui Kristus kamu dapat 
diselamatkan?

14 Oleh karena itu, jika kamu 
mengajarkan a hukum musa, 
juga ajarkanlah bahwa itu ada-
lah bayangan akan apa yang akan 
datang itu—

15 ajarilah mereka bahwa 

 5 b PtS Penebusan.
 6 a mosia 3:13.
 7 a hos. 13:14;  

mosia 15:8, 20.
 8 a alma 42:15. 

PtS Kebangkitan.
  b yes. 25:8;  

1 Kor. 15:54–55; 
morm. 7:5.

 9 a a&P 88:5–13.  
PtS terang Kristus.

 10 a alma 40:2.  
PtS Baka, Kebakaan.

  b PtS Penghakiman 

terakhir.
  c alma 41:3–6.
 11 a PtS Kehidupan 

Kekal.
  b PtS laknat.
 12 a PtS Belas Kasihan.
 14 a PtS hukum musa.
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penebusan datang melalui  
Kristus tuhan, yang adalah bah-
kan a Bapa yang Kekal. amin.

PaSal 17

Alma memercayai dan menuliskan 
perkataan Abinadi—Abinadi men-
derita kematian oleh api—Dia menu-
buatkan penyakit dan kematian oleh 
api ke atas diri para pembunuhnya. 
Kira-kira tahun 148 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
ketika abinadi telah menyelesai-
kan perkataan ini, bahwa raja me-
merintahkan bahwa para a imam 
hendaknya menangkapnya dan 
menyuruh agar dia hendaknya 
dihukum mati.

2 tetapi ada satu di antara  
mereka yang namanya adalah 
a alma, dia juga keturunan Nefi. 
dan dia adalah seorang pemuda, 
dan dia b memercayai perkataan 
yang telah abinadi ucapkan, 
karena dia tahu mengenai ke-
durhakaan yang telah abinadi 
persaksikan menentang mereka; 
oleh karena itu dia mulai memo-
hon kepada raja agar dia tidak 
akan marah terhadap abinadi, 
tetapi membiarkan agar dia bo-
leh pergi dalam kedamaian.

3 tetapi raja lebih geram, dan 
menyuruh agar alma hendak-
nya diusir dari antara mereka, 
dan mengutus para hambanya 

menyusulnya agar mereka bo-
leh membunuhnya.

4 tetapi dia melarikan diri dari 
hadapan mereka dan menyembu-
nyikan dirinya agar mereka tidak 
menemukannya. dan dia bersem-
bunyi selama berhari-hari a me-
nuliskan segala perkataan yang 
telah abinadi ucapkan.

5 dan terjadilah bahwa raja me-
nyuruh agar para pengawalnya 
hendaknya mengepung abinadi 
dan menangkapnya; dan mereka 
mengikatnya dan melemparkan-
nya ke dalam tahanan.

6 dan setelah tiga hari, setelah 
berunding dengan para imam-
nya, dia menyuruh agar dia 
hendaknya kembali dibawa ke 
hadapannya.

7 dan dia berkata kepadanya: 
abinadi, kami telah menemukan 
tuduhan terhadapmu, dan eng-
kau layak untuk kematian.

8 Karena engkau telah berkata 
bahwa a allah sendiri akan turun 
ke antara anak-anak manusia; 
dan sekarang, untuk alasan ini 
engkau akan dihukum mati ke-
cuali engkau akan menarik kem-
bali segala perkataan yang telah 
engkau ucapkan yang jahat me-
ngenai aku dan rakyatku.

9 Sekarang, abinadi berkata 
kepadanya: aku berkata kepa-
damu, aku tidak akan menarik 
kembali perkataan yang telah 
aku ucapkan kepadamu menge-
nai bangsa ini, karena itu adalah 

 15 a mosia 3:8; 5:7;  
eter 3:14.

17 1 a mosia 11:1, 5–6.

 2 a mosia 23:6, 9–10. 
PtS alma yang tua.

  b mosia 26:15.

 4 a PtS tulisan Suci.
 8 a mosia 13:25, 33–34. 



268mosia 17:10–20

benar; dan agar kamu boleh me-
ngetahui tentang kepastiannya 
aku telah membiarkan diriku se-
hingga aku telah jatuh ke dalam 
tanganmu.

10 ya, dan aku akan menderita 
bahkan sampai kematian, dan 
aku tidak mau menarik kem-
bali perkataanku, dan itu akan 
berdiri sebagai suatu kesaksian 
menentangmu. dan jika kamu 
membunuhku kamu akan me-
numpahkan darah a tak berdosa, 
dan ini juga akan berdiri sebagai 
suatu kesaksian menentangmu 
pada hari terakhir.

11 dan sekarang, raja Nuh 
hampir membebaskannya, ka-
rena dia takut pada perkataan-
nya; karena dia takut bahwa 
penghakiman allah akan datang 
ke atas dirinya.

12 tetapi para imam mengang-
kat suara mereka menentangnya, 
dan mulai menuduhnya, menga-
takan: dia telah mencaci maki 
raja. Oleh karena itu raja terha-
sut dalam amarah terhadapnya, 
dan dia menyerahkannya agar 
dia boleh dibunuh.

13 dan terjadilah bahwa mereka 
menangkapnya dan mengikat-
nya, dan mencambuki kulitnya 
dengan seikat kayu berapi, ya, 
bahkan sampai kematian.

14 dan sekarang, ketika nyala 
api mulai menghanguskannya, 
dia berseru kepada mereka, 
mengatakan:

15 lihatlah, bahkan sebagai-
mana telah kamu lakukan kepa-
daku, demikianlah akan terjadi 
bahwa benih keturunanmu akan 
menyebabkan bahwa banyak 
orang akan menderita rasa sa-
kit yang aku derita, bahkan rasa 
sakit a kematian oleh api; dan 
ini karena mereka percaya pada 
keselamatan dari tuhan allah 
mereka.

16 dan akan terjadi bahwa 
kamu akan disengsarakan de-
ngan segala macam penyakit ka-
rena kedurhakaanmu.

17 ya, dan kamu akan a dihan-
tam pada setiap sisi, dan akan di-
halau dan dicerai-beraikan kian 
kemari, bahkan bagaikan ka-
wanan ternak liar dihalau oleh 
binatang buas dan garang.

18 dan pada masa itu kamu 
akan diburu, dan kamu akan di-
tangkap oleh tangan musuhmu, 
kemudian kamu akan menderita, 
sebagaimana aku menderita, rasa 
sakit a kematian oleh api.

19 demikianlah allah melak-
sanakan a pembalasan ke atas 
diri mereka yang menghancur-
kan umat-Nya. ya allah, terima-
lah jiwaku.

20 dan sekarang, ketika abinadi 
telah mengatakan perkataan 
ini, dia jatuh, setelah mende-
rita kematian oleh api; ya, telah 
dihukum mati karena dia ti-
dak mau menyangkal perintah-
perintah allah, memeteraikan 

 10 a alma 60:13.
 15 a mosia 13:9–10;  

alma 25:4–12.
 17 a mosia 21:1–5, 13.

 18 a mosia 19:18–20.
 19 a PtS Pembalasan.
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kebenaran perkataannya mela-
lui kematiannya.

PaSal 18

Alma berkhotbah secara diam-di-
am—Dia menyatakan perjanjian 
baptisan dan membaptis di Perairan 
Mormon—Dia mengorganisasi Ge-
reja Kristus dan menahbiskan para 
imam—Mereka menunjang diri me-
reka sendiri dan mengajar orang-
orang—Alma dan orang-orangnya 
melarikan diri dari Raja Nuh ke 
padang belantara. Kira-kira tahun 
147–145 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
alma, yang telah melarikan diri 
dari para hamba raja Nuh, a ber-
tobat dari dosa dan kedurha-
kaannya, dan berkelana secara 
diam-diam ke antara rakyat, dan 
mulai mengajarkan perkataan 
abinadi—

2 ya, mengenai apa yang akan 
datang, dan juga mengenai ke-
bangkitan orang mati, dan a pe-
nebusan orang-orang, yang akan 
terlaksana melalui b kuasa, pen-
deritaan, dan kematian Kristus, 
dan kebangkitan dan kenaikan-
Nya ke dalam surga.

3 dan sebanyak yang mau men-
dengar perkataannya dia ajar. 
dan dia mengajar mereka se-
cara diam-diam, agar boleh ti-
dak sampai pada pengetahuan 

raja. dan banyak yang memer-
cayai perkataannya.

4 dan terjadilah bahwa seba-
nyak yang memercayainya pergi 
ke suatu a tempat yang disebut 
mormon, menerima namanya 
dari raja, yang berada di perba-
tasan negeri yang didiami, pada 
waktu atau pada masa tertentu, 
oleh binatang liar.

5 Sekarang, ada di mormon sua-
tu sumber air murni, dan alma  
berlindung ke sana, di sana di  
dekat perairan itu ada rumpun 
dengan pepohonan kecil, di mana 
dia menyembunyikan dirinya 
pada waktu siang hari dari pen-
carian raja.

6 dan terjadilah bahwa se-
banyak yang memercayainya 
pergi ke sana untuk mendengar 
perkataannya.

7 dan terjadilah setelah berha-
ri-hari ada sejumlah besar orang 
berkumpul bersama di tempat 
mormon, untuk mendengar per-
kataan alma. ya, semua orang 
berkumpul bersama yang per-
caya pada perkataannya, untuk 
mendengar dia. dan dia a meng-
ajari mereka, dan mengkhotbah-
kan kepada mereka pertobatan, 
dan penebusan, dan iman ke-
pada tuhan.

8 dan terjadilah bahwa dia ber-
kata kepada mereka: lihatlah, di 
sinilah Perairan mormon (karena 
demikianlah itu disebut) dan se-
karang, karena kamu a berhasrat 

18 1 a mosia 23:9–10.
 2 a PtS Penebusan.

  b PtS Pendamaian.
 4 a alma 5:3.

 7 a alma 5:11–13.
 8 a a&P 20:37.
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untuk datang ke dalam b kawanan 
allah, dan untuk disebut umat-
Nya, dan c bersedia untuk me-
nanggung beban satu sama lain, 
agar itu boleh menjadi ringan;

9 ya, dan bersedia untuk ber-
duka nestapa bersama mereka 
yang berduka nestapa; ya, dan 
menghibur mereka yang be-
rada dalam kebutuhan akan 
penghiburan, dan untuk ber-
diri sebagai a saksi bagi allah 
di segala waktu dan dalam se-
gala hal, dan di segala tempat 
di mana kamu boleh berada, 
bahkan sampai kematian, agar 
kamu boleh ditebus oleh allah, 
dan terbilang di antara mereka 
dalam b kebangkitan pertama,  
agar kamu boleh memperoleh 
c kehidupan kekal—

10 Sekarang, aku berkata ke-
padamu, jika ini adalah hasrat  
hatimu, apa yang menghalangi-
mu untuk a dibaptis dalam nama  
tuhan, sebagai suatu kesaksian  
di hadapan-Nya bahwa kamu te-
lah masuk ke dalam sebuah b per-
janjian dengan-Nya, bahwa kamu 
akan melayani-Nya dan menaati 
perintah-perintah-Nya, agar dia 
boleh mencurahkan roh-Nya 
dengan lebih berlimpah ke atas 
dirimu?

11 dan sekarang, ketika orang-
orang telah mendengar perkataan 

ini, mereka bertepuk tangan ka-
rena sukacita, dan berseru: ini-
lah hasrat hati kami.

12 dan sekarang, terjadilah 
bahwa alma membawa helam, 
dia yang adalah salah seorang 
dari yang pertama, dan pergi 
dan berdiri di dalam air, dan 
berseru, mengatakan: ya tuhan, 
curahkanlah roh-mu ke atas 
hamba-mu, agar dia boleh me-
lakukan pekerjaan ini dengan 
kekudusan hati.

13 dan ketika dia telah menga-
takan perkataan ini, a roh tuhan 
berada di atas dirinya, dan dia 
berkata: helam, aku b membap-
tis engkau, memiliki c wewenang 
dari allah yang mahakuasa, seba-
gai suatu kesaksian bahwa kamu 
telah masuk ke dalam sebuah 
perjanjian untuk melayani-Nya 
sampai kamu mati sehubungan 
dengan tubuh fana; dan semoga 
roh tuhan dicurahkan ke atas di-
rimu; dan semoga dia memberi-
kan kepadamu kehidupan kekal, 
melalui d penebusan Kristus, yang 
telah dia persiapkan sejak e pelan-
dasan dunia.

14 dan setelah alma menga-
takan perkataan ini, baik alma 
maupun helam a terkubur di da-
lam air; dan mereka bangkit dan 
muncul dari air bersukacita, di-
penuhi dengan roh.

 8 b PtS Gereja yesus 
Kristus.

  c PtS iba.
 9 a PtS Bersaksi;  

Pekerjaan misiona-
ris; Saksi.

  b mosia 15:21–26.

  c PtS Kehidupan 
Kekal.

 10 a 2 Ne. 31:17. PtS Bap-
tis, Baptisan.

  b PtS Perjanjian.
 13 a PtS roh Kudus.
  b 3 Ne. 11:23–26;  

a&P 20:72–74.
  c PK 1:5. PtS imamat.
  d PtS Penebusan.
  e musa 4:2; 5:9.
 14 a PtS Baptis, Bap-

tisan—Baptisan  
melalui pencelupan.
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15 dan lagi, alma membawa 
yang lain, dan pergi yang ke-
dua kalinya ke dalam air, dan 
membaptisnya menurut yang 
pertama, kecuali dia tidak me-
nguburkan dirinya lagi di da-
lam air.

16 dan menurut cara inilah dia 
membaptis setiap orang yang 
pergi ke tempat mormon; dan 
mereka berada dalam jumlah ki-
ra-kira dua ratus dan empat jiwa; 
ya, dan mereka a dibaptis di Per-
airan mormon, dan dipenuhi de-
ngan b kasih karunia allah.

17 dan mereka disebut gereja 
allah, atau a gereja Kristus, se-
jak waktu itu dan seterusnya. 
dan terjadilah bahwa barang si-
apa dibaptis dengan kuasa dan 
wewenang dari allah ditambah-
kan pada gereja-Nya.

18 dan terjadilah bahwa alma, 
memiliki a wewenang dari allah, 
menahbiskan para imam; bah-
kan satu imam untuk setiap lima 
puluh orang dari jumlah mereka 
dia tahbiskan untuk berkhot-
bah kepada mereka, dan untuk 
b mengajari mereka mengenai 
apa yang berkaitan dengan ke-
rajaan allah.

19 dan dia memerintahkan me-
reka bahwa mereka hendaknya 
tidak mengajarkan apa pun ke-
cuali apa yang telah dia ajarkan, 

dan yang telah diucapkan oleh 
mulut para nabi kudus.

20 ya, bahkan dia memerintah-
kan mereka agar mereka hendak-
nya tidak a mengkhotbahkan apa 
pun kecuali pertobatan dan iman 
kepada tuhan, yang telah mene-
bus umat-Nya.

21 dan dia memerintahkan me-
reka bahwa hendaknya tidak ada 
a perselisihan satu sama lain, te-
tapi agar mereka hendaknya 
menanti-nantikan dengan b satu 
pandangan, memiliki satu iman 
dan satu baptisan, hati mereka 
terajut bersama dalam c kesa-
tuan dan dalam kasih satu sama 
lain.

22 dan demikianlah dia meme-
rintahkan mereka untuk berkhot-
bah. dan demikianlah mereka 
menjadi a anak-anak allah.

23 dan dia memerintahkan me-
reka agar mereka hendaknya 
menghormati a hari sabat, dan 
menjaganya kudus, dan juga se-
tiap hari mereka hendaknya ber-
terima kasih kepada tuhan allah 
mereka.

24 dan dia juga memerintah-
kan mereka agar para imam 
yang telah dia tahbiskan hen-
daknya a bekerja dengan tangan 
mereka sendiri untuk tunjangan 
mereka.

25 dan ada satu hari dalam 
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setiap minggu yang ditetapkan 
agar mereka hendaknya berkum-
pul bersama untuk mengajar 
umat, dan untuk a menyembah 
tuhan allah mereka, dan juga,  
sesering yang ada dalam kua-
sa mereka, untuk berhimpun  
bersama.

26 dan para imam mesti tidak 
bergantung pada umat untuk 
tunjangan mereka; tetapi un-
tuk kerja mereka, mereka akan 
menerima a kasih karunia allah, 
agar mereka menjadi kuat di da-
lam roh, memiliki b pengetahuan 
tentang allah, agar mereka boleh 
mengajar dengan kuasa dan we-
wenang dari allah.

27 dan lagi alma memerintah-
kan agar umat gereja hendaknya 
memberikan harta kekayaan me-
reka, a setiap orang menurut apa 
yang dia miliki; jika dia memiliki 
lebih berlimpah dia hendaknya 
memberikan lebih berlimpah; 
dan dari dia yang memiliki ha-
nya sedikit, hanya sedikit hen-
daknya dituntut; dan kepada 
dia yang tidak memiliki hendak-
nya diberi.

28  dan  demik ian lah  me-
reka hendaknya memberikan 
harta kekayaan mereka dengan 
kehendak bebas dan hasrat 
baik mereka sendiri terhadap 
allah, dan kepada para imam 
itu yang berada dalam kebu-
tuhan, ya, dan kepada setiap 

jiwa yang membutuhkan, yang 
telanjang.

29 dan ini dia katakan kepada 
mereka, setelah diperintahkan 
oleh allah; dan mereka a berja-
lan dengan lurus di hadapan 
allah, saling b memberi baik se-
cara duniawi maupun secara ro-
hani menurut kebutuhan mereka 
dan keinginan mereka.

30 dan sekarang, terjadilah 
bahwa semua ini dilakukan 
di mormon, ya, di dekat a Per-
airan mormon, di hutan yang 
berada dekat Perairan mormon;  
ya, tempat mormon, Perairan 
mormon, hutan mormon, be-
tapa indahnya itu pada pan-
dangan mereka yang sampai 
pada pengetahuan tentang Pe-
nebus mereka; ya, dan betapa 
diberkatinya mereka, karena 
mereka akan bernyanyi untuk 
pujian-Nya selamanya.

31 dan hal-hal ini dilakukan di 
a perbatasan negeri itu, agar me-
reka boleh tidak sampai pada pe-
ngetahuan raja.

32 tetapi lihatlah, terjadilah 
bahwa raja, setelah menemu-
kan pergerakan di antara rakyat, 
mengutus para hambanya untuk 
mengawasi mereka. Oleh karena 
itu pada hari ketika mereka se-
dang berhimpun bersama untuk 
mendengar firman tuhan, me-
reka ditemukan oleh raja.

33 dan sekarang, raja berkata 
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bahwa alma sedang mengha-
sut rakyat pada pemberontakan 
melawannya; oleh karena itu dia 
mengirim pasukannya untuk 
menghancurkan mereka.

34 dan terjadilah bahwa alma 
dan umat tuhan a diberi tahu ten-
tang kedatangan pasukan raja; 
oleh karena itu mereka mem-
bawa tenda mereka dan kelu-
arga mereka dan pergi ke padang 
belantara.

35 dan mereka berada dalam 
jumlah kira-kira empat ratus dan 
lima puluh jiwa.

PaSal 19

Gideon berupaya untuk membunuh 
Raja Nuh—Orang-orang Laman me-
nyerbu tanah itu—Raja Nuh men-
derita kematian oleh api—Limhi 
memerintah sebagai raja pembayar 
upeti. Kira-kira tahun 145–121 SM.

dan terjadilah bahwa pasukan 
raja kembali, setelah mencari de-
ngan sia-sia umat tuhan.

2 dan sekarang, lihatlah, laskar 
raja adalah kecil, setelah ber-
kurang, dan di sana mulai ada 
perpecahan di antara sisa orang-
orang itu.

3 dan bagian yang lebih kecil 
mulai menghembuskan ancaman 
terhadap raja, dan di sana mulai 
ada perselisihan hebat di antara 
mereka.

4 dan sekarang, ada seorang 

pria di antara mereka yang nama-
nya adalah Gideon, dan dia ada-
lah pria yang kuat dan musuh 
bagi raja, oleh karena itu dia 
menghunus pedangnya, dan 
bersumpah dalam kemurkaan-
nya bahwa dia akan membu-
nuh raja.

5 dan terjadilah bahwa dia ber-
tarung dengan raja; dan ketika 
raja melihat bahwa dia ham-
pir mengalahkannya, dia mela-
rikan diri dan berlari dan menaiki 
a menara yang berada di dekat 
bait suci.

6 dan Gideon mengejarnya 
dan hampir menaiki menara itu 
untuk membunuh raja, dan raja 
mengarahkan matanya ke sekitar 
arah tanah Semlon, dan lihatlah, 
pasukan orang laman berada di 
dalam perbatasan negeri.

7 dan sekarang, raja berseru 
dengan kepedihan jiwanya, me-
ngatakan: Gideon, biarkanlah 
aku hidup, karena orang-orang 
laman sedang menuju ke arah 
kita, dan mereka akan meng-
hancurkan kita; ya, mereka akan 
menghancurkan rakyatku.

8 dan sekarang, raja tidak sede-
mikian besarnya peduli akan rak-
yatnya sebagaimana dia peduli 
akan nyawanya sendiri; walau-
pun demikian, Gideon membi-
arkannya hidup.

9 dan raja memerintahkan 
rakyat agar mereka hendaknya 
melarikan diri dari hadapan 
orang-orang laman, dan dia 

 34 a mosia 23:1. 19 5 a mosia 11:12.
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sendiri pergi dari hadapan me-
reka, dan mereka melarikan diri 
ke padang belantara, bersama 
para wanita mereka dan anak 
mereka.

10 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman mengejar mereka, 
dan menyusul mereka, dan mu-
lai membunuh mereka.

11 Sekarang, terjadilah bahwa 
raja memerintahkan mereka agar 
semua pria hendaknya mening-
galkan para istri mereka dan anak 
mereka, dan melarikan diri dari 
hadapan orang-orang laman.

12 Sekarang, ada banyak pria 
yang tidak mau meninggalkan 
mereka, tetapi lebih suka ting-
gal dan binasa bersama mereka. 
dan sisanya meninggalkan para 
istri mereka dan anak mereka dan 
melarikan diri.

13 dan terjadilah bahwa mereka 
yang tinggal bersama para istri 
mereka dan anak mereka menyu-
ruh agar para putri mereka yang 
rupawan hendaknya maju dan 
memohon kepada orang-orang 
laman agar mereka tidak akan 
membunuh mereka.

14 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman memiliki rasa iba 
pada mereka, karena mereka ter-
pikat dengan kecantikan para wa-
nita mereka.

15 Oleh karena itu orang-orang 
laman membiarkan mereka hi-
dup, dan membawa mereka 
tertawan dan membawa me-
reka kembali ke tanah Nefi, dan 

mengabulkan bagi mereka bahwa 
mereka boleh menguasai tanah 
itu, dengan syarat bahwa me-
reka akan menyerahkan raja Nuh 
ke dalam tangan orang-orang 
laman, dan menyerahkan harta 
milik mereka, bahkan setengah 
dari segala yang mereka miliki, 
setengah dari emas mereka, dan 
perak mereka, dan segala benda 
berharga mereka, dan demiki-
anlah mereka mesti membayar 
upeti kepada raja orang-orang 
laman dari tahun ke tahun.

16 dan sekarang, ada salah se-
orang putra raja di antara me-
reka yang dibawa tertawan, yang 
namanya adalah a limhi.

17 dan sekarang, limhi ber-
hasrat agar ayahnya hendaknya 
tidak dihancurkan; walaupun 
demikian, limhi bukannya ti-
dak tahu tentang kedurhakaan 
ayahnya, dia sendiri adalah orang 
yang saleh.

18 dan terjadilah bahwa Gideon 
mengutus para pria ke padang 
belantara secara rahasia, untuk 
mencari raja dan mereka yang 
berada bersamanya. dan terjadi-
lah bahwa mereka bertemu de-
ngan orang-orang itu di padang 
belantara, semuanya kecuali raja 
dan para imamnya.

19 Sekarang, mereka telah 
bersumpah dalam hati mereka 
bahwa mereka akan kembali ke 
tanah Nefi, dan jika para istri 
mereka dan anak mereka terbu-
nuh, dan juga mereka yang telah 

 16 a mosia 7:9.
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tinggal bersama mereka, maka 
mereka akan mengupayakan 
pembalasan dendam, dan juga 
binasa bersama mereka.

20 dan raja memerintahkan me-
reka agar mereka hendaknya ti-
dak kembali; dan mereka marah 
terhadap raja, dan menyebabkan 
bahwa dia mesti menderita, bah-
kan sampai a kematian oleh api.

21 dan mereka hampir me-
nangkap para imam juga dan 
menghukum mati mereka, dan 
mereka melarikan diri dari ha-
dapan mereka.

22 dan terjadilah bahwa me-
reka hampir kembali ke tanah 
Nefi, dan mereka bertemu de-
ngan orang-orangnya Gideon. 
dan orang-orangnya Gideon ini 
memberi tahu mereka tentang se-
mua yang telah terjadi kepada 
istri mereka dan anak mereka; 
dan bahwa orang-orang laman 
telah mengabulkan bagi mereka 
bahwa mereka boleh menguasai 
tanah itu dengan membayar upeti 
kepada orang-orang laman se-
tengah dari segala yang mereka 
miliki.

23 dan orang-orang itu mem-
beri tahu orang-orangnya Gideon 
bahwa mereka telah membunuh 
raja, dan para imamnya telah 
melarikan diri dari mereka lebih 
jauh ke padang belantara.

24 dan terjadilah bahwa sete-
lah mereka mengakhiri upacara, 
maka mereka kembali ke tanah 

Nefi, bersukacita, karena istri 
mereka dan anak mereka tidak 
dibunuh; dan mereka memberi 
tahu Gideon apa yang telah me-
reka lakukan terhadap raja.

25 dan terjadilah bahwa raja 
orang-orang laman membuat 
a sumpah kepada mereka, bahwa 
rakyatnya tidak akan membu-
nuh mereka.

26 dan juga limhi, sebagai 
putra raja, setelah kerajaan dia-
nugerahkan ke atas dirinya a oleh 
rakyat, membuat sumpah kepada 
raja orang-orang laman bahwa 
rakyatnya akan membayar upeti 
kepadanya, bahkan setengah dari 
segala yang mereka miliki.

27 dan terjadilah bahwa limhi 
mulai menegakkan kerajaan dan 
menegakkan kedamaian di an-
tara rakyatnya.

28 dan raja orang-orang laman 
menempatkan para pengawal di 
sekitar tanah itu, agar dia boleh 
menahan rakyat limhi di tanah 
itu, agar mereka boleh tidak pergi 
ke padang belantara; dan dia me-
nunjang para pengawalnya dari 
upeti yang dia terima dari orang-
orang Nefi.

29 dan sekarang, raja limhi 
memperoleh kedamaian berke-
lanjutan di dalam kerajaannya 
untuk kurun waktu dua tahun, 
karena orang-orang laman ti-
dak mengusik mereka tidak juga 
berupaya untuk menghancur-
kan mereka.

 20 a mosia 17:13–19; 
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PaSal 20

Beberapa putri orang Laman dicu-
lik oleh para imam Nuh—Orang-
orang Laman mencetuskan perang 
melawan Limhi dan rakyatnya—
Bala tentara orang Laman dipukul 
mundur dan ditenangkan. Kira-kira 
tahun 145–123 SM.

Sekarang, ada suatu tempat di 
Semlon di mana para putri orang 
laman berkumpul bersama un-
tuk bernyanyi, dan untuk me-
nari, dan untuk menjadikan diri 
mereka bersukaria.

2 dan terjadilah bahwa suatu 
hari ada sejumlah kecil dari me-
reka berkumpul bersama untuk 
bernyanyi dan untuk menari.

3 dan sekarang, para imam 
raja Nuh, malu untuk kembali 
ke Kota Nefi, ya, dan juga takut 
bahwa rakyat akan membunuh 
mereka, oleh karena itu mereka 
tidak berani kembali kepada istri 
mereka dan anak mereka.

4 dan setelah tinggal di padang 
belantara, dan setelah menemu-
kan para putri orang laman, me-
reka bertiarap dan mengawasi 
mereka;

5 dan ketika hanya ada bebe-
rapa dari mereka berkumpul 
bersama untuk menari, mereka 
muncul dari tempat persembu-
nyian mereka dan menangkap 
mereka dan membawa mereka 
ke padang belantara; ya, dua 
puluh dan empat putri orang 

laman mereka bawa ke padang 
belantara.

6 dan terjadilah bahwa ketika 
orang-orang laman menemukan 
bahwa para putri mereka telah 
hilang, mereka marah terhadap 
rakyat limhi, karena mereka ber-
pikir itu adalah rakyat limhi.

7 Oleh karena itu mereka me-
ngirimkan pasukan mereka; ya, 
bahkan raja sendiri pergi di ha-
dapan rakyatnya; dan mereka 
pergi ke tanah Nefi untuk meng-
hancurkan rakyat limhi.

8 dan sekarang, limhi telah me-
lihat mereka dari menara, bahkan 
segala persiapan mereka untuk 
perang dia lihat; oleh karena itu 
dia mengumpulkan rakyatnya 
bersama, dan menunggu untuk 
menyergap mereka di ladang 
dan di hutan.

9 dan terjadilah bahwa ketika 
orang-orang laman telah mun-
cul, maka rakyat limhi mulai 
menyerang mereka dari tempat 
penantian mereka, dan mulai 
membunuh mereka.

10 dan terjadilah bahwa pertem-
puran itu menjadi amat parah, 
karena mereka bertarung seperti 
singa demi mangsa mereka.

11 dan terjadilah bahwa rakyat 
limhi mulai menghalau orang-
orang laman di hadapan me-
reka; meski mereka tidak sampai 
setengahnya banyaknya dari 
orang-orang laman. tetapi me-
reka a berperang demi nyawa me-
reka, dan demi istri mereka, dan 

20 11 a alma 43:45.
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demi anak mereka; oleh karena 
itu mereka mengerahkan diri 
mereka dan seperti naga mereka 
berperang.

12 dan terjadilah bahwa mereka 
menemukan raja orang-orang 
laman di antara bilangan orang 
mati mereka; namun dia tidak 
mati, telah terluka dan ditinggal-
kan di atas tanah, sedemikian le-
kasnya pelarian rakyatnya.

13 dan mereka membawanya 
dan membalut lukanya, dan 
membawanya ke hadapan limhi, 
dan berkata: lihatlah, di sini ada-
lah raja orang-orang laman; dia 
setelah mengalami luka telah ja-
tuh di antara orang mati mereka, 
dan mereka telah meninggal-
kannya; dan lihatlah, kami telah 
membawanya ke hadapanmu; 
dan sekarang, marilah kita bu-
nuh dia.

14 tetapi limhi berkata kepada 
mereka: Janganlah kamu mem-
bunuhnya, tetapi bawalah dia 
kemari agar aku boleh melihat-
nya. dan mereka membawanya. 
dan limhi berkata kepadanya: 
apa alasan kamu telah datang 
berperang melawan rakyatku? 
lihatlah, rakyatku tidak melang-
gar a sumpah yang telah aku buat 
kepadamu; oleh karena itu, me-
ngapa kamu mesti melanggar 
sumpah yang kamu buat kepada 
rakyatku?

15 dan sekarang, raja itu ber-
kata: aku telah melanggar sum-
pah karena rakyatmu membawa 

pergi para putri rakyatku; oleh 
karena itu, dalam amarahku aku 
menyuruh rakyatku datang ber-
perang melawan rakyatmu.

16 dan sekarang, limhi belum 
mendengar apa pun mengenai 
masalah ini; oleh karena itu dia 
berkata: aku akan menyelidiki 
di antara rakyatku dan barang si-
apa telah melakukan hal ini akan 
binasa. Oleh karena itu dia me-
nyuruh suatu penyelidikan di-
buat di antara rakyatnya.

17 Sekarang, ketika a Gideon  
telah mendengar hal-hal ini, dia 
yang adalah panglima raja, dia 
maju dan berkata kepada raja: 
aku meminta engkau menahan 
diri, dan janganlah menyelidiki 
rakyat ini, dan janganlah mele-
takkan hal ini pada tanggung ja-
wab mereka.

18 Karena, tidakkah kamu ingat 
para imam ayahmu, yang rakyat 
ini upayakan untuk hancurkan? 
dan bukankah mereka berada di 
padang belantara? dan bukan-
kah mereka orang-orang yang 
telah mencuri para putri orang 
laman?

19 dan sekarang, lihatlah, dan 
beritahulah raja itu tentang hal-
hal ini, agar dia boleh memberi 
tahu rakyatnya agar mereka bo-
leh ditenangkan terhadap kita; 
karena lihatlah mereka telah ber-
siap untuk datang melawan kita; 
dan lihatlah juga hanya ada se-
dikit dari kita.

20 dan lihatlah, mereka datang 

 14 a mosia 19:25–26.  17 a mosia 19:4–8.
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dengan bala tentara mereka yang 
banyak; dan kecuali raja itu me-
nenangkan mereka terhadap kita, 
kita mestilah binasa.

21 Karena bukankah perka-
taan abinadi a digenapi, yang 
dia nubuatkan terhadap kita—
dan semua ini karena kita tidak 
mau menyimak firman tuhan, 
dan berpaling dari kedurha-
kaan kita?

22 dan sekarang, marilah kita 
menenangkan raja itu, dan kita 
memenuhi sumpah yang telah 
kita buat kepadanya; karena ada-
lah lebih baik bahwa kita akan 
berada dalam perbudakan da-
ripada bahwa kita akan kehi-
langan nyawa kita; oleh karena 
itu, marilah kita hentikan per-
tumpahan sedemikian banyak 
darah.

23 dan sekarang, limhi mem-
beri tahu raja itu segala hal me-
ngenai ayahnya, dan para a imam 
yang telah melarikan diri ke pa-
dang belantara, dan memper-
salahkan dibawanya pergi para 
putri mereka kepada mereka.

24 dan terjadilah bahwa raja 
itu ditenangkan terhadap rak-
yatnya; dan dia berkata kepada 
mereka: marilah kita pergi me-
nemui rakyatku, tanpa senjata; 
dan aku bersumpah kepadamu 
dengan sebuah sumpah bahwa 
rakyatku tidak akan membunuh 
rakyatmu.

25 dan terjadilah bahwa me-
reka mengikuti raja itu, dan 

pergi tanpa senjata untuk me-
nemui orang-orang laman. dan 
terjadilah bahwa mereka mene-
mui orang-orang laman; dan 
raja orang-orang laman mem-
bungkukkan dirinya di hadapan 
mereka, dan memohon demi ke-
pentingan rakyat limhi.

26 dan ketika orang-orang 
laman melihat rakyat limhi, 
bahwa mereka tanpa senjata, me-
reka memiliki a rasa iba kepada 
mereka dan ditenangkan terha-
dap mereka, dan kembali bersama 
raja mereka dalam kedamaian ke 
negeri mereka sendiri.

PaSal 21

Rakyat Limhi dihantam dan dika-
lahkan oleh orang-orang Laman—
Rakyat Limhi bertemu Amon dan 
diinsafkan—Mereka memberi tahu 
Amon tentang dua puluh empat 
lempengan orang-orang Yared.  
Kira-kira tahun 122–121 SM.

dan terjadilah bahwa limhi dan 
rakyatnya kembali ke Kota Nefi, 
dan mulai berdiam di tanah itu 
lagi dalam kedamaian.

2 dan terjadilah bahwa setelah 
berhari-hari orang-orang laman 
mulai lagi terhasut dalam amarah 
terhadap orang-orang Nefi, dan 
mereka mulai datang ke perba-
tasan negeri di sekitarnya.

3 Sekarang, mereka tidak be-
rani membunuh mereka, karena 

 21 a mosia 12:1–8.  23 a mosia 19:21, 23.  26 a PtS iba.
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sumpah yang telah raja mereka 
buat kepada limhi; tetapi mereka 
akan menampar a pipi mereka, 
dan menjalankan wewenang atas 
diri mereka; dan mulai menaruh 
b beban berat ke atas punggung 
mereka, dan menghalau mereka 
seperti mereka mau menghalau 
keledai bisu—

4 ya, semuanya ini terjadi agar 
firman tuhan boleh digenapi.

5 dan sekarang, kesengsaraan 
orang-orang Nefi adalah hebat, 
dan tidak ada cara bahwa me-
reka dapat membebaskan diri 
mereka dari tangan mereka, ka-
rena orang-orang laman telah 
mengepung mereka pada se-
tiap sisi.

6 dan terjadilah bahwa rak-
yat mulai menggerutu terha-
dap raja karena kesengsaraan 
mereka; dan mereka mulai ber-
hasrat pergi melawan mereka 
untuk bertempur. dan mereka 
menyengsarakan raja dengan 
hebat dengan keluhan mereka; 
oleh karena itu dia mengabul-
kan bagi mereka bahwa mereka 
hendaknya melakukan menurut 
hasrat mereka.

7 dan mereka berkumpul ber-
sama lagi, dan mengenakan baju 
zirah mereka, dan pergi mela-
wan orang-orang laman untuk 
menghalau mereka keluar dari 
tanah mereka.

8 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman mengalahkan me-
reka, dan menghalau mereka 

mundur, dan membunuh banyak 
orang dari mereka.

9 dan sekarang, ada a duka nes-
tapa dan ratapan yang hebat di 
antara rakyat limhi, janda ber-
duka nestapa untuk suaminya, 
putra dan putri berduka nestapa 
untuk ayah mereka, dan para 
saudara laki-laki untuk para 
saudara laki-laki mereka.

10 Sekarang, ada amat banyak 
janda di negeri itu, dan mereka 
meraung-raung dengan amat 
kuat dari hari ke hari, karena 
rasa takut yang hebat terhadap 
orang-orang laman telah datang 
ke atas diri mereka.

11 dan terjadilah bahwa raung-
an-raungan mereka yang berke-
lanjutan menggugah sisa dari 
rakyat limhi pada amarah ter-
hadap orang-orang laman; dan 
mereka pergi lagi bertempur, te-
tapi mereka dihalau mundur lagi, 
menderita banyak kehilangan 
nyawa.

12 ya, mereka pergi lagi bah-
kan yang ketiga kalinya, dan 
menderita dengan cara yang 
mirip; dan mereka yang tidak 
terbunuh kembali lagi ke Kota 
Nefi.

13 dan mereka merendahkan 
hati mereka bahkan sampai ke 
debu, menundukkan diri me-
reka pada kuk perbudakan, me-
nyerahkan diri mereka untuk 
dihantam, dan untuk dihalau 
kian kemari, dan dibebani, me-
nurut hasrat musuh mereka.

21 3 a mosia 12:2.   b mosia 12:5.  9 a mosia 12:4.
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14 dan mereka a merendah-
kan hati mereka bahkan di ke-
dalaman kerendahan hati; dan 
mereka berseru dengan amat 
kuat kepada allah; ya, bahkan 
sepanjang hari mereka berseru 
kepada allah mereka agar dia 
akan membebaskan mereka dari 
kesengsaraan mereka.

15 dan sekarang, tuhan a lam-
bat mendengar seruan mereka 
karena kedurhakaan mereka; wa-
laupun demikian tuhan mende-
ngar seruan mereka, dan mulai 
melunakkan hati orang-orang 
laman agar mereka mulai meri-
ngankan beban mereka; namun 
tuhan tidak menganggap patut 
untuk membebaskan mereka dari 
perbudakan.

16 dan terjadilah bahwa mereka 
mulai makmur secara bertahap 
di tanah itu, dan mulai menum-
buhkan biji-bijian lebih berlim-
pah, dan memelihara kawanan 
domba, dan kawanan ternak, 
agar mereka tidak menderita ka-
rena kelaparan.

17 Sekarang, ada sejumlah be-
sar wanita, lebih banyak daripada 
pria; oleh karena itu raja limhi 
memerintahkan bahwa setiap 
pria hendaknya a memberi un-
tuk tunjangan para b janda dan 
anak mereka, agar mereka boleh 
tidak binasa karena kelaparan; 
dan ini mereka lakukan karena 
banyaknya jumlah mereka yang 
telah terbunuh.

18 Sekarang, rakyat limhi te-
tap bersama-sama dalam suatu 
kelompok sebanyak itu mung-
kin, dan mengamankan biji-bi-
jian mereka dan kawanan ternak 
mereka;

19 dan raja sendiri tidak me-
mercayai diri pribadinya di 
luar tembok kota, kecuali dia 
membawa para pengawalnya 
bersamanya, takut bahwa dia 
bisa dengan suatu cara jatuh 
ke dalam tangan orang-orang 
laman.

20 dan dia menyuruh agar rak-
yatnya hendaknya menjaga tanah 
di sekitarnya, agar dengan suatu 
cara mereka boleh menangkap 
para imam itu yang melarikan 
diri ke padang belantara, yang 
telah mencuri para a putri orang 
laman, dan yang telah menye-
babkan kehancuran yang sede-
mikian hebatnya datang ke atas 
diri mereka.

21 Karena mereka berhasrat 
untuk menangkap mereka agar 
mereka boleh menghukum me-
reka; karena mereka telah datang 
ke tanah Nefi pada malam hari, 
dan membawa lari biji-bijian me-
reka dan banyak benda berharga 
mereka; oleh karena itu mereka 
menunggu untuk menyergap 
mereka.

22 dan terjadilah bahwa tidak 
ada lagi gangguan antara orang-
orang laman dan rakyat limhi, 
bahkan sampai waktu ketika 

 14 a mosia 29:20. 
PtS rendah hati, 
Kerendahan hati.

 15 a ams. 15:29;  
mosia 11:23–25;  
a&P 101:7–9.

 17 a mosia 4:16, 26.
  b PtS Janda.
 20 a mosia 20:5.
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a amon dan saudara-saudaranya 
datang ke tanah itu.

23 dan raja yang sedang berada 
di luar gerbang kota bersama 
para pengawalnya, menemu-
kan amon dan saudara-sau-
daranya; dan mengira mereka 
adalah imam Nuh oleh karena 
itu dia menyuruh agar mereka 
hendaknya ditangkap, dan dii-
kat, dan dilemparkan ke dalam 
a tahanan. dan bila mereka adalah 
imam Nuh dia akan menyuruh 
agar mereka hendaknya dihu-
kum mati.

24 tetapi ketika dia menemu-
kan bahwa mereka bukan, tetapi 
bahwa mereka adalah saudara-
saudaranya, dan telah datang 
dari tanah Zarahemla, dia di-
penuhi dengan sukacita yang 
amat besar.

25 Sekarang, raja limhi telah 
mengutus, sebelum kedatangan 
amon, a sejumlah kecil pria un-
tuk b mencari tanah Zarahemla; 
tetapi mereka tidak dapat mene-
mukannya, dan mereka tersesat 
di padang belantara.

26 Walaupun demikian, mereka 
menemukan suatu tanah yang 
pernah didiami; ya, tanah yang 
ditutupi dengan a tulang-tulang 
kering; ya, tanah yang pernah 
didiami dan yang telah dihan-
curkan; dan mereka, mengira itu 
adalah tanah Zarahemla, kem-
bali ke tanah Nefi, telah tiba di 
perbatasan negeri tidak sampai 

berhari-hari sebelum kedatangan 
amon.

27 dan mereka membawa se-
buah catatan bersama mereka, 
bahkan sebuah catatan tentang 
orang-orang yang tulang-tulang-
nya telah mereka temukan; dan 
itu terukir di atas lempengan-
lempengan dari bijih logam.

28 dan sekarang, limhi kem-
bali dipenuhi dengan sukacita 
karena mendapat tahu dari mu-
lut amon bahwa raja mosia me-
miliki a karunia dari allah, yang 
melaluinya dia dapat menafsir-
kan ukiran seperti itu; ya, dan 
amon juga bersukacita.

29 Namun amon dan sauda-
ra-saudaranya dipenuhi dengan 
dukacita karena sedemikian ba-
nyaknya saudara mereka telah 
terbunuh;

30 dan juga bahwa raja Nuh 
dan para imamnya telah me-
nyebabkan rakyat berbuat se-
demikian banyaknya dosa dan 
kedurhakaan terhadap allah; 
dan mereka juga berduka nes-
tapa karena a kematian abinadi; 
dan juga karena b kepergian alma 
dan orang-orang yang pergi ber-
samanya, yang telah membentuk 
gereja allah melalui kekuatan 
dan kuasa allah, dan iman pada 
perkataan yang telah diucapkan 
oleh abinadi.

31 ya, mereka berduka nestapa 
karena kepergian mereka, ka-
rena mereka tidak tahu ke mana 

 22 a mosia 7:6–13.
 23 a hel. 5:21.
 25 a mosia 8:7.

  b mosia 7:14.
 26 a mosia 8:8.
 28 a Omni 1:20–22;  

mosia 28:11–16.
 30 a mosia 17:12–20.
  b mosia 18:34–35.
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mereka telah melarikan diri. Se-
karang, mereka akan dengan 
gembira bergabung dengan me-
reka, karena mereka sendiri telah 
masuk ke dalam perjanjian de-
ngan allah untuk melayani-Nya 
dan menaati perintah-perintah-
Nya.

32 dan sekarang, sejak keda-
tangan amon, raja limhi juga 
telah masuk ke dalam perjanjian 
dengan allah, dan juga banyak 
dari rakyatnya, untuk mela-
yani-Nya dan menaati perintah-
perintah-Nya.

33 dan terjadilah bahwa raja 
limhi dan banyak dari rakyatnya 
berhasrat untuk dibaptis; tetapi 
tidak ada seorang pun di tanah 
itu yang memiliki a wewenang 
dari allah. dan amon menolak 
melakukan hal ini, menganggap 
dirinya seorang hamba yang ti-
dak layak.

34 Oleh karena itu mereka pada 
waktu itu tidak membentuk diri 
mereka ke dalam sebuah gereja, 
menunggu roh tuhan. Seka-
rang, mereka berhasrat untuk 
menjadi bahkan seperti alma 
dan saudara-saudaranya, yang 
telah melarikan diri ke padang 
belantara.

35 mereka berhasrat untuk di-
baptis sebagai saksi dan kesak-
sian bahwa mereka bersedia 
untuk melayani allah dengan 
segenap hati mereka; walaupun 
demikian mereka menangguhkan 
waktunya; dan sebuah laporan 

tentang baptisan mereka akan 
a diberikan setelah ini.

36 dan sekarang, segala penela-
ahan amon dan orang-orangnya, 
dan raja limhi dan rakyatnya, 
adalah untuk membebaskan diri 
mereka dari tangan orang-orang 
laman dan dari perbudakan.

PaSal 22

Rencana dibuat bagi orang-orang 
untuk meloloskan diri dari perbu-
dakan orang Laman—Orang-orang 
Laman dijadikan mabuk—Orang-
orang itu melarikan diri, kem-
bali ke Zarahemla, dan menjadi 
warga Raja Mosia. Kira-kira tahun 
121–120 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
amon dan raja limhi mulai be-
rembuk dengan orang-orang 
bagaimana mereka akan mem-
bebaskan diri mereka dari per-
budakan; dan bahkan mereka 
menyuruh agar semua orang hen-
daknya berkumpul bersama; dan 
ini mereka lakukan agar mereka 
boleh memperoleh suara rakyat 
mengenai masalah ini.

2 dan terjadilah bahwa mereka 
tidak dapat menemukan cara un-
tuk membebaskan diri mereka 
dari perbudakan, kecuali itu 
adalah membawa para wanita 
mereka dan anak mereka, dan 
kawanan domba mereka, dan ka-
wanan ternak mereka, dan tenda 

 33 a PtS Wewenang.  35 a mosia 25:17–18.
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mereka, dan pergi ke padang 
belantara; karena orang-orang 
laman sedemikian banyaknya, 
adalah tidak mungkin bagi rakyat 
limhi untuk berjuang melawan 
mereka, berpikir untuk membe-
baskan diri mereka dari perbu-
dakan dengan pedang.

3 Sekarang, terjadilah bahwa 
Gideon maju dan berdiri di ha-
dapan raja, dan berkata kepada-
nya: Sekarang, hai raja, engkau 
telah hingga kini menyimak per-
kataanku berulang kali ketika 
kita telah berjuang melawan sau-
dara-saudara kita, orang-orang 
laman.

4 dan sekarang, ya raja, jika 
engkau tidak mendapatiku se-
bagai seorang hamba yang tidak 
menguntungkan, atau jika eng-
kau telah hingga kini mendengar-
kan perkataanku sedikit banyak, 
dan itu telah berguna bagimu, 
demikian pula aku berhasrat 
bahwa engkau akan mendengar-
kan perkataanku pada waktu ini, 
dan aku akan menjadi hambamu 
dan membebaskan rakyat ini dari 
perbudakan.

5 dan raja mengabulkan baginya 
bahwa dia boleh berbicara. dan 
Gideon berkata kepadanya:

6 lihatlah jalan belakang, me-
lalui tembok belakang, di sisi 
belakang kota. Orang-orang 
laman, atau para pengawal 
orang laman, pada malam hari 
mabuk; oleh karena itu marilah 
kita mengirimkan suatu maklu-
mat ke antara seluruh rakyat ini 
agar mereka mengumpulkan 

bersama kawanan domba dan 
kawanan ternak mereka, agar 
mereka boleh menghalaunya 
ke padang belantara pada ma-
lam hari.

7 dan aku akan pergi menu-
rut perintahmu dan membayar 
upeti terakhir air anggur kepada 
orang-orang laman, dan mereka 
akan mabuk; dan kita akan mele-
wati jalan rahasia di sisi kiri per-
kemahan mereka ketika mereka 
mabuk dan tertidur.

8 demikianlah kita akan pergi 
bersama para wanita kita dan 
anak kita, kawanan domba kita, 
dan kawanan ternak kita ke pa-
dang belantara; dan kita akan 
melakukan perjalanan mengitari 
tanah Silom.

9 dan terjadilah bahwa raja me-
nyimak perkataan Gideon.

10 dan raja limhi menyuruh 
agar rakyatnya hendaknya me-
ngumpulkan kawanan ternak 
mereka bersama; dan dia me-
ngirimkan upeti air anggur ke-
pada orang-orang laman; dan 
dia juga mengirimkan lebih ba-
nyak air anggur, sebagai hadiah 
bagi mereka; dan mereka mi-
num dengan sepuasnya air ang-
gur yang raja limhi kirimkan 
kepada mereka.

11 dan terjadilah bahwa rak-
yat raja limhi berangkat pada 
malam hari ke padang belantara 
bersama kawanan domba mereka 
dan kawanan ternak mereka, dan 
mereka pergi mengitari tanah 
Silom di padang belantara, dan 
membelokkan perjalanan mereka 



284mosia 22:12–23:4

ke arah tanah Zarahemla, dipim-
pin oleh amon dan saudara-
saudaranya.

12 dan mereka telah mem-
bawa semua emas mereka, dan 
perak, dan benda berharga me-
reka, yang dapat mereka bawa, 
dan juga perbekalan mereka ber-
sama mereka, ke padang belan-
tara; dan mereka meneruskan 
perjalanan mereka.

13 dan setelah berhari-hari di 
padang belantara mereka tiba 
di tanah Zarahemla, dan berga-
bung dengan rakyat mosia, dan 
menjadi warganya.

14 dan terjadilah bahwa mosia 
menerima mereka dengan suka-
cita; dan dia juga menerima a ca-
tatan-catatan mereka, dan juga 
b catatan-catatan yang telah dite-
mukan oleh rakyat limhi.

15 dan sekarang, terjadilah 
ketika orang-orang laman te-
lah mendapati bahwa rakyat 
limhi telah pergi dari tanah itu 
pada malam hari, maka mereka 
mengirimkan pasukan ke pa-
dang belantara untuk menge-
jar mereka;

16 dan setelah mereka me-
ngejar mereka selama dua hari, 
mereka tidak dapat lagi meng-
ikuti jejak mereka; oleh karena 
itu mereka tersesat di padang 
belantara.

Sebuah laporan tentang alma 
dan umat tuhan, yang dihalau 

ke padang belantara oleh rak-
yat raja Nuh.

Meliputi Pasal 23 dan 24.

PaSal 23

Alma menolak menjadi raja—Dia 
melayani sebagai imam tinggi—
Tuhan mendera umat-Nya, dan 
orang-orang Laman menaklukkan 
tanah Helam—Amulon, pemim-
pin para imam Raja Nuh yang ja-
hat, memerintah tunduk kepada 
raja orang Laman. Kira-kira tahun 
145–121 SM.

Sekarang, alma, setelah diper-
ingatkan oleh tuhan bahwa pa-
sukan raja Nuh akan datang 
ke atas diri mereka, dan sete-
lah menyingkapkannya kepada 
umatnya, oleh karena itu me-
reka mengumpulkan bersama 
kawanan ternak mereka, dan 
membawa biji-bijian mereka, dan 
pergi ke padang belantara men-
dahului pasukan raja Nuh.

2 dan tuhan menguatkan me-
reka, sehingga rakyat raja Nuh 
tidak dapat menyusul mereka un-
tuk menghancurkan mereka.

3 dan mereka melarikan diri se-
jauh delapan hari perjalanan ke 
padang belantara.

4 dan mereka datang di suatu 
tanah, ya, bahkan tanah yang sa-
ngat indah dan menyenangkan, 
tanah dengan air yang murni.

22 14 a mosia 8:5.   b mosia 8:9.
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5 dan mereka memancangkan 
tenda-tenda mereka, dan mulai 
mengolah tanah, dan mulai mem-
bangun bangunan-bangunan; ya, 
mereka rajin, dan bekerja amat 
keras.

6 dan umat itu berhasrat agar 
alma hendaknya menjadi raja 
mereka, karena dia dikasihi oleh 
umatnya.

7 tetapi dia berkata kepada 
mereka: lihatlah, tidaklah arif 
bahwa kita mesti  memiliki 
raja; karena demikianlah fir-
man tuhan: a Janganlah kamu 
menganggap satu daging mele-
bihi yang lain, atau janganlah 
satu orang menganggap dirinya 
melebihi yang lain; oleh karena 
itu aku berkata kepadamu tidak-
lah arif bahwa kamu mesti me-
miliki raja.

8 Walaupun demikian, jika 
mungkin bahwa kamu dapat 
selalu memiliki para pria yang 
saleh untuk menjadi rajamu itu 
akan baik bagimu untuk memi-
liki raja.

9 tetapi ingatlah a kedurha-
kaan raja Nuh dan para imam-
nya; dan aku sendiri b tertangkap 
dalam suatu jerat, dan melaku-
kan banyak hal yang keji dalam 
pandangan tuhan, yang menye-
babkanku melakukan pertobatan 
yang parah;

10 Walaupun demikian, sete-
lah banyak a kesukaran, tuhan 

mendengar seruanku, dan men-
jawab doaku, dan telah menja-
dikanku alat dalam tangan-Nya 
dalam membawa b sedemikian 
banyaknya orang darimu pada 
suatu pengetahuan tentang 
kebenaran-Nya.

11 Walaupun demikian, dalam 
ini aku tidak bermegah, karena 
aku tidak layak untuk bermegah 
akan diriku sendiri.

12 dan sekarang, aku berkata 
kepadamu, kamu telah ditin-
das oleh raja Nuh, dan telah be-
rada dalam perbudakan kepada 
dia dan para imamnya, dan te-
lah dibawa ke dalam kedurha-
kaan oleh mereka; oleh karena 
itu kamu terikat dengan a ikatan 
kedurhakaan.

13 dan sekarang, sebagaimana  
kamu telah dibebaskan oleh 
kua sa allah dari ikatan ini; ya, 
bahkan dari tangan raja Nuh dan  
rakyatnya, dan juga dari ikatan 
kedurhakaan, demikian pula aku 
berhasrat bahwa kamu hendak-
nya a berdiri teguh dalam b ke-
merdekaan ini dengan apa kamu 
telah dijadikan bebas, dan agar  
kamu c tidak memercayai se-
orang pun untuk menjadi raja 
atas dirimu.

14 dan juga janganlah memer-
cayai seorang pun untuk menjadi 
a pengajarmu tidak juga pela-
yan rohanimu, kecuali dia ada-
lah orangnya allah, berjalan di 

23 7 a mosia 27:3–5.
 9 a ams. 16:12;  

mosia 11:1–15.
  b mosia 17:1–4.

 10 a a&P 58:4.
  b mosia 18:35.
 12 a 2 Ne. 28:19–22.
 13 a Gal. 5:1.

  b PtS Kemerdekaan.
  c mosia 29:13.
 14 a mosia 18:18–22. 
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jalan-Nya dan menaati perintah-
perintah-Nya.

15 demikianlah alma meng-
ajari umatnya, bahwa setiap 
orang hendaknya a mengasihi se-
samanya seperti dirinya sendiri, 
bahwa hendaknya tidak ada b per-
selisihan di antara mereka.

16 dan sekarang, alma adalah 
a imam tinggi mereka, dia adalah 
pendiri gereja mereka.

17 dan terjadilah bahwa tak se-
orang pun menerima a wewenang 
untuk berkhotbah atau mengajar 
kecuali itu adalah oleh dia dari 
allah. Oleh karena itu dia menah-
biskan semua imam mereka dan 
semua pengajar mereka; dan tak 
seorang pun ditahbiskan kecuali 
mereka adalah pria yang saleh.

18 Oleh karena itu mereka 
mengawasi orang-orang me-
reka, dan a memelihara mereka 
dengan apa yang berkaitan de-
ngan kebenaran.

19 dan terjadilah bahwa me-
reka mulai amat makmur di ta-
nah itu; dan mereka menyebut 
tanah itu helam.

20 dan terjadilah bahwa me-
reka bertambah banyak dan 
amat makmur di tanah helam; 
dan mereka membangun se-
buah kota, yang mereka sebut 
Kota helam.

21 Walaupun demikian tuhan 
menganggap  patut  untuk 

a mendera umat-Nya; ya, dia 
menguji b kesabaran mereka dan 
iman mereka.

22 Walaupun demikian—barang 
siapa menaruh a kepercayaannya 
kepada-Nya orang yang sama 
akan b diangkat pada hari tera-
khir. ya, dan demikianlah jadinya 
dengan orang-orang ini.

23 Karena lihatlah, aku akan 
memperlihatkan kepadamu  
bahwa mereka dibawa ke da-
lam perbudakan, dan tak se-
orang pun dapat membebaskan  
mereka selain tuhan allah me-
reka, ya, bahkan allah abraham 
dan ishak dan yakub.

24 dan terjadilah bahwa dia 
membebaskan mereka, dan dia 
memperlihatkan kuasa dahsyat-
Nya kepada mereka, dan besar-
lah kesukacitaan mereka.

25 Karena lihatlah, terjadilah 
bahwa saat mereka berada di ta-
nah helam, ya, di Kota helam, 
saat sedang mengolah tanah 
di sekitarnya, lihatlah pasukan 
orang laman berada di perba-
tasan negeri.

26 Sekarang, terjadilah bahwa 
saudara-saudara alma melarikan 
diri dari ladang-ladang mereka, 
dan berkumpul bersama di Kota 
helam; dan mereka penuh keta-
kutan karena munculnya orang-
orang laman.

27 tetapi alma maju dan berdiri 

 15 a PtS Kasih.
  b 3 Ne. 11:28–29.
 16 a mosia 26:7.
 17 a PtS imamat; 

Wewenang.

 18 a 1 tim. 4:6.
 21 a hel. 12:3;  

a&P 98:21. 
PtS Penderaan.

  b PtS Sabar, 

Kesabaran.
 22 a PtS Percaya, 

Kepercayaan.
  b 1 Ne. 13:37. 
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di antara mereka, dan mendesak 
mereka bahwa mereka hendak-
nya tidak ketakutan, tetapi bahwa 
mereka hendaknya mengingat 
tuhan allah mereka dan dia akan 
membebaskan mereka.

28 Oleh karena itu mereka me-
redam rasa takut mereka, dan 
mulai berseru kepada tuhan 
agar dia akan melunakkan hati 
orang-orang laman, agar mereka 
akan membiarkan mereka hidup, 
dan para istri mereka, dan anak-
anak mereka.

29 dan terjadilah bahwa tuhan 
melunakkan hati orang-orang 
laman. dan alma dan sauda-
ra-saudaranya maju dan me-
nyerahkan diri ke dalam tangan 
mereka; dan orang-orang laman 
mengambil kepemilikan atas ta-
nah helam.

30 Sekarang, pasukan orang 
laman, yang telah mengikuti 
rakyat raja limhi, telah terse-
sat di padang belantara selama 
berhari-hari.

31 dan lihatlah, mereka telah 
menemukan para imam raja 
Nuh itu, di suatu tempat yang 
mereka sebut amulon; dan me-
reka telah mulai menguasai tanah 
amulon dan telah mulai meng-
olah tanah.

32 Sekarang, nama pemimpin 
para imam itu adalah amulon.

33 dan terjadilah bahwa amulon 
memohon kepada orang-orang 
laman; dan dia juga mengutus 
para istri mereka, yang adalah 

para a putri orang laman, un-
tuk memohon kepada saudara-
saudara mereka, bahwa mereka 
hendaknya tidak menghancur-
kan para suami mereka.

34 dan orang-orang laman me-
miliki a rasa iba atas diri amulon 
dan saudara-saudaranya, dan ti-
dak menghancurkan mereka, ka-
rena para istri mereka.

35 dan amulon dan saudara-
saudaranya bergabung dengan 
orang-orang laman, dan mereka 
sedang melakukan perjalanan di 
padang belantara dalam penca-
rian akan tanah Nefi ketika me-
reka menemukan tanah helam, 
yang dikuasai oleh alma dan 
saudara-saudaranya.

36 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman berjanji kepada 
alma dan saudara-saudaranya, 
bahwa jika mereka akan mem-
perlihatkan kepada mereka jalan 
yang menuju tanah Nefi maka 
mereka akan memberikan ke-
pada mereka kehidupan mereka 
dan kemerdekaan mereka.

37 tetapi setelah alma mem-
perlihatkan kepada mereka ja-
lan yang menuju tanah Nefi 
orang-orang laman tidak mau 
memegang janji mereka; tetapi 
mereka menempatkan para a pe-
ngawal di sekitar tanah helam, 
atas diri alma dan saudara-
saudaranya.

38 dan sisa dari mereka pergi 
ke tanah Nefi; dan sebagian dari 
mereka kembali ke tanah helam, 

 33 a mosia 20:3–5.  34 a PtS iba.  37 a mosia 24:8–15.
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dan juga membawa bersama me-
reka para istri dan anak dari para 
pengawal yang telah ditinggal-
kan di tanah itu.

39 dan raja orang-orang laman 
telah mengabulkan bagi amulon 
bahwa dia hendaknya menjadi 
raja dan penguasa atas orang-
orangnya, yang berada di tanah 
helam; walaupun demikian dia 
tidak akan memiliki kuasa un-
tuk melakukan apa pun yang 
bertentangan dengan kehendak 
raja orang-orang laman.

PaSal 24

Amulon menganiaya Alma dan 
umatnya—Mereka akan dihukum 
mati jika mereka berdoa—Tuhan 
menjadikan beban mereka tampak 
ringan—Dia membebaskan mereka 
dari perbudakan, dan mereka kem-
bali ke Zarahemla. Kira-kira tahun 
145–120 SM.

dan terjadilah bahwa amulon 
berkenan di mata raja orang-
orang laman; oleh karena itu, 
raja orang-orang laman menga-
bulkan kepada dia dan saudara-
saudaranya bahwa mereka akan 
ditetapkan sebagai pengajar atas 
rakyatnya, ya, bahkan atas rak-
yat yang berada di tanah Semlon, 
dan di tanah Silom, dan di tanah 
amulon.

2 Karena orang-orang laman 
telah mengambil kepemilikan 
atas semua tanah ini; oleh ka-
rena itu, raja orang-orang laman 

telah menetapkan para raja atas 
semua tanah ini.

3 dan sekarang, nama raja 
orang-orang laman adalah 
laman, disebut menurut nama 
ayahnya; dan oleh karena itu 
dia disebut raja laman. dan dia 
adalah raja atas sejumlah besar 
orang.

4 dan dia menetapkan sebagai 
pengajar dari antara saudara-
saudara amulon di setiap tanah 
yang dikuasai oleh rakyatnya; 
dan demikianlah bahasa Nefi 
mulai diajarkan di antara semua 
orang laman.

5 dan mereka adalah bangsa 
yang ramah satu sama lain; wa-
laupun demikian mereka tidak 
mengenal allah; tidak juga sau-
dara-saudara amulon mengajari 
mereka apa pun mengenai tuhan 
allah mereka, tidak juga hukum 
musa; tidak juga mereka menga-
jari mereka perkataan abinadi;

6 tetapi mereka mengajari me-
reka bahwa mereka hendaknya 
menyimpan catatan mereka, dan 
agar mereka boleh menulis satu 
sama lain.

7 dan demikianlah orang-orang 
laman mulai meningkat dalam 
kekayaan, dan mulai berdagang 
satu sama lain dan menjadi be-
sar, dan mulai menjadi bangsa 
yang licik dan yang bijak, sehu-
bungan dengan kebijaksanaan 
dunia, ya, bangsa yang sangat 
licik, senang akan segala ma-
cam kejahatan dan jarahan, ke-
cuali di antara saudara-saudara 
mereka sendiri.
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8 dan sekarang, terjadilah 
bahwa amulon mulai menja-
lankan a wewenang atas diri  
alma dan saudara-saudaranya, 
dan mulai menganiayanya, dan 
menyuruh agar anak-anaknya 
hendaknya menganiaya anak-
anak mereka.

9 Karena amulon mengenal 
alma, bahwa dia pernah menjadi 
a salah seorang imam raja, dan 
bahwa dialah yang memercayai 
perkataan abinadi dan diusir ke-
luar dari hadapan raja, dan oleh 
karena itu dia geram terhadap-
nya; karena dia tunduk kepada 
raja laman, namun dia menja-
lankan wewenang atas diri me-
reka, dan menaruh b tugas-tugas 
ke atas diri mereka, dan menem-
patkan para pengawas atas diri 
mereka.

10 dan terjadilah bahwa sede-
mikian hebatnya kesengsaraan 
mereka sehingga mereka mulai 
berseru dengan amat kuat ke-
pada allah.

11 dan amulon memerintah-
kan mereka bahwa mereka hen-
daknya menghentikan seruan 
mereka; dan dia menempatkan 
para pengawal ke atas diri me-
reka untuk mengawasi mereka, 
agar barang siapa ditemukan se-
dang memanggil kepada allah 
akan dihukum mati.

12 dan alma dan umatnya ti-
dak mengangkat suara mereka 

kepada tuhan allah mereka, te-
tapi a mencurahkan hati mereka 
kepada-Nya; dan dia mengetahui 
pikiran dalam hati mereka.

13 dan terjadilah bahwa suara 
tuhan datang kepada mereka da-
lam kesengsaraan mereka, mem-
firmankan: angkatlah kepalamu 
dan terhiburlah, karena aku tahu 
tentang perjanjian yang telah 
kamu buat kepada-Ku; dan aku 
akan membuat perjanjian dengan 
umat-Ku dan membebaskan me-
reka dari perbudakan.

14 dan aku akan juga meri-
ngankan beban yang ditaruh di 
atas bahumu, sehingga bahkan 
kamu tidak dapat merasakan-
nya di atas punggungmu, bah-
kan saat kamu berada dalam 
perbudakan; dan ini akan aku 
lakukan agar kamu boleh ber-
diri sebagai a saksi bagi-Ku se-
telah ini, dan agar kamu boleh 
tahu dengan suatu kepastian 
bahwa aku, tuhan allah, me-
ngunjungi umat-Ku dalam b ke-
sengsaraan mereka.

15 dan sekarang, terjadilah 
bahwa beban yang diletakkan 
ke atas diri alma dan saudara-
saudaranya dijadikan ringan; ya, 
tuhan a menguatkan mereka agar 
mereka dapat menanggung b be-
ban mereka dengan mudah, dan 
mereka tunduk dengan riang dan 
dengan c kesabaran pada segala 
kehendak tuhan.

24 8 a a&P 121:39.
 9 a mosia 17:1–4; 23:9.
  b mosia 21:3–6.
 12 a PtS doa.

 14 a PtS Saksi.
  b PtS Kemalangan.
 15 a mat. 11:28–30.
  b alma 31:38; 33:23.

  c a&P 54:10.  
PtS Sabar,  
Kesabaran. 
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16 dan terjadilah bahwa sede-
mikian besarnya iman mereka 
dan kesabaran mereka sehingga 
suara tuhan datang kepada me-
reka lagi, memfirmankan: ter-
hiburlah, karena pada esok hari 
aku akan membebaskanmu dari 
perbudakan.

17 dan dia berfirman kepada 
alma: engkau akan pergi men-
dahului orang-orang ini, dan aku 
akan pergi menyertai engkau dan 
membebaskan orang-orang ini 
dari a perbudakan.

18 Sekarang, terjadilah bahwa 
alma dan umatnya pada waktu 
malam mengumpulkan kawanan 
ternak mereka bersama, dan juga 
biji-bijian mereka; ya, bahkan se-
panjang waktu malam mereka 
mengumpulkan kawanan ternak 
mereka bersama.

19 dan pada pagi harinya tuhan 
menyebabkan a tidur yang nye-
nyak datang ke atas orang-orang 
laman, ya, dan semua penga-
was mereka berada dalam tidur 
yang lelap.

20 dan alma dan umatnya be-
rangkat ke padang belantara; 
dan ketika mereka telah berjalan 
sepanjang hari mereka meman-
cangkan tenda-tenda mereka di 
suatu lembah, dan mereka me-
nyebut lembah itu alma, karena 
dia menuntun jalan mereka di pa-
dang belantara.

21 ya, dan di lembah alma me-
reka mencurahkan a ungkapan 
terima kasih mereka kepada 

allah karena dia telah penuh 
belas kasihan kepada mereka, 
dan meringankan beban mereka, 
dan telah membebaskan mereka 
dari perbudakan; karena mereka 
berada dalam perbudakan, dan 
tak seorang pun dapat membe-
baskan mereka kecuali tuhan 
allah mereka.

22 dan mereka berterima kasih 
kepada allah, ya, semua pria me-
reka dan semua wanita mereka 
dan semua anak mereka yang da-
pat berbicara mengangkat suara 
mereka dalam puji-pujian kepada 
allah mereka.

23 dan sekarang, tuhan berfir-
man kepada alma: Bergegaslah 
engkau dan pergilah engkau 
dan orang-orang ini keluar dari 
tanah ini, karena orang-orang 
laman telah bangun dan me-
ngejar engkau; oleh karena itu 
pergilah engkau keluar dari ta-
nah ini, dan aku akan meng-
hentikan orang-orang laman 
di lembah ini agar mereka ti-
dak datang lebih jauh dalam 
pengejaran terhadap orang-
orang ini.

24 dan terjadilah bahwa me-
reka meninggalkan lembah itu, 
dan mengadakan perjalanan me-
reka ke padang belantara.

25 dan setelah mereka be-
rada di padang belantara dua 
belas hari mereka tiba di ta-
nah Zarahemla; dan raja mosia 
juga menerima mereka dengan 
sukacita.

 17 a PtS Penawanan.  19 a 1 Sam. 26:12.  21 a PtS terima Kasih.
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PaSal 25

Keturunan Mulek di Zarahemla 
menjadi orang-orang Nefi—Mereka 
belajar tentang orang-orang Alma 
dan orang-orang Zenif—Alma mem-
baptis Limhi dan seluruh rakyat-
nya—Mosia mewenangkan Alma 
untuk mengorganisasi Gereja Allah. 
Kira-kira tahun 120 SM.

dan sekarang, raja mosia me-
nyuruh agar seluruh rakyat hen-
daknya dikumpulkan bersama.

2 Sekarang, tidak ada demikian 
banyak anak-anak Nefi, atau de-
mikian banyak dari mereka yang 
adalah keturunan Nefi, seperti 
adanya a orang-orang Zarahemla, 
yang adalah keturunan b mulek, 
dan mereka yang datang ber-
samanya ke padang belantara.

3 dan tidak ada demikian ba-
nyak orang-orang Nefi dan 
orang-orang Zarahemla seperti 
adanya orang-orang laman; ya, 
mereka tidak ada sampai sete-
ngahnya banyaknya.

4 dan sekarang, seluruh orang 
Nefi dikumpulkan bersama, dan 
juga seluruh orang Zarahemla, 
dan mereka dikumpulkan ber-
sama dalam dua kelompok.

5 dan terjadilah bahwa mosia 
membaca, dan menyuruh baca-
kan, catatan Zenif kepada rakyat-
nya; ya, dia membacakan catatan 
tentang orang-orang Zenif, se-
jak waktu mereka meninggalkan 

tanah Zarahemla sampai mereka 
kembali lagi.

6 dan dia juga membacakan 
laporan tentang alma dan sau-
dara-saudaranya, dan segala ke-
sengsaraan mereka, sejak waktu 
mereka meninggalkan tanah 
Zarahemla sampai waktu me-
reka kembali lagi.

7 dan sekarang, ketika mosia te-
lah mengakhiri membacakan ca-
tatan-catatan itu, rakyatnya yang 
tinggal di tanah itu diserang oleh 
ketakjuban dan kekaguman.

8 Karena mereka tidak tahu apa 
yang harus dipikirkan; karena 
ketika mereka melihat mereka 
yang telah dibebaskan a keluar 
dari perbudakan mereka dipe-
nuhi dengan sukacita yang amat 
besar.

9 dan lagi, ketika mereka ber-
pikir tentang saudara-saudara 
mereka yang telah dibunuh oleh 
orang-orang laman mereka di-
penuhi dengan dukacita, dan 
bahkan mencucurkan banyak air 
mata dukacita.

10 dan lagi, ketika mereka ber-
pikir tentang kebaikan allah 
yang langsung, dan kuasa-Nya 
dalam membebaskan alma dan 
saudara-saudaranya dari tangan 
orang-orang laman dan dari per-
budakan, mereka mengangkat 
suara mereka dan berterima ka-
sih kepada allah.

11 dan lagi, ketika mereka ber-
pikir tentang orang-orang laman, 

25 2 a Omni 1:13–19.
  b hel. 6:10.  

PtS mulek.
 8 a mosia 22:11–13.
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yang adalah saudara-saudara me-
reka, tentang keadaan mereka 
yang penuh dosa dan tercemar, 
mereka dipenuhi dengan a rasa  
sakit dan kepedihan terhadap ke-
sejahteraan b jiwa mereka.

12 dan terjadilah bahwa me-
reka yang adalah anak-anak 
amulon dan saudara-sauda-
ranya, yang telah mengambil 
menjadi istri para putri orang 
laman, tidak senang dengan 
tingkah laku ayah mereka, dan 
mereka tidak mau lagi disebut 
dengan nama ayah mereka, oleh 
karena itu mereka mengambil ke 
atas diri mereka nama Nefi, agar 
mereka boleh disebut anak-anak 
Nefi dan terbilang di antara me-
reka yang disebut orang-orang 
Nefi.

13 dan sekarang, seluruh orang 
Zarahemla a terbilang bersama 
orang-orang Nefi, dan ini ka-
rena kerajaan tidak pernah di-
anugerahkan kepada siapa pun 
selain mereka yang adalah ketu-
runan Nefi.

14 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika mosia telah meng-
akhiri berbicara dan membaca-
kan kepada rakyat, dia berhasrat 
bahwa alma hendaknya juga ber-
bicara kepada rakyat.

15 dan alma berbicara kepada 
mereka, ketika mereka berhim-
pun bersama dalam kelompok-
kelompok besar, dan dia pergi 
dari satu kelompok ke yang 

lain, mengkhotbahkan kepada 
rakyat pertobatan dan iman ke-
pada tuhan.

16 dan dia mendesak rakyat 
limhi dan saudara-saudaranya, 
mereka semua yang telah dibe-
baskan dari perbudakan, bahwa 
mereka hendaknya mengingat 
bahwa tuhanlah yang membe-
baskan mereka.

17 dan terjadilah bahwa sete-
lah alma mengajari rakyat ba-
nyak hal, dan telah mengakhiri 
berbicara kepada mereka, maka 
raja limhi berhasrat agar dia bo-
leh dibaptis; dan seluruh rakyat-
nya berhasrat agar mereka boleh 
dibaptis juga.

18 Oleh karena itu, alma pergi 
ke dalam air dan a membaptis 
mereka; ya, dia membaptis me-
reka menurut cara dia membaptis 
saudara-saudaranya di b Perairan 
mormon; ya, dan sebanyak orang 
yang dia baptis termasuk dalam 
gereja allah; dan ini karena ke-
percayaan mereka akan perka-
taan alma.

19 dan terjadilah bahwa raja 
mosia mengabulkan kepada  
alma bahwa dia boleh mene-
gakkan jemaat di seluruh tanah 
Zarahemla; dan memberinya  
a kuasa untuk menahbiskan 
imam dan pengajar atas setiap 
jemaat.

20 Sekarang, ini dilakukan ka-
rena ada demikian banyak orang 
sehingga mereka tidak dapat 

 11 a mosia 28:3–4;  
alma 13:27.

  b PtS Jiwa—Nilai 

Jiwa.
 13 a Omni 1:19.
 18 a mosia 21:35.

  b mosia 18:8–17.
 19 a PtS imamat.
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semuanya diatur oleh satu peng-
ajar; tidak juga mereka semua 
dapat mendengar firman allah 
dalam satu pertemuan;

21 Oleh karena itu mereka ber-
himpun bersama dalam kelom-
pok-kelompok berbeda, disebut 
jemaat-jemaat; setiap jemaat me-
miliki imam mereka dan dan 
pengajar mereka, dan setiap 
imam mengkhotbahkan per-
kataan menurut seperti yang 
disampaikan kepadanya oleh 
mulut alma.

22 dan demikianlah, sekalipun 
ada banyak jemaat, itu semuanya 
satu a gereja, ya, bahkan gereja 
allah; karena tidak ada apa pun 
dikhotbahkan di semua jemaat 
kecuali itu adalah pertobatan 
dan iman kepada allah.

23 dan sekarang, ada tujuh je-
maat di tanah Zarahemla. dan 
terjadilah bahwa barang siapa 
berhasrat mengambil ke atas 
diri mereka a nama Kristus, atau 
allah, mereka bergabung dengan 
jemaat allah;

24 dan mereka disebut a umat 
allah. dan tuhan mencurahkan 
roh-Nya ke atas diri mereka, dan 
mereka diberkati, dan makmur 
di tanah itu.

PaSal 26

Banyak anggota Gereja dituntun 
ke dalam dosa oleh orang-orang 

tidak percaya—Alma dijanjikan 
kehidupan kekal—Mereka yang 
bertobat dan dibaptis memperoleh 
pengampunan—Para anggota Ge-
reja dalam dosa yang bertobat dan 
mengaku kepada Alma dan kepada 
Tuhan akan diampuni; jika tidak, 
mereka tidak akan terbilang di an-
tara umat Gereja. Kira-kira tahun 
120–100 SM.

Sekarang, terjadilah bahwa ada 
banyak dari angkatan muda yang 
tidak dapat mengerti perkataan 
raja Benyamin, masih anak-anak 
kecil pada waktu dia berbicara 
kepada rakyatnya; dan mereka 
tidak memercayai tradisi lelu-
hur mereka.

2 mereka tidak percaya apa 
yang telah dikatakan mengenai 
kebangkitan orang mati, tidak 
juga mereka percaya mengenai 
kedatangan Kristus.

3 dan sekarang, karena ketidak-
percayaan mereka, mereka tidak 
dapat a mengerti firman allah; 
dan hati mereka terkeraskan.

4 dan mereka tidak mau dibap-
tis; tidak juga mereka mau berga-
bung dengan gereja. dan mereka 
adalah umat yang terpisah sehu-
bungan dengan iman mereka, 
dan tetap demikian senantiasa 
selamanya, bahkan dalam ke-
adaan mereka yang a badani dan 
penuh dosa; karena mereka ti-
dak mau meminta kepada tuhan 
allah mereka.

 22 a mosia 18:17.
 23 a PtS yesus Kristus—

mengambil nama 

yesus Kristus ke atas 
diri kita.

 24 a PtS Perjanjian.

26 3 a PtS Pengertian.
 4 a PtS manusia alami.
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5 dan sekarang, pada masa pe-
merintahan mosia mereka tidak 
sampai setengahnya banyaknya 
dari umat allah; tetapi karena 
a pertengkaran di antara sauda-
ra-saudara, mereka menjadi le-
bih banyak.

6 Karena terjadilah bahwa  
mereka menipu banyak orang 
dengan perkataan mereka yang 
menyanjung-nyanjung, yang 
ada di dalam gereja, dan menye-
babkan mereka berbuat banyak 
dosa; oleh karena itu menjadi 
perlu bahwa mereka yang ber-
buat dosa, yang ada di dalam ge-
reja, hendaknya a diberi petuah 
oleh gereja.

7 dan terjadilah bahwa mereka 
dibawa ke hadapan imam, dan 
diserahkan kepada imam oleh 
pengajar; dan imam membawa 
mereka ke hadapan alma, yang 
adalah a imam tinggi.

8 Sekarang, raja mosia telah 
memberikan alma wewenang 
atas gereja.

9 dan terjadilah bahwa alma ti-
dak tahu mengenai mereka; tetapi 
ada banyak saksi menentang me-
reka; ya, orang-orang berdiri dan 
bersaksi tentang kedurhakaan 
mereka dalam kelimpahan.

10 Sekarang, belum pernah hal 
yang demikian terjadi sebelum-
nya di dalam gereja; oleh karena 
itu alma disusahkan di dalam 
rohnya, dan dia menyuruh agar 

mereka hendaknya dibawa ke 
hadapan raja.

11 dan dia berkata kepada raja: 
lihatlah, di sini ada banyak orang 
yang telah kami bawa ke hadap-
anmu, yang dituduh oleh sau-
dara-saudara mereka; ya, dan 
mereka telah didapati dalam ber-
bagai ragam kedurhakaan. dan 
mereka tidak bertobat dari ke-
durhakaan mereka; oleh karena 
itu kami telah membawa mereka 
ke hadapanmu, agar engkau bo-
leh menghakimi mereka menurut 
tindak kejahatan mereka.

12 tetapi raja mosia berkata 
kepada alma: lihatlah, aku ti-
dak menghakimi mereka; oleh 
karena itu aku a menyerahkan 
mereka ke dalam tanganmu un-
tuk dihakimi.

13 dan sekarang, roh alma 
kembali disusahkan; dan dia 
pergi dan bertanya kepada tuhan 
apa yang hendaknya dia lakukan 
mengenai masalah ini, karena 
dia takut bahwa dia akan me-
lakukan kekeliruan dalam pan-
dangan allah.

14 dan terjadilah bahwa setelah 
dia mencurahkan seluruh jiwanya 
kepada allah, suara tuhan datang 
kepadanya, memfirmankan:

1 5  d i b e r k a t i l a h  e n g k a u , 
alma, dan diberkatilah me-
reka yang dibaptis di a Perairan  
mormon. engkau diberkati ka-
rena b imanmu yang amat besar 

 5 a PtS Kemurtadan; 
Perselisihan.

 6 a alma 5:57–58; 6:3. 
PtS memperingat-

kan.
 7 a mosia 29:42.
 12 a a&P 42:78–93.
 15 a mosia 18:30.

  b mosia 17:2. 
PtS iman. 
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pada perkataan semata dari ham-
ba-Ku abinadi.

16 dan diberkatilah mereka ka-
rena iman mereka yang amat be-
sar pada perkataan semata yang 
telah engkau ucapkan kepada 
mereka.

17 dan diberkatilah engkau ka-
rena engkau telah menegakkan 
sebuah a jemaat di antara umat 
ini; dan mereka akan ditegak-
kan, dan mereka akan menjadi 
umat-Ku.

18 ya, diberkatilah umat ini 
yang bersedia untuk menyan-
dang a nama-Ku; karena dalam 
nama-Ku akanlah mereka di-
panggil; dan mereka adalah 
milik-Ku.

19 dan karena engkau telah ber-
tanya kepada-Ku mengenai si pe-
langgar, engkau diberkati.

20 engkau adalah hamba-Ku; 
dan aku membuat perjanjian 
denganmu bahwa engkau akan 
memperoleh a kehidupan kekal; 
dan engkau akan melayani-Ku 
dan pergi dalam nama-Ku, dan 
akan mengumpulkan bersama 
domba-domba-Ku.

21 dan dia yang mau mende-
ngar suara-Ku akan menjadi 
a domba-Ku; dan dia akan kamu 
terima ke dalam gereja, dan dia 
akan aku terima juga.

22 Karena lihatlah, ini adalah 
gereja-Ku; barang siapa a dibaptis 
akan dibaptis untuk pertobatan. 
dan siapa pun yang kamu terima 
akan percaya pada nama-Ku; dan 
dia dengan murah hati akan aku 
b ampuni.

23 Karena akulah yang a meng-
ambil ke atas diri-Ku dosa-dosa 
dunia; karena adalah aku yang 
telah b menciptakan mereka; dan 
adalah aku yang memberikan 
kepada dia yang percaya sam-
pai akhir sebuah tempat di sisi 
kanan-Ku.

24 Karena lihatlah, dalam na-
ma-Ku mereka dipanggil; dan 
jika mereka a mengenal-Ku me-
reka akan tampil, dan akan mem-
peroleh sebuah tempat secara 
kekal di sisi kanan-Ku.

25 dan akan terjadi bahwa ke-
tika a sangkakala kedua akan ber-
bunyi pada waktu itu akanlah 
mereka yang tidak pernah b me-
ngenal-Ku tampil dan akan ber-
diri di hadapan-Ku.

26 dan pada waktu itu akan-
lah mereka tahu bahwa aku 
adalah tuhan allah mereka, 
bahwa aku adalah Penebus me-
reka; tetapi mereka tidak mau 
ditebus.

27 dan pada waktu itu aku 
akan mengakui kepada mereka 

 17 a mosia 25:19–24.
 18 a mosia 1:11; 5:8. 

PtS yesus Kristus—
mengambil nama 
yesus Kristus ke  
atas diri kita.

 20 a PtS Kehidupan  

Kekal; Pemilihan; 
Pilihan.

 21 a PtS Gembala yang 
Baik.

 22 a 2 Ne. 9:23.  
PtS Baptis, Baptisan.

  b PtS mengampuni; 

Pengampunan akan 
dosa-dosa.

 23 a PtS Penebus.
  b PtS Penciptaan.
 24 a yoh. 17:3.
 25 a a&P 88:99, 109.
  b a&P 76:81–86.



296mosia 26:28–37

bahwa aku tidak pernah a me-
ngenal mereka; dan mereka akan 
b pergi ke dalam c api abadi yang 
dipersiapkan bagi iblis dan para 
malaikatnya.

28 Oleh karena itu aku berfir-
man kepadamu, bahwa dia yang 
tidak mau a mendengar suara-Ku, 
orang yang sama janganlah kamu 
terima ke dalam gereja-Ku, ka-
rena dia tidak akan aku terima 
pada hari terakhir.

29 Oleh karena itu aku berfir-
man kepadamu, Pergilah; dan 
barang siapa melanggar terha-
dap-Ku, dia akan kamu a hakimi 
b menurut dosa-dosa yang telah 
dia perbuat; dan jika dia c menga-
kui dosa-dosanya di hadapanmu 
dan aku, dan d bertobat dalam ke-
tulusan hatinya, dia hendaknya 
kamu e ampuni, dan aku akan 
mengampuninya juga.

30 ya, dan a sesering umat-Ku 
b bertobat akanlah aku ampuni 
mereka pelanggaran mereka 
terhadap-Ku.

31 dan kamu juga akan sa-
ling a mengampuni pelang-
garanmu; karena sesungguhnya 
aku berfirman kepadamu, dia 
yang tidak mengampuni pe-
langgaran sesamanya bilamana 
dia berkata bahwa dia berto-
bat, orang yang sama telah 

membawa dirinya sendiri ke 
bawah penghukuman.

32 Sekarang, aku berfirman 
kepadamu, Pergilah; dan ba-
rang siapa tidak akan bertobat 
dari dosa-dosanya orang yang 
sama tidak akan terbilang di an-
tara umat-Ku; dan ini hendak-
nya ditaati sejak waktu ini dan 
seterusnya.

33 dan terjadilah bahwa ke-
tika alma telah mendengar fir-
man ini dia menuliskannya agar 
dia boleh memilikinya, dan agar 
dia boleh menghakimi umat ge-
reja itu menurut perintah-perin-
tah allah.

34 dan terjadilah bahwa alma 
pergi dan menghakimi mereka 
yang telah didapati dalam ke-
durhakaan, menurut firman 
tuhan.

35 dan barang siapa berto-
bat dari dosa-dosa mereka dan 
a mengakuinya, mereka dia bi-
langkan ke antara umat gereja;

36 dan mereka yang tidak 
akan mengakui dosa-dosa me-
reka dan bertobat dari kedur-
hakaan mereka, orang yang 
sama tidak terbilang di antara 
umat gereja, dan nama mereka 
a dihapuskan.

37 dan terjadilah bahwa alma 
mengatur semua urusan gereja; 

 27 a mat. 7:21–23.
  b luk. 13:27.
  c a&P 76:43–44.
 28 a 2 Ne. 9:31;  

a&P 1:14.
 29 a PtS menghakimi.
  b PtS tanggung 

Jawab.

  c 3 Ne. 1:25. 
PtS Pengakuan.

  d PtS Pertobatan.
  e PtS mengampuni.
 30 a moro. 6:8.
  b yeh. 33:11, 15–16; 

Kis. 3:19–20;  
mosia 29:19–20.

 31 a 3 Ne. 13:14–15;  
a&P 64:9–10.

 35 a PtS Pengakuan.
 36 a Kel. 32:33;  

alma 1:24.  
PtS ekskomunikasi; 
Kitab Kehidupan. 
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dan mereka mulai lagi mengalami 
kedamaian dan amat makmur da-
lam urusan gereja, berjalan de-
ngan hati-hati di hadapan allah, 
menerima banyak, dan membap-
tis banyak.

38 dan sekarang, semua hal 
ini alma dan para rekan peker-
janya lakukan, yang berwenang 
atas gereja, berjalan dalam se-
genap ketekunan, mengajarkan 
firman allah dalam segala hal, 
menderita segala macam keseng-
saraan, dianiaya oleh mereka se-
mua yang tidak termasuk dalam 
gereja allah.

39 dan mereka memberi pe-
tuah kepada saudara-saudara 
mereka; dan mereka juga a di-
beri petuah, setiap orang me-
lalui firman allah, menurut 
dosa-dosanya, atau menurut 
dosa-dosa yang telah dia per-
buat, diperintahkan oleh allah 
untuk b berdoa tanpa henti, dan 
untuk c berterima kasih dalam 
segala hal.

PaSal 27

Mosia melarang penganiayaan dan 
menitahkan kesetaraan—Alma yang 
muda dan keempat putra Mosia ber-
upaya untuk menghancurkan Gere-
ja—Seorang malaikat menampakkan 
diri dan memerintahkan mereka 
untuk menghentikan kelakuan me-
reka yang jahat—Alma terserang 

kebisuan—Seluruh umat manusia 
mesti dilahirkan kembali untuk 
memperoleh keselamatan—Alma 
dan para putra Mosia memaklum-
kan kabar gembira. Kira-kira tahun 
100–92 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
penganiayaan yang ditimpakan 
pada gereja oleh orang-orang 
tidak percaya menjadi sedemi-
kian besarnya sehingga jemaat 
mulai menggerutu, dan menge-
luh kepada para pemimpin me-
reka mengenai masalah itu; dan 
mereka mengeluh kepada alma. 
dan alma menyampaikan per-
kara itu ke hadapan raja mereka, 
mosia. dan mosia berembuk de-
ngan para imamnya.

2 dan terjadilah bahwa raja 
mosia mengirimkan suatu mak-
lumat ke seluruh negeri sekitar-
nya itu bahwa hendaknya tidak 
ada siapa pun yang tidak percaya 
a menganiaya siapa pun dari me-
reka yang termasuk dalam ge-
reja allah.

3 dan ada suatu perintah yang 
ketat ke seluruh jemaat bahwa 
hendaknya tidak ada pengani-
ayaan di antara mereka, bahwa 
hendaknya ada a kesetaraan di 
antara semua orang;

4 Bahwa mereka hendaknya ti-
dak membiarkan kesombongan 
tidak juga ketakaburan meng-
ganggu a kedamaian mereka; 
bahwa setiap orang hendaknya 

 39 a PtS memperingat-
kan.

  b 2 Ne. 32:8–9.

  c PtS terima Kasih.
27 2 a PtS Penganiayaan.
 3 a mosia 23:7; 29:32.

 4 a PtS damai, Keda-
maian. 
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b menjunjung tinggi sesamanya 
seperti dirinya sendiri, bekerja 
dengan tangan mereka sendiri 
untuk tunjangan mereka.

5 ya, dan semua imam dan 
pengajar mereka hendaknya 
a bekerja dengan tangan mereka 
sendiri untuk tunjangan mereka, 
dalam segala perkara kecuali da-
lam keadaan sakit, atau dalam 
keadaan amat kekurangan; dan 
melakukan hal-hal ini, mereka 
berlimpah ruah dalam b kasih ka-
runia allah.

6 dan mulai ada banyak ke-
damaian lagi di tanah itu; dan 
bangsa itu mulai menjadi sangat 
banyak, dan mulai terpencar-
pencar secara luas di atas muka 
bumi, ya, di utara dan di selatan, 
di timur dan di barat, memba-
ngun kota-kota besar dan desa-
desa di seluruh penjuru negeri.

7 dan tuhan mengunjungi me-
reka dan memakmurkan mereka, 
dan mereka menjadi bangsa yang 
besar dan kaya.

8 Sekarang, para putra mosia 
terbilang di antara orang-orang 
tidak percaya; dan juga salah se-
orang a putra alma terbilang di 
antara mereka, dia yang dinamai 
alma, menurut nama ayahnya; 
walaupun demikian, dia men-
jadi seorang yang sangat jahat 
dan seorang b pemuja berhala. 
dan dia adalah seorang pria 

yang banyak bicara, dan meng-
ucapkan banyak sanjungan ke-
pada orang-orang; oleh karena 
itu dia menuntun banyak orang 
untuk melakukan menurut cara 
kedurhakaannya.

9 dan dia menjadi rintangan 
besar bagi kemakmuran ge-
reja allah; a mencuri hati orang-
orang; menyebabkan banyak 
pertengkaran di antara orang-
orang; memberi kesempatan bagi 
musuh allah untuk menjalankan 
kuasanya atas diri mereka.

10 dan sekarang, terjadilah 
bahwa saat dia berkelana untuk 
menghancurkan gereja allah, 
karena dia berkelana secara ra-
hasia bersama para putra mosia 
berupaya untuk menghancurkan 
gereja, dan untuk menyesatkan 
umat tuhan, bertentangan de-
ngan perintah-perintah allah, 
atau bahkan raja—

11 dan seperti yang aku kata-
kan kepadamu, sewaktu mereka 
berkelana a memberontak mela-
wan allah, lihatlah, b malaikat 
tuhan c menampakkan diri ke-
pada mereka; dan dia turun se-
akan-akan dalam awan; dan dia 
berbicara seakan-akan dengan 
suara guntur, yang menyebab-
kan tanah berguncang yang di 
atasnya mereka berdiri.

12 dan sedemikian besarnya ke-
tercengangan mereka, sehingga 

 4 b PtS menjunjung 
tinggi.

 5 a mosia 18:24, 26.
  b PtS Kasih Karunia.
 8 a PtS alma, Putra 

alma.
  b PtS Pemujaan 

Berhala.
 9 a 2 Sam. 15:1–6.
 11 a PtS Pemberontakan.

  b PtS malaikat.
  c Kis. 9:1–9;  

alma 8:15. 
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mereka jatuh ke tanah, dan ti-
dak mengerti perkataan yang dia 
ucapkan kepada mereka.

13 Walaupun demikian dia ber-
seru lagi, mengatakan: alma, 
bangkit dan majulah, karena me-
ngapa engkau menganiaya gereja 
allah? Karena tuhan telah berfir-
man: a inilah gereja-Ku, dan aku 
akan menegakkannya; dan tidak 
ada apa pun yang akan menum-
bangkannya, kecuali pelanggaran 
umat-Ku.

14 dan lagi, malaikat itu ber-
kata: lihatlah, tuhan telah men-
dengar a doa-doa umat-Nya, dan 
juga doa-doa hamba-Nya, alma, 
yang adalah ayahmu; karena dia 
telah berdoa dengan banyak iman 
mengenai engkau agar engkau 
boleh dibawa pada pengetahuan 
tentang kebenaran; oleh karena 
itu, untuk tujuan ini aku telah da-
tang untuk meyakinkan engkau 
tentang kuasa dan wewenang 
allah, agar b doa-doa para ham-
ba-Nya boleh dijawab menurut 
iman mereka.

15 dan sekarang, lihatlah, da-
patkah kamu membantah kuasa 
allah? Karena lihatlah, bukankah 
suaraku menguncangkan tanah? 
dan tidak dapat jugakah engkau 
melihatku di hadapanmu? dan 
aku diutus dari allah.

16 Sekarang, aku berkata ke-
padamu: Pergilah, dan ingatlah 
penawanan leluhurmu di ta-
nah helam, dan di tanah Nefi; 

dan ingatlah betapa besar apa 
yang telah dia lakukan bagi me-
reka; karena mereka berada da-
lam perbudakan, dan dia telah 
a membebaskan mereka. dan se-
karang, aku berkata kepadamu, 
alma, pergilah pada jalanmu, 
dan janganlah berupaya untuk 
menghancurkan gereja lagi, agar 
doa-doa mereka boleh dijawab, 
dan ini bahkan jika engkau mau 
dirimu sendiri dienyahkan.

17 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ini adalah perkataan ter-
akhir yang malaikat ucapkan ke-
pada alma, dan dia pergi.

18 dan sekarang, alma dan me-
reka yang berada bersamanya 
jatuh lagi ke tanah, karena be-
sarlah ketercengangan mereka; 
karena dengan mata mereka 
sendiri mereka telah melihat se-
orang malaikat tuhan; dan su-
aranya bagaikan guntur, yang 
mengguncangkan tanah; dan me-
reka tahu bahwa tidak ada apa 
pun kecuali kuasa allah yang 
dapat mengguncangkan tanah 
dan menyebabkannya geme-
tar seakan-akan akan terbelah 
berkeping-keping.

19 dan sekarang, keterce-
ngangan alma sedemikian be-
sarnya sehingga dia menjadi bisu, 
hingga dia tidak dapat membuka 
mulutnya; ya, dan dia menjadi 
lemah, bahkan hingga dia tidak 
dapat menggerakkan tangannya; 
oleh karena itu dia dibawa oleh 

 13 a PtS yesus Kristus—
Kepala Gereja.

 14 a alma 10:22.
  b morm. 9:36–37.

 16 a mosia 23:1–4.
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mereka yang berada bersama-
nya, dan diangkat tak berdaya, 
bahkan sampai dia dibaringkan 
di hadapan ayahnya.

20 dan mereka menceritakan 
kembali kepada ayahnya segala 
yang telah terjadi kepada me-
reka; dan ayahnya bersukacita, 
karena dia tahu bahwa itu ada-
lah kuasa allah.

21 dan dia menyuruh agar kha-
layak ramai hendaknya dikum-
pulkan bersama agar mereka 
boleh menyaksikan apa yang te-
lah tuhan lakukan untuk putra-
nya, dan juga untuk mereka yang 
berada bersamanya.

22 dan dia menyuruh agar para 
imam hendaknya berhimpun ber-
sama; dan mereka mulai berpu-
asa, dan berdoa kepada tuhan 
allah mereka agar dia akan 
membuka mulut alma, agar dia 
boleh berbicara, dan juga agar 
anggota tubuhnya boleh mene-
rima kekuatannya—agar mata 
orang-orang boleh dibukakan 
untuk melihat dan mengetahui 
akan kebaikan dan kemuliaan 
allah.

23 dan terjadilah setelah me-
reka berpuasa dan berdoa untuk 
kurun waktu dua hari dan dua 
malam, anggota tubuh alma me-
nerima kekuatannya, dan dia ber-
diri dan mulai berbicara kepada 
mereka, meminta mereka untuk 
menjadi terhibur:

24 Karena, katanya, aku telah 
bertobat dari dosa-dosaku, dan 
telah a ditebus oleh tuhan; lihat-
lah aku dilahirkan melalui roh.

25 dan tuhan berfirman kepa-
daku: Janganlah takjub bahwa 
seluruh umat manusia, ya, pria 
dan wanita, segala bangsa, kaum, 
bahasa dan khalayak, mesti a di-
lahirkan kembali; ya, dilahirkan 
dari allah, b diubah dari keadaan 
mereka yang c badani dan terja-
tuh, ke keadaan kesalehan, di-
tebus oleh allah, menjadi putra 
dan putri-Nya;

26 dan demikianlah mereka  
menjadi makhluk baru; dan 
kecua li mereka melakukan ini, 
mereka a sekali-kali tidak dapat 
mewarisi kerajaan allah.

27 aku berkata kepadamu, 
kecuali ini keadaannya, me-
reka mesti dienyahkan; dan ini 
aku tahu, karena aku nyaris 
dienyahkan.

28 Walaupun demikian, sete-
lah menempuh banyak kesu-
karan, bertobat sampai hampir  
mati, tuhan dalam belas kasihan 
telah menganggap patut un-
tuk merengkuhku dari a pemba-
karan abadi, dan aku dilahirkan 
dari allah.

29 Jiwaku telah ditebus dari 
empedu kepahitan dan ikatan 
kedurhakaan. aku berada da-
lam ngarai yang paling gelap; te-
tapi sekarang aku melihat terang 

 24 a 2 Ne. 2:6–7. 
PtS Penebusan.

 25 a rm. 6:3–11;  
mosia 5:7;  

alma 5:14;  
musa 6:59.  
PtS dilahirkan 
Kembali.

  b mosia 3:19; 16:3.
  c PtS Badani.
 26 a yoh. 3:5.
 28 a 2 Ne. 9:16.
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allah yang menakjubkan. Jiwaku 
a tersiksa oleh siksaan kekal; te-
tapi aku direngkuh, dan jiwaku 
tidak tersakiti lagi.

30 aku menolak Penebusku, 
dan menyangkal apa yang telah 
diucapkan oleh leluhur kita; te-
tapi sekarang agar mereka bo-
leh melihat sebelumnya bahwa 
dia akan datang, dan bahwa dia 
mengingat setiap makhluk cipta-
an-Nya, dia akan menyatakan di-
ri-Nya kepada semua orang.

31 ya, a setiap lutut akan ber-
tekuk, dan setiap lidah meng-
aku di hadapan-Nya. ya, bahkan 
pada hari terakhir, ketika semua 
orang akan berdiri untuk b di-
hakimi oleh-Nya, pada waktu 
itu akanlah mereka mengakui 
bahwa dia adalah allah; pada 
waktu itu akanlah mereka meng-
akui, yang hidup c tanpa allah di 
dunia, bahwa penghakiman hu-
kuman abadi adalah adil ke atas 
diri mereka; dan mereka akan 
berguncang, dan gemetar, dan 
menciut di bawah pandangan 
sekilas dari d mata-Nya yang pe-
nuh selidik.

32 dan sekarang, terjadilah 
bahwa alma mulai sejak waktu 
ini dan seterusnya mengajari 
orang-orang, dan mereka yang 
berada bersama alma pada 
waktu malaikat menampakkan 
diri kepada mereka, melakukan 
perjalanan ke sekitar seluruh 
negeri, memberitakan kepada 

semua orang apa yang telah 
mereka dengar dan lihat, dan 
mengkhotbahkan firman allah  
dengan banyak kesukaran, di-
aniaya dengan hebat oleh mereka 
yang adalah orang-orang tidak 
percaya, dihantam oleh banyak 
dari mereka.

33 tetapi terlepas dari semua-
nya ini, mereka memberikan ba-
nyak pelipuran kepada gereja, 
mengukuhkan iman mereka, 
dan mendesak mereka dengan 
kepanjangsabaran dan banyak 
penderitaan berat untuk menaati 
perintah-perintah allah.

34 dan empat orang dari me-
reka adalah para a putra mosia; 
dan nama mereka adalah amon, 
dan harun, dan Omner, dan 
himni; inilah nama para putra 
mosia.

35 dan mereka melakukan 
perjalanan ke seluruh tanah 
Zarahemla, dan ke antara selu-
ruh rakyat yang berada di bawah 
kekuasaan raja mosia, dengan 
bersemangat berjuang untuk 
memperbaiki segala kerugian 
yang telah mereka lakukan ter-
hadap gereja, mengakui segala 
dosa mereka, dan memberita-
kan segala sesuatu yang telah 
mereka lihat, dan menjelaskan 
nubuat dan tulisan suci kepada 
semua yang berhasrat mende-
ngar mereka.

36 dan demikianlah mereka 
adalah alat dalam tangan allah 

 29 a mosia 2:38.
 31 a Flp. 2:9–11; mosia 

16:1–2; a&P 88:104.

  b PtS yesus Kristus—
hakim.

  c alma 41:11.

  d PtS Ke-allah-an.
 34 a PtS amon, Putra 

mosia.



302mosia 27:37–28:4

dalam membawa banyak orang 
pada pengetahuan tentang ke-
benaran, ya, pada pengetahuan 
tentang Penebus mereka.

37 dan betapa diberkatinya 
mereka! Karena mereka a mem-
beritakan kedamaian; mereka 
memberitakan b kabar baik ten-
tang kebaikan; dan mereka me-
maklumkan kepada orang-orang 
bahwa tuhan memerintah.

PaSal 28

Para putra Mosia pergi berkhot-
bah kepada orang-orang Laman—
Menggunakan dua batu pelihat, 
Mosia menerjemahkan lempengan-
lempengan orang Yared. Kira-kira 
tahun 92 SM.

Sekarang, terjadilah bahwa sete-
lah para a putra mosia melakukan 
segala hal ini, mereka membawa 
sejumlah kecil orang bersama me-
reka dan kembali kepada ayah 
mereka, sang raja, dan meng-
hasratkan darinya bahwa dia 
akan mengabulkan bagi mereka 
bahwa mereka boleh, bersama 
orang-orang ini yang telah me-
reka pilih, pergi ke tanah b Nefi 
agar mereka boleh mengkhot-
bahkan apa yang telah mereka 
dengar, dan agar mereka boleh 
memberikan firman allah kepada 

saudara-saudara mereka, orang-
orang laman—

2 agar barangkali mereka bo-
leh membawa mereka pada pe-
ngetahuan tentang tuhan allah 
mereka, dan meyakinkan mereka 
tentang kedurhakaan leluhur me-
reka; dan agar barangkali mereka 
boleh menyembuhkan mereka 
dari a kebencian mereka terhadap 
orang-orang Nefi, agar mereka 
boleh juga dibawa untuk bersu-
kacita di dalam tuhan allah me-
reka, agar mereka boleh menjadi 
ramah terhadap satu sama lain, 
dan agar hendaknya tidak ada 
lagi perselisihan di seluruh ne-
geri yang telah tuhan allah me-
reka berikan kepada mereka.

3 Sekarang, mereka berhasrat 
agar keselamatan hendaknya  
dimaklumkan kepada setiap 
makhluk, karena mereka tidak 
dapat a tahan bahwa b jiwa ma-
nusia mana pun akan binasa; 
ya, bahkan pikiran saja bahwa 
jiwa siapa pun akan menang-
gung c siksaan tanpa akhir me-
nyebabkan mereka berguncang 
dan gemetar.

4 dan demikianlah roh tuhan 
bekerja ke atas diri mereka, ka-
rena mereka dahulu adalah yang 
paling a bejat dari para pendosa. 
dan tuhan menganggap patut 
dalam b belas kasihan-Nya yang 
tak terbatas untuk membiarkan 

 37 a yes. 52:7;  
mosia 15:14–17. 
PtS Khotbah.

  b PtS injil.
28 1 a mosia 27:34.
  b Omni 1:12–13;  

mosia 9:1.
 2 a yakub 7:24.
 3 a alma 13:27;  

3 Ne. 17:14;  
musa 7:41.

  b PtS Jiwa—Nilai 

Jiwa.
  c yakub 6:10;  

a&P 19:10–12.
 4 a mosia 27:10.
  b PtS Belas Kasihan.
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mereka hidup; walaupun demi-
kian mereka menderita banyak 
kepedihan jiwa karena kedurha-
kaan mereka, menderita banyak 
dan merasa takut bahwa mereka 
akan dienyahkan selamanya.

5 dan terjadilah bahwa mereka 
memohon kepada ayah mereka 
berhari-hari agar mereka boleh 
pergi ke tanah Nefi.

6 dan raja mosia pergi dan ber-
tanya kepada tuhan apakah dia 
mesti membiarkan para putra-
nya pergi ke antara orang-orang 
laman untuk mengkhotbahkan 
firman.

7 dan tuhan berfirman kepada 
mosia: Biarlah mereka pergi, ka-
rena banyak orang akan percaya 
pada perkataan mereka, dan me-
reka akan memperoleh kehidupan 
kekal; dan aku akan a membebas-
kan para putramu dari tangan 
orang-orang laman.

8 dan terjadilah bahwa mosia 
mengabulkan bahwa mereka bo-
leh pergi dan melakukan menu-
rut permintaan mereka.

9 dan mereka a mengadakan 
perjalanan mereka ke padang 
belantara untuk pergi meng-
khotbahkan firman ke antara 
orang-orang laman; dan aku 
akan memberikan sebuah b la-
poran tentang tindakan-tindakan 
mereka setelah ini.

10 Sekarang, raja mosia tidak 
memiliki seorang pun untuk 

dianugerahi kerajaan, karena ti-
dak ada seorang pun dari para 
putranya yang mau menerima 
kerajaan.

11 Oleh karena itu dia mengam-
bil catatan-catatan yang terukir 
di atas a lempengan-lempengan 
dari kuningan, dan juga lem-
pengan-lempengan Nefi, dan 
segala sesuatu yang telah dia 
simpan dan lindungi menurut 
perintah-perintah allah, setelah 
menerjemahkan dan menyuruh 
tuliskan catatan-catatan yang ada 
di atas b lempengan-lempengan 
dari emas yang telah ditemu-
kan oleh rakyat limhi, yang te-
lah diserahkan kepadanya oleh 
tangan limhi;

12 dan ini dia lakukan karena 
kegelisahan besar rakyatnya; 
karena mereka berhasrat me-
lampaui batas ukuran untuk me-
ngetahui mengenai orang-orang 
itu yang telah dihancurkan.

13 dan sekarang, dia menerje-
mahkannya melalui sarana dua 
a batu itu yang diikatkan ke da-
lam dua pinggiran dari sebuah 
bingkai lengkung.

14 Sekarang, benda-benda ini 
dipersiapkan sejak awal, dan di-
turunkan dari angkatan ke ang-
katan, untuk tujuan menafsirkan 
bahasa-bahasa;

15 dan itu telah dipelihara dan 
dilindungi oleh tangan tuhan, 
agar dia akan menyingkapkan 

 7 a alma 19:22–23.
 9 a alma 17:6–9.
  b alma 17–26.
 11 a PtS lempengan-

lempengan 
Kuningan.

  b PtS lempengan-
lempengan emas.

 13 a PtS urim dan  
tumim. 
 



304mosia 28:16–29:1

kepada setiap makhluk yang 
akan menguasai tanah ini, ke-
durhakaan dan kekejian umat-
Nya;

16 dan barang siapa memiliki 
benda-benda ini disebut a pelihat, 
menurut cara zaman kuno.

17 Sekarang, setelah mosia 
selesai menerjemahkan catat-
an-catatan ini, lihatlah, itu mem-
berikan sebuah laporan tentang 
orang-orang yang a dihancur-
kan, sejak waktu ketika mereka 
dihancurkan mundur sampai 
pada pembangunan b menara 
besar itu, pada waktu tuhan 
c mengacaukan bahasa orang-
orang dan mereka tercerai-berai 
secara luas ke atas permukaan 
seluruh bumi, ya, bahkan sejak 
waktu itu mundur sampai pen-
ciptaan adam.

18 Sekarang, laporan ini me-
nyebabkan rakyat mosia amat 
berduka nestapa, ya, mereka 
dipenuhi dengan dukacita; 
walaupun demikian itu mem-
berikan mereka banyak pengeta-
huan, yang di dalamnya mereka 
bersukacita.

19 dan laporan ini akan ditulis-
kan setelah ini; karena lihatlah, 
adalah arif bahwa semua orang 
hendaknya mengetahui apa yang 
dituliskan dalam laporan ini.

20 dan sekarang, seperti yang 
aku katakan kepadamu, bahwa 
setelah raja mosia melakukan 

hal-hal ini, dia mengambil lem-
pengan-lempengan dari a ku-
ningan, dan semua benda yang 
telah dia simpan, dan menga-
nugerahkannya kepada alma, 
yang adalah putra alma; ya, se-
mua catatan, dan juga b alat-alat 
tafsir, dan menganugerahkannya 
kepadanya, dan memerintah-
kannya agar dia hendaknya me-
melihara dan c melindunginya, 
dan juga menyimpan sebuah 
catatan tentang orang-orang, 
menurunkannya dari satu ang-
katan ke yang lain, bahkan seba-
gaimana telah diturunkan sejak 
waktu ketika lehi meninggalkan 
yerusalem.

PaSal 29

Mosia mengusulkan agar para ha-
kim dipilih sebagai pengganti se-
orang raja—Para raja yang tidak 
saleh menuntun rakyat mereka ke 
dalam dosa—Alma yang Muda di-
pilih sebagai hakim kepala oleh su-
ara rakyat—Dia adalah juga imam 
tinggi atas Gereja—Alma yang Tua 
dan Mosia mati. Kira-kira tahun 
92–91 SM.

Sekarang, ketika mosia telah 
melakukan ini dia mewartakan 
ke seluruh negeri, ke antara se-
luruh rakyat, berhasrat untuk 
mengetahui kehendak mereka 

 16 a mosia 8:13–18. 
PtS Pelihat.

 17 a mosia 8:7–12.
  b eter 1:1–5.

  c Kej. 11:6–9.
 20 a alma 37:3–10.
  b PtS urim dan 

tumim.

  c PtS tulisan Suci—
tulisan suci yang di-
lindungi. 
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mengenai siapa yang hendaknya 
menjadi raja mereka.

2 dan terjadilah bahwa suara 
rakyat datang, mengatakan: Kami 
berhasrat bahwa harun putramu 
hendaknya menjadi raja kami dan 
penguasa kami.

3 Sekarang, harun telah pergi 
ke tanah Nefi, oleh karena itu  
raja tidak dapat menganugerah-
kan kerajaan ke atas dirinya; ti-
dak juga harun mau mengambil 
ke atas dirinya kerajaan itu; ti-
dak juga seorang pun dari para 
a putra mosia bersedia untuk 
mengambil ke atas diri mereka 
kerajaan itu.

4 Oleh karena itu raja mosia 
mewartakan lagi ke antara rak-
yat; ya, bahkan suatu perkataan 
tertulis dikirimkannya ke antara 
rakyat. dan inilah perkataan 
yang dituliskan, mengatakan:

5 lihatlah, hai kamu rakyatku, 
atau saudara-saudaraku, ka-
rena aku menganggapmu se-
bagai demikian, aku berhasrat 
bahwa kamu hendaknya mem-
pertimbangkan perkara yang 
kamu dipanggil untuk pertim-
bangkan—karena kamu berhas-
rat memiliki seorang a raja.

6 Sekarang, aku maklumkan ke-
padamu bahwa dia kepada siapa 
kerajaan secara sah adalah ke-
punyaannya telah menolak, dan 
tidak akan mengambil ke atas di-
rinya kerajaan ini.

7 dan sekarang, jika akan ada 
orang lain ditetapkan sebagai 

penggantinya, lihatlah aku takut 
akan timbul perselisihan di an-
tara kamu. dan siapa tahu bahwa 
mungkin putraku, yang kerajaan 
ini adalah kepunyaannya, akan 
berbalik marah dan menarik se-
bagian dari rakyat ini kepada-
nya, yang akan menyebabkan 
peperangan dan perselisihan di 
antara kamu, yang akan menjadi 
penyebab dari pertumpahan ba-
nyak darah dan penyimpangan 
jalan tuhan, ya, dan menghan-
curkan jiwa banyak orang.

8 Sekarang, aku berkata kepa-
damu marilah kita menjadi bijak 
dan mempertimbangkan hal-hal 
ini, karena kita tidak memiliki 
hak untuk menghancurkan put-
raku, tidak juga hendaknya kita 
memiliki hak untuk menghancur-
kan yang lain jika dia akan dite-
tapkan sebagai penggantinya.

9 dan jika putraku akan berpa-
ling lagi pada kesombongannya 
dan apa yang sia-sia dia akan me-
narik kembali apa yang telah dia 
katakan, dan menuntut haknya 
atas kerajaan, yang akan menye-
babkan dia dan juga rakyat ini 
berbuat banyak dosa.

10 dan sekarang, marilah kita 
menjadi bijak dan memandang 
ke depan terhadap hal-hal ini, 
dan melakukan apa yang akan 
menjamin kedamaian bagi rak-
yat ini.

11 Oleh karena itu aku akan 
menjadi rajamu di sisa masa hi-
dupku; walaupun demikian, 

29 3 a mosia 27:34.  5 a 1 Sam. 8:9–19.
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marilah kita a menetapkan para 
b hakim, untuk menghakimi rak-
yat ini menurut hukum kita; 
dan kita akan menata dengan 
cara baru urusan rakyat ini, ka-
rena kita akan menetapkan para 
pria yang bijak untuk menjadi 
hakim, yang akan menghakimi 
rakyat ini menurut perintah-pe-
rintah allah.

12 Sekarang, adalah lebih baik 
bahwa orang akan dihakimi oleh 
allah daripada oleh manusia, ka-
rena penghakiman allah selalu 
adil, tetapi penghakiman ma-
nusia tidaklah selalu adil.

13 Oleh karena itu, jika mung-
kin bahwa kamu dapat memiliki 
para a pria yang saleh untuk men-
jadi rajamu, yang akan menegak-
kan hukum-hukum allah, dan 
menghakimi rakyat ini menurut 
perintah-perintah-Nya, ya, jika 
kamu dapat memiliki para pria 
sebagai rajamu yang akan me-
lakukan bahkan seperti ayahku 
b Benyamin lakukan untuk rakyat 
ini—aku berkata kepadamu, jika 
ini dapat selalu demikian keada-
annya maka akanlah arif bahwa 
kamu hendaknya selalu memi-
liki raja untuk memerintah atas 
dirimu.

14 dan bahkan diriku sendiri te-
lah bekerja dengan segenap ke-
mampuan dan kecakapan yang 
telah aku miliki, untuk meng-
ajarimu perintah-perintah allah, 

dan untuk menegakkan keda-
maian di seluruh tanah ini, agar 
tidak akan ada peperangan tidak 
juga perselisihan, tidak ada pen-
curian, tidak juga penjarahan, ti-
dak juga pembunuhan, tidak juga 
kedurhakaan macam apa pun;

15 dan barang siapa telah ber-
buat kedurhakaan, dia telah aku 
a hukum menurut tindak keja-
hatan yang telah dia perbuat, 
menurut hukum yang telah di-
berikan kepada kita oleh lelu-
hur kita.

16 Sekarang, aku berkata ke-
padamu, bahwa karena semua 
orang tidak saleh, tidaklah arif 
bahwa kamu akan memiliki se-
orang raja atau para raja untuk 
memerintah atas dirimu.

17 Karena lihatlah, berapa ba-
nyaknya a kedurhakaan yang satu 
orang b raja yang jahat sebabkan 
untuk diperbuat, ya, dan alang-
kah besarnya kehancuran!

18 ya, ingatlah raja Nuh, a keja-
hatannya dan kekejiannya, dan 
juga kejahatan dan kekejian rak-
yatnya. lihatlah alangkah besar-
nya kehancuran yang datang ke 
atas diri mereka; dan juga karena 
kedurhakaan mereka, mereka di-
bawa ke dalam b perbudakan.

19 dan seandainya bukan ka-
rena campur tangan dari Pen-
cipta mereka yang mahabijak, 
dan ini karena pertobatan mereka 
yang tulus, mereka mestilah tak 

 11 a mosia 29:25–27.
  b Kel. 18:13–24.
 13 a mosia 23:8, 13–14.
  b KKm 1:17–18.

 15 a alma 1:32–33.
 17 a alma 46:9–10.
  b mosia 23:7–9.
 18 a mosia 11:1–15.

  b 1 Sam. 8:10–18;  
mosia 12:1–8;  
eter 6:22–23. 
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terhindarkan tetap dalam perbu-
dakan sampai sekarang.

20 tetapi lihatlah, dia membe-
baskan mereka karena mereka 
a merendahkan hati mereka di 
hadapan-Nya; dan karena me-
reka b berseru dengan amat kuat 
kepada-Nya dia membebaskan 
mereka dari perbudakan; dan 
demikianlah tuhan bekerja de-
ngan kuasa-Nya dalam segala 
keadaan di antara anak-anak 
manusia, mengulurkan lengan 
c belas kasihan terhadap mereka 
yang menaruh d kepercayaan me-
reka kepada-Nya.

21 dan lihatlah, sekarang, aku 
berkata kepadamu, kamu tidak 
dapat melengserkan seorang raja 
yang durhaka kecuali melalui ba-
nyak perselisihan, dan pertum-
pahan banyak darah.

22 Karena lihatlah, dia memi-
liki a teman-temannya dalam 
kedurhakaan, dan dia menem-
patkan para pengawalnya di se-
kitarnya; dan dia mencabik-cabik 
hukum mereka yang telah me-
merintah dalam kesalehan sebe-
lum dia; dan dia memijak-mijak 
di bawah kakinya perintah-pe-
rintah allah;

23 dan dia mengundangkan 
hukum, dan mewartakannya 
ke antara rakyatnya, ya, hu-
kum menurut cara a kejahatan-
nya sendiri; dan barang siapa 
tidak mematuhi hukumnya dia 

suruh hancurkan; dan barang si-
apa memberontak melawannya 
dia akan kirim pasukannya me-
lawan mereka untuk berperang, 
dan jika dia dapat dia akan meng-
hancurkan mereka; dan demi-
kianlah seorang raja yang tidak 
saleh menyimpangkan jalan se-
gala kebenaran.

24 dan sekarang, lihatlah aku 
berkata kepadamu, tidaklah arif 
bahwa kekejian seperti itu akan 
datang ke atas dirimu.

25 Oleh karena itu, pilihlah 
kamu melalui suara rakyat ini, 
para hakim, agar kamu boleh 
dihakimi menurut hukum yang 
telah diberikan kepadamu oleh 
leluhur kita, yang adalah benar, 
dan yang diberikan kepada me-
reka oleh tangan tuhan.

26 Sekarang, tidaklah umum 
bahwa suara rakyat menghasrat-
kan apa pun yang bertentangan 
dengan apa yang benar; tetapi 
adalah umum bagi sebagian ke-
cil dari rakyat untuk menghas-
ratkan apa yang tidak benar; oleh 
karena itu ini akanlah kamu taati 
dan menjadikannya hukummu—
untuk melakukan urusanmu me-
lalui suara rakyat.

27 dan a jika waktunya tiba 
bahwa suara rakyat memilih 
kedurhakaan, pada waktu itu 
adalah waktunya ketika peng-
hakiman allah akan datang ke 
atas dirimu; ya, pada waktu itu 

 20 a mosia 21:13–15.
  b Kel. 2:23–25;  

alma 43:49–50.
  c yeh. 33:11, 15–16; 

mosia 26:30.
  d PtS Percaya, 

Kepercayaan.
 22 a 1 raj. 12:8–14.

 23 a PtS Jahat, Kejahatan.
 27 a alma 10:19. 
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adalah waktunya dia akan me-
ngunjungimu dengan kehan-
curan hebat bahkan seperti yang 
telah dia sebelumnya timpakan 
ke atas tanah ini.

28 dan sekarang, jika kamu me-
miliki hakim, dan mereka tidak 
menghakimimu menurut hukum 
yang telah diberikan, kamu da-
pat menyuruh agar mereka bo-
leh dihakimi oleh seorang hakim 
yang lebih tinggi.

29 Jika para hakimmu yang le-
bih tinggi tidak menghakimi de-
ngan penghakiman yang benar, 
kamu akan menyuruh bahwa se-
jumlah kecil dari para hakimmu 
yang lebih rendah hendaknya 
berkumpul bersama, dan mereka 
akan menghakimi para hakimmu 
yang lebih tinggi, menurut sua ra 
rakyat.

30 dan aku memerintahkanmu 
untuk melakukan hal-hal ini da-
lam rasa takut akan tuhan; dan 
aku memerintahkanmu untuk 
melakukan hal-hal ini, dan agar 
kamu tidak memiliki raja; agar 
jika orang-orang ini berbuat dosa 
dan kedurhakaan, itu akan di-
pertanggungjawabkan ke atas 
kepala mereka sendiri.

31 Karena lihatlah aku berkata 
kepadamu, dosa banyak orang 
telah disebabkan oleh kedurha-
kaan para raja mereka; oleh ka-
rena itu kedurhakaan mereka 
dipertanggungjawabkan ke atas 
kepala para raja mereka.

32 dan sekarang, aku berhasrat 
bahwa a ketidaksetaraan ini hen-
daknya tidak ada lagi di tanah ini, 
khususnya di antara rakyatku ini; 
tetapi aku berhasrat bahwa tanah 
ini menjadi suatu tanah b kemer-
dekaan, dan c setiap orang boleh 
menikmati hak-hak dan hak-hak 
istimewanya sama, selama tuhan 
menganggap patut bahwa kita 
boleh hidup dan mewarisi tanah 
ini, ya, bahkan selama siapa pun 
dari anak cucu kita tinggal di atas 
permukaan tanah ini.

33 dan banyak hal lagi yang 
raja mosia tuliskan kepada 
mereka, menguakkan kepada 
mereka segala pencobaan dan 
kesusahan seorang raja yang sa-
leh, ya, segala penderitaan jiwa 
yang berat bagi rakyat mereka, 
dan juga segala gerutuan rak-
yat kepada raja mereka; dan dia 
menjelaskannya semua kepada 
mereka.

34 dan dia memberi tahu me-
reka bahwa hal-hal ini seharus-
nya tidak terjadi; tetapi bahwa 
beban itu mesti datang ke atas 
seluruh rakyat, agar setiap orang 
boleh menanggung bagiannya.

35 dan dia juga menguakkan 
kepada mereka segala keru-
gian yang mereka alami, dengan 
memiliki seorang raja yang ti-
dak saleh memerintah atas diri 
mereka;

36 ya, segala kedurhakaan dan 
kekejiannya, dan semua perang, 

 32 a alma 30:11.
  b 2 Ne. 1:7; 10:11. 

PtS Kemerdekaan.
  c alma 27:9.
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dan perselisihan, dan pertum-
pahan darah, dan pencurian, 
dan penjarahan, dan perbuatan 
pelacuran, dan segala macam 
kedurhakaan yang tidak dapat 
diperinci—memberi tahu mereka 
bahwa hal-hal ini seharusnya ti-
dak terjadi, bahwa itu secara lu-
gas bertolak belakang dengan 
perintah-perintah allah.

37 dan sekarang, terjadilah, 
setelah raja mosia mewartakan 
hal-hal ini ke antara rakyat, me-
reka diyakinkan akan kebenaran 
perkataannya.

38 Oleh karena itu mereka mele-
paskan hasrat mereka untuk se-
orang raja, dan menjadi amat 
bersemangat bahwa setiap orang 
hendaknya memiliki peluang 
yang setara di seluruh negeri; 
ya, dan setiap orang menguta-
rakan kerelaan untuk bertang-
gung jawab atas dosa-dosanya 
sendiri.

39 Oleh karena itu, terjadilah 
bahwa mereka berhimpun ber-
sama dalam kelompok-kelompok 
di seluruh negeri, untuk mem-
berikan suara mereka mengenai 
siapa yang akan menjadi para ha-
kim mereka, untuk menghakimi 
mereka menurut a hukum yang 
telah diberikan kepada mereka; 
dan mereka amat bersukacita ka-
rena b kemerdekaan yang telah  
diberikan kepada mereka.

40 dan mereka menjadi kuat 
dalam kasih terhadap mosia; ya, 

mereka menjunjung tinggi dia 
lebih daripada orang lain siapa 
pun; karena mereka tidak me-
mandangnya sebagai penguasa 
zalim yang sedang mencari un-
tuk keuntungan, ya, untuk uang 
itu yang membusukkan jiwa; 
karena dia tidak menuntut ke-
kayaan dari mereka, tidak juga 
dia senang akan pertumpahan 
darah; tetapi dia telah menegak-
kan a kedamaian di negeri itu, 
dan dia telah memberikan ke-
pada rakyatnya bahwa mereka 
hendaknya dibebaskan dari se-
gala macam perbudakan; oleh 
karena itu mereka menjunjung 
tinggi dia, ya, amat sangat, me-
lampaui batas ukuran.

41 dan terjadilah bahwa mereka 
menetapkan para a hakim untuk 
memerintah atas diri mereka, 
atau untuk menghakimi mereka 
menurut hukum; dan ini mereka 
lakukan di seluruh negeri.

42 dan terjadilah bahwa alma 
ditetapkan untuk menjadi ha-
kim kepala yang pertama, dia 
yang adalah juga imam tinggi, 
ayahnya telah menganugerah-
kan jabatan itu ke atas dirinya, 
dan telah memberinya tanggung 
jawab mengenai segala urusan 
gereja.

43 dan sekarang, terjadilah 
bahwa alma a berjalan di jalan 
tuhan, dan dia menaati perin-
tah-perintah-Nya, dan dia meng-
hakimi dengan penghakiman 

 39 a alma 1:14.
  b PtS Kemerdekaan.

 40 a PtS Pendamai.
 41 a mosia 29:11.

 43 a PtS Berjalan ber-
sama allah.
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yang benar; dan ada kedamaian 
yang berkelanjutan di seluruh 
negeri.

44 dan demikianlah dimulai 
pemerintahan para hakim di se-
luruh tanah Zarahemla, di an-
tara semua orang yang disebut 
orang-orang Nefi; dan alma ada-
lah hakim yang pertama dan ha-
kim kepala.

45 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ayahnya mati, saat ber-
umur delapan puluh dan dua 
tahun, setelah hidup untuk meme-
nuhi perintah-perintah allah.

46 dan terjadilah bahwa mosia 
mati juga, pada tahun ketiga pu-
luh dan tiga dari masa pemerin-
tahannya, saat berumur a enam 
puluh dan tiga tahun; menja-
dikan secara keseluruhan, lima 
ratus dan sembilan tahun se-
jak waktu lehi meninggalkan 
yerusalem.

47 dan demikianlah berakhir 
masa pemerintahan para raja 
atas orang-orang Nefi; dan de-
mikianlah berakhir masa hidup 
alma, yang adalah pendiri ge-
reja mereka.

   

Kitab alma  

Putra alma

laporan alma, yang adalah putra alma, hakim yang pertama dan ha-
kim kepala atas orang-orang Nefi, dan juga imam tinggi atas Gereja. Se-
buah laporan tentang masa pemerintahan para hakim, dan peperangan 
dan perselisihan di antara orang-orang. dan juga sebuah laporan ten-
tang perang antara orang-orang Nefi dan orang-orang laman, menu-
rut catatan alma, hakim yang pertama dan hakim kepala.

PaSal 1

Nehor mengajarkan ajaran-ajaran 
palsu, menegakkan sebuah gereja, 
memperkenalkan penipuan imam, 
dan membunuh Gideon—Nehor 
dieksekusi untuk tindakan keja-
hatannya—Penipuan imam dan 
penganiayaan menyebar ke antara 
orang-orang—Para imam menun-
jang diri mereka sendiri, orang-

orang mengurus yang miskin, dan 
Gereja makmur. Kira-kira tahun 
91–88 SM.

SeKaraNG, terjadilah bahwa 
pada tahun pertama masa 

pemerintahan para hakim atas 
orang-orang Nefi, sejak waktu 
ini dan seterusnya, raja mosia te-
lah a pergi berkalang tanah, telah 
berperang dengan peperangan 

 46 a mosia 6:4. 1 1 a mosia 29:46.
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yang baik, berjalan dengan lu-
rus di hadapan allah, tidak me-
ninggalkan seorang pun untuk 
memerintah sebagai penggan-
tinya; walaupun demikian dia  
telah menegakkan b hukum-hu-
kum, dan itu diakui oleh rakyat; 
oleh karena itu mereka diwajib-
kan menuruti hukum-hukum 
yang telah dia buat.

2 dan terjadilah bahwa pada ta-
hun pertama masa pemerintahan 
alma di kursi kehakiman, ada 
seorang a pria dibawa ke hadap-
annya untuk dihakimi, pria yang 
besar, dan terkemuka karena ke-
kuatannya yang besar.

3 dan dia telah berkelana di 
antara orang-orang, mengkhot-
bahkan kepada mereka apa 
yang dia a istilahkan adalah fir-
man allah, menekan b terhadap 
gereja; memaklumkan kepada 
orang-orang bahwa setiap imam 
dan pengajar seharusnya men-
jadi c terkenal; dan mereka se-
harusnya d tidak bekerja dengan 
tangan mereka, tetapi bahwa 
mereka seharusnya ditunjang 
oleh orang-orang.

4 dan dia juga bersaksi kepada 
orang-orang bahwa seluruh umat 
manusia akan diselamatkan pada 
hari terakhir, dan bahwa mereka 
tidak perlu takut tidak juga ge-
metar, tetapi bahwa mereka bo-
leh mengangkat kepala mereka 
dan bersukacita; karena tuhan 

telah menciptakan semua orang, 
dan juga telah menebus semua 
orang; dan, pada akhirnya, se-
mua orang akan memperoleh 
kehidupan kekal.

5 dan terjadilah bahwa dia 
mengajarkan hal-hal ini sede-
mikian banyaknya sehingga 
banyak orang percaya pada per-
kataannya, bahkan sedemikian 
banyaknya sehingga mereka mu-
lai menunjangnya dan memberi-
nya uang.

6 dan dia mulai terangkat-
angkat dalam kesombongan 
hatinya, dan mengenakan bu-
sana yang sangat mahal, ya, 
dan bahkan mulai menegak-
kan sebuah a gereja menurut cara 
pengkhotbahannya.

7 dan terjadilah sewaktu dia 
pergi, untuk berkhotbah kepada 
mereka yang percaya pada per-
kataannya, dia bertemu seorang 
pria yang termasuk dalam gereja 
allah, ya, bahkan salah seorang 
pengajar mereka; dan dia mulai 
berselisih pendapat dengannya 
dengan tajam, agar dia boleh me-
nuntun pergi umat gereja; tetapi 
pria itu bertahan terhadapnya, 
memberi petuah kepadanya de-
ngan a firman allah.

8 Sekarang, nama pria itu ada-
lah a Gideon; dan dialah yang 
adalah alat dalam tangan allah 
dalam membebaskan rakyat 
limhi dari perbudakan.

 1 b yarom 1:5;  
alma 4:16; hel. 4:22.

 2 a alma 1:15.
 3 a yeh. 13:3.

  b PtS antikristus.
  c luk. 6:26;  

1 Ne. 22:23.
  d mosia 18:24, 26; 27:5.

 6 a 1 Ne. 14:10.

 7 a PtS Firman allah.

 8 a mosia 20:17; 22:3.
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9 Sekarang, karena Gideon ber-
tahan terhadapnya dengan fir-
man allah dia geram terhadap 
Gideon, dan menghunus pe-
dangnya dan mulai menghan-
tamnya. Sekarang, Gideon sudah 
dimakan usia, oleh karena itu dia 
tidak sanggup menahan pukul-
an-pukulannya, oleh karena itu 
dia a terbunuh oleh pedang.

10 dan pria yang membunuh-
nya ditangkap oleh umat gereja, 
dan dibawa ke hadapan alma, 
untuk a dihakimi menurut tin-
dakan kejahatan yang telah dia 
perbuat.

11 dan terjadilah bahwa dia 
berdiri di hadapan alma dan 
membela dirinya dengan penuh 
keberanian.

12 tetapi alma berkata kepa-
danya: lihatlah, inilah pertama 
kali ketika a penipuan imam telah 
diperkenalkan di antara orang-
orang ini. dan lihatlah, engkau 
bukan hanya bersalah atas pe-
nipuan imam, tetapi telah ber-
ikhtiar untuk memaksakannya 
dengan pedang; dan seandainya 
penipuan imam diberlakukan di 
antara orang-orang ini akan ber-
akibat pada kehancuran menye-
luruh mereka.

13 dan engkau telah menum-
pahkan darah seorang pria yang 
saleh, ya, pria yang telah mela-
kukan banyak kebaikan di antara 
rakyat ini; dan seandainya kami 

membiarkan engkau hidup da-
rahnya akan datang ke atas diri 
kami untuk a pembalasan.

14 Oleh karena itu engkau dihu-
kum mati, menurut hukum yang 
telah diberikan kepada kami oleh 
mosia, raja terakhir kami; dan itu 
telah diakui oleh rakyat ini; oleh 
karena itu rakyat ini mesti a me-
nuruti hukum itu.

15 dan terjadilah bahwa mereka 
menangkapnya; dan namanya 
adalah a Nehor; dan mereka mem-
bawanya ke puncak Bukit manti, 
dan di sana dia disuruh, atau le-
bih tepat mengakui, antara langit 
dan bumi, bahwa apa yang telah 
dia ajarkan kepada orang-orang 
bertentangan dengan firman 
allah; dan di sana dia menderita 
b kematian yang nista.

16 Walaupun demikian, ini ti-
dak mengakhiri penyebaran pe-
nipuan imam di seluruh negeri; 
karena ada banyak yang mencin-
tai apa yang sia-sia dari dunia, 
dan mereka pergi mengkhotbah-
kan ajaran-ajaran palsu; dan ini 
mereka lakukan demi a kekayaan 
dan kehormatan.

17 Walaupun demikian, mereka 
tidak berani a berdusta, jika di-
ketahui, karena rasa takut akan 
hukum, karena pendusta dihu-
kum; oleh karena itu mereka 
berpura-pura berkhotbah me-
nurut kepercayaan mereka; dan 
sekarang, hukum tidak memiliki 

 9 a alma 6:7.
 10 a mosia 29:42.
 12 a 2 Ne. 26:29. PtS Pe-

nipuan imam.

 13 a PtS Pembalasan.
 14 a PtS hukuman mati.
 15 a alma 1:2.
  b ul. 13:1–9.

 16 a PtS Kekayaan; Po-
ngah, Kepongahan.

 17 a PtS dusta; Jujur, 
Kejujuran.
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kuasa atas siapa pun karena 
b kepercayaannya.

18 dan mereka tidak berani 
a mencuri, karena rasa takut akan 
hukum, karena orang yang de-
mikian dihukum; tidak juga 
mereka berani merampok, ti-
dak juga membunuh, karena 
dia yang b membunuh dihukum 
hingga c mati.

19 tetapi terjadilah bahwa ba-
rang siapa tidak termasuk dalam 
gereja allah mulai menganiaya 
mereka yang termasuk dalam 
gereja allah, dan telah meng-
ambil ke atas diri mereka nama 
Kristus.

20 ya, mereka menganiaya 
mereka, dan menyengsarakan 
mereka dengan segala macam 
perkataan, dan ini karena ke-
rendahan hati mereka; karena 
mereka tidak sombong di mata 
mereka sendiri, dan karena me-
reka memberikan firman allah, 
satu sama lain, tanpa a uang dan 
tanpa harga.

21 Sekarang, ada sebuah hukum 
yang ketat di antara umat gereja, 
bahwa hendaknya tidak ada si-
apa pun, yang termasuk dalam 
gereja, bangkit dan a menganiaya 
mereka yang tidak termasuk da-
lam gereja, dan bahwa hendak-
nya tidak ada penganiayaan di 
antara mereka sendiri.

22 Walaupun demikian, ada 

banyak di antara mereka yang 
mulai menjadi sombong, dan mu-
lai berselisih pendapat dengan 
hangatnya dengan lawan mereka, 
bahkan dengan pukulan; ya, me-
reka akan saling menghantam de-
ngan kepalan mereka.

23 Sekarang, ini terjadi pada ta-
hun kedua masa pemerintahan 
alma, dan itu adalah penyebab 
banyak kesengsaraan bagi gereja; 
ya, itu adalah penyebab banyak 
pencobaan terhadap gereja.

24 Karena hati banyak orang 
terkeraskan, dan nama mereka 
a dihapuskan, sehingga mereka 
tidak diingat lagi di antara umat 
allah. dan juga banyak yang 
b menarik diri mereka dari an-
tara mereka.

25 Sekarang, ini adalah pen-
cobaan besar bagi mereka yang 
berdiri teguh dalam iman; wa-
laupun demikian, mereka tabah 
dan tak tergoyahkan dalam me-
naati perintah-perintah allah, 
dan mereka menanggung dengan 
a kesabaran penganiayaan yang 
ditimpakan ke atas diri mereka.

26 dan bilamana para imam me-
ninggalkan a kerja mereka untuk 
memberikan firman allah kepada 
orang-orang, orang-orang juga 
meninggalkan kerja mereka un-
tuk mendengar firman allah. dan 
bilamana imam telah memberi-
kan kepada mereka firman allah 

 17 b alma 30:7–12;  
PK 1:11.

 18 a PtS mencuri.
  b PtS membunuh.
  c PtS hukuman mati.
 20 a yes. 55:1–2.

 21 a PtS Penganiayaan.
 24 a Kel. 32:33;  

mosia 26:36; 
alma 6:3. 
PtS ekskomunikasi.

  b alma 46:7. 

PtS Kemurtadan.
 25 a PtS Sabar, 

Kesabaran.
 26 a mosia 18:24, 26; 

27:3–5.
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mereka semua kembali lagi de-
ngan tekun pada kerja mereka; 
dan imam, tidak menganggap 
dirinya melebihi pendengarnya, 
karena pengkhotbah tidak lebih 
baik daripada pendengar, tidak 
juga pengajar lebih baik sedikit 
pun daripada yang belajar; dan 
demikianlah mereka semuanya 
setara, dan mereka semuanya 
bekerja, setiap orang b menurut 
kekuatannya.

27 dan mereka a memberikan 
harta kekayaan mereka, setiap 
orang menurut apa yang dia mi-
liki, kepada yang b miskin, dan 
yang membutuhkan, dan yang 
sakit, dan yang sengsara; dan 
mereka tidak mengenakan bu-
sana mahal, namun mereka rapi 
dan menarik.

28 dan demikianlah mereka 
menegakkan urusan gereja; dan 
demikianlah mereka mulai meng-
alami kedamaian berkelanjutan 
lagi, terlepas dari segala penga-
niayaan mereka.

29 dan sekarang, karena ke-
kukuhan gereja, mereka mulai 
menjadi amat a kaya, memiliki 
kelimpahan akan segala sesu-
atu apa pun yang mereka butuh-
kan—kelimpahan akan kawanan 
domba dan kawanan ternak, dan 
ternak tambun dari setiap jenis, 
dan juga kelimpahan akan biji-

bijian, dan akan emas, dan akan 
perak, dan akan benda berharga, 
dan kelimpahan akan b sutra dan 
kain lenan yang terpintal halus, 
dan segala macam kain seder-
hana yang baik.

30 dan demikianlah, dalam  
a keadaan mereka yang makmur, 
mereka tidak menyuruh pergi 
siapa pun yang b telanjang, atau 
yang lapar, atau yang dahaga, 
atau yang sakit, atau yang telah 
tidak terawat; dan mereka ti-
dak menaruh hati mereka pada 
kekayaan; oleh karena itu me-
reka murah hati kepada semua 
orang, baik tua maupun muda, 
baik terikat maupun bebas, baik 
laki-laki maupun perempuan, 
apakah di luar gereja ataupun di 
dalam gereja, tidak menunjukkan 
c rasa pilih kasih sehubungan de-
ngan mereka yang berada dalam 
kebutuhan.

31 dan demikianlah mereka 
menjadi makmur dan menjadi 
jauh lebih kaya daripada mereka 
yang tidak termasuk dalam ge-
reja mereka.

32 Karena mereka yang tidak 
termasuk dalam gereja mereka 
memanjakan diri mereka dalam 
ilmu tenung, dan a pemujaan ber-
hala atau b kemalasan, dan dalam 
c celotehan, dan dalam d keiriha-
tian dan pertikaian; mengenakan 

 26 b mosia 4:27;  
a&P 10:4.

 27 a PtS Sedekah.
  b luk. 18:22;  

mosia 4:26;  
a&P 42:29–31.

 29 a PtS Kekayaan.

  b alma 4:6.
 30 a yakub 2:17–19.
  b PtS miskin.
  c alma 16:14;  

a&P 1:35.
 32 a PtS Pemujaan 

Berhala.

  b PtS malas, 
Kemalasan.

  c PtS Pembicaraan 
Jahat.

  d PtS iri. 
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busana mahal; e terangkat-angkat 
dalam kesombongan pandangan 
mereka sendiri; menganiaya, ber-
dusta, mencuri, merampok, ber-
buat pelacuran, dan membunuh, 
dan segala macam kejahatan; 
walaupun demikian, hukum di-
berlakukan ke atas diri mereka 
semua yang melanggarnya, se-
jauh itu mungkin.

33 dan terjadilah bahwa de-
ngan demikian menjalankan 
hukum ke atas diri mereka, se-
tiap orang menderita menurut 
apa yang telah dia lakukan, me-
reka menjadi lebih tenang, dan 
tidak berani berbuat kejahatan 
apa pun jika diketahui; oleh ka-
rena itu, ada banyak kedamaian 
di antara orang-orang Nefi sam-
pai tahun kelima masa pemerin-
tahan para hakim.

PaSal 2

Amlisi berupaya untuk menjadi raja 
dan ditolak oleh suara rakyat—Para 
pengikutnya menjadikannya raja—
Orang-orang Amlisi memicu perang 
terhadap orang-orang Nefi dan di-
kalahkan—Orang-orang Laman 
dan orang-orang Amlisi mengga-
bungkan laskar dan dikalahkan—
Alma membunuh Amlisi. Kira-kira 
tahun 87 SM.

dan terjadilah bahwa pada 
permulaan tahun kelima masa 

pemerintahan mereka mulailah 
ada perselisihan di antara orang-
orang; karena seorang pria ter-
tentu, yang bernama amlisi, dia 
adalah pria yang sangat licik, ya, 
pria yang bijak sehubungan de-
ngan kebijaksanaan dunia, dia 
adalah menuruti aturan dari 
orang yang membunuh a Gideon 
dengan pedang, yang dieksekusi 
menurut hukum—

2 Sekarang, amlisi ini telah, de-
ngan kelicikannya, menarik ba-
nyak orang kepadanya; bahkan 
sedemikian banyaknya sehingga 
mereka mulai menjadi sangat 
kuat; dan mereka mulai berikh-
tiar untuk menetapkan amlisi 
menjadi raja atas rakyat.

3 Sekarang, ini menggentarkan 
umat gereja, dan juga mereka se-
mua yang tidak tertarik terhadap 
bujukan amlisi; karena mereka 
tahu bahwa menurut hukum me-
reka hal-hal seperti itu mesti di-
tentukan melalui a suara rakyat.

4 Oleh karena itu, jika mungkin 
bahwa amlisi akan memperoleh 
suara rakyat, dia, yang adalah 
orang yang jahat, akan a meram-
pas mereka dari hak dan hak isti-
mewa mereka atas gereja; karena 
adalah maksudnya untuk meng-
hancurkan gereja allah.

5 dan terjadilah bahwa orang-
orang berhimpun bersama di 
seluruh negeri, setiap orang me-
nurut pikirannya, apakah itu 
untuk atau menentang amlisi, 

 32 e yakub 2:13;  
alma 31:25; 
morm. 8:28. 

PtS Kesombongan.
2 1 a alma 1:8.
 3 a mosia 29:25–27; 

alma 4:16.
 4 a alma 10:19;  

hel. 5:2.



316alma 2:6–16

dalam kelompok-kelompok ter-
pisah, mengalami banyak per-
bantahan dan a perselisihan yang 
memukau satu sama lain.

6 dan demikianlah mereka ber-
himpun bersama untuk mem-
berikan suara mereka mengenai 
masalah ini; dan itu disampaikan 
ke hadapan para hakim.

7 dan terjadilah bahwa suara 
rakyat keluar menentang amlisi, 
sehingga dia tidak dijadikan raja 
atas rakyat.

8 Sekarang, ini menyebabkan 
banyak sukacita dalam hati me-
reka yang menentangnya; te-
tapi amlisi menghasut mereka 
yang mendukungnya untuk ma-
rah terhadap mereka yang tidak 
mendukungnya.

9 dan terjadilah bahwa mereka 
berkumpul bersama, dan me-
nahbiskan amlisi menjadi raja 
mereka.

10 Sekarang, ketika amlisi di-
jadikan raja atas diri mereka dia 
memerintahkan mereka bahwa 
mereka hendaknya mengangkat 
senjata melawan saudara-sau-
dara mereka; dan ini dia lakukan 
agar dia boleh menundukkan me-
reka kepadanya.

11 Sekarang, orang-orang amlisi 
dibedakan dengan nama amlisi, 
disebut a orang-orang amlisi; dan 
sisanya disebut b orang-orang 
Nefi, atau umat allah.

12 Oleh karena itu orang-orang 

Nefi sadar akan maksud orang-
orang amlisi, dan oleh karena itu 
mereka bersiap untuk mengha-
dapi mereka; ya, mereka mem-
persenjatai diri mereka dengan 
pedang, dan dengan golok, dan 
dengan busur, dan dengan anak 
panah, dan dengan batu, dan de-
ngan umban, dan dengan segala 
macam a senjata perang, dari se-
tiap jenis.

13 dan demikianlah mereka siap 
untuk menghadapi orang-orang 
amlisi pada waktu kedatangan 
mereka. dan ditetapkanlah pang-
lima, dan panglima yang lebih 
tinggi, dan panglima utama, me-
nurut jumlah mereka.

14 dan terjadilah bahwa amlisi 
mempersenjatai orang-orangnya 
dengan segala macam senjata 
perang dari setiap jenis; dan dia 
juga menetapkan para penguasa 
dan pemimpin atas orang-orang-
nya, untuk memimpin mereka 
berperang melawan saudara-
saudara mereka.

15 dan terjadilah bahwa orang-
orang amlisi datang ke atas Bu-
kit amnihu, yang berada di timur 
a Sungai Sidon, yang menga-
lir di dekat b tanah Zarahemla, 
dan di sana mereka mulai me-
micu perang melawan orang-
orang Nefi.

16 Sekarang, alma, yang ada-
lah a hakim kepala dan pembesar 
orang-orang Nefi, oleh karena itu 

 5 a 3 Ne. 11:29.
 11 a alma 3:4.
  b yakub 1:13–14;  

mosia 25:12;  

alma 3:11.
 12 a mosia 10:8;  

hel. 1:14.
 15 a alma 3:3.

  b Omni 1:13–15.
 16 a mosia 29:42. 
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dia pergi bersama orang-orang-
nya, ya, bersama para panglima-
nya, dan para panglima utama, 
ya, di depan pasukannya, mela-
wan orang-orang amlisi untuk 
bertempur.

17 dan mereka mulai membu-
nuh orang-orang amlisi di atas 
bukit di timur Sidon. dan orang-
orang amlisi berjuang melawan 
orang-orang Nefi dengan ke-
kuatan besar, sedemikian rupa 
sehingga banyak orang Nefi ja-
tuh di hadapan orang-orang 
amlisi.

18 Walaupun demikian tuhan 
menguatkan tangan orang-orang 
Nefi, sehingga mereka membu-
nuh orang-orang amlisi dengan 
pembantaian yang hebat, se-
hingga mereka mulai melarikan 
diri dari hadapan mereka.

19 dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi mengejar orang-orang 
amlisi sepanjang hari itu, dan 
membunuh mereka dengan pem-
bantaian yang hebat, sedemi-
kian rupa sehingga a terbunuhlah 
dari orang-orang amlisi dua be-
las ribu lima ratus tiga puluh 
dan dua jiwa; dan terbunuh-
lah dari orang-orang Nefi enam 
ribu lima ratus enam puluh dan 
dua jiwa.

20 dan terjadilah bahwa ke-
tika alma tidak dapat lagi me-
ngejar orang-orang amlisi dia 
menyuruh agar orang-orang-
nya hendaknya memancangkan 

tenda-tenda mereka di a lembah 
Gideon, lembah yang disebut me-
nurut nama Gideon itu yang telah 
dibunuh oleh tangan b Nehor de-
ngan pedang; dan di lembah ini 
orang-orang Nefi memancang-
kan tenda-tenda mereka untuk 
malam itu.

21 dan alma mengutus mata-
mata untuk mengikuti sisa orang-
orang amlisi, agar dia boleh tahu 
tentang rencana mereka dan ren-
cana rahasia mereka, yang mela-
luinya dia boleh menjaga dirinya 
terhadap mereka, agar dia boleh 
melindungi orang-orangnya dari 
dihancurkannya.

22 Sekarang, mereka yang te-
lah dia utus untuk mengawasi 
perkemahan orang-orang amlisi 
bernama Zeram, dan amnor, 
dan manti, dan limher; ini ada-
lah mereka yang pergi bersama 
orang-orang mereka untuk meng-
awasi perkemahan orang-orang 
amlisi.

23 dan terjadilah bahwa pada 
keesokan harinya mereka kem-
bali ke perkemahan orang-orang 
Nefi dengan amat bergegas, de-
ngan amat tercengang, dan dise-
rang dengan banyak ketakutan, 
mengatakan:

24 lihatlah, kami mengikuti per-
kemahan a orang-orang amlisi, 
dan yang membuat kami amat 
tercengang, di tanah minon, di 
atas tanah Zarahemla, di jalan 
ke tanah b Nefi, kami melihat 

 19 a alma 3:1–2, 26; 4:2.
 20 a alma 6:7.

  b alma 1:7–15; 14:16.
 24 a alma 3:4, 13–18.

  b 2 Ne. 5:8.
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sejumlah besar bala tentara orang 
laman; dan lihatlah, orang-orang 
amlisi telah bergabung dengan 
mereka;

25 dan mereka menyerang sau-
dara-saudara kita di tanah itu; 
dan mereka sedang melarikan 
diri dari hadapan mereka ber-
sama kawanan ternak mereka, 
dan istri mereka, dan anak me-
reka, menuju kota kita; dan ke-
cuali kita bergegas mereka akan 
mendapatkan kepemilikan atas 
kota kita, dan ayah kita, dan istri 
kita, dan anak kita dibunuh.

26 dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi membawa tenda-
tenda mereka, dan pergi keluar 
dari lembah Gideon menuju 
kota mereka, yang adalah Kota 
a Zarahemla.

27 dan lihatlah, sewaktu me-
reka menyeberangi Sungai Sidon, 
orang-orang laman dan orang-
orang amlisi, a sebanyak hampir, 
seakan-akan, pasir laut, menye-
rang mereka untuk menghancur-
kan mereka.

28 Walaupun demikian, orang-
orang Nefi a dikuatkan oleh ta-
ngan tuhan, telah berdoa dengan 
amat kuat kepada-Nya agar dia 
akan membebaskan mereka dari 
tangan musuh mereka, oleh ka-
rena itu tuhan mendengar se-
ruan mereka, dan menguatkan 
mereka, dan orang-orang laman 
dan orang-orang amlisi jatuh di 
hadapan mereka.

29 dan terjadilah bahwa alma 
bertarung melawan amlisi de-
ngan pedang, berhadapan muka; 
dan mereka berjuang dengan per-
kasa, satu sama lain.

30 dan terjadilah bahwa alma, 
yang adalah orangnya allah, 
yang digerakkan dengan banyak 
a iman, berseru, mengatakan: ya 
tuhan, berbelaskasihanlah dan 
biarkanlah aku hidup, agar aku 
boleh menjadi alat dalam ta-
ngan-mu untuk menyelamat-
kan dan melindungi orang-orang 
ini.

31 Sekarang, ketika alma te-
lah mengatakan perkataan ini 
dia berjuang kembali melawan 
amlisi; dan dia dikuatkan, sede-
mikian rupa sehingga dia mem-
bunuh amlisi dengan pedang.

32 dan dia juga berjuang me-
lawan raja orang-orang laman; 
tetapi raja orang-orang laman 
melarikan diri mundur dari ha-
dapan alma dan mengirim para 
pengawalnya untuk berjuang me-
lawan alma.

33 tetapi alma, bersama para 
pengawalnya, berjuang melawan 
para pengawal raja orang-orang 
laman sampai dia membu-
nuh dan menghalau mereka 
mundur.

34 dan demikianlah dia mem-
bersihkan tanah, atau lebih te-
pat tepi sungai, yang berada di 
barat Sungai Sidon, melempar-
kan tubuh orang-orang laman 

 26 a Omni 1:14, 18.
 27 a yarom 1:6.

 28 a ul. 31:6.
 30 a PtS iman.
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yang telah terbunuh ke dalam 
Perairan Sidon, agar dengan 
demikian rakyatnya boleh me-
miliki ruang untuk menyebe-
rang dan berjuang melawan 
orang-orang laman dan orang-
orang amlisi di sisi barat Sungai  
Sidon.

35 dan terjadilah bahwa ke-
tika mereka semuanya telah me-
nyeberangi Sungai Sidon maka 
orang-orang laman dan orang-
orang amlisi mulai melarikan 
diri dari hadapan mereka, se-
kalipun mereka sedemikian ba-
nyaknya sehingga mereka tidak 
dapat dihitung.

36 dan mereka melarikan diri 
dari hadapan orang-orang Nefi 
menuju padang belantara yang 
berada di barat dan utara, jauh di 
seberang perbatasan negeri; dan 
orang-orang Nefi mengejar me-
reka dengan daya mereka, dan 
membunuh mereka.

37 ya, mereka dihadapi di setiap 
sisi, dan dibunuh dan dihalau, 
sampai mereka tercerai-berai ke 
barat, dan ke utara, sampai me-
reka telah mencapai padang be-
lantara, yang disebut hermons; 
dan itu adalah bagian padang 
belantara yang didiami oleh bi-
natang buas dan rakus.

38 dan terjadilah bahwa banyak 
yang mati di padang belantara 
karena luka mereka, dan dilahap 
oleh binatang-binatang itu dan 
juga oleh burung-burung hering 
di udara; dan tulang-tulang me-

reka telah ditemukan, dan telah 
ditimbun di atas tanah.

PaSal 3

Orang-orang Amlisi telah menandai 
diri mereka menurut kata nubuat—
Orang-orang Laman telah dikutuk 
karena pemberontakan mereka—
Manusia membawa kutukan mereka 
sendiri ke atas diri mereka—Orang-
orang Nefi mengalahkan pasukan 
orang Laman yang lain. Kira-kira 
tahun 87–86 SM.

dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi yang tidak a terbu-
nuh oleh senjata perang, setelah 
menguburkan mereka yang te-
lah terbunuh—sekarang, jumlah 
yang terbunuh itu tidak terbi-
lang, karena banyaknya jumlah 
mereka—setelah mereka selesai 
menguburkan orang mati me-
reka, mereka semua kembali ke 
tanah mereka, dan ke rumah me-
reka, dan istri mereka, dan anak 
mereka.

2 Sekarang, banyak wanita dan 
anak telah terbunuh oleh pedang, 
dan juga banyak dari kawanan 
domba mereka dan kawanan 
ternak mereka; dan juga banyak 
dari ladang biji-bijian mereka di-
hancurkan, karena diinjak-injak 
oleh sejumlah besar orang.

3 dan sekarang, sebanyak orang 
laman dan orang amlisi yang te-
lah terbunuh di tepi Sungai Sidon 

3 1 a alma 2:19; 4:2.
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dilemparkan ke dalam a Perairan 
Sidon; dan lihatlah tulang-tulang 
mereka berada di kedalaman 
b laut, dan ada banyak.

4 dan a orang-orang amlisi di-
bedakan dari orang-orang Nefi, 
karena mereka telah b menandai 
diri mereka dengan warna me-
rah di dahi mereka menurut cara 
orang-orang laman; walaupun 
demikian mereka tidak mencu-
kur kepala mereka seperti orang-
orang laman.

5 Sekarang, kepala orang-orang 
laman dicukur; dan mereka a te-
lanjang, kecuali kulit yang diikat-
kan di sekitar aurat mereka, dan 
juga baju zirah mereka, yang dii-
katkan di sekitar mereka, dan bu-
sur mereka, anak panah mereka, 
dan batu mereka, dan umban me-
reka, dan sebagainya.

6 dan kulit orang-orang laman 
gelap, menurut tanda yang te-
lah ditaruh ke atas leluhur me-
reka, yang adalah a kutukan atas 
diri mereka karena pelanggaran 
mereka dan pemberontakan me-
reka terhadap saudara-saudara 
mereka, yang terdiri dari Nefi, 
yakub, dan yusuf, dan Sam, yang 
adalah para pria yang saleh dan 
kudus.

7 dan saudara-saudara mereka 
berupaya menghancurkan me-
reka, oleh karena itu mereka di-
kutuk; dan tuhan allah menaruh 

a tanda ke atas diri mereka, ya, ke 
atas diri laman dan lemuel, dan 
juga para putra ismael, dan para 
wanita orang ismael.

8 dan ini dilakukan agar benih 
keturunan mereka boleh dibeda-
kan dari benih keturunan sauda-
ra-saudara mereka, agar dengan 
demikian tuhan allah boleh me-
lindungi umat-Nya, agar mereka 
boleh tidak a bercampur dan per-
caya pada b tradisi yang tidak be-
nar yang akan berakibat pada 
kehancuran mereka.

9 dan terjadilah bahwa barang 
siapa membaurkan benih ke-
turunannya dengan yang dari 
orang-orang laman membawa 
kutukan yang sama ke atas be-
nih keturunannya.

10 Oleh karena itu, barang siapa 
membiarkan dirinya disesatkan 
oleh orang-orang laman disebut 
di bawah nama itu, dan ada tanda 
ditaruh ke atas dirinya.

11 dan terjadilah bahwa ba-
rang siapa tidak mau percaya 
pada a tradisi orang-orang laman,  
tetapi memercayai catatan-ca-
tatan itu yang dibawa dari tanah 
yerusalem, dan juga pada tra-
disi leluhur mereka, yang adalah 
benar, yang percaya pada pe-
rintah-perintah allah dan mena-
atinya, disebut orang-orang Nefi, 
atau bangsa Nefi, sejak mulai  
waktu itu—

 3 a alma 2:15.
  b alma 44:22.
 4 a alma 2:11.
  b alma 3:13–19.
 5 a enos 1:20;  

mosia 10:8;  

alma 42:18–21.
 6 a 2 Ne. 5:21; 26:33. 

PtS Kutukan.
 7 a 1 Ne. 12:23.
 8 a PtS Pernikahan—

Pernikahan antar 

agama.
  b mosia 10:11–18; 

alma 9:16.
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12 dan adalah mereka yang te-
lah meyimpan catatan-catatan 
yang adalah a benar tentang 
bangsa mereka, dan juga ten-
tang orang-orang laman.

13 Sekarang, kita akan kembali 
lagi kepada orang-orang amlisi, 
karena mereka juga memiliki 
a tanda ditaruhkan ke atas diri 
mereka; ya, mereka menaruh-
kan tanda ke atas diri mereka, 
ya, bahkan tanda merah pada 
dahi mereka.

14 demikianlah firman allah 
digenapi, karena inilah firman 
yang dia firmankan kepada Nefi: 
lihatlah, orang-orang laman te-
lah aku kutuk, dan aku akan 
menaruh tanda ke atas diri me-
reka agar mereka dan benih ketu-
runan mereka boleh dipisahkan 
darimu dan benih keturunanmu, 
sejak waktu ini seterusnya dan 
selamanya, kecuali mereka ber-
tobat dari kejahatan mereka dan 
a berpaling kepada-Ku agar aku 
boleh berbelaskasihan ke atas 
diri mereka.

15 dan lagi: aku akan menaruh 
tanda kepada dia yang membaur-
kan benih keturunannya dengan 
saudara-saudaramu, agar mereka 
boleh dikutuk juga.

16 dan lagi: aku akan menaruh 
tanda kepada dia yang berpe-
rang melawan engkau dan be-
nih keturunanmu.

17 dan lagi, aku berkata dia 
yang pergi darimu tidak akan lagi 

disebut benih keturunanmu; dan 
aku akan memberkati engkau, 
dan siapa pun yang akan disebut 
benih keturunanmu, mulai seka-
rang dan selamanya; dan inilah 
janji-janji tuhan kepada Nefi dan 
kepada benih keturunannya.

18 Sekarang, orang-orang amlisi 
tidak tahu bahwa mereka sedang 
menggenapi firman allah ketika 
mereka mulai menandai diri me-
reka pada dahi mereka; walaupun 
demikian mereka telah menyata-
kan diri dalam a pemberontakan 
terbuka melawan allah; oleh ka-
rena itu adalah perlu bahwa ku-
tukan hendaknya jatuh ke atas 
diri mereka.

19 Sekarang, aku menghen-
daki agar kamu hendaknya me-
lihat bahwa mereka membawa 
ke atas diri mereka a kutukan 
itu; dan demikian pula setiap 
orang yang terkutuk membawa 
ke atas dirinya penghukuman-
nya sendiri.

20 Sekarang, terjadilah bahwa 
tidak sampai berhari-hari sete-
lah pertempuran yang terjadi di 
tanah Zarahemla, oleh orang-
orang laman dan orang-orang 
amlisi, maka ada pasukan lain 
orang laman yang datang me-
nyerang orang-orang Nefi, di 
a tempat yang sama di mana  
pasukan pertama menghadapi 
orang-orang amlisi.

21  dan ter jadi lah  bahwa 
ada pasukan dikirim untuk 

 12 a mosia 1:6;  
eter 4:6–11.

 13 a alma 3:4.

 14 a 2 Ne. 30:4–6.
 18 a 4 Ne. 1:38. 

PtS Pemberontakan.

 19 a 2 Ne. 5:21–25;  
alma 17:15.

 20 a alma 2:24.
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menghalau mereka keluar dari 
tanah mereka.

22 Sekarang, alma sendiri yang 
disengsarakan oleh a luka tidak 
pergi untuk bertempur waktu ini 
melawan orang-orang laman;

23 tetapi dia mengirimkan pa-
sukan berjumlah besar melawan 
mereka; dan mereka pergi dan 
membunuh banyak dari orang-
orang laman, dan menghalau 
sisa dari mereka keluar dari per-
batasan negeri mereka.

24 dan kemudian mereka kem-
bali lagi dan mulai menegakkan 
kedamaian di negeri itu, tidak di-
susahkan lagi untuk suatu masa 
oleh musuh mereka.

25 Sekarang, segala sesuatu ini 
dilakukan, ya, semua perang dan 
perselisihan ini dimulai dan di-
akhiri pada tahun kelima masa 
pemerintahan para hakim.

26 dan dalam satu tahun ber-
ibu-ribu dan berlaksa-laksa jiwa 
dikirim ke dunia kekal, agar me-
reka boleh menuai a pahala mere-
ka menurut pekerjaan mereka, 
apakah itu baik atau apakah itu  
buruk, untuk menuai kebahagia-
an kekal atau kegetiran kekal, 
menurut roh yang mereka ingin-
kan untuk patuhi, apakah itu roh 
yang baik atau yang jahat.

27 Karena setiap orang mene-
rima a upah dari dia yang dia 
inginkan untuk b patuhi, dan ini 
menurut perkataan roh nubuat; 
oleh karena itu biarlah terjadi 

menurut kebenaran. dan de-
mikianlah berakhir tahun ke-
lima masa pemerintahan para 
hakim.

PaSal 4

Alma membaptis ribuan orang 
yang insaf—Kedurhakaan mema-
suki Gereja, dan kemajuan Gereja 
terintangi—Nefiha ditetapkan se-
bagai hakim kepala—Alma, sebagai 
imam tinggi, membaktikan dirinya 
pada pelayanan. Kira-kira tahun 
86–83 SM.

Sekarang, terjadilah bahwa 
pada tahun keenam masa peme-
rintahan para hakim atas orang-
orang Nefi, tidak ada perselisihan 
tidak juga peperangan di a tanah 
Zarahemla;

2 tetapi rakyat sengsara, ya, 
teramat sengsara karena a kehi-
langan saudara-saudara mereka, 
dan juga karena kehilangan ka-
wanan domba dan kawanan 
ternak mereka, dan juga karena 
kehilangan ladang biji-bijian me-
reka, yang diinjak-injak di ba-
wah kaki dan dihancurkan oleh 
orang-orang laman.

3 dan sedemikian besarnya ke-
sengsaraan mereka sehingga se-
tiap jiwa memiliki alasan untuk 
berduka nestapa; dan mereka 
percaya bahwa itu adalah peng-
hakiman allah yang dikirim ke 

 22 a alma 2:29–33.
 26 a PtS Pekerjaan.
 27 a mosia 2:31–33;  

alma 5:41–42.
  b rm. 6:16; hel. 

14:29–31. PtS Patuh, 

Kepatuhan.
4 1 a Omni 1:12–19.
 2 a alma 2:19; 3:1–2, 26.



323 alma 4:4–9

atas diri mereka karena kejahatan 
mereka dan kekejian mereka; oleh 
karena itu mereka dibangunkan 
terhadap ingatan akan kewa-
jiban mereka.

4 dan mereka mulai menegak-
kan gereja dengan lebih sepe-
nuhnya; ya, dan banyak yang 
a dibaptis di Perairan Sidon dan 
digabungkan dengan gereja 
allah; ya, mereka dibaptis oleh 
tangan alma, yang telah ditah-
biskan sebagai b imam tinggi atas 
umat gereja, oleh tangan ayah-
nya, alma.

5 dan terjadilah pada tahun ke-
tujuh masa pemerintahan para 
hakim ada kira-kira tiga ribu lima 
ratus jiwa yang menggabung-
kan diri mereka dengan a gereja 
allah dan dibaptis. dan demi-
kianlah berakhir tahun ketujuh 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi; dan ada 
kedamaian berkelanjutan sepan-
jang waktu itu.

6 dan terjadilah pada tahun 
kedelapan masa pemerintahan 
para hakim, bahwa umat gereja 
mulai menjadi sombong, karena 
a kekayaan mereka yang amat be-
sar, dan b sutra mereka yang ha-
lus, dan kain lenan mereka yang 
terpintal halus, dan karena ba-
nyaknya kawanan domba dan 
kawanan ternak mereka, dan 
emas mereka dan perak mereka, 

dan segala macam benda ber-
harga, yang telah mereka dapat-
kan melalui kerajinan mereka; 
dan dalam segala hal ini mereka 
terangkat-angkat dalam kesom-
bongan di mata mereka, karena 
mereka mulai mengenakan bu-
sana yang sangat mahal.

7 Sekarang, ini adalah penyebab 
banyak kesengsaraan bagi alma, 
ya, dan bagi banyak orang yang 
telah alma a tahbiskan untuk 
menjadi pengajar, dan imam, dan 
penatua atas gereja; ya, banyak 
dari mereka dipilukan dengan 
hebat karena kejahatan yang me-
reka lihat telah mulai ada di an-
tara bangsa mereka.

8 Karena mereka menyaksikan 
dan melihat dengan dukacita 
hebat bahwa umat gereja mu-
lai terangkat-angkat dalam a ke-
sombongan di mata mereka, dan 
menaruh hati mereka pada keka-
yaan dan pada apa yang sia-sia 
dari dunia, sehingga mereka mu-
lai mencemooh, satu sama lain, 
dan mereka mulai menganiaya 
mereka yang b tidak percaya me-
nurut kehendak dan kesenangan 
mereka sendiri.

9 dan demikianlah, pada tahun 
kedelapan masa pemerintahan  
para hakim, mulai ada a perse-
lisihan hebat di antara umat ge-
reja; ya, ada b keirihatian, dan 
pertikaian, dan kedengkian, 

 4 a mosia 18:10–17.
  b mosia 29:42.
 5 a mosia 25:18–23; 

3 Ne. 26:21.
 6 a PtS Kekayaan.

  b alma 1:29.
 7 a PtS Wewenang.
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dan penganiayaan, dan kesom-
bongan, bahkan melebihi ke-
sombongan mereka yang tidak 
termasuk dalam gereja allah.

10 dan demikianlah berakhir 
tahun kedelapan masa pemerin-
tahan para hakim; dan kejahatan 
gereja adalah batu sandungan 
besar bagi mereka yang tidak 
termasuk dalam gereja; dan de-
mikianlah gereja mulai gagal da-
lam kemajuannya.

11 dan terjadilah pada permu-
laan tahun kesembilan, alma me-
lihat kejahatan gereja, dan dia 
melihat juga bahwa a contoh dari 
gereja mulai menuntun mereka 
yang adalah orang-orang tidak 
percaya dari satu buah kedurha-
kaan ke yang lain, dengan demi-
kian menyebabkan kehancuran 
orang-orang.

12 ya, dia melihat ketidak-
setaraan yang besar di antara 
orang-orang, sebagian mengang-
kat-angkat diri mereka dengan 
kesombongan mereka, mere-
mehkan yang lain, membalikkan 
punggung mereka terhadap yang 
a membutuhkan dan yang telan-
jang dan mereka yang b lapar, dan 
mereka yang dahaga, dan mereka 
yang sakit dan sengsara.

13 Sekarang, ini adalah alasan 
yang besar untuk ratapan di an-
tara orang-orang, sementara yang 
lain merendahkan diri mereka, 

menyokong mereka yang berada 
dalam kebutuhan bagi sokongan 
mereka, seperti a memberikan 
harta kekayaan mereka kepada 
yang miskin dan yang membu-
tuhkan, memberi makan yang la-
par, dan menderita segala macam 
b kesengsaraan, c demi Kristus, 
yang akan datang menurut roh 
nubuat;

14 menanti-nantikan hari itu, 
dengan demikian a memperta-
hankan pengampunan akan do-
sa-dosa mereka; dipenuhi dengan 
b sukacita yang besar karena ke-
bangkitan orang mati, menurut 
kehendak dan kuasa dan pem-
bebasan oleh yesus Kristus dari 
ikatan kematian.

15 dan sekarang, terjadilah 
bahwa alma, setelah melihat ke-
sengsaraan para pengikut allah 
yang rendah hati, dan pengani-
ayaan yang ditimpakan ke atas 
diri mereka oleh sisa bangsanya, 
dan melihat segala a ketidakse-
taraan mereka, mulai menjadi 
sangat penuh dukacita; walau-
pun demikian roh tuhan tidak 
meninggalkannya.

16 dan dia memilih seorang pria 
bijak yang ada di antara para pe-
natua gereja, dan memberinya 
kuasa menurut a suara rakyat, 
agar dia boleh memiliki kuasa 
untuk mengundangkan b hu-
kum menurut hukum yang telah 

 11 a 2 Sam. 12:14;  
alma 39:11.

 12 a yes. 3:14;  
yakub 2:17.

  b mosia 4:26.

 13 a PtS Sedekah.
  b PtS Kemalangan.
  c 2 Kor. 12:10.
 14 a mosia 4:12; 

alma 5:26–35. 

PtS Pembenaran.
  b PtS Sukacita.
 15 a a&P 38:27; 49:20.
 16 a alma 2:3–7.
  b alma 1:1, 14, 18.
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diberikan, dan untuk memberla-
kukannya menurut kejahatan dan 
tindak kejahatan orang-orang.

17 Sekarang, nama pria ini ada-
lah Nefiha, dan dia ditetapkan 
sebagai a hakim kepala; dan dia 
duduk di kursi kehakiman un-
tuk menghakimi dan untuk me-
merintah bangsa itu.

18 Sekarang, alma tidak mem-
berikan kepadanya jabatan seba-
gai imam tinggi atas gereja, tetapi 
dia mempertahankan jabatan 
imam tinggi bagi dirinya sendiri; 
tetapi dia menyerahkan kursi ke-
hakiman kepada Nefiha.

19 dan ini dia lakukan agar 
dia a sendiri boleh pergi ke an-
tara bangsanya, atau ke antara 
orang-orang Nefi, agar dia boleh 
mengkhotbahkan b firman allah 
kepada mereka, untuk c menggu-
gah mereka dalam d ingatan akan 
kewajiban mereka, dan agar dia 
boleh meruntuhkan, dengan fir-
man allah, segala kesombongan 
dan kelicinan dan segala perseli-
sihan yang terjadi di antara bang-
sanya, melihat tidak ada jalan 
sehingga dia boleh memulihkan 
mereka kembali kecuali dengan 
menekan dalam e kesaksian yang 
murni terhadap mereka.

20 dan demikianlah pada per-
mulaan tahun kesembilan masa 
pemerintahan para hakim atas 
orang-orang Nefi, alma menye-
rahkan kursi kehakiman kepada 

a Nefiha, dan mengabdikan di-
rinya seutuhnya pada b ima-
mat tinggi dari tata tertib kudus 
allah, pada kesaksian tentang 
firman, menurut roh wahyu dan 
nubuat.

Perkataan yang alma, imam 
tinggi menurut tata tertib kudus 
allah, sampaikan kepada orang-
orang di kota dan desa mereka 
di seluruh negeri.

Meliputi Pasal 5.

PaSal 5

Untuk memperoleh keselamatan, 
manusia mesti bertobat dan menaati 
perintah-perintah, dilahirkan kem-
bali, membersihkan pakaian mereka 
melalui darah Kristus, menjadi ren-
dah hati dan melucuti diri mereka 
dari kesombongan dan rasa iri, dan 
melakukan pekerjaan kesalehan—
Gembala Yang Baik memanggil 
umat-Nya—Mereka yang melaku-
kan pekerjaan jahat adalah anak-
anak iblis—Alma bersaksi tentang 
kebenaran ajarannya dan memerin-
tahkan manusia untuk bertobat—
Nama orang yang saleh akan ditulis 
dalam kitab kehidupan. Kira-kira ta-
hun 83 SM.

Sekarang, terjadilah bahwa 

 17 a alma 50:37.
 19 a alma 7:1.
  b alma 31:5;  

a&P 11:21–22.

  c enos 1:23.
  d mosia 1:17;  

hel. 12:3.
  e PtS Kesaksian.

 20 a alma 8:12.
  b mosia 29:42;  

alma 5:3, 44, 49. 
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alma mulai a menyampaikan fir-
man b allah kepada orang-orang, 
pertama di tanah Zarahemla, dan 
dari sana ke seluruh negeri.

2 dan inilah perkataan yang 
dia ucapkan kepada umat di 
gereja yang ditegakkan di Kota 
Zarahemla, menurut catatannya 
sendiri, mengatakan:

3 aku, alma, setelah a ditah-
biskan oleh ayahku, alma, un-
tuk menjadi b imam tinggi atas 
gereja allah, dia memiliki kuasa 
dan c wewenang dari allah untuk 
melakukan hal-hal ini, lihatlah, 
aku berkata kepadamu bahwa 
dia mulai menegakkan sebuah 
gereja di d tanah yang berada di 
perbatasan Nefi; ya, tanah yang 
disebut tanah mormon, ya, dan 
dia membaptis saudara-saudara-
nya di Perairan mormon.

4 dan lihatlah, aku berkata ke-
padamu, mereka a dibebaskan 
dari tangan rakyat raja Nuh, 
oleh belas kasihan dan kuasa 
allah.

5 dan lihatlah, setelah itu, me-
reka dibawa ke dalam a perbu-
dakan oleh tangan orang-orang 
laman di padang belantara; ya, 
aku berkata kepadamu, mereka 
berada dalam penawanan, dan 
lagi tuhan membebaskan me-
reka dari b perbudakan oleh kuasa 
firman-Nya; dan kita dibawa ke 
negeri ini, dan di sini kita mulai 

menegakkan gereja allah di se-
luruh negeri ini juga.

6 dan sekarang, lihatlah, aku 
berkata kepadamu, saudara-sau-
daraku, kamu yang termasuk 
dalam gereja ini, apakah kamu 
telah cukup menyimpan sebagai 
ingatan penawanan leluhurmu? 
ya, dan apakah kamu telah cukup 
menyimpan sebagai ingatan be-
las kasihan dan kepanjangsabar-
an-Nya terhadap mereka? dan 
selain itu, apakah kamu telah cu-
kup menyimpan sebagai ingatan 
bahwa dia telah membebaskan 
jiwa mereka dari neraka?

7 lihatlah, dia mengubah hati 
mereka; ya, dia membangunkan 
mereka dari tidur yang nyenyak, 
dan mereka terbangun kepada 
allah. lihatlah, mereka berada 
di tengah kegelapan; walaupun 
demikian, jiwa mereka diterangi 
oleh terangnya firman abadi; ya, 
mereka dikelilingi oleh a ikatan 
kematian, dan b rantai neraka, 
dan kehancuran abadi menunggu 
mereka.

8 dan sekarang, aku bertanya 
kepadamu, saudara-saudaraku, 
apakah mereka  d ihancur-
kan? lihatlah, aku berkata ke-
padamu, tidak, mereka tidak 
dihancurkan.

9 dan lagi aku bertanya, apakah 
ikatan kematian diputuskan, dan 
rantai neraka yang mengelilingi 

5 1 a alma 4:19.
  b alma 5:61.
 3 a PtS Penahbisan.
  b alma 4:4, 18, 20.
  c mosia 18:13;  

3 Ne. 11:25.
  d mosia 18:4;  

3 Ne. 5:12.
 4 a mosia 23:1–3.
 5 a mosia 23:37–39; 

24:8–15.
  b mosia 24:17.
 7 a mosia 15:8.
  b alma 12:11;  

a&P 138:23.
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mereka, apakah itu dilepaskan? 
aku berkata kepadamu, ya, itu 
dilepaskan, dan jiwa mereka me-
luap, dan mereka menyanyikan 
kasih penebusan. dan aku ber-
kata kepadamu bahwa mereka 
diselamatkan.

10 dan sekarang, aku bertanya 
kepadamu dengan syarat apakah 
mereka a diselamatkan? ya, atas 
dasar apakah mereka harus ber-
harap untuk keselamatan? apa 
alasan bagi dilepaskannya me-
reka dari ikatan kematian, ya, 
dan juga rantai neraka?

11 lihatlah, aku dapat memberi 
tahu kamu—bukankah ayahku 
alma percaya kepada perkataan 
yang disampaikan oleh mulut 
a abinadi? dan bukankah dia se-
orang nabi kudus? tidakkah dia 
mengucapkan firman allah, dan 
ayahku alma memercayainya?

12 dan menurut imannya ada 
a perubahan yang hebat bekerja 
dalam hatinya. lihatlah aku ber-
kata kepadamu bahwa ini semu-
anya benar.

13 dan lihatlah, dia a meng-
khotbahkan firman itu kepada 
leluhurmu, dan perubahan yang 
hebat juga bekerja dalam hati 
mereka, dan mereka merendah-
kan hati mereka dan menaruh 
b kepercayaan mereka kepada 
c allah yang sejati dan hidup. 

dan lihatlah, mereka setia sam-
pai d akhir; oleh karena itu me-
reka diselamatkan.

14 dan sekarang, lihatlah, aku 
bertanya kepadamu, saudara-
saudaraku di dalam gereja, apa-
kah kamu secara rohani telah 
a dilahirkan dari allah? apakah 
kamu telah menerima rupa-Nya 
pada air mukamu? apakah kamu 
telah mengalami b perubahan 
yang hebat ini dalam hatimu?

15 apakah kamu menjalankan 
iman pada penebusan dari dia 
yang a menciptakanmu? apakah 
kamu menanti-nantikan dengan 
mata iman, dan memandang tu-
buh fana ini dibangkitkan dalam 
kebakaan, dan kebusukan ini b di-
bangkitkan dalam ketidakbu-
sukan, untuk berdiri di hadapan 
allah untuk c dihakimi menurut 
perbuatan yang telah dilakukan 
dalam tubuh fana?

16 aku berkata kepadamu, da-
patkah kamu membayangkan ke-
pada dirimu sendiri bahwa kamu 
mendengar suara tuhan, mem-
firmankan kepadamu, pada hari 
itu: datanglah kepada-Ku kamu 
a yang diberkati, karena lihatlah, 
pekerjaanmu adalah pekerjaan 
kesalehan di atas muka bumi?

17 atau apakah kamu mem-
bayangkan kepada dirimu sen-
diri bahwa kamu dapat berdusta 

 10 a PtS Keselamatan; 
rencana Penebusan.

 11 a mosia 17:1–4.
 12 a PtS insaf, Keinsafan.
 13 a mosia 18:7.
  b PtS Percaya, 

Kepercayaan.

  c morm. 9:28;  
a&P 20:19.

  d PtS Bertahan.
 14 a mosia 27:24–27; 

alma 22:15. PtS dila-
hirkan Kembali.

  b rm. 8:11–17; 

mosia 5:2; musa 6:65. 
PtS insaf, Keinsafan.

 15 a PtS Penciptaan.
  b PtS Kebangkitan.
  c PtS Penghakiman 

terakhir.
 16 a mat. 25:31–46.
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kepada tuhan pada hari itu, dan 
a berkata—tuhan, pekerjaan kami 
adalah pekerjaan kesalehan di 
atas muka bumi—dan bahwa dia 
akan menyelamatkanmu?

18 atau jika tidak, dapatkah 
kamu membayangkan dirimu 
dibawa ke hadapan kursi peng-
adilan allah dengan jiwamu di-
penuhi dengan kesalahan dan 
penyesalan, memiliki a ingatan 
akan segala kesalahanmu, ya, 
ingatan yang sempurna akan 
segala kejahatanmu, ya, ingatan 
bahwa kamu telah menantang 
perintah-perintah allah?

19 aku berkata kepadamu, da-
patkah kamu memandang ke-
pada allah pada hari itu dengan 
hati yang murni dan tangan yang 
bersih? aku berkata kepadamu, 
dapatkah kamu memandang, me-
miliki a rupa allah terukir pada 
air mukamu?

20 aku berkata kepadamu, da-
patkah kamu berpikir untuk di-
selamatkan ketika kamu telah 
menyerahkan dirimu untuk men-
jadi a tunduk kepada iblis?

21 aku berkata kepadamu, 
kamu akan mengetahui pada 
hari itu bahwa kamu tidak da-
pat a diselamatkan; karena tidak 
ada seorang pun dapat diselamat-
kan kecuali b pakaiannya diba-
suh hingga putih; ya, pakaiannya 

mesti c dimurnikan sampai itu 
dibersihkan dari segala noda, 
melalui darah dia tentang siapa 
telah dibicarakan oleh leluhur 
kita, yang akan datang untuk 
menebus umat-Nya dari dosa-
dosa mereka.

22 dan sekarang, aku bertanya 
kepadamu, saudara-saudaraku, 
bagaimana perasaan siapa pun 
di antara kamu, jika kamu akan 
berdiri di hadapan meja pengha-
kiman allah, mendapatkan pa-
kaianmu dinodai dengan a darah 
dan segala macam b kekotoran? 
lihatlah, apa yang akan hal-hal 
ini persaksikan terhadapmu?

23 lihatlah tidak akankah itu 
a bersaksi bahwa kamu adalah 
pembunuh, ya, dan juga bahwa 
kamu bersalah atas segala ma-
cam kejahatan?

24 lihatlah, saudara-saudaraku, 
apakah kamu mengira bahwa 
orang yang demikian dapat mem-
peroleh tempat untuk duduk di 
dalam kerajaan allah, bersama 
a abraham, bersama ishak, dan 
bersama yakub, dan juga semua 
nabi kudus, yang pakaiannya di-
bersihkan dan tanpa noda, murni 
dan putih?

25 aku berkata kepadamu, 
tidak; kecuali kamu menjadi-
kan Pencipta kita pendusta se-
jak awal, atau membayangkan 

 17 a 3 Ne. 14:21–23.
 18 a yeh. 20:43;  

2 Ne. 9:14;  
mosia 3:25;  
alma 11:43.

 19 a 1 yoh. 3:1–3.

 20 a mosia 2:32.
 21 a PtS Keselamatan.
  b 1 Ne. 12:10;  

alma 13:11–13;  
3 Ne. 27:19–20.

  c PtS murni, 

Kemurnian.
 22 a yes. 59:3.
  b PtS Kotor, Kotoran.
 23 a yes. 59:12.
 24 a luk. 13:28.
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bahwa dia adalah pendusta se-
jak awal, kamu tidak dapat mem-
bayangkan bahwa orang yang 
demikian dapat memperoleh 
tempat di dalam kerajaan surga; 
tetapi mereka akan dicampakkan 
karena mereka adalah a anak-anak 
dari kerajaan iblis.

26 dan sekarang, lihatlah, aku 
berkata kepadamu, saudara-sau-
daraku, jika kamu telah meng-
alami suatu a perubahan hati, 
dan jika kamu telah merasakan 
untuk menyanyikan b nyanyian 
kasih penebusan, aku mau ber-
tanya, c dapatkah kamu merasa-
kan demikian sekarang?

27 apakah kamu telah berja-
lan, menjaga dirimu a tanpa sa-
lah di hadapan allah? dapatkah 
kamu berkata, jika kamu dipang-
gil untuk mati pada waktu ini, 
di dalam dirimu sendiri, bahwa 
kamu telah cukup b rendah hati? 
Bahwa pakaianmu telah dibersih-
kan dan dijadikan putih melalui 
darah Kristus, yang akan datang 
untuk c menebus umat-Nya dari 
dosa-dosa mereka?

28 lihatlah, apakah kamu telah 
dilucuti dari a kesombongan? aku 
berkata kepadamu, jika kamu 
belum kamu tidak siap untuk 
bertemu allah. lihatlah kamu 
mesti bersiap dengan cepat; ka-
rena kerajaan surga segera tiba, 

dan orang yang demikian tidak 
memiliki kehidupan kekal.

29 lihatlah, aku berkata, ada-
kah seseorang di antara kamu 
yang tidak terlucuti dari a rasa iri? 
aku berkata kepadamu bahwa 
orang yang demikian tidaklah 
siap; dan aku menghendaki agar 
dia hendaknya bersiap dengan 
cepat, karena jamnya dekat di 
depan mata, dan dia tidak tahu 
kapan jamnya akan datang; ka-
rena orang yang demikian tidak 
didapati tak bersalah.

30 dan lagi aku berkata ke-
padamu, adakah seseorang di 
antara kamu yang menjadikan 
saudaranya a bahan ejekan, atau 
yang menimpakan ke atas diri-
nya penganiayaan?

31 Celakalah orang yang demi-
kian, karena dia tidak siap, dan 
waktunya di depan mata bahwa 
dia mesti bertobat atau dia tidak 
dapat diselamatkan!

3 2  ya ,  b a h k a n  c e l a k a l a h 
kamu semua a pekerja kedur-
hakaan; bertobatlah, bertobat-
lah, karena tuhan allah telah 
memfirmankannya!

33 lihatlah, dia mengirimkan 
ajakan kepada a semua orang, ka-
rena b lengan belas kasihan diu-
lurkan terhadap mereka, dan dia 
berfirman: Bertobatlah, dan aku 
akan menerimamu.

 25 a 2 Ne. 9:9.
 26 a PtS insaf, Keinsafan.
  b alma 26:13.
  c mosia 4:12;  

a&P 20:31–34.
 27 a PtS Pembenaran.

  b PtS rendah hati, 
Kerendahan hati.

  c PtS Penebusan.
 28 a PtS Kesombongan.
 29 a PtS iri.
 30 a PtS Pembicaraan 

Jahat.
 32 a mzm. 5:6.
 33 a alma 19:36;  

3 Ne. 18:25.
  b yakub 6:5;  

3 Ne. 9:14.
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34 ya, dia berfirman: a datang-
lah kepada-Ku dan kamu akan 
makan b buah dari pohon kehi-
dupan; ya, kamu akan makan 
dan minum, c roti dan air kehi-
dupan d dengan bebas;

35 ya, datanglah kepada-Ku 
dan hasilkan pekerjaan kesa-
lehan, dan kamu tidak akan dite-
bang dan dilemparkan ke da-
lam api—

36 Karena lihatlah, waktunya 
di depan mata bahwa barang si-
apa a menghasilkan buah yang 
tidak baik, atau barang siapa ti-
dak melakukan pekerjaan kesa-
lehan, orang yang sama memiliki 
alasan untuk meratap dan ber-
duka nestapa.

37 hai kamu pekerja kedurha-
kaan; kamu yang congkak da-
lam a apa yang sia-sia dari dunia, 
kamu yang telah mengaku me-
ngetahui jalan kebenaran wa-
laupun demikian telah b tersesat, 
bagaikan c domba yang tidak me-
miliki gembala, sekalipun se-
orang Gembala telah d memanggil 
kepadamu dan masih memang-
gil kepadamu, tetapi kamu tidak 
mau e menyimak suara-Nya!

38  l ihat lah ,  aku berkata 

kepadamu, bahwa a Gembala 
yang baik memanggilmu; ya, dan 
dalam nama-Nya sendiri dia me-
manggilmu, yang adalah nama 
Kristus; dan jika kamu tidak mau 
b menyimak suara c Gembala yang 
baik, kepada d nama yang de-
ngannya kamu dipanggil, lihat-
lah, kamu bukanlah domba dari 
Gembala yang baik.

39 dan sekarang, jika kamu bu-
kan domba dari Gembala yang 
baik, dari a kawanan manakah 
kamu? lihatlah, aku berkata 
kepadamu, bahwa b iblis adalah 
gembalamu, dan kamu adalah 
dari kawanannya; dan sekarang, 
siapakah yang dapat menyangkal 
ini? lihatlah, aku berkata kepa-
damu, barang siapa menyang-
kal ini adalah c pendusta dan 
d anak iblis.

40 Karena aku berkata kepa-
damu bahwa apa pun yang a baik 
datang dari allah, dan apa pun 
yang jahat datang dari iblis.

41 Oleh karena itu, jika sese-
orang menghasilkan a pekerjaan 
yang baik dia menyimak su-
ara Gembala yang baik, dan dia 
mengikuti-Nya; tetapi barang si-
apa menghasilkan pekerjaan yang 

 34 a 2 Ne. 26:24–28;  
3 Ne. 9:13–14.

  b 1 Ne. 8:11; 15:36.
  c PtS roti Kehidupan.
  d 2 Ne. 9:50–51;  

alma 42:27.
 36 a mat. 3:10; 7:15–20; 

3 Ne. 14:19;  
a&P 97:7.

 37 a PtS Pongah, 
Kepongahan.

  b 2 Ne. 12:5; 28:14; 

mosia 14:6.
  c mat. 9:36.
  d ams. 1:24–27;  

yes. 65:12.
  e yer. 26:4–5;  

alma 10:6.
 38 a PtS Gembala yang 

Baik.
  b im. 26:14–20;  

a&P 101:7.
  c 3 Ne. 15:24; 18:31.
  d mosia 5:8;  

alma 34:38.
 39 a mat. 6:24;  

luk. 16:13.
  b mosia 5:10.  

PtS iblis.
  c 1 yoh. 2:22.
  d 2 Ne. 9:9.
 40 a Omni 1:25;  

eter 4:12;  
moro. 7:12, 15–17.

 41 a 3 Ne. 14:16–20. 
PtS Pekerjaan.
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jahat, orang yang sama menjadi 
b anak iblis, karena dia menyimak 
suaranya, dan mengikutinya.

42 dan barang siapa melakukan 
ini mestilah menerima a upahnya 
dari dirinya; oleh karena itu, se-
bagai b upahnya dia menerima 
c kematian, sehubungan dengan 
apa yang berkaitan dengan ke-
benaran, mati untuk semua pe-
kerjaan yang baik.

43 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, aku menghendaki agar 
kamu hendaknya mendengarku, 
karena aku berbicara dalam te-
naga jiwaku; karena lihatlah, 
aku telah berbicara kepadamu 
dengan gamblang agar kamu 
tidak dapat khilaf, atau telah 
berbicara menurut perintah-pe-
rintah allah.

44 Karena aku dipanggil untuk 
berbicara menurut cara ini, me-
nurut a tata tertib kudus allah, 
yang ada pada Kristus yesus; ya, 
aku diperintahkan untuk berdiri 
dan bersaksi kepada orang-orang 
ini apa yang telah diucapkan oleh 
leluhur kita mengenai apa yang 
akan datang.

45 dan ini belumlah semuanya. 
tidakkah kamu mengira bahwa 
aku a mengetahui hal-hal ini sen-
diri? lihatlah, aku bersaksi ke-
padamu bahwa aku tahu bahwa 
hal-hal ini yang mengenainya te-
lah aku ucapkan adalah benar. 

dan bagaimanakah kamu me-
ngira bahwa aku mengetahui 
akan kepastiannya?

46 lihatlah, aku berkata ke-
padamu itu a disingkapkan ke-
padaku oleh roh Kudus allah. 
lihatlah, aku telah b berpuasa dan 
berdoa berhari-hari agar aku bo-
leh mengetahui hal-hal ini bagi 
diriku sendiri. dan sekarang, aku 
tahu bagi diriku sendiri bahwa 
itu adalah benar; karena tuhan 
allah telah menyatakannya kepa-
daku oleh roh Kudus-Nya; dan 
ini adalah roh c wahyu yang ada 
dalam diriku.

47 dan selain itu, aku berkata 
kepadamu bahwa itu telah de-
mikian diungkapkan kepadaku,  
bahwa perkataan yang telah di-
ucapkan oleh leluhur kita adalah 
benar, bahkan demikian menu-
rut roh nubuat yang ada dalam 
diriku, yang adalah juga melalui 
pernyataan roh allah.

48 aku berkata kepadamu, 
bahwa aku tahu bagi diriku sen-
diri bahwa apa pun yang akan 
aku katakan kepadamu, menge-
nai apa yang akan datang, adalah 
benar; dan aku berkata kepa-
damu, bahwa aku tahu bahwa 
yesus Kristus akan datang, ya, 
Sang Putra, anak tunggal Bapa, 
penuh kasih karunia, dan belas 
kasihan, dan kebenaran. dan li-
hatlah, adalah dia yang datang 

 41 b mosia 16:3–5;  
alma 11:23.

 42 a alma 3:26–27;  
a&P 29:45.

  b rm. 6:23.

  c hel. 14:16–18. 
PtS Kematian 
rohani.

 44 a alma 13:6.
 45 a PtS Kesaksian.

 46 a 1 Kor. 2:9–16.
  b PtS Puasa.
  c PtS Wahyu. 
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untuk mengambil dosa-dosa du-
nia, ya, dosa-dosa setiap orang 
yang dengan tabah percaya pada 
nama-Nya.

49 dan sekarang, aku berkata 
kepadamu bahwa ini adalah a tata 
tertib yang menurutnya aku di-
panggil, ya, untuk berkhotbah 
kepada saudara-saudara terka-
sihku, ya, dan setiap orang yang 
berdiam di negeri ini; ya, untuk 
berkhotbah kepada semua orang, 
baik tua maupun muda, baik 
terikat maupun bebas; ya, aku 
berkata kepadamu yang lanjut 
usia, dan juga yang paruh baya, 
dan angkatan muda; ya, untuk 
berseru kepada mereka bahwa 
mereka mesti bertobat dan b di-
lahirkan kembali.

50 ya, demikianlah firman roh: 
Bertobatlah, kamu segenap ujung 
bumi, karena kerajaan surga se-
gera tiba; ya, Putra allah da-
tang dalam a kemuliaan-Nya, 
dalam daya, keagungan, kuasa,  
dan kekuasaan-Nya. ya, sau-
dara-saudara terkasihku, aku 
berkata kepadamu, bahwa roh 
berfirman: lihatlah kemuliaan 
b raja seluruh bumi; dan juga 
raja surga akan sangat segera 
bersinar di antara semua anak 
manusia.

51 dan juga roh berfirman 

kepadaku, ya, berseru kepa-
daku dengan suara yang amat 
kuat, berfirman: Pergi dan ka-
takanlah kepada orang-orang  
ini—Bertobatlah, karena kecua-
li kamu bertobat kamu bagai-
manapun tidak dapat mewarisi  
kerajaan a surga.

52 dan lagi aku berkata kepa-
damu, roh berfirman: lihatlah, 
a kapak telah diletakkan pada 
akar pohon; oleh karena itu se-
tiap pohon yang tidak meng-
hasilkan buah yang baik akan 
b ditebang dan dilemparkan 
ke dalam api, ya, api yang ti-
dak dapat musnah, bahkan api 
yang tak terpadamkan. lihatlah, 
dan ingatlah, yang Kudus telah 
memfirmankannya.

53 dan sekarang, saudara-sau-
dara terkasihku, aku berkata 
kepadamu, dapatkah kamu ber-
tahan terhadap perkataan ini; 
ya, dapatkah kamu mengesam-
pingkan hal-hal ini, dan a memi-
jak-mijak yang Kudus di bawah 
kakimu; ya, dapatkah kamu 
congkak dalam b kesombongan 
hatimu; ya, akankah kamu ma-
sih bersikeras dalam mengenakan 
c busana mahal dan menaruh ha-
timu pada apa yang sia-sia dari 
dunia, pada d kekayaanmu?

54 ya, akankah kamu bersikeras 

 49 a PtS imamat; 
Pemanggilan.

  b PtS dilahirkan 
Kembali.

 50 a PtS Kedatangan  
Kedua yesus Kristus; 
Kemuliaan.

  b mzm. 24; mat. 2:2; 

luk. 23:2;  
2 Ne. 10:14;  
a&P 38:21–22; 
128:22–23; musa 
7:53. PtS Kerajaan 
allah; yesus Kristus.

 51 a PtS Surga.
 52 a luk. 3:9; a&P 97:7.

  b yakub 5:46; 6:7;  
3 Ne. 27:11–12.

 53 a 1 Ne. 19:7.
  b PtS Kesombongan.
  c 2 Ne. 28:11–14; 

morm. 8:36–39.
  d mzm. 62:11;  

a&P 56:16–18.
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dalam mengira bahwa kamu 
orang yang lebih baik daripada 
yang lain; ya, akankah kamu ber-
sikeras dalam penganiayaan ter-
hadap saudara-saudaramu, yang 
merendahkan hati mereka dan 
berjalan menurut tata tertib ku-
dus allah, dengan apa mereka te-
lah dibawa ke dalam gereja ini, 
setelah a dikuduskan oleh roh 
Kudus, dan mereka menghasil-
kan pekerjaan yang pantas untuk 
pertobatan—

55 ya, dan akankah kamu bersi-
keras dalam membalikkan pung-
gungmu kepada yang a miskin, 
dan yang membutuhkan, dan 
dalam menahan harta kekaya-
anmu dari mereka?

56 dan akhirnya, kamu semua 
yang akan bersikeras dalam ke-
jahatanmu, aku berkata kepa-
damu bahwa inilah mereka yang 
akan ditebang dan dilemparkan 
ke dalam api kecuali mereka se-
lekasnya bertobat.

57 dan sekarang, aku berkata 
kepadamu, kamu semua yang  
berhasrat untuk mengikuti su-
ara a Gembala yang baik, keluar-
lah kamu dari yang jahat, dan 
b terpisahlah kamu, dan jangan-
lah menyentuh benda mereka 
yang tidak bersih; dan lihatlah, 
nama mereka akan c dihapuskan, 
sehingga nama orang yang jahat 
tidak akan terbilang di antara 

nama orang yang saleh, agar fir-
man allah boleh digenapi, yang 
mengatakan: Nama orang yang 
jahat tidak akan berbaur dengan 
nama umat-Ku;

58 Karena nama orang yang 
saleh akan ditulis dalam a kitab 
kehidupan, dan kepada mere-
kalah akan aku berikan warisan 
di sisi kanan-Ku. dan sekarang, 
saudara-saudaraku, apa yang 
akan kamu katakan menentang 
ini? aku berkata kepadamu, jika 
kamu berbicara menentangnya, 
tidaklah masalah, karena firman 
allah mesti digenapi.

59 Karena gembala manakah 
yang berada di antara kamu yang 
memiliki banyak domba tidak 
mengawasi mereka, agar serigala 
tidak masuk dan melahap ka-
wanan dombanya? dan lihatlah, 
jika seekor serigala memasuki ka-
wanan dombanya tidakkah dia 
menghalaunya keluar? ya, dan 
pada akhirnya, jika dia dapat, dia 
akan menghancurkannya.

60 dan sekarang, aku berkata 
kepadamu bahwa Gembala yang 
baik memanggil kepadamu; dan 
jika kamu akan menyimak sua-
ra-Nya dia akan membawamu 
ke kawanan-Nya, dan kamu 
adalah domba-domba-Nya; dan 
dia memerintahkanmu agar 
kamu tidak membiarkan seri-
gala yang rakus masuk di antara 

 54 a PtS Pengudusan.
 55 a mzm. 109:15–16; 

yakub 2:17;  
hel. 6:39–40.

 57 a PtS Gembala yang 

Baik.
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2 tes. 3:6;  
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  c ul. 29:20;  
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kamu, agar kamu boleh tidak 
dihancurkan.

61 dan sekarang, aku, alma, 
memerintahkanmu dalam bahasa 
dari a dia yang telah memerin-
tahkanku, agar kamu berusaha 
keras untuk melakukan perka-
taan yang telah aku ucapkan 
kepadamu.

62 aku berbicara dengan cara 
perintah kepadamu yang terma-
suk dalam gereja; dan kepada 
mereka yang tidak termasuk 
dalam gereja aku berbicara de-
ngan cara ajakan, mengatakan: 
datang dan dibaptislah untuk 
pertobatan, agar kamu juga bo-
leh menjadi pemakan buah dari 
a pohon kehidupan.

PaSal 6

Gereja di Zarahemla dibersihkan dan 
ditertibkan—Alma pergi ke Gideon 
untuk berkhotbah. Kira-kira tahun 
83 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
setelah alma mengakhiri berbi-
cara kepada umat gereja, yang 
ditegakkan di Kota Zarahemla, 
dia a menahbiskan para imam dan 
b penatua, dengan menumpang-
kan c tangannya menurut tata ter-
tib allah, untuk mengetuai dan 
d mengawasi gereja.

2 dan terjadilah bahwa barang 
siapa tidak termasuk dalam ge-
reja yang bertobat dari dosa-
dosa mereka, a dibaptis untuk 
pertobatan, dan diterima ke da-
lam gereja.

3 dan juga terjadilah bahwa ba-
rang siapa termasuk dalam gereja 
yang tidak a bertobat dari keja-
hatan mereka dan merendahkan 
hati mereka di hadapan allah—
aku maksudkan mereka yang 
terangkat-angkat dalam b kesom-
bongan hati mereka—orang yang 
sama ditolak, dan nama mereka 
c dihapuskan, sehingga nama me-
reka tidak terbilang di antara me-
reka yang saleh.

4 dan demikianlah mereka mu-
lai menegakkan tata tertib gereja 
di Kota Zarahemla.

5 Sekarang, aku menghendaki 
agar kamu hendaknya mengerti 
bahwa firman allah adalah be-
bas bagi semua orang, sehingga 
tak seorang pun dirampas dari 
hak istimewanya untuk berhim-
pun bersama mendengar firman 
allah.

6 Walaupun demikian anak-
anak allah diperintahkan bahwa 
mereka hendaknya sering ber-
kumpul bersama, dan bergabung 
dalam a puasa dan doa yang amat 
kuat demi kepentingan kesejah-
teraan jiwa mereka yang tidak 
mengenal allah.

 61 a alma 5:44.
 62 a 1 Ne. 8:10; 11:21–23.
6 1 a PtS Penahbisan.
  b PtS Penatua.
  c PtS Penumpangan 

tangan.
  d a&P 52:39.
 2 a PtS Baptis, Baptisan.
 3 a mosia 26:6.
  b PtS Kesombongan.

  c Kel. 32:33;  
mosia 26:36;  
alma 1:24; 5:57–58. 
PtS ekskomunikasi.

 6 a PtS Puasa.
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7 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika alma telah mem-
buat aturan-aturan ini dia pergi 
dari mereka, ya, dari jemaat 
yang berada di Kota Zarahemla, 
dan melintas ke timur Sungai 
Sidon, ke a lembah Gideon, di 
sana telah ada sebuah kota yang 
dibangun, yang disebut Kota 
Gideon, yang berada di lembah 
yang disebut Gideon, disebut 
menurut nama pria yang telah 
b dibunuh oleh tangan Nehor de-
ngan pedang.

8 dan alma pergi dan mulai 
memaklumkan firman allah 
kepada jemaat yang ditegak-
kan di lembah Gideon, menu-
rut wahyu kebenaran perkataan 
yang telah diucapkan oleh le-
luhurnya, dan menurut roh 
nubuat yang ada dalam diri-
nya, menurut a kesaksian ten-
tang yesus Kristus, Putra allah, 
yang akan datang untuk mene-
bus umat-Nya dari dosa-dosa 
mereka, dan tata tertib kudus 
yang melaluinya dia dipang-
gil. dan demikianlah itu ditu-
liskan. amin.

Perkataan alma yang dia sam-
paikan kepada orang-orang di 
Gideon, menurut catatannya 
sendiri.

Meliputi Pasal 7.

PaSal 7

Kristus akan dilahirkan dari Maria 
—Dia akan melepaskan ikatan ke-
matian dan menanggung dosa-dosa 
umat-Nya—Mereka yang bertobat, 
dibaptis, dan menaati perintah-pe-
rintah akan memperoleh kehidupan 
kekal—Kekotoran tidak dapat me-
warisi kerajaan Allah—Kerendahan 
hati, iman, harapan, dan kasih amal 
diperlukan. Kira-kira tahun 83 SM.

lihatlah saudara-saudara ter-
kasihku, melihat bahwa aku 
telah diizinkan untuk datang ke-
padamu, oleh karena itu aku ber-
usaha untuk a menceramahimu 
dalam bahasaku; ya, melalui mu-
lutku sendiri, melihat bahwa ini 
adalah pertama kali ketika aku 
telah berbicara kepadamu mela-
lui perkataan mulutku, setelah 
aku sepenuhnya terbatasi pada 
b kursi kehakiman, telah memiliki 
banyak urusan sehingga aku ti-
dak dapat datang kepadamu.

2 dan bahkan aku tidak dapat 
datang sekarang pada waktu 
ini seandainya kursi kehakiman 
tidak a diberikan kepada yang 
lain, untuk memerintah sebagai 
penggantiku; dan tuhan dalam 
banyak belas kasihan telah me-
ngabulkan agar aku hendaknya 
datang kepadamu.

3 dan lihatlah, aku telah da-
tang memiliki harapan yang be-
sar dan banyak hasrat bahwa aku 

 7 a alma 2:20.
  b alma 1:9.

 8 a Why. 19:10.
7 1 a alma 4:19.

  b mosia 29:42.
 2 a alma 4:16–18.
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akan mendapati bahwa kamu te-
lah merendahkan hatimu di ha-
dapan allah, dan bahwa kamu 
telah melanjutkan dalam per-
mohonan akan kasih karunia-
Nya, bahwa aku akan mendapati 
bahwa kamu tanpa salah di ha-
dapan-Nya, bahwa aku akan  
mendapati bahwa kamu tidak 
ber ada dalam dilema yang me-
nyeramkan yang saudara-saudara  
kita alami di Zarahemla.

4 tetapi terpujilah nama allah, 
karena dia telah memberi tahu 
aku, ya, telah memberikan kepa-
daku sukacita yang amat besar 
karena mengetahui bahwa me-
reka ditegakkan kembali pada 
jalan kebenaran-Nya.

5 dan aku percaya, menurut 
roh allah yang ada dalam di-
riku, bahwa aku juga akan me-
rasakan sukacita atas dirimu; 
walaupun demikian aku tidak 
berhasrat bahwa sukacitaku atas 
dirimu hendaknya datang de-
ngan alasan sedemikian banyak-
nya kesengsaraan dan dukacita 
yang telah aku alami bagi sau-
dara-saudara di Zarahemla, ka-
rena lihatlah, sukacitaku datang 
ke atas diri mereka setelah me-
nempuh banyak kesengsaraan 
dan dukacita.

6 tetapi lihatlah, aku percaya 
bahwa kamu tidak berada dalam 
keadaan sedemikian banyaknya 
ketidakpercayaan seperti sau-
dara-saudaramu; aku percaya 
bahwa kamu tidak terangkat-

angkat dalam kesombongan 
hatimu; ya, aku percaya bahwa 
kamu tidak menaruh hatimu 
pada kekayaan dan apa yang sia-
sia dari dunia; ya, aku percaya 
bahwa kamu tidak menyembah 
a berhala-berhala, tetapi bahwa 
kamu menyembah b allah yang 
sejati dan yang hidup, dan bahwa 
kamu menanti-nantikan untuk 
pengampunan akan dosa-do-
samu, dengan iman yang abadi, 
yang akan datang.

7 Karena lihatlah, aku ber-
kata kepadamu ada banyak hal 
yang akan datang; dan lihatlah, 
ada satu hal yang memiliki ke-
pentingan lebih daripada itu  
semua—karena lihatlah, a wak-
tunya tidaklah terlalu jauh ke-
tika Penebus hidup dan datang 
di antara umat-Nya.

8 lihatlah, aku tidak berkata 
bahwa dia akan datang ke an-
tara kita pada waktu berdiam-
nya dia dalam tubuh fana-Nya; 
karena lihatlah, roh tidak ber-
firman kepadaku bahwa ini 
akan demikian keadaannya. Se-
karang, sehubungan dengan hal 
ini aku tidak tahu; tetapi seba-
nyak ini yang aku tahu, bahwa 
tuhan allah memiliki kuasa un-
tuk melakukan segala sesuatu 
yang adalah menurut firman-
Nya.

9 tetapi lihatlah, roh telah 
berfirman sebanyak ini kepa-
daku, memfirmankan: Ber-
serulah  kepada  umat  in i , 

 6 a 2 Ne. 9:37; hel. 6:31.   b dan. 6:27.  7 a alma 9:26.
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mengatakan—a Bertobatlah kamu, 
dan persiapkanlah jalan tuhan, 
dan berjalanlah di jalan-Nya, 
yang adalah lurus; karena lihat-
lah, kerajaan surga ada di depan 
mata, dan Putra allah b datang ke 
atas muka bumi.

10 dan lihatlah, dia akan a dila-
hirkan dari b maria, di yerusalem 
yang adalah c tanah nenek mo-
yang kita, dia adalah seorang 
d perawan, bejana yang berharga 
dan terpilih, yang akan dinaungi 
oleh dan e hamil melalui kuasa 
roh Kudus, dan melahirkan se-
orang putra, ya, bahkan Putra 
allah.

11 dan dia akan maju, men-
derita rasa sakit dan a kesengsa-
raan dan cobaan dari setiap jenis; 
dan ini agar firman boleh dige-
napi yang mengatakan dia akan 
mengambil ke atas diri-Nya rasa 
sakit dan penyakit umat-Nya.

12 dan dia akan mengambil ke 
atas diri-Nya a kematian, agar dia 
boleh melepaskan ikatan kema-
tian yang mengikat umat-Nya; 
dan dia akan mengambil ke atas 
diri-Nya kelemahan mereka, agar 
sanubari-Nya boleh dipenuhi 
dengan belas kasihan, secara 
daging, agar dia boleh menge-
tahui secara daging bagaimana 

b menyokong umat-Nya menu-
rut kelemahan mereka.

13 Sekarang, roh a mengeta-
hui segala sesuatu; walaupun 
demikian Putra allah mende-
rita secara daging agar dia bo-
leh b mengambil ke atas diri-Nya 
dosa-dosa umat-Nya, agar dia 
boleh menghapus pelanggaran 
mereka menurut kuasa pembe-
basan-Nya; dan sekarang, lihat-
lah, inilah kesaksian yang ada 
dalam diriku.

14 Sekarang, aku berkata ke-
padamu bahwa kamu mesti ber-
tobat, dan a dilahirkan kembali; 
karena roh berfirman jika kamu 
tidak dilahirkan kembali kamu 
tidak dapat mewarisi kerajaan 
surga; oleh karena itu datang dan 
dibaptislah untuk pertobatan, 
agar kamu boleh dibasuh dari 
dosa-dosamu, agar kamu bo-
leh memiliki iman kepada anak 
domba allah, yang mengambil 
dosa-dosa dunia, yang perkasa 
untuk menyelamatkan dan un-
tuk membersihkan dari segala 
ketidakbenaran.

15 ya, aku berkata kepadamu da-
tanglah dan janganlah takut, dan 
kesampingkanlah setiap dosa, 
yang dengan mudah a menghan-
tuimu, yang mengikatmu hingga 

 9 a mat. 3:2–4;  
alma 9:25.
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15:1–2.
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pada kehancuran, ya, marilah 
dan lakukanlah, dan perlihatkan-
lah kepada allahmu bahwa kamu 
bersedia untuk bertobat dari do-
sa-dosamu dan masuk ke dalam 
perjanjian dengan-Nya untuk 
menaati perintah-perintah-Nya, 
dan mempersaksikannya kepa-
da-Nya hari ini dengan pergi ke 
dalam air baptisan.

16 dan barang siapa melaku-
kan ini, dan menaati perintah-
perintah allah sejak itu, orang 
yang sama akan ingat bahwa aku 
berkata kepadanya, ya, dia akan 
ingat bahwa aku telah berkata 
kepadanya, dia akan memper-
oleh kehidupan kekal, menurut 
kesaksian roh Kudus, yang ber-
saksi dalam diriku.

17 dan sekarang, saudara-sau-
dara terkasihku, apakah kamu 
memercayai hal-hal ini? lihat-
lah, aku berkata kepadamu, ya, 
aku tahu bahwa kamu memer-
cayainya; dan cara hingga aku 
tahu bahwa kamu memercaya-
inya adalah melalui pernyataan 
roh yang berada dalam diriku. 
dan sekarang, karena imanmu 
kuat mengenai itu, ya, mengenai 
apa yang telah aku ucapkan, be-
sarlah sukacitaku.

18 Karena seperti yang aku kata-
kan kepadamu sejak awal, bahwa 
aku memiliki banyak hasrat agar 
kamu tidak berada dalam ke-
adaan dilema seperti saudara-
saudaramu, demikian pula aku 

telah dapati bahwa hasratku te-
lah dipuaskan.

19 Karena aku merasa bahwa 
kamu berada di jalan kebenaran; 
aku merasa bahwa kamu berada 
di jalan yang menuntun ke kera-
jaan allah; ya, aku merasa bahwa 
kamu sedang menjadikan a jalan-
Nya lurus.

20 aku merasa bahwa itu telah 
disingkapkan kepadamu, mela-
lui kesaksian firman-Nya, bahwa 
dia tidak dapat a berjalan di jalan 
yang berliku-liku; tidak juga dia 
berubah dari apa yang dia telah 
firmankan; tidak juga dia telah 
sedikit pun berpaling dari kanan 
ke kiri, atau dari apa yang benar 
ke apa yang keliru; oleh karena 
itu, jalan-Nya adalah satu ling-
karan kekal.

21 dan dia tidak berdiam di 
dalam a bait suci yang tidak ku-
dus; tidak juga dapat kekotoran 
atau apa pun yang tidak ber-
sih diterima ke dalam kerajaan 
allah; oleh karena itu aku ber-
kata kepadamu waktunya akan 
tiba, ya, dan itu akan terjadi pada 
hari terakhir, ketika dia yang 
b kotor akan tetap berada dalam 
kekotorannya.

22 dan sekarang, saudara-sau-
dara terkasihku, aku telah me-
ngatakan hal-hal ini kepadamu 
agar aku boleh membangun-
kanmu pada kesadaran akan ke-
wajibanmu kepada allah, agar 
kamu boleh berjalan tanpa salah 

 19 a mat. 3:3.
 20 a 1 Ne. 10:19;  
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 21 a 1 Kor. 3:16–17; 6:19; 
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  b 1 Ne. 15:33–35; 2 Ne. 
9:16; morm. 9:14; 
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di hadapan-Nya, agar kamu bo-
leh berjalan menurut tata tertib 
kudus allah, yang menurutnya 
kamu telah diterima.

23 dan sekarang, aku meng-
hendaki agar kamu hendaknya 
a rendah hati, dan tunduk dan le-
mah lembut; mudah untuk me-
nurut; penuh dengan kesabaran 
dan kepanjangsabaran; berke-
pala dingin dalam segala hal; 
tekun dalam menaati perintah-
perintah allah di segala waktu; 
meminta untuk apa pun yang 
sedang kamu butuhkan, baik 
rohani maupun duniawi; selalu 
kembali berterima kasih kepada 
allah untuk apa pun yang kamu 
terima.

24 dan pastikanlah bahwa kamu 
memiliki a iman, harapan, dan ka-
sih amal, dan jika begitu kamu 
akan selalu berlimpah ruah da-
lam pekerjaan yang baik.

25 dan semoga tuhan member-
katimu, dan menjaga pakaian mu 
tanpa noda, agar kamu boleh 
pada akhirnya dibawa untuk  
duduk bersama abraham, ishak, 
dan yakub, dan para nabi kudus 
yang telah senantiasa ada sejak  
dunia dimulai, memelihara  
pakaianmu a tanpa noda bahkan 
sebagaimana pakaian mereka 
adalah tanpa noda, di dalam 
kerajaan surga untuk tidak lagi 
keluar.

26 dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, aku telah 

mengucapkan perkataan ini ke-
padamu menurut roh yang ber-
saksi dalam diriku; dan jiwaku 
amat bersukacita, karena kete-
kunan dan perhatian yang besar 
yang telah kamu berikan pada 
perkataanku.

27 dan sekarang, semoga a ke-
damaian allah berdiam ke atas 
dirimu, dan ke atas rumah dan 
tanahmu, dan ke atas kawanan 
domba dan kawanan ternakmu, 
dan segala yang kamu miliki, 
para wanitamu dan anakmu, 
menurut imanmu dan pekerjaan 
baikmu, sejak mulai waktu ini 
dan selamanya. dan demikianlah 
aku telah berbicara. amin.

PaSal 8

Alma berkhotbah dan membaptis 
di Melek—Dia ditolak di Amoniha 
dan pergi—Seorang malaikat me-
merintahkannya untuk kembali 
dan menyerukan pertobatan ke-
pada orang-orang—Dia diterima 
oleh Amulek, dan mereka berdua 
berkhotbah di Amoniha. Kira-kira 
tahun 82 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
alma kembali dari a tanah Gideon, 
setelah mengajar orang-orang 
Gideon banyak hal yang tidak 
dapat dituliskan, setelah mene-
gakkan tata tertib gereja, menurut 
seperti yang telah dia sebelumnya 

 23 a PtS rendah hati, 
Kerendahan hati.

 24 a 1 Kor. 13:1–13;  

eter 12:30–35;  
moro. 7:33–48.

 25 a 2 Ptr. 3:14.

 27 a PtS damai, 
Kedamaian.

8 1 a alma 2:20; 6:7.
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lakukan di tanah Zarahemla, ya, 
dia kembali ke rumahnya sendiri 
di Zarahemla untuk mengistira-
hatkan dirinya dari kerja yang te-
lah dia laksanakan.

2 dan demikianlah berakhir 
tahun kesembilan masa peme-
rintahan para hakim atas orang-
orang Nefi.

3 dan terjadilah pada permu-
laan tahun kesepuluh masa pe-
merintahan para hakim atas 
orang-orang Nefi, bahwa alma 
berangkat dari sana dan meng-
adakan perjalanannya ke tanah 
melek, di barat a Sungai Sidon, di 
barat dekat perbatasan padang 
belantara.

4 dan dia mulai mengajar orang-
orang di tanah melek menurut 
a tata tertib kudus allah, yang me-
laluinya dia telah dipanggil; dan 
dia mulai mengajar orang-orang 
di seluruh tanah melek.

5 dan terjadilah bahwa orang-
orang datang kepadanya dari 
seluruh perbatasan negeri yang 
berada di dekat sisi padang be-
lantara. dan mereka dibaptis di 
seluruh negeri;

6 Sehingga ketika dia telah 
menyelesaikan pekerjaannya di 
melek dia berangkat dari sana, 
dan melakukan tiga hari perja-
lanan di utara tanah melek; dan 
dia datang ke sebuah kota yang 
disebut amoniha.

7 Sekarang, adalah kebiasa an 
orang-orang Nefi untuk menyebut 

tanah mereka, dan kota mereka, 
dan desa mereka, ya, bahkan  
semua desa kecil mereka, menu-
rut nama dari dia yang pertama 
kali menguasainya; dan demi-
kianlah halnya dengan tanah  
amoniha.

8 dan terjadilah bahwa ketika 
alma telah tiba di Kota amoniha 
dia mulai mengkhotbahkan fir-
man allah kepada mereka.

9 Sekarang, Setan telah memiliki 
a pengaruh yang besar atas hati 
orang-orang di Kota amoniha; 
oleh karena itu mereka tidak mau 
menyimak perkataan alma.

10 Walaupun demikian alma 
banyak a bekerja di dalam roh, 
b bergumul dengan allah dalam 
c doa yang amat kuat, agar dia 
akan mencurahkan roh-Nya 
ke atas orang-orang yang be-
rada di kota itu; agar dia akan 
juga mengabulkan bahwa dia 
boleh membaptis mereka untuk 
pertobatan.

11 Walaupun demikian, mereka 
mengeraskan hati mereka, me-
ngatakan kepadanya: lihatlah, 
kami tahu bahwa engkau adalah 
alma; dan kami tahu bahwa eng-
kau adalah imam tinggi atas ge-
reja yang telah engkau tegakkan 
di banyak bagian dari tanah ini, 
menurut tradisimu; dan kami bu-
kanlah dari gerejamu, dan kami 
tidak percaya pada tradisi bodoh 
seperti itu.

12 dan sekarang, kami tahu 

 3 a alma 16:6–7.
 4 a a&P 107:2–4. 
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bahwa karena kami bukanlah 
dari gerejamu, kami tahu bahwa  
engkau tidak memiliki kuasa atas 
diri kami; dan engkau telah me-
nyerahkan kursi kehakiman ke-
pada a Nefiha; oleh karena itu 
engkau bukanlah hakim kepala 
atas diri kami.

13 Sekarang, ketika orang-orang 
telah mengatakan ini, dan me-
nahan segala perkataannya, dan 
mencacimakinya, dan meludahi-
nya, dan menyuruh agar dia hen-
daknya diusir dari kota mereka, 
dia pergi dari sana dan mengada-
kan perjalanannya menuju kota 
yang disebut harun.

14 dan terjadilah bahwa saat dia 
sedang melakukan perjalanan ke 
sana, tertekan oleh dukacita, me-
nempuh banyak a kesukaran dan 
kepedihan jiwa, karena kejahatan 
orang-orang yang berada di Kota 
amoniha, terjadilah saat alma 
sedemikian tertekannya oleh du-
kacita, lihatlah seorang b malaikat 
tuhan menampakkan diri kepa-
danya, mengatakan:

15 diberkatilah engkau, alma; 
oleh karena itu, angkatlah kepa-
lamu dan bersukacitalah, karena 
engkau memiliki alasan yang 
besar untuk bersukacita; karena 
engkau telah setia dalam mena-
ati perintah-perintah allah sejak 
waktu ketika engkau menerima 
pesan pertamamu dari-Nya. li-
hatlah, aku adalah dia yang a me-
nyampaikannya kepadamu.

16 dan lihatlah, aku diutus 
untuk memerintahkan engkau 
agar engkau kembali ke Kota 
amoniha, dan berkhotbah kem-
bali kepada orang-orang di kota 
itu; ya, berkhotbahlah kepada 
mereka. ya, katakanlah kepada 
mereka, kecuali mereka bertobat 
tuhan allah akan a menghancur-
kan mereka.

17 Karena lihatlah, mereka 
menelaah pada waktu ini agar 
mereka boleh menghancurkan 
kemerdekaan bangsamu, (ka-
rena demikianlah firman tuhan) 
yang bertentangan dengan per-
aturan, dan keputusan, dan pe-
rintah yang telah dia berikan 
kepada umat-Nya.

18 Sekarang, terjadilah bahwa 
setelah alma menerima pesan-
nya dari malaikat tuhan, dia 
kembali selekasnya ke tanah 
amoniha. dan dia memasuki 
kota melalui jalan lain, ya, me-
lalui jalan yang berada di sela-
tan Kota amoniha.

19 dan sewaktu dia memasuki 
kota dia lapar, dan dia berkata 
kepada seorang pria: akankah 
kamu memberikan kepada se-
orang hamba allah yang rendah 
hati sesuatu untuk dimakan?

20 dan pria itu berkata ke-
padanya: aku orang Nefi, dan 
aku tahu bahwa engkau adalah  
seorang nabi kudus allah, kare-
na engkaulah pria yang se orang 
a malaikat katakan dalam suatu 

 12 a alma 4:20.
 14 a PtS Kemalangan.
  b alma 10:7–10, 20. 
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penglihatan: engkau hendak-
nya terima. Oleh karena itu, 
pergilah bersamaku ke dalam 
rumahku dan aku akan mem-
beri kepadamu makananku; dan 
aku tahu bahwa engkau akan 
menjadi berkat bagiku dan se-
isi rumahku.

21 dan terjadilah bahwa pria 
itu menerimanya ke dalam ru-
mahnya; dan pria itu bernama 
a amulek; dan dia membawa roti 
dan daging dan menaruh di ha-
dapan alma.

22 dan terjadilah bahwa alma 
makan roti dan dikenyangkan; 
dan dia a memberkati amulek 
dan seisi rumahnya, dan dia ber-
terima kasih kepada allah.

23 dan setelah dia makan dan 
dikenyangkan dia berkata ke-
pada amulek: aku adalah alma, 
dan adalah a imam tinggi atas ge-
reja allah di seluruh negeri.

24 dan lihatlah, aku telah di-
panggil untuk mengkhotbahkan 
firman allah ke antara semua 
orang ini, menurut roh wahyu 
dan nubuat; dan aku berada 
di tanah ini dan mereka tidak 
mau menerimaku, tetapi mereka 
a mengusirku dan aku hampir 
membalikkan punggungku ter-
hadap tanah ini selamanya.

25 tetapi lihatlah, aku telah 
diperintahkan agar aku hen-
daknya kembali lagi dan bernu-
buat kepada orang-orang ini, ya, 
dan untuk bersaksi menentang 

mereka mengenai kedurhakaan 
mereka.

26 dan sekarang, amulek, ka-
rena engkau telah memberiku 
makan dan mengizinkanku 
menginap, engkau diberkati; 
karena aku lapar, karena aku te-
lah berpuasa berhari-hari.

27 dan alma tinggal berhari-
hari bersama amulek sebelum 
dia mulai berkhotbah kepada 
orang-orang.

28 dan terjadilah bahwa orang-
orang menjadi lebih buruk dalam 
kedurhakaan mereka.

29 dan firman datang kepada 
alma, mengatakan: Pergilah; dan 
juga katakanlah kepada ham-
ba-Ku amulek, pergi dan ber-
nubuatlah kepada orang-orang 
ini, mengatakan—a Bertobatlah 
kamu, karena demikianlah firman 
tuhan, kecuali kamu bertobat 
aku akan mengunjungi orang-
orang ini dalam amarah-Ku; ya, 
dan aku tidak akan memaling-
kan amarah dahsyat-Ku.

30 dan alma pergi, dan juga 
amulek, ke antara orang-orang, 
untuk memaklumkan firman 
allah kepada mereka; dan mereka 
dipenuhi dengan roh Kudus.

31 dan mereka memiliki a kuasa 
diberikan kepada mereka, sede-
mikian rupa sehingga mereka ti-
dak dapat diringkukkan di dalam 
sel-sel bawah tanah; tidak juga 
adalah mungkin bahwa siapa 
pun dapat membunuh mereka; 
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walaupun demikian mereka tidak 
menjalankan b kuasa mereka sam-
pai mereka diikat dalam ikatan 
dan dilemparkan ke dalam ta-
hanan. Sekarang, ini terjadi agar 
tuhan boleh memperlihatkan  
kuasa-Nya dalam diri mereka.

32 dan terjadilah bahwa me-
reka pergi dan mulai untuk ber-
khotbah dan untuk bernubuat 
kepada orang-orang, menurut 
roh dan kuasa yang telah tuhan 
berikan kepada mereka.

Perkataan alma, dan juga perka-
taan amulek, yang dimaklum-
kan kepada orang-orang yang 
berada di tanah amoniha. dan 
juga mereka dilemparkan ke 
dalam tahanan, dan dibebaskan 
oleh kuasa ajaib allah yang ada 
dalam diri mereka, menurut ca-
tatan alma.

Meliputi Pasal 9 sampai dengan 14.

PaSal 9

Alma memerintahkan orang-orang 
di Amoniha untuk bertobat—Tuhan 
akan penuh belas kasihan kepada 
orang-orang Laman pada zaman 
terakhir—Jika orang-orang Nefi 
meninggalkan terang, mereka akan 
dihancurkan oleh orang-orang 
Laman—Putra Allah akan datang 
segera—Dia akan menebus mereka 

yang bertobat, dibaptis, dan memi-
liki iman pada nama-Nya. Kira-kira 
tahun 82 SM.

dan lagi, aku, alma, setelah dipe-
rintahkan oleh allah bahwa aku 
hendaknya membawa amulek 
dan pergi dan berkhotbah kem-
bali kepada orang-orang ini, 
atau orang-orang yang berada 
di Kota amoniha, terjadilah se-
waktu aku mulai berkhotbah 
kepada mereka, mereka mulai 
berselisih pendapat denganku, 
mengatakan:

2 Siapakah engkau? Kamu kira 
bahwa kami akan memercayai 
kesaksian dari a satu orang, wa-
laupun dia akan berkhotbah ke-
pada kami bahwa bumi akan 
berlalu?

3 Sekarang, mereka tidak me-
mahami perkataan yang mereka 
ucapkan; karena mereka tidak 
mengetahui bahwa bumi akan 
berlalu.

4 dan mereka berkata juga: 
Kami tidak akan memercayai 
perkataanmu jika engkau akan 
bernubuat bahwa kota yang be-
sar ini akan dihancurkan dalam 
a satu hari.

5 Sekarang, mereka tidak me-
ngetahui bahwa allah dapat 
melakukan pekerjaan yang me-
nakjubkan seperti itu, karena me-
reka adalah bangsa yang keras 
hati dan yang degil.

6 dan mereka berkata: a Siapakah 

 31 b alma 14:17–29.
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allah, yang mengutus wewe-
nang yang b tidak lebih daripada 
satu pria ke antara orang-orang 
ini, untuk memaklumkan ke-
pada mereka kebenaran tentang 
apa yang sedemikian besar dan 
menakjubkannya?

7 dan mereka maju untuk meng-
hajarku; tetapi lihatlah, mereka 
tidak melakukannya. dan aku 
berdiri dengan keberanian untuk 
memaklumkan kepada mereka, 
ya, aku dengan berani bersaksi 
kepada mereka, mengatakan:

8 lihatlah, hai kamu a angkatan 
yang jahat dan suka melawan, 
betapa kamu telah melupakan 
tradisi leluhurmu; ya, betapa ce-
patnya kamu telah melupakan 
perintah-perintah allah.

9 tidakkah kamu ingat bahwa 
bapa kita, lehi, telah dibawa 
keluar dari yerusalem oleh a ta-
ngan allah? tidakkah kamu 
ingat bahwa mereka semuanya 
dituntun oleh-Nya melalui pa-
dang belantara?

10 dan apakah kamu telah me-
lupakan sedemikian cepatnya 
berapa kali dia membebaskan 
leluhur kita dari tangan musuh 
mereka, dan melindungi mereka 
dari dihancurkan, bahkan oleh 
tangan saudara-saudara mereka 
sendiri?

11 ya, dan jika bukan karena 
kuasa-Nya yang tiada tara, dan 
belas kasihan-Nya, dan kepan-

jangsabaran-Nya terhadap kita, 
kita akanlah tak terhindarkan te-
lah disingkirkan dari muka bumi 
jauh sebelum kurun waktu ini, 
dan barangkali telah diserahkan 
ke dalam keadaan kegetiran dan 
celaka a tanpa akhir.

12 lihatlah, sekarang, aku ber-
kata kepadamu bahwa dia me-
merintahkanmu untuk bertobat; 
dan kecuali kamu bertobat, kamu 
sekali-kali tidak dapat mewarisi 
kerajaan allah. tetapi lihatlah, 
ini belumlah semuanya—dia 
telah memerintahkanmu un-
tuk bertobat, atau dia akan se-
penuhnya a menghancurkanmu 
dari seluruh muka bumi; ya, dia 
akan mengunjungimu dalam 
amarah-Nya, dan dalam b ama-
rah dahsyat-Nya dia tidak akan 
berpaling.

13 lihatlah, tidakkah kamu 
ingat perkataan yang dia ucap-
kan kepada lehi, memfirmankan 
bahwa: a Sejauh kamu akan mena-
ati perintah-perintah-Ku, kamu 
akan makmur di tanah ini? dan 
lagi difirmankan bahwa: Sejauh 
kamu tidak akan menaati perin-
tah-perintah-Ku kamu akan di-
singkirkan dari hadirat tuhan.

14 Sekarang, aku menghendaki 
agar kamu hendaknya ingat, 
bahwa karena orang-orang 
laman tidak menaati perintah-
perintah allah, mereka telah a di-
singkirkan dari hadirat tuhan. 
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Sekarang, kita melihat bahwa fir-
man tuhan telah terbukti dalam 
hal ini, dan orang-orang laman 
telah disingkirkan dari hadirat-
Nya, sejak awal pelanggaran me-
reka di tanah ini.

15 Walaupun demikian aku 
berkata kepadamu, bahwa akan 
lebih a tertanggungkan bagi me-
reka pada hari penghakiman da-
ripada bagimu, jika kamu tetap 
tinggal dalam dosa-dosamu, ya, 
dan bahkan lebih tertanggungkan 
bagi mereka dalam kehidupan ini 
daripada bagimu, kecuali kamu 
bertobat.

16 Karena ada banyak janji yang 
a dikaruniakan kepada orang-
orang laman; sebab adalah ka-
rena b tradisi leluhur mereka 
yang menyebabkan mereka te-
tap tinggal dalam keadaan c ke-
tidaktahuan mereka; oleh karena 
itu tuhan akan penuh belas ka-
sihan kepada mereka dan d mem-
perpanjang keberadaan mereka 
di tanah ini.

17 dan pada suatu kurun waktu 
mereka akan a dibawa untuk per-
caya pada firman-Nya, dan untuk 
tahu akan ketidakbenaran tra-
disi leluhur mereka; dan banyak 
dari mereka akan diselamatkan, 
karena tuhan akan penuh belas 
kasihan kepada semua yang b me-
manggil nama-Nya.

18 tetapi lihatlah, aku berkata 

kepadamu bahwa jika kamu ber-
sikeras dalam kejahatanmu maka 
masa hidupmu tidak akan di-
perpanjang di tanah ini, karena 
a orang-orang laman akan di-
kirim ke atas dirimu; dan jika 
kamu tidak bertobat mereka 
akan datang di suatu masa ke-
tika kamu tidak tahu, dan kamu 
akan dikunjungi dengan b peng-
hancuran sepenuhnya; dan itu 
akan terjadi menurut c amarah 
dahsyat tuhan.

19 Karena dia tidak akan mem-
biarkanmu agar kamu akan hi-
dup dalam kedurhakaanmu, 
untuk menghancurkan umat-
Nya. aku berkata kepadamu, ti-
dak; dia lebih suka membiarkan 
agar orang-orang laman boleh 
a menghancurkan seluruh umat-
Nya yang disebut orang-orang 
Nefi, jika mungkin bahwa me-
reka dapat b jatuh ke dalam dosa 
dan pelanggaran, setelah mem-
peroleh sedemikian banyaknya 
terang dan sedemikian banyak-
nya pengetahuan yang diberi-
kan kepada mereka oleh tuhan 
allah mereka;

20 ya, setelah menjadi umat 
yang sangat berkenan bagi tuhan; 
ya, setelah berkenan melebihi se-
tiap bangsa, kaum, bahasa, atau 
khalayak yang lain; setelah me-
miliki segala sesuatu a dising-
kapkan kepada mereka, menurut 
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hasrat mereka, dan iman mereka, 
dan doa-doa, tentang apa yang 
telah ada, dan yang ada sekarang, 
dan yang akan datang;

21 Setelah dikunjungi oleh roh 
allah; setelah bercakap-cakap de-
ngan para malaikat, dan setelah 
ditegur oleh suara tuhan; dan 
memiliki roh nubuat, dan roh 
wahyu, dan juga banyak karunia, 
karunia berbicara dengan baha-
sa-bahasa, dan karunia berkhot-
bah, dan karunia roh Kudus, dan 
karunia a penerjemahan;

22 ya, dan setelah a dibebaskan 
oleh allah dari tanah yerusalem, 
oleh tangan tuhan; setelah dise-
lamatkan dari bencana kelaparan, 
dan dari rasa sakit, dan segala 
macam penyakit dari setiap je-
nis; dan mereka telah menjadi 
kuat dalam pertempuran, agar 
mereka boleh tidak dihancur-
kan; setelah dibawa keluar dari 
b perbudakan waktu demi waktu, 
dan setelah dipelihara dan dilin-
dungi sampai sekarang; dan me-
reka telah dimakmurkan sampai 
mereka kaya dalam segala ma-
cam benda—

23 dan sekarang, lihatlah aku 
berkata kepadamu, bahwa jika 
orang-orang ini, yang telah me-
nerima sedemikian banyaknya 
berkat dari tangan tuhan, akan 
melanggar bertentangan de-
ngan terang dan pengetahuan 
yang mereka miliki, aku berkata 

kepadamu bahwa jika ini keada-
annya, bahwa jika mereka akan 
jatuh ke dalam pelanggaran, itu 
akan jauh lebih a tertanggungkan 
bagi orang-orang laman dari-
pada bagi mereka.

24 Karena lihatlah, a janji-janji 
tuhan disampaikan kepada 
orang-orang laman, tetapi itu 
tidak kepadamu jika kamu me-
langgar; karena bukankah tuhan 
telah secara lugas berjanji dan se-
cara tegas menetapkan, bahwa 
jika kamu akan memberontak 
terhadap-Nya maka kamu akan 
sepenuhnya dihancurkan dari 
seluruh muka bumi?

25 dan sekarang, karena alasan 
ini, agar kamu boleh tidak dihan-
curkan, tuhan telah mengutus 
malaikat-Nya untuk mengun-
jungi banyak dari umat-Nya, 
memaklumkan kepada mereka 
bahwa mereka mesti pergi dan 
berseru dengan amat kuat ke-
pada orang-orang ini, mengata-
kan: a Bertobatlah kamu, karena 
kerajaan surga sudah di depan 
mata;

26 dan a tidak sampai berhari-
hari setelah ini Putra allah akan 
datang dalam kemuliaan-Nya; 
dan kemuliaan-Nya akan men-
jadi kemuliaan b anak tunggal 
Bapa, penuh dengan c kasih karu-
nia, kesetaraan, dan kebenaran, 
penuh dengan kesabaran, d belas 
kasihan, dan kepanjangsabaran, 

 21 a Omni 1:20; mosia 
8:13–19; 28:11–17.

 22 a 2 Ne. 1:4.
  b mosia 27:16.

 23 a mat. 11:22–24.
 24 a 2 Ne. 30:4–6;  

a&P 3:20.
 25 a alma 7:9; hel. 5:32.

 26 a alma 7:7.
  b PtS anak tunggal.
  c PtS Kasih Karunia.
  d PtS Belas Kasihan.
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cepat untuk e mendengar seruan 
umat-Nya dan untuk menjawab 
doa-doa mereka.

27 dan lihatlah, dia datang un-
tuk a menebus mereka yang akan 
b dibaptis untuk pertobatan, me-
lalui iman pada nama-Nya.

28 Oleh karena itu, persiap-
kanlah kamu jalan tuhan, ka-
rena waktunya ada di depan 
mata ketika semua orang akan 
menuai pahala dari a pekerjaan 
mereka, menurut apa itu ada-
nya—jika itu adalah benar, me-
reka akan b menuai keselamatan 
jiwa mereka, menurut kuasa dan 
pembebasan dari yesus Kristus; 
dan jika itu adalah jahat mereka 
akan menuai c laknat bagi jiwa 
mereka, menurut kuasa dan pe-
nawanan iblis.

29 Sekarang, lihatlah, inilah 
suara malaikat, berseru kepada 
orang-orang.

30 dan sekarang, a saudara-sau-
dara terkasihku, karena kamu 
adalah saudara-saudaraku, dan 
kamu seharusnya dikasihi, dan 
kamu seharusnya menghasil-
kan pekerjaan yang pantas un-
tuk pertobatan, melihat bahwa 
hatimu dengan buruknya terke-
raskan terhadap firman allah, 
dan melihat bahwa kamu ada-
lah bangsa yang b tersesat dan 
yang terjatuh.

31 Sekarang, terjadilah bahwa 
ketika aku, alma, telah mengu-

capkan perkataan ini, lihatlah, 
orang-orang geram terhadapku 
karena aku berkata kepada 
mereka bahwa mereka adalah 
a bangsa yang keras hati dan 
yang degil.

32 dan juga karena aku ber-
kata kepada mereka bahwa me-
reka adalah bangsa yang tersesat 
dan yang terjatuh mereka marah 
terhadapku, dan berupaya un-
tuk menghajarku, agar mereka 
boleh melemparkanku ke da-
lam tahanan.

33 tetapi terjadilah bahwa 
tuhan tidak membiarkan me-
reka bahwa mereka akan me-
nangkapku pada waktu itu 
dan melemparkanku ke dalam 
tahanan.

34 dan terjadilah bahwa amulek 
pergi dan berdiri maju, dan mu-
lai berkhotbah kepada mereka 
juga. dan sekarang, a perkataan 
amulek tidak semuanya di-
tuliskan, walaupun demikian 
sebagian dari perkataannya di-
tuliskan dalam kitab ini.

PaSal 10

Lehi diturunkan dari Manasye—
Amulek menuturkan kembali pe-
rintah malaikat agar dia mengurus 
Alma—Doa-doa orang saleh menye-
babkan orang-orang dibiarkan hi-
dup—Para ahli hukum dan hakim 

 26 e ul. 26:7.
 27 a PtS Penebusan.
  b PtS Baptis, Baptisan.
 28 a a&P 1:10; 6:33.

  b mzm. 7:16.
  c PtS laknat.
 30 a 1 yoh. 4:11.
  b alma 12:22.

 31 a 2 Ne. 25:28;  
mosia 3:14.

 34 a alma 10. 
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yang tidak saleh meletakkan lan-
dasan kehancuran bangsa. Kira-kira 
tahun 82 SM.

Sekarang, inilah a perkataan 
yang b amulek khotbahkan ke-
pada orang-orang yang berada di 
tanah amoniha, mengatakan:

2 aku adalah amulek; aku ada-
lah putra Gidona, yang adalah 
putra ismael, yang adalah ketu-
runan aminadi; dan itu adalah 
aminadi yang sama yang telah 
menafsirkan tulisan yang ada 
pada tembok bait suci, yang di-
tulis oleh jari allah.

3 dan aminadi adalah ketu-
runan Nefi, yang adalah putra 
lehi, yang datang dari tanah  
yerusalem, yang adalah ketu-
runan a manasye, yang ada-
lah putra b yusuf yang c dijual 
ke mesir oleh tangan saudara-
saudaranya.

4 dan lihatlah, aku juga seorang 
pria yang bukan kurang terpan-
dang di antara mereka semua 
yang mengenalku; ya, dan lihat-
lah, aku memiliki banyak kerabat 
dan a teman, dan aku juga telah 
memperoleh banyak kekayaan 
melalui tangan kerajinanku.

5 Walaupun demikian, setelah 
semuanya ini, aku tidak pernah 
mengetahui banyak tentang ja-
lan tuhan, dan a misteri dan ku-
asa-Nya yang menakjubkan. 

aku berkata aku tidak pernah 
mengetahui banyak tentang hal-
hal ini; tetapi lihatlah, aku silap, 
karena aku telah melihat banyak 
dari misteri-Nya dan kuasa-Nya 
yang menakjubkan; ya, bah-
kan dalam pemeliharaan nyawa 
bangsa ini.

6 Walaupun demikian, aku me-
ngeraskan hatiku, karena aku a di-
panggil berulang kali dan aku 
tidak mau b mendengar; oleh ka-
rena itu aku tahu mengenai hal-
hal ini, namun aku tidak mau 
tahu; oleh karena itu aku terus 
memberontak melawan allah, 
dalam kejahatan hatiku, bahkan 
sampai hari keempat dalam bu-
lan ketujuh ini, yang adalah pada 
tahun kesepuluh masa pemerin-
tahan para hakim.

7 Sewaktu aku sedang mela-
kukan perjalanan untuk me-
ngunjungi seorang kerabat yang 
sangat dekat, lihatlah seorang 
a malaikat tuhan menampak-
kan diri kepadaku dan berkata: 
amulek, kembalilah ke rumahmu 
sendiri, karena engkau akan 
memberi makan seorang nabi 
tuhan; ya, orang yang kudus, 
yang adalah orangnya allah yang 
terpilih; karena dia telah b ber-
puasa berhari-hari karena dosa 
orang-orang ini, dan dia lapar, 
dan engkau hendaknya c mene-
rimanya ke dalam rumahmu dan 

10 1 a alma 9:34.
  b alma 8:21–29.
 3 a Kej. 41:51;  

1 taw. 9:3.
  b PtS yusuf, Putra 

yakub.
  c Kej. 37:29–36.
 4 a alma 15:16.
 5 a PtS misteri allah.
 6 a alma 5:37.

  b a&P 39:9.
 7 a alma 8:20.
  b alma 5:46; 6:6. 

PtS Puasa.
  c Kis. 10:30–35.
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memberinya makan, dan dia 
akan memberkati engkau dan se-
isi rumahmu; dan berkat tuhan 
akan berdiam ke atas dirimu dan 
seisi rumahmu.

8 dan terjadilah bahwa aku me-
matuhi suara malaikat itu, dan 
kembali menuju rumahku. dan 
sewaktu aku sedang pergi ke sana 
aku mendapati a pria yang malai-
kat katakan kepadaku: engkau 
hendaknya terima ke dalam ru-
mahmu—dan lihatlah itu adalah 
pria yang sama yang telah ber-
bicara kepadamu mengenai apa 
yang dari allah.

9 dan malaikat berkata kepa-
daku dia adalah seorang a pria 
yang kudus; karenanya aku tahu 
dia adalah orang yang kudus ka-
rena itu dikatakan oleh seorang 
malaikat allah.

10 dan lagi, aku tahu bahwa 
apa yang mengenainya dia telah 
bersaksi adalah benar; karena li-
hatlah aku berkata kepadamu, 
bahwa sebagaimana tuhan hi-
dup, demikian pula dia telah 
mengutus a malaikat-Nya un-
tuk menyatakan hal-hal ini ke-
padaku; dan hal ini telah dia 
lakukan saat alma ini telah b ber-
diam di rumahku.

11 Karena lihatlah, dia telah 
a memberkati seisi rumahku, 
dia telah memberkatiku, dan 
para wanitaku, dan anakku, dan 
ayahku dan sanak saudaraku; ya, 
bahkan semua kerabatku telah 

dia berkati, dan berkat tuhan 
telah berdiam ke atas diri kami 
menurut perkataan yang dia 
ucapkan.

12 dan sekarang, ketika amulek 
telah mengucapkan perkataan ini 
orang-orang mulai tercengang, 
melihat ada a lebih dari seorang 
saksi yang bersaksi tentang apa 
yang mengenainya mereka ditu-
duh, dan juga tentang apa yang 
akan datang, menurut roh nubuat 
yang ada dalam diri mereka.

13 Walaupun demikian, ada be-
berapa di antara mereka yang 
berpikir untuk menanyai mereka, 
agar melalui a muslihat licik me-
reka, mereka boleh menangkap 
mereka dalam perkataan mereka, 
agar mereka boleh menemukan 
saksi menentang mereka, agar 
mereka boleh menyerahkan me-
reka kepada para hakim mereka 
agar mereka boleh dihakimi me-
nurut hukum, dan agar mereka 
boleh dibunuh atau dilemparkan 
ke dalam tahanan, menurut tin-
dak kejahatan yang mereka da-
pat tampakkan atau persaksikan 
menentang mereka.

14 Sekarang, adalah orang-
orang itu yang berupaya un-
tuk menghancurkan mereka, 
yang adalah para a ahli hukum, 
yang disewa atau ditetapkan 
oleh orang-orang untuk melak-
sanakan hukum pada waktu 
pengadilan mereka, atau pada 
pengadilan tindak kejahatan 

 8 a alma 8:19–21.
 9 a PtS Kudus.
 10 a alma 11:30–31.

  b alma 8:27.
 11 a alma 8:22.
 12 a alma 9:6.

 13 a alma 11:21.
 14 a alma 10:24; 

11:20–21; 14:18.
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orang-orang di hadapan para 
hakim.

15 Sekarang, para ahli hukum 
ini terpelajar dalam segala akal 
bulus dan kelicikan orang-orang 
itu; dan ini adalah untuk me-
mungkinkan mereka agar mereka 
boleh menjadi terampil dalam 
pekerjaan mereka.

16 dan terjadilah bahwa mereka 
mulai menanyai amulek, agar 
dengan demikian mereka boleh 
membuat dia melawan perkata-
annya, atau mengingkari perka-
taan yang akan dia ucapkan.

17 Sekarang, mereka tidak tahu 
bahwa amulek dapat mengeta-
hui tentang rancangan mereka. 
tetapi terjadilah sewaktu mereka 
mulai menanyainya, dia a menge-
nali pikiran mereka, dan dia ber-
kata kepada mereka: hai kamu 
b angkatan yang jahat dan suka 
melawan, kamu ahli hukum dan 
orang munafik, karena kamu se-
dang meletakkan landasan dari 
iblis; karena kamu sedang mele-
takkan c jebakan dan jerat untuk 
menangkap orang-orang kudus 
allah.

18 Kamu sedang meletakkan 
rencana untuk a menyimpang-
kan jalan orang saleh, dan un-
tuk membawa kemurkaan allah 
ke atas kepalamu, bahkan pada 
kehancuran sepenuhnya orang-
orang ini.

19 ya, benarlah yang mosia ka-
takan, yang adalah raja terakhir 
kita, ketika dia hampir menye-
rahkan kerajaan, tanpa memiliki 
seorang pun untuk menganuge-
rahkannya, menyebabkan bahwa 
rakyat ini mesti diperintah oleh 
suara mereka sendiri—ya, be-
narlah yang dia katakan bahwa 
jika waktunya akan tiba ketika 
suara rakyat ini akan a memilih 
kedurhakaan, yaitu, jika wak-
tunya akan tiba ketika rakyat 
ini akan jatuh ke dalam pelang-
garan, mereka akan matang un-
tuk kehancuran.

20 dan sekarang, aku berkata 
kepadamu bahwa benarlah 
tuhan menghakimi kedurha-
kaanmu; benarlah dia berseru 
kepada orang-orang ini, mela-
lui suara para a malaikat-Nya: 
Bertobatlah kamu, bertobatlah, 
karena kerajaan surga ada di de-
pan mata.

21 ya, benarlah dia berseru, me-
lalui suara para malaikat-Nya 
bahwa: a aku akan turun ke antara 
umat-Ku, dengan kesetaraan dan 
keadilan dalam tangan-Ku.

22 ya, dan aku berkata kepa-
damu bahwa jika bukan karena 
a doa-doa dari yang saleh, yang 
sekarang berada di tanah ini, 
maka kamu akan bahkan seka-
rang dikunjungi dengan kehan-
curan sepenuhnya; namun tidak 

 17 a alma 12:3; 18:20, 32; 
a&P 6:16.

  b mat. 3:7;  
alma 9:8.

  c a&P 10:21–27.

 18 a Kis. 13:10.
 19 a mosia 29:27;  

alma 2:3–7;  
hel. 5:2.

 20 a alma 8:14–16; 13:22.

 21 a mosia 13:34.
 22 a yak. 5:16;  

mosia 27:14–16. 
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akan dengan b air bah, seperti 
orang-orang pada masa Nuh, 
tetapi itu akan dengan bencana 
kelaparan, dan dengan sampar, 
dan pedang.

23 tetapi adalah karena a doa-
doa dari yang saleh maka kamu 
dibiarkan hidup; sekarang, oleh 
karena itu, jika kamu akan meng-
usir yang saleh dari antara kamu 
maka tidak akanlah tuhan me-
nahan tangan-Nya; tetapi da-
lam amarah dahsyat-Nya dia 
akan keluar menentangmu; maka 
kamu akan dihantam dengan 
bencana kelaparan, dan dengan 
sampar, dan dengan pedang; dan 
b waktunya segera di depan mata 
kecuali kamu bertobat.

24 dan sekarang, terjadilah 
bahwa orang-orang lebih marah 
terhadap amulek, dan mereka 
berseru, mengatakan: Pria ini 
mencaci maki hukum kita yang 
adil, dan para ahli hukum kita 
yang bijak yang telah kita pilih.

25 tetapi amulek mengulur-
kan tangannya, dan berseru 
lebih kuat kepada mereka, me-
ngatakan: hai kamu angkatan 
yang jahat dan suka melawan, 
mengapa Setan telah memiliki 
pengaruh sedemikian besarnya 
atas hatimu? mengapa kamu 
akan menyerahkan dirimu ke-
padanya sehingga dia boleh 
memiliki kuasa atas dirimu, un-
tuk a membutakan matamu, se-
hingga kamu tidak mau mengerti 

perkataan yang diucapkan, me-
nurut kebenarannya?

26 Karena lihatlah, apakah aku 
telah bersaksi menentang hu-
kummu? Kamu tidak mengerti; 
kamu berkata bahwa aku telah 
berbicara menentang hukummu; 
tetapi aku tidak melakukannya, 
kecuali aku telah berbicara ber-
pihak pada hukummu, untuk 
penghukumanmu.

27 dan sekarang, lihatlah, aku 
berkata kepadamu, bahwa lan-
dasan kehancuran bangsa ini 
sudah mulai diletakkan oleh keti-
daksalehan para a ahli hukummu 
dan para hakimmu.

28 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika amulek telah 
mengucapkan perkataan ini, 
orang-orang berseru menen-
tangnya, mengatakan: Sekarang 
kita tahu bahwa pria ini adalah 
anak iblis, karena dia telah a ber-
dusta kepada kita; karena dia 
telah berbicara menentang hu-
kum kita. dan sekarang dia ber-
kata bahwa dia tidak berbicara 
menentangnya.

29 dan lagi, dia telah mencaci 
maki terhadap para ahli hukum 
kita, dan para hakim kita.

30 dan terjadilah bahwa para 
ahli hukum menaruhnya ke da-
lam hati mereka bahwa mereka 
hendaknya mengingat hal-hal ini 
menentangnya.

31 dan ada seorang di antara 
mereka yang namanya adalah 

 22 b Kej. 8:21; 3 Ne. 
22:8–10. PtS air Bah 
pada masa Nuh.

 23 a PtS doa.
  b alma 34:32–35.
 25 a 2 Kor. 4:4;  

alma 14:6.
 27 a luk. 11:45–52.
 28 a alma 14:2.
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Zezrom. Sekarang, dia ada-
lah yang terutama a menuduh 
amulek dan alma, dia adalah 
salah seorang yang paling ahli 
di antara mereka, memiliki ba-
nyak usaha untuk dilakukan di 
antara orang-orang.

32 Sekarang, maksud dari para 
ahli hukum ini adalah untuk 
memperoleh keuntungan; dan 
mereka memperoleh keuntungan 
menurut kerja mereka.

PaSal 11

Sistem mata uang orang-orang Nefi 
dinyatakan—Amulek berselisih pen-
dapat dengan Zezrom—Kristus tidak 
akan menyelamatkan orang dalam 
dosa-dosa mereka—Hanya mereka 
yang mewarisi kerajaan surga disela-
matkan—Semua orang akan bangkit 
dalam kebakaan—Tidak ada kema-
tian setelah Kebangkitan. Kira-kira 
tahun 82 SM.

Sekarang, adalah dalam hu-
kum mosia bahwa setiap orang 
yang adalah seorang hakim dari 
hukum, atau mereka yang dite-
tapkan untuk menjadi hakim, 
akan menerima upah menurut 
waktu mereka bekerja dalam 
menghakimi mereka yang di-
bawa ke hadapan mereka un-
tuk dihakimi.

2 Sekarang, jika seseorang ber-
utang kepada yang lain, dan dia 
tidak mau membayar apa yang 

dia berutang, dia diadukan ke-
pada hakim; dan hakim menja-
lankan wewenang, dan mengutus 
para pejabat agar orang itu hen-
daknya dibawa ke hadapannya; 
dan dia menghakimi orang itu 
menurut hukum dan bukti yang 
dibawa menentangnya, dan de-
mikianlah orang itu dipaksa 
untuk membayar apa yang dia 
berutang, atau dilucuti, atau  
diusir dari antara orang-orang  
sebagai pencuri dan perampok.

3 dan hakim menerima untuk 
upahnya menurut waktunya—
satu senine emas untuk satu hari, 
atau satu senum perak, yang se-
tara dengan satu senine emas; 
dan ini menurut hukum yang 
diberikan.

4 Sekarang, inilah nama dari ke-
ping-keping yang berbeda dari 
emas mereka, dan dari perak 
mereka, menurut nilainya. dan 
nama itu diberikan oleh orang-
orang Nefi, karena mereka tidak 
memperhitungkan menurut cara 
orang-orang yahudi yang berada 
di yerusalem; tidak juga mereka 
mengukur menurut cara orang-
orang yahudi; tetapi mereka 
mengubah perhitungan mereka 
dan ukuran mereka, menurut pi-
kiran dan keadaan orang-orang, 
pada setiap angkatan, sampai 
masa pemerintahan para ha-
kim, itu telah a ditegakkan oleh 
raja mosia.

5 Sekarang, perhitungannya 
adalah demikian—satu senine 

 31 a alma 11:20–36. 11 4 a mosia 29:40–44.
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emas, satu seon emas, satu sum 
emas, dan satu limna emas.

6 Satu senum perak, satu amnor 
perak, satu ezrom perak, dan satu 
onti perak.

7 Satu senum perak adalah se-
tara dengan satu senine emas, 
dan untuk satu takaran jawawut, 
atau pun juga untuk satu takaran 
dari setiap jenis biji-bijian.

8 Sekarang, jumlah satu seon 
emas adalah dua kali nilai satu 
senine.

9 dan satu sum emas adalah 
dua kali nilai satu seon.

10 dan satu limna emas adalah 
nilai dari seluruhnya.

11 dan satu amnor perak sama 
besarnya dengan dua senum.

12 dan satu ezrom perak sama 
besarnya dengan empat senum.

13 dan satu onti sama besarnya 
dengan seluruhnya.

14 Sekarang, inilah nilai bi-
langan yang lebih kecil dalam 
perhitungan mereka—

15 Satu siblon adalah setengah 
senum; oleh karena itu, satu 
siblon untuk setengah ukuran 
jawawut.

16 dan satu siblum adalah se-
tengah siblon.

17 dan satu lea adalah sete-
ngah siblum.

18 Sekarang, inilah bilangan 
mereka, menurut perhitungan 
mereka.

19  Sekarang,  satu  ant ion 
emas adalah setara dengan tiga 
siblon.

20 Sekarang, itu adalah untuk 
tujuan tunggal untuk memper-
oleh keuntungan, karena mereka 
menerima upah mereka menu-
rut kerja mereka, oleh karena itu, 
mereka menghasut orang-orang 
pada kerusuhan, dan segala ma-
cam gangguan dan kejahatan, 
agar mereka boleh memperoleh 
lebih banyak kerja, agar mereka 
boleh a memperoleh uang menu-
rut gugatan yang dibawa ke ha-
dapan mereka; oleh karena itu 
mereka menghasut orang-orang 
menentang alma dan amulek.

21 dan Zezrom ini mulai me-
nanyai amulek, mengatakan: 
akankah kamu menjawabku 
beberapa pertanyaan yang akan 
aku tanyakan kepadamu? Seka-
rang, Zezrom adalah seorang pria 
yang ahli dalam a muslihat iblis, 
sehingga dia boleh menghancur-
kan apa yang baik; oleh karena 
itu, dia berkata kepada amulek: 
akankah kamu menjawab per-
tanyaan-pertanyaan yang akan 
aku ajukan kepadamu?

22 dan amulek berkata kepa-
danya: ya, jika itu menurut a roh 
tuhan, yang ada dalam diriku; 
karena aku tidak akan berkata 
apa pun yang bertentangan de-
ngan roh tuhan. dan Zezrom 
berkata kepadanya: lihatlah, di 
sini ada enam onti perak, dan 
semuanya ini akan aku berikan 
kepadamu jika engkau akan me-
nyangkal keberadaan seorang 
makhluk yang mahatinggi.

 20 a alma 10:32.  21 a alma 10:13.  22 a PtS roh Kudus.
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23 Sekarang, amulek berkata: 
hai engkau a anak neraka, me-
ngapa kamu b menggodaku? ta-
hukah engkau bahwa yang saleh 
tidak menyerah pada godaan se-
perti itu?

24 Percayakah engkau bahwa 
tidak ada allah? aku berkata 
kepadamu, tidak, engkau tahu 
bahwa ada seorang allah, tetapi 
engkau mencintai a uang itu lebih 
daripada dia.

25 dan sekarang, engkau telah 
berdusta di hadapan allah ke-
padaku. engkau berkata kepa-
daku—lihatlah enam onti ini, 
yang bernilai besar, aku akan be-
rikan kepadamu—ketika engkau 
memilikinya dalam hatimu un-
tuk menyimpannya dariku; dan 
itu hanyalah hasratmu agar aku 
akan menyangkal allah yang se-
jati dan hidup, agar engkau boleh 
memiliki alasan untuk menghan-
curkanku. dan sekarang, lihatlah, 
untuk kejahatan besar ini engkau 
akan memperoleh imbalanmu.

26 dan Zezrom berkata kepada-
nya: engkau berkata ada seorang 
allah yang sejati dan hidup?

27 dan amulek berkata: ya, 
ada seorang allah yang sejati 
dan hidup.

28 Sekarang, Zezrom berkata: 
adakah lebih dari satu allah?

29 dan dia menjawab, tidak.
30 Sekarang, Zezrom berkata 

kepadanya lagi: Bagaimana eng-
kau mengetahui hal-hal ini?

31 dan dia berkata: Seorang 
a malaikat telah menyingkapkan-
nya kepadaku.

32 dan Zezrom berkata lagi: Si-
apakah dia yang akan datang? 
apakah itu Putra allah?

33 dan dia berkata kepada-
nya, ya.

34 dan Zezrom berkata lagi: 
akankah dia menyelamatkan 
umat-Nya a dalam dosa-dosa  
mereka? dan amulek menja-
wab dan berkata kepadanya: aku 
berkata kepadamu bahwa dia 
tidak akan, karena tidak mung-
kin bagi-Nya untuk menyangkal 
firman-Nya.

35 Sekarang, Zezrom berkata 
kepada orang-orang: Pastikanlah 
bahwa kamu mengingat hal-hal 
ini; karena dia berkata hanya ada 
satu allah; namun dia berkata 
bahwa Putra allah akan datang, 
tetapi dia tidak akan menyela-
matkan umat-Nya—seakan-akan 
dia memiliki wewenang untuk 
memerintah allah.

36 Sekarang, amulek berkata 
lagi kepadanya: lihatlah eng-
kau telah berdusta, karena eng-
kau berkata bahwa aku berbicara 
seakan-akan aku memiliki wewe-
nang untuk memerintah allah ka-
rena aku berkata dia tidak akan 
menyelamatkan umat-Nya da-
lam dosa-dosa mereka.

37 dan aku berkata kepadamu 
lagi bahwa dia tidak dapat me-
nyelamatkan mereka dalam 

 23 a alma 5:41.
  b PtS Godaan.

 24 a 1 tim. 6:10;  
tit. 1:11.

 31 a alma 10:7–10.
 34 a hel. 5:10–11.
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a dosa-dosa mereka; karena aku 
tidak dapat menyangkal fir-
man-Nya, dan dia telah berfir-
man bahwa b tidak ada apa pun 
yang tidak bersih dapat mewa-
risi c kerajaan surga; oleh karena 
itu, bagaimana kamu dapat dise-
lamatkan, kecuali kamu mewa-
risi kerajaan surga? Oleh karena 
itu, kamu tidak dapat diselamat-
kan dalam dosa-dosamu.

38 Sekarang, Zezrom berkata 
lagi kepadanya: apakah Putra 
allah adalah bahkan Bapa yang 
Kekal?

39 dan amulek berkata kepada-
nya: ya, dia adalah bahkan a Bapa 
yang Kekal dari langit dan dari 
bumi, dan b segala sesuatu yang 
ada di dalamnya; dia adalah 
yang awal dan yang akhir, yang 
pertama dan yang terakhir;

40 dan dia akan datang ke a du-
nia untuk b menebus umat-Nya; 
dan dia akan c mengambil ke atas 
diri-Nya pelanggaran mereka 
yang percaya pada nama-Nya; 
dan inilah mereka yang akan 
memperoleh kehidupan kekal, 
dan keselamatan tidak datang 
kepada orang lain.

41 Oleh karena itu yang jahat 
tetap seakan-akan a tidak ada 
penebusan yang dibuat, kecuali 

itu adalah pelepasan dari ikatan 
kematian; karena lihatlah, ha-
rinya tiba ketika b semua yang 
akan bangkit dari yang mati 
dan berdiri di hadapan allah, 
dan c dihakimi menurut peker-
jaan mereka.

42 Sekarang, ada suatu kema-
tian yang disebut kematian du-
niawi; dan kematian Kristus akan 
melepaskan a ikatan dari kema-
tian duniawi ini, sehingga semua 
akan dibangkitkan dari kematian 
duniawi ini.

43 roh dan tubuh akan a diper-
satukan kembali dalam bentuk-
nya yang sempurna; baik anggota 
tubuh maupun tulang sendi akan 
dipulihkan pada raganya yang 
tepat, bahkan seperti kita seka-
rang adanya pada waktu ini; dan 
kita akan dibawa untuk berdiri 
di hadapan allah, mengetahui 
bahkan seperti kita mengetahui 
sekarang, dan memiliki b ingatan 
kembali yang cemerlang tentang 
segala c kesalahan kita.

44 Sekarang, pemulihan ini akan 
datang kepada semua orang, baik 
tua maupun muda, baik terikat 
maupun bebas, baik laki-laki 
maupun perempuan, baik yang 
jahat maupun yang saleh; dan 
bahkan tidak akan ada meski 

 37 a 1 Kor. 6:9–10.
  b 1 Ne. 15:33;  

alma 40:26;  
3 Ne. 27:19. 
PtS Fasik.

  c PtS Kerajaan allah.
 39 a yes. 9:6.
  b Kol. 1:16;  

mosia 4:2.
 40 a PtS dunia.

  b rm. 11:26–27.
  c Kel. 34:6–7;  

yes. 53:5;  
1 yoh. 2:2;  
mosia 14:5; 15:12; 
a&P 19:16–19.

 41 a alma 12:18;  
a&P 88:33.

  b Why. 20:12–13;  
alma 42:23.

  c PtS Penghakiman 
terakhir.

 42 a alma 12:16.
 43 a 2 Ne. 9:13;  

alma 40:23.
  b 2 Ne. 9:14;  

mosia 3:25;  
alma 5:18.

  c PtS Kesalahan.
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sehelai rambut pun di kepala 
mereka yang hilang; tetapi se-
gala sesuatu akan a dipulihkan 
pada raganya yang sempurna, 
seperti adanya sekarang, atau 
dalam tubuh, dan akan dibawa 
dan dihadapkan ke hadapan meja 
penghakiman Kristus sang Putra, 
dan allah b Bapa, dan roh Kudus, 
yang adalah c satu allah yang Ke-
kal, untuk d dihakimi menurut pe-
kerjaan mereka, apakah itu baik 
atau apakah itu jahat.

45 Sekarang, lihatlah, aku telah 
berbicara kepadamu mengenai 
kematian tubuh fana, dan juga 
mengenai a kebangkitan tubuh 
fana. aku berkata kepadamu 
bahwa tubuh fana ini b dibang-
kitkan pada c tubuh baka, ya-
itu dari kematian, bahkan dari 
kematian pertama pada kehi-
dupan, sehingga mereka d tidak 
dapat mati lagi; roh-roh mereka 
bersatu dengan tubuh mereka, 
tidak pernah akan dipisahkan; 
dengan demikian seluruhnya 
menjadi e rohani dan baka, se-
hingga mereka tidak dapat lagi 
mengalami kebusukan.

46 Sekarang, ketika amulek te-
lah menyelesaikan perkataan ini 
orang-orang mulai kembali ter-
cengang, dan juga Zezrom mulai 
gemetar. demikianlah berakhir 
perkataan amulek, atau inilah se-
mua yang telah aku tuliskan.

PaSal 12

Alma berselisih pendapat dengan 
Zezrom—Misteri-misteri Allah 
dapat diberikan hanya kepada yang 
setia—Manusia dihakimi melalui 
pikiran, kepercayaan, perkataan, 
dan pekerjaan mereka—Yang jahat 
akan menderita kematian rohani—
Kehidupan fana ini adalah suatu 
keadaan percobaan—Rencana pene-
busan mendatangkan Kebangkitan 
dan, melalui iman, pengampunan 
akan dosa-dosa—Orang yang berto-
bat memiliki hak atas belas kasihan 
melalui Putra Tunggal. Kira-kira 
tahun 82 SM.

Sekarang, alma, melihat bahwa 
perkataan amulek telah mem-
bungkam Zezrom, karena dia 
melihat bahwa amulek telah me-
nangkapnya dalam a dusta dan 
tipuannya untuk menghancur-
kannya, dan melihat bahwa dia 
mulai gemetar di bawah b kesa-
daran tentang kesalahannya, dia 
membuka mulutnya dan mu-
lai untuk berbicara kepadanya, 
dan untuk meneguhkan perka-
taan amulek, dan untuk menje-
laskan hal-hal yang lebih jauh, 
atau menguakkan tulisan suci 
lebih jauh dari apa yang telah 
amulek lakukan.

2 Sekarang, perkataan yang 
alma ucapkan kepada Zezrom 

 44 a alma 41:12–15.
  b PtS Ke-allah-an—

allah Bapa.
  c 3 Ne. 11:27, 36. 

PtS Ke-allah-an.

  d Why. 20:12–13.
 45 a alma 40:23;  

a&P 88:16.
  b PtS Kebangkitan.
  c PtS Baka, Kebakaan.

  d Why. 21:4;  
a&P 63:49; 88:116.

  e 1 Kor. 15:44.
12 1 a alma 11:20–38.
  b PtS Suara hati.
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didengar oleh orang-orang di 
sekitarnya; karena khalayak ra-
mai itu besar, dan dia berbicara 
dengan cara ini:

3 Sekarang, Zezrom, melihat 
bahwa engkau telah didapati 
dalam dusta dan kelicinanmu, 
karena engkau tidak berdusta 
kepada manusia saja tetapi eng-
kau telah berdusta kepada allah; 
karena lihatlah, dia mengetahui 
segala a pikiranmu, dan engkau 
melihat bahwa pikiranmu di-
singkapkan kepada kami oleh 
roh-Nya;

4 dan engkau melihat bahwa 
kami tahu bahwa rencanamu ada-
lah rencana yang sangat culas, 
sehubungan dengan keculasan 
iblis, untuk mendustai dan me-
nipu orang-orang ini agar eng-
kau boleh menyebabkan mereka 
menentang kami, untuk mencaci 
maki kami dan untuk mengusir 
kami—

5 Sekarang, ini adalah suatu 
rencana dari a lawanmu, dan dia 
telah menjalankan kuasanya da-
lam dirimu. Sekarang, aku meng-
hendaki agar kamu hendaknya 
ingat bahwa apa yang aku kata-
kan kepadamu aku katakan ke-
pada semuanya.

6 dan lihatlah aku berkata kepa-
damu semua bahwa ini adalah je-
rat lawan, yang telah dia letakkan 
untuk menangkap orang-orang 
ini, agar dia boleh membawamu 
ke dalam ketundukan kepadanya, 

agar dia boleh mengelilingimu 
dengan a rantainya, agar dia bo-
leh merantaimu hingga pada ke-
hancuran abadi, menurut kuasa 
penawanannya.

7 Sekarang, ketika alma telah 
mengucapkan perkataan ini, 
Zezrom mulai lebih amat geme-
tar, karena dia kian lama kian di-
yakinkan akan kuasa allah; dan 
dia juga diyakinkan bahwa alma 
dan amulek memiliki suatu pe-
ngetahuan tentangnya, karena 
dia diyakinkan bahwa mereka 
mengetahui pikiran dan maksud 
hatinya; karena kuasa diberikan 
kepada mereka agar mereka bo-
leh mengetahui tentang hal-hal 
ini menurut roh nubuat.

8 dan Zezrom mulai bertanya 
kepada mereka dengan tekun, 
agar dia boleh mengetahui le-
bih banyak mengenai kerajaan 
allah. dan dia berkata kepada 
alma: apa artinya ini yang te-
lah amulek ucapkan mengenai 
kebangkitan orang mati, bahwa 
semua orang akan bangkit dari 
yang mati, baik yang saleh mau-
pun yang tidak saleh, dan dibawa 
untuk berdiri di hadapan allah 
untuk dihakimi menurut peker-
jaan mereka?

9 dan sekarang, alma mulai 
memaparkan hal-hal ini kepada-
nya, mengatakan: diberikanlah 
kepada banyak orang untuk me-
ngetahui a misteri-misteri allah; 
walaupun demikian mereka 

 3 a yakub 2:5;  
alma 10:17;  
a&P 6:16.

 5 a PtS iblis.
 6 a alma 5:7–10.
 9 a alma 26:22. 

PtS misteri allah.
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ditempatkan di bawah perintah 
yang ketat bahwa mereka tidak 
akan memberi b kecuali menu-
rut bagian firman-Nya yang dia 
berikan kepada anak-anak ma-
nusia, menurut perhatian dan 
ketekunan yang mereka berikan 
kepada-Nya.

10 dan oleh karena itu, dia 
yang akan a mengeraskan hati-
nya, orang yang sama menerima 
b bagian yang lebih kecil dari fir-
man; dan dia yang c tidak akan 
mengeraskan hatinya, kepada-
nya d diberikan bagian yang lebih 
besar dari firman, sampai dibe-
rikanlah kepadanya untuk me-
ngetahui misteri-misteri allah 
sampai dia mengetahuinya se-
cara penuh.

11 dan mereka yang akan me-
ngeraskan hati mereka, kepada 
mereka diberikan a bagian yang 
lebih kecil dari firman sampai me-
reka tidak b mengetahui apa pun 
mengenai misteri-misteri-Nya; 
dan kemudian mereka dibawa 
tertawan oleh iblis, dan ditun-
tun oleh kehendaknya hingga 
ke kehancuran. Sekarang, inilah 
yang dimaksud dengan c rantai 
d neraka.

12 dan amulek telah berbi-
cara dengan gamblang mengenai 

a kematian, dan dibangkitkan  
dari kefanaan ini ke keadaan ke-
bakaan, dan dibawa ke hadapan 
meja penghakiman allah, un-
tuk b dihakimi menurut peker-
jaan kita.

13 maka jika hati kita telah ter-
keraskan, ya, jika kita telah me-
ngeraskan hati kita terhadap 
firman, sedemikian rupa se-
hingga itu tidak didapati dalam 
diri kita, maka akanlah keadaan 
kita menyeramkan, karena jika 
begitu kita akan dihukum.

14 Karena a perkataan kita akan 
menghukum kita, ya, segala pe-
kerjaan kita akan menghukum 
kita; kita tidak akan didapati 
tanpa noda; dan pikiran kita juga 
akan menghukum kita; dan da-
lam keadaan yang menyeramkan 
ini kita tidak akan berani meman-
dang kepada allah kita; dan kita 
akan jadi senang hati jika kita da-
pat memerintahkan batu karang 
dan b gunung untuk jatuh ke atas 
diri kita untuk c menyembunyi-
kan kita dari hadirat-Nya.

15 tetapi ini tidak dapat terjadi; 
kita mesti tampil dan berdiri di 
hadapan-Nya dalam kemulia-
an-Nya, dan dalam kuasa-Nya, 
dan dalam daya, keagungan, dan 
kekuasaan-Nya, dan mengakui 

 9 b yoh. 16:12;  
alma 29:8;  
3 Ne. 26:8–11;  
eter 4:7.

 10 a 2 Ne. 28:27;  
eter 4:8.

  b a&P 93:39.
  c PtS rendah hati, 

Kerendahan hati.
  d 2 Ne. 28:30;  

a&P 50:24.
 11 a mat. 25:29.
  b PtS Kemurtadan.
  c yoh. 8:34;  

2 Ne. 28:19.
  d ams. 9:18;  

2 Ne. 2:29. 
PtS Neraka.

 12 a alma 11:41–45.
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 14 a mat. 12:36;  

yak. 3:6;  
mosia 4:29–30.

  b hos. 10:8;  
2 Ne. 26:5.

  c ayb. 34:22;  
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pada a rasa malu kita yang abadi 
bahwa segala b penghakiman-Nya 
adalah adil; bahwa dia adil da-
lam segala pekerjaan-Nya, dan 
bahwa dia penuh belas kasihan 
kepada anak-anak manusia, dan  
bahwa dia memiliki segala kua sa 
untuk menyelamatkan setiap 
orang yang percaya pada nama- 
Nya dan menghasilkan buah 
yang pantas bagi pertobatan.

16 dan sekarang, lihatlah, aku 
berkata kepadamu pada waktu 
itu datanglah suatu kematian, 
bahkan a kematian kedua, yang 
adalah kematian rohani; pada 
waktu itu adalah suatu masa 
bahwa barang siapa mati dalam 
dosa-dosanya, sehubungan de-
ngan b kematian duniawi, akan 
juga c mati kematian rohani; ya, 
dia akan mati sehubungan de-
ngan apa yang berkaitan dengan 
kebenaran.

17 Pada waktu itu adalah wak-
tu ketika siksaan mereka akan 
menjadi bagaikan sebuah a danau 
api dan belerang, yang nyalanya 
naik ke atas selama-lamanya; dan 
pada waktu itu adalah waktu ke-
tika mereka akan dirantai hingga  
kehancuran abadi, menurut kua-
sa dan penawanan Setan, sete-
lah dia menundukkan mereka  
menurut kehendaknya.

18 maka, aku berkata kepadamu, 

mereka akan seakan-akan a tidak 
ada penebusan yang dibuat; ka-
rena mereka tidak dapat ditebus 
menurut keadilan allah; dan me-
reka tidak dapat b mati, melihat 
tidak ada lagi kebusukan.

19 Sekarang, terjadilah bahwa 
ketika alma telah mengakhiri 
mengucapkan perkataan ini, 
orang-orang menjadi lebih 
tercengang;

20 tetapi ada seorang antiona, 
yang adalah seorang penguasa 
utama di antara mereka, tampil 
dan berkata kepadanya: apakah 
ini yang telah engkau katakan, 
bahwa manusia akan bangkit 
dari yang mati dan diubah dari 
keadaan fana ini ke a keadaan 
baka, bahwa jiwa tidak pernah 
dapat mati?

21 apakah arti tulisan suci, yang 
mengatakan bahwa allah me-
nempatkan a kerubin dan sebilah 
pedang yang menyala di timur 
taman b eden, agar jangan orang 
tua kita yang pertama akan ma-
suk dan makan dari buah pohon 
kehidupan, dan hidup untuk se-
lamanya? dan demikianlah kita 
lihat bahwa tidak ada kemung-
kinan peluang bahwa mereka 
akan hidup selamanya.

22 Sekarang, alma berkata ke-
padanya: inilah apa yang aku 
hampir jelaskan. Sekarang, kita 

 15 a mosia 3:25.
  b 2 Ptr. 2:9. 
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lihat bahwa adam a jatuh karena 
makan b buah terlarang, menu-
rut firman allah; dan demiki-
anlah kita lihat, bahwa karena 
kejatuhannya, seluruh umat ma-
nusia menjadi umat yang c terse-
sat dan terjatuh.

23 dan sekarang lihatlah, aku 
berkata kepadamu bahwa jika 
mungkin bagi adam untuk a ma-
kan dari buah pohon kehidupan 
pada waktu itu, tidak akan ada 
kematian, dan firman akan ba-
tal, menjadikan allah seorang 
pendusta, karena dia berfirman: 
b Jika engkau makan engkau pas-
tilah akan mati.

24 dan kita lihat bahwa a ke-
matian datang ke atas umat ma-
nusia, ya, kematian yang telah 
dibicarakan oleh amulek, yang 
adalah kematian duniawi; wa-
laupun demikian ada suatu 
masa yang diberikan kepada 
b manusia tatkala dia boleh ber-
tobat; oleh karena itu kehidupan 
ini menjadi suatu keadaaan per-
cobaan; masa untuk c bersiap me-
nemui allah; masa untuk bersiap 
bagi keadaan tanpa akhir itu 
yang telah dibicarakan oleh kita, 
yang adalah setelah kebangkitan 
orang mati.

25 Sekarang, jika bukan karena 

a rencana penebusan, yang dile-
takkan sejak pelandasan dunia, 
tidak dapat ada b kebangkitan 
orang mati; tetapi ada suatu ren-
cana penebusan yang diletakkan, 
yang akan mendatangkan ke-
bangkitan orang mati, yang me-
ngenainya telah dibicarakan.

26 dan sekarang, lihatlah, jika 
mungkin bahwa orang tua kita 
yang pertama dapat pergi dan 
makan dari a pohon kehidupan 
mereka akan selamanya seng-
sara, tanpa memiliki keadaan 
persiapan; dan demikianlah b ren-
cana penebusan akan gagal, dan 
firman allah akan batal, tanpa 
memiliki dampak.

27 tetapi lihatlah, tidaklah de-
mikian adanya; tetapi telah a di-
tetapkan bagi manusia bahwa 
mereka mesti mati; dan setelah 
kematian, mereka mesti datang 
pada b penghakiman, bahkan 
penghakiman yang sama itu yang 
mengenainya telah kita bicara-
kan, yang adalah yang akhir.

28 dan setelah allah tetapkan 
bahwa hal-hal ini akan datang 
kepada manusia, lihatlah, kemu-
dian dia melihat bahwa adalah 
arif bahwa manusia hendaknya 
tahu mengenai apa yang telah 
dia tetapkan bagi mereka;

 22 a PtS Kejatuhan adam 
dan hawa.

  b Kej. 3:6;  
2 Ne. 2:15–19;  
mosia 3:26.

  c mosia 16:4–5.
 23 a alma 42:2–9.
  b Kej. 2:17.
 24 a PtS Kematian 

Jasmani.
  b 2 Ne. 2:21;  

musa 5:8–12.
  c alma 34:32–35.
 25 a PtS rencana 

Penebusan.
  b 2 Ne. 2:8;  

alma 7:12; 42:23.
 26 a Kej. 2:9;  

1 Ne. 15:36;  
alma 32:40.

  b alma 34:8–16;  
42:6–28;  
musa 6:59–62.

 27 a ayb. 7:1; ibr. 9:27; 
a&P 42:48.

  b PtS Penghakiman 
terakhir.
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29 Oleh karena itu dia meng-
utus para a malaikat untuk berca-
kap-cakap dengan mereka, yang 
menyebabkan manusia melihat 
kemuliaan-Nya.

30 dan mereka mulai sejak 
waktu itu memanggil nama-Nya; 
oleh karena itu allah a bercakap-
cakap dengan manusia, dan me-
nyingkapkan kepada mereka 
b rencana penebusan, yang telah 
dipersiapkan sejak c pelandasan 
dunia; dan ini dia singkapkan 
kepada mereka menurut iman 
dan pertobatan mereka dan pe-
kerjaan kudus mereka.

31 Karenanya, dia memberi-
kan a perintah-perintah kepada 
manusia, setelah mereka mu-
la-mula melanggar b perintah-
perintah pertama sehubungan 
dengan apa yang duniawi, dan 
menjadi seperti para allah, c me-
ngetahui yang baik dari yang ja-
hat, menempatkan diri mereka 
dalam suatu keadaan untuk 
d bertindak, atau ditempatkan 
dalam suatu keadaan untuk 
bertindak menurut kehendak 
dan kesenangan mereka, apa-
kah untuk melakukan yang  
jahat atau untuk melakukan 
yang baik—

32 Oleh karena itu allah mem-
beri kepada mereka perintah- 

perintah, setelah a menyingkap-
kan kepada mereka rencana 
penebusan, agar mereka hen-
daknya tidak melakukan yang 
jahat, yang hukumannya ada-
lah b kematian kedua, yang ada-
lah kematian abadi sehubungan 
dengan apa yang berkaitan de-
ngan kesalehan; karena kepada 
yang demikian rencana pene-
busan tidak dapat memiliki ku-
asa, karena pekerjaan c keadilan 
tidak dapat dihancurkan, me-
nurut kebaikan mahatinggi dari 
allah.

33 tetapi allah telah meminta 
manusia, dalam nama Putra-Nya, 
(ini adalah rencana penebusan 
yang diletakkan) memfirman-
kan: Jika kamu akan bertobat 
dan tidak mengeraskan hatimu, 
maka akanlah aku berbelaska-
sihan ke atas dirimu, melalui 
Putra tunggal-Ku;

34 Oleh karena itu, barang si-
apa bertobat, dan tidak me-
ngeraskan hatinya, dia akan 
memiliki tuntutan hak atas a be-
las kasihan melalui Putra tung-
gal-Ku, untuk b pengampunan 
akan dosa-dosanya; dan me-
reka ini akan masuk ke dalam 
c peristirahatan-Ku.

35 dan barang siapa akan me-
ngeraskan hatinya dan akan 

 29 a moro. 7:25, 31;  
a&P 29:42.

 30 a musa 5:4–5; 6:51.
  b PtS rencana 

Penebusan.
  c mosia 18:13;  

alma 13:3, 5, 7–8.
 31 a PtS Perintah-

Perintah allah.
  b Kej. 2:16–17;  

2 Ne. 2:18–19.
  c Kej. 3:22–23;  

musa 4:11.
  d 2 Ne. 2:16.  

PtS hak Pilihan.
 32 a musa 5:4–9.

  b PtS Kematian 
rohani.

  c mosia 15:27; alma 
34:15–16; 42:15.

 34 a PtS Belas Kasihan.
  b PtS Pengampunan 

akan dosa-dosa.
  c PtS istirahat.
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melakukan kedurhakaan, li-
hatlah, aku bersumpah dalam 
kemurkaan-Ku bahwa dia ti-
dak akan masuk ke dalam 
peristirahatan-Ku.

36 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, lihatlah aku berkata ke-
padamu, bahwa jika kamu akan 
mengeraskan hatimu kamu ti-
dak akan masuk ke dalam per-
istirahatan tuhan; oleh karena 
itu kedurhakaanmu menggu-
sarkan-Nya sehingga dia me-
nurunkan kemurkaan-Nya ke 
atas dirimu seperti dalam a kegu-
saran yang pertama, ya, menu-
rut firman-Nya dalam kegusaran 
yang terakhir seperti juga yang 
pertama, menuju b kehancuran 
abadi jiwamu; oleh karena itu, 
menurut firman-Nya, ke kema-
tian terakhir, seperti juga yang 
pertama.

37 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, melihat kita tahu hal-hal 
ini, dan itu adalah benar, marilah 
kita bertobat, dan tidak menge-
raskan hati kita, agar kita tidak 
a menggusarkan tuhan allah kita 
untuk menurunkan kemurkaan-
Nya ke atas diri kita dalam pe-
rintah-perintah kedua-Nya ini 
yang telah dia berikan kepada 
kita; tetapi marilah kita masuk 
ke dalam b peristirahatan allah, 
yang dipersiapkan menurut 
firman-Nya.

PaSal 13

Kaum pria dipanggil sebagai imam 
tinggi karena iman yang amat besar 
dan pekerjaan baik mereka—Mereka 
mesti mengajarkan perintah-pe-
rintah—Melalui kesalehan mereka 
dikuduskan dan masuk ke dalam 
peristirahatan Tuhan—Melkisedek 
adalah salah seorang dari mereka 
ini—Para malaikat memaklumkan 
kabar gembira ke seluruh negeri—
Mereka akan mengungkapkan ke-
datangan Kristus yang sebenarnya. 
Kira-kira tahun 82 SM.

dan lagi, saudara-saudaraku, aku 
mau mengarahkan pikiranmu ke 
depan ke waktu ketika tuhan 
allah memberikan perintah-pe-
rintah ini kepada anak-anak-Nya; 
dan aku menghendaki agar kamu 
hendaknya ingat bahwa tuhan 
allah a menahbiskan para imam, 
menurut tata tertib kudus-Nya, 
yang adalah menurut tata tertib 
Putra-Nya, untuk mengajarkan 
hal-hal ini kepada orang-orang.

2 dan para imam itu ditahbis-
kan menurut a tata tertib Putra-
Nya, dengan suatu b cara agar 
dengan demikian orang-orang 
boleh tahu dengan cara apa me-
nanti-nantikan Putra-Nya untuk 
penebusan.

3 dan inilah cara yang menu-
rutnya mereka ditahbiskan— 

 36 a yakub 1:7–8;  
alma 42:6, 9, 14.

  b PtS laknat.
 37 a 1 Ne. 17:30;  

yakub 1:8;  
hel. 7:18.

  b alma 13:6–9.
13 1 a abr. 2:9, 11.

 2 a a&P 107:2–4.
  b alma 13:16. 
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a dipanggil dan b dipersiapkan  
sejak c pelandasan dunia menu-
rut d prapengetahuan allah, ka-
rena iman yang amat besar dan 
pekerjaan baik mereka; pertama-
tama ditinggalkan untuk e me-
milih yang baik atau yang jahat; 
oleh karena itu mereka setelah 
memilih yang baik, dan menja-
lankan f iman yang amat besar, 
g dipanggil dengan pemanggilan 
yang kudus, ya, dengan pemang-
gilan yang kudus itu yang diper-
siapkan dengan, dan menurut, 
suatu penebusan persiapan un-
tuk orang yang demikian.

4 dan demikianlah mereka te-
lah a dipanggil pada pemanggilan 
yang kudus ini karena iman me-
reka, sementara yang lain ber-
kehendak menolak roh allah 
karena kekerasan hati mereka 
dan kebutaan pikiran mereka, 
sementara, jika bukan karena 
ini mereka boleh telah memiliki 
b hak istimewa sebesar saudara-
saudara mereka.

5 atau kesimpulannya, perta-
ma-tama mereka berada pada 
a kedudukan yang sama dengan 
saudara-saudara mereka; de-
mikianlah pemanggilan yang 
kudus ini dipersiapkan sejak 
pelandasan dunia bagi mereka 
yang tidak akan mengeraskan 

hati mereka, dalam dan melalui 
pendamaian Putra tunggal, yang 
telah dipersiapkan—

6 dan demikianlah dipanggil 
melalui pemanggilan yang ku-
dus ini, dan ditahbiskan pada 
imamat tinggi tata tertib ku-
dus allah, untuk mengajarkan 
perintah-perintah-Nya kepada 
anak-anak manusia, agar me-
reka juga boleh masuk ke dalam 
a peristirahatan-Nya—

7 imamat tinggi ini adalah me-
nurut tata tertib Putra-Nya, yang 
tata tertib itu ada sejak pelan-
dasan dunia; atau dengan perka-
taan lain, a tanpa awal hari atau 
akhir tahun, dipersiapkan dari 
kekekalan ke segala kekekalan, 
menurut b prapengetahuan-Nya 
tentang segala sesuatu—

8 Sekarang, mereka a ditahbis-
kan menurut cara ini—dipang-
gil dengan pemanggilan yang 
kudus, dan ditahbiskan dengan 
tata cara kudus, dan mengambil 
ke atas diri mereka imamat tinggi 
dari tata tertib yang kudus, yang 
pemanggilan, dan tata cara, dan 
imamat tingginya, adalah tanpa 
awal atau akhir—

9 demikianlah mereka menjadi 
para a imam tinggi selamanya, 
menurut tata tertib Putra, anak 
tunggal Bapa, yang adalah tanpa 

 3 a a&P 127:2. 
PtS Pemilihan; 
Prapenahbisan.

  b a&P 138:55–56.
  c alma 12:25, 30. 

PtS Kehidupan 
Prafana.

  d a&P 38:2.

  e PtS hak Pilihan.
  f PtS iman.
  g PtS imamat; 

Pemanggilan.
 4 a eter 12:10.
  b 1 Ne. 17:32–35.
 5 a 2 Ne. 26:28.
 6 a alma 12:37; 16:17. 

PtS istirahat.
 7 a ibr. 7:3.
  b PtS Ke-allah-an.
 8 a a&P 84:33–42. 

PtS imamat 
melkisedek.

 9 a PtS imam tinggi. 
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awal hari atau akhir tahun, yang 
penuh dengan b kasih karunia, ke-
setaraan, dan kebenaran. dan de-
mikianlah halnya. amin.

10 Sekarang, seperti yang aku 
katakan mengenai tata tertib 
kudus, atau a imamat tinggi ini, 
ada banyak yang ditahbiskan 
dan menjadi para imam tinggi 
allah; dan itu karena iman yang 
amat besar dan b pertobatan me-
reka, dan kesalehan mereka di 
hadapan allah, mereka memilih 
untuk bertobat dan mengerjakan 
kebenaran daripada binasa;

11 Oleh karena itu mereka di-
panggil menurut tata tertib kudus 
ini, dan a dikuduskan, dan b pa-
kaian mereka dibasuh hingga pu-
tih melalui darah anak domba.

12 Sekarang, mereka, setelah 
a dikuduskan melalui b roh Ku-
dus, setelah pakaian mereka di-
jadikan putih, mereka menjadi 
c murni dan tanpa noda di ha-
dapan allah, tidak dapat me-
mandang d dosa kecuali dengan 
e kemuakan; dan ada banyak, 
amat sangat banyak, yang dija-
dikan murni dan masuk ke da-
lam peristirahatan tuhan allah 
mereka.

13 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, aku menghendaki agar 

kamu hendaknya merendahkan 
hatimu di hadapan allah, dan 
menghasilkan a buah yang pan-
tas untuk pertobatan, agar kamu 
boleh juga masuk ke dalam per-
istirahatan itu.

14 ya, rendahkanlah hatimu 
bahkan seperti orang-orang pada 
masa a melkisedek, yang adalah 
juga seorang imam tinggi me-
nurut tata tertib yang sama ini 
yang telah aku bicarakan, yang 
juga mengambil ke atas dirinya 
imamat tinggi selamanya.

15 dan adalah melkisedek yang 
sama ini kepada siapa a abraham 
membayar b persepuluhan; ya, 
bahkan bapa kita abraham mem-
bayar persepuluhan yaitu seper-
sepuluh bagian dari semua yang 
dia miliki.

16 Sekarang, a tata cara-tata cara 
ini diberikan menurut cara ini, 
agar dengan demikian orang-
orang boleh menanti-nantikan 
Putra allah, yang itu adalah  
suatu b perlambang dari tata ter-
tib-Nya, atau yang itu adalah 
tata tertib-Nya, dan ini agar me-
reka boleh menanti-nantikan-
Nya untuk pengampunan akan 
dosa-dosa mereka, agar mereka 
boleh masuk ke dalam peristira-
hatan tuhan.

 9 b 2 Ne. 2:6.  
PtS Kasih Karunia.

 10 a a&P 84:18–22.
  b PtS Pertobatan.
 11 a musa 6:59–60.
  b 1 Ne. 12:10;  

alma 5:21–27;  
3 Ne. 27:19–20.

 12 a rm. 8:1–9. 

PtS Pengudusan.
  b PtS roh Kudus.
  c PtS murni, 

Kemurnian.
  d mosia 5:2;  

alma 19:33.
  e ams. 8:13;  

alma 37:29.
 13 a luk. 3:8.

 14 a a&P 84:14.  
tJS, Kej. 14:25–40. 
PtS melkisedek.

 15 a PtS abraham.
  b Kej. 14:18–20; 

mal. 3:8–10. 
PtS Persepuluhan.

 16 a PtS tata Cara.
  b PtS Simbolisme.
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17 Sekarang, melkisedek ini 
adalah raja atas negeri Salem; dan 
rakyatnya telah menjadi hebat 
dalam kedurhakaan dan keke-
jian; ya, mereka telah semuanya 
tersesat; mereka penuh dengan 
segala macam kejahatan;

18 tetapi melkisedek setelah 
menjalankan iman yang amat 
kuat, dan menerima jabatan ima-
mat tinggi menurut a tata tertib 
kudus allah, mengkhotbahkan 
pertobatan kepada rakyatnya. 
dan lihatlah, mereka bertobat; 
dan melkisedek menegakkan 
kedamaian di negeri itu pada 
masa hidupnya; oleh karena 
itu dia disebut pangeran damai, 
karena dia adalah raja Salem; 
dan dia memerintah di bawah 
ayahnya.

19 Sekarang, ada a banyak se-
belum dia, dan juga ada ba-
nyak sesudahnya, tetapi b tak 
seorang pun yang lebih besar; 
oleh karena itu, tentangnya me-
reka telah secara lebih khusus 
menyebutkannya.

20 Sekarang, aku tidak perlu 
menceritakan kembali masalah 
ini; apa yang telah aku katakan 
boleh mencukupi. lihatlah, a tu-
lisan suci ada di hadapanmu; 
jika kamu akan b memutarbalik-
kannya itu akan menjadi kehan-
curanmu sendiri.

21 dan sekarang, terjadilah 

bahwa ketika alma telah me-
ngatakan perkataan ini kepada 
mereka, dia mengulurkan ta-
ngannya kepada mereka dan 
berseru dengan suara yang amat 
kuat, mengatakan: Sekarang 
adalah waktu untuk a bertobat, 
karena hari keselamatan sema-
kin dekat;

22 ya, dan suara tuhan, mela-
lui a mulut para malaikat, me-
maklumkannya kepada segala 
bangsa; ya, memaklumkannya,  
agar mereka boleh memper-
oleh kabar gembira tentang su-
kacita yang besar; ya, dan dia  
menyuarakan kabar gembira 
ini ke antara seluruh umat-Nya, 
ya, bahkan kepada mereka yang 
tercerai-berai secara luas di atas 
muka bumi; karenanya itu telah 
datang kepada kita.

23 dan itu disingkapkan ke-
pada kita dalam a istilah-istilah 
yang gamblang, agar kita boleh 
memahami, agar kita tidak dapat 
khilaf; dan ini karena kita ada-
lah b pengembara di suatu ne-
geri asing; oleh karena itu, kita 
demikian sangat disukai, karena 
kita telah mendapatkan kabar 
gembira ini dimaklumkan ke-
pada kita di seluruh bagian ke-
bun anggur kita.

24 Karena lihatlah, para a ma-
laikat memaklumkannya kepada 
banyak orang pada waktu ini di 

 18 a PtS imamat 
melkisedek.

 19 a hel. 8:18; a&P 
84:6–16; 107:40–55.

  b a&P 107:1–4.

 20 a PtS tulisan Suci.
  b 2 Ptr. 3:16;  

alma 41:1.
 21 a PtS Pertobatan.
 22 a alma 10:20.

 23 a 2 Ne. 25:7–8; 31:3; 
32:7; yakub 4:13;  
eter 12:39.

  b yakub 7:26.
 24 a alma 10:10; 39:19.
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tanah kita; dan ini adalah untuk 
tujuan mempersiapkan hati anak-
anak manusia untuk menerima 
firman-Nya pada waktu keda-
tangan-Nya dalam kemuliaan-
Nya.

25 dan sekarang, kita hanya 
menunggu untuk mendengar 
berita penuh sukacita dimak-
lumkan kepada kita oleh mulut 
para malaikat, tentang keda-
tangan-Nya; karena waktunya 
tiba, kita a tidak tahu seberapa 
segera. Seandainya saja allah 
berkehendak itu boleh terjadi 
pada masa hidupku; tetapi bi-
arlah itu terjadi lebih cepat atau 
lebih lambat, di dalamnya aku 
akan bersukacita.

26 dan akan disingkapkan ke-
pada orang-orang yang a saleh 
dan kudus, oleh mulut para ma-
laikat, pada waktu kedatangan-
Nya, agar perkataan leluhur kita 
boleh digenapi, menurut apa 
yang telah mereka ucapkan me-
ngenai-Nya, yang adalah menu-
rut roh nubuat yang ada dalam 
diri mereka.

27 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, aku a berkeinginan dari 
bagian paling dalam hatiku, ya, 
dengan kegelisahan besar bah-
kan hingga terasa sakit, bahwa 
kamu akan menyimak perka-
taanku, dan mengenyahkan 

dosa-dosamu, dan tidak menang-
guhkan hari pertobatanmu;

28 tetapi bahwa kamu akan  
merendahkan hatimu di ha-
dapan tuhan, dan memanggil 
nama kudus-Nya, dan a berjaga 
dan berdoa secara berkelan-
jutan, agar kamu boleh tidak 
b digoda melebihi apa yang da-
pat kamu tanggung, dan de-
ngan demikian dituntun oleh 
roh Kudus, menjadi rendah hati, 
c lembut hati, tunduk, sabar, pe-
nuh dengan kasih dan segala 
kepanjangsabaran;

29 a memiliki iman kepada 
tuhan; memiliki harapan bahwa 
kamu akan menerima kehi-
dupan kekal; memiliki b kasih 
allah selalu dalam hatimu, agar 
kamu boleh diangkat pada hari 
terakhir dan masuk ke dalam 
c peristirahatan-Nya.

30 dan semoga tuhan mem-
berikan kepadamu pertobatan, 
agar kamu boleh tidak mem-
bawa turun kemurkaan-Nya ke 
atas dirimu, agar kamu boleh ti-
dak diikat oleh rantai a neraka, 
agar kamu boleh tidak mende-
rita b kematian kedua.

31 dan alma mengucapkan 
lebih banyak lagi perkataan 
kepada orang-orang, yang ti-
dak tertulis dalam kitab ini. 

 25 a 1 Ne. 10:4;  
3 Ne. 1:13.

 26 a am. 3:7;  
luk. 2:8–11.

 27 a mosia 28:3.
 28 a PtS Berjaga; doa.

  b 1 Kor. 10:13.
  c PtS lembut hati, 

Kelembutan hati; 
Sabar, Kesabaran.

 29 a alma 7:24.
  b a&P 20:31; 76:116. 

PtS Kasih amal.
  c a&P 84:24.
 30 a PtS laknat; Neraka.
  b PtS Kematian ro-

hani. 



367 alma 14:1–7

PaSal 14

Alma dan Amulek ditahan dan di-
hantam—Orang percaya dan tulisan 
suci mereka yang kudus dibakar de-
ngan api—Para martir ini diterima 
oleh Tuhan dalam kemuliaan—Tem-
bok-tembok tahanan terkoyak dan ro-
boh—Alma dan Amulek dibebaskan, 
dan para penganiaya mereka terbu-
nuh. Kira-kira tahun 82–81 SM.

dan terjadilah setelah dia meng-
akhiri pembicaraan kepada 
orang-orang, banyak dari me-
reka percaya pada perkataannya, 
dan mulai bertobat, dan menye-
lidiki a tulisan suci.

2 tetapi bagian yang lebih ba-
nyak dari mereka berhasrat agar 
mereka boleh menghancurkan 
alma dan amulek; karena me-
reka marah terhadap alma, 
karena a kegamblangan perka-
taannya kepada Zezrom; dan me-
reka juga berkata bahwa amulek 
telah b berdusta kepada mereka, 
dan telah mencaci maki hukum 
mereka dan juga para ahli hu-
kum dan hakim mereka.

3 dan mereka juga marah ter-
hadap alma dan amulek; dan 
karena mereka telah bersaksi de-
ngan sedemikian gamblangnya 
menentang kejahatan mereka, 
mereka berupaya menyingkir-
kan mereka secara rahasia.

4 tetapi terjadilah bahwa me-
reka tidak melakukannya; tetapi 

mereka menangkap mereka dan 
mengikat mereka dengan tali 
yang kuat, dan membawa me-
reka ke hadapan hakim kepala 
negeri itu.

5 dan orang-orang datang dan 
bersaksi menentang mereka—
bersaksi bahwa mereka telah 
mencaci maki hukum, dan para 
ahli hukum dan hakim mereka di 
negeri itu, dan juga dari semua 
orang yang berada di negeri itu; 
dan juga bersaksi bahwa hanya 
ada satu allah, dan bahwa dia 
akan mengutus Putra-Nya ke 
antara orang-orang, tetapi dia 
tidak akan menyelamatkan me-
reka; dan banyak hal seperti itu 
orang-orang persaksikan menen-
tang alma dan amulek. Seka-
rang, ini dilakukan di hadapan 
hakim kepala negeri itu.

6 dan terjadilah bahwa Zezrom 
tercengang akan perkataan yang 
telah diucapkan; dan dia juga 
tahu mengenai kebutaan pikiran, 
yang telah dia sebabkan di an-
tara orang-orang dengan per-
kataan dustanya; dan jiwanya 
mulai a amat tertekan di bawah 
b kesadaran akan kesalahannya 
sendiri; ya, dia mulai dikelilingi 
oleh rasa sakit neraka.

7 dan terjadilah bahwa dia mu-
lai berseru kepada orang-orang, 
mengatakan: lihatlah, aku a ber-
salah, dan para pria ini tanpa 
noda di hadapan allah. dan dia 
mulai memohon bagi mereka 

14 1 a 2 raj. 22:8–13. 
PtS tulisan Suci.

 2 a alma 12:3–7.

  b alma 10:27.
 6 a alma 15:5.
  b PtS Suara hati.

 7 a alma 11:21–37.
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sejak mulai waktu itu; tetapi  
mereka mencacimakinya, me-
ngatakan: apakah engkau juga 
dirasuk oleh iblis? dan mereka 
meludahinya, dan b mengusirnya 
dari antara mereka, dan juga me-
reka semua yang percaya pada 
perkataan yang telah diucap-
kan oleh alma dan amulek; dan 
mereka mengusir mereka, dan 
mengutus para pria untuk meng-
hujani mereka dengan batu.

8 dan mereka membawa para 
istri dan anak mereka bersama, 
dan barang siapa percaya atau te-
lah diajar untuk percaya kepada 
firman allah mereka menyuruh 
agar mereka hendaknya dilem-
parkan ke dalam api; dan mereka 
juga membawa catatan-catatan 
mereka yang memuat tulisan suci 
yang kudus, dan melemparkan-
nya ke dalam api juga, agar itu 
boleh dibakar dan dihancurkan 
dengan api.

9 dan terjadilah bahwa mereka 
mengambil alma dan amulek, 
dan membawa mereka ke tem-
pat kematisyahidan, agar mereka 
boleh menyaksikan kehancuran 
dari mereka yang dilalap de-
ngan api.

10 dan ketika amulek melihat 
rasa sakit para wanita dan anak 
yang dilalap dalam api, dia juga 
tersakiti; dan dia berkata kepada 
alma: Bagaimana kita dapat me-
nyaksikan pemandangan me-
nyeramkan ini? Oleh karena itu 

marilah kita mengulurkan tangan 
kita, dan mengerahkan a kuasa 
allah yang ada dalam diri kita, 
dan menyelamatkan mereka dari 
nyala api.

11 tetapi alma berkata kepa-
danya: roh mendesakku bahwa 
aku mesti tidak mengulurkan ta-
nganku; karena lihatlah tuhan 
menerima mereka bagi diri-Nya, 
dalam a kemuliaan; dan dia mem-
biarkan bahwa mereka boleh 
melakukan hal ini, atau bahwa 
orang-orang boleh melakukan 
hal ini kepada mereka, menu-
rut kekerasan hati mereka, agar 
b penghakiman yang akan dia ja-
lankan ke atas diri mereka dalam 
kemurkaan-Nya bolehlah adil; 
dan c darah dari d yang tak ber-
dosa akan berdiri sebagai suatu 
kesaksian menentang mereka, 
ya, dan berseru dengan amat 
kuat menentang mereka pada 
hari terakhir.

12 Sekarang, amulek berkata 
kepada alma: lihatlah, barang-
kali mereka akan membakar 
kita juga.

13 dan alma berkata: Biarlah 
terjadi menurut kehendak tuhan. 
tetapi, lihatlah, pekerjaan kita be-
lum selesai; oleh karena itu me-
reka tidak membakar kita.

14 Sekarang, terjadilah bahwa 
ketika tubuh mereka yang te-
lah dilemparkan ke dalam api 
terlalap, dan juga catatan-catat-
an yang dilemparkan bersama 

 7 b alma 15:1.
 10 a alma 8:30–31.
 11 a PtS Kemuliaan.

  b mzm. 37:8–13;  
alma 60:13;  
a&P 103:3. 

PtS Keadilan.
  c PtS martir.
  d mosia 17:10.
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mereka, hakim kepala negeri da-
tang dan berdiri di hadapan alma 
dan amulek, sementara mereka 
terikat; dan dia menampar pipi 
mereka dengan tangannya, dan 
berkata kepada mereka: Setelah 
apa yang kamu lihat, akankah 
kamu berkhotbah lagi kepada 
orang-orang ini, agar mereka 
akan dilemparkan ke dalam sua-
tu a danau api dan belerang?

15 lihatlah, kamu lihat bahwa 
kamu tidak memiliki kuasa un-
tuk menyelamatkan mereka yang 
telah dilemparkan ke dalam api; 
tidak juga allah telah menyela-
matkan mereka karena mereka 
dari kepercayaanmu. dan hakim 
itu menampar pipi mereka lagi, 
dan bertanya: apa yang kamu ka-
takan untuk dirimu sendiri?

16 Sekarang, hakim ini adalah 
menurut aturan dan keperca-
yaan a Nehor, yang membunuh 
Gideon.

17 dan terjadilah bahwa alma 
dan amulek tidak menjawab 
kepadanya apa pun; dan dia 
menghantam mereka lagi, dan 
menyerahkan mereka kepada 
para pejabat untuk dilemparkan 
ke dalam tahanan.

18 dan ketika mereka telah di-
lemparkan ke dalam tahanan se-
lama tiga hari, datanglah banyak 
a ahli hukum, dan hakim, dan 
imam, dan pengajar, yang ada-
lah penganut Nehor; dan mereka 
datang ke dalam tahanan untuk 

menemui mereka, dan mereka 
menanyai mereka tentang banyak 
kata; tetapi mereka tidak menja-
wab mereka apa pun.

19 dan terjadilah bahwa ha-
kim berdiri di hadapan mereka, 
dan berkata: mengapa kamu ti-
dak menjawab perkataan orang-
orang ini? tidak tahukah kamu 
bahwa aku memiliki kuasa un-
tuk menyerahkanmu ke dalam 
nyala api? dan dia memerin-
tahkan mereka untuk berbicara; 
tetapi mereka tidak menjawab 
apa pun.

20 dan terjadilah bahwa mereka 
berangkat dan pergi pada jalan 
mereka, tetapi datang lagi pada 
keesokan harinya; dan hakim 
juga menampar pipi mereka lagi. 
dan banyak yang maju ke muka 
juga, dan menghantam mereka, 
mengatakan: akankah kamu ber-
diri lagi dan menghakimi orang-
orang ini, dan mengecam hukum 
kami? Jika kamu memiliki kuasa 
yang demikian besar, mengapa 
kamu tidak a membebaskan di-
rimu sendiri?

21 dan banyak hal seperti itu 
mereka katakan kepada mereka, 
sambil mengertakkan gigi me-
reka terhadap mereka, dan me-
ludahi mereka, dan mengatakan: 
Bagaimana kami akan terlihat ke-
tika kami dilaknat?

22 dan banyak hal seperti itu, 
ya, segala macam hal seperti itu 
mereka katakan kepada mereka; 

 14 a alma 12:17.
 16 a alma 1:7–15.

 18 a alma 10:14; 11:20.
 20 a mat. 27:39–43.
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dan demikianlah mereka meng-
ejek mereka selama berhari-hari. 
dan mereka menahan makanan 
dari mereka agar mereka boleh 
lapar, dan air agar mereka boleh 
haus; dan mereka juga mengam-
bil dari mereka pakaian mereka 
sehingga mereka telanjang; dan 
demikianlah mereka diikat de-
ngan tali yang kuat, dan diring-
kukkan di dalam tahanan.

23 dan terjadilah setelah me-
reka demikian menderita selama 
berhari-hari, (dan itu pada hari 
kedua belas, dalam bulan kese-
puluh, pada tahun kesepuluh 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi) maka ha-
kim kepala atas tanah amoniha 
dan banyak dari para pengajar 
mereka dan para ahli hukum me-
reka masuk ke dalam tahanan di 
mana alma dan amulek diikat 
dengan tali.

24 dan hakim kepala berdiri 
di hadapan mereka, dan meng-
hantam mereka lagi, dan ber-
kata kepada mereka: Jika kamu 
memiliki kuasa allah bebas-
kanlah dirimu dari ikatan ini, 
dan kemudian kami akan percaya 
bahwa tuhan akan menghan-
curkan orang-orang ini menu-
rut perkataanmu.

25 dan terjadilah bahwa mereka 
semua maju dan menghantam 
mereka, mengatakan perkataan 
yang sama, bahkan sampai orang 
terakhir; dan ketika yang terakhir 

telah berbicara kepada mereka 
a kuasa allah berada di atas diri 
alma dan amulek, dan mereka 
bangkit dan berdiri pada kaki 
mereka.

26 dan alma berseru, mengata-
kan: Berapa lamakah kami akan 
menderita a kesengsaraan yang 
hebat ini, ya tuhan? ya tuhan, 
berilah kami kekuatan menurut 
iman kami yang adalah kepada 
Kristus, bahkan untuk pembe-
basan. dan mereka memutuskan  
tali yang dengannya mereka di-
ikat; dan ketika orang-orang me-
lihat ini, mereka mulai melarikan 
diri, karena rasa takut akan ke-
hancuran telah datang ke atas 
diri mereka.

27 dan terjadilah bahwa sede-
mikian besarnya rasa takut me-
reka sehingga mereka jatuh ke 
tanah, dan tidak mencapai pintu 
luar a tahanan; dan tanah bergun-
cang dengan amat keras, dan 
tembok-tembok tahanan terko-
yak menjadi dua, sehingga ro-
boh ke tanah; dan hakim kepala, 
dan para ahli hukum, dan imam, 
dan pengajar, yang menghantam 
alma dan amulek, terbunuh oleh 
kerobohannya.

28 dan alma dan amulek kelu-
ar dari tahanan, dan mereka ti-
dak terluka; karena tuhan telah 
memberikan kepada mereka ku-
asa, menurut iman mereka yang 
adalah kepada Kristus. dan me-
reka dengan segera keluar dari 

 25 a alma 8:31.
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tahanan; dan mereka a dilepas-
kan dari ikatan mereka; dan ru-
mah tahanan itu telah roboh ke 
tanah, dan setiap jiwa di sebelah  
dalam tembok-temboknya, kecua-
li alma dan amulek, terbunuh; 
dan mereka dengan segera ma-
suk ke dalam kota.

29 Sekarang, orang-orang sete-
lah mendengar bunyi yang keras 
datang berlarian bersama dalam 
kelompok-kelompok besar un-
tuk mengetahui penyebabnya; 
dan ketika mereka melihat alma 
dan amulek datang keluar dari 
tahanan, dan tembok-temboknya 
telah roboh ke tanah, mereka di-
serang oleh rasa takut yang hebat, 
dan melarikan diri dari hadapan 
alma dan amulek bahkan bagai-
kan seekor kambing melarikan 
diri bersama anak-anaknya dari 
dua ekor singa; dan demikianlah 
mereka melarikan diri dari ha-
dapan alma dan amulek.

PaSal 15

Alma dan Amulek pergi ke Sidom 
dan menegakkan sebuah jemaat—
Alma menyembuhkan Zezrom, yang 
bergabung dengan Gereja—Banyak 
yang dibaptis, dan Gereja menjadi 
berhasil—Alma dan Amulek pergi ke 
Zarahemla. Kira-kira tahun 81 SM.

dan terjadilah bahwa alma dan 
amulek diperintahkan untuk 

pergi dari kota itu; dan mereka 
pergi, dan tiba bahkan di tanah 
Sidom; dan lihatlah, di sana 
mereka menemukan semua 
orang yang telah pergi dari ta-
nah a amoniha, yang telah b diusir 
dan dirajam, karena mereka per-
caya pada perkataan alma.

2 dan mereka menuturkan ke-
pada mereka semua yang telah 
terjadi kepada para a istri dan 
anak mereka, dan juga mengenai 
diri mereka sendiri, dan tentang 
b kuasa pembebasan mereka.

3 dan juga Zezrom terbaring 
sakit di Sidom, dengan demam 
yang membakar, yang disebab-
kan oleh kesukaran hebat dari  
pikirannya karena a kejahatan-
nya, karena dia mengira bahwa 
alma dan amulek tidak ada lagi; 
dan dia mengira bahwa mereka 
telah dibunuh karena kedurha-
kaannya. dan dosa besar ini, dan 
banyak dosanya yang lain, amat 
menekan pikirannya sampai itu 
menjadi amat parah, tanpa me-
miliki pembebasan; oleh karena 
itu dia mulai dihanguskan oleh 
panas yang membakar.

4 Sekarang, ketika dia mende-
ngar bahwa alma dan amulek 
berada di tanah Sidom, hatinya 
mulai memperoleh keberanian; 
dan dia mengirimkan sebuah pe-
san dengan segera kepada me-
reka, menghasratkan mereka 
datang kepadanya.

5 dan terjadilah bahwa mereka 

 28 a yakub 4:6;  
3 Ne. 28:19–22.

15 1 a alma 16:2–3, 9, 11.

  b alma 14:7.
 2 a alma 14:8–14.
  b alma 14:28.

 3 a alma 14:6–7.
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pergi dengan segera, mematuhi 
pesan yang telah dia kirimkan 
kepada mereka; dan mereka ma-
suk ke rumah menuju Zezrom; 
dan mereka mendapatinya di 
atas pembaringannya, sakit, 
sangat lemah dengan demam 
yang membakar; dan pikiran-
nya juga amat parah karena ke-
durhakaanya; dan ketika dia 
melihat mereka dia mengu-
lurkan tangannya, dan memo-
hon mereka agar mereka akan 
menyembuhkannya.

6 dan terjadilah bahwa alma 
berkata kepadanya, menggeng-
gam tangannya: a Percayakah 
engkau pada kuasa Kristus un-
tuk keselamatan?

7 dan dia menjawab dan ber-
kata: ya, aku percaya segala 
perkataan yang telah engkau 
ajarkan.

8 dan alma berkata: Jika engkau 
percaya pada penebusan Kristus 
engkau dapat a disembuhkan.

9 dan dia berkata: ya, aku per-
caya menurut perkataanmu.

10 dan kemudian alma ber-
seru kepada tuhan, mengatakan: 
ya tuhan allah kami, berbelas-
kasihanlah kepada pria ini, dan 
a sembuhkanlah dia menurut 
imannya yang adalah kepada 
Kristus.

11 dan ketika alma telah me-
ngatakan perkataan ini, Zezrom 
a melompat pada kakinya, dan 
mulai berjalan; dan ini terjadi 

yang membuat semua orang 
amat tercengang; dan pengeta-
huan tentang ini menyebar luas 
ke seluruh tanah Sidom.

12 dan alma membaptis Zezrom 
kepada tuhan; dan dia mulai se-
jak waktu itu berkhotbah kepada 
orang-orang.

13 dan alma menegakkan se-
buah jemaat di tanah Sidom, 
dan menahbiskan para imam 
dan pengajar di tanah itu, un-
tuk membaptis kepada tuhan 
barang siapa yang berhasrat un-
tuk dibaptis.

14 dan terjadilah bahwa mereka 
ada banyak; karena mereka ber-
duyun-duyun dari segala daerah 
di sekitar Sidom, dan dibaptis.

15 tetapi sehubungan dengan 
orang-orang yang berada di ta-
nah amoniha, mereka masih  
tetap orang-orang yang keras 
hati dan yang degil; dan me-
reka tidak bertobat dari dosa-
dosa mereka, meyakini segala 
kuasa alma dan amulek berasal 
dari iblis; karena mereka adalah  
dari penganut a Nehor, dan tidak 
percaya pada pertobatan dari  
dosa-dosa mereka.

16 dan terjadilah bahwa alma 
dan amulek, amulek setelah 
a meninggalkan segala emasnya, 
dan perak, dan benda berharga-
nya, yang ada di tanah amoniha, 
demi firman allah, dia b ditolak 
oleh mereka yang dahulunya 
adalah teman-temannya dan 

 6 a mrk. 9:23.
 8 a PtS Penyembuhan.
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juga oleh ayahnya dan kaum 
kerabatnya;

17 Oleh karena itu, setelah alma 
menegakkan jemaat di Sidom, 
melihat a pengendalian diri yang 
besar, ya, melihat bahwa orang-
orang terkendali sehubungan 
dengan kesombongan hati me-
reka, dan mulai b merendahkan 
hati mereka di hadapan allah, 
dan mulai berhimpun bersama 
di tempat-tempat kudus me-
reka untuk c menyembah allah di  
hadapan altar, d berjaga dan ber-
doa secara berkelanjutan, agar 
mereka boleh dibebaskan dari 
Setan, dan dari e kematian, dan 
dari kehancuran—

18 Sekarang, seperti yang aku 
katakan, alma setelah melihat 
segala sesuatu ini, oleh karena 
itu dia membawa amulek dan 
datang ke tanah Zarahemla, dan 
membawanya ke rumahnya sen-
diri, dan melayaninya dalam ke-
sukarannya, dan menguatkannya 
di dalam tuhan.

19 dan demikianlah berakhir 
tahun kesepuluh masa peme-
rintahan para hakim atas orang-
orang Nefi.

PaSal 16

Orang-orang Laman menghancur-
kan orang-orang Amoniha—Zoram 
memimpin orang-orang Nefi me-
nuju kemenangan atas orang-orang 

Laman—Alma dan Amulek dan ba-
nyak yang lain mengkhotbahkan fir-
man—Mereka mengajarkan bahwa 
setelah kebangkitan-Nya Kristus 
akan menampakkan diri kepada 
orang-orang Nefi. Kira-kira tahun 
81–77 SM.

dan terjadilah pada tahun kese-
belas masa pemerintahan para 
hakim atas orang-orang Nefi, 
pada hari kelima bulan kedua, 
setelah ada banyak kedamaian 
di tanah Zarahemla, setelah ti-
dak ada peperangan tidak juga 
perselisihan selama sejumlah ta-
hun tertentu, bahkan sampai hari 
kelima bulan kedua dalam tahun 
kesebelas, ada seruan perang ter-
dengar di seluruh negeri.

2 Karena lihatlah, pasukan 
orang laman telah masuk ke 
sisi padang belantara, ke dalam 
perbatasan negeri, bahkan ke 
dalam Kota a amoniha, dan mu-
lai membunuh orang-orang dan 
menghancurkan kota.

3 dan sekarang, terjadilah, se-
belum orang-orang Nefi dapat 
membentuk suatu pasukan yang 
cukup untuk menghalau mereka 
keluar dari tanah itu, mereka te-
lah a menghancurkan orang-orang 
yang berada di Kota amoniha, 
dan juga sebagian yang di sekitar 
perbatasan Nuh, dan membawa 
yang lain tertawan ke padang 
belantara.

4 Sekarang, terjadilah bahwa 

 17 a alma 16:21.
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orang-orang Nefi berhasrat un-
tuk mendapatkan mereka yang 
telah dibawa pergi tertawan ke 
padang belantara.

5 Oleh karena itu, dia yang te-
lah ditetapkan sebagai panglima 
utama atas pasukan orang Nefi, 
(dan namanya adalah Zoram, dan 
dia memiliki dua putra, lehi dan 
aha)—sekarang, Zoram dan ke-
dua putranya, tahu bahwa alma 
adalah imam tinggi atas gereja, 
dan setelah mendengar bahwa 
dia memiliki roh nubuat, oleh 
karena itu mereka pergi kepa-
danya dan menghasratkan dari-
nya untuk mengetahui ke mana 
tuhan menghendaki agar me-
reka hendaknya pergi ke padang 
belantara dalam pencarian akan 
saudara-saudara mereka, yang te-
lah dibawa tertawan oleh orang-
orang laman.

6 dan terjadilah bahwa alma 
a bertanya kepada tuhan me-
ngenai masalah itu. dan alma 
kembali dan berkata kepada 
mereka: lihatlah, orang-orang 
laman akan menyeberangi Su-
ngai Sidon di padang belantara 
selatan, jauh melampaui perba-
tasan tanah manti. dan lihatlah 
di sana kamu akan menemui me-
reka, di timur Sungai Sidon, dan 
di sana tuhan akan menyerahkan 
kepadamu saudara-saudaramu 
yang telah dibawa tertawan oleh 
orang-orang laman.

7 dan terjadilah bahwa Zoram 

dan para putranya menyebe-
rangi Sungai Sidon, bersama 
pasukan mereka, dan berbaris 
pergi melampaui perbatasan 
manti ke padang belantara se-
latan, yang berada di sisi timur 
Sungai Sidon.

8 dan mereka menyerang pa-
sukan orang laman, dan orang-
orang laman tercerai-berai dan 
dihalau ke padang belantara; 
dan mereka membawa saudara-
saudara mereka yang telah di-
bawa tertawan oleh orang-orang 
laman, dan tidak ada satu jiwa 
pun dari mereka telah hilang 
yang dibawa tertawan. dan me-
reka dibawa oleh saudara-sau-
dara mereka untuk menguasai 
tanah mereka sendiri.

9 dan demikianlah berakhir 
tahun kesebelas para hakim, 
orang-orang laman telah dihalau 
keluar dari tanah itu, dan orang-
orang amoniha a dihancurkan; 
ya, setiap jiwa yang hidup dari 
orang-orang amoniha telah b di-
hancurkan, dan juga kota besar 
mereka, yang mereka katakan  
tidak dapat allah hancurkan,  
karena besarnya.

10 tetapi lihatlah, dalam a satu 
hari itu ditinggalkan telantar; 
dan bangkai-bangkainya diko-
yak oleh anjing dan binatang 
buas padang belantara.

11 Walaupun demikian, sete-
lah berhari-hari tubuh mati me-
reka ditimbun di atas permukaan 
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tanah, dan itu ditutupi dengan 
penutup yang dangkal. dan se-
karang, sedemikian hebatnya 
baunya sehingga orang-orang 
tidak masuk untuk memiliki 
tanah amoniha selama berta-
hun-tahun. dan itu disebut Ke-
musnahan kaum Nehor; karena 
mereka adalah penganut a Nehor, 
yang dibunuh; dan tanah mereka 
tetap telantar.

12 dan orang-orang laman 
tidak datang lagi untuk ber-
perang melawan orang-orang 
Nefi sampai tahun keempat be-
las masa pemerintahan para ha-
kim atas orang-orang Nefi. dan 
demikianlah selama tiga tahun 
orang-orang Nefi mengalami 
kedamaian berkelanjutan di se-
luruh negeri.

13 dan alma dan amulek pergi 
mengkhotbahkan pertobatan ke-
pada orang-orang di a bait suci 
mereka, dan di tempat kudus 
mereka, dan juga di b sinagoge 
mereka, yang dibangun menurut 
cara orang-orang yahudi.

14 dan sebanyak yang mau 
mendengar perkataan mereka, ke-
pada mereka, mereka berikan fir-
man allah, tanpa a rasa pilih kasih 
apa pun, secara berkelanjutan.

15 dan demikianlah alma dan 
amulek pergi, dan juga banyak 
lagi yang telah dipilih untuk 

pekerjaan itu, untuk mengkhot-
bahkan firman ke seluruh negeri. 
dan penegakan gereja menjadi 
umum di seluruh negeri, dan di 
seluruh daerah sekitarnya, di an-
tara seluruh orang Nefi.

16 dan a tidak ada ketidakse-
taraan di antara mereka; tuhan 
mencurahkan roh-Nya ke atas 
seluruh permukaan negeri un-
tuk mempersiapkan pikiran 
anak-anak manusia, atau untuk 
mempersiapkan b hati mereka me-
nerima firman yang akan diajar-
kan di antara mereka pada waktu 
kedatangan-Nya—

17 agar mereka boleh tidak ter-
keraskan terhadap firman, agar 
mereka boleh tidak menjadi tidak 
percaya, dan berlanjut ke kehan-
curan, tetapi agar mereka boleh 
menerima firman dengan suka-
cita, dan bagaikan suatu a cabang 
dientenkan pada b pokok yang 
sejati, agar mereka boleh masuk 
ke dalam c peristirahatan tuhan 
allah mereka.

18 Sekarang, para a imam itu 
yang pergi ke antara orang-
orang berkhotbah menentang 
segala dusta, dan b tipuan, dan 
c keirihatian, dan pertengkaran, 
dan pertikaian, dan kedengkian, 
dan pencacimakian, dan pencu-
rian, perampokan, penjarahan, 
pembunuhan, perbuatan zina, 

 11 a alma 1:15; 24:28–30.
 13 a 2 Ne. 5:16.
  b alma 21:4–6, 20.
 14 a alma 1:30.
 16 a mosia 18:19–29; 

4 Ne. 1:3.

  b PtS hati yang 
hancur.

 17 a yakub 5:24.
  b PtS Kebun anggur 

tuhan.
  c alma 12:37; 

13:10–13.
 18 a alma 15:13.
  b PtS menipu.
  c PtS iri. 
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dan segala macam pengumbaran 
nafsu, menyerukan bahwa hal-
hal ini seharusnya tidak demikian 
adanya—

19 mengamanatkan apa yang 
mesti sesaat lagi datang; ya, 
mengamanatkan a kedatangan 
Putra allah, penderitaan dan ke-
matian-Nya, dan juga kebang-
kitan orang mati.

20 dan banyak dari orang-orang 
itu bertanya mengenai tempat di 
mana Putra allah akan datang; 
dan mereka diajarkan bahwa 
dia akan a menampakkan diri 
kepada mereka b setelah kebang-
kitan-Nya; dan ini orang-orang 
dengar dengan sukacita dan  
kegembiraan yang besar.

21 dan sekarang, setelah gereja 
ditegakkan di seluruh negeri—se-
telah memperoleh a kemenangan 
atas iblis, dan firman allah di-
khotbahkan dalam kemurnian-
nya di seluruh negeri, dan tuhan 
mencurahkan berkat-berkat-Nya 
ke atas diri orang-orang—demi-
kianlah berakhir tahun keempat 
belas masa pemerintahan para 
hakim atas orang-orang Nefi.

Sebuah laporan tentang para 
putra mosia, yang menolak hak-
hak mereka atas kerajaan demi 
firman allah, dan pergi ke tanah 
Nefi untuk berkhotbah kepada 
orang-orang laman; penderitaan 

dan pembebasan mereka—me-
nurut catatan alma.

Meliputi Pasal 17 sampai dengan 27.

PaSal 17

Para putra Mosia memiliki roh nu-
buat dan wahyu—Mereka pergi ke 
berbagai jalan mereka untuk memak-
lumkan firman kepada orang-orang 
Laman—Amon pergi ke tanah Ismael 
dan menjadi hamba Raja Lamoni—
Amon menyelamatkan kawanan ter-
nak raja dan membunuh musuhnya 
di Perairan Sebus. Ayat 1–3, kira-
kira tahun 77 SM; ayat 4, kira-kira 
tahun 91–77 SM; dan ayat 5–39, ki-
ra-kira tahun 91 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
sewaktu alma sedang melakukan 
perjalanan dari tanah Gideon ke 
arah selatan, jauh ke tanah manti, 
lihatlah, yang membuatnya ter-
cengang, dia a bertemu dengan 
para b putra mosia yang mela-
kukan perjalanan menuju tanah 
Zarahemla.

2 Sekarang, para putra mosia 
ini berada bersama alma pada 
waktu malaikat a pertama kali  
menampakkan diri kepadanya; 
oleh karena itu alma amat ber-
sukacita melihat saudara-sauda-
ranya; dan yang lebih menambah 
sukacitanya, mereka masihlah 

 19 a PtS yesus Kristus—
Nubuat tentang 
kelahiran dan kema-
tian yesus Kristus.

 20 a 2 Ne. 26:9;  
3 Ne. 11:7–14.

  b 1 Ne. 12:4–6.
 21 a alma 15:17.

17 1 a alma 27:16.
  b mosia 27:34.
 2 a mosia 27:11–17. 
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saudara-saudaranya di dalam 
tuhan; ya, dan mereka telah men-
jadi kuat dalam pengetahuan ten-
tang kebenaran; karena mereka 
adalah pria yang berpengertian 
sehat dan mereka telah b menye-
lidiki tulisan suci dengan tekun, 
agar mereka boleh mengetahui 
firman allah.

3 tetapi ini belumlah semua-
nya; mereka telah memberikan 
diri mereka sendiri pada banyak 
doa, dan a puasa; oleh karena itu 
mereka memiliki roh nubuat, dan 
roh wahyu, dan bilamana me-
reka b mengajar, mereka menga-
jar dengan kuasa dan wewenang 
dari allah.

4 dan mereka telah mengajar-
kan firman allah untuk kurun 
waktu empat belas tahun di an-
tara orang-orang laman, telah 
mengalami banyak a keberha-
silan dalam b membawa banyak 
orang pada pengetahuan ten-
tang kebenaran; ya, oleh kuasa 
perkataan mereka banyak yang 
dibawa ke hadapan altar allah, 
untuk memanggil nama-Nya dan 
c mengakui dosa-dosa mereka di 
hadapan-Nya.

5 Sekarang, inilah keadaan yang 
menyertai mereka dalam perja-
lanan mereka, karena mereka 
mengalami banyak kesengsa-
raan; mereka banyak menderita, 
baik dalam tubuh maupun dalam 

pikiran, seperti kelaparan, keha-
usan dan keletihan, dan juga ba-
nyak a kerja di dalam roh.

6 Sekarang, inilah perjalanan 
mereka: Setelah a mohon diri dari 
ayah mereka, mosia, pada tahun 
pertama para hakim; setelah b me-
nolak kerajaan yang ayah mereka 
berhasrat untuk anugerahkan ke 
atas diri mereka, dan juga ini ada-
lah pikiran rakyat;

7 Walaupun demikian me-
reka pergi keluar dari tanah 
Zarahemla, dan membawa pe-
dang mereka, dan tombak me-
reka, dan busur mereka, dan 
anak panah mereka, dan umban 
mereka; dan ini mereka lakukan 
agar mereka boleh menyediakan 
makanan bagi diri mereka saat di 
padang belantara.

8 dan demikianlah mereka be-
rangkat ke padang belantara 
dengan sejumlah orang mereka 
yang telah mereka pilih, untuk 
pergi ke tanah Nefi, untuk meng-
khotbahkan firman allah kepada 
orang-orang laman.

9 dan terjadilah bahwa mereka 
melakukan perjalanan berhari-
hari di padang belantara, dan 
mereka banyak berpuasa dan 
banyak a berdoa agar tuhan akan 
memberikan kepada mereka se-
bagian dari roh-Nya untuk pergi 
bersama mereka, dan tinggal ber-
sama mereka, agar mereka boleh 

 2 b PtS tulisan Suci.
 3 a PtS doa; Puasa.
  b PtS mengajar—

mengajar dengan 
roh.

 4 a alma 29:14.
  b PtS Pekerjaan 

misionaris.
  c PtS Pengakuan.
 5 a alma 8:10.

 6 a mosia 28:1, 5–9.
  b mosia 29:3.
 9 a alma 25:17.  

PtS doa. 
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menjadi b alat dalam tangan allah 
untuk membawa, jika mungkin, 
saudara-saudara mereka, orang-
orang laman, pada pengeta-
huan tentang kebenaran, pada 
pengetahuan tentang kenistaan 
c tradisi leluhur mereka, yang ti-
daklah benar.

10 dan terjadilah bahwa tuhan 
a mengunjungi mereka dengan 
b roh-Nya, dan berfirman kepada 
mereka: c terhiburlah. dan me-
reka terhibur.

11 dan tuhan berfirman kepada 
mereka juga: Pergilah ke antara 
orang-orang laman, saudara-
saudaramu, dan tegakkanlah 
firman-Ku; namun kamu akan 
a sabar dalam kepanjangsabaran 
dan kesengsaraan, agar kamu bo-
leh memperlihatkan contoh yang 
baik kepada mereka di dalam 
aku, dan aku akan menjadikan 
engkau alat dalam tangan-Ku un-
tuk keselamatan banyak jiwa.

12 dan terjadilah bahwa hati 
para putra mosia, dan juga me-
reka yang bersama mereka, mem-
peroleh keberanian untuk pergi 
kepada orang-orang laman un-
tuk memaklumkan kepada me-
reka firman allah.

13 dan terjadilah ketika me-
reka telah tiba di perbatasan ne-
geri orang-orang laman, bahwa 
mereka a memisahkan diri dan 
pergi yang satu dari yang lain, 

percaya kepada tuhan bahwa 
mereka akan bertemu kembali 
pada penutupan b panen mereka; 
karena mereka percaya bahwa be-
sarlah pekerjaan yang telah me-
reka upayakan.

14 dan pastilah itu berat, karena 
mereka telah berupaya untuk 
mengkhotbahkan firman allah 
kepada suatu bangsa yang a liar 
dan yang terkeraskan dan yang 
garang; bangsa yang senang da-
lam membunuh orang-orang 
Nefi, dan merampok dan menja-
rah mereka; dan hati mereka di-
taruh pada kekayaan, atau pada 
emas dan perak, dan batu ber-
harga; namun mereka berupaya 
mendapatkan benda-benda ini 
dengan membunuh dan menja-
rah, agar mereka boleh tidak be-
kerja untuk itu dengan tangan 
mereka sendiri.

15 demikianlah mereka adalah 
bangsa yang sangat malas, ba-
nyak dari mereka menyembah 
berhala, dan a kutukan allah telah 
jatuh ke atas diri mereka karena 
b tradisi leluhur mereka; terlepas 
dari janji-janji tuhan yang diu-
lurkan kepada mereka dengan 
syarat pertobatan.

16 Oleh karena itu, inilah a alasan 
yang untuknya para putra mosia 
telah mengupayakan pekerjaan 
itu, bahwa barangkali mereka 
boleh membawa mereka pada 

 9 b mosia 23:10;  
alma 26:3.

  c alma 3:10–12.
 10 a a&P 5:16.
  b PtS roh Kudus.

  c alma 26:27.
 11 a alma 20:29. PtS Sa-

bar, Kesabaran.
 13 a alma 21:1.
  b mat. 9:37.

 14 a mosia 10:12.
 15 a alma 3:6–19;  

3 Ne. 2:15–16.
  b alma 9:16–24; 18:5.
 16 a mosia 28:1–3.
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pertobatan; bahwa barangkali 
mereka boleh membawa mereka 
untuk mengetahui tentang ren-
cana penebusan.

17 Oleh karena itu mereka me-
misahkan diri yang satu dari 
yang lain, dan pergi ke antara 
mereka, setiap orang sendirian, 
menurut firman dan kuasa allah 
yang diberikan kepadanya.

18 Sekarang, amon yang ada-
lah kepala di antara mereka, 
atau lebih tepat dia yang mela-
yani bagi mereka, dan dia pergi 
dari mereka, setelah a member-
kati mereka menurut berbagai 
jabatan mereka, setelah mem-
berikan firman allah kepada 
mereka, atau melayani bagi me-
reka sebelum kepergiannya; dan 
demikianlah mereka melakukan 
berbagai perjalanan mereka ke 
seluruh negeri.

19 dan amon pergi ke tanah 
ismael, tanah yang dinamai 
menurut para putra a ismael, 
yang juga menjadi orang-orang 
laman.

20 dan sewaktu amon me-
masuki tanah ismael, orang-
orang laman menangkapnya dan 
mengikatnya, sebagaimana ke-
biasaan mereka untuk mengikat 
semua orang Nefi yang jatuh ke 
dalam tangan mereka, dan mem-
bawa mereka ke hadapan raja; 
dan demikianlah dibiarkan pada 
kesenangan raja untuk membu-
nuh mereka, atau untuk mena-
han mereka dalam penawanan, 

atau untuk melemparkan mereka 
ke dalam tahanan, atau untuk 
mengusir mereka keluar dari ne-
gerinya, menurut kehendak dan 
kesenangannya.

21 dan demikianlah amon di-
bawa ke hadapan raja yang ber-
kuasa atas tanah ismael; dan 
namanya adalah lamoni; dan dia 
adalah keturunan ismael.

22 dan raja bertanya kepada 
amon apakah itu adalah hasrat-
nya untuk berdiam di tanah itu di 
antara orang-orang laman, atau 
di antara rakyatnya.

23 dan amon berkata kepa-
danya: ya, aku berhasrat untuk 
berdiam di antara orang-orang 
ini untuk suatu masa; ya, dan 
barangkali sampai harinya aku 
mati.

24 dan terjadilah bahwa raja 
lamoni amat senang dengan 
amon, dan menyuruh agar ikat-
annya hendaknya dilepaskan; 
dan dia menghendaki agar amon 
hendaknya mengambil salah  
seorang putrinya menjadi istri.

25 tetapi amon berkata kepada-
nya: tidak, tetapi aku akan men-
jadi hambamu. Oleh karena itu 
amon menjadi hamba bagi raja 
lamoni. dan terjadilah bahwa 
dia ditempatkan di antara para 
hamba yang lain untuk men-
jaga kawanan ternak lamoni, 
menurut kebiasaan orang-orang 
laman.

26 dan setelah dia berada da-
lam pelayanan raja selama tiga 

 18 a PtS Berkat.  19 a 1 Ne. 7:4–6.
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hari, sewaktu dia bersama para 
pelayan orang laman pergi ber-
sama kawanan ternak mereka ke 
tempat air, yang disebut Perairan 
Sebus, dan semua orang laman 
menggiring ternak mereka ke-
mari, agar itu boleh memperoleh 
air—

27 Oleh karena itu, sewaktu 
amon dan para hamba raja se-
dang menggiring kawanan ter-
nak mereka ke tempat air ini, 
lihatlah, sejumlah orang laman 
tertentu, yang telah berada ber-
sama kawanan ternak mereka 
untuk memberi air, berdiri dan 
mencerai-beraikan kawanan 
ternak amon dan para hamba 
raja, dan mereka mencerai-be-
raikannya sedemikian rupa se-
hingga melarikan diri ke berbagai 
arah.

28 Sekarang, para hamba raja 
mulai menggerutu, mengata-
kan: Sekarang raja akan mem-
bunuh kita, seperti dia telah 
bunuh saudara-saudara kita ka-
rena kawanan ternak mereka di-
cerai-beraikan karena kejahatan 
orang-orang ini. dan mereka mu-
lai menangis amat keras, menga-
takan: lihatlah, kawanan ternak 
kita tercerai-berai sudah.

29 Sekarang, mereka menangis 
oleh karena rasa takut dibunuh. 
Sekarang, ketika amon melihat 
ini hatinya digembungkan di da-
lamnya dengan sukacita; karena, 
katanya, aku akan memperli-
hatkan kekuatanku kepada me-
reka ini para hamba sesamaku, 
atau kekuatan yang ada dalam 

diriku, dalam mengembalikan 
kawanan ternak ini kepada raja, 
agar aku boleh memenangkan 
hati mereka ini para hamba se-
samaku, agar aku boleh menun-
tun mereka untuk percaya pada 
perkataanku.

30 dan sekarang, ini adalah 
pikiran amon, ketika dia meli-
hat kesengsaraan mereka yang 
dia istilahkan sebagai saudara-
saudaranya.

31 dan terjadilah bahwa dia 
membujuk mereka dengan per-
kataannya, mengatakan: Sauda-
ra-saudaraku, jadilah riang dan 
marilah kita pergi dalam penca-
rian kawanan ternak itu, dan kita 
akan mengumpulkannya ber-
sama dan membawanya kem-
bali ke tempat air; dan dengan 
demikian kita akan melindungi 
kawanan ternak bagi raja dan dia 
tidak akan membunuh kita.

32 dan terjadilah bahwa mereka 
pergi dalam pencarian kawanan 
ternak itu, dan mereka mengikuti 
amon, dan mereka bergegas de-
ngan kecepatan tinggi dan meng-
hadang kawanan ternak raja, dan 
mengumpulkannya bersama 
kembali ke tempat air.

33 dan orang-orang itu kembali 
berdiri untuk mencerai-beraikan 
kawanan ternak mereka; tetapi 
amon berkata kepada saudara-
saudaranya: Kelilingi kawanan 
ternak itu agar tidak melarikan 
diri; dan aku pergi dan berjuang 
melawan orang-orang ini yang 
mencerai-beraikan kawanan  
ternak kita.
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34 Oleh karena itu, mereka me-
lakukan seperti yang amon pe-
rintahkan kepada mereka, dan 
dia pergi dan berdiri untuk ber-
juang melawan mereka yang 
berdiri di dekat Perairan Sebus; 
dan mereka dalam jumlah yang 
tidak sedikit.

35 Oleh karena itu mereka tidak 
takut kepada amon, karena me-
reka mengira bahwa salah satu 
dari orang-orang mereka dapat 
membunuhnya menurut kese-
nangan mereka, karena mereka 
tidak tahu bahwa tuhan telah 
berjanji kepada mosia bahwa 
dia akan a membebaskan para 
putranya dari tangan mereka; 
tidak juga mereka tahu apa pun 
mengenai tuhan; oleh karena itu 
mereka senang akan kehancuran 
saudara-saudara mereka; dan ka-
rena alasan ini mereka berdiri un-
tuk mencerai-beraikan kawanan 
ternak raja.

36 tetapi a amon maju dan  
mulai menghujani mereka de-
ngan batu dengan umbannya; 
ya, dengan kekuatan dahsyat 
dia melontarkan batu-batu ke 
antara mereka; dan demikian-
lah dia membunuh b sejumlah 
tertentu dari mereka sedemi-
kian rupa sehingga mereka mu-
lai tercengang oleh kekuatannya; 
walaupun demikian mereka ma-
rah karena terbunuhnya sauda-
ra-saudara mereka, dan mereka 
bertekad bahwa dia akan jatuh; 

oleh karena itu, melihat bahwa  
mereka c tidak dapat mengenai-
nya dengan batu-batu mereka, 
mereka tampil dengan gada un-
tuk membunuhnya.

37 tetapi lihatlah, setiap orang 
yang mengangkat gadanya un-
tuk menghantam amon, dia me-
menggal lengan mereka dengan 
pedangnya; karena dia menahan 
pukulan-pukulan mereka dengan 
menghantam lengan mereka de-
ngan mata pedangnya, sedemi-
kian rupa sehingga mereka mulai 
tercengang, dan mulai melarikan 
diri dari hadapannya; ya, dan 
mereka tidak sedikit jumlahnya; 
dan dia menyebabkan mereka 
melarikan diri karena kekuatan 
lengannya.

38 Sekarang, enam orang dari 
mereka telah jatuh dengan um-
ban, tetapi dia tidak membunuh 
seorang pun kecuali pemimpin 
mereka dengan pedangnya; dan 
dia memenggal sebanyak lengan 
mereka yang diangkat melawan-
nya, dan itu tidaklah sedikit.

39 dan ketika dia telah meng-
halau mereka jauh-jauh, dia 
kembali dan mereka memberi 
air kawanan ternak mereka dan 
mengembalikannya ke padang 
rumput raja, dan kemudian ma-
suk menghadap raja, dengan 
membawa lengan-lengan yang 
telah dipenggal oleh pedang  
amon, dari mereka yang ber-
upaya untuk membunuhnya; dan 

 35 a mosia 28:7;  
alma 19:22–23.

 36 a eter 12:15.
  b alma 18:16.

  c alma 18:3.
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itu dibawa masuk ke hadapan 
raja untuk kesaksian akan apa 
yang telah mereka lakukan.

PaSal 18

Raja Lamoni mengira bahwa Amon 
adalah Roh Agung—Amon meng-
ajari raja tentang Penciptaan, 
urusan Allah dengan manusia, 
dan penebusan yang datang melalui 
Kristus—Lamoni percaya dan jatuh 
ke tanah seolah-olah mati. Kira-kira 
tahun 90 SM.

dan terjadilah bahwa raja 
lamoni menyuruh agar para 
hambanya hendaknya maju dan 
bersaksi terhadap segala sesuatu 
yang telah mereka lihat menge-
nai masalah itu.

2 dan ketika mereka semua  
telah bersaksi tentang apa yang 
telah mereka lihat, dan dia telah  
mendapat tahu tentang kesetia an 
a m o n  d a l a m  m e l i n d u n g i  
kawanan ternaknya, dan juga 
tentang kekuatannya yang besar 
dalam berjuang melawan mereka 
yang berupaya untuk membu-
nuhnya, dia amat tercengang, 
dan berkata: Pastilah, ini lebih 
daripada seorang manusia. li-
hatlah, bukankah ini roh agung 
yang mengirim hukuman yang 
demikian besar ke atas orang-
orang ini, karena pembunuhan-
pembunuhan mereka?

3 dan mereka menjawab ke-
pada raja, dan berkata: apakah  
dia adalah roh agung atau se-
orang manusia, kami tidak tahu; 
tetapi sebanyak ini yang kami 
ketahui, bahwa dia a tidak dapat 
dibunuh oleh musuh raja; tidak 
juga mereka dapat mencerai-be-
raikan kawanan ternak raja ketika 
dia bersama kami, karena keah-
liannya dan kekuatan besarnya; 
oleh karena itu, kami tahu bahwa 
dia adalah teman bagi raja. dan 
sekarang, ya raja, kami tidak 
percaya bahwa seorang manusia  
memiliki kekuatan demikian  
besar, karena kami tahu dia tidak 
dapat dibunuh.

4 dan sekarang, ketika raja men-
dengar perkataan ini, dia berkata 
kepada mereka: Sekarang aku 
tahu bahwa itulah roh agung; 
dan dia telah turun pada waktu 
ini untuk melindungi nyawamu, 
agar aku boleh tidak a membu-
nuhmu seperti yang aku lakukan 
terhadap saudara-saudaramu. 
Sekarang, inilah roh agung 
tentang siapa leluhur kita telah 
berbicara.

5 Sekarang,  inilah tradisi 
lamoni, yang telah dia terima  
dari ayahnya, bahwa ada se orang 
a roh agung. Sekalipun mereka  
percaya kepada seorang roh 
agung, mereka mengira bahwa  
apa pun yang mereka lakukan 
adalah benar; walaupun demi-
kian, lamoni mulai amat takut, 

18 3 a alma 17:34–38.
 4 a alma 17:28–31.

 5 a alma 19:25–27. 
PtS Ke-allah-an.
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dengan rasa takut bahwa dia te-
lah melakukan kekeliruan dalam 
membunuh para hambanya;

6 Karena dia telah membunuh 
banyak dari mereka karena sau-
dara-saudara mereka telah men-
cerai-beraikan kawanan ternak 
mereka di tempat air; dan de-
mikianlah, karena mereka te-
lah mengalami kawanan ternak 
mereka dicerai-beraikan mereka 
dibunuh.

7 Sekarang, adalah praktik 
orang-orang laman ini untuk 
berdiri di dekat Perairan Sebus 
untuk mencerai-beraikan ka-
wanan ternak orang-orang itu, 
agar dengan demikian mereka 
boleh menghalau pergi banyak 
ternak yang tercerai-berai ke ta-
nah mereka sendiri, yang ada-
lah praktik menjarah di antara 
mereka.

8 dan terjadilah bahwa raja 
lamoni bertanya kepada para 
hambanya, mengatakan: di ma-
nakah pria ini yang memiliki ke-
kuatan demikian besar?

9 dan mereka berkata kepa-
danya: lihatlah, dia sedang 
memberi makan kuda-kudamu. 
Sekarang, raja telah memerin-
tahkan para hambanya, sebelum 
waktu pemberian air kawanan 
ternak mereka, bahwa mereka 
hendaknya mempersiapkan kuda 
dan kereta kudanya, dan meman-
dunya pergi ke tanah Nefi; karena 
telah ada perayaan besar ditetap-
kan di tanah Nefi, oleh ayah dari 
lamoni, yang adalah raja atas se-
luruh negeri.

10 Sekarang, ketika raja lamoni 
mendengar bahwa amon sedang 
mempersiapkan kuda-kudanya 
dan kereta-kereta kudanya dia 
makin tercengang, karena kese-
tiaan amon, mengatakan: Pas-
tinya tidak pernah ada seorang 
hamba pun di antara semua ham-
baku yang telah sedemikian setia-
nya seperti pria ini; karena dia  
bahkan ingat semua perintahku 
untuk menjalankannya.

11 Sekarang, aku pastilah tahu 
bahwa inilah roh agung, dan 
aku menghasratkannya agar dia 
datang masuk kepadaku, tetapi 
aku tidak berani.

12 dan terjadilah bahwa ke-
tika amon telah mempersiap-
kan kuda-kuda dan kereta-kereta 
kuda untuk raja dan para ham-
banya, dia masuk menghadap 
raja, dan dia melihat bahwa air 
muka raja berubah; oleh karena 
itu dia hampir kembali keluar 
dari hadapannya.

13 dan salah seorang hamba 
raja berkata kepadanya, rabana, 
yang adalah, bila ditafsirkan, raja 
yang penuh kuasa atau agung, 
menganggap raja-raja mereka 
penuh kuasa; dan demikianlah 
dia berkata kepadanya: rabana, 
raja menghasratkan engkau un-
tuk tinggal.

14 Oleh karena itu amon mem-
balikkan dirinya kepada raja, 
dan berkata kepadanya: apa 
yang engkau kehendaki agar aku 
hendaknya lakukan bagimu, ya 
raja? dan raja tidak menjawab-
nya untuk kurun waktu satu jam, 
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menurut waktu mereka, karena 
dia tidak tahu apa yang hendak-
nya dia katakan kepadanya.

15 dan terjadilah bahwa amon 
berkata kepadanya lagi: apa 
yang engkau hasratkan dariku? 
tetapi raja tidak menjawabnya.

16 dan terjadilah bahwa amon, 
dipenuhi dengan roh allah, 
oleh karena itu dia mengenali 
a pikiran raja. dan dia berkata 
kepadanya: apakah karena eng-
kau telah mendengar bahwa aku 
membela para hambamu dan 
kawanan ternakmu, dan mem-
bunuh tujuh orang dari saudara-
saudara mereka dengan umban 
dan dengan pedang, dan me-
menggal lengan dari yang lain, 
untuk membela kawanan ter-
nak dan para hambamu; lihat-
lah, inikah yang menyebabkan 
ketakjubanmu?

17 aku berkata kepadamu, apa-
kah itu, sehingga ketakjubanmu 
demikian besar? lihatlah, aku 
adalah seorang manusia, dan 
adalah hambamu; oleh karena 
itu, apa pun yang engkau hasrat-
kan yang adalah benar, itu akan 
aku lakukan.

18 Sekarang, ketika raja telah 
mendengar perkataan ini, dia 
takjub kembali, karena dia meli-
hat bahwa amon dapat a menge-
nali pikirannya; tetapi terlepas 
dari ini, raja lamoni membuka 
mulutnya, dan berkata kepada-
nya: Siapakah engkau? apakah 

engkau roh agung itu, yang b me-
ngetahui segala sesuatu?

19 amon menjawab dan berkata 
kepadanya: Bukan aku.

20 dan raja berkata: Bagaimana 
engkau tahu pikiran hatiku? 
engkau boleh berbicara dengan 
berani, dan memberi tahu aku 
mengenai hal-hal ini, dan juga 
beri tahu aku dengan kekuatan 
apa kamu membunuh dan me-
menggal lengan saudara-sau-
daraku yang mencerai-beraikan 
kawanan ternakku—

21 dan sekarang, jika engkau 
akan memberi tahu aku menge-
nai hal-hal ini, apa pun yang eng-
kau hasratkan akan aku berikan 
kepadamu; dan jika diperlukan, 
aku akan mengawal engkau de-
ngan pasukanku; tetapi aku tahu 
bahwa engkau lebih kuat dari-
pada mereka semua; walaupun 
demikian, apa pun yang engkau 
hasratkan dariku akan aku beri-
kan itu kepadamu.

22 Sekarang, amon yang adalah 
bijak, namun tak berbahaya, dia 
berkata kepada lamoni: akankah 
engkau menyimak perkataanku, 
jika aku memberi tahu kamu de-
ngan kekuatan apa aku melaku-
kan hal-hal ini? dan inilah apa 
yang aku hasratkan darimu.

23 dan raja menjawabnya, dan 
berkata: ya, aku akan memerca-
yai segala perkataanmu. dan de-
mikianlah dia tertangkap dengan 
tipu daya.

 16 a alma 12:3.
 18 a PtS Karunia 

Pembedaan.
  b PtS Ke-allah-an.
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24 dan amon mulai berbicara 
kepadanya dengan a keberanian, 
dan berkata kepadanya: Percaya-
kah engkau bahwa ada se orang 
allah?

25 dan dia menjawab, dan ber-
kata kepadanya: aku tidak tahu 
apa artinya itu.

26 dan kemudian amon ber-
kata: Percayakah engkau bahwa 
ada seorang roh agung?

27 dan dia berkata, ya.
28 dan amon berkata: ini ada-

lah allah. dan amon berkata 
kepadanya lagi: Percayakah eng-
kau bahwa roh agung ini, yang 
adalah allah, menciptakan se-
gala sesuatu yang ada di surga 
dan di bumi?

29 dan dia berkata: ya, aku 
percaya bahwa dia mencipta-
kan segala sesuatu yang ada di 
bumi; tetapi aku tidak menge-
nal surga.

30 dan amon berkata kepada-
nya: Surga adalah suatu tempat 
di mana allah berdiam dan se-
mua malaikat kudus-Nya.

31 dan raja lamoni berkata: 
apakah itu di atas bumi?

32 dan amon berkata: ya, dan 
dia memandang ke bawah ke 
atas semua anak manusia; dan 
dia mengetahui segala a pikiran 
dan maksud hati; karena oleh ta-
ngan-Nya mereka semua dicip-
takan sejak awal.

33 dan raja lamoni berkata: 
aku percaya segala hal ini yang 
telah engkau ucapkan. apakah 
engkau diutus dari allah?

34 amon berkata kepadanya: 
aku adalah seorang manusia; 
dan a manusia pada awalnya di-
ciptakan menurut rupa allah, 
dan aku dipanggil oleh roh Ku-
dus-Nya untuk b mengajarkan 
hal-hal ini kepada bangsa ini, 
agar mereka boleh dibawa pada 
suatu pengetahuan tentang apa 
yang tepat dan benar;

35 dan sebagian dari a roh itu 
berdiam dalam diriku, yang 
memberiku b pengetahuan, dan 
juga kekuatan menurut iman 
dan hasratku yang ada di da-
lam allah.

36 Sekarang, ketika amon te-
lah mengatakan perkataan ini, 
dia mulai dengan penciptaan du-
nia, dan juga penciptaan adam, 
dan menceritakan kepadanya se-
gala hal mengenai kejatuhan ma-
nusia, dan a menceritakan kembali 
dan membeberkan di hadapan-
nya catatan-catatan dan b tulisan 
suci yang kudus dari bangsa itu, 
yang telah dibicarakan oleh para 
c nabi, bahkan hingga waktu ke-
tika bapa mereka, lehi, mening-
galkan yerusalem.

37 dan dia juga menceritakan 
kembali kepada mereka (ka-
rena itu adalah kepada raja dan 

 24 a alma 38:12.
 32 a am. 4:13;  

3 Ne. 28:6;  
a&P 6:16.

 34 a mosia 7:27;  

eter 3:13–16.
  b PtS mengajar—

mengajar dengan 
roh.

 35 a PtS ilham.

  b PtS Pengetahuan.
 36 a mosia 1:4;  

alma 22:12; 37:9.
  b PtS tulisan Suci.
  c Kis. 3:18–21.
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kepada para hambanya) segala 
perjalanan leluhur mereka di 
padang belantara, dan segala 
penderitaan mereka dengan 
kelaparan dan kehausan, dan 
penderitaan berat mereka, dan 
seterusnya.

38 dan dia juga menceritakan 
kembali kepada mereka menge-
nai pemberontakan laman dan 
lemuel, dan para putra ismael, 
ya, segala pemberontakan me-
reka dia tuturkan kepada me-
reka; dan dia paparkan kepada 
mereka semua catatan dan tu-
lisan suci sejak waktu ketika lehi 
meninggalkan yerusalem sampai 
pada waktu sekarang ini.

39 tetapi ini belumlah semua-
nya; karena dia memaparkan 
kepada mereka a rencana pene-
busan, yang dipersiapkan sejak 
pelandasan dunia; dan dia juga 
menyingkapkan kepada mereka 
mengenai kedatangan Kristus, 
dan segala pekerjaan tuhan dia 
singkapkan kepada mereka.

40 dan terjadilah bahwa sete-
lah dia mengatakan segala hal 
ini, dan memaparkannya kepada 
raja, maka raja memercayai se-
gala perkataannya.

41 dan dia mulai berseru ke-
pada tuhan, mengatakan: ya 
tuhan, berbelaskasihanlah; me-
nurut a belas kasihan-mu yang 
berlimpah-limpah yang telah 
engkau tunjukkan ke atas orang-
orang Nefi, tunjukkan ke atas  
diriku, dan rakyatku.

42 dan sekarang, ketika dia te-
lah mengatakan ini, dia terjatuh 
ke tanah, seolah-olah dia mati.

43 dan terjadilah bahwa para 
hambanya mengambilnya dan 
membawanya kepada istrinya, 
dan membaringkannya di atas 
pembaringan; dan dia berba-
ring seolah-olah dia mati un-
tuk kurun waktu dua hari dan 
dua malam; dan istrinya, dan 
para putranya, dan para put-
rinya berduka nestapa atas 
dirinya, menurut cara orang-
orang laman, amat meratapi 
kematiannya.

PaSal 19

Lamoni menerima terang kehidupan 
abadi dan melihat Penebus—Se-
isi rumahnya jatuh ke dalam suatu 
keadaan tak sadar, dan banyak yang 
melihat para malaikat—Amon dilin-
dungi secara ajaib—Dia membaptis 
banyak orang dan menegakkan se-
buah jemaat di antara mereka. Ki-
ra-kira tahun 90 SM.

dan terjadilah bahwa setelah 
dua hari dan dua malam mereka 
hampir membawa tubuhnya dan 
membaringkannya di liang ku-
bur, yang telah mereka buat un-
tuk tujuan menguburkan orang 
mati mereka.

2 Sekarang, ratu telah mende-
ngar tentang kemasyhuran amon, 
oleh karena itu dia mengutus dan 

 39 a PtS rencana Penebusan.  41 a PtS Belas Kasihan.
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berhasrat agar dia hendaknya da-
tang kepadanya.

3 dan terjadilah bahwa amon 
melakukan seperti yang diperin-
tahkan kepadanya, dan masuk 
menghadap ratu, dan berhasrat 
untuk mengetahui apa yang dia 
kehendaki agar hendaknya dia 
lakukan.

4 dan dia berkata kepadanya: 
Para hamba suamiku telah me-
nyingkapkan kepadaku bahwa 
engkau adalah a nabi dari seorang 
allah yang kudus, dan bahwa 
engkau memiliki kekuatan un-
tuk melakukan banyak pekerjaan 
dahsyat dalam nama-Nya;

5 Oleh karena itu, jika ini keada-
annya, aku menghendaki agar 
kamu hendaknya masuk dan 
melihat suamiku, karena dia te-
lah dibaringkan di atas pemba-
ringannya untuk kurun waktu 
dua hari dan dua malam; dan 
beberapa berkata bahwa dia ti-
dak mati, tetapi yang lain ber-
kata bahwa dia mati dan bahwa 
dia berbau busuk, dan bahwa 
dia seharusnya ditempatkan di 
dalam liang kubur; tetapi bagi 
diriku sendiri, bagiku dia tidak 
berbau busuk.

6 Sekarang, inilah yang amon 
hasratkan, karena dia tahu bahwa 
raja lamoni berada di bawah 
kuasa allah; dia tahu bahwa a ta-
bir gelap ketidakpercayaan se-
dang dibuang dari pikirannya, 
dan b terang yang menerangi 

pikirannya, yang adalah terang 
kemuliaan allah, yang adalah te-
rang yang menakjubkan dari ke-
baikan-Nya—ya, terang ini telah 
menanamkan sukacita yang de-
mikian ke dalam jiwanya, sete-
lah awan kegelapan dihilangkan, 
dan bahwa terang kehidupan 
abadi dinyalakan dalam jiwanya, 
ya, dia tahu bahwa ini telah me-
nguasai raga alaminya, dan dia 
dibawa pergi dalam allah—

7 Oleh karena itu, apa yang ratu 
hasratkan dari dirinya adalah sa-
tu-satunya hasratnya. Oleh ka-
rena itu, dia masuk untuk melihat 
raja menurut seperti yang telah 
ratu hasratkan darinya; dan dia 
melihat raja; dan dia tahu bahwa 
raja tidaklah mati.

8 dan dia berkata kepada ratu: 
dia tidaklah mati, tetapi dia ti-
dur di dalam allah, dan esok 
hari dia akan bangun kem-
bali; oleh karena itu janganlah 
menguburkannya.

9 dan amon berkata kepada-
nya: Percayakah engkau tentang 
ini? dan ratu berkata kepada-
nya: aku tidak memiliki kesak-
sian lain kecuali perkataanmu, 
dan perkataan para hamba kami; 
walaupun demikian aku per-
caya bahwa akan terjadi menu-
rut seperti yang telah engkau 
katakan.

10 dan amon berkata kepada-
nya: diberkatilah engkau karena 
imanmu yang amat besar; aku  

19 4 a PtS Nabi.
 6 a 2 Kor. 4:3–4. 

PtS tabir.
  b PtS terang Kristus.
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berkata kepadamu, wanita, ti-
dak pernah ada a iman yang  
demikian besar di antara seluruh 
orang Nefi.

11 dan terjadilah bahwa dia 
mengawasi pembaringan suami-
nya, sejak waktu itu bahkan sam-
pai waktu keesokan harinya itu 
yang telah amon tetapkan bahwa 
dia akan bangun.

12 dan terjadilah bahwa dia ba-
ngun, menurut perkataan amon; 
dan sewaktu dia bangun, dia 
mengulurkan tangannya kepada 
wanita itu, dan berkata: terpu-
jilah nama allah, dan diberkati-
lah engkau.

13 Karena sepasti engkau hi-
dup, lihatlah, aku telah melihat 
Penebusku; dan dia akan tam-
pil, dan a dilahirkan dari seorang 
b wanita, dan dia akan menebus 
seluruh umat manusia yang per-
caya pada nama-Nya. Sekarang, 
ketika dia telah mengatakan per-
kataan ini, hatinya digembung-
kan di dalam dirinya, dan dia 
jatuh terkulai lagi dengan suka-
cita; dan ratu juga jatuh terkulai, 
dikuasai oleh roh.

14 Sekarang, amon melihat 
roh tuhan dicurahkan menurut 
a doa-doanya ke atas orang-orang 
laman, saudara-saudaranya, 
yang telah menjadi penyebab se-
demikian banyaknya duka nes-
tapa di antara orang-orang Nefi, 
atau di antara seluruh umat allah 

karena kedurhakaan mereka dan 
b tradisi mereka, dia jatuh berlu-
tut, dan mulai mencurahkan ji-
wanya dalam doa dan ungkapan 
terima kasih kepada allah untuk 
apa yang telah dia lakukan bagi 
saudara-saudaranya; dan dia juga 
dikuasai dengan c sukacita; dan 
demikianlah mereka bertiga te-
lah d jatuh terkulai ke tanah.

15 Sekarang, ketika para hamba 
raja telah melihat bahwa mereka 
telah terjatuh, mereka juga mu-
lai berseru kepada allah, karena 
rasa takut akan tuhan telah da-
tang ke atas diri mereka juga, 
karena a merekalah yang telah 
berdiri di hadapan raja dan ber-
saksi kepadanya mengenai ke-
kuatan besar amon.

16 dan terjadilah bahwa mereka 
memanggil nama tuhan, dengan 
daya mereka, bahkan sampai 
mereka semuanya telah jatuh 
ke tanah, kecuali salah seorang 
wanita laman, yang namanya 
adalah abis, dia telah diinsafkan 
kepada tuhan selama bertahun-
tahun, karena suatu penglihatan 
luar biasa ayahnya—

17 demikianlah, setelah diin-
safkan kepada tuhan, dan tidak 
pernah menyingkapkannya, oleh 
karena itu, ketika dia melihat 
bahwa semua hamba lamoni te-
lah jatuh ke tanah, dan juga ma-
jikan perempuannya, sang ratu, 
dan raja, dan amon terbaring 

 10 a luk. 7:9. PtS iman.
 13 a PtS yesus Kristus—

Nubuat tentang 
kelahiran dan 

kematian yesus 
Kristus.

  b 1 Ne. 11:13–21.
 14 a a&P 42:14.

  b mosia 1:5.
  c PtS Sukacita.
  d alma 27:17.
 15 a alma 18:1–2.
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tertelungkup di atas tanah, dia 
tahu bahwa itu adalah kuasa 
allah; dan mengira bahwa ke-
sempatan ini, dengan menying-
kapkan kepada orang-orang 
apa yang telah terjadi di antara 
mereka, agar dengan melihat 
pemandangan ini, itu akan a me-
nyebabkan mereka percaya pada 
kuasa allah, oleh karena itu dia 
lari dari rumah ke rumah, me-
nyingkapkannya kepada orang-
orang.

18 dan mereka mulai berhim-
pun bersama di rumah raja. dan 
datanglah khalayak ramai, dan 
yang membuat mereka terce-
ngang, mereka melihat raja, dan 
ratu, dan para hamba mereka ter-
telungkup di atas tanah, dan me-
reka semuanya terbaring di sana 
seakan-akan mereka mati; dan 
mereka juga melihat amon, dan 
lihatlah, dia adalah orang Nefi.

19 dan sekarang, orang-orang 
mulai menggerutu di antara me-
reka sendiri; sebagian berkata 
bahwa itu adalah suatu kena-
hasan besar yang telah datang ke 
atas diri mereka, atau ke atas diri 
raja dan seisi rumahnya, karena 
dia telah membiarkan orang Nefi 
itu akan a tinggal di negeri itu.

20 tetapi yang lain menghar-
dik mereka, mengatakan: raja 
telah membawa kenahasan ini 
ke atas seisi rumahnya, karena 
dia membunuh para hambanya 
yang telah mengalami kawanan 

ternaknya dicerai-beraikan di 
a Perairan Sebus.

21 dan mereka juga dihardik 
oleh para pria itu yang telah ber-
diri di Perairan Sebus dan a men-
cerai-beraikan kawanan ternak 
yang adalah kepunyaan raja, 
karena mereka marah terhadap 
amon karena sejumlah orang 
yang telah dia bunuh dari sau-
dara-saudara mereka di Perairan 
Sebus, saat membela kawanan 
ternak raja.

22 Sekarang, salah seorang 
dari mereka, yang saudaranya 
telah a terbunuh oleh pedang 
amon, yang amat marah terha-
dap amon, menghunus pedang-
nya dan maju agar dia boleh 
membiarkannya jatuh ke atas diri 
amon, untuk membunuhnya; 
dan sewaktu dia mengangkat pe-
dangnya untuk menghantamnya, 
lihatlah, dia jatuh mati.

23 Sekarang, kita lihat bahwa 
amon tidak dapat dibunuh, ka-
rena a tuhan telah berfirman ke-
pada mosia, ayahnya: aku akan 
membiarkannya hidup, dan akan 
terjadi kepadanya menurut iman-
mu—oleh karena itu, mosia b me-
mercayakannya kepada tuhan.

24 dan terjadilah bahwa ke-
tika khalayak ramai melihat 
bahwa pria itu telah jatuh mati, 
yang mengangkat pedang un-
tuk membunuh amon, rasa ta-
kut datang ke atas diri mereka 
semua, dan mereka tidak berani 

 17 a mosia 27:14.
 19 a alma 17:22–23.
 20 a alma 17:26; 18:7.

 21 a alma 17:27; 18:3.
 22 a alma 17:38.
 23 a mosia 28:7;  

alma 17:35.
  b PtS Percaya, 

Kepercayaan.
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mengulurkan tangan mereka 
untuk menyentuhnya atau si-
apa pun dari mereka yang telah 
jatuh; dan mereka mulai takjub 
lagi di antara mereka sendiri apa 
yang dapat menjadi penyebab ke-
kuatan besar ini, atau dapat ber-
arti apa segala hal ini.

25 dan terjadilah bahwa ada ba-
nyak di antara mereka yang ber-
kata bahwa amon adalah a roh 
agung, dan yang lain berkata dia 
diutus oleh roh agung;

26 tetapi yang lain menghar-
dik mereka semua, mengatakan 
bahwa dia adalah makhluk yang 
menakutkan, yang telah diutus 
dari orang-orang Nefi untuk me-
nyiksa mereka.

27 dan ada sebagian yang ber-
kata bahwa amon diutus oleh 
roh agung untuk menyengsara-
kan mereka karena kedurhakaan 
mereka; dan bahwa roh agung-
lah yang telah selalu menyertai 
orang-orang Nefi, yang telah se-
nantiasa membebaskan mereka 
dari tangan mereka; dan me-
reka berkata bahwa roh agung 
inilah yang telah menghancur-
kan sedemikian banyaknya dari 
saudara-saudara mereka, orang-
orang laman.

28 dan demikianlah perseli-
sihan itu mulai menjadi amat ta-
jam di antara mereka. dan saat 
mereka demikian berselisih, 
a hamba perempuan yang telah 
menyuruh khalayak ramai untuk 

datang berkumpul bersama, dan 
ketika dia melihat perselisihan 
yang terjadi di antara khalayak 
ramai dia amatlah penuh duka-
cita, bahkan sampai berlinang 
air mata.

29 dan terjadilah bahwa dia 
maju dan memegang ratu pada 
tangannya, agar barangkali dia 
boleh mengangkatnya dari ta-
nah; dan sesegera dia menyen-
tuh tangannya dia terbangun 
dan berdiri pada kakinya, dan 
berseru dengan suara nyaring, 
mengatakan: ya terpujilah yesus, 
yang telah menyelamatkanku 
dari a neraka yang menyeramkan! 
ya terpujilah allah, b berbelaska-
sihanlah pada orang-orang ini!

30 dan ketika dia telah menga-
takan ini, dia menggenggamkan 
tangannya, dipenuhi dengan su-
kacita, mengucapkan banyak per-
kataan yang tidak dimengerti; 
dan ketika dia telah melakukan 
ini, dia memegang raja, lamoni, 
pada tangannya, dan lihatlah 
dia terbangun dan berdiri pada 
kakinya.

31 dan dia, dengan segera, me-
lihat perselisihan di antara rak-
yatnya, maju dan mulai untuk 
menghardik mereka, dan untuk 
mengajari mereka a perkataan 
yang telah dia dengar dari mulut 
amon; dan sebanyak yang men-
dengar perkataannya percaya, 
dan diinsafkan kepada tuhan.

32 tetapi ada banyak di antara 

 25 a alma 18:2–5.
 28 a alma 19:16.

 29 a 1 Ne. 14:3.
  b PtS Belas Kasihan.

 31 a alma 18:36–39.
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mereka yang tidak mau men-
dengar perkataannya; oleh ka-
rena itu mereka pergi pada jalan 
mereka.

33 dan terjadilah bahwa ke-
tika amon terbangun dia juga 
melayani mereka, dan juga se-
mua hamba lamoni; dan mereka 
semua memaklumkan kepada 
orang-orang hal yang sama— 
bahwa hati mereka telah a di-
ubah; bahwa mereka tidak lagi  
berhasrat untuk melakukan b yang 
jahat.

34 dan lihatlah, banyak yang 
memaklumkan kepada orang-
orang itu bahwa mereka telah 
melihat para a malaikat dan te-
lah bercakap-cakap dengan me-
reka; dan demikianlah mereka 
telah memberi tahu mereka apa 
yang dari allah, dan tentang 
kebenaran-Nya.

35 dan terjadilah bahwa ada ba-
nyak yang percaya pada perka-
taan mereka; dan sebanyak yang 
percaya a dibaptis; dan mereka 
menjadi umat yang saleh, dan 
mereka menegakkan sebuah je-
maat di antara mereka.

36 dan demikianlah pekerjaan 
tuhan dimulai di antara orang-
orang laman; demikianlah tuhan 
mulai mencurahkan roh-Nya ke 
atas diri mereka; dan kita meli-
hat bahwa lengan-Nya diulur-
kan kepada a semua orang yang 
akan bertobat dan percaya pada 
nama-Nya.

PaSal 20

Tuhan mengutus Amon ke Midoni 
untuk membebaskan saudara-sau-
daranya yang ditahan—Amon dan 
Lamoni bertemu ayah Lamoni, yang 
adalah raja atas seluruh negeri—
Amon memaksa raja tua itu untuk 
menyetujui pembebasan sauda-
ra-saudaranya. Kira-kira tahun 
90 SM.

dan terjadilah bahwa ketika me-
reka telah menegakkan sebuah 
jemaat di tanah itu, bahwa raja 
lamoni berhasrat agar amon 
hendaknya pergi bersamanya 
ke tanah Nefi, agar dia boleh 
memperlihatkannya kepada 
ayahnya.

2 dan suara tuhan datang ke-
pada amon, memfirmankan: 
Janganlah engkau pergi ke ta-
nah Nefi, karena lihatlah, raja 
akan mengincar nyawamu; te-
tapi engkau hendaknya pergi 
ke tanah midoni; karena lihat-
lah, saudaramu harun, dan juga 
muloki dan ama berada di da-
lam tahanan.

3 Sekarang, terjadilah bahwa 
ketika amon telah mendengar 
ini, dia berkata kepada lamoni: 
lihatlah, saudara laki-laki dan 
saudara-saudaraku berada di da-
lam tahanan di midoni, dan aku 
pergi agar aku boleh membebas-
kan mereka.

4 Sekarang, lamoni berkata 

 33 a PtS dilahirkan 
Kembali.

  b mosia 5:2;  

alma 13:12.
 34 a PtS malaikat.
 35 a PtS Baptis, Baptisan.

 36 a 2 Ne. 26:33;  
alma 5:33. 
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kepada amon: aku tahu, dengan 
a kekuatan tuhan engkau da-
pat melakukan segala sesuatu. 
tetapi lihatlah, aku akan pergi 
bersamamu ke tanah midoni; 
karena raja tanah midoni, yang 
namanya antiomno, adalah te-
man bagiku; oleh karena itu aku 
pergi ke tanah midoni, agar aku 
boleh merayu raja tanah itu, dan 
dia akan mengeluarkan sauda-
ra-saudaramu dari b tahanan. 
Sekarang, lamoni berkata kepa-
danya: Siapakah yang memberi 
tahu engkau bahwa saudara-
saudaramu berada di dalam 
tahanan?

5 dan amon berkata kepa-
danya: tak seorang pun telah 
memberi tahu aku, kecuali itu 
adalah allah; dan dia berfir-
man kepadaku—Pergi dan be-
baskanlah saudara-saudaramu, 
karena mereka berada di dalam 
tahanan di tanah midoni.

6 Sekarang, ketika lamoni te-
lah mendengar ini dia menyuruh 
agar para hambanya hendaknya 
mempersiapkan a kuda-kudanya 
dan kereta-kereta kudanya.

7 dan dia berkata kepada amon: 
mari, aku akan pergi bersamamu 
turun ke tanah midoni, dan di 
sana aku akan memohon ke-
pada raja agar dia akan menge-
luarkan saudara-saudaramu dari 
tahanan.

8 dan terjadilah bahwa se-
waktu amon dan lamoni sedang 

melakukan perjalanan ke sana, 
mereka bertemu dengan ayah 
dari lamoni, yang adalah raja 
a atas seluruh negeri.

9 dan lihatlah, ayah dari lamoni 
berkata kepadanya: mengapa 
kamu tidak datang ke a perayaan 
pada hari besar itu ketika aku 
membuat perayaan bagi para 
putraku, dan bagi rakyatku?

10 dan dia juga berkata: Ke 
manakah engkau akan pergi ber-
sama orang Nefi ini, yang adalah 
salah seorang anak a pendusta?

11 dan terjadilah bahwa lamoni 
menceritakan kembali kepadanya 
ke mana dia akan pergi, karena 
dia takut menyinggungnya.

12 dan dia juga menceritakan 
kepadanya semua alasan tetap 
tinggalnya dia di kerajaannya 
sendiri, sehingga dia tidak pergi 
kepada ayahnya ke perayaan 
yang telah dia persiapkan.

13 dan sekarang, ketika lamoni 
telah menceritakan kembali  
kepadanya segala hal ini, li-
hat lah,  yang membuatnya 
tercengang, ayahnya marah 
terhadapnya,  dan berkata: 
lamoni, engkau akan membe-
baskan orang-orang Nefi ini, 
yang adalah para putra seorang 
pendusta. lihatlah, dia meram-
poki leluhur kita; dan sekarang 
anak-anaknya juga datang ke 
antara kita agar mereka boleh, 
dengan kelicikan mereka dan 
dusta mereka, menipu kita,  

20 4 a alma 26:12.
  b alma 20:28–30.

 6 a alma 18:9–10.
 8 a alma 22:1.

 9 a alma 18:9.
 10 a mosia 10:12–17.
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agar mereka kembali boleh 
merampoki kita atas harta mi-
lik kita.

14 Sekarang, ayah dari lamoni 
memerintahkannya agar dia 
hendaknya membunuh amon 
dengan pedang. dan dia juga 
memerintahkannya agar dia 
hendaknya tidak pergi ke tanah 
midoni, tetapi agar dia hendak-
nya kembali bersamanya ke ta-
nah a ismael.

15 tetapi lamoni berkata kepa-
danya: aku tidak akan membu-
nuh amon, tidak juga aku akan 
kembali ke tanah ismael, tetapi 
aku pergi ke tanah midoni agar 
aku boleh membebaskan sauda-
ra-saudara amon, karena aku 
tahu bahwa mereka adalah orang 
saleh dan nabi kudus dari allah 
yang sejati.

16 Sekarang, ketika ayahnya 
telah mendengar perkataan ini, 
dia marah terhadapnya, dan dia 
menghunus pedangnya agar 
dia boleh menghantamnya ke 
tanah.

17 tetapi amon maju dan ber-
kata kepadanya: lihatlah, jangan-
lah engkau membunuh putramu; 
walaupun demikian, adalah a le-
bih baik bahwa dia akan jatuh 
daripada engkau, karena lihat-
lah, dia telah b bertobat dari se-
gala dosanya; tetapi jika engkau 
akan jatuh pada waktu ini, dalam 
amarahmu, jiwamu tidak dapat 
diselamatkan.

18 dan lagi, adalah arif bahwa 
engkau hendaknya menahan diri; 
karena jika engkau akan a mem-
bunuh putramu, dia yang ada-
lah orang tak berdosa, darahnya 
akan berseru dari tanah kepada 
tuhan allahnya, untuk pemba-
lasan agar datang ke atas dirimu; 
dan barangkali engkau akan ke-
hilangan b jiwamu.

19 Sekarang, ketika amon telah 
mengatakan perkataan ini kepa-
danya, dia menjawabnya, me-
ngatakan: aku tahu bahwa jika 
aku akan membunuh putraku, 
maka aku akan menumpahkan 
darah tak berdosa; karena eng-
kaulah yang telah berupaya un-
tuk menghancurkannya.

20 dan dia merentangkan 
tangannya untuk membu-
nuh amon. tetapi amon me-
nahan pukulan-pukulannya, 
dan juga menghantam lengan-
nya sehingga dia tidak dapat 
menggunakannya.

21 Sekarang, ketika raja meli-
hat bahwa amon dapat mem-
bunuhnya, dia mulai memohon 
kepada amon agar dia membi-
arkannya hidup.

22 tetapi amon mengangkat 
pedangnya, dan berkata kepa-
danya: lihatlah, aku akan meng-
hantam engkau kecuali engkau 
akan mengabulkan bagiku agar 
saudara-saudaraku boleh dike-
luarkan dari tahanan.

23 Sekarang, raja itu, merasa 

 14 a alma 17:19.
 17 a alma 48:23.

  b alma 19:12–13.
 18 a PtS membunuh.

  b a&P 42:18.
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takut dia akan kehilangan 
nyawanya, berkata: Jika eng-
kau membiarkanku hidup aku 
akan mengabulkan bagimu apa 
pun yang akan engkau minta, 
bahkan sampai setengah dari 
kerajaan.

24 Sekarang, ketika amon me-
lihat bahwa dia telah dapat me-
mengaruhi raja tua itu menurut 
hasratnya, dia berkata kepada-
nya: Jika engkau akan mengabul-
kan bahwa saudara-saudaraku 
boleh dikeluarkan dari tahanan, 
dan juga bahwa lamoni boleh 
mempertahankan kerajaannya, 
dan bahwa kamu tidak benci 
terhadapnya, tetapi mengabul-
kan bahwa dia boleh melaku-
kan menurut hasratnya sendiri 
dalam hal a apa pun yang dia pi-
kirkan, maka aku akan membi-
arkan engkau hidup; jika tidak 
aku akan menghantam engkau 
ke tanah.

25 Sekarang, ketika amon te-
lah mengatakan perkataan ini, 
raja mulai bersukacita karena 
nyawanya.

26 dan ketika dia melihat 
bahwa amon tidak memiliki 
hasrat untuk menghancurkan-
nya, dan ketika dia juga meli-
hat kasih besar yang dia miliki 
bagi putranya lamoni, dia amat 
tercengang, dan berkata: Ka-
rena ini adalah semua yang te-
lah engkau hasratkan, agar aku 
akan membebaskan saudara-
saudaramu, dan membiarkan 

agar putraku lamoni hendak-
nya mempertahankan kera-
jaannya, lihatlah, aku akan 
mengabulkan bagimu bahwa 
putraku boleh mempertahan-
kan kerajaannya sejak waktu ini 
dan selamanya; dan aku tidak 
akan mengaturnya lagi—

27 dan aku akan juga me-
ngabulkan bagimu bahwa 
saudara-saudaramu boleh di-
keluarkan dari tahanan, dan 
engkau dan saudara-sauda-
ramu boleh datang kepadaku, 
ke dalam kerajaanku; karena 
aku akan amat berhasrat un-
tuk bertemu denganmu. Ka-
rena raja amatlah tercengang 
pada perkataan yang telah dia 
ucapkan, dan juga pada per-
kataan yang telah diucapkan 
oleh putranya lamoni, oleh 
karena itu dia a berhasrat un-
tuk mempelajarinya.

28 dan terjadilah bahwa amon 
dan lamoni meneruskan per-
jalanan mereka menuju tanah 
midoni. dan lamoni berkenan 
di mata raja negeri itu; oleh ka-
rena itu saudara-saudara amon 
dibawa keluar dari tahanan.

29 dan ketika amon bertemu 
dengan mereka dia amat penuh 
dukacita, karena lihatlah mereka 
telanjang, dan kulit mereka ter-
kelupas amat parah karena dii-
kat dengan tali yang kuat. dan 
mereka juga telah menderita ke-
laparan, kehausan, dan segala 
jenis kesengsaraan; walaupun 

 24 a alma 21:21–22.  27 a PtS rendah hati, Kerendahan hati.
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demikian mereka a sabar dalam 
segala penderitaan mereka.

30 dan, sebagaimana itu terjadi, 
adalah nasib mereka telah jatuh 
ke dalam tangan orang-orang 
yang lebih keras dan yang lebih 
degil, oleh karena itu mereka ti-
dak mau menyimak perkataan 
mereka, dan mereka telah meng-
usir mereka, dan telah menghan-
tam mereka, dan telah menghalau 
mereka dari rumah ke rumah, 
dan dari tempat ke tempat, bah-
kan sampai mereka telah tiba di 
tanah midoni; dan di sana me-
reka ditangkap dan dilempar-
kan ke dalam tahanan, dan diikat 
dengan a tali yang kuat, dan di-
tahan di dalam tahanan selama 
berhari-hari, dan dibebaskan oleh 
lamoni dan amon.

Sebuah laporan tentang peng-
khotbahan harun, dan muloki, 
dan saudara-saudara mereka, ke-
pada orang-orang laman.

Meliputi Pasal 21 sampai dengan 26.

PaSal 21

Harun mengajari orang-orang 
Amaleki tentang Kristus dan 
pendamaian-Nya—Harun dan 
saudara-saudaranya ditahan di 
Midoni—Setelah pembebasan me-
reka, mereka mengajar di dalam 

sinagoge-sinagoge dan membuat ba-
nyak orang insaf—Lamoni membe-
rikan kebebasan keagamaan kepada 
orang-orang di tanah Ismael. Kira-
kira tahun 90–77 SM.

Sekarang, ketika amon dan sau-
dara-saudaranya a memisahkan 
diri di perbatasan tanah orang-
orang laman, lihatlah harun 
mengadakan perjalanannya me-
nuju tanah yang disebut oleh 
orang-orang laman, yerusalem, 
menamainya menurut tanah ke-
lahiran leluhur mereka; dan itu 
berada jauh bersebelahan dengan 
perbatasan mormon.

2 Sekarang, orang-orang laman 
dan orang-orang amaleki dan 
a orang-orang amulon telah mem-
bangun sebuah kota besar, yang 
disebut yerusalem.

3 Sekarang, orang-orang laman 
sendiri cukup terkeraskan, tetapi 
orang-orang amaleki dan orang-
orang amulon lebih keras lagi; 
oleh karena itu mereka menye-
babkan orang-orang laman agar 
mereka hendaknya mengeraskan 
hati mereka, agar mereka hen-
daknya menjadi kuat dalam ke-
jahatan dan kekejian mereka.

4 dan terjadilah bahwa harun 
datang ke Kota yerusalem, dan 
mula-mula mulai berkhotbah 
kepada orang-orang amaleki. 
dan dia mulai berkhotbah ke-
pada mereka di dalam sinagoge-
sinagoge mereka, karena mereka 

 29 a alma 17:11.
 30 a alma 26:29.

21 1 a alma 17:13, 17.
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telah membangun sinagoge me-
nurut a aturan kaum Nehor; ka-
rena banyak dari orang amaleki 
dan orang amulon adalah menu-
rut aturan kaum Nehor.

5 Oleh karena itu, sewaktu 
harun masuk ke dalam salah satu 
sinagoge mereka untuk berkhot-
bah kepada orang-orang, dan 
sewaktu dia sedang berbicara ke-
pada mereka, lihatlah bangkitlah 
satu orang amaleki dan mulai 
berselisih pendapat dengannya, 
mengatakan: apakah itu yang 
telah engkau persaksikan? apa-
kah engkau telah melihat a ma-
laikat? mengapa para malaikat 
tidak menampakkan diri kepada 
kami? lihatlah tidakkah bangsa 
ini sebaik bangsamu?

6 engkau juga mengatakan, ke-
cuali kami bertobat kami akan 
binasa. Bagaimana engkau tahu 
pikiran dan maksud hati kami? 
Bagaimana engkau tahu bahwa 
kami memiliki alasan untuk ber-
tobat? Bagaimana engkau tahu 
bahwa kami bukan suatu bangsa 
yang saleh? lihatlah, kami telah 
membangun tempat-tempat ku-
dus, dan kami berhimpun ber-
sama untuk menyembah allah. 
Kami percaya bahwa allah akan 
menyelamatkan semua orang.

7 Sekarang, harun berkata ke-
padanya: Percayakah engkau 
bahwa Putra allah akan datang 
untuk menebus umat manusia 
dari dosa-dosa mereka?

8 dan pria itu berkata kepada-
nya: Kami tidak percaya bahwa 
engkau mengetahui apa pun se-
perti itu. Kami tidak percaya 
pada tradisi bodoh ini. Kami ti-
dak percaya bahwa engkau tahu 
tentang a apa yang akan datang, 
tidak juga kami percaya bahwa 
leluhurmu dan juga bahwa le-
luhur kami tahu mengenai apa 
yang mereka ucapkan, tentang 
apa yang akan datang.

9 Sekarang, harun mulai mem-
bukakan tulisan suci kepada 
mereka mengenai kedatangan 
Kristus, dan juga mengenai 
kebangkitan orang mati, dan 
bahwa a tidak dapat ada pe-
nebusan bagi umat manusia 
kecuali melalui kematian dan 
penderitaan Kristus, dan b pen-
damaian darah-Nya.

10 dan terjadilah sewaktu dia 
mulai memaparkan hal-hal ini 
kepada mereka, mereka marah 
terhadapnya, dan mulai meng-
ejeknya; dan mereka tidak mau 
mendengar perkataan yang dia 
ucapkan.

11 Oleh karena itu, ketika dia 
melihat bahwa mereka tidak 
mau mendengar perkataannya, 
dia pergi dari sinagoge mereka, 
dan datang ke sebuah desa yang 
disebut ani-anti, dan di sana dia 
mendapati muloki mengkhot-
bahkan firman kepada mereka; 
demikian juga ama dan sau-
dara-saudaranya. dan mereka 

 4 a alma 1:2–15.
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berselisih pendapat dengan ba-
nyak orang tentang firman.

12 dan terjadilah bahwa me-
reka melihat bahwa orang-orang 
itu akan mengeraskan hati me-
reka, oleh karena itu mereka 
berangkat dan datang ke tanah 
midoni. dan mereka mengkhot-
bahkan firman kepada banyak 
orang, dan sedikit yang per-
caya pada perkataan yang me-
reka ajarkan.

13 Walaupun demikian, harun 
dan sejumlah tertentu dari sauda-
ra-saudaranya ditangkap dan di-
lemparkan ke dalam tahanan, dan 
sisanya dari mereka melarikan 
diri keluar dari tanah midoni ke 
daerah-daerah sekitarnya.

14 dan mereka yang dilempar-
kan ke dalam tahanan a menderita 
banyak hal, dan mereka dibe-
baskan oleh tangan lamoni dan 
amon, dan mereka diberi makan 
dan dikenakan pakaian.

15 dan mereka pergi lagi un-
tuk memaklumkan firman, dan 
demikianlah mereka dibebaskan 
untuk pertama kalinya dari ta-
hanan; dan demikianlah mereka 
telah menderita.

16 dan mereka pergi ke mana 
pun mereka dituntun oleh a roh 
tuhan, mengkhotbahkan fir-
man allah di dalam setiap sina-
goge orang amaleki, atau di 
dalam setiap pertemuan orang 
laman di mana mereka dapat 
diterima.

17 dan terjadilah bahwa tuhan 

mulai memberkati mereka, se-
demikian rupa sehingga me-
reka membawa banyak orang 
pada pengetahuan tentang ke-
benaran; ya, mereka a meya-
kinkan banyak orang tentang 
dosa-dosa mereka, dan tentang 
tradisi leluhur mereka, yang ti-
daklah benar.

18 dan terjadilah bahwa amon 
dan lamoni kembali dari tanah 
midoni ke tanah ismael, yang 
adalah tanah warisan mereka.

19 dan raja lamoni tidak 
mau membiarkan bahwa amon 
akan melayaninya, atau menjadi 
hambanya.

20 tetapi dia menyuruh agar 
hendaknya sinagoge-sinagoge di-
bangun di tanah ismael; dan dia 
menyuruh agar rakyatnya, atau 
orang-orang yang berada di ba-
wah pemerintahannya, hendak-
nya berhimpun bersama.

21 dan dia bersukacita atas 
diri mereka, dan dia meng-
ajari mereka banyak hal. dan  
dia juga memaklumkan kepada 
mereka bahwa mereka adalah 
bangsa yang berada di bawah 
dia, dan bahwa mereka ada-
lah suatu bangsa yang bebas, 
bahwa mereka bebas dari pe-
nindasan raja, ayahnya; karena 
ayahnya telah mengabulkan ba-
ginya bahwa dia boleh meme-
rintah atas rakyat yang berada 
di tanah ismael, dan di seluruh 
tanah sekitarnya.

22 dan dia juga memaklumkan 

 14 a alma 20:29.  16 a alma 22:1.  17 a a&P 18:44.
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kepada mereka bahwa mereka 
boleh memiliki a kemerdekaan 
untuk menyembah tuhan allah 
mereka menurut hasrat mereka, 
di tempat mana pun mereka be-
rada, jika itu berada di tanah 
yang di bawah pemerintahan 
raja lamoni.

23 dan amon berkhotbah ke-
pada rakyat raja lamoni; dan 
terjadilah bahwa dia mengajari 
mereka segala sesuatu mengenai 
apa yang berkaitan dengan ke-
benaran. dan dia mendesak me-
reka setiap hari, dengan segenap 
ketekunan; dan mereka mengin-
dahkan perkataannya, dan me-
reka bersemangat untuk menaati 
perintah-perintah allah.

PaSal 22

Harun mengajari ayah Lamoni ten-
tang Penciptaan, kejatuhan Adam, 
dan rencana penebusan melalui 
Kristus—Raja dan seisi rumahnya 
insaf—Pembagian tanah antara 
orang Nefi dan orang Laman dijelas-
kan. Kira-kira tahun 90–77 SM.

Sekarang, sewaktu amon sedang 
demikian mengajar orang-orang 
lamoni secara berkelanjutan, 
kami akan kembali pada laporan 
tentang harun dan saudara-sau-
daranya; karena setelah dia pergi 
dari tanah midoni dia a dituntun 
oleh roh ke tanah Nefi, bahkan 

ke rumah raja yang berkuasa 
atas seluruh negeri b kecuali ta-
nah ismael; dan dia adalah ayah 
dari lamoni.

2 dan terjadilah bahwa dia ma-
suk menghadapnya ke dalam 
istana raja, bersama saudara-
saudaranya, dan membungkuk-
kan dirinya di hadapan raja, dan 
berkata kepadanya: lihatlah, ya 
raja, kami adalah saudara-sau-
dara amon, yang telah engkau 
a bebaskan dari tahanan.

3 dan sekarang, ya raja, jika 
engkau akan membiarkan kami 
hidup, kami akan menjadi para 
hambamu. dan raja berkata ke-
pada mereka: Bangkitlah, karena 
aku akan mengabulkan bagimu 
hidupmu, dan aku tidak akan 
membiarkan bahwa kamu akan 
menjadi para hambaku; tetapi 
aku akan bersikeras bahwa kamu 
akan melayaniku; karena aku te-
lah sedikit bersusah hati dalam 
pikiran karena kemurahan hati 
dan keagungan perkataan sauda-
ramu amon; dan aku berhasrat 
untuk tahu alasan mengapa dia 
telah tidak datang dari midoni 
bersamamu.

4 dan harun berkata kepada 
raja: lihatlah, roh tuhan telah 
memanggilnya ke jalan lain; 
dia telah pergi ke tanah ismael, 
untuk mengajar orang-orang 
lamoni.

5 Sekarang, raja berkata ke-
pada mereka: apakah ini yang 

 22 a a&P 134:1–4; 
PK 1:11. 

PtS Kemerdekaan.
22 1 a alma 21:16–17.

  b alma 21:21–22.
 2 a alma 20:26.
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telah kamu katakan mengenai 
roh tuhan? lihatlah, inilah hal 
yang menyusahkanku.

6 dan juga, apakah ini yang 
amon katakan—a Jika kamu akan 
bertobat kamu akan diselamat-
kan, dan jika kamu tidak akan 
bertobat, kamu akan dienyah-
kan pada hari terakhir?

7 dan harun menjawabnya 
dan berkata kepadanya: Perca-
yakah engkau bahwa ada seo-
rang allah? dan raja berkata: 
aku tahu bahwa orang-orang 
amaleki berkata bahwa ada se-
orang allah, dan aku telah me-
ngabulkan bagi mereka bahwa 
mereka hendaknya membangun 
tempat-tempat kudus, agar me-
reka boleh berhimpun bersama 
untuk menyembah-Nya. dan jika 
sekarang engkau berkata bahwa 
ada seorang allah, lihatlah aku 
akan a percaya.

8 dan sekarang, ketika harun 
mendengar ini, hatinya mulai 
bersukacita, dan dia berkata: li-
hatlah, sepasti engkau hidup, ya 
raja, ada seorang allah.

9 dan raja berkata: apakah 
allah adalah a roh agung itu 
yang membawa leluhur kita ke-
luar dari tanah yerusalem?

10 dan harun berkata kepada-
nya: ya, dia adalah roh agung 
itu, dan dia a menciptakan segala 

sesuatu baik di langit maupun di 
bumi. Percayakah engkau ini?

11 dan dia berkata: ya, aku per-
caya bahwa roh agung mencip-
takan segala sesuatu, dan aku 
berhasrat bahwa kamu hendak-
nya memberi tahu aku mengenai 
segala hal ini, dan aku akan a me-
mercayai perkataanmu.

12 dan terjadilah bahwa ketika 
harun melihat bahwa raja akan 
memercayai perkataannya, dia 
mulai dari penciptaan adam, 
a membacakan tulisan suci kepada 
raja—bagaimana allah mencip-
takan manusia menurut rupa-
Nya sendiri, dan bahwa allah 
memberinya perintah-perintah, 
dan bahwa karena pelanggaran, 
manusia telah jatuh.

13 dan harun memaparkan 
kepadanya tulisan suci sejak 
a penciptaan adam, menyam-
paikan kejatuhan manusia di ha-
dapannya, dan keadaan badani 
mereka dan juga b rencana pene-
busan, yang telah dipersiapkan 
c sejak pelandasan dunia, mela-
lui Kristus, bagi semua barang 
siapa yang akan percaya pada 
nama-Nya.

14 dan karena manusia telah  
a jatuh dia tidak dapat b layak 
menerima apa pun dari dirinya 
sendiri; tetapi penderitaan dan 
kematian Kristus c mendamaikan 

 6 a alma 20:17–18.
 7 a a&P 46:13–14.
 9 a alma 18:18–28.
 10 a PtS Penciptaan.
 11 a PtS Percaya, 

Kepercayaan.

 12 a 1 Ne. 5:10–18;  
alma 37:9.

 13 a Kej. 1:26–28.
  b PtS rencana 

Penebusan.
  c 2 Ne. 9:18.

 14 a PtS Kejatuhan adam 
dan hawa.

  b 2 Ne. 25:23;  
alma 42:10–25.

  c alma 34:8–16. 
PtS Pendamaian.
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dosa-dosa mereka, melalui iman 
dan pertobatan, dan seterusnya; 
dan bahwa dia memutuskan 
ikatan kematian, sehingga d ku-
buran tidak akan memperoleh 
kemenangan, dan agar sengat 
kematian akan ditelan dalam 
harapan akan kemuliaan; dan 
harun memaparkan segala hal 
ini kepada raja.

15  dan ter jadi lah  bahwa  
setelah harun memaparkan hal-
hal ini kepadanya, raja berkata: 
a apa yang hendaknya aku laku-
kan agar aku boleh mempero-
leh kehidupan kekal ini yang 
tentangnya telah engkau bica-
rakan? ya, apa yang hendaknya 
aku lakukan agar aku boleh b di-
lahirkan dari allah, setelah roh 
jahat ini dibasmi dari dadaku, 
dan menerima roh-Nya, agar 
aku boleh dipenuhi dengan  
sukacita, agar aku boleh tidak 
dienyahkan pada hari terakhir? 
lihatlah, katanya, aku akan 
melepaskan c segala yang aku 
miliki, ya, aku akan mening-
galkan kerajaanku, agar aku 
boleh menerima sukacita yang 
besar ini.

16 tetapi harun berkata ke-
padanya: Jika engkau a meng-
hasratkan hal ini, jika engkau 
akan membungkukkan diri di 
hadapan allah, ya, jika engkau 
akan bertobat dari segala do-
samu, dan akan membungkuk-
kan diri di hadapan allah, dan 

memanggil nama-Nya dalam 
iman, percaya bahwa kamu akan 
menerima, maka akanlah engkau 
menerima b harapan yang engkau 
hasratkan.

17 dan terjadilah bahwa ketika 
harun telah mengatakan perka-
taan ini, raja a membungkukkan 
diri di hadapan tuhan, di atas 
lututnya; ya, bahkan dia mene-
lungkupkan dirinya di atas ta-
nah, dan b berseru dengan amat 
kuat, mengatakan:

18 ya allah, harun telah mem-
beri tahu aku bahwa ada se-
orang allah; dan jika ada seorang  
allah, dan jika engkau adalah 
allah, akankah engkau menying-
kapkan diri-mu kepadaku, dan 
aku akan melepaskan segala do-
saku untuk mengenal engkau, 
dan agar aku boleh dibangkit-
kan dari yang mati, dan disela-
matkan pada hari terakhir. dan 
sekarang, ketika raja telah me-
ngatakan perkataan ini, dia ter-
pukul seolah-olah dia mati.

19 dan terjadilah bahwa para 
hambanya lari dan memberi 
tahu ratu segala yang telah ter-
jadi terhadap raja. dan dia da-
tang kepada raja; dan ketika dia 
melihatnya terbaring seolah-olah 
dia mati, dan juga harun dan 
saudara-saudaranya berdiri se-
akan-akan mereka telah menjadi 
penyebab jatuhnya dia, dia ma-
rah terhadap mereka, dan meme-
rintahkan agar para hambanya, 

 14 d yes. 25:8; 1 Kor. 15:55.
 15 a Kis. 2:37.
  b alma 5:14, 49.

  c mat. 13:44–46; 
19:16–22.

 16 a PtS insaf, Keinsafan.

  b eter 12:4.
 17 a a&P 5:24.
  b PtS doa.
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atau para hamba raja, hendaknya 
menangkap mereka dan membu-
nuh mereka.

20 Sekarang, para hamba itu 
telah melihat penyebab jatuh-
nya raja, oleh karena itu mereka 
tidak berani menjamah harun 
dan saudara-saudaranya; dan 
mereka memohon kepada ratu 
mengatakan: mengapa engkau 
memerintahkan agar kami hen-
daknya membunuh para pria  
ini, bilamana lihatlah salah se-
orang dari mereka a lebih perkasa 
daripada kami semua? Oleh ka-
rena itu kami akan jatuh di ha-
dapan mereka.

21 Sekarang, ketika ratu meli-
hat rasa takut para hambanya 
dia juga mulai merasa amat ta-
kut, agar jangan ada suatu ke-
nahasan datang ke atas dirinya. 
dan dia memerintahkan para 
hambanya agar mereka hen-
daknya pergi dan memanggil 
orang-orang, agar mereka boleh 
membunuh harun dan saudara-
saudaranya.

22 Sekarang, ketika harun me-
lihat kebulatan tekad ratu, dia, 
juga mengetahui kekerasan hati 
orang-orang, merasa takut bahwa 
khalayak ramai akan berhimpun 
bersama, dan akan terjadi perse-
lisihan yang hebat dan gangguan 
di antara mereka; oleh karena itu 
dia mengulurkan tangannya dan 
mengangkat raja dari tanah, dan 
berkata kepadanya: Berdirilah. 

dan dia berdiri pada kakinya, 
menerima kekuatannya.

23 Sekarang, ini dilakukan di 
hadapan ratu dan banyak dari 
para hamba itu. dan ketika me-
reka melihatnya mereka teramat 
takjub, dan mulai merasa takut. 
dan raja maju, dan mulai a me-
layani mereka. dan dia mela-
yani mereka, sedemikian rupa 
sehingga seluruh isi rumahnya 
b diinsafkan kepada tuhan.

24 Sekarang, ada khalayak ra-
mai berkumpul bersama ka-
rena perintah ratu, dan mulai 
ada gerutuan yang hebat di an-
tara mereka karena harun dan 
saudara-saudaranya.

25 tetapi raja maju ke antara 
mereka dan melayani mereka. 
dan mereka ditenangkan ter-
hadap harun dan mereka yang  
berada bersamanya.

26 dan terjadilah bahwa ketika 
raja melihat bahwa orang-orang 
ditenangkan, dia menyuruh agar 
harun dan saudara-saudaranya 
hendaknya maju ke tengah kha-
layak ramai, dan bahwa mereka 
hendaknya mengkhotbahkan fir-
man kepada mereka.

27 dan terjadilah bahwa raja 
mengirimkan suatu a maklumat 
ke seluruh negeri, di antara se-
luruh rakyatnya yang berada 
di seluruh negerinya, yang be-
rada di semua daerah sekitar-
nya, yang berbatasan bahkan 
ke laut, di timur dan di barat, 

 20 a alma 18:1–3.
 23 a PtS Khotbah; 

melayani; mengajar.
  b PtS insaf, Keinsafan.

 27 a alma 23:1–4.
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dan yang dipisahkan dari tanah 
b Zarahemla oleh bidang sempit 
padang belantara, yang terben-
tang dari laut timur bahkan ke 
laut barat, dan ke sekitar di per-
batasan tepi laut, dan perbatasan 
padang belantara yang berada di 
utara di dekat tanah Zarahemla, 
melalui perbatasan manti, di de-
kat hulu Sungai Sidon, terbentang 
dari timur menuju barat—dan 
demikianlah orang laman dan 
orang Nefi dipisahkan.

28 Sekarang, bagian yang lebih 
a malas dari orang-orang laman 
tinggal di padang belantara, dan 
berdiam di dalam tenda-tenda; 
dan mereka tersebar di seluruh 
padang belantara di barat, di ta-
nah Nefi; ya, dan juga di barat 
tanah Zarahemla, di perbatasan 
dekat tepi laut, dan di barat di 
tanah Nefi, di tempat warisan 
pertama leluhur mereka, dan de-
ngan demikian berbatasan di se-
panjang tepi laut.

29 dan juga ada banyak orang 
laman di timur dekat tepi laut, 
ke mana orang-orang Nefi telah 
menghalau mereka. dan demi-
kianlah orang-orang Nefi ham-
pir terkepung oleh orang-orang 
laman; walaupun demikian 
orang-orang Nefi telah meng-
ambil kepemilikan atas seluruh 
bagian sebelah utara dari tanah 
yang berbatasan di padang be-
lantara, di hulu Sungai Sidon, 

dari timur ke barat, di sekitar 
sisi padang belantara; di utara, 
bahkan sampai mereka datang 
ke tanah yang mereka sebut 
a Kelimpahan.

30 dan itu berbatasan dengan 
tanah yang mereka sebut a Ke-
musnahan, itu demikian jauh 
ke utara sehingga itu sampai ke 
tanah yang pernah didiami dan 
telah dihancurkan, yang b tulang-
tulangnya telah kami bicarakan, 
yang ditemukan oleh orang-
orang Zarahemla, yang itu ada-
lah tempat c pendaratan pertama 
mereka.

31 dan mereka datang dari sana 
ke padang belantara selatan. de-
mikianlah tanah di sebelah utara 
disebut a Kemusnahan, dan tanah 
yang di sebelah selatan disebut 
Kelimpahan, yang itu adalah pa-
dang belantara yang dipenuhi de-
ngan segala macam hewan liar 
dari setiap jenis, yang sebagian 
darinya telah datang dari tanah 
sebelah utara demi makanan.

32 dan sekarang, itu hanyalah 
a berjarak perjalanan satu sete-
ngah hari bagi orang Nefi, pada 
garis Kelimpahan dan tanah Ke-
musnahan, dari laut timur ke ba-
rat; dan demikianlah tanah Nefi 
dan tanah Zarahemla hampir 
dikelilingi oleh air, yang di sana 
ada suatu b tanah genting kecil 
antara tanah sebelah utara dan 
tanah sebelah selatan.

 27 b Omni 1:13–17.
 28 a 2 Ne. 5:22–25.
 29 a alma 52:9; 63:5.
 30 a alma 50:34;  

morm. 4:1–3.
  b mosia 8:7–12; 

28:11–19.
  c hel. 6:10.

 31 a hel. 3:5–6.
 32 a hel. 4:7.
  b alma 50:34. 
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33 dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi telah menghuni tanah 
Kelimpahan, bahkan dari laut ti-
mur sampai barat, dan demiki-
anlah orang-orang Nefi dalam 
kebijaksanaan mereka, dengan 
para pengawal mereka dan pa-
sukan mereka, telah mengurung 
orang-orang laman di selatan, 
agar dengan demikian mereka 
tidak akan memiliki lagi kepe-
milikan di utara, agar mereka 
boleh tidak menguasai tanah di 
sebelah utara.

34 Oleh karena itu orang-orang 
laman tidak dapat memiliki lagi 
kepemilikan kecuali di tanah 
Nefi, dan di padang belantara se-
kitarnya. Sekarang, inilah kebi-
jaksanaan dalam diri orang-orang 
Nefi—karena orang-orang laman 
adalah musuh bagi mereka, me-
reka tidak akan membiarkan ke-
sengsaraan mereka pada setiap 
sisi, dan juga agar mereka boleh 
memiliki suatu kawasan ke mana 
mereka boleh melarikan diri, me-
nurut hasrat mereka.

35 dan sekarang, aku, setelah 
mengatakan ini, kembali lagi 
ke laporan tentang amon dan 
harun, Omner dan himni, dan 
saudara-saudara mereka.

PaSal 23

Kebebasan keagamaan dimaklum-
kan—Orang-orang Laman di tu-
juh negeri dan kota insaf—Mereka 

menyebut diri mereka Anti-Nefi-
Lehi dan dibebaskan dari kutukan—
Orang Amaleki dan orang Amulon 
menolak kebenaran. Kira-kira tahun 
90–77 SM.

lihatlah, sekarang, terjadilah 
bahwa raja orang-orang laman 
mengirimkan suatu a maklumat 
ke antara seluruh rakyatnya, 
bahwa mereka hendaknya tidak 
menjamah amon, atau harun, 
atau Omner, atau himni, tidak 
juga salah satu dari saudara-
saudara mereka yang akan pergi 
mengkhotbahkan firman allah, 
di tempat mana pun mereka akan 
berada, di bagian mana pun dari 
negeri mereka.

2 ya, dia mengirimkan suatu ke-
tetapan ke antara mereka, bahwa 
mereka hendaknya tidak men-
jamah mereka untuk mengikat 
mereka, atau melemparkan me-
reka ke dalam tahanan; hendak-
nya tidak juga mereka meludahi 
mereka, tidak juga menghantam 
mereka, tidak juga mengusir me-
reka dari sinagoge mereka, ti-
dak juga mencambuk mereka; 
hendaknya tidak juga mereka 
menghujani mereka dengan batu, 
tetapi agar mereka hendaknya 
memiliki jalan masuk bebas ke 
rumah mereka, dan juga bait 
suci mereka, dan tempat kudus 
mereka.

3 dan demikianlah mereka bo-
leh pergi dan mengkhotbahkan 
firman menurut hasrat mereka, 

23 1 a alma 22:27.
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karena raja telah diinsafkan ke-
pada tuhan, dan seluruh isi ru-
mahnya; oleh karena itu dia 
mengirimkan maklumatnya ke 
seluruh negeri kepada rakyat-
nya, agar firman allah boleh ti-
dak mengalami halangan, tetapi 
agar itu boleh disebarluaskan 
ke seluruh negeri, agar rakyat-
nya boleh diyakinkan menge-
nai a tradisi jahat leluhur mereka, 
dan agar mereka boleh diyakin-
kan bahwa mereka semua ada-
lah saudara, dan bahwa mereka 
seharusnya tidak membunuh, 
tidak juga menjarah, tidak juga 
mencuri, tidak juga berbuat zina, 
tidak juga berbuat kejahatan ma-
cam apa pun.

4 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika raja telah mengi-
rimkan maklumat ini, maka 
harun dan saudara-saudara-
nya pergi dari kota ke kota, dan 
dari satu rumah ibadat ke yang 
lain, menegakkan jemaat-jemaat, 
dan menahbiskan para imam 
dan pengajar di seluruh negeri 
di antara orang-orang laman, 
untuk mengkhotbahkan dan un-
tuk mengajarkan firman allah di 
antara mereka; dan demikianlah 
mereka mulai mengalami keber-
hasilan yang besar.

5 dan ribuan dibawa pada pe-
ngetahuan tentang tuhan, ya, 
ribuan dibawa untuk percaya 
pada a tradisi orang-orang Nefi; 
dan mereka diajari b catatan dan 

nubuat yang diturunkan bahkan 
sampai waktu sekarang.

6 dan sepasti tuhan hidup, 
sedemikian pastinya sebanyak 
yang percaya, atau sebanyak 
yang dibawa pada pengetahuan 
tentang kebenaran, melalui peng-
khotbahan amon dan saudara-
saudaranya, menurut roh wahyu 
dan nubuat, dan kuasa allah 
yang mengerjakan mukjizat da-
lam diri mereka—ya, aku berkata 
kepadamu, sebagaimana tuhan 
hidup, sebanyak orang laman 
yang percaya pada pengkhot-
bahan mereka, dan a diinsafkan 
kepada tuhan, b tidaklah per-
nah jatuh.

7 Karena mereka menjadi suatu 
bangsa yang saleh; mereka mele-
takkan senjata pemberontakan 
mereka, sehingga mereka tidak 
berperang melawan allah lagi, ti-
dak juga melawan siapa pun dari 
saudara-saudara mereka.

8 Sekarang, inilah a mereka yang 
diinsafkan kepada tuhan:

9 Orang-orang laman yang be-
rada di tanah ismael;

10 dan juga orang-orang laman 
yang berada di tanah midoni;

11 dan juga orang-orang laman 
yang berada di Kota Nefi;

12 dan juga orang-orang laman 
yang berada di tanah a Silom, dan 
yang berada di tanah Semlon, 
dan di Kota lemuel, dan di Kota 
Simnilom.

13 dan ini adalah nama-nama  

 3 a alma 26:24.
 5 a alma 37:19.
  b alma 63:12. 

PtS tulisan Suci.
 6 a PtS insaf, Keinsafan.
  b alma 27:27.

 8 a alma 26:3, 31.
 12 a mosia 22:8, 11.
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kota orang laman yang a di-
insafkan kepada tuhan; dan ini 
adalah mereka yang meletakkan 
senjata pemberontakan mereka, 
ya, semua senjata perang me-
reka; dan mereka semua adalah 
orang laman.

14 dan orang-orang amaleki 
tidak a insaf, kecuali hanya satu; 
tidak juga siapa pun dari b orang-
orang amulon; tetapi mereka 
mengeraskan hati mereka, dan 
juga hati orang-orang laman di 
bagian itu dari tanah di mana 
pun mereka berdiam, ya, dan 
semua desa mereka dan semua 
kota mereka.

15 Oleh karena itu, kami telah 
menyebutkan semua kota orang 
laman di mana mereka bertobat 
dan sampai pada pengetahuan 
tentang kebenaran, dan insaf.

16 dan sekarang, terjadilah 
bahwa raja dan mereka yang in-
saf berhasrat agar mereka bo-
leh memperoleh sebuah nama, 
agar dengan demikian mereka 
boleh dibedakan dari saudara-
saudara mereka; oleh karena itu 
raja berembuk dengan harun 
dan banyak dari para imam me-
reka, mengenai nama yang me-
reka hendaknya ambil ke atas 
diri mereka, agar mereka boleh 
dibedakan.

17 dan terjadilah bahwa mereka 
menyebut nama mereka a anti-
Nefi-lehi; dan mereka disebut 

dengan nama ini dan tidak lagi 
disebut orang-orang laman.

18 dan mereka mulai menjadi 
bangsa yang sangat rajin; ya, dan 
mereka ramah terhadap orang-
orang Nefi; oleh karena itu, me-
reka menjalin keakraban dengan 
mereka, dan a kutukan allah tidak 
lagi mengikuti mereka.

PaSal 24

Orang-orang Laman datang me-
lawan umat Allah—Orang-orang 
Anti-Nefi-Lehi bersukacita di da-
lam Kristus dan dikunjungi oleh 
para malaikat—Mereka memilih 
untuk menderita kematian daripada 
membela diri mereka—Lebih banyak 
orang Laman insaf. Kira-kira tahun 
90–77 SM.

dan terjadilah bahwa orang-
orang amaleki dan orang-orang 
amulon dan orang-orang laman 
yang berada di tanah amulon, 
dan juga di tanah helam, dan 
yang berada di tanah a yerusalem, 
dan kesimpulannya, di seluruh 
tanah sekitarnya, yang tidak in-
saf dan tidak mengambil ke atas 
diri mereka nama b anti-Nefi-
lehi, dihasut oleh orang-orang 
amaleki dan oleh orang-orang 
amulon pada amarah terhadap 
saudara-saudara mereka.

2  dan kebenc ian  mereka 

 13 a alma 53:10.
 14 a alma 24:29.
  b mosia 23:31–39.
 17 a PtS Orang-Orang 

anti-Nefi-lehi.
 18 a 1 Ne. 2:23;  

2 Ne. 30:5–6;  
3 Ne. 2:14–16.

24 1 a alma 21:1.
  b alma 25:1, 13. 
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menjadi amat parah terhadap 
mereka, bahkan sedemikian rupa 
sehingga mereka mulai mem-
berontak terhadap raja mereka,  
sedemikian rupa sehingga me-
reka tidak menghendaki bahwa 
dia hendaknya menjadi raja me-
reka; oleh karena itu, mereka 
mengangkat senjata melawan 
orang-orang anti-Nefi-lehi.

3 Sekarang, raja menganuge-
rahkan kerajaan ke atas putra-
nya, dan dia menyebut namanya 
anti-Nefi-lehi.

4 dan raja mati pada tahun 
yang sama itu ketika orang-
orang laman mulai membuat 
persiapan untuk perang mela-
wan umat allah.

5 Sekarang, ketika amon dan 
saudara-saudaranya dan me-
reka semua yang telah datang 
bersamanya melihat persiapan 
orang-orang laman untuk meng-
hancurkan saudara-saudara me-
reka, mereka datang ke tanah 
midian, dan di sana amon me-
nemui semua saudaranya; dan 
dari sana mereka datang ke ta-
nah ismael agar mereka boleh 
mengadakan suatu a dewan de-
ngan lamoni dan juga dengan 
saudaranya anti-Nefi-lehi, apa 
yang hendaknya mereka laku-
kan untuk mempertahankan diri 
mereka terhadap orang-orang 
laman.

6 Sekarang, tidak ada satu jiwa 
pun di antara semua orang yang 
telah diinsafkan kepada tuhan 

yang akan mengangkat senjata 
melawan saudara-saudara me-
reka; tidak, mereka tidak mau 
bahkan membuat persiapan apa 
pun untuk perang; ya, juga raja 
mereka telah memerintahkan me-
reka agar mereka hendaknya ti-
dak melakukannya.

7 Sekarang, inilah perkataan 
yang dia ucapkan kepada rakyat 
mengenai masalah ini: aku berte-
rima kasih kepada allahku, rak-
yatku yang terkasih, bahwa allah 
kita yang agung dalam kebaikan 
telah mengutus mereka ini sau-
dara-saudara kita, orang Nefi, 
kepada kita untuk berkhotbah 
kepada kita, dan untuk meyakin-
kan kita tentang a tradisi leluhur 
kita yang jahat.

8 dan lihatlah, aku berterima ka-
sih kepada allahku yang agung 
bahwa dia telah memberikan ke-
pada kita sebagian dari roh-Nya  
untuk melunakkan hati kita, se-
hingga kita telah menjalin ke-
akraban dengan saudara-saudara 
ini, orang Nefi.

9 dan lihatlah, aku juga ber-
terima kasih kepada allahku, 
bahwa dengan menjalin ke-
akraban ini kita telah diyakinkan  
akan a dosa-dosa kita, dan akan 
banyaknya pembunuhan yang 
telah kita perbuat.

10 dan aku juga berterima ka-
sih kepada allahku, ya, allahku 
yang agung, bahwa dia telah me-
ngabulkan bagi kita bahwa kita 
boleh bertobat dari hal-hal ini, 

 5 a alma 27:4–13.  7 a mosia 1:5.  9 a a&P 18:44.
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dan juga bahwa dia telah a meng-
ampuni kita dari banyak dosa 
dan pembunuhan kita itu, yang 
telah kita perbuat, dan mengam-
bil b kesalahan dari hati kita, me-
lalui jasa Putra-Nya.

11 dan sekarang, lihatlah, sau-
dara-saudaraku, karena setelah 
segala yang dapat kita lakukan 
(karena kita adalah yang paling 
sesat dari seluruh umat manusia) 
untuk bertobat dari segala dosa 
kita dan banyak pembunuhan 
yang telah kita perbuat, dan 
untuk membujuk allah untuk 
a mengambilnya dari hati kita, 
karena dituntut segala yang da-
pat kita lakukan untuk berto-
bat dengan cukup di hadapan 
allah agar dia akan mengambil 
noda kita—

12 Sekarang, saudara-saudara 
terkasihku yang terbaik, karena 
allah telah mengambil noda 
kita, dan pedang kita telah men-
jadi cemerlang, maka marilah 
kita tidak menodai pedang kita 
lagi dengan darah saudara-sau-
dara kita.

13 lihatlah, aku berkata kepa-
damu, tidak, marilah kita me-
nahan pedang kita agar itu tidak 
dinodai dengan darah saudara-
saudara kita; karena barangkali, 
jika kita akan menodai pedang 
kita lagi itu tidak dapat lagi a di-
basuh hingga cemerlang melalui 
darah Putra dari allah kita yang 
agung, yang akan ditumpahkan 

untuk pendamaian dosa-dosa 
kita.

14 dan allah yang agung telah 
berbelaskasihan kepada kita, dan 
menyingkapkan hal-hal ini ke-
pada kita agar kita boleh tidak 
binasa; ya, dan dia telah me-
nyingkapkan hal-hal ini kepada 
kita sebelumnya, karena dia me-
ngasihi a jiwa kita seperti juga 
dia mengasihi anak-anak kita; 
oleh karena itu, dalam belas ka-
sihan-Nya dia mengunjungi kita 
melalui para malaikat-Nya, agar 
b rencana keselamatan boleh di-
singkapkan kepada kita seperti 
juga kepada angkatan-angkatan 
mendatang.

15 ya, betapa penuh belas ka-
sihannya allah kita! dan seka-
rang, lihatlah, karena setelah 
sebanyak yang dapat kita laku-
kan untuk menjadikan noda kita 
diambil dari kita, dan pedang kita 
dijadikan cemerlang, marilah kita 
menyembunyikannya agar itu 
boleh tetap cemerlang, sebagai 
kesaksian kepada allah kita pada 
hari terakhir, atau pada hari ke-
tika kita akan dibawa berdiri di 
hadapan-Nya untuk dihakimi, 
bahwa kita telah tidak menodai 
pedang kita dengan darah sau-
dara-saudara kita sejak dia mem-
berikan firman-Nya kepada kita 
dan telah menjadikan kita bersih 
melaluinya.

16 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, jika saudara-saudara 

 10 a dan. 9:9.
  b PtS Kesalahan.
 11 a yes. 53:4–6.

 13 a Why. 1:5.
 14 a PtS Jiwa—Nilai 

Jiwa.

  b PtS rencana 
Penebusan.
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kita berupaya untuk menghan-
curkan kita, lihatlah, kita akan 
menyembunyikan pedang kita, 
ya, bahkan kita akan mengubur-
kannya jauh di dalam tanah, agar 
itu boleh tetap cemerlang, seba-
gai kesaksian bahwa kita tidak 
pernah menggunakannya, pada 
hari terakhir; dan jika saudara-
saudara kita menghancurkan 
kita, lihatlah, kita akan a pergi 
kepada allah kita dan akan 
diselamatkan.

17 dan sekarang, terjadilah  
bahwa ketika raja telah meng-
akhiri perkataan ini, dan semua 
orang dikumpulkan bersama, 
mereka mengambil pedang me-
reka, dan segala senjata yang 
digunakan untuk penumpahan 
darah manusia, dan mereka 
a menguburkannya jauh di da-
lam tanah.

18 dan ini mereka lakukan, 
yang dalam pandangan mereka 
suatu kesaksian kepada allah, 
dan juga kepada manusia, bahwa 
mereka a tidak akan pernah meng-
gunakan senjata lagi untuk pe-
numpahan darah manusia; dan 
ini mereka lakukan, memberi ja-
minan dan b membuat perjanjian 
dengan allah, bahwa daripada 
menumpahkan darah saudara-
saudara mereka, mereka akan 
c menyerahkan nyawa mereka 
sendiri; dan daripada mengambil 
dari saudara mereka akan mem-
beri kepadanya; dan daripada 

menghabiskan masa hidup me-
reka dalam kemalasan mereka 
akan bekerja dengan berlimpah 
dengan tangan mereka.

19 dan demikianlah kita meli-
hat bahwa, setelah orang-orang 
laman ini dibawa untuk percaya 
dan untuk mengetahui kebe-
naran, mereka a teguh, dan akan 
menderita bahkan sampai kema-
tian daripada berbuat dosa; dan 
demikianlah kita melihat bahwa 
mereka menguburkan senjata 
perdamaian mereka, atau me-
reka menguburkan senjata pe-
rang, demi perdamaian.

20 dan terjadilah bahwa sauda-
ra-saudara mereka, orang-orang 
laman, membuat persiapan 
untuk perang, dan datang ke 
tanah Nefi untuk tujuan meng-
hancurkan raja, dan untuk me-
nempatkan yang lain sebagai 
penggantinya, dan juga untuk 
menghancurkan orang-orang  
anti-Nefi-lehi dari tanah itu.

21 Sekarang, ketika orang-orang 
melihat bahwa mereka datang 
melawan mereka, mereka ke-
luar untuk menemui mereka, dan 
a menelungkupkan diri mereka di 
hadapan mereka ke tanah, dan 
mulai memanggil nama tuhan; 
dan demikianlah mereka berada 
dalam sikap ini ketika orang-
orang laman mulai menyerang 
mereka, dan mulai membunuhi 
mereka dengan pedang.

22 dan demikianlah tanpa 

 16 a alma 40:11–15.
 17 a hel. 15:9.
 18 a alma 53:11.

  b PtS Perjanjian.
  c PtS Kurban.
 19 a PtS iman.

 21 a alma 27:3.
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menemui perlawanan apa pun, 
mereka membunuh seribu dan 
lima orang dari mereka; dan 
kita tahu bahwa mereka diber-
kati, karena mereka telah pergi 
untuk berdiam bersama allah 
mereka.

23 Sekarang, ketika orang-orang 
laman melihat bahwa saudara-
saudara mereka tidak akan mela-
rikan diri dari pedang, tidak juga 
akan berpaling ke samping ke sisi 
kanan atau ke kiri, tetapi bahwa 
mereka akan berbaring dan a bi-
nasa, dan memuji allah bahkan 
dalam tindakan nyata binasa di 
bawah pedang—

24 Sekarang, ketika orang-orang 
laman melihat ini mereka a me-
nahan diri dari membunuhi 
mereka; dan ada banyak yang 
hatinya telah b menggembung 
dalam diri mereka karena me-
reka itu dari saudara-saudara 
mereka yang telah jatuh di ba-
wah pedang, karena mereka ber-
tobat dari apa yang telah mereka  
lakukan.

25 dan terjadilah bahwa me-
reka melempar ke tanah senjata 
perang mereka, dan mereka ti-
dak mau mengambilnya kem-
bali, karena mereka dipedihkan 
karena pembunuhan yang telah 
mereka perbuat; dan mereka ja-
tuh bahkan seperti saudara-sau-
dara mereka, bersandar pada 
belas kasihan dari mereka yang 

lengannya terangkat untuk mem-
bunuh mereka.

26 dan terjadilah bahwa umat 
allah digabungi hari itu dengan 
lebih banyak daripada jumlah 
yang telah terbunuh; dan me-
reka yang telah terbunuh adalah 
orang yang saleh, oleh karena itu 
kita tidak memiliki alasan un-
tuk meragukan bahwa mereka 
a diselamatkan.

27 dan tidak ada satu orang ja-
hat pun yang terbunuh di antara 
mereka; tetapi lebih daripada 
seribu orang dibawa pada pe-
ngetahuan tentang kebenaran; 
demikianlah kita melihat bahwa 
tuhan bekerja dengan banyak 
a cara untuk keselamatan umat-
Nya.

28 Sekarang, jumlah terbesar 
mereka yang dari orang-orang 
laman yang membunuh sede-
mikian banyaknya saudara me-
reka adalah orang amaleki dan 
orang amulon, jumlah terbesar 
dari siapa yang menurut a aturan 
kaum b Nehor.

29 Sekarang, di antara mereka 
yang bergabung dengan umat 
tuhan, a tak seorang pun yang 
adalah orang amaleki atau orang 
amulon, atau yang adalah dari 
aturan kaum Nehor, tetapi me-
reka adalah keturunan sebenar-
nya dari laman dan lemuel.

30 dan demikianlah kita dapat 
dengan gamblang mengenali, 

 23 a alma 26:32.
 24 a alma 25:1.
  b PtS iba.

 26 a Why. 14:13.
 27 a yes. 55:8–9;  

alma 37:6–7.

 28 a alma 21:4.
  b alma 1:15; 2:1, 20.
 29 a alma 23:14.
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bahwa setelah suatu bangsa satu 
kali a diterangi oleh roh allah, 
dan telah memperoleh b penge-
tahuan yang besar tentang apa 
yang berkaitan dengan kebe-
naran, dan kemudian telah c jatuh 
ke dalam dosa dan pelanggaran, 
mereka menjadi lebih terkeras-
kan, dan demikianlah keadaan 
mereka menjadi d lebih buruk da-
ripada seandainya mereka tidak 
pernah mengetahui hal-hal ini.

PaSal 25

Penyerangan orang Laman menye-
bar—Benih keturunan para imam 
Nuh binasa seperti yang Abinadi 
nubuatkan—Banyak orang Laman 
insaf dan bergabung dengan orang-
orang Anti-Nefi-Lehi—Mereka 
percaya kepada Kristus dan mena-
ati hukum Musa. Kira-kira tahun 
90–77 SM.

dan lihatlah, sekarang terjadi-
lah bahwa mereka orang-orang 
laman itu lebih marah karena 
mereka telah membunuh sau-
dara-saudara mereka; oleh ka-
rena itu mereka menyumpahkan 
pembalasan ke atas orang-orang 
Nefi; dan mereka tidak lagi ber-
usaha untuk membunuh orang-
orang a anti-Nefi-lehi pada  
waktu itu.

2 tetapi mereka membawa pa-
sukan mereka dan pergi melin-
tas ke dalam perbatasan tanah 
Zarahemla, dan menyerang 
orang-orang yang berada di ta-
nah amoniha dan a menghancur-
kan mereka.

3 dan setelah itu, mereka mela-
kukan banyak pertempuran me-
lawan orang-orang Nefi, yang di 
dalamnya mereka dihalau dan 
dibunuh.

4 dan di antara orang-orang 
laman yang terbunuh ham-
pir semuanya a benih keturunan 
amulon dan saudara-saudara-
nya, yang adalah para imam Nuh, 
dan mereka dibunuh oleh tangan 
orang-orang Nefi;

5 dan sisanya, setelah melarikan 
diri ke padang belantara timur, 
dan setelah merebut kekuasaan 
dan wewenang atas orang-orang 
laman, menyebabkan bahwa ba-
nyak dari orang-orang laman 
akan a binasa oleh api karena ke-
percayaan mereka—

6 Karena banyak dari a mereka, 
setelah menderita banyak ke-
hilangan dan sedemikian ba-
nyaknya kesengsaraan, mulai 
tergugah dalam ingatan akan 
b perkataan yang telah harun 
dan saudara-saudaranya khot-
bahkan kepada mereka di negeri 
mereka; oleh karena itu mereka 
mulai untuk tidak memercayai 

 30 a mat. 12:45.
  b ibr. 10:26;  

alma 47:36.
  c 2 Ne. 31:14; 

alma 9:19. 

PtS Kemurtadan.
  d 2 Ptr. 2:20–21.
25 1 a PtS Orang-Orang 

anti-Nefi-lehi.
 2 a alma 8:16; 16:9.

 4 a mosia 23:35.
 5 a mosia 17:15.
 6 a yaitu orang-orang 

laman.
  b alma 21:9.
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c tradisi leluhur mereka, dan un-
tuk percaya kepada tuhan, dan 
bahwa dia memberikan keku-
atan besar kepada orang-orang 
Nefi; dan demikianlah ada ba-
nyak dari mereka insaf di pa-
dang belantara.

7 dan terjadilah bahwa para pe-
nguasa itu yang adalah sisa dari 
anak-anak a amulon menyuruh 
agar mereka hendaknya dihukum 
b mati, ya, mereka semua yang 
percaya pada hal-hal ini.

8 Sekarang, kematisyahidan ini 
menyebabkan bahwa banyak dari 
saudara-saudara mereka akan di-
hasut pada amarah; dan mulailah 
ada perselisihan di padang belan-
tara; dan orang-orang laman mu-
lai a memburu benih keturunan 
amulon dan saudara-saudara-
nya dan mulai membunuh me-
reka; dan mereka melarikan diri 
ke padang belantara timur.

9 dan lihatlah mereka diburu 
pada hari ini oleh orang-orang 
laman. demikianlah perkataan 
abinadi terlaksana, yang dia ka-
takan mengenai benih keturunan 
para imam yang menyebabkan 
bahwa dia akan menderita ke-
matian dengan api.

10 Karena dia berkata kepada 
mereka: apa yang akan kamu 
a lakukan kepadaku akan men-
jadi suatu perlambang akan apa 
yang akan datang.

11 dan sekarang, abinadi ada-
lah yang pertama yang menderita 

a kematian oleh api karena ke-
percayaannya kepada allah; 
sekarang, inilah yang dia mak-
sudkan, bahwa banyak yang 
akan menderita kematian de-
ngan api, menurut seperti yang 
telah dia derita.

12 dan dia berkata kepada para 
imam Nuh bahwa benih ketu-
runan mereka akan menyebabkan 
banyak yang dihukum mati, de-
ngan cara yang mirip seperti dia 
adanya, dan bahwa mereka akan 
dicerai-beraikan dan dibunuh, 
bahkan seperti seekor domba 
yang tidak memiliki gembala di-
halau dan dibunuh oleh binatang 
buas; dan sekarang, lihatlah, per-
kataan ini terbukti, karena me-
reka dihalau oleh orang-orang 
laman, dan mereka diburu, dan 
mereka dihantam.

13 dan terjadilah bahwa ke-
tika orang-orang laman meli-
hat bahwa mereka tidak dapat 
mengalahkan orang-orang Nefi 
mereka kembali lagi ke tanah 
mereka sendiri; dan banyak dari 
mereka datang untuk berdiam 
di tanah ismael dan tanah Nefi, 
dan menggabungkan diri mereka 
dengan umat allah, yang adalah 
orang-orang a anti-Nefi-lehi.

14 dan mereka juga a mengubur 
senjata perang mereka, menurut 
seperti yang telah saudara-sau-
dara mereka lakukan, dan me-
reka mulai menjadi umat yang 
saleh; dan mereka berjalan di 

 6 c alma 26:24.
 7 a alma 21:3; 24:1, 

28–30.

  b PtS martir.
 8 a mosia 17:18.
 10 a mosia 13:10.

 11 a mosia 17:13.
 13 a alma 23:16–17.
 14 a alma 24:15; 26:32.
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jalan tuhan, dan berusaha keras 
untuk menaati perintah-Nya dan 
peraturan-Nya.

15 ya, dan mereka menaati hu-
kum musa; karena adalah perlu 
bahwa mereka hendaknya me-
naati hukum musa pada saat ini, 
karena belum semuanya dige-
napi. tetapi terlepas dari a hukum 
musa, mereka menanti-nantikan 
kedatangan Kristus, menganggap  
bahwa hukum musa adalah sua-
tu b perlambang akan kedatang-
an-Nya, dan memercayai bahwa 
mereka mesti menaati pelaksa-
naan c lahiriah itu sampai waktu  
ketika dia akan diungkapkan  
kepada mereka.

16 Sekarang, mereka tidak me-
ngira bahwa a keselamatan datang 
melalui b hukum musa; tetapi hu-
kum musa bermanfaat untuk me-
nguatkan iman mereka kepada 
Kristus; dan demikianlah mereka 
mempertahankan suatu c harapan 
melalui iman, pada keselamatan 
kekal, bersandar pada roh nu-
buat, yang berbicara tentang apa 
yang akan datang itu.

17 dan sekarang, lihatlah, 
amon, dan harun, dan Omner, 
dan himni, dan saudara-saudara 
mereka amat bersukacita, ka-
rena keberhasilan yang telah me-
reka alami di antara orang-orang 
laman, melihat bahwa tuhan te-
lah mengabulkan kepada mereka 

menurut a doa-doa mereka, dan 
bahwa dia telah juga membukti-
kan firman-Nya kepada mereka 
dalam setiap hal.

PaSal 26

Amon bermegah di dalam Tuhan—
Yang setia dikuatkan oleh Tuhan dan 
diberikan pengetahuan—Melalui 
iman orang-orang boleh membawa 
ribuan jiwa pada pertobatan—Allah 
memiliki segala kuasa dan mema-
hami segala hal. Kira-kira tahun 
90–77 SM.

dan sekarang, inilah perkataan 
amon kepada saudara-sauda-
ranya, yang berkata demikian: 
Saudara-saudara kandungku 
dan saudara-saudaraku, lihat-
lah aku berkata kepadamu, be-
tapa besarnya alasan yang kita 
miliki untuk bersukacita, karena 
dapatkah kita mengira ketika kita 
a memulai dari tanah Zarahemla 
bahwa allah akan memberikan 
kepada kita berkat-berkat yang 
demikian besar?

2 dan sekarang, aku bertanya, 
berkat-berkat besar apakah yang 
telah dia limpahkan ke atas diri 
kita? dapatkah kamu memberi 
tahu?

3 lihatlah, aku menjawab ba-
gimu; karena saudara-saudara 

 15 a yakub 4:5;  
yarom 1:11.  
PtS hukum musa.

  b mosia 3:14–15; 
16:14.

  c mosia 13:29–32.
 16 a mosia 12:31–37; 

13:27–33.
  b 2 Ne. 11:4.
  c 1 tes. 5:8–9.

 17 a alma 17:9.
26 1 a mosia 28:9;  

alma 17:6–11. 
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kita, orang-orang laman, berada 
dalam kegelapan, ya, bahkan di 
dalam ngarai yang paling gelap, 
tetapi lihatlah, betapa a banyak-
nya dari mereka yang telah di-
bawa untuk melihat terang allah 
yang menakjubkan! dan inilah 
berkat yang telah dilimpahkan 
ke atas diri kita, bahwa kita te-
lah dijadikan b alat dalam tangan 
allah untuk mendatangkan pe-
kerjaan yang besar ini.

4 lihatlah, a ribuan dari mereka 
bersukacita, dan telah dibawa ke 
dalam kawanan allah.

5 lihatlah, a ladang telah ma-
tang, dan diberkatilah kamu, ka-
rena kamu telah mengayunkan 
b sabit, dan menuai dengan da-
yamu, ya, sepanjang hari kamu 
bekerja; dan lihatlah jumlah c ber-
kasmu! dan itu akan dikumpul-
kan ke dalam lumbung, agar 
tidak sia-sia.

6 ya, itu tidak akan diterjang ja-
tuh oleh badai pada hari terakhir; 
ya, tidak juga itu akan digaru 
oleh angin puyuh; tetapi ketika 
a badai datang itu akan dikum-
pulkan di tempatnya, agar badai 
tidak dapat menerobosnya; ya, ti-
dak juga itu akan dihalau dengan 
angin kencang ke mana pun mu-
suh ingin membawanya.

7 tetapi lihatlah, itu berada 
dalam tangan tuhan empunya 

a panen, dan adalah milik-Nya; 
dan dia akan b membangkitkan 
mereka pada hari terakhir.

8 terpujilah nama allah kita; 
marilah kita a bernyanyi untuk 
pujian-Nya, ya, marilah kita b ber-
terima kasih pada nama kudus-
Nya, karena dia mengerjakan 
kebenaran selamanya.

9 Karena jika kita tidak pergi 
dari tanah Zarahemla, sauda-
ra-saudara terkasih kita yang 
tersayang ini, yang demikian 
mengasihsayangi kita, akan ma-
sih tersiksa oleh a kebencian ter-
hadap kita, ya, dan mereka akan 
juga menjadi orang-orang asing 
bagi allah.

10 dan terjadilah bahwa ketika 
amon telah mengatakan per-
kataan ini, saudaranya harun 
menghardiknya, mengatakan: 
amon, aku takut bahwa suka-
citamu membawa engkau pada 
sesumbar.

11 tetapi amon berkata kepada-
nya: aku tidak a sesumbar dalam 
kekuatanku sendiri, tidak juga 
dalam kebijaksanaanku sendiri; 
tetapi lihatlah, b sukacitaku pe-
nuh, ya, hatiku dipenuhi dengan 
sukacita, dan aku akan bersuka-
cita di dalam allahku.

12 ya, aku tahu bahwa aku bu-
kan apa-apa; sehubungan de-
ngan kekuatanku aku lemah; 

 3 a alma 23:8–13.
  b 2 Kor. 4:5;  
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 5 a yoh. 4:35–37;  
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  b yl. 3:13.
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oleh karena itu aku tidak akan 
a sesumbar akan diriku sendiri, 
tetapi aku akan sesumbar akan 
allahku, karena dalam b kekuat-
an-Nya aku dapat melakukan se-
gala sesuatu; ya, lihatlah, banyak 
mukjizat dahsyat telah kita ker-
jakan di tanah ini, yang untuk-
nya kita akan memuji nama-Nya 
selamanya.

13 lihatlah, berapa ribu dari 
saudara-saudara kita telah dia 
lepaskan dari rasa sakit a neraka; 
dan mereka dibawa untuk b me-
nyanyikan kasih penebusan, dan 
ini karena kuasa firman-Nya yang 
ada dalam diri kita, oleh karena 
itu tidakkah kita memiliki alasan 
besar untuk bersukacita?

14 ya, kita memiliki alasan un-
tuk memuji-Nya selamanya, 
karena dia adalah allah yang 
mahatinggi, dan telah melepas-
kan saudara-saudara kita dari 
a rantai neraka.

15 ya, mereka dikelilingi oleh 
kegelapan abadi dan kehan-
curan; tetapi lihatlah, dia telah 
membawa mereka ke dalam a te-
rang abadi-Nya, ya, ke dalam 
keselamatan abadi; dan mereka 
dikelilingi oleh kasih-Nya yang 
berlimpah tiada tara; ya, dan 
kita telah menjadi alat dalam ta-
ngan-Nya untuk mengerjakan 
pekerjaan yang besar dan me-
nakjubkan ini.

16 Oleh karena itu, marilah kita 
a bermegah, ya, kita akan b ber-
megah di dalam tuhan; ya, kita 
akan bersukacita, karena sukacita 
kita penuh; ya, kita akan memuji 
allah kita selamanya. lihatlah, 
siapakah yang dapat terlalu ba-
nyak bermegah di dalam tuhan?  
ya, siapakah yang dapat ber-
kata terlalu banyak tentang kua-
sa-Nya yang besar, dan tentang 
c belas kasihan-Nya, dan tentang 
kepanjangsabaran-Nya terhadap 
anak-anak manusia? lihatlah aku 
berkata kepadamu, aku tidak da-
pat mengatakan bagian terkecil 
yang aku rasakan.

17 Siapakah yang dapat me-
ngira bahwa allah kita akan sede-
mikian penuh belas kasihannya 
sehingga merengkuh kita dari ke-
adaan kita yang menyeramkan, 
penuh dosa, dan tercemar?

18 lihatlah, kita pergi bahkan 
dalam kemurkaan, dengan an-
caman yang hebat untuk a meng-
hancurkan gereja-Nya.

19 ah, maka, mengapa dia ti-
dak menyerahkan kita pada ke-
hancuran yang menyeramkan, 
ya, mengapa dia tidak membiar-
kan pedang keadilan-Nya jatuh 
ke atas diri kita, dan menghukum 
kita pada keputusasaan kekal?

20 ah, jiwaku, hampir seakan-
akan, sirna karena pikiran itu. 
lihatlah, dia tidak menjalankan 

 12 a yer. 9:24;  
alma 29:9.

  b mzm. 18:32–40;  
Flp. 4:13;  
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 13 a PtS Neraka.
  b alma 5:26.
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keadilan-Nya ke atas diri kita, 
tetapi dalam belas kasihan-Nya 
yang besar telah membawa kita 
menyeberangi a jurang kema-
tian dan kegetiran yang abadi 
itu, bahkan pada keselamatan 
jiwa kita.

21 dan sekarang, lihatlah, sau-
dara-saudaraku, a manusia alami 
manakah yang ada yang menge-
tahui hal-hal ini? aku berkata ke-
padamu, tidak ada seorang pun 
yang b mengetahui hal-hal ini, ke-
cuali yang menyesal.

22 ya, dia yang a bertobat dan 
menjalankan b iman, dan meng-
hasilkan pekerjaan baik, dan 
berdoa secara berkelanjutan 
tanpa henti—kepada yang de-
mikian diberikan untuk menge-
tahui c misteri-misteri allah; ya, 
kepada yang demikian akan di-
berikan untuk mengungkapkan 
apa yang belum pernah diung-
kapkan; ya, dan akan diberikan 
kepada yang demikian untuk 
membawa ribuan jiwa pada 
pertobatan, bahkan seperti te-
lah diberikan kepada kita untuk 
membawa saudara-saudara kita 
ini pada pertobatan.

23 Sekarang, ingatkah kamu, 
saudara-saudaraku, bahwa kita 
berkata kepada saudara-sau-
dara kita di tanah Zarahemla, 
kita pergi ke tanah Nefi, untuk 
berkhotbah kepada saudara-sau-
dara kita, orang-orang laman, 

dan mereka menertawakan kita 
untuk mencemooh?

24 Karena mereka berkata 
kepada kita:  apakah kamu 
mengira bahwa kamu dapat 
membawa orang-orang laman 
pada pengetahuan tentang ke-
benaran? apakah kamu mengira 
bahwa kamu dapat meyakinkan 
orang-orang laman akan keti-
dakbenaran a tradisi leluhur me-
reka, b sedegil itu sebagai bangsa 
mereka adanya; yang hatinya 
senang akan penumpahan da-
rah; yang masa hidupnya telah 
dihabiskan dalam kedurhakaan 
yang paling buruk; yang cara-
caranya adalah cara-cara se-
orang pelanggar sejak awal? 
Sekarang, saudara-saudaraku, 
kamu ingat bahwa inilah cara 
berbahasa mereka.

25 dan selain itu mereka ber-
kata: marilah kita mengangkat 
senjata melawan mereka, agar 
kita menghancurkan mereka 
dan kedurhakaan mereka dari 
tanah ini, agar jangan mereka 
menguasai kita dan menghan-
curkan kita.

26 tetapi lihatlah, saudara-sau-
dara terkasihku, kita masuk ke 
padang belantara tidak dengan 
maksud untuk menghancurkan 
saudara-saudara kita, tetapi de-
ngan maksud bahwa barangkali 
kita boleh menyelamatkan bebe-
rapa dari jiwa-jiwa mereka.

 20 a 2 Ne. 1:13;  
hel. 3:29–30.

 21 a PtS manusia alami.
  b 1 Kor. 2:9–16;  

yakub 4:8.
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27 Sekarang, ketika hati kita ter-
tekan, dan kita hampir berbalik, 
lihatlah, tuhan a menghibur kita, 
dan berfirman: Pergilah ke an-
tara saudara-saudaramu, orang-
orang laman, dan tanggunglah 
dengan b kesabaran c kesengsara-
anmu, dan aku akan memberi 
kepadamu keberhasilan.

28 dan sekarang, lihatlah, kita 
telah datang, dan telah berada 
di antara mereka; dan kita telah 
sabar dalam penderitaan kita, 
dan kita telah menderita tiap ke-
kurangan; ya, kita telah berjalan 
dari rumah ke rumah, bersandar 
pada belas kasihan dunia—bukan 
pada belas kasihan dunia saja te-
tapi pada belas kasihan allah.

29 dan kita telah masuk ke da-
lam rumah-rumah mereka dan 
mengajar mereka, dan kita te-
lah mengajar mereka di jalan-
jalan mereka; ya, dan kita telah 
mengajar mereka di atas bukit-
bukit mereka; dan kita telah juga 
masuk ke dalam bait suci mereka 
dan sinagoge mereka dan meng-
ajar mereka; dan kita telah diusir, 
dan diejek, dan diludahi, dan di-
tampar pipi kita; dan kita telah 
dirajam, dan ditangkap dan di-
ikat dengan tali yang kuat, dan 
dilemparkan ke dalam tahanan; 
dan melalui kuasa dan kebijak-
sanaan allah kita telah dibebas-
kan kembali.

30 dan kita telah menderita  
segala macam kesengsaraan, dan 

semuanya ini, agar barangkali 
kita boleh menjadi sarana un-
tuk menyelamatkan beberapa 
jiwa; dan kita mengira bahwa 
a sukacita kita akan penuh jika 
barangkali kita dapat menjadi 
sarana untuk menyelamatkan 
beberapa.

31 Sekarang, lihatlah, kita da-
pat menanti-nantikan dan me-
lihat buah dari kerja kita; dan 
apakah itu sedikit? aku berkata 
kepadamu, tidak, itu a banyak; 
ya, dan kita dapat bersaksi ten-
tang ketulusan mereka, karena 
kasih mereka terhadap sauda-
ra-saudara mereka dan juga ter-
hadap kita.

32 Karena lihatlah, mereka le-
bih suka a mengurbankan nyawa 
mereka daripada bahkan untuk 
mengambil nyawa musuh me-
reka; dan mereka telah b mengu-
burkan senjata perang mereka 
jauh di dalam tanah, karena ka-
sih mereka terhadap saudara-
saudara mereka.

33 dan sekarang, lihatlah aku 
berkata kepadamu, pernahkah 
ada kasih yang demikian besar 
di seluruh negeri? lihatlah, aku 
berkata kepadamu, tidak, tidak 
pernah ada, bahkan di antara 
orang-orang Nefi.

34 Karena lihatlah, mereka 
akan mengangkat senjata me-
lawan saudara-saudara mereka; 
mereka tidak akan membiarkan 
diri mereka dibunuh. tetapi 

 27 a alma 17:9–11.
  b PtS Sabar, 
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  c alma 20:29–30. 
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lihatlah berapa banyak dari 
orang-orang ini telah menye-
rahkan nyawa mereka; dan kita 
tahu bahwa mereka telah pergi 
kepada allah mereka, karena ka-
sih mereka dan kebencian me-
reka terhadap dosa.

35 Sekarang, tidakkah kita me-
miliki alasan untuk bersukacita? 
ya, aku berkata kepadamu, be-
lum pernah ada orang-orang 
yang memiliki alasan sedemi-
kian besarnya untuk bersukacita 
seperti kita, sejak dunia dimulai; 
ya, dan sukacitaku terhanyut, 
bahkan sampai sesumbar dalam 
allahku; karena dia memiliki 
segala a kuasa, segala kebijaksa-
naan, dan segala pengertian; dia 
b memahami segala hal, dan dia 
adalah makhluk yang c penuh 
belas kasihan, bahkan pada ke-
selamatan, kepada mereka yang 
akan bertobat dan percaya pada 
nama-Nya.

36 Sekarang, jika ini adalah se-
sumbar, demikian pula akanlah 
aku sesumbar; karena inilah ke-
hidupanku dan terangku, suka-
citaku dan keselamatanku, dan 
penebusanku dari celaka abadi. 
ya, terpujilah nama allahku, 
yang telah penuh perhatian ke-
pada bangsa ini, yang adalah 
suatu a cabang dari pohon israel, 
dan telah hilang dari kelompok-
nya di negeri asing; ya, aku ber-
kata, terpujilah nama allahku, 
yang telah penuh perhatian 

kepada kita, para b pengembara 
di negeri asing.

37 Sekarang, saudara-sauda-
raku, kita melihat bahwa allah 
penuh perhatian kepada setiap 
a bangsa, di tanah mana pun me-
reka boleh berada; ya, dia meng-
hitung umat-Nya, dan sanubari 
belas kasihan-Nya berada di atas 
seluruh bumi. Sekarang, inilah 
sukacitaku, dan ungkapan te-
rima kasihku yang besar; ya, dan 
aku akan berterima kasih kepada 
allahku selamanya. amin.

PaSal 27

Tuhan memerintahkan Amon un-
tuk memimpin orang-orang An-
ti-Nefi-Lehi pada keamanan—Saat 
bertemu Alma, sukacita Amon me-
nguras kekuatannya—Orang-orang 
Nefi memberikan orang-orang Anti-
Nefi-Lehi tanah Yerson—Mereka di-
sebut orang-orang Amon. Kira-kira 
tahun 90–77 SM.

Sekarang, terjadilah bahwa ke-
tika orang-orang laman itu yang 
telah pergi untuk berperang me-
lawan orang-orang Nefi telah 
mendapati, setelah banyak per-
juangan mereka untuk menghan-
curkan mereka, bahwa adalah 
sia-sia untuk mengupayakan ke-
hancuran mereka, mereka kem-
bali lagi ke tanah Nefi.

2 dan terjadilah bahwa orang-

 35 a PtS Kuasa.
  b a&P 88:41.
  c PtS Belas Kasihan.

 36 a Kej. 49:22–26;  
yakub 2:25; 5:25.

  b yakub 7:26.

 37 a Kis. 10:34–35;  
2 Ne. 26:33. 
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orang amaleki, karena keka-
lahan mereka, amatlah marah. 
dan ketika mereka melihat 
bahwa mereka tidak dapat men-
cari pembalasan dendam dari 
orang-orang Nefi, mereka mulai 
menghasut rakyat dalam ama-
rah terhadap a saudara-saudara 
mereka, orang-orang b anti-Nefi-
lehi; oleh karena itu mereka 
mulai lagi untuk menghancur-
kan mereka.

3 Sekarang, orang-orang ini 
a kembali menolak mengang-
kat senjata mereka, dan mereka 
membiarkan diri mereka di-
bunuh menurut hasrat musuh 
mereka.

4 Sekarang, ketika amon dan 
saudara-saudaranya melihat 
pekerjaan penghancuran ini di 
antara mereka yang mereka se-
demikian kasih sayangi, dan di 
antara mereka yang telah sede-
mikian mengasihsayangi mere-
ka—karena mereka diperlakukan 
seakan-akan mereka adalah para 
malaikat yang diutus dari allah 
untuk menyelamatkan mereka 
dari kehancuran abadi—oleh 
karena itu, ketika amon dan 
saudara-saudaranya melihat pe-
kerjaan penghancuran yang be-
sar ini, mereka tergerak dengan 
rasa iba, dan mereka a berkata ke-
pada raja:

5 marilah kita mengumpul-
kan bersama umat tuhan ini, 
dan marilah kita pergi ke tanah 

Zarahemla kepada saudara-
saudara kita orang-orang Nefi, 
dan melarikan diri dari tangan 
musuh kita, agar kita tidak 
dihancurkan.

6 tetapi raja berkata kepada 
mereka: lihatlah, orang-orang 
Nefi akan menghancurkan kita, 
karena banyaknya pembunuhan 
dan dosa yang telah kita perbuat 
terhadap mereka.

7 dan amon berkata: aku 
akan pergi dan bertanya ke-
pada tuhan, dan jika dia berfir-
man kepada kita, pergilah kepada 
saudara-saudara kita, akankah 
kamu pergi?

8 dan raja berkata kepadanya: 
ya, jika tuhan berfirman kepada 
kita untuk pergi, kita akan pergi 
kepada saudara-saudara kita, dan 
kita akan menjadi budak mereka 
sampai kita memperbaiki kepada 
mereka banyaknya pembunuhan 
dan dosa yang telah kita perbuat 
terhadap mereka.

9 tetapi amon berkata kepa-
danya: adalah melawan hukum 
saudara-saudara kita, yang di-
tetapkan oleh ayahku, bahwa 
akan ada a budak siapa pun di 
antara mereka; oleh karena itu 
marilah kita pergi dan bersan-
dar pada belas kasihan sauda-
ra-saudara kita.

10 tetapi raja berkata kepada-
nya: tanyakanlah kepada tuhan, 
dan jika dia berfirman kepada 
kita untuk pergi, kita akan pergi; 

27 2 a alma 43:11.
  b alma 25:1. 

PtS Orang-Orang 

anti-Nefi-lehi.
 3 a alma 24:21–26.
 4 a alma 24:5.
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29:32, 38, 40.
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jika tidak kita akan binasa di ta-
nah ini.

11 dan terjadilah bahwa amon 
pergi dan bertanya kepada 
tuhan, dan tuhan berfirman 
kepadanya:

12 Keluarkanlah orang-orang 
ini dari tanah ini, agar mereka 
tidak binasa; karena Setan me-
miliki pengaruh yang besar atas 
hati orang-orang amaleki, yang 
menghasut orang-orang laman 
pada amarah terhadap sauda-
ra-saudara mereka untuk mem-
bunuh mereka; oleh karena itu 
keluarlah engkau dari tanah ini; 
dan diberkatilah orang-orang ini 
pada angkatan ini, karena aku 
akan melindungi mereka.

13 dan sekarang, terjadilah 
bahwa amon pergi dan mem-
beri tahu raja segala firman 
yang telah tuhan firmankan 
kepadanya.

14 dan mereka mengumpul-
kan bersama semua orang me-
reka, ya, seluruh umat tuhan, 
dan mengumpulkan bersama 
semua kawanan domba dan ka-
wanan ternak mereka, dan pergi 
keluar dari tanah itu, dan masuk 
ke padang belantara yang me-
misahkan tanah Nefi dari tanah 
Zarahemla, dan tiba di dekat per-
batasan negeri.

15 dan terjadilah bahwa amon 
berkata kepada mereka: lihatlah, 
aku dan saudara-saudaraku akan 
pergi ke tanah Zarahemla, dan 

kamu akan tetap tinggal di sini 
sampai kami kembali; dan kami 
akan menguji hati saudara-sau-
dara kami, apakah mereka mau 
bahwa kamu akan masuk ke ta-
nah mereka.

16 dan terjadilah bahwa se-
waktu amon sedang pergi ke 
tanah itu, bahwa dia dan sauda-
ra-saudaranya bertemu alma, di 
a tempat yang tentangnya telah di-
bicarakan; dan lihatlah, ini ada-
lah suatu pertemuan yang penuh 
sukacita.

17 Sekarang, a sukacita amon 
sedemikian besarnya bahkan 
hingga dia penuh; ya, dia ter-
telan dalam sukacita allahnya, 
bahkan sampai b terkurasnya ke-
kuatannya; dan dia jatuh c lagi 
ke tanah.

18 Sekarang, bukankah ini su-
kacita yang amat besar? lihatlah, 
inilah sukacita yang tak seorang 
pun terima kecuali itu adalah 
orang yang benar-benar menye-
sal dan pencari kebahagiaan yang 
rendah hati.

19 Sekarang, sukacita alma da-
lam bertemu saudara-saudaranya 
benar-benar besar, dan juga suka-
cita harun, Omner, dan himni; 
tetapi lihatlah sukacita mereka 
tidaklah yang melampaui keku-
atan mereka.

20 dan sekarang, terjadilah 
bahwa alma memandu sauda-
ra-saudaranya kembali ke tanah 
Zarahemla; bahkan ke rumahnya 

 16 a alma 17:1–4.
 17 a PtS Sukacita.

  b 1 Ne. 1:7.
  c alma 19:14.
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sendiri. dan mereka pergi dan 
menceritakan kepada a hakim ke-
pala segala sesuatu yang telah 
terjadi kepada mereka di tanah 
Nefi, di antara saudara-saudara 
mereka, orang-orang laman.

21 dan terjadilah bahwa hakim 
kepala mengirimkan suatu mak-
lumat ke seluruh negeri, meng-
hasratkan suara rakyat mengenai 
penerimaan saudara-saudara me-
reka, yang adalah orang-orang 
anti-Nefi-lehi.

22 dan terjadilah bahwa sua-
ra rakyat datang, mengatakan: 
lihatlah, kita akan menyerah-
kan tanah yerson, yang bera-
da di timur di dekat laut, yang 
bersebelahan dengan tanah  
Kelimpahan, yang berada di se-
latan tanah Kelimpahan; dan 
tanah yerson ini adalah tanah 
yang akan kita berikan kepa-
da saudara-saudara kita untuk 
warisan.

23 dan lihatlah, kita akan me-
nempatkan pasukan kita di an-
tara tanah yerson dan tanah 
Nefi, agar kita boleh melin-
dungi saudara-saudara kita di 
tanah yerson; dan ini kita la-
kukan untuk saudara-saudara 
kita, karena rasa takut mereka 
untuk mengangkat senjata me-
lawan saudara-saudara mereka 
agar jangan mereka akan ber-
buat dosa; dan rasa takut mereka 
yang besar ini datang karena 
pertobatan mereka yang parah 
yang telah mereka alami, karena 

pembunuhan mereka yang ba-
nyak dan kejahatan mereka yang 
menyeramkan.

24 dan sekarang, lihatlah, inilah 
yang akan kita lakukan bagi sau-
dara-saudara kita, agar mereka 
boleh mewarisi tanah yerson; 
dan kita akan menjaga mereka 
dari musuh mereka dengan pa-
sukan kita, dengan syarat bahwa 
mereka akan memberikan kepada 
kita sebagian dari harta keka-
yaan mereka untuk membantu 
kita agar kita boleh memelihara 
pasukan kita.

25 Sekarang, terjadilah bahwa 
ketika amon telah mendengar 
ini, dia kembali kepada orang-
orang anti-Nefi-lehi, dan juga 
alma bersamanya, ke padang 
belantara, di mana mereka te-
lah memancangkan tenda-tenda 
mereka, dan menyingkapkan ke-
pada mereka segala hal ini. dan 
alma juga menuturkan kepada 
mereka a keinsafannya, bersama 
amon dan harun, dan saudara-
saudaranya.

26 dan terjadilah bahwa itu me-
nyebabkan sukacita yang besar di 
antara mereka. dan mereka pergi 
ke tanah yerson, dan mengambil 
kepemilikan atas tanah yerson; 
dan mereka disebut oleh orang-
orang Nefi, orang-orang amon; 
oleh karena itu mereka dibeda-
kan dengan nama itu senantiasa 
selamanya.

27 dan mereka berada di an-
tara orang-orang Nefi, dan juga 

 20 a alma 4:16–18.  25 a mosia 27:10–24.
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terbilang di antara orang-orang 
yang adalah dari gereja allah. 
dan mereka juga dibedakan ka-
rena semangat mereka terha-
dap allah, dan juga terhadap 
manusia; karena mereka secara 
sempurna a jujur dan lurus da-
lam segala hal; dan mereka b te-
guh dalam iman kepada Kristus, 
bahkan sampai akhir.

28 dan mereka memandang  
penumpahan darah saudara-sau-
dara mereka dengan kemuak-
an terbesar; dan mereka tidak 
pernah dapat diyakinkan untuk 
mengangkat senjata melawan 
saudara-saudara mereka; dan 
mereka tidak pernah meman-
dang kematian dengan kengeri-
an sedikit pun, karena harapan 
dan pandangan mereka tentang 
Kristus dan kebangkitan; oleh ka-
rena itu, kematian tertelan bagi 
mereka dengan kemenangan 
Kristus atasnya.

29 Oleh karena itu, mereka 
akan menderita a kematian de-
ngan cara yang paling menya-
yat hati dan memasygulkan yang 
dapat ditimpakan oleh saudara-
saudara mereka, sebelum me-
reka akan mengambil pedang 
atau golok untuk menghantam 
mereka.

30 dan demikianlah mereka 
adalah suatu bangsa yang ber-
semangat dan dikasihi, suatu 
umat yang sangat berkenan bagi 
tuhan.

PaSal 28

Orang-orang Laman dikalahkan 
dalam suatu pertempuran yang he-
bat—Berlaksa-laksa terbunuh—
Yang jahat diserahkan pada suatu 
keadaan celaka tanpa akhir; yang 
saleh mencapai suatu kebahagiaan 
yang tak pernah berakhir. Kira-kira 
tahun 77–76 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
setelah orang-orang amon mene-
tap di tanah a yerson, dan sebuah 
jemaat juga ditegakkan di tanah 
yerson, dan pasukan orang-orang 
Nefi ditempatkan di sekitar tanah 
yerson, ya, di seluruh perbatasan 
sekitar tanah Zarahemla; lihat-
lah pasukan orang laman telah 
mengikuti saudara-saudara me-
reka ke padang belantara.

2 dan demikianlah ada suatu 
pertempuran yang hebat; ya, 
bahkan yang sedemikian seperti 
yang belum pernah dikenal di 
antara semua orang di tanah itu 
sejak waktu lehi meninggalkan 
yerusalem; ya, dan berlaksa-laksa 
orang laman terbunuh dan ter-
cerai-berai secara luas.

3 ya, dan juga ada suatu pem-
bantaian yang hebat di antara 
orang-orang Nefi; walaupun de-
mikian, orang-orang laman a di-
halau dan dicerai-beraikan, dan 
orang-orang Nefi kembali lagi ke 
tanah mereka.

4 dan sekarang, ini adalah suatu 

 27 a PtS Jujur, Kejujuran.
  b alma 23:6.

 29 a alma 24:20–23.
28 1 a alma 27:22; 30:1, 19.

 3 a alma 30:1.
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masa ketika ada duka nestapa 
dan ratapan hebat yang terde-
ngar di seluruh negeri, di antara 
semua orang Nefi—

5 ya, raungan janda berduka 
nestapa untuk suami mereka, 
juga ayah berduka nestapa un-
tuk putra mereka, dan putri un-
tuk saudara laki-laki, ya, saudara 
laki-laki untuk ayah; dan demi-
kianlah raungan duka nestapa 
terdengar di antara mereka se-
mua, berduka nestapa untuk 
kaum kerabat mereka yang te-
lah terbunuh.

6 dan sekarang, pastilah ini 
adalah suatu masa penuh du-
kacita; ya, masa kekhusyukan, 
dan masa untuk banyak a puasa 
dan doa.

7 dan demikianlah berakhir 
tahun kelima belas masa peme-
rintahan para hakim atas orang-
orang Nefi;

8 dan inilah laporan tentang 
amon dan saudara-saudaranya, 
perjalanan mereka di tanah Nefi, 
penderitaan mereka di tanah itu, 
dukacita mereka, dan kesengsa-
raan mereka, dan sukacita me-
reka a yang tak terpahami, dan 
penerimaan dan keamanan sau-
dara-saudara di tanah yerson. 
dan sekarang, semoga tuhan, Pe-
nebus semua orang, memberkati 
jiwa mereka selamanya.

9 dan inilah laporan tentang 
peperangan dan perselisihan di 
antara orang-orang Nefi, dan 

juga peperangan antara orang-
orang Nefi dan orang-orang 
laman; dan tahun kelima belas 
masa pemerintahan para hakim 
berakhir.

10 dan sejak tahun pertama 
sampai tahun kelima belas te-
lah mendatangkan kehancuran 
beribu-ribu nyawa; ya, itu telah 
mendatangkan suatu peman-
dangan pertumpahan darah yang 
menyeramkan.

11 dan tubuh beribu-ribu orang 
dikebumikan di dalam tanah, 
sementara tubuh beribu-ribu 
orang a membusuk dalam tim-
bunan di atas permukaan ta-
nah; ya, dan beribu-ribu orang 
b berduka nestapa karena kehi-
langan kaum kerabat mereka, 
karena mereka memiliki alasan 
untuk merasa takut, menurut 
janji-janji tuhan, bahwa mereka 
diserahkan pada suatu keadaan 
celaka tanpa akhir.

12 Sementara beribu-ribu orang 
yang lain benar-benar berduka 
nestapa karena kehilangan kaum 
kerabat mereka, namun mereka 
bersukacita dan bergirang hati 
dalam harapan, dan bahkan me-
ngetahui, menurut a janji-janji 
tuhan, bahwa mereka dibang-
kitkan untuk berdiam di sisi ka-
nan allah, dalam suatu keadaan 
kebahagiaan yang tak pernah 
berakhir.

13 dan demikianlah kita melihat 
betapa besarnya a ketidaksetaraan 

 6 a alma 30:2.
 8 a alma 27:16–19.
 11 a alma 16:11.

  b alma 48:23;  
a&P 42:45–46.

 12 a alma 11:41.

 13 a 1 Ne. 17:35.
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manusia karena dosa dan pelang-
garan, dan kuasa iblis, yang da-
tang melalui b rencana-rencana 
licik yang telah dia rancang un-
tuk menjerat hati manusia.

14 dan demikianlah kita lihat 
panggilan besar dari ketekunan 
manusia untuk bekerja di a ke-
bun anggur tuhan; dan demi-
kianlah kita lihat alasan yang 
besar untuk dukacita, dan juga 
untuk bersukacita—dukacita ka-
rena kematian dan kehancuran 
di antara manusia, dan suka-
cita karena b terang Kristus bagi 
kehidupan.

PaSal 29

Alma berhasrat untuk menyerukan 
pertobatan dengan semangat ma-
laikat—Tuhan memberikan para 
pengajar bagi segala bangsa—Alma 
bermegah dalam pekerjaan Tuhan 
dan dalam keberhasilan Amon dan 
saudara-saudaranya. Kira-kira ta-
hun 76 SM.

ah, andaikata aku adalah seorang 
malaikat, dan dapat memperoleh 
keinginan hatiku, andaikata aku 
boleh pergi dan berbicara dengan 
sangkakala allah, dengan suara 
untuk mengguncangkan tanah, 
dan menyerukan pertobatan ke-
pada setiap bangsa!

2 ya, aku akan memaklumkan 

kepada setiap jiwa, bagaikan 
dengan suara guntur, perto-
batan dan rencana penebusan, 
bahwa mereka mesti bertobat 
dan a datang kepada allah kita, 
agar boleh tidak ada lebih ba-
nyak dukacita di atas seluruh 
muka bumi.

3 tetapi lihatlah, aku adalah 
seorang manusia, dan berdosa 
dalam keinginanku; karena aku 
seharusnya puas hati dengan 
apa yang telah tuhan peruntuk-
kan bagiku.

4 aku seharusnya tidak meng-
harubirukan dalam hasratku ke-
tetapan tegas dari seorang allah 
yang adil, karena aku tahu bahwa 
dia mengabulkan kepada ma-
nusia menurut a hasrat mereka, 
apakah itu menuju kematian 
atau menuju kehidupan; ya, aku 
tahu bahwa dia peruntukkan 
bagi manusia, ya, menetapkan 
kepada mereka ketetapan-kete-
tapan yang tak terubahkan, me-
nurut b kehendak mereka, apakah 
itu menuju keselamatan atau me-
nuju kehancuran.

5 ya, dan aku tahu bahwa yang 
baik dan yang jahat telah tiba di 
hadapan semua orang; dia yang 
tidak mengetahui yang baik dari 
yang jahat adalah tanpa salah; te-
tapi dia yang a mengetahui yang 
baik dan yang jahat, kepadanya 
diberikan menurut hasratnya, 
apakah dia menghasratkan yang 

 13 b 2 Ne. 9:28.
 14 a PtS Kebun anggur 

tuhan.
  b PtS terang Kristus.

29 2 a Omni 1:26;  
3 Ne. 21:20.

 4 a mzm. 37:4.
  b PtS hak Pilihan.

 5 a 2 Ne. 2:18, 26;  
moro. 7:15–19.  
PtS Karunia 
Pembedaan.
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baik atau yang jahat, kehidupan 
atau kematian, sukacita atau pe-
nyesalan b suara hati.

6 Sekarang, melihat bahwa aku 
mengetahui hal-hal ini, mengapa 
aku mesti menghasratkan lebih 
banyak daripada untuk melaksa-
nakan pekerjaan yang padanya 
aku telah dipanggil?

7 mengapa aku mesti berhasrat 
bahwa aku adalah seorang malai-
kat, agar aku dapat berbicara ke-
pada segenap ujung bumi?

8 Karena lihatlah, tuhan mem-
beri kepada a segala bangsa, dari 
bangsa dan b bahasa mereka sen-
diri, untuk mengajarkan firman-
Nya, ya, dalam kebijaksanaan, 
semua yang dia c anggap patut 
bahwa mereka hendaknya miliki; 
oleh karena itu kita lihat bahwa 
tuhan menasihati dalam kebijak-
sanaan, menurut apa yang tepat 
dan benar.

9 aku tahu apa yang telah tuhan 
perintahkan kepadaku, dan aku 
bermegah di dalamnya. aku ti-
dak a bermegah akan diriku sen-
diri, tetapi aku bermegah dalam 
apa yang telah tuhan perintah-
kan kepadaku; ya, dan inilah ke-
megahanku, agar barangkali aku 
boleh menjadi alat dalam tangan 
allah untuk membawa beberapa 
jiwa pada pertobatan, dan inilah 
sukacitaku.

10 dan lihatlah, ketika aku 
melihat banyak dari saudara-

saudaraku benar-benar menyesal, 
dan datang kepada tuhan allah 
mereka, pada waktu itu jiwaku 
dipenuhi dengan sukacita; pada 
waktu itu aku ingat a apa yang 
telah tuhan lakukan bagiku, ya, 
bahkan bahwa dia telah men-
dengar doaku; ya, pada waktu 
itu aku ingat lengan penuh be-
las kasihan-Nya yang dia ulur-
kan ke arahku.

11 ya, dan aku juga ingat pe-
nawanan leluhurku; karena aku 
pastilah tahu bahwa a tuhan  
membebaskan mereka dari perbu-
dakan, dan melalui ini menegak-
kan gereja-Nya; ya, tuhan allah, 
allah abraham, allah ishak, dan 
allah yakub, membebaskan me-
reka dari perbudakan.

12 ya, aku selalu ingat pena-
wanan leluhurku; dan allah yang 
sama itu yang a membebaskan 
mereka dari tangan orang-orang 
mesir membebaskan mereka dari 
perbudakan.

13 ya, dan allah yang sama itu 
juga menegakkan gereja-Nya 
di antara mereka; ya, dan allah 
yang sama itu telah memanggilku 
melalui suatu pemanggilan yang 
kudus, untuk mengkhotbahkan 
firman kepada orang-orang ini, 
dan telah memberiku banyak 
keberhasilan, yang di dalamnya 
a sukacitaku penuh.

14 tetapi aku tidak bersuka-
cita dalam keberhasilanku saja, 

 5 b PtS Suara hati.
 8 a 2 Ne. 29:12.
  b a&P 90:11.
  c alma 12:9–11.

 9 a alma 26:12.
 10 a mosia 27:11–31.
 11 a mosia 24:16–21; 

alma 5:3–5.

 12 a Kel. 14:30–31.
 13 a a&P 18:14–16. 
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tetapi sukacitaku lebih penuh 
karena a keberhasilan saudara-
saudaraku, yang telah pergi ke 
tanah Nefi.

15 lihatlah, mereka telah be-
kerja amat keras, dan telah 
menghasilkan banyak buah; 
dan betapa besar akan jadinya 
pahala mereka!

16 Sekarang, ketika aku berpi-
kir tentang keberhasilan saudara-
saudaraku ini jiwaku terhanyut, 
bahkan sampai pemisahannya 
dari tubuh, seakan-akan, demi-
kian besarlah sukacitaku.

17 dan sekarang, semoga allah 
mengabulkan bagi mereka ini, 
saudara-saudaraku, bahwa me-
reka boleh duduk di dalam kera-
jaan allah; ya, dan juga mereka 
semua yang adalah buah kerja 
mereka bahwa mereka boleh ti-
dak lagi keluar, tetapi bahwa 
mereka boleh memuji-Nya se-
lamanya. dan semoga allah me-
ngabulkan agar itu boleh terjadi 
menurut perkataanku, bahkan 
seperti yang telah aku ucapkan. 
amin.

PaSal 30

Korihor, si anti-Kristus, mengolok-
olok Kristus, Pendamaian, dan roh 
nubuat—Dia mengajarkan bahwa 
tidak ada Allah, tidak ada kejatuhan 
manusia, tidak ada hukuman bagi 
dosa, dan tidak ada Kristus—Alma 

bersaksi bahwa Kristus akan datang 
dan bahwa segala sesuatu menun-
jukkan ada seorang Allah—Korihor 
menuntut sebuah tanda dan terse-
rang kebisuan—Iblis telah menam-
pakkan diri kepada Korihor sebagai 
seorang malaikat dan mengajari dia 
apa yang mesti dikatakan—Korihor 
diinjak-injak dan mati. Kira-kira  
tahun 76–74 SM.

lihatlah, sekarang terjadi-
lah bahwa setelah a orang-orang 
amon menetap di tanah yerson, 
ya, dan juga setelah orang-orang 
laman b dihalau keluar dari ta-
nah itu, dan orang mati mereka 
dikubur oleh orang-orang di ta-
nah itu—

2 Sekarang, orang mati mereka 
tidak terbilang karena besarnya 
jumlah mereka; tidak juga yang 
mati dari orang-orang Nefi ter-
bilang—tetapi terjadilah sete-
lah mereka mengubur orang 
mati mereka, dan juga setelah 
hari-hari puasa, dan duka nes-
tapa, dan doa, (dan itu adalah 
pada tahun keenam belas masa 
pemerintahan para hakim atas 
orang-orang Nefi) mulai ada ke-
damaian berkelanjutan di selu-
ruh negeri.

3 ya, dan bangsa itu berusaha 
keras untuk menaati perintah-
perintah tuhan; dan mereka 
ketat dalam menaati a tata ca-
ra-tata cara allah, menurut hu-
kum musa; karena mereka diajar 

 14 a alma 17:1–4.
30 1 a alma 27:25–26. 

PtS Orang-Orang 
anti-Nefi-lehi.

  b alma 28:1–3.
 3 a PtS hukum musa.
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untuk b menaati hukum musa 
sampai akan digenapi.

4 dan demikianlah bangsa itu 
tidak mengalami gangguan di 
sepanjang tahun keenam belas 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi.

5 dan terjadilah bahwa pada 
permulaan tahun ketujuh be-
las masa pemerintahan para 
hakim, ada kedamaian yang 
berkelanjutan.

6 tetapi terjadilah bahwa pada 
penghujung tahun ketujuh be-
las, datanglah seorang pria ke 
tanah Zarahemla, dan dia ada-
lah seorang a anti-Kristus, karena 
dia mulai berkhotbah kepada 
orang-orang menentang nubu-
at-nubuat yang telah diucapkan 
oleh para nabi, mengenai keda-
tangan Kristus.

7 Sekarang, tidak ada hukum 
terhadap a kepercayaan sese-
orang; karena adalah sama sekali 
bertentangan dengan perintah-
perintah allah bahwa akan ada 
sebuah hukum yang akan mem-
bawa manusia pada dasar-dasar 
yang tidak setara.

8 Karena demikianlah kata 
tulisan suci: a Pilihlah kamu 
hari ini, siapa yang akan kamu 
layani.

9 Sekarang, jika seseorang ber-
hasrat untuk melayani allah, 
itu adalah hak istimewanya; 
atau lebih tepat, jika dia per-
caya kepada allah itu adalah hak 

istimewanya untuk melayani-
Nya; tetapi jika dia tidak percaya 
kepada-Nya tidak ada hukum 
untuk menghukumnya.

10 tetapi jika dia membunuh 
dia dihukum hingga a mati; dan 
jika dia merampok dia juga di-
hukum; dan jika dia mencuri dia 
juga dihukum; dan jika dia ber-
buat zina dia juga dihukum; ya, 
untuk segala kejahatan ini me-
reka dihukum.

11 Karena ada sebuah hukum 
bahwa manusia hendaknya di-
hakimi menurut tindak kejahatan 
mereka. Walaupun demikian, ti-
dak ada hukum terhadap keper-
cayaan seseorang; oleh karena 
itu, seseorang dihukum hanya 
untuk tindak kejahatan yang te-
lah dia lakukan; oleh karena itu 
semua orang berada pada dasar-
dasar yang a setara.

12 dan anti-Kristus ini, yang 
namanya adalah Korihor, (dan 
hukum tidak dapat memiliki pe-
ngaruh atas dirinya) mulai ber-
khotbah kepada orang-orang 
bahwa tidak akan ada Kristus. 
dan menurut cara ini dia ber-
khotbah, mengatakan:

13 hai kamu yang terikat di 
bawah suatu harapan yang bo-
doh dan yang sia-sia, mengapa 
kamu memasang kuk pada di-
rimu sendiri dengan hal-hal yang 
sedemikian bodohnya? mengapa 
kamu menanti-nantikan seorang 
Kristus? Karena tak seorang pun 

 3 b 2 Ne. 25:24–27;  
alma 25:15.

 6 a PtS antikristus.

 7 a alma 1:17.
 8 a yos. 24:15.  
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 10 a PtS hukuman mati.
 11 a mosia 29:32. 
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dapat tahu tentang apa pun yang 
akan datang.

14 lihatlah, hal-hal ini yang 
kamu sebut nubuat, yang kamu 
katakan diturunkan oleh para 
nabi kudus, lihatlah, itu adalah 
tradisi bodoh leluhurmu.

15 Bagaimana kamu mengeta-
hui tentang kepastiannya? li-
hatlah, kamu tidak dapat tahu 
tentang apa yang tidak kamu  
a lihat; oleh karena itu kamu ti-
dak dapat tahu bahwa akan ada 
seorang Kristus.

16 Kamu menanti-nantikan dan 
berkata bahwa kamu melihat su-
atu pengampunan akan dosa-do-
samu. tetapi lihatlah, itu adalah 
dampak dari pikiran yang sin-
ting; dan kekalutan pikiranmu 
ini datang karena tradisi lelu-
hurmu, yang menyesatkanmu 
ke dalam suatu kepercayaan ten-
tang apa yang bukanlah demi-
kian adanya.

17 dan banyak lagi hal-hal se-
perti itu dia katakan kepada 
mereka, memberi tahu mereka 
bahwa tidak dapat ada penda-
maian yang dibuat untuk do-
sa-dosa manusia, tetapi setiap 
orang berkeadaan dalam kehi-
dupan ini menurut pengelolaan 
dari makhluk itu; oleh karena 
itu setiap orang makmur menu-
rut kecerdasan pikirannya, dan 
bahwa setiap orang berjaya me-
nurut kekuatannya; dan apa pun 
yang seseorang lakukan bukan-
lah tindak kejahatan.

18 dan demikianlah dia ber-
khotbah kepada mereka, me-
nyesatkan hati banyak orang, 
menyebabkan mereka mengang-
kat kepala mereka dalam keja-
hatan mereka, ya, menyesatkan 
banyak wanita, dan juga pria, 
untuk berbuat pelacuran—mem-
beri tahu mereka bahwa ketika 
seseorang mati, itu adalah akhir 
darinya.

19 Sekarang, pria ini pergi ke 
tanah yerson juga, untuk meng-
khotbahkan hal-hal ini di an-
tara orang-orang amon, yang 
dahulunya adalah orang-orang 
laman.

20 tetapi lihatlah mereka le-
bih bijak daripada banyak dari 
orang-orang Nefi; karena me-
reka menangkapnya, dan meng-
ikatnya, dan membawanya ke 
hadapan amon, yang adalah se-
orang imam tinggi atas orang-
orang itu.

21 dan terjadilah bahwa dia me-
nyuruh agar dia hendaknya di-
bawa keluar dari tanah itu. dan 
dia pergi ke tanah Gideon, dan 
mulai berkhotbah kepada me-
reka juga; dan di sini dia tidak 
mengalami banyak keberhasilan, 
karena dia ditangkap dan diikat 
dan dibawa ke hadapan imam 
tinggi, dan juga hakim kepala 
atas negeri itu.

22 dan terjadilah bahwa imam 
tinggi berkata kepadanya: me-
ngapa kamu berkelana untuk 
menyimpangkan jalan tuhan? 

 15 a eter 12:5–6.
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mengapa kamu mengajarkan 
orang-orang ini bahwa tidak akan 
ada Kristus, untuk menyela ke-
sukacitaan merekakah? mengapa 
kamu berbicara menentang se-
gala nubuat para nabi kudus?

23 Sekarang, nama imam tinggi 
itu adalah Gidona. dan Korihor 
berkata kepadanya: Karena aku 
tidak mengajarkan tradisi bodoh 
leluhurmu, dan karena aku tidak 
mengajar orang-orang ini untuk 
mengikat diri mereka di bawah 
tata cara dan pelaksanaan yang 
bodoh yang ditegakkan oleh para 
imam zaman dahulu, untuk me-
rebut kekuasaan dan wewenang 
atas diri mereka, untuk memper-
tahankan mereka dalam ketidak-
tahuan, agar mereka boleh tidak 
mengangkat kepala mereka, te-
tapi dibawa rendah menurut 
perkataanmu.

24 Kamu berkata bahwa orang-
orang ini adalah suatu bangsa 
yang bebas. lihatlah, aku ber-
kata mereka dalam perbudakan. 
Kamu berkata bahwa nubuat-nu-
buat kuno itu benar. lihatlah, aku 
berkata bahwa kamu tidak tahu 
bahwa itu benar.

25 Kamu berkata bahwa orang-
orang ini adalah orang-orang 
yang bersalah dan yang terjatuh, 
karena pelanggaran orang tua. li-
hatlah, aku berkata bahwa seo-
rang anak tidak bersalah karena 
orang tuanya.

26 dan kamu juga berkata 
bahwa Kristus akan datang. 

tetapi lihatlah, aku berkata 
bahwa kamu tidak tahu bahwa 
akan ada seorang Kristus. dan 
kamu berkata juga bahwa dia 
akan dibunuh bagi a dosa-dosa 
dunia—

27 dan demikianlah kamu me-
nyesatkan orang-orang ini me-
nurut tradisi bodoh leluhurmu, 
dan menurut hasratmu sendiri; 
dan kamu menggencet mereka, 
bahkan seakan-akan dalam per-
budakan, agar kamu boleh mem-
permewah dirimu dengan kerja 
tangan mereka, agar mereka ti-
dak berani memandang dengan 
keberanian, dan agar mereka ti-
dak berani menikmati hak dan 
hak istimewa mereka.

28 ya, mereka tidak berani 
menggunakan apa yang adalah 
milik mereka agar jangan me-
reka hendaknya menyinggung 
para imam mereka, yang me-
masangkan kuk kepada mereka 
menurut hasrat mereka, dan te-
lah membawa mereka untuk 
percaya, dengan tradisi mereka 
dan mimpi mereka dan tingkah 
mereka dan penglihatan me-
reka dan misteri mereka yang 
berpura-pura, bahwa mereka 
akan, jika mereka tidak melaku-
kan menurut perkataan mereka, 
menyinggung makhluk yang tak 
dikenal, yang mereka katakan 
adalah allah—makhluk yang ti-
dak pernah dilihat atau dikenal, 
yang tidak pernah ada tidak juga 
pernah akan ada.

 26 a yes. 53:4–7.
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29 Sekarang, ketika imam tinggi 
dan hakim kepala melihat ke-
kerasan hatinya, ya, ketika me-
reka melihat bahwa dia akan 
mencaci maki bahkan terhadap 
allah, mereka tidak mau mem-
buat jawaban apa pun terhadap 
perkataannya; tetapi mereka 
menyuruh agar dia hendaknya 
diikat; dan mereka menyerah-
kannya ke dalam tangan para 
pejabat, dan mengirimkannya ke 
tanah Zarahemla, agar dia boleh 
dibawa ke hadapan alma, dan 
hakim kepala yang adalah pem-
besar atas seluruh negeri.

30 dan terjadilah bahwa ketika 
dia dibawa ke hadapan alma 
dan hakim kepala, dia menerus-
kan dengan cara yang sama se-
perti yang dia lakukan di tanah 
Gideon; ya, dia meneruskan un-
tuk a menghujat.

31 dan dia bangkit dalam a per-
kataan yang berkoar-koar di ha-
dapan alma, dan mencaci maki 
para imam dan pengajar, menu-
duh mereka menyesatkan orang-
orang menurut tradisi konyol 
leluhur mereka, demi kepen-
tingan untuk mempermewah diri 
atas kerja orang-orang itu.

32 Sekarang, alma berkata ke-
padanya: engkau tahu bahwa 
kami tidak mempermewah diri 
kami atas kerja orang-orang ini; 
karena lihatlah aku telah bekerja 
bahkan sejak permulaan masa pe-
merintahan para hakim sampai 

sekarang, dengan tanganku sen-
diri untuk tunjanganku, terlepas 
dari perjalananku yang banyak 
ke sekitar negeri untuk memak-
lumkan firman allah kepada 
bangsaku.

33 dan sekalipun kerja yang ba-
nyak yang telah aku laksanakan 
di dalam gereja, aku tidak pernah 
menerima sebanyak bahkan satu 
a senine pun untuk kerjaku; tidak 
juga siapa pun dari saudara-sau-
daraku, kecuali di kursi keha-
kiman; dan dalam hal itu kami 
telah menerima hanya menurut 
hukum untuk waktu kami.

34 dan sekarang, jika kami ti-
dak menerima apa pun untuk 
kerja kami di dalam gereja, apa-
kah untungnya kami bekerja di 
dalam gereja kecuali untuk me-
maklumkan kebenaran, agar 
kami boleh merasakan kesuka-
citaan dalam a sukacita saudara-
saudara kami?

35 maka, mengapa engkau ber-
kata bahwa kami berkhotbah 
kepada orang-orang ini untuk 
memperoleh keuntungan, bila-
mana engkau, dirimu sendiri, 
tahu bahwa kami tidak mene-
rima keuntungan? dan sekarang, 
percayakah engkau bahwa kami 
menipu orang-orang ini, yang 
menyebabkan sukacita seperti 
itu dalam hati mereka?

36 dan Korihor menjawab dia, 
ya.

37 dan kemudian alma berkata 

 30 a PtS hujat, 
Penghujatan.

 31 a hel. 13:22.
 33 a alma 11:3.

 34 a PtS Sukacita.
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kepadanya: Percayakah engkau 
bahwa ada seorang allah?

38 dan dia menjawab, tidak.
39 Sekarang, alma berkata ke-

padanya: akankah kamu me-
nyangkal kembali bahwa ada 
seorang allah, dan juga me-
nyangkal Kristus? Karena lihat-
lah, aku berkata kepadamu, aku 
tahu ada seorang allah, dan juga 
bahwa Kristus akan datang.

40 dan sekarang, bukti apa 
yang kamu miliki bahwa tidak 
ada a allah, atau bahwa Kristus 
tidak datang? aku berkata ke-
padamu bahwa engkau tidak 
memiliki apa pun, kecuali per-
kataanmu saja.

41 tetapi, lihatlah, aku memi-
liki segala sesuatu sebagai a ke-
saksian bahwa hal-hal ini adalah 
benar; dan kamu juga memiliki 
segala sesuatu sebagai kesaksian 
bagimu bahwa itu adalah benar; 
dan akankah kamu menyangkal-
nya? Percayakah engkau bahwa 
hal-hal ini adalah benar?

42 lihatlah, aku tahu bahwa 
engkau percaya, tetapi engkau di-
kuasai oleh roh dusta, dan kamu 
telah menanggalkan roh allah 
sehingga itu boleh tidak memi-
liki tempat dalam dirimu; tetapi 
iblis memiliki kuasa atas dirimu, 
dan dia membawamu kian ke-
mari, mengerjakan muslihat agar 
dia boleh menghancurkan anak-
anak allah.

43 dan sekarang, Korihor ber-
kata kepada alma: Jika engkau 
akan memperlihatkan kepadaku 
suatu a tanda, agar aku boleh di-
yakinkan bahwa ada seorang 
allah, ya, perlihatkanlah ke-
padaku bahwa dia memiliki 
kuasa, dan kemudian akanlah 
aku diyakinkan akan kebenaran 
perkataanmu.

44 tetapi alma berkata kepa-
danya: engkau telah mempero-
leh cukup tanda; akankah kamu 
mencobai allahmu? akankah 
kamu berkata, Perlihatkanlah 
kepadaku suatu tanda, bilamana 
kamu memiliki kesaksian dari 
a semua saudaramu ini, dan juga 
semua nabi kudus? tulisan suci 
terhampar di hadapanmu, ya, 
dan b segala sesuatu menunjukkan 
ada seorang allah; ya, bahkan 
c bumi, dan segala sesuatu yang 
berada di atas permukaan dari-
nya, ya, dan d gerakannya, ya, dan 
juga seluruh e planet yang berge-
rak pada bentuknya yang biasa 
bersaksi bahwa ada seorang Pen-
cipta yang mahatinggi.

45 Namun tetapkah kamu ber-
kelana, menyesatkan hati orang-
orang ini, bersaksi kepada mereka 
tidak ada allah? Namun akankah 
kamu menyangkal terhadap se-
mua saksi ini? dan dia berkata: 
ya, aku akan menyangkal, kecua-
li kamu akan memperlihatkan  
kepadaku suatu tanda.

 40 a mzm. 14:1.
 41 a PtS Saksi.
 43 a yakub 7:13–21;  

a&P 46:8–9. 

PtS tanda.
 44 a mosia 13:33–34.
  b mzm. 19:2;  

a&P 88:47.

  c ayb. 12:7–10.
  d hel. 12:11–15.
  e musa 6:63. 
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46 dan sekarang terjadilah 
bahwa alma berkata kepada-
nya: lihatlah, aku pilu karena 
kekerasan hatimu, ya, bahwa 
kamu akan masih menampik roh 
kebenaran, sehingga jiwamu bo-
leh dihancurkan.

47 tetapi lihatlah, adalah a lebih 
baik bahwa jiwamu akan hilang 
daripada bahwa engkau akan 
menjadi sarana untuk membawa 
banyak jiwa pada kehancuran, 
melalui dustamu dan melalui 
perkataanmu yang menyanjung-
nyanjung; oleh karena itu jika 
engkau akan menyangkal lagi, 
lihatlah allah akan menghan-
tammu, sehingga engkau akan 
menjadi bisu, agar engkau tidak 
akan pernah membuka mulutmu 
lagi, agar engkau tidak akan me-
nipu orang-orang ini lagi.

48 Sekarang, Korihor berkata 
kepadanya: aku tidak menyang-
kal keberadaan seorang allah, 
tetapi aku tidak percaya bahwa 
ada seorang allah; dan aku ber-
kata juga, bahwa kamu tidak 
tahu bahwa ada seorang allah; 
dan kecuali kamu memperlihat-
kan kepadaku suatu tanda, aku 
tidak akan percaya.

49 Sekarang, alma berkata ke-
padanya: ini akan aku berikan 
kepadamu sebagai suatu tanda, 
bahwa engkau akan a terserang 
kebisuan, menurut perkataanku; 
dan aku berkata, bahwa dalam 
nama allah, kamu akan terserang 

kebisuan, agar kamu tidak akan 
lagi memiliki tuturan.

50 Sekarang, ketika alma te-
lah mengatakan perkataan ini, 
Korihor terserang kebisuan, se-
hingga dia tidak dapat memi-
liki tuturan, menurut perkataan 
alma.

51 dan sekarang, ketika hakim 
kepala melihat ini, dia meng-
ulurkan tangannya dan menu-
lis untuk Korihor, mengatakan: 
apakah engkau diyakinkan akan 
kuasa allah? Kepada siapa kamu 
berhasrat agar alma akan mem-
perlihatkan tandanya? maukah 
kamu bahwa dia akan menyeng-
sarakan yang lain, untuk mem-
perlihatkan kepadamu suatu 
tanda? lihatlah, dia telah mem-
perlihatkan kepadamu suatu 
tanda; dan sekarang akankah 
kamu berbantah lagi?

52 dan Korihor mengulurkan 
tangannya dan menulis, me-
ngatakan: aku tahu bahwa aku 
bisu, karena aku tidak dapat ber-
bicara; dan aku tahu bahwa ti-
dak ada apa pun kecuali kuasa 
allah yang dapat membawa ini 
ke atas diriku; ya, dan aku se-
lalu a mengetahui bahwa ada se-
orang allah.

53 tetapi lihatlah, iblis telah 
a menipuku; karena dia b menam-
pakkan diri kepadaku dalam ben-
tuk seorang malaikat, dan berkata 
kepadaku: Pergi dan pulihkanlah 
kembali orang-orang ini, karena 

 47 a 1 Ne. 4:13.
 49 a 2 taw. 13:20.

 52 a alma 30:42.
 53 a yakub 7:14.

  b 2 Kor. 11:14;  
2 Ne. 9:9.
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mereka semuanya telah tersesat 
menuruti seorang allah yang tak 
dikenal. dan dia berkata kepa-
daku: c tidak ada allah; ya, dan 
dia mengajariku apa yang hen-
daknya aku katakan. dan aku 
telah mengajarkan perkataan-
nya; dan aku mengajarkannya 
karena itu menyenangkan bagi 
d pikiran badani; dan aku meng-
ajarkannya, bahkan sampai aku 
mengalami banyak keberha-
silan, sedemikian rupa sehingga 
aku sungguh percaya bahwa itu 
adalah benar; dan karena alasan 
ini aku menentang kebenaran, 
bahkan sampai aku telah men-
datangkan kutukan besar ini ke 
atas diriku.

54 Sekarang, ketika dia telah 
mengatakan ini, dia memohon 
agar alma hendaknya berdoa 
kepada allah, agar kutukan itu 
boleh diambil darinya.

55 tetapi alma berkata kepada-
nya: Jika kutukan ini akan diam-
bil darimu engkau akan kembali 
menyesatkan hati orang-orang 
ini; oleh karena itu, akan terjadi 
kepadamu bahkan seperti yang 
tuhan kehendaki.

56 dan terjadilah bahwa ku-
tukan itu tidak diambil dari 
Korihor; tetapi dia diusir, dan 
berkelana dari rumah ke rumah 
mengemis untuk makanannya.

57 Sekarang, pengetahuan ten-
tang apa yang telah terjadi ke-
pada Korihor dengan segera 

diberitakan ke seluruh negeri; ya, 
maklumat dikirimkan oleh ha-
kim kepala kepada semua orang 
di tanah itu, memaklumkan ke-
pada mereka yang telah percaya 
pada perkataan Korihor bahwa 
mereka mesti selekasnya berto-
bat, agar jangan penghakiman 
yang sama akan datang kepada 
mereka.

58 dan terjadilah bahwa me-
reka semua diyakinkan akan ke-
jahatan Korihor; oleh karena itu 
mereka semua diinsafkan kem-
bali kepada tuhan; dan ini meng-
akhiri kedurhakaan menurut cara 
Korihor. dan Korihor berkelana 
dari rumah ke rumah, mengemis 
makanan untuk tunjangannya.

59 dan terjadilah bahwa se-
waktu dia pergi ke antara orang-
orang, ya, ke antara suatu bangsa 
yang telah memisahkan diri me-
reka dari orang-orang Nefi dan 
menyebut diri mereka orang-
orang Zoram, dipimpin oleh se-
orang pria yang namanya adalah 
Zoram—dan sewaktu dia pergi 
ke antara mereka, lihatlah, dia 
terlindas dan terinjak-injak, bah-
kan sampai dia mati.

60 dan demikianlah kita me-
lihat akhir dari dia yang me-
nyimpangkan jalan tuhan; dan 
demikianlah kita melihat bahwa 
a iblis tidak akan b mendukung 
anak-anaknya pada hari terakhir, 
tetapi selekasnya menyeret me-
reka turun ke c neraka.

 53 c mzm. 10:4.
  d PtS Badani.
 60 a PtS iblis.

  b alma 3:26–27;  
5:41–42;  
a&P 29:45.

  c PtS Neraka.
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PaSal 31

Alma mengepalai sebuah misi untuk 
memulihkan kembali orang-orang 
Zoram yang murtad—Orang-orang 
Zoram menyangkal Kristus, percaya 
pada suatu konsep pemilihan yang 
salah, dan beribadat dengan doa-doa 
yang ditentukan—Para misionaris 
dipenuhi dengan Roh Kudus—Ke-
sengsaraan mereka tertelan dalam 
sukacita Kristus. Kira-kira tahun 
74 SM.

Sekarang, terjadilah bahwa se-
telah berakhirnya Korihor, alma 
telah menerima kabar bahwa 
orang-orang Zoram menyim-
pangkan jalan tuhan, dan bahwa 
Zoram, yang adalah pemimpin 
mereka, sedang menuntun hati 
orang-orang untuk a membung-
kukkan diri pada b berhala-ber-
hala bisu, hatinya kembali mulai 
menjadi c sakit karena kedurha-
kaan orang-orang itu.

2 Karena adalah penyebab dari 
a dukacita yang hebat bagi alma 
mengetahui tentang kedurha-
kaan di antara bangsanya; oleh 
karena itu hatinya menjadi amat 
penuh dukacita karena pemi-
sahan orang-orang Zoram dari 
orang-orang Nefi.

3 Sekarang, orang-orang Zoram 
telah berkumpul bersama di 
sua tu tanah yang mereka sebut 

antionum, yang berada di timur 
tanah Zarahemla, yang terletak 
hampir berbatasan dengan tepi 
laut, yang berada di selatan tanah 
yerson, yang juga berbatasan de-
ngan padang belantara selatan, 
yang padang belantara itu penuh 
dengan orang-orang laman.

4 Sekarang, orang-orang Nefi 
teramat takut bahwa orang-orang 
Zoram akan masuk ke dalam 
keakraban dengan orang-orang 
laman, dan bahwa itu akan men-
jadi sarana kehilangan besar pada 
pihak orang-orang Nefi.

5 dan sekarang, sebagaimana 
a pengkhotbahan b firman memi-
liki kecenderungan besar untuk 
c menuntun orang-orang untuk 
melakukan apa yang adil—ya, 
itu telah memiliki dampak yang 
lebih kuat atas pikiran orang da-
ripada pedang, atau apa pun 
yang lain, yang telah terjadi ke-
pada mereka—oleh karena itu 
alma berpikir bahwa adalah arif 
bahwa mereka hendaknya men-
coba kuasa firman allah.

6 Oleh karena itu dia membawa 
amon, dan harun, dan Omner; 
dan himni dia tinggalkan di da-
lam jemaat di Zarahemla; tetapi 
tiga yang terdahulu itu dia bawa 
bersamanya, dan juga amulek 
dan Zezrom, yang berada di 
melek; dan dia juga membawa 
dua putranya.

31 1 a Kel. 20:5;  
mosia 13:13.

  b 2 Ne. 9:37.  
PtS Pemujaan 
Berhala.

  c alma 35:15.

 2 a mosia 28:3;  
3 Ne. 17:14;  
musa 7:41.

 5 a enos 1:23;  
alma 4:19. 
PtS Khotbah.

  b ibr. 4:12;  
yakub 2:8;  
alma 36:26.

  c yarom 1:11–12;  
a&P 11:2.
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7 Sekarang, yang sulung dari 
para putranya tidak dia bawa 
bersamanya, dan namanya ada-
lah a helaman; tetapi nama me-
reka yang dia bawa bersamanya 
adalah Siblon dan Korianton; 
dan inilah nama mereka yang 
pergi bersamanya ke antara 
b orang-orang Zoram, untuk 
mengkhotbahkan kepada me-
reka firman.

8 Sekarang, orang-orang Zoram 
adalah a pembelot dari orang-
orang Nefi; oleh karena itu me-
reka telah memiliki firman allah 
dikhotbahkan kepada mereka.

9 tetapi mereka telah a jatuh ke 
dalam kekhilafan besar, karena 
mereka tidak mau berusaha ke-
ras untuk menaati perintah allah, 
dan peraturan-Nya, menurut hu-
kum musa.

10 tidak juga mereka meng-
amati kinerja gereja, untuk 
melanjutkan dalam doa dan 
permohonan kepada allah setiap 
hari, agar mereka boleh tidak ma-
suk ke dalam godaan.

11 ya, kesimpulannya, mereka 
menyimpangkan jalan tuhan da-
lam amat banyak hal; oleh karena 
itu, karena alasan ini, alma dan 
saudara-saudaranya pergi ke ta-
nah itu untuk mengkhotbahkan 
firman kepada mereka.

12 Sekarang, ketika mereka te-
lah datang ke tanah itu, lihatlah, 
yang membuat mereka terce-
ngang, mereka mendapati bahwa 

orang-orang Zoram telah mem-
bangun sinagoge-sinagoge, dan 
bahwa mereka berkumpul ber-
sama pada satu hari dalam se-
minggu, yang hari itu mereka 
sebut hari tuhan; dan mereka 
beribadat menurut suatu cara 
yang belum pernah alma dan 
saudara-saudaranya lihat;

13 Karena mereka telah mem-
bangun sebuah tempat di bagian 
tengah sinagoge mereka, tempat 
untuk berdiri, yang tinggi mele-
bihi kepala; dan bagian atasnya 
hanya akan menampung satu 
orang.

14 Oleh karena itu, barang si-
apa berhasrat untuk a beribadat 
mesti maju dan berdiri pada ba-
gian atasnya, dan merentangkan 
tangannya ke arah langit, dan 
berseru dengan suara nyaring, 
mengatakan:

15 allah yang kudus, yang ku-
dus; kami percaya bahwa engkau 
adalah allah, dan kami percaya 
bahwa engkau adalah kudus, dan 
bahwa engkau dahulu adalah 
roh, dan bahwa engkau sekarang 
adalah roh, dan bahwa engkau 
akan menjadi roh selamanya.

16 allah yang kudus, kami 
percaya bahwa engkau telah 
memisahkan kami dari sauda-
ra-saudara kami; dan kami tidak 
percaya pada tradisi saudara-
saudara kami, yang diturunkan 
kepada mereka melalui sifat ke-
kanak-kanakan leluhur mereka; 

 7 a PtS helaman, Putra 
alma.

  b alma 30:59.
 8 a alma 24:30.

 9 a PtS Kemurtadan.
 14 a mat. 6:1–7.
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tetapi kami percaya bahwa eng-
kau telah a memilih kami untuk 
menjadi b anak-anak kudus-mu; 
dan juga engkau telah menying-
kapkannya kepada kami bahwa 
tidak akan ada Kristus.

17 tetapi engkau adalah yang 
sama kemarin, hari ini, dan se-
lamanya; dan engkau telah 
a memilih kami agar kami akan 
diselamatkan, sedangkan se-
mua yang di sekitar kami dipilih 
untuk dilempar oleh kemurka-
an-mu turun ke neraka; untuk 
kekudusan yang ini, ya allah, 
kami berterima kasih kepada-mu; 
dan kami juga berterima kasih 
kepada-mu bahwa engkau te-
lah memilih kami, agar kami 
boleh tidak disesatkan menurut 
tradisi bodoh saudara-saudara 
kami, yang mengikat mereka 
pada suatu kepercayaan kepada 
Kristus, yang menuntun hati me-
reka mengembara jauh dari eng-
kau, allah kami.

18 dan kembali kami berterima 
kasih kepadamu, ya allah, bahwa 
kami adalah suatu bangsa yang 
terpilih dan yang kudus. amin.

19 Sekarang, terjadilah bahwa 
setelah alma dan saudara-sauda-
ranya dan putra-putranya telah 
mendengar doa ini, mereka ter-
cengang melampaui segala ba-
tas ukuran.

20 Karena lihatlah, setiap orang 
maju dan memanjatkan doa yang 
sama ini.

21 Sekarang, tempat itu dise-
but oleh mereka rameumtom, 
yang, ditafsirkan, adalah mim-
bar kudus.

22 Sekarang, dari mimbar ini 
mereka memanjatkan, setiap 
orang, doa yang sama kepada 
allah, berterima kasih kepada 
allah mereka bahwa mereka di-
pilih oleh-Nya, dan bahwa dia 
tidak menyesatkan mereka me-
nurut tradisi saudara-saudara 
mereka, dan bahwa hati me-
reka tidak teperdaya untuk me-
mercayai apa yang akan datang, 
yang mereka tidak tahu apa pun 
tentangnya.

23 Sekarang, setelah orang-
orang semuanya memanjatkan 
ungkapan terima kasih menu-
rut cara ini, mereka kembali ke 
rumah mereka, a tidak pernah 
berbicara tentang allah mereka 
lagi sampai mereka berkumpul 
bersama kembali di mimbar ku-
dus, untuk memanjatkan ung-
kapan terima kasih menurut cara 
mereka.

24 Sekarang, ketika alma me-
lihat ini hatinya a pilu; karena 
dia melihat bahwa mereka ada-
lah bangsa yang jahat dan yang 
suka melawan; ya, dia melihat 
bahwa hati mereka dilekatkan 
pada emas, dan pada perak, dan 
pada segala macam barang yang 
bagus.

25 ya, dan dia juga melihat 
bahwa hati mereka a terangkat-

 16 a alma 38:13–14.
  b yes. 65:3, 5.
 17 a PtS Pongah, 

Kepongahan.
 23 a yak. 1:21–25.
 24 a Kej. 6:5–6.

 25 a yakub 2:13;  
alma 1:32.
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angkat hingga sesumbar besar, 
dalam kesombongan mereka.

26 dan dia mengangkat suara-
nya ke surga, dan a berseru, me-
ngatakan: ah, berapa lama, ya 
tuhan, akan engkau biarkan 
bahwa para hamba-mu berdiam 
di bawah sini dalam daging, un-
tuk melihat kejahatan yang se-
demikian buruknya di antara 
anak-anak manusia?

27 lihatlah, ya allah, mereka 
a berseru kepada-mu, namun te-
tap hati mereka tertelan dalam 
kesombongan mereka. lihatlah, 
ya allah, mereka berseru kepa-
da-mu dengan mulut mereka, 
sementara mereka b congkak, bah-
kan sampai berlebihan, dengan 
apa yang sia-sia dari dunia.

28 lihatlah, ya allahku, busana 
mahal mereka, dan cincin me-
reka, dan a gelang mereka, dan 
perhiasan emas mereka, dan se-
gala benda berharga mereka yang 
dengannya mereka dihiasi; dan 
lihatlah, hati mereka dilekatkan 
padanya, namun tetap mereka 
berseru kepada-mu dan ber-
kata—Kami berterima kasih ke-
pada-mu, ya allah, karena kami 
adalah suatu bangsa yang terpi-
lih bagi-mu, sementara yang lain 
akan binasa.

29 ya, dan mereka berkata 
bahwa engkau telah menying-
kapkannya kepada mereka bahwa 
tidak akan ada Kristus.

30 ya tuhan allah, berapa 

lamakah akan engkau biarkan 
bahwa kejahatan dan ketidakse-
tiaan seperti itu akan ada di an-
tara orang-orang ini? ya tuhan, 
maukah engkau memberiku ke-
kuatan, agar aku boleh menang-
gung kelemahan-kelemahanku. 
Karena aku lemah, dan kejahatan 
seperti itu di antara orang-orang 
ini menyakitkan jiwaku.

31 ya tuhan, hatiku amat penuh 
dukacita; maukah engkau meng-
hibur jiwaku a di dalam Kristus. 
ya tuhan, maukah engkau me-
ngabulkan bagiku agar aku boleh 
memiliki kekuatan, agar aku bo-
leh menderita dengan kesabaran 
kesengsaraan ini yang akan da-
tang ke atas diriku, karena kedur-
hakaan orang-orang ini.

32 ya tuhan, maukah engkau 
menghibur jiwaku, dan mem-
beriku keberhasilan, dan juga 
para sesama pekerjaku yang be-
rada bersamaku—ya, amon, dan 
harun, dan Omner, dan juga 
amulek dan Zezrom, dan juga 
a kedua putraku—ya, bahkan se-
mua orang ini maukah engkau 
hibur, ya tuhan. ya, maukah eng-
kau menghibur jiwa mereka di 
dalam Kristus.

33 maukah engkau mengabul-
kan bagi mereka agar mereka 
boleh memiliki kekuatan, agar 
mereka dapat menanggung ke-
sengsaraan mereka yang akan da-
tang ke atas diri mereka karena 
kedurhakaan orang-orang ini?

 26 a musa 7:41–58.
 27 a yes. 29:13.

  b PtS Kesombongan.
 28 a yes. 3:16–24.

 31 a yoh. 16:33.
 32 a alma 31:7.
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34 ya tuhan, maukah engkau 
mengabulkan a bagi kami agar 
kami boleh memperoleh keber-
hasilan dalam membawa mereka 
kembali kepada-mu di dalam 
Kristus.

35 lihatlah, ya tuhan, a jiwa-
jiwa mereka adalah berharga, 
dan banyak dari mereka adalah 
saudara-saudara kami; oleh ka-
rena itu, berilah kepada kami, ya 
tuhan, kekuatan dan kebijaksa-
naan agar kami boleh membawa 
orang-orang ini, saudara-saudara 
kami, kembali kepada-mu.

36 Sekarang, terjadilah bahwa 
ketika alma telah mengatakan 
perkataan ini, bahwa dia a mene-
pukkan b tangannya ke atas diri 
mereka semua yang berada ber-
samanya. dan lihatlah, sewaktu 
dia menepukkan tangannya ke 
atas diri mereka, mereka dipe-
nuhi dengan roh Kudus.

37 dan setelah itu mereka me-
misahkan diri mereka yang satu 
dari yang lain, a tanpa memikir-
kan bagi diri mereka apa yang 
hendaknya mereka makan, atau 
apa yang hendaknya mereka mi-
num, atau apa yang hendaknya 
mereka kenakan.

38 dan tuhan menyediakan 
bagi mereka agar mereka ti-
dak akan lapar, tidak juga me-
reka akan haus; ya, dan dia juga 
memberi mereka kekuatan, agar 

mereka tidak akan menderita ma-
cam-macam a kesengsaraan, ke-
cuali itu tertelan dalam sukacita 
Kristus. Sekarang, ini adalah me-
nurut doa alma; dan ini karena 
dia berdoa dalam b iman.

PaSal 32

Alma mengajar yang miskin yang 
kesengsaraannya telah merendah-
kan hati mereka—Iman adalah suatu 
harapan pada apa yang tidak terli-
hat yang adalah benar—Alma ber-
saksi bahwa para malaikat melayani 
para pria, wanita, dan anak—Alma 
membandingkan firman dengan se-
biji benih—Itu mesti ditanam dan 
dipelihara—Kemudian itu tumbuh 
menjadi sebatang pohon yang dari-
nya buah kehidupan kekal dipetik. 
Kira-kira tahun 74 SM.

dan terjadilah bahwa mereka 
pergi, dan mulai mengkhot-
bahkan firman allah kepada 
orang-orang, masuk ke dalam 
sinagoge-sinagoge mereka, dan 
ke dalam rumah-rumah mereka; 
ya, dan bahkan mereka meng-
khotbahkan firman di jalan-ja-
lan mereka.

2 dan terjadilah bahwa setelah 
banyak kerja di antara mereka, 
mereka mulai memperoleh ke-
berhasilan di antara golongan 

 34 a 2 Ne. 26:33.
 35 a PtS Jiwa—Nilai 

Jiwa.
 36 a 3 Ne. 18:36–37.

  b PtS Penumpangan 
tangan.

 37 a mat. 6:25–34;  
3 Ne. 13:25–34.

 38 a mat. 5:10–12;  
mosia 24:13–15; 
alma 33:23.

  b PtS iman.
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yang a miskin; karena lihatlah, 
mereka diusir dari sinagoge-sina-
goge karena kasarnya busana 
mereka—

3 Oleh karena itu mereka tidak 
diizinkan untuk masuk ke dalam 
sinagoge-sinagoge mereka untuk 
menyembah allah, dianggap se-
bagai kekotoran; oleh karena itu 
mereka miskin; ya, mereka diang-
gap oleh saudara-saudara mereka 
sebagai sampah; oleh karena itu 
mereka a miskin sehubungan de-
ngan apa yang dari dunia; dan 
juga mereka rendah hati.

4 Sekarang, sewaktu alma se-
dang mengajar dan berbicara ke-
pada orang-orang di atas Bukit 
Onida, datanglah sejumlah besar 
orang kepadanya, yang adalah 
mereka tentang siapa telah kami 
bicarakan, tentang siapa yang 
a rendah hati, karena kemiskinan 
mereka sehubungan dengan apa 
yang dari dunia.

5 dan mereka datang kepada 
alma; dan orang yang terkemuka 
di antara mereka berkata kepa-
danya: lihatlah, a apa yang akan 
saudara-saudaraku ini lakukan, 
karena mereka diremehkan oleh 
semua orang karena kemiskinan 
mereka, ya, dan lebih khusus lagi 
oleh para imam kami; karena me-
reka telah b mengusir kami dari 
sinagoge-sinagoge kami yang te-
lah kami kerjakan dengan keras 

untuk membangunnya dengan 
tangan kami sendiri; dan mereka 
telah mengusir kami karena ke-
miskinan kami yang sangat; dan 
kami tidak memiliki tempat un-
tuk menyembah allah kami; dan 
lihatlah, c apa yang akan kami 
lakukan?

6 dan sekarang, ketika alma 
mendengar ini, dia memaling-
kan dirinya, mukanya secara 
langsung ke arahnya, dan dia 
melihat dengan sukacita yang 
besar; karena dia melihat bahwa 
a kesengsaraan mereka telah be-
nar-benar b merendahkan hati me-
reka, dan bahwa mereka berada 
dalam c persiapan untuk mende-
ngar firman.

7 Oleh karena itu dia tidak ber-
kata apa-apa lagi kepada kha-
layak ramai lainnya; tetapi dia 
mengulurkan tangannya, dan 
berseru kepada mereka yang dia 
lihat, yang benar-benar menyesal, 
dan berkata kepada mereka:

8 aku melihat bahwa kamu 
a rendah hati; dan jika demikian, 
diberkatilah kamu.

9 lihatlah saudaramu telah 
berkata, apa yang akan kami 
lakukan?—karena kami diusir 
dari sinagoge-sinagoge kami, 
sehingga kami tidak dapat me-
nyembah allah kami.

10 lihatlah aku berkata kepa-
damu, apakah kamu mengira 

32 2 a PtS miskin.
 3 a alma 34:40.
 4 a PtS miskin—miskin 

di dalam roh.
 5 a ams. 18:23.

  b alma 33:10.
  c Kis. 2:37–38.
 6 a PtS Kemalangan.
  b PtS rendah hati, 

Kerendahan hati.

  c alma 16:16–17;  
a&P 101:8.

 8 a mat. 5:3–5. 
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bahwa kamu tidak dapat a me-
nyembah allah kecuali di dalam 
sinagogemu saja?

11 dan selain itu, aku mau ber-
tanya, apakah kamu mengira 
bahwa kamu bukannya mesti 
menyembah allah hanya sekali 
dalam satu minggu?

12 aku berkata kepadamu, ada-
lah baik bahwa kamu diusir dari 
sinagogemu, agar kamu boleh 
menjadi rendah hati, dan agar 
kamu boleh belajar a kebijaksa-
naan; karena adalah perlu bahwa 
kamu hendaknya belajar kebi-
jaksanaan; sebab adalah karena 
kamu diusir, bahwa kamu telah 
diremehkan oleh saudara-sau-
daramu karena b kemiskinanmu 
yang sangat, maka kamu dibawa 
pada kerendahan hati; karena 
kamu perlu dibawa untuk men-
jadi rendah hati.

13 dan sekarang, karena kamu 
dipaksa untuk menjadi rendah 
hati diberkatilah kamu; ka-
rena seseorang kadang-kadang, 
jika dia dipaksa untuk menjadi  
rendah hati, mengupayakan 
pertobatan; dan sekarang pasti-
lah, barang siapa bertobat akan 
menemukan belas kasihan; dan 
dia yang menemukan belas  
kasihan dan a bertahan sampai 
akhir orang yang sama akan 
diselamatkan.

14 dan sekarang, seperti yang 
aku katakan kepadamu, bahwa 
karena kamu dipaksa untuk 

menjadi rendah hati kamu di-
berkati, tidakkah kamu mengira 
bahwa mereka lebih diberkati 
yang benar-benar merendahkan 
hati mereka karena firman?

15 ya, dia yang benar-benar me-
rendahkan hatinya, dan bertobat 
dari dosa-dosanya, dan bertahan 
sampai akhir, orang yang sama 
akan diberkati—ya, jauh lebih 
diberkati daripada mereka yang 
dipaksa untuk menjadi rendah 
hati karena kemiskinan mereka 
yang sangat.

16 Oleh karena itu, diberkati-
lah mereka yang a merendahkan 
hati mereka tanpa dipaksa un-
tuk menjadi rendah hati; atau 
lebih tepat, dengan perkataan 
lain, diberkatilah dia yang per-
caya pada firman allah, dan  
dibaptis tanpa sikap keras hati, 
ya, tanpa dibawa untuk mengeta-
hui firman, atau bahkan dipaksa 
untuk mengetahui, sebelum me-
reka akan percaya.

17 ya, banyak yang berkata: Jika 
engkau akan memperlihatkan 
kepada kami suatu a tanda dari 
surga, kemudian kami akan me-
ngetahui dengan suatu kepastian; 
kemudian kami akan percaya.

18 Sekarang, aku bertanya, 
apakah ini iman? lihatlah, aku 
berkata kepadamu, Bukan; ka-
rena jika seseorang mengeta-
hui suatu hal dia tidak memiliki 
alasan untuk a percaya, karena 
dia mengetahuinya.

 10 a PtS ibadat.
 12 a Pkh. 4:13.
  b ams. 16:8.

 13 a alma 38:2.
 16 a PtS rendah hati, 

Kerendahan hati.

 17 a PtS tanda.
 18 a eter 12:12, 18. 
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19 dan sekarang, seberapa le-
bih terkutuknya dia yang a me-
ngetahui kehendak allah dan 
tidak melakukannya, daripada 
dia yang hanya percaya, atau 
hanya memiliki alasan untuk 
percaya, dan jatuh ke dalam 
pelanggaran?

20 Sekarang, tentang hal ini 
kamu mesti menilai. lihatlah, 
aku berkata kepadamu, bahwa 
itu adalah di sisi yang satu bah-
kan seperti itu adanya di sisi 
yang lain; dan akan terjadi ke-
pada setiap orang menurut 
pekerjaannya.

21 dan sekarang, seperti yang  
aku katakan mengenai iman— 
a iman bukanlah memiliki suatu 
pengetahuan yang sempurna 
tentang segala sesuatu; oleh ka-
rena itu jika kamu memiliki iman 
kamu b berharap untuk segala se-
suatu yang c tidak terlihat, yang 
adalah benar.

22 dan sekarang, lihatlah, aku 
berkata kepadamu, dan aku 
menghendaki agar kamu hen-
daknya ingat, bahwa allah pe-
nuh belas kasihan kepada semua 
yang percaya pada nama-Nya; 
oleh karena itu dia menghasrat-
kan, pertama-tama, bahwa kamu 
hendaknya percaya, ya, bahkan 
pada firman-Nya.

23 dan sekarang, dia membe-
rikan firman-Nya melalui para 
malaikat kepada manusia, ya, 
a bukan hanya pria tetapi wanita 

juga. Sekarang, ini belumlah se-
muanya; b anak-anak kecil telah 
diberikan perkataan kepada me-
reka berulang kali, yang mem-
permalukan yang bijak dan yang 
terpelajar.

24 dan sekarang, saudara-sau-
dara terkasihku, seperti kamu 
telah hasratkan untuk mengeta-
hui dariku apa yang akan kamu 
lakukan karena kamu diseng-
sarakan dan diusir—sekarang, 
aku tidak menghasratkan bahwa 
kamu akan mengira bahwa aku 
bermaksud untuk menghaki-
mimu hanya menurut apa yang 
benar—

25 Karena aku tidak bermak-
sud bahwa kamu semua telah 
dipaksa untuk merendahkan 
hatimu; karena aku sungguh 
percaya bahwa ada sebagian 
di antara kamu yang akan me-
rendahkan hati mereka, biarlah 
mereka dalam keadaan apa pun 
mereka adanya.

26 Sekarang, seperti yang aku 
katakan mengenai iman—bahwa 
itu bukanlah suatu pengetahuan 
yang sempurna—demikian pula 
adanya dengan perkataanku. 
Kamu tidak dapat tahu tentang 
kepastiannya pada mulanya, 
sampai kesempurnaan, sama se-
perti iman bukanlah suatu penge-
tahuan yang sempurna.

27 tetapi lihatlah, jika kamu 
mau membangunkan dan meng-
gugah kecakapanmu, bahkan 

 19 a yoh. 15:22–24.
 21 a yoh. 20:29; ibr. 11.
  b PtS harapan.

  c eter 12:6.
 23 a yl. 2:28–29.
  b mat. 11:25;  

luk. 10:21;  
3 Ne. 26:14–16;  
a&P 128:18.
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untuk suatu percobaan terhadap 
perkataanku, dan menjalankan 
segelintir iman, ya, bahkan jika 
kamu tidak dapat lebih daripada 
a berhasrat untuk percaya, biarlah 
hasrat ini bekerja dalam dirimu, 
bahkan sampai kamu percaya de-
ngan suatu cara sehingga kamu 
dapat memberi tempat untuk se-
bagian dari perkataanku.

28 Sekarang, kita akan mem-
bandingkan firman dengan se-
biji a benih. Sekarang, jika kamu 
memberi tempat, sehingga se-
biji b benih boleh ditanam dalam 
c hatimu, lihatlah, jika itu adalah 
suatu benih yang sejati, atau be-
nih yang baik, jika kamu tidak 
membuangnya karena d ketidak-
percayaanmu, sehingga kamu 
akan menampik roh tuhan, li-
hatlah, itu akan mulai meng-
gembung di dalam dadamu; dan 
ketika kamu merasakan gerakan 
penggembungan ini, kamu akan 
mulai berkata dalam dirimu—
mestilah perlu bahwa ini adalah 
benih yang baik, atau bahwa fir-
man itu adalah baik, karena itu 
mulai memperbesar jiwaku; ya, 
itu mulai menerangi e penger-
tianku, ya, itu mulai menjadi le-
zat bagiku.

29 Sekarang, lihatlah, apakah 
ini tidak akan meningkatkan 
imanmu? aku berkata kepa-
damu, ya; walaupun demikian 
itu belum tumbuh menjadi suatu 
pengetahuan yang sempurna.

30 tetapi lihatlah, sewaktu be-
nih itu menggembung, dan ber-
tunas, dan mulai tumbuh, maka 
kamu mestilah perlu mengata-
kan bahwa benih itu baik; ka-
rena lihatlah itu menggembung, 
dan bertunas, dan mulai tum-
buh. dan sekarang, lihatlah, apa-
kah ini tidak akan menguatkan 
imanmu? ya, ini akan menguat-
kan imanmu: karena kamu akan 
berkata aku tahu bahwa ini ada-
lah benih yang baik; karena li-
hatlah itu bertunas dan mulai 
tumbuh.

31 dan sekarang, lihatlah, apa-
kah kamu yakin bahwa ini benih 
yang baik? aku berkata kepa-
damu, ya; karena setiap benih 
menghasilkan pada a keserupa-
annya sendiri.

32 Oleh karena itu, jika sebiji 
benih tumbuh itu adalah baik, 
tetapi jika itu tidak tumbuh, li-
hatlah itu tidaklah baik, oleh ka-
rena itu, itu dibuang.

33 dan sekarang, lihatlah, ka-
rena kamu telah mencoba per-
cobaan itu, dan menanam benih 
itu, dan itu menggembung dan 
bertunas, dan mulai tumbuh, 
kamu mesti tahu bahwa benih 
itu adalah baik.

34 dan sekarang, lihatlah, apa-
kah a pengetahuanmu sempurna? 
ya, pengetahuanmu sempurna 
dalam hal itu, dan b imanmu ti-
dak bekerja; dan ini karena kamu 
tahu, karena kamu tahu bahwa 

 27 a mrk. 11:24.
 28 a alma 33:1.
  b luk. 8:11.

  c PtS hati.
  d mat. 17:20.
  e PtS Pengertian.

 31 a Kej. 1:11–12.
 34 a PtS Pengetahuan.
  b eter 3:19.
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firman itu telah menggembung-
kan jiwamu, dan kamu juga 
tahu bahwa itu telah bertunas, 
sehingga pengertianmu mulai 
diterangi, dan c pikiranmu mu-
lai meluas.

35 ya, maka, bukankah ini 
nyata? aku berkata kepadamu, 
ya, karena itu adalah a terang; 
dan apa pun yang terang, ada-
lah baik, karena itu dapat dike-
nali, oleh karena itu kamu mesti 
tahu bahwa itu adalah baik; dan 
sekarang, lihatlah, setelah kamu 
mengenyam terang ini apakah 
pengetahuanmu sempurna?

36 lihatlah aku berkata ke-
padamu, tidak; t idak juga 
kamu mesti mengesamping-
kan imanmu, karena kamu ha-
nya menjalankan imanmu untuk 
menanam benih agar kamu bo-
leh mencoba percobaan itu un-
tuk mengetahui apakah benih 
itu baik.

37 dan lihatlah, sewaktu po-
hon itu mulai tumbuh, kamu 
akan berkata: marilah kita me-
meliharanya dengan pengurusan  
yang besar, agar itu boleh ber-
akar, agar itu boleh tumbuh, dan 
menghasilkan buah bagi kita. 
dan sekarang, lihatlah, jika kamu 
memeliharanya dengan peng-
urusan yang penuh, itu akan 
berakar, dan tumbuh, dan meng-
hasilkan buah.

38 tetapi jika kamu a melalaikan 

pohon itu, dan tidak berpikir un-
tuk pemeliharaannya, lihatlah 
itu tidak akan berakar apa pun; 
dan ketika panas matahari da-
tang dan menghanguskannya, 
karena itu tidak memiliki akar, 
itu akan layu, dan kamu menca-
butnya dan membuangnya.

39 Sekarang, ini bukanlah ka-
rena benih itu tidak baik, tidak 
juga itu karena buahnya tidak 
akan patut dihasratkan; tetapi 
itu karena a tanahmu gersang, dan 
kamu tidak mau memelihara po-
hon itu, oleh karena itu kamu ti-
dak dapat memiliki buahnya.

40 dan demikianlah, jika kamu 
tidak mau memelihara firman, 
menanti-nantikan dengan mata 
iman pada buahnya, kamu tidak 
pernah dapat memetik buah dari 
a pohon kehidupan.

41 tetapi jika kamu akan me-
melihara firman, ya, memelihara 
pohon itu sewaktu itu mulai tum-
buh, melalui imanmu dengan ke-
tekunan yang besar, dan dengan 
a kesabaran, menanti-nantikan 
buahnya, itu akan berakar; dan 
lihatlah itu akan menjadi seba-
tang pohon yang b tumbuh me-
nuju kehidupan abadi.

42 dan karena a ketekunanmu 
dan imanmu dan kesabaranmu 
dengan firman dalam memeli-
haranya, agar itu boleh berakar 
dalam dirimu, lihatlah, sedikit 
demi sedikit kamu akan memetik 

 34 c PtS Pikiran.
 35 a yoh. 3:18–21.  

PtS terang Kristus.
 38 a PtS Kemurtadan.

 39 a mat. 13:5.
 40 a Kej. 2:9;  

1 Ne. 15:36.
 41 a PtS Sabar, 

Kesabaran.
  b alma 33:23;  

a&P 63:23.
 42 a PtS Ketekunan.
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b buahnya, yang paling berharga, 
yang manis melebihi segala yang 
manis, dan yang putih melebihi 
segala yang putih, ya, dan murni 
melebihi segala yang murni; dan 
kamu akan mengenyangkan diri 
dengan buah ini bahkan sampai 
kamu kenyang, sehingga kamu 
tidak lapar, tidak juga kamu 
akan haus.

43 Pada waktu itu, saudara-sau-
daraku, kamu akan menuai pa-
hala imanmu, dan ketekunan, 
dan kesabaran, dan kepanjang-
sabaranmu, menunggu pohon itu 
menghasilkan buah bagimu.

PaSal 33

Zenos mengajarkan bahwa manusia 
hendaknya berdoa dan beribadat di 
segala tempat, dan bahwa peng-
hakiman dipalingkan karena sang 
Putra—Zenok mengajarkan bahwa 
belas kasihan dilimpahkan karena 
sang Putra—Musa telah meng-
angkat di padang belantara suatu 
perlambang Putra Allah. Kira-kira 
tahun 74 SM.

Sekarang, setelah alma meng-
ucapkan perkataan ini, mereka 
mengirim kepadanya berhas-
rat untuk mengetahui apakah 
mereka hendaknya percaya ke-
pada a satu allah, agar mereka bo-
leh mendapatkan buah ini yang 

mengenainya telah dia bicarakan, 
atau bagaimana mereka hendak-
nya menanam b benih itu, atau 
firman yang mengenainya telah 
dia bicarakan, yang dia katakan 
mesti ditanamkan dalam hati 
mereka; atau dengan cara apa 
mereka hendaknya mulai men-
jalankan iman mereka.

2 dan alma berkata kepada 
mereka: lihatlah, kamu telah 
berkata bahwa kamu a tidak da-
pat menyembah allahmu karena 
kamu diusir dari sinagogemu. 
tetapi lihatlah, aku berkata ke-
padamu, jika kamu mengira 
bahwa kamu tidak dapat me-
nyembah allah, kamu teramat 
khilaf, dan kamu seharusnya 
menyelidiki b tulisan suci; jika 
kamu mengira bahwa itu telah 
mengajarkanmu ini, kamu tidak 
memahaminya.

3 apakah kamu ingat telah 
membaca apa yang a Zenos, nabi 
zaman dahulu, telah katakan me-
ngenai doa atau b ibadat?

4 Karena dia berkata: engkau 
penuh belas kasihan, ya allah, 
karena engkau telah mende-
ngar doaku, bahkan ketika aku 
berada di padang belantara; ya, 
engkau penuh belas kasihan ke-
tika aku berdoa mengenai me-
reka yang adalah a musuhku, dan 
engkau memalingkan mereka 
kepadaku.

5 ya, ya allah, dan engkau 

 42 b 1 Ne. 8:10–12.
33 1 a 2 Ne. 31:21;  

mosia 15:2–4.
  b alma 32:28–43.

 2 a alma 32:5.
  b alma 37:3–10.
 3 a PtS tulisan Suci—

tulisan suci yang 

hilang; Zenos.
  b PtS ibadat.
 4 a mat. 5:44. 



444alma 33:6–17

penuh belas kasihan kepadaku 
ketika aku berseru kepada-mu 
di a ladangku; ketika aku berseru 
kepada-mu dalam doaku, dan 
engkau mendengarku.

6 dan lagi, ya allah, ketika aku 
balik ke rumahku engkau men-
dengarku dalam doaku.

7 dan ketika aku balik ke a bi-
likku, ya tuhan, dan berdoa kepa-
da-mu, engkau mendengarku.

8 ya, engkau penuh belas  
kasihan kepada anak-anak-mu  
ketika mereka berseru kepa-
da-mu, untuk didengar oleh-mu 
dan bukan oleh manusia, dan eng-
kau akan mendengar mereka.

9 ya, ya allah, engkau telah pe-
nuh belas kasihan kepadaku, dan 
mendengar seruanku di tengah 
jemaat-mu.

10 ya, dan engkau telah juga 
mendengarku ketika aku te-
lah a diusir dan telah diremeh-
kan oleh musuhku; ya, engkau 
mendengar seruanku, dan ma-
rah terhadap musuhku, dan eng-
kau mengunjungi mereka dalam 
amarah-mu dengan kehancuran 
yang selekasnya.

11 dan engkau mendengarku 
karena kesengsaraanku dan ke-
tulusanku; dan adalah karena 
Putra-mu maka engkau telah se-
demikian penuh belas kasihan-
nya kepadaku, oleh karena itu 
aku akan berseru kepada-mu 
dalam segala kesengsaraanku, 

karena dalam engkaulah suka-
citaku; karena engkau telah me-
malingkan penghakiman-mu 
dariku, karena Putra-mu.

12 dan sekarang, alma berkata 
kepada mereka: apakah kamu 
memercayai a tulisan suci itu 
yang telah ditulis oleh mereka 
dahulu kala?

13 lihatlah, jika ya, kamu mesti 
percaya apa yang a Zenos katakan; 
karena, lihatlah dia berkata: eng-
kau telah memalingkan pengha-
kiman-mu karena Putra-mu.

14 Sekarang, lihatlah, saudara-
saudaraku, aku mau bertanya 
apakah kamu telah membaca 
tulisan suci? Jika sudah, bagai-
mana kamu dapat tidak percaya 
kepada Putra allah?

15 Karena a tidaklah tertulis 
bahwa Zenos saja yang berbi-
cara tentang hal-hal ini, tetapi 
b Zenok juga berbicara tentang 
hal-hal ini—

16 Karena lihatlah, dia berkata: 
engkau marah, ya tuhan, terha-
dap orang-orang ini, karena me-
reka tidak mau memahami belas 
kasihan-mu yang telah engkau 
limpahkan ke atas diri mereka 
karena Putra-mu.

17 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, kamu lihat bahwa se-
orang nabi kedua zaman dahulu 
telah bersaksi tentang Putra allah, 
dan karena orang-orang itu tidak 
mau memahami perkataannya  

 5 a alma 34:20–25.
 7 a mat. 6:5–6;  

alma 34:26.

 10 a alma 32:5.
 12 a PtS tulisan Suci.
 13 a alma 34:7.

 15 a yakub 4:4.
  b 1 Ne. 19:10;  

alma 34:7.
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mereka a merajamnya sampai 
mati.

18 tetapi lihatlah, ini belumlah 
semuanya; mereka ini bukanlah 
satu-satunya yang telah berbicara 
mengenai Putra allah.

19 lihatlah, dia telah dibica-
rakan oleh a musa; ya, dan li-
hatlah, suatu b perlambang telah 
c dinaikkan di padang belantara, 
agar barang siapa yang akan me-
mandangnya boleh hidup. dan 
banyak yang memandang dan 
hidup.

20 tetapi sedikit yang mema-
hami arti hal-hal itu, dan ini 
karena kekerasan hati mereka. 
tetapi ada banyak yang sede-
mikian terkeraskannya sehingga 
mereka tidak mau memandang, 
oleh karena itu mereka binasa. 
Sekarang, alasan mereka ti-
dak mau memandang adalah 
karena mereka tidak percaya 
bahwa itu akan a menyembuhkan  
mereka.

21 hai saudara-saudaraku, jika 
kamu dapat disembuhkan de-
ngan cuma mengarahkan pan-
danganmu agar kamu boleh 
disembuhkan, apakah kamu ti-
dak akan melihat dengan ce-
pat, ataukah kamu lebih suka 
mengeraskan hatimu dalam ke-
tidakpercayaan, dan menjadi ma-
las, sehingga kamu tidak akan 

mengarahkan ke sekeliling pan-
danganmu, sehingga kamu bisa 
binasa?

22 Jika demikian, celaka akan 
datang ke atas dirimu; tetapi jika 
tidak demikian, maka arahkan-
lah ke sekeliling pandanganmu 
dan a mulailah percaya kepada 
Putra allah, bahwa dia akan da-
tang untuk menebus umat-Nya, 
dan bahwa dia akan menderita 
dan mati untuk b mendamaikan 
dosa-dosa mereka; dan bahwa 
dia akan c bangkit lagi dari yang 
mati, yang akan mendatangkan 
d kebangkitan, agar semua orang 
akan berdiri di hadapan-Nya, un-
tuk dihakimi pada hari terakhir 
dan penghakiman, menurut e pe-
kerjaan mereka.

23 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, aku berhasrat agar kamu 
akan a menanamkan firman ini 
dalam hatimu, dan sewaktu 
itu mulai menggembung demi-
kian pula peliharalah itu dengan 
imanmu. dan lihatlah, itu akan 
menjadi sebatang pohon, b tum-
buh dalam dirimu sampai kehi-
dupan abadi. dan pada waktu 
itu semoga allah mengabulkan 
bagimu agar c bebanmu boleh 
menjadi ringan, melalui sukacita 
Putra-Nya. dan bahkan semua-
nya ini dapat kamu lakukan jika 
kamu mau. amin.

 17 a PtS martir.
 19 a ul. 18:15, 18;  

alma 34:7.
  b Bil. 21:9;  

2 Ne. 25:20;  
mosia 3:15.

  c yoh. 3:14;  
hel. 8:14–15.

 20 a 1 Ne. 17:40–41.
 22 a alma 32:27–28.
  b alma 22:14; 34:8–9.
  c PtS Kebangkitan.

  d alma 11:44.
  e PtS Pekerjaan.
 23 a alma 33:1; 34:4.
  b alma 32:41;  

a&P 63:23.
  c alma 31:38.
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PaSal 34

Amulek bersaksi bahwa firman ada di 
dalam Kristus untuk keselamatan—
Kecuali suatu pendamaian dibuat, 
seluruh umat manusia mesti bi-
nasa—Seluruh hukum Musa me-
nunjuk pada pengurbanan Putra 
Allah—Rencana penebusan kekal 
berdasarkan pada iman dan perto-
batan—Berdoalah untuk berkat-ber-
kat duniawi dan rohani—Kehidupan 
ini adalah waktu bagi manusia un-
tuk bersiap menemui Allah—Kerja-
kanlah keselamatanmu dengan rasa 
takut di hadapan Allah. Kira-kira 
tahun 74 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
setelah alma mengucapkan per-
kataan ini kepada mereka dia du-
duk di atas tanah, dan a amulek 
bangkit dan mulai mengajar me-
reka, mengatakan:

2 Saudara-saudaraku, aku pi-
kir bahwa adalah tidak mungkin 
bahwa kamu akan tidak tahu ten-
tang apa yang telah dibicarakan 
mengenai kedatangan Kristus, 
yang diajarkan oleh kami adalah 
Putra allah; ya, aku tahu bahwa 
a hal-hal ini diajarkan kepadamu 
dengan berlimpah sebelum pem-
belotanmu dari antara kami.

3 dan seperti yang telah kamu 
hasratkan dari saudara terka-
sihku agar dia hendaknya me-
nyingkapkan kepadamu apa 
yang hendaknya kamu lakukan, 

karena kesengsaraanmu; dan 
dia telah berbicara sedikit ke-
padamu untuk mempersiapkan 
pikiranmu; ya, dan dia telah men-
desakmu menuju iman dan pada 
kesabaran—

4 ya, bahkan agar kamu akan 
memiliki sedemikian besarnya 
iman bahkan untuk a menanam-
kan firman itu dalam hatimu, 
agar kamu boleh mencoba per-
cobaan akan kebaikannya.

5 dan kami telah melihat bahwa 
pertanyaan besar yang ada dalam 
pikiranmu adalah apakah firman 
itu ada dalam Putra allah, atau 
apakah tidak akan ada Kristus.

6 dan kamu juga melihat bahwa 
saudaraku telah membuktikan 
kepadamu, dalam banyak hal, 
bahwa a firman itu ada di dalam 
Kristus untuk keselamatan.

7 Saudaraku telah merujuk pada 
kata-kata Zenos, bahwa pene-
busan datang melalui Putra allah, 
dan juga pada kata-kata Zenok; 
dan juga dia telah mengacu ke-
pada musa, untuk membuktikan 
bahwa hal-hal ini adalah benar.

8 dan sekarang, lihatlah, aku 
akan a bersaksi kepadamu dari 
diriku sendiri bahwa hal-hal ini 
adalah benar. lihatlah, aku ber-
kata kepadamu, bahwa aku tahu 
bahwa Kristus akan datang ke 
antara anak-anak manusia, un-
tuk mengambil ke atas diri-Nya 
pelanggaran umat-Nya, dan 
bahwa dia akan b mendamaikan  

34 1 a alma 8:21.
 2 a alma 16:13–21.

 4 a alma 33:23.
 6 a yoh. 1:1, 14.

 8 a PtS Bersaksi.
  b PtS Pendamaian.
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dosa-dosa dunia; karena tuhan 
allah telah memfirmankannya.

9 Karena adalah perlu bahwa 
suatu a pendamaian hendaknya 
dibuat; karena menurut b rencana 
besar dari allah yang Kekal mes-
tilah ada suatu pendamaian di-
buat, atau kalau tidak seluruh 
umat manusia mestilah tak ter-
hindarkan binasa; ya, semua-
nya terkeraskan; ya, semuanya 
c terjatuh dan tersesat, dan mesti 
binasa kecuali melalui penda-
maian yang adalah perlu hen-
daknya dibuat.

10 Karena adalah perlu bahwa 
hendaknya ada suatu a kurban 
yang besar dan terakhir; ya, bu-
kan kurban dari manusia, tidak 
juga dari binatang, tidak juga 
dari unggas macam apa pun; ka-
rena itu tidak akan merupakan 
kurban manusia; tetapi itu mes-
tilah b kurban yang c tak terbatas 
dan kekal.

11 Sekarang, tidak ada seorang 
pun yang dapat mengurbankan 
darahnya sendiri yang akan men-
damaikan dosa-dosa orang lain. 
Sekarang, jika seseorang mem-
bunuh, lihatlah akankah hu-
kum kita, yang a adil, mengambil 
nyawa saudaranya? aku berkata 
kepadamu, tidak.

12 tetapi  hukum menun-
tut nyawa dari dia yang telah 

a membunuh; oleh karena itu ti-
dak dapat ada sesuatu apa pun 
yang kurang dari suatu penda-
maian yang tak terbatas yang 
akan cukup untuk dosa-dosa 
dunia.

13 Oleh karena itu, adalah perlu 
bahwa hendaknya ada suatu kur-
ban yang besar dan terakhir, dan 
karena itu akan ada, atau ada-
lah perlu hendaknya ada, suatu 
a penghentian terhadap penum-
pahan darah; karena itu akan-
lah b hukum musa digenapi; ya, 
itu akanlah semuanya digenapi, 
setiap iota dan noktah, dan tidak 
ada yang akan berlalu.

14 dan lihatlah, inilah seluruh 
a arti dari b hukum itu, setiap ba-
gian yang kecil menunjuk pada 
c kurban yang besar dan terakhir 
itu; dan kurban yang besar dan 
terakhir itu akanlah Putra allah, 
ya, tak terbatas dan kekal.

15 dan demikianlah dia akan 
membawa a keselamatan kepada 
mereka semua yang akan percaya 
pada nama-Nya; inilah maksud 
dari kurban yang terakhir ini, 
untuk mendatangkan sanubari 
belas kasihan, yang mengalah-
kan keadilan, dan mendatang-
kan sarana bagi manusia agar 
mereka boleh memiliki iman me-
nuju pertobatan.

16 dan demikianlah a belas 

 9 a alma 33:22.
  b alma 12:22–33; 

musa 6:62.
  c PtS Kejatuhan adam 

dan hawa.
 10 a musa 5:6–7.
  b PtS Kurban.

  c 2 Ne. 9:7.
 11 a ul. 24:16;  

mosia 29:25.
 12 a PtS hukuman mati; 

membunuh.
 13 a 3 Ne. 9:17, 19–20.
  b 3 Ne. 15:5.

 14 a alma 30:3.
  b PtS hukum musa.
  c a&P 138:35.
 15 a PtS Keselamatan.
 16 a PtS Belas Kasihan. 
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kasihan dapat memuaskan tun-
tutan b keadilan, dan mengelilingi 
mereka dalam lengan kesela-
matan, sementara dia yang ti-
dak menjalankan iman menuju 
pertobatan terbuka terhadap se-
luruh hukum dari tuntutan c ke-
adilan; oleh karena itu hanya 
kepada dia yang memiliki iman 
menuju pertobatanlah didatang-
kan d rencana penebusan yang be-
sar dan kekal.

17 Oleh karena itu semoga allah 
mengabulkan bagimu, sauda-
ra-saudaraku, bahwa kamu bo-
leh mulai untuk menjalankan 
a imanmu menuju pertobatan, 
hingga kamu mulai b memanggil 
nama kudus-Nya, agar dia ber-
belaskasihan ke atas dirimu;

18 ya, berserulah kepada-Nya 
untuk belas kasihan; karena dia 
perkasa untuk menyelamatkan.

19 ya, rendahkanlah hatimu, 
dan teruslah dalam doa kepada-
Nya.

20 Berserulah kepada-Nya ke-
tika kamu berada di ladangmu, 
ya, atas seluruh kawanan ter-
nakmu.

21 a Berserulah kepada-Nya di 
dalam rumahmu, ya, atas selu-
ruh isi rumahmu, baik pagi, te-
ngah hari, maupun malam.

22 ya, berserulah kepada-Nya 
melawan kekuatan musuhmu.

23 ya, a berserulah kepada-Nya 
melawan b iblis, yang adalah mu-
suh bagi segala c kebenaran.

24 Berserulah kepada-Nya 
atas hasil panen dari ladangmu, 
agar  kamu boleh makmur 
karenanya.

25 Berserulah atas kawanan ter-
nak di ladangmu, agar itu boleh 
bertambah.

26 tetapi ini belumlah semua-
nya; kamu mesti mencurahkan 
jiwamu dalam a bilikmu, dan tem-
pat rahasiamu, dan di padang 
belantaramu.

27 ya, dan bilamana kamu tidak 
berseru kepada tuhan, biarlah 
a hatimu b penuh, tercurah dalam 
doa kepada-Nya secara berkelan-
jutan demi kesejahteraanmu, dan 
juga demi kesejahteraan mereka 
yang berada di sekitarmu.

28 dan sekarang, lihatlah, sau-
dara-saudara terkasihku, aku 
berkata kepadamu, janganlah 
mengira bahwa ini adalah semua-
nya; karena setelah kamu mela-
kukan segala hal ini, jika kamu 
menolak yang a membutuhkan, 
dan yang telanjang, dan tidak 
mengunjungi yang sakit dan 
yang sengsara, dan b memberi-
kan harta kekayaanmu, jika kamu 
miliki, kepada mereka yang ber-
ada dalam kebutuhan—aku ber-
kata kepadamu, jika kamu tidak 

 16 b PtS Keadilan.
  c alma 12:32.
  d PtS rencana 

Penebusan.
 17 a PtS iman.
  b PtS doa.

 21 a mzm. 5:2–4;  
3 Ne. 18:21.

 23 a 3 Ne. 18:15, 18.
  b PtS iblis.
  c PtS Saleh, 

Kesalehan.

 26 a mat. 6:5–6.
 27 a PtS hati.
  b PtS merenungkan.
 28 a PtS miskin.
  b PtS Sedekah. 



449 alma 34:29–35

melakukan apa pun dari hal-hal 
ini, lihatlah, c doamu d sia-sia, dan 
tak berfaedah apa pun bagimu, 
dan kamu seperti orang munafik 
yang menyangkal iman.

29 Oleh karena itu, jika kamu ti-
dak ingat untuk a berkasih amal, 
kamu adalah seperti sampah, 
yang para perajin buang, (karena 
itu tidak berharga) dan diinjak-in-
jak di bawah kaki orang-orang.

30 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, aku menghendaki bahwa, 
setelah kamu menerima sedemi-
kian banyaknya kesaksian, me-
lihat bahwa tulisan suci yang 
kudus bersaksi tentang hal-hal 
ini, kamu tampil dan membawa 
a buah pada pertobatan.

31 ya, aku menghendaki agar 
kamu akan tampil dan tidak me-
ngeraskan hatimu lebih lama 
lagi; karena lihatlah, sekarang 
adalah waktu dan a masa kesela-
matanmu; dan oleh karena itu, 
jika kamu akan bertobat dan ti-
dak mengeraskan hatimu, de-
ngan segera akanlah rencana 
penebusan yang besar itu dida-
tangkan kepadamu.

32 Karena lihatlah, kehidupan 
ini adalah waktu bagi manusia 
untuk a bersiap menemui allah; 
ya, lihatlah masa kehidupan ini 
adalah masa bagi manusia untuk 
melaksanakan kerja mereka.

33 dan sekarang, seperti yang 
aku katakan kepadamu sebe-
lumnya, karena kamu telah me-
miliki sedemikian banyaknya 
kesaksian, oleh karena itu, aku 
memohon darimu agar kamu ti-
dak a menangguhkan hari b perto-
batanmu sampai akhir; karena 
setelah masa kehidupan ini, yang 
diberikan kepada kita untuk ber-
siap bagi kekekalan, lihatlah, jika 
kita tidak memanfaatkan waktu 
kita saat dalam kehidupan ini, 
kemudian datanglah c malam d ke-
gelapan dimana tidak ada kerja 
yang dapat dilaksanakan.

34 Kamu tidak dapat berkata, 
ketika kamu dibawa pada a ke-
gawatan yang menyeramkan 
itu, bahwa aku akan bertobat, 
bahwa aku akan kembali kepada 
allahku. tidak, kamu tidak da-
pat mengatakan ini; karena roh 
yang sama itu yang mengua-
sai tubuhmu pada waktu ketika 
kamu pergi dari kehidupan ini, 
roh yang sama itu akan memi-
liki kuasa untuk menguasai tu-
buhmu di dunia kekal itu.

35 Karena lihatlah, jika kamu 
telah menangguhkan hari perto-
batanmu bahkan sampai kema-
tian, lihatlah, kamu telah menjadi 
a tunduk kepada roh iblis, dan dia 
b memeteraikanmu sebagai milik-
nya; oleh karena itu, roh tuhan 

 28 c mat. 15:7–8.
  d moro. 7:6–8.
 29 a PtS Kasih amal.
 30 a mat. 3:8;  

alma 13:13.
 31 a rm. 13:11–12.
 32 a 2 Ne. 2:21;  

alma 12:24; 42:4–6.
 33 a hel. 13:38;  

a&P 45:2.
  b PtS Pertobatan.
  c yoh. 9:4;  

a&P 45:17.
  d PtS Kegelapan  

rohani; Kematian 
rohani.

 34 a alma 40:13–14.
 35 a 2 Ne. 28:19–23.
  b 2 Ne. 9:9. 
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telah menarik diri darimu, dan 
tidak memiliki tempat dalam di-
rimu, dan iblis memiliki segala 
kuasa atas dirimu; dan ini adalah 
keadaan akhir dari yang jahat.

36 dan ini aku tahu, karena 
tuhan telah berfirman dia ti-
dak berdiam di dalam a bait suci 
yang tidak kudus, tetapi dalam 
hati b orang salehlah dia berdiam; 
ya, dan dia telah juga berfirman 
bahwa yang saleh akan duduk di 
dalam kerajaan-Nya, tidak ke-
luar lagi; tetapi pakaian mereka 
akan dijadikan putih melalui da-
rah anak domba.

37 dan sekarang, saudara-sau-
dara terkasihku, aku berhasrat 
bahwa kamu hendaknya mengi-
ngat hal-hal ini, dan bahwa kamu 
hendaknya a mengerjakan kesela-
matanmu dengan rasa takut di 
hadapan allah, dan bahwa kamu 
hendaknya tidak lagi menyang-
kal kedatangan Kristus;

38 agar kamu tidak a berselisih 
lagi melawan roh Kudus, tetapi 
agar kamu menerima-Nya, dan 
mengambil ke atas dirimu b nama 
Kristus; agar kamu merendahkan 
hatimu bahkan ke debu, dan c me-
nyembah allah, di tempat mana 
pun kamu boleh berada, dalam 
roh dan dalam kebenaran; dan 
agar kamu hidup dalam d ung-
kapan terima kasih setiap hari, 

untuk banyaknya belas kasihan 
dan berkat yang dia limpahkan 
ke atas dirimu.

39 ya, dan aku juga mende-
sakmu, saudara-saudaraku, agar 
kamu a waspada menuju doa se-
cara berkelanjutan, agar kamu 
boleh tidak disesatkan oleh b go-
daan iblis, agar dia boleh tidak 
menguasaimu, agar kamu boleh 
tidak menjadi jajahannya pada 
hari terakhir; karena lihatlah, dia 
memberi imbalan kepadamu apa 
yang c tidak baik.

40 dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, aku mau 
mendesakmu untuk memiliki 
a kesabaran, dan agar kamu me-
nanggung segala macam keseng-
saraan; agar kamu tidak b mencaci 
maki mereka yang mengusirmu 
karena kemiskinanmu yang sa-
ngat, agar jangan kamu menjadi 
pendosa seperti mereka;

41 tetapi agar kamu memiliki 
kesabaran, dan menanggung ke-
sengsaraan itu, dengan harapan 
yang teguh bahwa kamu akan 
suatu hari beristirahat dari se-
gala kesengsaraanmu.

PaSal 35

Pengkhotbahan firman menghancur-
kan kelicinan orang-orang Zoram—

 36 a mosia 2:37;  
alma 7:21;  
hel. 4:24.

  b PtS Saleh, 
Kesalehan.

 37 a Flp. 2:12.
 38 a PtS Perselisihan.

  b mosia 5:8;  
alma 5:38.

  c PtS ibadat.
  d mzm. 69:31;  

a&P 59:7.  
PtS terima Kasih.

 39 a PtS Berjaga.

  b PtS Godaan.
  c alma 30:60.
 40 a PtS Sabar, 

Kesabaran.
  b a&P 31:9. 
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Mereka memaksa keluar yang insaf, 
yang kemudian bergabung dengan 
orang-orang Amon di Yerson—Alma 
berdukacita karena kejahatan orang-
orang. Kira-kira tahun 74 SM.

Sekarang, terjadilah bahwa se-
telah amulek mengakhiri per-
kataan ini, mereka menarik diri 
dari khalayak ramai dan datang 
ke tanah yerson.

2 ya, dan sisa dari saudara-sau-
dara itu, setelah mereka meng-
khotbahkan firman kepada 
orang-orang Zoram, juga da-
tang ke tanah yerson.

3 dan terjadilah bahwa setelah 
bagian yang lebih terkenal dari 
orang-orang Zoram berembuk 
bersama mengenai perkataan 
yang telah dikhotbahkan kepada 
mereka, mereka marah karena fir-
man, karena itu menghancurkan 
a kelicinan mereka; oleh karena 
itu mereka tidak mau menyimak 
perkataan itu.

4 dan mereka mengutus dan 
mengumpulkan bersama di se-
luruh negeri semua orang, dan 
berembuk dengan mereka me-
ngenai perkataan yang telah 
diucapkan.

5 Sekarang, para penguasa 
mereka dan para imam mereka 
dan para pengajar mereka ti-
dak membiarkan orang-orang 
tahu mengenai hasrat mereka; 
oleh karena itu mereka menda-
pat tahu secara rahasia pikiran 
semua orang.

6 dan terjadilah bahwa setelah 
mereka mendapat tahu pikiran 
semua orang, mereka yang ber-
pihak pada perkataan yang telah 
diucapkan oleh alma dan sau-
dara-saudaranya diusir dari ta-
nah itu; dan mereka ada banyak; 
dan mereka datang juga ke ta-
nah yerson.

7 dan terjadilah bahwa alma 
dan saudara-saudaranya mela-
yani mereka.

8  Sekarang ,  orang-orang 
Zoram marah terhadap orang-
orang amon yang berada di 
yerson, dan penguasa utama 
orang-orang Zoram, yang ada-
lah seorang pria yang sangat 
jahat, menyampaikan kepada 
orang-orang amon menghas-
ratkan mereka bahwa mereka 
hendaknya mengusir dari ta-
nah mereka, mereka semua 
yang datang dari mereka ke ta-
nah mereka.

9 dan dia menghembuskan 
banyak ancaman terhadap me-
reka. dan sekarang, orang-
orang amon tidak takut pada 
perkataan mereka; oleh ka-
rena itu mereka tidak mengusir 
mereka, tetapi mereka mene-
rima semua yang miskin dari 
orang-orang Zoram yang da-
tang kepada mereka; dan me-
reka a merawat mereka, dan 
mengenakan kepada mereka 
pakaian, dan memberi kepada 
mereka tanah untuk warisan  
mereka; dan mereka melayani 

35 3 a PtS Penipuan imam.  9 a mosia 4:26. PtS Kesejahteraan.
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mereka menurut keinginan 
mereka.

10 Sekarang, ini menggugah 
orang-orang Zoram pada amarah 
terhadap orang-orang amon, dan 
mereka mulai bercampur dengan 
orang-orang laman dan meng-
hasut mereka juga pada amarah 
terhadap mereka.

11 dan demikianlah orang-
orang Zoram dan orang-orang 
laman mulai membuat persiapan 
untuk perang melawan orang-
orang amon, dan juga melawan 
orang-orang Nefi.

12 dan demikianlah berakhir 
tahun ketujuh belas masa peme-
rintahan para hakim atas orang-
orang Nefi.

13 dan orang-orang amon 
pergi dari tanah yerson, dan da-
tang ke tanah melek, dan mem-
berikan tempat di tanah yerson 
untuk pasukan orang Nefi, agar 
mereka boleh bertempur mela-
wan pasukan orang laman dan 
pasukan orang Zoram; dan de-
mikianlah dimulai suatu perang 
antara orang-orang laman dan 
orang-orang Nefi, pada tahun 
kedelapan belas masa peme-
rintahan para hakim; dan se-
buah a laporan akan diberikan 
tentang peperangan mereka  
setelah ini.

14 dan alma, dan amon, dan 
saudara-saudara mereka, dan 
juga kedua putra alma kem-
bali ke tanah Zarahemla, setelah 

menjadi alat dalam tangan allah 
untuk membawa a banyak dari 
orang-orang Zoram pada per-
tobatan; dan sebanyak yang di-
bawa pada pertobatan dihalau 
keluar dari tanah mereka; tetapi 
mereka memperoleh tanah-ta-
nah untuk warisan mereka di 
tanah yerson, dan mereka te-
lah mengangkat senjata untuk 
mempertahankan diri mereka, 
dan istri, dan anak mereka, dan  
tanah mereka.

15 Sekarang, alma, dipilukan 
karena kedurhakaan bangsa-
nya, ya, karena peperangan, dan 
pertumpahan darah, dan per-
selisihan yang terjadi di antara 
mereka; dan setelah memaklum-
kan firman, atau diutus untuk 
memaklumkan firman, di antara 
semua orang di setiap kota; dan 
melihat bahwa hati orang-orang 
mulai menjadi keras, dan bahwa 
mereka mulai a tersinggung ka-
rena ketatnya firman, hatinya 
amat penuh dukacita.

16 Oleh karena itu, dia menyu-
ruh agar para putranya hen-
daknya berkumpul bersama, 
agar dia boleh memberikan ke-
pada mereka setiap orang a tang-
gung jawabnya, secara terpisah, 
mengenai apa yang berkaitan 
dengan kebenaran. dan kami 
memiliki sebuah laporan tentang 
perintah-perintahnya, yang dia 
berikan kepada mereka menu-
rut catatannya sendiri.

 13 a alma 43:3.
 14 a alma 35:6.

 15 a PtS Kemurtadan.
 16 a PtS Petugas 

Pengawasan.
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Perintah-perintah alma kepada 
putranya, helaman.

Meliputi Pasal 36 dan 37.

PaSal 36

Alma bersaksi kepada Helaman ten-
tang keinsafannya setelah melihat 
seorang malaikat—Dia menderita 
rasa sakit dari jiwa yang terlaknat; 
dia memanggil nama Yesus, dan 
kemudian dilahirkan dari Allah—
Sukacita yang manis memenuhi 
jiwanya—Dia melihat sekumpu-
lan besar malaikat sedang memuji 
Allah—Banyak yang insaf telah me-
ngenyam dan melihat sebagaimana 
dia telah mengenyam dan melihat. 
Kira-kira tahun 74 SM.

a Putraku, pasanglah telinga ter-
hadap perkataanku; karena aku 
bersumpah kepadamu, bahwa 
sejauh kamu menaati perintah-
perintah allah kamu akan mak-
mur di tanah ini.

2 aku menghendaki agar kamu 
hendaknya melakukan seperti 
yang telah aku lakukan, dalam 
mengingat penawanan leluhur 
kita; karena mereka dalam a per-
budakan, dan tak seorang pun 
dapat membebaskan mereka ke-
cuali b allah abraham, dan allah 

ishak, dan allah yakub; dan dia 
pastilah membebaskan mereka 
dalam kesengsaraan mereka.

3 dan sekarang, hai putraku 
helaman, lihatlah, engkau be-
rada dalam masa mudamu, dan 
oleh karena itu, aku mohon da-
rimu agar engkau mau mende-
ngar perkataanku dan belajar 
dariku; karena aku tahu bahwa 
barang siapa akan menaruh ke-
percayaannya kepada allah akan 
didukung dalam a pencobaan me-
reka, dan kesusahan mereka, dan 
kesengsaraan mereka, dan akan 
b diangkat pada hari terakhir.

4 dan aku tidak mau bahwa 
kamu berpikir bahwa aku a me-
ngetahui dari diriku sendiri—bu-
kan dari yang duniawi tetapi dari 
yang rohani, bukan dari b pikiran 
badani tetapi dari allah.

5 Sekarang, lihatlah, aku ber-
kata kepadamu, jika aku tidak 
a dilahirkan dari allah aku b tidak 
akan mengetahui hal-hal ini; te-
tapi allah telah, melalui mulut 
malaikat kudus-Nya, menying-
kapkan hal-hal ini kepadaku, bu-
kan karena c kelayakan apa pun 
dari diriku;

6 Karena aku berkelana ber-
sama para putra mosia, ber-
upaya a menghancurkan gereja 
allah; tetapi lihatlah, allah 
mengutus malaikat kudus-Nya 

36 1 a hel. 5:9–14.
 2 a mosia 23:23; 

24:17–21.
  b Kel. 3:6;  

alma 29:11.
 3 a rm. 8:28.

  b mosia 23:21–22.
 4 a 1 Kor. 2:11; 

alma 5:45–46. 
PtS Pengetahuan.

  b PtS Badani.
 5 a PtS dilahirkan 

Kembali.
  b alma 26:21–22.
  c PtS layak, 

Kelayakan.
 6 a mosia 27:10. 
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untuk menghentikan kami da-
lam perjalanan.

7 dan lihatlah, dia berbicara ke-
pada kami, seakan-akan itu suara 
guntur, dan seluruh tanah a ber-
getar di bawah kaki kami; dan 
kami semuanya jatuh ke tanah, 
karena b rasa takut akan tuhan 
datang ke atas diri kami.

8 tetapi lihatlah, suara itu ber-
kata kepadaku: Bangkitlah. dan 
aku pun bangkit dan berdiri, dan 
melihat malaikat itu.

9 dan dia berkata kepadaku: 
Jika pun engkau mau dirimu sen-
diri dihancurkan, janganlah lagi 
berupaya untuk menghancurkan 
gereja allah.

10 dan terjadilah bahwa aku 
jatuh ke tanah; dan itu untuk 
kurun waktu a tiga hari dan tiga 
malam bahwa aku tidak dapat 
membuka mulutku, tidak juga 
aku dapat menggunakan ang-
gota tubuhku.

11 dan malaikat berbicara le-
bih banyak hal lagi kepadaku, 
yang didengar oleh saudara-sau-
daraku, tetapi aku tidak men-
dengarnya; karena ketika aku 
mendengar perkataan itu—Jika 
pun engkau mau dihancurkan 
bagi dirimu sendiri, janganlah 
lagi berupaya untuk menghan-
curkan gereja allah—aku di-
serang dengan ketakutan dan 
kekaguman sedemikian besar-
nya bahwa barangkali aku akan 

dihancurkan, sehingga aku jatuh 
ke tanah dan aku tidak mende-
ngar apa-apa lagi.

12 tetapi aku tersiksa oleh a sik-
saan kekal, karena jiwaku amat 
tertekan pada kadar terhebat dan 
tersiksa oleh segala dosaku.

13 ya, aku ingat segala dosa dan 
kedurhakaanku, yang karenanya 
aku a tersiksa oleh rasa sakit ne-
raka; ya, aku melihat bahwa aku 
telah memberontak melawan 
allahku, dan bahwa aku telah ti-
dak menaati perintah-perintah-
Nya yang kudus.

14 ya, dan aku telah membunuh 
banyak anak-Nya, atau lebih te-
pat menyesatkan mereka menuju 
kehancuran; ya, dan kesimpulan-
nya sedemikian besarnya kedur-
hakaanku, sehingga pikiran nyata 
memasuki hadirat allahku me-
nyiksa jiwaku dengan kengerian 
yang tak terungkapkan.

15 ah, pikirku, andaikata aku 
a dapat dibuang dan menjadi 
punah baik jiwa maupun tu-
buh, agar aku boleh tidak di-
bawa untuk berdiri di hadirat 
allahku, untuk dihakimi menu-
rut b perbuatanku.

16 dan sekarang, selama tiga 
hari dan selama tiga malam aku 
tersiksa, bahkan oleh rasa sakit 
dari jiwa yang a terlaknat.

17 dan terjadilah bahwa se-
waktu aku sedemikian tersik-
sanya oleh siksaan, saat aku 

 7 a mosia 27:18.
  b PtS takut—takut 

akan allah.
 10 a mosia 27:19–23.

 12 a a&P 19:11–15.
 13 a PtS Kesalahan.
 15 a Why. 6:15–17;  

alma 12:14.

  b alma 41:3;  
a&P 1:9–10.

 16 a PtS laknat. 
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 a amat tertekan oleh ingatan 
akan banyaknya dosaku, lihat-
lah, aku ingat juga telah mende-
ngar ayahku bernubuat kepada  
orang-orang mengenai keda-
tangan se orang yesus Kristus, 
 seorang Putra allah, untuk men-
damaikan dosa-dosa dunia.

18 Sekarang, sewaktu piki-
ranku menangkap pemikiran ini, 
aku berseru di dalam hatiku: ya 
yesus, engkau Putra allah, ber-
belaskasihanlah padaku, yang 
berada a dalam empedu kepa-
hitan, dan dikelilingi oleh b ran-
tai kematian abadi.

19 dan sekarang, lihatlah, ke-
tika aku memikirkan ini, aku ti-
dak dapat mengingat rasa sakitku 
lagi; ya, aku tidaklah a amat ter-
tekan oleh ingatan akan dosa-
dosaku lagi.

20 dan ah, betapa a sukacita-
nya, dan betapa menakjubkan-
nya terang yang aku lihat; ya, 
jiwaku dipenuhi dengan suka-
cita yang sama besarnya seperti 
rasa sakitku!

21 ya, aku berkata kepadamu, 
putraku, bahwa tidak ada apa 
pun yang dapat sedemikian he-
batnya dan sedemikian pahit-
nya seperti rasa sakitku. ya, dan 
lagi aku berkata kepadamu, 
putraku, bahwa sebaliknya, ti-
dak ada apa pun yang dapat 

sedemikian hebat dan manisnya 
seperti sukacitaku.

22 ya, aku pikir aku melihat, 
bahkan seperti bapa kita a lehi 
melihat, allah sedang duduk 
di atas takhta-Nya, dikelilingi 
oleh sekumpulan besar malai-
kat yang tak terbilang jumlah-
nya, dalam sikap menyanyi dan 
memuji allah mereka; ya, dan ji-
waku ingin sekali untuk berada 
di sana.

23 tetapi lihatlah, anggota tu-
buhku menerima a kekuatannya 
kembali, dan aku berdiri pada 
kakiku, dan menyatakan kepada 
orang-orang bahwa aku telah b di-
lahirkan dari allah.

24 ya, dan sejak waktu itu bah-
kan sampai sekarang, aku telah 
bekerja tanpa henti, agar aku 
boleh membawa jiwa-jiwa pada 
pertobatan; agar aku boleh mem-
bawa mereka untuk a mengenyam 
sukacita yang besar yang dari-
nya aku mengenyam; agar me-
reka boleh juga dilahirkan dari 
allah, dan b dipenuhi dengan 
roh Kudus.

25 ya, dan sekarang lihatlah, 
hai putraku, tuhan memberiku 
sukacita yang amat besar dalam 
buah kerjaku;

26 Karena a firman yang telah 
dia berikan kepadaku, lihatlah, 
banyak yang telah dilahirkan dari 

 17 a 2 Kor. 7:10.
 18 a yaitu dalam penye-

salan yang hebat.
  b 2 Ne. 9:45; 28:22; 

alma 12:11;  
musa 7:26.

 19 a PtS Kesalahan.

 20 a PtS Sukacita.
 22 a 1 Ne. 1:8.
 23 a musa 1:10.
  b alma 5:14.  

PtS dilahirkan 
Kembali.

 24 a 1 Ne. 8:12;  

mosia 4:11.
  b 2 Ne. 32:5;  

3 Ne. 9:20.  
PtS roh Kudus.

 26 a alma 31:5. 
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allah, dan telah mengenyam se-
perti yang aku telah mengenyam-
nya, dan telah melihat dengan 
mata sendiri seperti yang telah 
aku lihat; oleh karena itu mereka 
mengetahui tentang hal-hal ini 
yang mengenainya telah aku bi-
carakan, seperti yang aku keta-
hui; dan pengetahuan yang aku 
miliki adalah dari allah.

27 dan aku telah didukung se-
lama pencobaan dan kesusahan 
dari setiap jenis; ya, dan dalam 
segala macam kesengsaraan; 
ya, allah telah membebaskanku 
dari tahanan, dan dari ikatan, 
dan dari kematian; ya, dan aku 
menaruh kepercayaanku kepa-
da-Nya, dan dia masih akan 
a membebaskanku.

28 dan aku tahu bahwa dia 
akan a membangkitkanku pada 
hari terakhir, untuk berdiam  
bersama-Nya dalam b kemulia an; 
ya, dan aku akan memuji-Nya  
selamanya, karena dia telah 
c membawa leluhur kita keluar 
dari mesir, dan dia telah mene-
lan d orang-orang mesir di laut 
merah; dan dia menuntun me-
reka dengan kuasa-Nya ke tanah 
yang dijanjikan; ya, dan dia telah 
membebaskan mereka dari per-
budakan dan penawanan dari 
waktu ke waktu.

29 ya, dan dia juga telah mem-
bawa leluhur kita keluar dari 
tanah yerusalem; dan dia juga 
telah, dengan kuasa abadi-Nya, 

membebaskan mereka dari a per-
budakan dan penawanan, dari 
waktu ke waktu bahkan hingga 
zaman sekarang; dan aku te-
lah selalu menyimpan sebagai 
ingatan penawanan mereka; ya, 
dan kamu juga seharusnya me-
nyimpan sebagai ingatan, seperti 
yang telah aku lakukan, pena-
wanan mereka.

30 tetapi lihatlah, putraku, 
ini belumlah semuanya; karena 
kamu seharusnya tahu seperti 
aku tahu, bahwa a sejauh kamu 
akan menaati perintah-perintah 
allah kamu akan makmur di ta-
nah ini; dan kamu seharusnya 
tahu juga, bahwa sejauh kamu 
tidak akan menaati perintah-
perintah allah kamu akan di-
singkirkan dari hadirat-Nya. 
Sekarang, ini adalah menurut 
firman-Nya.

PaSal 37

Lempengan-lempengan dari ku-
ningan dan tulisan suci yang lain 
dilindungi untuk membawa jiwa-
jiwa pada keselamatan—Orang-
orang Yared dihancurkan karena 
kejahatan mereka—Sumpah dan 
perjanjian rahasia mereka mesti 
dijaga dari orang-orang—Berun-
dinglah dengan Tuhan dalam se-
gala perbuatanmu—Sebagaimana 
Liahona membimbing orang-orang 
Nefi, demikian juga firman Kristus 

 27 a mzm. 34:18.
 28 a 3 Ne. 15:1.
  b PtS Kemuliaan.

  c Kel. 12:51.
  d Kel. 14:26–27.
 29 a mosia 24:17; 27:16; 

alma 5:5–6.
 30 a 2 Ne. 1:9–11;  

alma 50:19–22.
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menuntun manusia ke kehidupan 
kekal. Kira-kira tahun 74 SM.

dan sekarang, putraku helaman, 
aku memerintahkanmu agar 
kamu mengambil a catatan-ca-
tatan yang telah b dipercayakan 
kepadaku;

2 dan aku juga memerintah-
kanmu agar kamu menyimpan 
sebuah catatan tentang bangsa 
ini, menurut seperti yang te-
lah aku lakukan, di atas lem-
pengan-lempengan Nefi, dan 
jagalah semua benda ini sakral 
yang telah aku simpan, bahkan 
seperti aku telah menyimpan-
nya; karena adalah untuk su-
atu a tujuan yang bijak bahwa 
itu disimpan.

3 dan a lempengan-lempengan 
dari kuningan ini, yang memuat 
ukiran ini, yang memiliki catat-
an-catatan dari tulisan suci yang 
kudus di atasnya, yang memiliki 
silsilah nenek moyang kita, bah-
kan sejak awal—

4 lihatlah, telah dinubuatkan 
oleh leluhur kita, bahwa itu akan 
disimpan dan diturunkan dari 
satu angkatan ke yang lain, dan 
dipelihara dan dilindungi oleh 
tangan tuhan sampai itu akan 
disebarluaskan ke setiap bangsa, 
kaum, bahasa, dan khalayak, 
agar mereka akan tahu tentang 

a misteri-misteri yang termuat di 
atasnya.

5 dan sekarang, lihatlah, jika 
itu disimpan itu mesti memper-
tahankan kecemerlangannya; 
ya, dan itu akan mempertahan-
kan kecemerlangannya; ya, dan 
juga akanlah semua lempengan 
yang memuat apa yang adalah 
tulisan kudus.

6 Sekarang, kamu boleh me-
ngira bahwa ini adalah a ke-
bodohan dalam diriku; tetapi 
lihatlah aku berkata kepadamu, 
bahwa melalui apa yang b kecil 
dan sederhana apa yang besar 
didatangkan; dan cara-cara yang 
kecil dalam banyak hal memper-
malukan yang bijak.

7 dan tuhan allah bekerja de-
ngan a cara-cara untuk menda-
tangkan tujuan-Nya yang besar 
dan kekal; dan dengan b cara-
cara yang sangat kecil tuhan 
mempermalukan yang bijak dan 
mendatangkan keselamatan ba-
nyak jiwa.

8 dan sekarang, telah hingga 
kini menjadi kebijaksanaan  
di dalam allah bahwa benda- 
benda ini hendaknya dilin-
dungi; karena lihatlah, itu telah 
a memperluas ingatan bangsa 
ini, ya, dan meyakinkan banyak 
orang tentang kekhilafan jalan  
mereka, dan membawa mereka 

37 1 a alma 45:2–8.
  b mosia 28:20.
 2 a enos 1:13–18;  

KKm 1:6–11;  
alma 37:9–12.

 3 a 1 Ne. 5:10–19. 

PtS lempeng-
an-lempengan 
Kuningan.

 4 a PtS misteri allah.
 6 a 1 Kor. 2:14.
  b 1 Ne. 16:28–29;  

a&P 64:33; 
123:15–17.

 7 a yes. 55:8–9.
  b 2 raj. 5:1–14.
 8 a 2 tim. 3:15–17;  

mosia 1:3–5.
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pada pengetahuan tentang allah 
mereka untuk keselamatan jiwa 
mereka.

9 ya, aku berkata kepadamu, 
a seandainya bukan karena ben-
da-benda ini yang catatan-catatan 
ini muat, yang ada di atas lem-
pengan-lempengan ini, amon 
dan saudara-saudaranya tidak 
dapat b meyakinkan sedemikian 
banyaknya ribuan orang laman 
akan tradisi yang tidak benar 
dari leluhur mereka; ya, catatan- 
catatan ini dan c perkataan mereka 
membawa mereka pada perto-
batan, yaitu, itu membawa me-
reka pada pengetahuan tentang 
tuhan allah mereka, dan untuk 
bersukacita dalam yesus Kristus 
Penebus mereka.

10 dan siapa tahu bahwa mung-
kin itu akan menjadi sarana  
dalam membawa beribu-ribu  
dari mereka, ya, dan juga be ribu-
ribu saudara kita yang degil, 
orang-orang Nefi, yang sekarang 
sedang mengeraskan hati me-
reka dalam dosa dan kedurha-
kaan, pada pengetahuan tentang  
Penebus mereka?

11 Sekarang, misteri-misteri ini 
belumlah sepenuhnya disingkap-
kan kepadaku; oleh karena itu 
aku akan menahan diri.

12 dan mungkin cukup jika 
aku hanya berkata bahwa itu 
dilindungi untuk suatu tujuan 

yang bijak, yang tujuan itu di-
ketahui oleh allah; karena dia 
a menasihati dalam kebijaksa-
naan atas segala pekerjaan-Nya, 
dan jalan-Nya adalah lurus, dan 
lintasan-Nya adalah b satu ling-
karan kekal.

13 ya, ingatlah, ingatlah, put-
raku helaman, betapa a ketatnya 
perintah-perintah allah. dan dia 
berfirman: b Jika kamu akan me-
naati perintah-perintah-Ku kamu 
akan c makmur di tanah ini—te-
tapi jika kamu tidak menaati pe-
rintah-perintah-Nya kamu akan 
disingkirkan dari hadirat-Nya.

14 dan sekarang, ingatlah, put-
raku, bahwa allah telah a memer-
cayaimu dengan benda-benda 
ini, yang adalah b sakral, yang 
telah dia jaga sakral, dan juga 
yang akan dia pelihara dan lin-
dungi untuk suatu c tujuan yang 
bijak di dalam dia, agar dia 
boleh memperlihatkan kuasa-
Nya kepada angkatan-angkatan 
mendatang.

15 dan sekarang, lihatlah, aku 
memberi tahu kamu dengan roh 
nubuat, bahwa jika kamu melang-
gar perintah-perintah allah, lihat-
lah, benda-benda ini yang adalah 
sakral akan diambil darimu oleh 
kuasa allah, dan kamu akan di-
serahkan kepada Setan, agar dia 
boleh mengayakmu bagaikan se-
kam di hadapan angin.

 9 a mosia 1:5.
  b alma 18:36; 22:12.
  c PtS injil.
 12 a 2 Ne. 9:28;  

yakub 4:10.

  b 1 Ne. 10:19;  
alma 7:20.

 13 a 2 Ne. 9:41.
  b alma 9:13;  

3 Ne. 5:22.

  c mosia 1:7;  
alma 50:20.

 14 a a&P 3:5.
  b PtS Kudus.
  c 1 Ne. 9:3–6.
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16 tetapi jika kamu menaati 
perintah-perintah allah, dan 
memperlakukan benda-benda 
ini yang adalah sakral menu-
rut apa yang tuhan perintahkan 
kepadamu, (karena kamu mesti 
memohon kepada tuhan untuk 
segala apa pun yang kamu mesti 
lakukan terhadapnya) lihatlah, 
tidak ada kekuatan bumi atau 
neraka yang dapat a mengambil-
nya darimu, karena allah penuh 
kuasa untuk digenapinya segala 
firman-Nya.

17 Karena dia akan mengge-
napi segala janji-Nya yang akan 
dia buat kepadamu, karena dia 
telah menggenapi janji-janji-Nya 
yang telah dia buat kepada lelu-
hur kita.

18 Karena dia berjanji kepada 
mereka bahwa dia akan a melin-
dungi benda-benda ini untuk su-
atu tujuan yang bijak di dalam 
dia, agar dia boleh memperli-
hatkan kuasa-Nya kepada ang-
katan-angkatan mendatang.

19 dan sekarang, lihatlah, satu 
tujuan telah dia penuhi, bahkan 
sampai pemulihan a beribu-ribu 
orang laman pada pengetahuan 
tentang kebenaran; dan dia te-
lah memperlihatkan kuasa-Nya 
di dalamnya, dan dia akan juga 
masih memperlihatkan kuasa-
Nya di dalamnya sampai ang-
katan-b angkatan mendatang; oleh 
karena itu, itu akan dilindungi.

20 Oleh karena itu aku meme-
rintahkanmu, putraku helaman, 
agar kamu tekun dalam meng-
genapi segala perkataanku, dan 
agar kamu tekun dalam menaati 
perintah-perintah allah sebagai-
mana itu tertulis.

21 dan sekarang, aku akan ber-
bicara kepadamu mengenai a ke-
dua puluh empat lempengan 
itu, agar kamu menyimpannya, 
agar misteri dan pekerjaan ke-
gelapan, dan pekerjaan rahasia 
mereka, atau b pekerjaan raha-
sia orang-orang itu yang telah 
dihancurkan, boleh dinyatakan 
kepada bangsa ini; ya, semua 
pembunuhan mereka, dan pe-
rampokan, dan penjarahan me-
reka, dan segala kejahatan dan 
kekejian mereka, boleh dinyata-
kan kepada bangsa ini; ya, dan 
agar kamu melindungi c alat-alat 
tafsir ini.

22 Karena lihatlah, tuhan me-
lihat bahwa umat-Nya mulai 
bekerja dalam kegelapan, ya, 
mengerjakan pembunuhan raha-
sia dan kekejian; oleh karena itu 
tuhan berfirman, jika mereka ti-
dak bertobat mereka akan dihan-
curkan dari muka bumi.

23 dan tuhan berfirman: aku 
akan mempersiapkan bagi ham-
ba-Ku Gazelem, sebuah a batu, 
yang akan bersinar dalam ke-
gelapan pada terang, agar aku 
boleh menyingkapkan kepada 

 16 a JS—S 1:59.
 18 a a&P 5:9.
 19 a alma 23:5.
  b enos 1:13;  

morm. 7:8–10.
 21 a eter 1:1–5.
  b PtS Komplotan 

rahasia.

  c PtS urim dan 
tumim.

 23 a mosia 8:13. 
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umat-Ku yang melayani-Ku, agar 
aku boleh menyingkapkan ke-
pada mereka pekerjaan sauda-
ra-saudara mereka, ya, pekerjaan 
rahasia mereka, pekerjaan kege-
lapan mereka, dan kejahatan dan 
kekejian mereka.

24 dan sekarang, putraku, alat-
alat tafsir ini dipersiapkan agar 
firman allah boleh digenapi, yang 
dia firmankan, memfirmankan:

25 aku akan a menampilkan ke-
luar dari kegelapan pada terang 
segala pekerjaan rahasia mereka  
dan kekejian mereka; dan kecua li 
mereka bertobat aku akan b meng-
hancurkan mereka dari muka 
bumi; dan aku akan membawa 
pada terang segala pekerjaan  
rahasia dan kekejian mereka,  
kepada setiap bangsa yang akan  
setelah ini memiliki tanah ini.

26 dan sekarang, putraku, kita 
lihat bahwa mereka tidak berto-
bat; oleh karena itu mereka te-
lah dihancurkan, dan sejauh ini 
firman allah telah digenapi; ya, 
kekejian rahasia mereka telah di-
bawa keluar dari kegelapan dan 
disingkapkan kepada kita.

27 dan sekarang, putraku, aku 
memerintahkanmu agar kamu 
menyimpan semua sumpah me-
reka, dan perjanjian mereka, dan 
kesepakatan mereka dalam ke-
kejian rahasia mereka; ya, dan  
semua a tanda mereka dan ke-
ajaiban mereka akan kamu jaga 
dari bangsa ini, agar mereka 

tidak mengetahuinya, agar ja-
ngan barangkali mereka akan 
jatuh ke dalam kegelapan juga 
dan dihancurkan.

28 Karena lihatlah, ada suatu 
a kutukan di atas seluruh tanah 
ini, bahwa kehancuran akan da-
tang ke atas semua pekerja kege-
lapan itu, menurut kuasa allah, 
ketika mereka matang sepenuh-
nya; oleh karena itu aku berhas-
rat agar bangsa ini boleh tidak 
dihancurkan.

29 Oleh karena itu kamu akan 
menjaga rencana rahasia ini dari 
a sumpah mereka dan perjanjian 
mereka dari bangsa ini, dan ha-
nya kejahatan mereka dan pem-
bunuhan mereka dan kekejian 
mereka akan kamu singkapkan 
kepada mereka; dan kamu akan 
mengajari mereka untuk b muak 
terhadap kejahatan dan kekejian 
dan pembunuhan seperti itu; 
dan kamu juga akan mengajari 
mereka bahwa orang-orang ini 
dihancurkan karena kejahatan 
dan kekejian mereka dan pem-
bunuhan mereka.

30 Karena lihatlah, mereka 
membunuh semua nabi tuhan 
yang datang ke antara mereka 
untuk memaklumkan kepada 
mereka mengenai kedurhakaan 
mereka; dan darah dari mereka 
yang mereka bunuh berseru ke-
pada tuhan allah mereka untuk 
pembalasan ke atas diri mereka 
yang menjadi pembunuh mereka; 

 25 a a&P 88:108–110.
  b mosia 21:26.
 27 a hel. 6:22.

 28 a alma 45:16;  
eter 2:7–12.

 29 a hel. 6:25.

  b alma 13:12.
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dan demikianlah penghakiman 
allah datang ke atas pekerja ke-
gelapan dan komplotan raha-
sia ini.

31 ya, dan terkutuklah jadinya 
tanah ini selama-lamanya bagi 
para pekerja kegelapan dan kom-
plotan rahasia itu, bahkan sam-
pai kehancuran, kecuali mereka 
bertobat sebelum mereka matang 
sepenuhnya.

32 dan sekarang, putraku, 
ingatlah perkataan yang telah 
aku ucapkan kepadamu; jangan-
lah memercayakan rencana-ren-
cana rahasia itu kepada bangsa 
ini, tetapi ajarkanlah mereka su-
atu a kebencian abadi terhadap 
dosa dan kedurhakaan.

33 a Khotbahkanlah kepada 
mereka pertobatan, dan iman 
kepada tuhan yesus Kristus; 
ajarilah mereka untuk meren-
dahkan hati mereka dan untuk 
menjadi b lembut hati dan rendah 
hati; ajarilah mereka untuk me-
nahan setiap c godaan iblis, de-
ngan iman mereka kepada tuhan 
yesus Kristus.

34 ajarilah mereka untuk tidak 
pernah lelah akan pekerjaan baik, 
tetapi untuk menjadi lembut hati 
dan rendah hati; karena yang de-
mikian akan menemukan a peris-
tirahatan bagi jiwa mereka.

35 hai, ingatlah, putraku, dan 
belajarlah a kebijaksanaan pada 

masa mudamu; ya, belajarlah 
pada masa mudamu untuk me-
naati perintah-perintah allah.

36 ya, dan a berserulah kepada 
allah untuk segala tunjanganmu; 
ya, biarlah semua perbuatanmu 
bagi tuhan, dan ke mana pun 
engkau pergi biarlah itu di da-
lam tuhan; ya, biarlah semua 
pikiranmu diarahkan kepada 
tuhan; ya, biarlah kasih sayang 
hatimu ditujukan kepada tuhan 
selamanya.

37 a Berundinglah dengan tuhan 
dalam segala perbuatanmu, dan 
dia akan mengarahkan engkau 
demi kebaikan; ya, ketika eng-
kau berbaring pada malam hari 
berbaringlah bagi tuhan, agar 
dia boleh mengawasimu dalam 
tidurmu; dan ketika engkau ba-
ngun pada pagi hari biarlah ha-
timu penuh dengan b ungkapan 
terima kasih kepada allah; dan 
jika kamu melakukan hal-hal ini, 
kamu akan diangkat pada hari 
terakhir.

38 dan sekarang, putraku, aku 
memiliki sedikit untuk dikatakan 
mengenai benda yang leluhur 
kita sebut bola, atau alat penun-
juk—atau leluhur kita menye-
butnya a liahona, yang adalah, 
ditafsirkan, kompas; dan tuhan 
mempersiapkannya.

39 dan lihatlah, tidak ada se orang 
pun yang dapat mengerjakan  

 32 a 2 Ne. 4:31.
 33 a PtS Khotbah.
  b PtS lembut hati, 

Kelembutan hati.
  c PtS Godaan.

 34 a mzm. 37:5–8;  
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 35 a PtS Kebijaksanaan.
 36 a PtS doa.
 37 a yakub 4:10;  

a&P 3:4.
  b a&P 46:32.
 38 a 1 Ne. 16:10; 18:12; 

a&P 17:1. 
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menurut cara yang sedemikian 
rumitnya bagi suatu pengerjaan. 
dan lihatlah, itu dipersiapkan 
untuk memperlihatkan kepada 
leluhur kita lintasan yang hen-
daknya mereka jalani di padang 
belantara.

40 dan itu bekerja bagi me-
reka menurut a iman mereka ke-
pada allah; oleh karena itu, jika 
mereka memiliki iman untuk 
percaya bahwa allah dapat me-
nyebabkan jarum itu menunjuk 
ke arah mereka hendaknya pergi, 
lihatlah, itu terjadi; oleh karena 
itu mereka memperoleh mukji-
zat ini, dan juga banyak mukji-
zat lain yang dikerjakan melalui 
kuasa allah, hari demi hari.

41 Walaupun demikian, karena 
mukjizat itu dikerjakan dengan 
a cara yang kecil itu memperli-
hatkan kepada mereka pekerjaan 
yang menakjubkan. Seandainya 
mereka malas, dan lupa untuk 
menjalankan iman dan kete-
kunan mereka maka pekerjaan 
yang menakjubkan itu berhenti, 
dan mereka tidak maju dalam 
perjalanan mereka;

42 Oleh karena itu, mereka ting-
gal di padang belantara, atau 
tidak melakukan perjalanan de-
ngan suatu lintasan langsung, 
dan disengsarakan dengan ke-
laparan dan kehausan, karena 
pelanggaran mereka.

43 dan sekarang, putraku, aku 

menghendaki agar kamu hendak-
nya mengerti bahwa hal-hal ini 
bukanlah tanpa suatu bayangan; 
karena sewaktu leluhur kita ma-
las untuk mengindahkan kompas 
ini (sekarang, hal-hal ini adalah 
duniawi) mereka tidak makmur; 
demikian pula dengan apa yang 
rohani.

44 Karena lihatlah, adalah sama 
mudahnya untuk mengindahkan 
a firman Kristus, yang akan me-
nunjuk kepadamu suatu lintasan 
yang lurus pada kebahagiaan ke-
kal, seperti halnya bagi leluhur 
kita untuk mengindahkan kom-
pas ini, yang akan menunjukkan 
kepada mereka suatu lintasan 
yang lurus ke tanah terjanjikan.

45 dan sekarang, aku berkata, 
bukankah ada suatu perlambang 
dalam hal ini? Karena tepat se-
pasti alat penunjuk ini membawa 
leluhur kita, dengan mengikuti 
lintasannya, ke tanah terjanjikan, 
akanlah firman Kristus, jika kita 
ikuti lintasannya, membawa kita 
melampaui lembah dukacita ini 
ke suatu tanah yang dijanjikan 
yang jauh lebih baik.

46 hai putraku, janganlah biar-
kan kita menjadi a malas karena 
kemudahan b caranya; karena de-
mikianlah adanya dengan leluhur 
kita; karena demikianlah itu di-
persiapkan bagi mereka, bahwa 
jika mereka akan memandang 
mereka boleh c hidup; demikian 

 40 a 1 Ne. 16:28.
 41 a alma 37:6–7.
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pula adanya dengan kita. Jalan 
dipersiapkan, dan jika kita akan 
memandang kita boleh hidup 
selamanya.

47 dan sekarang, putraku, pas-
tikanlah bahwa kamu mengurus 
benda-benda sakral ini, ya, pas-
tikanlah bahwa kamu meman-
dang kepada allah dan hidup. 
Pergilah kepada bangsa ini dan 
maklumkanlah firman, dan ber-
sungguh-sungguhlah. Putraku, 
selamat berpisah.

Perintah-perintah alma kepada 
putranya, Siblon.

Meliputi Pasal 38.

PaSal 38

Siblon dianiaya demi kebenaran—
Keselamatan ada di dalam Kristus, 
yang adalah kehidupan dan terang 
dunia—Kekanglah segala nafsumu. 
Kira-kira tahun 74 SM.

Putraku, pasanglah telinga ter-
hadap perkataanku, karena aku 
berkata kepadamu, bahkan se-
perti yang aku katakan kepada 
helaman, bahwa sejauh kamu 
akan menaati perintah-perintah 
allah kamu akan makmur di ta-
nah ini; dan sejauh kamu tidak 
akan menaati perintah-perintah 

allah kamu akan disingkirkan 
dari hadirat-Nya.

2 dan sekarang, putraku, aku 
percaya bahwa aku akan mera-
sakan sukacita yang besar dalam 
dirimu, karena kekukuhanmu 
dan kesetiaanmu kepada allah; 
karena seperti yang telah kamu 
mulai pada masa mudamu un-
tuk memandang kepada tuhan 
allahmu, demikian pula aku 
berharap bahwa kamu akan 
a melanjutkan dalam menaati 
perintah-perintah-Nya; karena 
diberkatilah dia yang b bertahan 
sampai akhir.

3 aku berkata kepadamu, put-
raku, bahwa aku telah merasa-
kan sukacita yang besar dalam 
dirimu, karena kesetiaanmu dan 
ketekunanmu, dan kesabaranmu 
dan kepanjangsabaranmu di an-
tara a orang-orang Zoram.

4 Karena aku tahu bahwa eng-
kau berada dalam ikatan; ya, dan 
aku juga tahu bahwa engkau di-
lempari batu demi firman; dan 
engkau telah menanggung segala 
sesuatu ini dengan a kesabaran 
karena tuhan b besertamu; dan  
sekarang, engkau tahu bahwa 
tuhan membebaskan engkau.

5 dan sekarang, putraku, Siblon, 
aku menghendaki agar kamu hen-
daknya ingat, bahwa sebanyak 
kamu akan menaruh a keperca-
yaanmu kepada allah bahkan se-
demikian banyaknya kamu akan  

38 2 a alma 63:1–2.
  b 2 Ne. 31:15–20;  

3 Ne. 15:9;  
27:6, 16–17.

 3 a alma 31:7.
 4 a PtS Sabar, 

Kesabaran.
  b rm. 8:35–39.

 5 a alma 36:27.  
PtS Percaya,  
Kepercayaan. 
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b dibebaskan dari pencobaanmu, 
dan c kesusahanmu, dan keseng-
saraanmu, dan kamu akan diang-
kat pada hari terakhir.

6 Sekarang, putraku, aku tidak 
mau bahwa kamu akan berpikir 
bahwa aku tahu hal-hal ini dari 
diriku sendiri, tetapi adalah roh 
allah yang berada dalam diriku 
yang menyingkapkan hal-hal ini 
kepadaku; karena jika aku tidak 
a dilahirkan dari allah aku tidak 
akan mengetahui hal-hal ini.

7 tetapi lihatlah, tuhan dalam 
belas kasihan-Nya yang besar 
mengutus a malaikat-Nya un-
tuk memaklumkan kepadaku 
bahwa aku mesti menghenti-
kan pekerjaan b penghancuran 
di antara umat-Nya; ya, dan 
aku telah melihat seorang ma-
laikat berhadapan muka, dan 
dia berbicara denganku, dan 
suaranya adalah bagaikan gun-
tur, dan itu mengguncangkan  
seluruh tanah.

8 dan terjadilah bahwa aku tiga 
hari dan tiga malam berada da-
lam rasa sakit dan kepedihan jiwa 
yang paling pahit; dan tidak per-
nah, sampai aku berseru kepada 
tuhan yesus Kristus untuk belas 
kasihan, aku menerima a pengam-
punan akan dosa-dosaku. tetapi 
lihatlah, aku berseru kepada-Nya 
dan aku menemukan kedamaian 
bagi jiwaku.

9 dan sekarang, putraku, aku te-
lah memberi tahu kamu ini agar 
kamu boleh belajar kebijaksa-
naan, agar kamu boleh belajar da-
riku bahwa a tidak ada jalan atau  
sarana lain yang melaluinya 
manusia dapat diselamatkan, 
kecua li di dalam dan melalui 
Kristus. lihatlah, dia adalah 
kehidupan dan b terang dunia. 
lihatlah, dia adalah firman  
kebenaran dan kesalehan.

10 dan sekarang, sewaktu kamu 
telah mulai mengajarkan fir-
man demikian pula aku meng-
hendaki agar kamu hendaknya 
terus mengajar, dan aku meng-
hendaki agar kamu akan tekun 
dan berkepala dingin dalam se-
gala hal.

11 Pastikanlah bahwa kamu 
tidak terangkat-angkat pada 
kesombongan; ya, pastikanlah 
bahwa kamu tidak a sesumbar 
dalam kebijaksanaanmu sendiri, 
tidak juga dalam kekuatanmu 
yang besar.

12 Gunakanlah keberanian, te-
tapi tidak dengan kesewenang-
wenangan; dan juga pastikanlah 
bahwa kamu mengekang segala 
nafsumu, agar kamu boleh dipe-
nuhi dengan kasih; pastikanlah 
bahwa kamu menjauhkan diri 
dari kemalasan.

13 Janganlah berdoa seperti 
yang orang-orang Zoram laku-

 5 b mat. 11:28–30.
  c a&P 3:8; 121:7–8.
 6 a alma 36:26;  

a&P 5:16.  
PtS dilahirkan 

Kembali.
 7 a mosia 27:11–17.
  b alma 26:17–18; 

36:6–11.
 8 a PtS Pengampunan 

akan dosa-dosa.
 9 a hel. 5:9.
  b mosia 16:9.
 11 a PtS Kesombongan. 
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kan, karena kamu telah melihat 
bahwa mereka berdoa untuk di-
dengar oleh orang, dan untuk 
dipuji karena kebijaksanaan 
mereka.

14 Janganlah berkata: ya allah, 
aku berterima kasih kepada-mu 
bahwa kami a lebih baik daripada 
saudara-saudara kami; tetapi se-
baliknya berkatalah: ya tuhan, 
ampunilah b ketidaklayakanku, 
dan ingatlah saudara-saudaraku 
dalam belas kasihan—ya, akuilah 
ketidaklayakanmu di hadapan 
allah di segala waktu.

15 dan semoga tuhan member-
kati jiwamu, dan menerimamu 
pada hari terakhir ke dalam ke-
rajaan-Nya, untuk duduk dalam 
kedamaian. Sekarang pergilah, 
putraku, dan ajarkanlah firman 
kepada orang-orang ini. Bersung-
guh-sungguhlah. Putraku, sela-
mat berpisah.

Perintah-perintah alma kepada 
putranya, Korianton.

Meliputi Pasal 39 sampai dengan 42.

PaSal 39

Dosa amoral adalah suatu keke-
jian—Dosa Korianton menahan 
orang-orang Zoram dari menerima 
firman—Penebusan Kristus berlaku 
surut dalam menyelamatkan yang 

setia yang mendahuluinya. Kira-
kira tahun 74 SM.

dan sekarang, putraku, aku 
memiliki sedikit lebih banyak 
untuk dikatakan kepadamu da-
ripada yang aku katakan kepada 
saudaramu; karena lihatlah, ti-
dakkah kamu telah mengamati 
kekukuhan saudaramu, kesetia-
annya, dan ketekunannya da-
lam menaati perintah-perintah 
allah? lihatlah, apakah dia ti-
dak menunjukkan teladan yang 
baik bagimu?

2 Karena engkau tidak demi-
kian besar mengindahkan per-
kataanku seperti saudaramu, 
di antara a orang-orang Zoram. 
Sekarang, inilah apa yang aku 
tentang darimu; engkau terus se-
sumbar dalam kekuatanmu dan 
kebijaksanaanmu.

3 dan ini belumlah semuanya, 
putraku. engkau melakukan apa 
yang memilukan bagiku; karena 
engkau meninggalkan pelayanan, 
dan pergi ke tanah Siron di antara 
perbatasan orang-orang laman, 
mengikuti si a perempuan sun-
dal isabel.

4 ya, dia a mencuri hati banyak 
orang; tetapi ini bukan dalih ba-
gimu, putraku. engkau semestinya 
telah mengurus pelayanan yang  
dengannya engkau dipercayai.

5 tidak tahukah kamu, putraku, 
bahwa a hal-hal ini adalah keke-
jian dalam pandangan tuhan; ya, 

 14 a alma 31:16.
  b luk. 18:10–14.
39 2 a alma 38:3.

 3 a PtS hawa Nafsu.
 4 a ams. 7:6–27.
 5 a PtS Pelanggaran 

moral.
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yang paling keji melebihi segala 
dosa kecuali penumpahan darah 
tak berdosa atau penyangkalan 
roh Kudus?

6 Karena lihatlah, jika kamu 
a menyangkal roh Kudus ketika 
itu dahulunya pernah memi-
liki tempat dalam dirimu, dan 
kamu tahu bahwa kamu me-
nyangkalnya, lihatlah, ini ada-
lah dosa yang b tak termaafkan; 
ya, dan barang siapa membu-
nuh menentang terang dan pe-
ngetahuan akan allah, tidaklah 
mudah baginya untuk mendapat-
kan c pengampunan; ya, aku ber-
kata kepadamu, putraku, bahwa 
tidaklah mudah baginya untuk 
mendapatkan pengampunan.

7 dan sekarang, putraku, aku 
berkehendak kepada allah agar 
kamu tidak a bersalah akan suatu 
tindak kejahatan yang demikian 
besar. aku tidak akan mengung-
kit-ungkit tindak kejahatanmu, 
untuk menekan jiwamu, jika bu-
kan demi kebaikanmu.

8 tetapi lihatlah, kamu tidak  
dapat menyembunyikan tindak 
kejahatanmu dari allah; dan 
kecuali kamu bertobat itu akan 
menjadi kesaksian menentangmu 
pada hari terakhir.

9 Sekarang, putraku, aku meng-
hendaki agar kamu hendak-
nya bertobat dan meninggalkan 
dosa-dosamu, dan jangan lagi 

mengikuti a nafsu matamu, tetapi 
b rintangilah dirimu dalam segala 
hal ini; karena kecuali kamu me-
lakukan ini kamu sekali-kali ti-
dak dapat mewarisi kerajaan 
allah. ya, ingatlah, dan ambillah 
itu ke atas dirimu, dan rintangi-
lah dirimu dalam hal-hal ini.

10 dan aku memerintahkanmu 
untuk mengambilnya ke atas di-
rimu untuk berunding dengan 
kakak-kakakmu dalam peng-
upayaanmu; karena lihatlah, 
engkau sedang dalam masa mu-
damu, dan kamu berada dalam 
kebutuhan untuk dipelihara oleh 
saudara-saudaramu. dan indah-
kanlah nasihat mereka.

11 Janganlah membiarkan di-
rimu disesatkan oleh apa pun 
yang sia-sia atau bodoh; jangan-
lah membiarkan iblis menyesat-
kan hatimu lagi mengikuti para 
perempuan sundal yang jahat itu. 
lihatlah, hai putraku, betapa be-
sarnya kedurhakaan yang kamu 
datangkan ke atas a orang-orang 
Zoram; karena ketika mereka 
melihat b tingkah lakumu me-
reka tidak akan percaya pada 
perkataanku.

12 dan sekarang, roh tuhan 
berfirman kepadaku: a Perintah-
kanlah anak-anakmu untuk me-
lakukan yang baik, agar jangan 
mereka menyesatkan hati ba-
nyak orang pada kehancuran; 

 6 a a&P 76:35–36.
  b PtS dosa tak 

termaafkan.
  c a&P 64:10. 

PtS mengampuni.

 7 a PtS Kesalahan.
 9 a PtS Badani.
  b 3 Ne. 12:30.
 11 a alma 35:2–14.
  b rm. 2:21–23; 14:13; 

alma 4:11.
 12 a PtS mengajar;  

Perintah-Perintah 
allah. 
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oleh karena itu aku memerintah-
kanmu, putraku, dalam rasa takut 
akan allah, agar kamu menahan 
diri dari kedurhakaanmu;

13 agar kamu berpaling ke-
pada tuhan dengan segenap pi-
kiran, daya, dan kekuatanmu; 
agar kamu tidak menyesatkan 
hati orang-orang lagi untuk me-
lakukan kejahatan, tetapi sebalik-
nya kembalilah kepada mereka, 
dan a akuilah kesalahanmu dan 
kekeliruan itu yang telah kamu 
lakukan.

14 a Janganlah mencari keka-
yaan tidak juga apa yang sia-sia 
dari dunia ini; karena lihatlah, 
kamu tidak dapat membawanya 
bersamamu.

15 dan sekarang, putraku, aku 
mau berkata sedikit kepadamu 
mengenai kedatangan Kristus. 
lihatlah, aku berkata kepadamu, 
bahwa adalah dia yang pasti 
akan datang untuk mengambil 
dosa-dosa dunia; ya, dia datang 
untuk memaklumkan kabar gem-
bira tentang keselamatan kepada 
umat-Nya.

16 dan sekarang, putraku, ini-
lah pelayanan yang kepadanya 
kamu dipanggil, untuk memak-
lumkan kabar gembira ini kepada 
orang-orang ini, untuk memper-
siapkan pikiran mereka; atau le-
bih tepat agar keselamatan boleh 
datang kepada mereka, agar me-
reka boleh mempersiapkan pi-
kiran a anak-anak mereka untuk 

mendengar firman pada waktu 
kedatangan-Nya.

17 dan sekarang, aku akan me-
ringankan pikiranmu sedikit ten-
tang pokok bahasan ini. lihatlah, 
kamu takjub mengapa hal-hal ini 
akan diketahui demikian lama se-
belumnya. lihatlah, aku berkata 
kepadamu, bukankah satu jiwa 
pada waktu ini sama berharga-
nya bagi allah seperti satu jiwa 
adanya pada waktu kedatangan-
Nya?

18 Bukankah sama perlunya 
bahwa rencana penebusan hen-
daknya disingkapkan kepada 
bangsa ini seperti juga kepada 
anak-anak mereka?

19 Bukankah sama mudahnya 
pada waktu ini bagi tuhan untuk 
mengutus malaikat-Nya untuk 
memaklumkan kabar gembira 
ini kepada kita seperti kepada 
anak-anak kita, atau seperti sete-
lah waktu kedatangan-Nya?

PaSal 40

Kristus mendatangkan kebangkitan 
semua orang—Orang mati yang sa-
leh pergi ke firdaus dan yang jahat ke 
kegelapan luar untuk menunggu hari 
kebangkitan mereka—Segala sesuatu 
akan dipulihkan pada raganya yang 
tepat dan sempurna dalam Kebang-
kitan. Kira-kira tahun 74 SM.

Sekarang, putraku, inilah sedikit 

 13 a mosia 27:34–35.
 14 a mat. 6:25–34;  

yakub 2:18–19;  

a&P 6:6–7; 68:31–32.
 16 a PtS Keluarga—

tanggung jawab 

orang tua.
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lagi yang hendak aku katakan 
kepadamu; karena aku merasa 
bahwa pikiranmu dicemaskan 
mengenai kebangkitan orang 
mati.

2 lihatlah, aku berkata kepa-
damu, bahwa tidak ada kebang-
kitan—atau, aku hendak katakan, 
dengan perkataan lain, bahwa 
yang fana ini tidak mengena-
kan a kebakaan, kebusukan ini 
tidak b mengenakan ketidakbu-
sukan—c sampai setelah keda-
tangan Kristus.

3 lihatlah, dia mendatangkan 
a kebangkitan orang mati. tetapi 
lihatlah, putraku, kebangkitan 
belumlah ada. Sekarang, aku 
menguakkan kepadamu suatu 
misteri; walaupun demikian, ada 
banyak b misteri yang c disimpan, 
agar tak seorang pun mengeta-
huinya kecuali allah sendiri. 
tetapi aku memperlihatkan ke-
padamu satu hal yang telah aku 
tanyakan dengan tekun kepada 
allah agar aku boleh tahu—ya-
itu mengenai kebangkitan.

4 lihatlah, ada waktu yang 
ditetapkan bahwa semua akan 
a tampil dari yang mati. Seka-
rang, kapan waktu ini datang 
tak seorang pun tahu; tetapi 
allah mengetahui waktu yang 
ditetapkan.

5 Sekarang, apakah akan ada 
satu waktu, atau waktu yang 

a kedua, atau waktu yang ketiga, 
ketika manusia akan tampil dari 
yang mati, tidaklah masalah; ka-
rena allah b mengetahui segala hal 
ini; dan cukuplah bagiku untuk 
mengetahui bahwa inilah keada-
annya—bahwa ada waktu yang 
ditetapkan ketika semua akan 
bangkit dari yang mati.

6 Sekarang, mestilah perlu 
ada suatu kurun waktu antara 
waktu kematian dan waktu 
kebangkitan.

7 dan sekarang, aku mau ber-
tanya apa yang terjadi kepada 
a jiwa-jiwa manusia sejak waktu 
kematian ini sampai waktu yang 
ditetapkan untuk kebangkitan?

8 Sekarang, apakah ada lebih 
daripada satu waktu yang di-
tetapkan bagi manusia untuk 
bangkit tidaklah masalah; ka-
rena semua tidaklah mati pada 
waktu yang sama, dan ini tidak-
lah masalah; semuanya itu ba-
gaikan satu hari bagi allah, dan 
waktu hanyalah diukurkan ke-
pada manusia.

9 Oleh karena itu, ada waktu 
yang ditetapkan bagi manusia 
ketika mereka akan bangkit dari 
yang mati; dan ada suatu ku-
run waktu antara waktu ke-
matian dan kebangkitan. dan 
sekarang, mengenai kurun waktu 
ini, apa yang terjadi dengan  
jiwa-jiwa manusia adalah apa 

40 2 a mosia 16:10–13. 
PtS Baka, Kebakaan.

  b 1 Kor. 15:53–54.
  c 1 Kor. 15:20.
 3 a PtS Kebangkitan.

  b PtS misteri allah.
  c a&P 25:4; 124:41.
 4 a yoh. 5:28–29.
 5 a mosia 26:24–25; 

a&P 43:18; 76:85.

  b PtS Ke-allah-an.
 7 a alma 40:21;  

a&P 138.  
PtS Jiwa. 
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yang telah aku tanyakan de-
ngan tekun kepada tuhan untuk  
tahu; dan inilah apa yang menge-
nainya aku tahu.

10 dan ketika waktunya tiba 
ketika semua akan bangkit, pada 
waktu itu akanlah mereka tahu 
bahwa allah mengetahui segala 
a waktu yang ditetapkan bagi 
manusia.

11 Sekarang, mengenai keadaan 
jiwa antara a kematian dan ke-
bangkitan—lihatlah, itu telah 
disingkapkan kepadaku oleh se-
orang malaikat, bahwa roh semua 
orang, sesegera mereka pergi dari 
tubuh fana ini, ya, roh semua 
orang, apakah mereka baik atau 
jahat, b dibawa pulang kepada 
allah itu yang memberi mereka 
kehidupan.

12 dan pada waktu itu akan 
terjadi, bahwa roh dari mereka 
yang saleh diterima ke dalam 
keadaan a kebahagiaan, yang di-
sebut b firdaus, suatu keadaan c is-
tirahat, suatu keadaan d damai, di 
mana mereka akan beristirahat 
dari segala kesusahan mereka 
dan dari segala kekhawatiran, 
dan dukacita.

13 dan pada waktu itu akan ter-
jadi, bahwa roh-roh orang jahat, 
ya, yang adalah jahat—karena 
lihatlah, mereka tidak memiliki 
tempat tidak juga bagian dari 

roh tuhan; karena lihatlah, me-
reka memilih pekerjaan yang 
jahat daripada yang baik; oleh 
karena itu roh iblis masuk ke da-
lam diri mereka, dan mengambil 
kepemilikan atas rumah mere-
ka—dan mereka ini akan dicam-
pakkan ke dalam a kegelapan luar; 
di sana akan ada b tangisan, dan 
ratapan, dan kertakan gigi, dan 
ini karena kedurhakaan mereka 
sendiri, yang dituntun tertawan 
oleh kehendak iblis.

14 Sekarang, inilah keadaan 
jiwa dari yang a jahat, ya, dalam 
kegelapan, dan suatu keadaan 
yang menyeramkan, b penuh ke-
takutan menantikan keberangan 
berapi-api kemurkaan allah atas 
diri mereka; demikianlah mereka 
tetap tinggal dalam c keadaan ini, 
seperti juga yang saleh di dalam 
firdaus, sampai waktu kebang-
kitan mereka.

15 Sekarang, ada sebagian yang 
telah mengartikan bahwa ke-
adaan kebahagiaan ini dan ke-
adaan kegetiran jiwa ini, sebelum 
kebangkitan, adalah kebangkitan 
pertama. ya, aku akui itu boleh 
diistilahkan suatu kebangkitan, 
dibangkitkannya roh atau jiwa 
dan penyerahan mereka pada 
kebahagiaan atau kegetiran, 
menurut perkataan yang telah 
diucapkan.

 10 a Kis. 17:26.
 11 a luk. 16:22–26;  

1 Ptr. 3:18–19; 4:6; 
a&P 76:71–74; 138.

  b Pkh. 12:7;  
2 Ne. 9:38.

 12 a PtS Sukacita.

  b PtS Firdaus.
  c PtS istirahat.
  d a&P 45:46.  

PtS damai, 
Kedamaian.

 13 a PtS Neraka.
  b mat. 8:12;  

mosia 16:2.
 14 a a&P 138:20.
  b yakub 6:13;  

musa 7:1.
  c alma 34:34. 
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16 dan lihatlah, lagi itu telah 
diucapkan, bahwa ada a kebang-
kitan b pertama, suatu kebang-
kitan mereka semua yang pernah 
ada, atau yang ada, atau yang 
akan ada, hingga kebangkitan 
Kristus dari yang mati.

17 Sekarang, kita tidak ber-
anggapan bahwa kebangkitan 
pertama ini, yang dibicarakan 
dengan cara ini, dapat menjadi 
kebangkitan jiwa dan a penye-
rahan mereka pada kebahagi-
aan atau kegetiran. Kamu tidak 
dapat beranggapan bahwa ini-
lah artinya.

18 lihatlah, aku berkata kepa-
damu, tidak; tetapi itu artinya 
pemersatuan kembali jiwa de-
ngan tubuh, dari mereka sejak 
masa adam hingga a kebang-
kitan Kristus.

19 Sekarang, apakah jiwa dan 
tubuh dari mereka tentang siapa 
telah dibicarakan akan semua-
nya dipersatukan kembali pada 
waktu yang sama, yang jahat se-
perti juga yang saleh, tidak aku 
katakan; biarlah cukup, bahwa 
aku berkata bahwa mereka semua 
tampil; atau dengan perkataan 
lain, kebangkitan mereka terjadi 
a sebelum kebangkitan dari me-
reka yang mati setelah kebang-
kitan Kristus.

20 Sekarang, putraku, aku tidak 

berkata bahwa kebangkitan me-
reka datang pada kebangkitan 
Kristus; tetapi lihatlah, aku mem-
berikannya sebagai pendapatku, 
bahwa jiwa dan tubuh dipersa-
tukan kembali, dari yang saleh, 
pada kebangkitan Kristus, dan 
a kenaikan-Nya ke surga.

21 tetapi apakah itu terjadi 
pada kebangkitan-Nya atau se-
telahnya, tidak aku katakan; te-
tapi sebanyak ini aku katakan, 
bahwa ada suatu a kurun waktu 
antara kematian dan kebangkitan 
tubuh, dan suatu keadaan jiwa 
dalam b kebahagiaan atau dalam 
c kegetiran sampai waktu yang di-
tetapkan oleh allah ketika yang 
mati akan tampil, dan dipersatu-
kan kembali, baik jiwa maupun 
tubuh, dan d dibawa untuk berdiri 
di hadapan allah, dan dihakimi 
menurut pekerjaan mereka.

22 ya, ini mendatangkan pemu-
lihan hal-hal itu yang mengenai-
nya telah difirmankan melalui 
mulut para nabi.

23 a Jiwa akan b dipulihkan pada 
c tubuh, dan tubuh pada jiwa; ya, 
dan setiap anggota tubuh dan 
tulang sendi akan dipulihkan 
pada tubuhnya; ya, bahkan sehe-
lai rambut pun dari kepala tidak 
akan hilang; tetapi segala sesuatu 
akan dipulihkan pada raganya 
yang tepat dan sempurna.

 16 a PtS Kebangkitan.
  b yakub 4:11;  

mosia 15:21–23.
 17 a a&P 76:17, 32, 

50–51.
 18 a mat. 27:52–53.

 19 a mosia 15:26.
 20 a PtS Kenaikan.
 21 a luk. 23:39–43.
  b PtS Firdaus.
  c PtS Neraka.
  d alma 42:23.

 23 a yaitu roh.  
a&P 88:15–17. 
PtS Jiwa.

  b 2 Ne. 9:12–13;  
alma 11:40–45.

  c PtS tubuh.
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24 dan sekarang, putraku, ini-
lah pemulihan yang mengenai-
nya telah a difirmankan melalui 
mulut para nabi—

25 dan pada waktu itu akanlah 
yang saleh bersinar di dalam ke-
rajaan allah.

26 tetapi lihatlah, suatu a ke-
matian yang menyeramkan 
datang ke atas yang jahat; ka-
rena mereka mati sehubungan 
dengan apa yang berkaitan 
dengan hal-hal kesalehan; ka-
rena mereka tidak bersih, dan 
tidak ada b sesuatu yang tidak 
bersih dapat mewarisi kera-
jaan allah; tetapi mereka di-
campakkan, dan diserahkan 
untuk makan dari buah kerja 
mereka atau pekerjaan mereka, 
yang adalah jahat; dan mereka 
minum endapan dari cawan 
yang pahit.

PaSal 41

Dalam Kebangkitan manusia tam-
pil ke suatu keadaan kebahagiaan 
tanpa akhir atau kegetiran tanpa 
akhir—Kejahatan tidak pernah me-
rupakan kebahagiaan—Manusia 
badani adalah tanpa Allah di du-
nia—Setiap orang menerima kem-
bali dalam pemulihan ciri dan sifat 
yang diperoleh dalam kefanaan.  
Kira-kira tahun 74 SM.

dan sekarang, putraku, aku me-
miliki sedikit untuk dikatakan 
mengenai pemulihan yang me-
ngenainya telah dibicarakan; 
karena lihatlah, sebagian telah 
a memutarbalikkan tulisan suci, 
dan telah jauh b tersesat karena 
hal ini. dan aku merasa bahwa 
pikiranmu telah dicemaskan juga 
mengenai hal ini. tetapi lihat-
lah, aku akan menjelaskannya 
kepadamu.

2 aku berkata kepadamu, put-
raku, bahwa rencana pemulihan 
dituntut oleh keadilan allah; 
karena adalah dituntut bahwa 
segala sesuatu hendaknya dipu-
lihkan pada susunannya yang 
tepat. lihatlah, adalah dituntut 
dan adil, menurut kuasa dan ke-
bangkitan Kristus, bahwa jiwa 
manusia hendaknya dipulihkan 
pada tubuhnya, dan bahwa setiap 
a bagian tubuh hendaknya dipu-
lihkan padanya sendiri.

3 dan adalah dituntut oleh a ke-
adilan allah bahwa manusia 
hendaknya b dihakimi menurut 
c pekerjaan mereka; dan jika pe-
kerjaan mereka baik dalam kehi-
dupan ini, dan hasrat hati mereka 
baik, maka mereka hendaknya 
juga, pada hari terakhir, d dipu-
lihkan pada apa yang baik.

4 dan jika pekerjaan mereka  
jahat mereka akan a dipulihkan 
kepada mereka untuk kejahatan.  

 24 a yes. 26:19.
 26 a 1 Ne. 15:33;  

alma 12:16.
  b alma 11:37.
41 1 a 2 Ptr. 1:20; 3:16; 

alma 13:20.
  b PtS Kemurtadan.
 2 a alma 40:23.
 3 a PtS Keadilan.
  b PtS menghakimi; 

tanggung Jawab.
  c PtS Pekerjaan.
  d hel. 14:31.
 4 a alma 42:28. 
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Oleh karena itu, segala sesua-
tu akan dipulihkan pada su-
sunannya yang tepat, segala  
sesuatu pada bentuk alaminya—
b kefanaan dibangkitkan pada  
kebakaan, c kebusukan pada ke-
tidakbusukan—dibangkitkan 
pada d kebahagiaan tanpa akhir 
untuk mewarisi kerajaan allah, 
atau pada kegetiran tanpa akhir 
untuk mewarisi kerajaan iblis, 
yang satu pada satu pihak, yang 
lain pada yang lainnya—

5 yang satu dibangkitkan pada 
kebahagiaan menurut hasratnya 
akan kebahagiaan, atau kebaikan  
m e n u r u t  h a s r a t n y a  a k a n 
kebaik an; dan yang lain pada 
kejahatan menurut hasratnya 
akan kejahatan; karena sebagai-
mana dia telah berhasrat untuk 
melakukan kejahatan sepanjang 
hari demikian pula akanlah dia 
memperoleh imbalannya akan 
kejahatan ketika malam tiba.

6 dan demikianlah sebaliknya. 
Jika dia telah bertobat dari do-
sa-dosanya, dan menghasrat-
kan kesalehan sampai akhir dari 
masa hidupnya, demikian pula 
dia akan diberi pahala dengan 
kesalehan.

7 a inilah mereka yang ditebus 
oleh tuhan; ya, inilah mereka 
yang dikeluarkan, yang dibe-
baskan dari malam kegelapan 

tanpa akhir itu; dan demikianlah 
mereka berdiri atau terjatuh; ka-
rena lihatlah, mereka adalah ha-
kim b diri mereka sendiri, apakah 
melakukan yang baik atau mela-
kukan yang jahat.

8 Sekarang, ketetapan allah 
a tak terubahkan; oleh karena 
itu, jalan dipersiapkan agar ba-
rang siapa menghendaki bo-
leh berjalan di dalamnya dan 
diselamatkan.

9 dan sekarang, lihatlah, put-
raku, janganlah mengambil risiko 
melakukan a satu lagi kesalahan 
terhadap allahmu atas pokok-po-
kok ajaran itu, yang telah kamu 
hingga kini ambil risikonya de-
ngan berbuat dosa.

10 Janganlah mengira, karena 
telah dibicarakan mengenai pe-
mulihan, bahwa kamu akan 
dipulihkan dari dosa pada keba-
hagiaan. lihatlah, aku berkata ke-
padamu, a kejahatan tidak pernah 
merupakan kebahagiaan.

11 dan sekarang, putraku, se-
mua orang yang berada dalam 
keadaan a alami, atau aku mau 
katakan, dalam b keadaan badani, 
berada dalam empedu kepahitan 
dan dalam ikatan kedurhakaan; 
mereka berada c tanpa allah di 
dunia, dan mereka telah berten-
tangan dengan sifat allah; oleh 
karena itu, mereka berada dalam 

 4 b 2 Ne. 9:12–13; 
a&P 138:17. 
PtS Kebangkitan.

  c 1 Kor. 15:51–55.
  d PtS Kehidupan 

Kekal.
 7 a a&P 76:50–70.

  b 2 Ne. 2:26;  
alma 42:27;  
hel. 14:30.  
PtS hak Pilihan.

 8 a a&P 1:38.
 9 a a&P 42:23–28.
 10 a mzm. 32:10;  

yes. 57:20–21;  
hel. 13:38.

 11 a mosia 3:19.  
PtS manusia alami.

  b PtS Badani.
  c ef. 2:12. 
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suatu keadaan bertentangan de-
ngan kodrat kebahagiaan.

12 dan sekarang, lihatlah, apa-
kah arti kata pemulihan mengam-
bil sesuatu dari suatu keadaan 
alami dan menempatkannya da-
lam suatu keadaan yang tidak 
alami, ataukah menempatkan-
nya dalam suatu keadaan keba-
likan dengan kodratnya?

13 hai, putraku, bukan ini ke-
adaannya; tetapi arti kata pemu-
lihan adalah membawa kembali 
yang jahat untuk yang jahat, atau 
yang badani untuk yang badani, 
atau yang bagai iblis untuk yang 
bagai iblis—yang baik untuk 
apa yang baik; yang saleh untuk 
yang saleh; yang adil untuk apa 
yang adil; yang penuh belas ka-
sihan untuk apa yang penuh be-
las kasihan.

14 Oleh karena itu, putraku, 
pastikanlah bahwa kamu penuh 
belas kasihan kepada saudara-
saudaramu; berurusanlah a de-
ngan adil, b hakimilah dengan  
benar, dan lakukanlah c kebaik-
an secara berkelanjutan; dan jika 
kamu melakukan segala hal ini 
maka akanlah kamu menerima 
pahalamu; ya, kamu akan mem-
peroleh d belas kasihan dipulih-
kan kepadamu kembali; kamu 
akan memperoleh keadilan di-
pulihkan kepadamu kembali; 
kamu akan memperoleh peng-
hakiman yang benar dipulih-
kan kepadamu kembali; dan 

kamu akan memperoleh keba-
ikan dipahalakan kepadamu 
kembali.

15 Karena apa yang kamu ha-
silkan akan kembali kepadamu 
lagi, dan dipulihkan; oleh ka-
rena itu, kata pemulihan lebih 
sepenuhnya menghukum si pen-
dosa, dan tidak membenarkan-
nya sama sekali.

PaSal 42

Kefanaan adalah suatu masa perco-
baan untuk memungkinkan manusia 
bertobat dan melayani Allah—Keja-
tuhan membawa kematian dunia wi 
dan rohani atas seluruh umat ma-
nusia—Penebusan datang melalui 
pertobatan—Allah sendiri men-
damaikan dosa-dosa dunia—Belas 
kasihan adalah untuk mereka yang 
bertobat—Semua orang yang lain 
tunduk pada keadilan Allah—Be-
las kasihan datang karena Penda-
maian—Hanya yang benar-benar 
menyesal yang diselamatkan. Kira-
kira tahun 74 SM.

dan sekarang, putraku, aku me-
rasa ada sedikit lagi yang men-
cemaskan pikiranmu, yang tidak 
dapat kamu pahami—yang ada-
lah mengenai a keadilan allah 
dalam hukuman bagi pendosa; 
karena kamu mencoba untuk 
mengira bahwa adalah ketidak-
adilan bahwa pendosa akan 

 14 a PtS Jujur, Kejujuran.
  b yoh. 7:24;  

a&P 11:12.

  c a&P 6:13; 58:27–28.
  d PtS Belas Kasihan.
42 1 a 2 Ne. 26:7; 

mosia 15:26–27. 
PtS Keadilan.
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diserahkan pada suatu keadaan 
kegetiran.

2 Sekarang, lihatlah, putraku, 
aku akan menjelaskan hal ini ke-
padamu. Karena lihatlah, setelah 
tuhan allah a mengirim orang tua 
pertama kita keluar dari taman 
b eden, untuk mengolah tanah, 
dari mana mereka diambil—ya, 
dia mengusir manusia, dan dia 
menempatkan di ujung timur 
taman eden, c kerubin, dan sebi-
lah pedang yang menyala yang 
berputar ke setiap arah, untuk 
menjaga d pohon kehidupan—

3 Sekarang, kita lihat bahwa  
manusia telah menjadi seperti 
allah, mengetahui yang baik dan 
yang jahat; dan agar jangan dia 
akan mengulurkan tangannya, 
dan mengambil juga dari pohon 
kehidupan, dan makan dan hi-
dup selamanya, tuhan allah me-
nempatkan kerubin dan pedang 
yang menyala, agar dia jangan 
makan buah itu—

4 dan demikianlah kita lihat, 
bahwa ada suatu masa diberikan 
kepada manusia untuk bertobat, 
ya, suatu a masa percobaan, suatu 
masa untuk bertobat dan mela-
yani allah.

5 Karena lihatlah, jika adam 
telah mengulurkan tangannya 
dengan segera, dan makan dari 
pohon kehidupan, dia akan 

hidup selamanya, menurut fir-
man allah, tidak memiliki waktu 
untuk pertobatan; ya, dan juga 
firman allah akan batal, dan 
rencana keselamatan yang be-
sar akan gagal.

6 tetapi lihatlah, ditetapkanlah 
bagi manusia untuk a mati—oleh 
karena itu, sewaktu mereka telah 
disingkirkan dari pohon kehi-
dupan mereka akan disingkirkan 
dari muka bumi—dan manusia 
menjadi tersesat selamanya, ya, 
mereka menjadi b manusia yang 
terjatuh.

7 dan sekarang, kamu lihat me-
lalui ini bahwa orang tua pertama 
kita a disingkirkan baik secara du-
niawi maupun secara rohani dari 
hadirat tuhan; dan demikianlah 
kita lihat mereka menjadi jajahan 
untuk mengikuti b kehendak me-
reka sendiri.

8 Sekarang, lihatlah, tidaklah 
arif bahwa manusia akan dipu-
lihkan kembali dari kematian 
duniawi ini, karena itu akan 
menghancurkan a rencana keba-
hagiaan yang besar.

9 Oleh karena itu, karena jiwa 
tidak pernah dapat mati, dan 
a kejatuhan telah mendatangkan 
ke atas seluruh umat manusia 
sua tu kematian rohani seperti 
juga yang duniawi, yaitu, mereka 
disingkirkan dari hadirat tuhan, 

 2 a Kej. 3:23–24;  
musa 4:28–31.

  b PtS eden.
  c PtS Kerubin.
  d Kej. 2:9.
 4 a alma 34:32–33.
 6 a PtS Kematian 

Jasmani.
  b mosia 16:3–5. 

PtS Kejatuhan adam 
dan hawa.

 7 a 2 Ne. 2:5; 9:6;  
hel. 14:16.  
PtS Kematian 

rohani.
  b PtS hak Pilihan.
 8 a alma 34:9;  

musa 6:62.
 9 a PtS Kejatuhan adam 

dan hawa. 
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adalah arif bahwa umat manusia 
akan dipulihkan kembali dari  
kematian rohani ini.

10 Oleh karena itu, karena me-
reka telah menjadi a badani, ber-
hawa nafsu, dan bagai iblis, 
secara b alami, c keadaan percobaan 
ini menjadi suatu keadaan bagi 
mereka untuk bersiap; itu men-
jadi suatu keadaan persiapan.

11 dan sekarang, ingatlah, put-
raku, jika bukan karena rencana 
penebusan, (mengesampingkan 
hal itu) sesegera mereka mati jiwa 
mereka a sengsara, tersingkirkan 
dari hadirat tuhan.

12 dan sekarang, tidak ada cara 
untuk memulihkan kembali ma-
nusia dari keadaan terjatuh ini, 
yang orang telah datangkan ke 
atas dirinya karena ketidakpa-
tuhannya sendiri;

13 Oleh karena itu, menurut 
keadilan, a rencana penebusan  
tidak dapat dilaksanakan, ke-
cuali dengan syarat b pertobatan 
manusia dalam keadaan perco-
baan ini, ya, keadaan persiapan 
ini; karena kecuali untuk syarat-
syarat ini, belas kasihan tidak 
dapat berlaku kecuali itu akan 
menghancurkan pekerjaan ke-
adilan. Sekarang, pekerjaan ke-
adilan tidak dapat dihancurkan; 
jika demikian, allah akan c ber-
henti menjadi allah.

14 dan demikianlah kita lihat 
bahwa seluruh umat manusia 
a terjatuh, dan mereka berada da-
lam cengkeraman b keadilan; ya, 
keadilan allah, yang menyerah-
kan mereka selamanya untuk di-
singkirkan dari hadirat-Nya.

15 dan sekarang, rencana belas 
kasihan tidak dapat dilaksanakan 
kecuali suatu pendamaian akan 
dibuat; oleh karena itu allah sen-
diri a mendamaikan dosa-dosa 
dunia, untuk mendatangkan 
rencana b belas kasihan, untuk 
memenuhi tuntutan c keadilan, 
agar allah boleh menjadi se orang 
allah yang d sempurna, yang adil, 
dan seorang allah yang penuh 
belas kasihan juga.

16 Sekarang, pertobatan tidak 
dapat datang kepada manusia 
kecuali ada hukuman, yang juga 
a kekal seperti kehidupan jiwa 
hendaknya, dikaitkan kebalikan 
dengan rencana kebahagiaan, 
yang adalah sekekal juga seperti 
kehidupan jiwa.

17 Sekarang, bagaimana se-
seorang dapat bertobat kecuali 
dia akan a berdosa? Bagaimana 
dia dapat berdosa jika tidak ada 
b hukum? Bagaimana dapat ada  
hukum kecuali ada hukuman?

18 Sekarang, ada hukuman 
dikaitkan, dan hukum yang 
adil diberikan, yang membawa 

 10 a PtS Badani.
  b PtS manusia alami.
  c PtS Fana, Kefanaan.
 11 a 2 Ne. 9:7–9.
 13 a PtS rencana 

Penebusan.
  b PtS Pertobatan.

  c 2 Ne. 2:13–14.
 14 a alma 22:13–14.
  b 2 Ne. 2:5.
 15 a 2 Ne. 9:7–10; 

mosia 16:7–8. 
PtS Pendamaian.

  b PtS Belas Kasihan.

  c PtS Keadilan.
  d 3 Ne. 12:48.
 16 a a&P 19:10–12.
 17 a PtS dosa.
  b rm. 4:15. 
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penyesalan a suara hati pada 
manusia.

19 Sekarang, jika tidak ada hu-
kum diberikan—jika seseorang 
a membunuh dia akan mati— 
akankah dia takut dia akan mati 
jika dia membunuh?

20 dan juga, jika tidak ada hu-
kum diberikan terhadap dosa, 
manusia tidak akan takut untuk 
berdosa.

21 dan jika a tidak ada hukum 
diberikan, jika manusia berdosa 
apakah yang dapat keadilan laku-
kan, atau belas kasihan juga, ka-
rena itu tidak memiliki tuntutan 
hak atas makhluk itu?

22 tetapi ada hukum diberikan, 
dan hukuman dikaitkan, dan 
a pertobatan dikabulkan; yang 
pertobatan itu, belas kasihan tun-
tut; jika tidak, keadilan menuntut 
makhluk itu dan melaksanakan 
hukum, dan hukum menimpakan 
hukuman; jika tidak demikian, 
pekerjaan keadilan akan dihan-
curkan, dan allah akan berhenti 
menjadi allah.

23 tetapi allah tidak berhenti 
menjadi allah, dan a belas ka-
sihan menuntut hak atas yang 
menyesal, dan belas kasihan 
datang karena b pendamaian; 
dan pendamaian mendatangkan 
c kebangkitan orang mati; dan  

kebangkitan orang mati d mem-
bawa kembali manusia ke hadirat  
allah; dan demikianlah me-
reka dipulihkan ke hadirat-Nya,  
untuk e dihakimi menurut peker-
jaan mereka, menurut hukum 
dan keadilan.

24 Karena lihatlah, keadilan 
menjalankan semua tuntutannya, 
dan juga belas kasihan menuntut 
semua yang adalah miliknya; dan 
demikianlah, tak seorang pun ke-
cuali yang benar-benar menyesal 
yang diselamatkan.

25 apa, apakah kamu mengira 
bahwa belas kasihan dapat me-
rampas a keadilan? aku berkata 
kepadamu, tidak; tidak satu ba-
gian yang kecil pun. Jika demi-
kian, allah akan berhenti menjadi 
allah.

26 dan demikianlah allah me-
laksanakan a tujuan-Nya yang 
besar dan kekal, yang dipersi-
apkan b sejak pelandasan dunia. 
dan demikianlah terjadi kesela-
matan dan penebusan manusia, 
dan juga kehancuran dan kege-
tiran mereka.

27 Oleh karena itu, hai putraku, 
a barang siapa mau datang boleh 
datang dan minum dari air kehi-
dupan dengan bebas; dan barang 
siapa tidak mau datang orang 
yang sama tidak dipaksa untuk 

 18 a PtS Suara hati.
 19 a PtS membunuh.
 21 a 2 Ne. 9:25–26;  

mosia 3:11.
 22 a PtS Pertobatan.
 23 a PtS Belas Kasihan.
  b PtS Pendamaian.
  c 2 Ne. 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 PtS Penghakiman 

terakhir.
 25 a PtS Keadilan.

 26 a 2 Ne. 2:14–30;  
musa 1:39.

  b alma 13:3;  
3 Ne. 1:14.

 27 a alma 5:34;  
hel. 14:30.  
PtS hak Pilihan. 
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datang; tetapi pada hari terakhir 
akan b dipulihkan kepadanya  
menurut c perbuatannya.

28 Jika dia telah berhasrat un-
tuk melakukan a yang jahat, dan 
tidak bertobat pada masa hidup-
nya, lihatlah, kenahasan akan 
terjadi kepadanya, menurut pe-
mulihan dari allah.

29 dan sekarang, putraku, aku 
berhasrat agar kamu hendaknya 
tidak membiarkan hal-hal ini me-
nyusahkanmu lagi, dan hanya 
biarlah dosa-dosamu menyu-
sahkanmu, dengan kesusahan 
itu yang akan membawamu  
merendah pada pertobatan.

30 hai putraku, aku berhasrat  
agar kamu hendaknya tidak me-
nyangkal keadilan allah lagi.  
Janganlah berikhtiar memaaf-
kan dirimu sedikit pun karena 
dosa-dosamu, dengan menyang-
kal keadilan allah; tetapi kamu 
biarkanlah keadilan allah, dan 
belas kasihan-Nya, dan ke-
panjangsabaran-Nya memiliki  
dampak penuh dalam hatimu; 
dan biarlah itu membawamu 
merendah hingga ke debu da-
lam a kerendahan hati.

31 dan sekarang, hai putraku, 
kamu dipanggil oleh allah untuk 
mengkhotbahkan firman kepada 
orang-orang ini. dan sekarang, 
putraku, pergilah pada jalanmu, 
maklumkanlah firman dengan 
kebenaran dan kesungguhan, 
agar engkau boleh membawa 

jiwa-jiwa pada pertobatan, agar 
rencana belas kasihan yang besar 
boleh memiliki tuntutan hak atas 
diri mereka. dan semoga allah 
mengabulkan kepadamu bahkan 
menurut perkataanku. amin.

PaSal 43

Alma dan para putranya meng-
khotbahkan firman—Orang-orang 
Zoram dan para pembelot orang 
Nefi yang lain menjadi orang-orang 
Laman—Orang-orang Laman da-
tang melawan orang-orang Nefi 
dalam perang—Moroni mempersen-
jatai orang-orang Nefi dengan baju 
zirah pertahanan—Tuhan mengung-
kapkan kepada Alma strategi orang-
orang Laman—Orang-orang Nefi 
mempertahankan rumah, kemer-
dekaan, keluarga, dan agama me-
reka—Pasukan Moroni dan Lehi 
mengepung orang-orang Laman. 
Kira-kira tahun 74 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
para putra alma pergi ke antara 
orang-orang, untuk memak-
lumkan firman kepada mereka. 
dan alma, juga, dia sendiri, ti-
dak dapat beristirahat, dan dia 
juga pergi.

2 Sekarang, kami tidak akan 
berkata lagi mengenai pengkhot-
bahan mereka, kecuali bahwa me-
reka mengkhotbahkan firman, 
dan kebenaran, menurut roh 

 27 b alma 41:15.
  c yes. 59:18;  

Why. 20:12.
 28 a alma 41:2–5.

 30 a PtS rendah hati, 
Kerendahan hati.
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nubuat dan wahyu; dan mereka 
berkhotbah menurut a tata tertib 
kudus allah yang melaluinya 
mereka dipanggil.

3 dan sekarang, aku kembali 
pada sebuah laporan tentang 
perperangan antara orang-orang 
Nefi dan orang-orang laman, 
pada tahun kedelapan belas masa 
pemerintahan para hakim.

4 Karena lihatlah, terjadilah 
bahwa a orang-orang Zoram men-
jadi orang-orang laman; oleh ka-
rena itu, pada permulaan tahun 
kedelapan belas orang-orang 
Nefi melihat bahwa orang-orang 
laman menyerang mereka; oleh 
karena itu mereka membuat per-
siapan untuk perang; ya, mereka  
mengumpulkan bersama pasuk-
an mereka di tanah yerson.

5 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman datang dengan ri-
buan orang mereka; dan mereka 
datang ke tanah antionum, yang 
adalah tanah orang-orang Zoram; 
dan seorang pria dengan nama 
Zerahemna adalah pemimpin 
mereka.

6 dan sekarang, karena orang-
orang amaleki memiliki watak 
yang lebih jahat dan gemar mem-
bunuh daripada orang-orang 
laman adanya, dalam dan dari 
diri mereka sendiri, oleh karena 
itu, Zerahemna menetapkan para 
panglima utama atas orang-orang 
laman, dan mereka semuanya 

adalah orang amaleki dan orang 
Zoram.

7 Sekarang, ini dia lakukan agar 
dia boleh memelihara kebencian 
mereka terhadap orang-orang 
Nefi, agar dia boleh membawa 
mereka ke dalam penjajahan pada 
pencapaian rancangannya.

8 Karena lihatlah, rancangan-
nya adalah untuk menghasut 
orang-orang laman pada ama-
rah terhadap orang-orang Nefi; 
ini dia lakukan agar dia boleh 
merebut kekuasaan yang besar 
atas diri mereka, dan juga agar 
dia boleh memperoleh kekua-
saan atas orang-orang Nefi de-
ngan membawa mereka ke dalam 
perbudakan.

9 dan sekarang, rancangan 
orang-orang Nefi adalah untuk 
mendukung tanah mereka, dan 
rumah mereka, dan a istri mereka, 
dan anak mereka, agar mereka 
boleh melindungi mereka dari 
tangan musuh mereka; dan juga 
agar mereka boleh melindungi 
hak mereka dan hak istimewa 
mereka, ya, dan juga b kemerde-
kaan mereka, agar mereka boleh 
menyembah allah menurut has-
rat mereka.

10 Karena mereka tahu bahwa 
j ika mereka akan jatuh ke  
dalam tangan orang-orang 
laman, bahwa barang siapa akan  
a menyembah allah dalam b roh 
dan dalam kebenaran, allah 

43 2 a PtS imamat 
melkisedek.

 4 a alma 35:2–14; 52:33.

 9 a alma 44:5; 46:12.
  b PtS Kemerdekaan.
 10 a PtS ibadat.

  b yoh. 4:23–24.
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yang sejati dan yang hidup, 
akanlah orang-orang laman 
hancurkan.

11 ya, dan mereka juga tahu ke-
bencian yang teramat hebat dari 
orang-orang laman terhadap 
a saudara-saudara mereka, yang 
adalah orang-orang anti-Nefi-
lehi, yang disebut orang-orang 
amon—dan mereka tidak mau 
mengangkat senjata, ya, mereka 
telah masuk ke dalam sebuah 
perjanjian dan mereka tidak mau 
melanggarnya—oleh karena itu, 
jika mereka akan jatuh ke dalam 
tangan orang-orang laman me-
reka akan dihancurkan.

12 dan orang-orang Nefi tidak 
akan membiarkan bahwa mereka 
akan dihancurkan; oleh karena 
itu mereka memberi mereka ta-
nah untuk warisan mereka.

13 dan orang-orang amon 
memberi kepada orang-orang 
Nefi bagian yang besar dari harta 
kekayaan mereka untuk me-
nunjang pasukan mereka; dan 
demikianlah orang-orang Nefi 
terpaksa, sendirian, bertahan 
melawan orang-orang laman, 
yang adalah suatu gabungan 
keturunan laman dan lemuel, 
dan para putra ismael, dan me-
reka semua yang telah membe-
lot dari orang-orang Nefi, yang 
adalah orang amaleki dan orang 
Zoram, dan a keturunan para 
imam Nuh.

14 Sekarang, keturunan itu ada 
sebanyak, hampir, seperti orang-

orang Nefi; dan demikianlah 
orang-orang Nefi diwajibkan un-
tuk berjuang melawan saudara-
saudara mereka, bahkan sampai 
pertumpahan darah.

15 dan terjadilah karena pasuk an 
orang laman telah berkumpul 
bersama di tanah antionum,  
lihatlah, pasukan orang Nefi siap 
untuk menghadapi mereka di  
tanah yerson.

16 Sekarang, pemimpin orang-
orang Nefi, atau pria yang telah 
ditetapkan untuk menjadi pang-
lima utama atas orang-orang 
Nefi—sekarang, panglima utama 
mengambil komando atas selu-
ruh pasukan orang Nefi—dan 
namanya adalah moroni;

17 dan moroni mengambil se-
luruh komando, dan pengaturan 
perang mereka. dan dia baru ber-
umur dua puluh dan lima tahun 
ketika dia ditetapkan sebagai 
panglima utama atas pasukan 
orang Nefi.

18 dan terjadilah bahwa dia 
menghadapi orang-orang laman 
di perbatasan yerson, dan orang-
orangnya dipersenjatai dengan 
pedang, dan dengan golok, dan 
segala macam senjata perang.

19 dan ketika pasukan orang 
laman melihat bahwa orang-
orang Nefi, atau bahwa moroni, 
telah mempersiapkan orang-
orangnya dengan lempengan 
dada dan dengan perisai lengan, 
ya, dan juga perisai untuk melin-
dungi kepala mereka, dan juga 

 13 a alma 25:4. 11 a alma 24:1–3, 5, 20; 25:1, 13; 27:2, 21–26.
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mereka berpakaian dengan pa-
kaian tebal—

20 Sekarang, pasukan Ze-
rahemna tidak dipersiapkan de-
ngan benda apa pun seperti itu; 
mereka hanya memiliki pedang 
mereka dan golok mereka, busur 
mereka dan anak panah mereka, 
batu mereka dan umban mereka; 
dan mereka a telanjang, kecuali se-
potong kulit yang diikatkan seki-
tar aurat mereka; ya, semuanya 
telanjang, kecuali orang Zoram 
dan orang amaleki;

21 tetapi mereka tidak diper-
senjatai dengan lempengan dada, 
tidak juga perisai—oleh karena 
itu, mereka amat takut terhadap 
pasukan orang Nefi karena baju 
zirah mereka, sekalipun jumlah 
mereka demikian jauh lebih besar 
daripada orang-orang Nefi.

22 lihatlah, sekarang, terjadi-
lah bahwa mereka tidak berani 
datang melawan orang-orang 
Nefi di perbatasan yerson; oleh 
karena itu mereka pergi dari ta-
nah antionum ke padang belan-
tara, dan mengadakan perjalanan 
berputar di padang belantara, 
jauh di dekat hulu Sungai Sidon, 
agar mereka bisa masuk ke ta-
nah manti dan mengambil ke-
pemilikan atas tanah itu; karena 
mereka tidak mengira bahwa pa-
sukan moroni akan mengetahui 
ke mana mereka telah pergi.

23 tetapi terjadilah, sesegera 
mereka telah pergi ke padang be-
lantara moroni mengutus mata-

mata ke padang belantara untuk 
mengawasi perkemahan mereka; 
dan moroni, juga, tahu tentang 
nubuat-nubuat alma, mengutus 
orang-orang tertentu kepadanya, 
menghasratkan dia agar dia hen-
daknya bertanya kepada tuhan 
a ke mana pasukan orang Nefi 
hendaknya pergi untuk mem-
pertahankan diri mereka mela-
wan orang-orang laman.

24 dan terjadilah bahwa firman 
tuhan datang kepada alma, dan 
alma memberi tahu para utusan 
moroni, bahwa pasukan orang 
laman sedang bergerak berpu-
tar di padang belantara, agar 
mereka boleh datang ke tanah 
manti, agar mereka boleh memu-
lai serangan atas bagian yang le-
bih lemah dari orang-orang itu. 
dan para utusan itu pergi dan 
menyampaikan pesan itu ke-
pada moroni.

25 Sekarang, moroni, mening-
galkan sebagian pasukannya di 
tanah yerson, agar jangan dengan 
cara apa pun sebagian orang 
laman akan masuk ke tanah itu 
dan mengambil kepemilikan atas 
kota, membawa bagian sisa dari 
pasukannya dan bergerak ke ta-
nah manti.

26 dan dia menyuruh agar se-
mua orang di penjuru tanah 
itu hendaknya berkumpul ber-
sama untuk bertempur mela-
wan orang-orang laman, untuk 
a mempertahankan tanah mereka 
dan negeri mereka, hak mereka 

 20 a enos 1:20.  23 a alma 48:16.  26 a a&P 134:11.



481 alma 43:27–37

dan kemerdekaan mereka; oleh 
karena itu mereka siap mengha-
dapi waktu kedatangan orang-
orang laman.

27 dan terjadilah bahwa moroni 
menyuruh agar pasukannya hen-
daknya bersembunyi di lembah 
yang di dekat tepi Sungai Sidon, 
yang adalah di barat Sungai 
Sidon di padang belantara.

28 dan moroni menempatkan 
mata-mata di sekitarnya, agar dia 
boleh mengetahui ketika laskar 
orang laman akan datang.

29 dan sekarang, karena moroni 
mengetahui maksud orang-orang 
laman, bahwa adalah maksud 
mereka untuk menghancurkan 
saudara-saudara mereka, atau 
untuk menundukkan mereka 
dan membawa mereka ke dalam 
perbudakan agar mereka boleh 
menegakkan sebuah kerajaan 
bagi diri mereka sendiri atas se-
luruh negeri;

30 dan dia juga mengetahui 
bahwa adalah satu-satunya has-
rat orang-orang Nefi untuk me-
lindungi tanah mereka, dan 
a kemerdekaan mereka, dan ge-
reja mereka, oleh karena itu dia 
berpikir bukanlah dosa bahwa 
dia hendaknya membela me-
reka dengan tipu muslihat; oleh 
karena itu, dia mendapati mela-
lui mata-matanya lintasan mana 
yang akan orang-orang laman 
ambil.

31 Oleh karena itu, dia mem-
bagi pasukannya dan membawa 

sebagian menyeberang ke lem-
bah, dan menyembunyikan me-
reka di timur, dan di selatan 
Bukit ripla;

32 dan sisanya dia sembunyikan 
di lembah barat, di barat Sungai 
Sidon, dan seterusnya hingga ke 
perbatasan tanah manti.

33 dan demikianlah setelah me-
nempatkan pasukannya menurut 
hasratnya, dia siap untuk meng-
hadapi mereka.

34 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman muncul di utara bu-
kit itu, di mana sebagian pasukan 
moroni bersembunyi.

35 dan sewaktu orang-orang 
laman telah melalui Bukit ripla, 
dan tiba di lembah, dan mulai 
menyeberangi Sungai Sidon, pa-
sukan yang bersembunyi di se-
latan bukit, yang dipimpin oleh 
seorang pria yang namanya ada-
lah a lehi, dan dia memimpin pa-
sukannya maju dan mengepung 
orang-orang laman di timur di 
belakang mereka.

36 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman, ketika mereka 
melihat orang-orang Nefi me-
nyerang mereka di belakang 
mereka, berbaliklah mereka 
dan mulai berjuang melawan 
pasuk an lehi.

37 dan pekerjaan kematian  
dimulai pada kedua belah pihak, 
tetapi lebih mengerikan pada  
pihak orang-orang laman, ka-
rena a ketelanjangan mereka ter-
buka terhadap pukulan berat 

 30 a alma 46:12, 35.  35 a alma 49:16.  37 a alma 3:5.
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orang-orang Nefi dengan pedang 
mereka dan golok mereka, yang 
membawa kematian hampir pada 
setiap pukulan.

38 Sementara sebaliknya, ada-
kalanya seseorang jatuh dari 
antara orang-orang Nefi, oleh 
pedang mereka dan kehilangan 
darah, karena mereka terlin-
dungi pada bagian tubuh yang 
lebih penting, atau bagian le-
bih penting dari tubuh terlin-
dungi dari pukulan orang-orang 
laman, oleh a lempengan dada 
mereka, dan perisai lengan me-
reka, dan ketopong besi mereka; 
dan demikianlah orang-orang 
Nefi meneruskan pekerjaan ke-
matian di antara orang-orang 
laman.

39 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman menjadi ketakutan, 
karena penghancuran yang hebat 
di antara mereka, bahkan sampai 
mereka mulai melarikan diri me-
nuju Sungai Sidon.

40 dan mereka dikejar oleh lehi 
dan orang-orangnya; dan mereka 
dihalau oleh lehi ke Perairan 
Sidon, dan mereka menyeberangi 
Perairan Sidon. dan lehi mena-
han pasukannya di tepi Sungai 
Sidon agar mereka hendaknya 
tidak menyeberang.

41 dan terjadilah bahwa moroni 
dan pasukannya menghadapi 
orang-orang laman di lembah, di 
sisi lain Sungai Sidon, dan mulai 
menyerang mereka dan membu-
nuh mereka.

42 dan orang-orang laman me-
larikan diri lagi dari hadapan me-
reka, menuju tanah manti; dan 
mereka dihadapi kembali oleh 
tentara moroni.

43 Sekarang, dalam keadaan ini 
orang-orang laman berperang 
dengan amat hebatnya; ya, ti-
dak pernah orang-orang laman 
diketahui berperang dengan ke-
kuatan dan keberanian yang se-
demikian amat hebatnya, tidak, 
bahkan tidak sejak awal.

4 4  d a n  m e re k a  d i i l h a m i 
oleh a orang Zoram dan orang 
amaleki, yang adalah para pang-
lima dan pemimpin utama me-
reka, dan oleh Zerahemna, yang 
adalah panglima utama mereka, 
atau pemimpin utama dan ko-
mandan mereka; ya, mereka 
berperang bagaikan naga, dan 
banyak orang Nefi terbunuh 
oleh tangan mereka, ya, karena 
mereka menghantam menjadi 
dua banyak ketopong besi me-
reka, dan mereka menusuk ba-
nyak lempengan dada mereka, 
dan mereka memenggal banyak 
lengan mereka; dan demikian-
lah orang-orang laman meng-
hantam dalam amarah dahsyat 
mereka.

45 Walaupun demikian, orang-
orang Nefi diilhami oleh suatu 
alasan yang lebih baik, karena 
mereka tidak a berperang demi 
kerajaan tidak juga kekuasaan 
tetapi mereka sedang berpe-
rang demi rumah mereka dan 

 38 a alma 44:8–9.  44 a alma 43:6.  45 a alma 44:5.
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b kemerdekaan mereka, istri me-
reka dan anak mereka, dan semua 
milik mereka, ya, demi ritus iba-
dat mereka dan gereja mereka.

46 dan mereka sedang melaku-
kan apa yang mereka rasa ada-
lah a kewajiban yang wajib kami 
tunaikan kepada allah mereka; 
karena tuhan telah berfirman ke-
pada mereka, dan juga kepada 
leluhur mereka, bahwa: b Sejauh 
kamu tidak bersalah akan c kesa-
lahan yang pertama, tidak juga 
yang kedua, janganlah kamu 
membiarkan dirimu dibunuh 
oleh tangan musuhmu.

47 dan lagi, tuhan telah berfir-
man bahwa: Kamu akan a mem-
pertahankan keluargamu bahkan 
sampai pertumpahan darah. 
Oleh karena itu karena alasan ini 
orang-orang Nefi berjuang mela-
wan orang-orang laman, untuk 
mempertahankan diri mereka, 
dan keluarga mereka, dan tanah 
mereka, negeri mereka, dan hak 
mereka, dan agama mereka.

48 dan terjadilah bahwa ketika 
orang-orangnya moroni melihat 
keganasan dan amarah orang-
orang laman, mereka hampir 
merasa ciut dan melarikan diri 
dari mereka. dan moroni, menge-
nali maksud mereka, mewarta-
kan dan mengilhami hati mereka 
dengan pemikiran ini—ya, pe-
mikiran tentang tanah mereka, 
kemerdekaan mereka, ya, kebe-
basan mereka dari perbudakan.

49 dan terjadilah bahwa mereka 
berbalik melawan orang-orang 
laman, dan mereka a berseru de-
ngan satu suara kepada tuhan 
allah mereka, demi kemerde-
kaan mereka dan kebebasan me-
reka dari perbudakan.

50 dan mereka mulai berdiri 
melawan orang-orang laman 
dengan kekuatan; dan pada jam 
yang sama ketika mereka berseru 
kepada tuhan demi kebebasan 
mereka, orang-orang laman mu-
lai melarikan diri dari hadapan 
mereka; dan mereka melarikan 
diri bahkan ke Perairan Sidon.

51 Sekarang,  orang-orang 
laman lebih banyak, ya, ada le-
bih daripada dua kali jumlah-
nya orang-orang Nefi; walaupun 
demikian, mereka dihalau sede-
mikian rupa sehingga mereka 
terkumpul bersama dalam satu 
kelompok di lembah, di tepi su-
ngai dekat Sungai Sidon.

52 Oleh karena itu pasukan 
moroni mengepung mereka, ya, 
bahkan di kedua sisi sungai, ka-
rena lihatlah, di timur ada orang-
orangnya lehi.

53 Oleh karena itu ketika Ze-
rahemna melihat orang-orangnya 
lehi di timur Sungai Sidon, dan 
pasukan moroni di barat Sungai 
Sidon, bahwa mereka dikepung 
oleh orang-orang Nefi, mereka 
dicekam oleh kengerian.

54 Sekarang, moroni, ketika 
dia melihat kengerian mereka, 

 45 b PtS Kemerdekaan.
 46 a PtS Kewajiban.
  b alma 48:14;  

a&P 98:33–36.
  c 3 Ne. 3:21;  

a&P 98:23–24.
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 49 a Kel. 2:23–25;  
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memerintahkan orang-orangnya 
agar mereka hendaknya berhenti 
menumpahkan darah mereka.

PaSal 44

Moroni memerintahkan orang-
orang Laman untuk membuat se-
buah perjanjian perdamaian atau 
dihancurkan—Zerahemna menolak 
tawaran, dan pertempuran mulai la-
gi—Pasukan Moroni mengalahkan 
orang-orang Laman. Kira-kira ta-
hun 74–73 SM.

dan terjadilah bahwa mereka 
berhenti dan menarik diri selang-
kah dari mereka. dan moroni ber-
kata kepada Zerahemna: lihatlah, 
Zerahemna, bahwa kami a tidak 
berhasrat untuk menjadi manusia 
haus darah. Kamu tahu bahwa 
kamu berada dalam tangan kami, 
namun kami tidak berhasrat un-
tuk membunuhmu.

2 lihatlah, kami tidak datang 
untuk bertempur melawanmu 
agar kami boleh menumpahkan 
darahmu demi kekuasaan; tidak 
juga kami berhasrat membawa si-
apa pun pada kuk perbudakan. 
tetapi inilah alasan yang tepat 
untuk apa kamu telah datang 
melawan kami; ya, dan kamu 
marah terhadap kami karena 
agama kami.

3 tetapi sekarang, kamu me-
lihat bahwa tuhan berada be-
serta kami; dan kamu melihat 

bahwa dia telah menyerah-
kanmu ke dalam tangan kami. 
dan sekarang, aku menghendaki 
agar kamu hendaknya mengerti 
bahwa ini terjadi kepada kami 
karena agama kami dan iman 
kami kepada Kristus. dan seka-
rang, kamu lihat bahwa kamu ti-
dak dapat menghancurkan iman 
kami ini.

4 Sekarang, kamu lihat bahwa 
inilah iman sejati tentang allah; 
ya, kamu lihat bahwa allah akan 
mendukung, dan menjaga, dan 
melindungi kami, selama kami 
setia kepada-Nya, dan pada iman 
kami, dan agama kami; dan tidak 
akan pernah tuhan membiarkan 
bahwa kami akan dihancurkan 
kecuali kami akan jatuh ke da-
lam pelanggaran dan menyang-
kal iman kami.

5 dan sekarang, Zerahemna, aku 
memerintahkanmu, dalam nama 
allah yang mahaberkuasa itu, 
yang telah menguatkan lengan 
kami sehingga kami memper-
oleh kekuasaan atas dirimu, de-
ngan iman kami, dengan agama 
kami, dan dengan a ritus ibadat 
kami, dan dengan gereja kami, 
dan dengan dukungan sakral 
yang wajib kami berikan kepada 
istri kami dan anak kami, dengan 
b kemerdekaan itu yang mengikat 
kami pada tanah kami dan ne-
geri kami; ya, dan juga dengan 
pemeliharaan firman allah yang 
sakral, yang padanya kami ber-
utang segala kebahagiaan kami; 

44 1 a alma 43:45.  5 a PtS tata Cara.   b PtS Kemerdekaan.
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dan dengan segala yang paling 
tersayang bagi kami—

6 ya, dan ini belumlah semua-
nya; aku memerintahkanmu 
demi segala hasrat yang kamu 
miliki untuk kehidupan, agar 
kamu menyerahkan senjata pe-
rangmu kepada kami, dan kami 
tidak akan mengincar darahmu, 
tetapi kami akan membiarkanmu 
hidup, jika kamu akan pergi 
pada jalanmu dan tidak datang 
kembali untuk berperang mela-
wan kami.

7 dan sekarang, jika kamu tidak 
melakukan ini, lihatlah, kamu 
berada dalam tangan kami, dan 
aku akan memerintahkan orang-
orangku agar mereka akan me-
nyerangmu, dan menimpakan 
luka kematian pada tubuhmu, 
agar kamu boleh menjadi punah; 
dan pada waktu itu kita akan me-
lihat siapa yang akan memiliki 
kekuasaan atas bangsa ini; ya, 
kita akan lihat siapa yang akan 
dibawa ke dalam perbudakan.

8 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika Zerahemna telah 
mendengar perkataan ini dia 
maju ke muka dan menyerah-
kan pedangnya dan goloknya, 
dan busurnya ke dalam tangan 
moroni, dan berkata kepadanya: 
lihatlah, inilah senjata perang 
kami; kami akan menyerahkan-
nya kepadamu, tetapi kami ti-
dak akan membiarkan diri kami 
mengambil sebuah a sumpah ke-
padamu, yang kami tahu bahwa 

akan kami langgar, dan juga 
anak-anak kami; tetapi ambil-
lah senjata perang kami, dan bi-
arkanlah agar kami boleh pergi 
ke padang belantara; jika tidak 
kami akan mempertahankan pe-
dang kami, dan kami akan binasa 
atau berjaya.

9 lihatlah, kami bukan dari ke-
percayaanmu; kami tidak percaya 
bahwa adalah allah yang telah 
menyerahkan kami ke dalam 
tanganmu; tetapi kami percaya 
bahwa adalah kelicikanmu yang 
telah melindungimu dari pedang 
kami. lihatlah, adalah a lem-
pengan dadamu dan perisaimu 
yang telah melindungimu.

10 dan sekarang, ketika Ze-
rahemna telah mengakhiri meng-
ucapkan perkataan ini, moroni 
mengembalikan pedang dan sen-
jata perang, yang telah dia terima, 
kepada Zerahemna, mengatakan: 
lihatlah, kita akan mengakhiri 
perselisihan ini.

11 Sekarang, aku tidak dapat 
menarik kembali perkataan yang 
telah aku ucapkan, oleh karena 
itu sebagaimana tuhan hidup,  
kamu tidak akan pergi kecua-
li kamu pergi dengan sebuah  
sumpah bahwa kamu tidak akan 
kembali lagi melawan kami un-
tuk berperang. Sekarang, karena 
kamu berada dalam tangan kami, 
kami akan menumpahkan da-
rahmu ke atas tanah, atau kamu 
akan tunduk pada syarat yang 
telah aku usulkan.

 8 a PtS Sumpah.  9 a alma 43:38.
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12 dan sekarang, ketika moroni 
telah mengatakan perkataan 
ini, Zerahemna mengambil pe-
dangnya, dan dia marah terha-
dap moroni, dan dia menerjang 
ke depan agar dia boleh mem-
bunuh moroni; tetapi sewaktu 
dia mengangkat pedangnya, li-
hatlah, salah seorang serdadu 
moroni menghantamnya bahkan 
ke tanah, dan itu patah di dekat 
pangkalnya; dan dia juga meng-
hantam Zerahemna sehingga dia 
mengelupaskan kulit kepalanya 
dan itu jatuh ke tanah. dan Ze-
rahemna menarik diri dari ha-
dapan mereka ke tengah para 
serdadunya.

13 dan terjadilah bahwa ser-
dadu yang berdiri di dekatnya, 
yang mengelupaskan kulit ke-
pala Zerahemna, mengangkat 
kulit kepala itu dari atas tanah 
pada rambutnya, dan meletak-
kannya pada ujung pedangnya, 
dan mengulurkannya kepada me-
reka, mengatakan kepada mereka 
dengan suara nyaring:

14 Bahkan seperti kulit kepala 
ini telah jatuh ke tanah, yang ada-
lah kulit kepala pemimpinmu, 
demikian juga akanlah kamu ja-
tuh ke tanah kecuali kamu mau 
menyerahkan senjata perangmu 
dan pergi dengan sebuah perjan-
jian perdamaian.

15 Sekarang, ada banyak, ke-
tika mereka mendengar perka-
taan ini dan melihat kulit kepala 
yang berada di atas pedang, yang 

dicekam oleh rasa takut; dan ba-
nyak yang maju ke muka dan 
melemparkan senjata perang 
mereka di kaki moroni, dan ma-
suk ke dalam sebuah a perjanjian 
perdamaian. dan sebanyak yang 
masuk ke dalam perjanjian, me-
reka biarkan pergi ke padang 
belantara.

16 Sekarang, terjadilah bahwa 
Zerahemna amat geram, dan dia 
menghasut sisa dari para serda-
dunya untuk marah, untuk berju-
ang dengan lebih kuat melawan 
orang-orang Nefi.

17 dan sekarang, moroni ma-
rah, karena sikap keras kepala 
orang-orang laman; oleh karena 
itu dia perintahkan orang-orang-
nya agar mereka hendaknya me-
nyerang mereka dan membunuh 
mereka. dan terjadilah bahwa 
mereka mulai membunuh me-
reka; ya, dan orang-orang laman 
berjuang dengan pedang mereka 
dan daya mereka.

18 tetapi lihatlah, kulit mereka 
yang telanjang dan kepala me-
reka yang terbuka tersingkap 
terhadap pedang tajam orang-
orang Nefi; ya, lihatlah mereka 
ditusuk dan dihantam, ya, dan 
jatuh dengan amat cepat di ha-
dapan pedang orang-orang Nefi; 
dan mereka mulai disapu ber-
sih, bahkan seperti telah serdadu 
moroni nubuatkan.

19 Sekarang, Zerahemna, ke-
tika dia melihat bahwa mereka 
semua hampir dihancurkan, 

 15 a 1 Ne. 4:37; alma 50:36.
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berseru dengan amat kuat ke-
pada moroni, berjanji bahwa dia 
akan membuat perjanjian dan 
juga orang-orangnya dengan 
mereka, jika mereka akan mem-
biarkan sisa dari mereka hidup, 
maka mereka a tidak akan pernah 
datang untuk berperang lagi me-
lawan mereka.

20 dan terjadilah bahwa moroni 
menyuruh agar pekerjaan kema-
tian hendaknya berhenti lagi di 
antara orang-orang itu. dan dia 
mengambil senjata perang dari 
orang-orang laman; dan setelah 
mereka masuk ke dalam sebuah 
a perjanjian dengannya untuk per-
damaian mereka dibiarkan pergi 
ke padang belantara.

21 Sekarang, jumlah orang 
mati mereka tak terbilang ka-
rena banyaknya jumlah itu; ya, 
jumlah orang mati mereka amat 
banyak, baik pada pihak orang 
Nefi maupun pada pihak orang 
laman.

22 dan terjadilah bahwa mereka 
melemparkan orang mati mereka 
ke dalam Perairan Sidon, dan me-
reka telah hanyut dan terkubur 
di kedalaman laut.

23 dan pasukan orang Nefi, 
atau moroni, kembali dan tiba 
di rumah mereka dan tanah 
mereka.

24 dan demikianlah berakhir 
tahun kedelapan belas masa 
pemerintahan para hakim atas 
orang-orang Nefi. dan demi-
kianlah berakhir catatan alma, 

yang ditulis di atas lempengan-
lempengan Nefi.

laporan tentang orang-orang 
Nefi, dan peperangan dan per-
tengkaran mereka, pada masa 
helaman, menurut catatan 
helaman, yang dia simpan pada 
masa hidupnya.

Meliputi Pasal 45 sampai dengan 62.

PaSal 45

Helaman memercayai perkataan 
Alma—Alma menubuatkan ke-
hancuran orang-orang Nefi—Dia 
memberkati dan mengutuk tanah 
itu—Alma mungkin telah diangkat 
oleh Roh, bahkan seperti Musa—Per-
tengkaran tumbuh di dalam Gereja. 
Kira-kira tahun 73 SM.

lihatlah, sekarang, terjadilah 
bahwa orang-orang Nefi amat 
bersukacita, karena tuhan kem-
bali telah membebaskan mereka 
dari tangan musuh mereka; oleh 
karena itu mereka berterima ka-
sih kepada tuhan allah mereka; 
ya, dan mereka banyak a berpuasa 
dan banyak berdoa, dan mereka 
menyembah allah dengan suka-
cita yang amat besar.

2 dan terjadilah pada tahun 
kesembilan belas masa peme-
rintahan para hakim atas orang-
orang Nefi, bahwa alma datang 

 19 a alma 47:6.  20 a alma 62:16–17. 45 1 a PtS Puasa.
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kepada putranya, helaman dan 
berkata kepadanya: Percayakah 
engkau perkataan yang telah aku 
ucapkan kepadamu mengenai 
a catatan-catatan itu yang telah 
disimpan?

3 dan helaman berkata kepa-
danya: ya, aku percaya.

4 dan alma berkata lagi: Per-
cayakah engkau kepada yesus 
Kristus, yang akan datang?

5 dan dia berkata: ya, aku me-
mercayai segala perkataan yang 
telah engkau ucapkan.

6 dan alma berkata kepada-
nya lagi: akankah kamu a mena-
ati perintah-perintahku?

7 dan dia berkata: ya, aku akan 
menaati perintah-perintahmu de-
ngan segenap hatiku.

8 Kemudian alma berkata ke-
padanya: diberkatilah engkau; 
dan tuhan akan a memakmurkan 
engkau di tanah ini.

9 tetapi lihatlah, aku memi-
liki sedikit untuk a dinubuatkan 
kepadamu; tetapi apa yang aku 
nubuatkan kepadamu janganlah 
kamu singkapkan; ya, apa yang 
aku nubuatkan kepadamu ja-
nganlah disingkapkan, bahkan 
sampai nubuat ini digenapi; oleh 
karena itu tuliskanlah perkataan 
yang akan aku katakan.

10 dan inilah perkataan itu: li-
hatlah, aku merasa bahwa bangsa 
yang sama ini, orang-orang Nefi, 

menurut roh wahyu yang ada da-
lam diriku, dalam a empat ratus 
tahun sejak waktu ketika yesus 
Kristus akan menyatakan diri-
Nya kepada mereka, akan mero-
sot dalam b ketidakpercayaan.

11 ya, dan pada waktu itu me-
reka akan melihat peperangan 
dan sampar, ya, bencana kela-
paran dan pertumpahan darah, 
bahkan sampai orang-orang Nefi 
akan menjadi a punah—

12 ya, dan ini karena me-
reka akan merosot dalam ke-
tidakpercayaan dan jatuh ke 
dalam pekerjaan kegelapan, dan 
a pengumbaran nafsu, dan segala 
macam kedurhakaan; ya, aku ber-
kata kepadamu, bahwa karena 
mereka akan berdosa terhadap 
terang dan pengetahuan yang 
demikian besar, ya, aku berkata 
kepadamu, bahwa sejak zaman 
itu, bahkan angkatan keempat 
tidak akan semuanya berlalu 
sebelum kedurhakaan besar ini 
akan datang.

13 dan ketika zaman yang be-
sar itu tiba, lihatlah, waktunya 
sangat segera tiba bahwa mereka 
yang sekarang, atau benih ketu-
runan dari mereka yang sekarang 
terbilang di antara orang-orang 
Nefi, a tidak akan terbilang lagi di 
antara orang-orang Nefi.

14 tetapi barang siapa yang tetap 
tinggal, dan tidak dihancurkan 

 2 a alma 37:1–5; 50:38.
 6 a PtS Patuh, Kepa-

tuhan; Perintah- 
Perintah allah.

 8 a 1 Ne. 4:14;  
alma 48:15–16, 25.

 9 a PtS Nubuat.
 10 a 1 Ne. 12:10–15;  

hel. 13:9;  
morm. 8:6–7.

  b PtS Kemurtadan; 
Ketidakpercayaan.

 11 a yarom 1:10;  
morm. 8:2–3, 6–7.

 12 a PtS Nafsu.
 13 a hel. 3:16.
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pada hari yang besar dan me-
ngerikan itu, akan a terbilang di 
antara orang-orang laman, dan 
akan menjadi seperti mereka, se-
muanya, kecuali beberapa yang 
akan disebut para murid tuhan; 
dan mereka akanlah orang-orang 
laman kejar-kejar bahkan b sam-
pai mereka akan menjadi pu-
nah. dan sekarang, karena 
kedurhakaan, nubuat ini akan  
digenapi.

15 dan sekarang, terjadilah 
bahwa setelah alma telah me-
ngatakan hal-hal ini kepada 
helaman, dia memberkatinya, 
dan juga para putranya yang 
lain; dan dia juga memberkati 
bumi demi a kepentingan orang-
orang saleh.

16 dan dia berkata: demikian-
lah firman tuhan allah—a ter-
kutuklah akan jadinya tanah ini, 
ya, tanah ini, bagi setiap bangsa, 
kaum, bahasa, dan khalayak, 
pada kehancuran, yang mela-
kukan kejahatan, ketika mereka 
matang sepenuhnya; dan seperti 
yang telah aku katakan demi-
kianlah itu akan terjadi; karena 
inilah kutukan dan b berkat dari 
allah ke atas tanah ini, karena 
tuhan tidak dapat memandang 
dosa dengan tingkat perkenanan 
c yang terkecil.

17 dan sekarang, ketika alma 
telah mengatakan perkataan 
ini dia memberkati a gereja, ya, 

mereka semua yang akan berdiri 
teguh dalam iman sejak waktu 
itu seterusnya.

18 dan ketika alma telah me-
lakukan ini dia meninggalkan 
tanah Zarahemla, seolah-olah 
pergi ke tanah melek. dan ter-
jadilah bahwa mengenai dia ti-
daklah pernah terdengar lagi; 
sehubungan dengan kematian 
atau penguburannya kami tidak 
tahu mengenainya.

19 lihatlah, ini yang kami tahu, 
bahwa dia adalah pria yang sa-
leh; dan perkataan tersebar luas 
di dalam gereja bahwa dia di-
angkat oleh roh, atau a dikubur-
kan oleh tangan tuhan, bahkan 
seperti musa. tetapi lihatlah, 
tulisan suci mengatakan tuhan 
mengambil musa kepada di-
ri-Nya sendiri; dan kami kira 
bahwa dia juga telah menerima 
alma di dalam roh, kepada diri-
Nya sendiri; oleh karena itu, ka-
rena alasan ini kami tidak tahu 
apa pun mengenai kematian dan 
penguburannya.

20 dan sekarang, terjadilah 
pada permulaan tahun kesem-
bilan belas masa pemerintahan 
para hakim atas orang-orang 
Nefi, bahwa helaman pergi 
ke antara orang-orang untuk 
memaklumkan firman kepada  
mereka.

21 Karena lihatlah, karena 
peperangan mereka melawan  

 14 a moro. 9:24.
  b moro. 1:1–3.
 15 a alma 46:10; 62:40.
 16 a 2 Ne. 1:7;  

alma 37:31;  
eter 2:8–12.

  b a&P 130:21.
  c a&P 1:31.

 17 a PtS Gereja yesus 
Kristus.

 19 a PtS makhluk 
ubahan.
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orang-orang laman dan banyak-
nya pertengkaran dan gangguan 
kecil yang telah terjadi di antara 
orang-orang, adalah menjadi 
perlu bahwa a firman allah hen-
daknya dimaklumkan ke antara 
mereka, ya, dan bahwa sebuah 
aturan hendaknya dibuat di se-
luruh gereja.

22 Oleh karena itu, helaman 
dan saudara-saudaranya pergi 
untuk menegakkan gereja kem-
bali di seluruh negeri, ya, di se-
tiap kota di seluruh tanah yang 
dimiliki oleh orang-orang Nefi. 
dan terjadilah bahwa mereka me-
netapkan para imam dan penga-
jar di seluruh negeri, atas seluruh 
jemaat.

23 dan sekarang, terjadilah 
bahwa setelah helaman dan 
saudara-saudaranya mene-
tapkan para imam dan peng-
ajar atas jemaat-jemaat bahwa 
timbullah suatu a pertengkaran 
di antara mereka, dan me-
reka tidak mau mengindahkan 
perkataan helaman dan saudara-
saudaranya;

24 tetapi mereka menjadi 
sombong, terangkat-angkat da-
lam hati mereka, karena a keka-
yaan mereka yang amat besar; 
oleh karena itu mereka menjadi 
kaya di b mata mereka sendiri, 
dan tidak mau mengindahkan 
perkataan mereka, untuk ber-
jalan dengan lurus di hadapan  
allah.

PaSal 46

Amalikia bersekongkol untuk men-
jadi raja—Moroni mengangkat panji 
kemerdekaan—Dia mengerahkan 
orang-orang untuk mempertahan-
kan agama mereka—Orang percaya 
yang sejati disebut orang Kristen—
Sisa bani Yusuf akan dilindungi— 
Amalikia dan para pembelot mela-
rikan diri ke tanah Nefi—Mereka 
yang tidak mau mendukung perkara 
kebebasan dihukum mati. Kira-kira 
tahun 73–72 SM.

dan terjadilah bahwa sebanyak 
yang tidak mau menyimak per-
kataan helaman dan saudara-
saudaranya berkumpul bersama 
menentang saudara-saudara 
mereka.

2 dan sekarang, lihatlah, me-
reka amat geram, sedemikian 
rupa sehingga mereka bertekad 
untuk membunuh mereka.

3 Sekarang, pemimpin dari 
mereka yang geram terhadap 
saudara-saudara mereka ada-
lah seorang pria yang besar 
dan yang kuat; dan namanya  
amalikia.

4 dan amalikia berhasrat un-
tuk menjadi seorang raja; dan 
orang-orang itu yang geram  
juga berhasrat agar dia hendak-
nya menjadi raja mereka; dan me-
reka, bagian yang lebih banyak 
dari mereka adalah para a hakim 
yang lebih rendah di tanah itu, 

 21 a alma 31:5.
 23 a 3 Ne. 11:28–29.

 24 a PtS Kekayaan.
  b PtS Kesombongan.

46 4 a mosia 29:11, 28–29.
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dan mereka sedang mengupaya-
kan kekuasaan.

5 dan mereka telah terbawa 
oleh sanjungan amalikia, bahwa 
jika mereka akan mendukung-
nya dan menetapkannya men-
jadi raja mereka maka dia akan 
menjadikan mereka penguasa 
atas orang-orang.

6 demikianlah mereka di-
sesatkan oleh amalikia pada 
pembelotan, terlepas dari peng-
khotbahan helaman dan sauda-
ra-saudaranya, ya, terlepas dari 
pengurusan mereka yang amat 
besar atas gereja, karena me-
reka adalah para imam tinggi 
atas gereja.

7 dan ada banyak di gereja yang 
percaya pada perkataan san-
jungan amalikia, oleh karena itu 
mereka membelot bahkan dari 
gereja; dan demikianlah urusan 
orang-orang Nefi amat genting 
dan berbahaya, terlepas dari a ke-
menangan besar mereka yang 
telah mereka peroleh atas orang-
orang laman, dan kesukacitaan 
besar mereka yang telah mereka 
peroleh karena pembebasan me-
reka oleh tangan tuhan.

8 demikianlah kita melihat be-
tapa a cepatnya anak-anak ma-
nusia melupakan tuhan allah 
mereka, ya, betapa cepatnya un-
tuk melakukan kedurhakaan, dan 
untuk disesatkan oleh si jahat.

9 ya, dan kita juga melihat a ke-
jahatan besar yang satu orang 

yang sangat jahat dapat sebab-
kan untuk terjadi di antara anak-
anak manusia.

10 ya, kita melihat bahwa 
amalikia, karena dia adalah 
orang dengan muslihat yang licik 
dan orang dengan banyak kata 
sanjungan, sehingga dia menye-
satkan hati banyak orang untuk 
melakukan kejahatan; ya, dan 
berupaya untuk menghancurkan 
gereja allah, dan untuk meng-
hancurkan landasan a kemerde-
kaan yang telah allah berikan 
kepada mereka, atau berkat itu 
yang telah allah kirimkan ke atas 
permukaan tanah itu demi b ke-
pentingan orang-orang saleh.

11 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika moroni, yang ada-
lah a komandan utama pasukan 
orang Nefi, telah mendengar ten-
tang pembelotan ini, dia marah 
terhadap amalikia.

12 dan terjadilah bahwa dia 
mengoyakkan jubahnya; dan dia 
mengambil potongan darinya, 
dan menulis di atasnya—a Sebagai 
ingatan akan allah kita, agama 
kita, dan kebebasan, dan keda-
maian kita, istri kita, dan anak 
kita—dan dia mengikatkannya 
pada ujung sebuah tiang.

13 dan dia mengikatkan keto-
pong besinya, dan lempengan 
dadanya, dan perisainya, dan 
mengikatkan baju zirahnya di 
sekitar auratnya; dan dia meng-
ambil tiang itu, yang memiliki 

 7 a alma 44:19–20.
 8 a hel. 12:2, 4–5.
 9 a mosia 29:17–18.

 10 a 2 Ne. 1:7;  
mosia 29:32.

  b 2 Ne. 1:7.

 11 a alma 43:16–17.
 12 a Neh. 4:14;  

alma 44:5.
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pada ujungnya koyakan jubah-
nya, (dan dia menyebutnya panji 
kemerdekaan) dan dia membung-
kukkan dirinya ke tanah, dan dia 
berdoa dengan amat kuat kepada 
allahnya agar berkat-berkat ke-
merdekaan berdiam di atas sau-
dara-saudaranya, selama ada 
sekelompok orang Kristen yang 
tetap memiliki tanah itu—

14 Karena demikianlah semua 
orang percaya yang sejati kepada 
Kristus, yang termasuk dalam 
gereja allah, disebut oleh me-
reka yang tidak termasuk da-
lam gereja.

15 dan mereka yang termasuk 
dalam gereja, setia; ya, mereka 
semua yang adalah orang per-
caya yang sejati kepada Kristus 
mengambil ke atas diri mereka, 
dengan gembira, a nama Kristus, 
atau b orang Kristen sebagaimana 
mereka disebut, karena keperca-
yaan mereka kepada Kristus yang 
akan datang.

16 dan oleh karena itu, pada 
waktu ini, moroni berdoa agar 
perkara orang Kristen, dan kebe-
basan negeri boleh didukung.

17 dan terjadilah bahwa ketika 
dia telah mencurahkan jiwanya 
kepada allah, dia menyebut se-
luruh tanah yang berada di se-
latan tanah a Kemusnahan, ya, 
dan kesimpulannya, seluruh ta-
nah itu, baik di utara maupun di 
selatan—Sebuah tanah terpilih, 
dan tanah kemerdekaan.

18 dan dia berkata: Pastilah 
allah tidak akan membiarkan 
bahwa kita, yang diremehkan 
karena kita mengambil ke atas 
diri kita nama Kristus, akan di-
injak-injak dan dihancurkan, 
sampai kita mendatangkannya 
ke atas diri kita karena pelang-
garan kita sendiri.

19 dan ketika moroni telah 
mengatakan perkataan ini, dia 
pergi ke antara orang-orang, me-
lambaikan bagian yang terko-
yak dari a pakaiannya di udara, 
agar semua boleh melihat tu-
lisan yang telah dia tuliskan di 
atas bagian yang terkoyak itu, 
dan berseru dengan suara nya-
ring, mengatakan:

20 lihatlah, barang siapa yang 
mau mempertahankan panji ini 
di atas tanah ini, biarlah me-
reka tampil dalam kekuatan 
tuhan, dan masuk ke dalam se-
buah perjanjian bahwa mereka 
akan mempertahankan hak me-
reka, dan agama mereka, agar 
tuhan allah boleh memberkati 
mereka.

21 dan terjadilah bahwa ketika 
moroni telah mempermaklum-
kan perkataan ini, lihatlah, orang-
orang datang berlarian bersama 
dengan baju zirah mereka terikat 
di sekitar aurat mereka, mengo-
yakkan pakaian mereka sebagai 
lambang, atau sebagai sebuah 
perjanjian, bahwa mereka tidak 
akan meninggalkan tuhan allah 

 15 a mosia 5:7–9.
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mereka; atau, dengan perkataan 
lain, jika mereka akan melanggar 
perintah-perintah allah, atau ja-
tuh ke dalam pelanggaran, dan 
a malu untuk mengambil ke atas 
diri mereka nama Kristus, tuhan 
akan mengoyak mereka bahkan 
seperti mereka telah mengoyak 
pakaian mereka.

22 Sekarang, inilah perjanjian 
yang mereka buat, dan mereka 
melemparkan pakaian mereka 
ke kaki moroni, mengatakan: 
Kami membuat perjanjian de-
ngan allah kami, bahwa kami 
akan dihancurkan, bahkan se-
perti saudara-saudara kami di 
tanah sebelah utara, jika kami 
akan jatuh ke dalam pelang-
garan; ya, dia boleh melempar-
kan kami ke kaki musuh kami, 
bahkan sebagaimana kami te-
lah melemparkan pakaian kami 
ke kakimu untuk diinjak-injak di 
bawah kaki, jika kami akan jatuh 
ke dalam pelanggaran.

23 moroni berkata kepada me-
reka: lihatlah, kita adalah sisa 
benih keturunan yakub, ya, kita 
adalah sisa a benih keturunan 
b yusuf, yang c jubahnya dikoyak-
koyak oleh saudara-saudaranya 
menjadi banyak potongan; ya, 
dan sekarang lihatlah, marilah 
kita ingat untuk menaati perin-
tah-perintah allah, atau pakaian 
kita akan dikoyak-koyak oleh 
saudara-saudara kita, dan kita 

dilemparkan ke dalam tahanan, 
atau dijual, atau dibunuh.

24 ya, marilah kita memeli-
hara kemerdekaan kita sebagai 
a sisa bani yusuf; ya, marilah kita 
mengingat perkataan yakub, se-
belum kematiannya, karena lihat-
lah, dia melihat bahwa sebagian 
sisa jubah yusuf telah dipelihara 
dan tidak rusak. dan dia ber-
kata—Bahkan sebagaimana sisa 
pakaian putraku ini telah dipe-
lihara, demikian juga akanlah 
b sisa benih keturunan putraku 
dipelihara oleh tangan allah, 
dan diambil bagi diri-Nya sen-
diri, sementara sisa benih ketu-
runan yusuf akan binasa, bahkan 
seperti sisa pakaiannya.

25 Sekarang, lihatlah, ini mem-
beri jiwaku dukacita; walaupun 
demikian, jiwaku merasakan su-
kacita dalam diri putraku, karena 
bagian itu dari benih keturunan-
nya yang akan dibawa kepada 
allah.

26 Sekarang, lihatlah, inilah cara 
berbahasa yakub.

27 dan sekarang, siapa tahu 
bahwa mungkin sisa benih ke-
turunan yusuf, yang akan binasa 
seperti pakaiannya, adalah me-
reka yang telah membelot dari 
kita? ya, dan bahkan itu akan-
lah diri kita sendiri jika kita ti-
dak berdiri teguh dalam iman 
kepada Kristus.

28 dan sekarang, terjadilah 

 21 a 1 Ne. 8:25–28; 
morm. 8:38.

 23 a Kej. 49:22–26;  
1 Ne. 5:14–15.

  b PtS yusuf, Putra 
yakub.

  c Kej. 37:3, 31–36.
 24 a am. 5:15;  

3 Ne. 5:21–24; 10:17.
  b 2 Ne. 3:5–24;  

eter 13:6–7. 
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bahwa ketika moroni telah me-
ngatakan perkataan ini dia pergi, 
dan juga mengutus ke seluruh 
bagian negeri di mana ada pem-
belotan, dan mengumpulkan 
bersama semua orang yang ber-
hasrat untuk mempertahankan 
kemerdekaan mereka, untuk ber-
diri melawan amalikia dan me-
reka yang telah membelot, yang 
disebut orang-orang amalikia.

29 dan terjadilah bahwa ketika 
amalikia melihat bahwa orang-
orang moroni lebih banyak jum-
lahnya daripada orang-orang 
amalikia—dan dia juga melihat 
bahwa orang-orangnya penuh 
ragu mengenai keadilan perkara 
yang telah mereka upayakan—
oleh karena itu, takut bahwa dia 
tidak akan mencapai sasaran, dia 
membawa mereka dari orang-
orangnya yang mau dan pergi 
ke tanah Nefi.

30 Sekarang, moroni berpikir 
tidaklah patut bahwa orang-
orang laman hendaknya mem-
peroleh lebih banyak kekuatan 
lagi; oleh karena itu dia berpikir 
untuk memotong jalan orang-
orang amalikia, atau untuk me-
nangkap mereka dan membawa 
mereka kembali, dan menghu-
kum mati amalikia; ya, karena 
dia tahu bahwa dia akan meng-
hasut orang-orang laman pada 
amarah terhadap mereka, dan 
menyebabkan mereka datang un-
tuk bertempur melawan mereka; 
dan ini dia tahu bahwa amalikia 

akan melakukannya agar dia bo-
leh mencapai tujuannya.

31 Oleh karena itu moroni ber-
pikir adalah arif bahwa dia hen-
daknya membawa pasukannya, 
yang telah berkumpul bersama, 
dan mempersenjatai diri mereka, 
dan masuk ke dalam sebuah per-
janjian untuk menjaga perda-
maian—dan terjadilah bahwa 
dia membawa pasukannya dan 
berbaris keluar bersama tenda-
tendanya ke padang belantara, 
untuk memotong jalan amalikia 
di padang belantara.

32 dan terjadilah bahwa dia me-
lakukan menurut hasratnya, dan 
berbaris maju ke padang belan-
tara, dan menghadang pasukan 
amalikia.

33  dan ter jadi lah  bahwa 
amalikia melarikan diri de-
ngan sejumlah kecil orangnya, 
dan sisanya diserahkan ke dalam 
tangan moroni dan dibawa kem-
bali ke tanah Zarahemla.

34 Sekarang, moroni adalah pria 
yang a ditetapkan oleh para hakim 
kepala dan suara rakyat, oleh ka-
rena itu dia memiliki kuasa me-
nurut kehendaknya terhadap 
pasukan orang Nefi, untuk mene-
gakkan dan untuk menjalankan 
wewenang atas diri mereka.

35 dan terjadilah bahwa siapa 
pun dari orang-orang amalikia 
yang tidak mau masuk ke dalam 
sebuah perjanjian untuk mendu-
kung perkara kebebasan, agar 
mereka boleh mempertahankan 

 34 a alma 43:16.
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sebuah pemerintahan yang be-
bas, dia suruh hukum mati; dan 
hanya ada sedikit yang menolak 
perjanjian kebebasan.

36 dan terjadilah juga, bahwa 
dia menyuruh panji kemerde-
kaan untuk dikibarkan di atas 
setiap menara yang berada di se-
luruh negeri, yang dimiliki oleh 
orang-orang Nefi; dan demikian-
lah moroni memasang tunggul 
kemerdekaan di antara orang-
orang Nefi.

37 dan mereka mulai menga-
lami kedamaian lagi di negeri 
itu; dan demikianlah mereka me-
melihara kedamaian di negeri itu 
sampai hampir akhir tahun ke-
sembilan belas masa pemerin-
tahan para hakim.

38 dan helaman dan para 
a imam tinggi juga memelihara 
ketertiban di dalam gereja; ya, 
bahkan untuk kurun waktu em-
pat tahun mereka mengalami 
banyak kedamaian dan kesuka-
citaan dalam gereja.

39 dan terjadilah bahwa ada 
banyak yang mati, dengan te-
guh a percaya bahwa jiwa me-
reka ditebus oleh tuhan yesus 
Kristus; demikianlah mereka 
pergi meninggalkan dunia de-
ngan bersukacita.

40 dan ada sebagian yang mati 
karena demam, yang pada mu-
sim tertentu dalam tahun itu 
terjadi sangat kerap di negeri 
itu—tetapi tidak begitu banyak 

yang demikian karena demam, 
karena mutu yang unggul dari 
banyak a tanaman dan akar yang 
telah allah persiapkan untuk me-
nyingkirkan penyebab penyakit, 
yang padanya manusia tunduk 
oleh kodrat iklim—

41 tetapi ada banyak yang mati 
karena usia tua; dan mereka yang 
mati dalam iman kepada Kristus 
a berbahagia di dalam dia, seperti 
yang mesti perlu kita kira.

PaSal 47

Amalikia menggunakan pengkhi-
anatan, pembunuhan, dan per-
sekongkolan untuk menjadi raja 
orang-orang Laman—Para pembe-
lot orang Nefi lebih jahat dan garang 
daripada orang-orang Laman. Kira-
kira tahun 72 SM.

Sekarang, kami akan kem-
bali pada catatan kami kepada 
amalikia dan mereka yang te-
lah a melarikan diri bersamanya 
ke padang belantara; karena, li-
hatlah, dia telah membawa me-
reka yang pergi bersamanya, dan 
pergi ke b tanah Nefi di antara 
orang-orang laman, dan meng-
hasut orang-orang laman pada 
amarah melawan orang-orang 
Nefi, sedemikian rupa sehingga 
raja orang-orang laman mengi-
rimkan suatu maklumat ke se-
luruh negeri, ke antara semua 

 38 a alma 46:6.
 39 a moro. 7:3, 41.
 40 a a&P 89:10.

 41 a Why. 14:13.
47 1 a alma 46:33.
  b 2 Ne. 5:5–8;  

Omni 1:12–13.
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rakyatnya, agar mereka hendak-
nya berkumpul bersama lagi un-
tuk pergi bertempur melawan 
orang-orang Nefi.

2 dan terjadilah bahwa ketika 
maklumat itu telah tersebar luas 
di antara mereka, mereka amat 
takut; ya, mereka takut untuk 
membuat raja tidak senang, dan 
mereka juga takut untuk pergi 
bertempur melawan orang-orang 
Nefi agar jangan mereka akan 
kehilangan nyawa mereka. dan 
terjadilah bahwa mereka tidak 
mau, atau bagian yang lebih ba-
nyak dari mereka tidak mau, me-
matuhi perintah raja.

3 dan sekarang, terjadilah 
bahwa raja geram karena keti-
dakpatuhan mereka; oleh karena 
itu dia memberikan amalikia 
komando atas bagian itu dari 
pasukannya yang patuh pada 
perintahnya, dan memerintah-
kannya agar dia hendaknya pergi 
dan memaksa mereka untuk 
mengangkat senjata.

4 Sekarang, lihatlah, inilah has-
rat amalikia; karena dia adalah 
pria yang sangat cerdik untuk 
melakukan kejahatan oleh karena 
itu dia menyusun rencana dalam 
hatinya untuk melengserkan raja 
orang-orang laman.

5 dan sekarang, dia telah mem-
peroleh komando atas bagian itu 
dari orang-orang laman yang 
berpihak kepada raja; dan dia 
berupaya untuk berkenan bagi 
mereka yang tidak patuh; oleh 

karena itu dia pergi ke tempat 
yang disebut a Onida, karena ke 
sanalah semua orang laman te-
lah melarikan diri; karena me-
reka melihat pasukan itu datang, 
mengira bahwa mereka datang 
untuk menghancurkan mereka, 
oleh karena itu mereka mela-
rikan diri ke Onida, ke tempat 
persenjataan.

6 dan mereka telah menetap-
kan seorang pria untuk menjadi 
raja dan pemimpin atas diri me-
reka, bersiteguh dalam pikiran 
mereka dengan suatu keputusan 
tegas bahwa mereka tidak akan 
ditundukkan untuk pergi mela-
wan orang-orang Nefi.

7 dan terjadilah bahwa me-
reka telah berkumpul bersama 
di atas puncak gunung yang di-
sebut antipas, dalam persiapan 
untuk bertempur.

8 Sekarang, bukanlah mak-
sud amalikia untuk menyulut 
pertempuran melawan mereka 
menurut perintah raja; tetapi li-
hatlah, adalah maksudnya untuk 
berkenan bagi pasukan orang-
orang laman, agar dia boleh 
menempatkan dirinya sebagai 
kepala mereka dan melengser-
kan raja dan mengambil kepe-
milikan atas kerajaan.

9 dan lihatlah, terjadilah bahwa 
dia menyuruh pasukannya me-
mancangkan tenda-tenda mereka 
di lembah yang dekat dengan  
Gunung antipas.

10 dan terjadilah bahwa ketika 

 5 a alma 32:4.
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itu sudah malam dia mengirim 
seorang duta rahasia ke Gunung 
antipas, berhasrat agar pemim-
pin dari mereka yang berada di 
atas gunung, yang namanya ada-
lah lehonti, agar dia hendaknya 
turun ke kaki gunung, karena 
dia berhasrat untuk berbicara 
dengannya.

11 dan terjadilah bahwa ke-
tika lehonti menerima pesan itu 
dia tidak berani turun ke kaki 
gunung. dan terjadilah bahwa 
amalikia mengirim lagi untuk 
kedua kalinya, menghasratkan 
dia untuk turun. dan terjadilah 
bahwa lehonti tidak mau; dan 
dia mengirim lagi untuk ketiga 
kalinya.

12 dan terjadilah bahwa ketika 
amalikia mendapati bahwa dia 
tidak dapat membuat lehonti 
turun dari gunung, dia naik ke 
gunung, hampir ke perkemahan 
lehonti; dan dia mengirim lagi 
keempat kalinya pesannya ke-
pada lehonti, berhasrat agar dia 
mau turun, dan agar dia mau 
membawa para pengawalnya 
bersamanya.

13 dan terjadilah bahwa ketika 
lehonti telah turun bersama para 
pengawalnya kepada amalikia, 
maka amalikia menghasratkan 
dia untuk turun bersama pa-
sukannya pada waktu malam, 
dan mengepung orang-orang 
itu di perkemahan mereka atas 
siapa raja telah memberinya ko-
mando, dan bahwa dia akan 

menyerahkan mereka ke dalam 
tangan lehonti, jika dia akan  
menjadikan dia (amalikia) se-
orang pemimpin kedua atas  
seluruh pasukan.

14 dan terjadilah bahwa lehonti 
turun bersama orang-orangnya 
dan mengepung orang-orang-
nya amalikia, sehingga sebe-
lum mereka bangun pada fajar 
hari mereka dikepung oleh pa-
sukan lehonti.

15 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka melihat bahwa mereka 
dikepung, mereka memohon 
kepada amalikia agar dia akan 
membiarkan mereka bergabung 
dengan saudara-saudara mereka, 
agar mereka boleh tidak dihan-
curkan. Sekarang, inilah bahkan 
apa yang amalikia hasratkan.

16 dan terjadilah bahwa dia 
menyerahkan orang-orangnya, 
a bertentangan dengan perintah 
raja. Sekarang, inilah apa yang 
amalikia hasratkan, agar dia bo-
leh merampungkan rancangan-
nya dalam melengserkan raja.

17 Sekarang, adalah kebiasaan 
di antara orang-orang laman, 
jika pemimpin utama mereka 
terbunuh, untuk menetapkan pe-
mimpin yang kedua menjadi pe-
mimpin utama mereka.

18  dan ter jadi lah  bahwa 
amalikia menyuruh agar salah 
seorang hambanya hendaknya 
memberikan racun secara ber-
tahap kepada lehonti, sehingga 
dia mati.

 16 a alma 47:3.
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19 Sekarang, ketika lehonti 
mati, orang-orang laman mene-
tapkan amalikia untuk menjadi 
pemimpin mereka dan koman-
dan utama mereka.

20  dan ter jadi lah  bahwa 
amalikia bergerak bersama pa-
sukannya (karena dia telah men-
capai hasratnya) ke tanah Nefi, 
ke Kota Nefi, yang adalah kota 
utama.

21 dan raja keluar untuk mene-
muinya bersama para pengawal-
nya, karena dia mengira bahwa 
amalikia telah memenuhi pe-
rintahnya, dan bahwa amalikia 
telah mengumpulkan bersama 
demikian besar pasukan untuk 
pergi melawan orang-orang Nefi 
untuk bertempur.

22 tetapi lihatlah, sewaktu 
raja keluar untuk menemuinya 
amalikia menyuruh agar para 
hambanya hendaknya pergi un-
tuk menemui raja. dan mereka 
maju dan membungkukkan diri 
mereka di hadapan raja, seolah-
olah menghormatinya karena 
kebesarannya.

23 dan terjadilah bahwa raja 
mengulurkan tangannya untuk 
membangunkan mereka, seba-
gaimana kebiasaan orang-orang 
laman, sebagai suatu lambang 
perdamaian, yang kebiasaan itu 
telah mereka ambil dari orang-
orang Nefi.

24 dan terjadilah bahwa ketika 
dia telah membangunkan yang 
pertama dari tanah, lihatlah dia 

menikam raja di jantungnya; dan 
dia jatuh ke tanah.

25 Sekarang, para hamba raja 
melarikan diri; dan para hamba 
amalikia menaikkan seruan, 
mengatakan:

26 lihatlah, para hamba raja te-
lah menikamnya di jantungnya, 
dan dia telah jatuh dan mereka 
telah melarikan diri; lihatlah, da-
tang dan saksikanlah.

27  dan ter jadi lah  bahwa 
amalikia memerintahkan agar 
pasukannya hendaknya bergerak 
maju dan melihat apa yang telah 
terjadi terhadap raja; dan ketika 
mereka telah datang ke tempat 
itu, dan mendapati raja tergele-
tak dalam genangan darah ken-
talnya, amalikia berpura-pura 
geram, dan berkata: Barang siapa 
mengasihi raja, biarlah dia maju, 
dan mengejar para hambanya 
agar mereka boleh dibunuh.

28 dan terjadilah bahwa me-
reka semua yang mengasihi raja, 
ketika mereka mendengar per-
kataan ini, maju ke muka dan 
mengejar para hamba raja.

29 Sekarang, ketika para hamba 
raja melihat pasukan menge-
jar mereka, mereka ketakutan 
lagi, dan melarikan diri ke pa-
dang belantara, dan tiba di ta-
nah Zarahemla dan bergabung 
dengan a orang-orang amon.

30 dan pasukan yang me-
ngejar mereka kembali, setelah 
mengejar mereka dengan sia- 
sia; dan demikianlah amalikia, 

 29 a alma 43:11–12. PtS Orang-Orang anti-Nefi-lehi.
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dengan penipuannya, merebut 
hati rakyat.

31 dan terjadilah pada keesokan 
harinya dia memasuki Kota Nefi 
bersama pasukannya, dan meng-
ambil kepemilikan kota itu.

32 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ratu, ketika dia telah men-
dengar bahwa raja terbunuh—
karena amalikia telah mengutus 
seorang duta kepada ratu mem-
beri tahu dia bahwa raja telah 
dibunuh oleh para hambanya, 
bahwa dia telah mengejar mereka 
bersama pasukannya, tetapi itu 
sia-sia, dan mereka telah mem-
buat pelolosan diri mereka—

33 Oleh karena itu, ketika ratu 
telah menerima pesan ini dia me-
ngirim kepada amalikia, meng-
hasratkannya agar dia hendaknya 
membiarkan orang-orang di kota 
itu hidup; dan dia juga meng-
hasratkannya agar dia hendak-
nya datang kepadanya; dan dia 
juga menghasratkannya agar dia 
hendaknya membawa para saksi 
bersamanya untuk bersaksi me-
ngenai kematian raja.

34  dan ter jadi lah  bahwa 
amalikia membawa hamba yang 
sama yang membunuh raja, dan 
mereka semua yang berada ber-
samanya, dan datang kepada ratu, 
ke tempat di mana dia duduk; 
dan mereka semua bersaksi kepa-
danya bahwa raja dibunuh oleh 
para hambanya sendiri; dan me-
reka berkata juga: mereka telah 

melarikan diri; bukankah ini ber-
saksi terhadap mereka? dan demi-
kianlah mereka memuaskan ratu 
mengenai kematian raja.

35  dan ter jadi lah  bahwa 
amalikia mengupayakan rasa 
berkenan dari ratu, dan meng-
ambil dia baginya menjadi istri; 
dan demikianlah dengan peni-
puannya, dan dengan bantuan 
para hambanya yang licik, dia 
mendapatkan kerajaan; ya, dia 
diakui sebagai raja atas seluruh 
negeri, di antara semua orang 
laman, yang a terdiri dari orang 
laman dan orang lemuel dan 
orang ismael, dan semua pembe-
lot dari orang-orang Nefi, sejak 
masa pemerintahan Nefi hingga 
waktu sekarang.

36 Sekarang, para a pembelot ini, 
memiliki petunjuk yang sama 
dan keterangan yang sama dari 
orang-orang Nefi, ya, setelah di-
beri petunjuk dengan b pengeta-
huan yang sama tentang tuhan, 
walaupun demikian, adalah 
aneh untuk menuturkan, tidak 
lama setelah pembelotan me-
reka, mereka menjadi lebih ter-
keraskan dan c tanpa sesal, dan 
lebih liar, jahat dan garang dari-
pada orang-orang laman—me-
neguk habis tradisi orang-orang 
laman; memberikan jalan pada 
kemalasan, dan segala macam 
pengumbaran nafsu; ya, sama 
sekali melupakan tuhan allah 
mereka.

 35 a yakub 1:13–14.
 36 a PtS Kemurtadan.

  b ibr. 10:26–27;  
alma 24:30.

  c yer. 8:12.
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PaSal 48

Amalikia menggalang orang-orang 
Laman melawan orang-orang Nefi—
Moroni mempersiapkan bangsa-
nya untuk membela perkara orang 
Kristen—Dia bersukacita dalam ke-
merdekaan dan kebebasan dan ada-
lah orangnya Allah yang perkasa. 
Kira-kira tahun 72 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa, 
sesegera amalikia telah men-
dapatkan kerajaan dia mulai 
mengilhami hati orang-orang 
laman melawan orang-orang 
Nefi; ya, dia menetapkan para 
pria untuk berbicara kepada 
orang-orang laman dari menara-
menara mereka, melawan orang-
orang Nefi.

2 dan demikianlah dia meng-
ilhami hati mereka melawan 
orang-orang Nefi, sedemikian 
rupa sehingga di penghujung 
tahun kesembilan belas masa 
pemerintahan para hakim, dia 
setelah mencapai rancangannya 
sejauh ini, ya, setelah dijadikan 
raja atas orang-orang laman,  
dia berupaya juga untuk berkua-
sa atas seluruh negeri, ya, dan  
semua orang yang berada di ne-
geri itu, orang-orang Nefi seperti 
juga orang-orang laman.

3 Oleh karena itu dia telah men-
capai rancangannya, karena dia 
telah mengeraskan hati orang-
orang laman dan membutakan 
pikiran mereka, dan menghasut 

mereka pada amarah, sedemi-
kian rupa sehingga dia telah 
mengumpulkan bersama se-
jumlah besar bala tentara untuk 
pergi bertempur melawan orang-
orang Nefi.

4 Karena dia bertekad, karena 
besarnya jumlah orangnya, un-
tuk mengalahkan orang-orang 
Nefi dan membawa mereka ke 
dalam perbudakan.

5 dan demikianlah dia mene-
tapkan para a panglima utama 
dari orang-orang Zoram, mereka 
yang paling kenal dengan keku-
atan orang-orang Nefi, dan tem-
pat-tempat perlindungan mereka, 
dan bagian yang paling lemah 
dari kota-kota mereka; oleh ka-
rena itu dia menetapkan mereka 
untuk menjadi panglima utama 
atas pasukannya.

6 dan terjadilah bahwa me-
reka membawa perkemahan 
mereka, dan bergerak maju me-
nuju tanah Zarahemla di padang 
belantara.

7 Sekarang, terjadilah bahwa se-
mentara amalikia telah demikian 
mendapatkan kekuasaan dengan 
penipuan dan tipuan, moroni, se-
baliknya, telah a mempersiapkan 
pikiran orang-orang untuk setia 
kepada tuhan allah mereka.

8 ya, dia telah memperkuat pa-
sukan orang Nefi, dan mendiri-
kan benteng-benteng kecil, atau 
tempat-tempat perlindungan; 
membangun gundukan tanah 
di sekitarnya untuk mengitari 

48 5 a alma 43:6.  7 a alma 49:8.
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pasukannya, dan juga memba-
ngun tembok-tembok batu untuk 
mengelilingi mereka, di sekitar 
kota-kota mereka dan perbatasan 
negeri mereka; ya, seluruhnya se-
kitar negeri itu.

9 dan di benteng pertahanan 
mereka yang paling lemah dia 
tempatkan jumlah orang yang le-
bih banyak; dan demikianlah dia 
membentengi dan memperkuat 
tanah yang dimiliki oleh orang-
orang Nefi.

10 dan demikianlah dia ber-
siap untuk a mendukung kemer-
dekaan mereka, tanah mereka, 
istri mereka, dan anak mereka, 
dan kedamaian mereka, dan agar 
mereka boleh hidup bagi tuhan 
allah mereka, dan agar mereka 
boleh mempertahankan apa yang 
disebut oleh musuh mereka per-
kara orang Kristen.

11 dan moroni adalah pria yang 
kuat dan perkasa; dia adalah pria 
yang memiliki a pengertian yang 
sempurna; ya, pria yang tidak se-
nang akan pertumpahan darah; 
pria yang jiwanya bersukacita 
dalam kemerdekaan dan kebe-
basan negerinya, dan saudara-
saudaranya dari penawanan dan 
perbudakan;

12 ya, seorang pria yang hatinya 
menggembung dengan ungkapan 
terima kasih kepada allahnya, 
untuk banyaknya hak istimewa 
dan berkat yang dia limpah-
kan ke atas umat-Nya; seorang 

pria yang bekerja dengan amat 
keras demi a kesejahteraan dan  
keamanan bangsanya.

13 ya, dan dia adalah seorang 
pria yang teguh dalam iman ke-
pada Kristus, dan dia telah a ber-
sumpah dengan sebuah sumpah 
untuk membela bangsanya, hak-
nya, dan negerinya, dan agama-
nya, bahkan sampai hilangnya 
darahnya.

14 Sekarang, orang-orang Nefi 
diajar untuk mempertahankan 
diri mereka terhadap musuh 
mereka, bahkan sampai pertum-
pahan darah jika perlu; ya, dan 
mereka juga diajar untuk a tidak 
pernah melakukan serangan, ya, 
dan untuk tidak pernah meng-
angkat pedang kecuali untuk 
melawan musuh, kecuali untuk 
melindungi nyawa mereka.

15 dan inilah iman mereka, 
bahwa dengan melakukan demi-
kian allah akan memakmurkan 
mereka di tanah itu, atau dengan 
perkataan lain, jika mereka setia 
dalam menaati perintah-perintah 
allah maka dia akan memak-
murkan mereka di tanah itu; ya, 
memperingatkan mereka untuk 
melarikan diri, atau untuk ber-
siap untuk perang, menurut ba-
haya mereka;

16 dan juga, bahwa allah akan 
menyingkapkan kepada mereka 
ke mana hendaknya mereka pergi 
untuk mempertahankan diri me-
reka melawan musuh mereka, 

 10 a alma 46:12–13.
 11 a PtS Pengertian.
 12 a PtS Kesejahteraan.

 13 a alma 46:20–22.
 14 a alma 43:46–47; 

3 Ne. 3:20–21; 

morm. 3:10–11;  
a&P 98:16.
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dan dengan melakukan demi-
kian, tuhan akan membebas-
kan mereka; dan inilah iman 
moroni, dan hatinya bersuka-
cita di dalamnya; a bukan da-
lam pertumpahan darah tetapi 
dalam melakukan yang baik, 
dalam melindungi bangsanya, 
ya, dalam menaati perintah-pe-
rintah allah, ya, dan melawan 
kedurhakaan.

17 ya, sesungguhnya, sesung-
guhnya aku berkata kepadamu, 
jika semua orang dahulu, dan se-
karang, dan senantiasa, seperti 
moroni, lihatlah, kekuatan neraka 
pun akan terguncang selamanya; 
ya, a iblis tidak akan pernah me-
miliki kuasa atas hati anak-anak 
manusia.

18 lihatlah, dia adalah seorang 
pria seperti amon, putra mosia, 
ya, dan bahkan para putra mosia 
yang lain, ya, dan juga alma dan 
para putranya, karena mereka se-
mua adalah orangnya allah.

19 Sekarang, lihatlah, helaman 
dan saudara-saudaranya tidak 
kurang bergunanya bagi orang-
orang daripada moroni; karena 
mereka mengkhotbahkan firman 
allah, dan mereka membaptis 
untuk pertobatan semua orang 
barang siapa akan menyimak 
perkataan mereka.

20 dan demikianlah mereka 
pergi, dan orang-orang a meren-
dahkan hati mereka karena per-
kataan mereka, sedemikian rupa 

sehingga mereka sangat b berke-
nan bagi tuhan, dan demikianlah 
mereka bebas dari peperangan 
dan perselisihan di antara me-
reka sendiri, ya, bahkan untuk 
kurun waktu empat tahun.

21 tetapi, seperti yang telah 
aku katakan, pada penghujung 
tahun kesembilan belas, ya, ter-
lepas dari kedamaian mereka di 
antara mereka sendiri, mereka 
terpaksa dengan enggan berju-
ang melawan saudara-saudara 
mereka, orang-orang laman.

22 ya, dan kesimpulannya, pe-
perangan mereka tidak pernah 
berhenti untuk kurun waktu 
bertahun-tahun melawan orang-
orang laman, terlepas dari ke-
engganan mereka yang besar.

23 Sekarang, mereka a menye-
sal mengangkat senjata mela-
wan orang-orang laman, karena 
mereka tidak senang akan per-
tumpahan darah; ya, dan ini 
belumlah semuanya—mereka 
menyesal menjadi alat dalam me-
ngirimkan sedemikian banyak-
nya saudara mereka keluar dari 
dunia ini ke suatu dunia kekal, 
tidak siap untuk menemui allah 
mereka.

24 Walaupun demikian, me-
reka tidak dapat membiarkan 
untuk menyerahkan nyawa me-
reka, bahwa a istri mereka dan 
anak mereka akan dibantai oleh 
kekejaman barbar dari mereka 
yang dahulunya adalah saudara-

 16 a alma 55:19.
 17 a 1 Ne. 22:26;  

3 Ne. 6:15.

 20 a PtS rendah hati, 
Kerendahan hati.

  b 1 Ne. 17:35.

 23 a a&P 42:45.
 24 a alma 46:12. 
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saudara mereka, ya, dan telah 
b membelot dari gereja mereka, 
dan telah meninggalkan mereka 
dan telah berniat untuk meng-
hancurkan mereka dengan ber-
gabung dengan orang-orang 
laman.

25 ya, mereka tidak tahan bahwa 
saudara-saudara mereka akan 
bersukacita atas darah orang-
orang Nefi, selama ada siapa pun 
yang akan menaati perintah-pe-
rintah allah, karena janji tuhan 
adalah, jika mereka akan mena-
ati perintah-perintah-Nya mereka 
akan makmur di tanah itu.

PaSal 49

Orang-orang Laman yang menyerbu 
tak sanggup merebut Kota Amoniha 
dan Nuh yang dibentengi—Amalikia 
mengutuk Allah dan bersumpah 
untuk meminum darah Moroni—
Helaman dan saudara-saudaranya 
terus menguatkan Gereja. Kira-kira 
tahun 72 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
dalam bulan kesebelas dari tahun 
kesembilan belas, pada hari kese-
puluh bulan itu, pasukan orang 
laman terlihat sedang mendekat 
menuju tanah amoniha.

2 dan lihatlah, kota telah diba-
ngun kembali, dan moroni te-
lah menempatkan pasukan di 
dekat perbatasan kota, dan me-
reka telah menumpukkan tanah 

di sekitarnya untuk melindungi 
mereka dari anak panah dan batu 
orang-orang laman; karena lihat-
lah, mereka bertempur dengan 
batu dan dengan anak panah.

3 lihatlah, aku berkata bahwa 
Kota a amoniha telah dibangun 
kembali. aku berkata kepadamu, 
ya, bahwa itu sebagian dibangun 
kembali; dan karena orang-orang 
laman telah menghancurkan-
nya sekali karena kedurhakaan 
orang-orang, mereka mengira 
bahwa itu akan kembali men-
jadi mangsa yang empuk bagi 
mereka.

4 tetapi lihatlah, betapa besar 
kekecewaan mereka; karena li-
hatlah, orang-orang Nefi telah 
menggali pematang dari tanah di 
sekitar mereka, yang sedemikian 
tingginya sehingga orang-orang 
laman tidak dapat melempar-
kan batu mereka dan anak pa-
nah mereka kepada mereka agar 
itu memberi dampak, tidak juga 
mereka dapat menyerang mereka 
kecuali melalui tempat jalan ma-
suk mereka.

5 Sekarang, pada waktu ini para 
panglima utama orang laman 
amat tercengang, karena kebijak-
sanaan orang-orang Nefi dalam 
mempersiapkan tempat-tempat 
keamanan mereka.

6 Sekarang, para pemimpin 
orang-orang laman telah me-
ngira, karena besarnya jumlah 
mereka, ya, mereka mengira 
bahwa mereka akan mendapat 

 24 b PtS Kemurtadan. 49 3 a alma 16:2–3, 9, 11.
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kesempatan istimewa untuk me-
nyerang mereka sebagaimana 
telah mereka sebelumnya laku-
kan; ya, dan mereka telah juga 
mempersiapkan diri mereka de-
ngan perisai, dan dengan lem-
pengan dada; dan mereka telah 
juga mempersiapkan diri me-
reka dengan pakaian dari kulit, 
ya, pakaian yang sangat tebal 
untuk menutupi ketelanjangan 
mereka.

7 dan dengan sedemikian di-
persiapkannya mereka mengira 
bahwa mereka akan dengan mu-
dah mengalahkan dan menun-
dukkan saudara-saudara mereka 
pada kuk perbudakan, atau mem-
bunuh dan membantai mereka 
menurut kesenangan mereka.

8 tetapi lihatlah, yang membuat 
mereka sepenuhnya tercengang, 
mereka a siap bagi mereka, de-
ngan suatu cara yang belum per-
nah dikenal di antara anak-anak 
lehi. Sekarang, mereka siap bagi 
orang-orang laman, untuk ber-
tempur menurut cara petunjuk 
dari moroni.

9 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman, atau orang-orang 
amalikia, amat tercengang pada 
cara persiapan perang mereka.

10 Sekarang, jika raja amalikia 
telah datang dari a tanah Nefi, di 
depan pasukannya, barangkali 
dia akan menyuruh orang-orang 
laman untuk menyerang orang-
orang Nefi di Kota amoniha; 

karena lihatlah, dia tidak peduli 
akan darah bangsanya.

11 tetapi lihatlah, amalikia sen-
diri tidak datang untuk bertem-
pur. dan lihatlah, para panglima 
utamanya tidak berani menye-
rang orang-orang Nefi di Kota 
amoniha, karena moroni telah 
mengubah pengelolaan urusan 
di antara orang-orang Nefi, se-
demikan rupa sehingga orang-
orang laman kecewa dengan 
tempat-tempat pertahanan me-
reka dan mereka tidak dapat me-
nyerang mereka.

12 Oleh karena itu mereka mun-
dur ke padang belantara, dan 
membawa perkemahan mereka 
dan bergerak menuju tanah Nuh, 
mengira itu akan menjadi tempat 
yang paling baik berikutnya bagi 
mereka untuk menyerang orang-
orang Nefi.

13 Karena mereka tidak tahu 
bahwa moroni telah memben-
tengi, atau telah membangun 
a benteng-benteng keamanan, un-
tuk setiap kota di seluruh tanah 
sekitarnya; oleh karena itu, me-
reka bergerak menuju tanah Nuh 
dengan suatu kebulatan tekad 
yang teguh; ya, para panglima 
utama mereka tampil ke depan 
dan mengambil sebuah sumpah 
bahwa mereka akan menghan-
curkan orang-orang kota itu.

14 tetapi lihatlah, yang mem-
buat mereka tercengang, Kota 
Nuh, yang sebelumnya telah 

 8 a alma 48:7–10.
 10 a 2 Ne. 5:8; Omni 1:12; 

alma 47:1.
 13 a alma 48:8.
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merupakan sebuah tempat yang 
lemah, sekarang telah, melalui 
cara moroni, menjadi kuat, ya, 
bahkan melampaui kekuatan 
Kota amoniha.

15 dan sekarang, lihatlah, inilah 
kebijaksanaan menurut moroni; 
karena dia telah mengira bahwa 
mereka akan ketakutan akan Kota 
amoniha; dan karena Kota Nuh 
sebelumnya telah merupakan ba-
gian yang paling lemah di negeri 
itu, oleh karena itu mereka akan 
berbaris ke sana untuk bertem-
pur; dan demikianlah itu menu-
rut hasratnya.

16 dan lihatlah, moroni telah 
menetapkan lehi untuk men-
jadi panglima utama atas orang-
orang di kota itu; dan itu adalah 
lehi yang a sama itu yang ber-
perang melawan orang-orang 
laman di lembah sebelah timur 
Sungai Sidon.

17 dan sekarang, lihatlah ter-
jadilah, bahwa ketika orang-
orang laman telah mendapati 
bahwa lehi mengomando kota 
itu mereka kembali kecewa, ka-
rena mereka amat takut kepada 
lehi; walaupun demikian para 
panglima utama mereka telah 
bersumpah dengan sebuah sum-
pah untuk menyerang kota itu; 
oleh karena itu, mereka mem-
bawa pasukan mereka.

18 Sekarang lihatlah, orang-
orang laman tidak dapat ma-
suk ke dalam benteng-benteng 
keamanan mereka melalui jalan 

lain mana pun kecuali melalui 
jalan masuk, karena tingginya 
gundukan yang telah dibangun, 
dan kedalaman parit yang telah 
digali di sekitarnya, kecuali me-
lalui jalan masuk.

19 dan demikianlah orang-
orang Nefi dipersiapkan untuk 
menghancurkan mereka semua 
yang akan berusaha untuk me-
manjat memasuki benteng mela-
lui jalan lain mana pun, dengan 
melemparkan batu dan anak pa-
nah kepada mereka.

20 demikianlah mereka dipersi-
apkan, ya, sekelompok pria me-
reka yang paling kuat, dengan 
pedang mereka dan umban me-
reka, untuk menghantam jatuh  
semua orang yang akan ber-
usaha masuk ke dalam tempat 
keamanan mereka melalui tem-
pat jalan masuk; dan demikian-
lah mereka dipersiapkan untuk 
mempertahankan diri mereka ter-
hadap orang-orang laman.

21 dan terjadilah bahwa para 
panglima orang laman mem-
bawa pasukannya ke hadapan 
tempat jalan masuk, dan mulai 
berjuang melawan orang-orang 
Nefi, untuk masuk ke dalam tem-
pat keamanan mereka; tetapi li-
hatlah, mereka dihalau mundur 
dari waktu ke waktu, sedemi-
kian rupa sehingga mereka terbu-
nuh dengan suatu pembantaian 
yang hebat.

22 Sekarang, ketika mereka 
mendapati bahwa mereka tidak 

 16 a alma 43:35.
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dapat mendapatkan kekuasaan 
atas orang-orang Nefi melalui 
celah itu, mereka mulai meng-
gali gundukan tanah mereka agar  
mereka boleh mendapatkan sua tu 
celah bagi pasukan mereka, agar 
mereka boleh memiliki peluang 
yang setara untuk berperang; 
tetapi lihatlah, dalam usaha ini 
mereka tersapu habis oleh batu 
dan anak panah yang dilempar-
kan kepada mereka, dan alih-
alih mengisi parit-parit mereka 
dengan meruntuhkan gundukan 
tanah, itu terisi sampai ukuran 
tertentu dengan orang mati dan 
tubuh terluka mereka.

23 demikianlah orang-orang 
Nefi memiliki segala kekuasaan 
atas musuh mereka; dan de-
mikianlah orang-orang laman 
berusaha menghancurkan orang-
orang Nefi sampai para panglima 
utama mereka semuanya terbu-
nuh; ya, dan lebih daripada se-
ribu orang laman terbunuh, 
sementara, sebaliknya, tidak ada 
satu jiwa pun dari orang-orang 
Nefi yang terbunuh.

24 ada kira-kira lima puluh 
orang yang terluka, yang telah 
terbuka terhadap anak panah 
orang-orang laman melalui ce-
lah itu, tetapi mereka terlin-
dungi oleh perisai mereka, dan 
lempengan dada mereka, dan 
ketopong besi mereka, sedemi-
kian rupa sehingga luka me-
reka adalah pada tungkai kaki 

mereka, yang banyak darinya 
sangat parah.

25 dan terjadilah, bahwa ke-
tika orang-orang laman meli-
hat bahwa para panglima utama 
mereka semuanya terbunuh me-
reka melarikan diri ke padang 
belantara. dan terjadilah bahwa 
mereka kembali ke tanah Nefi, 
untuk memberi tahu raja mereka, 
amalikia, yang adalah orang Nefi 
berdasarkan kelahiran, mengenai 
kekalahan besar mereka.

26 dan terjadilah bahwa dia 
amatlah marah terhadap orang-
orangnya, karena dia tidak men-
capai hasratnya atas orang-orang 
Nefi; dia tidak menundukkan me-
reka pada kuk perbudakan.

27 ya, dia amat geram, dan 
dia a mengutuk allah, dan juga 
moroni, bersumpah dengan se-
buah b sumpah bahwa dia akan 
meminum darahnya; dan ini ka-
rena moroni telah menaati perin-
tah-perintah allah dalam bersiap 
bagi keamanan bangsanya.

28 dan terjadilah, bahwa seba-
liknya, orang-orang Nefi a berte-
rima kasih kepada tuhan allah 
mereka, karena kuasa-Nya yang 
tiada tara dalam membebas-
kan mereka dari tangan musuh 
mereka.

29 dan demikianlah berakhir 
tahun kesembilan belas masa 
pemerintahan para hakim atas 
orang-orang Nefi.

30 ya, dan ada kedamaian 

 27 a PtS hujat, 
Penghujatan.

  b Kis. 23:12.
 28 a PtS terima Kasih.
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berkelanjutan di antara mereka, 
dan kemakmuran yang amat sa-
ngat di dalam gereja karena per-
hatian dan ketekunan mereka 
yang mereka berikan pada fir-
man allah, yang dimaklumkan 
kepada mereka oleh helaman, 
dan Siblon, dan Korianton, dan 
amon dan saudara-saudara-
nya, ya, dan oleh mereka semua 
yang telah ditahbiskan melalui 
a tata tertib kudus allah, dibap-
tis untuk pertobatan, dan di-
utus untuk berkhotbah ke antara 
orang-orang.

PaSal 50

Moroni membentengi tanah orang-
orang Nefi—Mereka membangun 
banyak kota baru—Peperangan dan 
kehancuran menimpa orang-orang 
Nefi pada masa kejahatan dan ke-
kejian mereka—Morianton dan 
para pembelotnya dikalahkan oleh 
Teankum—Nefiha mati, dan put-
ranya Pahoran mengisi kursi keha-
kiman. Kira-kira tahun 72–67 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
moroni tidak berhenti membuat 
persiapan untuk perang, atau un-
tuk membela bangsanya mela-
wan orang-orang laman; karena 
dia menyuruh agar pasukannya 
hendaknya mulai pada permu-
laan tahun kedua puluh masa 
pemerintahan para hakim, agar 
mereka hendaknya mulai untuk 

menggali timbunan tanah di se-
kitar semua kota, di seluruh 
tanah yang dimiliki oleh orang-
orang Nefi.

2 dan di atas puncak pema-
tang-pematang dari tanah ini 
dia menyuruh agar hendaknya 
ada kayu-kayu, ya, bangunan-
bangunan dari kayu dibangun 
hingga ketinggian seorang pria, 
di sekitar kota-kota.

3 dan dia menyuruh agar di atas 
bangunan-bangunan dari kayu 
itu hendaknya ada sebuah rangka 
tiang-tiang pancang dibangun di 
atas kayu-kayu itu di sekitarnya; 
dan itu kuat dan tinggi.

4 dan dia menyuruh agar me-
nara-menara didirikan yang 
menghadap ke bawah pada ba-
ngunan-bangunan tiang pancang, 
dan dia menyuruh tempat-tem-
pat keamanan dibangun di atas 
menara-menara itu, agar batu 
dan anak panah orang-orang 
laman tidak dapat menyakiti 
mereka.

5 dan itu dipersiapkan agar 
mereka dapat melemparkan 
batu dari puncaknya, menurut 
kesenangan mereka dan keku-
atan mereka, dan membunuh 
dia yang akan berusaha untuk 
menghampiri ke dekat tembok-
tembok kota.

6 demikianlah moroni memper-
siapkan kubu-kubu pertahanan 
menghadapi kedatangan musuh 
mereka, di sekitar setiap kota di 
seluruh negeri.

 30 a alma 43:2.
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7 dan terjadilah bahwa moroni 
menyuruh agar pasukannya hen-
daknya pergi ke padang belan-
tara timur; ya, dan mereka pergi 
dan menghalau semua orang 
laman yang berada di padang 
belantara timur ke negeri me-
reka sendiri, yang berada di se-
latan tanah Zarahemla.

8 dan tanah Nefi terbentang 
pada suatu lintasan lurus dari 
laut timur ke barat.

9 dan terjadilah bahwa ketika 
moroni telah menghalau semua 
orang laman keluar dari padang 
belantara timur, yang berada di 
utara dari tanah kepemilikan me-
reka sendiri, dia menyuruh agar 
penghuni yang berada di tanah 
Zarahemla dan di tanah sekitar-
nya hendaknya pergi ke padang 
belantara timur, bahkan sampai 
perbatasan dekat tepi laut, dan 
menguasai tanah itu.

10 dan dia juga menempat-
kan pasukan di selatan, di per-
batasan kepemilikan mereka, 
dan menyuruh mereka untuk 
mendirikan a benteng-benteng 
pertahanan agar mereka boleh 
mengamankan pasukan mereka 
dan bangsa mereka dari tangan 
musuh mereka.

11 dan demikianlah dia me-
nyingkirkan seluruh kubu per-
tahanan orang-orang laman di 
padang belantara timur, ya, dan 
juga di barat, membentengi ga-
ris antara orang-orang Nefi dan 
orang-orang laman, antara tanah 

Zarahemla dan tanah Nefi, dari 
laut barat, menyusuri hulu Su-
ngai Sidon—orang-orang Nefi 
memiliki seluruh tanah sebelah 
utara, ya, bahkan seluruh tanah 
yang berada sebelah utara ta-
nah Kelimpahan, menurut ke-
senangan mereka.

12 demikianlah moroni, ber-
sama pasukannya, yang bertam-
bah setiap hari karena jaminan 
perlindungan yang pekerjaannya 
wujudkan bagi mereka, berupaya 
untuk menyingkirkan keku-
atan dan kekuasaan orang-orang 
laman dari tanah kepemilikan 
mereka, agar mereka hendaknya 
tidak memiliki kekuasaan atas ta-
nah kepemilikan mereka.

13 dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi memulai landasan 
sebuah kota, dan mereka me-
nyebut nama kota itu moroni; 
dan itu berada di dekat laut ti-
mur; dan itu berada di selatan di 
dekat garis kepemilikan orang-
orang laman.

14 dan mereka juga memulai 
suatu landasan untuk sebuah 
kota antara Kota moroni dan 
Kota harun, menggabungkan 
perbatasan harun dan moroni; 
dan mereka menyebut nama kota 
itu, atau tanah itu, Nefiha.

15 dan mereka juga mulai pada 
tahun yang sama membangun ba-
nyak kota di utara, satu dengan 
suatu cara khusus yang mereka 
sebut lehi, yang terletak di utara 
dekat perbatasan tepi laut.

50 10 a alma 49:18–22.
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16 dan demikianlah berakhir 
tahun kedua puluh.

17 dan dalam keadaan makmur 
ini orang-orang Nefi berada pada 
permulaan tahun kedua puluh 
dan satu masa pemerintahan para 
hakim atas orang-orang Nefi.

18 dan mereka amat makmur, 
dan menjadi amat kaya; ya, me-
reka bertambah banyak dan men-
jadi kuat di negeri itu.

19 dan demikianlah kita lihat 
betapa penuh belas kasihan dan 
adilnya segala urusan tuhan, 
hingga digenapinyalah semua 
firman-Nya kepada anak-anak 
manusia; ya, kita dapat meli-
hat bahwa firman-Nya terbukti, 
bahkan pada waktu ini, yang 
dia firmankan kepada lehi, 
memfirmankan:

20 diberkatilah engkau dan 
anak-anakmu; dan mereka akan 
diberkati, sejauh mereka akan me-
naati perintah-perintah-Ku me-
reka akan makmur di tanah ini. 
tetapi ingatlah, sejauh mereka 
tidak akan menaati perintah-pe-
rintah-Ku mereka akan a dising-
kirkan dari hadirat tuhan.

21 dan kita lihat bahwa janji-
janji ini telah dibuktikan bagi 
orang-orang Nefi; karena ada-
lah pertengkaran mereka dan 
perselisihan mereka, ya, pem-
bunuhan mereka, dan penja-
rahan mereka, pemujaan berhala 
mereka, dan pelacuran mereka, 
dan kekejian mereka, yang ada 
di antara mereka sendiri, yang 

mendatangkan ke atas diri me-
reka peperangan mereka dan ke-
hancuran mereka.

22 dan mereka yang setia da-
lam menaati perintah-perin-
tah tuhan dibebaskan di segala 
waktu, sedangkan ribuan sau-
dara mereka yang jahat telah di-
serahkan pada perbudakan, atau 
untuk binasa oleh pedang, atau 
untuk merosot dalam ketidak-
percayaan, dan berbaur dengan 
orang-orang laman.

23 tetapi lihatlah tidak per-
nah ada a masa yang lebih baha-
gia di antara orang-orang Nefi, 
sejak masa Nefi, daripada pada 
masa moroni, ya, bahkan pada 
waktu ini, pada tahun kedua pu-
luh dan satu masa pemerintahan 
para hakim.

24 dan terjadilah bahwa ta-
hun kedua puluh dan dua masa 
pemerintahan para hakim juga 
berakhir dalam kedamaian; ya, 
dan juga tahun kedua puluh 
dan tiga.

25 dan terjadilah bahwa pada 
permulaan tahun kedua puluh 
dan empat masa pemerintahan 
para hakim, akan ada juga keda-
maian di antara orang-orang Nefi 
bila tidak terjadi suatu a perseli-
sihan yang terjadi di antara me-
reka mengenai tanah lehi, dan 
tanah morianton, yang berba-
tasan dengan perbatasan lehi; 
yang keduanya berada di per-
batasan dekat tepi laut.

26 Karena lihatlah, orang-orang 

 20 a a&P 1:14.  23 a mosia 2:41.  25 a PtS Perselisihan.
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yang memiliki tanah morianton 
menuntut sebagian dari tanah 
lehi; oleh karena itu mulailah 
terjadi suatu perselisihan yang 
hangat di antara mereka, sedemi-
kian rupa sehingga orang-orang 
morianton mengangkat senjata 
melawan saudara-saudara me-
reka, dan mereka bertekad de-
ngan pedang untuk membunuh 
mereka.

27 tetapi lihatlah, orang-orang 
yang memiliki tanah lehi mela-
rikan diri ke perkemahan moroni, 
dan memohon kepadanya untuk 
bantuan; karena lihatlah mereka 
tidak berada dalam kekeliruan.

28 dan terjadilah bahwa ketika 
orang-orang morianton, yang di-
pimpin oleh seorang pria yang 
namanya adalah morianton, 
mendapati bahwa orang-orang 
lehi telah melarikan diri ke per-
kemahan moroni, mereka amat 
penuh ketakutan bahwa pasukan 
moroni akan menyerang mereka 
dan menghancurkan mereka.

29 Oleh karena itu, morianton 
menaruhnya ke dalam hati me-
reka bahwa mereka hendaknya 
melarikan diri ke tanah yang ber-
ada di sebelah utara, yang ter-
tutup oleh kumpulan air yang 
banyak, dan mengambil kepe-
milikan atas tanah yang berada 
di sebelah utara.

30 dan lihatlah, mereka akan 
menjalankan rencana ini, (yang 
akan menjadi suatu penyebab 
untuk diratapi) tetapi lihatlah, 

morianton adalah seorang pria 
yang penuh emosi, oleh karena 
itu dia marah terhadap salah se-
orang hamba perempuannya, dia 
menyerangnya dan memukulnya 
berulang kali.

31 dan terjadilah bahwa dia 
melarikan diri, dan datang ke 
perkemahan moroni, dan mem-
beri tahu moroni segala sesuatu 
mengenai masalah itu, dan juga 
mengenai maksud mereka un-
tuk melarikan diri ke tanah se-
belah utara.

32 Sekarang, lihatlah, orang-
orang yang berada di tanah 
Kelimpahan, atau lebih tepat 
moroni, merasa takut bahwa me-
reka akan menyimak perkataan 
morianton dan bersatu dengan 
orang-orangnya, dan demikian-
lah dia akan mendapatkan kepe-
milikan atas bagian-bagian tanah 
itu, yang akan meletakkan suatu 
landasan bagi akibat yang serius 
di antara orang-orang Nefi, ya, 
yang akibat itu akan menuntun 
pada tumbangnya a kemerdekaan 
mereka.

33 Oleh karena itu moroni 
mengirimkan pasukan, ber-
sama perkemahan mereka, un-
tuk menghadang orang-orang 
morianton, untuk menghentikan 
pelarian mereka ke tanah sebe-
lah utara.

34 dan terjadilah bahwa mereka 
tidak menghadang mereka sam-
pai mereka telah datang ke per-
batasan tanah a Kemusnahan; dan 

 32 a PtS Kemerdekaan.  34 a alma 46:17.
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di sana mereka menghadang me-
reka, di dekat celah sempit yang 
menuju ke laut ke tanah sebelah 
utara, ya, di dekat laut, di barat 
dan di timur.

35 dan terjadilah bahwa pasuk an 
yang dikirim oleh moroni, yang 
dipimpin oleh seorang pria yang 
namanya adalah teankum, meng-
hadapi orang-orang morianton; 
dan sedemikian keras kepalanya 
orang-orang morianton, (diilhami 
oleh kejahatannya dan perkataan-
nya yang menyanjung-nyanjung) 
sehingga suatu pertempuran di-
mulai di antara mereka, yang di 
dalamnya teankum membunuh 
morianton dan mengalahkan  
pasukannya, dan menjadikan 
mereka tahanan, dan kembali 
ke perkemahan moroni. dan  
demikianlah berakhir tahun  
kedua puluh dan empat masa 
pemerintahan para hakim atas 
orang-orang Nefi.

36 dan demikianlah orang-
orang morianton dibawa kem-
bali. dan setelah pengikatan 
perjanjian mereka untuk memeli-
hara perdamaian mereka dikem-
balikan ke tanah morianton, dan 
sebuah persatuan terjadi antara 
mereka dan orang-orang lehi; 
dan mereka juga dikembalikan 
ke tanah mereka.

37 dan terjadilah bahwa pada 
tahun yang sama ketika orang-
orang Nefi telah memperoleh 
kedamaian dipulihkan kepada 
mereka, bahwa Nefiha, hakim 
kepala yang kedua, mati, setelah 
mengisi kursi kehakiman dengan 

kelurusan hati yang sempurna di 
hadapan allah.

38 Walaupun demikian, dia te-
lah menolak alma untuk meng-
ambil kepemilikan atas catatan 
itu dan benda itu yang diang-
gap oleh alma dan leluhurnya 
sebagai yang paling sakral; oleh 
karena itu alma telah menganu-
gerahkannya ke atas diri putra-
nya, helaman.

39 lihatlah, terjadilah bahwa 
putra Nefiha ditetapkan untuk 
mengisi kursi kehakiman, seba-
gai pengganti ayahnya; ya, dia 
ditetapkan sebagai hakim kepala 
dan pembesar atas orang-orang, 
dengan sebuah sumpah dan tata 
cara sakral untuk menghakimi 
dengan benar, dan untuk meme-
lihara kedamaian dan kebebasan 
orang-orang, dan memberikan 
kepada mereka hak-hak istimewa 
mereka yang sakral untuk me-
nyembah tuhan allah mereka, 
ya, untuk mendukung dan me-
melihara perkara allah sepanjang 
hidupnya, dan membawa yang 
jahat pada keadilan menurut tin-
dak kejahatan mereka.

40 Sekarang, lihatlah, namanya 
adalah Pahoran. dan Pahoran 
mengisi kursi ayahnya, dan me-
mulai pemerintahannya pada 
akhir tahun kedua puluh dan em-
pat, atas orang-orang Nefi.

PaSal 51

Orang-orang pendukung raja 
berupaya mengubah hukum dan 
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mengangkat seorang raja—Pahoran 
dan orang-orang pendukung kebe-
basan didukung oleh suara rakyat—
Moroni memaksa para pendukung 
raja mempertahankan negeri mereka 
atau dihukum mati—Amalikia dan 
orang-orang Laman merebut banyak 
kota yang dibentengi—Teankum me-
mukul mundur penyerbuan orang 
Laman dan membunuh Amalikia 
di dalam tendanya. Kira-kira tahun 
67–66 SM.

dan sekarang, terjadilah pada 
permulaan tahun kedua puluh 
dan lima masa pemerintahan 
para hakim atas orang-orang 
Nefi, mereka telah menegakkan 
perdamaian antara orang-orang 
lehi dan orang-orang morianton 
mengenai tanah mereka, dan te-
lah memulai tahun kedua puluh 
dan lima dalam kedamaian;

2 Walaupun demikian, mereka 
tidak lama mempertahankan ke-
damaian menyeluruh di negeri 
itu, karena mulai terjadi suatu 
perselisihan di antara orang-
orang mengenai hakim kepala 
Pahoran; karena lihatlah, ada se-
bagian dari orang-orang itu yang 
berhasrat agar beberapa pokok 
tertentu dari hukum hendak-
nya diubah.

3 tetapi lihatlah, Pahoran ti-
dak mau mengubah tidak juga 
membiarkan hukum diubah; 
oleh karena itu, dia tidak menyi-
mak mereka yang telah mengi-
rimkan suara mereka bersama 
petisi mereka mengenai pengu-
bahan hukum.

4 Oleh karena itu, mereka yang 
berhasrat agar hukum hendak-
nya diubah marah terhadapnya, 
dan berhasrat agar dia hendak-
nya tidak lagi menjadi hakim ke-
pala atas negeri itu; oleh karena 
itu timbullah suatu perbantahan 
yang hangat mengenai masalah 
itu, tetapi tidak sampai pada per-
tumpahan darah.

5 dan terjadilah bahwa mereka 
yang berhasrat agar Pahoran hen-
daknya dilengserkan dari kursi 
kehakiman disebut orang-orang 
pendukung raja, karena mereka 
berhasrat agar hukum hendak-
nya diubah dengan suatu cara 
untuk menumbangkan peme-
rintahan yang bebas dan untuk 
menetapkan seorang raja atas 
negeri itu.

6 dan mereka yang berhasrat 
agar Pahoran hendaknya tetap 
sebagai hakim kepala atas ne-
geri itu mengambil ke atas diri 
mereka nama orang-orang pen-
dukung kebebasan; dan demi-
kianlah terjadi perpecahan di 
antara mereka, karena orang-
orang pendukung kebebasan 
telah bersumpah atau membuat 
perjanjian untuk mempertahan-
kan hak mereka dan hak istimewa 
agama mereka melalui suatu pe-
merintahan yang bebas.

7 dan terjadilah bahwa ma-
salah perselisihan mereka ini 
dibereskan melalui suara rak-
yat. dan terjadilah bahwa suara 
rakyat berpihak kepada orang-
orang pendukung kebebasan, 
dan Pahoran mempertahankan 
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kursi kehakiman, yang menye-
babkan kesukacitaan yang be-
sar di antara saudara-saudara 
Pahoran dan juga banyak dari 
orang-orang pendukung kemer-
dekaan, yang juga membungkam 
orang-orang pendukung raja, 
sehingga mereka tidak berani 
menentang tetapi terpaksa me-
nyokong perkara kebebasan.

8 Sekarang, mereka yang ber-
pihak kepada raja adalah me-
reka dari a kalangan ningrat, dan 
mereka berupaya untuk men-
jadi raja; dan mereka didukung 
oleh mereka yang mengupaya-
kan kekuasaan dan wewenang 
atas rakyat.

9 tetapi lihatlah, ini adalah su-
atu masa yang kritis bagi per-
selisihan seperti itu di antara 
orang-orang Nefi; karena lihatlah, 
amalikia telah kembali mengha-
sut hati orang-orang laman me-
lawan orang-orang Nefi, dan dia 
sedang mengumpulkan bersama 
para serdadu dari seluruh bagian 
negerinya, dan mempersenjatai 
mereka, dan bersiap untuk pe-
rang dengan segenap ketekunan; 
karena dia telah a bersumpah un-
tuk meminum darah moroni.

10 tetapi lihatlah, kita akan 
lihat bahwa janjinya yang dia 
buat adalah gegabah; walau-
pun demikian, dia mempersi-
apkan dirinya dan pasukannya 
untuk datang bertempur mela-
wan orang-orang Nefi.

11 Sekarang, pasukannya ti-

daklah demikian banyak seperti 
adanya mereka sebelumnya, 
karena beribu-ribu orang yang 
telah dibunuh oleh tangan orang-
orang Nefi; tetapi terlepas dari 
kekalahan mereka yang besar, 
amalikia telah mengumpulkan 
bersama pasukan yang memukau 
besarnya, sedemikian rupa se-
hingga dia tidak merasa takut un-
tuk pergi ke tanah Zarahemla.

12 ya, bahkan amalikia sen-
diri pergi, di depan orang-orang 
laman. dan itu adalah pada ta-
hun kedua puluh dan lima masa 
pemerintahan para hakim; dan 
adalah pada waktu yang sama 
ketika mereka telah mulai mem-
bereskan urusan perselisihan me-
reka mengenai hakim kepala, 
Pahoran.

13 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka yang disebut orang-orang 
pendukung raja telah mendengar 
bahwa orang-orang laman se-
dang datang untuk bertempur 
melawan mereka, mereka gem-
bira dalam hati mereka; dan 
mereka menolak untuk meng-
angkat senjata, karena mereka 
demikian geram terhadap ha-
kim kepala, dan juga terhadap 
a orang-orang pendukung ke-
merdekaan, sehingga mereka 
tidak mau mengangkat senjata 
untuk mempertahankan negeri 
mereka.

14 dan terjadilah bahwa ketika 
moroni melihat ini, dan juga me-
lihat bahwa orang-orang laman 

51 8 a PtS Kesombongan.  9 a alma 49:26–27.  13 a alma 46:10–16.
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sedang datang ke perbatasan ne-
geri, dia amat geram karena si-
kap keras kepala orang-orang itu 
yang telah dia layani dengan de-
mikian penuh ketekunan untuk 
lindungi; ya, dia amat geram; ji-
wanya dipenuhi dengan amarah 
terhadap mereka.

15 dan terjadilah bahwa dia 
mengirim suatu petisi, dengan 
suara rakyat, kepada pembesar 
negeri, menghasratkan agar dia 
hendaknya membacanya, dan 
memberi dia (moroni) kuasa un-
tuk memaksa para pembelot itu 
untuk mempertahankan negeri 
mereka atau untuk menghukum 
mati mereka.

16 Karena adalah kepeduliannya 
yang pertama untuk mengakhiri 
perselisihan dan pembelotan se-
perti itu di antara rakyat; karena 
lihatlah, ini telah hingga kini 
menjadi suatu penyebab dari se-
luruh kehancuran mereka. dan 
terjadilah bahwa itu dikabulkan 
menurut suara rakyat.

17 dan terjadilah bahwa moroni 
memerintahkan agar pasukannya 
hendaknya pergi melawan orang-
orang pendukung raja itu, untuk 
meruntuhkan kesombongan me-
reka dan kebangsawanan mereka 
dan meratakan mereka dengan 
tanah, atau mereka hendaknya 
mengangkat senjata dan mendu-
kung perkara kemerdekaan.

18 dan terjadilah bahwa pasuk-
an itu berbaris maju melawan  
mereka; dan mereka meruntuh-

kan kesombongan mereka dan 
kebangsawanan mereka, sede-
mikian rupa sehingga sewaktu 
mereka mengangkat senjata pe-
rang mereka untuk berperang 
melawan orang-orangnya moroni 
mereka ditebas dan diratakan de-
ngan tanah.

19 dan terjadilah bahwa ada 
empat ribu dari para a pembelot 
itu yang ditebas dengan pedang; 
dan mereka dari para pemimpin 
mereka yang tidak terbunuh da-
lam pertempuran ditangkap dan 
dilemparkan ke dalam tahanan, 
karena tidak ada waktu untuk 
pengadilan mereka pada kurun 
waktu ini.

20 dan sisa dari para pembe-
lot itu, daripada dihantam ja-
tuh ke tanah dengan pedang, 
menyerah pada tunggul kemer-
dekaan, dan dipaksa mengibar-
kan a panji kemerdekaan di atas 
menara-menara mereka, dan di 
kota-kota mereka, dan mengang-
kat senjata untuk pertahanan ne-
geri mereka.

21 dan demikianlah moroni 
mengakhiri orang-orang pendu-
kung raja itu, sehingga tidak ada 
seorang pun yang dikenal dengan 
julukan orang-orang pendukung 
raja; dan demikianlah dia meng-
akhiri sikap keras kepala dan ke-
sombongan orang-orang itu yang 
mengaku berdarah bangsawan; 
tetapi mereka dibawa turun un-
tuk merendahkan hati mereka 
seperti saudara-saudara mereka, 

 19 a alma 60:16.  20 a alma 46:12–13.
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dan untuk bertempur dengan ga-
gah berani demi kebebasan me-
reka dari perbudakan.

22 lihatlah, terjadilah bahwa 
sementara a moroni sedang de-
mikian menumpas peperangan 
dan perselisihan di antara bang-
sanya sendiri, dan menunduk-
kan mereka pada kedamaian dan 
peradaban, dan membuat atur-
an-aturan untuk bersiap untuk 
perang melawan orang-orang 
laman, lihatlah, orang-orang 
laman telah datang ke tanah 
moroni, yang berada di perba-
tasan dekat tepi laut.

23 dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi tidaklah cukup kuat 
di Kota moroni; oleh karena itu 
amalikia menghalau mereka, 
membunuh banyak orang. dan 
terjadilah bahwa amalikia meng-
ambil kepemilikan atas kota, ya, 
kepemilikan atas seluruh ben-
teng pertahanan mereka.

24 dan mereka yang melarikan 
diri dari Kota moroni datang ke 
Kota Nefiha; dan juga orang-
orang Kota lehi juga berkumpul 
bersama, dan membuat persi-
apan dan siap menyambut orang-
orang laman untuk bertempur.

25 tetapi terjadilah bahwa 
amalikia tidak akan membiar-
kan orang-orang laman pergi 
menuju Kota Nefiha untuk ber-
tempur, tetapi menahan mereka 
di dekat tepi laut, meninggal-
kan orang-orang di setiap kota 

untuk mempertahankan dan 
membelanya.

26 dan demikianlah dia terus-
kan, mengambil kepemilikan atas 
banyak kota, Kota Nefiha, dan 
Kota lehi, dan Kota morianton, 
dan Kota Omner, dan Kota Gid, 
dan Kota mulek, yang semuanya 
berada di perbatasan timur de-
kat tepi laut.

27 dan demikianlah telah orang-
orang laman dapatkan, oleh keli-
cikan amalikia, demikian banyak 
kota, dengan bala tentara mereka 
yang tak terbilang jumlahnya, 
yang semuanya dengan kuat di-
bentengi menurut cara a benteng-
benteng pertahanan moroni; 
yang semuanya menyediakan ku-
bu-kubu pertahanan bagi orang-
orang laman.

28 dan terjadilah bahwa mereka 
bergerak ke perbatasan tanah 
Kelimpahan, menghalau orang-
orang Nefi di hadapan mereka 
dan membunuh banyak orang.

29 tetapi terjadilah bahwa me-
reka dihadapi oleh teankum, yang 
telah a membunuh morianton dan 
telah menghadang orang-orang-
nya dalam pelariannya.

30 dan terjadilah bahwa dia 
menghadang amalikia juga, se-
waktu dia sedang berbaris maju 
bersama pasukannya yang ba-
nyak agar dia boleh mengambil 
kepemilikan atas tanah Kelim-
pahan, dan juga tanah sebelah 
utara.

 22 a PtS Panglima 
moroni.

 27 a alma 48:8–9.
 29 a alma 50:35.
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31 tetapi lihatlah dia mene-
mui kekecewaan karena dipu-
kul mundur oleh teankum dan 
orang-orangnya, karena mereka 
adalah pejuang hebat; karena se-
tiap orangnya teankum melebihi 
orang-orang laman dalam keku-
atan mereka dan dalam keteram-
pilan perang mereka, sedemikian 
rupa sehingga mereka memper-
oleh keunggulan atas orang-
orang laman.

32 dan terjadilah bahwa me-
reka mengacaukan mereka, se-
demikian rupa sehingga mereka 
membunuh mereka bahkan sam-
pai hari gelap. dan terjadilah 
bahwa teankum dan orang-
orangnya memancangkan ten-
da-tenda mereka di perbatasan 
tanah Kelimpahan; dan amalikia 
memancangkan tenda-tendanya 
di perbatasan di pantai dekat tepi 
laut, dan menurut cara ini me-
reka dihalau.

33 dan terjadilah bahwa ketika 
malam telah tiba, teankum dan 
para hambanya menyelinap dan 
pergi keluar pada malam hari, 
dan pergi ke dalam perkemahan 
amalikia; dan lihatlah, tidur te-
lah menguasai mereka karena ke-
letihan mereka yang hebat, yang 
disebabkan oleh kerja dan panas-
nya hari itu.

34  dan ter jadi lah  bahwa 
teankum menyelinap secara 
rahasia ke dalam tenda raja, 
dan menikamkan sebuah lem-
bing ke jantungnya; dan dia 
menyebabkan kematian raja 
dengan segera sehingga dia 

tidak membangunkan para 
hambanya.

35 dan dia kembali lagi secara 
rahasia ke perkemahannya sen-
diri, dan lihatlah, orang-orangnya 
sedang tertidur, dan dia memba-
ngunkan mereka dan memberi 
tahu mereka segala sesuatu yang 
telah dia lakukan.

36 dan dia menyuruh agar pa-
sukannya hendaknya berada da-
lam kesiapsiagaan, agar jangan 
orang-orang laman telah bangun 
dan akan menyerang mereka.

37 dan demikianlah berakhir 
tahun kedua puluh dan lima 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi; dan de-
mikianlah berakhir masa hidup 
amalikia.

PaSal 52

Amoron menggantikan Amalikia 
sebagai raja orang-orang Laman—
Moroni, Teankum, dan Lehi me-
mimpin orang-orang Nefi dalam 
suatu perang kemenangan mela-
wan orang-orang Laman—Kota 
Mulek direbut kembali, dan Yakub 
si orang Zoram terbunuh. Kira-kira 
tahun 66–64 SM.

dan sekarang, terjadilah pada 
tahun kedua puluh dan enam 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi, lihatlah, 
ketika orang-orang laman ba-
ngun pada pagi pertama bulan 
pertama, lihatlah, mereka men-
dapati amalikia mati di dalam 
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tendanya sendiri; dan mereka 
juga melihat bahwa teankum 
siap untuk menyulut pertem-
puran melawan mereka pada 
hari itu.

2 dan sekarang, ketika orang-
orang laman melihat ini mereka 
ketakutan; dan mereka mening-
galkan rancangan mereka untuk 
bergerak ke tanah sebelah utara, 
dan mundur bersama seluruh 
pasukan mereka ke Kota mulek, 
dan mencari perlindungan da-
lam benteng-benteng pertahanan 
mereka.

3 dan terjadilah bahwa saudara 
amalikia ditetapkan sebagai raja 
atas bangsa itu; dan namanya 
adalah amoron; demikianlah raja 
amoron, saudara raja amalikia, 
ditetapkan untuk memerintah se-
bagai penggantinya.

4 dan terjadilah bahwa dia me-
merintahkan agar orang-orang-
nya hendaknya mempertahankan 
kota-kota itu, yang telah mereka 
rebut melalui pertumpahan da-
rah; karena mereka tidak merebut 
kota mana pun kecuali mereka te-
lah kehilangan banyak darah.

5 dan sekarang, teankum me-
lihat bahwa orang-orang laman 
bertekad untuk mempertahankan 
kota-kota itu yang telah mereka 
rebut, dan bagian-bagian itu dari 
tanah yang telah mereka dapat-
kan kepemilikannya; dan juga 
melihat sangat besarnya jumlah 
mereka, teankum berpikir tidak-
lah arif bahwa dia akan berusaha 

untuk menyerang mereka di da-
lam benteng-benteng mereka.

6 tetapi dia menahan orang-
orangnya di sekitarnya, seolah-
olah sedang membuat persiapan 
untuk perang; ya, dan sebenarnya 
dia sedang bersiap untuk mem-
pertahankan dirinya terhadap 
mereka, dengan a membangun 
tembok-tembok di sekitarnya dan 
mempersiapkan tempat-tempat 
perlindungan.

7 dan terjadilah bahwa dia tetap 
demikian bersiap untuk perang 
sampai moroni telah mengirim-
kan sejumlah besar orang untuk 
memperkuat pasukannya.

8 dan moroni juga mengirim-
kan perintah kepadanya bahwa 
dia hendaknya menahan semua 
tahanan yang jatuh ke dalam ta-
ngannya; karena sebagaimana 
orang-orang laman telah me-
nangkap banyak tahanan, maka 
dia hendaknya menahan semua 
tahanan orang laman sebagai 
tebusan bagi mereka yang telah 
orang-orang laman tangkap.

9 dan dia juga mengirimkan 
perintah kepadanya bahwa dia 
hendaknya membentengi tanah 
Kelimpahan, dan mengaman-
kan a celah sempit yang menuju 
ke tanah sebelah utara, agar ja-
ngan orang-orang laman akan 
mendapatkan tempat itu dan 
akan memiliki kemampuan un-
tuk mengacaukan mereka pada 
setiap sisi.

10 dan moroni juga mengirim 

52 6 a alma 50:1–6; 53:3–5.  9 a alma 22:32; morm. 2:29.
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kepadanya, menghasratkannya 
agar dia akan setia dalam mem-
pertahankan penjuru tanah itu, 
dan agar dia akan mencari setiap 
kesempatan untuk mencambuk 
orang-orang laman di penjuru 
itu, sebanyaknya yang ada da-
lam kekuatannya, agar barang-
kali dia boleh merebut kembali 
dengan tipu muslihat atau suatu 
cara lain kota-kota itu yang te-
lah direbut dari tangan mereka; 
dan agar dia juga akan memben-
tengi dan memperkuat kota-kota 
di sekitarnya, yang belum jatuh 
ke dalam tangan orang-orang 
laman.

11 dan dia juga berkata kepada-
nya, aku mau datang kepadamu, 
tetapi lihatlah, orang-orang 
laman menyerang kami di per-
batasan negeri dekat laut barat; 
dan lihatlah, aku pergi melawan 
mereka, oleh karena itu aku tidak 
dapat datang kepadamu.

12 Sekarang, raja (amoron) telah 
berangkat dari tanah Zarahemla, 
dan telah menyingkapkan ke-
pada ratu mengenai kematian 
saudaranya, dan telah mengum-
pulkan bersama sejumlah besar 
orang, dan telah bergerak maju 
melawan orang-orang Nefi di 
perbatasan dekat laut barat.

13 dan demikianlah dia berikh-
tiar untuk mengacaukan orang-
orang Nefi, dan untuk menarik 
sebagian dari pasukan mereka 
ke bagian tanah itu, sementara 
dia telah memerintahkan mereka 
yang telah dia tinggalkan untuk 
memiliki kota-kota yang telah dia 

rebut, bahwa mereka hendaknya 
juga mengacaukan orang-orang 
Nefi di perbatasan dekat laut ti-
mur, dan hendaknya mengambil 
kepemilikan atas tanah mereka 
sebanyaknya yang ada dalam 
kekuatan mereka, menurut ke-
kuatan pasukan mereka.

14 dan demikian beradalah 
orang-orang Nefi dalam keadaan 
yang berbahaya itu pada akhir 
tahun kedua puluh dan enam 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi.

15 tetapi lihatlah, terjadilah 
pada tahun kedua puluh dan 
tujuh masa pemerintahan para 
hakim, bahwa teankum, atas 
perintah moroni—yang telah 
membentuk pasukan untuk me-
lindungi perbatasan selatan dan 
barat negeri, dan telah memulai 
barisannya menuju tanah Kelim-
pahan, agar dia dapat membantu 
teankum bersama orang-orang-
nya dalam merebut kembali ko-
ta-kota yang telah hilang dari 
mereka—

16 dan ter jadi lah  bahwa 
teankum telah menerima perin-
tah untuk mengadakan serangan 
ke atas Kota mulek, dan merebut-
nya kembali jika mungkin.

17  dan ter jadi lah  bahwa 
teankum membuat persiapan 
untuk mengadakan serangan ke 
atas Kota mulek, dan berbaris 
maju bersama pasukannya me-
lawan orang-orang laman; te-
tapi dia melihat bahwa adalah 
tidak mungkin bahwa dia dapat 
mengalahkan mereka sementara 
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mereka berada di dalam ben-
teng-benteng pertahanan mereka; 
oleh karena itu dia meninggal-
kan rancangannya dan kembali 
lagi ke Kota Kelimpahan, untuk 
menunggu datangnya moroni, 
agar dia boleh menerima keku-
atan bagi pasukannya.

18 dan terjadilah bahwa moroni 
tiba bersama pasukannya di ta-
nah Kelimpahan, pada peng-
hujung tahun kedua puluh dan 
tujuh masa pemerintahan para 
hakim atas orang-orang Nefi.

19 dan pada permulaan ta-
hun kedua puluh dan delapan, 
moroni dan teankum dan banyak 
dari para panglima utama meng-
adakan suatu dewan perang—
apa yang hendaknya mereka 
lakukan untuk menyebabkan 
orang-orang laman keluar me-
lawan mereka untuk bertempur; 
atau agar mereka boleh dengan 
suatu cara membujuk mereka 
keluar dari kubu-kubu perta-
hanan mereka, agar mereka bo-
leh memperoleh keunggulan 
atas mereka dan merebut kem-
bali Kota mulek.

20 dan terjadilah mereka mengi-
rim para duta kepada pasukan 
orang laman, yang melindungi 
Kota mulek, kepada pemimpin 
mereka, yang namanya adalah 
yakub, berhasrat agar dia akan 
keluar bersama pasukannya un-
tuk menghadapi mereka di atas 
dataran antara kedua kota itu. 
tetapi lihatlah, yakub, yang ada-
lah orang Zoram, tidak mau ke-
luar bersama pasukannya untuk 

menghadapi mereka di atas da-
taran itu.

21 dan terjadilah bahwa moroni, 
tanpa memiliki harapan untuk 
menghadapi mereka di atas tem-
pat yang adil, oleh karena itu, 
dia memutuskan sebuah rencana 
agar dia boleh memancing orang-
orang laman keluar dari kubu-
kubu pertahanan mereka.

22 Oleh karena itu dia menyu-
ruh agar teankum hendaknya 
membawa sejumlah kecil orang-
nya dan berbaris turun dekat tepi 
laut; dan moroni dan pasukan-
nya, pada malam hari, berbaris di 
padang belantara, di barat Kota 
mulek; dan demikianlah, pada 
keesokan harinya, ketika para pe-
ngawal orang laman telah me-
nemukan teankum, mereka lari 
dan memberitahukannya kepada 
yakub, pemimpin mereka.

23 dan terjadilah bahwa pasuk an 
orang laman berbaris maju me-
lawan teankum, mengira dengan 
jumlah mereka dapat mengalah-
kan teankum karena kecilnya 
jumlah miliknya. dan sewaktu 
teankum melihat pasukan orang 
laman keluar melawannya dia 
mulai mundur turun dekat tepi 
laut, sebelah utara.

24 dan terjadilah bahwa ke-
tika orang-orang laman meli-
hat bahwa dia mulai melarikan 
diri, mereka menjadi berani dan 
mengejar mereka dengan sema-
ngat. dan sementara teankum 
demikian menuntun orang-orang 
laman yang sedang mengejar 
mereka dengan sia-sia, lihatlah, 



520alma 52:25–34

moroni memerintahkan agar se-
bagian dari pasukannya yang 
berada bersamanya hendaknya 
berbaris maju ke dalam kota, 
dan mengambil kepemilikan 
atasnya.

25 dan demikianlah mereka la-
kukan, dan membunuh mereka 
semua yang telah ditinggalkan 
untuk melindungi kota itu, ya, 
mereka semua yang tidak mau 
menyerahkan senjata perang 
mereka.

26 dan demikianlah moroni 
telah mendapatkan kepemi-
likan atas Kota mulek dengan 
sebagian dari pasukannya, se-
mentara dia berbaris bersama 
sisanya untuk menghadapi 
orang-orang laman ketika me-
reka kembali dari pengejaran 
terhadap teankum.

27 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman mengejar teankum 
sampai mereka tiba di dekat Kota 
Kelimpahan, dan kemudian me-
reka dihadapi oleh lehi dan su-
atu pasukan kecil, yang telah 
ditinggalkan untuk melindungi 
Kota Kelimpahan.

28 dan sekarang, lihatlah, ke-
tika para panglima utama orang 
laman telah melihat lehi ber-
sama pasukannya datang mela-
wan mereka, mereka melarikan 
diri dalam kekacauan besar, agar 
jangan barangkali mereka tidak 
akan mencapai Kota mulek se-
belum lehi akan menyusul me-
reka; karena mereka lelah karena 

pergerakan barisan mereka, dan 
orang-orangnya lehi segar.

29 Sekarang,  orang-orang 
laman tidak tahu bahwa moroni 
telah berada di belakang mereka 
bersama pasukannya; dan yang 
mereka takuti hanyalah lehi ber-
sama orang-orangnya.

30 Sekarang, lehi tidak berhas-
rat untuk menyusul mereka sam-
pai mereka akan menghadapi 
moroni dan pasukannya.

31 dan terjadilah bahwa sebe-
lum orang-orang laman telah 
mundur jauh mereka dikepung 
oleh orang-orang Nefi, oleh 
orang-orangnya moroni pada 
satu pihak, dan orang-orangnya  
lehi pada pihak lain, yang semua-
nya segar dan penuh kekuatan; 
tetapi orang-orang laman lelah 
karena pergerakan barisan me-
reka yang jauh.

32 dan moroni memerintah-
kan orang-orangnya agar mereka 
hendaknya menyerang mereka 
sampai mereka telah menyerah-
kan senjata perang mereka.

33 dan terjadilah bahwa yakub, 
sebagai pemimpin mereka, yang 
adalah juga a orang Zoram, dan 
memiliki semangat yang tak 
tertaklukkan, dia memimpin 
orang-orang laman maju untuk 
bertempur dengan kegeraman 
yang sangat melawan moroni.

34 moroni berada pada lin-
tasan pergerakan barisan mereka, 
oleh karena itu yakub berte-
kad untuk membunuh mereka 

 33 a alma 31:12.
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dan memotong jalannya mela-
lui Kota mulek. tetapi lihatlah, 
moroni dan orang-orangnya le-
bih kuat; oleh karena itu mereka 
tidak memberi jalan di hadapan 
orang-orang laman.

35 dan terjadilah bahwa me-
reka bertempur pada kedua belah 
pihak dengan kegeraman yang 
sangat; dan ada banyak yang 
terbunuh pada kedua belah pi-
hak; ya, dan moroni terluka dan 
yakub terbunuh.

36 dan lehi mendesak bagian 
belakang mereka dengan kege-
raman yang sedemikian bersama 
orang-orangnya yang kuat, se-
hingga orang-orang laman yang 
berada di bagian belakang me-
nyerahkan senjata perang me-
reka; dan sisa dari mereka, yang 
dikacaukan dengan hebat, tidak 
tahu ke mana harus pergi atau 
menyerang.

37 Sekarang, moroni melihat 
kekacauan mereka, dia berkata 
kepada mereka: Jika kamu akan 
membawa ke sini senjata pe-
rangmu dan menyerahkannya, 
lihatlah kami akan menahan diri 
menumpahkan darahmu.

38 dan terjadilah bahwa ke-
tika orang-orang laman telah 
mendengar perkataan ini, para 
panglima utama mereka, me-
reka semua yang tidak terbunuh, 
maju ke muka dan melemparkan 
senjata perang mereka ke kaki 
moroni, dan juga memerintah-
kan orang-orang mereka agar 
mereka hendaknya melakukan 
yang sama.

39 tetapi lihatlah, ada banyak 
yang tidak mau; dan mereka yang 
tidak mau menyerahkan pedang 
mereka ditangkap dan diikat, 
dan senjata perang mereka di-
ambil dari mereka, dan mereka 
dipaksa untuk berbaris maju ber-
sama saudara-saudara mereka ke 
tanah Kelimpahan.

40 dan sekarang, jumlah ta-
hanan yang ditangkap melam-
paui lebih banyak daripada 
jumlah mereka yang telah ter-
bunuh, ya, lebih banyak daripada 
mereka yang telah terbunuh pada 
kedua belah pihak.

PaSal 53

Para tahanan orang Laman diguna-
kan untuk membentengi Kota Ke-
limpahan—Pembelotan di antara 
orang-orang Nefi mendatangkan ke-
menangan orang Laman—Helaman 
mengambil komando atas dua ribu 
putra teruna orang Amon. Kira-kira 
tahun 64–63 SM.

dan terjadilah bahwa mereka 
menempatkan para pengawal 
atas para tahanan orang laman, 
dan memaksa mereka untuk 
pergi dan menguburkan orang 
mati mereka, ya, dan juga yang 
mati dari orang-orang Nefi yang 
terbunuh; dan moroni menem-
patkan orang-orang atas diri 
mereka untuk menjaga mereka 
sementara mereka melaksana-
kan kerja mereka.

2 dan moroni pergi ke Kota 
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mulek bersama lehi, dan meng-
ambil komando atas kota itu dan 
memberikannya kepada lehi. Se-
karang, lihatlah, lehi ini adalah 
seorang pria yang telah berada 
bersama moroni dalam bagian 
yang lebih banyak dari seluruh 
pertempurannya; dan dia ada-
lah pria yang a seperti moroni, 
dan mereka bersukacita dalam 
keselamatan satu sama lain; ya, 
mereka dikasihi oleh satu sama 
lain, dan juga dikasihi oleh se-
mua orang Nefi.

3 dan terjadilah bahwa sete-
lah orang-orang laman menye-
lesaikan mengubur orang mati 
mereka dan juga yang mati dari 
orang-orang Nefi, mereka di-
bariskan kembali ke tanah Ke-
limpahan; dan teankum, atas 
perintah moroni, menyuruh 
agar mereka hendaknya mulai 
bekerja untuk menggali sebuah 
parit mengitari tanah atau kota, 
Kelimpahan.

4 dan dia menyuruh agar me-
reka hendaknya membangun a pa-
gar dari kayu di atas gundukan 
bagian dalam parit; dan mereka 
menumpukkan tanah dari parit 
pada pagar kayu itu; dan demi-
kianlah mereka menyuruh orang-
orang laman bekerja sampai 
mereka telah mengelilingi Kota 
Kelimpahan di sekitarnya de-
ngan sebuah tembok kuat dari 
kayu dan tanah, sampai suatu 
ketinggian yang sangat.

5 dan kota ini menjadi sebuah 

kubu pertahanan yang amat kuat 
senantiasa selamanya; dan di 
dalam kota ini mereka menjaga 
para tahanan orang laman; ya, 
bahkan di sebelah dalam tembok 
yang telah mereka suruh mereka 
bangun dengan tangan mereka 
sendiri. Sekarang, moroni ter-
paksa menyuruh orang-orang 
laman bekerja, karena adalah 
mudah untuk menjaga mereka 
saat dalam kerja mereka; dan dia 
menghasratkan seluruh pasukan-
nya ketika dia akan mengadakan 
serangan ke atas orang-orang 
laman.

6 dan terjadilah bahwa moroni  
telah demikian memperoleh 
sua tu kemenangan atas salah 
satu pasukan terbesar orang 
laman, dan telah mendapatkan 
kepemilikan atas Kota mulek, 
yang adalah salah satu kubu  
terkuat orang laman di tanah 
Nefi; dan demikianlah dia juga 
telah membangun sebuah kubu 
pertahanan untuk menahan para 
tahanannya.

7 dan terjadilah bahwa dia ti-
dak lagi mengusahakan pertem-
puran melawan orang-orang 
laman pada tahun itu, tetapi dia 
mengerahkan orang-orangnya 
dalam bersiap untuk perang, ya, 
dan dalam membuat benteng-
benteng pertahanan untuk ber-
jaga-jaga terhadap orang-orang 
laman, ya, dan juga membebas-
kan wanita mereka dan anak 
mereka dari bencana kelaparan 

53 2 a alma 48:16–17.  4 a alma 50:2–3.
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dan kesengsaraan, dan menye-
diakan makanan bagi pasukan 
mereka.

8 dan sekarang, terjadilah 
bahwa pasukan orang laman, 
di laut barat, selatan, saat keti-
dakhadiran moroni karena suatu 
persekongkolan di antara orang-
orang Nefi, yang menyebabkan 
pembelotan di antara mereka, 
telah memperoleh sebagian ta-
nah atas orang-orang Nefi, ya, 
sedemikian rupa sehingga me-
reka telah mendapatkan kepemi-
likan atas sejumlah kota mereka 
di bagian tanah itu.

9 dan demikianlah karena ke-
durhakaan di antara mereka sen-
diri, ya, karena pembelotan dan 
persekongkolan di antara me-
reka sendiri mereka ditempat-
kan dalam keadaan yang paling 
berbahaya.

10 dan sekarang, lihatlah, aku 
memiliki sedikit untuk dika-
takan mengenai a orang-orang 
amon, yang, pada awalnya, 
adalah orang-orang laman; te-
tapi melalui amon dan sauda-
ra-saudaranya, atau lebih tepat 
melalui kuasa dan firman allah, 
mereka telah b diinsafkan kepada 
tuhan; dan mereka telah dibawa 
ke tanah Zarahemla, dan telah 
sejak itu dilindungi oleh orang-
orang Nefi.

11 dan karena sumpah mereka, 
mereka telah ditahan dari meng-
angkat senjata melawan saudara-

saudara mereka; karena mereka 
telah mengambil sebuah sumpah 
bahwa mereka a tidak akan per-
nah menumpahkan darah lagi; 
dan menurut sumpah mereka, 
mereka akan binasa; ya, mereka 
akan membiarkan diri mereka 
jatuh ke dalam tangan sauda-
ra-saudara mereka, bila bukan 
karena rasa kasihan dan kasih 
yang besar yang telah amon dan 
saudara-saudaranya miliki bagi 
mereka.

12 dan karena alasan ini mereka 
dibawa ke tanah Zarahemla; dan 
mereka telah sejak itu a dilindungi 
oleh orang-orang Nefi.

13 tetapi terjadilah bahwa ke-
tika mereka melihat bahaya itu, 
dan banyaknya kesengsaraan 
dan kesukaran yang orang-
orang Nefi tanggung bagi me-
reka, mereka tergerak oleh rasa 
iba dan a berhasrat mengangkat 
senjata dalam pertahanan ne-
geri mereka.

14 tetapi lihatlah, sewaktu me-
reka hampir mengangkat senjata 
perang mereka, mereka dikalah-
kan oleh bujukan helaman dan 
saudara-saudaranya, karena me-
reka hampir a melanggar b sumpah 
yang telah mereka buat.

15 dan helaman merasa takut 
bahwa dengan melakukan de-
mikian mereka akan kehilangan 
jiwa mereka; oleh karena itu me-
reka semua yang telah masuk 
ke dalam perjanjian ini dipaksa 

 10 a alma 27:24–26.
  b alma 23:8–13.
 11 a alma 24:17–19.

 12 a alma 27:23.
 13 a alma 56:7.
 14 a Bil. 30:2.

  b PtS Sumpah.
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untuk melihat saudara-saudara 
mereka menempuh kesengsa-
raan mereka, dalam keadaan 
mereka yang berbahaya pada 
waktu ini.

16 tetapi lihatlah, terjadilah 
bahwa mereka memiliki banyak 
putra, yang tidak masuk ke da-
lam perjanjian bahwa mereka 
tidak akan mengangkat senjata 
perang mereka untuk memper-
tahankan diri mereka terhadap 
musuh mereka; oleh karena itu 
mereka berhimpun bersama pada 
waktu ini, sebanyak yang sang-
gup mengangkat senjata, dan me-
reka yang menyebut diri mereka 
orang-orang Nefi.

17 dan mereka masuk ke da-
lam sebuah perjanjian untuk 
berperang demi kemerdekaan 
orang-orang Nefi, ya, untuk me-
lindungi tanah itu sampai pe-
nyerahan nyawa mereka; ya, 
bahkan mereka membuat perjan-
jian bahwa mereka tidak pernah 
akan menyerahkan a kemerde-
kaan mereka, tetapi mereka akan 
berperang dalam segala keadaan 
untuk melindungi orang-orang 
Nefi dan diri mereka sendiri dari 
perbudakan.

18 Sekarang, lihatlah, ada dua 
ribu dari para pemuda itu, yang 
masuk ke dalam perjanjian ini 
dan mengangkat senjata perang 
mereka untuk mempertahankan 
negeri mereka.

19 dan sekarang, lihatlah, se-
bagaimana mereka tidak pernah 
hingga kini menjadi kerugian 
bagi orang-orang Nefi, mereka 
menjadi sekarang pada kurun 
waktu ini juga pendukung yang 
besar; karena mereka meng-
angkat senjata perang mereka, 
dan mereka menghendaki agar 
helaman hendaknya menjadi 
pemimpin mereka.

20 dan mereka semuanya ada-
lah orang muda, dan mereka 
amat gagah berani untuk a ke-
beranian, dan juga untuk keku-
atan dan kegiatan; tetapi lihatlah, 
ini belumlah semuanya—me-
reka adalah para pria yang b ju-
jur di segala waktu dalam hal 
apa pun yang dipercayakan ke-
pada mereka.

21 ya, mereka adalah para 
pria dengan kebenaran dan 
kesungguhan, karena mereka 
telah diajari untuk menaati pe-
rintah-perintah allah dan un-
tuk a berjalan dengan lurus di 
hadapan-Nya.

22 dan sekarang, terjadilah 
bahwa helaman berbaris di ha-
dapan a dua ribu serdadu te-
runanya, untuk mendukung 
orang-orang di perbatasan negeri 
di selatan dekat laut barat.

23 dan demikianlah berakhir 
tahun kedua puluh dan delapan 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi.

 17 a alma 56:47. 
PtS Kemerdekaan.

 20 a PtS Berani, 

Keberanian.
  b PtS integritas.
 21 a PtS Berjalan 

bersama allah.
 22 a alma 56:3–5. 
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PaSal 54

Amoron dan Moroni bernegosiasi 
untuk pertukaran tahanan—Moroni 
menuntut agar orang-orang Laman 
menarik diri dan menghentikan se-
rangan-serangan mereka yang bersi-
fat membunuh—Amoron menuntut 
agar orang-orang Nefi meletakkan 
senjata mereka dan tunduk kepada 
orang-orang Laman. Kira-kira ta-
hun 63 SM.

dan sekarang, terjadilah pada 
permulaan tahun kedua puluh 
dan sembilan masa pemerintahan 
para hakim, bahwa a amoron 
mengutus kepada moroni meng-
hasratkan agar dia akan bertu-
kar tahanan.

2 dan terjadilah bahwa moroni 
merasa amat bersukacita atas per-
mintaan ini, karena dia meng-
hasratkan perbekalan yang 
diberikan untuk tunjangan para 
tahanan orang laman untuk tun-
jangan bangsanya sendiri; dan 
dia juga menghasratkan bangsa-
nya sendiri untuk memperkuat 
pasukannya.

3  Sekarang ,  orang-orang 
laman telah menangkap ba-
nyak wanita dan anak, dan ti-
dak ada wanita tidak juga anak 
di antara para tahanan moroni, 
atau para tahanan yang telah 
moroni tangkap; oleh karena itu 
moroni memutuskan suatu tipu 
muslihat untuk mendapatkan 

sebanyak tahanan orang Nefi 
dari orang-orang laman yang 
dimungkinkan.

4 Oleh karena itu dia menulis 
sepucuk surat, dan mengirim-
kannya melalui hamba amoron, 
orang yang sama yang telah 
membawa sepucuk surat ke-
pada moroni. Sekarang, inilah 
perkataan yang dia tulis kepada 
amoron, mengatakan:

5 lihatlah, amoron, aku telah 
menulis kepadamu sedikit me-
ngenai perang ini yang telah 
kamu cetuskan melawan bang-
saku, atau lebih tepat yang a sau-
daramu telah cetuskan melawan 
mereka, dan yang kamu masih 
bertekad untuk teruskan setelah 
kematiannya.

6 lihatlah, aku mau memberi 
tahu kamu sedikit mengenai  
a keadilan allah, dan pedang dari 
kemurkaan mahakuasa-Nya, 
yang bergantung di atas dirimu 
kecuali kamu bertobat dan mena-
rik pasukanmu ke negerimu sen-
diri, atau tanah kepemilikanmu, 
yang adalah tanah Nefi.

7 ya, aku akan memberi tahu 
kamu hal-hal ini jika kamu 
mampu menyimaknya; ya, aku 
akan memberi tahu kamu me-
ngenai a neraka yang menyeram-
kan itu yang menunggu untuk 
menerima para b pembunuh se-
perti engkau dan saudaramu 
adanya, kecuali kamu bertobat 
dan menarik maksudmu yang  

54 1 a alma 52:3.
 5 a alma 48:1.

 6 a PtS Keadilan.
 7 a PtS Neraka.

  b alma 47:18, 22–24. 
PtS membunuh.
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bersifat membunuh, dan kem-
bali bersama pasukanmu ke ne-
gerimu sendiri.

8 tetapi karena kamu telah satu 
kali menolak hal-hal ini, dan telah 
berperang melawan umat tuhan, 
bahkan demikian pula aku boleh 
menyangka kamu akan melaku-
kannya lagi.

9 dan sekarang, lihatlah, kami 
siap untuk menyambutmu; ya, 
dan kecuali kamu menarik mak-
sudmu, lihatlah, kamu akan me-
nurunkan kemurkaan dari allah 
itu yang telah kamu tolak ke atas 
dirimu, bahkan menuju kehan-
curanmu sepenuhnya.

10 tetapi, sebagaimana tuhan 
hidup, pasukan kami akan me-
nyerangmu kecuali kamu mena-
rik diri, dan kamu akan segera 
dikunjungi oleh kematian, ka-
rena kami akan mempertahankan 
kota-kota kami dan tanah-tanah 
kami; ya, dan kami akan mem-
pertahankan agama kami dan 
perkara allah kami.

11 tetapi lihatlah, aku kira 
bahwa aku berbicara kepadamu 
mengenai hal-hal ini dengan 
sia-sia; atau aku kira bahwa 
engkau adalah a anak neraka; 
oleh karena itu aku akan me-
nutup suratku dengan mem-
beri tahu kamu bahwa aku tidak  
akan bertukar tahanan, kecua li 
dengan syarat bahwa kamu 
akan menyerahkan seorang 
pria dan istri dan anak-anak-
nya, untuk satu tahanan; jika 

ini keadaannya bahwa kamu 
akan melakukannya, aku akan 
bertukar.

12 dan lihatlah, jika kamu ti-
dak melakukan ini, aku akan 
datang melawanmu bersama pa-
sukanku; ya, bahkan aku akan 
mempersenjatai para wanitaku 
dan anakku, dan aku akan da-
tang melawanmu, dan aku akan 
mengikutimu bahkan ke nege-
rimu sendiri, yang adalah tanah 
a warisan kami yang pertama; ya, 
dan akan terjadi darah ganti da-
rah, ya, nyawa ganti nyawa; dan 
aku akan memerangimu bahkan 
sampai kamu dihancurkan dari 
muka bumi.

13 lihatlah, aku berada da-
lam amarahku, dan juga bang-
saku; kamu telah berupaya untuk 
membunuh kami, dan kami ha-
nya berupaya untuk memperta-
hankan diri kami sendiri. tetapi 
lihatlah, jika kamu berupaya 
untuk menghancurkan kami 
lagi kami akan berupaya un-
tuk menghancurkanmu; ya, dan 
kami akan mengupayakan tanah 
kami, tanah warisan kami yang 
pertama.

14 Sekarang, aku menutup su-
ratku. aku adalah moroni; aku 
adalah pemimpin dari orang-
orang Nefi.

15 Sekarang, terjadilah bahwa 
amoron, ketika dia telah me-
nerima surat ini, marah; dan 
dia menuliskan sepucuk su-
rat lain kepada moroni, dan 

 11 a yoh. 8:42–44.  12 a 2 Ne. 5:5–8.
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inilah kata-kata yang dia tulis, 
mengatakan:

16 aku adalah amoron, raja 
orang-orang laman; aku ada-
lah saudara amalikia yang te-
lah kamu a bunuh. lihatlah, aku 
akan membalas darahnya ke 
atas dirimu, ya, dan aku akan 
menyerangmu bersama pasuk-
anku karena aku tidak takut 
ancamanmu.

17 Karena lihatlah, leluhurmu 
berbuat ketidakadilan terhadap 
saudara-saudara mereka, sede-
mikian rupa sehingga mereka 
merampas dari mereka a hak 
mereka atas pemerintahan ke-
tika itu secara sah kepunyaan 
mereka.

18 dan sekarang, lihatlah, jika 
kamu akan meletakkan senja-
tamu, dan menjadikan dirimu 
tunduk untuk diperintah oleh 
mereka kepada siapa pemerin-
tahan secara sah adalah kepu-
nyaannya, maka akanlah aku 
menyuruh agar rakyatku akan 
meletakkan senjata mereka dan 
tidak akan berperang lagi.

19 lihatlah, kamu telah meng-
hembuskan banyak ancaman 
terhadapku dan rakyatku; te-
tapi lihatlah, kami tidak takut 
ancamanmu.

20 Walaupun demikian, aku 
akan mengabulkan untuk bertu-
kar tahanan menurut perminta-
anmu, dengan gembira, agar aku 
boleh mengamankan makananku 

bagi orang-orangku yang berpe-
rang; dan kita akan mencetuskan 
perang yang akan kekal, apakah 
sampai ditundukkannya orang-
orang Nefi pada wewenang kami 
atau sampai kepunahan kekal 
mereka.

21 dan mengenai allah itu 
yang kamu katakan telah kami 
tolak, lihatlah, kami tidak kenal 
makhluk seperti itu; tidak juga 
kamu; tetapi jika demikian hal-
nya bahwa ada makhluk seperti 
itu, kami tidak tahu apakah dia 
telah menjadikan kami seperti 
juga kamu.

22 dan jika demikian halnya 
ada iblis dan neraka, lihatlah ti-
dakkah dia akan mengirimmu 
ke sana untuk berdiam bersama 
saudaraku yang telah kamu 
bunuh, yang telah kamu sing-
gung bahwa dia telah pergi ke 
sebuah tempat seperti itu? te-
tapi lihatlah hal-hal ini tidak-
lah masalah.

23 aku adalah amoron, dan 
keturunan a Zoram, yang lelu-
hurmu desak dan bawa keluar 
dari yerusalem.

24 dan lihatlah sekarang, aku 
adalah orang laman yang be-
rani; lihatlah, perang ini telah 
dicetuskan untuk membalas ke-
tidakadilan mereka, dan untuk 
mempertahankan dan untuk 
mendapatkan hak-hak mereka 
atas pemerintahan; dan aku me-
nutup suratku kepada moroni.

 16 a alma 51:34.
 17 a 2 Ne. 5:1–4;  

mosia 10:12–17.
 23 a 1 Ne. 4:31–35.
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PaSal 55

Moroni menolak untuk bertukar 
tahanan—Para pengawal orang 
Laman dibujuk untuk menjadi ma-
buk, dan para tahanan orang Nefi di-
bebaskan—Kota Gid direbut tanpa 
pertumpahan darah. Kira-kira ta-
hun 63–62 SM.

Sekarang, terjadilah bahwa keti-
ka moroni telah menerima surat  
ini dia lebih marah, karena dia 
tahu bahwa amoron memiliki 
sua tu pengetahuan yang sempur-
na tentang a penipuannya; ya, dia 
tahu bahwa amoron tahu bahwa 
itu bukanlah suatu perkara yang 
adil yang telah menyebabkannya 
untuk mencetuskan perang me-
lawan orang-orang Nefi.

2 dan dia berkata: lihatlah, aku 
tidak akan bertukar tahanan de-
ngan amoron kecuali dia mau 
menarik maksudnya, seperti 
yang telah aku nyatakan dalam 
suratku; karena aku tidak akan 
mengabulkan baginya bahwa dia 
akan memiliki lebih banyak ke-
kuatan apa pun daripada yang 
dia telah miliki.

3 lihatlah, aku tahu tempat 
di mana orang-orang laman 
menjaga orang-orangku yang 
telah mereka tangkap sebagai ta-
hanan; dan sebagaimana amoron 
tidak mau mengabulkan ba-
giku suratku itu, lihatlah, aku 
akan memberi kepadanya me-
nurut perkataanku; ya, aku akan 

mengupayakan kematian di an-
tara mereka sampai mereka akan 
memohon untuk perdamaian.

4 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika moroni telah me-
ngatakan perkataan ini, dia me-
nyuruh agar suatu pencarian 
hendaknya diadakan di antara  
orang-orangnya, agar barangkali 
dia boleh menemukan se orang 
pria yang adalah keturunan 
laman di antara mereka.

5 dan terjadilah bahwa mereka 
menemukan satu orang, yang 
namanya adalah laman; dan dia 
adalah a salah seorang hamba raja 
yang dibunuh oleh amalikia.

6 Sekarang, moroni menyuruh 
agar laman dan sejumlah kecil 
orangnya hendaknya pergi ke-
pada para pengawal yang men-
jaga orang-orang Nefi.

7 Sekarang, orang-orang Nefi 
dijaga di dalam Kota Gid; oleh 
karena itu moroni menetapkan 
laman dan menyuruh agar se-
jumlah kecil orang hendaknya 
pergi bersamanya.

8 dan ketika malam laman 
pergi kepada para pengawal 
yang menjaga orang-orang Nefi, 
dan lihatlah, mereka melihatnya 
datang dan mereka menyambut-
nya; tetapi dia berkata kepada 
mereka: Janganlah takut; lihat-
lah, aku adalah orang laman. 
lihatlah, kami telah melolos-
kan diri dari orang-orang Nefi, 
dan mereka tidur; dan lihat-
lah kami telah mengambil air 

55 1 a alma 47:12–35.  5 a alma 47:29.
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anggur mereka dan membawa 
bersama kami.

9 Sekarang, ketika orang-orang 
laman mendengar perkataan ini 
mereka menyambutnya dengan 
sukacita; dan mereka berkata ke-
padanya: Berilah kami air ang-
gurmu, agar kami boleh minum; 
kami gembira bahwa kamu telah 
demikian membawa air anggur 
bersamamu karena kami lelah.

10 tetapi laman berkata ke-
pada mereka: marilah kita sim-
pan air anggur kita sampai kita 
pergi melawan orang-orang Nefi 
untuk bertempur. tetapi perka-
taan ini hanya membuat mereka 
lebih berhasrat untuk minum air 
anggur itu;

11 Karena, kata mereka: Kami 
lelah, oleh karena itu marilah 
kita minum air anggur, dan se-
dikit demi sedikit kita akan me-
nerima air anggur untuk jatah 
kita, yang akan memperkuat 
kita untuk pergi melawan orang-
orang Nefi.

12 dan laman berkata kepada 
mereka: Kamu boleh melakukan 
menurut hasratmu.

13 dan terjadilah bahwa me-
reka minum air anggur dengan 
sepuasnya; dan itu menyenang-
kan bagi cita rasa mereka, oleh 
karena itu mereka minum dari-
nya dengan lebih sepuasnya; dan 
itu keras, setelah dipersiapkan 
dalam kekuatannya.

14 dan terjadilah mereka mi-
num dan bersukaria, dan sedikit 

demi sedikit mereka semuanya 
mabuk.

15 dan sekarang, ketika laman 
dan orang-orangnya melihat 
bahwa mereka semuanya ma-
buk, dan berada dalam tidur 
yang nyenyak, mereka kembali 
kepada moroni dan memberi 
tahu dia segala sesuatu yang te-
lah terjadi.

16 dan sekarang, ini adalah 
menurut rancangan moroni. 
dan moroni telah mempersi-
apkan orang-orangnya dengan 
senjata perang; dan dia pergi 
ke Kota Gid, sementara orang-
orang laman berada dalam tidur 
yang nyenyak dan mabuk, dan 
melemparkan senjata perang ke-
pada para tahanan, sedemikian 
rupa sehingga mereka semuanya 
dipersenjatai;

17 ya, bahkan kepada wani-
ta-wanita mereka, dan mereka 
semua dari anak-anak mereka, 
sebanyak yang sanggup meng-
gunakan senjata perang, ketika 
moroni telah mempersenjatai 
semua tahanan itu; dan segala 
sesuatu itu dilakukan dalam ke-
heningan yang lengang.

18 tetapi bila mereka memba-
ngunkan orang-orang laman, 
lihatlah mereka mabuk dan 
orang-orang Nefi dapat mem-
bunuh mereka.

19 tetapi lihatlah, ini bukanlah 
hasrat moroni; dia tidak senang 
akan pembunuhan atau a pertum-
pahan darah, tetapi dia senang 

 19 a alma 48:16.
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akan penyelamatan bangsanya 
dari kehancuran; dan karena  
alasan ini dia boleh tidak menda-
tangkan ke atas dirinya ketidak-
adilan, dia tidak mau menyerang 
orang-orang laman dan meng-
hancurkan mereka dalam kema-
bukan mereka.

20 tetapi dia telah mencapai 
hasratnya; karena dia telah mem-
persenjatai para tahanan orang 
Nefi itu yang berada di sebelah 
dalam tembok kota, dan telah 
memberikan mereka kekuatan 
untuk memperoleh kepemilikan  
atas bagian-bagian itu yang ber-
ada di sebelah dalam tembok.

21 dan kemudian dia menyu-
ruh orang-orang yang berada 
bersamanya untuk menarik diri 
selangkah dari mereka, dan 
mengepung pasukan orang 
laman.

22 Sekarang, lihatlah ini dilaku-
kan pada waktu malam, sehingga 
ketika orang-orang laman terba-
ngun pada pagi hari mereka me-
lihat bahwa mereka dikepung 
oleh orang-orang Nefi di luar, dan 
bahwa para tahanan mereka di-
persenjatai di sebelah dalam.

23 dan demikianlah mereka 
melihat bahwa orang-orang Nefi 
memiliki kuasa atas diri mereka; 
dan dalam keadaan ini mereka 
mendapati bahwa tidaklah arif 
bahwa mereka akan berperang 
melawan orang-orang Nefi; oleh 
karena itu para panglima utama 
mereka meminta senjata perang 

mereka, dan mereka membawa-
nya dan melemparkannya ke kaki 
orang-orang Nefi, memohon be-
las kasihan.

24 Sekarang, lihatlah, inilah 
hasrat moroni. dia menangkap 
mereka sebagai tahanan perang, 
dan mengambil kepemilikan atas 
kota, dan menyuruh agar semua 
tahanan hendaknya dibebaskan, 
yang adalah orang-orang Nefi; 
dan mereka bergabung dengan 
pasukan moroni, dan merupa-
kan suatu kekuatan yang besar 
bagi pasukannya.

25 dan terjadilah bahwa dia 
menyuruh orang-orang laman, 
yang telah dia tangkap sebagai 
tahanan, agar mereka hendaknya 
memulai a kerja dalam memper-
kuat benteng-benteng pertahanan 
yang mengitari Kota Gid.

26 dan terjadilah bahwa ke-
tika dia telah membentengi Kota 
Gid, menurut hasratnya, dia me-
nyuruh agar para tahanannya 
hendaknya dibawa ke Kota Ke-
limpahan; dan dia juga menjaga 
kota itu dengan pasukan yang 
amat kuat.

27 dan terjadilah bahwa me-
reka, terlepas dari segala perse-
kongkolan orang-orang laman, 
menjaga dan melindungi se-
mua tahanan yang telah mereka 
tangkap, dan juga memperta-
hankan seluruh tanah dan ke-
unggulan yang telah mereka 
rebut kembali.

28 dan terjadilah bahwa orang-

 25 a alma 53:3–5.
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orang Nefi mulai lagi menang, 
dan memulihkan kembali hak me-
reka dan hak istimewa mereka.

29 Berulang kali orang-orang 
laman berusaha untuk me-
ngepung mereka pada malam 
hari, tetapi dalam usaha-usaha 
ini mereka kehilangan banyak 
tahanan.

30 dan berulang kali mereka 
berusaha untuk memberikan air 
anggur mereka kepada orang-
orang Nefi, agar mereka boleh 
menghancurkan mereka dengan 
racun atau dengan kemabukan.

31 tetapi lihatlah, orang-orang 
Nefi tidak lambat untuk a meng-
ingat tuhan allah mereka pada 
waktu kesengsaraan mereka ini. 
mereka tidak dapat tertangkap 
dalam jerat mereka; ya, mereka 
tidak mau minum anggur me-
reka, kecuali mereka telah lebih 
dahulu memberikan kepada be-
berapa tahanan orang laman.

32 dan mereka sedemikian was-
padanya agar tidak ada racun 
akan diberikan ke antara me-
reka; karena jika air anggur me-
reka akan meracuni orang laman 
itu akan juga meracuni orang 
Nefi; dan demikianlah mereka 
mencoba segala minuman ke-
ras mereka.

33 dan sekarang, terjadilah 
bahwa adalah perlu bagi moroni 
untuk membuat persiapan untuk 
menyerang Kota morianton; ka-
rena lihatlah, orang-orang laman 
telah, melalui kerja mereka, 

membentengi Kota morianton 
sampai itu telah menjadi se-
buah kubu pertahanan yang 
amat kuat.

34 dan mereka secara berke-
lanjutan membawa laskar-laskar 
baru ke dalam kota itu, dan juga 
pasokan perbekalan yang baru.

35 dan demikianlah berakhir ta-
hun kedua puluh dan sembilan 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi.

PaSal 56

Helaman mengirim sepucuk su-
rat kepada Moroni, menuturkan 
kembali keadaan perang melawan 
orang-orang Laman—Antipus dan 
Helaman memperoleh kemenangan 
besar atas orang-orang Laman—Dua 
ribu putra teruna Helaman berpe-
rang dengan kekuatan yang ajaib, 
dan tak seorang pun dari mereka 
terbunuh. Ayat 1, kira-kira tahun 
62 SM; ayat 2–19, kira-kira tahun 
66 SM; dan ayat 20–57, kira-kira ta-
hun 65–64 SM.

dan sekarang, terjadilah pada 
permulaan tahun ketiga puluh 
masa pemerintahan para hakim, 
pada hari kedua dalam bulan per-
tama, moroni menerima sepucuk 
surat dari helaman, menyata-
kan urusan rakyat di penjuru 
negeri itu.

2 dan inilah kata-kata yang dia 
tulis, mengatakan: Saudaraku 
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terkasih yang tersayang, moroni, 
baik dalam tuhan maupun dalam 
kesukaran peperangan kita; lihat-
lah, saudaraku terkasih, aku me-
miliki sedikit untuk diceritakan 
kepadamu mengenai peperangan 
kita di bagian negeri ini.

3 lihatlah, a dua ribu putra dari 
orang-orang itu yang telah amon 
bawa keluar dari tanah Nefi—se-
karang kamu telah tahu bahwa 
mereka ini adalah keturunan 
laman, yang adalah putra ter-
tua dari bapa kita lehi;

4 Sekarang, aku tidak perlu 
menceritakan kembali kepa-
damu mengenai tradisi mereka 
atau ketidakpercayaan mereka, 
karena engkau tahu mengenai 
segala hal ini—

5 Oleh karena itu cukuplah 
bagiku bahwa aku mencerita-
kan kepadamu bahwa dua ribu 
dari pemuda ini telah mengang-
kat senjata perang mereka, dan 
menghendaki agar aku hendak-
nya menjadi pemimpin mereka, 
dan kami telah tampil untuk 
mempertahankan negeri kami.

6 dan sekarang, kamu juga tahu 
mengenai a perjanjian yang lelu-
hur mereka buat, bahwa mereka 
tidak akan mengangkat senjata 
perang mereka melawan sau-
dara-saudara mereka untuk me-
numpahkan darah.

7 tetapi pada tahun kedua pu-
luh dan enam, ketika mereka 
melihat kesengsaraan kami dan 
kesukaran kami bagi mereka, 

mereka hampir a melanggar per-
janjian yang telah mereka buat 
dan mengangkat senjata perang 
mereka untuk pembelaan kami.

8 tetapi aku tidak akan mem-
biarkan mereka bahwa mereka 
akan melanggar perjanjian ini 
yang telah mereka buat, percaya 
bahwa allah akan menguatkan 
kita, sedemikian rupa sehingga 
kita tidak akan menderita lebih 
banyak karena dipenuhinya sum-
pah yang telah mereka buat.

9 tetapi lihatlah, ini adalah 
satu hal yang di dalamnya kita 
boleh merasakan sukacita yang 
besar. Karena lihatlah, pada ta-
hun kedua puluh dan enam, aku, 
helaman, bergerak di depan dua 
ribu pemuda ini ke Kota yudea, 
untuk membantu antipus, yang 
telah kamu tetapkan sebagai pe-
mimpin atas orang-orang di ba-
gian tanah itu.

10 dan aku menggabungkan 
dua ribu putraku, (karena me-
reka layak untuk disebut putra) 
kepada pasukan antipus, yang di 
dalam kekuatan itu antipus amat 
bersukacita; karena lihatlah, pa-
sukannya telah berkurang oleh 
orang-orang laman karena pa-
sukan mereka telah membunuh 
sejumlah besar orang kita, yang 
untuk alasan itu kita harus ber-
duka nestapa.

11 Walaupun demikian, kita bo-
leh melipur diri kita dalam hal 
ini, bahwa mereka telah mati da-
lam perkara negeri mereka dan 
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allah mereka, ya, dan mereka 
a berbahagia.

12 dan orang-orang laman juga 
telah menahan banyak tahanan, 
yang semuanya adalah pang-
lima utama, karena tak seorang 
pun yang lain yang telah mereka 
biarkan hidup. dan kami kira 
bahwa mereka berada sekarang 
pada waktu ini di tanah Nefi; de-
mikianlah halnya jika mereka ti-
dak terbunuh.

13 dan sekarang, inilah kota-
kota yang untuknya orang-orang 
laman telah dapatkan kepemi-
likannya melalui penumpahan 
darah dari demikian banyak pria 
kita yang gagah berani:

14 tanah manti, atau Kota manti, 
dan Kota Zezrom, dan Kota Ku-
meni, dan Kota antipara.

15 dan inilah kota-kota yang 
mereka kuasai ketika aku tiba 
di Kota yudea; dan aku menda-
pati antipus dan orang-orangnya 
sedang membanting tulang de-
ngan daya mereka untuk mem-
bentengi kota itu.

16 ya, dan mereka tertekan da-
lam tubuh seperti juga di dalam 
roh, karena mereka telah berpe-
rang dengan gagah berani pada 
siang hari dan membanting tu-
lang pada malam hari untuk 
mempertahankan kota-kota me-
reka; dan demikianlah mereka 
telah menderita kesengsaraan 
hebat dari setiap jenis.

17 dan sekarang, mereka berte-
kad untuk berjaya di tempat ini 

atau mati; oleh karena itu kamu 
boleh bayangkan dengan tepat 
bahwa pasukan kecil ini yang 
aku bawa bersamaku, ya, para 
putraku itu, memberikan mereka 
harapan yang besar dan banyak 
sukacita.

18 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika orang-orang laman 
melihat bahwa antipus telah me-
nerima kekuatan yang lebih be-
sar untuk pasukannya, mereka 
dipaksa oleh perintah amoron 
untuk tidak menyerang Kota 
yudea, atau melawan kami, un-
tuk bertempur.

19 dan demikianlah kami ber-
kenan bagi tuhan; karena bila 
mereka menyerang kami dalam 
kelemahan kami ini mereka bisa 
barangkali menghancurkan pa-
sukan kecil kami; tetapi demiki-
anlah kami dilindungi.

20 mereka diperintah oleh 
amoron untuk mempertahankan 
kota-kota itu yang telah mereka 
rebut. dan demikianlah berakhir 
tahun kedua puluh dan enam. 
dan pada permulaan tahun ke-
dua puluh dan tujuh kami telah 
mempersiapkan kota kami dan 
diri kami untuk pertahanan.

21 Sekarang, kami berhasrat 
agar orang-orang laman hen-
daknya menyerang kami; karena 
kami tidak berhasrat untuk mem-
buat serangan ke atas diri mereka 
di dalam kubu-kubu pertahanan 
mereka.

22 dan terjadilah bahwa kami 
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menempatkan mata-mata di se-
kitarnya, untuk mengawasi per-
gerakan orang-orang laman, 
agar mereka boleh tidak mele-
wati kami pada malam hari ti-
dak juga pada siang hari untuk 
membuat serangan ke atas kota-
kota kami yang lain yang berada 
di sebelah utara.

23 Karena kami tahu di kota-
kota itu mereka tidak cukup kuat 
untuk menghadapi mereka; oleh 
karena itu kami berhasrat, jika 
mereka akan lewat di dekat kami, 
untuk menyerang mereka di bela-
kang mereka, dan dengan demi-
kian membawa mereka di bagian 
belakang pada waktu yang sama 
mereka dihadapi di bagian de-
pan. Kami mengira bahwa kami 
dapat mengalahkan mereka; te-
tapi lihatlah, kami dikecewakan 
dalam hasrat kami ini.

24 mereka tidak berani lewat di 
dekat kami bersama seluruh pa-
sukan mereka, tidak juga mereka 
berani bersama sebagian dari-
nya, agar jangan mereka akan 
tidak cukup kuat dan mereka 
akan jatuh.

25 tidak juga mereka berani 
bergerak turun menuju Kota 
Zarahemla; tidak juga mereka 
berani menyeberangi hulu Sidon, 
menyeberang ke Kota Nefiha.

26 dan demikianlah, bersama 
pasukan mereka, mereka ber-
tekad untuk mempertahankan 
kota-kota itu yang telah mereka 
rebut.

27 dan sekarang, terjadilah 
pada bulan kedua dari tahun ini, 

ada dibawa kepada kami banyak 
perbekalan dari para ayah kedua 
ribu putraku itu.

28 dan juga dikirimkan dua 
ribu orang kepada kami dari ta-
nah Zarahemla. dan demikian-
lah kami siap dengan sepuluh 
ribu orang, dan perbekalan un-
tuk mereka, dan juga untuk istri 
mereka dan anak mereka.

29 dan orang-orang laman, 
begitu melihat pasukan kami 
bertambah setiap hari, dan per-
bekalan tiba untuk tunjangan 
kami, mereka mulai menjadi pe-
nuh ketakutan, dan mulai me-
nyerang dengan tiba-tiba, jika 
mungkin untuk mengakhiri pe-
nerimaan kami akan perbekalan 
dan kekuatan.

30 Sekarang, ketika kami meli-
hat bahwa orang-orang laman 
mulai menjadi gelisah dengan 
cara ini, kami berhasrat untuk 
menjalankan suatu tipu muslihat 
ke atas diri mereka; oleh karena 
itu antipus memerintahkan agar 
aku hendaknya bergerak maju 
bersama para putra mudaku ke 
kota tetangga, seolah-olah kami 
sedang membawa perbekalan ke 
kota tetangga.

31 dan kami akan berbaris ke 
dekat Kota antipara, seolah-
olah kami sedang pergi ke kota 
seberang, di perbatasan dekat 
tepi laut.

32 dan terjadilah bahwa kami 
berbaris maju, seolah-olah de-
ngan perbekalan kami, untuk 
pergi ke kota itu.

33 dan terjadilah bahwa antipus 
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berbaris maju bersama sebagian 
dari pasukannya, meninggalkan 
sisanya untuk mempertahankan 
kota itu. tetapi dia tidak berbaris 
maju sampai aku telah pergi ber-
sama pasukan mudaku, dan tiba 
di dekat Kota antipara.

34 dan sekarang, di  Kota 
antipara ditempatkan pasukan 
paling kuat dari orang-orang 
laman; ya, yang paling banyak 
jumlahnya.

35 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka telah diberi tahu oleh ma-
ta-mata mereka, mereka keluar 
bersama pasukan mereka dan 
berbaris melawan kami.

36 dan terjadilah bahwa kami 
melarikan diri dari hadapan 
mereka, ke arah utara. dan de-
mikianlah kami menyesatkan 
pasukan yang paling kuat dari 
orang-orang laman;

37 ya, bahkan sampai jarak 
yang cukup jauh, sedemikian 
rupa sehingga ketika mereka 
melihat pasukan antipus sedang 
mengejar mereka, dengan daya 
mereka, mereka tidak berbelok 
ke kanan tidak juga ke kiri, te-
tapi meneruskan pergerakan 
barisan mereka dalam lintasan 
lurus menyusul kami; dan, se-
perti kami kira, adalah maksud 
mereka untuk membunuh kami 
sebelum antipus akan menyusul 
mereka, dan ini agar mereka bo-
leh tidak terkepung oleh orang-
orang kami.

38 dan sekarang, antipus, me-
lihat bahaya kami, memperlekas 
pergerakan barisan pasukannya. 

tetapi lihatlah, saat itu sudah ma-
lam; oleh karena itu mereka ti-
dak menyusul kami, tidak juga 
antipus menyusul mereka; oleh 
karena itu kami berkemah untuk 
malam itu.

39 dan terjadilah bahwa se-
belum fajar pagi itu, lihatlah, 
orang-orang laman mengejar 
kami. Sekarang, kami tidak cu-
kup kuat untuk berjuang mela-
wan mereka; ya, aku tidak akan 
membiarkan bahwa para putra 
mudaku akan jatuh ke dalam 
tangan mereka; oleh karena itu 
kami melanjutkan pergerakan 
barisan kami, dan kami melaku-
kan pergerakan barisan kami ke 
padang belantara.

40 Sekarang mereka tidak be-
rani berbelok ke kanan tidak juga 
ke kiri agar jangan mereka hen-
daknya terkepung; tidak juga 
akanlah aku berbelok ke kanan 
tidak juga ke kiri agar jangan 
mereka akan menyusulku, dan 
kami tidak dapat bertahan me-
lawan mereka, tetapi dibunuh, 
dan mereka akan meloloskan 
diri; dan demikianlah kami me-
larikan diri sepanjang hari itu ke 
padang belantara, bahkan sam-
pai hari gelap.

41 dan terjadilah bahwa lagi, 
ketika cahaya pagi datang kami 
melihat orang-orang laman 
mendatangi kami, dan kami 
melarikan diri dari hadapan 
mereka.

42 tetapi terjadilah bahwa me-
reka tidak mengejar kami jauh 
sebelum mereka berhenti; dan 
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itu adalah pada pagi hari ketiga 
bulan ketujuh.

43 dan sekarang, apakah me-
reka tersusul oleh antipus kami 
tidak tahu, tetapi aku berkata ke-
pada orang-orangku: lihatlah, 
kita tidak tahu apakah mereka 
telah berhenti untuk maksud 
agar kita hendaknya datang me-
lawan mereka, sehingga mereka 
boleh menangkap kita dalam je-
rat mereka;

44 Oleh karena itu apa ka-
tamu, para putraku, maukah 
kamu melawan mereka untuk 
bertempur?

45 dan sekarang, aku berkata 
kepadamu, saudara terkasihku 
moroni, bahwa belum pernah 
aku melihat a keberanian yang 
demikian besar, tidak, tidak di 
antara semua orang Nefi.

46 Karena sebagaimana aku per-
nah menyebut mereka para put-
raku (karena mereka semuanya 
sangat muda) bahkan demikian-
lah mereka berkata kepadaku: 
Bapa, lihatlah allah kita berada 
beserta kita, dan dia tidak akan 
membiarkan bahwa kita akan ja-
tuh; maka marilah kita pergi; kita 
tidak akan membunuh saudara-
saudara kita jika mereka tidak 
akan mengganggu kita; oleh ka-
rena itu marilah kita pergi, agar 
jangan mereka akan mengalah-
kan pasukan antipus.

47 Sekarang, mereka belum per-
nah berperang, namun mereka 
tidak takut akan kematian; dan 

mereka lebih memikirkan tentang 
a kemerdekaan ayah mereka dari-
pada mereka memikirkan tentang 
nyawa mereka; ya, mereka telah 
diajari oleh b ibu mereka, bahwa 
jika mereka tidak ragu, allah 
akan membebaskan mereka.

48 dan mereka menceritakan 
kembali kepadaku perkataan ibu 
mereka, mengatakan: Kami tidak 
ragu ibu kami mengetahuinya.

49 dan terjadilah bahwa aku 
kembali bersama dua ribuku 
melawan orang-orang laman 
ini yang telah mengejar kami. 
dan sekarang, lihatlah, pasukan 
antipus telah menyusul mereka, 
dan suatu pertempuran yang me-
nakutkan telah dimulai.

50 Pasukan antipus yang le-
lah, karena pergerakan barisan 
mereka yang jauh dalam kurun 
waktu yang sedemikian singkat-
nya, hampir jatuh ke dalam ta-
ngan orang-orang laman; dan 
bila aku tidak kembali bersama 
dua ribuku mereka akan telah 
mencapai tujuan mereka.

51 Karena antipus telah jatuh 
oleh pedang, dan banyak dari 
para pemimpinnya, karena ke-
lelahan mereka, yang disebab-
kan oleh lekasnya pergerakan 
barisan mereka—oleh karena itu 
orang-orangnya antipus, kacau 
karena jatuhnya para pemimpin 
mereka, mulai mundur dari ha-
dapan orang-orang laman.

52 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman memperoleh 
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keberanian, dan mulai menge-
jar mereka; dan demikianlah 
orang-orang laman mengejar 
mereka dengan semangat yang 
besar ketika helaman menye-
rang bagian belakang mereka 
bersama dua ribunya, dan mu-
lai membunuh mereka dengan 
hebatnya, sedemikian rupa se-
hingga seluruh pasukan orang 
laman berhenti dan berbalik me-
lawan helaman.

53 Sekarang, ketika orang-
orangnya antipus melihat bahwa 
orang-orang laman telah berba-
lik, mereka mengumpulkan ber-
sama orang-orang mereka dan 
menyerang kembali bagian be-
lakang orang-orang laman.

54 dan sekarang, terjadilah 
bahwa kami, orang-orang Nefi, 
orang-orangnya antipus, dan aku 
bersama dua ribuku, mengepung 
orang-orang laman, dan mem-
bunuh mereka; ya, sedemikian 
rupa sehingga mereka dipaksa 
untuk menyerahkan senjata pe-
rang mereka dan juga diri mereka 
sebagai tahanan perang.

55 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika mereka telah me-
nyerahkan diri kepada kami, li-
hatlah, aku menghitung para 
pemuda itu yang telah berpe-
rang bersamaku, takut bahwa 
ada banyak dari mereka yang 
terbunuh.

56 tetapi lihatlah, yang mem-
buatku amat bersukacita, a tidak 
ada satu jiwa pun dari mereka 

telah roboh ke tanah; ya, dan 
mereka telah berperang seolah-
olah dengan kekuatan allah; 
ya, belum pernah diketahui ada 
orang-orang yang telah berpe-
rang dengan kekuatan yang se-
demikian ajaibnya; dan dengan 
kekuatan yang sedemikian per-
kasanya mereka menyerang 
orang-orang laman, sehingga 
mereka menakutkan mereka; 
dan karena alasan ini orang-
orang laman menyerahkan 
diri mereka sebagai tahanan 
perang.

57 dan karena kami tidak me-
miliki tempat untuk para tahanan 
kami, agar kami dapat menjaga 
mereka untuk melindungi me-
reka dari pasukan orang laman, 
oleh karena itu kami mengirim 
mereka ke tanah Zarahemla, 
dan sebagian dari orang-orang 
itu yang tidak terbunuh oleh 
antipus, bersama mereka; dan 
sisanya aku bawa dan gabung-
kan mereka dengan para teruna 
a orang amonku, dan melakukan 
pergerakan barisan kami kembali 
ke Kota yudea.

PaSal 57

Helaman menuturkan kembali pe-
rebutan Antipara dan penyerahan 
dan belakangan pertahanan Kume-
ni—Para teruna orang Amonnya 
berperang dengan gagah berani; se-
muanya terluka, tetapi tak seorang 
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pun terbunuh—Gid melaporkan 
pembunuhan dan pelolosan diri para 
tahanan orang Laman. Kira-kira ta-
hun 63 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
aku menerima sepucuk surat dari 
amoron, sang raja, menyatakan 
bahwa jika aku akan menyerah-
kan para tahanan perang yang te-
lah kami tangkap maka dia akan 
menyerahkan Kota antipara ke-
pada kami.

2 tetapi aku mengirimkan se-
pucuk surat kepada raja, bahwa 
kami yakin pasukan kami cu-
kup kuat untuk merebut Kota 
antipara dengan kekuatan kami; 
dan dengan menyerahkan para 
tahanan demi kota itu kami kira 
diri kami tidak bijak, dan bahwa 
kami hanya akan menyerah-
kan para tahanan kami dengan 
pertukaran.

3 dan amoron menolak su-
ratku, karena dia tidak mau 
bertukar tahanan; oleh karena 
itu kami mulai membuat persi-
apan untuk pergi melawan Kota 
antipara.

4 tetapi orang-orang antipara 
meninggalkan kota itu, dan me-
larikan diri ke kota-kota mereka 
yang lain, yang telah mereka 
peroleh kepemilikannya, untuk 
membentenginya; dan demikian-
lah Kota antipara jatuh ke dalam 
tangan kami.

5  d a n  d e m i k i a n l a h  b e r -
akhir tahun kedua puluh dan 

delapan masa pemerintahan 
para hakim.

6 dan terjadilah bahwa pada 
permulaan tahun kedua puluh 
dan sembilan, kami menerima 
pasokan perbekalan, dan juga 
tambahan untuk pasukan kami, 
dari tanah Zarahemla, dan dari 
tanah sekitarnya, dengan jum-
lah enam ribu orang, selain enam 
puluh a putra orang amon yang 
telah datang untuk bergabung 
dengan saudara-saudara mereka, 
kelompok kecilku yang dua ribu 
itu. dan sekarang, lihatlah, kami 
kuat, ya, dan kami juga menda-
patkan banyak perbekalan diba-
wakan kepada kami.

7 dan terjadilah bahwa adalah 
hasrat kami untuk mencetuskan 
pertempuran melawan pasukan 
yang ditempatkan untuk melin-
dungi Kota Kumeni.

8 dan sekarang, lihatlah, aku 
akan memperlihatkan kepadamu 
bahwa kami segera mencapai 
hasrat kami; ya, bersama laskar 
kami yang kuat, atau bersama 
sebagian dari laskar kami yang 
kuat, kami mengepung, pada 
malam hari, Kota Kumeni, sesaat 
sebelum mereka akan menerima 
pasokan perbekalan.

9 dan terjadilah bahwa kami 
berkemah di sekitar kota itu se-
lama bermalam-malam; tetapi 
kami tidur dekat pedang kami, 
dan menempatkan para pen-
jaga, agar orang-orang laman 
tidak dapat menyerang kami 

57 6 a alma 53:16–18.
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pada malam hari dan membu-
nuh kami, yang mereka usahakan 
berulang kali; tetapi berulang kali 
mereka berusaha melakukan ini 
darah mereka ditumpahkan.

10 Pada akhirnya perbekalan 
mereka tiba, dan mereka ham-
pir memasuki kota pada malam 
hari. dan kami, alih-alih orang-
orang laman, adalah orang-
orang Nefi; oleh karena itu, kami 
menangkap mereka dan perbe-
kalan mereka.

11 dan sekalipun orang-orang 
laman terputus dari tunjangan 
mereka menurut cara ini, mereka 
masih bertekad untuk memper-
tahankan kota itu; oleh karena 
itu menjadi perlu bahwa kami 
hendaknya mengambil perbe-
kalan itu dan mengirimkannya 
ke yudea, dan para tahanan kami 
ke tanah Zarahemla.

12 dan terjadilah bahwa tidak 
sampai berhari-hari telah ber-
lalu sebelum orang-orang laman 
mulai kehilangan segala harapan 
akan sokongan; oleh karena itu 
mereka menyerahkan kota itu ke 
tangan kami; dan demikianlah 
kami telah mencapai rancangan 
kami dalam mendapatkan Kota 
Kumeni.

13 tetapi terjadilah bahwa para 
tahanan kami sedemikian ba-
nyaknya sehingga, terlepas dari 
sangat besarnya jumlah kami, 
kami diwajibkan untuk menge-
rahkan seluruh pasukan kami un-
tuk menjaga mereka, atau untuk 
menghukum mati mereka.

14 Karena lihatlah, mereka 

hendak kabur dalam jumlah be-
sar, dan hendak berperang de-
ngan batu, dan dengan gada, atau 
dengan benda apa pun yang da-
pat mereka peroleh ke dalam ta-
ngan mereka, sedemikian rupa 
sehingga kami membunuh lebih 
dari dua ribu dari mereka setelah 
mereka menyerahkan diri seba-
gai tahanan perang.

15 Oleh karena itu menjadi 
perlu bagi kami, bahwa kami 
hendaknya mengakhiri hidup 
mereka, atau menjaga mereka, 
pedang di tangan, sampai ke ta-
nah Zarahemla; dan juga perbe-
kalan kami tidak lebih dari cukup 
untuk orang-orang kami sendiri, 
terlepas dari apa yang telah kami 
ambil dari orang-orang laman.

16 dan sekarang, dalam ke-
adaan kritis itu, menjadi masalah 
yang sangat serius untuk memu-
tuskan mengenai para tahanan 
perang ini; walaupun demikian, 
kami memutuskan untuk mengi-
rim mereka ke tanah Zarahemla; 
oleh karena itu kami memilih se-
bagian dari orang-orang kami, 
dan memberi mereka tanggung 
jawab atas para tahanan kami un-
tuk pergi ke tanah Zarahemla.

17 tetapi terjadilah bahwa pada 
keesokan harinya mereka kem-
bali. dan sekarang, lihatlah, kami 
tidak bertanya kepada mereka 
mengenai para tahanan itu; ka-
rena lihatlah, orang-orang laman 
menyerang kami, dan mereka 
kembali pada masanya untuk 
menyelamatkan kami dari jatuh 
ke dalam tangan mereka. Karena 
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lihatlah, amoron telah mengi-
rim untuk tunjangan mereka pa-
sokan perbekalan yang baru dan 
juga suatu pasukan pria berjum-
lah besar.

18 dan terjadilah bahwa orang-
orang itu yang kami kirim ber-
sama para tahanan tiba pada 
masanya untuk mengendalikan 
mereka, sewaktu mereka hampir 
mengalahkan kami.

19 tetapi lihatlah, kelompok 
kecilku yang dua ribu dan enam 
puluh orang itu berperang paling 
sengit; ya, mereka teguh di ha-
dapan orang-orang laman, dan 
menyebabkan kematian pada 
mereka semua yang melawan 
mereka.

20 dan sewaktu sisa pasukan 
kami hampir mundur dari ha-
dapan orang-orang laman, li-
hatlah, kedua ribu dan enam 
puluh orang itu teguh dan tak 
gentar.

21 ya, dan mereka mematuhi 
dan berusaha keras untuk melak-
sanakan setiap kata perintah de-
ngan ketepatan; ya, dan bahkan 
menurut iman mereka itu terja-
dilah bagi mereka; dan aku ingat 
perkataan yang mereka katakan 
kepadaku yang telah a ibu mereka 
ajarkan kepada mereka.

22 dan sekarang, lihatlah, ada-
lah para putraku ini, dan orang-
orang itu yang telah dipilih 
untuk mengantar para tahanan, 
kepada siapa kami berutang 
kemenangan besar ini; karena 

merekalah yang mengalahkan 
orang-orang laman; oleh karena 
itu mereka dihalau kembali ke 
Kota manti.

23 dan kami mempertahan-
kan kota kami Kumeni, dan ti-
dak semuanya dihancurkan oleh 
pedang; walaupun demikian, 
kami telah menderita kerugian 
yang besar.

24 dan terjadilah bahwa setelah 
orang-orang laman melarikan 
diri, aku dengan segera mem-
beri perintah agar orang-orangku 
yang telah terluka hendaknya di-
ambil dari antara yang mati, dan 
menyuruh agar luka mereka hen-
daknya dibalut.

25 dan terjadilah bahwa ada 
dua ratus, dari dua ribu dan 
enam puluh orangku, yang telah 
jatuh pingsan karena kehilangan 
darah; walaupun demikian, me-
nurut kebaikan allah, dan yang 
membuat kami amat tercengang, 
dan juga seluruh pasukan kami 
bersukacita, a tidak ada satu jiwa 
pun dari mereka yang binasa; ya, 
dan tidak juga ada satu jiwa pun 
dari antara mereka yang tidak 
mengalami banyak luka.

26 dan sekarang, perlindungan 
mereka itu mencengangkan 
bagi seluruh pasukan kami, ya, 
bahwa mereka dibiarkan hi-
dup sementara ada seribu dari 
saudara-saudara kami yang 
terbunuh. dan kami sepantas-
nya meyakininya sebagai a ku-
asa mukjizat dari allah, karena 

 21 a alma 56:47–48.  25 a alma 56:56.  26 a PtS Kuasa.
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b iman mereka yang besar pada 
apa yang telah diajarkan untuk 
mereka percayai—bahwa ada se-
orang allah yang adil, dan ba-
rang siapa tidak ragu, bahwa 
mereka akan dilindungi melalui 
kuasa-Nya yang menakjubkan.

27 Sekarang, ini adalah iman 
dari mereka ini tentang siapa te-
lah aku bicarakan; mereka muda, 
dan pikiran mereka teguh, dan 
mereka menaruh kepercayaan 
mereka kepada allah secara 
berkelanjutan.

28 dan sekarang, terjadilah 
bahwa setelah kami demikian 
mengurus orang kami yang 
terluka, dan telah mengubur-
kan orang kami yang mati dan 
juga yang mati dari orang-orang 
laman, yang ada banyak, lihat-
lah, kami bertanya kepada Gid 
mengenai para tahanan yang te-
lah mulai mereka bawa ke tanah 
Zarahemla bersamanya.

29 Sekarang, Gid adalah pang-
lima utama atas kelompok yang 
ditetapkan untuk mengawal me-
reka hingga ke tanah itu.

30 dan sekarang, inilah perka-
taan yang Gid katakan kepadaku: 
lihatlah, kami mulai pergi ke 
tanah Zarahemla bersama para 
tahanan kami. dan terjadilah 
bahwa kami bertemu mata-mata 
pasukan kami, yang telah diutus 
untuk mengawasi perkemahan 
orang-orang laman.

31 dan mereka berseru kepada 
kami, mengatakan—lihatlah, 

pasukan orang laman sedang 
berbaris menuju Kota Kumeni; 
dan lihatlah, mereka akan me-
nyerang mereka, ya, dan akan 
menghancurkan rakyat kita.

32 dan terjadilah bahwa para 
tahanan kami mendengar se-
ruan mereka, yang menye-
babkan mereka memperoleh 
keberanian; dan mereka bang-
kit dalam pemberontakan me-
lawan kami.

33 dan terjadilah karena pem-
berontakan mereka kami me-
nyebabkan bahwa pedang kami 
hendaknya menyerang mereka. 
dan terjadilah bahwa mereka da-
lam suatu kelompok menubruk 
pedang kami, yang di dalam-
nya, jumlah yang lebih banyak 
dari mereka terbunuh; dan sisa 
dari mereka menerobos dan me-
larikan diri dari kami.

34 dan lihatlah, ketika mereka 
telah melarikan diri dan kami 
tidak dapat menyusul mereka, 
kami melakukan pergerakan 
barisan kami dengan selekas-
nya menuju Kota Kumeni; dan 
lihatlah, kami tiba pada waktu-
nya sehingga kami boleh mem-
bantu saudara-saudara kami 
dalam melindungi kota itu.

35 dan lihatlah, kami kembali 
dibebaskan dari tangan musuh 
kami. dan terpujilah nama allah 
kita; karena lihatlah, adalah dia 
yang telah membebaskan kami; 
ya, yang telah melakukan apa 
yang besar ini bagi kami.

 26 b PtS iman.
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36 Sekarang, terjadilah bahwa 
ketika aku, helaman, telah men-
dengar perkataan Gid ini, aku 
dipenuhi dengan sukacita yang 
besar karena kebaikan allah da-
lam melindungi kami, sehingga 
kami boleh tidak semuanya bi-
nasa; ya, dan aku percaya bahwa 
jiwa mereka yang telah terbunuh 
telah a masuk ke dalam peristira-
hatan allah mereka.

PaSal 58

Helaman, Gid, dan Teomner mere-
but Kota Manti melalui tipu musli-
hat—Orang-orang Laman menarik 
diri—Para putra orang Amon di-
lindungi sewaktu mereka berdiri te-
guh dalam pembelaan kemerdekaan 
dan iman mereka. Kira-kira tahun 
63–62 SM.

dan lihatlah, sekarang terjadilah 
bahwa sasaran kami berikutnya 
adalah untuk mendapatkan Kota 
manti; tetapi lihatlah, tidak ada 
cara agar kami dapat menuntun 
mereka keluar dari kota itu de-
ngan kelompok-kelompok kecil 
kami. Karena lihatlah, mereka 
ingat apa yang sebelumnya te-
lah kami lakukan; oleh karena 
itu kami tidak dapat a meman-
cing mereka keluar dari kubu-
kubu pertahanan mereka.

2 dan mereka demikian jauh 
lebih banyak daripada pasukan 
kami sehingga kami tidak berani 

pergi dan menyerang mereka di 
dalam kubu-kubu pertahanan 
mereka.

3 ya, dan menjadi perlu bahwa 
kami hendaknya mengerahkan 
orang-orang kami untuk pemer-
tahanan bagian-bagian tanah itu 
yang telah kami peroleh kembali 
dari kepemilikan kami; oleh ka-
rena itu menjadi perlu bahwa 
kami hendaknya menunggu, 
agar kami boleh menerima le-
bih banyak kekuatan dari tanah 
Zarahemla dan juga pasokan per-
bekalan yang baru.

4 dan terjadilah bahwa demi-
kianlah aku mengutus seorang 
duta kepada pembesar atas ne-
geri kita, untuk memberi tahu dia 
mengenai urusan orang-orang 
kami. dan terjadilah bahwa kami 
menunggu untuk menerima per-
bekalan dan kekuatan dari tanah 
Zarahemla.

5 tetapi lihatlah, ini mengun-
tungkan kami hanya sedikit; ka-
rena orang-orang laman juga 
menerima kekuatan yang besar 
dari hari ke hari, dan juga ba-
nyak perbekalan; dan demiki-
anlah keadaan kami pada kurun 
waktu ini.

6 dan orang-orang laman me-
nyerang dengan tiba-tiba mela-
wan kami dari waktu ke waktu, 
memutuskan dengan tipu mus-
lihat untuk menghancurkan 
kami; walaupun demikian kami 
tidak dapat datang untuk ber-
tempur melawan mereka, karena 

 36 a alma 12:34. 58 1 a alma 52:21; 56:30.
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pertahanan mereka dan kubu 
pertahanan mereka.

7 dan terjadilah bahwa kami 
menunggu dalam keadaan yang 
sulit ini untuk kurun waktu ber-
bulan-bulan, bahkan sampai 
kami hampir binasa karena ke-
kurangan makanan.

8 tetapi terjadilah bahwa kami 
menerima makanan, yang di-
kawal kepada kami oleh suatu 
pasukan dua ribu orang untuk 
bantuan kami; dan inilah seluruh 
bantuan yang kami terima, untuk 
mempertahankan diri kami dan 
negeri kami dari jatuh ke dalam 
tangan musuh kami, ya, untuk 
berjuang melawan musuh yang 
tak terhitung banyaknya.

9 dan sekarang, penyebab dari 
keadaan sulit kami ini, atau pe-
nyebab mengapa mereka tidak 
mengirimkan lagi kekuatan ke-
pada kami, kami tidak tahu; oleh 
karena itu kami dipilukan dan 
juga dipenuhi dengan rasa ta-
kut, bahwa dengan cara apa pun 
penghakiman allah akan da-
tang ke atas negeri kami, untuk 
penumbangan dan kehancuran 
kami sepenuhnya.

10 Oleh karena itu kami men-
curahkan jiwa kami dalam doa 
kepada allah, agar dia akan 
menguatkan kami dan membe-
baskan kami dari tangan mu-
suh kami, ya, dan juga memberi 
kami kekuatan agar kami boleh 
mempertahankan kota kami, dan 
tanah kami, dan kepemilikan 

kami, untuk tunjangan orang-
orang kami.

11 ya, dan terjadilah bahwa 
tuhan allah kami mengun-
jungi kami dengan kepastian 
bahwa dia akan membebaskan 
kami; ya, sedemikian rupa se-
hingga dia memfirmankan ke-
damaian pada jiwa kami, dan 
memberikan kepada kami iman 
yang besar, dan menyuruh kami 
agar kami hendaknya berharap 
demi pembebasan kami di da-
lam dia.

12 dan kami memperoleh kebe-
ranian dengan laskar kecil kami 
yang telah kami terima, dan ber-
ketetapan dengan suatu kebu-
latan tekad untuk menaklukkan 
musuh kami, dan untuk a mem-
pertahankan tanah kami, dan ke-
pemilikan kami, dan istri kami, 
dan anak kami, dan perkara b ke-
merdekaan kami.

13 dan demikianlah kami pergi 
dengan segala daya kami mela-
wan orang-orang laman, yang 
berada di Kota manti; dan kami 
memancangkan tenda-tenda 
kami di dekat sisi padang be-
lantara, yang dekat dengan  
kota itu.

14 dan terjadilah bahwa pada 
keesokan harinya, bahwa ke-
tika orang-orang laman melihat 
bahwa kami berada di perbatasan 
dekat padang belantara yang ber-
ada di dekat kota, maka mereka 
mengutus mata-mata mereka ke 
sekitar kami agar mereka boleh 

 12 a alma 46:12–13; morm. 2:23.   b PtS Kemerdekaan.
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mengetahui jumlah dan keku-
atan pasukan kami.

15 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka melihat bahwa kami ti-
daklah kuat, menurut jumlah 
kami, dan takut bahwa kami akan 
memutus mereka dari tunjangan 
mereka kecuali mereka akan ke-
luar untuk bertempur melawan 
kami dan membunuh kami, dan 
juga mengira bahwa mereka da-
pat dengan mudah menghancur-
kan kami dengan bala tentara 
mereka yang berjumlah besar, 
oleh karena itu mereka mulai 
membuat persiapan untuk keluar 
melawan kami bertempur.

16 dan ketika kami melihat 
bahwa mereka sedang membuat 
persiapan untuk keluar melawan 
kami, lihatlah, aku menyuruh 
agar Gid, bersama sejumlah kecil 
orang, hendaknya menyembunyi-
kan dirinya di padang belantara, 
dan juga agar teomner dan se-
jumlah kecil orang hendaknya 
menyembunyikan diri mereka 
juga di padang belantara.

17 Sekarang, Gid bersama 
orang-orangnya berada di ka-
nan dan yang lain di kiri; dan 
ketika mereka telah demikian 
menyembunyikan diri mereka, 
lihatlah, aku tetap tinggal, ber-
sama sisa pasukanku, di tempat 
yang sama itu di mana kami telah 
mula-mula memancangkan ten-
da-tenda kami menantikan waktu 
ketika orang-orang laman akan 
keluar untuk bertempur.

18 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman keluar bersama 

pasukan mereka yang berjum-
lah besar melawan kami. dan 
ketika mereka telah datang dan 
hampir menyerang kami dengan 
pedang, aku menyuruh agar 
orang-orangku, mereka yang 
berada bersamaku, hendaknya 
mundur ke padang belantara.

19 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman mengikuti kami 
dengan kecepatan yang tinggi, 
karena mereka amat berhasrat 
untuk menyusul kami agar me-
reka boleh membunuh kami;  
oleh karena itu mereka meng-
ikuti kami ke padang belantara; 
dan kami lewat di tengah Gid 
dan teomner, sedemikian rupa 
sehingga mereka tidak ditemu-
kan oleh orang-orang laman.

20 dan terjadilah bahwa ketika 
orang-orang laman telah lewat, 
atau ketika pasukannya telah le-
wat, Gid dan teomner muncul 
dari tempat-tempat persembu-
nyian mereka, dan menying-
kirkan mata-mata orang laman 
agar mereka tidak akan kembali 
ke kota.

21 dan terjadilah bahwa ke-
tika mereka telah menyingkir-
kan mereka, mereka lari ke kota 
dan menyerang para pengawal 
yang ditinggalkan untuk men-
jaga kota, sedemikian rupa se-
hingga mereka menghancurkan 
mereka dan mengambil kepemi-
likan atas kota.

22 Sekarang, ini dilakukan ka-
rena orang-orang laman membi-
arkan seluruh pasukan mereka, 
kecuali beberapa pengawal saja, 
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untuk dituntun pergi ke padang 
belantara.

23 dan terjadilah bahwa Gid 
dan teomner dengan cara ini te-
lah mendapatkan kepemilikan 
atas kubu-kubu pertahanan me-
reka. dan terjadilah bahwa kami 
mengadakan perjalanan kami, 
setelah banyak melakukan per-
jalanan di padang belantara me-
nuju tanah Zarahemla.

24 dan ketika orang-orang 
laman melihat bahwa mereka 
sedang berbaris menuju tanah 
Zarahemla, mereka amatlah ta-
kut, bahwa ada suatu rencana di-
susun untuk menuntun mereka 
pada kehancuran; oleh karena itu 
mereka mulai mundur ke padang 
belantara lagi, ya, bahkan kem-
bali melalui jalan yang sama yang 
melaluinya mereka datang.

25 dan lihatlah, saat itu sudah 
malam dan mereka memancang-
kan tenda-tenda mereka, ka-
rena para panglima utama orang 
laman telah mengira bahwa 
orang-orang Nefi lelah karena 
pergerakan barisan mereka; dan 
mengira bahwa mereka telah 
menghalau seluruh pasukan oleh 
karena itu mereka tidak memikir-
kan mengenai Kota manti.

26 Sekarang, terjadilah bahwa 
ketika sudah malam, aku me-
nyuruh agar orang-orangku 
hendaknya tidak tidur, tetapi 
agar mereka hendaknya berba-
ris maju melalui jalan lain me-
nuju tanah manti.

27 dan karena pergerakan ba-
risan kami ini pada waktu ma-
lam, lihatlah, keesokan harinya 
kami melampaui orang-orang 
laman, sedemikian rupa se-
hingga kami tiba sebelum me-
reka di Kota manti.

28 dan demikianlah terjadi, 
bahwa dengan tipu muslihat ini 
kami mengambil kepemilikan 
atas Kota manti tanpa pertum-
pahan darah.

29 dan terjadilah bahwa ketika 
pasukan orang laman tiba di de-
kat kota, dan melihat bahwa kami 
siap untuk menghadapi mereka, 
mereka amat tercengang dan di-
serang dengan ketakutan besar, 
sedemikian rupa sehingga me-
reka melarikan diri ke padang 
belantara.

30 ya, dan terjadilah bahwa pa-
sukan orang laman melarikan 
diri dari seluruh penjuru tanah 
itu. tetapi lihatlah, mereka te-
lah membawa bersama mereka 
banyak wanita dan anak keluar 
dari tanah itu.

31 dan a kota-kota itu yang telah 
direbut oleh orang-orang laman, 
semua darinya pada kurun waktu 
ini berada dalam kepemilikan 
kami; dan ayah kami dan wa-
nita kami dan anak kami kem-
bali ke rumah-rumah mereka, 
semuanya kecuali mereka yang 
telah dibawa sebagai tahanan 
dan dibawa lari oleh orang-orang 
laman.

32 tetapi lihatlah, pasukan 

 31 a alma 56:14.
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kami kecil untuk memperta-
hankan sedemikian banyaknya 
kota dan sedemikian banyaknya 
kepemilikan.

33 tetapi lihatlah, kami percaya 
kepada allah kami yang telah 
memberi kami kemenangan atas 
tanah-tanah itu, sedemikian rupa 
sehingga kami telah mendapat-
kan kota-kota itu dan tanah-tanah 
itu, yang adalah milik kami.

34 Sekarang, kami tidak tahu 
alasan bahwa pemerintah tidak 
memberikan kami lebih banyak 
kekuatan; tidak juga orang-orang 
yang datang kepada kami tahu 
mengapa kami belum menerima 
kekuatan yang lebih besar.

35 lihatlah, kami tidak tahu 
apakah kamu tidak berhasil, dan 
kamu telah menarik pasukan 
ke penjuru tanah itu; jika demi-
kian, kami tidak berhasrat untuk 
menggerutu.

36 dan jika tidak demikian, li-
hatlah, kami takut bahwa ada 
sedikit a perpecahan dalam peme-
rintahan, sehingga mereka tidak 
mengirim lebih banyak orang un-
tuk bantuan kami; karena kami 
tahu bahwa mereka adalah lebih 
banyak daripada apa yang telah 
mereka kirimkan.

37 tetapi, lihatlah, itu tidaklah 
masalah—kami percaya allah 
akan a membebaskan kami, ter-
lepas dari kelemahan pasukan 
kami, ya, dan membebaskan kami 
dari tangan musuh kami.

38 lihatlah, ini adalah tahun 
kedua puluh dan sembilan, 
di penghujungnya, dan kami  
berada dalam kepemilikan atas 
tanah-tanah kami; dan orang-
orang laman telah melarikan 
diri ke tanah Nefi.

39 dan para putra orang amon 
itu, yang tentangnya aku telah  
demikian tinggi berbicara, ber-
ada bersamaku di Kota manti; 
dan tuhan telah mendukung me-
reka, ya, dan melindungi mereka 
dari jatuh oleh pedang, sedemi-
kian rupa sehingga a satu jiwa 
pun tidak terbunuh.

40 tetapi lihatlah, mereka te-
lah menerima banyak luka; wa-
laupun demikian mereka berdiri 
teguh dalam a kemerdekaan itu 
dengan apa allah telah menja-
dikan mereka bebas; dan mereka 
saksama untuk mengingat tuhan 
allah mereka dari hari ke hari; 
ya, mereka berusaha keras untuk 
menaati peraturan-Nya, dan ke-
putusan-Nya, dan perintah-Nya 
secara berkelanjutan; dan iman 
mereka kuat dalam nubuat me-
ngenai apa yang akan datang.

41 dan sekarang, saudara ter-
kasihku, moroni, semoga tuhan 
allah kita, yang telah menebus 
kita dan menjadikan kita bebas, 
melindungimu secara berkelan-
jutan di hadirat-Nya; ya, dan 
semoga dia berkenan dengan 
bangsa ini, bahkan agar kamu 
boleh mengalami keberhasilan 

 36 a alma 61:1–5.
 37 a 2 raj. 17:38–39.

 39 a alma 56:56.
 40 a PtS Kemerdekaan.
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dalam mendapatkan kepemilikan 
atas apa yang telah orang-orang 
laman rebut dari kita, yang ada-
lah untuk tunjangan kita. dan se-
karang, lihatlah, aku menutup 
suratku. aku adalah helaman, 
putra alma.

PaSal 59

Moroni meminta Pahoran untuk 
memperkuat laskar Helaman—
Orang-orang Laman merebut Kota 
Nefiha—Moroni marah terhadap pe-
merintah. Kira-kira tahun 62 SM.

Sekarang, terjadilah pada tahun 
ketiga puluh masa pemerintahan 
para hakim atas orang-orang 
Nefi, setelah moroni menerima 
dan membaca a surat helaman, 
dia amat bersukacita karena kese-
jahteraan, ya, keberhasilan yang 
sangat yang telah helaman alami, 
dalam mendapatkan tanah-tanah 
itu yang hilang.

2 ya, dan dia menyingkapkan-
nya kepada seluruh orangnya, di 
seluruh tanah sekitarnya di ba-
gian itu di mana dia berada, agar 
mereka boleh bersukacita juga.

3 dan terjadilah bahwa dia de-
ngan segera mengirimkan a se-
pucuk surat kepada b Pahoran, 
berhasrat agar dia hendaknya 
menyuruh orang-orang berkum-
pul bersama untuk memperkuat 
helaman, atau pasukan helaman, 
sedemikian rupa sehingga dia 

bisa dengan mudah memperta-
hankan bagian tanah itu yang 
telah dia secara sedemikian ajaib-
nya dijadikan berhasil dalam 
memperoleh kembali.

4 dan terjadilah setelah moroni 
mengirim surat ini ke tanah 
Zarahemla, dia mulai lagi me-
nyusun suatu rencana agar dia 
bisa mendapatkan sisa dari ke-
pemilikan dan kota-kota itu yang 
telah orang-orang laman rebut 
dari mereka.

5 dan terjadilah bahwa semen-
tara moroni sedang demikian 
membuat persiapan untuk pergi 
melawan orang-orang laman, li-
hatlah, orang-orang Nefiha, yang 
dikumpulkan bersama dari Kota 
moroni dan Kota lehi dan Kota 
morianton, diserang oleh orang-
orang laman.

6 ya, bahkan mereka yang te-
lah dipaksa untuk melarikan diri 
dari tanah manti, dan dari tanah 
sekitarnya, telah tiba dan berga-
bung dengan orang-orang laman 
di bagian tanah ini.

7 dan demikianlah karena amat 
banyak, ya, dan menerima keku-
atan dari hari ke hari, melalui 
perintah amoron mereka maju 
melawan orang-orang Nefiha, 
dan mereka mulai membunuh 
mereka dengan pembantaian 
yang amat hebat.

8 dan pasukan mereka sede-
mikian banyaknya sehingga sisa 
orang-orang Nefiha diwajibkan 
melarikan diri dari hadapan 

59 1 a alma 56:1.  3 a alma 60:1–3.   b alma 50:40.
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mereka; dan mereka datang bah-
kan dan bergabung dengan pa-
sukan moroni.

9 dan sekarang, karena moroni 
telah mengira bahwa hendaknya 
ada orang-orang yang dikirim 
ke Kota Nefiha, untuk bantuan 
bagi orang-orang untuk mem-
pertahankan kota itu, dan me-
ngetahui bahwa adalah lebih 
mudah untuk mempertahankan 
kota dari jatuh ke dalam tangan 
orang-orang laman daripada 
untuk merebutnya kembali dari 
mereka, dia mengira bahwa me-
reka akan dengan mudah mem-
pertahankan kota itu.

10 Oleh karena itu dia mena-
han seluruh laskarnya untuk 
mempertahankan tempat-tem-
pat itu yang telah dia dapatkan 
kembali.

11 dan sekarang, ketika moroni 
melihat bahwa Kota Nefiha ka-
lah dia amat penuh dukacita, 
dan mulai ragu, karena kejahatan 
bangsa itu, apakah mereka tidak 
akan jatuh ke dalam tangan sau-
dara-saudara mereka.

12 Sekarang, inilah keadaannya 
dengan semua panglima utama-
nya. mereka ragu dan heran juga 
karena kejahatan bangsa itu, dan 
ini karena keberhasilan orang-
orang laman atas diri mereka.

13 dan terjadilah bahwa moroni 
marah terhadap pemerintah,  
karena a pengabaian mereka 
mengenai kebebasan negeri 
mereka.

PaSal 60

Moroni mengeluh kepada Pahoran 
tentang kelalaian pemerintah terha-
dap pasukan—Tuhan membiarkan 
yang saleh dibunuh—Orang-orang 
Nefi mesti menggunakan seluruh 
kekuatan dan sarana mereka untuk 
membebaskan diri mereka dari mu-
suh mereka—Moroni mengancam 
untuk berperang melawan pemerin-
tah kecuali bantuan dipasok bagi pa-
sukannya. Kira-kira tahun 62 SM.

dan terjadilah bahwa dia menu-
lis lagi kepada pembesar negeri, 
yang adalah Pahoran, dan inilah 
kata-kata yang dia tulis, menga-
takan: lihatlah, aku tujukan su-
ratku kepada Pahoran, di Kota 
Zarahemla, yang adalah a hakim 
kepala dan pembesar atas negeri, 
dan juga kepada mereka semua 
yang telah dipilih oleh rakyat ini 
untuk memerintah dan menge-
lola urusan perang ini.

2 Karena lihatlah, aku memiliki 
sedikit untuk dikatakan kepada 
mereka dengan cara kecaman; ka-
rena lihatlah, kamu sendiri tahu 
bahwa kamu telah ditetapkan 
untuk mengumpulkan bersama 
para pria, dan mempersenjatai 
mereka dengan pedang, dan de-
ngan golok, dan segala macam 
senjata perang dari setiap jenis, 
dan mengirim untuk melawan 
orang-orang laman, di bagian-
bagian mana pun mereka akan 
masuk ke dalam negeri kita.

 13 a alma 58:34; 61:2–3. 60 1 a alma 50:39–40.
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3 dan sekarang lihatlah, aku 
berkata kepadamu bahwa aku 
sendiri, dan juga orang-orangku, 
dan juga helaman dan orang-
orangnya, telah menderita pen-
deritaan yang amat hebat; ya, 
bahkan kelaparan, kehausan, dan 
keletihan, dan segala macam ke-
sengsaraan dari setiap jenis.

4 tetapi lihatlah, seandainya ini 
segalanya yang telah kami derita 
kami tidak akan menggerutu ti-
dak juga mengeluh.

5 tetapi lihatlah, hebatlah pem-
bantaian yang telah terjadi di an-
tara bangsa kita; ya, ribuan telah 
roboh oleh pedang, sementara 
mungkin berbeda adanya jika 
kamu telah memberikan kepada 
pasukan kami cukup kekuatan 
dan sokongan bagi mereka. ya, 
besarlah kelalaianmu terhadap 
kami.

6 dan sekarang, lihatlah, kami 
berhasrat untuk mengetahui 
alasan dari kelalaian yang amat 
besar ini; ya, kami berhasrat un-
tuk mengetahui alasan dari ke-
adaan ketidakpedulianmu.

7 dapatkah kamu berpikir un-
tuk duduk di atas takhtamu da-
lam suatu keadaan kehampaan 
ketidakpedulian, sementara mu-
suhmu sedang menebar peker-
jaan kematian di sekitarmu? ya, 
sementara mereka sedang mem-
bunuhi ribuan saudaramu—

8 ya, bahkan mereka yang te-
lah menengadah kepadamu 
untuk perlindungan, ya, telah 

menempatkanmu pada suatu ke-
adaan sehingga kamu bisa telah 
menyokong mereka, ya, kamu 
bisa telah mengirim pasukan ke-
pada mereka, untuk memperkuat 
mereka, dan menyelamatkan ri-
buan dari mereka dari roboh oleh 
pedang.

9 tetapi lihatlah, ini belumlah 
semuanya—kamu telah mena-
han perbekalanmu dari mereka, 
sedemikian rupa sehingga ba-
nyak yang telah berperang dan 
menumpahkan darah mereka ka-
rena hasrat mereka yang besar 
yang mereka miliki demi kese-
jahteraan bangsa ini; ya, dan ini 
telah mereka lakukan ketika me-
reka hampir a binasa karena kela-
paran, karena kelalaianmu yang 
amat besar terhadap mereka.

10 dan sekarang, saudara-sau-
dara terkasihku—karena kamu 
seharusnya dikasihi; ya, dan 
kamu seharusnya telah menggu-
gah dirimu dengan lebih tekun 
demi kesejahteraan dan kebe-
basan bangsa ini; tetapi lihatlah, 
kamu telah melalaikan mereka 
sedemikian rupa sehingga da-
rah ribuan orang akan datang 
ke atas kepalamu untuk pemba-
lasan; ya, karena diketahui allah 
semua seruan mereka, dan segala 
penderitaan mereka—

11 lihatlah, dapatkah kamu me-
ngira bahwa kamu dapat duduk 
di atas takhtamu, dan karena ke-
baikan allah yang besar kamu 
dapat tidak melakukan apa pun 

 9 a alma 58:7.
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dan dia akan membebaskanmu? 
lihatlah, jika kamu telah mengira 
ini kamu telah mengira dengan 
sia-sia.

12 apakah kamu a mengira 
bahwa, karena sedemikian ba-
nyaknya dari saudaramu telah 
terbunuh itu adalah karena ke-
jahatan mereka? aku berkata 
kepadamu, jika kamu telah me-
ngira ini kamu telah mengira 
dengan sia-sia; karena aku ber-
kata kepadamu, ada banyak 
yang telah jatuh oleh pedang; 
dan lihatlah itu adalah untuk 
penghukumanmu;

13 Karena tuhan membiarkan 
a yang saleh dibunuh agar ke-
adilan dan penghakiman-Nya 
boleh datang ke atas yang jahat; 
oleh karena itu kamu tidak perlu 
mengira bahwa yang saleh hilang 
karena mereka terbunuh; tetapi 
lihatlah, mereka masuk ke da-
lam peristirahatan tuhan allah 
mereka.

14 dan sekarang, lihatlah, aku 
berkata kepadamu, aku merasa 
amat takut bahwa penghakiman 
allah akan datang ke atas bangsa 
ini, karena kemalasan mereka 
yang sangat, ya, bahkan kema-
lasan pemerintah kita, dan ke-
lalaian mereka yang amat besar 
terhadap saudara-saudara me-
reka, ya, terhadap mereka yang 
telah terbunuh.

15 Karena seandainya bukan 
karena a kejahatan yang lebih 

dahulu dimulai dari kepala kita, 
kita telah dapat menahan mu-
suh kita sehingga mereka tidak 
dapat memperoleh kekuasaan 
atas diri kita.

16 ya, bila bukan karena a pe-
rang yang pecah di antara kita 
sendiri; ya, seandainya bukan 
karena b orang-orang pendukung 
raja ini, yang menyebabkan sede-
mikian banyaknya pertumpahan 
darah di antara kita sendiri; ya, 
pada waktu kita berselisih di an-
tara kita sendiri, jika kita telah 
mempersatukan kekuatan kita 
seperti hingga kini telah kita la-
kukan; ya, bila bukan karena 
hasrat akan kekuasaan dan we-
wenang yang orang-orang pen-
dukung raja miliki atas diri kita; 
bila mereka setia pada perkara 
kebebasan kita, dan bersatu de-
ngan kita, dan pergi melawan 
musuh kita, alih-alih mengang-
kat pedang mereka melawan kita, 
yang adalah penyebab dari sede-
mikian banyaknya pertumpahan 
darah di antara kita sendiri; ya, 
jika kita telah pergi melawan 
mereka dalam kekuatan tuhan, 
kita semestinya telah menyerak-
kan musuh kita, karena itu akan 
terjadi, menurut penggenapan 
firman-Nya.

17 tetapi lihatlah, sekarang 
orang-orang laman menye-
rang kita, mengambil kepemi-
likan atas tanah-tanah kita, dan 
mereka membunuhi rakyat kita 

 12 a luk. 13:1–5.
 13 a alma 14:10–11;  

a&P 42:46–47.
 15 a alma 51:9, 13.

 16 a alma 51:16–19.
  b alma 51:5, 8.
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dengan pedang, ya, wanita kita 
dan anak kita, dan juga mem-
bawa mereka pergi tertawan, 
menyebabkan mereka bahwa 
mereka akan menderita segala 
macam kesengsaraan, dan ini 
karena kejahatan besar dari me-
reka yang mengupayakan ke-
kuasaan dan wewenang, ya, 
bahkan orang-orang pendu-
kung raja itu.

18 tetapi mengapa aku mesti 
berkata banyak mengenai masa-
lah ini? Karena kami tidak tahu 
apakah mungkin kamu sendiri 
sedang mengupayakan wewe-
nang. Kami tidak tahu apakah 
mungkin kamu adalah juga peng-
khianat bagi negerimu.

19 atau apakah bahwa kamu 
telah melalaikan kami karena 
kamu berada di jantung ne-
geri kita dan kamu dikelilingi 
oleh keamanan, sehingga kamu  
tidak menyuruh makanan diki-
rimkan kepada kami, dan juga 
orang-orang untuk memperkuat 
pasuk an kami?

20 apakah kamu telah melu-
pakan perintah-perintah tuhan 
allahmu? ya, apakah kamu te-
lah melupakan penawanan le-
luhur kita? apakah kamu telah 
melupakan berulang kalinya kita 
telah dibebaskan dari tangan mu-
suh kita?

21 atau apakah kamu mengira 
bahwa tuhan masih akan mem-
bebaskan kita, sementara kita du-
duk di atas takhta kita dan tidak 

menggunakan sarana yang telah 
tuhan sediakan bagi kita?

22 ya, akankah kamu duduk da-
lam kemalasan sementara kamu 
dikelilingi oleh beribu-ribu dari 
mereka, ya, dan berlaksa-laksa, 
yang juga duduk dalam kema-
lasan, sementara ada beribu-ribu 
di sekitarnya di perbatasan negeri 
yang roboh oleh pedang, ya, ter-
luka dan berdarah?

23 apakah kamu mengira bahwa 
allah akan memandangmu seba-
gai tak bersalah sementara kamu 
duduk bergeming dan melihat 
hal-hal ini? lihatlah aku berkata 
kepadamu, tidak. Sekarang, aku 
menghendaki agar kamu hen-
daknya ingat bahwa allah telah 
berfirman bahwa a bagian dalam 
bejana akan dibersihkan lebih 
dahulu, dan kemudian akan-
lah bejana bagian luar dibersih-
kan juga.

24 dan sekarang, kecuali kamu 
bertobat dari apa yang telah 
kamu lakukan, dan mulai bangkit 
dan melakukan, dan mengirim-
kan makanan dan orang-orang 
kepada kami, dan juga kepada 
helaman, agar dia bisa mendu-
kung bagian-bagian itu dari ne-
geri kita yang telah dia peroleh 
kembali, dan agar kita juga bisa 
mendapatkan kembali sisa dari 
kepemilikan kita di bagian-ba-
gian ini, lihatlah akanlah arif 
bahwa kita tidak berjuang lagi 
melawan orang-orang laman 
sampai kita telah lebih dahulu 

 23 a mat. 23:25–26.
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membersihkan bejana bagian 
dalam kita, ya, bahkan kepala 
utama dari pemerintah kita.

25 dan kecuali kamu mengabul-
kan suratku, dan keluar dan mem-
perlihatkan kepadaku a semangat 
kebebasan yang sejati, dan ber-
usaha untuk memperkuat dan 
membentengi pasukan kami, dan 
memberikan mereka makanan 
untuk tunjangan mereka, lihatlah 
aku akan meninggalkan sebagian 
dari orang-orangku pendukung 
kebebasan untuk mempertahan-
kan bagian ini dari negeri kita, 
dan aku akan meninggalkan ke-
kuatan dan berkat-berkat allah 
ke atas diri mereka, agar tak ada 
kekuatan lain dapat bekerja me-
lawan mereka—

26 dan ini karena iman mereka 
yang besar, dan kesabaran mereka 
dalam kesukaran mereka—

27 dan aku akan datang kepa-
damu, dan jika ada seorang pun 
di antara kamu yang memiliki 
hasrat untuk kebebasan, ya, jika 
ada bahkan sepercik kebebasan 
yang tersisa, lihatlah aku akan 
membangkitkan makar di antara 
kamu, bahkan sampai mereka 
yang memiliki hasrat untuk me-
rebut kekuasaan dan wewenang 
akan menjadi punah.

28 ya, lihatlah aku tidak takut 
akan kekuasaanmu tidak juga 
wewenangmu, tetapi a allahku-
lah yang aku takuti; dan adalah 
menurut perintah-perintah-Nya 
maka aku mengangkat pedangku 

untuk membela perkara nege-
riku, dan adalah karena kedur-
hakaanmu maka kami telah 
menderita sedemikian banyak-
nya kekalahan.

29 lihatlah adalah waktunya, 
ya, waktunya sekarang di depan 
mata, bahwa kecuali kamu ber-
tindak bagi dirimu dalam pem-
belaan terhadap negerimu dan 
anak-anak kecilmu, a pedang 
keadilan bergantung di atas di-
rimu; ya, dan itu akan jatuh ke 
atas dirimu dan mengunjung-
imu bahkan pada kehancuranmu 
sepenuhnya.

30 lihatlah, aku menunggu 
bantuan darimu; dan, kecuali 
kamu memberikan untuk per-
tolongan kami, lihatlah, aku da-
tang kepadamu, bahkan di tanah 
Zarahemla, dan menghantammu 
dengan pedang, sedemikian rupa 
sehingga kamu tidak dapat me-
miliki kekuasaan lagi untuk me-
rintangi kemajuan bangsa ini 
dalam perkara kebebasan kita.

31 Karena lihatlah, tuhan ti-
dak akan membiarkan bahwa 
kamu akan hidup dan menjadi 
kuat dalam kedurhakaanmu un-
tuk menghancurkan umat-Nya 
yang saleh.

32 lihatlah, dapatkah kamu me-
ngira bahwa tuhan akan membi-
arkanmu hidup dan keluar dalam 
penghakiman melawan orang-
orang laman, ketika adalah tra-
disi leluhur mereka yang telah 
menyebabkan kebencian mereka, 

 25 a alma 51:6; 61:15.  28 a Kis. 5:26–29.  29 a hel. 13:5; 3 Ne. 2:19.
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ya, dan itu telah dilipatgandakan 
oleh mereka yang telah membe-
lot dari kita, sementara kedurha-
kaanmu adalah karena cintamu 
akan kemuliaan dan apa yang 
sia-sia dari dunia?

33 Kamu tahu bahwa kamu me-
langgar hukum-hukum allah, 
dan kamu tahu bahwa kamu 
memijak-mijaknya di bawah ka-
kimu. lihatlah, tuhan berfirman 
kepadaku: Jika mereka yang te-
lah kamu tetapkan sebagai pem-
besarmu tidak bertobat dari dosa 
dan kedurhakaan mereka, kamu 
akan pergi bertempur melawan 
mereka.

34 dan sekarang, lihatlah, aku, 
moroni, didesak, menurut per-
janjian yang telah aku buat un-
tuk menaati perintah-perintah 
allahku; oleh karena itu aku 
menghendaki agar kamu hen-
daknya menganut firman allah, 
dan mengirim selekasnya kepa-
daku dari perbekalanmu dan 
dari orang-orangmu, dan juga 
kepada helaman.

35 dan lihatlah, jika kamu tidak 
akan melakukan ini aku datang 
kepadamu selekasnya; karena li-
hatlah, allah tidak akan membi-
arkan bahwa kami akan binasa 
dengan kelaparan; oleh karena 
itu dia akan memberikan kepada 
kami dari makananmu, bahkan 
jika itu mesti dengan pedang. Se-
karang, pastikanlah agar kamu 
menggenapi firman allah.

36 lihatlah, aku adalah moroni, 

panglima utamamu. aku tidak 
a mengupayakan kekuasaan, te-
tapi untuk meruntuhkannya. aku 
tidak mengupayakan kehormatan 
dunia, tetapi kemuliaan allahku, 
dan kebebasan dan kesejahteraan 
negeriku. dan demikianlah aku 
menutup suratku.

PaSal 61

Pahoran memberi tahu Moroni ten-
tang makar dan pemberontakan me-
lawan pemerintah—Orang-orang 
pendukung raja merebut Zarahemla 
dan bersekutu dengan orang-orang 
Laman—Pahoran meminta bantuan 
militer melawan para pemberontak. 
Kira-kira tahun 62 SM.

lihatlah, sekarang, terjadilah 
bahwa segera setelah moroni 
mengirimkan suratnya kepada 
pembesar utama, dia menerima 
sepucuk surat dari a Pahoran, 
sang pembesar utama. dan inilah 
kata-kata yang dia terima:

2 aku, Pahoran, yang adalah 
pembesar utama negeri ini, me-
ngirimkan kata-kata ini kepada 
moroni, panglima utama atas 
pasukan. lihatlah, aku berkata 
kepadamu, moroni, bahwa aku 
tidak bersukacita dalam a keseng-
saraanmu yang hebat, ya, itu me-
milukan jiwaku.

3 tetapi lihatlah, ada mereka 
yang bersukacita dalam keseng-
saraanmu, ya, sedemikian rupa 

 36 a a&P 121:39–42. 61 1 a alma 50:39–40.  2 a alma 60:3–9.



554alma 61:4–9

sehingga mereka telah bang-
kit dalam pemberontakan me-
lawanku, dan juga mereka dari 
orang-orangku yang adalah 
a orang-orang pendukung kebe-
basan, ya, dan mereka yang telah 
bangkit amatlah banyak.

4 dan adalah mereka yang 
berupaya mengambil kursi ke-
hakiman dariku yang telah men-
jadi penyebab dari kedurhakaan 
yang besar ini; karena mereka 
telah menggunakan sanjungan 
yang hebat, dan mereka telah 
menyesatkan hati banyak orang, 
yang akan menjadi penyebab 
dari kesengsaraan yang parah 
di antara kita; mereka telah me-
nahan perbekalan kita, dan te-
lah menggertak orang-orang 
pendukung kebebasan kami se-
hingga mereka telah tidak da-
tang kepadamu.

5 dan lihatlah, mereka telah 
menghalauku dari hadapan me-
reka, dan aku telah melarikan diri 
ke tanah Gideon, bersama seba-
nyak orang yang mungkin yang 
dapat aku peroleh.

6 dan lihatlah, aku telah me-
ngirimkan suatu maklumat ke 
seluruh bagian negeri ini; dan 
lihatlah, mereka berduyun- 
duyun menuju kami setiap hari, 
untuk persenjataan mereka,  
dalam pembelaan terhadap  
negeri mereka dan a kebebasan 
mereka, dan untuk membalas  
ketidakadilan terhadap kami.

7 dan mereka telah datang ke-
pada kami, sedemikian rupa se-
hingga mereka itu yang telah 
bangkit dalam pemberontakan 
melawan kami tertantang, ya, se-
demikian rupa sehingga mereka 
takut kepada kami dan tidak be-
rani keluar melawan kami untuk 
bertempur.

8 mereka telah memperoleh 
kepemilikan atas tanah, atau 
kota, Zarahemla; mereka telah 
menetapkan seorang raja atas 
diri mereka, dan dia telah me-
nulis kepada raja orang-orang 
laman, yang di dalamnya dia 
telah mengikat suatu perseku-
tuan dengannya; yang dalam 
persekutuan itu dia telah sepa-
kat untuk mempertahankan Kota 
Zarahemla, yang pemertahanan-
nya dia kira akan memungkin-
kan orang-orang laman untuk 
menaklukkan sisa negeri, dan 
dia akan ditempatkan sebagai 
raja atas bangsa ini ketika me-
reka akan ditaklukkan di bawah 
orang-orang laman.

9 dan sekarang, dalam suratmu 
kamu telah mengecamku, te-
tapi itu tidaklah masalah; aku 
tidak marah, tetapi bersukacita 
dalam kebesaran hatimu. aku, 
Pahoran, tidak mengupayakan 
kekuasaan, kecuali hanya untuk 
mempertahankan kursi kehakim-
anku agar aku boleh memeli-
hara hak-hak dan kemerdekaan 
bangsaku. Jiwaku berdiri teguh 

 3 a alma 51:6–7.
 6 a PtS Bebas, 

Kebebasan; 
Kemerdekaan.
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dalam kemerdekaan itu yang di 
dalamnya allah telah menjadi-
kan kita a bebas.

10 dan sekarang, lihatlah, kita 
akan melawan kejahatan bah-
kan sampai pertumpahan darah. 
Kita tidak akan menumpahkan 
darah orang-orang laman jika 
mereka akan tinggal di negeri 
mereka sendiri.

11 Kita tidak akan menumpah-
kan darah saudara-saudara kita 
jika mereka tidak akan bang-
kit dalam pemberontakan dan 
menggunakan pedang mela-
wan kami.

12 Kita akan menjadikan diri 
kita tunduk pada kuk perbu-
dakan jika diperlukan oleh ke-
adilan allah, atau jika dia akan 
memerintahkan kita untuk me-
lakukan demikian.

13 tetapi lihatlah dia tidak me-
merintahkan kita agar kita akan 
menjadikan diri kita tunduk ke-
pada musuh kita, tetapi agar kita 
hendaknya menaruh a keperca-
yaan kita kepada-Nya, dan dia 
akan membebaskan kita.

14 Oleh karena itu, saudara ter-
kasihku, moroni, marilah kita 
melawan kejahatan, dan keja-
hatan apa pun yang tidak dapat 
kita lawan dengan perkataan kita, 
ya, seperti pemberontakan dan 
pembelotan, marilah kita a me-
lawannya dengan pedang kita, 
agar kita boleh mempertahankan 
kebebasan kita, agar kita boleh 

bersukacita dalam hak istimewa 
yang besar dari gereja kita, dan 
dalam perkara Penebus kita dan 
allah kita.

15 Oleh karena itu, datanglah 
kepadaku selekasnya bersama 
beberapa dari orang-orangmu, 
dan tinggalkanlah sisanya di ba-
wah tanggung jawab lehi dan 
teankum; berikanlah kepada me-
reka kekuasaan untuk memim-
pin perang di bagian tanah itu, 
menurut a roh allah, yang ada-
lah juga roh kebebasan yang ber-
ada dalam diri mereka.

16 lihatlah aku telah mengi-
rimkan sedikit perbekalan ke-
pada mereka, agar mereka boleh 
tidak binasa sampai kamu dapat 
datang kepadaku.

17 Kumpulkanlah bersama 
laskar apa pun sedapatmu da-
lam barisanmu kemari, dan kita 
akan pergi selekasnya melawan 
para pembelot itu, dalam keku-
atan allah kita menurut iman 
yang ada dalam diri kita.

18 dan kita akan mengambil ke-
pemilikan atas Kota Zarahemla, 
agar kita boleh mendapatkan 
lebih banyak makanan untuk 
dikirimkan kepada lehi dan 
teankum; ya, kita akan pergi me-
lawan mereka dalam kekuatan 
tuhan, dan kita akan mengakhiri 
kedurhakaan yang besar ini.

19 dan sekarang, moroni, aku 
bersukacita dalam menerima su-
ratmu, karena aku sedikit cemas 

 9 a yoh. 8:31–36;  
a&P 88:86.

 13 a PtS iman; Percaya, 
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mengenai apa yang hendaknya 
kami lakukan, apakah akan tepat 
bagi kami untuk pergi melawan 
saudara-saudara kita.

20 tetapi kamu telah berkata, 
kecuali mereka bertobat tuhan 
telah memerintahkanmu bahwa 
kamu hendaknya pergi mela-
wan mereka.

21 Pastikanlah bahwa kamu 
a memperkuat lehi dan teankum 
di dalam tuhan; beritahulah me-
reka untuk tidak takut, karena 
allah akan membebaskan me-
reka, ya, dan juga mereka se-
mua yang berdiri teguh dalam 
kemerdekaan itu dengan apa 
allah telah menjadikan mereka 
bebas. dan sekarang aku menu-
tup suratku kepada saudara ter-
kasihku, moroni.

PaSal 62

Moroni berbaris untuk bala bantuan 
bagi Pahoran di tanah Gideon—
Orang-orang pendukung raja yang 
menolak untuk membela negeri me-
reka dihukum mati—Pahoran dan 
Moroni merebut kembali Nefiha—
Banyak orang Laman bergabung de-
ngan orang-orang Amon—Teankum 
membunuh Amoron dan selanjutnya 
terbunuh—Orang-orang Laman di-
halau dari negeri itu, dan kedamaian 
ditegakkan—Helaman kembali pada 
pelayanan dan membangun Gereja. 
Kira-kira tahun 62–57 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
ketika moroni telah menerima 
surat ini hatinya memperoleh 
keberanian, dan dipenuhi de-
ngan sukacita yang amat be-
sar karena kesetiaan Pahoran, 
bahwa dia juga bukan a pengkhi-
anat bagi kebebasan dan perkara 
negerinya.

2 tetapi dia juga amat berduka 
nestapa karena kedurhakaan 
mereka yang telah menghalau 
Pahoran dari kursi kehakiman, 
ya, kesimpulannya karena me-
reka yang telah memberontak 
terhadap negeri mereka dan juga 
allah mereka.

3 dan terjadilah bahwa moroni 
membawa sejumlah kecil orang, 
menurut hasrat Pahoran, dan 
memberi lehi dan teankum ko-
mando atas sisa pasukannya, dan 
menggerakkan barisan menuju 
tanah Gideon.

4 dan dia mengangkat a tung-
gul b kemerdekaan di tempat 
mana pun yang dia masuki, dan 
memperoleh laskar apa pun yang 
dapat dia peroleh di sepanjang 
gerakan barisannya menuju ta-
nah Gideon.

5 dan terjadilah bahwa ribuan 
orang berduyun-duyun menuju 
tunggulnya, dan mengangkat pe-
dang mereka dalam pembelaan 
terhadap kebebasan mereka, agar 
mereka boleh tidak jatuh ke da-
lam perbudakan.

6 dan demikianlah, ketika 

 21 a Za. 10:12.
62 1 a alma 60:18.

 4 a alma 46:12–13, 36. 
PtS Panji.

  b PtS Kemerdekaan.
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moroni telah mengumpulkan 
bersama orang-orang siapa pun 
yang dapat dia kumpulkan di se-
panjang gerakan barisannya, dia 
tiba di tanah Gideon; dan mem-
persatukan laskarnya dengan 
mereka dari Pahoran mereka 
menjadi amat kuat, bahkan lebih 
kuat daripada orang-orangnya 
Pakus, yang adalah a raja atas para 
pembelot itu yang telah meng-
halau b orang-orang pendukung 
kebebasan dari tanah Zarahemla 
dan telah mengambil kepemi-
likan atas tanah itu.

7 dan terjadilah bahwa moroni  
dan Pahoran pergi bersama 
pa sukan mereka ke  tanah 
Zarahemla, dan pergi melawan 
kota itu, dan menghadapi orang-
orangnya Pakus, sedemikian 
rupa sehingga mereka datang 
untuk bertempur.

8 dan lihatlah, Pakus terbu-
nuh dan orang-orangnya di-
bawa sebagai tahanan, dan 
Pahoran dikembalikan ke kursi 
kehakimannya.

9 dan orang-orangnya Pakus 
menerima pengadilan mereka, 
menurut hukum, dan juga orang-
orang pendukung raja itu yang 
telah ditangkap dan dilempar-
kan ke dalam tahanan; dan me-
reka a dieksekusi menurut hukum; 
ya, orang-orangnya Pakus itu 
dan orang-orang pendukung 
raja itu, barang siapa yang tidak 
mau mengangkat senjata dalam 
pemertahanan negeri mereka, 

tetapi akan berperang melawan-
nya, dihukum mati.

10 dan demikianlah menjadi 
perlu bahwa hukum ini hendak-
nya dengan ketat ditaati demi ke-
amanan negeri mereka; ya, dan 
barang siapa didapati menyang-
kal kebebasan mereka selekasnya 
dieksekusi menurut hukum.

11 dan demikianlah berakhir 
tahun ketiga puluh masa peme-
rintahan para hakim atas orang-
orang Nefi; moroni dan Pahoran 
telah memulihkan kedamaian 
di tanah Zarahemla, di antara 
bangsa mereka sendiri, setelah 
menimpakan kematian ke atas 
diri mereka semua yang tidak se-
tia pada perkara kebebasan.

12 dan terjadilah pada permu-
laan tahun ketiga puluh dan satu 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi, moroni 
dengan segera menyuruh agar 
perbekalan hendaknya dikirim, 
dan juga suatu pasukan enam 
ribu orang hendaknya dikirim 
kepada helaman, untuk mem-
bantunya dalam melindungi ba-
gian tanah itu.

13 dan dia juga menyuruh agar 
pasukan enam ribu orang, de-
ngan sejumlah makanan yang cu-
kup, hendaknya dikirim kepada 
pasukan lehi dan teankum. dan 
terjadilah bahwa ini dilakukan 
untuk membentengi negeri ter-
hadap orang-orang laman.

14 dan terjadilah bahwa moroni 
dan Pahoran, meninggalkan 

 6 a alma 61:4–8.   b alma 51:5–7.  9 a PtS hukuman mati.
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sekelompok besar orang di ta-
nah Zarahemla, melakukan ge-
rakan barisan mereka bersama 
sekelompok besar pria menuju 
tanah Nefiha, bertekad untuk 
menumbangkan orang-orang 
laman di kota itu.

15 dan terjadilah bahwa se-
waktu mereka sedang berbaris 
menuju tanah itu, mereka me-
nangkap sekelompok besar orang 
laman, dan membunuh banyak 
dari mereka, dan mengambil per-
bekalan mereka dan senjata pe-
rang mereka.

16 dan terjadilah setelah me-
reka menangkap mereka, mereka 
menyuruh mereka masuk ke da-
lam sebuah perjanjian bahwa me-
reka tidak akan lagi mengangkat 
senjata perang melawan orang-
orang Nefi.

17 dan ketika mereka telah ma-
suk ke dalam perjanjian ini me-
reka mengirim mereka untuk 
berdiam bersama orang-orang 
amon, dan mereka dalam jum-
lah kira-kira empat ribu orang 
yang tidak dibunuh.

18 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka telah mengirim mereka 
pergi mereka meneruskan ge-
rakan barisan mereka menuju 
tanah Nefiha. dan terjadilah 
bahwa ketika mereka telah tiba 
di Kota Nefiha, mereka meman-
cangkan tenda-tenda mereka di 
dataran Nefiha, yang berada di 
dekat Kota Nefiha.

19 Sekarang, moroni berhasrat 
agar orang-orang laman hen-
daknya keluar untuk bertempur 

melawan mereka, di atas dataran 
itu; tetapi orang-orang laman, 
tahu akan keberanian mereka 
yang amat besar, dan melihat 
besarnya jumlah mereka, oleh 
karena itu mereka tidak berani 
keluar melawan mereka; oleh ka-
rena itu mereka tidak datang un-
tuk bertempur pada hari itu.

20 dan ketika malam tiba, 
moroni keluar dalam kegelapan 
malam, dan datang ke atas tem-
bok untuk memata-matai di 
bagian mana dari kota itu orang-
orang laman telah berkemah ber-
sama pasukan mereka.

21 dan terjadilah bahwa mereka 
berada di timur, di dekat jalan 
masuk; dan mereka semuanya 
tertidur. dan sekarang, moroni 
kembali ke pasukannya, dan me-
nyuruh agar mereka hendaknya 
mempersiapkan dengan bergegas 
tali yang kuat dan tangga, untuk 
diturunkan dari atas tembok ke 
bagian dalam tembok itu.

22 dan terjadilah bahwa moroni 
menyuruh agar orang-orangnya 
hendaknya berbaris dan tiba di 
atas tembok, dan menurunkan 
diri mereka ke bagian kota itu, ya, 
bahkan di barat, di mana orang-
orang laman tidak berkemah 
bersama pasukan mereka.

23 dan terjadilah bahwa me-
reka semuanya diturunkan ke 
dalam kota pada malam hari, 
dengan sarana tali mereka yang 
kuat dan tangga mereka; demi-
kianlah ketika pagi tiba mereka 
semua berada di sebelah dalam 
tembok kota.
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24 dan sekarang, ketika orang-
orang laman bangun dan melihat 
bahwa pasukan moroni berada 
di sebelah dalam tembok, mereka 
amat ketakutan, sedemikian rupa 
sehingga mereka melarikan diri 
melalui celah.

25 dan sekarang, ketika moroni 
melihat bahwa mereka melarikan 
diri di hadapannya, dia menyu-
ruh agar orang-orangnya berba-
ris maju melawan mereka, dan 
membunuh banyak orang, dan 
mengepung banyak yang lain, 
dan membawa mereka sebagai 
tahanan; dan sisa dari mereka 
melarikan diri ke tanah moroni, 
yang berada di perbatasan de-
kat tepi laut.

26 demikianlah moroni dan 
Pahoran telah memperoleh kepe-
milikan atas Kota Nefiha tanpa 
kehilangan satu jiwa pun; dan 
ada banyak dari orang-orang 
laman yang terbunuh.

27 Sekarang, terjadilah bahwa 
banyak dari orang-orang laman 
yang menjadi tahanan berhasrat 
untuk bergabung dengan a orang-
orang amon dan menjadi suatu 
bangsa yang bebas.

28 dan terjadilah bahwa seba-
nyak yang berhasrat, kepada me-
reka dikabulkan menurut hasrat 
mereka.

29 Oleh karena itu, seluruh ta-
hanan orang laman bergabung 
dengan orang-orang amon, dan 
mulai bekerja amat keras, mengo-
lah tanah, menumbuhkan segala 

macam biji-bijian, dan memeli-
hara kawanan domba dan ka-
wanan ternak dari setiap jenis; 
dan demikianlah orang-orang 
Nefi dibebaskan dari beban yang 
berat; ya, sedemikian rupa se-
hingga mereka dibebaskan dari 
seluruh tahanan orang laman.

30 Sekarang, terjadilah bahwa 
moroni, setelah dia mendapatkan 
kepemilikan atas Kota Nefiha, 
setelah menangkap banyak ta-
hanan, yang mengurangi pasu-
kan orang laman amat banyak, 
dan setelah memperoleh kem-
bali banyak dari orang-orang 
Nefi yang telah dibawa sebagai 
tahanan, yang amat memperkuat 
pasukan moroni; oleh karena itu 
moroni pergi dari tanah Nefiha 
ke tanah lehi.

31 dan terjadilah bahwa ke-
tika orang-orang laman melihat 
bahwa moroni datang melawan 
mereka, mereka kembali keta-
kutan dan melarikan diri dari 
hadapan pasukan moroni.

32 dan terjadilah bahwa moroni 
dan pasukannya mengejar me-
reka dari kota ke kota, sam-
pai mereka dihadapi oleh lehi 
dan teankum; dan orang-orang 
laman melarikan diri dari lehi 
dan teankum, bahkan hingga 
ke perbatasan di dekat tepi laut, 
sampai mereka tiba di tanah 
moroni.

33 dan pasukan orang laman 
semuanya berkumpul bersama, 
sedemikian rupa sehingga 

 27 a PtS Orang-Orang anti-Nefi-lehi.
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mereka semua berada dalam 
satu kelompok di tanah moroni. 
Sekarang, amoron, raja orang-
orang laman, juga berada ber-
sama mereka.

34 dan terjadilah bahwa moroni 
dan lehi dan teankum berkemah 
bersama pasukan mereka di se-
kitar perbatasan tanah moroni, 
sedemikian rupa sehingga orang-
orang laman terkepung di perba-
tasan dekat padang belantara di 
selatan, dan di perbatasan dekat 
padang belantara di timur.

35 dan demikianlah mereka ber-
kemah untuk malam itu. Karena 
lihatlah, orang-orang Nefi dan 
orang-orang laman juga lelah 
karena jauhnya gerakan barisan-
nya; oleh karena itu mereka tidak 
memutuskan tipu muslihat apa 
pun pada waktu malam, kecuali 
teankum; karena dia amat marah 
terhadap amoron, sedemikian 
rupa sehingga dia menganggap 
bahwa amoron, dan amalikia 
saudaranya, telah menjadi a pe-
nyebab dari perang yang besar 
dan abadi di antara mereka dan 
orang-orang laman, yang telah 
menjadi penyebab dari sede-
mikian banyaknya perang dan 
pertumpahan darah, ya, dan se-
demikian banyaknya bencana 
kelaparan.

36  dan ter jadi lah  bahwa 
teankum dalam amarahnya pergi 
ke dalam perkemahan orang-
orang laman, dan menurunkan 
dirinya menyeberangi tembok 

kota. dan dia pergi dengan seutas 
tali, dari tempat ke tempat, sede-
mikian rupa sehingga dia menda-
pati raja; dan dia a melemparkan 
sebuah lembing ke arahnya, yang 
menusuknya dekat jantung. te-
tapi lihatlah, raja membangun-
kan para hambanya sebelum dia 
mati, sedemikian rupa sehingga 
mereka mengejar teankum, dan 
membunuhnya.

37 Sekarang, terjadilah bahwa 
ketika lehi dan moroni tahu 
bahwa teankum mati, mereka 
amat penuh dukacita; karena li-
hatlah, dia adalah orang yang 
telah berperang dengan gagah 
berani untuk negerinya, ya, se-
orang teman sejati bagi kemer-
dekaan; dan dia telah menderita 
amat sangat banyak kesengsa-
raan yang parah. tetapi lihatlah, 
dia mati, dan telah pergi berka-
lang tanah.

38 Sekarang, terjadilah bahwa 
moroni berbaris maju pada ke-
esokan harinya, dan menyerang 
orang-orang laman, sedemikian 
rupa sehingga mereka membu-
nuh mereka dengan pembantaian 
yang hebat; dan mereka meng-
halau mereka keluar dari negeri 
itu; dan mereka melarikan diri, 
bahkan sehingga mereka tidak 
kembali pada waktu itu mela-
wan orang-orang Nefi.

39 dan demikianlah berakhir 
tahun ketiga puluh dan satu 
masa pemerintahan para ha-
kim atas orang-orang Nefi; dan  

 35 a alma 48:1.  36 a alma 51:33–34.
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demikianlah mereka telah meng-
alami peperangan, dan per-
tumpahan darah, dan bencana 
kelaparan, dan kesengsaraan, 
untuk kurun waktu bertahun-
tahun.

40 dan telah terjadi pembu-
nuhan, dan perselisihan, dan 
pembelotan, dan segala macam 
kedurhakaan di antara orang-
orang Nefi; walaupun demikian 
demi a kepentingan orang-orang 
saleh, ya, karena doa orang-orang 
saleh, mereka dibiarkan hidup.

41 tetapi lihatlah, karena amat 
sangat lamanya perang antara 
orang-orang Nefi dan orang-
orang laman banyak yang te-
lah menjadi terkeraskan, karena 
amat sangat lamanya perang; 
dan banyak yang terlunakkan 
karena a kesengsaraan mereka, 
sedemikian rupa sehingga me-
reka merendahkan hati mereka 
di hadapan allah, bahkan di ke-
dalaman kerendahan hati.

42 dan terjadilah bahwa setelah 
moroni membentengi bagian-ba-
gian negeri itu yang paling ter-
buka bagi orang-orang laman, 
sampai itu cukup kuat, dia kem-
bali ke Kota Zarahemla; dan juga 
helaman kembali ke tempat wa-
risannya; dan sekali lagi ada ke-
damaian ditegakkan di antara 
orang-orang Nefi.

43 dan moroni menyerahkan 
komando atas pasukannya ke 
dalam tangan putranya, yang 

namanya moroniha; dan dia 
mengundurkan diri ke rumah-
nya sendiri agar dia boleh meng-
habiskan sisa hidupnya dalam 
kedamaian.

44 dan Pahoran kembali ke kursi 
kehakimannya; dan helaman 
mengambil ke atas dirinya lagi 
untuk mengkhotbahkan kepada 
orang-orang firman allah; karena 
disebabkan sedemikian banyak-
nya perang dan perselisihan te-
lah menjadi perlu bahwa suatu 
aturan hendaknya dibuat lagi di 
dalam gereja.

45 Oleh karena itu, helaman 
dan saudara-saudaranya pergi, 
dan memaklumkan firman allah 
dengan banyak kekuatan untuk 
a diyakinkannya banyak orang 
akan kejahatan mereka, yang me-
nyebabkan mereka bertobat dari 
dosa-dosa mereka dan dibaptis 
kepada tuhan allah mereka.

46 dan terjadilah bahwa me-
reka menegakkan kembali gereja 
allah, di seluruh negeri.

47 ya, dan aturan-aturan dibuat 
mengenai hukum. dan para a ha-
kim mereka, dan para hakim ke-
pala mereka dipilih.

48 dan orang-orang Nefi mulai 
a makmur kembali di negeri itu, 
dan mulai bertambah banyak 
dan menjadi amat kuat kembali 
di negeri itu. dan mereka mulai 
menjadi amat kaya.

49 tetapi terlepas dari keka-
yaan mereka, atau kekuatan 
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mereka, atau kemakmuran me-
reka, mereka tidak terangkat-
angkat dalam kesombongan di 
mata mereka; tidak juga mereka 
lambat untuk mengingat tuhan 
allah mereka; tetapi mereka me-
rendahkan hati mereka amat da-
lam di hadapan-Nya.

50 ya, mereka mengingat be-
tapa hal-hal besar telah tuhan 
lakukan bagi mereka, bahwa 
dia telah membebaskan mereka 
dari kematian, dan dari ikatan, 
dan dari tahanan, dan dari se-
gala macam kesengsaraan, dan 
dia telah membebaskan mereka 
dari tangan musuh mereka.

51 dan mereka berdoa kepada 
tuhan allah mereka secara ber-
kelanjutan, sedemikian rupa 
sehingga tuhan memberkati me-
reka, menurut firman-Nya, se-
hingga mereka menjadi kuat dan 
makmur di negeri itu.

52 dan terjadilah bahwa segala 
sesuatu ini terjadi. dan helaman 
mati, pada tahun ketiga puluh 
dan lima masa pemerintahan 
para hakim atas orang-orang 
Nefi.

PaSal 63

Siblon dan belakangan Helaman 
mengambil kepemilikan atas catatan-
catatan sakral—Banyak orang Nefi 
pergi ke tanah sebelah utara—Ha-
got membangun kapal-kapal, yang 

berlayar di laut barat—Moroniha 
mengalahkan orang-orang Laman 
dalam pertempuran. Kira-kira ta-
hun 56–52 SM.

dan terjadilah pada permulaan 
tahun ketiga puluh dan enam 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi, bahwa 
a Siblon mengambil kepemilikan 
atas b benda-benda sakral itu 
yang telah diserahkan kepada 
helaman oleh alma.

2 dan dia adalah seorang pria 
yang saleh, dan dia berjalan de-
ngan lurus di hadapan allah; 
dan dia berusaha keras untuk 
melakukan kebaikan secara ber-
kelanjutan, untuk menaati perin-
tah-perintah tuhan allahnya; 
dan juga saudaranya.

3 dan terjadilah bahwa moroni 
mati juga. dan demikianlah ber-
akhir tahun ketiga puluh dan 
enam masa pemerintahan para 
hakim.

4 dan terjadilah bahwa pada ta-
hun ketiga puluh dan tujuh masa 
pemerintahan para hakim, ada 
serombongan besar pria, bahkan 
berjumlah lima ribu dan empat 
ratus orang, bersama istri dan 
anak mereka, berangkat dari ta-
nah Zarahemla ke tanah yang be-
rada di a sebelah utara.

5 dan terjadilah bahwa hagot, 
dia seorang pria yang amat ingin 
tahu, oleh karena itu dia pergi 
dan membangun baginya sebuah 

63 1 a alma 38:1–2.
  b alma 37:1–12. 

PtS Kudus.
 4 a alma 22:31.
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kapal yang amat besar, di perba-
tasan tanah Kelimpahan, di dekat 
tanah Kemusnahan, dan melun-
curkannya ke laut barat, di dekat 
a tanah genting yang menuju ke 
tanah sebelah utara.

6 dan lihatlah, ada banyak dari 
orang-orang Nefi yang masuk ke 
dalamnya dan berlayar dengan 
banyak perbekalan, dan juga ba-
nyak wanita dan anak; dan me-
reka mengambil lintasan mereka 
ke sebelah utara. dan demikian-
lah berakhir tahun ketiga puluh 
dan tujuh.

7 dan pada tahun ketiga puluh 
dan delapan, pria ini membangun 
kapal-kapal yang lain. dan kapal 
yang pertama juga kembali, dan 
banyak lagi orang yang masuk 
ke dalamnya; dan mereka juga 
membawa banyak perbekalan, 
dan berangkat lagi ke tanah se-
belah utara.

8 dan terjadilah bahwa mereka 
tidak pernah terdengar lagi. dan 
kami mengira bahwa mereka ter-
benam di kedalaman laut. dan 
terjadilah bahwa satu kapal yang 
lain juga berlayar; dan ke mana 
itu pergi kami tidak tahu.

9 dan terjadilah bahwa pada ta-
hun ini ada banyak orang yang 
pergi ke tanah a sebelah utara. 
dan demikianlah berakhir tahun 
ketiga puluh dan delapan.

10 dan terjadilah pada tahun 
ketiga puluh dan sembilan masa 

pemerintahan para hakim, Siblon 
mati juga, dan Korianton te-
lah pergi ke tanah sebelah utara 
di dalam sebuah kapal, untuk 
membawa perbekalan kepada 
orang-orang yang telah pergi ke 
tanah itu.

11 Oleh karena itu menjadi 
perlu bagi Siblon untuk meng-
anugerahkan benda-benda sak-
ral itu, sebelum kematiannya, ke 
atas putra a helaman, yang dina-
mai helaman, disebut menurut 
nama ayahnya.

12 Sekarang, lihatlah, semua 
a ukiran itu yang ada dalam ke-
pemilikan helaman ditulis dan 
dikirimkan ke antara anak-anak 
manusia di seluruh negeri, kecua-
li bagian-bagian itu yang telah  
diperintahkan oleh alma hendak-
nya b tidak disebarluaskan.

13 Walaupun demikian, benda-
benda ini mesti dilindungi tetap 
sakral, dan a diturunkan dari satu 
angkatan ke yang lain; oleh ka-
rena itu, pada tahun ini, itu di-
anugerahkan ke atas helaman, 
sebelum kematian Siblon.

14 dan terjadilah juga pada ta-
hun ini bahwa ada beberapa pem-
belot yang telah pergi kepada 
orang-orang laman; dan mereka 
dihasut lagi pada amarah mela-
wan orang-orang Nefi.

15 dan juga pada tahun yang 
sama ini mereka datang dengan 
suatu pasukan berjumlah besar 

 5 a alma 22:32;  
eter 10:20.

 9 a hel. 3:11–12.

 11 a lihat uraian ju-
dul untuk kitab 
helaman.

 12 a alma 18:36.
  b alma 37:27–32.
 13 a alma 37:4.
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untuk berperang melawan orang-
orang a moroniha, atau melawan 
pasukan moroniha, yang di da-
lamnya mereka dikalahkan dan 
dihalau kembali lagi ke negeri 
mereka sendiri, menderita ba-
nyak kekalahan.

16 dan demikianlah berakhir 

tahun ketiga puluh dan sembilan 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi.

17 dan demikianlah berakhir 
laporan alma, dan helaman 
putranya, dan juga Siblon, yang 
adalah putranya.

   Kitab helaman

Sebuah laporan tentang orang-orang Nefi. Peperangan dan perselisihan 
mereka, dan pembelotan mereka. dan juga nubuat-nubuat banyak 
nabi kudus, sebelum kedatangan Kristus, menurut catatan helaman, 
yang adalah putra helaman, dan juga menurut catatan-catatan para 
putranya, bahkan hingga kedatangan Kristus. dan juga banyak dari 
orang-orang laman diinsafkan. Sebuah laporan tentang keinsafan me-
reka. Sebuah laporan tentang kesalehan orang-orang laman, dan keja-
hatan dan kekejian orang-orang Nefi, menurut catatan helaman dan 
para putranya, bahkan hingga kedatangan Kristus, yang disebut kitab 
helaman, dan seterusnya.

PaSal 1

Pahoran yang kedua menjadi 
hakim kepala dan dibunuh oleh 
Kiskumen—Pakumeni mengisi 
kursi kehakiman—Koriantumur 
memimpin pasukan orang Laman, 
merebut Zarahemla, dan membu-
nuh Pakumeni—Moroniha me-
ngalahkan orang-orang Laman dan 
merebut kembali Zarahemla, dan 
Koriantumur terbunuh. Kira-kira 
tahun 52–50 SM.

DaN sekarang, lihatlah, terja-
dilah pada permulaan tahun 

keempat puluh masa pemerin-
tahan para hakim atas orang-
orang Nefi, mulailah ada suatu 
kesulitan yang serius di antara 
orang-orang Nefi.

2 Karena lihatlah, a Pahoran te-
lah mati, dan pergi berkalang ta-
nah; oleh karena itu mulailah ada  
perselisihan yang serius menge-
nai siapa yang mesti memper-
oleh kursi kehakiman di antara  
saudara-saudara itu, yang ada-
lah para putra Pahoran.

3 Sekarang, inilah nama mereka 
yang berselisih untuk kursi keha-
kiman, yang juga menyebabkan 

 15 a alma 62:43. 1 2 a alma 50:40.
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orang-orang berselisih: Pahoran, 
Paanki, dan Pakumeni.

4 Sekarang, mereka ini belum-
lah semua putra Pahoran (ka-
rena dia memiliki banyak), tetapi 
ini adalah mereka yang berseli-
sih untuk kursi kehakiman; oleh 
karena itu, mereka menyebab-
kan tiga perpecahan di antara 
orang-orang.

5 Walaupun demikian, terjadi-
lah bahwa Pahoran ditetapkan 
oleh a suara rakyat untuk men-
jadi hakim kepala dan pembesar 
atas orang-orang Nefi.

6  d a n  t e r j a d i l a h  b a h w a 
Pakumeni, ketika dia melihat 
bahwa dia tidak dapat menda-
patkan kursi kehakiman, dia ber-
satu dengan suara rakyat.

7 tetapi lihatlah, Paanki, dan 
bagian dari rakyat itu yang ber-
hasrat agar dia hendaknya men-
jadi pembesar mereka, amatlah 
geram; oleh karena itu, dia ham-
pir membujuk orang-orang itu 
untuk bangkit dalam pemberon-
takan melawan saudara-saudara 
mereka.

8 dan terjadilah sewaktu dia 
hampir melakukan ini, lihatlah, 
dia ditangkap, dan diadili menu-
rut suara rakyat, dan dihukum 
mati; karena dia telah bangkit 
dalam pemberontakan dan ber-
upaya menghancurkan a kemer-
dekaan rakyat.

9 Sekarang, ketika orang-orang 
itu yang berhasrat agar dia hen-
daknya menjadi pembesar mereka 

melihat bahwa dia dihukum 
mati, oleh karena itu mereka ma-
rah, dan lihatlah, mereka meng-
utus seorang Kiskumen, bahkan 
ke kursi kehakiman Pahoran, dan 
membunuh Pahoran sewaktu dia 
duduk di kursi kehakiman.

10 dan dia dikejar oleh para 
hamba Pahoran; tetapi lihatlah, 
sedemikian lekasnya pelarian diri 
Kiskumen sehingga tak seorang 
pun dapat menyusulnya.

11 dan dia pergi kepada me-
reka yang mengutusnya, dan 
mereka semua masuk ke da-
lam sebuah perjanjian, ya, ber-
sumpah demi Pembuat mereka 
yang abadi, bahwa mereka tidak 
akan memberi tahu seorang pun 
bahwa Kiskumen telah membu-
nuh Pahoran.

12 Oleh karena itu, Kiskumen 
tidak dikenali di antara orang-
orang Nefi, karena dia dalam 
penyamaran pada waktu ketika 
dia membunuh Pahoran. dan 
Kiskumen dan gerombolannya, 
yang telah membuat perjanjian 
dengannya, membaurkan diri 
mereka di antara rakyat, dengan 
suatu cara sehingga mereka se-
mua tidak dapat ditemukan; te-
tapi sebanyak yang ditemukan 
dihukum a mati.

13 dan sekarang, lihatlah, 
Pakumeni ditetapkan, menurut 
suara rakyat, menjadi hakim ke-
pala dan pembesar atas rakyat, 
untuk memerintah sebagai peng-
ganti saudaranya Pahoran; dan 

 5 a mosia 29:26–29.  8 a PtS Kemerdekaan.  12 a PtS hukuman mati.
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itu adalah menurut haknya. dan 
semuanya ini terjadi pada tahun 
ke empat puluh masa pemerin-
tahan para hakim; dan ini me-
miliki akhir.

14 dan terjadilah pada tahun 
keempat puluh dan satu masa pe-
merintahan para hakim, bahwa 
orang-orang laman telah me-
ngumpulkan bersama suatu 
pasukan yang tak terhitung ba-
nyaknya, dan mempersenjatai 
mereka dengan pedang, dan de-
ngan golok, dan dengan busur, 
dan dengan anak panah, dan 
dengan ketopong besi, dan de-
ngan lempengan dada, dan de-
ngan segala macam perisai dari 
setiap jenis.

15 dan mereka datang lagi agar 
mereka boleh memicu pertem-
puran melawan orang-orang 
Nefi. dan mereka dipimpin oleh 
seorang pria yang namanya ada-
lah Koriantumur; dan dia ada-
lah keturunan Zarahemla; dan 
dia adalah pembelot dari antara 
orang-orang Nefi; dan dia ada-
lah pria yang besar dan yang 
perkasa.

16 Oleh karena itu, raja orang-
orang laman, yang namanya 
adalah tubalot, yang adalah 
putra a amoron, mengira bahwa 
Koriantumur, karena seorang 
pria perkasa, dapat berdiri me-
lawan orang-orang Nefi, dengan 
kekuatannya dan juga dengan ke-
bijaksanaannya yang hebat, se-
demikian rupa sehingga dengan 

mengutusnya dia akan memper-
oleh kekuasaan atas orang-orang 
Nefi—

17 Oleh karena itu dia meng-
hasut mereka pada amarah, dan 
dia mengumpulkan bersama pa-
sukannya, dan dia menetapkan 
Koriantumur untuk menjadi pe-
mimpin mereka, dan menyuruh 
agar mereka hendaknya berbaris 
turun ke tanah Zarahemla un-
tuk bertempur melawan orang-
orang Nefi.

18 dan terjadilah bahwa karena 
sedemikian banyaknya perseli-
sihan dan sedemikian banyaknya 
kesulitan dalam pemerintahan, 
sehingga mereka tidak menem-
patkan cukup penjaga di tanah 
Zarahemla; karena mereka te-
lah mengira bahwa orang-orang 
laman tidak berani datang ke 
jantung negeri mereka untuk me-
nyerang Kota Zarahemla yang 
besar itu.

19 tetapi terjadilah bahwa 
Koriantumur berbaris maju di 
hadapan bala tentaranya yang 
berjumlah besar, dan menye-
rang penghuni kota itu, dan ge-
rakan barisan mereka adalah 
dengan kecepatan yang sedemi-
kian amat besarnya sehingga ti-
dak ada waktu bagi orang-orang 
Nefi untuk mengumpulkan ber-
sama pasukan mereka.

20 Oleh karena itu Koriantumur 
menebas penjaga di dekat jalan 
masuk kota, dan berbaris maju 
bersama seluruh pasukannya ke 

 16 a alma 52:3.
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dalam kota, dan mereka mem-
bunuh setiap orang yang mela-
wan mereka, sedemikian rupa 
sehingga mereka mengambil ke-
pemilikan atas seluruh kota.

21  dan ter jadi lah  bahwa 
Pakumeni, yang adalah hakim 
kepala, melarikan diri dari ha-
dapan Koriantumur, bahkan 
ke tembok kota. dan terjadilah 
bahwa Koriantumur menghan-
tamkannya ke tembok, sedemi-
kian rupa sehingga dia mati. dan 
demikian berakhirlah masa hi-
dup Pakumeni.

2 2  d a n  s e k a r a n g ,  k e t i k a 
Koriantumur melihat bahwa 
dia berada dalam kepemilikan 
Kota Zarahemla, dan melihat 
bahwa orang-orang Nefi telah 
melarikan diri dari hadapan me-
reka, dan dibunuh, dan ditang-
kap, dan dilemparkan ke dalam 
tahanan, dan bahwa dia telah 
mendapatkan kepemilikan atas 
kubu terkuat di seluruh negeri, 
hatinya memperoleh kebera-
nian sedemikian rupa sehingga 
dia hampir pergi melawan selu-
ruh negeri.

23 dan sekarang, dia tidak ting-
gal di tanah Zarahemla, tetapi 
dia berbaris maju bersama suatu 
pasukan yang besar, bahkan me-
nuju Kota Kelimpahan; karena itu 
adalah kebulatan tekadnya untuk 
maju terus dan menembus jalan-
nya dengan pedang, agar dia bo-
leh mendapatkan bagian-bagian 
utara dari negeri itu.

24 dan, mengira bahwa keku-
atan mereka yang terbesar berada 

di pusat negeri, oleh karena itu 
dia berbaris maju, tanpa mem-
beri mereka waktu untuk ber-
himpun bersama kecuali dalam 
kelompok-kelompok kecil; dan 
dengan cara ini mereka menye-
rang mereka dan menebas me-
reka ke tanah.

25 tetapi lihatlah, gerakan ba-
risan Koriantumur melalui pusat 
negeri ini memberi moroniha ke-
unggulan besar atas mereka, ter-
lepas dari besarnya jumlah orang 
Nefi yang terbunuh.

26 Karena lihatlah, moroniha 
telah mengira bahwa orang-
orang laman tidak berani ma-
suk ke dalam pusat negeri, tetapi 
bahwa mereka akan menyerang 
kota-kota sekitarnya di perba-
tasan seperti yang sebelumnya 
telah mereka lakukan; oleh ka-
rena itu moroniha menyuruh 
agar pasukan mereka yang kuat 
hendaknya mempertahankan ba-
gian-bagian sekitarnya itu di de-
kat perbatasan.

27 tetapi lihatlah, orang-orang 
laman tidak takut menurut has-
ratnya, tetapi mereka telah ma-
suk ke dalam pusat negeri, dan 
telah merebut ibu kota yang ada-
lah Kota Zarahemla, dan berba-
ris melalui bagian-bagian negeri 
yang paling penting, membu-
nuhi orang-orang dengan pem-
bantaian yang hebat, baik pria, 
wanita, maupun anak, mengam-
bil kepemilikan atas banyak kota 
dan banyak kubu pertahanan.

28 tetapi ketika moroniha te-
lah mengetahui ini, dia dengan 
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segera mengirim lehi bersama 
suatu pasukan yang mengitari 
untuk menghadang mereka se-
belum mereka akan tiba di tanah 
Kelimpahan.

29 dan demikianlah yang dia 
lakukan; dan dia menghadang 
mereka sebelum mereka tiba di 
tanah Kelimpahan, dan menyu-
lut pertempuran melawan me-
reka, sedemikian rupa sehingga 
mereka mulai mundur kembali 
menuju tanah Zarahemla.

30  dan ter jadi lah  bahwa 
moroniha menghadang me-
reka saat mundurnya mereka, 
dan menyulut pertempuran 
melawan mereka, sedemikian 
rupa sehingga itu menjadi sua tu 
pertempuran yang amat ber-
darah; ya, banyak yang terbu-
nuh, dan di antara jumlah yang 
terbunuh a Koriantumur juga 
ditemukan.

31 dan sekarang, lihatlah, 
orang-orang laman tidak da-
pat mundur ke jalan mana pun, 
tidak juga ke utara, tidak juga 
ke selatan, tidak juga ke timur, 
tidak juga ke barat, karena me-
reka dikepung pada setiap sisi 
oleh orang-orang Nefi.

32 dan demikianlah  Korian-
tumur telah menjerumuskan 
orang-orang laman ke tengah 
orang-orang Nefi, sedemikian 
rupa sehingga mereka berada 
dalam kekuasaan orang-orang 
Nefi, dan dia sendiri terbu-
nuh, dan orang-orang laman 

menyerahkan diri mereka ke  
dalam tangan orang-orang 
Nefi.

33  dan ter jadi lah  bahwa 
moroniha mengambil kepe-
milikan atas Kota Zarahemla 
kembali, dan menyuruh agar 
orang-orang laman yang telah 
dibawa sebagai tahanan hen-
daknya pergi keluar dari tanah 
itu dalam kedamaian.

34 dan demikianlah ber akhir 
tahun keempat  puluh dan 
satu masa pemerintahan para 
hakim.

PaSal 2

Helaman, putra Helaman, menjadi 
hakim kepala—Gadianton memim-
pin gerombolan Kiskumen—Hamba 
Helaman membunuh Kiskumen, dan 
gerombolan Gadianton melarikan 
diri ke padang belantara. Kira-kira 
tahun 50–49 SM.

dan terjadilah pada tahun ke-
empat puluh dan dua masa pe-
merintahan para hakim, setelah 
moroniha menegakkan kem-
bali perdamaian antara orang-
orang Nefi dan orang-orang 
laman, lihatlah tidak ada se-
orang pun mengisi kursi keha-
kiman; oleh karena itu mulailah 
ada suatu perselisihan lagi di an-
tara orang-orang mengenai siapa 
yang hendaknya mengisi kursi 
kehakiman.

 30 a hel. 1:15.
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2  d a n  t e r j a d i l a h  b a h w a 
helaman, yang adalah putra 
helaman, ditetapkan untuk 
mengisi kursi kehakiman, oleh 
suara rakyat.

3 tetapi lihatlah, a Kiskumen, 
yang telah membunuh Pahoran, 
menunggu kesempatan untuk 
menghancurkan helaman juga; 
dan dia disokong oleh gerom-
bolannya, yang telah masuk ke 
dalam sebuah perjanjian agar tak 
seorang pun akan mengetahui 
kejahatannya.

4 Karena ada seorang a Gadian-
ton, yang amat ahli dalam banyak 
perkataan, dan juga dalam keli-
cinannya, untuk melaksanakan 
pekerjaan rahasia pembunuhan 
dan perampokan; oleh karena itu 
dia menjadi pemimpin gerom-
bolan Kiskumen.

5 Oleh karena itu dia menyan-
jung-nyanjung mereka, dan juga 
Kiskumen, bahwa jika mereka 
akan menempatkannya di kursi 
kehakiman dia akan mengabul-
kan bagi mereka yang termasuk 
dalam gerombolannya bahwa 
mereka akan ditempatkan da-
lam kekuasaan dan wewenang 
di antara rakyat; oleh karena itu 
Kiskumen berupaya untuk meng-
hancurkan helaman.

6 dan terjadilah sewaktu dia 
pergi menuju kursi kehakiman 
untuk menghancurkan helaman, 
lihatlah salah seorang hamba 
helaman, setelah keluar pada 

malam hari, dan setelah men-
dapatkan, melalui penyamaran, 
suatu pengetahuan tentang ren-
cana itu yang telah disusun oleh 
gerombolan ini untuk menghan-
curkan helaman—

7 dan terjadilah bahwa dia me-
nemui Kiskumen, dan dia mem-
beri kepadanya suatu tanda; oleh 
karena itu Kiskumen menying-
kapkan kepadanya sasaran dari 
hasratnya, berhasrat agar dia 
akan memandunya ke kursi ke-
hakiman agar dia bisa membu-
nuh helaman.

8 dan ketika hamba helaman 
telah mengetahui segala isi hati 
Kiskumen, dan bahwa adalah sa-
sarannya untuk membunuh, dan 
juga bahwa adalah sasaran me-
reka semua yang termasuk dalam 
gerombolannya untuk membu-
nuh, dan untuk merampok, dan 
untuk memperoleh kekuasaan, 
(dan inilah a rencana rahasia me-
reka, dan komplotan mereka) 
hamba helaman berkata kepada 
Kiskumen: marilah kita pergi ke 
kursi kehakiman.

9 Sekarang, ini amat menye-
nangkan Kiskumen, karena dia 
mengira bahwa dia akan meram-
pungkan rancangannya; tetapi li-
hatlah, hamba helaman, sewaktu 
mereka sedang maju ke kursi ke-
hakiman, menikam Kiskumen 
bahkan di jantungnya, sehingga 
dia roboh mati tanpa rintihan. 
dan dia lari dan memberi tahu 

2 3 a hel. 1:9.
 4 a PtS Perampok 

Gadianton.
 8 a 2 Ne. 10:15. 

PtS Komplotan 
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helaman segala sesuatu yang 
telah dia lihat, dan dengar, dan 
lakukan.

10  dan ter jadi lah  bahwa 
helaman mengutus untuk me-
nangkap gerombolan perampok 
dan pembunuh rahasia ini, agar 
mereka boleh dieksekusi menu-
rut hukum.

11 tetapi  l ihat lah,  ket ika 
Gadianton telah mendapati 
bahwa Kiskumen tidak kem-
bali dia merasa takut bahwa dia 
akan dihancurkan; oleh karena 
itu dia menyuruh agar gerom-
bolannya hendaknya mengikuti-
nya. dan mereka mengadakan 
pelarian diri mereka dari negeri 
itu, melalui suatu jalan rahasia, 
ke padang belantara; dan demi-
kianlah ketika helaman meng-
utus untuk menangkap mereka, 
mereka tidak dapat ditemukan 
di mana pun.

12 dan lebih banyak tentang 
Gadianton ini akan dibicara-
kan setelah ini. dan demiki-
anlah berakhir tahun keempat 
puluh dan dua masa pemerin-
tahan para hakim atas orang-
orang Nefi.

13 dan lihatlah, pada akhir ki-
tab ini kamu akan melihat bahwa 
a Gadianton ini berakibat pada 
tumbangnya, ya, hampir ke-
hancuran menyeluruh orang-
orang Nefi.

14 lihatlah aku tidak maksud-
kan akhir kitab helaman, tetapi 
aku maksudkan akhir kitab Nefi, 

yang darinya telah aku ambil 
seluruh laporan yang telah aku 
tuliskan.

PaSal 3

Banyak orang Nefi bermigrasi ke ta-
nah sebelah utara—Mereka mem-
bangun rumah-rumah semen dan 
menyimpan banyak catatan—Ber-
laksa-laksa insaf dan dibaptis—Fir-
man Allah menuntun manusia pada 
keselamatan—Nefi putra Helaman 
mengisi kursi kehakiman. Kira-kira 
tahun 49–39 SM.

dan sekarang, terjadilah pada 
tahun keempat puluh dan tiga 
masa pemerintahan para hakim, 
tidak ada perselisihan di antara 
orang-orang Nefi kecuali sedikit 
kesombongan yang ada di dalam 
gereja, yang menyebabkan bebe-
rapa pembelotan kecil di antara 
orang-orang, yang urusan itu di-
bereskan pada akhir tahun keem-
pat puluh dan tiga.

2 dan tidak ada perselisihan 
di antara orang-orang pada ta-
hun keempat puluh dan empat; 
tidak juga ada banyak perseli-
sihan pada tahun keempat pu-
luh dan lima.

3 dan terjadilah pada tahun ke-
empat puluh dan enam, ya, ada 
banyak perselisihan dan banyak 
pembelotan; dimana ada amat 
sangat banyak yang pergi keluar 
dari tanah Zarahemla, dan pergi  

 13 a hel. 6:18; 4 Ne. 1:42.
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ke tanah a sebelah utara untuk 
mewarisi tanah itu.

4 dan mereka melakukan per-
jalanan sampai jarak yang amat 
jauh, sedemikian rupa sehingga 
mereka tiba di a kumpulan air 
yang luas dan banyak sungai.

5 ya, dan bahkan mereka me-
nyebar ke seluruh bagian negeri, 
ke bagian-bagian mana pun yang 
tidak dijadikan telantar dan tanpa 
kayu-kayuan, karena banyaknya 
penghuni yang pernah sebelum-
nya mewarisi tanah itu.

6 dan sekarang, tidak ada ba-
gian dari negeri itu yang telantar, 
kecuali mengenai kayu; tetapi ka-
rena besarnya a kehancuran dari 
orang-orang yang pernah sebe-
lumnya menghuni tanah itu, itu 
disebut b telantar.

7 dan ada hanya sedikit kayu-
kayuan di atas permukaan negeri, 
walaupun demikian orang-orang 
yang pergi menjadi amat ahli da-
lam pengerjaan semen; oleh ka-
rena itu, mereka membangun 
rumah-rumah semen, yang di 
dalamnya mereka berdiam.

8 dan terjadilah bahwa mereka 
bertambah banyak dan menye-
bar, dan pergi dari tanah sebelah 
selatan ke tanah sebelah utara, 
dan menyebar sedemikian rupa 
sehingga mereka mulai menu-
tupi seluruh muka bumi, dari laut 
selatan ke laut utara, dari laut  
a barat ke laut timur.

9 dan orang-orang yang berada 

di tanah sebelah utara berdiam 
di dalam tenda-tenda, dan di 
dalam rumah-rumah semen, 
dan mereka membiarkan pohon 
apa pun tumbuh di atas permu-
kaan tanah sehingga itu akan 
tumbuh, agar pada waktunya 
mereka boleh memiliki kayu 
untuk membangun rumah-ru-
mah mereka, ya, kota mereka, 
dan bait suci mereka, dan sina-
goge mereka, dan tempat kudus 
mereka, dan segala macam ba-
ngunan mereka.

10 dan terjadilah karena kayu 
amat langka di tanah sebelah utara, 
mereka mengirimkan banyak  
dengan cara a mengapalkan.

11 dan demikianlah mereka 
memungkinkan orang-orang 
di tanah sebelah utara agar me-
reka boleh membangun banyak 
kota, baik dari kayu maupun 
dari semen.

12 dan terjadilah bahwa ada ba-
nyak dari a orang-orang amon, 
yang adalah orang-orang laman 
berdasarkan kelahiran, juga pergi 
ke tanah ini.

13 dan sekarang, ada banyak 
catatan yang disimpan tentang 
tindakan orang-orang ini, oleh 
banyak dari orang-orang ini, 
yang terperinci dan sangat ba-
nyak, mengenai mereka.

14 tetapi lihatlah, seperseratus 
bagian dari tindakan orang-orang 
ini, ya, laporan tentang orang-
orang laman dan tentang orang-

3 3 a alma 63:4.
 4 a mosia 8:8;  

morm. 6:4.

 6 a mosia 21:25–27.
  b alma 22:31.
 8 a alma 22:27, 32.

 10 a alma 63:5–8.
 12 a alma 27:21–26.
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orang Nefi, dan peperangan, dan 
perselisihan, dan pembelotan me-
reka, dan pengkhotbahan me-
reka, dan nubuat mereka, dan 
pengapalan mereka dan pemba-
ngunan kapal mereka, dan pem-
bangunan a bait suci mereka, dan 
sinagoge dan tempat kudus me-
reka, dan kesalehan mereka, dan 
kejahatan mereka, dan pembu-
nuhan mereka, dan perampokan 
mereka, dan penjarahan mereka, 
dan segala macam kekejian dan 
pelacuran, tidak dapat dimuat 
dalam karya tulis ini.

15 tetapi lihatlah, ada banyak 
kitab dan banyak catatan dari 
setiap jenis, dan itu telah disim-
pan terutama oleh orang-orang 
Nefi.

16 dan itu telah a diturunkan 
dari satu angkatan kepada yang 
lainnya oleh orang-orang Nefi, 
bahkan sampai mereka telah ja-
tuh ke dalam pelanggaran dan 
telah dibunuh, dijarah, dan di-
buru, dan dihalau, dan ditewas-
kan, dan dicerai-beraikan di atas 
muka bumi, dan bercampur de-
ngan orang-orang laman sam-
pai mereka b tidak lagi disebut 
orang-orang Nefi, menjadi jahat, 
dan liar, dan garang, ya, bahkan 
menjadi orang-orang laman.

17 dan sekarang, aku kembali 
lagi pada laporanku; oleh ka-
rena itu, apa yang telah aku bi-
carakan telah berlalu setelah ada 
perselisihan, dan gangguan, dan 

peperangan, dan pembelotan 
yang hebat, di antara orang-
orang Nefi.

18 tahun keempat puluh dan 
enam masa pemerintahan para 
hakim berakhir;

19 dan terjadilah bahwa masih 
ada perselisihan yang hebat di ta-
nah itu, ya, bahkan pada tahun 
keempat puluh dan tujuh, dan 
juga pada tahun keempat puluh 
dan delapan.

20 Walaupun demikian helaman 
mengisi kursi kehakiman dengan 
keadilan dan kesetaraan; ya, dia 
berusaha keras untuk menaati 
peraturan, dan keputusan, dan 
perintah allah; dan dia mela-
kukan apa yang benar dalam 
pandangan allah secara berke-
lanjutan; dan dia berjalan me-
nurut jalan ayahnya, sedemikian 
rupa sehingga dia makmur di 
negeri itu.

21 dan terjadilah bahwa dia me-
miliki dua putra. dia memberi-
kan kepada yang sulung nama 
a Nefi, dan kepada yang bungsu, 
nama b lehi. dan mereka mulai 
tumbuh di dalam tuhan.

22 dan terjadilah bahwa pe-
perangan dan perselisihan mu-
lai berhenti, dalam suatu kadar 
yang kecil, di antara orang-orang 
Nefi, pada penghujung tahun ke-
empat puluh dan delapan masa 
pemerintahan para hakim atas 
orang-orang Nefi.

23 dan terjadilah pada tahun 

 14 a 2 Ne. 5:16; yakub 
1:17; 3 Ne. 11:1.

 16 a 1 Ne. 5:16–19;  

alma 37:4.
  b alma 45:12–14.
 21 a PtS Nefi, Putra 

helaman.
  b PtS lehi, misionaris 

Orang Nefi.
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keempat puluh dan sembilan 
masa pemerintahan para hakim, 
ada kedamaian berkelanjutan di-
tegakkan di negeri itu, seluruh-
nya kecuali komplotan rahasia 
yang telah a Gadianton si peram-
pok itu tegakkan di bagian-ba-
gian negeri yang lebih banyak 
dimukimi, yang pada waktu itu 
tidak dikenali oleh mereka yang 
berada di kepala pemerintahan; 
oleh karena itu mereka tidak di-
hancurkan dari negeri itu.

24 dan terjadilah bahwa pada 
tahun yang sama ini ada ke-
makmuran yang amat sangat 
di dalam gereja, sedemikian 
rupa sehingga ada ribuan yang 
menggabungkan diri mereka de-
ngan gereja dan dibaptis untuk 
pertobatan.

25 dan sedemikian besarnya 
kemakmuran gereja, dan se-
demikian banyaknya berkat 
yang dicurahkan ke atas orang-
orang, sehingga bahkan para 
imam tinggi dan pengajar sen-
diri tercengang melampaui ba-
tas ukuran.

26 dan terjadilah bahwa pe-
kerjaan tuhan berkembang bagi 
pembaptisan dan penyatuan ke 
dalam gereja allah, banyak jiwa, 
ya, bahkan berlaksa-laksa.

27 demikianlah kita boleh meli-
hat bahwa tuhan penuh belas ka-
sihan kepada semua yang akan, 
dengan ketulusan hati mereka, 
memanggil nama kudus-Nya.

28 ya, demikianlah kita melihat 
bahwa a gerbang surga terbuka 
bagi b semua orang, bahkan bagi 
mereka yang akan percaya pada 
nama yesus Kristus, yang adalah 
Putra allah.

29 ya, kita melihat bahwa ba-
rang siapa mau boleh berpe-
gang pada a firman allah, yang 
b hidup dan penuh kuasa, yang 
akan membelah segala kelicikan 
dan jerat dan tipu muslihat iblis, 
dan menuntun orangnya Kristus 
pada jalan yang sesak dan c sempit 
menyeberangi d jurang kegetiran 
yang abadi itu yang dipersiapkan 
untuk menelan yang jahat—

30 dan mendaratkan jiwa me-
reka, ya, jiwa baka mereka, di 
a sisi kanan allah di dalam ke-
rajaan surga, untuk duduk ber-
sama abraham, dan ishak, dan 
bersama yakub, dan bersama se-
mua leluhur kita yang kudus, un-
tuk tidak keluar lagi.

31 dan pada tahun ini ada ke-
sukacitaan berkelanjutan di ta-
nah Zarahemla, dan di seluruh 
daerah sekitarnya, bahkan di se-
luruh negeri yang dikuasai oleh 
orang-orang Nefi.

32 dan terjadilah bahwa ada 
kedamaian dan sukacita yang 
amat besar pada sisa tahun ke 
empat puluh dan sembilan; ya, 
dan juga ada kedamaian berke-
lanjutan dan sukacita yang besar 
pada tahun kelima puluh masa 
pemerintahan para hakim.

 23 a hel. 2:4.
 28 a 2 Ne. 31:9, 17.
  b Kis. 10:28;  

rm. 2:10–11.
 29 a PtS Firman allah.
  b ibr. 4:12; a&P 11:2.

  c 2 Ne. 9:41; 33:9.
  d 1 Ne. 15:28–30.
 30 a mat. 25:33–34.
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33 dan pada tahun kelima pu-
luh dan satu masa pemerintahan 
para hakim ada kedamaian juga, 
kecuali kesombongan yang mu-
lai masuk ke dalam gereja—bu-
kan ke dalam gereja allah, tetapi 
ke dalam hati orang-orang yang 
mengaku termasuk dalam gereja 
allah—

34 dan mereka terangkat-ang-
kat dalam a kesombongan, bahkan 
pada penganiayaan terhadap ba-
nyak dari saudara mereka. Seka-
rang, ini adalah suatu kejahatan 
besar, yang menyebabkan bagian 
rakyat yang lebih rendah hati 
menderita penganiayaan yang 
hebat, dan menempuh banyak 
kesengsaraan.

35 Walaupun demikian mereka 
sering a berpuasa dan b berdoa, 
dan menjadi semakin dan sema-
kin kuat dalam c kerendahan hati 
mereka, dan semakin dan sema-
kin teguh dalam iman kepada 
Kristus, sehingga pemenuhan 
jiwa mereka dengan sukacita dan 
pelipuran, ya, bahkan pada d pe-
murnian dan e pengudusan hati 
mereka, yang pengudusan itu 
datang karena f penyerahan hati 
mereka kepada allah.

36 dan terjadilah bahwa tahun 
kelima puluh dan dua berakhir 
dalam kedamaian juga, kecua li 
kesombongan yang amat be-
sar yang telah masuk ke dalam 
hati orang-orang; dan itu karena 

a kekayaan mereka yang amat be-
sar dan kemakmuran mereka di 
negeri itu; dan itu tumbuh ke atas 
diri mereka dari hari ke hari.

37 dan terjadilah pada tahun 
kelima puluh dan tiga masa pe-
merintahan para hakim, helaman 
mati, dan putra sulungnya Nefi 
mulai memerintah sebagai peng-
gantinya. dan terjadilah bahwa 
dia mengisi kursi kehakiman de-
ngan keadilan dan kesetaraan; 
ya, dia menaati perintah-perin-
tah allah, dan berjalan pada ja-
lan ayahnya.

PaSal 4

Para pembelot orang Nefi dan orang-
orang Laman menggabungkan laskar 
dan merebut tanah Zarahemla—Ke-
kalahan orang-orang Nefi datang 
karena kejahatan mereka—Gereja 
merosot, dan orang-orang menjadi 
lemah seperti orang-orang Laman. 
Kira-kira tahun 38–30 SM.

dan terjadilah pada tahun kelima 
puluh dan empat ada banyak 
a pertengkaran di dalam gereja, 
dan juga ada suatu perselisihan 
di antara orang-orang, sedemi-
kian rupa sehingga ada banyak 
pertumpahan darah.

2 dan bagian yang membe-
rontak dibunuh dan dihalau ke-
luar dari negeri itu, dan mereka 

 34 a PtS Kesombongan.
 35 a PtS Puasa.
  b PtS doa.
  c PtS rendah hati, 

Kerendahan hati.
  d PtS murni, 

Kemurnian.
  e PtS Pengudusan.

  f 2 taw. 30:8;  
mosia 3:19.

 36 a PtS Kekayaan.
4 1 a 3 Ne. 11:29.
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pergi kepada raja orang-orang 
laman.

3 dan terjadilah bahwa me-
reka berikhtiar untuk mengha-
sut orang-orang laman untuk 
berperang melawan orang-orang 
Nefi; tetapi lihatlah, orang-orang 
laman amat takut, sedemikian 
rupa sehingga mereka tidak mau 
menyimak perkataan para pem-
belot itu.

4 tetapi terjadilah pada tahun 
kelima puluh dan enam masa pe-
merintahan para hakim, ada para 
a pembelot yang pergi dari orang-
orang Nefi kepada orang-orang 
laman; dan mereka berhasil ber-
sama mereka yang lain dalam 
menghasut mereka pada ama-
rah terhadap orang-orang Nefi; 
dan mereka sepanjang tahun itu 
bersiap untuk perang.

5 dan pada tahun kelima puluh 
dan tujuh mereka datang mela-
wan orang-orang Nefi untuk ber-
tempur, dan mereka memulai 
pekerjaan kematian; ya, sedemi-
kian rupa sehingga pada tahun 
kelima puluh dan delapan masa 
pemerintahan para hakim mereka 
berhasil dalam mendapatkan ke-
pemilikan atas tanah Zarahemla; 
ya, dan juga seluruh negeri, bah-
kan sampai tanah yang di dekat 
tanah Kelimpahan.

6 dan orang-orang Nefi dan pa-
sukan moroniha dihalau bahkan 
ke tanah Kelimpahan;

7 dan di sana mereka memben-
tengi diri terhadap orang-orang 

laman, dari laut barat, bahkan 
ke timur; itu adalah perjalanan 
satu hari bagi orang Nefi, pada 
garis yang telah mereka bentengi 
dan tempatkan pasukan mereka 
untuk mempertahankan negeri 
utara mereka.

8 dan demikianlah para pembe-
lot orang Nefi itu, dengan perto-
longan sejumlah besar pasukan 
orang laman, telah mendapatkan 
seluruh kepemilikan orang-orang 
Nefi yang berada di tanah sebe-
lah selatan. dan semuanya ini 
terjadi pada tahun kelima puluh 
dan delapan dan sembilan masa 
pemerintahan para hakim.

9 dan terjadilah pada tahun ke-
enam puluh masa pemerintahan 
para hakim, moroniha berhasil 
bersama pasukannya dalam men-
dapatkan banyak bagian dari ne-
geri itu; ya, mereka memperoleh 
kembali banyak kota yang telah 
jatuh ke dalam tangan orang-
orang laman.

10 dan terjadilah pada tahun 
keenam puluh dan satu masa pe-
merintahan para hakim mereka 
berhasil dalam memperoleh kem-
bali bahkan setengah dari selu-
ruh kepemilikan mereka.

11 Sekarang, kekalahan besar 
orang-orang Nefi ini, dan pem-
bantaian hebat yang terjadi di an-
tara mereka, tidak akan pernah 
terjadi bila bukan karena keja-
hatan mereka dan kekejian me-
reka yang ada di antara mereka; 
ya, dan itu ada di antara mereka 

 4 a hel. 5:17.
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yang mengaku termasuk dalam 
gereja allah.

12 dan adalah karena a kesom-
bongan hati mereka, karena b ke-
kayaan mereka yang sangat, ya, 
adalah karena penindasan me-
reka terhadap yang c miskin, me-
nahan makanan mereka dari yang 
lapar, menahan pakaian mereka 
dari yang telanjang, dan menam-
par pipi saudara-saudara me-
reka yang rendah hati, membuat 
ejek an akan apa yang sakral, me-
nyangkal roh nubuat dan wahyu, 
membunuh, menjarah, berdusta, 
mencuri, berbuat zina, merebak 
dalam perselisihan yang hebat, 
dan kabur ke tanah Nefi, ke an-
tara orang-orang laman—

13 dan karena kejahatan mereka 
yang besar ini, dan a sesumbar 
mereka dalam kekuatan mereka 
sendiri, mereka dibiarkan dalam 
kekuatan mereka sendiri; oleh ka-
rena itu mereka tidak makmur, 
tetapi sengsara dan terhantam, 
dan terhalau dari hadapan orang-
orang laman, sampai mereka te-
lah kehilangan kepemilikan atas 
hampir seluruh tanah mereka.

14 tetapi lihatlah, moroniha 
mengkhotbahkan banyak hal ke-
pada orang-orang karena kedur-
hakaan mereka, dan juga a Nefi 
dan lehi, yang adalah para putra 
helaman, mengkhotbahkan ba-
nyak hal kepada orang-orang, 
ya, dan menubuatkan banyak 
hal kepada mereka mengenai 

kedurhakaan mereka, dan apa 
yang akan datang kepada me-
reka jika mereka tidak bertobat 
dari dosa-dosa mereka.

15 dan terjadilah bahwa mereka 
bertobat, dan sejauh mereka ber-
tobat mereka mulai makmur.

16 Karena ketika moroniha me-
lihat bahwa mereka bertobat dia 
berani mencoba untuk memim-
pin mereka dari tempat ke tem-
pat, dan dari kota ke kota, bahkan 
sampai mereka telah memper-
oleh kembali setengah dari harta  
milik mereka dan setengah dari 
seluruh tanah mereka.

17 dan demikianlah berakhir ta-
hun keenam puluh dan satu masa 
pemerintahan para hakim.

18 dan terjadilah pada tahun 
keenam puluh dan dua masa pe-
merintahan para hakim, bahwa 
moroniha tidak dapat mendapat-
kan lagi penguasaan atas orang-
orang laman.

19 Oleh karena itu mereka me-
ninggalkan rancangan mereka 
untuk mendapatkan sisa tanah 
mereka, karena sedemikan ba-
nyaknya orang-orang laman 
sehingga menjadi tidak mung-
kin bagi orang-orang Nefi untuk 
mendapatkan kekuasaan yang le-
bih besar atas diri mereka; oleh 
karena itu moroniha mengerah-
kan seluruh pasukannya untuk 
mempertahankan bagian-bagian 
itu yang telah dia rebut.

20 dan ter jadilah,  karena 

 12 a Ob. 1:3–4;  
a&P 101:42.

  b 1 tim. 6:17;  

2 Ne. 9:42.
  c a&P 42:30–31.
 13 a PtS Kesombongan.

 14 a hel. 3:21.
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besarnya jumlah orang-orang 
laman orang-orang Nefi berada 
dalam ketakutan yang hebat, agar 
jangan mereka akan dikalahkan, 
dan diinjak-injak, dan dibunuh, 
dan dihancurkan.

21 ya, mereka mulai ingat nubu-
at-nubuat alma, dan juga perka-
taan mosia; dan mereka melihat 
bahwa mereka telah merupakan 
suatu bangsa yang degil, dan 
bahwa mereka telah melecehkan 
perintah-perintah allah;

22 dan bahwa mereka telah 
mengubah dan memijak-mijak 
di bawah kaki mereka a hukum-
hukum mosia, atau apa yang 
tuhan perintahkan untuk dia 
berikan kepada orang-orang; 
dan mereka melihat bahwa hu-
kum mereka telah menjadi rusak, 
dan bahwa mereka telah men-
jadi suatu bangsa yang jahat, se-
demikian rupa sehingga mereka 
jahat bahkan seperti orang-orang 
laman.

23 dan karena kedurhakaan me-
reka gereja telah mulai a merosot; 
dan mereka mulai tidak percaya 
pada roh nubuat dan pada roh 
wahyu; dan penghakiman allah 
menatap muka mereka.

24 dan mereka melihat bahwa 
mereka telah menjadi a lemah, se-
perti saudara-saudara mereka, 
orang-orang laman, dan bahwa 
roh tuhan tidak lagi melindungi 
mereka; ya, telah menarik diri 

dari mereka karena b roh tuhan 
tidak berdiam di dalam c bait suci 
yang tidak kudus—

25 Oleh karena itu tuhan ber-
henti untuk melindungi mereka 
dengan kuasa-Nya yang ajaib 
dan tiada tara, karena mereka 
telah jatuh ke dalam suatu ke-
adaan a ketidakpercayaan dan ke-
jahatan yang menyeramkan; dan 
mereka melihat bahwa orang-
orang laman jauh lebih banyak 
daripada mereka, dan kecuali 
mereka akan b mengikatkan diri 
kepada tuhan allah mereka, 
mereka mestilah tak terhindar-
kan binasa.

26 Karena lihatlah, mereka meli-
hat bahwa kekuatan orang-orang 
laman adalah sebesar kekuatan 
mereka, bahkan seorang mela-
wan seorang. dan demikianlah 
mereka telah jatuh ke dalam pe-
langgaran yang besar ini; ya, de-
mikianlah mereka telah menjadi 
lemah, karena pelanggaran me-
reka, dalam kurun waktu a tidak 
sampai bertahun-tahun.

PaSal 5

Nefi dan Lehi membaktikan diri me-
reka pada pengkhotbahan—Nama 
mereka mengajak mereka untuk me-
neladani kehidupan mereka menurut 
nenek moyang mereka—Kristus me-
nebus mereka yang bertobat—Nefi 

 22 a alma 1:1.
 23 a PtS Kemurtadan.
 24 a mosia 1:13.
  b PtS roh Kudus.

  c mosia 2:37;  
alma 7:21; 34:36.

 25 a PtS Ketidakperca-
yaan.

  b yakub 6:5.
 26 a alma 46:8;  

hel. 12:3–4. 
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dan Lehi menjadikan banyak orang 
insaf dan ditahan, dan api meling-
kari mereka—Awan kegelapan me-
naungi tiga ratus orang—Tanah 
berguncang, dan suatu suara meme-
rintahkan orang-orang untuk berto-
bat—Nefi dan Lehi bercakap-cakap 
dengan para malaikat, dan khalayak 
ramai dilingkari oleh api. Kira-kira 
tahun 30 SM.

dan terjadilah bahwa pada tahun 
yang sama ini, lihatlah, a Nefi me-
nyerahkan kursi kehakiman ke-
pada seorang pria yang namanya 
adalah Sezoram.

2 Karena sebagaimana hukum 
mereka dan pemerintahan me-
reka ditegakkan oleh a suara rak-
yat, dan mereka yang b memilih 
yang jahat lebih banyak daripada 
mereka yang memilih yang baik, 
oleh karena itu mereka sedang 
menjadi matang untuk kehan-
curan, karena hukum telah men-
jadi rusak.

3 ya, dan ini belumlah semua-
nya; mereka adalah suatu bangsa 
yang degil, sedemikian rupa 
sehingga mereka tidak dapat 
diatur oleh hukum tidak juga 
keadilan, kecuali pada kehan-
curan mereka.

4 dan terjadilah bahwa Nefi 
telah menjadi lelah karena ke-
durhakaan mereka; dan dia a me-
nyerahkan kursi kehakiman, 
dan mengambil ke atas dirinya 
untuk mengkhotbahkan firman 

allah sepanjang sisa hidupnya, 
dan adiknya lehi juga, sepan-
jang sisa hidupnya;

5 Karena mereka ingat perka-
taan yang ayah mereka helaman 
ucapkan kepada mereka. dan 
ini lah perkataan yang dia 
ucapkan:

6 lihatlah, para putraku, aku 
berhasrat agar kamu hendaknya 
ingat untuk menaati perintah-
perintah allah; dan aku meng-
hendaki agar kamu hendaknya 
memaklumkan kepada orang-
orang perkataan ini. lihatlah, 
aku telah memberi kepadamu 
nama a orang tua kita yang per-
tama yang datang keluar dari ta-
nah yerusalem; dan ini telah aku 
lakukan agar bilamana kamu 
ingat namamu kamu boleh ingat 
mereka; dan apabila kamu ingat 
mereka kamu boleh ingat peker-
jaan mereka; dan apabila kamu 
ingat pekerjaan mereka kamu 
boleh tahu bagaimana dikata-
kan, dan juga dituliskan, bahwa 
mereka b baik.

7 Oleh karena itu, para putraku, 
aku menghendaki agar kamu 
hendaknya melakukan apa yang 
baik, agar boleh dikatakan ten-
tangmu, dan juga dituliskan, bah-
kan seperti yang telah dikatakan 
dan dituliskan tentang mereka.

8 dan sekarang para putraku, 
lihatlah aku memiliki sedikit 
lagi yang aku hasratkan darimu, 
yang hasrat itu adalah, agar kamu 

5 1 a hel. 3:37.
 2 a mosia 29:25–27.

  b alma 10:19.
 4 a alma 4:15–20.

 6 a 1 Ne. 1:1, 5.
  b 2 Ne. 33.
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boleh tidak melakukan hal-hal ini 
sehingga kamu boleh sesumbar, 
tetapi agar kamu boleh melaku-
kan hal-hal ini untuk menyimpan 
bagi dirimu sendiri a harta di da-
lam surga, ya, yang adalah kekal, 
dan yang tidak pudar; ya, agar 
kamu boleh memperoleh b karu-
nia kehidupan kekal yang ber-
harga itu, yang kita miliki alasan 
untuk mengira telah diberikan 
kepada leluhur kita.

9 hai ingatlah, ingatlah, para 
putraku, a perkataan yang raja 
Benyamin ucapkan kepada rak-
yatnya; ya, ingatlah bahwa tidak 
ada jalan tidak juga sarana lain 
yang melaluinya manusia dapat 
diselamatkan, hanya melalui b da-
rah pendamaian yesus Kristus, 
yang akan datang; ya, ingatlah 
bahwa dia datang untuk c me-
nebus d dunia.

10 dan ingatlah juga a perka-
taan yang amulek ucapkan ke-
pada Zezrom, di Kota amoniha; 
karena dia berkata kepadanya 
bahwa tuhan pastilah akan da-
tang untuk menebus umat-Nya, 
tetapi bahwa dia tidak akan da-
tang untuk menebus mereka da-
lam dosa-dosa mereka, tetapi 
untuk menebus mereka dari do-
sa-dosa mereka.

11 dan dia telah diberikan kua-
sa kepada-Nya dari Bapa untuk  

menebus mereka dari dosa-dosa 
mereka karena pertobatan; oleh 
karena itu, dia telah a mengutus 
para malaikat-Nya untuk me-
maklumkan kabar tentang sya-
rat pertobatan, yang membawa 
pada kuasa Penebus, pada kese-
lamatan jiwa mereka.

12 dan sekarang, para putraku, 
ingatlah, ingatlah bahwa ada-
lah di atas a batu karang Penebus 
kita, yang adalah Kristus, Putra 
allah, bahwa kamu mesti mem-
bangun b landasanmu; agar ketika 
iblis akan mengirimkan angin-
nya yang dahsyat, ya, anak pa-
nahnya dalam angin puyuh, ya, 
ketika semua hujan esnya dan 
c badainya yang dahsyat akan me-
nerjang ke atas dirimu, itu tidak 
akan memiliki kuasa atas dirimu 
untuk menyeretmu turun ke da-
lam jurang kegetiran dan celaka 
tanpa akhir, karena batu karang 
yang di atasnya kamu dibangun, 
yang adalah suatu landasan yang 
pasti, landasan yang jika manusia 
membangun di atasnya mereka 
tidak dapat jatuh.

13 dan terjadilah bahwa inilah 
perkataan yang helaman a ajar-
kan kepada para putranya; ya, 
dia mengajari mereka banyak hal 
yang tidak dituliskan, dan juga 
banyak hal yang dituliskan.

14 dan mereka mengingat 

 8 a 3 Ne. 13:19–21.
  b a&P 14:7.
 9 a mosia 2:9.
  b mosia 3:17–18. 

PtS Pendamaian.
  c PtS Penebusan.
  d PtS dunia—Orang 

yang tidak me-
matuhi perintah-
perintah.

 10 a alma 11:34.
 11 a alma 13:24–25.
 12 a mat. 7:24–27;  

a&P 6:34;  

musa 7:53.  
PtS Batu Karang; 
Batu Penjuru.

  b yes. 28:16;  
yakub 4:16.

  c 3 Ne. 14:25, 27.
 13 a mosia 1:4.
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perkataannya; dan oleh karena 
itu mereka pergi, menaati perin-
tah-perintah allah, untuk meng-
ajarkan firman allah ke antara 
semua orang Nefi, dimulai di 
Kota Kelimpahan;

15 dan dari situ ke Kota Gid; dan 
dari Kota Gid ke Kota mulek;

16 dan bahkan dari satu kota 
ke yang lain, sampai mereka te-
lah pergi ke antara semua orang 
Nefi yang berada di tanah sebelah 
selatan; dan dari sana ke tanah 
Zarahemla, di antara orang-orang 
laman.

17 dan terjadilah bahwa me-
reka berkhotbah dengan kuasa 
yang besar, sedemikian rupa 
sehingga mereka memperma-
lukan banyak dari para a pem-
belot itu yang telah hengkang 
dari orang-orang Nefi, sedemi-
kian rupa sehingga mereka da-
tang dan mengakui dosa-dosa 
mereka dan dibaptis untuk per-
tobatan, dan dengan segera kem-
bali kepada orang-orang Nefi 
untuk berikhtiar memperbaiki 
bagi mereka segala kekeliruan 
yang telah mereka lakukan.

18 dan terjadilah bahwa Nefi 
dan lehi berkhotbah kepada 
orang-orang laman dengan ke-
kuasaan dan wewenang yang 
sedemikian besarnya, karena me-
reka memiliki kuasa dan wewe-
nang diberikan kepada mereka 
agar mereka boleh a berbicara, dan 
mereka juga memiliki apa yang 

hendaknya mereka ucapkan di-
berikan kepada mereka—

19 Oleh karena itu mereka ber-
bicara yang membuat amat ter-
cengang orang-orang laman, 
untuk a diyakinkannya mereka, 
sedemikian rupa sehingga de-
lapan ribu orang laman yang 
berada di tanah Zarahemla 
dan sekitarnya dibaptis untuk 
pertobatan, dan diyakinkan 
akan kejahatan tradisi leluhur 
mereka.

20 dan terjadilah bahwa Nefi 
dan lehi keluar dari sana untuk 
pergi ke tanah Nefi.

21 dan terjadilah bahwa me-
reka ditangkap oleh sepasukan 
orang laman dan dilemparkan 
ke dalam a tahanan; ya, bahkan 
di dalam tahanan yang sama di 
mana amon dan saudara-sau-
daranya dilemparkan oleh para 
hamba limhi.

22 dan setelah mereka di-
lemparkan ke dalam tahanan 
berhari-hari tanpa makanan, li-
hatlah, mereka pergi ke dalam 
tahanan untuk mengambil me-
reka agar mereka bisa membu-
nuh mereka.

23 dan terjadilah bahwa Nefi 
dan lehi dikelilingi seolah-olah 
oleh a api, bahkan sedemikian 
rupa sehingga mereka tidak be-
rani menjamah mereka karena 
rasa takut bahwa mereka akan 
terbakar. Walaupun demikian, 
Nefi dan lehi tidak terbakar; 

 17 a hel. 4:4.
 18 a a&P 100:5–8. 

PtS Nubuat.

 19 a PtS insaf, Kein-
safan; Pekerjaan 
misionaris.

 21 a mosia 7:6–7; 21:23.
 23 a Kel. 3:2. 
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mereka seperti sedang berdiri di 
tengah api dan tidak terbakar.

24 dan ketika mereka me-
lihat bahwa mereka dikeli-
lingi oleh suatu a tiang api, dan 
bahwa itu tidak membakar me-
reka, hati mereka memperoleh 
keberanian.

25 Karena mereka melihat 
bahwa orang-orang laman ti-
dak berani menjamah mereka; ti-
dak juga mereka berani mendekat 
kepada mereka, tetapi berdiri se-
olah-olah mereka terserang kebi-
suan dengan kekaguman.

26 dan terjadilah bahwa Nefi 
dan lehi maju dan mulai ber-
bicara kepada mereka, menga-
takan: Janganlah takut, karena 
lihatlah, allahlah yang telah 
memperlihatkan kepadamu apa 
yang menakjubkan ini, yang di 
dalamnya diperlihatkan kepa-
damu bahwa kamu tidak dapat 
menjamah kami untuk membu-
nuh kami.

27 dan lihatlah, ketika mereka 
telah mengatakan perkataan ini, 
tanah berguncang amat keras, 
dan tembok tahanan berguncang 
seolah-olah hampir ambruk ke ta-
nah; tetapi lihatlah, itu tidak ro-
boh. dan lihatlah, mereka yang 
berada di dalam tahanan ada-
lah orang laman dan orang Nefi 
yang adalah pembelot.

28 dan terjadilah bahwa me-
reka dinaungi oleh awan a kege-
lapan, dan rasa takut khusyuk 

yang menyeramkan datang ke 
atas diri mereka.

29 dan terjadilah bahwa da-
tanglah suatu a suara seolah-olah 
berada di atas awan kegelapan, 
memfirmankan: Bertobatlah 
kamu, bertobatlah kamu, dan ja-
ngan lagi berupaya untuk meng-
hancurkan para hamba-Ku yang 
telah aku utus kepadamu untuk 
memaklumkan kabar gembira.

30 dan terjadilah bahwa ke-
tika mereka mendengar suara 
ini, dan melihat bahwa itu bu-
kanlah suara guntur, tidak juga 
suara yang amat gaduh, tetapi 
lihatlah, itu adalah a suara yang 
tenang dengan kelembutan yang 
sempurna, seolah-olah adalah bi-
sikan, dan itu menusuk bahkan 
persis ke dalam jiwa—

31 dan terlepas dari kelem-
butan suara itu, lihatlah tanah 
berguncang amat keras, dan 
tembok-tembok tahanan berge-
tar lagi, seolah-olah hampir am-
bruk ke tanah; dan lihatlah awan 
kegelapan, yang telah menaungi 
mereka, tidak berserak—

32 dan lihatlah suara itu datang 
lagi, memfirmankan: Bertobatlah 
kamu, bertobatlah kamu, karena 
kerajaan surga berada di depan 
mata; dan jangan lagi ber upaya 
untuk menghancurkan para  
hamba-Ku. dan terjadilah bahwa 
tanah berguncang lagi, dan tem-
bok-tembok pun bergetar.

33 dan juga kembali untuk 

 24 a Kel. 14:24;  
1 Ne. 1:6;  
a&P 29:12;  

JS—S 1:16.
 28 a Kel. 14:20.
 29 a 3 Ne. 11:3–14.

 30 a 1 raj. 19:12;  
a&P 85:6. 



582helaman 5:34–43

ketiga kalinya suara itu datang, 
dan memfirmankan kepada me-
reka firman yang menakjubkan 
yang tidak dapat dituturkan 
oleh manusia; dan tembok-tem-
bok bergetar kembali, dan tanah 
berguncang seolah-olah hampir 
terbelah.

34 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman tidak dapat mela-
rikan diri karena awan kegelapan 
yang menaungi mereka; ya, dan 
juga mereka tak dapat bergerak 
karena rasa takut yang datang ke 
atas diri mereka.

35 Sekarang, ada salah seorang 
dari antara mereka yang adalah 
orang Nefi berdasarkan kela-
hiran, yang dahulunya termasuk 
dalam gereja allah tetapi telah 
membelot dari mereka.

36 dan terjadilah bahwa dia 
berpaling, dan lihatlah, dia me-
lihat melalui awan kegelapan 
muka Nefi dan lehi; dan lihat-
lah, itu amat a bersinar, bahkan 
seperti muka para malaikat. 
dan dia melihat bahwa mereka 
mengangkat mata mereka ke la-
ngit; dan mereka berada dalam 
sikap seolah-olah sedang ber-
bicara atau mengangkat suara 
mereka kepada makhluk yang 
mereka lihat.

37 dan terjadilah bahwa pria 
ini berseru kepada khalayak 
ramai, agar mereka boleh ber-
paling dan memandang. dan li-
hatlah, ada kekuatan diberikan 

kepada mereka sehingga me-
reka berpaling dan memandang; 
dan mereka melihat muka Nefi 
dan lehi.

38 dan mereka berkata kepada 
pria itu: lihatlah, apakah arti 
semua hal ini, dan siapakah 
itu dengan siapa para pria ini 
bercakap-cakap?

39 Sekarang, nama pria itu ada-
lah aminadab. dan aminadab 
berkata kepada mereka: mereka 
bercakap-cakap dengan para ma-
laikat allah.

40 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman berkata kepada-
nya: a apa yang hendaknya kita 
lakukan, agar awan kegelapan 
ini boleh disingkirkan dari me-
naungi kita?

41 dan aminadab berkata ke-
pada mereka: Kamu mesti a ber-
tobat, dan berseru pada suara itu, 
bahkan sampai kamu akan memi-
liki b iman kepada Kristus, yang 
telah diajarkan kepadamu oleh 
alma, dan amulek, dan Zezrom; 
dan ketika kamu akan melakukan 
ini, awan kegelapan akan dising-
kirkan dari menaungimu.

42 dan terjadilah bahwa mereka 
semua mulai berseru pada suara 
dia yang telah mengguncangkan 
tanah; ya, mereka berseru bah-
kan sampai awan kegelapan itu 
terserak.

43 dan terjadilah bahwa ke-
tika mereka mengarahkan mata 
mereka ke sekitar, dan melihat 

 36 a Kel. 34:29–35;  
Kis. 6:15.

 40 a Kis. 2:37–39.
 41 a PtS Pertobatan.

  b PtS iman.



583 helaman 5:44–52

bahwa awan kegelapan terserak 
dari menaungi mereka, lihatlah, 
mereka melihat bahwa mereka 
a dikelilingi, ya setiap jiwa, oleh 
suatu tiang api.

44 dan Nefi dan lehi berada 
di tengah mereka; ya, mereka 
dikelilingi; ya, mereka seolah-
olah berada di tengah api yang 
menyala-nyala, namun itu tidak 
mencederai mereka, tidak juga 
mengenai tembok tahanan; dan 
mereka dipenuhi dengan a suka-
cita itu yang tak terucapkan dan 
penuh kemuliaan.

45 dan lihatlah, a roh Kudus 
allah turun dari surga, dan ma-
suk ke dalam hati mereka, dan 
mereka dipenuhi seolah-olah 
dengan api, dan mereka dapat 
b mengucapkan perkataan yang 
menakjubkan.

46 dan terjadilah bahwa da-
tanglah suatu suara kepada 
mereka, ya, suara yang menye-
nangkan, seolah-olah suatu bi-
sikan, mengatakan:

47 a damai, damai besertamu, 
karena imanmu kepada yang Sa-
ngat terkasih-Ku, yang ada sejak 
pelandasan dunia.

48 dan sekarang, ketika mereka 
mendengar ini mereka meng-
arahkan mata mereka ke atas se-
olah-olah untuk melihat dari mana 
suara itu datang; dan lihatlah, me-
reka melihat a langit terbuka; dan 
para malaikat turun dari surga 
dan melayani mereka.

49 dan ada kira-kira tiga ra-
tus jiwa yang melihat dan men-
dengar hal-hal ini; dan mereka 
diminta untuk pergi dan tidak 
heran, tidak juga hendaknya me-
reka ragu.

50 dan terjadilah bahwa me-
reka pergi, dan melayani orang-
orang, memaklumkan ke seluruh 
daerah sekitarnya tentang se-
gala apa yang telah mereka de-
ngar dan lihat, sedemikian rupa 
sehingga bagian yang lebih ba-
nyak dari orang-orang laman 
diyakinkan akan mereka, karena 
hebatnya bukti yang telah me-
reka terima.

51 dan sebanyak yang a diya-
kinkan telah meletakkan senjata 
perang mereka, dan juga keben-
cian mereka dan tradisi leluhur 
mereka.

52 dan terjadilah bahwa me-
reka menyerahkan kepada orang-
orang Nefi tanah kepemilikan 
mereka.

PaSal 6

Orang-orang Laman yang saleh ber-
khotbah kepada orang-orang Nefi 
yang jahat—Kedua bangsa makmur 
selama suatu era kedamaian dan ke-
limpahan—Lusifer, pemrakarsa dosa, 
menghasut hati orang-orang jahat 
dan para perampok Gadianton da-
lam pembunuhan dan kejahatan—
Para perampok mengambil alih 

 43 a 3 Ne. 17:24; 19:14.
 44 a PtS Sukacita.
 45 a 3 Ne. 9:20;  
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pemerintahan orang Nefi. Kira-kira 
tahun 29–23 SM.

dan terjadilah bahwa ketika ta-
hun keenam puluh dan dua masa 
pemerintahan para hakim telah 
berakhir, semua hal ini telah ter-
jadi dan orang-orang laman telah 
menjadi, bagian yang lebih ba-
nyak dari mereka, suatu bangsa 
yang saleh, sedemikian rupa se-
hingga a kesalehan mereka me-
lampaui kesalehan orang-orang 
Nefi, karena keteguhan mereka 
dan kekukuhan mereka dalam 
iman.

2 Karena lihatlah, ada banyak 
dari orang-orang Nefi yang telah 
menjadi a terkeraskan dan tanpa 
sesal dan terlalu jahat, sedemi-
kian rupa sehingga mereka me-
nolak firman allah dan semua 
pengkhotbahan dan penubuatan 
yang datang ke antara mereka.

3 Walaupun demikian, umat 
gereja merasakan sukacita yang 
besar karena keinsafan orang-
orang laman, ya, karena gereja 
allah, yang telah ditegakkan di 
antara mereka. dan mereka me-
lakukan a pertemanan satu sama 
lain, dan bersukacita satu sama 
lain, dan merasakan sukacita 
yang besar.

4 dan terjadilah bahwa banyak 
dari orang-orang laman turun 
ke tanah Zarahemla, dan me-
maklumkan kepada orang-orang 
Nefi cara a keinsafan mereka, dan 

menasihati mereka pada iman 
dan pertobatan.

5 ya, dan banyak yang ber-
khotbah dengan kuasa dan we-
wenang yang amat besar, pada 
dibawanya banyak dari mereka 
ke kedalaman kerendahan hati, 
untuk menjadi para pengikut 
allah dan anak domba yang 
rendah hati.

6 dan terjadilah bahwa banyak 
dari orang-orang laman pergi 
ke tanah sebelah utara; dan juga 
Nefi dan lehi pergi ke a tanah se-
belah utara, untuk berkhotbah 
kepada orang-orang. dan demi-
kianlah berakhir tahun keenam 
puluh dan tiga.

7 dan lihatlah, ada kedamaian 
di seluruh negeri, sedemikian 
rupa sehingga orang-orang Nefi 
pergi ke bagian negeri mana pun 
yang mereka kehendaki, apakah 
di antara orang-orang Nefi atau 
orang-orang laman.

8 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman pun juga pergi ke 
mana pun mereka kehendaki, 
apakah di antara orang-orang 
laman atau di antara orang-
orang Nefi; dan demikianlah 
mereka memiliki perhubungan 
bebas satu sama lain, untuk mem-
beli dan untuk menjual, dan un-
tuk memperoleh keuntungan, 
menurut hasrat mereka.

9 dan terjadilah bahwa mereka 
menjadi amat kaya, baik orang 
laman maupun orang Nefi; dan 

6 1 a hel. 13:1.
 2 a rm. 1:28–32.

 3 a PtS Penemanan.
 4 a PtS insaf, Keinsafan.

 6 a alma 63:4–9;  
hel. 3:11–12.
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mereka memiliki amat banyak 
emas, dan perak, dan segala ma-
cam logam berharga, baik di ta-
nah selatan maupun di tanah 
utara.

10 Sekarang, tanah selatan di-
sebut lehi, dan tanah utara dise-
but a mulek, yang adalah menurut 
putra Zedekia; karena tuhan 
telah membawa mulek ke ta-
nah utara, dan lehi ke tanah 
selatan.

11 dan lihatlah, ada segala ma-
cam emas di kedua tanah ini, dan 
perak, dan segala macam bijih lo-
gam berharga dari setiap jenis; 
dan ada juga para pekerja yang 
teliti, yang mengerjakan segala 
jenis bijih logam dan memurni-
kannya; dan demikianlah mereka 
menjadi kaya.

12 mereka menumbuhkan bi-
ji-bijian dalam kelimpahan, baik 
di utara maupun di selatan; dan 
mereka tumbuh amat makmur, 
baik di utara maupun di sela-
tan. dan mereka bertambah ba-
nyak dan menjadi amat kuat di 
negeri itu. dan mereka meme-
lihara banyak kawanan domba 
dan kawanan ternak, ya, banyak 
ternak tambun.

13 lihatlah kaum wanita me-
reka membanting tulang dan 
memintal, dan membuat segala 
macam kain, dari kain lenan 
yang terpintal halus dan kain 
dari setiap jenis, untuk menye-
limuti ketelanjangan mereka. 
dan demikianlah tahun keenam 

puluh dan empat berlalu dalam 
kedamaian.

14 dan pada tahun keenam pu-
luh dan lima mereka juga mera-
sakan sukacita dan kedamaian 
yang besar, ya, banyak peng-
khotbahan dan banyak nubuat 
mengenai apa yang akan datang. 
dan demikianlah berlalu tahun 
keenam puluh dan lima.

15 dan terjadilah bahwa pada 
tahun keenam puluh dan enam 
masa pemerintahan para hakim, 
lihatlah, a Sezoram dibunuh oleh 
tangan yang tak dikenal sewaktu 
dia duduk di kursi kehakiman. 
dan terjadilah bahwa pada ta-
hun yang sama, bahwa putra-
nya, yang telah ditetapkan oleh 
rakyat sebagai penggantinya, 
juga dibunuh. dan demikianlah 
berakhir tahun keenam puluh 
dan enam.

16 dan pada permulaan tahun 
keenam puluh dan tujuh orang-
orang mulai tumbuh amat ja-
hat lagi.

17 Karena lihatlah, tuhan telah 
memberkati mereka sedemikian 
lamanya dengan kekayaan dunia 
sehingga mereka tidak terhasut 
pada amarah, pada peperangan, 
tidak juga pada penumpahan da-
rah; oleh karena itu mereka mulai 
menaruh hati mereka pada keka-
yaan mereka; ya, mereka mulai 
berupaya untuk memperoleh ke-
untungan sehingga mereka bo-
leh terangkat-angkat yang satu 
di atas yang lain; oleh karena itu 

 10 a mosia 25:2–4; hel. 8:21.  15 a hel. 5:1.
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mereka mulai melakukan a pem-
bunuhan rahasia, dan merampok 
dan menjarah, agar mereka boleh 
memperoleh keuntungan.

18 dan sekarang, lihatlah, para 
pembunuh dan penjarah itu 
adalah gerombolan yang telah 
dibentuk oleh Kiskumen dan 
a Gadianton. dan sekarang, te-
lah terjadilah bahwa ada banyak, 
bahkan di antara orang-orang 
Nefi, dari gerombolan Gadianton. 
tetapi lihatlah, mereka lebih ba-
nyak di antara bagian yang lebih 
jahat dari orang-orang laman. 
dan mereka disebut perampok 
dan pembunuh Gadianton.

19 dan merekalah yang membu-
nuh hakim kepala Sezoram, dan 
putranya, saat berada di kursi ke-
hakiman; dan lihatlah, mereka ti-
dak ditemukan.

20 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika orang-orang laman 
mendapati bahwa ada para pe-
rampok di antara mereka, me-
reka amat penuh dukacita; dan 
mereka menggunakan setiap sa-
rana dalam kekuasaan mereka 
untuk menghancurkan mereka 
dari muka bumi.

21 tetapi lihatlah, Setan meng-
hasut hati bagian yang lebih ba-
nyak dari orang-orang Nefi, 
sedemikian rupa sehingga me-
reka bergabung dengan gerom-
bolan perampok itu, dan masuk 
ke dalam perjanjian mereka dan 
sumpah mereka, agar mereka 

akan melindungi dan memeli-
hara satu sama lain dalam ke-
adaan sulit apa pun mereka akan 
ditempatkan, agar mereka hen-
daknya tidak menderita karena 
pembunuhan mereka, dan pen-
jarahan mereka, dan pencurian 
mereka.

22 dan terjadilah bahwa mereka 
memiliki tanda-tanda mereka, ya, 
a tanda-tanda rahasia mereka, dan 
kata-kata rahasia mereka; dan ini 
agar mereka boleh membedakan 
seorang saudara yang telah ma-
suk ke dalam perjanjian, agar ke-
jahatan apa pun yang saudaranya 
akan lakukan dia tidak akan dice-
derai oleh saudaranya, tidak juga 
oleh mereka yang termasuk da-
lam gerombolannya, yang telah 
mengikat perjanjian ini.

23 dan demikianlah mereka 
bisa membunuh, dan menjarah, 
dan mencuri, dan berbuat pe-
lacuran dan segala macam ke-
jahatan, bertentangan dengan 
hukum negeri mereka dan juga 
hukum allah mereka.

24 dan barang siapa dari mereka 
yang termasuk dalam gerom-
bolan mereka akan mengung-
kapkan kepada dunia tentang 
a kejahatan mereka dan kekejian 
mereka, akan diadili, bukan me-
nurut hukum negeri mereka, te-
tapi menurut hukum kejahatan 
mereka, yang telah diberikan oleh 
Gadianton dan Kiskumen.

25 Sekarang, lihatlah, a sumpah 

 17 a 3 Ne. 9:9.
 18 a hel. 2:4, 12–13.
 22 a PtS Komplotan 

rahasia.
 24 a PtS Jahat,  

Kejahatan.

 25 a alma 37:27–32.
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dan perjanjian rahasia inilah yang 
alma perintahkan kepada putra-
nya hendaknya tidak disebarlu-
askan kepada dunia, agar jangan 
akan menjadi sarana membawa 
orang-orang pada kehancuran.

26 Sekarang, lihatlah, a sumpah 
dan perjanjian rahasia itu tidak 
muncul kepada Gadianton dari 
catatan-catatan yang diserah-
kan kepada helaman; tetapi li-
hatlah, itu ditaruh ke dalam hati 
Gadianton oleh b makhluk yang 
sama yang membujuk orang tua 
pertama kita untuk memakan 
buah terlarang—

27 ya, makhluk yang sama itu 
yang berkomplot dengan a Kain, 
bahwa jika dia mau membunuh 
adiknya habel itu tidak akan 
diketahui oleh dunia. dan dia 
berkomplot dengan Kain dan 
para pengikutnya sejak mulai 
waktu itu.

28 dan juga adalah makhluk 
yang sama itu yang menaruh-
nya ke dalam hati orang-orang 
untuk a membangun sebuah me-
nara yang cukup tinggi agar me-
reka boleh menggapai langit. 
dan adalah makhluk yang sama 
itu yang telah menuntun orang-
orang yang datang dari menara 
itu ke tanah ini; yang menyebar-
kan pekerjaan kegelapan dan 
kekejian di atas seluruh permu-
kaan negeri, sampai dia menyeret 
orang-orang pada b kehancuran 

yang menyeluruh, dan pada ne-
raka yang abadi.

29 ya, makhluk yang sama itu-
lah yang menaruh ke dalam hati 
a Gadianton untuk masih mene-
ruskan pekerjaan kegelapan, dan 
pembunuhan rahasia; dan dia te-
lah membawanya sejak awal ma-
nusia bahkan hingga waktu ini.

30 dan lihatlah, dialah yang ada-
lah a pemrakarsa segala dosa. dan 
lihatlah, dia meneruskan peker-
jaan kegelapan dan pembunuhan 
rahasianya, dan menurunkan 
rencana rahasia mereka, dan 
sumpah mereka, dan perjanjian 
mereka, dan rencana kejahatan 
mereka yang menyeramkan, dari 
angkatan ke angkatan menurut 
yang dapat dia kuasai atas hati 
anak-anak manusia.

31 dan sekarang, lihatlah, dia 
telah memiliki pengaruh yang 
besar atas hati orang-orang Nefi; 
ya, sedemikian rupa sehingga 
mereka telah menjadi amat jahat; 
ya, bagian yang lebih banyak dari 
mereka telah berpaling dari jalan 
kesalehan, dan a memijak-mijak 
di bawah kaki mereka perintah-
perintah allah, dan berpaling ke 
jalan mereka sendiri, dan mem-
bangun bagi diri mereka berha-
la-berhala dari emas mereka dan 
perak mereka.

32 dan terjadilah bahwa se-
gala kedurhakaan ini datang ke-
pada mereka dalam kurun waktu 

 26 a musa 5:29, 49–52.
  b 3 Ne. 6:28;  

musa 4:6–12.
 27 a musa 5:18–33.

 28 a Kej. 11:1–4;  
eter 1:3.

  b eter 8:9, 15–25.
 29 a hel. 2:4–13.

 30 a alma 5:39–42;  
moro. 7:12, 17;  
musa 4:4.

 31 a 1 Ne. 19:7.
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a tidak sampai bertahun-tahun, se-
demikian rupa sehingga bagian 
yang lebih banyak darinya te-
lah datang kepada mereka pada 
tahun keenam puluh dan tujuh 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi.

33 dan mereka tumbuh dalam 
kedurhakaan mereka pada tahun 
keenam puluh dan delapan juga, 
yang membuat yang saleh berdu-
kacita dan meratap hebat.

34 dan demikianlah kita me-
lihat bahwa orang-orang Nefi 
mulai merosot dalam ketidakper-
cayaan, dan tumbuh dalam ke-
jahatan dan kekejian, sementara 
orang-orang laman mulai tum-
buh amat cepat dalam pengeta-
huan tentang allah mereka; ya, 
mereka mulai menaati peraturan 
dan perintah-Nya, dan berjalan 
dalam kebenaran dan kelurusan 
hati di hadapan-Nya.

35 dan demikianlah kita meli-
hat bahwa roh tuhan mulai a me-
narik diri dari orang-orang Nefi, 
karena kejahatan dan kekerasan 
hati mereka.

36 dan demikianlah kita melihat 
bahwa tuhan mulai mencurah-
kan roh-Nya ke atas orang-orang 
laman, karena kemudahan dan 
kerelaan mereka untuk percaya 
pada firman-Nya.

37 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman memburu gerom-
bolan perampok Gadianton; dan 
mereka mengkhotbahkan firman 

allah ke antara bagian yang le-
bih jahat dari mereka, sedemi-
kian rupa sehingga gerombolan 
perampok ini sepenuhnya dihan-
curkan dari antara orang-orang 
laman.

38 dan terjadilah sebaliknya, 
bahwa orang-orang Nefi mem-
bangun mereka dan mendukung 
mereka, mulai dengan bagian 
yang lebih jahat dari mereka, 
sampai mereka telah tersebar 
ke seluruh negeri orang-orang 
Nefi, dan telah merayu bagian 
yang lebih besar dari yang sa-
leh sampai mereka telah turun 
untuk percaya pada pekerjaan 
mereka dan mengambil bagian 
jarahan mereka, dan untuk ber-
gabung dengan mereka dalam 
pembunuhan dan komplotan ra-
hasia mereka.

39 dan demikianlah mereka 
mendapatkan pengelolaan tung-
gal atas pemerintahan, sede-
mikian rupa sehingga mereka 
memijak-mijak di bawah kaki 
mereka dan menghantam dan 
menganiaya dan membalikkan 
punggung mereka terhadap yang 
a miskin dan yang lembut hati, 
dan para pengikut allah yang 
rendah hati.

40 dan demikianlah kita meli-
hat bahwa mereka berada dalam 
suatu keadaan yang menyeram-
kan, dan sedang a menjadi matang 
untuk kehancuran abadi.

41  dan ter jadi lah  bahwa 

 32 a alma 46:8.
 35 a mosia 2:36;  

a&P 121:37.

 39 a mzm. 109:16;  
alma 5:54–56;  
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 40 a hel. 5:2; 11:37;  
a&P 18:6. 
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demikianlah berakhir tahun ke-
enam puluh dan delapan masa 
pemerintahan para hakim atas 
orang-orang Nefi.

Nubuat Nefi, Putra helaman—
allah mengancam orang-orang 
Nefi bahwa dia akan mengun-
jungi mereka dalam amarah-Nya, 
sampai kehancuran mereka se-
penuhnya kecuali mereka berto-
bat dari kejahatan mereka. allah 
menghantam orang-orang Nefi 
dengan sampar; mereka berto-
bat dan berpaling kepada-Nya. 
Samuel, seorang orang laman, 
bernubuat kepada orang-orang 
Nefi.

Meliputi Pasal 7 sampai dengan 16.

PaSal 7

Nefi ditolak di utara dan kembali 
ke Zarahemla—Dia berdoa di atas 
menara kebunnya dan kemudian 
meminta orang-orang untuk ber-
tobat atau binasa. Kira-kira tahun 
23–21 SM.

lihatlah, sekarang, terjadi-
lah pada tahun keenam puluh 
dan sembilan masa pemerin-
tahan para hakim atas orang-
orang Nefi, bahwa Nefi, putra 
helaman, a kembali ke tanah 
Zarahemla dari tanah sebelah 
utara.

2 Karena dia telah pergi ke an-
tara orang-orang yang berada di 
tanah sebelah utara, dan meng-
khotbahkan firman allah kepada 
mereka, dan menubuatkan ba-
nyak hal kepada mereka;

3 dan mereka menolak segala 
perkataannya, sedemikian rupa 
sehingga dia tidak dapat tinggal 
di antara mereka, tetapi kembali 
lagi ke tanah kelahirannya.

4 dan melihat orang-orang da-
lam keadaan kejahatan yang se-
demikian menyeramkan, dan 
para perampok Gadianton itu 
mengisi kursi-kursi kehakiman—
setelah merebut kekuasaan dan 
wewenang atas negeri itu; me-
ngesampingkan perintah-perin-
tah allah, dan tidak sedikit pun 
saleh di hadapan-Nya; tidak me-
lakukan keadilan kepada anak-
anak manusia;

5 menghukum yang saleh ka-
rena kesalehan mereka; membi-
arkan yang bersalah dan yang 
jahat tak terhukum karena uang 
mereka; dan selain itu tetap me-
megang jabatan pada kepala pe-
merintahan, untuk memerintah 
dan melakukan menurut kehen-
dak mereka, agar mereka boleh 
memperoleh keuntungan dan 
kemuliaan a dunia, dan selain 
itu, agar mereka boleh dengan 
lebih mudah berbuat zina, dan 
mencuri, dan membunuh, dan 
berlaku menurut kehendak me-
reka sendiri—

6 Sekarang, kedurhakaan besar 

7 1 a hel. 6:6.  5 a mat. 13:22; 16:26.
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ini telah datang ke atas orang-
orang Nefi, dalam kurun waktu 
tidak sampai bertahun-tahun; 
dan ketika Nefi melihat ini, hati-
nya dipenuhi dengan dukacita di 
dalam dadanya; dan dia berseru 
dalam keperihan jiwanya:

7 ah, andaikata aku telah dapat 
menjalani hidupku pada masa 
ketika bapaku Nefi pertama kali 
keluar dari tanah yerusalem, se-
hingga aku dapat telah bersuka-
cita bersamanya di tanah yang 
dijanjikan; pada waktu itu orang-
orangnya mudah diajar, teguh 
dalam menaati perintah-perin-
tah allah, dan lambat untuk di-
tuntun melakukan kedurhakaan; 
dan mereka cepat untuk menyi-
mak firman tuhan—

8 ya, jika masa hidupku dapat 
telah terjadi pada masa itu, maka 
akanlah jiwaku merasakan suka-
cita dalam kesalehan saudara-
saudaraku.

9 tetapi lihatlah, aku digariskan 
bahwa inilah masa hidupku, dan 
bahwa jiwaku akan dipenuhi de-
ngan dukacita karena kejahatan 
saudara-saudaraku ini.

10 dan lihatlah, sekarang, ter-
jadilah bahwa adalah di atas se-
buah menara, yang berada di 
kebun Nefi, yang berada di de-
kat jalan raya yang menuju pa-
sar utama, yang ada di Kota 
Zarahemla; oleh karena itu, Nefi 
telah membungkukkan dirinya 
di atas menara yang ada di ke-
bunnya, yang menara itu juga 

berada di dekat gerbang kebun 
yang dilalui jalan raya.

11 dan terjadilah bahwa ada 
orang-orang tertentu lewat dan 
melihat Nefi sewaktu dia mencu-
rahkan jiwanya kepada allah di 
atas menara; dan mereka berlari 
dan memberi tahu orang-orang 
apa yang telah mereka lihat, dan 
orang-orang itu datang bersama 
dalam khalayak ramai agar me-
reka boleh tahu alasan duka nes-
tapa yang sedemikian hebatnya 
karena kejahatan orang-orang.

12 dan sekarang, ketika Nefi 
bangkit dia melihat khalayak 
ramai yang telah berkumpul 
bersama.

13 dan terjadilah bahwa dia 
membuka mulutnya dan ber-
kata kepada mereka: lihatlah, 
a mengapa kamu telah berkum-
pul bersama? agar aku boleh 
memberi tahu kamu tentang 
kedurhakaanmu?

14 ya, karena aku telah mena-
iki menaraku agar aku boleh 
mencurahkan jiwaku kepada 
allahku, karena dukacita hatiku 
yang sangat, yang adalah karena 
kedurhakaanmu!

15 dan karena duka nestapa dan 
ratapanku kamu telah berkumpul 
bersama, dan takjub; ya, kamu 
amat perlu takjub; ya, kamu se-
harusnya takjub karena kamu 
menyerah sehingga iblis telah 
memiliki pengaruh yang sedemi-
kian besarnya atas hatimu.

16 ya, bagaimana kamu dapat 

 13 a mat. 3:5–8.
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menyerah pada bujukan dari 
dia yang sedang berupaya un-
tuk melemparkan jiwamu turun 
ke kegetiran abadi dan celaka 
tanpa akhir?

17 hai bertobatlah kamu, ber-
tobatlah kamu! a mengapa kamu 
mau mati? Berpalinglah kamu, 
berpalinglah kamu kepada tuhan 
allahmu. mengapa dia telah 
meninggalkanmu?

18 itu karena kamu telah menge-
raskan hatimu; ya, kamu tidak 
mau menyimak suara a Gem-
bala yang baik; ya, kamu telah 
b menggusarkan-Nya pada ama-
rah terhadapmu.

19 dan lihatlah, alih-alih a me-
ngumpulkanmu, kecuali kamu 
akan bertobat, lihatlah, dia akan 
mencerai-beraikanmu sehingga 
kamu akan menjadi makanan 
bagi anjing dan binatang buas.

20 ah, bagaimana kamu telah 
dapat melupakan allahmu te-
pat pada masa ketika dia telah 
membebaskanmu?

21 tetapi lihatlah, itu adalah 
untuk memperoleh keuntungan, 
untuk dipuji oleh manusia, ya, 
dan agar kamu boleh memper-
oleh emas dan perak. dan kamu 
telah menaruh hatimu pada ke-
kayaan dan apa yang sia-sia 
dari a dunia ini, yang untuknya 
kamu membunuh, dan menjarah, 
dan mencuri, dan memberikan 

b kesaksian palsu terhadap se-
samamu, dan melakukan segala 
macam kedurhakaan.

22 dan karena alasan ini celaka 
akan datang kepadamu kecuali 
kamu akan bertobat. Karena jika 
kamu tidak akan bertobat, lihat-
lah, kota besar ini, dan juga se-
mua kota besar itu yang berada di 
sekitarnya, yang berada di tanah 
kepemilikan kita, akan diambil 
sehingga kamu tidak akan me-
miliki tempat di dalamnya; ka-
rena lihatlah, tuhan tidak akan 
memberi kepadamu a kekuatan, 
seperti yang hingga kini telah dia 
lakukan, untuk bertahan terha-
dap musuhmu.

23 Karena lihatlah, demikian-
lah firman tuhan: aku tidak 
akan memperlihatkan kepada 
yang jahat kekuatanKu, ke-
pada yang satu lebih daripada 
yang lain, kecuali kepada me-
reka yang bertobat dari dosa-
dosa mereka, dan menyimak 
firman-Ku. Sekarang, oleh ka-
rena itu, aku menghendaki agar 
kamu hendaknya melihat, sau-
dara-saudaraku, bahwa akan-
lah a lebih baik bagi orang-orang 
laman daripada kamu kecuali 
kamu akan bertobat.

24 Karena lihatlah, mereka le-
bih saleh daripada kamu, karena 
mereka tidaklah berdosa terha-
dap pengetahuan besar yang 

 17 a yeh. 18:23, 31–32.
 18 a yeh. 34:12;  

yoh. 10:14–16;  
alma 5:38–41,  
57–60.  

PtS Gembala yang 
Baik.

  b yakub 1:8;  
alma 12:36–37.

 19 a 3 Ne. 10:4–7.

 21 a PtS Keduniawian.
  b Kel. 20:16;  

mat. 15:19–20.
 22 a mosia 7:29.
 23 a hel. 15:11–15.



592helaman 7:25–8:3

telah kamu terima; oleh karena 
itu tuhan akan penuh belas ka-
sihan kepada mereka; ya, dia 
akan a memperpanjang masa hi-
dup mereka dan menambah be-
nih keturunan mereka, bahkan 
ketika engkau akan sepenuh-
nya b dihancurkan kecuali eng-
kau akan bertobat.

25 ya, celakalah bagimu karena 
kekejian yang besar itu yang te-
lah datang ke antara kamu; dan 
kamu telah menggabungkan 
dirimu padanya, ya, kepada 
a gerombolan rahasia itu yang di-
tegakkan oleh Gadianton!

26 ya, a celaka akan datang ke-
padamu karena kesombongan itu 
yang telah kamu biarkan untuk 
memasuki hatimu, yang telah 
mengangkatmu melampaui apa 
yang baik karena b kekayaanmu 
yang amat besar!

27 ya, celaka bagimu karena ke-
jahatan serta kekejianmu!

28 dan kecuali kamu bertobat 
kamu akan binasa; ya, bahkan 
negerimu akan diambil darimu, 
dan kamu akan dihancurkan dari 
muka bumi.

29 lihatlah sekarang, aku tidak 
berkata bahwa hal-hal ini akan 
terjadi, dari diriku sendiri, ka-
rena bukanlah dari diriku sen-
diri aku a mengetahui hal-hal ini; 
tetapi lihatlah, aku tahu bahwa 
hal-hal ini adalah benar karena 
tuhan allah telah menyingkap-
kannya kepadaku, oleh karena 

itu aku bersaksi bahwa itu akan 
terjadi.

PaSal 8

Para hakim yang busuk berupaya un-
tuk menggalang orang-orang menen-
tang Nefi—Abraham, Musa, Zenos, 
Zenok, Ezias, Yesaya, Yeremia, Lehi, 
dan Nefi semuanya bersaksi ten-
tang Kristus—Melalui ilham Nefi 
meng umumkan pembunuhan hakim  
kepala. Kira-kira tahun 23–21 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
ketika Nefi telah mengatakan per-
kataan ini, lihatlah, ada orang-
orang yang adalah para hakim, 
yang juga termasuk dalam ge-
rombolan rahasia Gadianton, 
dan mereka marah, dan mereka 
berseru menentangnya, menga-
takan kepada orang-orang: me-
ngapa kamu tidak mencekam 
pria ini dan membawanya, agar 
dia boleh dihukum menurut 
tindak kejahatan yang telah dia 
lakukan?

2 mengapa engkau melihat pria 
ini, dan mendengar dia mencaci 
maki orang-orang ini dan hu-
kum kita?

3 Karena lihatlah, Nefi telah ber-
bicara kepada mereka mengenai 
kebusukan hukum mereka; ya, 
banyak hal Nefi bicarakan yang 
tidak dapat dituliskan; dan tidak 
ada apa pun yang dia ucapkan 

 24 a alma 9:16;  
a&P 5:33.

  b alma 9:19.

 25 a hel. 3:23.
 26 a yes. 5:8–25.
  b yakub 2:13.

 29 a alma 5:45–46.
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yang bertentangan dengan pe-
rintah-perintah allah.

4 dan para hakim itu marah 
terhadapnya karena dia a berbi-
cara dengan gamblang kepada 
mereka mengenai pekerjaan ke-
gelapan rahasia mereka; wa-
laupun demikian, mereka tidak 
berani menjamahnya dengan ta-
ngan mereka sendiri, karena me-
reka takut kepada orang-orang 
bahwa mereka akan berseru me-
nentang mereka.

5 Oleh karena itu mereka ber-
seru kepada orang-orang, me-
ngatakan:  mengapa kamu 
membiarkan pria ini mencaci 
maki kita? Karena lihatlah dia 
mengecam semua orang ini, bah-
kan pada kehancuran; ya, dan 
juga bahwa kota-kota besar kita 
ini akan diambil dari kita, se-
hingga kita tidak memiliki tem-
pat di dalamnya.

6 dan sekarang, kita tahu bahwa 
ini adalah tidak mungkin, karena 
lihatlah, kita sangat kuat, dan ko-
ta-kota kita besar, oleh karena itu 
musuh kita tidak dapat memiliki 
kuasa atas diri kita.

7 dan terjadilah bahwa demiki-
anlah mereka menghasut orang-
orang pada amarah menentang 
Nefi, dan membangkitkan perse-
lisihan di antara mereka; karena 
ada sebagian yang berseru: Biar-
kanlah pria ini sendiri, karena dia 
adalah seorang pria yang baik, 
dan hal-hal itu yang dia katakan 

pastilah akan terjadi kecuali kita 
bertobat;

8 ya, lihatlah, semua pengha-
kiman akan datang ke atas diri 
kita yang telah dia persaksikan 
kepada kita; karena kita tahu 
bahwa dia telah bersaksi dengan 
benar kepada kita mengenai ke-
durhakaan kita. dan lihatlah itu 
banyak, dan dia a tahu segala se-
suatu yang akan menimpa kita 
seperti juga dia tahu akan kedur-
hakaan kita;

9 ya, dan lihatlah, jika dia bu-
kan seorang nabi dia tidak da-
pat telah bersaksi mengenai 
hal-hal itu.

10 dan terjadilah bahwa orang-
orang itu yang berupaya untuk 
menghancurkan Nefi terpaksa 
karena rasa takut mereka, se-
hingga mereka tidak menjamah-
nya; oleh karena itu dia mulai lagi 
berbicara kepada mereka, meli-
hat bahwa dia telah berkenan di 
mata sebagian orang, sedemikian 
rupa sehingga sisa dari mereka 
merasa takut.

11 Oleh karena itu dia terdesak  
untuk berbicara lebih banyak 
kepada mereka mengatakan: 
lihatlah, saudara-saudaraku, 
tidakkah kamu telah memba-
ca bahwa allah memberikan 
kua sa kepada satu orang, bah-
kan musa, untuk menghantam 
perairan a laut merah, dan itu 
terbelah ke sana kemari, sede-
mikian rupa sehingga bangsa  

8 4 a 1 Ne. 16:2–3.
 8 a hel. 7:29.
 11 a Kel. 14:16;  

1 Ne. 17:26;  
mosia 7:19;  
a&P 8:2–3;  

musa 1:25.
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israel, yang adalah leluhur kita, 
lewat di atas tanah kering, dan 
perairan menutup ke atas pa-
sukan orang mesir dan mene-
lan mereka?

12 dan sekarang, lihatlah, jika 
allah memberikan kepada pria 
ini kuasa seperti itu, maka me-
ngapa kamu mesti berbantah di 
antara kamu sendiri, dan me-
ngatakan bahwa dia tidak mem-
berikan kepadaku kuasa yang 
melaluinya aku boleh tahu me-
ngenai penghakiman yang akan 
datang ke atas dirimu kecuali 
kamu bertobat?

13 tetapi, lihatlah, kamu tidak 
saja menyangkal perkataanku, 
tetapi kamu juga menyangkal 
segala perkataan yang telah di-
ucapkan oleh leluhur kita, dan 
juga perkataan yang diucapkan 
oleh pria ini, musa, yang memi-
liki kuasa yang besar seperti itu 
diberikan kepadanya, ya, perka-
taan yang telah dia ucapkan me-
ngenai kedatangan mesias.

14 ya, apakah dia tidak mem-
berikan kesaksian bahwa Putra 
allah akan datang? dan seba-
gaimana dia a mengangkat ular 
kuningan di padang belantara, 
demikian pula akanlah dia di-
angkat yang akan datang itu.

15 dan sebanyak yang akan 
memandang pada ular itu akan 

a hidup, demikian pula sebanyak 
yang akan memandang Putra 
allah dengan iman, memiliki 
roh yang menyesal, boleh b hi-
dup, bahkan sampai kehidupan 
itu yang adalah kekal.

16 dan sekarang, lihatlah, bu-
kan hanya musa yang bersaksi 
tentang hal-hal ini, tetapi juga a se-
mua nabi kudus, sejak masanya 
bahkan sampai masa abraham.

17 ya, dan lihatlah, a abraham 
melihat kedatangan-Nya, dan 
dipenuhi dengan kegembiraan 
dan bersukacita.

18 ya, dan lihatlah aku berkata 
kepadamu, bahwa bukan ha-
nya abraham yang mengetahui 
hal-hal ini, tetapi ada a banyak 
sebelum masa abraham yang 
dipanggil melalui b tata tertib 
allah; ya, bahkan menurut tata 
tertib Putra-Nya; dan ini agar 
hendaknya diperlihatkan kepada 
orang-orang, beribu-ribu tahun 
sebelum kedatangan-Nya, bahwa 
bahkan penebusan akan datang 
bagi mereka.

19 dan sekarang, aku meng-
hendaki agar kamu hendaknya 
tahu, bahwa bahkan sejak masa 
abraham telah ada banyak nabi 
yang telah mempersaksikan hal-
hal ini; ya, lihatlah, Nabi a Zenos 
bersaksi dengan berani; yang ka-
renanya dia dibunuh.

 14 a Bil. 21:6–9;  
2 Ne. 25:20;  
alma 33:19–22. 
PtS yesus Kristus—
Perlambang atau 
simbol bagi Kristus.

 15 a 1 Ne. 17:41;  
alma 37:45–47; 
3 Ne. 15:9.

  b yoh. 11:25.
 16 a yakub 4:4–5; 7:11.
 17 a Kej. 22:8–14;  

yoh. 8:56.
 18 a alma 13:19;  

a&P 84:6–16; 136:37.
  b PtS imamat 

melkisedek.
 19 a alma 34:7.
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20 dan lihatlah, juga a Zenok, 
dan juga ezias, dan juga b yesaya, 
dan c yeremia, (yeremia yang 
adalah nabi yang sama itu yang 
bersaksi tentang kehancuran 
d yerusalem) dan sekarang, kita 
tahu bahwa yerusalem dihan-
curkan menurut perkataan 
yeremia. ah, maka, mengapa 
Putra allah tidak datang, menu-
rut nubuatnya?

21 dan sekarang, akankah kamu 
membantah bahwa a yerusalem 
dihancurkan? akankah kamu 
mengatakan bahwa para b putra 
Zedekia tidak dibunuh, semua-
nya kecuali c mulek? ya, dan apa-
kah kamu tidak melihat bahwa 
benih keturunan Zedekia berada 
bersama kita, dan mereka dihalau 
dari tanah yerusalem? tetapi lihat-
lah, ini belumlah semuanya—

22 Bapa kita lehi dihalau dari 
yerusalem karena dia bersaksi 
tentang hal-hal ini. Nefi juga 
bersaksi tentang hal-hal ini, dan 
juga hampir semua leluhur kita, 
bahkan hingga waktu ini; ya, 
mereka telah bersaksi tentang 
a kedatangan Kristus, dan telah 
menanti-nantikan, dan telah ber-
sukacita akan masa-Nya yang 
akan datang.

23 dan lihatlah, dia adalah allah, 

dan dia beserta mereka, dan dia 
menyatakan diri-Nya kepada me-
reka, bahwa mereka ditebus oleh-
Nya; dan mereka memberikan 
kepada-Nya kemuliaan, karena 
apa yang akan datang itu.

24 dan sekarang, melihat kamu 
mengetahui hal-hal ini dan ti-
dak dapat menyangkalnya ke-
cuali kamu akan berdusta, oleh 
karena itu di dalam ini kamu te-
lah berdosa, karena kamu telah 
menolak semua hal ini, terlepas 
dari sedemikian banyaknya bukti 
yang telah kamu terima; ya, bah-
kan kamu telah menerima a segala 
sesuatu, baik apa yang di surga, 
maupun segala sesuatu yang ada 
di bumi, sebagai suatu kesaksian 
bahwa itu adalah benar.

25 tetapi lihatlah, kamu telah 
menolak kebenaran, dan a mem-
berontak melawan allahmu yang 
kudus; dan bahkan pada waktu 
ini, alih-alih menyimpan bagi di-
rimu b harta di surga, di mana ti-
dak ada apa pun yang merusak, 
dan di mana tidak ada apa pun 
dapat datang yang tidak bersih, 
kamu menimbun bagi dirimu 
kemurkaan menghadapi hari 
c penghakiman.

26 ya, bahkan pada waktu ini 
kamu sedang menjadi matang, 

 20 a 1 Ne. 19:10;  
3 Ne. 10:15–16. 
PtS tulisan Suci—
tulisan suci yang 
hilang.

  b yes. 53.
  c 1 Ne. 5:13; 7:14.
  d yer. 26:18;  

1 Ne. 1:4.

 21 a 2 Ne. 6:8;  
Omni 1:15.

  b 2 raj. 25:7;  
yer. 39:6; 52:10.

  c yeh. 17:22–23;  
hel. 6:10.

 22 a PtS yesus Kristus—
Nubuat tentang 
kelahiran dan 

kematian yesus 
Kristus.

 24 a alma 30:44;  
musa 6:63.

 25 a mosia 2:36–38; 3:12.
  b hel. 5:8;  

3 Ne. 13:19–21.
  c a&P 10:20–23; 

121:23–25.
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karena pembunuhanmu dan a per-
cabulan dan kejahatanmu, un-
tuk kehancuran abadi; ya, dan 
kecua li kamu bertobat itu akan 
datang kepadamu segera.

27 ya, lihatlah itu sekarang ada 
bahkan di depan pintumu; ya, 
pergilah kamu ke kursi keha-
kiman, dan selidikilah; dan li-
hatlah, hakimmu dibunuh, dan 
dia a tergeletak dalam genangan 
darahnya; dan dia telah dibu-
nuh b oleh saudaranya, yang ber-
upaya untuk duduk dalam kursi 
kehakiman.

28 dan lihatlah, mereka kedua-
nya termasuk dalam gerombolan 
rahasiamu, yang a pemrakarsanya 
adalah Gadianton dan si jahat 
yang berupaya untuk menghan-
curkan jiwa manusia.

PaSal 9

Para utusan mendapati hakim ke-
pala mati di kursi kehakiman—
Mereka ditahan dan belakangan 
dibebaskan—Melalui ilham Nefi 
mengidentifikasi Seantum sebagai 
pembunuh—Nefi diterima oleh se-
bagian orang sebagai nabi. Kira-
kira tahun 23–21 SM.

lihatlah, sekarang, terjadilah 
bahwa ketika Nefi telah meng-
ucapkan perkataan ini, orang-
orang tertentu yang berada 
di antara mereka lari ke kursi 

kehakiman; ya, bahkan ada lima 
yang pergi, dan mereka berkata 
di antara mereka sendiri, sewaktu 
mereka pergi:

2 lihatlah, sekarang kita akan 
tahu dengan suatu kepastian 
apakah pria ini adalah seorang 
nabi dan allah telah memerin-
tahkannya untuk menubuatkan 
apa yang sedemikian menakjub-
kannya kepada kita. lihatlah,  
kita tidak percaya bahwa dia 
telah melakukannya; ya, kita  
tidak percaya bahwa dia adalah 
se orang nabi; walaupun demi-
kian, jika apa yang telah dia ka-
takan mengenai hakim kepala 
adalah benar, bahwa dia mati, 
maka akanlah kita percaya bahwa 
perkataan lain yang telah dia 
ucapkan adalah benar.

3 dan terjadilah bahwa mereka 
lari dengan daya mereka, dan 
tiba di kursi kehakiman; dan li-
hatlah, hakim kepala telah roboh 
ke tanah, dan a tergeletak dalam 
genangan darahnya.

4 dan sekarang, lihatlah, ketika 
mereka melihat ini mereka amat 
tercengang, sedemikian rupa se-
hingga mereka jatuh ke tanah; ka-
rena mereka tidak memercayai 
perkataan yang telah Nefi ucap-
kan mengenai hakim kepala.

5 tetapi sekarang, ketika mereka 
melihat mereka percaya, dan rasa 
takut datang ke atas diri mereka 
bahwa semua penghakiman yang 
telah Nefi ucapkan akan datang 

 26 a PtS Percabulan.
 27 a hel. 9:3, 15.

  b hel. 9:6, 26–38.
 28 a hel. 6:26–30.

9 3 a hel. 8:27.



597 helaman 9:6–14

ke atas orang-orang; oleh karena 
itu mereka terguncang, dan te-
lah jatuh ke tanah.

6 Sekarang, segera ketika hakim 
telah terbunuh—dia ditikam oleh 
saudaranya dengan mengenakan 
pakaian rahasia, dan dia mela-
rikan diri, dan para hamba lari 
dan memberi tahu orang-orang, 
menyerukan teriakan pembu-
nuhan di antara mereka;

7 dan lihatlah orang-orang ber-
kumpul bersama ke tempat kursi 
kehakiman—dan lihatlah, yang 
membuat mereka tercengang me-
reka melihat kelima pria itu yang 
telah jatuh ke tanah.

8 dan sekarang, lihatlah, orang-
orang tidak tahu apa pun menge-
nai khalayak ramai yang telah 
berkumpul bersama di a kebun 
Nefi; oleh karena itu mereka ber-
kata di antara mereka sendiri: 
Para pria ini adalah mereka yang 
telah membunuh hakim, dan 
allah telah menghantam mereka 
sehingga mereka tidak dapat me-
larikan diri dari kita.

9 dan terjadilah bahwa mereka 
memegang mereka, dan mengikat 
mereka dan melemparkan mereka 
ke dalam tahanan. dan ada suatu 
maklumat yang dikirim ke luar 
daerah bahwa hakim dibunuh, 
dan bahwa para pembunuhnya 
telah ditangkap dan dilempar-
kan ke dalam tahanan.

10 dan terjadilah bahwa pada 
keesokan harinya orang-orang 
berhimpun bersama untuk 

berduka nestapa dan untuk a ber-
puasa, pada penguburan hakim 
kepala yang agung yang telah 
dibunuh.

11 dan demikianlah juga para 
hakim itu yang berada di kebun 
Nefi, dan mendengar perkata-
annya, juga berkumpul bersama 
pada penguburan itu.

12 dan terjadilah bahwa me-
reka bertanya di antara orang-
orang, mengatakan: di manakah 
kelima orang yang telah diutus 
untuk mencari tahu mengenai 
hakim kepala apakah dia mati? 
dan mereka menjawab dan ber-
kata: mengenai kelima orang 
yang kamu katakan telah kamu 
utus, kami tidak tahu; tetapi ada 
lima orang yang adalah pembu-
nuh, yang telah kami lemparkan 
ke dalam tahanan.

13 dan terjadilah bahwa para 
hakim berhasrat agar hendaknya 
mereka dibawa; dan mereka di-
bawa, dan lihatlah mereka adalah 
kelima orang yang telah diutus; 
dan lihatlah para hakim bertanya 
kepada mereka untuk mengeta-
hui mengenai masalah itu, dan 
mereka memberi tahu mereka 
segala yang telah mereka laku-
kan, mengatakan:

14 Kami berlari dan tiba di tem-
pat kursi kehakiman, dan ke-
tika kami melihat segala sesuatu 
bahkan seperti yang telah Nefi 
persaksikan, kami tercengang 
sedemikian rupa sehingga kami 
jatuh ke tanah; dan ketika kami 

 8 a hel. 7:10.  10 a PtS Puasa.
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pulih dari ketercengangan kami, 
lihatlah mereka melemparkan 
kami ke dalam tahanan.

15 Sekarang, perihal pembu-
nuhan pria ini, kami tidak tahu 
siapa yang telah melakukannya; 
dan hanya sebanyak ini yang 
kami tahu, kami berlari dan tiba 
menurut seperti yang kamu has-
ratkan, dan lihatlah dia mati, me-
nurut perkataan Nefi.

16 dan sekarang, terjadilah 
bahwa para hakim memaparkan 
masalah itu kepada orang-orang, 
dan berseru menentang Nefi, me-
ngatakan: lihatlah, kami tahu 
bahwa Nefi ini mestilah telah ber-
sepakat dengan seseorang untuk 
membunuh hakim, dan kemu-
dian dia boleh memaklumkan-
nya kepada kita, agar dia boleh 
menginsafkan kita pada keper-
cayaannya, agar dia boleh meng-
angkat dirinya sendiri menjadi 
orang yang hebat, dipilih oleh 
allah, dan seorang nabi.

17 dan sekarang, lihatlah, kita 
akan mengusut pria ini, dan dia 
akan mengakui kesalahannya 
dan menyingkapkan kepada kita 
pembunuh sebenarnya dari ha-
kim ini.

18 dan terjadilah bahwa kelima 
orang itu dibebaskan pada hari 
penguburan. Walaupun demi-
kian, mereka menghardik para 
hakim tentang perkataan yang 
telah mereka ucapkan menentang 
Nefi, dan berselisih pendapat 
dengan mereka satu demi satu, 

sedemikian rupa sehingga me-
reka membungkam mereka.

19 Walaupun demikian, mereka 
menyuruh agar Nefi hendaknya 
ditangkap dan diikat dan dibawa 
ke hadapan khalayak ramai, dan 
mereka mulai menanyainya da-
lam berbagai ragam cara agar 
mereka boleh menjebaknya, agar 
mereka boleh menuduhnya pada 
kematian—

20 mengatakan kepadanya: 
engkau bersekutu; siapakah pria 
ini yang telah melakukan pem-
bunuhan ini? Sekarang beri tahu 
kami, dan akuilah kesalahanmu; 
mengatakan, lihatlah di sini ada 
uang; dan juga kami akan mem-
berikan bagimu nyawamu jika 
engkau akan memberi tahu kami, 
dan mengakui kesepakatan yang 
telah engkau buat dengannya.

21 tetapi Nefi berkata kepada 
mereka: hai kamu a orang-orang 
bodoh, kamu yang tak bersunat 
hati, kamu yang buta, dan kamu 
b orang-orang degil, apakah kamu 
tahu berapa lama tuhan allahmu 
akan membiarkanmu bahwa 
kamu akan terus berada dalam 
jalan dosamu ini?

22 ah, kamu seharusnya mulai 
meraung dan a berduka nestapa, 
karena kehancuran besar yang 
pada waktu ini menunggumu, 
kecuali kamu akan bertobat.

23 lihatlah kamu berkata bahwa 
aku telah bersepakat dengan se-
seorang agar hendaknya dia 
membunuh Sezoram, hakim 

 21 a Kis. 7:51.   b PtS Pemberontakan.  22 a mosia 7:24.
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kepala kita. tetapi lihatlah, aku 
berkata kepadamu, bahwa ini 
adalah karena aku telah ber-
saksi kepadamu agar kamu bo-
leh tahu mengenai hal ini; ya, 
bahkan untuk suatu kesaksian 
bagimu, bahwa aku tahu akan 
kejahatan dan kekejian yang ada 
di antara kamu.

24 dan karena aku telah mela-
kukan ini, kamu berkata bahwa 
aku telah bersepakat dengan se-
seorang agar hendaknya dia me-
lakukan hal ini; ya, karena aku 
memperlihatkan kepadamu tanda 
ini kamu marah terhadapku, dan 
berupaya untuk menghancurkan 
hidupku.

25 dan sekarang, lihatlah, 
aku akan memperlihatkan ke-
padamu tanda yang lain, dan 
melihat apakah kamu dalam 
hal ini akan berupaya untuk 
menghancurkanku.

26 lihatlah aku berkata ke-
padamu: Pergilah ke rumah 
Seantum, yang adalah a sau-
dara Sezoram, dan katakanlah 
kepadanya—

27 apakah Nefi, nabi yang ber-
pura-pura itu, yang telah ber-
nubuat sedemikian banyaknya 
yang jahat mengenai orang-orang 
ini, bersepakat denganmu, yang 
di dalamnya kamu telah mem-
bunuh Sezoram, yang adalah 
saudaramu?

28 dan lihatlah, dia akan ber-
kata kepadamu, tidak.

29 dan kamu akan berkata 

kepadanya: apakah kamu telah 
membunuh saudaramu?

30 dan dia akan berdiri de-
ngan rasa takut, dan tidak tahu 
apa yang mesti dikatakan. dan 
lihatlah, dia akan menyangkal 
kepadamu; dan dia akan berlaku 
seolah-olah dia tercengang; wa-
laupun demikian, dia akan me-
maklumkan kepadamu bahwa 
dia tak berdosa.

31 tetapi lihatlah, kamu akan 
memeriksanya, dan kamu akan 
mendapati darah pada bagian 
bawah jubahnya.

32 dan ketika kamu telah meli-
hat ini, kamu akan berkata: dari 
mana datangnya darah ini? apa-
kah kami tidak tahu bahwa itu 
adalah darah saudaramu?

33 dan kemudian akanlah dia 
gemetar, dan akan terlihat pucat, 
bahkan seolah-olah kematian te-
lah datang ke atas dirinya.

34 dan kemudian akanlah kamu 
berkata: Karena rasa takut ini dan 
kepucatan ini yang telah datang 
pada mukamu, lihatlah, kami 
tahu bahwa engkau bersalah.

35 dan kemudian akanlah rasa 
takut yang lebih besar datang ke 
atas dirinya; dan kemudian akan-
lah dia mengaku kepadamu, dan 
tidak menyangkal lagi bahwa 
dia telah melakukan pembu-
nuhan ini.

36 dan kemudian akanlah dia 
berkata kepadamu, bahwa aku, 
Nefi, tidak tahu apa pun menge-
nai masalah itu kecuali diberikan 

 26 a hel. 8:27.
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kepadaku melalui kuasa allah. 
dan kemudian akanlah kamu 
tahu bahwa aku adalah orang 
yang jujur, dan bahwa aku di-
utus kepadamu dari allah.

37 dan terjadilah bahwa me-
reka pergi dan melakukan, bah-
kan menurut seperti yang telah 
Nefi katakan kepada mereka. 
dan lihatlah, perkataan yang te-
lah dia katakan adalah benar; ka-
rena menurut perkataan itu dia 
menyangkal; dan juga menurut 
perkataan itu dia mengaku.

38 dan dia dibawa untuk mem-
buktikan bahwa dia sendirilah 
pembunuh sebenarnya, sede-
mikian rupa sehingga kelima 
orang itu diberi kemerdekaan, 
dan juga Nefi.

39 dan ada sebagian dari orang-
orang Nefi yang percaya pada 
perkataan Nefi; dan ada sebagian 
juga, yang percaya karena kesak-
sian kelima orang itu, karena me-
reka telah diinsafkan saat mereka 
berada di dalam tahanan.

40 dan sekarang, ada sebagian 
di antara orang-orang, yang me-
ngatakan bahwa Nefi adalah se-
orang nabi.

41 dan ada yang lain yang ber-
kata: lihatlah, dia seorang allah, 
karena kecuali dia seorang allah 
dia tidak dapat mengetahui se-
gala hal. Karena lihatlah, dia te-
lah memberi tahu kita pikiran 
hati kita, dan juga telah mem-
beri tahu kita segala sesuatu; 
dan bahkan dia telah membawa 

pada pengetahuan kita pembu-
nuh sebenarnya dari hakim ke-
pala kita.

PaSal 10

Tuhan memberi Nefi kuasa peme-
teraian—Dia diberi kuasa untuk 
mengikat dan melepaskan di atas 
bumi dan di dalam surga—Dia me-
merintahkan orang-orang untuk 
bertobat atau binasa—Roh mem-
bawanya dari khalayak ramai ke 
khalayak ramai. Kira-kira tahun 
21–20 SM.

dan terjadilah bahwa timbul 
perpecahan di antara orang-
orang, sedemikian rupa sehingga 
mereka terpecah ke sana kemari 
dan pergi pada jalan mereka, 
meninggalkan Nefi seorang 
diri, sewaktu dia berdiri di te-
ngah mereka.

2 dan terjadilah bahwa Nefi 
pergi ke jalannya menuju rumah-
nya sendiri, a merenung tentang 
apa yang telah tuhan perlihat-
kan kepadanya.

3 dan terjadilah sewaktu dia se-
dang demikian merenung—me-
rasa amat tercampakkan karena 
kejahatan orang-orang Nefi, pe-
kerjaan kegelapan rahasia me-
reka, dan pembunuhan mereka, 
dan penjarahan mereka, dan se-
gala macam kedurhakaan—dan 
terjadilah sewaktu dia demi-
kian merenung dalam hatinya, 

10 2 a PtS merenungkan.
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lihatlah, suatu suara datang ke-
padanya mengatakan:

4 diberkatilah engkau, Nefi, 
untuk hal-hal itu yang telah eng-
kau lakukan; karena aku telah 
melihat bagaimana engkau te-
lah dengan a tak kenal lelah me-
maklumkan firman, yang telah 
aku berikan kepadamu, kepada 
orang-orang ini. dan engkau ti-
dak takut kepada mereka, dan 
tidak mengupayakan b nyawamu 
sendiri, tetapi telah mengupaya-
kan c kehendak-Ku, dan untuk 
menaati perintah-perintah-Ku.

5 dan sekarang, karena engkau 
telah melakukan ini dengan tak 
kenal lelah seperti itu, lihatlah, 
aku akan memberkati engkau 
selamanya; dan aku akan men-
jadikan engkau perkasa dalam 
perkataan dan dalam perbuatan, 
dalam iman dan dalam peker-
jaan; ya, bahkan hingga a segala 
sesuatu akan terjadi kepadamu 
menurut b perkataanmu, karena 
engkau c tidak akan meminta 
apa yang bertentangan dengan 
kehendak-Ku.

6 lihatlah, engkau adalah Nefi, 
dan aku adalah allah. lihatlah, 
aku memaklumkannya kepa-
damu di hadapan para malai-
kat-Ku, bahwa engkau akan 
memiliki kuasa atas orang-orang 
ini, dan akan menghantam bumi 
dengan a bencana kelaparan, 

dan dengan sampar, dan kehan-
curan, menurut kejahatan orang-
orang ini.

7 lihatlah, aku memberi ke-
padamu kuasa, bahwa apa pun 
yang akan kamu a meteraikan di 
atas bumi akan dimeteraikan di 
dalam surga; dan apa pun yang 
akan kamu lepaskan di atas bumi 
akan dilepaskan di dalam surga; 
dan demikianlah kamu akan me-
miliki kuasa di antara orang-
orang ini.

8 dan demikianlah, jika kamu 
akan berkata pada bait suci ini 
itu akan terkoyak menjadi dua, 
itu akan terjadi.

9 dan jika kamu berkata pada 
a gunung ini, terlemparlah eng-
kau dan jadilah rata, itu akan 
terjadi.

10 dan lihatlah, jika kamu akan 
berkata bahwa allah akan meng-
hantam orang-orang ini, itu akan 
terjadi.

11 dan sekarang, lihatlah, aku 
memerintahmu, bahwa kamu 
akan pergi dan memaklumkan 
kepada orang-orang ini, bahwa 
demikianlah firman tuhan allah, 
yang adalah yang mahakuasa: 
Kecuali kamu bertobat kamu 
akan dihantam, bahkan pada 
a kehancuran.

12 dan lihatlah, sekarang, ter-
jadilah bahwa ketika tuhan te-
lah mengucapkan firman ini 

 4 a PtS Ketekunan.
  b PtS Kurban.
  c 3 Ne. 11:11.
 5 a 3 Ne. 18:20;  

a&P 88:63–65.
  b enos 1:12.

  c 2 Ne. 4:35;  
a&P 46:30.

 6 a hel. 11:4–18.
 7 a mat. 16:19. 
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yakub 4:6;  
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kepada Nefi, dia berhenti dan ti-
dak pergi ke rumahnya sendiri, 
tetapi kembali kepada khalayak 
ramai yang terpencar-pencar di 
atas permukaan negeri, dan mu-
lai memaklumkan kepada me-
reka firman tuhan yang telah 
diucapkan kepadanya, menge-
nai kehancuran mereka jika me-
reka tidak bertobat.

13 Sekarang, lihatlah, terlepas 
dari mukjizat besar itu yang te-
lah Nefi lakukan dalam memberi 
tahu mereka mengenai kematian 
hakim kepala, mereka mengeras-
kan hati mereka dan tidak me-
nyimak firman tuhan.

14 Oleh karena itu Nefi me-
maklumkan kepada mereka 
firman tuhan, mengatakan: 
Kecuali kamu bertobat, demi-
kianlah firman tuhan, kamu 
akan dihantam bahkan pada 
kehancuran.

15 dan terjadilah bahwa ke-
tika Nefi telah memaklumkan 
kepada mereka firman itu, li-
hatlah, mereka masih menge-
raskan hati mereka dan tidak 
mau menyimak perkataannya; 
oleh karena itu mereka mencaci 
makinya, dan berupaya untuk 
menjamahnya agar mereka bo-
leh melemparkannya ke dalam 
tahanan.

16 tetapi lihatlah, kuasa allah 
berada bersamanya, dan mereka 
tidak dapat menangkapnya un-
tuk melemparkannya ke dalam 
tahanan, karena dia dibawa oleh 
roh dan diboyong pergi dari te-
ngah mereka.

17 dan terjadilah bahwa demi-
kianlah dia pergi di dalam roh, 
dari khalayak ramai ke khalayak 
ramai, memaklumkan firman 
allah, bahkan sampai dia telah 
memaklumkannya kepada me-
reka semua, atau mewartakan-
nya ke antara semua orang.

18 dan terjadilah bahwa me-
reka tidak mau menyimak per-
kataannya; dan mulailah terjadi 
perselisihan, sedemikian rupa 
sehingga mereka terbagi di an-
tara mereka sendiri dan mu-
lai saling membunuh dengan 
pedang.

19 dan demikianlah berakhir 
tahun ketujuh puluh dan satu 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi.

PaSal 11

Nefi membujuk Tuhan untuk meng-
gantikan perang mereka dengan 
bencana kelaparan—Banyak orang 
binasa—Mereka bertobat, dan Nefi 
memohon dengan segenap hati ke-
pada Tuhan untuk hujan—Nefi dan 
Lehi menerima banyak wahyu—Para 
perampok Gadianton memperkuat 
diri mereka di negeri itu. Kira-kira 
tahun 20–6 SM.

dan sekarang, terjadilah dalam 
tahun ketujuh puluh dan dua 
masa pemerintahan para hakim 
bahwa perselisihan bertambah, 
sedemikian rupa sehingga terjadi 
peperangan di seluruh negeri di 
antara semua orang Nefi.



11 2 a hel. 6:18–24; 
11:25–26.
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2 dan a gerombolan rahasia pe-
rampok inilah yang meneruskan 
pekerjaan penghancuran dan ke-
jahatan ini. dan perang ini ber-
langsung sepanjang tahun itu; 
dan pada tahun ketujuh puluh 
dan tiga itu juga berlangsung.

3 dan terjadilah bahwa pada 
tahun ini Nefi berseru kepada 
tuhan, mengatakan:

4 ya tuhan, jangan biarkan 
bahwa orang-orang ini akan di-
hancurkan oleh pedang; tetapi 
ya tuhan, sebaliknya biarlah ada 
suatu a bencana kelaparan di ne-
geri ini, untuk menggugah me-
reka sebagai ingatan akan tuhan 
allah mereka, dan barangkali me-
reka akan bertobat dan berpaling 
kepada-mu.

5 dan demikianlah itu terjadi, 
menurut perkataan Nefi. dan ada 
suatu bencana kelaparan yang 
hebat di negeri itu, di antara se-
mua orang Nefi. dan demikian-
lah pada tahun ketujuh puluh 
dan empat bencana kelaparan 
berlanjut, dan pekerjaan peng-
hancuran berhenti oleh pedang 
tetapi menjadi parah karena ben-
cana kelaparan.

6 dan pekerjaan penghancuran 
ini juga berlanjut pada tahun ke-
tujuh puluh dan lima. Karena 
bumi dihantam sehingga kering, 
dan tidak menghasilkan biji-bi-
jian pada musim biji-bijian; dan 
seluruh bumi dihantam, bahkan 
di antara orang-orang laman 

seperti juga di antara orang-
orang Nefi, sehingga mereka di-
hantam sampai mereka binasa 
dalam jumlah ribuan di bagian-
bagian negeri yang lebih jahat.

7 dan terjadilah bahwa orang-
orang melihat bahwa mereka 
hampir binasa karena bencana 
kelaparan, dan mereka mulai 
a mengingat tuhan allah me-
reka; dan mereka mulai mengi-
ngat perkataan Nefi.

8 dan orang-orang mulai me-
mohon kepada para hakim kepala 
mereka dan para pemimpin me-
reka, agar mereka akan berkata 
kepada Nefi: lihatlah, kami tahu 
bahwa engkau adalah orangnya 
allah, dan oleh karena itu berse-
rulah kepada tuhan allah kita 
agar dia memalingkan dari kita 
bencana kelaparan ini, agar ja-
ngan semua a perkataan yang te-
lah engkau ucapkan mengenai 
kehancuran kami tergenapi.

9 dan terjadilah bahwa para 
hakim berkata kepada Nefi, 
menurut perkataan yang te-
lah dihasratkan. dan terjadi-
lah bahwa ketika Nefi melihat 
bahwa orang-orang telah berto-
bat dan merendahkan hati me-
reka dalam pakaian berkabung, 
dia berseru lagi kepada tuhan, 
mengatakan:

10 ya tuhan, lihatlah orang-
orang ini bertobat; dan mereka te-
lah menyapu bersih gerombolan 
Gadianton dari antara mereka 

 4 a 1 raj. 17:1;  
hel. 10:6.
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 8 a hel. 10:11–14.
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sedemikian rupa sehingga me-
reka telah menjadi punah, dan 
mereka telah menyembunyikan 
rencana rahasia mereka di da-
lam tanah.

11 Sekarang, ya tuhan, karena 
kerendahan hati mereka ini mau-
kah engkau memalingkan ama-
rah-mu, dan biarlah amarah-mu 
reda dengan kehancuran orang-
orang jahat itu yang telah eng-
kau hancurkan.

12 ya tuhan, maukah engkau 
memalingkan amarah-mu, ya, 
amarah dahsyat-mu, dan menye-
babkan agar bencana kelaparan 
ini boleh berhenti di tanah ini.

13 ya tuhan, maukah engkau 
menyimakku, dan menyebab-
kan agar boleh terjadi menurut 
perkataanku, dan mengirimkan 
a hujan ke atas muka bumi, agar 
dia boleh menghasilkan buah-
nya, dan biji-bijian pada musim 
biji-bijian.

14 ya tuhan, engkau menyi-
mak a perkataanku ketika aku 
berkata, Biarlah ada suatu ben-
cana kelaparan, agar sampar oleh 
pedang boleh berhenti; dan aku 
tahu bahwa engkau akan, bah-
kan pada waktu ini, menyimak 
perkataanku, karena engkau ber-
firman bahwa: Jika orang-orang 
ini bertobat aku akan membiar-
kan mereka hidup.

15 ya, ya tuhan, dan engkau 
melihat bahwa mereka telah ber-
tobat, karena bencana kelaparan 

dan sampar dan kehancuran yang 
telah datang kepada mereka.

16 dan sekarang, ya tuhan, 
maukah engkau memalingkan 
amarah-mu, dan menguji lagi 
apakah mereka akan melayani 
engkau? dan jika demikian, ya 
tuhan, engkau dapat member-
kati mereka menurut firman-mu 
yang telah engkau firmankan.

17 dan terjadilah bahwa pada 
tahun ketujuh puluh dan enam 
tuhan memalingkan amarah-Nya 
dari orang-orang itu, dan menye-
babkan agar a hujan hendaknya 
jatuh ke atas bumi, sedemikian 
rupa sehingga itu menghasilkan 
buahnya pada musim buahnya. 
dan terjadilah bahwa itu meng-
hasilkan biji-bijiannya pada mu-
sim biji-bijiannya.

18 dan lihatlah, orang-orang 
bersukacita dan memuliakan 
allah, dan seluruh permukaan 
negeri dipenuhi dengan kesu-
kacitaan; dan mereka tidak lagi 
berupaya untuk menghancurkan 
Nefi, tetapi mereka menjunjung 
tinggi dirinya sebagai a nabi yang 
besar, dan orangnya allah, me-
miliki kuasa dan wewenang be-
sar yang diberikan kepadanya 
dari allah.

19 dan lihatlah, lehi, adik-
nya, tak a sedikit pun tertinggal 
darinya sehubungan dengan 
apa yang berkaitan dengan 
kebenaran.

20 dan demikianlah terjadilah 

 13 a 1 raj. 18:1, 41–46.
 14 a hel. 11:4.

 17 a ul. 11:13–17.
 18 a hel. 10:5–11.

 19 a hel. 5:36–44.
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bahwa orang-orang Nefi mulai 
makmur kembali di negeri itu, 
dan mulai membangun tem-
pat-tempat tandus mereka, dan 
mulai bertambah banyak dan 
menyebar, bahkan sampai me-
reka menutupi seluruh permu-
kaan negeri, baik di sebelah utara 
maupun di sebelah selatan, dari 
laut barat ke laut timur.

21 dan terjadilah bahwa tahun 
ketujuh puluh dan enam berakhir 
dalam kedamaian. dan tahun ke-
tujuh puluh dan tujuh dimulai 
dalam kedamaian; dan a gereja 
menyebar ke seluruh permu-
kaan negeri; dan bagian yang le-
bih banyak dari orang-orang itu, 
baik orang Nefi maupun orang 
laman, termasuk di dalam gereja; 
dan mereka memiliki kedamaian 
yang amat besar di negeri itu; dan 
demikianlah berakhir tahun ke-
tujuh puluh dan tujuh.

22 dan juga mereka memiliki 
kedamaian pada tahun ketujuh 
puluh dan delapan, kecuali ada 
beberapa perselisihan mengenai 
pokok-pokok ajaran yang telah 
diletakkan oleh para nabi.

23 dan pada tahun ketujuh pu-
luh dan sembilan mulai ada ba-
nyak pertikaian. tetapi terjadilah 
bahwa Nefi dan lehi, dan banyak 
dari saudara mereka yang tahu 
mengenai pokok-pokok ajaran 
yang benar, yang memperoleh 
banyak a wahyu setiap hari, oleh 
karena itu mereka berkhotbah 

kepada orang-orang, sedemikian 
rupa sehingga mereka meng-
akhiri pertikaian mereka dalam 
tahun yang sama itu.

24 dan terjadilah bahwa pada 
tahun kedelapan puluh masa 
pemerintahan para hakim atas 
orang-orang Nefi, ada sejumlah 
tertentu pembelot dari orang-
orang Nefi, yang beberapa tahun 
sebelumnya telah membelot ke-
pada orang-orang laman, dan 
telah mengambil ke atas diri me-
reka nama orang laman, dan juga 
sejumlah tertentu yang adalah ke-
turunan sebenarnya orang-orang 
laman, yang dihasut pada ama-
rah oleh mereka, atau oleh para 
pembelot itu, oleh karena itu me-
reka memulai perang melawan 
saudara-saudara mereka.

25 dan mereka melakukan pem-
bunuhan dan penjarahan; dan 
kemudian mereka akan mundur 
kembali ke gunung-gunung, dan 
ke padang belantara dan tem-
pat-tempat rahasia, menyem-
bunyikan diri mereka sehingga 
mereka tidak dapat ditemukan, 
menerima setiap hari tambahan 
pada jumlah mereka, karena ada 
pembelot yang pergi kepada 
mereka.

26 dan demikianlah pada 
waktunya, ya, bahkan dalam 
kurun waktu tidak sampai ber-
tahun-tahun, mereka menjadi 
suatu gerombolan perampok 
yang amat besar; dan mereka 

 21 a PtS Gereja yesus 
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menyelidiki segala rencana raha-
sia Gadianton; dan demikianlah 
mereka menjadi para perampok 
Gadianton.

27 Sekarang, lihatlah, para pe-
rampok ini membuat kerusakan 
hebat, ya, bahkan kehancuran be-
sar di antara orang-orang Nefi, 
dan juga di antara orang-orang 
laman.

28 dan terjadilah bahwa ada-
lah perlu bahwa hendaknya ada 
penghentian terhadap pekerjaan 
penghancuran ini; oleh karena 
itu mereka mengirim sepasukan 
orang-orang kuat ke padang be-
lantara dan ke atas gunung-gu-
nung untuk mencari gerombolan 
perampok ini, dan untuk meng-
hancurkan mereka.

29 tetapi lihatlah, terjadilah 
bahwa pada tahun yang sama itu 
mereka dihalau mundur bahkan 
sampai ke negeri mereka sendiri. 
dan demikianlah berakhir tahun 
kedelapan puluh masa pemerin-
tahan para hakim atas orang-
orang Nefi.

30 dan terjadilah pada permu-
laan tahun kedelapan puluh dan 
satu mereka pergi lagi melawan 
gerombolan perampok ini, dan 
menghancurkan banyak orang; 
dan mereka juga dikunjungi oleh 
banyak kehancuran.

31 dan mereka terpaksa lagi 
kembali keluar dari padang be-
lantara dan keluar dari gunung-
gunung ke negeri mereka sendiri, 
karena amat besarnya jumlah 

para perampok itu yang men-
diami gunung-gunung dan pa-
dang belantara.

32 dan terjadilah bahwa demi-
kianlah berakhir tahun ini. dan 
para perampok masih meningkat 
dan menjadi kuat, sedemikian 
rupa sehingga mereka menan-
tang seluruh pasukan orang Nefi, 
dan juga orang-orang laman; 
dan mereka menyebabkan rasa 
takut yang besar kepada orang-
orang di seluruh permukaan 
negeri.

33 ya, karena mereka mengun-
jungi banyak bagian dari negeri 
itu, dan melakukan penghan-
curan yang besar kepada mereka; 
ya, membunuh banyak orang, 
dan membawa pergi yang lain 
tertawan ke padang belantara, 
ya, lebih khusus wanita mereka 
dan anak mereka.

34 Sekarang, kejahatan besar ini, 
yang datang pada orang-orang 
karena kedurhakaan mereka, 
menggugah mereka kembali se-
bagai ingatan akan tuhan allah 
mereka.

35 dan demikianlah berakhir 
tahun kedelapan puluh dan 
satu masa pemerintahan para 
hakim.

36 dan pada tahun kedelapan 
puluh dan dua mereka mulai lagi 
a melupakan tuhan allah mereka. 
dan pada tahun kedelapan puluh 
dan tiga mereka mulai menjadi 
kuat dalam kedurhakaan. dan 
pada tahun kedelapan puluh dan 

 36 a alma 46:8.
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empat mereka tidak memperba-
iki jalan mereka.

37 dan terjadilah pada tahun 
kedelapan puluh dan lima me-
reka menjadi semakin dan se-
makin kuat dalam kesombongan 
mereka, dan dalam kejahatan me-
reka; dan demikianlah mereka se-
dang menjadi matang lagi untuk 
kehancuran.

38 dan demikianlah berakhir 
tahun kedelapan puluh dan 
lima.

PaSal 12

Manusia tidak mantap dan bo-
doh dan cepat untuk melakukan 
yang jahat—Tuhan mendera umat-
Nya—Ketidakberartian manusia 
dibandingkan dengan kuasa Allah—
Pada hari penghakiman, manusia 
akan memperoleh kehidupan abadi 
atau laknat abadi. Kira-kira tahun 
6 SM.

dan demikianlah kita dapat me-
lihat betapa palsunya, dan juga 
ketidakmantapan hati anak-anak 
manusia; ya, kita dapat melihat 
bahwa tuhan dalam kebaikan tak 
terbatas-Nya yang besar mem-
berkati dan a memakmurkan me-
reka yang menaruh b kepercayaan  
mereka kepada-Nya.

2 ya, dan kita bisa melihat 

bahkan pada waktu ketika dia 
memakmurkan umat-Nya, ya, 
dalam peningkatan ladang me-
reka, kawanan domba mereka 
dan kawanan ternak mereka, 
dan dalam emas, dan dalam pe-
rak, dan dalam segala macam 
benda berharga dari setiap je-
nis dan rupa; membiarkan me-
reka hidup, dan membebaskan 
mereka dari tangan musuh me-
reka; melunakkan hati musuh 
mereka agar mereka hendaknya 
tidak memaklumkan peperangan 
terhadap mereka; ya, dan kesim-
pulannya, melakukan segala se-
suatu demi kesejahteraan dan 
kebahagiaan umat-Nya; ya, pada 
waktu itulah saatnya mereka 
a mengeraskan hati mereka, dan 
melupakan tuhan allah mereka, 
dan b memijak-mijak di bawah 
kaki mereka yang Kudus—ya, 
dan ini karena kemudahan me-
reka, dan kemakmuran mereka 
yang amat sangat.

3 dan demikianlah kita meli-
hat bahwa kecuali tuhan a men-
dera umat-Nya dengan banyak 
kesengsaraan, ya, kecuali dia 
mengunjungi mereka dengan 
kematian dan dengan kenge-
rian, dan dengan bencana ke-
laparan dan dengan segala 
macam sampar, mereka tidak 
akan b mengingat-Nya.

4 ah, betapa bodohnya, dan 

12 1 a 2 taw. 26:5;  
mzm. 1:2–3.

  b mzm. 36:8–9;  
2 Ne. 22:2;  
mosia 4:6.  

PtS Percaya, 
Kepercayaan.

 2 a PtS Kemurtadan.
  b alma 5:53;  

3 Ne. 28:35.

 3 a mosia 23:21;  
a&P 98:21; 101:8.

  b am. 4:6–11. 
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betapa sia-sianya, dan betapa ja-
hatnya, dan bagai iblisnya, dan 
betapa a cepatnya untuk mela-
kukan kedurhakaan, dan betapa 
lambatnya untuk melakukan 
yang baik, adanya anak-anak 
manusia; ya, betapa cepatnya 
untuk menyimak perkataan si 
jahat, dan untuk menaruh b hati 
mereka pada apa yang sia-sia 
dari dunia!

5 ya, betapa cepatnya untuk 
terangkat-angkat dalam a kesom-
bongan; ya, betapa cepatnya un-
tuk sesumbar, dan melakukan 
segala macam dari apa yang 
adalah kedurhakaan; dan betapa 
lambatnya mereka untuk meng-
ingat tuhan allah mereka, dan 
untuk memasang telinga pada 
nasihat-nasihat-Nya, ya, betapa 
lambatnya untuk b berjalan pada 
jalan kebijaksanaan!

6 lihatlah, mereka tidak ber-
hasrat bahwa tuhan allah me-
reka, yang telah a menciptakan 
mereka, hendaknya b berkuasa 
dan memerintah atas diri mereka; 
terlepas dari kebaikan-Nya yang 
besar dan belas kasihan-Nya ter-
hadap mereka, mereka meleceh-
kan nasihat-nasihat-Nya, dan 
mereka tidak menghendaki agar 
dia hendaknya menjadi pembim-
bing mereka.

7 ah, betapa besarnya a ketidak-

berartian anak-anak manusia; ya, 
bahkan mereka lebih rendah da-
ripada debu bumi.

8 Karena lihatlah, debu bumi 
bergerak ke sana kemari, sam-
pai terpisah-pisah, atas perin-
tah allah kita yang agung dan 
abadi.

9 ya, lihatlah karena suara-Nya 
bukit dan gunung bergetar dan 
a berguncang.

10 dan oleh a kuasa suara-Nya 
bukit dan gunung terpecah  
belah, dan menjadi rata, ya, bah-
kan seperti lembah.

11 ya, oleh kuasa suara-Nya  
a seluruh bumi berguncang;

12 ya, oleh kuasa suara-Nya, 
landasan bergoyang, bahkan per-
sis pada pusatnya.

13 ya, dan jika dia berfirman 
pada bumi—Bergeraklah—itu 
digerakkan.

14 ya, jika dia berfirman pada 
a bumi—engkau akan b mundur, 
agar c memperpanjang hari untuk 
berjam-jam—itu terjadi;

15 dan demikianlah, menurut 
firman-Nya bumi mundur, dan 
tampaklah bagi manusia bahwa 
matahari tetap bergeming; ya, 
dan lihatlah, ini demikian; ka-
rena pastilah bumi yang berge-
rak dan bukan matahari.

16 dan lihatlah, juga, jika 
dia berfirman pada a perairan 

 4 a Kel. 32:8.
  b mat. 15:19;  

ibr. 3:12.
 5 a ams. 29:23. 

PtS Kesombongan.
  b PtS Berjalan ber-

sama allah.

 6 a yes. 45:9;  
a&P 58:30;  
musa 7:32–33.

  b a&P 60:4.
 7 a yes. 40:15, 17;  

mosia 4:19;  
musa 1:10.

 9 a 3 Ne. 22:10.
 10 a 1 Ne. 17:46.
 11 a morm. 5:23; eter 4:9.
 14 a yos. 10:12–14.
  b yes. 38:7–8.
  c 2 raj. 20:8–11.
 16 a mat. 8:27.
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samudra raya—b Keringlah eng-
kau—itu terjadi.

17 lihatlah, jika dia berfirman 
pada gunung ini—terangkat-
lah engkau, dan a datanglah ke-
mari dan jatuhlah ke atas kota 
itu, agar itu terkubur—lihatlah 
itu terjadi.

18 dan lihatlah, jika seseorang 
a menyembunyikan harta benda 
dalam tanah, dan tuhan akan ber-
firman—Biarlah itu b terkutuk, ka-
rena kedurhakaan dari dia yang 
telah menyembunyikannya—li-
hatlah, itu akan terkutuk.

19 dan jika tuhan akan ber-
firman—engkau terkutuklah, 
agar tak seorang pun akan me-
nemukan engkau sejak waktu ini 
seterusnya dan selamanya—li-
hatlah, tak seorang pun menda-
patkannya mulai sekarang dan 
selamanya.

20 dan lihatlah, jika tuhan akan 
berfirman kepada seseorang—
Karena kedurhakaanmu, engkau 
akan dikutuk selamanya—itu 
akan terjadi.

21 dan jika tuhan akan berfir-
man—Karena kedurhakaanmu 
engkau akan disingkirkan dari 
hadirat-Ku—dia akan menye-
babkan agar itu akan terjadi 
demikian.

22 dan celakalah dia kepada si-
apa dia akan memfirmankan ini, 
karena itu akan terjadi kepada dia 

yang akan melakukan kedurha-
kaan, dan dia tidak dapat dise-
lamatkan; oleh karena itu, untuk 
alasan ini, agar manusia boleh 
diselamatkan, pertobatan telah 
dimaklumkan.

23 Oleh karena itu, diberkatilah 
mereka yang akan bertobat dan 
menyimak suara tuhan allah me-
reka; karena inilah mereka yang 
akan a diselamatkan.

24 dan semoga allah menga-
bulkan, dalam kegenapan-Nya 
yang besar, bahwa manusia bo-
leh dibawa pada pertobatan dan 
pekerjaan baik, agar mereka da-
pat dipulihkan pada kasih karu-
nia demi a kasih karunia, menurut 
pekerjaan mereka.

25 dan aku menghendaki agar 
semua orang boleh diselamatkan. 
tetapi kita membaca bahwa pada 
hari yang besar dan terakhir ada 
sebagian yang akan dicampak-
kan, ya, yang akan dienyahkan 
dari hadirat tuhan;

26 ya, yang akan diserahkan 
pada suatu keadaan kegetiran 
tanpa akhir, menggenapi firman 
yang mengatakan: mereka yang 
telah melakukan yang baik akan 
memperoleh a kehidupan abadi; 
dan mereka yang telah melaku-
kan yang jahat akan memperoleh 
b laknat abadi. dan demikianlah 
halnya. amin.

 16 b yes. 44:27; 51:10.
 17 a 3 Ne. 8:10.
 18 a morm. 1:18;  

eter 14:1.

  b hel. 13:17.
 23 a PtS Keselamatan.
 24 a PtS Kasih Karunia.
 26 a mat. 25:46;  

yoh. 5:28–29;  
rm. 6:13.

  b PtS laknat. 
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Nubuat Samuel, si orang laman, 
kepada orang-orang Nefi.

Meliputi Pasal 13 sampai dengan 15.

PaSal 13

Samuel si orang Laman menubuat-
kan kehancuran orang-orang Nefi 
kecuali mereka bertobat—Mereka 
dan kekayaan mereka dikutuk—
Mereka menolak dan merajam para 
nabi, dikelilingi oleh roh-roh jahat, 
dan mengupayakan kebahagiaan de-
ngan melakukan kedurhakaan. Kira-
kira tahun 6 SM.

dan sekarang, terjadilah pada ta-
hun kedelapan puluh dan enam, 
orang-orang Nefi masih tetap ber-
ada dalam kejahatan, ya, dalam 
kejahatan yang besar, sementara 
a orang-orang laman berusaha ke-
ras untuk menaati dengan ketat 
perintah-perintah allah, menu-
rut hukum musa.

2 dan terjadilah bahwa pada 
tahun ini ada seorang Samuel, 
seorang orang laman, datang 
ke tanah Zarahemla, dan mulai 
berkhotbah kepada orang-orang. 
dan terjadilah bahwa dia meng-
khotbahkan, berhari-hari, per-
tobatan kepada orang-orang, 
dan mereka mengusirnya, dan 
dia hampir kembali ke negeri-
nya sendiri.

3 tetapi lihatlah, suara tuhan 

datang kepadanya, bahwa dia 
hendaknya kembali lagi, dan ber-
nubuat kepada orang-orang apa 
pun yang akan masuk ke dalam 
a hatinya.

4 dan terjadilah bahwa mereka 
tidak mau membiarkan agar dia 
akan masuk ke dalam kota; oleh 
karena itu dia pergi dan menaiki 
temboknya, dan merentangkan 
tangannya dan berseru dengan 
suara nyaring, dan bernubuat ke-
pada orang-orang apa pun yang 
tuhan taruh ke dalam hatinya.

5 dan dia berkata kepada mere-
ka: lihatlah, aku, Samuel, se orang 
orang laman, mengucapkan  
firman tuhan yang dia taruh 
ke dalam hatiku; dan lihatlah 
dia telah menaruhnya ke da-
lam hatiku untuk berkata ke-
pada orang-orang ini bahwa 
a pedang keadilan bergantung di 
atas bangsa ini; dan empat ratus  
tahun tidaklah berlalu kecua-
li pedang keadilan jatuh ke atas 
bangsa ini.

6 ya, a kehancuran hebat me-
nunggu bangsa ini, dan itu pas-
tilah datang kepada bangsa ini, 
dan tidak ada apa pun yang da-
pat menyelamatkan bangsa ini 
kecuali pertobatan dan iman ke-
pada tuhan yesus Kristus, yang 
pasti akan datang ke dunia, dan 
akan menderita banyak hal dan 
akan dibunuh demi umat-Nya.

7 dan lihatlah, seorang a malaikat 
tuhan telah memaklumkannya 

13 1 a hel. 15:4–5.
 3 a a&P 100:5.
 5 a alma 60:29;  

3 Ne. 2:19.
 6 a alma 45:10–14;  

hel. 15:17.

 7 a alma 13:26.
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kepadaku, dan dia membawa 
b kabar gembira bagi jiwaku. 
dan lihatlah, aku diutus kepa-
damu untuk memaklumkannya 
kepadamu juga, agar kamu bo-
leh memperoleh kabar gembira; 
tetapi lihatlah kamu tidak mau 
menerimaku.

8 Oleh karena itu, demikianlah 
firman tuhan: Karena kekerasan 
hati orang-orang Nefi, kecuali 
mereka bertobat aku akan meng-
ambil firman-Ku dari mereka, 
dan aku akan a menarik roh-Ku 
dari mereka, dan aku tidak akan 
membiarkan mereka lebih lama, 
dan aku akan membalikkan hati 
saudara-saudara mereka mela-
wan mereka.

9 dan a empat ratus tahun tidak 
akan berlalu sebelum aku akan 
menyebabkan agar mereka akan 
dihantam; ya, aku akan mengun-
jungi mereka dengan pedang dan 
dengan bencana kelaparan dan 
dengan sampar.

10 ya, aku akan mengunjungi 
mereka dalam amarah dah-
syat-Ku, dan akan ada mereka 
dari a angkatan keempat yang 
akan hidup, dari musuhmu, un-
tuk melihat kehancuranmu se-
penuhnya; dan ini pastilah akan 
datang kecuali kamu bertobat, 
firman tuhan; dan mereka dari 
angkatan keempat itu akan me-
ngunjungi kehancuranmu.

11 tetapi jika kamu akan berto-
bat dan a kembali kepada tuhan 

allahmu aku akan memaling-
kan amarah-Ku, firman tuhan; 
ya, demikianlah firman tuhan, 
diberkatilah mereka yang akan 
bertobat dan berpaling kepa-
da-Ku, tetapi celakalah dia yang 
tidak bertobat.

12 ya, a celakalah Kota Zara-
hemla yang besar ini; karena li-
hatlah, adalah karena mereka 
yang saleh bahwa itu diselamat-
kan; ya, celakalah kota yang besar 
ini, karena aku merasa, firman 
tuhan, bahwa ada banyak, ya, 
bahkan bagian yang lebih banyak 
dari kota yang besar ini, yang 
akan mengeraskan hati mereka 
terhadap-Ku, firman tuhan.

13 tetapi diberkatilah mereka 
yang akan bertobat, karena me-
reka akan aku biarkan hidup. te-
tapi lihatlah, jika bukan karena 
orang-orang saleh yang berada 
di kota yang besar ini, lihatlah, 
aku akan menyebabkan agar a api 
hendaknya turun dari langit dan 
menghancurkannya.

14 tetapi lihatlah, adalah demi 
kepentingan orang-orang saleh 
bahwa itu dibiarkan aman. te-
tapi lihatlah, waktunya tiba, fir-
man tuhan, bahwa ketika kamu 
akan mengusir yang saleh dari 
antara kamu, pada waktu itu-
lah kamu akan menjadi matang 
untuk kehancuran; ya, celakalah 
kota yang besar ini, karena keja-
hatan dan kekejian yang ada di 
dalamnya.

 7 b yes. 52:7.
 8 a hel. 6:35.
 9 a alma 45:10–12.

 10 a 1 Ne. 12:12; 2 Ne. 
26:9; 3 Ne. 27:32.

 11 a 3 Ne. 10:5–7.

 12 a 3 Ne. 8:8, 24; 9:3.
 13 a Kej. 19:24; 2 raj. 

1:9–16; 3 Ne. 9:11.
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15 ya, dan celakalah Kota 
Gideon, karena kejahatan dan 
kekejian yang ada di dalamnya.

16 ya, dan celakalah semua kota 
yang berada di tanah sekitarnya, 
yang dikuasai oleh orang-orang 
Nefi, karena kejahatan dan keke-
jian yang ada di dalamnya.

17 dan lihatlah, suatu a kutukan 
akan datang ke atas negeri, fir-
man tuhan Semesta alam, karena 
demi kepentingan orang-orang 
yang berada di atas negeri, ya, 
karena kejahatan mereka dan ke-
kejian mereka.

18 dan akan terjadi, firman 
tuhan Semesta alam, ya, allah 
kita yang agung dan sejati, 
bahwa barang siapa akan a me-
nyembunyikan harta benda-
nya di dalam tanah tidak akan 
menemukannya lagi, karena 
kutukan besar atas negeri ini, 
kecuali dia adalah orang yang 
saleh dan akan menyembunyi-
kannya bagi tuhan.

19 Karena aku menghendaki, 
firman tuhan, agar mereka akan 
menyembunyikan harta benda 
mereka bagi-Ku; dan terkutuklah 
mereka yang tidak menyembu-
nyikan harta benda mereka ba-
gi-Ku; karena tak seorang pun 
menyembunyikan harta benda-
nya bagi-Ku kecuali yang saleh; 
dan dia yang tidak menyembu-
nyikan harta bendanya bagi-Ku, 
terkutuklah dia, dan juga harta 
benda itu, dan tak seorang pun 

akan menebusnya karena ku-
tukan atas negeri ini.

20 dan harinya akan datang 
bahwa mereka akan menyembu-
nyikan harta benda mereka, ka-
rena mereka telah menaruh hati 
mereka pada kekayaan; dan ka-
rena mereka telah menaruh hati 
mereka pada kekayaan mereka, 
dan akan menyembunyikan harta 
benda mereka ketika mereka 
akan melarikan diri dari hadapan 
musuh mereka; karena mereka ti-
dak akan menyembunyikannya 
bagi-Ku, terkutuklah mereka dan 
juga harta benda mereka; dan 
pada masa itu akanlah mereka 
dihantam, firman tuhan.

21 lihatlah kamu, orang-orang 
dari kota yang besar ini, dan 
a simaklah perkataanku; ya, si-
maklah firman yang tuhan fir-
mankan; karena lihatlah, dia 
berfirman bahwa kamu dikutuk 
karena kekayaanmu, dan juga ke-
kayaanmu dikutuk karena kamu 
telah menaruh hatimu padanya, 
dan tidak menyimak firman 
dari dia yang memberikannya 
kepadamu.

22 Kamu tidak ingat tuhan 
allahmu dalam segala sesua-
tu yang dengannya dia telah  
memberkatimu, tetapi kamu se-
lalu ingat a kekayaanmu, bukan 
untuk berterima kasih kepada 
tuhan allahmu untuknya; ya, 
hatimu tidak tercurah kepada 
tuhan, tetapi menggembung 

 17 a hel. 12:18.
 18 a morm. 1:18;  

eter 14:1.

 21 a PtS Simak.
 22 a luk. 12:34.  

PtS Keduniawian; 

Kekayaan.
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dengan b kesombongan yang be-
sar, hingga sesumbar, dan hing-
ga luapan kemarahan yang besar, 
c keirihatian, pertikaian, kedeng-
kian, penganiayaan, dan pem-
bunuhan, dan segala macam 
kedurhakaan.

23 Karena alasan ini tuhan 
allah telah menyebabkan agar 
suatu kutukan hendaknya da-
tang ke atas negeri ini, dan juga 
atas kekayaanmu, dan ini karena 
kedurhakaanmu.

24 ya, celakalah orang-orang 
ini, karena waktu ini yang telah 
tiba, bahwa kamu a mengusir para 
nabi, dan mengejek mereka, dan 
menghujani mereka dengan batu, 
dan membunuh mereka, dan me-
lakukan segala macam kedur-
hakaan kepada mereka, bahkan 
seperti yang mereka lakukan di 
zaman kuno.

25 dan sekarang, ketika kamu 
berbicara, kamu berkata: Jika 
masa hidup kami adalah pada 
masa a leluhur kami dahulu kala, 
kami tidak akan pernah membu-
nuh para nabi; kami tidak akan 
pernah merajam mereka, dan 
mengusir mereka.

26 lihatlah kamu lebih buruk 
daripada mereka; karena seba-
gaimana tuhan hidup, jika se-
orang a nabi datang ke antara 
kamu dan memaklumkan ke-
padamu firman tuhan, yang 

bersaksi tentang dosa-dosa dan 
kedurhakaanmu, kamu b marah 
terhadapnya, dan mengusirnya 
dan mencari segala macam cara 
untuk menghancurkannya; ya, 
kamu akan berkata bahwa dia 
adalah c nabi palsu, dan bahwa 
dia adalah pendosa, dan ber asal 
dari iblis, karena dia d bersaksi 
bahwa perbuatanmu jahat.

27 tetapi lihatlah, jika sese orang 
akan datang di antara kamu 
dan akan berkata: lakukanlah 
ini, dan tidak ada kedurhakaan;  
lakukanlah itu dan kamu tidak 
akan menderita; ya, dia akan 
berkata: Berjalanlah menurut 
kesombongan hatimu sendiri; 
ya, berjalanlah menurut kesom-
bongan matamu, dan lakukanlah 
apa pun yang hatimu hasrat-
kan—dan jika seseorang akan 
datang ke antara kamu dan me-
ngatakan ini, kamu akan mene-
rimanya, dan berkata bahwa dia 
adalah seorang a nabi.

28 ya, kamu akan meninggikan-
nya, dan kamu akan memberi 
kepadanya harta kekayaanmu; 
kamu akan memberi kepadanya 
dari emasmu, dan dari perakmu, 
dan kamu akan mengenakan 
kepadanya busana mahal; dan 
karena dia mengucapkan a per-
kataan yang menyanjung-nyan-
jung kepadamu, dan dia berkata 
bahwa segalanya baik, maka 

 22 b PtS Kesombongan.
  c PtS iri.
 24 a 2 taw. 36:15–16; 

1 Ne. 1:20.
 25 a Kis. 7:51.

 26 a 2 taw. 18:7;  
luk. 16:31.

  b yes. 30:9–10.
  c mat. 13:57.
  d Gal. 4:16.

 27 a mi. 2:11.  
PtS Penipuan imam.

 28 a 2 tim. 4:3–4. 
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kamu tidak akan mencari-cari 
kesalahan pada dirinya.

29 hai kamu angkatan yang 
jahat dan yang suka melawan; 
kamu bangsa yang terkeraskan 
dan kamu yang degil, berapa 
lamakah kamu akan mengira 
bahwa tuhan akan membiar-
kanmu? ya, berapa lamakah 
kamu akan membiarkan dirimu 
dituntun oleh para pembim-
bing yang a bodoh dan b buta? 
ya, berapa lamakah kamu akan 
c memilih kegelapan daripada 
d terang?

30 ya, lihatlah, amarah tuhan 
telah tersulut terhadapmu; lihat-
lah, dia telah mengutuk negeri 
ini karena kedurhakaanmu.

31 dan lihatlah, waktunya da-
tang bahwa dia mengutuk ke-
kayaanmu, sehingga itu menjadi 
a licin, sehingga kamu tidak dapat 
memegangnya; dan pada masa 
kemiskinanmu kamu tidak da-
pat mempertahankannya.

32 dan pada masa kemis-
kinanmu kamu akan berseru 
kepada tuhan; dan dengan sia-
sia akanlah kamu berseru, karena 
kemusnahanmu telah datang ke 
atas dirimu, dan kehancuranmu 
dijadikan pasti; dan kemudian 
akanlah kamu menangis dan 
meraung pada masa itu, firman 
tuhan Semesta alam. dan pada 
waktu itu akanlah kamu mera-
tap, dan berkata:

33 ah, a andaikata aku telah 

bertobat, dan tidak membunuh 
para nabi, dan b merajam mereka, 
dan mengusir mereka. ya, pada 
masa itu kamu akan berkata: ah, 
andaikata kita telah mengingat 
tuhan allah kita pada masa ke-
tika dia memberikan kita keka-
yaan kita, maka itu tidak akan 
menjadi licin sehingga kita kehi-
langan itu; karena lihatlah, keka-
yaan kita lenyap dari kita.

34 lihatlah, kita meletakkan 
sebuah alat di sini dan pada ke-
esokan harinya itu lenyap; dan li-
hatlah, pedang kita diambil dari 
kita pada masa kita mencarinya 
untuk pertempuran.

35 ya, kita telah menyembunyi-
kan harta benda kita dan itu telah 
lepas dari kita, karena kutukan 
atas negeri ini.

36 ah, andaikata kita telah ber-
tobat pada masa ketika firman 
tuhan datang kepada kita; karena 
lihatlah negeri ini dikutuk, dan 
segala sesuatu menjadi licin, dan 
kita tidak dapat memegangnya.

37 lihatlah, kita dikepung oleh 
roh-roh jahat, ya, kita dikelilingi 
oleh para malaikat dari dia yang 
telah berupaya untuk menghan-
curkan jiwa kita. lihatlah, ke-
durhakaan kita besar. ya tuhan, 
apakah engkau tidak dapat me-
malingkan amarah-mu dari 
kami? dan ini akan menjadi cara 
berbahasamu pada masa itu.

38 tetapi lihatlah, a masa per-
cobaanmu telah lewat; kamu 

 29 a 2 Ne. 28:9.
  b mat. 15:14.
  c yoh. 3:19.

  d ayb. 24:13.
 31 a morm. 1:17–18.
 33 a morm. 2:10–15.

  b mat. 23:37.
 38 a morm. 2:15.



615 helaman 13:39–14:5

telah b menangguhkan hari ke-
selamatanmu sampai itu secara 
abadi terlambat, dan kehan-
curanmu dijadikan pasti; ya, ka-
rena kamu telah mengupayakan 
sepanjang hidupmu untuk apa 
yang tidak dapat kamu dapatkan; 
dan kamu telah mengupayakan 
c kebahagia an dengan melakukan 
kedurhakaan, yang hal itu berten-
tangan dengan kodrat kebenaran 
yang berada di dalam Kepala  
Kekal dan agung kita.

39 hai kamu orang-orang ne-
geri ini, seandainya saja kamu 
mau mendengar perkataanku! 
dan aku berdoa bahwa amarah 
tuhan dipalingkan darimu, dan 
bahwa kamu akan bertobat dan 
diselamatkan.

PaSal 14

Samuel meramalkan terang sepan-
jang malam dan sebuah bintang baru 
pada kelahiran Kristus—Kristus 
menebus manusia dari kematian 
duniawi dan rohani—Tanda-tanda 
kematian-Nya termasuk tiga hari 
kegelapan, terkoyaknya batu-batu 
karang, dan kehebohan alam yang 
dahsyat. Kira-kira tahun 6 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
a Samuel, si orang laman, bernu-
buat amat banyak hal lagi yang 
tidak dapat dituliskan.

2 dan lihatlah, dia berkata ke-
pada mereka: lihatlah, aku mem-
beri kepadamu suatu tanda; 
karena lima tahun lagi tiba, dan 
lihatlah, kemudian datanglah 
Putra allah untuk menebus me-
reka semua yang akan percaya 
pada nama-Nya.

3 dan lihatlah, ini akan aku 
berikan kepadamu untuk suatu 
a tanda pada waktu kedatangan-
Nya; karena lihatlah, akan terjadi 
terang yang cemerlang di langit, 
sedemikian rupa sehingga pada 
malam sebelum dia datang tidak 
akan ada kegelapan, sedemikian 
rupa sehingga akan tampak ke-
pada manusia seolah-olah itu 
adalah siang.

4 Oleh karena itu, akan ada satu 
hari dan satu malam dan satu 
hari, seolah-olah itu adalah satu 
hari dan tidak ada malam; dan 
ini akan menjadi bagimu untuk 
suatu tanda; karena kamu akan 
mengetahui terbitnya matahari 
dan juga terbenamnya; oleh ka-
rena itu mereka akan menge-
tahui dengan suatu kepastian 
bahwa akan ada dua siang dan 
satu malam; walaupun demi-
kian malam itu tidak akan dige-
lapkan; dan itu akanlah malam 
sebelum a dia lahir.

5 dan lihatlah, akanlah ada 
sebuah a bintang baru muncul, 
yang sedemikian seperti yang be-
lum pernah kamu lihat; dan ini 

 38 b alma 34:33–34.
  c alma 41:10–11.
14 1 a hel. 13:2.
 3 a 3 Ne. 1:15.

 4 a PtS yesus Kristus—
Nubuat tentang 
kelahiran dan kema-
tian yesus Kristus.

 5 a mat. 2:1–2;  
3 Ne. 1:21. 
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juga akan menjadi suatu tanda 
bagimu.

6 dan lihatlah ini belumlah se-
muanya, akan ada banyak tanda 
dan keajaiban di langit.

7 dan akan terjadi bahwa kamu 
semua akan kagum, dan ter-
pukau, sedemikian rupa sehingga 
kamu akan a jatuh ke tanah.

8 dan akan terjadi bahwa ba-
rang siapa akan a percaya ke-
pada Putra allah, orang yang 
sama akan memperoleh kehi-
dupan abadi.

9 dan lihatlah, demikianlah 
tuhan telah memerintahkanku, 
melalui malaikat-Nya, agar aku 
hendaknya datang dan membe-
ritahukan hal ini kepadamu; ya, 
dia telah memerintahkan agar 
aku hendaknya menubuatkan 
hal-hal ini kepadamu; ya, dia 
telah berfirman kepadaku: Ber-
serulah kepada orang-orang ini, 
bertobatlah dan persiapkanlah 
jalan tuhan.

10 dan sekarang, karena aku 
adalah seorang orang laman, 
dan telah mengucapkan kepa-
damu firman yang telah tuhan 
perintahkan kepadaku, dan ka-
rena itu keras menentangmu, 
kamu marah terhadapku dan 
berupaya untuk menghancur-
kanku, dan telah a mengusirku 
dari antara kamu.

11 dan kamu akan mende-
ngar perkataanku, karena, untuk 

maksud inilah aku telah naik ke 
atas tembok kota ini, agar kamu 
boleh mendengar dan mengeta-
hui tentang penghakiman allah 
yang menunggumu karena ke-
durhakaanmu, dan juga agar 
kamu boleh mengetahui syarat 
pertobatan;

12 dan juga agar kamu boleh 
mengetahui tentang kedatangan 
yesus Kristus, Putra allah, a Bapa 
dari langit dan dari bumi, Pen-
cipta segala sesuatu sejak awal; 
dan agar kamu boleh menge-
tahui tentang tanda-tanda ke-
datangan-Nya, untuk maksud 
agar kamu boleh percaya pada 
nama-Nya.

13 dan jika kamu a percaya pada 
nama-Nya kamu akan bertobat 
dari segala dosamu, agar dengan 
demikian kamu boleh memper-
oleh suatu pengampunan dari-
nya melalui b jasa-Nya.

14 dan lihatlah, lagi, tanda 
yang lain aku berikan kepadamu, 
ya, suatu tanda akan kematian-
Nya.

15 Karena lihatlah, dia pasti-
lah mesti mati agar a keselamatan  
boleh datang; ya, adalah patut 
menurut-Nya dan menjadi perlu 
bahwa dia mati, untuk men-
datangkan b kebangkitan orang 
mati, agar dengan demikian ma-
nusia boleh dibawa ke hadirat  
tuhan.

16 ya, lihatlah, kematian ini 

 7 a 3 Ne. 1:16–17.
 8 a yoh. 3:16.
 10 a hel. 13:2.
 12 a mosia 3:8;  

3 Ne. 9:15;  
eter 4:7.  
PtS yesus Kristus.

 13 a Kis. 16:30–31.

  b a&P 19:16–20.
 15 a PtS Juruselamat.
  b alma 42:23. 

PtS Kebangkitan.
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mendatangkan kebangkitan, dan 
a menebus seluruh umat manusia 
dari kematian pertama—kema-
tian rohani itu; karena seluruh 
umat manusia, yang oleh b keja-
tuhan adam c disingkirkan dari 
hadirat tuhan, dianggap bagai-
kan d mati, baik sehubungan de-
ngan apa yang duniawi maupun 
apa yang rohani.

17 tetapi lihatlah, kebangkitan 
Kristus a menebus umat manusia, 
ya, bahkan seluruh umat ma-
nusia, dan membawa mereka 
kembali ke hadirat tuhan.

18 ya, dan itu mendatangkan 
syarat pertobatan, agar barang 
siapa bertobat orang yang sama 
tidak ditebang dan dilemparkan 
ke dalam api; tetapi barang si-
apa tidak bertobat ditebang dan 
dilemparkan ke dalam api; dan 
datanglah ke atas diri mereka 
lagi suatu kematian rohani, ya, 
kematian kedua, karena mereka 
disingkirkan lagi sehubungan 
dengan apa yang berkaitan de-
ngan kebenaran.

19 Oleh karena itu bertobatlah 
kamu, bertobatlah kamu, agar 
jangan dengan mengetahui hal-
hal ini dan tidak melakukannya 
kamu akan membiarkan dirimu 
datang di bawah penghukuman, 
dan kamu dibawa turun pada ke-
matian kedua ini.

20 tetapi lihatlah, seperti yang 

aku katakan kepadamu menge-
nai a tanda yang lain, suatu tanda 
akan kematian-Nya, lihatlah, 
pada hari itu ketika dia akan 
menderita kematian matahari 
akan b digelapkan dan menolak 
untuk memberikan terangnya ke-
padamu; dan juga bulan dan bin-
tang; dan tidak akan ada terang 
di atas permukaan negeri ini, 
bahkan sejak waktu ketika dia 
akan menderita kematian, untuk 
kurun waktu c tiga hari, hingga 
waktu ketika dia akan bangkit 
kembali dari yang mati.

21 ya, pada waktu ketika dia 
akan menyerahkan roh akan ada 
a guntur dan kilat untuk kurun 
waktu berjam-jam, dan tanah 
akan berguncang dan berge-
tar; dan batu-batu karang yang 
berada di atas muka bumi ini, 
yang adalah baik di atas tanah 
maupun di bawahnya, yang 
kamu tahu pada waktu ini ada-
lah padat, atau bagian yang le-
bih banyak darinya adalah satu 
bongkahan padat, akan b terpe-
cah belah;

22 ya, itu akan terkoyak men-
jadi dua, dan akan senantiasa 
selamanya a ditemukan dalam 
lapisan dan dalam retakan, dan 
dalam kepingan yang terpecah 
belah di atas permukaan selu-
ruh bumi, ya, baik di atas tanah 
maupun di bawahnya.

 16 a PtS rencana 
Penebusan.

  b PtS Kejatuhan adam 
dan hawa.

  c alma 42:6–9.

  d PtS Kematian 
rohani.

 17 a PtS Penebusan.
 20 a 3 Ne. 8:5–25.
  b luk. 23:44.

  c mosia 3:10.
 21 a 3 Ne. 8:6.
  b 3 Ne. 10:9.
 22 a 3 Ne. 8:18. 
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23 dan lihatlah, akan terjadi 
angin ribut yang dahsyat, dan 
akan ada banyak gunung diren-
dahkan, seperti lembah, dan akan 
ada banyak tempat yang seka-
rang disebut lembah yang akan 
menjadi gunung, yang ketinggi-
annya amat sangat.

24 dan banyak jalan raya akan 
terpecah belah, dan banyak a kota 
akan menjadi telantar.

25 dan banyak a kuburan akan 
terbuka, dan akan menyerah-
kan banyak dari orang matinya; 
dan banyak orang suci akan me-
nampakkan diri kepada banyak 
orang.

26 dan lihatlah, demikianlah 
a malaikat telah berbicara kepa-
daku; karena dia berkata kepa-
daku bahwa akan ada guntur 
dan kilat untuk kurun waktu 
berjam-jam.

27 dan dia berkata kepadaku 
bahwa sementara guntur dan 
kilat berlangsung, dan angin 
ribut, bahwa hal-hal ini akan 
terjadi, dan bahwa a kegelapan 
akan menutupi permukaan se-
luruh bumi untuk kurun waktu 
tiga hari.

28 dan malaikat berkata kepa-
daku bahwa banyak yang akan 
melihat apa yang lebih hebat da-
ripada ini, untuk maksud agar 
mereka boleh percaya bahwa 
a tanda ini dan keajaiban ini akan 

terjadi di atas seluruh permukaan 
negeri ini, untuk maksud agar ti-
dak akan ada alasan bagi ketidak-
percayaan di antara anak-anak 
manusia—

29 dan ini untuk maksud agar 
barang siapa akan percaya boleh 
diselamatkan, dan bahwa barang 
siapa tidak akan percaya, suatu 
a penghakiman yang benar bo-
leh datang ke atas diri mereka; 
dan juga jika mereka dihukum 
mereka mendatangkan ke atas 
diri mereka penghukuman me-
reka sendiri.

30 dan sekarang, ingatlah, 
ingatlah, saudara-saudaraku, 
bahwa barang siapa binasa, bi-
nasa bagi dirinya sendiri; dan 
barang siapa melakukan kedur-
hakaan, melakukannya bagi di-
rinya sendiri; karena lihatlah, 
kamu a bebas; kamu diizinkan 
untuk bertindak bagi dirimu sen-
diri; karena lihatlah, allah telah 
memberi kepadamu suatu b pe-
ngetahuan dan dia telah menja-
dikanmu bebas.

31 dia telah memberikan ke-
padamu agar kamu boleh a tahu 
yang baik dari yang jahat, dan 
dia telah memberikan kepa-
damu agar kamu boleh b memilih 
kehidupan atau kematian; dan 
kamu dapat melakukan yang 
baik dan c dipulihkan pada apa 
yang baik, atau memperoleh 

 24 a 3 Ne. 9:3–12.
 25 a mat. 27:50–54;  

3 Ne. 23:9–11.
 26 a alma 13:26.
 27 a 1 Ne. 19:10;  

3 Ne. 8:3.

 28 a 1 Ne. 12:4–5.
 29 a PtS Penghakiman 

terakhir.
 30 a 2 Ne. 2:26–29;  

musa 6:56.  
PtS hak Pilihan.

  b PtS Pengetahuan.
 31 a moro. 7:16.
  b 2 Ne. 2:28–29;  

alma 3:26–27.
  c alma 41:3–5.
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apa yang baik dipulihkan ke-
padamu; atau kamu boleh 
melakukan yang jahat, dan 
memperoleh apa yang jahat di-
pulihkan kepadamu.

PaSal 15

Tuhan mendera orang-orang Nefi ka-
rena Dia mengasihi mereka—Orang-
orang Laman yang insaf teguh dan 
tabah dalam iman—Tuhan akan 
penuh belas kasihan kepada orang-
orang Laman pada zaman akhir. Ki-
ra-kira tahun 6 SM.

dan sekarang, saudara-saudara 
terkasihku, lihatlah, aku me-
maklumkan kepadamu bahwa 
kecuali kamu akan bertobat  
rumahmu akan ditinggalkan ba-
gimu a telantar.

2 ya, kecuali kamu bertobat, 
para wanitamu akan memiliki 
alasan besar untuk berduka nes-
tapa pada masa ketika mereka 
akan menyusui; karena kamu 
akan berusaha untuk melarikan 
diri dan tidak akan ada tempat 
untuk perlindungan; ya, dan ce-
lakalah mereka yang a berbadan 
dua, karena mereka akan menjadi 
berat dan tidak dapat melarikan 
diri; oleh karena itu, mereka akan 
diinjak-injak dan akan ditinggal-
kan untuk binasa.

3 ya, celakalah bangsa ini yang 
disebut orang-orang Nefi kecuali 

mereka akan bertobat, ketika me-
reka akan melihat semua tanda 
dan keajaiban ini yang akan 
diperlihatkan kepada mereka; 
karena lihatlah, mereka telah 
menjadi umat tuhan yang ter-
pilih; ya, orang-orang Nefi te-
lah dia kasihi, dan juga telah 
dia a dera mereka; ya, pada masa 
kedurhakaan mereka telah dia 
dera mereka karena dia menga-
sihi mereka.

4 tetapi lihatlah saudara-sau-
daraku, orang-orang laman te-
lah dia benci karena perbuatan 
mereka telah jahat secara berke-
lanjutan, dan ini karena kedur-
hakaan a tradisi leluhur mereka. 
tetapi lihatlah, keselamatan te-
lah datang kepada mereka mela-
lui pengkhotbahan orang-orang 
Nefi; dan untuk maksud inilah 
telah tuhan b perpanjang masa 
hidup mereka.

5 dan aku menghendaki agar 
kamu hendaknya melihat bahwa 
a bagian yang lebih banyak dari 
mereka berada pada jalan kewa-
jiban mereka, dan mereka berja-
lan dengan hati-hati di hadapan 
allah, dan mereka berusaha 
keras untuk menaati perintah-
Nya dan peraturan-Nya dan 
keputusan-Nya menurut hu-
kum musa.

6 ya, aku berkata kepadamu, 
bahwa bagian yang lebih ba-
nyak dari mereka melakukan 
ini, dan mereka berjuang dengan 

15 1 a mat. 23:37–38.
 2 a mat. 24:19.
 3 a ams. 3:12;  

ibr. 12:5–11;  
a&P 95:1.

 4 a PtS tradisi.

  b alma 9:16.
 5 a hel. 13:1.
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ketekunan yang tak kenal lelah 
agar mereka boleh membawa 
sisa saudara-saudara mereka 
pada pengetahuan tentang ke-
benaran; oleh karena itu ada ba-
nyak yang menambah jumlah 
mereka setiap hari.

7 dan lihatlah, kamu tahu sen-
diri, karena kamu telah menyak-
sikannya, bahwa sebanyak dari 
mereka yang dibawa pada pe-
ngetahuan tentang kebenaran, 
dan untuk mengetahui tentang 
tradisi jahat dan keji dari leluhur 
mereka, dan dituntun untuk me-
mercayai tulisan suci yang ku-
dus, ya, nubuat-nubuat para nabi 
kudus, yang dituliskan, yang 
menuntun mereka pada iman 
kepada tuhan, dan pada perto-
batan, yang iman dan pertobatan 
itu membawa suatu a perubahan 
hati bagi mereka—

8 Oleh karena itu, sebanyak 
yang telah sampai pada hal ini, 
kamu tahu sendiri adalah a teguh 
dan tabah dalam iman, dan da-
lam hal dengan apa mereka te-
lah dijadikan bebas.

9 dan kamu tahu juga bahwa 
mereka telah a mengubur senjata-
senjata perang mereka, dan me-
reka takut untuk mengangkatnya 
agar jangan dengan cara apa pun 
mereka akan berdosa; ya, kamu 
dapat melihat bahwa mereka ta-
kut untuk berdosa—karena lihat-
lah mereka akan membiarkan diri 
mereka agar mereka diinjak-injak 

dan dibunuh oleh musuh mereka, 
dan tidak mau mengangkat pe-
dang mereka melawan mereka, 
dan ini karena iman mereka ke-
pada Kristus.

10 dan sekarang, karena ke-
tabahan mereka ketika mereka 
percaya pada hal itu yang me-
reka percayai, karena keteguhan 
mereka ketika mereka sekalinya 
diterangi, lihatlah, tuhan akan 
memberkati mereka dan mem-
perpanjang masa hidup me-
reka, terlepas dari kedurhakaan 
mereka—

11 ya, bahkan jika mereka akan 
merosot dalam ketidakperca-
yaan tuhan akan a memperpan-
jang masa hidup mereka, sampai 
waktunya akan datang yang te-
lah dibicarakan oleh leluhur 
kita, dan juga oleh Nabi b Zenos, 
dan banyak nabi lain, menge-
nai c pemulihan saudara-saudara 
kita, orang-orang laman, kem-
bali pada pengetahuan tentang 
kebenaran—

12 ya, aku berkata kepadamu, 
bahwa pada zaman akhir a jan-
ji-janji tuhan telah diulurkan 
kepada saudara-saudara kita, 
orang-orang laman; dan terle-
pas dari banyaknya kesengsa-
raan yang akan mereka alami, 
dan sekalipun mereka akan b di-
halau kian kemari di atas muka 
bumi, dan diburu, dan akan di-
hantam dan dicerai-beraikan 
ke luar daerah, tanpa memiliki 

 7 a PtS insaf, Keinsafan.
 8 a alma 23:6; 27:27; 

3 Ne. 6:14.

 9 a alma 24:17–19.
 11 a alma 9:16.
  b hel. 8:19.

  c 2 Ne. 30:5–8.
 12 a enos 1:12–13.
  b morm. 5:15.
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tempat untuk pengungsian, 
tuhan akan c penuh belas ka-
sihan kepada mereka.

13 dan ini adalah menurut nu-
buat, bahwa mereka akan kem-
bali a dibawa pada pengetahuan 
yang sejati, yang adalah penge-
tahuan tentang Penebus mereka, 
dan b gembala mereka yang agung 
dan sejati, dan terbilang di antara 
domba-domba-Nya.

14 Oleh karena itu aku berkata 
kepadamu, akanlah a lebih baik 
bagi mereka daripada bagimu 
kecuali kamu bertobat.

15 Karena lihatlah, a bila pe-
kerjaan dahsyat itu diperlihat-
kan kepada mereka yang telah 
diperlihatkan kepadamu, ya, 
kepada mereka yang telah me-
rosot dalam ketidakpercayaan 
karena tradisi leluhur mereka, 
kamu dapat melihat bagimu 
sendiri bahwa mereka tidak 
akan pernah lagi merosot dalam 
ketidakpercayaan.

16 Oleh karena itu, firman 
tuhan: aku tidak akan sepe-
nuhnya menghancurkan mereka, 
tetapi aku akan menyebabkan 
bahwa pada masa kebijaksana-
an-Ku mereka akan kembali lagi 
kepada-Ku, firman tuhan.

17 dan sekarang, lihatlah, fir-
man tuhan, mengenai orang-
orang Nefi: Jika mereka tidak 
akan bertobat, dan berusaha 
keras untuk melakukan kehen-
dak-Ku, aku akan sepenuhnya 

a menghancurkan mereka, fir-
man tuhan, karena ketidak-
percayaan mereka terlepas dari 
banyaknya pekerjaan dahsyat 
yang telah aku lakukan di an-
tara mereka; dan sepasti tuhan 
hidup akanlah hal-hal ini terjadi, 
firman tuhan.

PaSal 16

Orang-orang Nefi yang memercayai 
Samuel dibaptis oleh Nefi—Samuel 
tidak dapat dibunuh dengan anak 
panah dan batu orang Nefi yang 
tidak bertobat—Sebagian menge-
raskan hati mereka, dan yang lain 
melihat malaikat—Yang tidak per-
caya berkata tidaklah masuk akal 
untuk percaya kepada Kristus dan 
kedatangan-Nya di Yerusalem. Ki-
ra-kira tahun 6–1 SM.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
ada banyak yang mendengar per-
kataan Samuel, si orang laman, 
yang dia ucapkan di atas tembok 
kota. dan sebanyak yang per-
caya pada perkataannya pergi 
dan mencari Nefi; dan ketika 
mereka telah pergi dan mene-
mukannya mereka mengakui 
kepadanya dosa-dosa mereka 
dan tidak menyangkal, berhas-
rat bahwa mereka boleh dibap-
tis bagi tuhan.

2 tetapi sebanyak yang ada yang 
tidak percaya pada perkataan 

 12 c 1 Ne. 13:31;  
2 Ne. 10:18–19; 
yakub 3:5–6.

 13 a 3 Ne. 16:12.
  b PtS Gembala yang 

Baik.

 14 a hel. 7:23.
 15 a mat. 11:20–23.
 17 a hel. 13:6–10.
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Samuel marah terhadapnya; dan 
mereka melemparkan batu kepa-
danya di atas tembok, dan juga 
banyak yang melepaskan anak 
panah ke arahnya sewaktu dia 
berdiri di atas tembok; tetapi roh 
tuhan berada bersamanya, sede-
mikian rupa sehingga mereka ti-
dak dapat mengenainya dengan 
batu mereka tidak juga dengan 
anak panah mereka.

3 Sekarang, ketika mereka me-
lihat bahwa mereka tidak dapat 
mengenainya, ada lebih banyak 
lagi yang percaya pada perkata-
annya, sedemikian rupa sehingga 
mereka pergi kepada Nefi untuk 
dibaptis.

4 Karena lihatlah, Nefi mem-
baptis, dan bernubuat, dan ber-
khotbah, menyerukan pertobatan 
kepada orang-orang, memperli-
hatkan tanda dan keajaiban, me-
ngerjakan a mukjizat di antara 
orang-orang, agar mereka boleh 
tahu bahwa Kristus mesti b tak 
lama lagi datang—

5 memberi tahu mereka tentang 
apa yang mesti tak lama lagi da-
tang, agar mereka boleh tahu dan 
ingat pada waktu kedatangannya 
bahwa itu telah disingkapkan ke-
pada mereka sebelumnya, untuk 
maksud agar mereka boleh per-
caya; oleh karena itu sebanyak 
yang percaya pada perkataan 
Samuel pergi kepadanya untuk 
dibaptis, karena mereka datang 
bertobat dan mengakui dosa-
dosa mereka.

6 tetapi bagian yang lebih ba-
nyak dari mereka tidak percaya 
pada perkataan Samuel; oleh 
karena itu ketika mereka me-
lihat bahwa mereka tidak da-
pat mengenainya dengan batu 
mereka dan anak panah me-
reka, mereka berseru kepada 
para panglima mereka, menga-
takan: tangkaplah laki-laki ini 
dan ikatlah dia, karena lihatlah 
dia dirasuk iblis; dan karena ku-
asa iblis yang ada dalam dirinya 
kami tidak dapat mengenainya 
dengan batu kami dan anak pa-
nah kami; oleh karena itu tang-
kaplah dia dan ikatlah dia, dan 
enyahkanlah dia.

7 dan sewaktu mereka maju 
untuk menjamahnya, lihatlah, 
dia menjatuhkan diri dari tem-
bok, dan melarikan diri keluar 
dari negeri mereka, ya, bahkan 
ke negerinya sendiri, dan mulai 
berkhotbah dan bernubuat di an-
tara bangsanya sendiri.

8 dan lihatlah, tentang dia ti-
dak pernah terdengar lagi di 
antara orang-orang Nefi; dan de-
mikianlah urusan orang-orang 
itu.

9 dan demikianlah berakhir ta-
hun kedelapan puluh dan enam 
masa pemerintahan para hakim 
atas orang-orang Nefi.

10 dan demikianlah berakhir 
juga tahun kedelapan puluh 
dan tujuh masa pemerintahan 
para hakim, bagian yang lebih 
banyak dari orang-orang tetap 

16 4 a PtS mukjizat.   b hel. 14:2.
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berada dalam kesombongan 
dan kejahatan mereka, dan ba-
gian yang lebih sedikit berja-
lan dengan lebih hati-hati di 
hadapan allah.

11 dan inilah keadaannya juga, 
pada tahun kedelapan puluh dan 
delapan masa pemerintahan para 
hakim.

12 dan hanya ada perubahan 
kecil dalam urusan orang-orang 
itu, kecuali orang-orang mulai 
menjadi lebih terkeraskan dalam 
kedurhakaan, dan melakukan 
makin dan makin banyak dari 
apa yang bertentangan dengan 
perintah-perintah allah, pada ta-
hun kedelapan puluh dan sem-
bilan masa pemerintahan para 
hakim.

13 tetapi terjadilah pada ta-
hun kesembilan puluh masa 
pemerintahan para hakim, ada 
a tanda-tanda dahsyat diberikan 
kepada orang-orang, dan ke-
ajaiban; dan perkataan para nabi 
b mulai digenapi.

14 dan a malaikat menampak-
kan diri kepada manusia, orang-
orang bijak, dan memaklumkan 
kepada mereka kabar gembira 
tentang sukacita yang besar; de-
mikianlah dalam tahun ini tulisan 
suci mulai digenapi.

15 Walaupun demikian, orang-
orang mulai mengeraskan hati 
mereka, semuanya kecuali ba-
gian yang paling percaya dari 
mereka, baik dari orang Nefi 

maupun dari orang laman, dan 
mulai bergantung pada keku-
atan mereka sendiri dan pada 
a kebijaksanaan mereka sendiri, 
mengatakan:

16 Beberapa hal bisa mereka 
terka dengan benar, di antara 
sedemikian banyaknya; tetapi 
lihatlah, kita tahu bahwa semua 
pekerjaan yang besar dan me-
nakjubkan ini tidak dapat ter-
jadi, yang mengenainya telah 
diucapkan.

17 dan mereka mulai bertu-
kar pikiran dan berselisih pen-
dapat di antara mereka sendiri, 
mengatakan:

18 Bahwa a tidaklah masuk akal 
bahwa makhluk seperti Kristus 
akan datang; jika demikian, dan 
dia adalah Putra allah, Bapa dari 
langit dan dari bumi, seperti yang 
telah diucapkan, mengapa dia 
tidak akan memperlihatkan di-
ri-Nya kepada kita seperti juga 
kepada mereka yang akan berada 
di yerusalem?

19 ya, mengapa dia tidak akan 
memperlihatkan diri-Nya di ta-
nah ini seperti juga di tanah 
yerusalem?

20 tetapi lihatlah, kita tahu 
bahwa ini adalah suatu a tradisi 
yang jahat, yang telah diturun-
kan kepada kita oleh leluhur 
kita, untuk menyebabkan kita 
agar kita hendaknya percaya 
pada beberapa hal yang besar 
dan menakjubkan yang akan 

 13 a 3 Ne. 1:4.
  b hel. 14:3–7.

 14 a alma 13:26.
 15 a yes. 5:21.

 18 a alma 30:12–13.
 20 a PtS tradisi.
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terjadi, tetapi bukan di antara 
kita, tetapi di suatu negeri yang 
amat jauh, suatu negeri yang ti-
dak kita ketahui; oleh karena itu 
mereka dapat menjaga kita da-
lam ketidaktahuan, karena kita 
tidak dapat b menyaksikan de-
ngan mata kita sendiri bahwa 
itu adalah benar.

21 dan mereka akan, dengan 
akal bulus yang licik dan yang 
misterius dari si jahat, mengerja-
kan beberapa misteri besar yang 
tidak dapat kita mengerti, yang 
akan mengimpit kita menjadi 
hamba pada perkataan mereka, 
dan juga hamba bagi mereka, 
karena kita bergantung kepada 
mereka untuk mengajari kita 
firman; dan demikianlah akan-
lah mereka menjaga kita dalam 
ketidaktahuan jika kita akan 
menyerahkan diri kita kepada 
mereka, sepanjang masa dari ke-
hidupan kita.

22 dan banyak lagi hal yang 
orang-orang bayangkan dalam 

hati mereka, yang adalah bo-
doh dan a sia-sia; dan mereka 
amat terganggu, karena Setan 
menghasut mereka untuk me-
lakukan kedurhakaan secara 
berkelanjutan; ya, dia berke-
lana menyebarkan desas-desus 
dan perselisihan di atas seluruh 
permukaan negeri, agar dia bo-
leh mengeraskan hati orang-
orang menentang apa yang baik 
dan menentang apa yang akan 
datang.

23 dan terlepas dari tanda dan 
keajaiban yang dikerjakan di an-
tara umat tuhan, dan banyaknya 
mukjizat yang mereka lakukan, 
Setan memiliki pengaruh besar 
atas hati orang-orang di atas se-
luruh permukaan negeri.

24 dan demikianlah berakhir 
tahun kesembilan puluh masa 
pemerintahan para hakim atas 
orang-orang Nefi.

25 dan demikianlah berakhir 
kitab helaman, menurut catatan 
helaman dan para putranya.

   Nefi Ketiga
Kitab Nefi  

Putra NeFi, yaNG adalah Putra helamaN

dan helaman adalah putra helaman, yang adalah putra alma, yang 
adalah putra alma, keturunan Nefi yang adalah putra lehi, yang da-
tang dari yerusalem pada tahun pertama masa pemerintahan Zedekia, 
raja yehuda.

 20 b eter 12:5–6, 19.  22 a PtS Pongah, Kepongahan.
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PaSal 1

Nefi, putra Helaman, berangkat ke-
luar dari negeri, dan putranya Nefi 
menyimpan catatan-catatan—Wa-
laupun tanda dan keajaiban ber-
limpah ruah, yang jahat berencana 
untuk membunuh yang saleh—Ma-
lam kelahiran Kristus tiba—Tanda 
diberikan, dan sebuah bintang baru 
muncul—Dusta dan tipuan mening-
kat, dan para perampok Gadianton 
membantai banyak orang. Kira-kira 
tahun 1–4 M.

SeKaraNG, terjadilah bahwa 
tahun kesembilan puluh dan 

satu telah berlalu dan itu ada-
lah a enam ratus tahun sejak 
waktu ketika lehi meninggal-
kan yerusalem; dan adalah pada 
tahun ketika lakoneus adalah 
hakim kepala dan pembesar atas 
negeri.

2 dan Nefi, putra helaman, 
telah berangkat keluar dari ta-
nah Zarahemla, memberikan 
tanggung jawab kepada put-
ranya a Nefi, yang adalah putra 
sulungnya, mengenai b lempeng-
an-lempengan dari kuningan, 
dan semua catatan yang telah 
disimpan, dan semua benda itu 
yang telah dipertahankan sakral 
sejak keberangkatan lehi keluar 
dari yerusalem.

3 Kemudian dia berangkat ke-
luar dari negeri itu, dan a ke mana 
dia pergi, tak seorang pun tahu; 

dan putranya, Nefi, menyimpan 
catatan-catatan sebagai peng-
ganti dirinya, ya, catatan tentang 
bangsa ini.

4 dan terjadilah bahwa pada 
permulaan tahun kesembilan 
puluh dan dua, lihatlah, nubuat-
nubuat para nabi mulai digenapi 
dengan lebih lengkap; karena 
mulailah ada tanda-tanda yang 
lebih hebat dan mukjizat-mukji-
zat yang lebih dahsyat yang di-
kerjakan di antara orang-orang.

5 tetapi ada sebagian yang mu-
lai berkata bahwa waktunya telah 
berlalu bagi perkataan itu untuk 
digenapi, yang a diucapkan oleh 
Samuel, si orang laman.

6 dan mereka mulai bersuka-
cita atas saudara-saudara mereka, 
mengatakan: lihatlah waktu-
nya telah berlalu, dan perkataan 
Samuel tidak digenapi; oleh ka-
rena itu, sukacitamu dan imanmu 
mengenai hal ini telah sia-sia.

7 dan terjadilah bahwa mereka 
membuat suatu keonaran besar 
di seluruh negeri; dan orang-
orang yang percaya menjadi sa-
ngat penuh dukacita, agar jangan 
dengan cara apa pun hal-hal itu 
yang telah diucapkan boleh ti-
dak terjadi.

8 tetapi lihatlah, mereka me-
waspadai dengan tabah un-
tuk hari itu dan malam itu dan 
hari itu yang akan menjadi se-
perti satu hari seolah-olah tidak 
ada malam, agar mereka boleh 

1 1 a 2 Ne. 25:19.
 2 a PtS Nefi, Putra Nefi, 

Putra helaman.
  b alma 37:3–5.

 3 a 3 Ne. 2:9.
 5 a hel. 14:2–4.
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mengetahui bahwa iman mereka 
tidaklah sia-sia.

9 Sekarang, terjadilah bahwa 
ada satu hari ditentukan oleh 
yang tidak percaya, bahwa me-
reka semua yang percaya pada 
tradisi itu akan a dihukum mati 
kecuali tanda itu akan terjadi, 
yang telah diberikan oleh Samuel 
sang nabi.

10 Sekarang, terjadilah bahwa 
ketika Nefi, putra Nefi, melihat 
kejahatan bangsanya ini, hatinya 
amat penuh dukacita.

11 dan terjadilah bahwa dia 
pergi keluar dan membung-
kukkan dirinya di atas tanah, 
dan berseru dengan amat kuat 
kepada allahnya demi kepen-
tingan bangsanya, ya, mereka 
yang hampir dihancurkan ka-
rena iman mereka pada tradisi 
leluhur mereka.

12 dan terjadilah bahwa dia ber-
seru dengan amat kuat kepada 
tuhan a sepanjang hari itu; dan 
lihatlah, suara tuhan datang ke-
padanya, memfirmankan:

13 angkatlah kepalamu dan ja-
dilah riang; karena lihatlah, wak-
tunya ada di depan mata, dan 
pada malam ini akanlah tanda 
diberikan, dan pada a esok hari 
datanglah aku ke dunia, untuk 
memperlihatkan kepada dunia 
bahwa aku akan menggenapi 
segala apa yang telah aku suruh 

untuk b diucapkan melalui mulut 
para nabi kudus-Ku.

14 lihatlah, aku a datang ke-
pada umat milik-Ku, untuk  
b menggenapi segala hal yang 
telah aku singkapkan kepada 
anak-anak manusia sejak c pelan-
dasan dunia, dan untuk melaku-
kan kehendak, d baik dari Bapa 
maupun dari Putra—dari Bapa 
karena aku, dan dari Putra ka-
rena daging-Ku. dan lihatlah, 
waktunya ada di depan mata, 
dan malam ini akanlah tanda itu  
diberikan.

15 dan terjadilah bahwa firman 
yang datang kepada Nefi itu di-
genapi, menurut seperti yang te-
lah difirmankan; karena lihatlah, 
pada saat terbenamnya matahari 
a tidak ada kegelapan; dan orang-
orang mulai tercengang karena 
tidak ada kegelapan ketika ma-
lam tiba.

16 dan ada banyak, yang te-
lah tidak memercayai perkataan 
para nabi, yang a jatuh ke tanah 
dan menjadi seolah-olah mereka 
mati, karena mereka tahu bahwa 
b rencana penghancuran besar 
yang telah mereka susun bagi 
mereka yang percaya pada per-
kataan para nabi telah gagal; ka-
rena tanda yang telah diberikan 
telah ada di depan mata.

17 dan mereka mulai mengeta-
hui bahwa Putra allah mestilah  

 9 a PtS martir.
 12 a enos 1:4;  

alma 5:46.
 13 a luk. 2:10–11.
  b PtS yesus Kristus—

Nubuat tentang 
kelahiran dan kema-
tian yesus Kristus.

 14 a yoh. 1:11.
  b mat. 5:17–18.

  c alma 42:26.
  d a&P 93:3–4.
 15 a hel. 14:3.
 16 a hel. 14:7.
  b 3 Ne. 1:9.
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sesaat lagi menampakkan diri; 
ya, kesimpulannya, semua orang 
di atas permukaan seluruh bumi 
dari barat ke timur, baik di tanah 
utara maupun di tanah selatan, 
sedemikian amat tercengang-
nya sehingga mereka jatuh ke 
tanah.

18 Karena mereka tahu bahwa 
para nabi telah bersaksi tentang 
hal-hal ini selama bertahun-ta-
hun, dan bahwa tanda yang te-
lah diberikan telah ada di depan 
mata; dan mereka mulai me-
rasa takut karena kedurhakaan 
mereka dan ketidakpercayaan 
mereka.

19 dan terjadilah bahwa tidak 
ada kegelapan di sepanjang ma-
lam itu, tetapi terang seakan-akan 
itu tengah hari. dan terjadilah 
bahwa matahari terbit lagi pada 
pagi hari, menurut urutannya 
yang tepat; dan mereka tahu 
bahwa itu adalah hari ketika 
tuhan akan a lahir, karena tanda 
yang telah diberikan.

20 dan telah terjadi, ya, segala 
hal, setiap bagian yang kecil, me-
nurut perkataan para nabi.

21 dan terjadilah juga bahwa 
sebuah a bintang baru muncul, 
menurut perkataan itu.

22 dan terjadilah bahwa se-
jak mulai waktu ini mulailah 
ada dusta diwartakan ke antara 
orang-orang, oleh Setan, untuk 
mengeraskan hati mereka, untuk 
maksud agar mereka boleh tidak 

percaya pada tanda dan keajaiban 
itu yang telah mereka lihat; tetapi 
terlepas dari dusta dan tipuan ini 
bagian yang lebih banyak dari  
orang-orang percaya, dan di-
insafkan kepada tuhan.

23 dan terjadilah bahwa Nefi 
pergi ke antara orang-orang, dan 
juga banyak yang lain, membap-
tis untuk pertobatan, yang di da-
lamnya ada a pengampunan yang 
besar akan dosa-dosa. dan de-
mikianlah orang-orang mulai 
lagi mengalami kedamaian di 
negeri itu.

24 dan tidak ada perselisihan, 
kecuali ada sedikit yang mulai 
berkhotbah, berikhtiar untuk 
membuktikan dengan tulisan 
suci bahwa tidaklah lagi a perlu 
untuk menaati hukum musa. 
Sekarang, dalam hal ini mereka 
khilaf, karena tidak mengerti tu-
lisan suci.

25 tetapi terjadilah bahwa me-
reka segera menjadi insaf, dan di-
yakinkan akan kekhilafan yang 
mereka alami, karena dising-
kapkan kepada mereka bahwa 
hukum itu belumlah a digenapi, 
dan bahwa itu mesti digenapi 
dalam setiap bagian yang kecil; 
ya, firman itu datang kepada 
mereka bahwa itu mesti dige-
napi; ya, bahwa satu iota atau-
pun noktah tidak akan berlalu 
sampai itu akan semuanya dige-
napi; oleh karena itu pada tahun 
yang sama ini mereka dibawa  

 19 a luk. 2:1–7.
 21 a mat. 2:1–2;  

hel. 14:5.

 23 a PtS Pengampunan 
akan dosa-dosa.

 24 a alma 34:13.

 25 a mat. 5:17–18.



6283 Nefi 1:26–2:1

pada suatu pengetahuan akan  
kekhilafan mereka dan b meng-
akui kesalahan mereka.

26 dan demikianlah tahun ke-
sembilan puluh dan dua berlalu, 
membawa kabar gembira bagi 
orang-orang karena tanda-tanda 
yang terjadi, menurut perkataan 
nubuat dari semua nabi kudus.

27 dan terjadilah bahwa tahun 
kesembilan puluh dan tiga juga 
berlalu dalam kedamaian, kecuali 
bagi para a perampok Gadianton, 
yang berdiam di atas gunung-
gunung, yang mendiami negeri 
itu; karena sedemikian kuatnya 
kubu-kubu mereka dan tempat-
tempat rahasia mereka sehingga 
orang-orang tidak dapat me-
ngalahkan mereka; oleh karena 
itu mereka melakukan banyak 
pembunuhan, dan melakukan 
banyak pembantaian di antara 
orang-orang.

28 dan terjadilah bahwa pada 
tahun kesembilan puluh dan em-
pat mereka mulai bertambah da-
lam jumlah yang besar, karena 
ada banyak pembelot orang Nefi 
yang melarikan diri kepada me-
reka, yang menyebabkan banyak 
dukacita bagi orang-orang Nefi 
yang tetap tinggal di negeri itu.

29 dan juga ada suatu alasan 
untuk banyak dukacita di an-
tara orang-orang laman; ka-
rena lihatlah, mereka memiliki 
banyak anak yang tumbuh dan 
mulai menjadi dewasa, sehingga 

mereka menjadi diri sendiri, dan 
disesatkan oleh sebagian yang 
adalah a orang-orang Zoram, de-
ngan dusta mereka dan perkataan 
mereka yang menyanjung-nyan-
jung, untuk bergabung dengan 
para perampok Gadianton itu.

30 dan demikianlah orang-
orang laman sengsara juga, dan 
mulai berkurang sehubungan 
dengan iman dan kesalehan me-
reka, karena kejahatan dari ang-
katan muda.

PaSal 2

Kejahatan dan kekejian meningkat di 
antara orang-orang—Orang-orang 
Nefi dan orang-orang Laman ber-
satu untuk mempertahankan diri 
mereka melawan para perampok 
Gadianton—Orang-orang Laman 
yang insaf menjadi putih dan dise-
but orang-orang Nefi. Kira-kira ta-
hun 5–16 M.

dan terjadilah bahwa demiki-
anlah berlalu tahun kesembi-
lan puluh dan lima juga, dan 
orang-orang mulai melupakan 
tanda dan keajaiban itu yang te-
lah mereka dengar, dan mulai 
menjadi semakin dan semakin 
kurang tercengang pada tanda 
atau keajaiban dari langit, sede-
mikian rupa sehingga mereka 
mulai menjadi keras dalam hati 
mereka, dan buta dalam pikiran 

 25 b mosia 26:29.
 27 a PtS Perampok 

Gadianton.
 29 a alma 30:59.
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mereka, dan mulai tidak memer-
cayai semua yang telah mereka 
dengar dan lihat—

2 membayangkan sesuatu yang 
sia-sia dalam hati mereka, bahwa 
itu dikerjakan oleh manusia dan 
oleh kuasa iblis, untuk menye-
satkan dan a menipu hati orang-
orang; dan demikianlah Setan 
memperoleh penguasaan atas 
hati orang-orang lagi, sedemikian 
rupa sehingga dia membutakan 
mata mereka dan menyesatkan 
mereka untuk percaya bahwa 
ajaran Kristus adalah suatu hal 
yang bodoh dan yang sia-sia.

3 dan terjadilah bahwa orang-
orang mulai bertambah kuat da-
lam kejahatan dan kekejian; dan 
mereka tidak percaya bahwa 
akan ada lagi tanda dan keajaiban 
yang diberikan; dan Setan a ber-
kelana, menyesatkan hati orang-
orang, menggoda mereka dan 
menyuruh mereka agar mereka 
hendaknya melakukan kejahatan 
besar di negeri itu.

4 dan demikianlah berlalu ta-
hun kesembilan puluh dan enam; 
dan juga tahun kesembilan pu-
luh dan tujuh; dan juga tahun 
kesembilan puluh dan delapan; 
dan juga tahun kesembilan pu-
luh dan sembilan;

5 dan juga seratus tahun te-
lah berlalu sejak masa a mosia, 
yang adalah raja atas orang-
orang Nefi.

6 dan enam ratus dan sembilan 

tahun telah berlalu sejak lehi me-
ninggalkan yerusalem.

7 dan sembilan tahun telah ber-
lalu sejak waktu ketika tanda itu 
diberikan, yang diucapkan ten-
tangnya oleh para nabi, bahwa 
Kristus akan datang ke dunia.

8 Sekarang, orang-orang Nefi 
mulai menghitung-hitung waktu 
mereka sejak kurun waktu ini 
ketika tanda itu diberikan, atau 
sejak kedatangan Kristus; oleh 
karena itu, sembilan tahun te-
lah berlalu.

9 dan Nefi, yang adalah ayah 
dari Nefi, yang memiliki tang-
gung jawab atas catatan-ca-
tatan, a tidak kembali ke tanah 
Zarahemla, dan tidak dapat di-
temukan di mana pun di selu-
ruh negeri.

10 dan terjadilah bahwa orang-
orang masih tetap berada dalam 
kejahatan, terlepas dari banyak-
nya pengkhotbahan dan penubu-
atan yang dikirimkan ke antara 
mereka; dan demikianlah ber-
lalu tahun kesepuluh juga; dan 
tahun kesebelas juga berlalu da-
lam kedurhakaan.

11 dan terjadilah pada tahun 
ketigabelas mulai ada pepe-
rangan dan perselisihan di selu-
ruh negeri; karena para perampok 
Gadianton telah menjadi sedemi-
kian banyaknya, dan membunuh 
sedemikian banyaknya orang, 
dan melenyapkan sedemikian ba-
nyaknya kota, dan menyebarkan 

2 2 a PtS menipu.
 3 a a&P 10:27.

 5 a mosia 29:46–47.
 9 a 3 Ne. 1:2–3.



6303 Nefi 2:12–19

sedemikian banyaknya kema-
tian dan pembunuhan massal di 
seluruh negeri, sehingga men-
jadi perlu bahwa semua orang, 
baik orang-orang Nefi maupun 
orang-orang laman, hendak-
nya mengangkat senjata mela-
wan mereka.

12 Oleh karena itu, semua orang 
laman yang telah menjadi di-
insafkan kepada tuhan bersatu 
dengan saudara-saudara me-
reka, orang-orang Nefi, dan di-
paksa, demi keselamatan nyawa 
mereka dan wanita mereka dan 
anak mereka, untuk mengangkat 
senjata melawan para perampok 
Gadianton itu, ya, dan juga untuk 
mempertahankan hak mereka, 
dan hak istimewa dari gereja me-
reka dan dari ibadat mereka, dan 
a kebebasan mereka dan b kemer-
dekaan mereka.

13 dan terjadilah bahwa sebe-
lum tahun ketigabelas ini telah  
berlalu orang-orang Nefi ter-
ancam dengan kehancuran sepe-
nuhnya karena perang ini, yang 
telah menjadi amat parah.

14 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman itu yang telah ber-
satu dengan orang-orang Nefi 
terbilang di antara orang-orang 
Nefi;

15 dan a kutukan mereka diam-
bil dari mereka, dan kulit mereka 
menjadi b putih seperti orang-
orang Nefi;

16 dan para pemuda mereka 

dan putri mereka menjadi amat 
rupawan, dan mereka terbilang 
di antara orang-orang Nefi, dan 
disebut orang-orang Nefi. dan 
demikianlah berakhir tahun 
ketigabelas.

17 dan terjadilah pada per-
mulaan tahun keempatbelas, 
perang antara para perampok 
dan orang-orang Nefi berlanjut 
dan menjadi amat parah; wa-
laupun demikian, orang-orang 
Nefi memperoleh beberapa ke-
unggulan atas para perampok, 
sedemikian rupa sehingga me-
reka menghalau mereka keluar 
dari negeri mereka ke gunung-
gunung dan ke tempat-tempat 
rahasia mereka.

18 dan demikianlah berakhir 
tahun keempat belas. dan pada 
tahun kelima belas mereka maju 
melawan orang-orang Nefi; dan 
karena kejahatan orang-orang 
Nefi, dan banyaknya perselisihan 
dan pertengkaran mereka, para 
perampok Gadianton mempero-
leh banyak keunggulan atas diri 
mereka.

19 dan demikianlah berakhir 
tahun kelima belas, dan demiki-
anlah orang-orang berada dalam 
suatu keadaan banyak kesengsa-
raan; dan a pedang kehancuran 
bergantung di atas diri mereka, 
sedemikian rupa sehingga me-
reka hampir dihantam olehnya, 
dan ini karena kedurhakaan 
mereka.

 12 a PtS Bebas, 
Kebebasan.

  b PtS Kemerdekaan.

 15 a alma 17:15; 23:18.
  b 2 Ne. 5:21; 30:6; 

yakub 3:8.

 19 a alma 60:29.
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PaSal 3

Gidianhi, pemimpin Gadianton, me-
nuntut agar Lakoneus dan orang-
orang Nefi menyerahkan diri mereka 
dan tanah mereka—Lakoneus mene-
tapkan Gidgidoni sebagai panglima 
utama atas pasukan—Orang-orang 
Nefi berhimpun di Zarahemla dan 
Kelimpahan untuk mempertahan-
kan diri mereka. Kira-kira tahun 
16–18 M.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
pada tahun keenam belas sejak 
kedatangan Kristus, lakoneus, 
pembesar negeri itu, menerima 
sepucuk surat dari pemimpin dan 
penguasa gerombolan perampok 
ini; dan inilah kata-kata yang di-
tuliskan, mengatakan:

2 lakoneus, yang mulia dan 
pembesar utama negeri ini, lihat-
lah, aku menulis surat ini kepa-
damu, dan memberi kepadamu 
pujian yang amat besar karena 
keteguhanmu, dan juga kete-
guhan rakyatmu, dalam mem-
pertahankan apa yang kamu kira 
menjadi hak dan kemerdeka-
anmu; ya, kamu bertahan dengan 
baik, seolah-olah kamu didukung 
oleh tangan seorang allah, da-
lam pemertahanan kemerdeka-
anmu, dan harta milikmu, dan 
negerimu, atau apa yang kamu 
sebut demikian.

3 dan tampaknya suatu yang 
disayangkan bagiku, lakoneus 
yang mulia, bahwa kamu akan 
sedemikian bodoh dan pongah-
nya sehingga mengira bahwa 

kamu dapat berdiri melawan 
sedemikian banyaknya orang 
berani yang berada di bawah ko-
mandoku, yang sekarang pada 
waktu ini berdiri dengan sen-
jata mereka, dan menunggu de-
ngan kegelisahan yang besar 
untuk perkataan—Pergilah ke-
pada orang-orang Nefi dan han-
curkanlah mereka.

4 dan aku, mengetahui tentang 
semangat mereka yang tak tertak-
lukkan, setelah membuktikan diri 
mereka di medan pertempuran, 
dan mengetahui tentang keben-
cian abadi mereka terhadapmu 
karena banyaknya ketidakadilan 
yang telah kamu lakukan terha-
dap mereka, oleh karena itu jika 
mereka akan datang melawanmu 
mereka akan mengunjungimu de-
ngan kehancuran sepenuhnya.

5 Oleh karena itu aku telah me-
nulis surat ini, memeteraikannya 
dengan tanganku sendiri, ikut 
merasa akan kesejahteraanmu, 
karena keteguhanmu pada apa 
yang kamu percayai adalah be-
nar, dan roh muliamu di medan 
pertempuran.

6 Oleh karena itu aku menu-
lis kepadamu, berhasrat agar 
kamu akan menyerahkan kepada 
orang-orangku ini, kota-kotamu, 
tanah-tanahmu, dan kepemilik-
anmu, daripada mereka akan 
mengunjungimu dengan pedang 
dan bahwa kehancuran akan da-
tang ke atas dirimu.

7 atau dengan perkataan lain, 
serahkanlah dirimu kepada kami, 
dan bersatulah dengan kami dan 
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menjadilah kenal dengan a peker-
jaan rahasia kami, dan menjadi-
lah saudara-saudara kami agar 
kamu boleh seperti kami—bu-
kan budak kami, tetapi saudara 
dan rekan kami atas segala harta 
kekayaan kami.

8 dan lihatlah, aku a bersum-
pah kepadamu, jika kamu akan 
melakukan ini, dengan sebuah 
sumpah, kamu tidak akan dihan-
curkan; tetapi jika kamu tidak 
akan melakukan ini, aku ber-
sumpah kepadamu dengan se-
buah sumpah, bahwa pada bulan 
depan aku akan memerintahkan 
agar pasukanku akan datang me-
lawanmu, dan mereka tidak akan 
menahan tangan mereka dan ti-
dak akan membiarkan hidup, 
tetapi akan membunuhmu, dan 
akan membiarkan jatuh pedang 
ke atas dirimu bahkan sampai 
kamu akan menjadi punah.

9 dan lihatlah, aku adalah 
Gidianhi; dan aku adalah pengu-
asa dari a perkumpulan rahasia 
Gadianton ini; yang perkum-
pulan dan pekerjaannya aku tahu 
adalah b baik; dan itu adalah dari 
c zaman kuno dan telah diturun-
kan kepada kami.

10 dan aku menulis surat ini 
kepadamu, lakoneus, dan aku 
berharap bahwa kamu akan me-
nyerahkan tanah-tanahmu dan 
kepemilikanmu, tanpa pertum-
pahan darah, agar orang-orangku 

ini boleh mendapatkan kembali 
hak-hak dan pemerintahan me-
reka, yang telah membelot da-
rimu karena kejahatanmu dalam 
menahan dari mereka hak-hak 
atas pemerintahan mereka, dan 
kecuali kamu melakukan ini,  
aku akan membalas ketidak-
adilan atas diri mereka. aku  
adalah Gidianhi.

11 dan sekarang, terjadilah ke-
tika lakoneus menerima surat ini 
dia amat tercengang, karena ke-
beranian Gidianhi menuntut ke-
pemilikan dari tanah orang-orang 
Nefi, dan juga mengancam rakyat 
dan membalas ketidakadilan atas 
diri mereka yang tidak pernah  
menerima ketidakadilan, kecua li 
mereka telah berbuat a ketidak-
adilan atas diri sendiri dengan 
membelot kepada para peram-
pok yang jahat dan keji itu.

12 Sekarang, lihatlah, lakoneus 
ini, sang pembesar, adalah se-
orang pria yang saleh, dan ti-
dak dapat ditakut-takuti oleh 
tuntutan dan ancaman dari se-
orang a perampok; oleh karena 
itu dia tidak menyimak surat 
Gidianhi, penguasa para pe-
rampok, tetapi dia menyuruh 
agar rakyatnya hendaknya ber-
seru kepada tuhan untuk keku-
atan menyongsong waktu ketika 
para perampok akan datang me-
lawan mereka.

13 ya, dia mengirimkan suatu 

3 7 a hel. 6:22–26.
 8 a eter 8:13–14.
 9 a PtS Komplotan 

rahasia.

  b alma 30:53.
  c hel. 6:26–30;  

musa 5:29, 49–52.
 11 a hel. 14:30.

 12 a alma 54:5–11;  

3 Ne. 4:7–10.
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maklumat ke antara semua orang, 
agar mereka hendaknya me-
ngumpulkan bersama wanita me-
reka, dan anak mereka, kawanan 
domba mereka dan kawanan ter-
nak mereka, dan seluruh harta 
kekayaan mereka, kecuali tanah 
mereka, ke satu tempat.

14 dan dia menyuruh agar ben-
teng pertahanan hendaknya di-
bangun mengitari mereka, dan 
kekuatannya hendaknya amat 
kuat. dan dia menyuruh agar 
pasukan, baik dari orang-orang 
Nefi maupun dari orang-orang 
laman, atau mereka semua yang 
terbilang di antara orang-orang 
Nefi, hendaknya ditempatkan se-
bagai penjaga di sekitarnya untuk 
mengawasi mereka, dan untuk 
menjaga mereka dari para pe-
rampok siang dan malam.

15 ya, dia berkata kepada me-
reka: Sebagaimana tuhan hidup, 
kecuali kamu bertobat dari segala 
kedurhakaanmu, dan berseru ke-
pada tuhan, kamu sekali-kali ti-
dak akan dibebaskan dari tangan 
para perampok Gadianton itu.

16 dan sedemikian besar dan 
menakjubkannya perkataan dan 
nubuat lakoneus sehingga itu 
menyebabkan rasa takut datang 
ke atas semua orang; dan mereka 
mengerahkan diri dengan daya 
mereka untuk melakukan menu-
rut perkataan lakoneus.

17  dan ter jadi lah  bahwa 
lakoneus menetapkan panglima-

panglima utama atas seluruh 
pasukan orang Nefi, untuk me-
ngomando mereka pada waktu 
ketika para perampok akan da-
tang keluar dari padang belan-
tara melawan mereka.

18 Sekarang, yang paling tinggi 
dari antara semua panglima 
utama dan komandan tertinggi 
atas seluruh pasukan orang Nefi 
ditetapkan, dan namanya adalah 
a Gidgidoni.

19 Sekarang, adalah kebiasaan 
di antara seluruh orang Nefi un-
tuk menetapkan sebagai para 
panglima utama mereka, (ke-
cuali pada masa kejahatan me-
reka), orang yang memiliki roh 
wahyu dan juga a nubuat; oleh 
karena itu, Gidgidoni ini ada-
lah seorang nabi besar di antara 
mereka, sebagaimana juga ada-
lah hakim kepala.

20 Sekarang, orang-orang ber-
kata kepada Gidgidoni: Berdoa-
lah kepada tuhan, dan marilah 
kita pergi ke atas gunung-gunung 
dan ke padang belantara, agar 
kita boleh menyerang para pe-
rampok dan menghancurkan me-
reka di negeri mereka sendiri.

21 tetapi Gidgidoni berkata 
kepada mereka: tuhan a mela-
rang; karena jika kita akan pergi 
melawan mereka tuhan akan 
b menyerahkan kita ke dalam ta-
ngan mereka; oleh karena itu 
kita akan mempersiapkan diri di 
pusat negeri kita, dan kita akan 

 18 a 3 Ne. 6:6.
 19 a PtS Nubuat.

 21 a alma 48:14.
  b 1 Sam. 14:12.
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mengumpulkan seluruh pasukan 
kita, dan kita tidak akan pergi 
melawan mereka, tetapi kita akan 
menunggu sampai mereka akan 
datang melawan kita; oleh karena 
itu sebagaimana tuhan hidup, 
jika kita melakukan ini dia akan 
menyerahkan mereka ke dalam 
tangan kita.

22 dan terjadilah pada tahun 
ketujuh belas, di penghujung 
tahun itu, maklumat lakoneus 
telah disebarluaskan ke seluruh 
permukaan negeri, dan mereka 
telah membawa kuda mereka, 
dan kereta kuda mereka, dan ter-
nak mereka, dan semua kawanan 
domba mereka, dan kawanan ter-
nak mereka, dan biji-bijian me-
reka, dan seluruh harta kekayaan 
mereka, dan berbaris maju da-
lam beribu-ribu dan dalam ber-
laksa-laksa, sampai mereka telah 
semuanya pergi ke tempat yang 
telah ditetapkan di mana mereka 
hendaknya berkumpul bersama, 
untuk mempertahankan diri me-
lawan musuh mereka.

23 dan tanah yang ditetapkan 
adalah tanah Zarahemla, dan 
tanah yang berada di antara ta-
nah Zarahemla dan tanah Ke-
limpahan, ya, pada garis yang 
berada di antara tanah Kelim-
pahan dan tanah Kemusnahan.

24 dan ada ribuan orang yang 
amat banyak yang disebut orang-
orang Nefi, yang berkumpul 
bersama di tanah ini. Sekarang, 

lakoneus menyuruh agar hen-
daknya mereka berkumpul 
bersama di tanah sebelah sela-
tan, karena kutukan besar yang 
berada di atas a tanah sebelah 
utara.

25 dan mereka membentengi 
diri mereka melawan musuh me-
reka; dan mereka berdiam di satu 
tanah, dan dalam satu kelompok, 
dan mereka merasa takut akan 
perkataan yang telah diucapkan 
oleh lakoneus, sedemikian rupa 
sehingga mereka bertobat dari 
segala dosa mereka; dan mereka 
memanjatkan doa-doa mereka 
kepada tuhan allah mereka, agar 
dia akan a membebaskan mereka 
pada waktu ketika musuh me-
reka akan datang melawan me-
reka untuk bertempur.

26 dan mereka amat penuh du-
kacita karena musuh mereka. 
dan Gidgidoni menyuruh agar 
mereka hendaknya membuat 
a senjata perang dari setiap jenis, 
dan mereka akan menjadi kuat 
dengan baju zirah, dan dengan 
perisai, dan dengan tameng, me-
nurut cara petunjuknya.

PaSal 4

Pasukan orang Nefi mengalahkan 
para perampok Gadianton—Gidianhi 
dibunuh,  dan penggantinya, 
Zemnariha, digantung—Orang-
orang Nefi memuji Tuhan untuk 

 24 a alma 22:31.
 25 a PtS Percaya, 

Kepercayaan.
 26 a 2 Ne. 5:14.
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kemenangan mereka. Kira-kira ta-
hun 19–22 M.

dan terjadilah bahwa pada peng-
hujung tahun kedelapan belas 
pasukan perampok itu telah ber-
siap untuk pertempuran, dan 
mulai turun dan menyerang de-
ngan tiba-tiba dari bukit-bukit, 
dan keluar dari gunung-gunung, 
dan padang belantara, dan kubu-
kubu pertahanan mereka, dan 
tempat-tempat rahasia mereka, 
dan mulai mengambil kepemi-
likan atas tanah-tanah, baik yang 
berada di negeri selatan maupun 
yang berada di negeri utara, dan 
mulai mengambil kepemilikan 
atas seluruh tanah yang telah a di-
abaikan oleh orang-orang Nefi, 
dan kota-kota yang telah diting-
galkan telantar.

2 tetapi lihatlah, tidak ada bi-
natang liar tidak juga buruan di  
tanah-tanah itu yang telah di-
abaikan oleh orang-orang Nefi, 
dan tidak ada binatang buruan 
bagi para perampok kecuali di 
padang belantara.

3 dan para perampok tidak 
dapat hidup kecuali di padang 
belantara, karena kekurangan 
makanan; karena orang-orang 
Nefi telah meninggalkan tanah 
mereka telantar, dan telah me-
ngumpulkan kawanan domba 
mereka dan kawanan ternak me-
reka dan seluruh harta kekayaan 
mereka, dan mereka berada da-
lam satu kelompok.

4 Oleh karena itu, tidak ada pe-
luang bagi para perampok untuk 
menjarah dan untuk menda-
patkan makanan, kecuali pergi 
dalam pertempuran terbuka 
melawan orang-orang Nefi; dan 
orang-orang Nefi berada dalam 
satu kelompok, dan memiliki 
jumlah yang demikian besar, dan 
telah mencadangkan bagi diri 
mereka perbekalan, dan kuda 
dan ternak, dan kawanan ternak 
dari setiap jenis, agar mereka bo-
leh bertahan hidup untuk kurun 
waktu tujuh tahun, yang dalam 
waktu itu mereka berharap untuk 
menghancurkan para perampok 
dari permukaan negeri; dan de-
mikianlah tahun kedelapan be-
las berlalu.

5 dan terjadilah bahwa pada ta-
hun kesembilan belas Gidianhi 
mendapati bahwa adalah perlu 
bahwa dia hendaknya pergi un-
tuk bertempur melawan orang-
orang Nefi, karena tidak ada 
cara agar mereka dapat ber-
tahan hidup kecuali dengan 
menjarah dan merampok dan 
membunuh.

6 dan mereka tidak berani me-
nyebar diri di atas permukaan ne-
geri sedemikian rupa sehingga 
mereka dapat menumbuhkan 
biji-bijian, agar jangan orang-
orang Nefi akan datang ke atas 
diri mereka dan membunuh me-
reka; oleh karena itu Gidianhi 
memberi perintah kepada pa-
sukannya agar pada tahun ini 

4 1 a 3 Ne. 3:13–14, 22.
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mereka hendaknya pergi un-
tuk bertempur melawan orang-
orang Nefi.

7 dan terjadilah bahwa mere-
ka pergi untuk bertempur; dan 
itu adalah pada bulan keenam; 
dan lihatlah, hebat dan mena-
kutkanlah hari ketika mereka 
datang untuk bertempur; dan 
mereka berpakaian menurut cara 
para perampok; dan mereka me-
ngenakan kulit domba sekeliling 
aurat mereka, dan mereka dicat 
dengan darah, dan kepala mereka  
dicukur, dan mereka menge-
nakan ketopong besi pada diri 
mereka; dan besar dan mena-
kutkanlah penampilan pasuk-
an Gidianhi, karena baju zirah  
mereka, dan karena dicatnya  
mereka dengan darah.

8 dan terjadilah bahwa pasukan 
orang Nefi, ketika mereka melihat 
penampilan pasukan Gidianhi, 
semuanya telah jatuh ke tanah, 
dan mengangkat seruan mereka 
kepada tuhan allah mereka, agar 
dia akan membiarkan mereka hi-
dup dan membebaskan mereka 
dari tangan musuh mereka.

9 dan terjadilah bahwa ketika 
pasukan Gidianhi melihat ini 
mereka mulai bersorak dengan 
suara nyaring, karena sukacita 
mereka, karena mereka telah me-
ngira bahwa orang-orang Nefi te-
lah jatuh oleh rasa takut karena 
kengerian pasukan mereka.

10 tetapi dalam hal ini mereka 
kecewa, karena orang-orang Nefi 

tidak takut kepada mereka; tetapi 
mereka a takut kepada allah me-
reka dan memohon kepada-Nya 
untuk perlindungan; oleh ka-
rena itu, ketika pasukan Gidianhi 
menerjang mereka, mereka siap 
untuk menghadapi mereka; ya, 
dalam kekuatan tuhan mereka 
menyambut mereka.

11 dan pertempuran dimu-
lai pada bulan keenam ini; dan 
besar dan menakutkanlah per-
tempurannya, ya, besar dan me-
nakutkanlah pembantaiannya, 
sedemikian rupa sehingga tidak 
pernah dikenal suatu pemban-
taian yang sedemikian besarnya 
di antara semua orang lehi sejak 
dia meninggalkan yerusalem.

12 dan terlepas dari a ancaman 
dan sumpah yang telah Gidianhi 
buat, lihatlah, orang-orang Nefi 
mengalahkan mereka, sedemi-
kian rupa sehingga mereka mun-
dur dari hadapan mereka.

13  dan ter jadi lah  bahwa 
a Gidgidoni memerintahkan agar 
pasukannya hendaknya mengejar 
mereka sejauh perbatasan padang 
belantara, dan agar mereka hen-
daknya tidak membiarkan hidup 
seorang pun yang akan jatuh ke 
dalam tangan mereka sepanjang 
jalan; dan demikianlah mereka 
mengejar mereka dan membu-
nuh mereka, hingga perbatasan 
padang belantara, bahkan sam-
pai mereka telah memenuhi pe-
rintah Gidgidoni.

14  dan ter jadi lah  bahwa 

 10 a PtS takut.  12 a 3 Ne. 3:1–10.  13 a 3 Ne. 3:18.
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Gidianhi, yang telah berdiri dan 
berperang dengan keberanian, 
dikejar sewaktu dia melarikan 
diri; dan lelah karena banyaknya 
berperang dia tersusul dan dibu-
nuh. dan demikianlah akhir dari 
Gidianhi si perampok.

15 dan terjadilah bahwa pasuk- 
an orang Nefi kembali lagi ke 
tempat perlindungan mereka. 
dan terjadilah bahwa tahun ke-
sembilan belas ini berlalu, dan 
para perampok tidak datang lagi 
untuk bertempur; tidak juga me-
reka datang lagi pada tahun ke-
dua puluh.

16 dan pada tahun kedua pu-
luh dan satu mereka tidak datang 
untuk bertempur, tetapi mereka 
datang di segala sisi untuk me-
ngepung sekeliling orang-orang 
Nefi; karena mereka mengira 
bahwa jika mereka akan memu-
tus orang-orang Nefi dari tanah 
mereka, dan akan mengurung 
mereka pada setiap sisi, dan jika 
mereka akan memutus mereka 
dari segala hak istimewa mereka 
dari sebelah luar, maka mereka 
dapat menyuruh mereka untuk 
menyerahkan diri menurut ke-
inginan mereka.

17 Sekarang, mereka telah me-
netapkan bagi mereka seorang 
pemimpin lain, yang namanya 
adalah Zemnariha; oleh karena 
itu Zemnarihalah yang menyu-
ruh agar pengepungan ini hen-
daknya terjadi.

18 tetapi lihatlah, ini adalah 

suatu keuntungan bagi orang-
orang Nefi; karena tidaklah 
mungkin bagi para perampok 
untuk mengepung dengan cu-
kup lama untuk memiliki dam-
pak apa pun atas orang-orang 
Nefi, karena banyaknya perbe-
kalan mereka yang telah mereka 
simpan dalam persediaan,

19 dan karena kelangkaan per-
bekalan di antara para perampok; 
karena lihatlah, mereka tidak me-
miliki apa pun kecuali daging un-
tuk pertahanan hidup mereka, 
yang daging itu mereka dapat-
kan di padang belantara;

20 dan terjadilah bahwa a bu-
ruan liar menjadi langka di pa-
dang belantara sedemikian rupa 
sehingga para perampok hampir 
binasa oleh kelaparan.

21 dan orang-orang Nefi se-
cara berkelanjutan berbaris ke-
luar pada siang hari dan pada 
malam hari, dan menyerang pa-
sukan mereka, dan menyingkir-
kan mereka dalam beribu-ribu 
dan dalam berlaksa-laksa.

22 dan demikianlah menjadi 
hasrat dari orang-orangnya 
Zemnariha untuk menarik diri 
dari rancangan mereka, karena 
kehancuran hebat yang datang 
ke atas diri mereka pada malam 
hari dan pada siang hari.

23  dan ter jadi lah  bahwa 
Zemnariha memberi perintah 
kepada orang-orangnya agar me-
reka hendaknya menarik diri dari 
pengepungan itu, dan berbaris ke 

 20 a 1 Ne. 18:25.
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bagian paling jauh dari tanah se-
belah utara.

24 dan sekarang, Gidgidoni me-
nyadari tentang rancangan me-
reka, dan mengetahui kelemahan 
mereka karena kekurangan 
makanan, dan pembantaian 
hebat yang telah dibuat di  
antara mereka, oleh karena itu 
dia mengirim pasuk annya pada 
waktu malam, dan memotong  
jalan penarikan mundur mereka, 
dan menempatkan pasukan-
nya di jalan penarikan mundur 
mereka.

25 dan ini mereka lakukan pada 
malam hari, dan membuat ge-
rakan barisan mereka melam-
paui para perampok, sehingga 
pada keesokan harinya, ketika 
para perampok memulai gerakan 
barisan mereka, mereka ditemui 
oleh pasukan orang Nefi baik di 
depan mereka maupun di bela-
kang mereka.

26 dan para perampok yang 
ber ada di selatan juga dipotong 
di tempat-tempat pertahanan me-
reka. dan semua hal ini dilaku-
kan atas perintah Gidgidoni.

27 dan ada ribuan yang menye-
rahkan diri mereka sebagai ta-
hanan kepada orang-orang Nefi, 
dan sisa dari mereka terbunuh.

28 dan pemimpin mereka, 
Zemnariha, ditangkap dan di-
gantung pada sebatang pohon, 
ya, bahkan pada puncaknya 
sampai dia mati. dan ketika 

mereka telah menggantungnya 
sampai dia mati mereka mero-
bohkan pohon itu ke tanah, dan 
berseru dengan suara nyaring, 
mengatakan:

29 Semoga tuhan melindungi 
umat-Nya dalam kesalehan dan 
dalam kekudusan hati, agar me-
reka boleh menyebabkan jatuh ke 
tanah semua yang akan berupaya 
untuk membunuh mereka karena 
kekuasaan dan komplotan raha-
sia, bahkan seperti pria ini telah 
dijatuhkan ke tanah.

30 dan mereka bersukacita 
dan berseru lagi dengan satu 
suara, mengatakan: Semoga 
a allah abraham, dan allah ishak, 
dan allah yakub, melindungi 
orang-orang ini dalam kesalehan, 
selama mereka akan b memang-
gil nama allah mereka untuk 
perlindungan.

31 dan terjadilah bahwa mereka 
bersorak-sorai, semuanya bagai-
kan satu, dalam menyanyi, dan 
a memuji allah mereka untuk hal 
besar yang telah dia lakukan bagi 
mereka, dalam melindungi me-
reka dari jatuh ke dalam tangan 
musuh mereka.

32 ya, mereka berseru: a hosana 
bagi allah yang mahatinggi. dan 
mereka berseru: terpujilah nama 
tuhan allah yang b mahakuasa, 
allah yang mahatinggi.

33 dan hati mereka dipenuhi 
dengan sukacita, hingga ber-
cucurannya banyak air mata, 

 30 a alma 29:11.
  b eter 4:15.
 31 a alma 26:8. 

PtS terima Kasih.
 32 a PtS hosana.
  b 1 Ne. 1:14.  

PtS Ke-allah-an.



639 3 Nefi 5:1–7

karena kebaikan allah yang be-
sar dalam membebaskan mereka 
dari tangan musuh mereka; dan 
mereka tahu bahwa adalah ka-
rena pertobatan mereka dan ke-
rendahan hati mereka sehingga 
mereka telah dibebaskan dari ke-
hancuran abadi.

PaSal 5

Orang-orang Nefi bertobat dan me-
ninggalkan dosa-dosa mereka—Mor-
mon menuliskan sejarah bangsanya 
dan memaklumkan firman abadi ke-
pada mereka—Israel akan dikumpul-
kan dari penyerakannya yang lama. 
Kira-kira tahun 22–26 M.

dan sekarang, lihatlah, tidak 
ada satu jiwa yang hidup di an-
tara semua orang Nefi yang me-
ragukan sedikit pun perkataan 
semua nabi kudus yang telah 
berbicara; karena mereka tahu 
bahwa mestilah perlu bahwa itu 
mesti digenapi.

2 dan mereka tahu bahwa ada-
lah perlu bahwa Kristus telah da-
tang, karena banyaknya tanda 
yang telah diberikan, menurut 
perkataan para nabi; dan ka-
rena apa yang telah terjadi me-
reka tahu bahwa mestilah perlu 
bahwa segala sesuatu mesti ter-
jadi menurut apa yang telah 
dikatakan.

3 Oleh karena itu mereka me-
ninggalkan segala dosa mereka, 

dan kekejian mereka, dan pe-
lacuran mereka, dan melayani 
allah dengan segenap ketekunan 
siang dan malam.

4 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika mereka telah me-
nangkap semua perampok se-
bagai tahanan, sedemikian rupa 
sehingga tak seorang pun yang 
lolos yang tidak dibunuh, mereka 
melemparkan tahanan mereka ke 
dalam tahanan, dan menyebab-
kan firman allah dikhotbahkan 
kepada mereka; dan sebanyak 
yang mau bertobat dari dosa-
dosa mereka dan masuk ke da-
lam perjanjian bahwa mereka 
tidak akan membunuh lagi di-
beri a kemerdekaan.

5 tetapi sebanyak yang ada 
yang tidak masuk ke dalam per-
janjian, dan yang masih terus 
melanjutkan untuk memiliki 
pembunuhan rahasia itu dalam 
hati mereka, ya, sebanyak yang 
didapati menghembuskan an-
caman terhadap saudara-saudara 
mereka disalahkan dan dihukum 
menurut hukum.

6 dan demikianlah mereka 
mengakhiri semua komplotan 
yang jahat, dan rahasia, dan keji 
itu, yang di dalamnya ada demi-
kian banyak kejahatan, dan demi-
kian banyak pembunuhan yang 
diperbuat.

7 dan demikianlah tahun a ke-
dua puluh dan dua berlalu, dan 
tahun kedua puluh dan tiga juga, 
dan kedua puluh dan empat, dan 

5 4 a PtS Kemerdekaan.  7 a 3 Ne. 2:8.
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kedua puluh dan lima; dan de-
mikianlah dua puluh dan lima 
tahun berlalu.

8 dan telah ada banyak hal 
terjadi yang, di mata sebagian 
orang, adalah hebat dan menak-
jubkan; walaupun demikian, itu 
tidak dapat semuanya dituliskan 
dalam kitab ini; ya, kitab ini ti-
dak dapat memuat bahkan a se-
perseratus bagian dari apa yang 
telah dilakukan di antara sede-
mikian banyaknya orang dalam 
kurun waktu dua puluh dan 
lima tahun;

9 tetapi lihatlah ada a catat-
an-catatan yang memuat selu-
ruh tindakan orang-orang ini; 
dan sebuah laporan yang lebih 
singkat tetapi benar diberikan 
oleh Nefi.

10 Oleh karena itu aku telah 
membuat catatanku tentang hal-
hal ini menurut catatan Nefi, 
yang diukir di atas lempengan-
lempengan yang disebut lem-
pengan-lempengan Nefi.

11 dan lihatlah, aku membuat 
catatan di atas lempengan-lem-
pengan yang telah aku buat de-
ngan tanganku sendiri.

12 dan lihatlah, aku dinamai 
a mormon, disebut menurut b ta-
nah mormon, tanah tempat alma 
menegakkan gereja di antara 
orang-orang, ya, gereja pertama 
yang ditegakkan di antara mereka 
setelah pelanggaran mereka.

13 lihatlah, aku adalah murid 

yesus Kristus, Putra allah. aku 
telah dipanggil oleh-Nya untuk 
memaklumkan firman-Nya di 
antara umat-Nya, agar mereka 
boleh memperoleh kehidupan 
abadi.

14 dan menjadi patutlah bahwa 
aku, menurut kehendak allah, 
agar doa-doa mereka yang telah 
pergi dari kehidupan ini, yang 
adalah orang-orang yang kudus, 
akan digenapi menurut iman me-
reka, hendaknya membuat se-
buah a catatan tentang hal-hal ini 
yang telah terjadi—

15 ya, sebuah catatan kecil ten-
tang apa yang telah terjadi sejak 
waktu ketika lehi meninggal-
kan yerusalem, bahkan sampai 
waktu sekarang.

16 Oleh karena itu aku membuat 
catatanku dari laporan-laporan 
yang telah diberikan oleh mereka 
yang ada sebelum aku, sampai 
permulaan masa hidupku;

17 dan kemudian aku mem-
buat sebuah a catatan tentang apa 
yang telah aku lihat dengan ma-
taku sendiri.

18 dan aku tahu catatan yang 
aku buat adalah sebuah catatan 
yang tepat dan yang benar; wa-
laupun demikian ada banyak hal 
yang, menurut bahasa kami, ti-
dak sanggup kami a tuliskan.

19 dan sekarang, aku meng-
akhiri perkataanku, yang ada-
lah tentang diriku sendiri, dan 
meneruskan untuk memberikan 

 8 a 3 Ne. 26:6–12.
 9 a hel. 3:13–15.
 12 a morm. 1:1–5.

  b mosia 18:4;  
alma 5:3.

 14 a enos 1:13–18;  

a&P 3:19–20.
 17 a morm. 1:1.
 18 a eter 12:25.
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laporanku tentang apa yang te-
lah ada sebelum aku.

20 aku adalah mormon, dan 
keturunan murni dari lehi. aku 
memiliki alasan untuk memuji 
allahku dan Juruselamatku yesus 
Kristus, karena dia membawa 
leluhur kami keluar dari tanah 
yerusalem, (dan a tak seorang pun 
mengetahuinya kecuali dia sen-
diri dan mereka yang dia bawa 
keluar dari tanah itu) dan bahwa 
dia telah memberiku dan bang-
saku demikian banyak penge-
tahuan untuk keselamatan jiwa 
kami.

21 Pastilah dia telah member-
kati a bani b yakub, dan telah c pe-
nuh belas kasihan kepada benih 
keturunan yusuf.

22 dan a sejauh anak-anak lehi 
telah menaati perintah-perintah-
Nya dia telah memberkati me-
reka dan memakmurkan mereka 
menurut firman-Nya.

23 ya, dan pastilah dia akan 
kembali membawa a sisa benih 
keturunan yusuf pada b penge-
tahuan tentang tuhan allah 
mereka.

24 dan sepasti tuhan itu hidup, 
dia akan a mengumpulkan dari 
keempat penjuru bumi segenap 
sisa dari benih keturunan yakub, 
yang tercerai-berai secara luas di 
atas seluruh muka bumi.

25 dan sebagaimana dia te-
lah membuat perjanjian dengan 

seluruh bani yakub, demikian 
pula akanlah perjanjian yang 
dengannya dia telah membuat 
perjanjian dengan bani yakub 
digenapi pada waktu-Nya sen-
diri yang tepat, sampai a dipu-
lihkannya seluruh bani yakub 
pada pengetahuan tentang per-
janjian yang telah dia buat de-
ngan mereka.

26 dan pada waktu itu akanlah 
mereka a mengenal Penebus me-
reka, yang adalah yesus Kristus, 
Putra allah; dan pada waktu 
itu akanlah mereka dikumpul-
kan dari keempat penjuru bumi 
ke negeri mereka sendiri, dari 
mana mereka telah diserakkan; 
ya, sebagaimana tuhan itu hi-
dup demikianlah akan terjadi. 
amin.

PaSal 6

Orang-orang Nefi makmur—Kesom-
bongan, kekayaan, dan perbedaan  
golongan timbul—Gereja terkoyak 
oleh pertengkaran—Setan memimpin 
orang-orang dalam pemberontakan 
terbuka—Banyak nabi menyeru-
kan pertobatan dan dibunuh—Para 
pembunuh mereka bersekongkol un-
tuk mengambil alih pemerintahan.  
Kira-kira tahun 26–30 M.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
orang-orang Nefi semuanya 

 20 a 1 Ne. 4:36.
 21 a PtS israel.
  b Kej. 32:28.
  c ul. 33:13–17.

 22 a 2 Ne. 1:20.
 23 a alma 46:24.
  b 2 Ne. 3:12.
 24 a PtS israel— 
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kembali ke negeri mereka sen-
diri pada tahun kedua puluh 
dan enam, setiap pria, bersama 
keluarganya, kawanan domba-
nya dan kawanan ternaknya, 
kudanya dan ternaknya, dan se-
gala sesuatu apa pun kepunyaan 
mereka.

2 dan terjadilah bahwa me-
reka tidak melahap seluruh per-
bekalan mereka; oleh karena itu 
mereka membawa bersama me-
reka segala yang tidak mereka 
lahap, dari segala biji-bijian me-
reka dari setiap jenis, dan emas 
mereka, dan perak mereka, dan 
segala benda berharga mereka, 
dan mereka kembali ke negeri 
mereka sendiri dan kepemilikan 
mereka, baik di utara maupun 
di selatan, baik di tanah sebelah 
utara maupun di tanah sebelah 
selatan.

3 dan mereka memberikan ke-
pada para perampok itu yang te-
lah masuk ke dalam perjanjian 
untuk memelihara kedamaian 
negeri, yang berhasrat untuk te-
tap menjadi orang-orang laman, 
tanah, menurut jumlah mereka, 
agar mereka boleh memiliki, de-
ngan kerja mereka, dengan apa 
untuk bertahan hidup; dan demi-
kianlah mereka menegakkan ke-
damaian di seluruh negeri.

4 dan mereka mulai kembali 
menjadi makmur dan bertam-
bah kuat; dan tahun kedua pu-
luh dan enam dan tujuh berlalu, 
dan ada ketertiban besar di negeri 

itu; dan mereka telah membentuk 
hukum-hukum mereka menurut 
kesetaraan dan keadilan.

5 dan sekarang, tidak ada apa 
pun di seluruh negeri yang me-
rintangi orang-orang dari menjadi 
makmur secara berkelanjutan, ke-
cuali mereka akan jatuh ke dalam 
pelanggaran.

6  d a n  s e k a r a n g ,  a d a l a h 
Gidgidoni, dan hakim, lakoneus, 
dan mereka yang telah ditetap-
kan sebagai pemimpin, yang te-
lah menegakkan kedamaian besar 
ini di negeri itu.

7 dan terjadilah bahwa ada ba-
nyak kota yang dibangun sekali 
lagi, dan ada banyak kota tua 
yang diperbaiki.

8 dan ada banyak jalan raya 
yang dibangun, dan banyak ja-
lan yang dibuat, yang menghu-
bungkan dari kota ke kota, dan 
dari negeri ke negeri, dan dari 
tempat ke tempat.

9 dan demikianlah berlalu ta-
hun kedua puluh dan delapan, 
dan orang-orang mengalami ke-
damaian yang berkelanjutan.

10 tetapi terjadilah pada tahun 
kedua puluh dan sembilan mu-
lai ada beberapa perbantahan 
di antara orang-orang; dan se-
bagian yang terangkat-angkat 
dalam a kesombongan dan se-
sumbar disebabkan kekayaan 
mereka yang amat besar, ya, 
bahkan sampai penganiayaan 
yang hebat;

11 Karena ada banyak saudagar 

6 10 a PtS Kesombongan.
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di negeri itu, dan juga banyak ahli 
hukum, dan banyak pejabat.

12 dan orang-orang mulai di-
bedakan menurut tingkatan, 
menurut a kekayaan mereka dan 
peluang mereka untuk pembela-
jaran; ya, sebagian tidak berpe-
ngetahuan karena kemiskinan 
mereka, dan yang lain menerima 
pembelajaran yang besar karena 
kekayaan mereka.

13 Sebagian terangkat-angkat 
dalam kesombongan, dan yang 
lain amat rendah hati; sebagian 
membalas cercaan dengan cer-
caan, sementara yang lain mau 
menerima cercaan dan a pengani-
ayaan dan segala macam keseng-
saraan, dan tidak mau membalas 
dan b mencaci maki kembali, te-
tapi rendah hati dan menyesal di 
hadapan allah.

14 dan demikianlah ada terjadi 
ketidaksetaraan yang besar di se-
luruh negeri, sedemikian rupa 
sehingga gereja mulai terpecah-
pecah; ya, sedemikian rupa se-
hingga pada tahun ketigapuluh 
gereja terpecah-pecah di seluruh 
negeri kecuali di antara sedikit 
orang laman yang diinsafkan 
pada kepercayaan yang sejati; 
dan mereka tidak akan mening-
galkannya, karena mereka teguh, 
dan tabah, dan tak tergoyahkan, 
bersedia dengan segenap a kete-
kunan untuk menaati perintah-
perintah tuhan.

15 Sekarang, penyebab kedur-

hakaan orang-orang ini adalah 
ini—Setan memiliki kuasa yang 
besar, pada dihasutnya orang-
orang untuk melakukan segala 
macam kedurhakaan, dan pada 
dicongkakkannya mereka de-
ngan kesombongan, menggoda 
mereka untuk mencari kekua-
saan, dan wewenang, dan ke-
kayaan, dan apa yang sia-sia 
dari dunia.

16 dan demikianlah Setan me-
nyesatkan hati orang-orang un-
tuk melakukan segala macam 
kedurhakaan; oleh karena itu me-
reka telah menikmati kedamaian 
hanya selama beberapa tahun.

17 dan demikianlah, pada per-
mulaan tahun ketigapuluh—
orang-orang telah diserahkan 
untuk kurun waktu yang lama 
untuk dibawa oleh a godaan iblis 
ke mana pun dia berhasrat un-
tuk membawa mereka, dan un-
tuk melakukan kedurhakaan apa 
pun yang dia hasratkan mereka 
hendaknya lakukan—dan de-
mikianlah pada permulaan dari 
ini, tahun ketiga puluh, mereka 
ber ada dalam keadaan kejahatan 
yang menyeramkan.

18 Sekarang, mereka tidak ber-
dosa a secara tidak sadar, karena 
mereka tahu kehendak allah me-
ngenai mereka, karena itu telah 
diajarkan kepada mereka; oleh 
karena itu mereka dengan se-
ngaja b memberontak melawan 
allah.

 12 a 1 tim. 6:17–19;  
hel. 4:12.

 13 a PtS Penganiayaan.

  b mat. 5:39; 4 Ne. 1:34; 
a&P 98:23–25.

 14 a PtS Ketekunan.

 17 a PtS Godaan.
 18 a mosia 3:11.
  b PtS Pemberontakan.
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19 dan sekarang, itu adalah pada 
masa lakoneus, putra lakoneus, 
karena lakoneus mengisi kursi 
ayahnya dan memerintah orang-
orang tahun itu.

20 dan mulai ada pria-pria 
yang a diilhami dari surga dan 
diutus, berdiri di antara orang-
orang di seluruh negeri, berkhot-
bah dan bersaksi dengan berani 
tentang dosa dan kedurhakaan 
orang-orang, dan bersaksi ke-
pada mereka mengenai pene-
busan yang akan tuhan buat bagi 
umat-Nya, atau dengan perka-
taan lain, kebangkitan Kristus; 
dan mereka bersaksi dengan 
berani tentang b kematian dan 
penderitaan-Nya.

21 Sekarang, ada banyak dari 
orang-orang yang amat marah 
karena mereka yang bersaksi 
tentang hal-hal ini; dan mereka 
yang marah terutama adalah para 
hakim kepala, dan mereka yang 
a telah menjadi imam tinggi dan 
ahli hukum; ya, mereka semua 
yang adalah ahli hukum marah 
terhadap mereka yang bersaksi 
tentang hal-hal ini.

22 Sekarang, tidak ada ahli hu-
kum tidak juga hakim tidak juga 
imam tinggi yang dapat memi-
liki kuasa untuk menghukum 
mati siapa pun kecuali penghu-
kuman mereka ditandatangani 
oleh penguasa negeri.

23 Sekarang, ada banyak dari 
mereka yang bersaksi tentang apa 

yang berkaitan dengan Kristus 
yang bersaksi dengan berani, 
yang ditangkap dan dihukum 
mati secara rahasia oleh para 
hakim, sehingga pengetahuan 
tentang kematian mereka tidak 
sampai kepada penguasa ne-
geri sampai setelah kematian 
mereka.

24 Sekarang, lihatlah, ini berten-
tangan dengan hukum negara, 
bahwa siapa pun akan dihukum 
mati kecuali mereka memiliki  
kuasa dari penguasa negeri—

25 Oleh karena itu keluhan sam-
pai ke tanah Zarahemla, kepada 
penguasa negeri, menentang para 
hakim ini yang telah menghukum 
mati para nabi tuhan, tidak me-
nurut hukum.

26 Sekarang, terjadilah bahwa 
mereka ditangkap dan dibawa 
ke hadapan hakim, untuk diha-
kimi atas tindak kejahatan yang 
telah mereka lakukan, menurut 
a hukum yang telah diberikan 
oleh orang-orang.

27 Sekarang, terjadilah bahwa 
para hakim itu memiliki banyak 
teman dan kerabat; dan sisanya, 
ya, bahkan hampir semua ahli 
hukum dan imam tinggi, ber-
kumpul bersama, dan bersatu de-
ngan kerabat para hakim itu yang 
akan diadili menurut hukum.

28 dan mereka masuk ke dalam 
a perjanjian satu sama lain, ya, 
bahkan ke dalam perjanjian yang 
diberikan oleh mereka dahulu 

 20 a PtS ilham; Nabi.
  b PtS Pendamaian; 

Penyaliban.

 21 a a&P 121:36–37. 
PtS Kemurtadan.

 26 a mosia 29:25;  

alma 1:14.
 28 a PtS Komplotan 

rahasia.
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kala, yang perjanjian itu diberi-
kan dan dilaksanakan oleh b ib-
lis, untuk bergabung melawan 
segala kesalehan.

29 Oleh karena itu mereka ber-
gabung melawan umat tuhan, 
dan masuk ke dalam perjanjian 
untuk menghancurkan mereka, 
dan untuk membebaskan mereka 
yang bersalah atas pembunuhan 
dari cengkeraman keadilan, yang 
hampir dilaksanakan menurut 
hukum.

30 dan mereka menantang hu-
kum dan hak-hak negeri mereka; 
dan mereka membuat perjan-
jian satu sama lain untuk meng-
hancurkan penguasa, dan untuk 
menetapkan seorang a raja atas 
negeri itu, agar negeri itu hen-
daknya tidak lagi berada dalam 
kemerdekaan tetapi hendaknya 
tunduk kepada raja.

PaSal 7

Hakim kepala dibunuh, pemerin-
tahan dihancurkan, dan orang-orang 
terbagi ke dalam suku-suku—Yakub, 
seorang anti-Kristus, menjadi raja 
dari sebuah komplotan rahasia—
Nefi mengkhotbahkan pertobatan 
dan iman kepada Kristus—Para 
malaikat melayaninya setiap hari, 
dan dia menghidupkan kembali sau-
dara laki-lakinya dari yang mati—
Banyak yang bertobat dan dibaptis. 
Kira-kira tahun 30–33 M.

Sekarang, lihatlah, aku akan 
memperlihatkan kepadamu 
bahwa mereka tidak menetap-
kan seorang raja atas negeri; te-
tapi pada tahun yang sama ini, 
ya, tahun ketigapuluh, mereka 
menghancurkan kursi keha-
kiman, ya, membunuh hakim 
kepala negeri.

2 dan orang-orang terbagi yang 
satu melawan yang lain; dan 
mereka berpisah yang satu dari 
yang lain menjadi suku-suku, se-
tiap orang menurut keluarganya 
dan kerabat dan teman-teman-
nya; dan demikianlah mereka 
menghancurkan pemerintahan 
negeri.

3 dan setiap suku menetapkan 
kepala atau pemimpin atas diri 
mereka; dan demikianlah mereka 
menjadi suku-suku dan pemim-
pin suku.

4 Sekarang, lihatlah, tak ada 
seorang pun di antara mereka 
yang tidak memiliki keluarga 
yang banyak dan banyak ke-
rabat dan teman; oleh karena 
itu suku-suku mereka menjadi 
amat besar.

5 Sekarang, semuanya ini ter-
jadi, dan belum ada peperangan 
sejauh ini di antara mereka; dan 
semua kedurhakaan ini telah da-
tang ke atas orang-orang karena 
mereka a menyerahkan diri pada 
kuasa Setan.

6 dan aturan-aturan pemerintah 
dihancurkan, karena a komplotan 

 28 b hel. 6:26–30.
 30 a 1 Sam. 8:5–7;  

alma 51:5.
7 5 a rm. 6:13–16;  

alma 10:25.
 6 a 2 Ne. 9:9.
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rahasia dari teman dan kerabat 
dari mereka yang membunuh 
para nabi.

7 dan mereka menyebabkan 
perselisihan yang besar di ne-
geri itu, sedemikian rupa se-
hingga bagian yang lebih saleh 
dari orang-orang telah hampir 
seluruhnya menjadi jahat; ya, 
hanya ada sedikit yang saleh di 
antara mereka.

8 dan demikianlah enam tahun 
belum berlalu sejak bagian yang 
lebih banyak dari orang-orang 
telah berpaling dari kesalehan 
mereka, seperti anjing kembali 
pada a muntahannya, atau seperti 
induk babi kembali ke kubang-
annya dalam lumpur.

9 Sekarang, komplotan rahasia 
ini, yang telah membawa demi-
kian besar kedurhakaan kepada 
orang-orang, berkumpul ber-
sama, dan menempatkan seba-
gai kepala mereka seorang pria 
yang mereka sebut yakub;

10 dan mereka menyebutnya 
raja mereka; oleh karena itu dia 
menjadi raja atas gerombolan ja-
hat ini; dan dia adalah salah se-
orang yang paling utama yang 
telah memberikan suaranya me-
nentang para nabi yang bersaksi 
tentang yesus.

11 dan terjadilah bahwa mereka 
tidak demikian besar dalam jum-
lahnya seperti suku-suku dari 
orang-orang, yang dipersatu-
kan bersama kecuali bahwa para 
pemimpin mereka menegakkan 

hukum mereka, setiap orang 
menurut sukunya; walaupun 
demikian mereka adalah mu-
suh; sekalipun mereka bukan-
lah orang-orang saleh, namun 
mereka bersatu dalam kebencian 
dari mereka yang telah masuk ke 
dalam perjanjian untuk meng-
hancurkan pemerintahan.

12 Oleh karena itu, yakub meli-
hat bahwa musuh mereka lebih 
banyak daripada mereka, dia se-
bagai raja gerombolan itu, oleh 
karena itu, dia memerintahkan 
orang-orangnya agar mereka 
hendaknya melakukan pelarian 
diri mereka ke bagian negeri 
paling utara, dan di sana mem-
bangun bagi mereka sendiri se-
buah a kerajaan, sampai mereka 
digabungi oleh para pembelot, 
(karena dia menyanjung-nyan-
jung mereka bahwa akan ada 
banyak pembelot) dan mereka 
menjadi cukup kuat untuk ber-
juang melawan suku-suku dari 
orang-orang itu; dan mereka me-
lakukan demikian.

13 dan sedemikian lekasnya 
pergerakan barisan mereka se-
hingga tidak dapat dirintangi 
sampai mereka telah keluar dari 
jangkauan orang-orang. dan de-
mikianlah berakhir tahun ketiga 
puluh; dan demikianlah urusan 
dari orang-orang Nefi.

14 dan terjadilah pada tahun 
ketiga puluh dan satu bahwa me-
reka terbagi ke dalam suku-suku, 
setiap orang menurut keluarga, 

 8 a ams. 26:11; 2 Ptr. 2:22.  12 a 3 Ne. 6:30.
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kerabat dan teman-temannya; 
walaupun demikian mereka telah 
sampai pada kesepakatan bahwa 
mereka tidak akan pergi berpe-
rang satu sama lain; tetapi me-
reka tidak bersatu sehubungan 
dengan hukum mereka, dan cara 
pemerintahan mereka, karena 
itu ditegakkan menurut pikiran 
orang-orang yang adalah kepala 
mereka dan pemimpin mereka. 
tetapi mereka menegakkan hu-
kum-hukum yang sangat ketat 
bahwa tidak satu suku pun hen-
daknya melanggar melawan yang 
lain, sedemikian rupa sehingga 
dalam suatu tingkat tertentu me-
reka memperoleh kedamaian di 
negeri itu; walaupun demikian 
hati mereka dipalingkan dari 
tuhan allah mereka, dan mereka 
merajam para nabi dan mengusir 
mereka dari antara mereka.

15 dan terjadilah bahwa a Nefi—
setelah dikunjungi oleh malaikat 
dan juga suara tuhan, oleh ka-
rena itu setelah melihat para ma-
laikat, dan menjadi saksi mata, 
dan setelah memiliki kuasa di-
berikan kepadanya sehingga dia 
boleh mengetahui mengenai pela-
yanan Kristus, dan juga menjadi 
saksi mata atas cepat kembalinya 
mereka dari kesalehan pada keja-
hatan dan kekejian mereka;

16 Oleh karena itu, karena dipi-
lukan oleh kekerasan hati mereka 
dan kebutaan pikiran mereka—
pergi ke antara mereka pada 

tahun yang sama itu, dan mulai 
bersaksi, dengan berani, perto-
batan dan pengampunan akan 
dosa-dosa melalui iman kepada 
tuhan yesus Kristus.

17 dan dia melayani banyak hal 
kepada mereka; dan semuanya ti-
dak dapat dituliskan, dan seba-
gian darinya tidak akan cukup, 
oleh karena itu, itu tidak ditulis-
kan dalam kitab ini. dan Nefi me-
layani dengan a kuasa dan dengan 
wewenang yang besar.

18 dan terjadilah bahwa me-
reka marah terhadapnya, bah-
kan karena dia memiliki kuasa 
yang lebih besar daripada me-
reka, karena a tidaklah mungkin 
bahwa mereka dapat tidak me-
mercayai perkataannya, karena 
demikian besar imannya kepada 
tuhan yesus Kristus sehingga 
para malaikat melayaninya se-
tiap hari.

19 dan dalam nama yesus dia 
mengusir iblis dan a roh jahat; 
dan bahkan saudara laki-laki-
nya dia hidupkan kembali dari 
yang mati, setelah dia dirajam 
dan menderita kematian oleh 
orang-orang.

20 dan orang-orang melihat-
nya, dan bersaksi tentangnya, 
dan marah terhadapnya karena 
kuasanya; dan dia juga melaku-
kan a lebih banyak lagi mukji-
zat, di mata orang-orang, dalam 
nama yesus.

21 dan terjadilah bahwa tahun 

 15 a 3 Ne. 1:2.
 17 a PtS Kuasa.
 18 a 2 Ne. 33:1;  

alma 4:19.
 19 a PtS roh—roh-roh 

jahat.

 20 a 3 Ne. 8:1.
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ketiga puluh dan satu berlalu, 
dan hanya ada sedikit yang di-
insafkan kepada tuhan; tetapi 
sebanyak yang diinsafkan be-
nar-benar menandakan kepada 
orang-orang bahwa mereka te-
lah dikunjungi oleh kuasa dan 
roh allah, yang berada di da-
lam yesus Kristus, kepada siapa 
mereka percaya.

22 dan sebanyak yang iblis-
nya telah diusir dari mereka, 
dan disembuhkan dari penya-
kit mereka dan kelemahan me-
reka, benar-benar menyatakan 
kepada orang-orang bahwa me-
reka telah digerakkan oleh roh 
allah, dan telah disembuhkan; 
dan mereka juga memperlihat-
kan tanda-tanda dan melaku-
kan beberapa mukjizat di antara 
orang-orang.

23 demikianlah berlalu juga ta-
hun ketiga puluh dan dua. dan 
Nefi berseru kepada orang-orang 
pada permulaan tahun ketiga 
puluh dan tiga; dan dia meng-
khotbahkan kepada mereka per-
tobatan dan pengampunan akan 
dosa-dosa.

24 Sekarang, aku mau kamu 
juga mengingat, bahwa tak ada 
seorang pun yang dibawa pada 
pertobatan yang tidak a dibaptis 
dengan air.

25 Oleh karena itu, ada ditah-
biskan oleh Nefi, para pria un-
tuk pelayanan ini, agar mereka 
semua yang akan datang kepada 

mereka hendaknya dibaptis de-
ngan air, dan ini sebagai saksi 
dan kesaksian di hadapan allah, 
dan kepada orang-orang, bahwa 
mereka telah bertobat dan mene-
rima a pengampunan akan dosa-
dosa mereka.

26 dan ada banyak pada per-
mulaan tahun ini yang dibaptis 
untuk pertobatan; dan demiki-
anlah bagian yang lebih banyak 
dari tahun itu berlalu.

PaSal 8

Angin ribut, gempa bumi, keba-
karan, angin puyuh, dan kehebohan 
alam mempersaksikan penyaliban 
Kristus—Banyak orang dihancur-
kan—Kegelapan menutupi negeri 
itu selama tiga hari—Mereka yang 
tetap tinggal meratapi nasib mereka. 
Kira-kira tahun 33–34 M.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
menurut catatan kami, dan kami 
tahu catatan kami benar, ka-
rena lihatlah, adalah seorang 
pria yang saleh yang membuat 
catatan itu—karena dia benar-
benar melakukan banyak a muk-
jizat dalam b nama yesus; dan 
tidak ada seorang pun yang da-
pat melakukan mukjizat dalam 
nama yesus kecuali dia telah di-
bersihkan setiap bagian kecil dari 
kedurhakaannya—

2 dan sekarang, terjadilah, jika 

 24 a PtS Baptis, Baptisan.
 25 a a&P 20:37. 

PtS Pengampunan 

akan dosa-dosa.
8 1 a 3 Ne. 7:19–20; 

morm. 9:18–19.

  b Kis. 3:6;  
yakub 4:6.
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tidak ada kesilapan dibuat oleh 
pria ini dalam perhitungan waktu 
kami, tahun a ketiga puluh dan 
tiga telah berlalu;

3 dan orang-orang mulai meng-
harapkan dengan kesungguhan 
yang besar untuk tanda yang te-
lah diberikan oleh Nabi Samuel, 
si orang laman, ya, untuk waktu 
ketika akan ada a kegelapan un-
tuk kurun waktu tiga hari di atas 
permukaan negeri.

4 dan mulai ada keraguan dan 
perbantahan yang besar di antara 
orang-orang, terlepas dari sede-
mikian banyaknya a tanda yang 
telah diberikan.

5 dan terjadilah pada tahun ke-
tiga puluh dan empat, dalam bu-
lan pertama, pada hari keempat 
bulan itu, timbullah badai yang 
dahsyat, seperti yang belum per-
nah dikenal di seluruh negeri.

6 dan terjadilah juga angin ri-
but yang dahsyat dan mena-
kutkan; dan ada a guntur yang 
menakutkan, sedemikian rupa 
sehingga b mengguncangkan se-
luruh daratan seolah-olah ham-
pir terbelah.

7 dan ada kilat yang amat ta-
jam, seperti yang belum pernah 
dikenal di seluruh negeri.

8  d a n  a K o t a  Z a r a h e m l a 
terbakar.

9 dan Kota moroni tenggelam 
ke kedalaman laut, dan penghu-
ninya terbenam.

10 dan tanah terangkat ke atas 
Kota moroniha, sehingga di tem-
pat kota itu telah menjadi gunung 
yang besar.

11 dan ada kehancuran yang 
dahsyat dan menakutkan di ta-
nah sebelah selatan.

12 tetapi lihatlah, ada kehan-
curan yang lebih dahsyat dan 
menakutkan di tanah sebelah 
utara; karena lihatlah, seluruh 
permukaan tanah berubah, ka-
rena angin ribut dan angin pu-
yuh, dan guntur dan kilat, dan 
guncangan yang amat dahsyat 
dari seluruh daratan;

13 dan a jalan-jalan raya terbe-
lah, dan jalan-jalan datar rusak, 
dan banyak tempat yang mulus 
menjadi kasar.

14 dan banyak kota besar dan 
terkemuka a tenggelam, dan ba-
nyak yang terbakar, dan banyak 
yang terguncang sampai gedung-
gedungnya telah roboh ke tanah, 
dan penghuninya terbunuh, dan 
tempat-tempat itu ditinggalkan 
telantar.

15 dan ada beberapa kota yang 
tersisa; tetapi kerusakannya amat-
lah hebat, dan ada banyak orang 
di dalamnya yang terbunuh.

16 dan ada sebagian yang ter-
bawa pergi dalam angin puyuh;  
dan ke mana mereka pergi tak se-
orang pun tahu, mereka hanya tahu  
bahwa mereka terbawa pergi.

17 dan demikianlah permukaan 

 2 a 3 Ne. 2:8.
 3 a 1 Ne. 19:10;  

hel. 14:20, 27;  
3 Ne. 10:9.

 4 a PtS Penyaliban.
 6 a 1 Ne. 19:11;  

hel. 14:21.
  b mat. 27:45, 50–51.

 8 a 4 Ne. 1:7–8.
 13 a hel. 14:24;  

3 Ne. 6:8.
 14 a 1 Ne. 12:4.
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seluruh daratan berubah bentuk, 
karena angin ribut, dan guntur, 
dan kilat, dan gempa bumi.

18 dan lihatlah, a batu-batu ka-
rang terkoyak menjadi dua; itu 
terpecah-pecah di atas permu-
kaan seluruh daratan, sedemi-
kian rupa sehingga ditemukan 
dalam kepingan yang terpecah-
pecah, dan dalam lapisan dan 
dalam retakan, di atas seluruh 
permukaan negeri.

19 dan terjadilah bahwa ketika 
guntur, dan kilat, dan badai, dan 
angin ribut, dan gempa pada 
bumi berhenti—karena lihatlah, 
itu berlangsung selama kurun 
waktu kira-kira a tiga jam; dan 
dikatakan oleh sebagian orang 
bahwa waktunya lebih lama; wa-
laupun demikian, segala sesuatu 
yang dahsyat dan menakutkan 
ini terjadi dalam kurun waktu 
kira-kira tiga jam—dan kemu-
dian lihatlah, ada kegelapan di 
atas permukaan negeri.

20 dan terjadilah bahwa ada 
kegelapan yang pekat di selu-
ruh permukaan negeri, sedemi-
kian rupa sehingga penghuninya 
yang tidak roboh dapat a merasa-
kan b tabir kegelapan itu;

21 dan tidak dapat ada cahaya, 
karena kegelapan itu, tidak juga 
lilin, tidak juga obor; tidak juga 
dapat api tersulut dengan kayu 
mereka yang bagus dan amat ke-
ring, sehingga tidak dapat ada ca-
haya apa pun sama sekali;

22 dan tidak ada cahaya apa 
pun yang terlihat, tidak juga 
api, tidak juga cahaya redup, ti-
dak juga matahari, tidak juga bu-
lan, tidak juga bintang, karena 
sedemikian pekatnya kabut ke-
gelapan yang ada di atas permu-
kaan negeri.

23 dan terjadilah bahwa hal itu 
berlangsung untuk kurun waktu 
a tiga hari bahwa tidak ada cahaya 
yang terlihat; dan ada duka nes-
tapa dan raungan dan tangisan 
yang hebat di antara semua orang 
secara berkelanjutan; ya, hebat-
lah rintihan orang-orang, ka-
rena kegelapan dan kehancuran 
hebat yang telah datang ke atas 
diri mereka.

24 dan di satu tempat mereka 
terdengar berseru, mengatakan: 
ah, andaikata kita telah berto-
bat sebelum hari yang dahsyat 
dan menakutkan ini, maka sau-
dara-saudara kita akan dibiarkan 
hidup, dan mereka tidak akan ter-
bakar di Kota a Zarahemla yang 
besar itu.

25 dan di tempat lain mereka 
terdengar berseru dan berduka 
nestapa, mengatakan: ah, andai-
kata kita telah bertobat sebelum 
hari yang besar dan menakutkan 
ini, dan tidak membunuh dan 
merajam para nabi, dan mengusir 
mereka; maka ibu kita dan putri 
kita yang rupawan, dan anak 
kita akan dibiarkan hidup, dan 
tidak terkubur di Kota moroniha 

 18 a hel. 14:21–22.
 19 a luk. 23:44.

 20 a Kel. 10:21–22.
  b 1 Ne. 12:5; 19:11.

 23 a 1 Ne. 19:10.
 24 a hel. 13:12.
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yang besar itu. dan demikianlah 
raungan orang-orang hebat dan 
menakutkan.

PaSal 9

Dalam kegelapan, suara Kristus 
mempermaklumkan kehancuran ba-
nyak orang dan kota karena kejahatan 
mereka—Dia juga mempermaklum-
kan keilahian-Nya, mengumumkan 
bahwa hukum Musa digenapi, dan 
mengajak orang-orang untuk da-
tang kepada-Nya dan diselamatkan.  
Kira-kira tahun 34 M.

dan terjadilah bahwa ada a sua-
ra yang terdengar di antara  
seluruh penghuni bumi, di atas 
seluruh permukaan negeri, 
menyerukan:

2 Celakalah, celakalah, celaka-
lah orang-orang ini; a celakalah 
penghuni seluruh bumi kecuali 
mereka akan bertobat; karena 
iblis b tertawa, dan para malai-
katnya bersukacita, karena ter-
bunuhnya para putra dan putri 
umat-Ku yang rupawan; dan 
adalah karena kedurhakaan dan 
kekejian mereka sehingga me-
reka roboh!

3 lihatlah, Kota Zarahemla 
yang besar itu telah aku bakar 
dengan api, dan penghuninya.

4 dan lihatlah, Kota moroni 
yang besar itu telah aku sebab-
kan untuk ditenggelamkan ke 

kedalaman laut, dan penghuni-
nya untuk dibenamkan.

5 dan lihatlah, Kota moroniha 
yang besar itu telah aku tutupi 
dengan tanah, dan penghuninya, 
untuk menyembunyikan kedur-
hakaan mereka dan kekejian me-
reka dari hadapan muka-Ku, agar 
darah para nabi dan orang suci ti-
dak akan datang lagi kepada-Ku 
menentang mereka.

6 dan lihatlah, Kota Gilgal telah 
aku sebabkan untuk ditengge-
lamkan, dan penghuninya untuk 
dikubur di kedalaman tanah;

7 ya, dan Kota Oniha dan peng-
huninya, dan Kota mokum, 
dan penghuninya, dan Kota 
yerusalem dan penghuninya; 
dan a air telah aku sebabkan un-
tuk datang sebagai pengganti-
nya, untuk menyembunyikan 
kejahatan dan kekejian mereka 
dari hadapan muka-Ku, agar da-
rah para nabi dan orang suci ti-
dak akan datang lagi kepada-Ku 
menentang mereka.

8 dan lihatlah, Kota Gadiandi, 
dan Kota Gadiomna, dan Kota 
yakub, dan Kota Gimgimno, 
semua ini telah aku sebabkan 
untuk ditenggelamkan, dan 
membuat a bukit dan lembah di 
tempatnya; dan penghuninya 
telah aku kubur di kedalaman 
tanah, untuk menyembunyikan 
kejahatan dan kekejian mereka 
dari hadapan muka-Ku, agar 
darah para nabi dan orang suci 

9 1 a 1 Ne. 19:11;  
3 Ne. 11:10.

 2 a mat. 11:20–21.
  b musa 7:26.

 7 a yeh. 26:19.
 8 a 1 Ne. 19:11.
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tidak akan datang lagi kepada-Ku 
menentang mereka.

9 dan lihatlah, Kota yakobugat 
yang besar itu, yang dihuni oleh 
rakyat dari raja yakub, telah aku 
sebabkan untuk dibakar dengan 
api karena dosa-dosa mereka dan 
kejahatan mereka, yang melebihi 
segala kejahatan seluruh bumi, 
karena a pembunuhan dan kom-
plotan rahasia mereka; karena 
merekalah yang menghancurkan 
kedamaian umat-Ku dan peme-
rintahan negeri; oleh karena itu 
aku sebabkan itu untuk dibakar, 
untuk b menghancurkan mereka 
dari hadapan muka-Ku, agar da-
rah para nabi dan orang suci ti-
dak akan datang lagi kepada-Ku 
menentang mereka.

10 dan lihatlah, Kota laman, 
dan Kota yos, dan Kota Gad, dan 
Kota Kiskumen, telah aku sebab-
kan untuk dibakar dengan api, 
dan penghuninya, karena keja-
hatan mereka dalam mengusir 
para nabi, dan merajam mereka 
yang aku utus untuk memak-
lumkan kepada mereka mengenai 
kejahatan mereka dan kekejian 
mereka.

11 dan karena mereka meng usir 
mereka semua, sehingga tak ada 
seorang pun yang saleh di antara 
mereka, aku menurunkan a api 
dan menghancurkan mereka, 

agar kejahatan dan kekejian me-
reka boleh disembunyikan dari 
hadapan muka-Ku, agar darah 
para nabi dan orang suci yang 
aku utus ke antara mereka boleh 
tidak berseru kepada-Ku b dari ta-
nah menentang mereka.

12 dan a banyak kehancuran he-
bat telah aku sebabkan untuk 
datang ke atas negeri ini, dan 
ke atas orang-orang ini, karena 
kejahatan mereka dan kekejian 
mereka.

13 hai kamu semua yang a di-
biarkan hidup karena kamu 
lebih saleh daripada mereka, 
apakah kamu tidak akan seka-
rang kembali kepada-Ku, dan 
bertobat dari dosa-dosamu, 
dan diinsafkan, agar aku boleh 
b menyembuhkanmu?

14 ya, sesungguhnya aku ber-
kata kepadamu, jika kamu akan 
a datang kepada-Ku kamu akan 
memperoleh b kehidupan kekal. 
lihatlah, c lengan belas kasih-
an-Ku terulur ke arahmu, dan ba-
rang siapa akan datang, dia akan 
aku terima; dan diberkatilah me-
reka yang datang kepada-Ku.

15 lihatlah, aku adalah yesus 
Kristus Putra allah. aku a men-
ciptakan langit dan bumi, dan 
segala sesuatu yang ada di da-
lamnya. aku berada bersama 
Bapa sejak awal. b aku berada di 

 9 a hel. 6:17–18, 21.
  b mosia 12:8.
 11 a 2 raj. 1:9–16;  

hel. 13:13.
  b Kej. 4:10.
 12 a 3 Ne. 8:8–10, 14.
 13 a 3 Ne. 10:12.

  b yer. 3:22;  
3 Ne. 18:32.

 14 a 2 Ne. 26:24–28;  
alma 5:33–36.

  b yoh. 3:16.
  c alma 19:36.
 15 a yoh. 1:1–3;  

Kol. 1:16;  
hel. 14:12;  
eter 4:7;  
a&P 14:9.

  b yoh. 17:20–22;  
3 Ne. 11:27;  
19:23, 29.
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dalam Bapa, dan Bapa di dalam 
aku; dan di dalam aku Bapa te-
lah memuliakan nama-Nya.

16 aku datang kepada umat 
milik-Ku, dan umat milik-Ku ti-
dak a menerima-Ku. dan tulisan 
suci mengenai kedatangan-Ku 
digenapi.

17 dan sebanyak yang telah me-
nerima-Ku, kepada mereka te-
lah aku a berikan untuk menjadi 
putra allah; dan bahkan demiki-
anlah akan aku berikan kepada 
sebanyak yang akan percaya 
pada nama-Ku, karena lihatlah, 
melalui aku b penebusan datang, 
dan di dalam aku c hukum musa 
digenapi.

18 aku adalah a terang dan ke-
hidupan dunia. aku adalah b alfa 
dan Omega, yang awal dan yang 
akhir.

19 dan kamu akan mempersem-
bahkan kepada-Ku a bukan lagi pe-
numpahan darah; ya, kurbanmu 
dan persembahan bakaranmu 
akan diakhiri, karena aku tidak 
akan menerima kurbanmu dan 
persembahan bakaranmu.

20 dan kamu akan memper-
sembahkan sebagai a kurban ke-
pada-Ku hati yang hancur dan 
roh yang menyesal. dan barang 
siapa datang kepadaKu dengan 
hati yang hancur dan roh yang 

menyesal, dia akan aku b baptis 
dengan api dan dengan roh Ku-
dus, bahkan seperti orang-orang 
laman, karena iman mereka ke-
pada-Ku pada waktu keinsafan 
mereka, dibaptis dengan api dan 
dengan roh Kudus, dan mereka 
tidak mengetahuinya.

21 lihatlah, aku telah datang 
ke dunia untuk membawa pene-
busan bagi dunia, untuk menye-
lamatkan dunia dari dosa.

22 Oleh karena itu, barang si-
apa a bertobat dan datang kepa-
da-Ku seperti seorang b anak kecil, 
dia akan aku terima, karena un-
tuk yang demikianlah kerajaan 
allah. lihatlah, untuk yang de-
mikianlah telah aku c serahkan 
nyawa-Ku, dan telah mengam-
bilnya kembali; oleh karena itu 
bertobatlah, dan datanglah kepa-
da-Ku kamu ujung-ujung bumi, 
dan diselamatkanlah.

PaSal 10

Ada keheningan di negeri itu selama 
berjam-jam—Suara Kristus berjanji 
untuk mengumpulkan umat-Nya ba-
gaikan induk ayam mengumpulkan 
anak-anaknya—Bagian yang lebih 
saleh dari orang-orang telah dilin-
dungi. Kira-kira tahun 34–35 M.

 16 a yoh. 1:11;  
a&P 6:21.

 17 a yoh. 1:12.  
PtS manusia— 
manusia, berpotensi 
untuk menjadi se-
perti Bapa Surgawi; 
Putra dan Putri 

allah.
  b PtS Penebusan.
  c 3 Ne. 12:19, 46–47; 

15:2–9.
 18 a PtS terang Kristus.
  b Why. 1:8.  

PtS alfa dan Omega.
 19 a alma 34:13.

 20 a 3 Ne. 12:19;  
a&P 20:37.

  b 2 Ne. 31:13–14.
 22 a PtS Pertobatan.
  b mrk. 10:15;  

mosia 3:19;  
3 Ne. 11:37–38.

  c yoh. 10:15–18.
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dan sekarang, lihatlah, terjadi-
lah bahwa semua orang di negeri 
itu mendengar perkataan ini, dan 
bersaksi tentangnya. dan setelah 
perkataan ini ada keheningan di 
negeri itu untuk kurun waktu 
berjam-jam;

2 Karena sedemikian besarnya 
ketercengangan orang-orang se-
hingga mereka berhenti meratap 
dan meraung karena kehilangan 
kerabat mereka yang telah terbu-
nuh; oleh karena itu ada kehe-
ningan di seluruh negeri selama 
berjam-jam.

3 dan terjadilah bahwa datang 
lagi suatu suara kepada orang-
orang, dan semua orang mende-
ngar, dan bersaksi tentangnya, 
mengatakan:

4 hai kamu orang-orang dari 
a kota-kota besar ini yang telah 
jatuh, yang adalah keturunan 
yakub, ya, yang adalah dari bani 
israel, betapa seringnya telah 
aku kumpulkan kamu bagai-
kan induk ayam mengumpulkan 
anak-anaknya di bawah sayap-
nya, dan telah b memeliharamu.

5 dan lagi, a betapa seringnya 
hendak aku kumpulkan kamu 
bagaikan induk ayam mengum-
pulkan anak-anaknya di bawah 
sayapnya, ya, hai kamu orang-
orang dari bani israel, yang telah 
jatuh; ya, hai kamu orang-orang 
dari bani israel, kamu yang ber-
diam di yerusalem, seperti kamu 

yang telah jatuh; ya, betapa se-
ringnya hendak aku kumpulkan 
kamu bagaikan induk ayam me-
ngumpulkan anak-anaknya, dan 
kamu tidak mau.

6 hai kamu bani israel yang te-
lah aku a biarkan hidup, betapa 
seringnya hendak aku kumpul-
kan kamu bagaikan induk ayam 
mengumpulkan anak-anaknya 
di bawah sayapnya, jika kamu 
mau bertobat dan b kembali ke-
pada-Ku dengan maksud c hati 
yang sepenuhnya.

7 tetapi jika tidak, hai bani 
israel, tempat-tempat kediam-
anmu akan menjadi telantar 
sampai waktu digenapinya a per-
janjian dengan leluhurmu.

8 dan sekarang, terjadilah 
bahwa setelah orang-orang men-
dengar perkataan ini, lihatlah, 
mereka mulai menangis dan 
meraung-raung lagi karena ke-
hilangan kerabat dan teman-te-
man mereka.

9 dan terjadilah bahwa demiki-
anlah tiga hari itu berlalu. dan itu 
pada pagi hari, dan a kegelapan 
terserak dari permukaan negeri, 
dan tanah berhenti bergetar, dan 
batu-batu karang berhenti terko-
yak, dan rintihan yang mengeri-
kan berhenti, dan semua bunyi 
yang gaduh berlalu.

10 dan tanah menyatu bersama 
kembali, sehingga bertahan; dan 
duka nestapa, dan tangisan, dan 

10 4 a 3 Ne. 8:14.
  b 1 Ne. 17:3.
 5 a mat. 23:37;  

a&P 43:24–25.

 6 a 3 Ne. 9:13.
  b 1 Sam. 7:3;  

hel. 13:11;  
3 Ne. 24:7.

  c yeh. 36:26.
 7 a PtS Perjanjian.
 9 a 3 Ne. 8:19. 
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ratapan orang-orang yang dibi-
arkan hidup berhenti; dan duka 
nestapa mereka berbalik men-
jadi sukacita, dan ratapan mereka 
menjadi pujian dan ungkapan te-
rima kasih kepada tuhan yesus 
Kristus, Penebus mereka.

11 dan sejauh inilah tulisan suci 
a digenapi yang telah diucapkan 
oleh para nabi.

12 dan adalah a bagian orang 
yang lebih saleh yang diselamat-
kan, dan adalah mereka yang 
menerima para nabi dan tidak 
merajam mereka; dan adalah me-
reka yang tidak menumpahkan 
darah para orang suci, yang di-
biarkan hidup—

13 dan mereka dibiarkan hidup 
dan tidak tenggelam dan terku-
bur di dalam tanah; dan mereka 
tidak terbenam di kedalaman 
laut; dan mereka tidak terbakar 
oleh api, tidak juga mereka ro-
boh dan terlumat sampai mati; 
dan mereka tidak terbawa pergi 
dalam angin puyuh; tidak juga 
mereka dikuasai oleh tabir asap 
dan kegelapan.

14 dan sekarang, barang siapa 
membaca, biarlah dia mengerti; 
dia yang memiliki tulisan suci, 
biarlah dia a menyelidikinya, dan 
menyaksikan dan melihat apakah 
semua kematian dan kehancuran 
ini oleh api, dan oleh asap, dan 
oleh angin ribut, dan oleh angin 
puyuh, dan oleh b terbukanya 

tanah untuk menerima mereka, 
dan segala hal ini bukanlah un-
tuk digenapinya nubuat-nubuat 
dari banyak nabi kudus.

15 lihatlah, aku berkata ke-
padamu, ya, banyak yang telah 
bersaksi tentang hal-hal ini pada 
kedatangan Kristus, dan a dibu-
nuh karena mereka bersaksi ten-
tang hal-hal ini.

16 ya, Nabi a Zenos bersaksi ten-
tang hal-hal ini, dan juga Zenok 
berbicara mengenai hal-hal ini, 
karena mereka bersaksi secara 
khusus mengenai kami, yang 
adalah sisa benih keturunan 
mereka.

17 lihatlah, bapa kami yakub 
juga bersaksi mengenai a sisa be-
nih keturunan yusuf. dan lihat-
lah, bukankah kami adalah sisa 
benih keturunan yusuf? dan 
hal-hal ini yang bersaksi tentang 
kami, apakah itu tidak tertulis di 
atas lempengan-lempengan dari 
kuningan yang bapa kami lehi 
bawa dari yerusalem?

18 dan terjadilah bahwa pada 
akhir tahun ketiga puluh dan 
empat, lihatlah, aku akan mem-
perlihatkan kepadamu bahwa 
orang-orang Nefi yang dibiar-
kan hidup, dan juga mereka 
yang telah disebut orang-orang 
laman, yang telah dibiarkan hi-
dup, memiliki kemurahan yang 
besar diperlihatkan kepada me-
reka, dan berkat-berkat yang 

 11 a Kis. 3:18–20.
 12 a 2 Ne. 26:8;  

3 Ne. 9:13.
 14 a PtS tulisan Suci—

Nilai tulisan suci.
  b 1 Ne. 19:11;  

2 Ne. 26:5.
 15 a PtS martir.

 16 a hel. 8:19–20.
 17 a 2 Ne. 3:4–5;  

alma 46:24;  
3 Ne. 5:23–24.
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besar dicurahkan ke atas kepala 
mereka, sedemikian rupa se-
hingga segera setelah a kenaikan 
Kristus ke surga dia benar-be-
nar menyatakan diri-Nya kepada 
mereka—

19 a memperlihatkan tubuh-
Nya kepada mereka, dan mela-
yani mereka; dan sebuah laporan 
tentang pelayanan-Nya akan di-
berikan setelah ini. Oleh karena  
itu untuk waktu ini aku meng-
akhiri perkataanku.

yesus Kristus memperlihatkan 
diri-Nya kepada orang-orang 
Nefi, sewaktu khalayak ramai 
berkumpul bersama di tanah 
Kelimpahan, dan melayani me-
reka; dan dengan cara inilah dia 
memperlihatkan diri-Nya ke-
pada mereka.

Meliputi Pasal 11 sampai dengan 26.

PaSal 11

Bapa bersaksi tentang Putra Terka-
sih-Nya—Kristus menampakkan 
diri dan mempermaklumkan penda-
maian-Nya—Orang-orang meraba 
tanda luka di tangan dan kaki dan 
sisi-Nya—Mereka berseru Hosana—
Dia menyatakan aturan dan cara 
baptisan—Semangat perselisihan 
adalah dari iblis—Ajaran Kristus 
adalah bahwa manusia hendaknya 

percaya dan dibaptis dan menerima 
Roh Kudus. Kira-kira tahun 34 M.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
ada khalayak ramai berkumpul 
bersama, dari orang-orang Nefi, 
di sekitar bait suci yang berada 
di tanah Kelimpahan; dan me-
reka takjub dan terpukau satu 
sama lain, dan memperlihatkan 
satu sama lain a perubahan yang 
besar dan menakjubkan yang te-
lah terjadi.

2 dan mereka juga bercakap-ca-
kap tentang yesus Kristus ini, ten-
tang siapa a tanda telah diberikan 
mengenai kematian-Nya.

3 dan terjadilah bahwa saat me-
reka sedang bercakap-cakap de-
mikian satu sama lain, mereka 
mendengar a suara yang seolah-
olah datang dari langit; dan me-
reka mengarahkan mata mereka 
ke sekitarnya, karena mereka ti-
dak mengerti suara yang mereka 
dengar; dan itu bukanlah suara 
yang keras, tidak juga suara yang 
nyaring; walaupun demikian, 
dan sekalipun itu adalah b suara 
yang kecil itu menusuk mereka 
yang mendengar ke lubuk hati, 
sedemikian rupa sehingga tidak 
ada sebagian pun dari raga me-
reka yang tidak disebabkannya 
untuk berguncang; ya, itu me-
nusuk mereka bahkan ke dalam 
jiwa, dan menyebabkan hati me-
reka membara.

4 dan terjadilah bahwa kembali 

 18 a Kis. 1:9–11.
 19 a 3 Ne. 11:12–15.
11 1 a 3 Ne. 8:11–14.

 2 a hel. 14:20–27.
 3 a ul. 4:33–36;  

hel. 5:29–33.

  b 1 raj. 19:11–13;  
a&P 85:6.
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mereka mendengar suara itu, dan 
mereka tidak memahaminya.

5 dan lagi ketiga kalinya me-
reka mendengar suara itu, dan 
membuka telinga mereka untuk 
mendengarnya; dan mata mereka 
terarah pada suaranya; dan me-
reka memandang dengan mantap 
ke arah langit, dari mana suara 
itu datang.

6 dan lihatlah, yang ketiga kali 
mereka mengerti suara yang me-
reka dengar; dan itu berkata ke-
pada mereka:

7 lihatlah a Putra terkasih-Ku, 
b di dalam siapa aku sangat ber-
kenan, di dalam siapa aku telah 
memuliakan nama-Ku—dengar-
lah dia.

8 dan terjadilah, sewaktu me-
reka mengerti mereka mengarah-
kan mata mereka ke atas lagi ke 
arah langit; dan lihatlah, mereka 
a melihat seorang Pria turun dari 
langit; dan dia berbalutkan jubah 
putih; dan dia turun dan berdiri 
di tengah mereka; dan mata selu-
ruh khalayak ramai dipalingkan 
kepada-Nya, dan mereka tidak 
berani membuka mulut mereka, 
bahkan satu sama lain, dan ti-
dak mengetahui apa artinya itu, 
karena mereka berpikir seorang 
malaikatlah yang telah menam-
pakkan diri kepada mereka.

9 dan terjadilah bahwa dia 

mengulurkan tangan-Nya dan 
berfirman kepada orang-orang, 
memfirmankan:

10 lihatlah, aku adalah yesus 
Kristus, yang para nabi persaksi-
kan akan datang ke dunia.

11 dan lihatlah, aku adalah a te-
rang dan kehidupan dunia; dan 
aku telah minum dari b cawan pa-
hit yang telah Bapa berikan ke-
pada-Ku, dan telah memuliakan 
Bapa dengan c mengambil ke atas 
diri-Ku dosa-dosa dunia, yang di 
dalamnya aku telah membiarkan 
d kehendak Bapa dalam segala se-
suatu sejak awal.

12 dan terjadilah bahwa ketika 
yesus telah memfirmankan fir-
man ini seluruh khalayak ramai 
jatuh ke tanah; karena mereka 
ingat bahwa telah a dinubuatkan 
di antara mereka bahwa Kristus 
akan memperlihatkan diri-Nya 
kepada mereka setelah kenaik-
an-Nya ke surga.

13  dan ter jadi lah  bahwa 
tuhan berfirman kepada me-
reka memfirmankan:

14 Bangkit dan majulah kepa-
da-Ku, agar kamu boleh a men-
cucukkan tanganmu ke sisi-Ku, 
dan juga agar kamu boleh b me-
raba tanda paku di tangan-Ku 
dan di kaki-Ku, agar kamu boleh 
tahu bahwa aku adalah c allah 
israel, dan allah seluruh d bumi, 

 7 a mat. 3:17; 17:5;  
JS—S 1:17.

  b 3 Ne. 9:15.
 8 a 1 Ne. 12:6;  

2 Ne. 26:1.
 11 a PtS terang Kristus.
  b mat. 26:39, 42.

  c yoh. 1:29;  
a&P 19:18–19.

  d mrk. 14:36;  
yoh. 6:38;  
a&P 19:2.

 12 a alma 16:20.
 14 a yoh. 20:27.

  b luk. 24:36–39;  
a&P 129:2.

  c yes. 45:3;  
3 Ne. 15:5.

  d 1 Ne. 11:6. 
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dan telah dibunuh untuk dosa-
dosa dunia.

15 dan terjadilah bahwa kha-
layak ramai maju, dan mencucuk-
kan tangan mereka ke sisi-Nya 
dan merasakan tanda paku di 
tangan-Nya dan di kaki-Nya; 
dan ini mereka lakukan, maju 
satu demi satu sampai mereka 
semua telah maju, dan melihat 
dengan mata mereka dan me-
rasakan dengan tangan mereka, 
dan mengetahui dengan suatu 
kepastian dan memberikan ke-
saksian, bahwa a itu adalah dia, 
tentang siapa ditulis oleh para 
nabi, yang akan datang.

16 dan ketika mereka semua 
telah maju dan telah menyak-
sikan bagi diri mereka sendiri, 
mereka berseru dengan seren-
tak, mengatakan:

17 hosana! terpujilah nama 
allah yang mahatinggi! dan me-
reka menjatuhkan diri di kaki 
yesus, dan a menyembah-Nya.

18 dan terjadilah bahwa dia 
berbicara kepada a Nefi (karena 
Nefi berada di antara khalayak 
ramai) dan dia memerintahkan-
nya agar dia hendaknya maju.

19 dan Nefi bangkit dan maju, 
dan membungkukkan dirinya 
di hadapan tuhan dan mencium 
kaki-Nya.

20 dan tuhan memerintahkan-

nya agar dia hendaknya bangkit. 
dan dia bangkit dan berdiri di 
hadapan-Nya.

21 dan tuhan berfirman kepa-
danya: aku memberi kepadamu 
a kuasa agar kamu akan b membap-
tis orang-orang ini ketika aku 
kembali naik ke surga.

22 dan lagi tuhan memang-
gil a yang lain, dan berfirman 
kepada mereka demikian juga; 
dan dia memberi kepada me-
reka kuasa untuk membaptis. 
dan dia berfirman kepada me-
reka: dengan cara ini akanlah 
kamu membaptis, dan b tidak 
akan ada perbantahan di an-
tara kamu.

23 Sesungguhnya aku berfir-
man kepadamu, bahwa barang 
siapa bertobat dari dosa-dosa-
nya melalui a perkataanmu, dan 
b berhasrat untuk dibaptis dalam 
nama-Ku, dengan cara ini akan-
lah kamu membaptis mereka—
lihatlah, kamu akan turun dan 
c berdiri di dalam air, dan dalam 
nama-Ku akanlah kamu mem-
baptis mereka.

24 dan sekarang, lihatlah, inilah 
perkataan yang akan kamu kata-
kan, memanggil mereka dengan 
nama, mengatakan:

25 dengan a wewenang yang 
diberikan kepadaku oleh yesus 
Kristus, aku membaptismu dalam 

 15 a PtS yesus Kristus—
Penampakan diri 
pascafana Kristus.

 17 a PtS ibadat.
 18 a 3 Ne. 1:2, 10.
 21 a PtS Kuasa.
  b PtS Baptis, Baptisan.

 22 a 1 Ne. 12:7;  
3 Ne. 12:1.

  b 3 Ne. 18:34.
 23 a 3 Ne. 12:2.
  b PtS Baptis,  

Baptisan— 
Syarat-syarat untuk 

baptisan.
  c 3 Ne. 19:10–13.
 25 a mosia 18:13;  

a&P 20:73.  
PtS Baptis,  
Baptisan—Wewe-
nang yang tepat.
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nama b Bapa, dan Putra, dan roh 
Kudus. amin.

26 dan kemudian akanlah kamu 
a mencelupkan mereka ke dalam 
air, dan tampil kembali keluar 
dari air.

27 dan menurut cara ini akan-
lah kamu membaptis dalam 
nama-Ku; karena lihatlah, se-
sungguhnya aku berfirman ke-
padamu, bahwa Bapa, dan Putra, 
dan roh Kudus adalah a satu; dan 
aku berada di dalam Bapa, dan 
Bapa di dalam aku, dan Bapa 
dan aku adalah satu.

28 dan menurut seperti yang te-
lah aku perintahkan kepadamu 
demikianlah kamu akan mem-
baptis. dan tidak akan ada a per-
bantahan di antara kamu, seperti 
yang telah ada hingga kini; tidak 
juga akan ada perbantahan di an-
tara kamu mengenai pokok-po-
kok ajaran-Ku, seperti yang telah 
ada hingga kini.

29 Karena sesungguhnya, se-
sungguhnya aku berfirman 
kepadamu, dia yang memiliki 
semangat a perselisihan bukan-
lah dari-Ku, tetapi dari b iblis, 
yang adalah bapa perselisihan, 
dan dia menghasut hati manusia 
untuk berselisih dengan amarah, 
satu sama lain.

30 lihatlah, ini bukanlah ajar-
an-Ku, untuk menghasut hati 
manusia dengan amarah, satu 
terhadap yang lain; tetapi inilah 
ajaran-Ku, bahwa hal-hal seperti 
itu hendaknya diakhiri.

31 lihatlah, sesungguhnya, 
sesungguhnya, aku berfirman 
kepadamu, aku akan memak-
lumkan kepadamu a ajaran-Ku.

32 dan inilah a ajaran-Ku, dan 
adalah ajaran yang telah Bapa be-
rikan kepada-Ku; dan aku mem-
berikan b kesaksian tentang Bapa, 
dan Bapa memberikan kesaksian 
tentang aku, dan c roh Kudus 
memberikan kesaksian tentang 
Bapa dan aku; dan aku mem-
berikan kesaksian bahwa Bapa 
memerintahkan semua orang, di 
mana pun, untuk bertobat dan 
percaya kepada-Ku.

33 dan barang siapa percaya 
kepada-Ku, dan a dibaptis, orang 
yang sama akan b diselamatkan; 
dan mereka adalah mereka yang 
akan c mewarisi kerajaan allah.

34 dan barang siapa tidak per-
caya kepada-Ku, dan tidak di-
baptis, akan dilaknat.

35 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, aku berfirman kepadamu, 
bahwa ini adalah ajaran-Ku, 
dan aku memberikan kesaksian 

 25 b PtS Ke-allah-an.
 26 a PtS Baptis,  

Baptisan—Baptisan 
melalui pencelupan.

 27 a yoh. 17:20–22;  
3 Ne. 28:10;  
morm. 7:7;  
a&P 20:28.

 28 a 1 Kor. 1:10;  

ef. 4:11–14;  
a&P 38:27.

 29 a 2 tim. 2:23–24; 
mosia 23:15. 
PtS Perselisihan.

  b tJS, ef. 4:26;  
mosia 2:32–33.

 31 a 2 Ne. 31:2–21.
 32 a PtS ajaran Kristus.

  b 1 yoh. 5:7.
  c 3 Ne. 28:11;  

eter 5:4.
 33 a mrk. 16:16.  

PtS Baptis, 
Baptisan—Penting.

  b PtS Keselamatan.
  c PtS Kemuliaan 

Selestial.
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tentangnya dari Bapa; dan ba-
rang siapa a percaya kepada-Ku 
percaya kepada Bapa juga; dan 
kepadanya akanlah Bapa mem-
berikan kesaksian tentang aku, 
karena dia akan mengunjungi-
nya b dengan api dan dengan 
c roh Kudus.

36 dan demikianlah Bapa akan 
memberikan kesaksian tentang 
aku, dan roh Kudus akan mem-
berikan kesaksian kepadanya 
tentang Bapa dan aku; karena 
Bapa, dan aku, dan roh Kudus 
adalah satu.

37 dan lagi aku berkata kepa-
damu, kamu mesti bertobat, dan 
a menjadi seperti anak kecil, dan 
dibaptis dalam nama-Ku, atau 
kamu sekali-kali tidak dapat me-
nerima hal-hal ini.

38 dan lagi aku berfirman ke-
padamu, kamu mesti bertobat, 
dan dibaptis dalam nama-Ku, 
dan menjadi seperti anak kecil, 
atau kamu sekali-kali tidak dapat 
mewarisi kerajaan allah.

39 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, aku berfirman kepadamu, 
bahwa ini adalah ajaran-Ku, dan 
barang siapa membangun di atas 
ini a membangun di atas batu ka-
rang-Ku, dan b gerbang-gerbang 
neraka tidak akan berjaya mela-
wan mereka.

40 dan barang siapa akan me-
maklumkan lebih atau kurang da-
ripada ini, dan menegakkannya 

sebagai ajaran-Ku, orang yang 
sama berasal dari iblis, dan ti-
dak dibangun di atas batu ka-
rang-Ku; tetapi dia membangun 
di atas a landasan berpasir, dan 
gerbang-gerbang neraka ber-
geming terbuka untuk mene-
rima yang demikian ketika air 
bah datang dan angin mener-
jang mereka.

41 Oleh karena itu, pergilah ke-
pada orang-orang ini, dan mak-
lumkanlah firman yang telah 
aku firmankan, ke ujung-ujung 
bumi.

PaSal 12

Yesus memanggil dan memberi ke-
wenangan kepada Duabelas—Dia 
menyampaikan kepada orang-orang 
Nefi khotbah yang serupa dengan 
Khotbah di Bukit—Dia memfir-
mankan Ucapan Bahagia—Ajar-
an-ajaran-Nya melampaui dan lebih 
utama daripada hukum Musa—Ma-
nusia diperintahkan untuk menjadi 
sempurna bahkan seperti Dia dan 
Bapa-Nya adalah sempurna—Ban-
dingkan dengan Matius 5. Kira-kira 
tahun 34 M.

dan terjadilah bahwa ketika 
yesus telah memfirmankan perka-
taan ini kepada Nefi, dan kepada 
mereka yang telah dipanggil, 
(sekarang, jumlah mereka yang 

 35 a eter 4:12.
  b 3 Ne. 9:20; 12:2.
  c PtS roh Kudus.
 37 a mrk. 10:15;  

luk. 18:17;  
mosia 3:19;  
3 Ne. 9:22.

 39 a mat. 7:24–29;  

hel. 5:12.  
PtS Batu Karang.

  b 3 Ne. 18:12–13.
 40 a 3 Ne. 14:24–27.
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telah dipanggil, dan menerima 
kuasa dan wewenang untuk 
membaptis, adalah a dua belas) 
dan lihatlah, dia mengulurkan 
tangan-Nya kepada khalayak ra-
mai, dan berseru kepada mereka, 
memfirmankan: b diberkatilah 
kamu jika kamu akan mengin-
dahkan perkataan dari dua be-
las ini yang telah aku c pilih dari 
antara kamu untuk melayanimu, 
dan untuk menjadi hambamu; 
dan kepada mereka telah aku 
berikan kuasa agar mereka boleh 
membaptismu dengan air; dan 
setelah kamu dibaptis dengan air, 
lihatlah, aku akan membaptismu 
dengan api dan dengan roh Ku-
dus; oleh karena itu diberkatilah 
kamu jika kamu akan percaya 
kepada-Ku dan dibaptis, sete-
lah kamu melihat-Ku dan tahu 
bahwa aku ada.

2 dan lagi, lebih diberkatilah 
mereka yang akan a percaya pada 
perkataanmu karena kamu akan 
bersaksi bahwa kamu telah me-
lihat-Ku, dan bahwa kamu tahu 
bahwa aku ada. ya, diberkati-
lah mereka yang akan percaya 
pada perkataanmu, dan b turun 
ke kedalaman kerendahan hati 
dan dibaptis, karena mereka 

akan dikunjungi c dengan api dan 
dengan roh Kudus, dan akan 
menerima pengampunan akan 
dosa-dosa mereka.

3 ya, diberkatilah yang a miskin 
di dalam roh yang b datang kepa-
da-Ku, karena milik merekalah 
kerajaan Surga.

4 dan lagi, diberkatilah mereka 
semua yang berduka nestapa, ka-
rena mereka akan dihibur.

5 dan diberkatilah yang a lem-
but hati, karena mereka akan me-
warisi b bumi.

6 dan diberkatilah mereka se-
mua yang a lapar dan b haus akan 
c kebenaran, karena mereka akan 
dipenuhi dengan roh Kudus.

7 dan diberkatilah yang a pe-
nuh belas kasihan, karena me-
reka akan mendapatkan belas 
kasihan.

8 dan diberkatilah semua yang 
a murni hatinya, karena mereka 
akan b melihat allah.

9 dan diberkatilah semua a pen-
damai, karena mereka akan dise-
but b anak-anak allah.

10 dan diberkatilah mereka se-
mua yang a dianiaya demi kepen-
tingan nama-Ku, karena milik 
merekalah kerajaan surga.

11 dan diberkatilah kamu 

12 1 a 3 Ne. 13:25.
  b PtS Berkat.
  c PtS Pemanggilan.
 2 a a&P 46:13–14. 

PtS Percaya, 
Kepercayaan.

  b eter 4:13–15.
  c 3 Ne. 11:35; 19:13.
 3 a a&P 56:17–18. 

PtS rendah hati, 

Kerendahan hati.
  b mat. 11:28–30.
 5 a rm. 12:16;  

mosia 3:19.  
PtS lembut hati, 
Kelembutan hati.

  b PtS Bumi.
 6 a 2 Ne. 9:51;  

enos 1:4.
  b yer. 29:13.

  c ams. 21:21.
 7 a PtS Belas Kasihan.
 8 a PtS murni, 

Kemurnian.
  b a&P 93:1.
 9 a PtS Pendamai.
  b PtS Putra dan Putri 

allah.
 10 a a&P 122:5–9. 

PtS Penganiayaan.
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bilamana orang akan mencaci 
maki kamu dan menganiaya, dan 
akan mengatakan segala macam 
yang jahat terhadapmu secara 
palsu, demi kepentingan-Ku;

12 Karena kamu akan merasa-
kan sukacita yang besar dan men-
jadi amat gembira, karena akan  
besarlah a pahalamu di surga; 
karena demikianlah mereka 
meng aniaya para nabi yang ada 
sebelum kamu.

13 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, aku berfirman kepadamu, 
aku berikan kepadamu untuk 
menjadi a garam bagi bumi; te-
tapi jika garam itu akan kehi-
langan rasanya dengan apakah 
bumi akan digarami? Garam itu 
akanlah sejak itu tak berguna un-
tuk apa pun, kecuali untuk dibu-
ang dan untuk diinjak-injak di 
bawah kaki manusia.

14 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, aku berkata kepadamu, aku 
berikan kepadamu untuk men-
jadi terang bagi orang-orang ini. 
Kota yang terletak di atas bukit 
tidak dapat disembunyikan.

15 lihatlah, apakah orang me-
nyalakan a lilin dan menaruhnya 
di bawah gantang? tidak, tetapi 
di atas kandil, dan itu mene-
rangi semua yang ada di dalam 
rumah itu;

16 Oleh karena itu biarlah 
a terangmu demikian bersinar di 
hadapan orang-orang ini, agar 

mereka boleh melihat pekerjaan  
baikmu dan memuliakan Bapamu 
yang berada di dalam surga.

17 Janganlah berpikir bahwa 
aku datang untuk menghancur-
kan hukum atau para nabi. aku 
tidak datang untuk menghancur-
kan tetapi untuk menggenapi;

18 Karena sesungguhnya aku 
berkata kepadamu, satu iota atau 
satu noktah pun tidak akan ber-
lalu dari a hukum, tetapi di dalam 
aku semuanya telah digenapi.

19 dan lihatlah, aku telah mem-
berikan kepadamu hukum dan 
perintah-perintah Bapa-Ku, agar 
kamu akan percaya kepada-Ku, 
dan agar kamu akan bertobat dari 
dosa-dosamu, dan datang kepa-
da-Ku dengan a hati yang hancur 
dan roh yang menyesal. lihatlah, 
kamu memiliki perintah-perin-
tah di hadapanmu, dan b hukum 
itu digenapi.

20 Oleh karena itu datanglah 
kepada-Ku dan jadilah kamu di-
selamatkan; karena sesungguh-
nya aku berfirman kepadamu, 
bahwa kecuali kamu akan mena-
ati perintah-perintah-Ku, yang te-
lah aku perintahkan kepadamu 
pada waktu ini, kamu sama se-
kali tidak akan masuk ke dalam 
kerajaan surga.

21 Kamu telah mendengar 
bahwa telah dikatakan oleh me-
reka dari zaman kuno, dan juga 
tertulis di hadapanmu, bahwa 

 12 a eter 12:4.
 13 a a&P 101:39–40. 

PtS Garam.
 15 a luk. 8:16.

 16 a 3 Ne. 18:24.
 18 a PtS hukum musa.
 19 a 3 Ne. 9:20.  

PtS hati yang 

hancur.
  b 3 Ne. 9:17. 
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janganlah engkau a membunuh, 
dan barang siapa membunuh 
akan berada dalam bahaya dari 
penghakiman allah;

22 tetapi aku berfirman kepa-
damu, bahwa barang siapa ma-
rah terhadap saudaranya akan 
berada dalam bahaya dari peng-
hakiman-Nya. dan barang siapa 
berkata kepada saudaranya, Be-
bal, akan berada dalam bahaya 
dari mahkamah agama; dan ba-
rang siapa berkata, engkau bo-
doh, akan berada dalam bahaya 
dari api neraka.

23 Oleh karena itu, jika kamu 
akan datang kepada-Ku, atau 
akan berhasrat untuk datang 
kepada-Ku, dan ingat bahwa 
saudaramu memiliki ganjalan 
terhadapmu—

24 Pergilah pada jalanmu ke-
pada saudaramu, dan lebih 
dahulu a berdamailah dengan 
saudaramu, dan kemudian da-
tanglah kepada-Ku dengan mak-
sud hati yang sepenuhnya, dan 
aku akan menerimamu.

25 Bersepakatlah dengan la-
wanmu secepatnya saat kamu 
berada di jalan bersamanya, agar 
jangan pada waktu kapan pun 
dia akan mendapatkanmu, dan 
engkau akan dilemparkan ke da-
lam tahanan.

26 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, aku berfirman kepadamu, 

engkau tidak akan dengan cara 
apa pun keluar dari sana sampai 
engkau telah membayar senine 
terakhir. dan selama kamu ber-
ada di dalam tahanan dapatkah 
kamu membayar bahkan satu 
a senine? Sesungguhnya, sesung-
guhnya, aku berfirman kepa-
damu, tidak.

27 lihatlah, dituliskan oleh me-
reka dari zaman kuno, bahwa ja-
nganlah engkau berbuat a zina;

28 tetapi aku berfirman ke-
padamu, bahwa barang siapa 
memandang seorang wanita, 
sehingga a bernafsu terhadap-
nya, telah berbuat zina dalam 
hatinya.

29 lihatlah, aku memberi ke-
padamu sebuah perintah, agar 
kamu tidak membiarkan satu 
pun dari hal-hal ini masuk ke 
dalam a hatimu;

30 Karena adalah lebih baik 
bahwa kamu hendaknya meno-
lak dari dirimu akan hal-hal ini, 
dengan begitu kamu akan me-
mikul a salibmu, daripada bahwa 
kamu akan dilemparkan ke da-
lam neraka.

31 telah tertulis, bahwa barang 
siapa akan menceraikan istrinya, 
biarlah dia memberinya surat 
a perceraian.

32 Sesungguhnya, sesung-
guhnya, aku berfirman kepa-
damu, bahwa barang siapa akan 

 21 a Kel. 20:13;  
mosia 13:21;  
a&P 42:18.

 24 a PtS mengampuni.
 26 a alma 11:3.

 27 a 2 Ne. 9:36;  
a&P 59:6.

 28 a a&P 42:23. 
PtS Nafsu.

 29 a Kis. 8:22.

 30 a mat. 10:38; 16:24; 
luk. 9:23.

 31 a PtS Perceraian. 
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a menceraikan istrinya, kecuali 
karena alasan b percabulan, me-
nyebabkan istrinya berbuat c zina; 
dan barang siapa menikahinya 
yang diceraikan berbuat zina.

33 dan lagi tertulis, janganlah 
engkau bersumpah palsu bagi di-
rimu, tetapi laksanakanlah bagi 
tuhan a sumpah-sumpahmu;

34 tetapi sesungguhnya, se-
sungguhnya, aku berfirman 
kepadamu, janganlah a bersum-
pah sama sekali; tidak juga demi 
surga, karena itu adalah takhta 
allah;

35 tidak juga demi bumi, ka-
rena itu adalah tumpuan kaki-
Nya;

36 Jangan juga engkau ber-
sumpah demi kepalamu, karena 
engkau tidak dapat menjadikan 
sehelai rambut pun hitam atau 
putih;

37 tetapi biarlah perkataanmu 
ya, ya; tidak, tidak; karena apa 
pun yang lebih daripada ini ada-
lah jahat.

38 dan lihatlah, tertulis, a mata 
ganti mata, dan gigi ganti gigi;

39 tetapi aku berfirman kepa-
damu, bahwa janganlah kamu 
a melawan yang jahat, tetapi ba-
rang siapa akan menampar pipi 
kananmu, b palingkanlah kepa-
danya yang lainnya juga;

40 dan jika siapa pun akan 

menggugat engkau secara hukum 
dan mengambil mantelmu, biar-
lah dia memiliki jubahmu juga;

41 dan barang siapa akan me-
maksa engkau untuk pergi sejauh 
satu mil, pergilah bersamanya 
dua mil.

42 a Berilah kepada dia yang me-
minta kepadamu, dan dari dia 
yang hendak meminjam darimu 
janganlah engkau berpaling.

43 dan lihatlah ada tertulis 
juga, bahwa engkau hendaknya 
mengasihi sesamamu dan mem-
benci musuhmu;

44 tetapi lihatlah aku berfirman 
kepadamu, kasihilah a musuhmu, 
berkatilah mereka yang mengu-
tukmu, berlakulah baik kepada 
mereka yang membencimu, dan 
b berdoalah bagi mereka yang 
dengan menghina memanfaat-
kanmu dan menganiayamu;

45 agar kamu boleh menjadi 
anak-anak Bapamu yang be-
rada di dalam surga; karena dia 
menjadikan matahari-Nya ter-
bit ke atas yang jahat dan ke atas 
yang baik.

46 Oleh karena itu hal-hal itu 
yang dari zaman kuno, yang ber-
ada di bawah hukum, di dalam 
aku semuanya digenapi.

47 apa a yang lama diakhiri, 
dan segala sesuatu telah men-
jadi baru.

 32 a mrk. 10:11–12.
  b PtS Percabulan.
  c PtS Perzinaan.
 33 a PtS Sumpah.
 34 a PtS Perkataan tak 

Senonoh.
 38 a im. 24:20.

 39 a 3 Ne. 6:13;  
4 Ne. 1:34;  
a&P 98:23–32.

  b PtS Sabar, 
Kesabaran.

 42 a yakub 2:17–19;  
mosia 4:22–26.

 44 a ams. 24:17;  
alma 48:23.

  b Kis. 7:59–60.
 47 a 3 Ne. 15:2, 7;  

a&P 22:1. 
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48 Oleh karena itu aku meng-
hendaki agar kamu hendaknya 
a sempurna bahkan seperti aku, 
atau Bapamu yang berada di da-
lam surga adalah sempurna.

PaSal 13

Yesus mengajari orang-orang Nefi 
Doa Tuhan—Mereka mesti me-
nyimpan harta di surga—Dua Belas 
dalam pelayanan mereka diperin-
tahkan untuk tidak memikirkan apa 
yang duniawi—Bandingkan dengan 
Matius 6. Kira-kira tahun 34 M.

Sesungguhnya, sesungguhnya, 
aku berfirman bahwa aku meng-
hendaki bahwa kamu hendak-
nya melakukan a sedekah kepada 
yang miskin; tetapi indahkanlah 
agar kamu tidak melakukan se-
dekahmu di hadapan orang un-
tuk dilihat oleh mereka; jika tidak 
kamu tidak memperoleh pahala 
dari Bapamu yang berada di da-
lam surga.

2 Oleh karena itu, bilamana 
kamu akan melakukan sede-
kahmu janganlah membunyi-
kan sangkakala di hadapanmu, 
seperti yang akan orang muna-
fik lakukan di sinagoge dan di 
jalan, agar mereka boleh mem-
peroleh a kemuliaan manusia. 
Sesungguhnya aku berfirman 
kepadamu, mereka memper oleh 
pahala mereka.

3 tetapi bilamana kamu mela-
kukan sedekah janganlah biarkan 
tangan kirimu mengetahui apa 
yang tangan kananmu lakukan;

4 agar sedekahmu boleh secara 
rahasia; dan Bapamu yang me-
lihat secara rahasia, dia sendiri 
akan memberi engkau pahala se-
cara terbuka.

5 dan bilamana engkau a berdoa 
janganlah engkau berdoa seperti 
orang munafik, karena mereka 
senang berdoa, berdiri di dalam 
sinagoge dan di sudut jalan, agar 
mereka boleh dilihat oleh orang. 
Sesungguhnya aku berfirman 
kepadamu, mereka memper oleh 
pahala mereka.

6 tetapi engkau, bilamana eng-
kau berdoa, masuklah ke dalam 
bilikmu, dan bilamana engkau 
telah menutup pintumu, berdoa-
lah kepada Bapamu yang berada  
secara rahasia; dan Bapamu, 
yang melihat secara rahasia, akan 
memberi engkau pahala secara 
terbuka.

7 tetapi bilamana kamu ber-
doa, janganlah menggunakan 
pengulangan yang sia-sia, se-
perti orang kafir, karena mereka 
berpikir bahwa mereka akan di-
dengar karena banyaknya peng-
ucapan mereka.

8 Janganlah kamu oleh ka-
rena itu seperti mereka, karena 
Bapamu a mengetahui apa yang 
kamu butuhkan sebelum kamu 
meminta kepada-Nya.

 48 a mat. 5:48;  
3 Ne. 27:27. 
PtS Sempurna.

13 1 a PtS Sedekah.
 2 a a&P 121:34–35.
 5 a PtS doa.

 8 a a&P 84:83.
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9 dengan a cara inilah oleh ka-
rena itu kamu b berdoa: c Bapa 
kami yang berada di dalam surga, 
disucikanlah nama-mu.

10 Kehendak-mu terjadilah 
di atas bumi seperti di dalam 
surga.

11 dan ampunilah kami dosa-
dosa kami, seperti kami meng-
ampuni yang berdosa kepada 
kami.

12 dan janganlah a menuntun 
kami ke dalam godaan, tetapi 
bebaskanlah kami dari yang 
jahat.

13 Karena milik-mulah kera-
jaan, dan kuasa, dan kemuliaan, 
selamanya. amin.

14 Karena, jika kamu a meng-
ampuni orang pelanggaran me-
reka Bapa surgawimu juga akan 
mengampunimu;

15 tetapi j ika kamu tidak  
mengampuni orang pelang-
garan mereka tidak juga akanlah 
Bapamu mengampuni pelang-
garanmu.

16 Selain itu, bilamana kamu 
a berpuasa janganlah seperti orang 
munafik, berair muka sedih, ka-
rena mereka mengusamkan mu-
kanya agar mereka boleh tampak 
kepada orang sedang berpuasa. 
Sesungguhnya aku berfirman 
kepadamu, mereka mempero-
leh pahala mereka.

17 tetapi engkau, bilamana eng-

kau berpuasa, urapilah kepa-
lamu, dan basuhlah mukamu;

18 agar engkau tidak tampak 
kepada orang sedang berpuasa, 
tetapi kepada Bapamu, yang ber-
ada secara a rahasia; dan Bapamu 
yang melihat secara rahasia, 
akan memberimu pahala secara 
terbuka.

19 Janganlah menyimpan bagi 
dirimu harta di atas bumi, di 
mana ngengat dan karat meru-
sak, dan pencuri membongkar 
dan mencuri;

20 tetapi simpanlah bagi di-
rimu a harta di dalam surga, di 
mana tidak juga ngengat tidak 
juga karat merusak, dan di mana 
pencuri tidak membongkar tidak 
juga mencuri.

21 Karena di mana hartamu 
berada, disana akanlah juga ha-
timu berada.

22 a terang tubuh adalah mata; 
jika, oleh karena itu, pandang-
anmu tunggal, seluruh tubuhmu 
akan penuh dengan terang.

23 tetapi jika pandanganmu ja-
hat, seluruh tubuhmu akan pe-
nuh dengan kegelapan. Jika, oleh 
karena itu, terang yang dalam di-
rimu menjadi kegelapan, betapa 
hebatnya kegelapan itu!

24 tak seorang pun dapat a me-
layani dua majikan; karena apa-
kah dia akan membenci yang 
satu dan mengasihi yang lain,  

 9 a mat. 6:9–13.
  b PtS doa.
  c PtS Ke-allah-an—

allah Bapa.
 12 a tJS, mat. 6:14.

 14 a mosia 26:30–31; 
a&P 64:9. 
PtS mengampuni.

 16 a yes. 58:5–7. 
PtS Puasa.

 18 a a&P 38:7.
 20 a hel. 5:8; 8:25.
 22 a a&P 88:67.
 24 a 1 Sam. 7:3. 
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atau kalau tidak dia akan berpe-
gang kepada yang seorang dan 
meremehkan yang lain. Kamu 
tidak dapat melayani allah dan 
mamon.

25 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika yesus telah mem-
firmankan firman ini dia me-
mandang kepada kedua belas 
yang telah dia pilih, dan berfir-
man kepada mereka: ingatlah 
firman yang telah aku firman-
kan. Karena lihatlah, kamu ada-
lah mereka yang telah aku pilih 
untuk a melayani orang-orang ini. 
Oleh karena itu aku berfirman 
kepadamu, b janganlah memi-
kirkan hidupmu, apa yang akan 
kamu makan, atau apa yang akan 
kamu minum; tidak juga akan tu-
buhmu, apa yang akan kamu ke-
nakan. Bukankah kehidupan itu 
lebih daripada makanan, dan tu-
buh daripada pakaian?

26 lihatlah unggas di udara, ka-
rena itu tidak menabur, tidak juga 
menuai tidak juga mengumpul-
kan ke dalam lumbung; namun 
Bapa surgawimu memberinya 
makan. apakah kamu tidak jauh 
lebih baik daripadanya?

27 Siapakah di antara kamu 
yang dengan berpikir dapat 
menambahkan satu hasta pada 
perawakannya?

28 dan mengapa kamu me-
mikirkan pakaian? Perhatikan-
lah bunga bakung di padang 
bagaimana itu tumbuh; tidak 

membanting tulang, tidak juga 
memintal;

29 Namun aku berfirman ke-
padamu, bahwa bahkan Salomo, 
dalam segala kemuliaannya, ti-
dak didandani seperti salah satu 
darinya.

30 Karenanya, jika allah demi-
kian mengenakan perlengkapan 
rumput di padang, yang hari ini 
ada, dan besok dilempar ke da-
lam perapian, demikian pula 
dia akan mengenakan pakaian 
kepadamu, jika kamu tidak ber-
iman kecil.

31 Oleh karena itu janganlah 
berpikir, mengatakan, apakah 
yang akan kami makan? atau, 
apakah yang akan kami minum? 
atau, dengan apakah kami akan 
berpakaian?

32 Karena Bapa surgawimu 
tahu bahwa kamu membutuh-
kan segala sesuatu ini.

33 tetapi carilah kamu lebih da-
hulu a kerajaan allah dan kebe-
naran-Nya, dan segala sesuatu ini 
akan ditambahkan kepadamu.

34 Janganlah oleh karena itu me-
mikirkan esok hari, karena esok 
hari akan memikirkan segala se-
suatunya sendiri. Cukuplah hari 
ini untuk kenahasannya.

PaSal 14

Yesus memerintahkan: Jangan-
lah menghakimi; mintalah kepada 

 25 a PtS melayani.
  b alma 31:37–38;  

a&P 84:79–85.
 33 a luk. 12:31.
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Allah; berhati-hatilah terhadap para 
nabi palsu—Dia menjanjikan kese-
lamatan kepada mereka yang mela-
kukan kehendak Bapa—Bandingkan 
dengan Matius 7. Kira-kira tahun 
34 M.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
ketika yesus telah memfirmankan 
firman ini dia berpaling lagi ke-
pada khalayak ramai, dan mem-
buka mulut-Nya kepada mereka 
lagi, memfirmankan: Sesungguh-
nya, sesungguhnya, aku ber-
firman kepadamu, a Janganlah 
menghakimi, agar kamu tidak 
dihakimi.

2 a Karena dengan pengha-
kiman apa kamu menghakimi, 
kamu akan dihakimi; dan de-
ngan takaran apa kamu menakar, 
akanlah ditakarkan kepadamu 
kembali.

3 dan mengapa engkau melihat 
zarah yang ada di mata sauda-
ramu, tetapi tidak mempertim-
bangkan balok yang ada dalam 
matamu sendiri?

4 atau bagaimanakah engkau 
akan berkata kepada saudaramu: 
Biarlah aku mengeluarkan zarah 
dari matamu—dan lihatlah, se-
batang balok ada di dalam ma-
tamu sendiri?

5 engkau orang munafik, le-
bih dahulu buanglah a balok dari 
matamu sendiri; dan kemudian 
akanlah engkau melihat dengan 

jelas untuk membuang zarah dari 
mata saudaramu.

6 Janganlah memberikan apa 
yang a kudus pada anjing, jangan-
lah juga kamu melemparkan mu-
tiaramu ke hadapan babi, agar 
jangan itu memijak-mijaknya 
di bawah kakinya, dan berbalik 
kembali dan mengoyakmu.

7 a mintalah, dan akan diberikan 
kepadamu; carilah, dan kamu 
akan menemukan; ketuklah, dan 
akan dibukakan bagimu.

8 Karena setiap orang yang me-
minta, menerima; dan dia yang 
mencari, menemukan; dan ke-
pada dia yang mengetuk, akan 
dibukakan.

9 atau orang apakah ada di 
antara kamu, yang, jika putra-
nya meminta roti, akan membe-
rinya batu?

10 atau jika dia meminta ikan, 
akankah dia memberinya ular?

11 maka jika kamu, yang ja-
hat, tahu bagaimana memberi 
pemberian yang baik kepada 
anak-anakmu, betapa lebih lagi 
Bapamu yang di surga akan 
memberikan apa yang baik ke-
pada mereka yang meminta 
kepada-Nya?

12 Oleh karena itu, segala sesu-
atu apa pun yang kamu kehendaki 
agar orang hendaknya lakukan 
kepadamu, a lakukanlah kamu 
demikian kepada mereka, karena 
inilah hukum dan para nabi.

14 1 a tJS, mat. 7:1–2;  
yoh. 7:24.

 2 a morm. 8:19.

 5 a yoh. 8:3–11.
 6 a PtS Kudus.
 7 a 3 Ne. 27:29.  

PtS doa.
 12 a PtS iba. 
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13 masuklah kamu pada a ger-
bang yang sesak; karena lebar-
lah gerbang, dan b luaslah jalan, 
yang menuntun ke kehancuran, 
dan ada banyak yang pergi ma-
suk ke sana;

14 Karena sesaklah a gerbang, 
dan b sempitlah jalan, yang me-
nuntun ke kehidupan, dan c sedikit 
adanya yang menemukannya.

15 Berhati-hatilah terhadap para 
a nabi palsu, yang datang kepa-
damu dalam pakaian domba, te-
tapi di dalamnya mereka adalah 
serigala yang rakus.

16 Kamu akan mengenali me-
reka dari buah-buah mereka. 
apakah orang mengumpulkan 
buah anggur dari semak berduri, 
atau buah ara dari tumbuhan 
beronak?

17 demikian pula setiap po-
hon yang baik menghasilkan 
buah yang baik; tetapi pohon 
yang busuk menghasilkan buah 
yang jelek.

18 Pohon yang baik tidak da-
pat menghasilkan buah yang 
jelek, tidak juga pohon yang 
busuk menghasilkan buah yang 
baik.

19 Setiap pohon yang a tidak 
menghasilkan buah yang baik 
ditebang, dan dilemparkan ke 
dalam api.

20 Karenanya, melalui a buah-

buah mereka kamu akan menge-
nali mereka.

21 Bukan setiap orang yang ber-
kata kepada-Ku, tuhan, tuhan, 
akan masuk ke dalam kerajaan 
surga; tetapi dia yang melakukan 
kehendak Bapa-Ku yang berada 
di dalam surga.

22 Banyak yang akan a berkata 
kepada-Ku pada hari itu: tuhan, 
tuhan, bukankah kami telah ber-
nubuat dalam nama-mu, dan da-
lam nama-mu telah mengusir 
iblis, dan dalam nama-mu me-
lakukan banyak pekerjaan yang 
memukau?

23 dan pada waktu itu akanlah 
aku mengaku kepada mereka: 
aku tidak pernah a mengenalmu; 
b pergilah dari-Ku, kamu yang 
mengerjakan kedurhakaan.

24 Oleh karena itu, barang si-
apa mendengar firman dari-Ku 
ini dan melakukannya, aku akan 
mempersamakan dia dengan 
pria yang bijaksana, yang mem-
bangun rumahnya di atas a batu 
karang—

25 dan a hujan turun, dan air 
bah datang, dan angin bertiup, 
dan menerjang rumah itu; dan 
b tidak roboh, karena didirikan di 
atas batu karang.

26 dan setiap orang yang 
mendengar firman dari-Ku ini 
dan tidak melakukannya akan 

 13 a luk. 13:24;  
3 Ne. 27:33.

  b a&P 132:25.
 14 a 2 Ne. 9:41; 31:9, 

17–18; a&P 22:1–4.
  b 1 Ne. 8:20.
  c 1 Ne. 14:12.

 15 a yer. 23:21–32;  
2 Ne. 28:9, 12, 15.

 19 a mat. 3:10;  
alma 5:36–41;  
a&P 97:7.

 20 a luk. 6:43–45;  
moro. 7:5.

 22 a alma 5:17.
 23 a mosia 5:13; 26:24–27.
  b luk. 13:27.
 24 a PtS Batu Karang.
 25 a alma 26:6;  

hel. 5:12.
  b ams. 12:7.
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dipersamakan dengan orang 
yang bodoh, yang membangun 
rumahnya di atas a pasir—

27 dan hujan turun, dan air bah 
datang, dan angin bertiup, dan 
menerjang rumah itu; dan roboh, 
dan hebatlah robohnya.

PaSal 15

Yesus mengumumkan bahwa hu-
kum Musa digenapi di dalam Dia 
—Orang-orang Nefi adalah domba 
lain tentang siapa Dia berfirman 
di Yerusalem—Oleh karena kedur-
hakaan, umat Tuhan di Yerusalem 
tidak tahu tentang domba-domba 
Israel yang tercerai-berai. Kira-kira 
tahun 34 M.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
setelah yesus mengakhiri fir-
man ini dia mengarahkan ma-
ta-Nya ke sekitarnya kepada 
khalayak ramai, dan berfirman 
kepada mereka: lihatlah, kamu 
telah mendengar apa yang aku 
ajarkan sebelum aku naik ke-
pada Bapa-Ku; oleh karena itu, 
barang siapa mengingat firman 
dari-Ku ini dan a melakukannya, 
dia akan aku b bangkitkan pada 
hari terakhir.

2 dan terjadilah bahwa ketika 
yesus telah memfirmankan fir-
man ini dia merasakan bahwa 
ada sebagian di antara mereka 

yang takjub, dan bertanya-ber-
tanya apa yang dia kehendaki 
mengenai a hukum musa; karena 
mereka tidak mengerti firman itu 
bahwa apa yang lama telah ber-
lalu, dan bahwa segala sesuatu 
telah menjadi baru.

3 dan dia berfirman kepada 
mereka: Janganlah takjub bahwa 
aku berfirman kepadamu bahwa 
apa yang lama telah berlalu, dan 
bahwa segala sesuatu telah men-
jadi baru.

4 lihatlah, aku berfirman kepa-
damu bahwa a hukum digenapi 
yang diberikan kepada musa.

5 lihatlah, a aku adalah dia yang 
memberi hukum itu, dan aku 
adalah dia yang membuat perjan-
jian dengan umat-Ku israel; oleh 
karena itu, hukum itu di dalam 
aku digenapi, karena aku telah 
datang untuk b menggenapi hu-
kum; oleh karena itu, itu memi-
liki akhir.

6 lihatlah, aku a tidak meng-
hancurkan para nabi, karena se-
banyak yang belum digenapi di 
dalam aku, sesungguhnya aku 
berfirman kepadamu, akanlah 
semuanya digenapi.

7 dan karena aku telah berfir-
man kepadamu bahwa apa yang 
lama telah berlalu, aku tidak 
menghancurkan apa yang telah 
dibicarakan mengenai apa yang 
akan datang.

8 Karena lihatlah, a perjanjian 

 26 a 3 Ne. 11:40.
15 1 a yak. 1:22.
  b 1 Ne. 13:37;  

a&P 5:35.

 2 a PtS hukum musa.
 4 a mosia 13:27–31; 

3 Ne. 9:17–20.
 5 a 1 Kor. 10:1–4; 3 Ne. 

11:14. PtS yehova.
  b alma 34:13.
 6 a 3 Ne. 23:1–5.
 8 a 3 Ne. 5:24–26.
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yang telah aku buat dengan 
umat-Ku belum semuanya di-
genapi; tetapi hukum yang di-
berikan kepada musa memiliki 
akhir di dalam aku.

9 lihatlah, aku adalah a hukum, 
dan b terang. Pandanglah kepa-
da-Ku, dan bertahanlah sampai 
akhir, dan kamu akan c hidup; ka-
rena kepada dia yang d bertahan 
sampai akhir akan aku berikan 
kehidupan kekal.

10 lihatlah, aku telah mem-
beri kepadamu a perintah-pe-
rintah; oleh karena itu taatilah 
perintah-perintah-Ku. dan ini-
lah hukum dan para nabi, karena 
mereka benar-benar b bersaksi 
tentang aku.

11 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika yesus telah mem-
firmankan firman ini, dia berfir-
man kepada dua belas itu yang 
telah dia pilih:

12 Kamu adalah para murid-Ku; 
dan kamu adalah terang bagi 
orang-orang ini, yang adalah sisa 
dari bani a yusuf.

13 dan lihatlah, inilah a tanah 
warisanmu; dan Bapa telah mem-
berikannya kepadamu.

14 dan tidak pada waktu ka-
pan pun telah Bapa berikan ke-
pada-Ku perintah bahwa aku 
hendaknya a memberitahukan-
nya kepada saudara-saudaramu 
di yerusalem.

15 tidak juga pada waktu ka-
pan pun telah Bapa berikan ke-
pada-Ku perintah bahwa aku 
hendaknya memberi tahu ke-
pada mereka mengenai a suku-
suku bani israel yang lain, yang 
telah Bapa tuntun keluar dari ta-
nah itu.

16 Sebanyak ini telah Bapa pe-
rintahkan kepada-Ku, bahwa 
aku hendaknya memberi tahu 
kepada mereka:

17 Bahwa domba-domba lain 
aku miliki yang bukan dari ka-
wanan ini; mereka juga mesti 
aku bawa, dan mereka akan 
mendengar suara-Ku; dan akan 
ada satu kawanan, dan satu 
a gembala.

18 dan sekarang, karena kede-
gilan dan ketidakpercayaan me-
reka tidak a mengerti firman-Ku; 
oleh karena itu aku diperintah-
kan untuk tidak lagi berfirman 
oleh Bapa mengenai hal ini ke-
pada mereka.

19 tetapi, sesungguhnya, aku 
berfirman kepadamu bahwa Bapa 
telah memerintahkan-Ku, dan 
aku memberitahukannya kepa-
damu, bahwa kamu dipisahkan 
dari antara mereka karena ke-
durhakaan mereka; oleh karena 
itu adalah karena kedurhakaan 
mereka sehingga mereka tidak 
tahu tentang kamu.

20 dan sesungguhnya, aku 

 9 a 2 Ne. 26:1.
  b PtS terang Kristus.
  c yoh. 11:25;  

a&P 84:44.
  d PtS Bertahan.
 10 a 3 Ne. 12:20.

  b mosia 13:33.
 12 a PtS yusuf, Putra 

yakub.
 13 a 1 Ne. 18:22–23.
 14 a 3 Ne. 5:20.
 15 a 3 Ne. 16:1–4. 

PtS israel—Sepu-
luh suku israel yang 
hilang.

 17 a PtS Gembala yang 
Baik.

 18 a a&P 10:59.
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berfirman kepadamu lagi bahwa 
suku-suku lain telah Bapa pi-
sahkan dari mereka; dan adalah 
karena kedurhakaan mereka se-
hingga mereka tidak tahu ten-
tang mereka.

21 dan sesungguhnya aku 
berfirman kepadamu, bahwa 
kamu adalah mereka tentang 
siapa aku berfirman: a domba-
domba lain aku miliki yang bu-
kan dari kawanan ini; mereka 
juga mesti aku bawa, dan me-
reka akan mendengar suara-Ku; 
dan akan ada satu kawanan, dan 
satu gembala.

22 dan mereka tidak mema-
hami-Ku, karena mereka me-
ngira itu adalah a orang-orang 
bukan israel; karena mereka 
tidak mengerti bahwa orang-
orang bukan israel akan b diin-
safkan melalui pengkhotbahan 
mereka.

23 dan mereka tidak mema-
hami-Ku bahwa aku berfirman 
mereka akan mendengar sua-
ra-Ku; dan mereka tidak mema-
hami-Ku bahwa a orang-orang 
bukan israel tidak akan pada 
waktu kapan pun mendengar 
suara-Ku—bahwa aku tidak 
akan menyatakan diri-Ku ke-
pada mereka kecuali melalui 
b roh Kudus.

24 tetapi lihatlah, kamu telah 
mendengar a suara-Ku, maupun 

juga melihat-Ku; dan kamu 
adalah domba-domba-Ku, dan 
kamu terbilang di antara me-
reka yang telah Bapa b berikan  
kepada-Ku.

PaSal 16

Yesus akan mengunjungi domba-
domba lain yang hilang dari Israel 
—Pada zaman akhir Injil akan pergi 
kepada orang-orang bukan Israel 
dan kemudian kepada bani Israel 
—Umat Tuhan akan melihat de-
ngan mata kepala sendiri ketika Dia 
membawa kembali Sion. Kira-kira 
tahun 34 M.

dan sesungguhnya, sesungguh-
nya, aku berfirman kepadamu 
bahwa aku memiliki a domba-
domba lain, yang bukan di ne-
geri ini, bukan juga di tanah 
yerusalem, bukan juga di bagian-
bagian lain mana pun dari tanah 
sekitarnya itu di mana aku telah 
berada untuk melayani.

2 Karena mereka tentang si-
apa aku berfirman adalah me-
reka yang sampai saat ini belum 
mendengar suara-Ku; belum 
juga aku pada waktu kapan 
pun menyatakan diri-Ku ke-
pada mereka.

3 tetapi aku telah menerima 
perintah dari Bapa bahwa aku 

 21 a yoh. 10:14–16.
 22 a PtS Orang-Orang 

Bukan israel.
  b Kis. 10:34–48.
 23 a mat. 15:24.

  b 1 Ne. 10:11.  
PtS roh Kudus.

 24 a alma 5:38;  
3 Ne. 16:1–5.

  b yoh. 6:37;  

a&P 27:14.
16 1 a 3 Ne. 15:15. 

PtS israel— 
Sepuluh suku israel 
yang hilang.



673 3 Nefi 16:4–9

hendaknya pergi kepada a me-
reka, dan bahwa mereka akan 
mendengar suara-Ku, dan akan 
terbilang di antara domba-dom-
ba-Ku, agar boleh ada satu ka-
wanan dan satu gembala; oleh 
karena itu aku pergi untuk 
memperlihatkan diri-Ku kepada  
mereka.

4 dan aku memerintahkanmu 
bahwa kamu hendaknya menu-
liskan a firman ini setelah aku 
pergi, agar jika demikian halnya 
bahwa umat-Ku di yerusalem, 
mereka yang telah melihat-Ku 
dan berada bersama-Ku dalam 
pelayanan-Ku, tidak meminta ke-
pada Bapa dalam nama-Ku, agar 
mereka boleh menerima suatu pe-
ngetahuan tentang kamu mela-
lui roh Kudus, dan juga tentang 
suku-suku lain yang tentangnya 
tidak mereka ketahui, agar fir-
man ini yang akan kamu tuliskan 
akan disimpan dan akan dinyata-
kan kepada b orang-orang bukan 
israel, agar melalui kegenapan 
orang-orang bukan israel, sisa 
benih keturunan mereka, yang 
akan tercerai-berai di atas muka 
bumi karena ketidakpercayaan 
mereka, boleh dibawa masuk, 
atau boleh dibawa pada suatu 
c pengetahuan tentang aku, Pe-
nebus mereka.

5 dan pada waktu itu akanlah 

aku a kumpulkan mereka dari ke-
empat penjuru bumi; dan pada 
waktu itu akanlah aku genapi 
b perjanjian yang telah Bapa buat 
kepada semua orang dari c bani 
israel.

6 dan diberkatilah a orang-orang 
bukan israel, karena kepercayaan 
mereka kepada-Ku, kepada dan 
melalui b roh Kudus, yang ber-
saksi kepada mereka tentang aku 
dan tentang Bapa.

7 lihatlah, karena kepercayaan 
mereka kepada-Ku, firman Bapa, 
dan karena ketidakpercayaan 
kamu, hai bani israel, pada a za-
man akhir akanlah kebenaran 
datang kepada orang-orang bu-
kan israel, sehingga kegenapan 
dari hal-hal ini akan disingkap-
kan kepada mereka.

8 tetapi celakalah, firman Bapa, 
bagi orang-orang bukan israel 
yang tidak percaya—karena seka-
lipun mereka telah datang ke atas 
permukaan negeri ini, dan telah 
a mencerai-beraikan umat-Ku 
yang adalah dari bani israel; dan 
umat-Ku yang adalah dari bani 
israel telah b diusir dari antara 
mereka, dan telah diinjak-injak 
di bawah kaki oleh mereka;

9 dan karena belas kasihan 
Bapa kepada orang-orang bukan 
israel, dan juga penghakiman 
Bapa atas umat-Ku yang adalah 

 3 a 3 Ne. 17:4.
 4 a PtS tulisan Suci.
  b 1 Ne. 10:14;  

3 Ne. 21:6.
  c yeh. 20:42–44;  

3 Ne. 20:13.
 5 a PtS israel—

Pengumpulan israel.
  b 3 Ne. 5:24–26.
  c 1 Ne. 22:9;  

3 Ne. 21:26–29.
 6 a 1 Ne. 13:30–42;  

2 Ne. 30:3.
  b 2 Ne. 32:5;  

3 Ne. 11:32, 35–36. 
PtS roh Kudus.

 7 a PtS Pemulihan injil.
 8 a 1 Ne. 13:14;  

morm. 5:9, 15.
  b 3 Ne. 20:27–29. 
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dari bani israel, sesungguhnya,  
sesungguhnya, aku berfirman 
kepadamu, bahwa setelah semua-
nya ini, dan aku telah menyuruh 
umat-Ku yang adalah dari bani 
israel untuk dihantam, dan un-
tuk disengsarakan, dan untuk 
a dibunuh, dan untuk diusir dari 
antara mereka, dan untuk men-
jadi dibenci oleh mereka, dan un-
tuk menjadi sindiran dan olokan 
di antara mereka—

10 dan demikianlah perintah 
Bapa bahwa aku hendaknya ber-
firman kepadamu: Pada masa itu 
ketika orang-orang bukan israel 
akan berdosa menentang injil-Ku, 
dan akan menolak kegenapan 
injil-Ku, dan akan a terangkat-
angkat dalam kesombongan hati 
mereka melebihi segala bangsa, 
dan melebihi segala khalayak di 
seluruh bumi, dan akan dipenuhi 
dengan segala macam dusta, dan 
tipuan, dan kejahilan, dan segala 
macam kemunafikan, dan pem-
bunuhan, dan b penipuan imam, 
dan pelacuran, dan kekejian ra-
hasia; dan jika mereka akan me-
lakukan semua hal itu, dan akan 
menolak kegenapan injil-Ku, li-
hatlah, firman Bapa, aku akan 
membawa kegenapan injil-Ku 
dari antara mereka.

11 dan pada waktu itu akanlah 
aku a mengingat perjanjian-Ku 
yang telah aku buat kepada 

umat-Ku, hai bani israel, dan 
aku akan membawa injil-Ku ke-
pada mereka.

12 dan aku akan memperlihat-
kan kepadamu, hai bani israel, 
bahwa orang-orang bukan israel 
tidak akan memiliki kuasa atas 
dirimu; tetapi aku akan meng-
ingat perjanjian-Ku kepadamu, 
hai bani israel, dan kamu akan 
sampai pada a pengetahuan ten-
tang kegenapan injil-Ku.

13 tetapi jika orang-orang  
bukan israel akan bertobat dan 
kembali kepada-Ku, firman Bapa, 
lihatlah mereka akan a terbilang 
di antara umat-Ku, hai bani  
israel.

14 dan aku tidak akan mem-
biarkan umat-Ku, yang adalah 
dari bani israel, pergi ke antara 
mereka, dan menginjak-injak me-
reka, firman Bapa.

15 tetapi jika mereka tidak akan 
berpaling kepada-Ku, dan menyi-
mak suara-Ku, aku akan mem-
biarkan mereka, ya, aku akan 
membiarkan umat-Ku, hai bani 
israel, agar mereka akan pergi ke 
antara mereka, dan akan a meng-
injak-injak mereka, dan mereka 
akan menjadi bagaikan garam 
yang telah kehilangan rasanya, 
yang sejak itu tak berguna untuk 
apa pun selain untuk dibuang, 
dan diinjak-injak di bawah kaki 
umat-Ku, hai bani israel.

 9 a am. 9:1–4.
 10 a morm. 8:35–41.
  b 2 Ne. 26:29.
 11 a 3 Ne. 21:1–11;  

morm. 5:20.

 12 a hel. 15:12–13.
 13 a Gal. 3:7, 29;  

1 Ne. 15:13–17;  
2 Ne. 10:18;  
3 Ne. 30:2;  

abr. 2:9–11.
 15 a mi. 5:8–15;  

3 Ne. 20:16–19; 
21:12–21;  
a&P 87:5.
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16 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, aku berfirman kepadamu, 
demikianlah Bapa telah me-
merintahkan-Ku—bahwa aku 
hendaknya memberi kepada 
orang-orang ini tanah ini untuk 
warisan mereka.

17 dan pada waktu itu a perka-
taan Nabi yesaya akan digenapi, 
yang berkata:

18 a Para b penjagamu akan 
mengangkat suara; dengan su-
ara bersama mereka akan bernya-
nyi, karena mereka akan melihat 
dengan mata kepala sendiri ke-
tika tuhan akan membawa kem-
bali Sion.

19 Bersorak-sorailah dalam su-
kacita, bernyanyilah bersama, 
kamu tempat-tempat tandus 
yerusalem; karena tuhan telah 
menghibur umat-Nya, dia telah 
menebus yerusalem.

20 tuhan telah menyingkapkan 
lengan-Nya yang kudus di mata 
segala bangsa; dan segenap ujung 
bumi akan melihat keselamatan 
dari allah.

PaSal 17

Yesus mengarahkan orang-orang 
untuk merenungkan firman-Nya 
dan berdoa untuk pengertian—
Dia menyembuhkan orang sakit 

mereka—Dia berdoa bagi orang-
orang, menggunakan bahasa yang 
tidak dapat dituliskan—Para ma-
laikat melayani dan api mengelilingi 
anak-anak kecil mereka. Kira-kira 
tahun 34 M.

lihatlah, sekarang, terjadilah 
bahwa ketika yesus telah mem-
firmankan firman ini dia me-
mandang ke sekitarnya kembali 
kepada khalayak ramai, dan dia 
berfirman kepada mereka: lihat-
lah, a waktu-Ku di depan mata.

2 aku merasa bahwa kamu le-
mah, bahwa kamu tidak dapat 
a mengerti semua firman-Ku yang 
aku diperintahkan oleh Bapa un-
tuk memfirmankan kepadamu 
pada waktu ini.

3 Oleh karena itu, kembali-
lah kamu ke rumahmu, dan 
a renungkanlah apa yang telah 
aku firmankan, dan mintalah 
kepada Bapa, dalam nama-Ku, 
agar kamu boleh mengerti, dan 
b persiapkanlah pikiranmu un-
tuk c esok hari, dan aku datang 
kepadamu lagi.

4 tetapi sekarang aku a pergi 
kepada Bapa, dan juga untuk 
b memperlihatkan diri-Ku kepada 
c suku-suku israel yang hilang, 
karena mereka tidak hilang bagi 
Bapa, karena dia tahu ke mana 
dia telah membawa mereka.

 17 a 3 Ne. 20:11–12.
 18 a yes. 52:8–10.
  b yeh. 33:1–7. 

PtS Berjaga.
17 1 a yaitu untuk kem-

bali kepada Bapa. 

lihat ayat 4.
 2 a yoh. 16:12;  

a&P 78:17–18.
 3 a PtS merenungkan.
  b a&P 132:3.
  c 3 Ne. 19:2.

 4 a 3 Ne. 18:39.
  b 3 Ne. 16:1–3.
  c PtS israel— 

Sepuluh suku israel 
yang hilang. 
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5 dan terjadilah bahwa ketika 
yesus telah berfirman demikian, 
dia mengarahkan mata-Nya ke 
sekitarnya lagi kepada khalayak 
ramai, dan melihat mereka berli-
nang air mata, dan memandang  
dengan mantap kepada-Nya se-
olah-olah mereka hendak memin-
ta-Nya untuk tinggal sedikit lebih 
lama bersama mereka.

6 dan dia berfirman kepada 
mereka: lihatlah, sanubari-Ku 
dipenuhi dengan a rasa iba 
terhadapmu.

7 apakah kamu memiliki siapa 
pun yang sakit di antara kamu? 
Bawalah mereka kemari. apakah 
kamu memiliki siapa pun yang 
lumpuh, atau buta, atau pincang, 
atau buntung, atau berpenyakit 
kusta, atau yang mati rasa, atau 
yang tuli, atau yang sengsara 
dalam cara apa pun? Bawalah 
mereka kemari dan aku akan me-
nyembuhkan mereka, karena aku 
memiliki rasa iba kepadamu; sa-
nubari-Ku dipenuhi dengan be-
las kasihan.

8 Karena aku merasa bahwa 
kamu berhasrat agar aku hen-
daknya memperlihatkan ke-
padamu apa yang telah aku 
lakukan terhadap saudara-sau-
daramu di yerusalem, karena 
aku melihat bahwa a imanmu 
b cukup sehingga aku hendak-
nya menyembuhkanmu.

9 dan terjadilah bahwa ketika 
dia telah berfirman demikian, 

seluruh khalayak ramai, de-
ngan serentak, maju bersama 
orang sakit mereka dan orang 
sengsara mereka, dan orang 
lumpuh mereka, dan bersama 
orang buta mereka, dan bersama 
orang bisu mereka, dan bersama 
mereka semua yang sengsara 
dalam cara apa pun; dan dia 
a menyembuhkan mereka setiap 
orang sewaktu mereka dibawa 
kepada-Nya.

10 dan mereka semua, baik 
mereka yang telah disembuh-
kan maupun mereka yang se-
hat, membungkukkan diri di 
kaki-Nya, dan menyembah-
Nya; dan sebanyak yang dapat 
datang karena khalayak ramai 
a mencium kaki-Nya, sedemi-
kian rupa sehingga mereka me-
mandikan kaki-Nya dengan air 
mata mereka.

11 dan terjadilah bahwa dia 
memerintahkan agar a anak-
anak kecil mereka hendaknya  
dibawa.

12 demikianlah mereka mem-
bawa anak-anak kecil mereka 
dan menempatkan mereka di 
atas tanah di sekitar-Nya, dan 
yesus berdiri di tengah; dan kha-
layak ramai memberi jalan sam-
pai mereka semua telah dibawa 
kepada-Nya.

13 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka semua telah dibawa, dan 
yesus berdiri di tengah, dia me-
merintahkan khalayak ramai agar 

 6 a PtS iba.
 8 a luk. 18:42.
  b 2 Ne. 27:23;  

eter 12:12.
 9 a mosia 3:5;  

3 Ne. 26:15.

 10 a luk. 7:38.
 11 a mat. 19:13–14;  

3 Ne. 26:14, 16.
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mereka hendaknya a berlutut di 
atas tanah.

14 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka telah berlutut di atas ta-
nah, yesus merintih di dalam 
diri-Nya, dan berfirman: Bapa, 
aku a bersusah hati karena ke-
jahatan orang-orang dari bani 
israel.

15 dan ketika dia telah mem-
firmankan firman ini, dia sen-
diri juga berlutut di atas tanah; 
dan lihatlah dia berdoa kepada 
Bapa, dan apa yang dia doakan 
tidak dapat dituliskan, dan kha-
layak ramai memberikan kesak-
sian yang mendengar-Nya.

16 dan dengan cara inilah me-
reka memberikan kesaksian: 
a mata tidak pernah melihat, tidak 
juga telinga pernah mendengar, 
sebelumnya, hal-hal yang demi-
kian besar dan menakjubkan se-
perti yang kami lihat dan dengar 
yesus ucapkan kepada Bapa;

17 dan tidak ada a lidah yang 
dapat mengucapkan, tidak juga 
ada yang dapat dituliskan oleh 
siapa pun, tidak juga hati ma-
nusia dapat memahami hal-hal 
yang demikian besar dan me-
nakjubkan seperti yang kami li-
hat maupun juga dengar yesus 
ucapkan; dan tak seorang pun 
dapat memahami akan sukacita 
yang memenuhi jiwa kami pada 
waktu kami mendengar dia ber-
doa bagi kami kepada Bapa.

18 dan terjadilah bahwa ketika 
yesus telah mengakhiri berdoa 
kepada Bapa, dia bangkit; te-
tapi sedemikian besarnya a su-
kacita khalayak ramai sehingga 
mereka terhanyut.

19 dan terjadilah bahwa yesus 
berfirman kepada mereka, dan 
meminta mereka bangkit.

20 dan mereka bangkit dari ta-
nah, dan dia berfirman kepada 
mereka: diberkatilah kamu ka-
rena imanmu. dan sekarang, li-
hatlah, sukacita-Ku penuh.

21 dan ketika dia telah mem-
firmankan firman ini, dia a me-
nangis, dan khalayak ramai 
memberikan kesaksian tentang-
nya, dan dia mengambil anak-
anak kecil mereka, satu demi 
satu, dan b memberkati mereka, 
dan berdoa kepada Bapa untuk 
mereka.

22 dan ketika dia telah melaku-
kan ini dia menangis lagi;

23 dan dia berfirman kepada 
khalayak ramai, dan berfirman 
kepada mereka: lihatlah anak-
anak kecilmu.

24 dan sewaktu mereka me-
mandang untuk melihat mereka 
mengarahkan mata mereka ke 
arah langit, dan mereka melihat 
langit terbuka, dan mereka me-
lihat para malaikat turun dari 
surga seakan-akan di tengah 
api; dan mereka turun dan a me-
ngelilingi anak-anak kecil itu, 

 13 a luk. 22:41;  
Kis. 20:36.

 14 a musa 7:41.
 16 a yes. 64:4;  

1 Kor. 2:9;  
a&P 76:10, 114–119.

 17 a 2 Kor. 12:4.
 18 a PtS Sukacita.

 21 a yoh. 11:35.
  b mrk. 10:14–16.
 24 a hel. 5:23–24, 43–45. 
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dan mereka dikelilingi oleh api; 
dan para malaikat melayani 
mereka.

25 dan khalayak ramai melihat 
dan mendengar dan memberi-
kan kesaksian; dan mereka tahu 
bahwa kesaksian mereka benar 
karena mereka semua melihat 
dan mendengar, setiap orang bagi 
dirinya sendiri; dan mereka ber-
ada dalam jumlah kira-kira dua 
ribu dan lima ratus jiwa; dan  
mereka terdiri dari para pria,  
wanita, dan anak.

PaSal 18

Yesus memberlakukan sakramen  
di antara orang-orang Nefi— 
Mereka diperintahkan untuk ber-
doa selalu dalam nama-Nya—
Mereka yang makan daging-Nya 
dan minum darah-Nya dengan 
tidak layak dilaknat—Para murid 
diberi kuasa untuk menganuge-
rahkan Roh Kudus. Kira-kira ta-
hun 34 M.

dan terjadilah bahwa yesus me-
merintahkan para murid-Nya 
agar mereka hendaknya mem-
bawa sejumlah a roti dan air ang-
gur kepada-Nya.

2 dan sementara mereka pergi 
mendapatkan roti dan air anggur, 
dia memerintahkan khalayak ra-
mai agar mereka hendaknya du-
duk di atas tanah.

3 dan ketika para murid te-
lah datang dengan a roti dan air 
anggur, dia mengambil roti dan 
memecah-mecahkan dan mem-
berkatinya; dan dia memberi 
kepada para murid dan meme-
rintahkan agar mereka hendak-
nya makan.

4 dan ketika mereka telah  
makan dan kenyang, dia meme-
rintahkan agar mereka hendak-
nya memberi kepada khalayak 
ramai.

5 dan ketika khalayak ramai 
telah makan dan kenyang, dia 
berfirman kepada para murid: 
lihatlah akan ada satu ditahbis-
kan di antara kamu, dan kepa-
danya akan aku berikan kuasa 
agar dia akan a memecah-mecah-
kan roti dan memberkatinya dan 
memberikannya kepada umat ge-
reja-Ku, kepada mereka semua 
yang akan percaya dan dibaptis 
dalam nama-Ku.

6 dan ini akanlah selalu kamu 
usahakan dengan keras untuk la-
kukan, bahkan seperti yang telah 
aku lakukan, bahkan seperti aku 
telah memecah-mecahkan roti 
dan memberkatinya dan mem-
berikannya kepadamu.

7 dan ini akan kamu lakukan 
dalam a ingatan akan tubuh-Ku, 
yang telah aku perlihatkan ke-
padamu. dan itu akan menjadi 
kesaksian kepada Bapa bahwa 
kamu selalu mengingat-Ku. dan 
jika kamu selalu mengingat-Ku 

18 1 a mat. 26:26–28.
 3 a PtS Sakramen.

 5 a moro. 4.
 7 a moro. 4:3.
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kamu akan memiliki roh-Ku un-
tuk berada bersamamu.

8 dan terjadilah bahwa ketika 
dia memfirmankan firman ini, 
dia memerintahkan para mu-
rid-Nya agar mereka hendaknya 
mengambil air anggur dari cawan 
dan minum darinya, dan agar 
mereka hendaknya juga memberi 
kepada khalayak ramai agar me-
reka boleh minum darinya.

9 dan terjadilah bahwa mereka 
melakukan demikian, dan mi-
num darinya dan kenyang; dan 
mereka memberi kepada kha-
layak ramai, dan mereka minum, 
dan mereka kenyang.

10 dan ketika para murid telah 
melakukan ini, yesus berfirman 
kepada mereka: diberkatilah 
kamu untuk hal ini yang telah 
kamu lakukan, karena ini meng-
genapi perintah-perintah-Ku, 
dan ini bersaksi kepada Bapa 
bahwa kamu bersedia melaku-
kan apa yang telah aku perin-
tahkan kepadamu.

11 dan ini akan selalu kamu 
lakukan terhadap mereka yang 
bertobat dan dibaptis dalam na-
ma-Ku; dan kamu akan mela-
kukannya sebagai ingatan akan 
darah-Ku, yang telah aku tum-
pahkan bagimu, agar kamu bo-
leh bersaksi kepada Bapa bahwa 
kamu selalu mengingat-Ku. dan 
jika kamu selalu mengingat-Ku 
kamu akan memiliki roh-Ku 
bersamamu.

12 dan aku memberi kepadamu 
sebuah perintah bahwa kamu 
hendaknya melakukan hal-hal 
ini. dan jika kamu akan selalu 
melakukan hal-hal ini diberkati-
lah kamu, karena kamu dibangun 
di atas a batu karang-Ku.

13 tetapi barang siapa di antara 
kamu akan melakukan yang le-
bih atau kurang daripada ini ti-
daklah dibangun di atas batu 
karang-Ku, tetapi dibangun di 
atas landasan berpasir; dan ke-
tika hujan turun, dan air bah 
datang, dan angin bertiup, dan 
menerjang mereka, mereka akan 
a roboh, dan b gerbang-gerbang 
neraka siap terbuka untuk me-
nerima mereka.

14 Oleh karena itu diberkati-
lah kamu jika kamu akan mena-
ati perintah-perintah-Ku, yang 
telah Bapa perintahkan kepa-
da-Ku agar hendaknya aku be-
rikan kepadamu.

15 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, aku berfirman kepadamu, 
kamu mesti berjaga dan a berdoa 
selalu, agar jangan kamu digoda 
oleh si iblis, dan kamu dituntun 
tertawan olehnya.

16 dan sebagaimana aku telah 
berdoa di antara kamu demikian 
pula kamu hendaknya berdoa 
di dalam gereja-Ku, di antara 
umat-Ku yang bertobat dan di-
baptis dalam nama-Ku. lihatlah 
aku adalah a terang; aku telah 
menunjukkan b teladan bagimu.

 12 a PtS Batu Karang.
 13 a PtS Kemurtadan.
  b 3 Ne. 11:39.

 15 a alma 34:17–27. 
PtS doa.

 16 a PtS terang Kristus.

  b PtS yesus Kristus—
teladan dari yesus 
Kristus.
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17 dan terjadilah bahwa ketika 
yesus telah memfirmankan fir-
man ini kepada para murid-Nya, 
dia berbalik kembali kepada kha-
layak ramai dan berfirman ke-
pada mereka:

18 lihatlah, sesungguhnya, se-
sungguhnya, aku berfirman ke-
padamu, kamu mesti berjaga 
dan berdoa selalu agar jangan 
kamu masuk ke dalam godaan; 
karena a Setan berhasrat untuk 
memiliki mu, agar dia boleh meng-
ayakmu bagaikan gandum.

19 Oleh karena itu kamu mesti 
selalu berdoa kepada Bapa da-
lam nama-Ku;

20 dan a apa pun yang akan 
kamu minta kepada Bapa dalam 
nama-Ku, yang adalah benar, 
memercayai bahwa kamu akan 
menerima, lihatlah itu akan di-
berikan kepadamu.

21 a Berdoalah dalam keluar-
gamu kepada Bapa, selalu da-
lam nama-Ku, agar istrimu dan 
anakmu boleh diberkati.

22 dan lihatlah, kamu hendak-
nya sering bertemu bersama; dan 
kamu janganlah melarang si-
apa pun dari datang kepadamu 
bilamana kamu akan bertemu 
bersama, tetapi biarkanlah me-
reka agar mereka boleh datang 
kepadamu dan janganlah mela-
rang mereka;

23 tetapi kamu hendaknya 

a berdoa bagi mereka, dan jangan-
lah mengusir mereka; dan jika 
demikian halnya bahwa mereka 
sering datang kepadamu kamu 
hendaknya berdoa bagi mereka 
kepada Bapa, dalam nama-Ku.

24 Oleh karena itu, tegakkanlah 
a terangmu agar itu boleh bersinar 
bagi dunia. lihatlah aku adalah 
b terang yang hendaknya kamu te-
gakkan—apa yang telah kamu li-
hat aku lakukan. lihatlah kamu 
melihat bahwa aku telah berdoa 
kepada Bapa, dan kamu semua 
telah menyaksikan.

25 dan kamu melihat bahwa 
aku telah memerintahkan agar 
a tak seorang pun dari kamu hen-
daknya pergi, tetapi sebaliknya te-
lah memerintahkan bahwa kamu 
hendaknya datang kepada-Ku, 
agar kamu boleh b merasakan dan 
melihat; demikian pula akanlah 
kamu lakukan kepada dunia; dan 
barang siapa melanggar perintah 
ini membiarkan dirinya dituntun 
ke dalam godaan.

26 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika yesus telah mem-
firmankan firman ini, dia me-
malingkan matanya kembali 
kepada para murid yang telah 
dia pilih, dan berfirman kepada 
mereka:

27 lihatlah sesungguhnya, se-
sungguhnya, aku berfirman 
kepadamu, aku memberikan 

 18 a luk. 22:31;  
2 Ne. 2:17–18;  
a&P 10:22–27.

 20 a mat. 21:22;  
hel. 10:5;  

moro. 7:26;  
a&P 88:63–65.

 21 a alma 34:21.
 23 a 3 Ne. 18:30.
 24 a mat. 5:16.

  b mosia 16:9.
 25 a alma 5:33.
  b 3 Ne. 11:14–17. 
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kepadamu perintah yang lain, 
dan kemudian aku mesti pergi 
kepada a Bapa-Ku agar aku bo-
leh memenuhi b perintah-perin-
tah lain yang telah dia berikan 
kepada-Ku.

28 dan sekarang, lihatlah, ini-
lah perintah yang aku berikan 
kepadamu, bahwa janganlah 
kamu membiarkan siapa pun 
dengan sadar a mengambil da-
ging dan darah-Ku b dengan ti-
dak layak, bilamana kamu akan 
memberkatinya;

29 Karena barang siapa ma-
kan dan minum, daging dan 
a darah-Ku b dengan tidak layak 
makan dan minum laknat bagi ji-
wanya; oleh karena itu jika kamu 
tahu bahwa seseorang tidak la-
yak untuk makan dan minum, 
daging dan darah-Ku kamu hen-
daknya melarangnya.

30 Walaupun demikian, jangan-
lah kamu a mengusirnya dari 
antara kamu, tetapi kamu hen-
daknya melayaninya dan berdoa 
baginya kepada Bapa, dalam na-
ma-Ku; dan jika demikian halnya 
bahwa dia bertobat dan dibaptis 
dalam nama-Ku, maka hendak-
nya kamu menerimanya, dan 
hendaknya memberkati baginya 
daging dan darah-Ku.

31 tetapi jika dia tidak berto-
bat dia tidak akan terbilang di 

antara umat-Ku, agar dia boleh 
tidak menghancurkan umat-Ku, 
karena lihatlah aku mengenali 
a domba-domba-Ku, dan mereka 
terbilang.

32 Walaupun demikian, jangan-
lah kamu mengusirnya dari sina-
gogemu, atau tempat ibadatmu, 
karena bagi yang demikianlah 
hendaknya kamu terus mela-
yani; karena kamu tidak tahu 
bahwa mungkin mereka akan 
kembali dan bertobat, dan da-
tang kepada-Ku dengan maksud 
hati yang sepenuhnya, dan aku 
akan a menyembuhkan mereka; 
dan kamu akan menjadi sarana 
dalam membawa keselamatan 
bagi mereka.

33 Oleh karena itu, taatilah fir-
man ini yang telah aku perintah-
kan kepadamu agar kamu tidak 
berada di bawah a penghukuman; 
karena celakalah dia yang Bapa 
hukum.

34 dan aku memberimu perin-
tah-perintah ini karena perban-
tahan yang telah ada di antara 
kamu. dan diberkatilah kamu 
jika kamu a tidak memiliki per-
bantahan di antara kamu.

35 dan sekarang, aku pergi  
kepada Bapa, karena adalah  
perlu bahwa aku hendaknya 
pergi kepada Bapa a demi kepen-
tinganmu.

 27 a PtS Ke-allah-an—
allah Bapa.

  b 3 Ne. 16:1–3.
 28 a 1 Kor. 11:27–30.
  b morm. 9:29.
 29 a PtS darah; 

Sakramen.

  b a&P 46:4.
 30 a a&P 46:3.
 31 a yoh. 10:14;  

alma 5:38;  
3 Ne. 15:24.

 32 a 3 Ne. 9:13–14;  
a&P 112:13.

 33 a PtS Penghukuman.
 34 a 3 Ne. 11:28–30.
 35 a 1 yoh. 2:1;  

2 Ne. 2:9;  
moro. 7:27–28;  
a&P 29:5. 
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36 dan terjadilah bahwa ke-
tika yesus telah mengakhiri fir-
man ini, dia menyentuh dengan 
a tangan-Nya para b murid yang 
telah dia pilih, satu demi satu, 
bahkan sampai dia telah me-
nyentuh mereka semua, dan ber-
firman kepada mereka sewaktu 
dia menyentuh mereka.

37 dan khalayak ramai tidak 
mendengar firman yang dia fir-
mankan, oleh karena itu mereka 
tidak memberikan kesaksian; 
tetapi para murid memberikan 
kesaksian bahwa dia memberi 
mereka a kuasa untuk memberi-
kan b roh Kudus. dan aku akan 
memperlihatkan kepadamu se-
telah ini bahwa kesaksian ini 
benar.

38 dan terjadilah bahwa ketika 
yesus telah menyentuh mereka 
semua, datanglah a awan dan 
menaungi khalayak ramai se-
hingga mereka tidak dapat me-
lihat yesus.

39 dan sementara mereka di-
naungi dia pergi dari mereka, 
dan naik ke surga. dan para mu-
rid melihat dan memberikan ke-
saksian bahwa dia naik kembali 
ke surga.

PaSal 19

Kedua belas murid melayani orang-
orang dan berdoa untuk Roh Ku-
dus—Para murid dibaptis dan 

menerima Roh Kudus dan pela-
yanan para malaikat—Yesus berdoa 
menggunakan perkataan yang tidak 
dapat dituliskan—Dia mempersak-
sikan tentang iman yang amat besar 
dari orang-orang Nefi ini. Kira-kira 
tahun 34 M.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
ketika yesus telah naik ke surga, 
khalayak ramai bubar, dan setiap 
pria membawa istrinya dan anak-
anaknya dan kembali ke rumah-
nya sendiri.

2 dan tersiar ke luar daerah di 
antara orang-orang dengan se-
gera, sebelum hari gelap lagi, 
bahwa khalayak ramai telah me-
lihat yesus, dan bahwa dia telah 
melayani mereka, dan bahwa dia 
juga akan memperlihatkan diri-
Nya pada keesokan harinya ke-
pada khalayak ramai.

3 ya, dan bahkan sepanjang ma-
lam tersiar ke luar daerah me-
ngenai yesus; dan sedemikian 
rupa mereka mewartakan ke-
pada orang-orang sehingga ada 
banyak, ya, jumlah yang amat 
besar, yang bekerja amat keras 
sepanjang malam itu, agar me-
reka boleh berada pada keesokan 
harinya di tempat di mana yesus 
akan memperlihatkan diri-Nya 
kepada khalayak ramai.

4 dan terjadilah bahwa pada 
keesokan harinya, ketika kha-
layak ramai berkumpul bersama, 
lihatlah, Nefi dan saudaranya 

 36 a PtS Penumpangan 
tangan.

  b 1 Ne. 12:7;  

3 Ne. 19:4.
 37 a PtS Kuasa.
  b PtS Karunia roh 

Kudus.
 38 a Kel. 19:9, 16. 
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yang telah dia hidupkan kem-
bali dari yang mati, yang nama-
nya adalah timotius, dan juga 
putranya, yang namanya yonas, 
dan juga matoni, dan matoniha, 
saudaranya, dan Kumen, dan 
Kumenonhi, dan yeremia, dan 
Semnon, dan yonas, dan Zedekia, 
dan yesaya—sekarang, ini ada-
lah nama para murid yang te-
lah yesus pilih—dan terjadilah 
bahwa mereka maju dan berdiri 
di tengah khalayak ramai.

5 dan lihatlah, khalayak ramai 
sedemikian besarnya sehingga 
mereka menyuruh agar mereka 
hendaknya dipisahkan ke dalam 
dua belas kelompok.

6 dan kedua belas itu meng-
ajar khalayak ramai; dan lihatlah,  
mereka menyuruh agar khalayak 
ramai hendaknya berlutut di atas 
permukaan tanah, dan hendak-
nya berdoa kepada Bapa dalam 
nama yesus.

7 dan para murid itu berdoa 
kepada Bapa juga dalam nama 
yesus. dan terjadilah bahwa 
mereka bangkit dan melayani 
orang-orang.

8 dan ketika mereka telah meng-
ajarkan firman yang sama yang 
telah yesus firmankan—tidak 
sedikit pun berubah dari firman 
yang telah yesus firmankan—li-
hatlah, mereka berlutut kembali 
dan berdoa kepada Bapa dalam 
nama yesus.

9 dan mereka berdoa untuk 

apa yang paling mereka hasrat-
kan; dan mereka berhasrat agar 
a roh Kudus hendaknya diberikan  
kepada mereka.

10 dan ketika mereka telah ber-
doa demikian mereka turun ke 
pinggir perairan, dan khalayak 
ramai mengikuti mereka.

11 dan terjadilah bahwa Nefi tu-
run a ke dalam air dan dibaptis.

12 dan dia muncul keluar dari 
air dan mulai membaptis. dan 
dia membaptis mereka semua 
yang telah yesus pilih.

13 dan terjadilah ketika mereka 
semua a dibaptis dan telah mun-
cul keluar dari air, roh Kudus 
turun ke atas diri mereka, dan 
mereka dipenuhi dengan b roh 
Kudus dan dengan api.

14 dan lihatlah, mereka a dike-
lilingi seolah-olah oleh api; dan 
itu turun dari langit, dan kha-
layak ramai menyaksikannya, 
dan memberikan kesaksian; dan 
para malaikat turun dari surga 
dan melayani mereka.

15 dan terjadilah bahwa semen-
tara malaikat melayani para mu-
rid, lihatlah, yesus datang dan 
berdiri di tengah dan melayani 
mereka.

16 dan terjadilah bahwa dia 
berfirman kepada khalayak ra-
mai, dan memerintahkan mereka 
agar mereka hendaknya berlutut 
kembali di atas tanah, dan juga 
agar para murid-Nya hendaknya 
berlutut di atas tanah.

19 9 a 3 Ne. 9:20.
 11 a 3 Ne. 11:23.
 13 a PtS Baptis, Baptisan.

  b 3 Ne. 12:2;  
morm. 7:10.  
PtS Karunia roh 

Kudus.
 14 a hel. 5:23–24, 43–45; 

3 Ne. 17:24.
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17 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka semua telah berlutut di 
atas tanah, dia memerintahkan 
para murid-Nya agar mereka 
hendaknya berdoa.

18 dan lihatlah, mereka mulai 
berdoa; dan mereka berdoa ke-
pada yesus, menyebut dia tuhan 
mereka dan allah mereka.

19 dan terjadilah bahwa yesus 
pergi dari tengah mereka, dan 
pergi sedikit agak jauh dari me-
reka dan membungkukkan diri-
Nya ke tanah, dan dia berkata:

20 Bapa, aku berterima kasih 
kepada-mu bahwa engkau te-
lah memberikan roh Kudus ke-
pada mereka ini yang telah aku 
pilih; dan adalah karena keper-
cayaan mereka kepada-Ku maka 
aku telah memilih mereka dari 
dunia.

21 Bapa, aku meminta kepa-
da-mu agar engkau akan membe-
rikan roh Kudus kepada mereka 
semua yang akan percaya pada 
perkataan mereka.

22 Bapa, engkau telah mem-
beri mereka roh Kudus karena 
mereka percaya kepada-Ku; 
dan engkau melihat bahwa me-
reka percaya kepada-Ku karena 
engkau mendengar mereka, 
dan mereka berdoa kepada-Ku; 
dan mereka berdoa kepada-Ku 
karena aku berada bersama 
mereka.

23 dan sekarang, Bapa, aku me-
minta kepada-mu untuk mereka, 

dan juga untuk mereka semua 
yang akan percaya pada perka-
taan mereka, agar mereka boleh 
percaya kepada-Ku, agar aku 
boleh berada dalam diri mereka 
a seperti engkau, Bapa, berada 
di dalam aku, agar kami boleh 
menjadi b satu.

24 dan terjadilah bahwa ketika 
yesus telah berdoa demikian ke-
pada Bapa, dia datang kepada 
para murid-Nya, dan lihatlah, 
mereka masih melanjutkan, tanpa 
henti, berdoa kepada-Nya; dan 
mereka tidak a mengulang-ulang 
banyak kata, karena diberikan ke-
pada mereka apa yang hendak-
nya mereka b doakan, dan mereka 
dipenuhi dengan hasrat.

25 dan terjadilah bahwa yesus 
memberkati mereka sewaktu me-
reka berdoa kepada-Nya; dan air 
muka-Nya tersenyum kepada 
mereka, dan terang a air muka-
Nya menyinari mereka, dan li-
hatlah mereka b seputih air muka 
dan juga pakaian yesus; dan li-
hatlah putihnya melampaui se-
gala yang putih, ya, bahkan tidak 
dapat ada apa pun di atas bumi 
yang sedemikian putihnya se-
perti putihnya itu.

26 dan yesus berfirman kepada 
mereka: Berdoalah terus; walau-
pun demikian mereka tidak ber-
henti berdoa.

27 dan dia berpaling dari me-
reka lagi, dan pergi sedikit agak 
jauh dan membungkukkan diri-

 23 a 3 Ne. 9:15.
  b yoh. 17:21–23. 

PtS Kesatuan.

 24 a mat. 6:7.
  b a&P 46:30.
 25 a Bil. 6:23–27.

  b PtS Perubahan 
rupa—makhluk 
yang diubah rupa.
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Nya ke tanah; dan dia berdoa lagi 
kepada Bapa, mengatakan:

28 Bapa, aku berterima kasih 
kepada-mu bahwa engkau te-
lah a memurnikan mereka yang 
telah aku pilih, karena iman 
mereka, dan aku berdoa untuk 
mereka, dan juga untuk mereka 
yang akan percaya pada perka-
taan mereka, agar mereka boleh 
dimurnikan di dalam aku, mela-
lui iman pada perkataan mereka, 
bahkan seperti mereka dimurni-
kan di dalam aku.

29 Bapa, aku tidak berdoa un-
tuk dunia, tetapi untuk mereka 
yang telah engkau berikan kepa-
da-Ku a dari dunia, karena iman 
mereka, agar mereka boleh di-
murnikan di dalam aku, agar 
aku boleh berada dalam diri 
mereka seperti engkau, Bapa, 
berada di dalam aku, agar kami 
boleh menjadi satu, agar aku 
boleh dimuliakan dalam diri 
mereka.

30 dan ketika yesus telah mem-
firmankan firman ini dia datang 
kembali kepada para murid-Nya; 
dan lihatlah mereka berdoa de-
ngan mantap, tanpa henti, ke-
pada-Nya; dan dia tersenyum 
kepada mereka lagi; dan lihat-
lah mereka a putih, bahkan se-
perti yesus.

31 dan terjadilah bahwa dia 
pergi lagi sedikit agak jauh dan 
berdoa kepada Bapa;

32 dan lidah tidak dapat meng-
ucapkan perkataan yang dia doa-
kan, tidak juga dapat a dituliskan 
oleh manusia perkataan yang 
dia doakan.

33 dan khalayak ramai men-
dengar dan memberikan kesak-
sian; dan hati mereka terbuka 
dan mereka mengerti dalam 
hati mereka perkataan yang 
dia doakan.

34 Walaupun demikian, sede-
mikian besar dan menakjubkan-
nya perkataan yang dia doakan 
sehingga tidak dapat dituliskan, 
tidak juga dapat a dituturkan oleh 
manusia.

35 dan terjadilah bahwa ke-
tika yesus telah mengakhiri ber-
doa dia datang kembali kepada 
para murid, dan berfirman ke-
pada mereka: a iman yang demi-
kian besar belum pernah aku 
lihat di antara seluruh orang 
yahudi; karenanya aku tidak 
dapat memperlihatkan kepada 
mereka mukjizat-mukjizat yang 
demikian besar, karena b ketidak-
percayaan mereka.

36 Sesungguhnya aku berfir-
man kepadamu, tidak ada se-
orang pun dari mereka yang 
telah melihat hal-hal yang de-
mikian besar seperti yang telah 
kamu lihat; tidak juga mereka 
pernah mendengar hal-hal yang 
demikian besar seperti yang  
telah kamu dengar.

 28 a moro. 7:48;  
a&P 50:28–29; 
88:74–75. PtS murni, 
Kemurnian.

 29 a yoh. 17:6.
 30 a mat. 17:2.
 32 a a&P 76:116.
 34 a 2 Kor. 12:4;  

3 Ne. 17:17.
 35 a PtS iman.
  b mat. 13:58. PtS Keti-

dakpercayaan.
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PaSal 20

Yesus menyediakan roti dan air ang-
gur secara ajaib dan kembali member-
kati sakramen bagi orang-orang—Sisa 
bani Yakub akan sampai pada penge-
tahuan tentang Tuhan Allah mereka 
dan akan mewarisi Benua Amerika—
Yesus adalah nabi seperti Musa, dan 
orang-orang Nefi adalah anak-anak 
para nabi—Umat Tuhan yang lain 
akan dikumpulkan ke Yerusalem.  
Kira-kira tahun 34 M.

dan terjadilah bahwa dia meme-
rintahkan khalayak ramai agar 
mereka hendaknya berhenti ber-
doa, dan juga para murid-Nya. 
dan dia memerintahkan me-
reka agar mereka hendaknya ti-
dak berhenti a berdoa dalam hati 
mereka.

2 dan dia memerintahkan me-
reka agar mereka hendaknya 
bangkit dan berdiri pada kaki 
mereka. dan mereka pun bangkit 
dan berdiri pada kaki mereka.

3 dan terjadilah bahwa dia 
kembali memecah-mecahkan roti 
dan memberkatinya, dan mem-
berikan kepada para murid un-
tuk dimakan.

4 dan ketika mereka telah ma-
kan dia memerintahkan mereka 
agar mereka hendaknya meme-
cah-mecahkan roti, dan memberi 
kepada khalayak ramai.

5 dan ketika mereka telah mem-
beri kepada khalayak ramai dia 

juga memberikan mereka air ang-
gur untuk diminum, dan meme-
rintahkan mereka agar mereka 
hendaknya memberikan kepada 
khalayak ramai.

6 Sekarang, tidak ada a roti, ti-
dak juga air anggur, yang dibawa 
oleh para murid, tidak juga oleh 
khalayak ramai;

7 tetapi dia benar-benar a mem-
berikan kepada mereka roti un-
tuk dimakan, dan juga air anggur 
untuk diminum.

8 dan dia berfirman kepada 
mereka: dia yang a makan roti ini 
makan dari tubuh-Ku untuk jiwa-
nya; dan dia yang minum dari air 
anggur ini minum dari darah-Ku 
untuk jiwanya; dan jiwanya tidak 
akan pernah lapar tidak juga haus, 
tetapi akan kenyang.

9 Sekarang, ketika khalayak ra-
mai semuanya telah makan dan 
minum, lihatlah, mereka dipe-
nuhi dengan roh; dan mereka 
berseru dengan satu suara, dan 
memberikan kemuliaan kepada 
yesus, yang telah mereka lihat 
maupun juga dengar.

10 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka semua telah memberikan 
kemuliaan kepada yesus, dia 
berfirman kepada mereka: li-
hatlah sekarang, aku menyele-
saikan perintah yang telah Bapa 
perintahkan kepada-Ku menge-
nai orang-orang ini, yang adalah 
sisa bani israel.

11 Kamu ingat bahwa aku 

20 1 a 2 Ne. 32:9;  
mosia 24:12.

 6 a mat. 14:19–21.

 7 a yoh. 6:9–14.
 8 a yoh. 6:50–58;  

3 Ne. 18:7. 

PtS Sakramen.



687 3 Nefi 20:12–20

berfirman kepadamu, dan ber-
firman bahwa ketika a perkataan 
b yesaya akan digenapi—lihatlah 
itu tertulis, kamu memilikinya di 
hadapanmu, oleh karena itu se-
lidikilah itu—

12 dan sesungguhnya, sesung-
guhnya, aku berfirman kepa-
damu, bahwa ketika itu akan 
digenapi pada waktu itulah di-
genapinya a perjanjian yang telah 
Bapa buat kepada umat-Nya, hai 
bani israel.

13 dan pada waktu itu akan-
lah a sisanya, yang akan b terce-
rai-berai secara luas di atas muka 
bumi, c dikumpulkan dari timur 
dan dari barat, dan dari selatan 
dan dari utara; dan mereka akan 
dibawa pada d pengetahuan ten-
tang tuhan allah mereka, yang 
telah menebus mereka.

14 dan Bapa telah memerin-
tahkan-Ku agar aku hendaknya 
memberikan kepadamu a tanah 
ini, untuk warisanmu.

15 dan aku berfirman kepa-
damu, bahwa jika orang-orang 
bukan israel tidak a bertobat se-
telah berkat yang akan mereka 
terima, setelah mereka mence-
rai-beraikan umat-Ku—

16 Pada waktu itu akanlah kamu, 
yang adalah sisa bani yakub, pergi 
ke antara mereka; dan kamu akan 

berada di tengah mereka yang 
akan ada banyak; dan kamu akan 
berada di antara mereka bagaikan 
seekor singa di antara binatang-
binatang hutan, dan bagaikan 
seekor a singa muda di antara ka-
wanan domba, yang, jika dia pergi 
ke antaranya baik b menginjak-in-
jak maupun mencabik berkeping-
keping, dan tidak satu pun yang 
dapat membebaskan.

17 tanganmu akan terangkat ke 
atas lawanmu, dan semua mu-
suhmu akan disingkirkan.

18 dan aku akan a mengumpul-
kan umat-Ku bersama seperti 
seorang pria yang mengumpul-
kan berkas-berkasnya ke atas 
lantai.

19 Karena aku akan menja-
dikan umat-Ku dengan siapa 
Bapa telah membuat perjanjian, 
ya, aku akan menjadikan a tan-
dukmu besi, dan aku akan men-
jadikan kukumu kuningan. dan 
engkau akan memukul berke-
ping-keping banyak orang; dan 
aku akan mempersucikan keun-
tungan mereka kepada tuhan, 
dan harta kekayaan mereka ke-
pada tuhan seluruh bumi. dan 
lihatlah, aku adalah dia yang 
melakukannya.

20 dan akan terjadi, firman Bapa, 
bahwa a pedang keadilan-Ku  

 11 a 3 Ne. 16:17–20; 
23:1–3.

  b 2 Ne. 25:1–5;  
morm. 8:23.

 12 a 3 Ne. 15:7–8.
 13 a 3 Ne. 16:11–12; 

21:2–7.
  b PtS israel—Pencerai-

beraian israel.
  c PtS israel— 

Pengumpulan israel.
  d 3 Ne. 16:4–5.
 14 a PtS tanah 

terjanjikan.
 15 a 3 Ne. 16:10–14.
 16 a morm. 5:24;  

a&P 19:27.
  b mi. 5:8–9;  

3 Ne. 16:14–15; 
21:12.

 18 a mi. 4:12.
 19 a mi. 4:13.
 20 a 3 Ne. 29:4. 
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akan bergantung di atas diri me-
reka pada hari itu; dan kecuali 
mereka bertobat akan jatuh ke 
atas diri mereka, firman Bapa, 
ya, bahkan ke atas segala bangsa 
bukan israel.

21 dan akan terjadi bahwa aku 
akan menegakkan a umat-Ku, hai 
bani israel.

22 dan lihatlah, umat ini akan 
aku tegakkan di tanah ini, untuk 
digenapinya a perjanjian yang te-
lah aku buat dengan leluhurmu 
yakub; dan itu akan menjadi 
b yerusalem Baru. dan kuasa 
surga akan berada di tengah umat 
ini; ya, bahkan c aku akan berada 
di tengahmu.

23 lihatlah, aku adalah dia ten-
tang siapa musa berbicara, me-
ngatakan: a Seorang nabi akan 
tuhan allahmu angkat bagimu 
dari antara saudara-saudaramu, 
seperti aku; dia akan kamu de-
ngar dalam segala apa pun yang 
akan dia firmankan kepadamu. 
dan akan terjadi bahwa setiap 
jiwa yang tidak mau mendengar 
nabi itu akan disingkirkan dari 
antara orang-orang.

24 Sesungguhnya aku berfir-
man kepadamu, ya, dan a semua 
nabi dari Samuel dan mereka 
yang mengikuti setelahnya, 

sebanyak yang telah berbicara, 
telah bersaksi tentang aku.

25 dan lihatlah, kamu adalah 
anak-anak para nabi; dan kamu 
adalah dari bani israel; dan kamu 
adalah dari a perjanjian yang telah 
Bapa buat dengan leluhurmu, ber-
firman kepada abraham: dan b da-
lam benih keturunanmu akanlah 
semua kaum di bumi diberkati.

26 Bapa setelah membangkit-
kan-Ku bagimu lebih dahulu, dan 
mengutus-Ku untuk memberkati-
mu dalam a memalingkan setiap 
orang darimu dari kedurhakaan-
nya; dan ini karena kamu adalah 
anak-anak perjanjian—

27 dan setelah kamu diber-
kati pada waktu itu digenapi-
lah oleh Bapa perjanjian yang 
telah dia buat dengan abraham, 
mem firmankan: a dalam benih 
keturunanmu akanlah semua 
kaum di bumi diberkati—sam-
pai pada pencurahan roh Kudus 
melalui aku ke atas orang-orang  
bukan israel, yang berkat atas 
b orang-orang bukan israel itu  
akan menjadikan mereka perka-
sa melebihi semuanya, sampai  
dicerai-beraikannya umat-Ku, hai 
bani israel.

28 dan mereka akan menjadi 
a cambuk bagi orang-orang di  

 21 a 3 Ne. 16:8–15.
 22 a Kej. 49:22–26;  

a&P 57:2–3.
  b yes. 2:2–5;  

3 Ne. 21:23–24;  
eter 13:1–12; 
a&P 84:2–4. 
PtS yerusalem Baru.

  c yes. 59:20–21;  

mal. 3:1;  
3 Ne. 24:1.

 23 a ul. 18:15–19;  
Kis. 3:22–23;  
1 Ne. 22:20–21.

 24 a Kis. 3:24–26;  
1 Ne. 10:5;  
yakub 7:11.

 25 a PtS Perjanjian 

abraham.
  b Kej. 12:1–3; 22:18.
 26 a ams. 16:6.
 27 a Gal. 3:8;  

2 Ne. 29:14;  
abr. 2:9.

  b 3 Ne. 16:6–7.
 28 a 3 Ne. 16:8–9. 
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tanah ini. Walaupun demikian, 
ketika mereka akan telah mene-
rima kegenapan injil-Ku, pada 
waktu itu jika mereka akan 
mengeraskan hati mereka ter-
hadap-Ku aku akan mengem-
balikan kedurhakaan mereka ke 
atas kepala mereka sendiri, fir-
man Bapa.

29 dan aku akan a mengingat 
perjanjian yang telah aku buat 
dengan umat-Ku; dan aku te-
lah membuat perjanjian dengan 
mereka bahwa aku akan b me-
ngumpulkan mereka bersama 
pada waktu-Ku sendiri yang 
tepat, bahwa aku akan mem-
beri kepada mereka kembali 
c tanah leluhur mereka untuk wa-
risan mereka, yang adalah tanah 
d yerusalem, yang adalah tanah 
terjanjikan bagi mereka selama-
nya, firman Bapa.

30 dan akan terjadi bahwa wak-
tunya tiba, ketika kegenapan in-
jil-Ku akan dikhotbahkan kepada 
mereka;

31 dan mereka akan a percaya 
kepada-Ku, bahwa aku adalah 
yesus Kristus, Putra allah, dan 
akan berdoa kepada Bapa dalam 
nama-Ku.

32 Pada waktu itu akanlah 
para a penjaga mereka mengang-
kat suara mereka, dan dengan 
suara bersama akanlah mereka 
bernyanyi; karena mereka akan 

melihat dengan mata kepala 
sendiri.

33 Pada waktu itu akanlah Bapa 
mengumpulkan mereka bersama 
lagi, dan memberi kepada me-
reka yerusalem untuk tanah wa-
risan mereka.

34 Pada waktu itu akanlah me-
reka bersorak-sorai dalam suka-
cita—a Bernyanyilah bersama, 
kamu tempat-tempat tandus di 
yerusalem; karena Bapa telah 
menghibur umat-Nya, dia telah 
menebus yerusalem.

35 Bapa telah menyingkapkan 
lengan kudus-Nya di mata se-
gala bangsa; dan segenap ujung 
bumi akan melihat keselamatan 
dari Bapa; dan Bapa dan aku 
adalah satu.

36 dan pada waktu itu akanlah 
digenapi apa yang tertulis: a Ba-
ngunlah, bangunlah lagi, dan ke-
nakanlah kekuatanmu, hai Sion; 
kenakanlah pakaianmu yang in-
dah, hai yerusalem, kota yang ku-
dus, karena mulai sekarang tidak 
akan ada lagi datang ke dalam 
dirimu yang tak bersunat dan 
yang tidak bersih.

37 Kibaskanlah dirimu dari 
debu; bangkitlah, duduklah, hai 
yerusalem; lepaskanlah dirimu 
dari ikatan lehermu, hai putri 
Sion yang tertawan.

38 Karena demikianlah firman 
tuhan: Kamu telah menjual 

 29 a yes. 44:21;  
3 Ne. 16:11–12.

  b PtS israel—Pengum-
pulan israel.

  c am. 9:14–15.

  d PtS yerusalem.
 31 a 3 Ne. 5:21–26; 

21:26–29.
 32 a yes. 52:8;  

3 Ne. 16:18–20. 

PtS Berjaga.
 34 a yes. 52:9.
 36 a yes. 52:1–3;  

a&P 113:7–10. 
PtS Sion.
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dirimu untuk yang tak berarti 
apa pun, dan kamu akan dite-
bus tanpa uang.

39 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, aku berfirman kepadamu, 
bahwa umat-Ku akan tahu na-
maKu; ya, pada hari itu mereka 
akan tahu bahwa aku adalah dia 
yang berfirman.

40 dan pada waktu itu akanlah 
mereka berkata: a Betapa indah-
nya di atas gunung-gunung kaki 
dari dia yang membawa kabar 
baik bagi mereka; yang b membe-
ritakan kedamaian; yang mem-
bawa kabar baik kepada mereka 
tentang kebaikan; yang mem-
beritakan keselamatan; yang 
berkata kepada Sion: allahmu 
memerintah!

41 dan pada waktu itu akanlah 
suatu seruan keluar: a Berangkat-
lah kamu, berangkatlah kamu, 
pergilah kamu dari sana, jangan-
lah menyentuh apa yang b tidak 
bersih; keluarlah kamu dari te-
ngah-tengahnya; jadilah kamu 
c bersih yang menyandang be-
jana tuhan.

42 Karena kamu a tidak akan ke-
luar dengan bergegas tidak juga 
pergi dengan terburu-buru; ka-
rena tuhan akan pergi di ha-
dapanmu, dan allah israel akan 
menjadi barisan belakangmu.

43 lihatlah, hamba-Ku akan 
berurusan dengan bijaksana; 
dia akan dipermuliakan dan 

disanjung dan menjadi sangat 
tinggi.

44 Sebanyak yang tercengang 
terhadapmu—roman mukanya 
begitu rusak, lebih daripada siapa 
pun, dan bentuknya lebih dari-
pada para putra manusia—

45 demikianlah dia akan a me-
mercik banyak bangsa; para 
raja akan menutup mulut me-
reka terhadap-Nya, karena apa 
yang belum diberitahukan ke-
pada mereka akanlah mereka 
lihat; dan apa yang belum me-
reka dengar akanlah mereka 
pertimbangkan.

46 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, aku berfirman kepadamu, 
segala hal ini pastilah akan da-
tang, bahkan seperti Bapa te-
lah memerintahkan-Ku. Pada 
waktu itu akanlah perjanjian ini 
yang telah Bapa buat perjanji-
annya dengan umat-Nya dige-
napi; dan pada waktu itu akanlah 
a yerusalem dihuni kembali oleh 
umat-Ku, dan itu akan menjadi 
tanah warisan mereka.

PaSal 21

Israel akan dikumpulkan ketika Ki-
tab Mormon tampil—Orang-orang 
bukan Israel akan ditegakkan se-
bagai suatu bangsa yang bebas di 
Amerika—Mereka akan diselamat-
kan jika mereka percaya dan patuh; 

 40 a yes. 52:7; Nah. 1:15; 
mosia 15:13–18; 
a&P 128:19.

  b mrk. 13:10;  

1 Ne. 13:37.
 41 a yes. 52:11–15.
  b PtS Bersih dan tidak 

Bersih.

  c a&P 133:5.
 42 a 3 Ne. 21:29.
 45 a yes. 52:15.
 46 a eter 13:5, 11.
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jika tidak, mereka akan disingkir-
kan dan dihancurkan—Israel akan 
membangun Yerusalem Baru, dan 
suku-suku yang hilang akan kem-
bali. Kira-kira tahun 34 M.

dan sesungguhnya aku berfir-
man kepadamu, aku memberi 
kepadamu suatu tanda, agar 
kamu boleh mengetahui a wak-
tunya ketika hal-hal ini hampir 
terjadi—bahwa aku akan me-
ngumpulkan, dari penyerakan 
mereka yang lama, umat-Ku, hai 
bani israel, dan akan menegak-
kan kembali di antara mereka 
Sion-Ku;

2 dan lihatlah, inilah apa yang 
akan aku berikan kepadamu 
untuk suatu tanda—karena se-
sungguhnya aku berfirman ke-
padamu bahwa ketika hal-hal 
ini yang aku maklumkan ke-
padamu, dan yang akan aku 
maklumkan kepadamu setelah 
ini tentang diri-Ku, dan me-
lalui kuasa roh Kudus yang 
akan diberikan kepadamu oleh 
Bapa, akan disingkapkan kepada 
orang-orang bukan israel agar 
mereka boleh tahu mengenai 
umat ini yang adalah sisa bani 
yakub, dan mengenai umat-Ku 
ini yang akan dicerai-beraikan 
oleh mereka;

3 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, aku berfirman kepadamu, 

ketika a hal-hal ini akan dising-
kapkan kepada mereka oleh 
Bapa, dan akan tampil dari Bapa, 
dari mereka kepadamu;

4 Karena adalah kebijaksanaan 
di dalam Bapa bahwa mereka 
akan ditegakkan di tanah ini, 
dan ditegakkan sebagai suatu 
a bangsa yang bebas oleh kuasa 
Bapa, agar hal-hal ini boleh tam-
pil dari mereka kepada sisa benih 
keturunanmu, agar b perjanjian 
Bapa boleh digenapi yang telah 
dia buat perjanjiannya dengan 
umat-Nya, hai bani israel;

5 Oleh karena itu, ketika peker-
jaan ini dan pekerjaan yang akan 
dikerjakan di antara kamu setelah 
ini akan tampil a dari orang-orang 
bukan israel, kepada b benih ke-
turunanmu yang akan merosot 
dalam ketidakpercayaan karena 
kedurhakaan;

6 Karena demikianlah adalah 
patut menurut Bapa bahwa itu 
akan tampil dari a orang-orang 
bukan israel, agar dia boleh 
memperlihatkan kuasa-Nya ke-
pada orang-orang bukan israel, 
untuk alasan ini bahwa orang-
orang bukan israel, jika mereka 
tidak mengeraskan hati mereka, 
agar mereka boleh bertobat dan 
datang kepada-Ku dan dibaptis 
dalam nama-Ku dan tahu ten-
tang pokok-pokok ajaran-Ku 
yang benar, agar mereka boleh 

21 1 a PtS Zaman akhir.
 3 a eter 4:17;  

JS—S 1:34–36.
 4 a 1 Ne. 13:17–19;  

a&P 101:77–80.

  b morm. 5:20.  
PtS Perjanjian 
abraham.

 5 a 3 Ne. 26:8.
  b 2 Ne. 30:4–5;  

morm. 5:15;  
a&P 3:18–19.

 6 a 1 Ne. 10:14;  
yakub 5:54;  
3 Ne. 16:4–7.
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b terbilang di antara umat-Ku, hai 
bani israel;

7 dan ketika hal-hal ini terjadi 
bahwa a benih keturunanmu akan 
mulai mengetahui hal-hal ini—
ini akan menjadi suatu tanda 
bagi mereka, agar mereka boleh 
tahu bahwa pekerjaan Bapa te-
lah dimulai hingga digenapinya 
perjanjian yang telah dia buat 
kepada orang-orang yang ada-
lah dari bani israel.

8 dan ketika masa itu akan tiba, 
akan terjadi bahwa para raja akan 
menutup mulut mereka; karena 
apa yang belum diberitahukan 
kepada mereka akanlah me-
reka lihat; dan apa yang belum 
mereka dengar akanlah mereka 
pertimbangkan.

9 Karena pada masa itu, demi 
kepentingan-Ku Bapa akan me-
ngerjakan suatu pekerjaan, yang 
akan menjadi suatu a pekerjaan 
yang besar dan yang menak-
jubkan di antara mereka; dan 
akan ada di antara mereka, me-
reka yang tidak akan memerca-
yainya, walaupun seorang pria 
akan memaklumkannya kepada 
mereka.

10 tetapi lihatlah, kehidupan 
hamba-Ku akan berada dalam 
tangan-Ku; oleh karena itu me-
reka tidak akan menyakitinya, 
walaupun dia akan a rusak ka-
rena mereka. Namun aku akan 

menyembuhkannya, karena aku 
akan memperlihatkan kepada 
mereka bahwa b kebijaksana-
an-Ku lebih besar daripada ke-
licikan iblis.

11 Oleh karena itu akan terjadi 
bahwa barang siapa tidak mau 
percaya pada firman-Ku, yang 
adalah yesus Kristus, yang akan 
Bapa suruh untuk a dia tampilkan 
kepada orang-orang bukan israel, 
dan akan memberikan kepada-
nya kuasa agar dia akan menam-
pilkannya kepada orang-orang 
bukan israel, (itu akan terjadi 
bahkan seperti yang musa kata-
kan) mereka akan b disingkirkan 
dari antara umat-Ku yang ada-
lah dari perjanjian.

12 dan umat-Ku yang adalah 
sisa bani yakub akan berada di 
antara orang-orang bukan israel, 
ya, di tengah mereka bagaikan 
seekor a singa di antara binatang-
binatang hutan, bagaikan seekor 
singa muda di antara kawanan 
domba, yang, jika dia pergi ke 
antaranya baik b menginjak-injak 
maupun mencabik berkeping-
keping, dan tidak satu pun yang 
dapat membebaskan.

13 tangan mereka akan ter-
angkat ke atas lawan mereka, 
dan semua musuh mereka akan 
disingkirkan.

14 ya, celakalah orang-orang 
bukan israel kecuali mereka 

 6 b Gal. 3:7, 29;  
3 Ne. 16:13;  
abr. 2:9–11.

 7 a 3 Ne. 5:21–26.
 9 a yes. 29:13–14;  

Kis. 13:41; 1 Ne. 22:8. 
PtS Pemulihan injil.

 10 a a&P 135:1–3.
  b a&P 10:43.
 11 a 2 Ne. 3:6–15;  

morm. 8:16, 25.
  b a&P 1:14.
 12 a mi. 5:8–15;  

3 Ne. 20:16.
  b 3 Ne. 16:13–15.
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a bertobat; karena akan terjadi 
pada masa itu, firman Bapa, 
bahwa aku akan menyingkirkan 
kuda-kudamu dari tengah-te-
ngahmu, dan aku akan meng-
hancurkan kereta kudamu.

15 dan aku akan menying-
kirkan kota-kota di negerimu, 
dan meruntuhkan semua kubu 
pertahananmu;

16 dan aku akan menyingkir-
kan ilmu sihir dari negerimu, dan 
engkau tidak akan memiliki lagi 
ahli nujum;

17 Segala a patung pahatan juga 
akan aku singkirkan, dan pa-
tung-patungmu yang berdiri dari 
tengah-tengahmu, dan engkau 
tidak akan lagi menyembah pe-
kerjaan dari tanganmu;

18 dan aku akan mencabut hu-
tan-hutan kecilmu dari tengah-te-
ngahmu; demikian juga akan aku 
hancurkan kota-kotamu.

19 dan akan terjadi bahwa se-
gala a dusta, dan tipuan, dan ke-
irihatian, dan pertikaian, dan 
penipuan imam, dan pelacuran, 
akan diakhiri.

20 Karena akan terjadi, firman 
Bapa, bahwa pada masa itu ba-
rang siapa tidak akan bertobat 
dan datang kepada Putra terka-
sih-Ku, mereka akan aku sing-
kirkan dari antara umat-Ku, hai 
bani israel;

21 dan aku akan melaksanakan 

pembalasan dan kegeraman ke 
atas diri mereka, bahkan seperti 
ke atas orang kafir, seperti yang 
belum pernah mereka dengar.

22 tetapi jika mereka akan ber-
tobat dan menyimak firman-Ku, 
dan tidak mengeraskan hati me-
reka, aku akan a menegakkan ge-
reja-Ku di antara mereka, dan 
mereka akan masuk ke dalam 
perjanjian dan b terbilang di an-
tara sisa bani yakub ini, kepada 
siapa telah aku berikan tanah ini 
untuk warisan mereka;

23 dan mereka akan membantu 
umat-Ku, sisa bani yakub, dan 
juga sebanyak dari bani israel 
yang akan datang, agar mereka 
boleh membangun sebuah kota, 
yang akan disebut a yerusalem 
Baru.

24 dan pada waktu itu akan-
lah mereka membantu umat-Ku 
agar mereka boleh dikumpul-
kan, yang tercerai-berai di selu-
ruh permukaan tanah ini, masuk 
ke yerusalem Baru.

25 dan pada waktu itu akanlah 
a kuasa dari surga turun ke antara 
mereka; dan b aku juga akan ber-
ada di tengahnya.

26 dan pada waktu itu akan-
lah pekerjaan Bapa dimulai pada 
masa itu, bahkan ketika injil ini 
akan dikhotbahkan ke antara sisa 
orang-orang ini. Sesungguhnya 
aku berfirman kepadamu, pada 

 14 a 2 Ne. 10:18; 33:9.
 17 a Kel. 20:3–4;  

mosia 13:12–13;  
a&P 1:16.  
PtS Pemujaan 

Berhala.
 19 a 3 Ne. 30:2.
 22 a PtS dispensasi.
  b 2 Ne. 10:18–19;  

3 Ne. 16:13.

 23 a 3 Ne. 20:22; 
eter 13:1–12. 
PtS yerusalem Baru.

 25 a 1 Ne. 13:37.
  b yes. 2:2–4; 3 Ne. 24:1.
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masa itu akanlah pekerjaan Bapa 
a dimulai di antara semua yang 
terserak dari umat-Ku, ya, bah-
kan suku-suku yang telah b hi-
lang, yang telah Bapa tuntun 
pergi dari yerusalem.

27 ya, pekerjaan itu akan dimu-
lai di antara semua yang a terse-
rak dari umat-Ku, bersama Bapa 
untuk mempersiapkan jalan yang 
melaluinya mereka boleh da-
tang kepada-Ku, agar mereka 
boleh memanggil Bapa dalam 
nama-Ku.

28 ya, dan pada waktu itu 
akanlah pekerjaan itu dimulai, 
bersama Bapa di antara segala 
bangsa dalam mempersiapkan 
jalan yang melaluinya umat-Nya 
boleh a dikumpulkan pulang ke 
tanah warisan mereka.

29 dan mereka akan keluar dari 
segala bangsa; dan mereka tidak 
akan keluar dengan a bergegas, ti-
dak juga dengan terburu-buru, 
karena aku akan pergi di ha-
dapan mereka, firman Bapa, dan 
aku akan menjadi barisan bela-
kang mereka.

PaSal 22

Pada zaman terakhir, Sion dan pa-
sak-pasaknya akan ditegakkan, dan 
Israel akan dikumpulkan dalam belas 
kasihan dan kelembutan—Mereka 

akan menang—Bandingkan dengan 
Yesaya 54. Kira-kira tahun 34 M.

dan pada waktu itu akanlah apa 
yang tertulis terjadi: Bernyanyi-
lah, hai si mandul, engkau yang 
tidak melahirkan; bersorak-sorai-
lah dalam a nyanyian, dan berse-
rulah dengan nyaring, engkau 
yang tidak menderita bersalin; 
karena lebih banyaklah anak dari 
yang mandul daripada anak-
anak dari istri yang bersuami, 
firman tuhan.

2 Perluaslah tempat tendamu, 
dan biarlah mereka merentang-
kan tirai hunianmu; janganlah 
menahan, panjangkanlah tali-
talimu dan perkuatlah a pasak-
pasakmu;

3 Karena engkau akan menero-
bos ke sisi kanan dan ke kiri, dan 
benih keturunanmu akan mewa-
risi a orang-orang bukan israel 
dan menjadikan kota-kota yang 
telantar dihuni.

4 Janganlah takut, karena eng-
kau tidak akan malu; tidak juga 
engkau akan dibinasakan, ka-
rena engkau tidak akan a diper-
malukan; karena engkau akan 
melupakan rasa malu masa mu-
damu, dan tidak akan mengingat 
aib masa mudamu, dan tidak 
akan mengingat lagi aib masa 
jandamu.

5 Karena pembuatmu, suamimu, 

 26 a 1 Ne. 14:17;  
3 Ne. 21:6–7.

  b PtS israel— 
Sepuluh suku israel 
yang hilang.

 27 a 3 Ne. 16:4–5.
 28 a PtS israel—Pengum-

pulan israel.
 29 a yes. 52:12;  

3 Ne. 20:42.

22 1 a PtS Bernyanyi.
 2 a PtS Pasak.
 3 a PtS Orang-Orang 

Bukan israel.
 4 a 2 Ne. 6:7, 13.
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tuhan Semesta alam adalah na-
ma-Nya; dan Penebusmu, yang 
Kudus dari israel—allah seluruh 
bumi akanlah dia disebut.

6 Karena tuhan telah memang-
gil engkau seperti wanita yang 
ditinggalkan dan dipilukan di 
dalam roh, dan istri yang belia, 
ketika engkau ditolak, firman 
allahmu.

7 untuk sesaat telah aku ting-
galkan engkau, tetapi dengan be-
las kasihan yang besar akan aku 
kumpulkan engkau.

8 dalam sedikit kemurkaan aku 
sembunyikan muka-Ku darimu 
untuk sesaat, tetapi dengan ke-
baikan hati yang abadi akanlah 
aku a berbelaskasihan kepadamu, 
firman tuhan Penebusmu.

9 Karena a ini, b air bah Nuh ba-
gi-Ku, karena seperti aku telah 
bersumpah bahwa air bah Nuh 
tidak akan lagi menutupi bumi, 
demikianlah aku telah bersum-
pah bahwa aku tidak akan ge-
ram terhadap engkau.

10 Karena a gunung-gunung 
akan beranjak dan bukit-bukit 
bergeser, tetapi kebaikan hati-Ku 
tidak akan b beranjak darimu, ti-
dak juga akanlah perjanjian da-
mai-Ku disingkirkan, firman 
tuhan yang berbelaskasihan 
kepadamu.

11 hai engkau yang sengsara, 
diombang-ambingkan oleh 
angin ribut, dan tidak terhibur! 

lihatlah, aku akan meletakkan 
a batu-batumu dengan warna 
yang cemerlang, dan meletak-
kan landasanmu dengan batu 
nilam.

12 dan aku akan menjadikan 
jendela-jendelamu dari batu bai-
duri, dan gerbang-gerbangmu 
dari manikam, dan semua perba-
tasanmu dari batu permata.

13 dan a semua anakmu akan 
diajar oleh tuhan; dan akan be-
sarlah jadinya kedamaian anak-
anakmu.

14 dalam a kebenaran akanlah 
engkau ditegakkan; engkau akan 
jauh dari penindasan karena eng-
kau tidak akan takut, dan dari 
kengerian karena itu tidak akan 
datang mendekati engkau.

15 lihatlah, mereka pastilah 
akan berkumpul bersama me-
lawan engkau, bukan oleh-Ku; 
barang siapa akan berkumpul 
bersama melawan engkau akan 
roboh demi kepentinganmu.

16 lihatlah, aku telah mencipta-
kan pandai besi yang meniup bara 
dalam api, dan yang menghasil-
kan alat untuk pekerjaannya; dan 
aku telah menciptakan pemus-
nah untuk menghancurkan.

17 tidak ada senjata yang di-
bentuk melawan engkau yang 
akan berjaya; dan setiap lidah 
yang akan mencaci maki engkau 
dalam penghakiman akan eng-
kau hukum. ini adalah pusaka 

 8 a PtS Belas Kasihan.
 9 a yes. 54:9.
  b PtS air Bah pada 

masa Nuh.

 10 a yes. 40:4.
  b mzm. 94:14;  

a&P 35:25.
 11 a Why. 21:18–21.

 13 a yer. 31:33–34.
 14 a PtS Saleh,  

Kesalehan. 
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para hamba tuhan, dan kesa-
lehan mereka adalah dari-Ku, 
firman tuhan.

PaSal 23

Yesus  menyetujui  perkataan 
Yesaya—Dia memerintahkan orang-
orang untuk menyelidiki para nabi—
Perkataan Samuel si orang Laman 
mengenai Kebangkitan ditambah-
kan pada catatan mereka. Kira-kira 
tahun 34 M.

dan sekarang, lihatlah, aku ber-
firman kepadamu, bahwa kamu 
seharusnya a menyelidiki hal-
hal ini. ya, sebuah perintah aku 
berikan kepadamu agar kamu 
menyelidiki hal-hal ini dengan 
tekun; karena agunglah kata-
kata b yesaya.

2 Karena pastilah dia berbicara 
bertalian dengan segala hal me-
ngenai umat-Ku yang adalah dari 
bani israel; oleh karena itu mes-
tilah perlu bahwa dia mesti ber-
bicara juga kepada orang-orang 
bukan israel.

3 dan segala hal yang dia ucap-
kan telah dan a akan terjadi, bah-
kan menurut perkataan yang dia 
ucapkan.

4 Oleh karena itu indahkan-
lah firman-Ku; tuliskanlah apa 
yang telah aku beritahukan ke-
padamu; dan menurut waktu dan 

kehendak Bapa itu akan menye-
bar luas kepada orang-orang bu-
kan israel.

5 dan barang siapa akan menyi-
mak firman-Ku dan bertobat dan 
dibaptis, orang yang sama akan 
diselamatkan. Selidikilah para 
a nabi, karena ada banyak yang 
bersaksi tentang hal-hal ini.

6 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika yesus telah mem-
firmankan firman ini dia berfir-
man kepada mereka lagi, setelah 
dia memaparkan segala tulisan 
suci kepada mereka yang telah 
mereka terima, dia berfirman 
kepada mereka: lihatlah, tu-
lisan suci yang lain aku kehen-
daki agar hendaknya kamu tulis, 
yang belum kamu miliki.

7 dan terjadilah bahwa dia ber-
firman kepada Nefi: Bawalah ca-
tatan yang telah kamu simpan.

8 dan ketika Nefi telah mem-
bawa catatan-catatan itu, dan 
meletakkannya di hadapan-Nya, 
dia mengarahkan mata-Nya ke-
pada mereka dan berfirman:

9 Sesungguhnya aku berfir-
man kepadamu, aku meme-
rintahkan hamba-Ku a Samuel, 
si orang laman, agar dia hen-
daknya bersaksi kepada orang-
orang ini, bahwa pada hari ketika 
Bapa akan memuliakan nama-
Nya di dalam aku bahwa ada 
b banyak c orang suci yang akan 
d bangkit dari yang mati, dan 

23 1 a PtS tulisan Suci.
  b 2 Ne. 25:1–5;  

morm. 8:23. 
PtS yesaya.

 3 a 3 Ne. 20:11–12.
 5 a luk. 24:25–27.
 9 a hel. 13:2.
  b hel. 14:25.

  c PtS Orang Suci.
  d mat. 27:52–53. 

PtS Kebangkitan. 
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akan menampakkan diri kepada 
banyak orang, dan akan mela-
yani mereka. dan dia berfir-
man kepada mereka: Bukankah 
demikian?

10 dan para murid-Nya menja-
wab-Nya dan berkata: ya, tuhan, 
Samuel bernubuat menurut fir-
man-mu, dan itu semuanya 
digenapi.

11 dan yesus berfirman kepada 
mereka: Bagaimana mungkin 
bahwa kamu belum menuliskan 
hal ini, bahwa banyak orang suci 
bangkit dan menampakkan diri 
kepada banyak orang dan mela-
yani mereka?

12 dan terjadilah bahwa Nefi 
ingat bahwa hal ini belum 
dituliskan.

13 dan terjadilah bahwa yesus 
memerintahkan agar itu hendak-
nya dituliskan; oleh karena itu, 
itu dituliskan menurut yang dia 
perintahkan.

14 dan sekarang, terjadilah 
bahwa ketika yesus telah a mema-
parkan semua tulisan suci sekali-
gus, yang telah mereka tuliskan, 
dia memerintahkan mereka agar 
mereka hendaknya mengajarkan 
apa yang telah dia paparkan ke-
pada mereka.

PaSal 24

Utusan Tuhan akan mempersiapkan 

jalan untuk Kedatangan Kedua—
Kristus akan duduk dalam pengha-
kiman—Israel diperintahkan untuk 
membayar persepuluhan dan per-
sembahan—Sebuah kitab kenangan 
disimpan—Bandingkan dengan 
Maleakhi 3. Kira-kira tahun 34 M.

dan terjadilah bahwa dia meme-
rintahkan mereka agar mereka 
hendaknya menuliskan firman 
yang telah Bapa berikan kepada 
maleakhi, yang akan dia berita-
hukan kepada mereka. dan terja-
dilah bahwa setelah itu dituliskan 
dia memaparkannya. dan inilah 
firman yang dia beritahukan ke-
pada mereka, memfirmankan: 
demikianlah firman Bapa ke-
pada maleakhi—lihatlah, aku 
akan mengutus a utusan-Ku, dan 
dia akan mempersiapkan jalan 
di hadapan-Ku, dan tuhan yang 
kamu cari akan dengan tiba-tiba 
datang ke bait suci-Nya, bahkan 
utusan perjanjian, yang kepada-
nya kamu senang; lihatlah, dia 
akan datang, firman tuhan Se-
mesta alam.

2 tetapi siapa yang bisa a me-
nanggung hari kedatangan-Nya, 
dan siapa yang akan bertahan  
ketika dia menampakkan diri? 
Karena dia seperti b api perajin, 
dan seperti sabun penatu.

3 dan dia akan duduk bagaikan 
seorang perajin dan pemurni pe-
rak; dan dia akan memurnikan 

 14 a luk. 24:44–46.
24 1 a a&P 45:9.
 2 a 3 Ne. 25:1.

  b Za. 13:9;  
a&P 128:24.  
PtS Bumi—

Pembersihan bumi; 
Kedatangan Kedua 
yesus Kristus.
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para a putra lewi, dan mena-
hirkan mereka bagaikan emas 
dan perak, agar mereka boleh 
b mempersembahkan kepada 
tuhan suatu persembahan da-
lam kesalehan.

4 Pada waktu itu akanlah per-
sembahan yehuda dan yerusalem 
menyenangkan bagi tuhan, 
seperti pada zaman dahulu, 
dan seperti pada tahun-tahun 
terdahulu.

5 dan aku akan datang dekat 
kepadamu untuk penghakiman; 
dan aku akan menjadi saksi yang 
cekatan menentang tukang sihir, 
dan menentang pezina, dan me-
nentang penyumpah palsu, dan 
menentang mereka yang menin-
das orang sewaan dalam upah-
nya, janda dan a anak yatim, dan 
yang berpaling dari orang asing, 
dan tidak takut kepada-Ku, fir-
man tuhan Semesta alam.

6 Karena aku adalah tuhan, 
aku tidak berubah; oleh karena 
itu kamu para putra yakub tidak 
dibasmi.

7 Bahkan sejak masa leluhurmu 
kamu a pergi menjauh dari tata 
cara-Ku, dan tidak menaatinya. 
b Kembalilah kepada-Ku dan aku 
akan kembali kepadamu, fir-
man tuhan Semesta alam. te-
tapi kamu berkata: dalam hal 
apa kami akan kembali?

8 akankah manusia meram-
pok allah? Namun kamu telah 

merampok-Ku. tetapi kamu ber-
kata: dalam hal apakah kami telah 
merampok engkau? dalam a per-
sepuluhan dan b persembahan.

9 Kamu dikutuk dengan se-
buah kutukan, karena kamu telah 
merampok-Ku, bahkan seluruh 
bangsa ini.

10 Bawalah kamu seluruh a per-
sepuluhan ke dalam gudang 
penyimpanan, agar boleh ada 
makanan di dalam rumah-Ku; 
dan ujilah aku sekarang dengan 
ini, firman tuhan Semesta alam, 
apakah aku tidak akan membu-
kakan bagimu tingkap-tingkap 
surga, dan mencurahkan kepa-
damu suatu b berkat sehingga ti-
dak akan ada cukup ruang untuk 
menerimanya.

11 dan aku akan menghardik 
pelahap demi kepentinganmu, 
dan dia tidak akan menghan-
curkan buah dari tanahmu; tidak 
juga akanlah pokok anggurmu 
merontokkan buahnya sebe-
lum waktunya di ladang, firman 
tuhan Semesta alam.

12 dan segala bangsa akan 
menyebutmu diberkati, karena 
kamu akan menjadi negeri yang 
menyenangkan, firman tuhan Se-
mesta alam.

13 Perkataanmu telah keras  
menentang-Ku, firman tuhan. 
Namun kamu berkata: apa 
yang telah kami ucapkan me-
nentang-mu?

 3 a ul. 10:8;  
a&P 84:31–34.

  b a&P 13:1.
 5 a yak. 1:27.

 7 a PtS Kemurtadan.
  b hel. 13:11;  

3 Ne. 10:6;  
moro. 9:22.

 8 a PtS Persepuluhan.
  b PtS Persembahan.
 10 a a&P 64:23; 119:1–7.
  b PtS Berkat.
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14 Kamu telah berkata: ada-
lah sia-sia melayani allah, dan 
apakah menguntungkan bahwa 
kita telah menaati tata cara-tata 
cara-Nya dan bahwa kita telah 
berjalan dengan penuh duka 
nestapa di hadapan tuhan Se-
mesta alam?

15 dan sekarang, kita menye-
but yang sombong bahagia; ya, 
mereka yang mengerjakan ke-
jahatan ditegakkan; ya, mereka 
yang mencobai allah bahkan 
dibebaskan.

16 Pada waktu itu mereka yang 
takut kepada tuhan sering a ber-
bicara satu sama lain, dan tuhan 
menyimak dan mendengar; dan 
sebuah b kitab kenangan ditulis-
kan di hadapan-Nya bagi mereka 
yang takut kepada tuhan, dan 
yang memikirkan nama-Nya.

17 dan mereka akan menjadi 
milik-Ku, firman tuhan Semesta 
alam, pada masa itu ketika aku 
a menghimpun permata-perma-
ta-Ku; dan aku akan membi-
arkan mereka hidup seperti 
seorang pria yang membiarkan 
hidup putranya sendiri yang 
melayaninya.

18 Pada waktu itu kamu akan 
kembali dan a mengenali antara 
yang saleh dan yang jahat, antara 
dia yang melayani allah dan dia 
yang tidak melayani-Nya.

PaSal 25

Pada Kedatangan Kedua, yang som-
bong dan jahat akan dibakar ba-
gaikan tunggul jerami—Elia akan 
kembali sebelum hari yang besar 
dan mengerikan itu—Bandingkan 
dengan Maleakhi 4. Kira-kira ta-
hun 34 M.

Karena lihatlah, harinya datang 
yang akan a membakar bagaikan 
perapian; dan semua yang b som-
bong, ya, dan semua yang mela-
kukan kejahatan, akan menjadi 
tunggul jerami; dan hari yang da-
tang itu akan membakar mereka, 
firman tuhan Semesta alam, se-
hingga tidak akan meninggal-
kan mereka baik akar maupun 
cabang.

2 tetapi bagi kamu yang takut 
pada nama-Ku, akanlah a Putra 
Kebenaran bangkit dengan ke-
sembuhan pada sayap-sayap-
Nya; dan kamu akan pergi dan 
b tumbuh bagaikan c anak-anak 
sapi di dalam kandang.

3 dan kamu akan a menginjak-
injak yang jahat; karena mereka 
akan menjadi abu di bawah te-
lapak kakimu pada hari ketika 
aku akan melakukan ini, firman 
tuhan Semesta alam.

4  i n g a t l a h  k a m u  h u k u m 
musa, hamba-Ku, yang telah  

 16 a moro. 6:5.
  b a&P 85:9;  

musa 6:5.  
PtS Kitab Kenangan.

 17 a a&P 101:3.
 18 a PtS Karunia 

Pembedaan.

25 1 a yes. 24:6; 1 Ne. 22:15; 
3 Ne. 24:2;  
a&P 29:9;  
64:23–24; 133:64; 
JS—S 1:37.  
PtS Bumi—Pember-
sihan bumi.

  b 2 Ne. 20:33. 
PtS Kesombongan.

 2 a eter 9:22.
  b a&P 45:58.
  c am. 6:4;  

1 Ne. 22:24.
 3 a 3 Ne. 21:12.
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aku perintahkan kepadanya di 
a horeb untuk seluruh israel, de-
ngan peraturan dan keputusan.

5 lihatlah, aku akan mengutus 
kepadamu a elia sang nabi sebe-
lum datangnya b hari tuhan yang 
besar dan mengerikan;

6 dan dia akan a memalingkan 
hati leluhur kepada anak, dan 
hati anak kepada leluhur me-
reka, agar jangan aku datang 
dan menghantam bumi dengan 
suatu kutukan.

PaSal 26

Yesus memaparkan segala hal dari 
awal hingga akhir—Bayi dan anak 
kecil menuturkan apa yang menak-
jubkan yang tidak dapat ditulis-
kan—Mereka yang di dalam Gereja 
Kristus memiliki segala sesuatu  
secara bersama di antara mereka.  
Kira-kira tahun 34 M.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
ketika yesus telah memberitahu-
kan hal-hal ini dia memaparkan-
nya kepada khalayak ramai; dan 
dia memaparkan segala hal ke-
pada mereka, baik yang besar 
maupun yang kecil.

2 dan dia berfirman: a tulisan 
suci ini, yang tidak kamu mi-
liki bersamamu, Bapa perin-
tahkan agar aku hendaknya 
berikan kepadamu; karena ada-
lah kebijaksanaan di dalam dia 
bahwa itu hendaknya diberi-
kan kepada angkatan-angkatan 
mendatang.

3 dan dia memaparkan segala 
sesuatu, bahkan dari awal sam-
pai waktu ketika dia akan datang 
dalam a kemuliaan-Nya—ya, bah-
kan segala sesuatu yang akan da-
tang ke atas muka bumi, bahkan 
sampai b unsur-unsur akan me-
leleh dengan panas yang tinggi, 
dan bumi akan c tergulung ba-
gaikan sebuah gulungan perka-
men, dan langit dan bumi akan 
berlalu;

4 dan bahkan sampai a hari yang 
besar dan terakhir, ketika segala 
khalayak, dan segala kaum, dan 
segala bangsa dan bahasa akan 
b berdiri di hadapan allah, untuk 
dihakimi atas pekerjaan mereka, 
apakah itu baik atau apakah itu 
jahat—

5 Jika baik, pada a kebangkitan 
kehidupan abadi; dan jika ja-
hat, pada kebangkitan laknat; 
berada dalam kesejajaran, yang 

 4 a Kel. 3:1–6.
 5 a 2 raj. 2:1–2;  

a&P 2:1; 110:13–16; 
128:17–18.  
PtS elia; Kesela-
matan bagi yang 
mati; Pemeteraian.

  b PtS Kedatangan  
Kedua yesus Kristus.

 6 a a&P 2:2.
26 2 a yaitu mal. pasal 3 

dan 4, dikutip dalam 
3 Ne. pasal 24 dan 
25.

 3 a PtS yesus Kristus—
Kemuliaan yesus 
Kristus.

  b am. 9:13;  
2 Ptr. 3:10, 12;  
morm. 9:2.  
PtS Bumi—Pember-
sihan bumi; dunia—

akhir dunia.
  c morm. 5:23.
 4 a hel. 12:25;  

3 Ne. 28:31.
  b mosia 16:10–11. 

PtS Penghakiman 
terakhir.

 5 a dan. 12:2;  
yoh. 5:29. 
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satu pada satu sisi dan yang lain 
pada sisi yang lain, menurut be-
las kasihan, dan b keadilan, dan 
kekudusan yang ada di dalam 
Kristus, yang ada c sebelum du-
nia dimulai.

6 dan sekarang, tidak dapat di-
tuliskan dalam kitab ini bahkan 
a seperseratus bagian dari apa 
yang yesus benar-benar ajarkan 
kepada orang-orang;

7 tetapi lihatlah a lempengan-
lempengan Nefi memuat ba-
gian yang lebih banyak dari apa 
yang dia ajarkan kepada orang-
orang.

8 dan hal-hal ini telah aku tu-
liskan, yang adalah bagian yang 
lebih kecil dari apa yang dia ajar-
kan kepada orang-orang; dan 
aku telah menuliskannya dengan 
maksud agar itu boleh dibawa 
kembali kepada orang-orang ini, 
a dari orang-orang bukan israel, 
menurut firman yang telah yesus 
firmankan.

9 dan ketika mereka akan me-
nerima ini, yang adalah perlu 
bahwa mereka hendaknya per-
oleh lebih dahulu, untuk menguji 
iman mereka, dan jika akan demi-
kian halnya bahwa mereka akan 
memercayai hal-hal ini maka 
akanlah a apa yang lebih besar di-
nyatakan kepada mereka.

10 dan jika demikian halnya 

bahwa mereka tidak mau memer-
cayai hal-hal ini, maka akanlah 
apa yang lebih besar a ditahan dari 
mereka, untuk penghukuman 
mereka.

11 lihatlah, aku hampir menu-
liskannya, semuanya yang di ukir 
di atas lempengan-lempengan 
Nefi, tetapi tuhan melarangnya, 
memfirmankan: aku akan a meng-
uji iman umat-Ku.

12 Oleh karena itu aku, mormon,  
menuliskan apa yang telah dipe-
rintahkan kepadaku oleh tuhan. 
dan sekarang aku, mormon,  
mengakhiri perkataanku, dan 
meneruskan untuk menulis 
apa yang telah diperintahkan 
kepadaku.

13 Oleh karena itu, aku meng-
hendaki agar kamu hendaknya 
melihat bahwa tuhan benar-be-
nar mengajar orang-orang, untuk 
kurun waktu tiga hari; dan sete-
lah itu dia sering a memperlihat-
kan diri-Nya kepada mereka, dan 
sering memecah-mecahkan b roti, 
dan memberkatinya, dan mem-
berikannya kepada mereka.

14 dan terjadilah bahwa dia 
mengajar dan melayani a anak-
anak dari khalayak ramai tentang 
siapa telah dibicarakan, dan dia 
b melenturkan lidah mereka, dan 
mereka berbicara kepada bapa 
mereka hal-hal yang besar dan 

 5 b PtS Keadilan.
  c eter 3:14.  

PtS yesus Kristus—
Keberadaan prafana 
Kristus.

 6 a yoh. 21:25;  
3 Ne. 5:8.

 7 a PtS lempengan-
lempengan.

 8 a 3 Ne. 21:5–6.
 9 a eter 4:4–10.
 10 a alma 12:9–11.
 11 a eter 12:6.
 13 a yoh. 21:14.

  b 3 Ne. 20:3–9. 
PtS Sakramen.

 14 a 3 Ne. 17:11–12.
  b alma 32:23;  

3 Ne. 26:16. 
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menakjubkan, bahkan yang le-
bih besar daripada yang telah 
dia ungkapkan kepada orang-
orang; dan dia melenturkan li-
dah mereka sehingga mereka 
dapat bertutur.

15 dan terjadilah bahwa setelah 
dia naik ke surga—kedua kalinya 
ketika dia memperlihatkan diri-
Nya kepada mereka, dan telah 
pergi kepada Bapa, setelah a me-
nyembuhkan semua orang sakit 
mereka, dan orang lumpuh me-
reka, dan membuka mata orang 
buta mereka dan menyembuh-
kan telinga orang yang tuli, dan 
bahkan telah melakukan segala 
macam penyembuhan di antara 
mereka, dan menghidupkan kem-
bali seorang pria dari yang mati, 
dan telah memperlihatkan kua-
sa-Nya kepada mereka, dan telah 
naik kepada Bapa—

16 lihatlah, terjadilah pada ke-
esokan harinya bahwa khalayak 
ramai berkumpul bersama, dan 
mereka melihat maupun juga 
mendengar anak-anak ini; ya, 
bahkan a bayi-bayi membuka 
mulut mereka dan menuturkan 
apa yang menakjubkan; dan apa 
yang mereka tuturkan dilarang 
agar hendaknya tidak ada siapa 
pun yang menuliskannya.

17 dan terjadilah bahwa para 
a murid yang telah yesus pilih 
mulai sejak waktu itu b membap-
tis dan mengajar sebanyak yang 

datang kepada mereka; dan se-
banyak yang dibaptis dalam 
nama yesus dipenuhi dengan 
roh Kudus.

18 dan banyak dari mereka me-
lihat dan mendengar apa yang 
tak terucapkan, yang a tidak di-
perkenankan untuk dituliskan.

19 dan mereka mengajar, dan 
melayani satu sama lain; dan  
mereka memiliki a segala sesuatu 
b secara bersama di antara mereka, 
setiap orang berurusan dengan 
adil, satu sama lain.

20 dan terjadilah bahwa me-
reka melakukan segala sesuatu 
bahkan seperti yang yesus pe-
rintahkan kepada mereka.

21 dan mereka yang dibaptis 
dalam nama yesus disebut a ge-
reja Kristus.

PaSal 27

Yesus memerintahkan mereka untuk 
menamai Gereja dengan nama-Nya—
Misi dan kurban pendamaian-Nya 
merupakan Injil-Nya—Manusia 
diperintahkan untuk bertobat dan 
dibaptis agar mereka boleh dikudus-
kan oleh Roh Kudus—Mereka akan 
menjadi bahkan seperti Yesus ada-
nya. Kira-kira tahun 34–35 M.

dan terjadilah bahwa sewaktu 
para murid yesus sedang mela-
kukan perjalanan dan mengkhot-

 15 a 3 Ne. 17:9.  
PtS mukjizat; 
Penyembuhan.

 16 a mat. 11:25.

 17 a 3 Ne. 19:4–13.
  b 4 Ne. 1:1.
 18 a 3 Ne. 26:11.
 19 a 4 Ne. 1:3.

  b PtS mempersucikan.
 21 a mosia 18:17.  

PtS Gereja yesus 
Kristus.
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bahkan apa yang telah mereka 
dengar maupun juga lihat, dan 
membaptis dalam nama yesus, 
terjadilah bahwa para murid 
berkumpul bersama dan a ber-
satu dalam doa yang amat kuat 
dan b puasa.

2 dan yesus kembali a memperli-
hatkan diri-Nya kepada mereka, 
karena mereka sedang berdoa 
kepada Bapa dalam nama-Nya; 
dan yesus datang dan berdiri di 
tengah mereka, dan berfirman 
kepada mereka: apakah yang 
kamu kehendaki agar aku akan 
berikan kepadamu?

3 dan mereka berkata kepada-
Nya: tuhan, kami menghendaki 
agar engkau akan memberi tahu 
kami dengan nama apa kami 
akan menamai gereja ini; karena 
ada perbantahan di antara orang-
orang mengenai masalah ini.

4 dan tuhan berfirman ke-
pada mereka: Sesungguhnya, 
sesungguhnya, aku berfirman 
kepadamu, mengapa kiranya 
orang-orang mesti menggerutu 
dan berbantah karena hal ini?

5 tidakkah mereka membaca 
tulisan suci, yang berkata kamu 
mesti mengambil ke atas dirimu 
a nama Kristus, yang adalah na-
ma-Ku? Karena dengan nama ini 
akanlah kamu dipanggil pada 
hari terakhir;

6 dan barang siapa mengambil 

ke atas dirinya nama-Ku, dan 
a bertahan sampai akhir, orang 
yang sama akan diselamatkan 
pada hari terakhir.

7 Oleh karena itu, apa pun yang 
akan kamu lakukan, kamu akan 
melakukannya dalam nama-Ku; 
oleh karena itu kamu akan me-
namai gereja dengan nama-Ku; 
dan kamu akan meminta kepada 
Bapa dalam nama-Ku agar dia 
akan memberkati gereja demi 
kepentingan-Ku.

8 dan bagaimana mungkin itu 
a gereja-b Ku kecuali dinamai de-
ngan nama-Ku? Karena jika se-
buah gereja dinamai dengan 
nama musa maka itu menjadi 
gereja musa; atau jika dinamai 
dengan nama seorang manusia 
maka itu menjadi gereja dari se-
orang manusia; tetapi jika dina-
mai dengan nama-Ku maka itu 
adalah gereja-Ku, jika demikian 
halnya bahwa mereka dibangun 
di atas injil-Ku.

9 Sesungguhnya aku berfir-
man kepadamu, bahwa kamu 
dibangun di atas injil-Ku; oleh 
karena itu kamu akan mena-
mai apa pun juga yang kamu 
namai, dengan nama-Ku; oleh 
karena itu jika kamu meminta 
kepada Bapa, untuk gereja, jika 
itu dalam nama-Ku Bapa akan 
mendengarmu;

10 dan jika demikian halnya 

27 1 a a&P 29:6.
  b alma 6:6.  

PtS Puasa.
 2 a 3 Ne. 26:13. 

PtS yesus Kristus—

Penampakan diri 
pascafana Kristus.

 5 a PtS yesus Kristus—
mengambil nama 
yesus Kristus ke atas 

diri kita.
 6 a 3 Ne. 15:9.
 8 a PtS yesus Kristus—

Kepala Gereja.
  b a&P 115:4.
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bahwa gereja itu dibangun di atas 
injil-Ku maka Bapa akan mem-
perlihatkan pekerjaan-Nya sen-
diri di dalamnya.

11 tetapi jika tidak dibangun 
di atas injil-Ku, dan dibangun di 
atas pekerjaan manusia, atau di 
atas pekerjaan iblis, sesungguh-
nya aku berfirman kepadamu 
mereka merasakan sukacita da-
lam pekerjaan mereka untuk 
sua tu masa, dan segera akhir itu 
tiba, dan mereka a ditebang dan 
dilemparkan ke dalam api, dari 
mana tidak ada jalan kembali.

12 Karena pekerjaan mereka 
a mengikuti mereka, karena ada-
lah karena pekerjaan mereka 
maka mereka ditebang; oleh ka-
rena itu ingatlah apa yang telah 
aku beri tahu kepadamu.

13 lihatlah aku telah membe-
rikan kepadamu a injil-Ku, dan 
inilah injil yang telah aku be-
rikan kepadamu—bahwa aku 
datang ke dunia untuk melaku-
kan b kehendak Bapa-Ku, karena  
Bapa-Ku mengutus-Ku.

14 dan Bapa-Ku mengutus-Ku 
agar aku boleh a diangkat ke atas 
salib; dan setelah aku diangkat 
ke atas salib, agar aku boleh b me-
narik semua orang kepada-Ku, 
agar sebagaimana aku telah di-
angkat oleh manusia demikian 
pula akanlah manusia diangkat 

oleh Bapa, untuk berdiri di ha-
dapan-Ku, untuk c dihakimi atas 
pekerjaan mereka, apakah itu 
baik atau apakah itu jahat—

15 dan untuk alasan ini aku 
telah a diangkat; oleh karena itu, 
menurut kuasa Bapa aku akan 
menarik semua orang kepada-Ku, 
agar mereka boleh dihakimi me-
nurut pekerjaan mereka.

16 dan akan terjadi, bahwa ba-
rang siapa a bertobat dan b dibaptis 
dalam nama-Ku akan dipenuhi; 
dan jika dia c bertahan sampai 
akhir, lihatlah, dia akan aku ang-
gap tak bersalah di hadapan Ba-
pa-Ku pada hari itu ketika aku 
akan berdiri untuk menghakimi 
dunia.

17 dan dia yang tidak berta-
han sampai akhir, orang yang 
sama adalah dia yang juga di-
tebang dan dilemparkan ke da-
lam api, dari mana mereka tidak 
dapat kembali, karena a keadilan 
Bapa.

18 dan inilah firman yang te-
lah dia berikan kepada anak-
anak manusia. dan untuk alasan 
ini dia menggenapi firman yang 
telah dia berikan, dan dia tidak 
berdusta, tetapi menggenapi se-
gala firman-Nya.

19 dan a tidak ada apa pun yang 
tidak bersih dapat masuk ke da-
lam kerajaan-Nya; oleh karena 

 11 a alma 5:52.
 12 a Why. 14:13;  

a&P 59:2.
 13 a a&P 76:40–42. 

PtS injil.
  b yoh. 6:38–39.
 14 a 1 Ne. 11:32–33;  

musa 7:55.
  b yoh. 6:44;  

2 Ne. 9:5;  
a&P 27:18.

  c PtS yesus Kristus—
hakim.

 15 a PtS Pendamaian.

 16 a PtS Pertobatan.
  b PtS Baptis, Baptisan.
  c 1 Ne. 13:37. 

PtS Bertahan.
 17 a PtS Keadilan.
 19 a alma 11:37. 
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itu tidak ada apa pun yang ma-
suk ke dalam b peristirahatan-Nya 
kecua li itu adalah mereka yang 
telah c membasuh pakaian mereka 
dalam darah-Ku, karena iman 
mereka, dan pertobatan dari se-
gala dosa mereka, dan kesetia an 
mereka sampai akhir.

20 Sekarang, inilah perintah 
itu: a Bertobatlah, kamu segenap 
ujung bumi, dan datanglah ke-
pada-Ku dan b dibaptislah dalam 
nama-Ku, agar kamu boleh c diku-
duskan melalui penerimaan roh 
Kudus, agar kamu boleh berdiri 
d tanpa noda di hadapan-Ku pada 
hari terakhir.

21 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, aku berfirman kepadamu, 
ini adalah injil-Ku; dan kamu 
tahu apa yang mesti kamu laku-
kan di dalam gereja-Ku; karena 
pekerjaan yang telah kamu lihat 
aku lakukan itu akan kamu laku-
kan juga; karena apa yang telah 
kamu lihat aku lakukan bahkan 
itu akanlah kamu lakukan;

22 Oleh karena itu, jika kamu 
melakukan hal-hal ini diberkati-
lah kamu, karena kamu akan di-
angkat pada hari terakhir.

23 tuliskanlah apa yang telah 
kamu lihat dan dengar, kecuali 
itu adalah apa yang a dilarang.

24  tul iskanlah peker jaan 

orang-orang ini, yang akan ter-
jadi, bahkan seperti yang telah 
dituliskan, tentang apa yang te-
lah terjadi.

25 Karena lihatlah, dari kitab-
kitab yang telah dituliskan, dan 
yang akan dituliskan, akanlah 
orang-orang ini a dihakimi, ka-
rena berdasarkan itu akanlah 
b pekerjaan mereka disingkapkan 
kepada manusia.

26 dan lihatlah, segala hal a ditu-
lis oleh Bapa; oleh karena itu dari 
kitab-kitab yang akan dituliskan 
akanlah dunia dihakimi.

27 dan ketahuilah kamu bahwa 
a kamu akan menjadi hakim atas 
orang-orang ini, menurut peng-
hakiman yang akan aku berikan 
kepadamu, yang akanlah adil. 
Oleh karena itu, orang b macam 
apakah seharusnya kamu ada-
nya? Sesungguhnya aku berfir-
man kepadamu, bahkan c seperti 
aku.

28 dan sekarang, aku a pergi ke-
pada Bapa. dan sesungguhnya 
aku berfirman kepadamu, apa 
pun juga yang akan kamu minta 
kepada Bapa dalam nama-Ku 
akan diberikan kepadamu.

29 Oleh karena itu, a mintalah, 
dan kamu akan menerima; ke-
tuklah, dan akan dibukakan ba-
gimu; karena dia yang meminta, 

 19 b a&P 84:24. 
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 20 a eter 4:18.
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  b 1 Ne. 15:32–33.
 26 a 3 Ne. 24:16. PtS Ki-
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 29 a mat. 7:7; 3 Ne. 14:7.
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menerima; dan kepada dia yang 
mengetuk, akan dibukakan.

30 dan sekarang, lihatlah, su-
kacita-Ku besar, bahkan sampai 
kepenuhan, karena kamu, dan 
juga angkatan ini; ya, dan bah-
kan Bapa bersukacita, dan juga 
semua malaikat kudus, karena 
kamu dan angkatan ini; karena 
a tak seorang pun dari mereka 
hilang.

31 lihatlah, aku menghendaki 
agar kamu hendaknya mengerti; 
karena aku maksudkan mereka 
yang a sekarang hidup dari b ang-
katan ini; dan tak seorang pun 
dari mereka hilang; dan dalam 
diri mereka aku merasakan ke-
genapan c sukacita.

32 tetapi lihatlah, itu menduka-
citakan-Ku karena a angkatan ke-
empat dari angkatan ini, karena 
mereka dituntun tertawan oleh 
dia bahkan seperti putra kebina-
saan; karena mereka akan menju-
al-Ku demi perak dan demi emas, 
dan demi apa yang dapat b nge-
ngat rusak dan yang dapat pen-
curi bongkar dan curi. dan pada 
masa itu akanlah aku kunjungi 
mereka, bahkan untuk memba-
laskan pekerjaan mereka ke atas 
kepala mereka sendiri.

33 dan terjadilah bahwa ke-
tika yesus telah mengakhiri 
firman ini dia berfirman ke-
pada para murid-Nya: masuk-
lah kamu pada a gerbang yang 

sesak; karena sesaklah gerbang, 
dan sempitlah jalan yang me-
nuntun ke kehidupan, dan ada 
sedikit yang menemukannya; 
tetapi lebarlah gerbang, dan lu-
aslah jalan yang menuntun ke 
kematian, dan ada banyak yang 
berjalan ke dalamnya, sampai 
malam tiba, dimana tak seorang 
pun dapat bekerja.

PaSal 28

Sembilan dari Dua Belas menghas-
ratkan dan dijanjikan warisan di da-
lam kerajaan Kristus ketika mereka 
mati—Tiga Orang Nefi menghas-
ratkan dan diberi kuasa atas kema-
tian sehingga tetap tinggal di atas 
bumi sampai Yesus datang kemba-
li—Mereka diubah dan melihat apa 
yang tidak diperkenankan untuk di-
tuturkan, dan mereka sekarang me-
layani di antara manusia. Kira-kira 
tahun 34–35 M.

dan terjadilah bahwa ketika 
yesus telah memfirmankan fir-
man ini, dia berfirman kepada 
para murid-Nya, satu demi satu, 
memfirmankan kepada mereka: 
apakah yang kamu hasratkan 
dari-Ku, setelah aku pergi ke-
pada Bapa?

2 dan mereka semua berbicara, 
kecuali tiga orang, mengatakan: 
Kami berhasrat bahwa setelah 

 30 a yoh. 17:12.
 31 a 3 Ne. 9:11–13; 10:12.
  b 3 Ne. 28:23.
  c PtS Sukacita.

 32 a 2 Ne. 26:9–10;  
alma 45:10, 12.

  b mat. 6:19–21;  
3 Ne. 13:19–21.

 33 a mat. 7:13–14;  
3 Ne. 14:13–14;  
a&P 22:1–4. 
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kami hidup sampai usia ma-
nusia, bahwa pelayanan kami, 
dalam hal apa engkau telah me-
manggil kami, boleh memiliki 
akhir, agar kami boleh selekas-
nya datang kepada-mu di dalam 
kerajaan-mu.

3 dan dia berfirman kepada 
mereka: diberkatilah kamu ka-
rena kamu menghasratkan hal ini 
dari-Ku; oleh karena itu, setelah 
kamu berumur tujuh puluh dan 
dua tahun kamu akan datang ke-
pada-Ku di dalam kerajaan-Ku; 
dan bersama-Ku kamu akan me-
nemukan a peristirahatan.

4 dan ketika dia telah berfir-
man kepada mereka, dia mem-
balikkan diri-Nya kepada yang 
tiga orang, dan berfirman kepada 
mereka: apakah yang kamu ke-
hendaki agar aku hendaknya la-
kukan bagimu, ketika aku pergi 
kepada Bapa?

5 dan mereka berdukacita da-
lam hati mereka, karena me-
reka tidak berani mengatakan 
kepada-Nya apa yang mereka 
hasratkan.

6 dan dia berfirman kepada 
mereka: lihatlah, aku a menge-
tahui pikiranmu, dan kamu te-
lah menghasratkan apa yang 
b yohanes, yang terkasih-Ku, yang 
berada bersama-Ku dalam pela-
yanan-Ku, sebelum aku diangkat 

oleh orang-orang yahudi, hasrat-
kan dari-Ku.

7 Oleh karena itu, lebih diber-
katilah kamu, karena kamu a ti-
dak akan pernah mengenyam 
b kematian; tetapi kamu akan hi-
dup untuk melihat segala per-
buatan Bapa kepada anak-anak 
manusia, bahkan sampai segala 
sesuatu akan digenapi menurut 
kehendak Bapa, ketika aku akan 
datang dalam kemuliaan-Ku de-
ngan c kuasa surga.

8 dan kamu tidak akan per-
nah menanggung rasa sakit ke-
matian; tetapi ketika aku akan 
datang dalam kemuliaan-Ku 
kamu akan diubah dalam seke-
jap mata dari a kefanaan ke b ke-
bakaan; dan kemudian akanlah 
kamu diberkati di dalam kera-
jaan Bapa-Ku.

9 dan lagi, kamu tidak akan 
merasakan rasa sakit saat kamu 
akan berdiam dalam daging, ti-
dak juga dukacita kecuali karena 
dosa-dosa dunia; dan semua ini 
akan aku lakukan karena apa 
yang telah kamu hasratkan da-
ri-Ku, karena kamu telah berhas-
rat agar kamu boleh a membawa 
jiwa-jiwa manusia kepada-Ku, 
saat dunia masih ada.

10 dan karena alasan ini kamu 
akan merasakan a kegenapan su-
kacita; dan kamu akan duduk 

28 3 a PtS istirahat.
 6 a am. 4:13;  
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  b yoh. 21:21–23;  

a&P 7:1–4.
 7 a 4 Ne. 1:14;  

morm. 8:10–11;  
eter 12:17.

  b PtS makhluk 
ubahan.

  c 3 Ne. 20:22.
 8 a 3 Ne. 28:36–40. 

PtS Fana, Kefanaan.
  b PtS Baka, Kebakaan.
 9 a Flp. 1:23–24;  

a&P 7:5–6.
 10 a a&P 84:36–38. 
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di dalam kerajaan Bapa-Ku; ya, 
sukacitamu akan penuh, bah-
kan seperti Bapa telah membe-
ri-Ku kegenapan sukacita; dan 
kamu akan menjadi bahkan se-
perti aku, dan aku bahkan se-
perti Bapa; dan Bapa dan aku 
adalah b satu;

11 dan a roh Kudus memberi-
kan kesaksian tentang Bapa dan 
aku; dan Bapa memberikan roh 
Kudus kepada anak-anak ma-
nusia, karena aku.

12 dan terjadilah bahwa ketika 
yesus telah memfirmankan fir-
man ini, dia menyentuh setiap 
orang dari mereka dengan jari-
Nya kecuali ketiga orang yang 
akan tinggal, dan kemudian dia 
pergi.

13 dan lihatlah, langit terbuka, 
dan mereka a diangkat ke dalam 
surga, dan melihat dan mende-
ngar apa yang tak terucapkan.

14 dan a dilaranglah mereka un-
tuk mereka tuturkan; tidak juga 
diberikan kepada mereka kuasa 
bahwa mereka dapat menutur-
kan apa yang mereka lihat dan 
dengar;

15 dan apakah mereka berada 
dalam tubuh atau di luar tubuh, 
tidak dapat mereka katakan; ka-
rena itu tampak bagi mereka se-
perti a perubahan rupa atas diri 
mereka, bahwa mereka diubah 
dari tubuh daging ini ke suatu 
keadaan baka, sehingga mereka 

dapat melihat apa yang dari 
allah.

16 tetapi terjadilah bahwa me-
reka kembali melayani di atas 
muka bumi; walaupun demikian 
mereka tidak mengajarkan apa 
yang telah mereka dengar dan li-
hat, karena perintah yang diberi-
kan kepada mereka di surga.

17 dan sekarang, apakah me-
reka fana atau baka, sejak hari 
perubahan rupa mereka, aku ti-
daklah tahu;

18 tetapi sebanyak ini aku ke-
tahui, menurut catatan yang te-
lah diberikan—mereka pergi ke 
atas permukaan negeri, dan me-
layani semua orang, memper-
satukan sebanyak orang pada 
gereja yang mau percaya pada 
pengkhotbahan mereka; mem-
baptiskan mereka, dan seba-
nyak yang dibaptis menerima 
roh Kudus.

19 dan mereka dilemparkan 
ke dalam tahanan oleh mereka 
yang tidak termasuk dalam ge-
reja. dan a tahanan tidak dapat 
menahan mereka, karena terko-
yak menjadi dua.

20 dan mereka dilemparkan ke 
tanah; tetapi mereka menghan-
tam tanah dengan firman allah, 
sedemikian rupa sehingga me-
lalui a kuasa-Nya mereka dibe-
baskan keluar dari kedalaman 
tanah; dan oleh karena itu me-
reka tidak dapat menggali lubang 

 10 b yoh. 17:20–23.
 11 a 2 Ne. 31:17–21;  

3 Ne. 11:32.
 13 a 2 Kor. 12:2–4.

 14 a a&P 76:114–116.
 15 a musa 1:11.  

PtS Perubahan 
rupa.

 19 a Kis. 16:26;  
alma 14:26–28.

 20 a morm. 8:24. 



709 3 Nefi 28:21–32

galian yang cukup untuk mena-
han mereka.

21 dan tiga kali mereka dilem-
parkan ke dalam a tungku dan ti-
dak mengalami cedera.

22 dan dua kali mereka dilem-
parkan ke dalam a liang bina-
tang buas; dan lihatlah mereka 
bermain dengan binatang buas 
itu seperti seorang anak dengan 
anak domba yang menyusu, dan 
tidak mengalami cedera.

23 dan terjadilah bahwa demi-
kianlah mereka pergi ke antara 
seluruh orang Nefi, dan meng-
khotbahkan a injil Kristus kepada 
semua orang di atas permukaan 
negeri; dan mereka diinsafkan 
kepada tuhan, dan dipersatu-
kan pada Gereja Kristus, dan 
demikianlah orang-orang dari 
b angkatan itu diberkati, menu-
rut firman yesus.

24 dan sekarang, aku, mormon,  
mengakhiri pembicaraan meng-
enai hal-hal ini untuk sua tu 
masa.

25 lihatlah, aku hampir menu-
liskan a nama dari mereka yang 
tidak pernah mengenyam ke-
matian, tetapi tuhan melarang; 
oleh karena itu aku tidak menu-
liskannya, karena mereka disem-
bunyikan dari dunia.

26 tetapi lihatlah, aku telah me-
lihat mereka, dan mereka telah 
melayaniku.

27 dan lihatlah mereka akan be-
rada di antara orang-orang bukan 
israel, dan orang-orang bukan 
israel tidak akan tahu mereka.

28 mereka juga akan berada di 
antara orang-orang yahudi, dan 
orang-orang yahudi tidak akan 
tahu mereka.

29 dan akan terjadi, ketika 
tuhan menganggap patut da-
lam kebijaksanaan-Nya bahwa 
mereka akan melayani semua 
suku israel yang a tercerai-be-
rai, dan segala bangsa, kaum, 
bahasa dan khalayak, dan akan 
membawa keluar dari mereka ke-
pada yesus banyak jiwa, agar has-
rat mereka boleh dipenuhi, dan 
juga karena kuasa untuk meya-
kinkan dari allah yang ada da-
lam diri mereka.

30 dan mereka adalah seperti 
a malaikat allah, dan jika mereka 
akan berdoa kepada Bapa dalam 
nama yesus mereka dapat mem-
perlihatkan diri mereka kepada 
orang mana pun yang tampak-
nya baik bagi mereka.

31 Oleh karena itu, pekerjaan 
yang besar dan menakjubkan 
akan dikerjakan oleh mereka, se-
belum a hari yang besar dan men-
datang itu ketika semua orang 
mestilah pasti berdiri di hadapan 
kursi penghakiman Kristus;

32 ya bahkan di antara orang-
orang bukan israel akan ada 
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suatu a pekerjaan yang besar dan 
menakjubkan dikerjakan oleh 
mereka, sebelum hari pengha-
kiman itu.

33 dan jika kamu memiliki se-
mua tulisan suci yang membe-
rikan laporan tentang semua 
pekerjaan Kristus yang menak-
jubkan, kamu akan, menurut fir-
man Kristus, tahu bahwa hal-hal 
ini mestilah pasti datang.

34 dan celakalah dia yang a ti-
dak mau menyimak firman yesus, 
dan juga b mereka yang telah dia 
pilih dan utus ke antara mereka; 
karena barang siapa tidak me-
nerima firman yesus dan perka-
taan dari mereka yang telah dia 
utus tidak menerima-Nya; dan 
oleh karena itu dia tidak akan 
menerima mereka pada hari 
terakhir;

35 dan akan lebih baik bagi me-
reka jika mereka tidak pernah di-
lahirkan. Karena apakah kamu 
mengira bahwa kamu dapat 
terhindar dari keadilan seorang 
allah yang tersinggung, yang te-
lah a dipijak-pijak di bawah kaki 
manusia, agar dengan demikian 
keselamatan boleh datang?

36 dan sekarang, lihatlah, se-
waktu aku berbicara mengenai 
mereka yang telah tuhan pilih, 
ya, bahkan ketiga orang yang di-
angkat ke surga, bahwa aku tidak 
tahu apakah mereka dibersihkan 
dari kefanaan ke kebakaan—

37 tetapi lihatlah, sejak aku me-
nulis, aku telah bertanya kepada 
tuhan, dan dia telah menyatakan-
nya kepadaku bahwa mestilah 
perlu ada perubahan yang diker-
jakan atas tubuh mereka, bila ti-
dak perlulah bahwa mereka mesti 
mengenyam kematian;

38 Oleh karena itu, agar me-
reka boleh tidak mengenyam 
kematian ada a perubahan yang 
dikerjakan atas tubuh mereka, 
agar mereka boleh tidak men-
derita rasa sakit tidak juga du-
kacita kecuali karena dosa-dosa 
dunia.

39 Sekarang, perubahan ini ti-
daklah setara dengan apa yang 
akan terjadi pada hari terakhir; 
tetapi ada perubahan yang diker-
jakan atas diri mereka, sedemi-
kian rupa sehingga Setan tidak 
dapat memiliki kuasa atas diri 
mereka, sehingga dia tidak da-
pat a menggoda mereka; dan me-
reka b dikuduskan dalam daging, 
sehingga mereka c kudus, dan se-
hingga kuasa bumi tidak dapat 
menahan mereka.

40 dan dalam keadaan ini me-
reka akan tetap tinggal sampai 
hari penghakiman Kristus; dan 
pada hari itu mereka akan mene-
rima perubahan yang lebih besar, 
dan diterima ke dalam kerajaan 
Bapa untuk tidak lagi keluar, te-
tapi berdiam bersama allah se-
cara kekal di dalam surga.

 32 a 2 Ne. 25:17.
 34 a eter 4:8–12.
  b PtS Nabi.

 35 a hel. 12:2.
 38 a PtS makhluk 

ubahan.

 39 a PtS Godaan.
  b PtS Pengudusan.
  c PtS Kekudusan.
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PaSal 29

Tampilnya Kitab Mormon adalah su-
atu tanda bahwa Tuhan telah mulai 
mengumpulkan Israel dan meme-
nuhi perjanjian-Nya—Mereka yang 
menolak wahyu dan karunia zaman 
akhir-Nya akan dikutuk. Kira-kira 
tahun 34–35 M.

dan sekarang, lihatlah, aku ber-
kata kepadamu bahwa ketika 
tuhan akan menganggap pa-
tut, dalam kebijaksanaan-Nya, 
bahwa perkataan ini akan a da-
tang kepada orang-orang bukan 
israel menurut firman-Nya, pada 
waktu itu kamu boleh mengeta-
hui bahwa b perjanjian yang te-
lah Bapa buat dengan anak-anak 
israel, mengenai pemulihan me-
reka ke tanah warisan mereka, te-
lah mulai digenapi.

2 dan kamu boleh mengetahui 
bahwa firman tuhan, yang telah 
diucapkan oleh para nabi kudus, 
akanlah semuanya digenapi; dan 
kamu tidak perlu berkata bahwa 
tuhan a menunda kedatangan-
Nya kepada anak-anak israel.

3 dan kamu tidak perlu mem-
bayangkan dalam hatimu bahwa 
perkataan yang telah diucap-
kan adalah sia-sia, karena li-
hatlah, tuhan akan mengingat 
perjanjian-Nya yang telah dia 

buat kepada umat-Nya dari bani 
israel.

4 dan ketika kamu akan meli-
hat perkataan ini tampil di an-
tara kamu, pada waktu itu kamu 
tidak perlu lagi mencerca per-
buatan tuhan, karena a pedang 
b keadilan-Nya berada di tangan 
kanan-Nya; dan lihatlah, pada 
masa itu, jika kamu mencerca 
perbuatan-Nya dia akan me-
nyebabkan agar itu akan segera 
mendatangimu.

5 a Celakalah dia yang b men-
cerca perbuatan tuhan; ya, cela-
kalah dia yang akan c menyangkal 
Kristus dan pekerjaan-Nya!

6 ya, a celakalah dia yang akan 
menyangkal wahyu-wahyu 
tuhan, dan yang akan berkata 
tuhan tidak lagi bekerja mela-
lui wahyu, atau melalui nubuat, 
atau melalui b karunia, atau me-
lalui bahasa, atau melalui pe-
nyembuhan, atau melalui kuasa 
roh Kudus!

7 ya, dan celakalah dia yang 
akan berkata pada masa itu, un-
tuk memperoleh a keuntungan, 
bahwa b tidak dapat ada mukji-
zat yang dikerjakan oleh yesus 
Kristus; karena dia yang mela-
kukan ini akan menjadi seperti 
c putra kebinasaan, yang baginya 
tidak ada belas kasihan, menu-
rut firman Kristus!

29 1 a 2 Ne. 30:3–8.
  b morm. 5:14, 20.
 2 a luk. 12:45–48.
 4 a 3 Ne. 20:20.
  b PtS Keadilan.
 5 a 2 Ne. 28:15–16.

  b morm. 8:17;  
eter 4:8–10.

  c mat. 10:32–33.
 6 a morm. 9:7–11, 15.
  b PtS Karunia roh.
 7 a PtS Penipuan imam.

  b 2 Ne. 28:4–6;  
morm. 9:15–26.

  c PtS Putra Kebina-
saan. 
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8 ya, dan kamu tidak perlu 
lagi a menyindir, tidak juga b men-
cerca, tidak juga mempermain-
kan c orang-orang yahudi, tidak 
juga siapapun dari sisa bani 
israel; karena lihatlah, tuhan 
mengingat  per janj ian-Nya  
kepada mereka, dan dia akan 
melakukan kepada mereka 
menurut apa yang telah dia 
sumpahkan.

9 Oleh karena itu kamu tidak 
perlu mengira bahwa kamu da-
pat mengubah tangan kanan 
tuhan ke kiri, agar dia boleh ti-
dak melaksanakan penghakiman 
hingga digenapinya perjanjian 
yang telah dia buat kepada bani 
israel.

PaSal 30

Orang-orang bukan Israel zaman 
akhir diperintahkan untuk bertobat, 
datang kepada Kristus, dan terbilang 
di antara bani Israel. Kira-kira ta-
hun 34–35 M.

Simaklah, hai kamu orang-orang 
bukan israel, dan dengarlah fir-
man yesus Kristus, Putra allah 
yang hidup, yang telah dia a pe-
rintahkan kepadaku agar hen-
daknya aku bicarakan mengenai 
kamu, karena, lihatlah dia meme-
rintahkanku agar aku hendaknya 
menulis, mengatakan:

2 Berpalinglah, kamu semua 
a orang bukan israel, dari jalan 
kejahatanmu; dan b bertobatlah 
dari perbuatan jahatmu, dari 
dusta dan tipuanmu, dan dari 
pelacuranmu, dan dari kekejian 
rahasiamu, dan pemujaan ber-
halamu, dan dari pembunuh-
anmu, dan penipuan imammu, 
dan keirihatianmu, dan pertikai-
anmu, dan dari segala kejahatan 
dan kekejianmu, dan datanglah 
kepada-Ku, dan dibaptislah da-
lam nama-Ku, agar kamu boleh 
menerima pengampunan akan 
dosa-dosamu, dan dipenuhi de-
ngan roh Kudus, agar kamu bo-
leh c terbilang di antara umat-Ku 
yang adalah bani israel.

 8 a 1 Ne. 19:14.
  b 2 Ne. 29:4–5.
  c PtS Orang-Orang 

yahudi.
30 1 a 3 Ne. 5:12–13.

 2 a PtS Orang-Orang 
Bukan israel.

  b PtS Pertobatan.
  c Gal. 3:27–29;  

2 Ne. 10:18–19;  

3 Ne. 16:10–13; 
21:22–25;  
abr. 2:10. 
 



   Nefi Keempat
Kitab Nefi  

yaNG adalah Putra NeFi—Salah SeOraNG murid yeSuS KriStuS

Sebuah laporan tentang orang-orang Nefi, menurut catatannya.

Orang Nefi dan orang Laman semu-
anya diinsafkan kepada Tuhan—Me-
reka memiliki segala sesuatu secara 
bersama, mengerjakan mukjizat, dan 
makmur di negeri itu—Setelah dua 
abad, perpecahan, kejahatan, gereja 
palsu, dan penganiayaan timbul—
Setelah tiga ratus tahun, baik orang-
orang Nefi maupun orang-orang 
Laman menjadi jahat—Amaron me-
nyembunyikan catatan-catatan sak-
ral. Kira-kira tahun 35–321 M.

DaN terjadilah bahwa tahun 
ketiga puluh dan empat ber-

lalu, dan juga ketiga puluh dan 
lima, dan lihatlah para murid 
yesus telah membentuk gereja 
Kristus di seluruh wilayah di 
sekitarnya. dan sebanyak yang 
datang kepada mereka, dan be-
nar-benar bertobat dari dosa-
dosa mereka, dibaptis dalam 
nama yesus; dan mereka juga 
menerima roh Kudus.

2 dan terjadilah pada tahun 
ketiga puluh dan enam, orang-
orang semuanya diinsafkan 
kepada tuhan, di seluruh per-
mukaan negeri, baik orang Nefi 
maupun orang laman, dan ti-
dak ada perselisihan dan per-
bantahan di antara mereka, dan 

setiap orang berurusan dengan 
adil satu sama lain.

3 dan mereka memiliki a segala 
sesuatu secara bersama di antara 
mereka; oleh karena itu tidak ada 
kaya dan miskin, terikat dan be-
bas, tetapi mereka semuanya di-
jadikan bebas, dan pengambil 
bagian dari karunia surgawi.

4 dan terjadilah bahwa tahun 
ketiga puluh dan tujuh juga ber-
lalu, dan masih terus ada keda-
maian di negeri itu.

5 dan ada pekerjaan yang besar 
dan menakjubkan yang dikerja-
kan oleh para murid yesus, se-
demikian rupa sehingga mereka 
a menyembuhkan yang sakit, dan 
menghidupkan kembali yang 
mati, dan menyebabkan yang 
lumpuh berjalan, dan yang buta 
menerima penglihatan mereka, 
dan yang tuli mendengar; dan 
segala macam b mukjizat mereka 
kerjakan di antara anak-anak ma-
nusia; dan tidak dalam apa pun 
mereka mengerjakan mukjizat 
kecuali dalam nama yesus.

6 dan demikianlah tahun ke-
tiga puluh dan delapan berlalu, 
dan juga ketiga puluh dan sem-
bilan, dan keempat puluh dan 
satu, dan keempat puluh dan 

1 3 a Kis. 4:32;  
3 Ne. 26:19. 

PtS mempersucikan.
 5 a PtS Penyembuhan.

  b yoh. 14:12. 
PtS mukjizat.
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dua, ya, bahkan sampai empat 
puluh dan sembilan tahun telah 
berlalu, dan juga yang kelima 
puluh dan satu, dan yang kelima 
puluh dan dua; ya, dan bahkan 
sampai lima puluh dan sembilan 
tahun telah berlalu.

7 dan tuhan memakmurkan 
mereka amat cepat di negeri itu; 
ya, sedemikian rupa sehingga 
mereka membangun kembali ko-
ta-kota di tempat telah ada kota-
kota yang terbakar.

8  ya,  bahkan a kota  besar 
Zarahemla itu mereka sebabkan 
untuk dibangun kembali.

9 tetapi ada banyak kota yang 
telah a tenggelam, dan air naik 
sebagai gantinya; oleh karena 
itu kota-kota ini tidak dapat 
diperbarui.

10 dan sekarang, lihatlah, ter-
jadilah bahwa orang-orang Nefi 
menjadi kuat, dan bertambah 
banyak dengan amat cepat, dan 
menjadi orang-orang yang amat 
a rupawan dan menyenangkan.

11 dan mereka menikah, dan 
menikahkan, dan diberkati menu-
rut sejumlah besar janji yang te-
lah tuhan buat kepada mereka.

12 dan mereka tidak lagi ber-
jalan menurut a pelaksanaan dan 
tata cara b hukum musa; tetapi 
mereka berjalan menurut perin-
tah-perintah yang telah mereka 

terima dari tuhan mereka dan 
allah mereka, melanjutkan de-
ngan c puasa dan doa, dan dengan 
sering bertemu bersama baik un-
tuk berdoa maupun untuk men-
dengar firman tuhan.

13 dan terjadilah bahwa tidak 
ada perselisihan di antara semua 
orang, di seluruh negeri; tetapi 
ada mukjizat-mukjizat dahsyat 
yang dikerjakan di antara para 
murid yesus.

14 dan terjadilah bahwa tahun 
ketujuh puluh dan satu berlalu, 
dan juga tahun ketujuh puluh 
dan dua, ya, dan kesimpulannya, 
sampai tahun ketujuh puluh dan 
sembilan telah berlalu; ya, bah-
kan seratus tahun telah berlalu, 
dan para murid yesus, yang te-
lah dia pilih, semuanya telah 
pergi ke a firdaus allah, kecuali 
b tiga yang akan tinggal; dan ada 
c murid-murid lain yang d ditah-
biskan sebagai pengganti mereka; 
dan juga banyak dari angkatan 
itu telah mati.

15 dan terjadilah bahwa a tidak 
ada perselisihan di negeri itu, ka-
rena kasih allah yang berdiam 
dalam hati orang-orang.

16 dan a tidak ada keirihatian, 
tidak juga pertikaian, tidak juga 
kegaduhan, tidak juga pelacuran, 
tidak juga dusta, tidak juga pem-
bunuhan, tidak juga macam  

 8 a 3 Ne. 8:8.
 9 a 3 Ne. 9:4, 7.
 10 a morm. 9:6.
 12 a 2 Ne. 25:30;  

3 Ne. 15:2–8.
  b PtS hukum musa.

  c moro. 6:5;  
a&P 88:76–77.

 14 a PtS Firdaus.
  b 3 Ne. 28:3–9. 

PtS makhluk 
ubahan.

  c PtS murid.
  d PtS Penahbisan.
 15 a PtS damai, 

Kedamaian.
 16 a PtS Kesatuan. 
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b pengumbaran nafsu apa pun; 
dan pastilah tidak dapat ada 
bangsa yang c lebih bahagia di an-
tara segala bangsa yang telah di-
ciptakan oleh tangan allah.

17 tidak ada perampok, tidak 
juga pembunuh, tidak juga ada 
orang laman, tidak juga macam 
orang apa pun; tetapi mereka ber-
ada bagaikan a satu, anak-anak 
Kristus, dan para ahli waris ke-
rajaan allah.

18 dan betapa diberkatinya me-
reka! Karena tuhan memberkati 
mereka dalam segala perbuatan 
mereka; ya, bahkan mereka di-
berkati dan dimakmurkan sam-
pai seratus dan sepuluh tahun 
telah berlalu; dan angkatan per-
tama sejak Kristus telah berlalu, 
dan tidak ada perselisihan di se-
luruh negeri.

19 dan terjadilah bahwa Nefi, 
dia yang menyimpan catatan 
yang terakhir ini, (dan dia me-
nyimpannya di atas a lempeng-
an-lempengan Nefi) mati, dan 
putranya amos menyimpannya 
sebagai penggantinya; dan dia 
menyimpannya di atas lempeng-
an-lempengan Nefi juga.

20 dan dia menyimpannya de-
lapan puluh dan empat tahun, 
dan masih ada kedamaian di 
negeri itu, kecuali sebagian ke-
cil dari orang-orang yang telah 
memberontak dari gereja dan 
mengambil ke atas diri mereka 
nama orang-orang laman; oleh 

karena itu mulailah ada orang-
orang laman lagi di negeri itu.

21 dan terjadilah bahwa amos 
juga mati, (dan ini adalah seratus 
dan sembilan puluh dan empat 
tahun sejak kedatangan Kristus) 
dan putranya amos menyimpan 
catatan sebagai penggantinya; 
dan dia juga menyimpannya di 
atas lempengan-lempengan Nefi; 
dan itu tertulis juga dalam kitab 
Nefi, yang adalah kitab ini.

22 dan terjadilah bahwa dua ra-
tus tahun telah berlalu; dan ang-
katan kedua semuanya telah mati 
kecuali beberapa.

23 dan sekarang, aku, mor-
mon, menghendaki agar kamu 
hendaknya tahu bahwa orang-
orang telah bertambah banyak, 
sedemikian rupa sehingga me-
reka tersebar ke atas seluruh 
permukaan negeri, dan bahwa 
mereka telah menjadi amat kaya, 
karena kemakmuran mereka di 
dalam Kristus.

24 dan sekarang, pada tahun 
kedua ratus dan satu ini mulai-
lah ada di antara mereka, mereka 
yang terangkat-angkat dalam 
a kesombongan, seperti penge-
naan busana mahal, dan segala 
macam mutiara yang indah, dan 
apa yang indah dari dunia.

25 dan sejak mulai waktu itu 
mereka tidak lagi memiliki harta 
benda mereka dan harta keka-
yaan mereka a secara bersama di 
antara mereka.

 16 b PtS Nafsu.
  c mosia 2:41; alma 

50:23. PtS Sukacita.

 17 a yoh. 17:21. PtS Sion.
 19 a PtS lempengan-

lempengan.

 24 a PtS Kesombongan.
 25 a 4 Ne. 1:3.
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26 dan mereka mulai terbagi 
ke dalam golongan-golongan; 
dan mereka mulai membangun 
a gereja-gereja bagi mereka sen-
diri untuk memperoleh b keun-
tungan, dan mulai menyangkal 
gereja Kristus yang sejati.

27 dan terjadilah bahwa ketika 
dua ratus dan sepuluh tahun te-
lah berlalu ada banyak gereja di 
negeri itu; ya, ada banyak gereja 
yang mengaku mengenal Kristus, 
namun mereka a menyangkal ba-
gian yang lebih banyak dari injil-
Nya, sedemikian rupa sehingga 
mereka menerima segala macam 
kejahatan, dan memberikan apa 
yang sakral kepada dia yang ke-
padanya itu telah b dilarang ka-
rena ketidaklayakan.

28 dan a gereja ini berkembang 
amat cepat karena kedurhakaan, 
dan karena kuasa Setan yang me-
nguasai hati mereka.

29 dan lagi, ada gereja lain yang 
menyangkal Kristus; dan mereka 
a menganiaya gereja Kristus yang 
sejati, karena kerendahan hati 
mereka dan kepercayaan mereka 
kepada Kristus; dan mereka me-
remehkan mereka karena banyak-
nya mukjizat yang dikerjakan di 
antara mereka.

30 Oleh karena itu mereka men-
jalankan kuasa dan wewenang 
atas para murid yesus yang ting-
gal bersama mereka, dan mereka 

melemparkan mereka ke dalam 
a tahanan; tetapi oleh kuasa fir-
man allah, yang ada dalam diri 
mereka, tahanan terkoyak men-
jadi dua, dan mereka pergi me-
lakukan mukjizat-mukjizat yang 
dahsyat di antara mereka.

31 Walaupun demikian, dan 
terlepas dari semua mukjizat 
ini, orang-orang mengeraskan 
hati mereka, dan berupaya un-
tuk membunuh mereka, bahkan 
seperti orang-orang yahudi di 
yerusalem berupaya untuk mem-
bunuh yesus, menurut firman-
Nya.

32 dan mereka melemparkan 
mereka ke dalam a tungku b api, 
dan mereka keluar tanpa meng-
alami cedera.

33 dan mereka juga melem-
parkan mereka ke dalam a liang 
binatang buas, dan mereka ber-
main dengan binatang buas bah-
kan seperti seorang anak dengan 
anak domba; dan mereka keluar 
dari antaranya, tanpa meng alami 
cedera.

34 Walaupun demikian, orang-
orang mengeraskan hati mereka, 
karena mereka dipimpin oleh 
banyak imam dan nabi palsu 
untuk membangun banyak ge-
reja, dan melakukan segala ma-
cam kedurhakaan. dan mereka 
a menghantam umat yesus; tetapi 
umat yesus tidak menghantam 

 26 a 1 Ne. 22:23;  
2 Ne. 28:3;  
morm. 8:32–38.

  b a&P 10:56.  
PtS Penipuan imam.

 27 a PtS Kemurtadan.

  b 3 Ne. 18:28–29.
 28 a PtS iblis—Gereja 

iblis.
 29 a PtS Penganiayaan.
 30 a 3 Ne. 28:19–20.
 32 a 3 Ne. 28:21.

  b dan. 3:26–27.
 33 a 3 Ne. 28:22.
 34 a 3 Ne. 12:39;  

a&P 98:23–27.



717 4 Nefi 1:35–44

kembali. dan demikianlah me-
reka merosot dalam ketidak-
percayaan dan kejahatan, dari 
tahun ke tahun, bahkan sampai 
dua ratus dan tiga puluh tahun 
telah berlalu.

35 dan sekarang, terjadilah 
bahwa pada tahun ini, ya, pada 
tahun kedua ratus dan tiga puluh 
dan satu, ada suatu perpecahan 
besar di antara orang-orang.

36 dan terjadilah bahwa pada 
tahun ini muncullah suatu kha-
layak yang disebut orang Nefi, 
dan mereka adalah orang per-
caya yang sejati kepada Kristus; 
dan di antara mereka ada mereka 
yang disebut oleh orang laman—
orang yakub, dan orang yusuf, 
dan orang Zoram;

37 Oleh karena itu orang per-
caya yang sejati kepada Kristus, 
dan penyembah sejati Kristus, 
(di antara mereka adalah a ketiga 
murid yesus yang akan tinggal) 
disebut orang Nefi, dan orang 
yakub, dan orang yusuf, dan 
orang Zoram.

38 dan terjadilah bahwa me-
reka yang menolak injil dise-
but orang laman, dan orang 
lemuel, dan orang ismael; dan 
mereka tidak merosot dalam ke-
tidakpercayaan, tetapi mereka 
dengan sengaja a memberontak 
menentang injil Kristus; dan me-
reka mengajari anak-anak me-
reka agar mereka hendaknya 
tidak percaya, bahkan seperti 

leluhur mereka, sejak awal, te-
lah merosot.

39 dan adalah karena kejahatan 
dan kekejian leluhur mereka, 
bahkan seperti pada awalnya. 
dan mereka a diajari untuk mem-
benci anak-anak allah, bahkan 
seperti orang-orang laman dia-
jari untuk membenci anak-anak 
Nefi sejak awal.

40 dan terjadilah bahwa dua ra-
tus dan empat puluh dan empat 
tahun telah berlalu, dan demiki-
anlah urusan dari orang-orang 
itu. dan bagian yang lebih jahat 
dari orang-orang itu menjadi 
kuat, dan menjadi jauh lebih ba-
nyak daripada umat allah.

41 dan mereka masih melanjut-
kan untuk membangun gereja-
gereja bagi mereka sendiri, dan 
menghiasinya dengan segala ma-
cam benda berharga. dan demi-
kianlah dua ratus dan lima puluh 
tahun berlalu, dan juga dua ratus 
dan enam puluh tahun.

42 dan terjadilah bahwa ba-
gian yang jahat dari orang-orang 
itu mulai membangun kembali 
sumpah dan a komplotan raha-
sia Gadianton.

43 dan juga orang-orang yang 
disebut orang Nefi mulai men-
jadi sombong dalam hati me-
reka, karena kekayaan mereka 
yang banyak, dan menjadi po-
ngah seperti saudara-saudara 
mereka, orang laman.

44 dan sejak waktu ini para 

 37 a 3 Ne. 28:6–7;  
morm. 8:10–11.

 38 a PtS Pemberontakan.
 39 a mosia 10:17.

 42 a PtS Komplotan 
rahasia.
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murid mulai berdukacita karena 
a dosa-dosa dunia.

45 dan terjadilah bahwa ketika 
tiga ratus tahun telah berlalu, 
baik orang Nefi maupun orang 
laman telah menjadi amat jahat 
yang satu seperti yang lain.

46 dan terjadilah bahwa para 
perampok Gadianton telah me-
nyebar ke seluruh permukaan 
negeri itu; dan tak ada seorang 
pun yang saleh kecuali para mu-
rid yesus. dan emas dan perak 
mereka simpan dalam perse-
diaan dalam kelimpahan, dan 
berdagang dalam segala macam 
perdagangan.

47 dan terjadilah bahwa se-
telah tiga ratus dan lima tahun 
berlalu, (dan orang-orang masih 
tetap berada dalam kejahatan) 

amos mati; dan saudaranya, 
amaron, menyimpan catatan se-
bagai penggantinya.

48 dan terjadilah bahwa ketika 
tiga ratus dan dua puluh tahun 
telah berlalu, amaron, didesak 
oleh roh Kudus, menyembu-
nyikan a catatan-catatan yang 
adalah sakral itu—ya, bahkan 
semua catatan sakral yang te-
lah diturunkan dari angkatan 
ke angkatan, yang adalah sak-
ral—bahkan sampai tahun ke-
tiga ratus dan dua puluh sejak 
kedatangan Kristus.

49 dan dia menyembunyikan-
nya bagi tuhan, agar itu boleh 
a datang lagi kepada sisa bani 
yakub, menurut nubuat dan janji 
tuhan. dan demikianlah akhir 
dari catatan amaron.

   Kitab mormon

PaSal 1

Amaron memberi petunjuk kepada 
Mormon mengenai catatan-catatan 
sakral—Perang dimulai antara 
orang-orang Nefi dan orang-orang 
Laman—Ketiga Orang Nefi diam-
bil—Kejahatan, ketidakpercayaan, 
ilmu tenung, dan ilmu sihir meluas. 
Kira-kira tahun 321–326 M.

DaN sekarang, aku, a mormon, 
membuat sebuah b catatan 

tentang apa yang telah aku lihat 
maupun juga dengar, dan menye-
butnya Kitab mormon.

2 dan kira-kira pada waktu 
a amaron menyembunyikan ca-
tatan-catatan bagi tuhan, dia 
datang kepadaku, (aku berusia 
kira-kira sepuluh tahun, dan aku 
mulai menjadi sedikit b terpela-
jar menurut cara pembelajaran 
bangsaku) dan amaron berkata 
kepadaku: aku merasa bahwa 
engkau adalah seorang anak yang 

 44 a 3 Ne. 28:9.
 48 a hel. 3:13, 15–16.
 49 a enos 1:13.

1 1 a PtS mormon, Nabi 
Orang Nefi.

  b 3 Ne. 5:11–18.

 2 a 4 Ne. 1:47–49.
  b mosia 1:3–5.
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bersungguh-sungguh, dan cepat 
mengamati;

3 Oleh karena itu, ketika kamu 
berumur kira-kira dua puluh dan 
empat tahun aku menghendaki 
agar kamu hendaknya mengi-
ngat apa yang telah kamu amati 
mengenai bangsa ini; dan ketika 
kamu berada pada usia itu per-
gilah ke tanah antum, ke sebuah 
bukit yang akan disebut a Sim; 
dan di sanalah telah aku simpan 
bagi tuhan semua ukiran sakral 
mengenai bangsa ini.

4 dan lihatlah, kamu hendak-
nya mengambil a lempengan-lem-
pengan Nefi bagi dirimu sendiri, 
dan sisanya hendaknya kamu 
tinggalkan di tempat di mana 
itu berada; dan kamu hendak-
nya mengukir di atas lempengan-
lempengan Nefi segala sesuatu 
yang telah kamu amati menge-
nai bangsa ini.

5 dan aku, mormon, yang ada-
lah keturunan a Nefi, (dan nama 
ayahku adalah mormon) aku 
ingat apa yang telah amaron pe-
rintahkan kepadaku.

6 dan terjadilah bahwa aku, 
yang berumur sebelas tahun, 
dibawa ayahku ke tanah sebe-
lah selatan, bahkan ke tanah 
Zarahemla.

7 Seluruh permukaan tanah itu 
telah menjadi tertutup oleh ba-
ngunan-bangunan, dan orang-
orangnya ada sebanyak hampir, 
seakan-akan pasir di laut.

8 dan terjadilah pada tahun ini 
mulai ada perang antara orang-
orang Nefi, yang terdiri dari 
orang Nefi dan orang yakub 
dan orang yusuf dan orang 
Zoram; dan perang ini adalah 
antara orang-orang Nefi, dan 
orang-orang laman dan orang-
orang lemuel dan orang-orang 
ismael.

9 Sekarang, orang laman dan 
orang lemuel dan orang ismael 
disebut orang-orang laman, dan 
kedua pihak itu adalah orang-
orang Nefi dan orang-orang 
laman.

10 dan terjadilah bahwa perang 
itu mulai terjadi di antara mereka 
di perbatasan Zarahemla, di de-
kat Perairan Sidon.

11 dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi telah mengumpulkan 
bersama sejumlah besar pria, 
bahkan melampaui jumlah tiga 
puluh ribu. dan terjadilah bahwa 
mereka pada tahun yang sama 
ini melakukan sejumlah per-
tempuran, yang di dalamnya 
orang-orang Nefi mengalahkan 
orang-orang laman dan membu-
nuh banyak dari mereka.

12 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman menarik kembali 
rancangan mereka, dan ada ke-
damaian ditegakkan di negeri 
itu; dan kedamaian tetap berta-
han untuk kurun waktu kira-kira 
empat tahun, sehingga tidak ada 
pertumpahan darah.

 3 a eter 9:3.
 4 a KKm 1:1, 11. 

PtS lempengan-
lempengan.

 5 a 3 Ne. 5:12, 20.
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13 tetapi kejahatan berjaya di 
atas permukaan seluruh negeri, 
sedemikian rupa sehingga tuhan 
mengambil para a murid terkasih-
Nya, dan pekerjaan mukjizat dan 
penyembuhan berhenti karena 
kedurhakaan orang-orang.

14 dan tidak ada a karunia dari 
tuhan, dan b roh Kudus tidak 
datang ke atas diri siapa pun, 
karena kejahatan dan c ketidak-
percayaan mereka.

15 dan aku, yang berusia lima 
belas tahun dan cukup memi-
liki pikiran yang bersungguh-
sungguh, oleh karena itu aku 
dikunjungi oleh tuhan, dan me-
ngenyam dan mengetahui ten-
tang kebaikan yesus.

16 dan aku berikhtiar untuk 
berkhotbah kepada bangsa ini, 
tetapi mulutku tertutup, dan aku 
dilarang bahwa aku berkhotbah 
kepada mereka; karena lihatlah 
mereka telah dengan sengaja 
a memberontak melawan allah 
mereka; dan para murid terkasih 
itu b dibawa pergi dari negeri itu, 
karena kedurhakaan mereka.

17 tetapi aku tetap tinggal di 
antara mereka, tetapi aku dila-
rang untuk berkhotbah kepada 
mereka, karena kekerasan hati 
mereka; dan karena kekerasan 
hati mereka negeri itu a dikutuk 
karena diri mereka.

1 8  d a n  p a r a  p e r a m p o k 
Gadianton ini, yang ada di antara 

orang-orang laman, mendiami 
negeri itu, sedemikian rupa se-
hingga penghuninya mulai me-
nyembunyikan a harta benda 
mereka dalam tanah; dan itu 
menjadi licin, karena tuhan telah 
mengutuk negeri itu, sehingga 
mereka tidak dapat memegang-
nya, tidak juga mempertahan-
kannya lagi.

19 dan terjadilah bahwa ada 
ilmu tenung, dan ilmu sihir, 
dan ilmu gaib; dan kuasa si ja-
hat bekerja di atas seluruh per-
mukaan negeri, bahkan sampai 
digenapinya semua perkataan 
abinadi, dan juga Samuel si 
orang laman.

PaSal 2

Mormon memimpin pasukan orang 
Nefi—Darah dan pembantaian 
massal menyapu negeri—Orang-
orang Nefi meratap dan berduka 
nestapa dengan dukacita orang yang 
terlaknat—Masa kasih karunia me-
reka telah berlalu—Mormon men-
dapatkan lempengan-lempengan 
Nefi—Peperangan berlanjut. Kira-
kira tahun 327–350 M.

dan terjadilah pada tahun yang 
sama itu mulailah ada perang 
lagi antara orang-orang Nefi dan 
orang-orang laman. dan seka-
lipun aku muda, adalah besar 

 13 a 3 Ne. 28:2, 12.
 14 a moro. 10:8–18, 24.
  b PtS roh Kudus.
  c PtS Ketidakperca-

yaan.
 16 a PtS Pemberontakan.
  b morm. 8:10.
 17 a 2 Ne. 1:7;  

alma 45:10–14, 16.
 18 a hel. 13:18–20;  

eter 14:1–2. 
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dalam perawakan; oleh karena 
itu orang-orang Nefi menetap-
kanku agar aku hendaknya men-
jadi pemimpin mereka, atau 
pemimpin pasukan mereka.

2 Oleh karena itu terjadilah 
bahwa pada umurku yang ke-
enam belas aku pergi sebagai 
kepala pasukan orang Nefi, 
melawan orang-orang laman; 
oleh karena itu tiga ratus dan 
dua puluh dan enam tahun te-
lah berlalu.

3 dan terjadilah bahwa pada ta-
hun ketiga ratus dan dua puluh 
dan tujuh orang-orang laman 
menyerang kami dengan keku-
atan yang amat besar, sedemikian 
rupa sehingga mereka membuat 
takut pasukanku; oleh karena itu 
mereka tidak mau berperang, dan 
mereka mulai mundur ke arah 
negeri-negeri utara.

4 dan terjadilah bahwa kami 
datang ke Kota angola, dan 
kami mengambil kepemilikan 
atas kota itu, dan membuat per-
siapan untuk mempertahankan 
diri kami melawan orang-orang 
laman. dan terjadilah bahwa 
kami membentengi kota itu de-
ngan daya kami; tetapi terlepas 
dari segala benteng pertahanan 
kami orang-orang laman menye-
rang kami dan menghalau kami 
keluar dari kota itu.

5 dan mereka juga menghalau 
kami keluar dari tanah daud.

6 dan kami berbaris maju dan 
tiba di tanah yosua, yang be-
rada di perbatasan barat di de-
kat tepi laut.

7 dan terjadilah bahwa kami 
mengumpulkan orang-orang 
kami secepat mungkin, agar kami 
boleh mendapatkan mereka ber-
sama dalam satu kelompok.

8 tetapi lihatlah, tanah itu dipe-
nuhi dengan para perampok dan 
dengan orang-orang laman; dan 
terlepas dari kehancuran hebat 
yang bergantung di atas orang-
orangku, mereka tidak bertobat 
dari perbuatan jahat mereka; oleh 
karena itu ada darah dan pem-
bantaian massal tersebar di selu-
ruh permukaan negeri, baik pada 
pihak orang Nefi maupun pada 
pihak orang laman; dan itu ada-
lah satu revolusi total di seluruh 
permukaan negeri.

9 dan sekarang, orang-orang 
laman memiliki seorang raja, 
dan namanya adalah harun; dan 
dia melawan kami dengan pa-
sukan empat puluh dan empat 
ribu orang. dan lihatlah, aku me-
nahannya dengan empat puluh 
dan dua ribu orang. dan terjadi-
lah bahwa aku mengalahkannya 
dengan pasukanku sehingga dia 
melarikan diri dari hadapanku. 
dan lihatlah, semuanya ini ter-
jadi, dan tiga ratus dan tiga pu-
luh tahun telah berlalu.

10 dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi mulai bertobat dari 
kedurhakaan mereka, dan mulai 
berseru bahkan seperti yang telah 
dinubuatkan oleh Samuel sang 
nabi; karena lihatlah tak seorang 
pun dapat menyimpan apa yang 
adalah miliknya, karena pencuri, 
dan perampok, dan pembunuh, 
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dan ilmu gaib, dan ilmu sihir 
yang ada di negeri itu.

11 demikianlah mulai ada duka 
nestapa dan ratapan di seluruh 
negeri karena hal-hal ini, dan 
lebih khusus di antara orang-
orang Nefi.

12 dan terjadilah bahwa ketika 
aku, mormon, melihat ratapan 
mereka dan duka nestapa mereka 
dan dukacita mereka di hadapan 
tuhan, hatiku mulai bersukacita 
dalam diriku, mengetahui belas 
kasihan dan kepanjangsabaran 
tuhan, oleh karena itu mengira 
bahwa dia akan penuh belas ka-
sihan kepada mereka sehingga 
mereka akan kembali menjadi 
orang-orang yang saleh.

13 tetapi lihatlah sukacitaku ini 
sia-sia, karena a kedukacitaan me-
reka bukanlah untuk pertobatan, 
karena kebaikan allah; tetapi se-
baliknya adalah kedukacitaan 
mereka yang b terlaknat, karena 
tuhan tidak akan selalu membi-
arkan mereka memperoleh c ke-
bahagiaan dalam dosa.

14 dan mereka tidak datang 
kepada yesus dengan a hati yang 
hancur dan roh yang menyesal, 
tetapi mereka b mengutuk allah, 
dan berkeinginan untuk mati. 
Walaupun demikian mereka akan 
berjuang dengan pedang demi 
nyawa mereka.

15  dan ter jadi lah  bahwa 

dukacitaku kembali kepadaku 
lagi, dan aku melihat bahwa 
a masa b kasih karunia c telah ber-
lalu bagi mereka, baik secara 
duniawi maupun secara rohani; 
karena aku melihat ribuan dari 
mereka ditebas dalam pembe-
rontakan terbuka melawan allah 
mereka, dan ditimbun bagaikan 
kotoran hewan di atas permu-
kaan tanah. dan demikianlah 
tiga ratus dan empat puluh dan 
empat tahun telah berlalu.

16 dan terjadilah bahwa pada 
tahun ketiga ratus dan empat 
puluh dan lima orang-orang 
Nefi mulai melarikan diri dari 
hadapan orang-orang laman; 
dan mereka dikejar bahkan sam-
pai mereka tiba bahkan di tanah 
yason, sebelum mungkin untuk 
menghentikan mereka dalam pe-
munduran diri mereka.

17 dan sekarang, Kota yason 
berada di a tanah tempat amaron 
telah menyimpan catatan-catatan 
bagi tuhan, agar itu boleh tidak 
dihancurkan. dan lihatlah aku 
telah melakukan menurut per-
kataan amaron, dan mengambil 
lempengan-lempengan Nefi, dan 
membuat sebuah catatan menu-
rut perkataan amaron.

18 dan di atas lempengan-lem-
pengan Nefi aku membuat se-
buah laporan lengkap tentang 
segala kejahatan dan kekejian; 

2 13 a 2 Kor. 7:10;  
alma 42:29.

  b PtS laknat.
  c alma 41:10.
 14 a PtS hati yang 

hancur.
  b PtS hujat, 

Penghujatan.
 15 a hel. 13:38.
  b PtS Kasih Karunia.

  c yer. 8:20;  
a&P 56:16.

 17 a morm. 1:1–4. 
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tetapi di atas a lempengan-lem-
pengan ini aku menahan diri 
dari membuat laporan lengkap 
tentang kejahatan dan kekejian 
mereka, karena lihatlah, suatu pe-
mandangan berkelanjutan akan 
kejahatan dan kekejian telah ada 
di hadapan mataku sejak aku te-
lah cukup matang untuk melihat 
jalan manusia.

19 dan celakalah aku karena 
kejahatan mereka; karena hatiku 
telah dipenuhi dengan dukacita 
karena kejahatan mereka, sepan-
jang hidupku, walaupun demi-
kian, aku tahu bahwa aku akan 
a diangkat pada hari terakhir.

20 dan terjadilah bahwa pada 
tahun ini orang-orang Nefi kem-
bali diburu dan dihalau. dan 
terjadilah bahwa kami dihalau 
sampai kami telah tiba di sebe-
lah utara ke tanah yang dise-
but Sem.

21 dan terjadilah bahwa kami 
membentengi Kota Sem, dan 
kami mengumpulkan orang-
orang kami sebanyak mung-
kin, agar barangkali kami boleh 
menyelamatkan mereka dari 
kehancuran.

22 dan terjadilah bahwa pada 
tahun ketiga ratus dan empat pu-
luh dan enam mereka mulai me-
nyerang kami kembali.

23 dan terjadilah bahwa aku 
berbicara kepada orang-orangku, 
dan mendorong mereka dengan 
tenaga yang besar, agar mereka 

mau berdiri dengan berani di 
hadapan orang-orang laman 
dan a berperang demi istri me-
reka, dan anak mereka, dan ru-
mah mereka, dan rumah tangga 
mereka.

24 dan perkataanku agak mem-
bangkitkan mereka untuk ber-
semangat, sedemikian rupa 
sehingga mereka tidak melarikan 
diri dari hadapan orang-orang 
laman, tetapi berdiri dengan ke-
beranian melawan mereka.

25 dan terjadilah bahwa kami 
berjuang bersama pasukan tiga 
puluh ribu melawan pasukan 
lima puluh ribu orang. dan ter-
jadilah bahwa kami berdiri di 
hadapan mereka dengan kete-
guhan yang sedemikian sehingga 
mereka melarikan diri dari ha-
dapan kami.

26 dan terjadilah bahwa ke-
tika mereka telah melarikan diri 
kami mengejar mereka bersama 
pasukan kami, dan bertemu de-
ngan mereka kembali, dan me-
ngalahkan mereka; walaupun 
demikian kekuatan tuhan tidak 
berada bersama kami; ya, kami 
ditinggalkan sendiri, sehingga 
roh tuhan tidak tinggal dalam 
diri kami; oleh karena itu kami 
telah menjadi lemah seperti sau-
dara-saudara kami.

27 dan hatiku berdukacita ka-
rena malapetaka hebat orang-
orangku ini, karena kejahatan 
mereka dan kekejian mereka. 

 18 a PtS lempengan-
lempengan.

 19 a mosia 23:22;  
eter 4:19.

 23 a mosia 20:11;  
alma 43:45.
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tetapi lihatlah, kami maju me-
lawan orang-orang laman dan 
para perampok Gadianton, sam-
pai kami telah kembali mengam-
bil kepemilikan atas tanah-tanah 
warisan kami.

28 dan tahun ketiga ratus dan 
empat puluh dan sembilan telah 
berlalu. dan dalam tahun ketiga 
ratus dan lima puluh kami mem-
buat kesepakatan dengan orang-
orang laman dan para perampok 
Gadianton, yang di dalamnya 
kami menjadikan tanah-tanah 
warisan kami dibagi-bagi.

29 dan orang-orang laman 
memberikan kepada kami ta-
nah sebelah utara, ya, bahkan 
sampai ke a lintasan sempit yang 
menuju ke tanah sebelah selatan. 
dan kami memberikan kepada 
orang-orang laman seluruh ta-
nah sebelah selatan.

PaSal 3

Mormon menyerukan pertobatan 
kepada orang-orang Nefi—Me-
reka memperoleh kemenangan be-
sar dan bermegah dalam kekuatan 
mereka sendiri—Mormon menolak 
memimpin mereka, dan doa-doanya 
bagi mereka adalah tanpa iman—Ki-
tab Mormon mengajak kedua belas 
suku Israel untuk memercayai Injil. 
Kira-kira tahun 360–362 M.

dan terjadilah bahwa orang-
orang laman tidak datang untuk 

bertempur lagi sampai sepu-
luh tahun lebih telah berlalu. 
dan lihatlah, aku telah menge-
rahkan orang-orangku, orang 
Nefi, untuk mempersiapkan 
tanah mereka dan persenja-
taan mereka menghadapi waktu 
pertempuran.

2 dan terjadilah bahwa tuhan 
berfirman kepadaku: Berseru-
lah kepada bangsa ini—Ber-
tobatlah kamu, dan datanglah 
kepada-Ku, dan biarlah kamu 
dibaptis, dan bangunlah kem-
bali gereja-Ku, dan kamu akan 
dibiarkan hidup.

3 dan aku berseru kepada 
bangsa ini, tetapi sia-sia; dan 
mereka tidak menyadari bahwa 
tuhanlah yang telah membiarkan 
mereka hidup, dan memberikan 
kepada mereka peluang untuk 
bertobat. dan lihatlah mereka 
mengeraskan hati mereka terha-
dap tuhan allah mereka.

4 dan terjadilah bahwa sete-
lah tahun ke sepuluh ini berlalu, 
menjadikan, secara keseluruhan, 
tiga ratus dan enam puluh ta-
hun sejak kedatangan Kristus, 
raja orang-orang laman mengi-
rimkan sepucuk surat kepadaku, 
yang memberi tahu kepadaku 
bahwa mereka sedang bersiap 
untuk datang kembali bertem-
pur melawan kami.

5 dan terjadilah bahwa aku 
menyuruh orang-orangku agar 
mereka hendaknya berkumpul 
bersama di tanah Kemusnahan, 

 29 a alma 22:32.
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ke sebuah kota yang berada di 
perbatasan, di dekat celah sem-
pit yang menuju tanah sebelah 
selatan.

6 dan di sana kami menempat-
kan pasukan kami, agar kami bo-
leh menghentikan pasukan orang 
laman, agar mereka boleh tidak 
memperoleh kepemilikan atas ta-
nah kami yang mana pun; oleh 
karena itu kami membentengi 
diri melawan mereka dengan se-
luruh laskar kami.

7 dan terjadilah bahwa pada ta-
hun ketiga ratus dan enam pu-
luh dan satu orang-orang laman 
datang ke Kota Kemusnahan un-
tuk bertempur melawan kami; 
dan terjadilah bahwa pada ta-
hun itu kami mengalahkan me-
reka, sedemikian rupa sehingga 
mereka kembali lagi ke negeri 
mereka sendiri.

8 dan pada tahun ketiga ratus 
dan enam puluh dan dua mereka 
datang lagi untuk bertempur. 
dan kami mengalahkan mereka 
kembali, dan membunuh sejum-
lah besar dari mereka, dan orang 
mati mereka dilemparkan ke da-
lam laut.

9 dan sekarang, karena hal 
yang besar ini yang telah orang-
orangku, orang Nefi, lakukan, 
mereka mulai a sesumbar akan 
kekuatan mereka sendiri, dan 
mulai bersumpah di hadapan 
surga bahwa mereka akan mem-
balaskan sendiri darah saudara-

saudara mereka yang telah 
dibunuh oleh musuh mereka.

10 dan mereka bersumpah demi 
surga, dan juga demi takhta 
allah, bahwa mereka a akan pergi 
bertempur melawan musuh me-
reka, dan akan menyingkirkan 
mereka dari permukaan negeri.

11 dan terjadilah bahwa aku, 
mormon, sepenuhnya meno-
lak sejak mulai waktu ini untuk 
menjadi komandan dan pemim-
pin bangsa ini, karena kejahatan 
dan kekejian mereka.

12 lihatlah, aku telah me-
mimpin mereka, terlepas dari 
kejahatan mereka aku telah me-
mimpin mereka berulang kali 
untuk bertempur, dan telah me-
ngasihi mereka, menurut a kasih 
allah yang ada dalam diriku, de-
ngan segenap hatiku; dan jiwaku 
telah tercurahkan dalam doa ke-
pada allahku sepanjang hari bagi 
mereka; walaupun demikian, itu 
adalah b tanpa iman, karena keke-
rasan hati mereka.

13 dan tiga kali telah aku bebas-
kan mereka dari tangan musuh 
mereka, dan mereka tidak berto-
bat dari dosa-dosa mereka.

14 dan ketika mereka telah ber-
sumpah demi segala yang te-
lah a dilarang bagi mereka oleh 
tuhan dan Juruselamat kita yesus 
Kristus, bahwa mereka akan pergi 
kepada musuh mereka untuk ber-
tempur, dan membalaskan sendiri 
darah saudara-saudara mereka, 

3 9 a 2 Ne. 4:34.
 10 a 3 Ne. 3:20–21; 

morm. 4:4.
 12 a PtS Kasih.

  b morm. 5:2.
 14 a 3 Ne. 12:34–37.
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lihatlah suara tuhan datang ke-
padaku, memfirmankan:

15 a Pembalasan adalah mi-
lik-Ku, dan aku akan b memba-
yar kembali; dan karena bangsa 
ini tidak bertobat setelah aku 
membebaskan mereka, lihatlah, 
mereka akan disingkirkan dari 
muka bumi.

16 dan terjadilah bahwa aku se-
penuhnya menolak untuk pergi 
melawan musuhku; dan aku me-
lakukan bahkan seperti yang te-
lah tuhan perintahkan kepadaku; 
dan aku berdiri sebagai saksi 
diam untuk menyatakan kepada 
dunia apa yang aku lihat dan de-
ngar, menurut pernyataan roh 
yang telah bersaksi tentang apa 
yang akan datang.

17 Oleh karena itu aku menulis 
a kepadamu, orang-orang bukan 
israel, dan juga kepadamu, bani 
israel, ketika pekerjaan akan di-
mulai, agar kamu akan segera 
bersiap untuk kembali ke tanah 
warisanmu;

18 ya, lihatlah, aku menulis 
kepada segenap ujung bumi; 
ya, kepadamu, dua belas suku 
israel, yang akan a dihakimi  
menurut pekerjaanmu oleh dua 
belas yang yesus pilih untuk 
menjadi para murid-Nya di tanah 
yerusalem.

19 dan aku juga menulis kepada 

sisa bangsa ini, yang juga akan 
dihakimi oleh a dua belas yang 
yesus pilih di negeri ini; dan me-
reka akan dihakimi oleh kedua 
belas lainnya yang yesus pilih 
di tanah yerusalem.

20 dan hal-hal ini roh nyatakan 
kepadaku; oleh karena itu aku 
menulis kepadamu semua. dan 
untuk alasan ini aku menulis ke-
padamu, agar kamu boleh tahu 
bahwa kamu semua mesti berdiri 
di hadapan a kursi penghakiman 
Kristus, ya, setiap jiwa yang ter-
masuk dalam seluruh b keluarga 
manusia dari adam; dan kamu 
mesti berdiri untuk dihakimi atas 
segala pekerjaanmu, apakah itu 
baik atau jahat;

21 dan juga agar kamu dapat  
a memercayai injil yesus Kristus, 
yang akan kamu miliki di antara 
kamu; dan juga agar b orang-
orang yahudi, umat perjanjian 
tuhan, akan memiliki c saksi 
lain selain dia yang mereka  
lihat dan dengar, bahwa yesus, 
yang mereka bunuh, adalah 
d bahkan Kristus dan bahkan  
allah.

22 dan aku menghendaki agar 
aku dapat membujukmu a sege-
nap ujung bumi untuk berto-
bat dan bersiap untuk berdiri 
di hadapan kursi penghakiman 
Kristus.

 15 a PtS Pembalasan.
  b a&P 82:23.
 17 a 2 Ne. 30:3–8;  

3 Ne. 29:1.
 18 a mat. 19:28;  

luk. 22:29–30;  

a&P 29:12.
 19 a 1 Ne. 12:9–10.
 20 a PtS Penghakiman 

terakhir.
  b a&P 27:11.
 21 a a&P 3:20.

  b PtS Orang-Orang 
yahudi.

  c 2 Ne. 25:18.
  d 2 Ne. 26:12;  

mosia 7:27.
 22 a alma 29:1.



727 mormon 4:1–9

PaSal 4

Perang dan pembantaian massal 
berlanjut—Yang jahat menghu-
kum yang jahat—Kejahatan yang 
lebih besar meluas daripada yang 
pernah terjadi sebelumnya di selu-
ruh Israel—Wanita dan anak dikur-
bankan pada berhala—Orang-orang 
Laman mulai menyapu orang-orang 
Nefi di hadapan mereka. Kira-kira 
tahun 363–375 M.

dan sekarang, terjadilah bahwa 
pada tahun ketiga ratus dan 
enam puluh dan tiga orang-orang 
Nefi pergi bersama pasukan me-
reka untuk bertempur melawan 
orang-orang laman, keluar dari 
tanah Kemusnahan.

2  d a n  t e r j a d i l a h  b a h w a 
pasuk an orang Nefi dihalau 
kembali ke tanah Kemusnahan. 
dan sementara mereka masih 
lelah, pasukan orang laman 
yang segar menyerang mereka; 
dan mereka melakukan pertem-
puran yang parah, sedemikian 
rupa sehingga orang-orang 
laman mengambil kepemilikan 
atas Kota Kemusnahan, dan 
membunuh banyak dari orang-
orang Nefi ,  dan membawa  
banyak tahanan.

3 dan sisanya melarikan diri 
dan bergabung dengan penghuni 
Kota teankum. Sekarang, Kota 
teankum terletak di perbatasan 
dekat tepi laut; dan itu juga de-
kat Kota Kemusnahan.

4 dan adalah a karena pasukan 
orang Nefi pergi kepada orang-
orang laman sehingga mereka 
mulai dihantam; seandainya 
bukan karena itu, orang-orang 
laman tidak dapat memiliki 
kua sa atas diri mereka.

5 tetapi, lihatlah, penghakiman 
allah akan mendatangi yang ja-
hat; dan adalah melalui yang ja-
hat maka yang jahat a dihukum; 
karena yang jahatlah yang meng-
hasut hati anak-anak manusia 
pada pertumpahan darah.

6 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman membuat persi-
apan untuk menyerang Kota 
teankum.

7 dan terjadilah bahwa pada ta-
hun ketiga ratus dan enam puluh 
dan empat orang-orang laman 
menyerang Kota teankum, agar 
mereka boleh mengambil ke-
pemilikan atas Kota teankum 
juga.

8 dan terjadilah bahwa me-
reka dipukul mundur dan diha-
lau kembali oleh orang-orang 
Nefi. dan ketika orang-orang 
Nefi melihat bahwa mereka telah 
menghalau orang-orang laman 
mereka kembali sesumbar akan 
kekuatan mereka sendiri; dan 
mereka pergi dengan kekuatan 
mereka sendiri, dan merebut 
kepemilikan kembali atas Kota 
Kemusnahan.

9 dan sekarang, segala hal ini 
telah terjadi, dan ada ribuan 
yang terbunuh pada kedua belah 

4 4 a morm. 3:10.  5 a a&P 63:33.
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pihak, baik orang Nefi maupun 
orang laman.

10 dan terjadilah bahwa tahun 
ketiga ratus dan enam puluh dan 
enam telah berlalu, dan orang-
orang laman datang lagi kepada 
orang-orang Nefi untuk bertem-
pur; namun orang-orang Nefi ti-
dak bertobat dari kejahatan yang 
telah mereka lakukan, tetapi ber-
sikeras dalam kejahatan mereka 
secara berkelanjutan.

11 dan adalah tidak mungkin 
bagi lidah untuk menguraikan, 
atau bagi manusia untuk menu-
liskan suatu uraian yang sem-
purna dari pemandangan yang 
mengerikan dari darah dan pem-
bantaian massal yang terjadi di 
antara orang-orang, baik dari 
orang Nefi maupun dari orang 
laman; dan setiap hati terke-
raskan, sehingga mereka senang 
akan pertumpahan darah secara 
berkelanjutan.

12 dan tidak pernah ada a ke-
jahatan yang demikian besar di 
antara semua anak lehi, bah-
kan tidak juga di antara selu-
ruh bani israel, menurut firman 
tuhan, seperti yang ada di an-
tara bangsa ini.

13 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman mengambil kepe-
milikan atas Kota Kemusnahan, 
dan ini karena a jumlah mereka 
melampaui jumlah orang-orang 
Nefi.

14 dan mereka juga berbaris 

maju menuju Kota teankum, dan 
menghalau penghuninya ke luar 
darinya, dan membawa banyak 
tahanan baik wanita maupun 
anak, dan mempersembahkan 
mereka sebagai kurban pada 
a allah berhala mereka.

15 dan terjadilah bahwa pada 
tahun ketiga ratus dan enam 
puluh dan tujuh, orang-orang 
Nefi marah karena orang-orang 
laman telah mengurbankan wa-
nita dan anak mereka, sehingga 
mereka pergi melawan orang-
orang laman dengan amarah 
yang amat besar, sedemikian 
rupa sehingga mereka menga-
lahkan lagi orang-orang laman, 
dan menghalau mereka keluar 
dari negeri mereka.

16 dan orang-orang laman ti-
dak menyerang lagi orang-orang 
Nefi sampai tahun ketiga ratus 
dan tujuh puluh dan lima.

17 dan pada tahun ini mereka 
datang menyerang orang-orang 
Nefi dengan seluruh kekuatan 
mereka; dan mereka tidak ter-
hitung karena besarnya jumlah 
mereka.

18 dan a sejak mulai waktu ini 
orang-orang Nefi tidak memper-
oleh kekuasaan atas orang-orang 
laman, tetapi mulai disapu ha-
bis oleh mereka bahkan bagaikan 
embun di hadapan matahari.

19 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman menyerang Kota 
Kemusnahan; dan ada suatu 

 12 a Kej. 6:5;  
3 Ne. 9:9.

 13 a morm. 5:6.
 14 a PtS Pemujaan 

Berhala.
 18 a morm. 3:3.
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pertempuran yang amat parah 
dipertarungkan di tanah Kemus-
nahan, di tempat mereka menga-
lahkan orang-orang Nefi.

20 dan mereka melarikan diri 
lagi dari hadapan mereka, dan 
mereka tiba di Kota Boas; dan 
di sana mereka berdiri melawan 
orang-orang laman dengan ke-
beranian yang besar, sedemi-
kian rupa sehingga orang-orang 
laman tidak mengalahkan me-
reka sampai mereka datang kem-
bali yang kedua kalinya.

21 dan ketika mereka telah da-
tang yang kedua kalinya, orang-
orang Nefi dihalau dan dibantai 
dengan pembantaian yang amat 
hebat; wanita mereka dan anak 
mereka kembali dikurbankan 
pada berhala.

22 dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi kembali melarikan 
diri dari hadapan mereka, mem-
bawa seluruh penghuni bersama 
mereka, baik di kota maupun 
desa.

23 dan sekarang, aku, mor-
mon, melihat bahwa orang-orang 
laman hampir menumbangkan 
negeri itu, oleh karena itu aku 
pergi ke Bukit a Sim, dan mem-
bawa semua catatan yang te-
lah amaron sembunyikan bagi 
tuhan.

PaSal 5

Mormon kembali memimpin pasukan 

Nefi dalam pertempuran berdarah 
dan pembantaian massal—Kitab 
Mormon akan tampil untuk meya-
kinkan seluruh Israel bahwa Yesus 
adalah Kristus—Karena ketidak-
percayaan mereka, orang-orang 
Laman akan dicerai-beraikan, dan 
Roh akan berhenti berjuang ber-
sama mereka—Mereka akan mene-
rima Injil dari orang-orang bukan 
Israel di zaman akhir. Kira-kira ta-
hun 375–384 M.

dan terjadilah bahwa aku pergi 
ke antara orang-orang Nefi, dan 
bertobat dari a sumpah yang te-
lah aku buat bahwa aku tidak 
akan lagi membantu mereka; dan 
mereka memberikan kepadaku 
kembali komando atas pasukan 
mereka, karena mereka meman-
dangku seakan-akan aku dapat 
membebaskan mereka dari ke-
sengsaraan mereka.

2 tetapi lihatlah, aku a tanpa ha-
rapan, karena aku tahu pengha-
kiman tuhan yang akan datang 
ke atas diri mereka; karena me-
reka tidak bertobat dari kedur-
hakaan mereka, tetapi berjuang 
demi nyawa mereka tanpa me-
minta kepada makhluk itu yang 
menciptakan mereka.

3 dan terjadilah bahwa orang-
orang laman menyerang kami 
sewaktu kami telah melarikan 
diri ke Kota yordan; tetapi li-
hatlah, mereka dihalau kembali 
sehingga mereka tidak merebut 
kota pada waktu itu.

 23 a morm. 1:3. 5 1 a morm. 3:11.  2 a morm. 3:12.
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4 dan terjadilah bahwa mereka 
menyerang kami kembali, dan 
kami mempertahankan kota. dan 
ada juga kota-kota lain yang di-
pertahankan oleh orang-orang 
Nefi, yang kubu-kubu perta-
hanannya memotong mereka 
sehingga mereka tidak dapat 
masuk ke kawasan yang ter-
bentang di hadapan kami, un-
tuk menghancurkan penghuni 
negeri kami.

5 tetapi terjadilah bahwa ta-
nah mana pun yang telah kami 
lalui, dan penghuninya tidak 
berkumpul, dihancurkan oleh 
orang-orang laman, dan kota-
kota kecil, dan desa-desa, dan 
kota-kota mereka dibakar de-
ngan api; dan demikianlah tiga 
ratus dan tujuh puluh dan sem-
bilan tahun berlalu.

6 dan terjadilah bahwa pada 
tahun ketiga ratus dan delapan 
puluh orang-orang laman me-
nyerang kami kembali untuk 
bertempur, dan kami berdiri me-
lawan mereka dengan berani; 
tetapi itu adalah sia-sia, karena 
sedemikian besarnya jumlah me-
reka sehingga mereka menginjak-
injak orang-orang Nefi di bawah 
kaki mereka.

7 dan terjadilah bahwa kami 
kembali melakukan pelarian diri, 
dan mereka yang pelarian dirinya 
lebih cepat daripada orang-orang 
laman lolos, dan mereka yang 
pelarian dirinya tidak melampaui 

orang-orang laman disapu ber-
sih dan dihancurkan.

8 dan sekarang, lihatlah, aku, 
mormon, tidak berhasrat un-
tuk amat menekan jiwa orang-
orang dengan melemparkan di 
hadapan mereka suatu peman-
dangan darah dan pembantaian 
massal yang demikian menye-
ramkan seperti yang terbentang 
di hadapan mataku; tetapi aku, 
tahu bahwa hal-hal ini mestilah 
pasti disingkapkan, dan bahwa 
segala hal yang tersembunyi 
mesti a diungkapkan di atas atap-
atap rumah—

9 dan juga bahwa suatu penge-
tahuan tentang hal-hal ini mesti 
a sampai kepada sisa bangsa ini, 
dan juga kepada orang-orang 
bukan israel, yang telah tuhan 
firmankan akan b mencerai-be-
raikan bangsa ini, dan bangsa 
ini akan dianggap tak berarti apa 
pun di antara mereka—oleh ka-
rena itu aku menuliskan sebuah 
c ringkasan singkat, tidak berani 
memberi sebuah laporan yang 
lengkap tentang apa yang telah 
aku lihat, karena perintah yang 
telah aku terima, dan juga agar 
kamu boleh tidak merasakan du-
kacita yang terlalu hebat karena 
kejahatan bangsa ini.

10 dan sekarang, lihatlah, ini 
aku katakan kepada benih ketu-
runan mereka, dan juga kepada 
orang-orang bukan israel yang 
memiliki kepedulian terhadap 

 8 a luk. 12:2–3;  
2 Ne. 27:11;  

a&P 1:3.
 9 a 4 Ne. 1:49.

  b 3 Ne. 16:8.
  c morm. 1:1.
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bani israel, yang menyadari dan 
mengetahui dari mana berkat-
berkat mereka datang.

11 Karena aku tahu bahwa yang 
demikian akan berdukacita ka-
rena malapetaka bani israel; ya, 
mereka akan berdukacita ka-
rena kehancuran bangsa ini; me-
reka akan berdukacita bahwa 
bangsa ini tidak bertobat agar 
mereka boleh didekap dalam le-
ngan yesus.

12 Sekarang, a hal-hal ini ditulis 
bagi b sisa bani yakub; dan ditu-
lis menurut cara ini, karena di-
ketahui allah bahwa kejahatan 
tidak akan membawanya kepada 
mereka; dan itu akan c disembu-
nyikan bagi tuhan agar boleh 
tampil pada waktu-Nya sendiri 
yang tepat.

13 dan inilah perintah yang te-
lah aku terima; dan lihatlah, itu 
akan tampil menurut perintah 
tuhan, ketika dia akan mengang-
gap patut, dalam kebijaksanaan-
Nya.

14 dan lihatlah, itu akan me-
nyebar luas kepada a orang-orang 
yahudi yang tidak percaya; dan 
untuk maksud ini akanlah itu di-
sebarluaskan—agar mereka bo-
leh b dibujuk bahwa yesus adalah 
Kristus, Putra allah yang hidup; 
agar Bapa, boleh mendatangkan, 
melalui yang paling terkasih-

Nya, tujuan-Nya yang besar dan 
kekal, dalam memulihkan orang-
orang yahudi, atau seluruh bani 
israel, ke tanah warisan mereka, 
yang telah tuhan allah berikan 
kepada mereka, untuk digenapi-
nya c perjanjian-Nya;

15 dan juga agar benih ketu-
runan a bangsa ini boleh lebih 
sepenuhnya memercayai injil-
Nya, yang akan b menyebar luas 
kepada mereka dari orang-orang 
bukan israel; karena bangsa ini 
akan c dicerai-beraikan, dan akan 
d menjadi suatu bangsa yang ge-
lap, yang kotor, dan yang memu-
akkan, melampaui uraian dari 
apa yang pernah terjadi di an-
tara kami, ya, bahkan yang te-
lah terjadi di antara orang-orang 
laman, dan ini karena ketidak-
percayaan dan pemujaan ber-
hala mereka.

16 Karena lihatlah, roh tuhan 
telah berhenti a berjuang bersama 
leluhur mereka; dan mereka ber-
ada tanpa Kristus dan allah di 
dunia; dan mereka dihalau kian 
kemari bagaikan b sekam di ha-
dapan angin.

17 mereka dahulunya adalah 
suatu bangsa yang menyenang-
kan, dan mereka memiliki Kristus 
sebagai a gembala mereka; ya, 
mereka dituntun bahkan oleh 
allah Bapa.

 12 a enos 1:16;  
hel. 15:11–13.  
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18 tetapi sekarang, lihatlah, me-
reka a dituntun oleh Setan, bahkan  
bagaikan sekam yang dihalau 
di hadapan angin, atau seperti  
kapal yang diombang-ambingkan 
di atas ombak, tanpa layar atau 
sauh, atau tanpa apa pun dengan 
apa untuk mengemudikannya; 
dan bahkan bagaikan itu adanya, 
demikianlah adanya mereka.

19 dan lihatlah, tuhan telah 
mencadangkan berkat-berkat me-
reka, yang mungkin telah mereka 
terima di negeri ini, bagi a orang-
orang bukan israel yang akan me-
miliki negeri ini.

20 tetapi lihatlah, akan terjadi 
bahwa mereka akan dihalau dan 
dicerai-beraikan oleh orang-
orang bukan israel; dan setelah 
mereka dihalau dan dicerai-be-
raikan oleh orang-orang bukan 
israel, lihatlah, kemudian akan-
lah tuhan a mengingat b perjan-
jian yang telah dia buat kepada 
abraham dan kepada seluruh 
bani israel.

21 dan juga tuhan akan meng-
ingat a doa-doa dari yang saleh, 
yang telah dipanjatkan kepada-
Nya untuk mereka.

22 maka, hai kamu orang-orang 
bukan israel, bagaimanakah 
kamu dapat bertahan di hadapan 
kuasa allah, kecuali kamu akan 
bertobat dan berpaling dari ja-
lanmu yang jahat?

23 tidak tahukah kamu bahwa 
kamu berada dalam tangan 
allah? tidak tahukah kamu 
bahwa dia memiliki segala ku-
asa, dan atas a perintah-Nya 
yang agung bumi akan b tergu-
lung bagaikan sebuah gulungan  
perkamen?

24 Oleh karena itu, bertobat-
lah kamu, dan rendahkanlah 
hatimu di hadapan-Nya, agar ja-
ngan dia akan datang dalam ke-
adilan melawanmu—agar jangan 
sisa benih keturunan yakub akan 
pergi ke antara kamu bagaikan 
seekor a singa, dan mencabikmu 
jadi berkeping-keping, dan ti-
dak ada satu pun yang dapat  
membebaskan.

PaSal 6

Orang-orang Nefi berkumpul di ta-
nah Kumora untuk pertempuran 
terakhir—Mormon menyembu-
nyikan catatan-catatan sakral di 
Bukit Kumora—Orang-orang 
Laman menang, dan bangsa Nefi 
dihancurkan—Ratusan ribu ter-
bunuh dengan pedang. Kira-kira  
tahun 385 M.

dan sekarang, aku menyelesai-
kan catatanku mengenai a ke-
hancuran orang-orangku, orang 
Nefi. dan terjadilah bahwa kami 

 18 a 2 Ne. 28:21.
 19 a 3 Ne. 20:27–28.
 20 a 3 Ne. 16:8–12.
  b PtS Perjanjian 

abraham.

 21 a enos 1:12–18;  
morm. 9:36–37.

 23 a hel. 12:8–17.
  b 3 Ne. 26:3.
 24 a mi. 5:8;  

3 Ne. 20:15–16.
6 1 a 1 Ne. 12:19;  

yarom 1:10;  
alma 45:9–14;  
hel. 13:5–11.
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berbaris maju di hadapan orang-
orang laman.

2 dan aku, mormon, menu-
lis sepucuk surat kepada raja 
orang-orang laman, dan meng-
hasratkan darinya agar dia hen-
daknya mengabulkan kepada 
kami agar kami boleh mengum-
pulkan bersama orang-orang 
kami ke a tanah Kumora, di de-
kat sebuah bukit yang disebut 
Kumora, dan di sana kami da-
pat menyulut pertempuran me-
lawan mereka.

3 dan terjadilah bahwa raja 
orang-orang laman mengabul-
kan kepadaku apa yang aku 
hasratkan.

4 dan terjadilah bahwa kami 
berbaris maju ke tanah Kumora, 
dan kami memancangkan ten-
da-tenda kami di sekitar Bukit 
Kumora; dan itu berada di tanah 
yang memiliki banyak perairan, 
sungai, dan sumber air; dan di 
sini kami memiliki harapan un-
tuk memperoleh keunggulan atas 
orang-orang laman.

5 dan ketika tiga ratus dan dela-
pan puluh dan empat tahun telah 
berlalu, kami telah mengumpul-
kan seluruh sisa orang kami ke 
tanah Kumora.

6 dan terjadilah bahwa ke-
tika kami telah mengumpulkan 
seluruh orang kami menjadi 
satu ke tanah Kumora, lihat-
lah aku, mormon, mulai men-
jadi tua; dan mengetahui bahwa 

itu adalah perjuangan terakhir 
orang-orangku, dan setelah di-
perintahkan oleh tuhan bahwa 
aku hendaknya tidak membiar-
kan catatan-catatan yang telah 
diturunkan oleh leluhur kami, 
yang adalah sakral, jatuh ke da-
lam tangan orang-orang laman, 
(karena orang-orang laman akan 
menghancurkannya) oleh karena 
itu aku membuat a catatan ini dari 
lempengan-lempengan Nefi, 
dan b menyembunyikan di Bukit 
Kumora semua catatan yang te-
lah dipercayakan kepadaku oleh 
tangan tuhan, kecuali c beberapa 
lempengan ini yang aku berikan 
kepada putraku d moroni.

7 dan terjadilah bahwa orang-
orangku, bersama istri mereka 
dan anak mereka, sekarang me-
lihat a pasukan orang laman ber-
baris ke arah mereka; dan dengan 
rasa takut akan kematian yang 
menyeramkan itu yang meme-
nuhi dada semua yang jahat, 
mereka menunggu untuk me-
nyambut mereka.

8 dan terjadilah bahwa mereka 
datang untuk bertempur mela-
wan kami, dan setiap jiwa dipe-
nuhi dengan kengerian karena 
besarnya jumlah mereka.

9 dan terjadilah bahwa mereka 
menyerang orang-orangku de-
ngan pedang, dan dengan busur, 
dan dengan anak panah, dan de-
ngan kapak, dan dengan segala 
macam senjata perang.

 2 a eter 9:3.
 6 a PtS lempengan-

lempengan.

  b eter 15:11.
  c KKm 1:2.
  d morm. 8:1.

 7 a 1 Ne. 12:15.
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10 dan terjadilah bahwa orang-
orangku ditebas, ya, bahkan se-
puluh ribu orangku yang berada 
bersamaku, dan aku jatuh terluka 
di tengahnya; dan mereka mele-
watiku sehingga mereka tidak 
mengakhiri hidupku.

11 dan ketika mereka telah 
pergi ke antaranya dan menebas 
a seluruh orangku kecuali dua pu-
luh dan empat dari kami, (di an-
taranya adalah putraku moroni) 
dan kami yang telah selamat se-
telah kematian dari yang mati 
dari antara orang-orang kami, 
melihat pada keesokan harinya, 
ketika orang-orang laman telah 
kembali ke tenda-tenda mereka, 
dari puncak Bukit Kumora, ke-
sepuluh ribu orangku yang di-
tebas, dipimpin di bagian depan 
olehku.

12 dan kami juga melihat kese-
puluh ribu orangku yang dipim-
pin oleh putraku moroni.

13 dan lihatlah, kesepuluh 
ribu orangnya Gidgidona telah 
roboh, dan dia juga berada di 
tengahnya.

14 dan lama telah roboh ber-
sama sepuluh ribu orangnya; 
dan Gilgal telah roboh ber-
sama sepuluh ribu orangnya; 
dan limha telah roboh ber-
sama sepuluh ribu orangnya; 
dan yeneum telah roboh ber-
sama sepuluh ribu orangnya; 
dan Kumeniha, dan moroniha, 
dan antionum, dan Siblom, 
dan Sem, dan yos, telah roboh 

bersama sepuluh ribu orang me-
reka masing-masing.

15 dan terjadilah bahwa ada 
sepuluh lagi yang roboh oleh 
pedang, bersama dengan sepu-
luh ribu orang mereka masing-
masing; ya, bahkan a seluruh 
orangku, kecuali dua puluh dan 
empat itu yang berada bersa-
maku, dan juga beberapa yang 
telah meloloskan diri ke nege-
ri-negeri selatan, dan beberapa 
yang telah membelot kepada 
orang-orang laman, telah roboh; 
dan daging, dan tulang, dan da-
rah mereka tumpah di atas per-
mukaan tanah, yang ditinggalkan 
oleh tangan dari mereka yang 
membunuh mereka untuk mem-
busuk di atas tanah, dan untuk 
menjadi remuk dan untuk kem-
bali ke ibu pertiwi mereka.

16 dan jiwaku terkoyak de-
ngan kepedihan, karena terbu-
nuhnya orang-orangku, dan aku 
berseru:

17 hai kamu yang rupawan, 
bagaimanakah kamu bisa te-
lah meninggalkan jalan tuhan! 
hai kamu yang rupawan, ba-
gaimanakah kamu bisa telah 
menolak yesus itu, yang berdiri 
dengan lengan terbuka untuk 
menyambutmu!

18 lihatlah, jika kamu tidak 
melakukan ini, kamu tidak akan 
roboh. tetapi lihat, kamu telah 
roboh, dan aku berduka nestapa 
atas kematianmu.

19 hai kamu putra dan putri 

 11 a 1 Ne. 12:19–20; hel. 15:17.  15 a alma 9:24.
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yang rupawan, kamu para ayah 
dan ibu, kamu para suami dan 
istri, kamu yang rupawan, ba-
gaimana mungkin kamu dapat 
roboh!

20 tetapi lihatlah, kamu telah 
pergi, dan dukacitaku tidak dapat 
membawa kembalinya kamu.

21 dan harinya segera tiba 
bahwa tubuh fanamu mesti me-
ngenakan kebakaan, dan tu-
buh-tubuh ini yang sekarang 
membusuk dalam kebusukan 
mesti segera menjadi a tubuh-tu-
buh yang tak dapat busuk; dan 
pada waktu itu kamu mesti ber-
diri di hadapan kursi pengha-
kiman Kristus, untuk dihakimi 
menurut pekerjaanmu; dan jika 
demikian halnya bahwa kamu 
adalah saleh, pada waktu itulah 
kamu diberkati bersama lelu-
hurmu yang telah pergi sebe-
lum kamu.

22 ah, andaikata kamu telah 
bertobat sebelum kehancuran 
yang besar ini datang ke atas  
dirimu. tetapi lihatlah, kamu 
telah pergi, dan Bapa, ya, Bapa 
yang Kekal dari langit, me-
ngetahui keadaanmu; dan dia 
memperlakukan terhadapmu 
menurut a keadilan dan b belas 
kasihan-Nya.

PaSal 7

Mormon mengajak orang-orang 

Laman dari zaman akhir untuk per-
caya kepada Kristus, menerima In-
jil-Nya, dan diselamatkan—Semua 
yang memercayai Alkitab juga akan 
memercayai Kitab Mormon. Kira-
kira tahun 385 M.

dan sekarang, lihatlah, aku mau 
mengucapkan sedikit kepada 
a sisa orang ini yang dibiarkan hi-
dup, jika demikian halnya bahwa 
allah boleh memberikan kepada 
mereka perkataanku, agar me-
reka boleh tahu tentang apa yang 
dari leluhur mereka; ya, aku ber-
bicara kepadamu, kamu sisa bani 
israel; dan inilah perkataan yang 
aku ucapkan:

2 Ketahuilah kamu bahwa kamu 
adalah dari a bani israel.

3 Ketahuilah kamu bahwa 
kamu mesti datang pada per-
tobatan, atau kamu tidak dapat 
diselamatkan.

4 Ketahuilah kamu bahwa kamu 
mesti meletakkan senjata pe-
rangmu, dan janganlah lagi se-
nang akan pertumpahan darah, 
dan janganlah mengangkatnya 
lagi, kecuali bahwa allah akan 
memerintahkanmu.

5 Ketahuilah kamu bahwa kamu 
mesti sampai pada a pengetahuan 
tentang leluhurmu, dan berto-
bat dari segala dosa dan kedur-
hakaanmu, dan b percaya kepada 
yesus Kristus, bahwa dia adalah 
Putra allah, dan bahwa dia di-
bunuh oleh orang-orang yahudi,  

 21 a 1 Kor. 15:53–54.
 22 a PtS Keadilan.
  b PtS Belas Kasihan.

7 1 a hel. 15:11–13.
 2 a alma 10:3.
 5 a 2 Ne. 3:12.

  b PtS iman; Percaya, 
Kepercayaan.



736mormon 7:6–10

dan oleh kuasa Bapa dia telah 
bangkit kembali, yang dengan-
nya dia telah memperoleh c ke-
menangan atas kuburan; dan 
juga di dalam dia sengat kema-
tian tertelan.

6 dan dia mendatangkan a ke-
bangkitan orang mati, yang 
dengannya manusia mesti di-
bangkitkan untuk berdiri di 
hadapan b kursi penghakiman-
Nya.

7 dan dia telah mendatangkan  
a penebusan dunia, yang dengan-
nya dia yang didapati b tak ber-
salah di hadapan-Nya pada hari 
penghakiman akan diberikan ke-
padanya untuk c berdiam di hadi-
rat allah di dalam kerajaan-Nya, 
untuk menyanyikan puji-pujian 
tanpa henti dengan d paduan 
sua ra di atas, kepada Bapa, dan 
kepada Putra, dan kepada roh 
Kudus, yang adalah e satu allah, 
dalam keadaan f kebahagiaan 
yang tanpa akhir.

8 Oleh karena itu bertobatlah, 
dan dibaptislah dalam nama 
yesus, dan berpeganglah pada 
a injil Kristus, yang akan terse-
dia di hadapanmu, tidak hanya 
dalam catatan ini tetapi juga 
dalam b catatan yang akan sam-
pai kepada orang-orang bukan 
israel c dari orang-orang yahudi, 
yang catatan itu akan datang 

dari orang-orang bukan israel 
d kepadamu.

9 Karena lihatlah, a ini dituliskan 
untuk maksud agar kamu boleh 
b memercayai itu; dan jika kamu 
memercayai itu kamu akan me-
mercayai ini juga; dan jika kamu 
memercayai ini kamu akan tahu 
mengenai leluhurmu, dan juga 
pekerjaan menakjubkan yang di-
kerjakan melalui kuasa allah di 
antara mereka.

10 dan kamu juga akan tahu 
bahwa kamu adalah sisa benih 
keturunan yakub; oleh karena 
itu kamu terbilang di antara 
umat dari perjanjian pertama; 
dan jika demikian halnya bahwa 
kamu percaya kepada Kristus, 
dan dibaptis, pertama-tama de-
ngan air, kemudian dengan api 
dan dengan roh Kudus, meng-
ikuti a teladan Juruselamat kita, 
menurut apa yang telah dia 
perintahkan kepada kita, akan  
baik-baik saja denganmu pada 
hari penghakiman. amin.

PaSal 8

Orang-orang Laman mencari 
dan menghancurkan orang-orang 
Nefi—Kitab Mormon akan tampil 
melalui kuasa Allah—Celaka di-
nyatakan ke atas diri mereka yang 

 5 c yes. 25:8;  
mosia 16:7–8.

 6 a PtS Kebangkitan.
  b PtS Penghakiman 

terakhir; yesus 
Kristus—hakim.

 7 a PtS Penebusan.

  b PtS Pembenaran.
  c 1 Ne. 10:21; a&P 

76:62; musa 6:57.
  d mosia 2:28.
  e a&P 20:28.  

PtS Ke-allah-an.
  f PtS Sukacita.

 8 a PtS injil.
  b PtS alkitab.
  c 2 Ne. 29:4–13.
  d 1 Ne. 13:38.
 9 a PtS Kitab mormon.
  b 1 Ne. 13:38–41.
 10 a 2 Ne. 31:5–9.



737 mormon 8:1–9

menghembuskan kemurkaan dan 
pertikaian menentang pekerjaan 
Tuhan—Catatan orang Nefi akan 
tampil pada masa kejahatan, kemun-
duran, dan kemurtadan. Kira-kira 
tahun 400–421 M.

lihatlah aku, a moroni, me-
nyelesaikan b catatan ayahku, 
mormon. lihatlah, aku hanya 
memiliki beberapa hal untuk di-
tuliskan, yang hal-hal itu aku te-
lah diperintahkan oleh ayahku.

2 dan sekarang, terjadilah 
bahwa setelah a pertempuran 
yang besar dan hebat di Kumora, 
lihatlah, orang-orang Nefi yang 
telah lolos ke dalam kawasan se-
belah selatan diburu oleh b orang-
orang laman, sampai mereka 
semuanya dihancurkan.

3 dan ayahku juga dibunuh 
oleh mereka, dan aku bahkan 
tinggal a seorang diri untuk me-
nuliskan kisah sedih tentang 
kehancuran bangsaku. tetapi li-
hatlah, mereka telah pergi, dan 
aku memenuhi perintah ayahku. 
dan apakah mereka akan mem-
bunuhku, aku tidak tahu.

4 Oleh karena itu aku akan me-
nulis dan menyembunyikan ca-
tatan-catatan ini di dalam tanah; 
dan ke mana aku pergi tidaklah 
masalah.

5 lihatlah, ayahku telah mem-
buat a catatan ini, dan dia telah 
menuliskan maksud darinya. 

dan lihatlah, aku juga akan me-
nulisnya jika aku memiliki ruang 
di atas b lempengan-lempengan 
itu, tetapi aku tidak memiliki-
nya; dan bijih logam tidak aku 
miliki, karena aku seorang diri. 
ayahku telah terbunuh dalam 
pertempuran, dan seluruh sa-
nak saudaraku, dan aku tidak 
memiliki teman tidak juga ke 
mana harus pergi; dan berapa 
lama tuhan akan membiarkan 
bahwa aku boleh hidup aku ti-
daklah tahu.

6 lihatlah, a empat ratus tahun 
telah berlalu sejak kedatangan 
tuhan dan Juruselamat kita.

7 dan lihatlah, orang-orang 
laman telah memburu bang-
saku, orang-orang Nefi, dari 
kota ke kota dan dari tempat ke 
tempat, bahkan sampai mereka 
tidak ada lagi; dan besarlah jadi-
nya a kejatuhan mereka; ya, besar 
dan menakjubkanlah kehancuran 
bangsaku, orang-orang Nefi.

8 dan lihatlah, tangan tuhan-
lah yang telah melakukannya. 
dan lihatlah juga, orang-orang 
laman a berperang satu sama 
lain; dan seluruh permukaan 
negeri ini adalah satu lingkaran 
berkelanjutan dari pembunuhan 
dan pertumpahan darah; dan tak  
seorang pun tahu akhir dari pe-
rang itu.

9 dan sekarang, lihatlah, aku 
tidak mengatakan apa-apa lagi 

8 1 a PtS moroni, Putra 
mormon.

  b PtS lempengan-
lempengan.

 2 a morm. 6:2–15.
  b a&P 3:18.
 3 a moro. 9:22.
 5 a morm. 2:17–18.

  b morm. 6:6.
 6 a alma 45:10.
 7 a 1 Ne. 12:2–3.
 8 a 1 Ne. 12:20–23.
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mengenai mereka, karena tidak 
ada seorang pun kecuali orang-
orang laman dan para a peram-
pok yang ada di permukaan 
negeri.

10 dan tak ada seorang pun 
yang mengenal allah yang sejati 
kecuali para a murid yesus, yang 
tinggal di negeri itu sampai keja-
hatan orang-orang demikian be-
sar sehingga tuhan tidak akan 
membiarkan mereka b tetap ting-
gal bersama orang-orang itu; dan 
apakah mereka berada di permu-
kaan negeri itu tak seorang pun 
yang tahu.

11 tetapi lihatlah, a ayahku dan 
aku telah melihat mereka, dan 
mereka telah melayani kami.

12 dan barang siapa menerima 
catatan ini, dan tidak akan me-
ngecamnya karena ketidaksem-
purnaan yang ada di dalamnya, 
orang yang sama akan tahu ten-
tang a apa yang lebih besar dari-
pada ini. lihatlah, aku adalah 
moroni; dan seandainya mung-
kin, aku akan menyingkapkan 
segala hal kepadamu.

13 lihatlah, aku mengakhiri 
membicarakan mengenai bangsa 
ini. aku adalah putra mormon, 
dan ayahku adalah a keturunan 
Nefi.

14 dan aku adalah yang sama 
yang a menyembunyikan catatan 

ini bagi tuhan; lempengan-lem-
pengannya tidaklah berharga, 
karena perintah tuhan. Karena 
dia benar-benar berfirman bahwa 
tak seorang pun akan memiliki-
nya b untuk memperoleh keun-
tungan; tetapi catatannya adalah 
amat berharga; dan barang siapa 
akan membawanya pada terang, 
dia akan tuhan berkati.

15 Karena tak seorang pun da-
pat memiliki kuasa untuk mem-
bawanya pada terang kecuali 
diberikan kepadanya oleh allah; 
karena allah berkehendak bahwa 
itu akan dilakukan dengan a pan-
dangan tunggal pada kemulia-
an-Nya, atau kesejahteraan dari 
umat perjanjian tuhan zaman 
dahulu dan yang lama terserak.

16 dan diberkatilah a dia yang 
akan membawa ini pada terang; 
karena itu akan b dibawa keluar 
dari kegelapan pada terang, me-
nurut firman allah; ya, itu akan 
dibawa keluar dari dalam tanah, 
dan akan bersinar dari kegelapan, 
dan sampai pada pengetahuan 
orang-orang; dan itu akan dila-
kukan melalui kuasa allah.

17 dan jika ada a kesalahan, itu 
adalah kesalahan dari seorang 
manusia. tetapi lihatlah, kami 
tidak tahu adanya kesalahan; 
walaupun demikian allah me-
ngetahui segala sesuatu; oleh 

 9 a morm. 2:8.
 10 a 3 Ne. 28:7;  

eter 12:17.  
PtS tiga murid 
Orang Nefi.

  b morm. 1:16.

 11 a 3 Ne. 28:24–26.
 12 a 3 Ne. 26:6–11.
 13 a 3 Ne. 5:20.
 14 a moro. 10:1–2.
  b JS—S 1:46.
 15 a a&P 4:5.

 16 a 2 Ne. 3:6–7, 11, 
13–14.

  b yes. 29:18;  
2 Ne. 27:29.

 17 a morm. 9:31, 33;  
eter 12:23–28.
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karena itu, dia yang b mengecam, 
biarlah dia mawas diri agar ja-
ngan dia akan berada dalam ba-
haya api neraka.

18 dan dia yang berkata: Per-
lihatkan kepadaku, atau kamu 
akan dihantam—biarlah dia 
berhati-hati agar jangan dia me-
merintahkan apa yang dilarang 
oleh tuhan.

19 Karena lihatlah, orang yang 
sama yang a menghakimi dengan 
gegabah akan dihakimi dengan 
gegabah kembali; karena menu-
rut pekerjaannya akanlah upah-
nya adanya; oleh karena itu, dia 
yang menghantam akan dihan-
tam kembali, oleh tuhan.

20 lihatlah apa yang tulisan suci 
katakan—manusia hendaknya ti-
dak menghantam, tidak juga hen-
daknya dia menghakimi; karena 
penghakiman adalah milik-Ku, 
firman tuhan, dan pembalasan 
adalah milik-Ku juga, dan aku 
akan membayar kembali.

21 dan dia yang akan meng-
hembuskan kemurkaan dan per-
tikaian menentang pekerjaan 
tuhan, dan menentang umat 
perjanjian tuhan yang adalah 
bani israel, dan akan berkata: 
Kami akan menghancurkan pe-
kerjaan tuhan, dan tuhan tidak 
akan mengingat perjanjian-Nya 
yang telah dia buat dengan bani 
israel—orang yang sama berada 

dalam bahaya ditebas dan dilem-
parkan ke dalam api;

22 Karena a tujuan kekal tuhan 
akan bergulir terus, sampai se-
mua janji-Nya akan digenapi.

23 Selidikilah nubuat-nubuat 
a yesaya. lihatlah, aku tidak da-
pat menuliskannya. ya, lihatlah 
aku berkata kepadamu, bahwa 
para orang suci itu yang telah 
pergi sebelum aku, yang telah 
memiliki negeri ini, akan b ber-
seru, ya, bahkan dari debu me-
reka akan berseru kepada tuhan; 
dan sebagaimana tuhan hidup 
dia akan mengingat perjan-
jian yang telah dia buat dengan  
mereka.

24 dan dia mengetahui a doa-
doa mereka, bahwa itu adalah 
demi kepentingan saudara-sau-
dara mereka. dan dia tahu iman 
mereka, karena dalam nama-Nya 
dapatlah mereka memindahkan 
b gunung; dan dalam nama-Nya 
dapatlah mereka menyebabkan 
tanah berguncang; dan melalui 
kuasa dari firman-Nya mereka 
menyebabkan c rumah tahanan 
ambruk ke tanah; ya, bahkan 
tungku berapi tidak dapat mence-
derai mereka, tidak juga binatang 
buas tidak juga ular beracun, ka-
rena kuasa dari firman-Nya.

25 dan lihatlah, a doa-doa me-
reka adalah juga demi kepen-
tingan dia yang akan tuhan 

 17 b 3 Ne. 29:5;  
eter 4:8.

 19 a tJS, mat. 7:1–2;  
3 Ne. 14:1–2;  
moro. 7:14.

 22 a a&P 3:3.
 23 a 3 Ne. 20:11; 23:1.
  b yes. 29:4;  

2 Ne. 3:19–20; 26:16.
 24 a enos 1:12–18;  

morm. 9:36;  
a&P 10:46.

  b yakub 4:6; hel. 10:9.
  c alma 14:27–29.
 25 a morm. 5:21.
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biarkan untuk menampilkan ben-
da-benda ini.

26 dan tak seorang pun perlu 
berkata itu tidak akan datang,  
karena pastilah akan datang, ka-
rena tuhan telah memfirmankan-
nya; karena a dari dalam tanah 
itu akan keluar, melalui tangan 
tuhan, dan tak seorang pun da-
pat menahannya; dan akan da-
tang pada masa ketika akan 
dikatakan bahwa b mukjizat-
mukjizat telah diakhiri; dan akan 
datang bahkan seolah-olah sese-
orang akan berbicara c dari yang 
mati.

27 dan itu akan datang pada 
masa ketika a darah para orang 
suci akan berseru kepada tuhan, 
karena b komplotan rahasia dan 
pekerjaan kegelapan.

28 ya, itu akan datang pada sua-
tu masa ketika kuasa allah akan 
disangkal, dan a gereja-gereja 
menjadi ternoda dan terangkat-
angkat dalam kesombongan hati 
mereka; ya, bahkan pada masa 
ketika para pemimpin gereja dan 
pengajar akan bangkit dalam ke-
sombongan hati mereka, bahkan 
sampai adanya keirihatian dari 
mereka yang termasuk dalam  
gereja-gereja mereka.

29 ya, itu akan datang pada 

masa ketika a akan terdengar ten-
tang kebakaran, dan angin ribut, 
dan b tabir asap di negeri-negeri 
asing;

30 dan juga akan terdengar 
tentang a peperangan, desas-de-
sus tentang peperangan, dan 
gempa bumi di berbagai ragam 
tempat.

31 ya, itu akan datang pada 
masa ketika akan ada pence-
maran hebat di atas muka bumi; 
akan ada pembunuhan, dan pe-
rampokan, dan dusta, dan ti-
puan, dan pelacuran, dan segala 
macam kekejian; ketika akan ada 
banyak yang akan berkata, laku-
kanlah ini, atau lakukanlah itu, 
dan itu a tidaklah masalah, ka-
rena tuhan akan b menyokong  
yang demikian pada hari terakhir.  
tetapi celakalah yang demikian, 
karena mereka berada dalam  
c empedu kepahitan dan dalam 
ikatan kedurhakaan.

32 ya, itu akan datang pada 
masa ketika akan ada gereja-ge-
reja yang dibangun yang akan 
berkata: datanglah kepadaku, 
dan untuk uangmu kamu akan 
diampuni dari dosa-dosamu.

33 hai kamu orang-orang yang 
jahat dan suka melawan dan de-
gil, mengapa telah kamu bangun 

 26 a yes. 29:4;  
2 Ne. 33:13.

  b morm. 9:15–26; 
moro. 7:27–29, 
33–37.

  c 2 Ne. 26:15–16; 
morm. 9:30;  
moro. 10:27.

 27 a eter 8:22–24;  

a&P 87:6–7.
  b PtS Komplotan 

rahasia.
 28 a 2 tim. 3:1–7;  

1 Ne. 14:9–10;  
2 Ne. 28:3–32;  
a&P 33:4.

 29 a yl. 2:28–32;  
2 Ne. 27:2–3.

  b 1 Ne. 19:11;  
a&P 45:39–42.

 30 a mat. 24:6;  
1 Ne. 14:15–17.

 31 a 2 Ne. 28:21–22.
  b 2 Ne. 28:8.
  c alma 41:11. 
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gereja-gereja bagi dirimu un-
tuk memperoleh a keuntungan? 
mengapa telah kamu b ubah fir-
man allah yang kudus, sehingga 
kamu boleh membawa c laknat ke 
atas jiwamu? lihatlah, pandang-
lah kamu pada wahyu-wahyu 
allah; karena lihatlah, waktunya 
datang pada masa itu ketika se-
gala hal ini mesti digenapi.

34 lihatlah, tuhan telah mem-
perlihatkan kepadaku apa yang 
besar dan menakjubkan menge-
nai apa yang mesti sesaat lagi da-
tang, pada masa itu ketika hal-hal 
ini akan tampil di antara kamu.

35 lihatlah, aku berbicara ke-
padamu seolah-olah kamu ha-
dir, namun kamu tidaklah hadir. 
tetapi lihatlah, yesus Kristus 
telah memperlihatkanmu ke-
padaku, dan aku mengetahui 
perbuatanmu.

36 dan aku tahu bahwa kamu 
a berjalan dalam kesombongan 
hatimu; dan tak ada seorang pun 
kecuali beberapa saja yang tidak 
b mengangkat-angkat diri mereka 
dalam kesombongan hati mereka, 
pada pengenaan c busana yang sa-
ngat indah, pada keirihatian, dan 
pertikaian, dan kedengkian, dan 
penganiayaan, dan segala macam 
kedurhakaan; dan gereja-gere-
jamu, ya, bahkan setiap darinya, 
telah menjadi tercemar karena 
kesombongan hatimu.

37 Karena lihatlah, kamu men-
cintai a uang, dan harta keka-
yaanmu, dan busanamu yang 
indah, dan hiasan gereja-gere-
jamu, lebih daripada kamu me-
ngasihi yang miskin dan yang 
membutuhkan, yang sakit dan 
yang sengsara.

38 hai kamu yang cemar, kamu 
yang munafik, kamu pengajar, 
yang menjual dirimu untuk apa 
yang akan menggerogoti, me-
ngapa telah kamu cemari gereja 
allah yang kudus? mengapa 
kamu a malu mengambil ke atas 
dirimu nama Kristus? mengapa 
kamu tidak berpikir bahwa le-
bih besarlah nilai kebahagiaan 
tanpa akhir daripada b kegetiran 
yang tidak pernah mati—karena 
c pujian duniakah?

39 mengapa kamu menghias 
dirimu dengan apa yang tidak 
memiliki nyawa, namun mem-
biarkan yang lapar, dan yang 
membutuhkan, dan yang telan-
jang, dan yang sakit dan yang 
sengsara melewatimu, dan tidak 
memerhatikan mereka?

40 ya, mengapa kamu memba-
ngun a kekejian rahasiamu un-
tuk memperoleh keuntungan, 
dan menyebabkan bahwa para 
janda mesti berduka nestapa di 
hadapan tuhan, dan juga para 
yatim piatu berduka nestapa di 
hadapan tuhan, dan juga darah 

 33 a PtS Penipuan imam.
  b 1 Ne. 13:26–29.
  c PtS laknat.
 36 a PtS Berjalan ber-

sama allah.

  b yakub 2:13.
  c alma 5:53.
 37 a 2 Ne. 28:9–16.
 38 a rm. 1:16; 2 tim. 1:8; 

1 Ne. 8:25–28;  

alma 46:21.
  b mosia 3:25.
  c 1 Ne. 13:9.
 40 a PtS Komplotan 

rahasia.
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para ayah mereka dan para suami 
mereka berseru kepada tuhan 
dari tanah, untuk pembalasan 
ke atas kepalamu?

41 lihatlah, pedang pembalasan 
bergantung di atas dirimu; dan 
waktunya segera tiba bahwa dia 
a membalaskan darah para orang 
suci ke atas dirimu, karena dia 
tidak akan membiarkan seruan 
mereka lebih lama lagi.

PaSal 9

Moroni meminta mereka yang ti-
dak percaya kepada Kristus untuk 
bertobat—Dia mempermaklumkan 
seorang Allah mukjizat, yang mem-
beri wahyu-wahyu dan mencurah-
kan karunia dan tanda bagi yang 
setia—Mukjizat berhenti karena ke-
tidakpercayaan—Tanda menyertai 
mereka yang percaya—Manusia di-
imbau untuk menjadi bijak dan me-
naati perintah-perintah. Kira-kira 
tahun 401–421 M.

dan sekarang, aku juga berbicara 
mengenai mereka yang tidak per-
caya kepada Kristus.

2 lihatlah, akankah kamu per-
caya pada hari pengunjungan-
mu—lihatlah, ketika tuhan akan 
datang, ya, bahkan a hari yang 
besar itu ketika b bumi akan di-
gulung bagaikan gulungan per-
kamen, dan unsur-unsur akan 

c meleleh dengan panas yang 
kuat, ya, pada hari yang besar 
itu ketika kamu akan dibawa 
untuk berdiri di hadapan anak 
domba allah—pada waktu itu 
akankah kamu berkata bahwa 
tidak ada allah?

3 Pada waktu itu akankah 
kamu lebih lama lagi menyang-
kal Kristus, atau dapatkah kamu  
melihat anak domba allah? 
apakah kamu mengira bahwa 
kamu akan berdiam bersama-
Nya di bawah kesadaran akan 
kesalahanmu? apakah kamu me-
ngira bahwa kamu dapat bahagia  
berdiam bersama makhluk ku-
dus itu, bilamana jiwamu tersiksa 
oleh kesadaran akan kesalahan 
bahwa kamu telah senantiasa  
melanggar hukum-hukum-
Nya?

4 lihatlah, aku berkata kepa-
damu bahwa kamu akan lebih 
sengsara berdiam bersama allah 
yang kudus dan adil, di bawah 
kesadaran akan kekotoranmu di 
hadapan-Nya, daripada kamu 
adanya berdiam bersama jiwa-
jiwa yang a terlaknat di b neraka.

5 Karena lihatlah, ketika kamu 
akan dibawa untuk melihat a ke-
telanjanganmu di hadapan allah, 
dan juga kemuliaan allah, dan 
kekudusan yesus Kristus, itu 
akan menyulut nyala api yang tak 
terpadamkan ke atas dirimu.

6 maka, hai kamu a yang tidak 

 41 a 1 Ne. 22:14.
9 2 a mal. 4:5; 3 Ne. 28:31.
  b morm. 5:23; 

a&P 63:20–21. 

PtS dunia—akhir 
dunia.

  c am. 9:13; 3 Ne. 26:3.
 4 a PtS laknat.

  b PtS Neraka.
 5 a 2 Ne. 9:14.
 6 a PtS Ketidakperca-

yaan.
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percaya, b berpalinglah kamu ke-
pada tuhan; berserulah dengan 
kuat kepada Bapa dalam nama 
yesus, agar barangkali kamu bo-
leh didapati tanpa noda, c murni, 
rupawan, dan putih, telah di-
bersihkan melalui darah d anak 
domba, pada hari yang besar 
dan terakhir itu.

7 dan lagi aku berbicara kepa-
damu yang a menyangkal wahyu-
wahyu allah, dan berkata bahwa 
itu telah diakhiri, bahwa tidak 
ada wahyu, tidak juga nubuat, 
tidak juga karunia, tidak juga  
penyembuhan, tidak juga berbi-
cara dengan bahasa-bahasa, dan 
b penafsiran bahasa-bahasa;

8 lihatlah aku berkata kepa-
damu, dia yang menyangkal 
hal-hal ini tidak mengenal a injil 
Kristus; ya, dia belum membaca 
tulisan suci; jika demikian, dia 
tidak b mengerti itu.

9 Karena bukankah kita mem-
baca bahwa allah adalah yang 
a sama kemarin, hari ini, dan se-
lamanya, dan di dalam dia tidak 
ada yang berubah-ubah tidak 
juga bayangan perubahan?

10 dan sekarang, jika kamu 
telah membayangkan bagi di-
rimu sendiri seorang allah yang 
berubah, dan yang di dalamnya 
ada bayangan perubahan, maka 

kamu telah membayangkan bagi 
dirimu seorang allah yang bukan-
lah seorang allah mukjizat.

11 tetapi lihatlah, aku akan 
memperlihatkan kepadamu 
seorang allah mukjizat, bah-
kan allah abraham, dan allah 
ishak, dan allah yakub; dan ada-
lah a allah yang sama itu yang 
menciptakan langit dan bumi, 
dan segala sesuatu yang ada di 
dalamnya.

12 lihatlah, dia menciptakan 
adam, dan melalui a adam da-
tanglah b kejatuhan manusia. 
dan karena kejatuhan manusia 
datanglah yesus Kristus, bah-
kan Bapa dan Putra; dan karena 
yesus Kristus datanglah c pene-
busan manusia.

13 dan karena penebusan ma-
nusia, yang datang melalui yesus 
Kristus, mereka dibawa kembali 
ke hadirat tuhan; ya, inilah de-
ngan apa semua orang ditebus, 
karena kematian Kristus men-
datangkan a kebangkitan, yang 
mendatangkan penebusan dari 
suatu b tidur tanpa akhir, yang 
dari tidur itu semua orang akan 
dibangunkan melalui kuasa allah 
ketika sangkakala akan berbunyi; 
dan mereka akan tampil, baik 
kecil maupun besar, dan semua 
akan berdiri di hadapan meja 

 6 b yeh. 18:23, 32;  
a&P 98:47.

  c PtS murni, 
Kemurnian.

  d PtS anak domba 
allah.

 7 a 3 Ne. 29:6–7.
  b 1 Kor. 12:7–10;  

PK 1:7.
 8 a PtS injil.
  b mat. 22:29.
 9 a ibr. 13:8; 1 Ne. 

10:18–19; alma 7:20;  
moro. 8:18;  
a&P 20:12.

 11 a Kej. 1:1; mosia 4:2; 

a&P 76:20–24. 
PtS yesus Kristus.

 12 a mosia 3:26.
  b PtS Kejatuhan adam 

dan hawa.
  c PtS Penebusan.
 13 a hel. 14:15–18.
  b a&P 43:18.
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penghakiman-Nya, ditebus dan 
dilepaskan dari c ikatan kematian 
yang kekal ini, yang kematian itu 
adalah kematian duniawi.

14 dan kemudian datanglah 
a penghakiman dari yang Kudus 
ke atas diri mereka; dan kemu-
dian tibalah waktunya bahwa 
dia yang b kotor akan tetap saja 
kotor; dan dia yang saleh akan 
tetap saja saleh; dia yang baha-
gia akan tetap saja bahagia; dan 
dia yang tidak bahagia akan te-
tap saja tidak bahagia.

15 dan sekarang, hai kamu se-
mua yang telah membayangkan 
bagi dirimu seorang allah yang 
a tidak dapat melakukan mukji-
zat, aku hendak bertanya kepa-
damu, apakah semua hal itu telah 
berlalu, yang mengenainya telah 
aku bicarakan? apakah akhir itu 
telah tiba? lihatlah aku berkata 
kepadamu, Belum; dan allah ti-
dak berhenti menjadi seorang 
allah mukjizat.

16 lihatlah, bukankah apa yang 
telah allah kerjakan menak-
jubkan di mata kita? ya, dan 
siapakah yang dapat mema-
hami a pekerjaan allah yang 
menakjubkan?

17 Siapakah yang akan berkata 
bahwa bukanlah mukjizat bahwa 
melalui a firman-Nya langit dan 
bumi ada; dan melalui kuasa 

firman-Nya manusia b dicipta-
kan dari c debu bumi; dan melalui 
kua sa firman-Nya mukjizat-muk-
jizat telah dikerjakan?

18 dan siapakah yang akan ber-
kata bahwa yesus Kristus tidak 
melakukan banyak a mukjizat 
dahsyat? dan banyak mukjizat 
dahsyat dikerjakan melalui ta-
ngan para rasul.

19 dan jika ada a mukjizat yang 
dikerjakan pada waktu itu, me-
ngapa allah berhenti menjadi 
seorang allah mukjizat dan 
masih adalah makhluk yang 
tak terubahkan? dan lihatlah, 
aku berkata kepadamu dia ti-
dak berubah; jika demikian dia 
akan berhenti menjadi allah; 
dan dia tidak berhenti menjadi 
allah, dan adalah seorang allah 
mukjizat.

20 dan alasan mengapa dia ber-
henti melakukan a mukjizat di an-
tara anak-anak manusia adalah 
karena mereka merosot dalam 
ketidakpercayaan, dan pergi dari 
jalan yang benar, dan tidak me-
ngenal allah kepada siapa me-
reka hendaknya b percaya.

21 lihatlah, aku berkata ke-
padamu bahwa barang siapa 
percaya kepada Kristus, tanpa 
meragukan apa pun, a apa pun 
yang akan dia minta kepada 
Bapa dalam nama Kristus akan 

 13 c a&P 138:16.
 14 a PtS Penghakiman 

terakhir.
  b alma 7:21;  

a&P 88:35.
 15 a moro. 7:35–37; a&P 

35:8. PtS mukjizat.

 16 a mzm. 40:6; a&P 
76:114; musa 1:3–5.

 17 a yakub 4:9.
  b PtS Penciptaan.
  c Kej. 2:7; mosia 2:25.
 18 a yoh. 6:14.
 19 a a&P 63:7–10.

 20 a hak. 6:11–13;  
eter 12:12–18;  
moro. 7:35–37.

  b PtS Percaya, 
Kepercayaan.

 21 a mat. 21:22;  
3 Ne. 18:20.
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diberikan kepadanya; dan janji 
ini adalah untuk semua, bahkan 
ke ujung-ujung bumi.

22 Karena lihatlah, demikian-
lah firman yesus Kristus, Putra 
allah, kepada para murid-Nya 
yang akan tinggal, ya, dan juga 
kepada semua murid-Nya, da-
lam pendengaran khalayak ra-
mai: a Pergilah kamu ke seluruh 
dunia, dan khotbahkanlah injil 
kepada setiap makhluk;

23 dan dia yang percaya dan 
dibaptis akan diselamatkan, te-
tapi dia yang tidak percaya akan 
a dilaknat;

24 dan a tanda-tanda ini akan 
mengikuti mereka yang perca-
ya—dalam nama-Ku akanlah 
mereka mengusir b iblis; mereka 
akan berbicara dengan bahasa-
bahasa baru; mereka akan meng-
angkat ular-ular; dan jika mereka 
minum apa pun yang mematikan 
itu tidak akan menyakiti mereka; 
mereka akan menumpangkan  
c tangan ke atas diri yang sakit 
dan mereka akan pulih;

25 dan barang siapa akan per-
caya dalam nama-Ku, tanpa me-
ragukan apa pun, kepadanyalah 
akan aku a kukuhkan segala fir-
man-Ku, bahkan ke ujung-ujung 
bumi.

26 dan sekarang, lihatlah, siapa-
kah yang dapat berdiri melawan 

pekerjaan tuhan? a Siapakah yang 
dapat menyangkal firman-Nya? 
Siapakah yang akan bangkit me-
lawan kekuatan mahakuasa dari 
tuhan? Siapakah yang akan me-
remehkan pekerjaan tuhan? Si-
apakah yang akan meremehkan 
anak-anak Kristus? lihatlah, 
kamu semua yang adalah b yang 
meremehkan pekerjaan tuhan, 
karena kamu akan terpukau dan 
binasa.

27 maka janganlah meremeh-
kan, dan janganlah terpukau, 
tetapi simaklah firman tuhan, 
dan mintalah kepada Bapa da-
lam nama yesus untuk apa pun 
yang akan kamu butuhkan. Ja-
nganlah ragu, tetapi percayalah, 
dan mulailah seperti pada zaman 
dahulu, dan a datanglah kepada 
tuhan dengan sepenuh b hatimu, 
dan c kerjakanlah keselamatanmu 
sendiri dengan rasa takut dan ge-
metar di hadapan-Nya.

28 a Bijaklah pada masa percoba-
anmu; lucutilah dirimu dari se-
gala ketidakbersihan; janganlah 
meminta, agar kamu boleh me-
muaskannya untuk b nafsumu, 
tetapi mintalah dengan kete-
guhan yang tak terguncangkan, 
agar kamu tidak akan menyerah 
pada godaan, tetapi agar kamu 
akan melayani c allah yang sejati 
dan hidup.

 22 a mrk. 16:15–16. 
PtS Pekerjaan 
misionaris.

 23 a PtS laknat.
 24 a mrk. 16:17–18. 

PtS tanda.
  b Kis. 16:16–18.

  c PtS Pelayanan bagi 
yang Sakit.

 25 a PtS Kesaksian; 
Wahyu.

 26 a 3 Ne. 29:4–7.
  b ams. 13:13.
 27 a moro. 10:30–32.

  b yos. 22:5;  
a&P 64:22, 34. 
PtS hati.

  c Flp. 2:12.
 28 a yakub 6:12.
  b PtS Nafsu.
  c alma 5:13.
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29 Pastikanlah bahwa kamu ti-
dak dibaptis a dengan tidak layak; 
pastikanlah bahwa kamu tidak 
mengambil sakramen Kristus 
b dengan tidak layak; tetapi pasti-
kanlah bahwa kamu melakukan 
segala sesuatu dalam c kelayakan, 
dan melakukannya dalam nama 
yesus Kristus, Putra allah yang 
hidup; dan jika kamu melaku-
kan ini, dan bertahan sampai 
akhir, kamu sekali-kali tidak akan 
dicampakkan.

30 lihatlah, aku berbicara ke-
padamu seakan-akan aku a berbi-
cara dari yang mati; karena aku 
tahu bahwa kamu akan memiliki 
perkataanku.

31 Janganlah mengecamku ka-
rena a ketidaksempurnaanku, 
jangan juga ayahku, karena ke-
tidaksempurnaannya, jangan 
juga mereka yang telah menu-
lis sebelum dia; tetapi sebalik-
nya berterimakasihlah kepada 
allah bahwa dia telah menya-
takan kepadamu ketidaksem-
purnaan kami, agar kamu boleh 
belajar untuk menjadi lebih bijak 
daripada kami adanya.

32 dan sekarang, lihatlah, kami 
telah menulis catatan ini menu-
rut pengetahuan kami, dalam ak-
sara yang disebut di antara kami 
a bahasa mesir yang diperbarui, 
yang diturunkan dan diubah 

oleh kami, menurut cara berbi-
cara kami.

33 dan jika lempengan-lem-
pengan kami cukup besar kami 
akan menulis dalam bahasa 
ibrani; tetapi bahasa ibrani telah 
diubah juga oleh kami; dan jika 
kami dapat menulis dalam ba-
hasa ibrani, lihatlah, kamu tidak 
akan menemukan ketidaksem-
purnaan dalam catatan kami.

34 tetapi tuhan mengetahui apa 
yang telah kami tuliskan, dan 
juga bahwa tidak ada bangsa lain 
yang mengenal bahasa kami; dan 
karena tidak ada bangsa lain yang 
mengenal bahasa kami, oleh ka-
rena itu dia telah mempersiapkan 
a sarana untuk penafsirannya.

35 dan hal-hal ini ditulis agar 
kami boleh membersihkan pa-
kaian kami dari darah saudara-
saudara kami, yang telah merosot 
dalam a ketidakpercayaan.

36 dan lihatlah, hal-hal ini yang 
telah kami a hasratkan mengenai 
saudara-saudara kami, ya, bah-
kan pemulihan mereka pada 
pengetahuan tentang Kristus, 
adalah menurut doa-doa dari  
semua orang suci yang telah  
berdiam di negeri ini.

37 dan semoga tuhan yesus 
Kristus mengabulkan agar doa-
doa mereka dijawab menu-
rut iman mereka; dan semoga 

 29 a PtS Baptis,  
Baptisan— 
Syarat-syarat untuk 
baptisan.

  b 1 Kor. 11:27–30; 
3 Ne. 18:28–32.

  c PtS layak, 

Kelayakan.
 30 a morm. 8:26;  

moro. 10:27.
 31 a morm. 8:17;  

eter 12:22–28, 35.
 32 a 1 Ne. 1:2;  

mosia 1:4.

 34 a mosia 8:13–18;  
eter 3:23, 28;  
a&P 17:1.

 35 a 2 Ne. 26:15.
 36 a morm. 8:24–26;  

a&P 10:46–49. 
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allah Bapa mengingat perjan-
jian yang telah dia buat dengan 
bani israel; dan semoga dia 

memberkati mereka selamanya, 
melalui iman pada nama yesus 
Kristus. amin.

   Kitab eter

Catatan orang-orang Yared, diambil dari kedua puluh empat lempengan yang 
ditemukan oleh rakyat Limhi pada masa Raja Mosia.

PaSal 1

Moroni meringkas tulisan Eter—
Silsilah Eter dinyatakan—Bahasa 
orang-orang Yared tidak dikacaukan 
di Menara Babel—Tuhan berjanji 
untuk menuntun mereka ke suatu 
tanah pilihan dan menjadikan me-
reka suatu bangsa yang besar.

DaN sekarang, aku, a moroni, 
meneruskan untuk mem-

berikan sebuah laporan tentang 
penghuni zaman dahulu itu 
yang dihancurkan oleh b tangan 
tuhan di atas permukaan negeri 
utara ini.

2 dan aku mengambil  la-
poranku dari a kedua puluh dan 
empat lempengan yang ditemu-
kan oleh rakyat limhi, yang di-
sebut Kitab eter.

3 dan karena aku mengira 
bahwa bagian pertama dari ca-
tatan ini, yang berbicara tentang 
penciptaan dunia, dan juga ten-
tang adam, dan sebuah laporan 

sejak waktu itu bahkan sampai 
pada a menara besar, dan hal apa 
pun yang terjadi di antara anak-
anak manusia sampai waktu itu, 
dimiliki di antara orang-orang 
yahudi—

4 Oleh karena itu aku tidak me-
nuliskan hal-hal itu yang ter-
jadi sejak masa a adam sampai 
waktu itu; tetapi itu ada di atas 
lempengan-lempengan itu; dan 
barang siapa menemukannya, 
orang yang sama akan memiliki 
kuasa sehingga dia boleh mem-
peroleh laporan yang lengkap.

5 tetapi lihatlah, aku tidak mem-
berikan laporan yang lengkap,  
tetapi sebagian dari laporan itu 
aku berikan, mulai dari menara  
sampai mereka dihancurkan.

6 dan dengan cara ini aku 
memberikan laporannya. dia 
yang menulis catatan ini adalah 
a eter, dan dia adalah keturunan 
Koriantor.

7  Koriantor  adalah putra 
moron.

1 1 a PtS moroni, Putra 
mormon.

  b morm. 5:23;  
a&P 87:6–7.

 2 a alma 37:21;  

eter 15:33.
 3 a Omni 1:22;  

mosia 28:17;  
hel. 6:28.

 4 a yaitu meliputi 

periode yang sama 
seperti Kejadian,  
pasal 1–10.

 6 a eter 12:2; 15:34.
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8 dan moron adalah putra 
etem.

9 dan etem adalah putra aha.
10 dan aha adalah putra Set.
11  dan Se t  ada lah  putra 

Siblon.
12 dan Siblon adalah putra 

Kom.
13 dan Kom adalah putra 

Koriantum.
14 dan Koriantum adalah putra 

amnigada.
15 dan amnigada adalah putra 

harun.
16 dan harun adalah ketu-

runan het, yang adalah putra 
heartom.

17 dan heartom adalah putra 
lib.

18 dan lib adalah putra Kis.
19  dan Kis  adalah putra 

Korom.
20 dan Korom adalah putra 

lewi.
21 dan lewi adalah putra 

Kim.
22 dan Kim adalah putra 

morianton.
23 dan morianton adalah ketu-

runan riplakis.
24 dan riplakis adalah putra 

Sez.
25 dan Sez adalah putra het.
26  dan het  adalah putra 

Kom.
27 dan Kom adalah putra 

Koriantum.
28 dan Koriantum adalah putra 

emer.

29 dan emer adalah putra 
Omer.

30 dan Omer adalah putra 
Sul.

31 dan Sul adalah putra Kib.
32 dan Kib adalah putra Oriha, 

yang adalah putra yared;
33 yang a yared itu datang de-

ngan saudara laki-lakinya dan 
keluarga mereka, dengan be-
berapa yang lain dan keluarga 
mereka, dari menara besar itu, 
pada waktu tuhan b mengacau-
kan bahasa orang-orang, dan 
bersumpah dalam kemurka-
an-Nya bahwa mereka akan di-
cerai-beraikan di atas seluruh 
c muka bumi; dan menurut firman 
tuhan orang-orang itu dicerai-
beraikan.

34 dan a saudara laki-laki yared 
yang adalah seorang pria yang 
besar dan perkasa, dan orang 
yang sangat berkenan bagi 
tuhan, yared, saudara laki-la-
kinya, berkata kepadanya: Ber-
serulah kepada tuhan, agar dia 
tidak akan mengacaukan kita 
hingga kita bisa tidak mengerti 
perkataan kita.

35 dan terjadilah bahwa sau-
dara laki-laki yared berseru ke-
pada tuhan, dan tuhan memiliki 
rasa iba terhadap yared; oleh 
karena itu dia tidak mengacau-
kan bahasa yared; dan yared 
dan saudara laki-lakinya tidak 
dikacaukan.

36 Pada waktu itu yared ber-

 33 a PtS yared.
  b Kej. 11:6–9.

  c mosia 28:17.
 34 a PtS Saudara laki-

laki yared.
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kata kepada saudara laki-lakinya: 
Berserulah lagi kepada tuhan, 
dan adalah mungkin bahwa 
dia akan memalingkan ama-
rah-Nya dari mereka yang ada-
lah teman-teman kita, sehingga 
dia tidak mengacaukan bahasa  
mereka.

37 dan terjadilah bahwa sau-
dara laki-laki yared berseru ke-
pada tuhan, dan tuhan memiliki 
rasa iba terhadap teman-teman 
mereka dan keluarga mereka 
juga, sehingga mereka tidak 
dikacaukan.

38 dan terjadilah bahwa yared 
berbicara lagi kepada saudara 
laki-lakinya, mengatakan: Pergi 
dan bertanyalah kepada tuhan 
apakah dia akan menghalau kita 
keluar dari tanah ini, dan jika 
dia akan menghalau kita keluar 
dari tanah ini, berserulah kepa-
da-Nya ke mana kita akan pergi. 
dan siapa tahu bahwa mungkin 
tuhan akan membawa kita ke ta-
nah yang adalah a pilihan mele-
bihi semuanya di bumi? dan jika 
demikian halnya, marilah kita 
setia kepada tuhan, agar kita 
boleh menerimanya untuk wa-
risan kita.

39 dan terjadilah bahwa sau-
dara laki-laki yared berseru ke-
pada tuhan menurut apa yang 
telah diucapkan oleh mulut 
yared.

40 dan terjadilah bahwa tuhan 
mendengar saudara laki-laki 

yared, dan memiliki rasa iba 
terhadapnya, dan berfirman 
kepadanya:

41 Pergi dan kumpulkanlah  
bersama kawanan ternakmu, 
baik jantan maupun betina, dari 
setiap jenis; dan juga benih dari 
tanah dari setiap jenis; dan a kelu-
argamu; dan juga yared saudara 
laki-lakimu dan keluarganya; dan 
juga b teman-temanmu dan kelu-
arga mereka, dan teman-teman 
yared dan keluarga mereka.

42 dan ketika engkau telah me-
lakukan ini engkau hendaknya 
a pergi di depan mereka turun ke 
lembah yang berada di sebelah 
utara. dan di sana akanlah aku 
menemui engkau, dan aku akan 
pergi di b depanmu ke suatu ta-
nah yang adalah c pilihan mele-
bihi segala tanah di bumi.

43 dan di sana akanlah aku 
memberkati engkau dan benih 
keturunanmu, dan membangkit-
kan bagi-Ku dari benih keturun-
an-mu, dan dari benih keturunan 
saudara laki-lakimu, dan mereka 
yang akan pergi bersamamu, 
sua tu bangsa yang besar. dan 
tidak akan ada yang lebih besar 
daripada bangsa yang akan aku 
bangkitkan bagi-Ku dari benih 
keturunanmu, di atas seluruh 
muka bumi. dan demikianlah 
akan aku lakukan kepadamu 
karena sepanjang waktu yang 
lama ini kamu telah berseru 
kepada-Ku.

 38 a PtS tanah 
terjanjikan.

 41 a eter 6:20.

  b eter 6:16.
 42 a 1 Ne. 2:1–2;  

abr. 2:3.

  b a&P 84:88.
  c 1 Ne. 13:30.
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PaSal 2

Orang-orang Yared bersiap untuk 
perjalanan mereka ke tanah terjanji-
kan—Itu adalah tanah pilihan yang 
di atasnya manusia mesti melayani 
Kristus atau disapu habis—Tuhan 
berbincang dengan saudara laki-
laki Yared selama tiga jam—Orang-
orang Yared membangun kapal-kapal 
barkas—Tuhan meminta saudara la-
ki-laki Yared untuk mengusulkan 
bagaimana kapal-kapal barkas itu 
akan diterangi.

dan terjadilah bahwa yared 
dan saudara laki-lakinya, dan 
keluarga mereka, dan juga te-
man-teman yared dan saudara 
laki-lakinya dan keluarga me-
reka, turun ke lembah yang be-
rada di sebelah utara, (dan nama 
lembah itu adalah a Nimrod, di-
sebut menurut nama pemburu 
yang perkasa) bersama kawanan 
ternak mereka yang telah mereka 
kumpulkan bersama, jantan dan 
betina, dari setiap jenis.

2 dan mereka juga memasang 
jerat dan menangkap unggas 
di udara; dan mereka juga me-
nyiapkan sebuah bejana, yang 
di dalamnya mereka mem-
bawa bersama mereka ikan dari 
perairan.

3 dan mereka juga membawa 
bersama mereka deseret, yang, 
berdasarkan penafsiran, adalah 
lebah madu; dan demikianlah 

mereka membawa bersama me-
reka sekumpulan lebah, dan se-
gala macam dari apa yang ada di 
atas permukaan tanah itu, benih 
dari setiap jenis.

4 dan terjadilah bahwa ke-
tika mereka telah turun ke lem-
bah Nimrod tuhan turun dan 
berbincang dengan saudara la-
ki-laki yared; dan dia berada da-
lam a awan, dan saudara laki-laki 
yared tidak melihat-Nya.

5 dan terjadilah bahwa tuhan 
memerintahkan mereka agar me-
reka hendaknya pergi ke padang 
belantara, ya, ke bagian penjuru 
itu yang belum pernah ada ma-
nusianya. dan terjadilah bahwa 
tuhan pergi di hadapan mereka, 
dan berbincang dengan mereka 
sewaktu dia berdiri dalam a awan, 
dan memberi arahan ke mana 
mereka hendaknya melakukan 
perjalanan.

6 dan terjadilah bahwa me-
reka melakukan perjalanan di 
padang belantara, dan memba-
ngun kapal-kapal barkas, yang 
di dalamnya mereka menyebe-
rangi banyak perairan, diarah-
kan secara berkelanjutan oleh 
tangan tuhan.

7 dan tuhan tidak akan mem-
biarkan bahwa mereka akan ber-
henti di seberang laut di padang 
belantara, tetapi dia menghen-
daki agar mereka hendaknya 
maju bahkan sampai ke a tanah 
yang dijanjikan, yang adalah 

2 1 a Kej. 10:8.
 4 a Bil. 11:25;  

a&P 34:7–9;  

JS—S 1:68.
 5 a Kel. 13:21–22.
 7 a 1 Ne. 4:14.  

PtS tanah 
terjanjikan.
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pilihan melebihi segala tanah 
yang lain, yang telah tuhan allah 
pelihara bagi orang-orang yang 
saleh.

8 dan dia telah bersumpah 
dalam kemurkaan-Nya kepada 
saudara laki-laki yared, bahwa 
barang siapa akan memiliki tanah 
yang dijanjikan ini, sejak waktu 
itu dan seterusnya, hendaknya 
a melayani dia, allah yang sejati 
dan satu-satunya, atau mereka 
akan b disapu habis ketika kege-
napan kemurkaan-Nya akan da-
tang ke atas diri mereka.

9 dan sekarang, kita dapat me-
lihat ketetapan allah mengenai 
tanah ini, bahwa itu adalah tanah 
yang dijanjikan; dan bangsa apa 
pun yang akan memilikinya akan 
melayani allah, atau mereka akan 
disapu habis ketika kegenapan 
kemurkaan-Nya akan datang ke 
atas diri mereka. dan kegenapan 
kemurkaan-Nya datang ke atas 
diri mereka ketika mereka ma-
tang dalam kedurhakaan.

10 Karena lihatlah, ini adalah 
tanah yang adalah pilihan mele-
bihi segala tanah yang lain; ka-
renanya dia yang memilikinya 
akan melayani allah atau akan 
disapu habis; karena itu adalah 
ketetapan abadi allah. dan tidak-
lah sampai ada a kegenapan ke-
durhakaan di antara anak-anak 
di tanah itu, bahwa mereka b di-
sapu habis.

11 dan ini datang kepadamu, 

hai kamu a orang-orang bukan 
israel, agar kamu boleh mengeta-
hui ketetapan allah—agar kamu 
boleh bertobat, dan tidak berlan-
jut dalam kedurhakaanmu sam-
pai kegenapan itu datang, agar 
kamu boleh tidak membawa ke-
genapan kemurkaan allah ke 
atas dirimu sebagaimana peng-
huni tanah ini telah lakukan 
hingga kini.

12 lihatlah, ini adalah tanah pi-
lihan, dan bangsa apa pun yang 
akan memilikinya akan a bebas 
dari perbudakan, dan dari pena-
wanan, dan dari segala bangsa 
lain di kolong langit, jika saja me-
reka akan b melayani allah negeri 
ini, yang adalah yesus Kristus, 
yang telah dinyatakan oleh apa 
yang telah kami tuliskan.

13 dan sekarang, aku menerus-
kan dengan catatanku; karena li-
hatlah, terjadilah bahwa tuhan 
membawa yared dan saudara-
saudaranya bahkan sampai ke 
laut luas itu yang memisahkan 
tanah-tanah itu. dan sewaktu me-
reka tiba di laut mereka meman-
cangkan tenda-tenda mereka; dan 
mereka menyebut nama tempat 
itu moriankumer; dan mereka 
berdiam di dalam tenda-tenda, 
dan berdiam di dalam tenda-
tenda di tepi laut untuk kurun 
waktu empat tahun.

14 dan terjadilah pada akhir 
empat tahun itu tuhan datang 
kembali kepada saudara laki-

 8 a eter 13:2.
  b yarom 1:3, 10;  

alma 37:28;  

eter 9:20.
 10 a 2 Ne. 28:16.
  b 1 Ne. 17:37–38.

 11 a 2 Ne. 28:32.
 12 a PtS Kemerdekaan.
  b yes. 60:12.
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laki yared, dan berdiri dalam 
awan dan berbincang dengan-
nya. dan untuk kurun waktu 
tiga jam tuhan berbincang de-
ngan saudara laki-laki yared, 
dan a menderanya karena dia 
tidak ingat untuk b memanggil 
nama tuhan.

15 dan saudara laki-laki yared 
bertobat dari kejahatan yang te-
lah dia lakukan, dan memanggil 
nama tuhan bagi saudara-sauda-
ranya yang berada bersamanya. 
dan tuhan berfirman kepadanya: 
aku akan mengampuni engkau 
dan saudara-saudaramu dari do-
sa-dosa mereka; tetapi jangan-
lah engkau berdosa lagi, karena 
kamu hendaknya ingat bahwa 
a roh-Ku tidak akan selalu b ber-
juang bersama manusia; kare-
nanya, jika kamu akan berdosa 
sampai kamu sepenuhnya ma-
tang kamu akan disingkirkan dari 
hadirat tuhan. dan ini adalah pi-
kiran-Ku mengenai tanah yang 
akan aku berikan kepadamu un-
tuk warisanmu; karena itu akan 
menjadi tanah c pilihan melebihi 
segala tanah yang lain.

16 dan tuhan berfirman: Pergi-
lah bekerja dan bangunlah, me-
nurut cara kapal-kapal barkas 
yang telah kamu hingga kini ba-
ngun. dan terjadilah bahwa sau-
dara laki-laki yared pergi bekerja, 
dan juga saudara-saudaranya, 
dan membangun kapal-kapal 
barkas menurut cara yang telah 

mereka bangun, menurut a petun-
juk tuhan. dan itu kecil, dan ri-
ngan di atas air, bahkan seperti 
ringannya unggas di atas air.

17 dan itu dibangun menurut 
suatu cara sehingga itu amatlah 
a rapat, bahkan sehingga akan me-
nahan air seperti sebuah ping-
gan; dan bagian bawahnya rapat 
seperti sebuah pinggan; dan  
sisi-sisinya rapat seperti sebuah 
pinggan; dan ujung-ujungnya 
runcing; dan bagian atasnya ra-
pat seperti sebuah pinggan; dan 
panjangnya adalah panjang se-
batang pohon; dan pintunya, 
bilamana ditutup, adalah rapat 
seperti sebuah pinggan.

18 dan terjadilah bahwa sau-
dara laki-laki yared berseru ke-
pada tuhan, mengatakan: ya 
tuhan, aku telah melaksanakan 
pekerjaan yang telah engkau pe-
rintahkan kepadaku, dan aku te-
lah membuat kapal-kapal barkas 
menurut yang telah engkau arah-
kan kepadaku.

19 dan lihatlah, ya tuhan, di da-
lamnya tidak ada terang; ke ma-
nakah kami akan mengemudi? 
dan juga kami akan binasa, ka-
rena di dalamnya kami tidak da-
pat bernapas, kecuali udara yang 
ada di dalamnya; oleh karena itu 
kami akan binasa.

20 dan tuhan berfirman kepada 
saudara laki-laki yared: lihat-
lah, engkau hendaknya mem-
buat sebuah lubang pada bagian 

 14 a PtS Penderaan.
  b PtS doa.
 15 a eter 15:19.

  b Kej. 6:3;  
2 Ne. 26:11;  
morm. 5:16.

  c eter 9:20.
 16 a 1 Ne. 17:50–51.
 17 a eter 6:7.
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atas, dan juga pada bagian ba-
wahnya; dan bilamana engkau 
membutuhkan udara engkau 
hendaknya membuka lubang 
dan menerima udara. dan jika 
demikian halnya bahwa air ma-
suk kepadamu, lihatlah, engkau 
hendaknya mengatup lubang, 
agar engkau boleh tidak binasa 
dalam air bah.

21 dan terjadilah bahwa sau-
dara laki-laki yared melakukan 
demikian, menurut yang telah 
tuhan perintahkan.

22 dan dia berseru lagi kepada 
tuhan mengatakan: ya tuhan, li-
hatlah aku telah melakukan bah-
kan seperti yang telah engkau 
perintahkan kepadaku; dan aku 
telah menyiapkan kapal-kapal 
bagi orang-orangku, dan lihatlah 
tidak ada terang di dalamnya. li-
hatlah, ya tuhan, akankah eng-
kau biarkan bahwa kami akan 
menyeberangi perairan luas ini 
dalam kegelapan?

23 dan tuhan berfirman kepada 
saudara laki-laki yared: apakah 
yang kamu kehendaki agar hen-
daknya aku lakukan sehingga 
kamu boleh memiliki terang di 
dalam kapal-kapalmu? Karena 
lihatlah, kamu tidak dapat me-
miliki jendela, karena itu akan 
hancur berkeping-keping; tidak 
juga kamu akan membawa api 
bersamamu, karena kamu tidak 
akan pergi dengan terang api.

24 Karena lihatlah, kamu akan 
menjadi bagaikan seekor ikan 

paus di tengah laut; karena om-
bak yang menggunung akan 
membentur ke atas dirimu. Wa-
laupun demikian, aku akan 
membawamu lagi ke atas ke-
luar dari kedalaman laut; karena 
a angin telah keluar dari mu-
lut-Ku, dan juga b hujan dan air 
bah telah aku kirimkan.

25 dan lihatlah, aku memper-
siapkanmu terhadap hal-hal ini; 
karena kamu tidak dapat menye-
berangi samudra raya ini kecuali 
aku mempersiapkanmu terha-
dap ombak laut, dan angin yang 
telah bertiup, dan air bah yang 
akan datang. Oleh karena itu apa-
kah yang kamu kehendaki agar 
aku hendaknya persiapkan ba-
gimu agar kamu boleh memiliki 
terang ketika kamu ditelan di ke-
dalaman laut?

PaSal 3

Saudara laki-laki Yared melihat jari 
Tuhan sewaktu Dia menyentuh enam 
belas buah batu—Kristus memperli-
hatkan tubuh roh-Nya kepada sau-
dara laki-laki Yared—Mereka yang 
memiliki pengetahuan sempurna 
tidak dapat ditahan dari dalam ta-
bir—Alat-alat tafsir disediakan un-
tuk membawa catatan orang Yared 
pada terang.

dan terjadilah bahwa saudara la-
ki-laki yared, (sekarang, jumlah 
kapal yang telah disiapkan adalah 

 24 a eter 6:5.   b mzm. 148:8.
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delapan) pergi ke gunung, yang 
mereka sebut Gunung Selem, ka-
rena ketinggiannya yang sangat, 
dan melelehkan dari batu karang 
enam belas batu kecil; dan itu 
putih dan jernih, bahkan bagai-
kan kaca yang tembus pandang; 
dan dia membawanya di tangan-
nya ke atas puncak gunung itu, 
dan berseru lagi kepada tuhan, 
mengatakan:

2 ya tuhan, engkau telah mem-
firmankan bahwa kami mesti ter-
kurung sepenuhnya oleh air bah. 
Sekarang lihatlah, ya tuhan, dan 
janganlah marah terhadap ham-
ba-mu karena kelemahannya di 
hadapan-mu; karena kami tahu 
bahwa engkau kudus dan ber-
diam di dalam surga, dan bahwa 
kami tidak layak di hadapan-mu; 
karena a kejatuhan b sifat kami te-
lah menjadi jahat secara berke-
lanjutan; walaupun demikian, 
ya tuhan, engkau telah memberi 
kami perintah bahwa kami mesti 
meminta kepada-mu, agar dari 
engkau kami boleh menerima 
menurut hasrat kami.

3 lihatlah, ya tuhan, engkau 
telah menghantam kami karena 
kedurhakaan kami, dan telah 
menghalau kami, dan selama 
bertahun-tahun ini kami telah 
berada di padang belantara; 
walaupun demikian, engkau 
telah a penuh belas kasihan ke-
pada kami. ya tuhan, pandang-
lah aku dengan rasa kasihan, 

dan palingkanlah amarah-mu 
dari umat-mu ini, dan jangan-
lah biarkan bahwa mereka akan 
pergi menyeberangi samudra 
yang mengamuk ini dalam ke-
gelapan; tetapi lihatlah benda-
benda ini yang telah aku lelehkan 
dari batu karang.

4 dan aku tahu, ya tuhan, 
bahwa engkau memiliki segala 
a kuasa, dan dapat melakukan 
apa pun yang engkau kehendaki 
demi manfaat manusia; oleh ka-
rena itu sentuhlah batu-batu ini, 
ya tuhan, dengan jari-mu, dan 
persiapkanlah ini agar boleh ber-
sinar dalam kegelapan; dan ini 
akan bersinar bagi kami di da-
lam kapal-kapal yang telah kami 
persiapkan, agar kami boleh me-
miliki terang saat kami akan me-
nyeberangi laut.

5 lihatlah, ya tuhan, engkau 
dapat melakukan ini. Kami tahu 
bahwa engkau sanggup mem-
perlihatkan kuasa yang besar, 
yang a terlihat kecil bagi penger-
tian manusia.

6 dan terjadilah bahwa ketika 
saudara laki-laki yared telah me-
ngatakan perkataan ini, lihatlah, 
a tuhan mengulurkan tangan-
Nya dan menyentuh batu-batu 
itu satu demi satu dengan ja-
ri-Nya. dan b tabir diambil dari 
mata saudara laki-laki yared, 
dan dia melihat jari tuhan; dan 
itu adalah seperti jari manusia, 
seperti daging dan darah; dan  

3 2 a PtS Kejatuhan adam 
dan hawa.

  b mosia 3:19.

 3 a eter 1:34–43.
 4 a PtS Kuasa.
 5 a yes. 55:8–9;  

1 Ne. 16:29.
 6 a PtS yesus Kristus.
  b eter 12:19, 21.
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saudara laki-laki yared menja-
tuhkan diri di hadapan tuhan, 
karena dia dicekam oleh rasa 
takut.

7 dan tuhan melihat bahwa 
saudara laki-laki yared telah 
menjatuhkan diri ke tanah; dan 
tuhan berfirman kepadanya: 
Bangkitlah, mengapa engkau te-
lah menjatuhkan diri?

8 dan dia berkata kepada tuhan: 
aku melihat jari tuhan, dan aku 
takut agar jangan dia akan meng-
hantamku; karena aku tidak tahu 
bahwa tuhan memiliki daging 
dan darah.

9 dan tuhan berfirman kepa-
danya: Karena imanmu eng-
kau telah melihat bahwa aku 
akan mengambil ke atas diri-Ku 
a daging dan darah; dan belum 
pernah manusia datang ke ha-
dapan-Ku dengan iman yang de-
mikian besar seperti yang engkau 
miliki; karena seandainya tidak 
demikian kamu tidaklah dapat 
melihat jari-Ku. apakah engkau 
melihat lebih dari ini?

10 dan dia menjawab: tidak; 
tuhan, perlihatkanlah diri-mu 
kepadaku.

11 dan tuhan berfirman kepa-
danya: Percayakah engkau firman 
yang akan aku firmankan?

12 dan dia menjawab: ya, tuhan, 

aku tahu bahwa engkau memfir-
mankan kebenaran, karena eng-
kau adalah allah kebenaran, dan 
a tidak dapat berdusta.

13 dan ketika dia telah menga-
takan perkataan ini, lihatlah, 
tuhan a memperlihatkan diri-Nya 
kepadanya, dan berfirman: b Ka-
rena engkau mengetahui hal-hal 
ini kamu ditebus dari kejatuhan; 
oleh karena itu kamu dibawa 
kembali ke hadirat-Ku; oleh ka-
rena itu aku c memperlihatkan 
diri-Ku kepadamu.

14 lihatlah, aku adalah dia 
yang dipersiapkan sejak pelan-
dasan dunia untuk a menebus 
umat-Ku. lihatlah, aku adalah 
yesus Kristus. aku adalah b Bapa 
dan Putra. di dalam aku akanlah 
seluruh umat manusia memper-
oleh c kehidupan, dan itu secara 
kekal, bahkan mereka yang akan 
percaya pada nama-Ku; dan me-
reka akan menjadi d putra-Ku dan 
putri-Ku.

15 dan belum pernah aku mem-
perlihatkan diri-Ku kepada ma-
nusia yang telah aku ciptakan, 
karena belum pernah ada ma-
nusia yang a percaya kepada-Ku 
seperti engkau telah percaya. 
apakah engkau melihat bahwa 
kamu diciptakan menurut b ru-
pa-Ku sendiri? ya, bahkan semua 

 9 a PtS daging; Fana, 
Kefanaan; yesus 
Kristus.

 12 a ibr. 6:18.
 13 a a&P 67:10–11.
  b enos 1:6–8.
  c PtS yesus Kristus—

Keberadaan prafana 
Kristus.

 14 a PtS Penebus; 
Penebusan.

  b mosia 15:1–4.
  c mosia 16:9.
  d PtS Putra dan Putri 

allah.
 15 a PtS Percaya, 

Kepercayaan.
  b Kej. 1:26–27;  

mosia 7:27;  
a&P 20:17–18. 
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orang diciptakan pada awalnya 
menurut rupa-Ku sendiri.

16 lihatlah, tubuh ini, yang se-
karang kamu lihat, adalah tubuh 
dari a roh-Ku; dan manusia telah 
aku ciptakan menurut tubuh dari 
roh-Ku; dan bahkan sebagaimana 
tampaknya aku bagimu di da-
lam roh akanlah aku menam-
pakkan diri kepada umat-Ku 
dalam daging.

17 dan sekarang, seperti yang 
aku, moroni, katakan aku tidak 
dapat membuat laporan lengkap 
tentang hal-hal ini yang ditulis-
kan, oleh karena itu cukuplah ba-
giku untuk mengatakan bahwa 
yesus memperlihatkan diri-Nya 
kepada pria ini di dalam roh, 
bahkan menurut cara dan da-
lam keserupaan dengan tubuh 
yang sama bahkan seperti dia 
a memperlihatkan diri-Nya ke-
pada orang-orang Nefi.

18 dan dia melayaninya bahkan 
seperti dia melayani orang-orang 
Nefi; dan semua ini, agar pria ini 
boleh mengetahui bahwa dia 
adalah allah, karena banyaknya 
pekerjaan besar yang telah tuhan 
perlihatkan kepadanya.

19 dan karena pengetahuan 
pria ini dia tidak dapat ditahan 
dari melihat ke dalam a tabir; dan 
dia melihat jari yesus, yang, ke-
tika dia lihat, dia terjatuh de-
ngan rasa takut; karena dia tahu 
bahwa itu adalah jari tuhan; dan 
dia tidak lagi memiliki iman, 

karena dia tahu, tidak meragu-
kan apa pun.

20 Karenanya, memiliki pe-
ngetahuan yang sempurna ini 
tentang allah, dia a tidak dapat 
ditahan dari dalam tabir; oleh 
karena itu dia melihat yesus; dan 
dia melayaninya.

21 dan terjadilah bahwa tuhan 
berfirman kepada saudara laki-
laki yared: lihatlah, janganlah 
engkau membiarkan apa yang 
telah engkau lihat dan dengar 
ini tersebar luas ke dunia, sampai 
a waktunya tiba ketika aku akan 
memuliakan nama-Ku dalam da-
ging; karenanya, kamu hendak-
nya menyimpan baik-baik apa 
yang telah kamu lihat dan de-
ngar, dan janganlah memperlihat-
kannya kepada seorang pun.

22 dan lihatlah, ketika kamu 
akan datang kepada-Ku, kamu 
akan menuliskannya dan akan 
memeteraikannya, sehingga 
tak seorang pun dapat menaf-
sirkannya; karena kamu akan 
menuliskannya dalam suatu 
bahasa sehingga itu tidak da-
pat dibaca.

23 dan lihatlah, a kedua batu ini 
akan aku berikan kepadamu, 
dan kamu akan memeteraikan-
nya juga bersama apa yang akan 
kamu tulis.

24 Karena lihatlah, bahasa yang 
akan kamu tulis telah aku ka-
caukan; karenanya aku akan 
menyebabkan pada waktu-Ku 

 16 a PtS roh.
 17 a 3 Ne. 11:8–10.
 19 a PtS tabir.

 20 a eter 12:19–21.
 21 a eter 4:1.
 23 a PtS urim dan 

tumim.
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sendiri yang tepat bahwa batu-
batu ini akan memperjelas pada 
mata manusia apa yang akan 
kamu tulis ini.

25 dan ketika tuhan telah mem-
firmankan firman ini, dia mem-
perlihatkan kepada saudara 
laki-laki yared a semua peng-
huni bumi yang telah ada, dan 
juga semua yang akan ada; dan 
dia tidak menahannya dari pan-
dangannya, bahkan ke ujung-
ujung bumi.

26 Karena dia telah berfirman 
kepadanya pada waktu-waktu 
sebelumnya, bahwa a jika dia akan 
b percaya kepada-Nya bahwa dia 
dapat memperlihatkan kepada-
nya c segala sesuatu—itu akan 
diperlihatkan kepadanya; oleh 
karena itu tuhan tidak dapat 
menahan apa pun darinya, ka-
rena dia tahu bahwa tuhan da-
pat memperlihatkan kepadanya 
segala sesuatu.

27 dan tuhan berfirman ke-
padanya: tuliskanlah hal-hal 
ini dan a meteraikanlah itu; dan 
aku akan memperlihatkan-
nya pada waktu-Ku sendiri 
yang tepat kepada anak-anak  
manusia.

28 dan terjadilah bahwa tuhan 
memerintahkannya agar dia 
hendaknya memeteraikan ke-
dua a batu yang telah dia terima, 
dan tidak memperlihatkannya, 
sampai tuhan akan memperli-

hatkannya kepada anak-anak 
manusia.

PaSal 4

Moroni diperintahkan untuk me-
meteraikan tulisan saudara laki-laki 
Yared—Itu tidak akan diungkap-
kan sampai manusia memiliki iman 
bahkan seperti saudara laki-laki 
Yared—Kristus memerintahkan 
manusia untuk memercayai fir-
man-Nya dan yang dari para mu-
rid-Nya—Manusia diperintahkan 
untuk bertobat, memercayai Injil, 
dan diselamatkan.

dan tuhan memerintahkan sau-
dara laki-laki yared untuk turun 
dari gunung dari hadirat tuhan, 
dan a menuliskan apa yang telah 
dia lihat; dan itu dilarang untuk 
keluar kepada anak-anak ma-
nusia b sampai setelah dia di-
angkat ke atas salib; dan untuk 
alasan ini raja mosia menyim-
pannya, agar itu tidak akan ke-
luar ke dunia sebelum Kristus 
akan memperlihatkan diri-Nya 
kepada umat-Nya.

2 dan setelah Kristus benar-be-
nar memperlihatkan diri-Nya 
kepada umat-Nya dia meme-
rintahkan agar itu hendaknya 
dinyatakan.

3 dan sekarang, setelah itu, me-
reka semua telah merosot dalam 

 25 a musa 1:8.
 26 a eter 3:11–13.
  b PtS Percaya, 

Kepercayaan.

  c eter 4:4.
 27 a 2 Ne. 27:6–8.
 28 a a&P 17:1.
4 1 a eter 12:24. 

PtS tulisan Suci.
  b eter 3:21. 
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ketidakpercayaan; dan tak ada 
seorang pun kecuali orang-orang 
laman, dan mereka telah meno-
lak injil Kristus; oleh karena itu 
aku diperintahkan agar aku hen-
daknya a menyembunyikannya 
kembali di dalam tanah.

4 lihatlah, aku telah menulis 
di atas lempengan-lempengan 
ini bahkan apa yang saudara 
laki-laki yared lihat; dan tidak 
pernah ada apa yang lebih be-
sar dinyatakan daripada yang 
dinyatakan kepada saudara la-
ki-laki yared.

5 Karenanya tuhan telah me-
merintahkanku untuk me-
nuliskannya; dan aku telah 
menuliskannya. dan dia me-
merintahkanku agar aku hendak-
nya a memeteraikannya; dan dia 
juga telah memerintahkan agar 
aku hendaknya memeteraikan 
tafsirannya; karenanya aku te-
lah memeteraikan b alat-alat tafsir, 
menurut perintah tuhan.

6 Karena tuhan berfirman ke-
padaku: itu tidak akan tersebar 
luas kepada orang-orang bukan 
israel sampai masa ketika mereka 
akan bertobat dari kedurhakaan 
mereka, dan menjadi bersih di 
hadapan tuhan.

7 dan pada masa itu ketika me-
reka akan menjalankan iman ke-
pada-Ku, firman tuhan, bahkan 

seperti yang saudara laki-laki 
yared lakukan, agar mereka boleh 
menjadi a dikuduskan di dalam 
aku, kemudian akanlah aku nya-
takan kepada mereka apa yang 
saudara laki-laki yared lihat, bah-
kan sampai penguakan kepada 
mereka semua wahyu-Ku, fir-
man yesus Kristus, Putra allah, 
b Bapa dari langit dan dari bumi, 
dan segala sesuatu yang ada di 
dalamnya.

8 dan dia yang akan a berjuang 
menentang firman tuhan, biarlah 
dia dikutuk; dan dia yang akan 
b menyangkal hal-hal ini, biarlah 
dia dikutuk; karena kepada me-
reka c tidak akan aku perlihat-
kan apa yang lebih besar, firman 
yesus Kristus; karena aku ada-
lah dia yang berfirman.

9 dan atas perintah-Ku langit 
dibukakan dan a ditutup; dan 
atas firman-Ku b tanah akan ber-
guncang; dan atas perintah-Ku 
penghuninya akan mati, bahkan 
demikian bagaikan dengan api.

10 dan dia yang tidak memer-
cayai firman-Ku tidak memer-
cayai para murid-Ku; dan jika 
demikian halnya bahwa aku ti-
dak berfirman, nilailah kamu; 
karena kamu akan tahu bahwa 
akulah yang berfirman, pada 
a hari terakhir.

11 tetapi dia yang a memercayai 

 3 a morm. 8:14.
 5 a eter 5:1.
  b a&P 17:1;  

JS—S 1:52.  
PtS urim dan 
tumim.

 7 a PtS Pengudusan.

  b mosia 3:8.
 8 a 3 Ne. 29:5–6;  

morm. 8:17.
  b 2 Ne. 27:14; 

28:29–30.
  c alma 12:10–11;  

3 Ne. 26:9–10.

 9 a 1 raj. 8:35;  
a&P 77:8.

  b hel. 12:8–18;  
morm. 5:23.

 10 a 2 Ne. 33:10–15.
 11 a a&P 5:16. 
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hal-hal ini yang telah aku firman-
kan, dia akan aku kunjungi de-
ngan pernyataan roh-Ku, dan 
dia akan tahu dan memberikan 
kesaksian. Karena roh-Ku dia 
akan b tahu bahwa hal-hal ini 
adalah c benar; karena itu mem-
bujuk manusia untuk melaku-
kan yang baik.

12 dan segala apa pun yang 
membujuk manusia untuk me-
lakukan yang baik adalah da-
ri-Ku; karena a yang baik tidak 
datang dari siapa pun kecuali 
dari-Ku. aku adalah yang sama 
yang menuntun manusia pada 
segala yang baik; dia yang b ti-
dak mau memercayai firman-Ku 
tidak akan memercayai-Ku—
bahwa aku ada; dan dia yang 
tidak mau memercayai-Ku ti-
dak akan memercayai Bapa yang 
mengutus-Ku. Karena lihatlah, 
aku adalah Bapa, aku adalah 
c terang, dan d kehidupan, dan  
kebenaran dunia.

13 a datanglah kepada-Ku, hai 
kamu orang-orang bukan israel, 
dan aku akan memperlihatkan 
kepadamu apa yang lebih besar, 
pengetahuan yang tersembunyi 
karena ketidakpercayaan.

14 datanglah kepadaKu, hai 
kamu bani israel, dan akan a dinya-
takan kepadamu betapa hal-hal 
besar telah Bapa sediakan bagi mu, 

sejak pelandasan dunia; dan itu 
telah tidak sampai kepadamu,  
karena ketidakpercayaan.

15 lihatlah, ketika kamu akan 
mengoyak tabir ketidakperca-
yaan itu yang menyebabkanmu 
tetap tinggal dalam keadaan ke-
jahatanmu yang menyeramkan, 
dan kekerasan hati, dan kebutaan 
pikiran, kemudian akanlah hal-
hal yang besar dan menakjubkan 
yang telah a disembunyikan sejak 
pelandasan dunia darimu—ya, 
ketika kamu akan meminta ke-
pada Bapa dalam nama-Ku, de-
ngan hati yang hancur dan jiwa 
yang menyesal, kemudian akan-
lah kamu tahu bahwa Bapa te-
lah mengingat perjanjian yang 
dia buat kepada leluhurmu, hai 
bani israel.

16 dan kemudian akanlah 
a wahyu-wahyu-Ku yang telah 
aku suruh untuk dituliskan 
oleh hamba-Ku yohanes diku-
akkan di mata semua orang. 
ingatlah, ketika kamu meli-
hat hal-hal ini, kamu akan tahu 
bahwa waktunya di depan mata 
ketika itu akan dinyatakan da-
lam kenyataannya.

17 Oleh karena itu, a ketika kamu 
akan menerima catatan ini kamu 
boleh mengetahui bahwa peker-
jaan Bapa telah dimulai di atas 
seluruh permukaan negeri.

 11 b PtS Kesaksian.
  c eter 5:3–4;  

moro. 10:4–5.
 12 a alma 5:40;  

moro. 7:16–17.

  b 3 Ne. 28:34.
  c PtS terang Kristus.
  d yoh. 8:12;  

alma 38:9.
 13 a 3 Ne. 12:2–3.

 14 a a&P 121:26–29.
 15 a 2 Ne. 27:10.
 16 a Why. 1:1;  

1 Ne. 14:18–27.
 17 a 3 Ne. 21:1–9, 28.
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18 Oleh karena itu, a bertobat-
lah kamu segenap ujung bumi, 
dan datanglah kepada-Ku, dan 
percayalah pada injil-Ku, dan 
b dibaptislah dalam nama-Ku; 
karena dia yang percaya dan di-
baptis akan diselamatkan; tetapi 
dia yang tidak percaya akan di-
laknat; dan c tanda-tanda akan 
mengikuti mereka yang percaya 
pada nama-Ku.

19 dan diberkatilah dia yang di-
dapati a setia pada nama-Ku pada 
hari terakhir, karena dia akan di-
angkat untuk berdiam di dalam 
kerajaan yang dipersiapkan ba-
ginya b sejak pelandasan dunia. 
dan lihatlah akulah yang telah 
memfirmankannya. amin.

PaSal 5

Tiga saksi dan pekerjaan itu sen-
diri akan berdiri sebagai kesak-
sian tentang kebenaran dari Kitab 
Mormon.

dan sekarang, aku, moroni, te-
lah menuliskan kata-kata yang 
diperintahkan kepadaku, me-
nurut ingatanku; dan aku te-
lah memberi tahu kamu apa 

yang telah aku a meteraikan; 
oleh karena itu janganlah me-
nyentuhnya supaya boleh kamu 
terjemahkan; karena hal itu dila-
rang bagimu, kecuali suatu saat 
itu akan menjadi kebijaksanaan 
di dalam allah.

2 dan lihatlah, kamu boleh di-
beri hak istimewa agar kamu 
boleh memperlihatkan lem-
pengan-lempengan itu kepada 
a mereka yang akan membantu 
mewujudkan pekerjaan ini;

3 dan kepada a tiga orang itu 
akan diperlihatkan melalui 
kua sa allah; karenanya mereka 
akan b tahu dengan suatu kepas-
tian bahwa hal-hal ini adalah 
c benar.

4 dan dalam mulut tiga a saksi 
hal-hal ini akan ditegakkan; dan 
kesaksian dari tiga orang, dan 
pekerjaan ini, yang di dalamnya 
akan diperlihatkan kuasa allah 
dan juga firman-Nya, yang me-
ngenainya Bapa, dan Putra, dan 
roh Kudus memberikan kesak-
sian—dan semua ini akan berdiri 
sebagai kesaksian menentang du-
nia pada hari terakhir.

5 dan jika demikian halnya 
bahwa mereka bertobat dan a da-
tang kepada Bapa dalam nama 

 18 a 3 Ne. 27:20;  
moro. 7:34.

  b yoh. 3:3–5.  
PtS Baptis, 
Baptisan—Penting.

  c PtS Karunia roh.
 19 a mosia 2:41;  

a&P 6:13.  
PtS yesus Kristus—
mengambil nama 

yesus Kristus ke atas 
diri kita.

  b 2 Ne. 9:18.
5 1 a 2 Ne. 27:7–8, 21;  

eter 4:4–7.
 2 a 2 Ne. 27:12–14;  

a&P 5:9–15.
 3 a 2 Ne. 11:3; 27:12.
  b a&P 5:25.
  c eter 4:11.

 4 a lihat uraian judul 
bagian 17 dari a&P 
dan ayat 1–3; lihat 
juga Kesaksian tiga 
Saksi pada halaman-
halaman pendahu-
luan Kitab mormon.

 5 a morm. 9:27;  
moro. 10:30–32. 
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yesus, mereka akan diterima ke 
dalam kerajaan allah.

6 dan sekarang, jika aku tidak 
memiliki wewenang untuk hal-
hal ini, nilailah kamu; karena 
kamu akan tahu bahwa aku me-
miliki wewenang ketika kamu 
akan melihatku, dan kita akan 
berdiri di hadapan allah pada 
hari terakhir. amin.

PaSal 6

Kapal-kapal barkas orang Yared di-
hembus angin ke tanah terjanjikan—
Orang-orang memuji Tuhan untuk 
kebaikan-Nya—Oriha ditetapkan se-
bagai raja atas mereka—Yared dan 
saudara laki-lakinya mati.

dan sekarang, aku, moroni, me-
neruskan untuk memberikan ca-
tatan tentang yared dan saudara 
laki-lakinya.

2 Karena terjadilah setelah 
tuhan menyiapkan a batu-batu 
yang telah saudara laki-laki 
yared bawa ke gunung, sau-
dara laki-laki yared turun dari 
gunung, dan dia meletakkan 
batu-batu itu ke dalam kapal-
kapal yang disiapkan, satu di 
setiap ujungnya; dan lihatlah, 
itu memberikan terang pada  
kapal-kapal itu.

3 dan demikianlah tuhan me-
nyebabkan batu-batu itu bersinar 
dalam kegelapan, untuk mem-
beri terang kepada pria, wanita, 

dan anak, agar mereka boleh ti-
dak menyeberangi perairan luas 
dalam kegelapan.

4 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka telah menyiapkan se-
gala macam makanan, agar de-
ngan demikian mereka boleh 
bertahan hidup di atas air, dan 
juga makanan untuk kawanan 
domba dan kawanan ternak me-
reka, dan binatang atau hewan 
atau unggas apa pun yang akan 
mereka bawa bersama mereka—
dan terjadilah bahwa ketika me-
reka telah melakukan segala hal 
ini mereka menaiki kapal atau 
kapal barkas mereka, dan me-
luncur ke laut, memercayakan 
diri mereka kepada tuhan allah 
mereka.

5 dan terjadilah bahwa tuhan 
allah menyebabkan agar hen-
daknya ada a angin yang dahsyat 
bertiup di atas permukaan per-
airan, menuju tanah terjanjikan; 
dan demikianlah mereka diom-
bang-ambingkan di atas ombak 
laut di hadapan angin.

6 dan terjadilah bahwa mereka 
berulang kali terkubur di keda-
laman laut, karena ombak yang 
menggunung yang terpecah di 
atas diri mereka, dan juga angin 
ribut yang dahsyat dan menakut-
kan yang disebabkan oleh kedah-
syatan angin.

7 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka terkubur di kedalaman 
tidak ada air yang dapat menya-
kiti mereka, kapal-kapal mereka 

6 2 a eter 3:3–6.  5 a eter 2:24–25.
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a rapat seperti sebuah pinggan, 
dan juga itu rapat seperti b bah-
tera Nuh; oleh karena itu ketika 
mereka terkurung sepenuhnya 
oleh banyak air mereka berseru 
kepada tuhan, dan dia mem-
bawa mereka kembali ke atas 
permukaan perairan.

8 dan terjadilah bahwa angin 
tidak pernah berhenti bertiup 
ke arah tanah terjanjikan saat 
mereka berada di atas perairan; 
dan demikianlah mereka dihem-
bus di hadapan angin.

9 dan mereka a menyanyikan 
puji-pujian kepada tuhan; ya, 
saudara laki-laki yared menya-
nyikan puji-pujian kepada tuhan, 
dan dia b berterima kasih dan me-
muji tuhan sepanjang hari; dan 
ketika malam tiba, mereka tidak 
berhenti memuji tuhan.

10 dan demikianlah mereka ter-
hembus; dan tidak ada makhluk 
laut yang dapat memecahkan me-
reka, tidak juga ada ikan paus 
yang dapat mencelakakan me-
reka; dan mereka memiliki terang 
secara berkelanjutan, baik di atas 
air maupun di bawah air.

11 dan demikianlah mereka ter-
hembus, tiga ratus dan empat pu-
luh dan empat hari di atas air.

12 dan mereka mendarat di 
tepi laut dari tanah terjanjikan. 
dan ketika mereka telah menje-
jakkan kaki mereka di tepi laut 
dari tanah terjanjikan mereka 
membungkukkan diri di atas 

permukaan tanah, dan meren-
dahkan hati mereka di hadapan 
tuhan, dan mencucurkan air 
mata sukacita di hadapan tuhan, 
karena kelimpahan belas kasih-
an-Nya yang lembut ke atas diri 
mereka.

13 dan terjadilah bahwa mereka 
menyebar luas di atas permu-
kaan negeri, dan mulai mengo-
lah tanah.

14 dan yared memiliki empat 
putra; dan mereka dinamai ya-
kom, dan Gilga, dan maha, dan 
Oriha.

15 dan saudara laki-laki yared 
juga memperanakkan putra dan 
putri.

16 dan a teman-teman yared 
dan saudara laki-lakinya berjum-
lah kira-kira dua puluh dan dua 
jiwa; dan mereka juga mempera-
nakkan putra dan putri sebelum 
mereka tiba di tanah terjanjikan; 
dan oleh karena itu mereka mu-
lai menjadi banyak.

17 dan mereka diajar untuk 
a berjalan dengan rendah hati di 
hadapan tuhan; dan mereka juga 
b diajar dari tempat yang tinggi.

18 dan terjadilah bahwa me-
reka mulai menyebar di atas 
permukaan negeri, dan bertam-
bah banyak dan mengolah ta-
nah; dan mereka menjadi kuat 
di negeri itu.

19 dan saudara laki-laki yared 
mulai menjadi tua, dan melihat 
bahwa dia mesti segera turun ke 

 7 a eter 2:17.
  b Kej. 6:14; musa 7:43.
 9 a PtS Bernyanyi.

  b 1 taw. 16:7–9; alma 
37:37; a&P 46:32.

 16 a eter 1:41.

 17 a PtS Berjalan  
bersama allah.

  b PtS Wahyu.
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dalam kubur; karenanya dia ber-
kata kepada yared: marilah kita 
mengumpulkan bersama orang-
orang kita agar kita boleh meng-
hitung mereka, agar kita boleh 
mengetahui dari mereka apa 
yang akan mereka hasratkan dari 
kita sebelum kita turun ke dalam 
kubur kita.

20 dan sesuai dengan itu orang-
orang dikumpulkan bersama. Se-
karang, jumlah putra dan putri 
saudara laki-laki yared adalah 
dua puluh dan dua jiwa; dan 
jumlah putra dan putri yared 
adalah dua belas, dia memiliki 
empat putra.

21 dan terjadilah bahwa mereka 
menghitung orang-orang mereka; 
dan setelah mereka menghitung 
mereka, mereka menghasratkan 
dari mereka apa yang mereka ke-
hendaki agar hendaknya mereka 
lakukan sebelum mereka turun 
ke dalam kubur mereka.

22 dan terjadilah bahwa orang-
orang menghasratkan dari me-
reka agar mereka hendaknya 
a mengurapi salah seorang putra 
mereka untuk menjadi raja atas 
mereka.

23 dan sekarang, lihatlah, ini 
memilukan bagi mereka. dan 
saudara laki-laki yared ber-
kata kepada mereka: Pastilah 
hal ini a menuntun ke dalam 
penawanan.

24 tetapi yared berkata kepada 
saudara laki-lakinya: Biarkan-
lah mereka agar mereka boleh 

memiliki seorang raja. dan oleh 
karena itu dia berkata kepada 
mereka: Pilihlah kamu dari an-
tara para putra kami seorang 
raja, bahkan siapa yang kamu 
kehendaki.

25 dan terjadilah bahwa me-
reka memilih bahkan anak sulung 
dari saudara laki-laki yared; dan 
namanya adalah Pagag. dan ter-
jadilah bahwa dia menolak dan 
tidak mau menjadi raja mereka. 
dan orang-orang menghendaki 
agar ayahnya hendaknya men-
desaknya, tetapi ayahnya tidak 
mau; dan dia memerintahkan 
mereka agar mereka hendaknya 
tidak mendesak seorang pun un-
tuk menjadi raja mereka.

26 dan terjadilah bahwa mereka 
memilih semua saudara laki-laki 
Pagag, dan mereka tidak mau.

27 dan terjadilah bahwa tidak 
juga para putra yared mau, bah-
kan semuanya kecuali satu; dan 
Oriha diurapi menjadi raja atas 
orang-orang itu.

28 dan dia mulai memerintah, 
dan orang-orang mulai mak-
mur; dan mereka menjadi amat 
kaya.

29 dan terjadilah bahwa yared 
mati, dan saudara laki-lakinya 
juga.

30 dan terjadilah bahwa Oriha 
berjalan dengan rendah hati di 
hadapan tuhan, dan mengingat 
betapa hal-hal besar telah tuhan 
lakukan untuk ayahnya, dan 
juga mengajari rakyatnya betapa  

 22 a PtS mengurapi.  23 a 1 Sam. 8:10–18; mosia 29:16–23.
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hal-hal besar telah tuhan laku-
kan untuk leluhur mereka.

PaSal 7

Oriha memerintah dalam kesa-
lehan—Di tengah perebutan 
kekuasaan dan pertikaian, keraja-
an-kerajaan Sul dan Kohor yang 
bersaingan ditegakkan—Para nabi 
mengecam kejahatan dan pemujaan 
berhala bangsa itu, yang kemudian 
bertobat.

dan terjadilah bahwa Oriha men-
jalankan penghakiman di negeri 
itu dalam kesalehan sepanjang 
hidupnya, yang masa hidupnya 
amat panjang.

2 dan dia memperanakkan 
putra dan putri; ya, dia mem-
peranakkan tiga puluh dan satu, 
yang di antaranya dua puluh dan 
tiga putra.

3 dan terjadilah bahwa dia juga 
memperanakkan Kib pada usia 
tuanya. dan terjadilah bahwa 
Kib memerintah sebagai peng-
gantinya; dan Kib memperanak-
kan Korihor.

4 dan ketika Korihor berumur 
tiga puluh dan dua tahun dia 
memberontak melawan ayahnya, 
dan membelot dan berdiam di 
tanah Nehor; dan dia memper-
anakkan putra dan putri, dan 
mereka menjadi amat rupawan; 
karenanya Korihor menarik ba-
nyak orang mengikutinya.

5 dan ketika dia telah mengum-
pulkan bersama suatu pasukan 
dia berangkat ke tanah moron 
tempat raja berdiam, dan memba-
wanya tertawan, yang mewujud-
kan a perkataan saudara laki-laki 
yared bahwa mereka akan di-
bawa ke dalam penawanan.

6 Sekarang, tanah moron, tem-
pat raja berdiam, berada di dekat 
tanah yang disebut Kemusnahan 
oleh orang-orang Nefi.

7 dan terjadilah bahwa Kib ber-
diam dalam penawanan, dan 
rakyatnya di bawah Korihor 
putranya, sampai dia menjadi 
amat tua; walaupun demikian 
Kib memperanakkan Sul pada 
usia tuanya, saat dia masih ber-
ada dalam penawanan.

8 dan terjadilah bahwa Sul ma-
rah kepada saudara laki-lakinya; 
dan Sul menjadi kuat, dan men-
jadi perkasa sehubungan dengan 
kekuatan manusia; dan dia juga 
perkasa dalam penilaian.

9 Karenanya, dia tiba di Bu-
kit efraim, dan dia melelehkan 
dari bukit itu, dan membuat 
pedang-pedang dari baja un-
tuk mereka yang telah dia ta-
rik bersamanya; dan setelah dia 
mempersenjatai mereka dengan 
pedang dia kembali ke Kota 
Nehor, dan menyulut pertem-
puran melawan saudara laki-
lakinya Korihor, yang dengan 
sarana itu dia mendapatkan ke-
rajaan dan memulihkannya ke-
pada ayahnya Kib.

7 5 a eter 6:23.
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10 dan sekarang, karena apa 
yang telah Sul lakukan, ayah-
nya melimpahkan ke atas diri-
nya kerajaan itu; oleh karena itu 
dia mulai memerintah sebagai 
pengganti ayahnya.

11 dan terjadilah bahwa dia 
menjalankan penghakiman dalam 
kesalehan; dan dia memperluas 
kerajaannya di seluruh permu-
kaan negeri, karena orang-orang 
telah menjadi amat banyak.

12 dan terjadilah bahwa Sul 
juga memperanakkan banyak 
putra dan putri.

13 dan Korihor bertobat dari 
banyak kejahatan yang telah dia 
lakukan; karenanya Sul mem-
berinya kekuasaan di dalam 
kerajaannya.

14 dan terjadilah bahwa Korihor 
memiliki banyak putra dan putri. 
dan di antara para putra Korihor 
ada satu yang namanya adalah 
Nuh.

15 dan terjadilah bahwa Nuh 
memberontak melawan Sul, 
sang raja, dan juga ayahnya, 
Korihor, dan menarik Kohor 
saudara laki-lakinya, dan juga 
semua saudaranya dan banyak 
dari rakyat.

16 dan dia menyulut pertem-
puran melawan Sul, sang raja, 
yang melaluinya dia mendapat-
kan tanah warisan pertama me-
reka, dan dia menjadi raja atas 
bagian negeri itu.

17 dan terjadilah bahwa dia 
menyulut pertempuran mela-
wan Sul lagi, sang raja; dan dia 
menangkap Sul, sang raja, dan 

membawanya pergi tertawan ke 
moron.

18 dan terjadilah bahwa se-
waktu dia hampir menghukum 
mati dirinya, para putra Sul me-
nyelinap ke dalam rumah Nuh 
pada malam hari dan membu-
nuhnya, dan mendobrak pintu 
tahanan dan membawa keluar 
ayah mereka, dan menempat-
kannya di atas takhtanya di ke-
rajaannya sendiri.

19 Karenanya, putra Nuh mem-
bangun kerajaannya sebagai 
penggantinya; walaupun demi-
kian mereka tidak memperoleh 
kekuasaan lagi atas diri Sul sang 
raja, dan rakyat yang berada di 
bawah pemerintahan Sul sang 
raja amat makmur dan menjadi 
besar.

20 dan negeri itu terpecah; 
dan ada dua kerajaan, kerajaan 
Sul, dan kerajaan Kohor, putra 
Nuh.

21 dan Kohor, putra Nuh, me-
nyuruh agar rakyatnya hen-
daknya menyulut pertempuran 
melawan Sul, yang di dalamnya 
Sul mengalahkan mereka dan 
membunuh Kohor.

22 dan sekarang, Kohor memi-
liki seorang putra yang dinamai 
Nimrod; dan Nimrod menyerah-
kan kerajaan Kohor kepada Sul, 
dan dia berkenan di mata Sul; ka-
renanya Sul melimpahkan kemu-
rahan hati yang besar kepadanya, 
dan dia bertindak di kerajaan Sul 
menurut hasratnya.

23 dan juga dalam pemerin-
tahan Sul datanglah para nabi 
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di antara bangsa itu, yang diutus 
dari tuhan, menubuatkan bahwa 
kejahatan dan a pemujaan berhala 
bangsa itu sedang membawa ku-
tukan ke atas negeri, dan mereka 
akan dihancurkan jika mereka ti-
dak bertobat.

24 dan terjadilah bahwa orang-
orang mencaci maki para nabi, 
dan mengejek mereka. dan ter-
jadilah bahwa raja Sul menja-
lankan penghakiman terhadap 
mereka semua yang mencaci 
maki para nabi.

25 dan dia menjalankan hukum 
di seluruh negeri, yang memberi 
kuasa kepada para nabi bahwa 
mereka hendaknya pergi ke mana 
pun yang mereka kehendaki; dan 
karena alasan ini orang-orang di-
bawa pada pertobatan.

26 dan karena orang-orang 
bertobat dari kedurhakaan 
dan pemujaan berhala mereka 
tuhan membiarkan mereka hi-
dup, dan mereka mulai mak-
mur kembali di negeri itu. dan  
terjadilah bahwa Sul memper-
anakkan putra dan putri pada usia  
tuanya.

27 dan tidak ada lagi pepe-
rangan dalam masa hidup Sul; 
dan dia ingat hal-hal besar yang 
telah tuhan lakukan untuk lelu-
hurnya dalam membawa mereka 
a menyeberangi samudra raya 
ke tanah terjanjikan; karenanya 
dia menjalankan penghakiman 
dalam kesalehan sepanjang  
hidupnya.

PaSal 8

Ada pertikaian dan perselisihan atas 
kerajaan—Akis membentuk kom-
plotan rahasia yang terikat sumpah 
untuk membunuh raja—Komplotan 
rahasia adalah dari iblis dan ber-
akibat pada kehancuran bangsa—
Orang-orang bukan Israel modern 
diperingatkan terhadap komplotan 
rahasia yang akan berupaya untuk 
menumbangkan kemerdekaan semua 
negeri, bangsa, dan negara.

dan terjadilah bahwa dia mem-
peranakkan Omer, dan Omer 
memerintah sebagai pengganti-
nya. dan Omer memperanakkan 
yared; dan yared memperanak-
kan putra dan putri.

2 dan yared memberontak me-
lawan ayahnya, dan datang dan 
berdiam di tanah het. dan ter-
jadilah bahwa dia menyanjung-
nyanjung banyak orang, karena 
perkataannya yang licik, sampai 
dia memperoleh setengah dari 
kerajaan.

3 dan ketika dia telah memper-
oleh setengah dari kerajaan dia 
menyulut pertempuran melawan 
ayahnya, dan dia membawa pergi 
ayahnya ke dalam penawanan, 
dan membuatnya melayani da-
lam penawanan;

4 dan sekarang, pada masa pe-
merintahan Omer dia berada da-
lam penawanan separuh masa 
hidupnya. dan terjadilah bahwa 
dia memperanakkan putra dan 

 23 a PtS Pemujaan Berhala.  27 a eter 6:4, 12.
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putri, yang di antaranya adalah 
esrom dan Koriantumur;

5 dan mereka amat marah ka-
rena perbuatan yared saudara la-
ki-laki mereka, sedemikian rupa 
sehingga mereka membentuk 
pasukan dan menyulut pertem-
puran melawan yared. dan ter-
jadilah bahwa mereka menyulut 
pertempuran melawannya pada 
malam hari.

6 dan terjadilah bahwa ke-
tika mereka telah membunuh 
pasukan yared mereka hampir 
membunuhnya juga; dan dia 
memohon terhadap mereka agar 
mereka tidak akan membunuh-
nya, dan dia akan menyerahkan 
kerajaan kepada ayahnya. dan 
terjadilah bahwa mereka mem-
biarkannya hidup.

7 dan sekarang, yared menjadi 
amat penuh dukacita karena kehi-
langan kerajaan, karena dia telah 
menaruh hatinya pada kerajaan 
dan pada kemuliaan dunia.

8 Sekarang, putri yared amat 
cerdik, dan melihat dukacita 
ayahnya, berpikir untuk meran-
cang suatu rencana yang melalui-
nya dia dapat menebus kerajaan 
untuk ayahnya.

9 Sekarang, putri yared amatlah 
rupawan. dan terjadilah bahwa 
dia berbicara dengan ayahnya, 
dan berkata kepadanya: apa 
sebabnya ayahku merasakan 
dukacita yang demikian besar? 
Belumkah dia membaca catatan  

yang leluhur kita bawa menye-
berangi samudra raya? lihatlah, 
bukankah ada laporan menge-
nai mereka dahulu kala, bahwa 
mereka melalui a rencana-ren-
cana rahasia mereka menda-
patkan kerajaan dan kemuliaan 
yang besar?

10 dan sekarang, oleh karena 
itu, biarlah ayahku memanggil 
akis, putra Kimnor; dan lihat-
lah, aku rupawan, dan aku akan 
a menari di hadapannya, dan 
aku akan menyenangkannya, 
sehingga dia akan menghasrat-
kanku menjadi istri; karenanya 
jika dia akan menghasratkan da-
rimu agar kamu akan memberi-
kanku kepadanya menjadi istri, 
maka hendaknya kamu berkata: 
aku akan memberikannya jika 
kamu akan membawa kepadaku 
kepala ayahku, sang raja.

11 dan sekarang, Omer ada-
lah teman akis; karenanya, ke-
tika yared telah memanggil akis, 
putri yared menari di hadapan-
nya sehingga dia menyenangkan-
nya, sedemikian rupa sehingga 
dia menghasratkannya menjadi 
istri. dan terjadilah bahwa dia 
berkata kepada yared: Berikanlah 
dia kepadaku menjadi istri.

12 dan yared berkata kepada-
nya: aku akan memberikannya 
kepadamu, jika kamu akan mem-
bawa kepadaku kepala ayahku, 
sang raja.

13 dan terjadilah bahwa akis 

8 9 a 3 Ne. 6:28;  
hel. 6:26–30;  

musa 5:51–52.
 10 a mrk. 6:22–28.
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mengumpulkan di dalam rumah 
yared seluruh sanak saudara-
nya, dan berkata kepada mereka: 
maukah kamu bersumpah ke-
padaku bahwa kamu akan setia 
kepadaku dalam apa yang akan 
aku hasratkan darimu?

14 dan terjadilah bahwa me-
reka semua a bersumpah kepada-
nya, demi allah surga, dan juga 
demi langit, dan juga demi bumi, 
dan demi kepala mereka, bahwa 
barang siapa akan menyimpang 
dari bantuan yang akis hasrat-
kan akan kehilangan kepalanya; 
dan barang siapa akan membo-
corkan apa pun yang akis sing-
kapkan kepada mereka, orang 
yang sama akan kehilangan 
nyawanya.

15 dan terjadilah bahwa de-
mikianlah mereka bersepakat 
dengan akis. dan akis melaksa-
nakan terhadap mereka a sumpah 
yang diberikan oleh mereka da-
hulu kala yang juga mencari ke-
kuasaan, yang telah diturunkan 
bahkan sejak b Kain, yang adalah 
pembunuh sejak awal.

16 dan mereka dipelihara oleh 
kuasa iblis untuk melaksana-
kan sumpah ini terhadap orang-
orang, untuk menjaga mereka 
dalam kegelapan, untuk mem-
bantu mereka yang mencari 
kuasa untuk memperoleh kekua-
saan, dan untuk membunuh, 
dan untuk menjarah, dan un-
tuk berdusta, dan untuk berbuat 

segala macam kejahatan dan 
pelacuran.

17 dan putri yaredlah yang 
menaruhnya ke dalam hatinya 
untuk mencari apa yang dari za-
man dahulu ini; dan yared me-
naruhnya ke dalam hati akis; 
karenanya, akis melaksanakan-
nya kepada sanak saudara dan 
teman-temannya, menyesatkan 
mereka dengan janji yang mu-
luk-muluk untuk melakukan apa 
pun yang dia hasratkan.

18 dan terjadilah bahwa me-
reka membentuk a komplotan 
rahasia, bahkan seperti mereka 
dahulu kala; yang komplotan 
itu adalah paling keji dan jahat 
melebihi segalanya, dalam pan-
dangan allah;

19 Karena tuhan tidak bekerja 
dalam komplotan rahasia, tidak 
juga dia menghendaki agar ma-
nusia hendaknya menumpahkan 
darah, tetapi dalam segala hal te-
lah melarangnya, sejak awalnya 
manusia.

20 dan sekarang, aku, moroni, 
tidak menuliskan cara sumpah 
dan komplotan mereka, karena 
telah disingkapkan kepadaku 
bahwa itu dimiliki di antara se-
gala bangsa, dan itu dimiliki di 
antara orang-orang laman.

21 dan itu telah menyebabkan 
a kehancuran orang-orang ini ten-
tang siapa aku sekarang sedang 
berbicara, dan juga kehancuran 
orang-orang Nefi.

 14 a PtS hujat, 
Penghujatan.

 15 a PtS Sumpah.

  b Kej. 4:7–8;  
musa 5:28–30.

 18 a PtS Komplotan 

rahasia.
 21 a hel. 6:28.
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22 dan bangsa apa pun yang 
akan mendukung komplotan ra-
hasia seperti ini, untuk memper-
oleh kekuasaan dan keuntungan, 
sampai mereka akan menyebar 
ke antara bangsa itu, lihatlah, 
mereka akan dihancurkan; ka-
rena tuhan tidak akan membi-
arkan bahwa a darah para orang 
suci-Nya, yang akan ditumpah-
kan oleh mereka, akan selalu 
berseru kepada-Nya dari tanah 
untuk b pembalasan terhadap me-
reka namun dia tidak memba-
las mereka.

23 Karenanya, hai kamu orang-
orang bukan israel, adalah kebi-
jaksanaan di dalam allah bahwa 
hal-hal ini akan diperlihatkan ke-
padamu, agar dengan demikian 
kamu boleh bertobat dari dosa-
dosamu, dan tidak membiarkan 
bahwa komplotan yang bersi-
fat membunuh ini akan berada 
di atas dirimu, yang dibangun 
untuk memperoleh a kekuasaan 
dan keuntungan—dan pekerjaan 
itu, ya, bahkan pekerjaan peng-
hancuran datang ke atas dirimu, 
ya, bahkan pedang keadilan dari 
allah yang Kekal akan jatuh 
ke atas dirimu, pada tumbang-
nya dan kehancuran dirimu jika 
kamu akan membiarkan hal-hal 
ini terjadi.

24 Karenanya, tuhan memerin-
tahkanmu, ketika kamu akan me-
lihat hal-hal ini datang di antara 

kamu agar kamu akan terbangun 
pada kesadaran akan keadaanmu 
yang menyeramkan, karena kom-
plotan rahasia ini yang akan ada 
di antara kamu; atau, celakalah 
itu, karena darah mereka yang 
telah dibunuh; karena mereka 
berseru dari dalam debu untuk 
pembalasan ke atas dirinya, dan 
juga ke atas diri mereka yang 
membangunnya.

25 Karena terjadilah bahwa ba-
rang siapa membangunnya ber-
upaya untuk menumbangkan 
a kebebasan semua negeri, bangsa, 
dan negara; dan itu mendatang-
kan kehancuran semua orang, 
karena dibangun oleh iblis, yang 
adalah bapa segala kedustaan; 
bahkan pendusta yang sama itu 
yang b memperdayai orang tua 
kita yang pertama, ya, bahkan 
pendusta yang sama itu yang 
telah menyebabkan manusia 
melakukan pembunuhan sejak 
awal; yang telah mengeraskan 
hati manusia sehingga mereka 
telah membunuh para nabi, dan 
merajam mereka, dan mengusir 
mereka sejak awal.

26 Karenanya, aku, moroni, di-
perintahkan untuk menuliskan 
hal-hal ini agar kejahatan boleh 
diakhiri, dan agar waktunya bo-
leh datang ketika Setan a tidak 
bisa memiliki kuasa atas hati 
anak-anak manusia, tetapi agar 
mereka boleh b dibujuk untuk 

 22 a morm. 8:27, 40–41.
  b PtS Pembalasan.
 23 a 1 Ne. 22:22–23;  

musa 6:15.

 25 a PtS Bebas, 
Kebebasan.

  b Kej. 3:1–13; 2 Ne. 9:9; 
mosia 16:3;  

musa 4:5–19.
 26 a 1 Ne. 22:26.
  b 2 Ne. 33:4;  

moro. 7:12–17.
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melakukan yang baik secara ber-
kelanjutan, agar mereka boleh 
datang pada sumber segala ke-
benaran dan diselamatkan.

PaSal 9

Kerajaan beralih dari yang satu ke 
yang lain melalui keturunan, perse-
kongkolan, dan pembunuhan—Emer 
melihat Putra Kesalehan—Banyak 
nabi menyerukan pertobatan—Ben-
cana kelaparan dan ular beracun me-
nyengsarakan orang-orang.

dan sekarang, aku, moroni, me-
neruskan dengan catatanku. Oleh 
karena itu, lihatlah, terjadilah 
bahwa karena a komplotan raha-
sia akis dan teman-temannya, li-
hatlah, mereka menumbangkan 
kerajaan Omer.

2 Walaupun demikian, tuhan 
penuh belas kasihan kepada 
Omer, dan juga kepada para 
putranya dan kepada putri-
nya yang tidak mengupayakan 
kehancurannya.

3 dan tuhan memperingat-
kan Omer dalam sebuah mimpi 
bahwa dia hendaknya pergi dari 
negeri itu; karenanya Omer pergi 
keluar dari negeri itu bersama ke-
luarganya, dan melakukan per-
jalanan berhari-hari, dan tiba 
dan melewati Bukit a Sim, dan 
tiba di dekat tempat b di mana 
orang-orang Nefi dihancurkan, 
dan dari sana ke arah timur, dan 

tiba di suatu tempat yang dise-
but ablom, di dekat tepi laut, 
dan di sanalah dia memancang-
kan tendanya, dan juga para put-
ranya dan putrinya, dan seluruh 
isi rumahnya, kecuali yared dan 
keluarganya.

4 dan terjadilah bahwa yared 
diurapi sebagai raja atas rakyat, 
oleh tangan kejahatan; dan dia 
memberikan kepada akis put-
rinya menjadi istri.

5 dan terjadilah bahwa akis 
mengincar nyawa ayah mer-
tuanya; dan dia memohon ke-
pada mereka yang telah dia 
sumpah dengan sumpah orang-
orang zaman dahulu, dan me-
reka mendapatkan kepala ayah 
mertuanya, sewaktu dia duduk 
di atas takhtanya, bertatap muka 
dengan rakyatnya.

6 Karena telah sedemikian he-
batnya penyebaran perkum-
pulan yang jahat dan rahasia ini 
sehingga telah membusukkan 
hati semua orang; oleh karena 
itu yared dibunuh di atas takhta-
nya, dan akis memerintah seba-
gai penggantinya.

7 dan terjadilah bahwa akis 
mulai cemburu terhadap putra-
nya, oleh karena itu dia mengu-
rungnya di dalam tahanan, dan 
memberinya makanan yang sedi-
kit atau tidak sama sekali sampai 
dia menderita kematian.

8 dan sekarang, saudara laki-
laki dari dia yang menderita ke-
matian, (dan namanya adalah 

9 1 a eter 8:13–17.  3 a morm. 1:3; 4:23.   b morm. 6:1–15.
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Nimra) marah terhadap ayahnya 
karena apa yang telah ayahnya 
lakukan terhadap saudara laki-
lakinya.

9 dan terjadilah bahwa Nimra 
mengumpulkan bersama sejum-
lah kecil orang, dan melarikan 
diri dari negeri itu, dan datang 
dan berdiam bersama Omer.

10 dan terjadilah bahwa akis 
memperanakkan para putra yang 
lain, dan mereka memenangkan 
hati rakyat, sekalipun mereka te-
lah bersumpah kepadanya un-
tuk melakukan segala macam 
kedurhakaan menurut apa yang 
dihasratkannya.

11 Sekarang, rakyat akis ber-
hasrat akan keuntungan, bahkan 
seperti akis berhasrat akan ke-
kuasaan; karenanya, para putra 
akis menawarkan mereka uang, 
yang dengan cara itu mereka 
menarik bagian yang lebih ba-
nyak dari rakyat untuk mengi-
kuti mereka.

12 dan mulailah ada perang di 
antara para putra akis dan akis, 
yang berlangsung untuk kurun 
waktu bertahun-tahun, ya, sam-
pai kehancuran dari hampir se-
luruh rakyat kerajaan itu, ya, 
bahkan semuanya, kecuali tiga 
puluh jiwa, dan mereka yang 
melarikan diri bersama bani 
Omer.

13 Karenanya, Omer dipulihkan 
kembali di tanah warisannya.

14 dan terjadilah bahwa Omer 
mulai menjadi tua; walaupun 

demikian, pada usia tuanya 
dia memperanakkan emer; dan 
dia mengurapi emer menjadi 
raja untuk memerintah sebagai 
penggantinya.

15 dan setelah dia mengurapi 
emer menjadi raja dia melihat 
kedamaian di negeri itu untuk 
kurun waktu dua tahun, dan dia 
mati, setelah mengalami masa hi-
dup yang panjang, yang penuh 
dengan dukacita. dan terjadilah 
bahwa emer memerintah sebagai 
penggantinya, dan mengikuti je-
jak ayahnya.

16 dan tuhan mulai mengambil 
kembali kutukan dari negeri itu, 
dan bani emer amat makmur di 
bawah pemerintahan emer; dan 
dalam kurun waktu enam pu-
luh dan dua tahun mereka telah 
menjadi amat kuat, sedemikian 
rupa sehingga mereka menjadi 
amat kaya—

17 memiliki segala macam buah, 
dan biji, dan sutra, dan kain le-
nan yang halus, dan emas, dan 
perak, dan benda berharga;

18 dan juga segala macam ter-
nak, lembu, dan sapi, dan domba, 
dan babi, dan kambing, dan juga 
banyak jenis hewan yang lain 
yang berguna untuk makanan 
manusia.

19 dan mereka juga memiliki 
a kuda, dan keledai, dan ada gajah 
dan kurelom dan kumom; yang 
semuanya berguna bagi manusia, 
dan terutama gajah dan kurelom 
dan kumom.

 19 a 1 Ne. 18:25.
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20 dan demikianlah tuhan 
mencurahkan berkat-berkat-
Nya ke atas negeri ini, yang 
adalah a pilihan di atas segala 
negeri yang lain; dan dia me-
merintahkan bahwa barang 
siapa akan memiliki negeri 
itu hendaknya memilikinya 
bagi tuhan, atau mereka akan 
b dihancurkan ketika mereka 
menjadi matang dalam kedur-
hakaan; karena kepada yang 
demikian, firman tuhan: aku 
akan mencurahkan kegenapan  
kemurkaan-Ku.

2 1  d a n  e m e r  m e n j a l a n -
kan penghakiman dalam ke-
salehan sepanjang hidupnya, 
dan dia memperanakkan ba-
nyak putra dan putri; dan dia 
memperanakkan Koriantum, 
dan dia mengurapi Koriantum 
untuk memerintah sebagai 
penggantinya.

22 dan setelah dia mengurapi 
Koriantum untuk memerintah 
sebagai penggantinya dia hi-
dup empat tahun, dan dia meli-
hat kedamaian di negeri itu; ya, 
dan dia bahkan melihat a Putra 
Kesalehan, dan bersukacita dan 
bermegah dalam hidupnya; dan 
dia mati dalam kedamaian.

23  dan ter jadi lah  bahwa 
Koriantum berjalan di jejak ayah-
nya, dan membangun banyak 
kota yang besar, dan memberi 
apa yang baik kepada rakyat-
nya di sepanjang hidupnya. 
dan terjadilah bahwa dia tidak 

memiliki anak bahkan sampai 
dia amat tua.

24 dan terjadilah bahwa istri-
nya mati, berumur seratus dan 
dua tahun. dan terjadilah bahwa 
Koriantum mengambil istri, pada 
usia tuanya, seorang gadis muda, 
dan memperanakkan putra dan 
putri; karenanya dia hidup sam-
pai dia berumur seratus dan em-
pat puluh dan dua tahun.

25 dan terjadilah bahwa dia 
memperanakkan Kom, dan Kom 
memerintah sebagai pengganti-
nya; dan dia memerintah empat 
puluh dan sembilan tahun, dan 
dia memperanakkan het; dan dia 
juga memperanakkan putra dan 
putri yang lain.

26 dan orang-orang telah me-
nyebar kembali ke seluruh per-
mukaan negeri, dan mulai ada 
lagi kejahatan yang amat besar 
di atas permukaan negeri, dan 
het mulai memeluk rencana-
rencana rahasia lagi dari zaman 
dahulu, untuk menghancurkan 
ayahnya.

27 dan terjadilah bahwa dia 
melengserkan ayahnya, karena 
dia membunuhnya dengan pe-
dangnya sendiri; dan dia meme-
rintah sebagai penggantinya.

28 dan datanglah lagi para 
nabi di negeri itu, menyerukan 
pertobatan kepada mereka—
bahwa mereka mesti memper-
siapkan jalan tuhan atau akan 
datang kutukan di atas permu-
kaan negeri; ya, bahkan akan ada 

 20 a eter 2:15.   b eter 2:8–11.  22 a 3 Ne. 25:2.
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bencana kelaparan yang hebat, 
yang di dalamnya mereka akan 
dihancurkan jika mereka tidak 
bertobat.

29 tetapi orang-orang tidak me-
mercayai perkataan para nabi, 
tetapi mereka mengusir mereka; 
dan beberapa dari mereka, me-
reka lemparkan ke dalam lubang-
lubang galian dan meninggalkan 
mereka untuk binasa. dan terja-
dilah bahwa mereka melakukan 
segala hal ini menurut perintah 
raja, het.

30 dan terjadilah bahwa mu-
lailah ada paceklik yang hebat 
di atas negeri itu, dan penghuni-
nya mulai dihancurkan dengan 
amat cepat karena paceklik itu, 
karena tidak ada hujan di atas 
muka bumi.

31 dan muncullah juga ular-ular 
beracun di atas permukaan ne-
geri, dan meracuni banyak orang. 
dan terjadilah bahwa kawanan 
ternak mereka mulai melarikan 
diri dari hadapan ular-ular be-
racun itu, menuju tanah sebelah 
selatan, yang disebut oleh orang-
orang Nefi a Zarahemla.

32 dan terjadilah bahwa ada ba-
nyak darinya yang binasa dalam 
perjalanan; walaupun demikian, 
ada sebagian yang melarikan diri 
ke tanah sebelah selatan.

33 dan terjadilah bahwa tuhan 
menyebabkan a ular-ular itu agar 
hendaknya tidak mengejarnya 
lagi, tetapi agar hendaknya 

menghalangi jalan sehingga 
orang-orang tidak dapat lewat, 
agar barang siapa yang akan 
berusaha lewat akan roboh oleh 
ular-ular beracun.

34 dan terjadilah bahwa orang-
orang mengikuti lintasan bina-
tang-binatang itu, dan melahap 
bangkai darinya yang roboh da-
lam perjalanan, sampai mereka 
telah melahapnya semua. Seka-
rang, ketika orang-orang meli-
hat bahwa mereka mesti binasa 
mereka mulai a bertobat dari ke-
durhakaan mereka dan berseru 
kepada tuhan.

35 dan terjadilah bahwa ke-
tika mereka telah cukup a meren-
dahkan hati mereka di hadapan 
tuhan dia mengirimkan hujan ke 
atas muka bumi; dan orang-orang 
mulai pulih kembali, dan mulai 
ada buah-buahan di negeri-ne-
geri utara, dan di seluruh negeri 
sekitarnya. dan tuhan memper-
lihatkan kuasa-Nya kepada me-
reka dalam melindungi mereka 
dari bencana kelaparan.

PaSal 10

Raja yang satu menggantikan yang 
lain—Beberapa dari raja-raja itu sa-
leh; yang lain jahat—Ketika kesa-
lehan berjaya, rakyat diberkati dan 
dimakmurkan oleh Tuhan.

dan terjadilah bahwa Sez, yang 

 31 a Omni 1:13.
 33 a Bil. 21:6–9.

 34 a alma 34:34;  
a&P 101:8.

 35 a a&P 5:24.
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adalah keturunan het—karena 
het telah binasa oleh bencana 
kelaparan, dan seisi rumahnya, 
kecuali Sez—karenanya, Sez mu-
lai membangun kembali suatu 
bangsa yang hancur.

2 dan terjadilah bahwa Sez 
ingat kehancuran leluhurnya, 
dan dia membangun suatu ke-
rajaan yang benar; karena dia 
ingat apa yang telah tuhan laku-
kan dalam membawa yared dan 
saudara laki-lakinya a menyebe-
rangi samudra; dan dia berjalan 
di jalan tuhan; dan dia memper-
anakkan putra dan putri.

3 dan putra sulungnya, yang 
namanya adalah Sez, membe-
rontak melawannya; walaupun 
demikian, Sez, dihantam oleh 
tangan perampok, karena ke-
kayaannya yang banyak, yang 
membawa kedamaian lagi ke-
pada ayahnya.

4 dan terjadilah bahwa ayah-
nya membangun banyak kota di 
atas permukaan negeri itu, dan 
orang-orang mulai lagi menye-
bar ke seluruh permukaan ne-
geri. dan Sez hidup sampai usia 
yang amat tua; dan dia memper-
anakkan riplakis. dan dia mati, 
dan riplakis memerintah seba-
gai penggantinya.

5 dan terjadilah bahwa riplakis 
tidak melakukan apa yang be-
nar dalam pandangan tuhan, 
karena dia memiliki banyak is-
tri dan a selir, dan meletakkan 
beban ke atas bahu orang yang 

berat untuk ditanggung; ya, dia 
memajaki mereka dengan pajak 
yang berat; dan dengan pajak 
itu dia membangun banyak ba-
ngunan yang lapang.

6 dan dia mendirikan baginya 
sebuah takhta yang amat indah; 
dan dia membangun banyak ta-
hanan, dan barang siapa tidak 
mau tunduk pada pajak dia lem-
parkan ke dalam tahanan; dan 
barang siapa tidak sanggup mem-
bayar pajak dia lemparkan ke da-
lam tahanan; dan dia menyuruh 
agar mereka hendaknya bekerja 
secara berkelanjutan untuk tun-
jangan mereka; dan barang siapa 
menolak bekerja dia suruh untuk 
dihukum mati.

7 Karenanya dia mendapatkan 
segala hasil karyanya yang in-
dah, ya, bahkan emasnya yang 
baik dia suruh murnikan di da-
lam tahanan; dan segala macam 
pengerjaan yang indah dia suruh 
kerjakan di dalam tahanan. dan 
terjadilah bahwa dia menyengsa-
rakan rakyat dengan pelacuran 
dan kekejiannya.

8 dan ketika dia telah meme-
rintah untuk kurun waktu em-
pat puluh dan dua tahun rakyat 
bangkit dalam pemberontakan 
melawannya; dan mulailah ada 
perang lagi di negeri itu, sede-
mikian rupa sehingga riplakis 
terbunuh, dan keturunannya di-
halau keluar dari negeri itu.

9 dan terjadilah setelah ku-
run waktu bertahun-tahun, 

10 2 a eter 6:1–12.  5 a yakub 3:5; mosia 11:2.
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morianton, (dia yang adalah 
keturunan riplakis) mengumpul-
kan bersama sepasukan orang-
orang yang terbuang, dan pergi 
dan menyulut pertempuran me-
lawan rakyat; dan dia mempero-
leh kekuasaan atas banyak kota; 
dan perang itu menjadi amat pa-
rah, dan berlangsung untuk ku-
run waktu bertahun-tahun; dan 
dia memperoleh kekuasaan atas 
seluruh negeri, dan menetapkan 
dirinya sebagai raja atas seluruh 
negeri.

10 dan setelah dia menetap-
kan dirinya sebagai raja dia me-
ringankan beban rakyat, yang 
dengannya dia berkenan di mata 
rakyat, dan mereka mengurapi-
nya menjadi raja mereka.

11 dan dia melakukan keadilan 
bagi rakyat, tetapi tidak bagi diri-
nya karena banyaknya pelacuran-
nya; karenanya dia disingkirkan 
dari hadirat tuhan.

12  dan ter jadi lah  bahwa 
morianton membangun banyak 
kota, dan rakyat menjadi amat 
kaya di bawah pemerintahan-
nya, baik dalam bangunan, dan 
dalam emas dan perak, dan da-
lam menumbuhkan biji-bijian, 
dan dalam kawanan domba, dan 
kawanan ternak, maupun benda-
benda seperti itu yang telah di-
pulihkan kepada mereka.

13 dan morianton hidup sampai 
usia yang amat lanjut, dan pada 
waktu itu dia memperanakkan 
Kim; dan Kim memerintah se-
bagai pengganti ayahnya; dan 
dia memerintah delapan tahun, 

dan bapanya mati. dan terjadi-
lah bahwa Kim tidak memerintah 
dalam kesalehan, karenanya dia 
tidak berkenan bagi tuhan.

14 dan saudara laki-lakinya 
bangkit dalam pemberontakan 
melawan dirinya, yang mela-
luinya dia membawanya ke da-
lam penawanan; dan dia tinggal 
dalam penawanan sepanjang  
hidupnya; dan dia memper-
anakkan putra dan putri dalam 
penawanan, dan pada usia tua-
nya dia memperanakkan lewi; 
dan dia mati.

15 dan terjadilah bahwa lewi 
melayani dalam penawanan sete-
lah kematian ayahnya, untuk ku-
run waktu empat puluh dan dua 
tahun. dan dia memicu perang 
melawan raja negeri itu, yang me-
laluinya dia mendapatkan bagi 
dirinya kerajaan itu.

16 dan setelah dia mendapat-
kan bagi dirinya kerajaan itu dia 
melakukan apa yang benar da-
lam pandangan tuhan; dan rak-
yat makmur di negeri itu; dan 
dia hidup sampai berusia sa-
ngat tua, dan memperanakkan 
putra dan putri; dan dia juga 
memperanakkan Korom, yang 
dia urapi menjadi raja sebagai 
penggantinya.

17 dan terjadilah bahwa Ko-
rom melakukan apa yang baik 
dalam pandangan tuhan sepan-
jang hidupnya; dan dia memper-
anakkan banyak putra dan putri; 
dan setelah dia mengalami masa 
hidup yang panjang dia mati, 
bahkan seperti yang lainnya di 
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bumi; dan Kis memerintah se-
bagai penggantinya.

18 dan terjadilah bahwa Kis 
juga mati, dan lib memerintah 
sebagai penggantinya.

19 dan terjadilah bahwa lib 
juga melakukan apa yang baik 
dalam pandangan tuhan. dan 
pada masa hidup lib a ular-ular 
beracun dihancurkan. Karenanya 
mereka pergi ke tanah sebelah se-
latan, untuk berburu makanan 
bagi orang-orang di tanah itu, 
karena tanah itu dipenuhi de-
ngan hewan-hewan hutan. dan 
lib sendiri juga menjadi pem-
buru yang hebat.

20 dan mereka membangun 
sebuah kota yang besar di dekat 
tanah genting dari negeri itu, di 
dekat tempat di mana laut me-
misahkan negeri itu.

21 dan mereka memelihara 
tanah sebelah selatan sebagai 
padang belantara, untuk mem-
peroleh buruan. dan seluruh 
permukaan tanah sebelah utara 
dipenuhi penghuni.

22 dan mereka amat rajin, dan 
mereka membeli dan menjual 
dan berdagang satu sama lain, 
agar mereka boleh memperoleh 
keuntungan.

23 dan mereka bekerja dengan 
segala macam bijih logam, dan 
mereka membuat emas, dan pe-
rak, dan a besi, dan kuningan, 
dan segala macam logam; dan 
mereka menggalinya dari da-
lam tanah; karenanya, mereka 

menumpuk timbunan tanah yang 
banyak untuk memperoleh bi-
jih logam, yang emas, dan yang 
perak, dan yang besi, dan yang 
tembaga. dan mereka menger-
jakan segala macam hasil karya 
yang indah.

24 dan mereka memiliki sutra, 
dan kain lenan yang terpintal ha-
lus; dan mereka mengerjakan se-
gala macam kain, agar mereka 
boleh menyelimuti diri mereka 
dari ketelanjangan mereka.

25 dan mereka membuat segala 
macam perkakas untuk mengo-
lah tanah, baik untuk membajak 
maupun untuk menabur, untuk 
menuai maupun untuk mencang-
kul, dan juga untuk mengirik.

26 dan mereka membuat segala 
macam perkakas yang dengan-
nya mereka mempekerjakan bi-
natang-binatang mereka.

27 dan mereka membuat segala 
macam senjata perang. dan me-
reka mengerjakan segala macam 
hasil karya dari pengerjaan yang 
amat rumit.

28 dan tidak pernah ada sua-
tu bangsa yang lebih diber-
kati daripada mereka adanya, 
dan yang lebih dimakmurkan 
oleh tangan tuhan. dan mere-
ka berada di suatu negeri yang 
adalah pilihan melebihi sega-
la negeri, karena tuhan telah 
memfirmankannya.

29 dan terjadilah bahwa lib hi-
dup bertahun-tahun, dan mem-
peranakkan putra dan putri; 

 19 a eter 9:31.  23 a 2 Ne. 5:15.
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dan dia juga memperanakkan 
heartom.

30 dan terjadilah bahwa hear-
tom memerintah sebagai peng-
ganti  ayahnya. dan ketika 
heartom telah memerintah dua 
puluh dan empat tahun, lihatlah, 
kerajaan diambil darinya. dan 
dia melayani bertahun-tahun da-
lam penawanan, ya, bahkan se-
panjang sisa hidupnya.

31 dan dia memperanakkan 
het, dan het hidup dalam pe-
nawanan sepanjang hidupnya. 
dan het memperanakkan harun, 
dan harun berdiam dalam pena-
wanan sepanjang hidupnya; dan 
dia memperanakkan amnigada, 
dan amnigada juga berdiam 
dalam penawanan sepanjang 
hidupnya; dan dia memperanak-
kan Koriantum, dan Koriantum 
berdiam dalam penawanan se-
panjang hidupnya; dan dia mem-
peranakkan Kom.

32 dan terjadilah bahwa Kom 
menarik separuh dari kerajaan. 
dan dia memerintah atas sepa-
ruh dari kerajaan empat puluh 
dan dua tahun; dan dia pergi 
bertempur melawan raja, amgid, 
dan mereka berperang untuk ku-
run waktu bertahun-tahun, yang 
selama waktu itu Kom memper-
oleh kekuasaan atas amgid, dan 
mendapatkan kekuasaan atas sisa 
kerajaan itu.

33 dan pada masa Kom mulai-
lah ada perampok di negeri itu; 
dan mereka memakai rencana-

rencana lama, dan melaksa-
nakan a sumpah menurut cara 
zaman dahulu, dan berupaya 
kembali untuk menghancurkan 
kerajaan.

34 Sekarang, Kom banyak ber-
perang melawan mereka; walau-
pun demikian, dia tidak berjaya 
melawan mereka.

PaSal 11

Peperangan, pertengkaran, dan keja-
hatan mendominasi kehidupan orang 
Yared—Para nabi meramalkan ke-
hancuran sepenuhnya orang-orang 
Yared kecuali mereka bertobat—
Orang-orang menolak perkataan 
para nabi.

dan datanglah juga pada masa 
Kom banyak nabi, dan bernu-
buat tentang kehancuran bangsa 
yang besar itu kecuali mereka 
akan bertobat, dan berpaling 
kepada tuhan, dan meninggal-
kan pembunuhan dan kejahatan 
mereka.

2 dan terjadilah bahwa para 
nabi ditolak oleh orang-orang, 
dan mereka melarikan diri ke-
pada Kom untuk perlindungan, 
karena orang-orang berupaya 
menghancurkan mereka.

3 dan mereka bernubuat ke-
pada Kom banyak hal; dan 
dia diberkati di sepanjang sisa 
hidupnya.

4 dan dia hidup sampai usia 

 33 a PtS Komplotan rahasia; Sumpah.
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yang sangat tua, dan memper-
anakkan Siblom; dan Siblom me-
merintah sebagai penggantinya. 
dan saudara laki-laki Siblom 
memberontak melawannya, dan 
mulailah ada perang yang amat 
hebat di seluruh negeri.

5 dan terjadilah bahwa saudara 
laki-laki Siblom menyebabkan 
agar semua nabi yang bernubuat 
tentang kehancuran orang-orang 
hendaknya dihukum mati;

6 dan ada malapetaka besar di 
seluruh negeri, karena mereka 
telah bersaksi bahwa kutukan 
besar akan datang ke atas negeri 
itu, dan juga ke atas diri orang-
orangnya, dan bahwa akan ada 
kehancuran besar di antara me-
reka, yang sedemikian seperti 
yang belum pernah terjadi di 
atas muka bumi, dan tulang-tu-
lang mereka akan menjadi ba-
gaikan a timbunan tanah di atas 
permukaan negeri kecuali me-
reka akan bertobat dari kejahatan  
mereka.

7 dan mereka tidak menyimak 
firman tuhan, karena komplotan 
jahat mereka; karenanya, mu-
lailah ada peperangan dan per-
selisihan di seluruh negeri, dan 
juga banyak bencana kelaparan 
dan sampar, sedemikian rupa 
sehingga ada kehancuran yang 
hebat, yang sedemikian seperti 
yang belum pernah dikenal di 
atas muka bumi; dan semua ini 
terjadi pada masa Siblom.

8 dan orang-orang mulai ber-
tobat dari kedurhakaan mereka; 
dan sejauh mereka melakukan-
nya tuhan a berbelaskasihan ke-
pada mereka.

9 dan terjadilah bahwa Siblom 
dibunuh, dan Set dibawa ke da-
lam penawanan, dan berdiam 
dalam penawanan sepanjang 
hidupnya.

10 dan terjadilah bahwa aha, 
putranya, mendapatkan kera-
jaan; dan dia memerintah atas 
rakyat itu sepanjang hidupnya. 
dan dia melakukan segala ma-
cam kedurhakaan pada masa 
hidupnya, yang melaluinya dia 
menyebabkan pertumpahan ba-
nyak darah; dan singkatlah masa 
hidupnya.

11 dan etem, yang keturunan 
aha, mendapatkan kerajaan; dan 
dia juga melakukan apa yang ja-
hat pada masa hidupnya.

12 dan terjadilah bahwa pada 
masa etem datanglah banyak 
nabi, dan bernubuat kembali ke-
pada orang-orang; ya, mereka 
bernubuat bahwa tuhan akan 
sepenuhnya menghancurkan 
mereka dari muka bumi kecuali 
mereka bertobat dari kedurha-
kaan mereka.

13 dan terjadilah bahwa orang-
orang mengeraskan hati mereka, 
dan tidak mau a menyimak perka-
taan mereka; dan para nabi ber-
duka nestapa dan menarik diri 
dari antara orang-orang.

11 6 a Omni 1:22;  
eter 14:21.

 8 a PtS Belas Kasihan.
 13 a mosia 16:2.
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14 dan terjadilah bahwa etem 
menjalankan penghakiman da-
lam kejahatan sepanjang hidup-
nya; dan dia memperanakkan 
moron. dan terjadilah bahwa 
moron memerintah sebagai peng-
gantinya; dan moron melaku-
kan apa yang jahat di hadapan 
tuhan.

15 dan terjadilah bahwa timbul  
suatu a pemberontakan di an-
tara rakyat, karena komplotan 
rahasia i tu yang dibangun  
untuk memperoleh kekuasaan 
dan keuntungan; dan mun-
cullah seorang pria perkasa di 
antara mereka dalam kedurha-
kaan, dan menyulut pertem-
puran melawan moron, yang 
melaluinya dia menumbang-
kan separuh dari kerajaan; dan 
dia mempertahankan separuh 
dari kerajaan selama bertahun-
tahun.

16 dan terjadilah bahwa moron 
menumbangkannya, dan menda-
patkan kerajaan kembali.

17 dan terjadilah bahwa mun-
cul seorang pria perkasa yang 
lain; dan dia adalah keturunan 
saudara laki-laki yared.

18 dan terjadilah bahwa dia me-
numbangkan moron dan men-
dapatkan kerajaan; karenanya, 
moron berdiam dalam pena-
wanan sepanjang sisa hidup-
nya; dan dia memperanakkan 
Koriantor.

19  dan ter jadi lah  bahwa 

Koriantor berdiam dalam pena-
wanan sepanjang hidupnya.

20 dan dalam masa Koriantor 
datanglah juga banyak nabi, dan 
bernubuat tentang hal-hal yang 
besar dan menakjubkan, dan 
menyerukan pertobatan kepada 
orang-orang, dan kecuali mereka 
bertobat tuhan allah akan men-
jalankan a penghakiman terhadap 
mereka sampai kehancuran me-
reka sepenuhnya;

21 dan bahwa tuhan allah 
akan mengutus atau membawa 
a bangsa yang lain untuk memiliki 
tanah itu, dengan kuasa-Nya, me-
nurut cara yang dengannya dia 
membawa leluhur mereka.

22 dan mereka menolak segala 
perkataan para nabi, karena per-
kumpulan rahasia dan kekejian 
jahat mereka.

23 dan terjadilah bahwa Korian-
tor memperanakkan a eter, dan 
dia mati, setelah berdiam da-
lam penawanan sepanjang  
hidupnya.

PaSal 12

Nabi Eter mendesak orang-orang 
untuk percaya kepada Allah—
Moroni menuturkan kembali kea-
jaiban dan keganjilan yang terjadi 
melalui iman—Iman memungkin-
kan saudara laki-laki Yared melihat 
Kristus—Tuhan memberi manusia 
kelemahan agar mereka boleh rendah 

 15 a PtS Pemberontakan.
 20 a PtS menghakimi.

 21 a eter 13:20–21.
 23 a eter 1:6; 15:33–34.
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hati—Saudara laki-laki Yared me-
mindahkan Gunung Serin melalui 
iman—Iman, harapan, dan kasih 
amal adalah penting bagi kesela-
matan—Moroni melihat Yesus ber-
hadapan muka.

dan terjadilah bahwa masa 
hidup eter adalah pada masa 
Koriantumur; dan a Koriantumur 
adalah raja atas seluruh negeri.

2 dan a eter adalah seorang nabi 
tuhan; karenanya eter tampil 
pada masa Koriantumur, dan 
mulai bernubuat kepada orang-
orang, karena dia tidak dapat b di-
kekang karena roh tuhan yang 
berada dalam dirinya.

3 Karena dia a berseru dari pagi, 
bahkan sampai terbenamnya ma-
tahari, mendesak orang-orang 
untuk percaya kepada allah 
untuk pertobatan agar jangan 
mereka akan b dihancurkan, me-
ngatakan kepada mereka bahwa 
melalui c iman segala sesuatu 
digenapi—

4 Karenanya, barang siapa per-
caya kepada allah boleh dengan 
kepastian a berharap untuk du-
nia yang lebih baik, ya, bahkan 
tempat di sisi kanan allah, yang 
harapan itu datang dari iman, 
menjadikan b sauh bagi jiwa ma-
nusia, yang akan menjadikan 
mereka yakin dan tabah, selalu 

berlimpah ruah dalam c peker-
jaan baik, dituntun untuk d me-
muliakan allah.

5 dan terjadilah bahwa eter 
menubuatkan hal-hal yang be-
sar dan menakjubkan kepada 
orang-orang, yang tidak mereka 
percayai, karena mereka tidak 
melihatnya.

6 dan sekarang, aku, moroni, 
hendak mengucapkan sedikit 
mengenai hal-hal ini; aku hen-
dak memperlihatkan kepada du-
nia bahwa a iman adalah apa yang 
b diharapkan dan c bukan dilihat; 
karenanya, janganlah berban-
tah karena kamu tidak melihat, 
karena kamu tidak menerima 
kesaksian sampai setelah d pen-
cobaan imanmu.

7 Karena melalui imanlah maka 
Kristus memperlihatkan diri-Nya 
kepada leluhur kita, setelah dia 
bangkit dari yang mati; dan dia 
tidak memperlihatkan diri-Nya 
kepada mereka sampai setelah 
mereka memiliki iman kepada-
Nya; karenanya, mestilah perlu 
bahwa sebagian orang memiliki 
iman kepada-Nya, karena dia 
tidak memperlihatkan diri-Nya 
kepada dunia.

8 tetapi karena iman ma-
nusia dia telah memperlihat-
kan diri-Nya kepada dunia, dan 
memuliakan nama Bapa, dan 

12 1 a eter 13:13–31.
 2 a PtS eter.
  b yer. 20:9;  

enos 1:26;  
alma 43:1.

 3 a a&P 112:5.

  b eter 11:12, 20–22.
  c PtS iman.
 4 a PtS harapan.
  b ibr. 6:19.
  c 1 Kor. 15:58.
  d 3 Ne. 12:16.

 6 a ibr. 11:1.
  b rm. 8:24–25.
  c alma 32:21.
  d 3 Ne. 26:11;  

a&P 105:19; 121:7–8. 
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mempersiapkan jalan agar de-
ngan demikian yang lain boleh 
menjadi pengambil bagian dari 
karunia surgawi, agar mereka 
boleh berharap akan hal-hal itu 
yang belum mereka lihat.

9 Karenanya, kamu juga boleh 
memiliki harapan, dan menjadi 
pengambil bagian dari karunia 
itu, jika saja kamu akan memi-
liki iman.

10 lihatlah melalui imanlah 
maka mereka yang dari zaman 
dahulu a dipanggil menurut tata 
tertib kudus allah.

11 Karenanya, melalui imanlah 
hukum musa diberikan. tetapi 
dalam karunia Putra-Nya allah 
telah mempersiapkan a jalan yang 
lebih unggul; dan melalui iman-
lah bahwa itu telah digenapi.

12 Karena jika tidak ada a iman 
di antara anak-anak manusia 
allah tidak dapat melakukan 
b mukjizat di antara mereka; ka-
renanya, dia tidak memperli-
hatkan diri-Nya sampai setelah 
iman mereka.

13 lihatlah, iman alma dan 
amuleklah yang menyebab-
kan a rumah tahanan ambruk ke 
tanah.

14 lihatlah, iman Nefi dan lehi-
lah yang mengerjakan a peru-
bahan atas orang-orang laman, 

sehingga mereka dibaptis dengan 
api dan dengan b roh Kudus.

15 lihatlah, iman a amon dan 
saudara-saudaranyalah yang 
b mengerjakan sedemikian be-
sarnya mukjizat di antara orang-
orang laman.

16 ya, dan bahkan mereka se-
mua yang mengerjakan a muk-
jizat mengerjakannya melalui 
b iman, bahkan mereka yang ada 
sebelum Kristus dan juga mereka 
yang ada setelahnya.

17 dan melalui imanlah maka 
ketiga murid mendapatkan janji 
bahwa mereka a tidak akan me-
ngenyam kematian; dan mereka 
tidak mendapatkan janji itu sam-
pai setelah iman mereka.

18 dan tidak pernah ada pada 
waktu kapan pun siapa pun me-
ngerjakan mukjizat sampai se-
telah iman mereka; karenanya 
mereka lebih dahulu percaya ke-
pada Putra allah.

19 dan ada banyak yang iman-
nya sedemikian amat kuatnya, 
bahkan a sebelum Kristus da-
tang, yang tidak dapat ditahan 
dari dalam b tabir, tetapi benar-
benar melihat dengan mata me-
reka apa yang telah mereka lihat 
dengan mata iman, dan mereka 
gembira.

20 dan lihatlah, kita telah 

 10 a alma 13:3–4. 
PtS Pemanggilan.

 11 a 1 Kor. 12:31.
 12 a 2 Ne. 27:23; mo-

sia 8:18; moro. 7:37; 
a&P 35:8–11.

  b mat. 13:58;  
morm. 9:20.

 13 a alma 14:26–29.
 14 a hel. 5:50–52.
  b hel. 5:45; 3 Ne. 9:20.
 15 a alma 17:29–39.
  b yaitu sebagaimana 

diceritakan dalam 
alma, pasal 17–26.

 16 a PtS mukjizat.

  b ibr. 11:7–40.
 17 a 3 Ne. 28:7;  

morm. 8:10–12.
 19 a 2 Ne. 11:1–4;  

yakub 4:4–5;  
yarom 1:11;  
alma 25:15–16.

  b eter 3:6. PtS tabir.
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melihat dalam catatan ini bahwa 
salah seorang dari mereka ini 
adalah saudara laki-laki yared; 
karena demikian besar imannya 
kepada allah, sehingga ketika 
allah mengulurkan a jari-Nya dia 
tidak dapat menyembunyikan-
nya dari pandangan saudara la-
ki-laki yared, karena firman-Nya 
yang telah dia firmankan kepa-
danya, yang firman itu telah dia 
dapatkan melalui iman.

21 dan setelah saudara laki-laki 
yared melihat jari tuhan, karena 
a janji yang telah saudara laki-laki 
yared dapatkan melalui iman, 
tuhan tidak dapat menahan apa 
pun dari pandangannya; kare-
nanya dia memperlihatkan ke-
padanya segala sesuatu, karena 
dia tidak dapat lagi ditahan di 
luar b tabir.

22 dan melalui imanlah maka 
leluhurku telah mendapatkan 
a janji bahwa hal-hal ini akan da-
tang kepada saudara-saudara 
mereka melalui orang-orang bu-
kan israel; oleh karena itu tuhan 
telah memerintahkanku, ya, bah-
kan yesus Kristus.

23 dan aku berkata kepada-
Nya: tuhan, orang-orang bukan 
israel akan mengejek hal-hal ini, 
karena a kelemahan kami dalam 
menulis; karena tuhan engkau 
telah menjadikan kami hebat da-
lam perkataan oleh iman, tetapi 
engkau tidak menjadikan kami 

b hebat dalam menulis; karena 
engkau telah menjadikan semua 
orang ini agar mereka dapat ber-
bicara banyak, karena roh Ku-
dus yang telah engkau berikan 
kepada mereka;

24 dan engkau telah menja-
dikan kami agar kami dapat 
menulis tetapi sedikit, karena 
kecanggungan tangan kami. 
lihatlah, engkau tidak menja-
dikan kami hebat dalam a me-
nulis seperti saudara laki-laki 
yared, karena engkau menja-
dikannya sehingga apa yang 
dia tulis adalah hebat bahkan 
seperti engkau adanya, sam-
pai dikuasainya manusia un-
tuk membacanya.

25 engkau juga telah menjadi-
kan perkataan kami sangat kuat 
dan hebat, bahkan sampai kami 
tidak dapat menuliskannya; ka-
renanya, ketika kami menulis 
kami melihat kelemahan kami, 
dan tersandung karena penyu-
sunan kata-kata kami; dan aku 
takut agar jangan orang-orang 
bukan israel akan a mengejek ka-
ta-kata kami.

26 dan ketika aku telah me-
ngatakan ini, tuhan berfirman 
kepadaku,  memfirmankan: 
Orang-orang bodoh a menge-
jek, tetapi mereka akan berduka 
nestapa; dan kasih karunia-Ku 
cukup bagi yang lembut hati, 
sehingga mereka tidak akan 

 20 a eter 3:4.
 21 a eter 3:25–26.
  b eter 3:20;  

a&P 67:10–13.

 22 a enos 1:13.
 23 a morm. 8:17; 9:33.
  b 2 Ne. 33:1.
 24 a PtS Bahasa.

 25 a 1 Kor. 2:14.
 26 a Gal. 6:7. 
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mengambil keuntungan dari 
kelemahanmu;

27 dan jika manusia datang 
kepada-Ku aku akan memper-
lihatkan kepada mereka a kele-
mahan mereka. aku b memberi 
kepada manusia kelemahan agar 
mereka boleh rendah hati; dan 
c kasih karunia-Ku cukup bagi 
semua orang yang d merendah-
kan hati mereka di hadapan-Ku; 
karena jika mereka merendah-
kan hati mereka di hadapan-Ku, 
dan memiliki iman kepada-Ku, 
maka aku akan menjadikan e apa 
yang lemah menjadi kuat bagi 
mereka.

28 lihatlah, aku akan mem-
perlihatkan kepada orang-orang 
bukan israel kelemahan mereka, 
dan aku akan memperlihatkan 
kepada mereka bahwa a iman, 
harapan dan kasih amal mem-
bawa kepada-Ku—sumber se-
gala kebenaran.

29 dan aku, moroni, setelah 
mendengar perkataan ini, terhi-
bur, dan berkata: ya tuhan, ke-
hendak-mu yang benar jadilah, 
karena aku tahu bahwa engkau 
bekerja bagi anak-anak manusia 
menurut iman mereka;

30 Karena saudara laki-laki 
yared berkata kepada Gunung 
Zerin, a Pindahlah—dan itu pin-
dah. dan jika dia tidak memiliki 

iman itu tidak akan pindah; ka-
renanya engkau bekerja setelah 
manusia memiliki iman.

31 Karena demikianlah engkau 
menyatakan diri-mu kepada para 
murid-mu; karena setelah mereka 
memiliki a iman, dan berbicara da-
lam nama-mu, engkau memper-
lihatkan diri-mu kepada mereka 
dalam kuasa yang besar.

32 dan aku juga ingat bahwa 
engkau telah berfirman bahwa 
engkau telah mempersiapkan ru-
mah bagi manusia, ya, bahkan di 
antara a tempat tinggal Bapa-mu, 
yang di dalamnya manusia bo-
leh memperoleh b harapan yang 
lebih unggul; karenanya manusia 
mesti berharap, atau dia tidak da-
pat menerima warisan di tempat 
yang telah engkau persiapkan.

33 dan lagi, aku ingat bahwa 
engkau telah berfirman bahwa 
engkau telah a mengasihi dunia, 
bahkan sampai penyerahan nya-
wa-mu bagi dunia, agar engkau 
boleh mengambilnya kembali un-
tuk mempersiapkan tempat bagi 
anak-anak manusia.

34 dan sekarang, aku tahu 
bahwa a kasih ini yang telah 
engkau miliki bagi anak-anak 
manusia adalah kasih amal; ka-
renanya, kecuali manusia akan 
memiliki kasih amal mereka ti-
dak dapat mewarisi tempat itu 

 27 a yakub 4:7.
  b Kel. 4:11; 1 Kor. 1:27.
  c PtS Kasih Karunia.
  d luk. 18:10–14;  

a&P 1:28.  
PtS rendah hati, 
Kerendahan hati.

  e luk. 9:46–48;  
2 Kor. 12:9.

 28 a 1 Kor. 13:1–13;  
moro. 7:39–47.

 30 a mat. 17:20;  
yakub 4:6; hel. 10:6, 
9. PtS Kuasa.

 31 a PtS iman.
 32 a yoh. 14:2; enos 1:27; 

a&P 72:4; 98:18.
  b PtS harapan.
 33 a yoh. 3:16–17.
 34 a moro. 7:47. PtS Ka-

sih; Kasih amal.



784eter 12:35–41

yang telah engkau persiapkan di 
tempat tinggal Bapa-mu.

35 Karenanya, aku tahu melalui 
apa yang telah engkau firmankan 
ini, bahwa jika orang-orang bu-
kan israel tidak memiliki kasih 
amal, karena kelemahan kami, 
bahwa engkau akan menguji me-
reka, dan mengambil a talenta me-
reka, ya, bahkan apa yang telah 
mereka terima, dan memberikan 
kepada mereka yang akan memi-
liki dengan lebih berlimpah.

36 dan terjadilah bahwa aku 
berdoa kepada tuhan agar dia 
akan memberikan kepada orang-
orang bukan israel a kasih karu-
nia, agar mereka boleh memiliki 
kasih amal.

37 dan terjadilah bahwa tuhan 
berfirman kepadaku: Jika me-
reka tidak memiliki kasih amal 
tidaklah masalah bagimu, eng-
kau telah setia; karenanya, pa-
kaianmu akan dijadikan a bersih. 
dan karena engkau telah melihat 
b kelemahanmu engkau akan dija-
dikan kuat, bahkan sampai pen-
dudukan di tempat yang telah 
aku persiapkan di dalam tem-
pat tinggal Bapa-Ku.

38 dan sekarang, aku, moroni, 
mengucapkan selamat berpisah 
kepada orang-orang bukan israel, 
ya, dan juga kepada saudara-sau-
daraku yang aku kasihi, sampai 

kita akan bertemu di hadapan 
a kursi penghakiman Kristus, di 
mana semua orang akan tahu 
bahwa b pakaianku tak ternoda 
dengan darahmu.

39 dan kemudian akanlah kamu 
tahu bahwa aku telah a melihat 
yesus, dan bahwa dia telah ber-
bincang denganku b berhadapan 
muka, dan bahwa dia memberi 
tahu aku dalam kerendahan hati 
yang gamblang, bahkan seperti 
seseorang memberi tahu yang 
lain dalam bahasaku sendiri, me-
ngenai hal-hal ini;

40 dan hanya sedikit yang te-
lah aku tuliskan, karena kele-
mahanku dalam menulis.

41 dan sekarang, aku hendak 
menganjurkanmu untuk a men-
cari yesus ini tentang siapa para 
nabi dan rasul telah menulis, 
agar kasih karunia allah Bapa, 
dan juga tuhan yesus Kristus, 
dan roh Kudus, yang memberi-
kan b kesaksian tentang mereka, 
boleh berada dan tinggal dalam 
dirimu selamanya. amin.

PaSal 13

Eter berbicara tentang sebuah 
Yerusalem Baru yang akan diba-
ngun di Amerika oleh benih ke-
turunan Yusuf—Dia bernubuat, 

 35 a mat. 25:14–30. 
PtS Karunia; talenta.

 36 a PtS Kasih Karunia.
 37 a a&P 38:42; 88:74–75; 

135:4–5.
  b eter 12:27.

 38 a PtS yesus Kristus—
hakim.

  b yakub 1:19.
 39 a PtS yesus Kristus—

Penampakan diri 
pascafana Kristus.

  b Kej. 32:30;  
Kel. 33:11.

 41 a a&P 88:63; 101:38.
  b 3 Ne. 11:32. 
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diusir, menulis sejarah orang Yared, 
dan meramalkan kehancuran orang-
orang Yared—Perang berkecamuk di 
atas seluruh negeri.

dan sekarang, aku, moroni, me-
neruskan untuk menyelesaikan 
catatanku mengenai kehancuran 
orang-orang tentang siapa telah 
aku tuliskan.

2 Karena lihatlah, mereka meno-
lak semua perkataan eter; karena 
dia benar-benar memberi tahu 
mereka tentang segala hal, sejak 
awal manusia; dan bahwa sete-
lah air a surut dari permukaan ne-
geri ini, itu menjadi tanah pilihan 
melebihi segala tanah yang lain, 
tanah yang dipilih oleh tuhan; 
karenanya tuhan menghendaki 
agar semua orang hendaknya 
b melayani-Nya yang berdiam di 
atas permukaannya;

3 dan bahwa itu adalah tempat 
a yerusalem Baru, yang akan b tu-
run dari surga, dan tempat ku-
dus tuhan.

4 lihatlah, eter melihat masa 
hidup Kristus, dan dia berbicara 
mengenai sebuah a yerusalem 
Baru di atas negeri ini.

5 dan dia juga berbicara menge-
nai bani israel, dan a yerusalem 
dari mana b lehi akan datang—
setelah dihancurkan itu akan 

dibangun kembali, sebuah c kota 
yang kudus bagi tuhan; kare-
nanya, itu tidak dapat menjadi 
yerusalem baru karena telah 
ada pada zaman dahulu; tetapi 
akan dibangun kembali, dan 
menjadi kota tuhan yang ku-
dus; dan akan dibangun bagi 
bani israel—

6 dan bahwa sebuah a yerusalem 
Baru akan dibangun di atas tanah 
ini, bagi sisa benih keturunan 
b yusuf, yang untuk hal-hal itu te-
lah ada suatu c perlambang.

7 Karena seperti yusuf mem-
bawa ayahnya turun ke tanah 
a mesir, demikian pula dia mati 
di sana; karenanya, tuhan mem-
bawa sisa benih keturunan yusuf 
keluar dari tanah yerusalem, agar 
dia boleh penuh belas kasihan 
kepada benih keturunan yusuf 
sehingga mereka b tidak akan bi-
nasa, bahkan seperti dia penuh 
belas kasihan kepada ayah dari 
yusuf sehingga dia tidak akan 
binasa.

8 Karenanya, sisa bani yusuf 
akan dibangun di atas a tanah 
ini; dan itu akan menjadi ta-
nah warisan mereka; dan me-
reka akan membangun sebuah 
kota yang kudus bagi tuhan, se-
perti yerusalem zaman dahulu; 
dan mereka b tidak akan lagi 

13 2 a Kej. 7:11–24; 8:3.
  b eter 2:8.
 3 a 3 Ne. 20:22; 21:23–24. 

PtS yerusalem Baru.
  b Why. 3:12; 21:2.
 4 a PtS Sion.
 5 a PtS yerusalem.
  b 1 Ne. 1:18–20.

  c Why. 21:10;  
3 Ne. 20:29–36.

 6 a a&P 42:9; 45:66–67; 
84:2–5;  
PK 1:10.

  b PtS yusuf, Putra 
yakub.

  c alma 46:24. 

PtS Simbolisme.
 7 a Kej. 46:2–7; 47:6.
  b 2 Ne. 3:5.
 8 a PtS tanah 

terjanjikan.
  b moro. 10:31. 
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dikacaukan, sampai akhir itu tiba 
ketika bumi akan berlalu.

9 dan akan ada suatu a langit 
yang baru dan suatu bumi yang 
baru; dan itu akan menjadi se-
perti yang lama kecuali yang 
lama telah berlalu, dan segala se-
suatu telah menjadi baru.

10 dan kemudian datanglah 
yerusalem Baru; dan diberkati-
lah mereka yang berdiam di da-
lamnya, karena merekalah yang 
pakaiannya a putih melalui darah 
anak domba; dan mereka adalah 
mereka yang terbilang di antara 
sisa benih keturunan yusuf, yang 
adalah dari bani israel.

11 dan pada waktu itu da-
tanglah juga yerusalem zaman 
dahulu; dan penghuninya, di-
berkatilah mereka, karena me-
reka telah dibasuh dalam darah 
anak domba; dan mereka ada-
lah mereka yang dicerai-beraikan 
dan a dikumpulkan dari keempat 
penjuru bumi, dan dari b negeri-
negeri utara, dan adalah peng-
ambil bagian dari digenapinya 
perjanjian yang allah buat de-
ngan bapa mereka, c abraham.

12 dan ketika hal-hal ini tiba, 
terwujudlah tulisan suci yang 
berkata, ada mereka yang adalah 
a pertama, yang akan menjadi ter-
akhir; dan ada mereka yang ada-
lah terakhir, yang akan menjadi 
pertama.

13 dan aku hampir menulis le-
bih banyak, tetapi aku dilarang; 
tetapi besar dan menakjubkan-
lah nubuat-nubuat eter; tetapi 
mereka menganggapnya tak ber-
arti apa pun, dan mengusirnya; 
dan dia menyembunyikan diri di 
dalam rongga batu karang pada 
siang hari, dan pada malam hari 
dia keluar melihat apa yang akan 
datang ke atas orang-orang.

14 dan sewaktu dia berdiam di 
dalam rongga batu karang dia 
membuat sisa dari catatan ini, 
melihat kehancuran yang datang 
ke atas diri orang-orang, pada 
malam hari.

15 dan terjadilah bahwa dalam 
tahun yang sama tatkala dia di-
usir dari antara orang-orang mu-
lailah ada perang yang besar di 
antara orang-orang itu, karena 
ada banyak yang bangkit, yang 
adalah pria-pria perkasa, dan 
berupaya untuk menghancurkan 
Koriantumur melalui rencana ra-
hasia kejahatan mereka, yang me-
ngenainya telah dibicarakan.

16 dan sekarang, Koriantumur, 
setelah menelaah, sendiri, se-
gala seni perang dan segala ke-
licikan dunia, karenanya dia 
menyulut pertempuran mela-
wan mereka yang berupaya un-
tuk menghancurkannya.

17 tetapi dia tidak bertobat, 
tidak juga para putranya tidak 

 9 a 2 Ptr. 3:10–13;  
Why. 21:1;  
3 Ne. 26:3;  
a&P 101:23–25.

 10 a Why. 7:14;  
1 Ne. 12:10–11;  

alma 5:27.
 11 a PtS israel—Pengum-

pulan israel.
  b a&P 133:26–35.
  c PtS Perjanjian 

abraham.

 12 a mrk. 10:31;  
1 Ne. 13:42;  
yakub 5:63;  
a&P 90:9.
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juga para putrinya yang rupa-
wan; tidak juga para putra dan 
putri Kohor yang rupawan; tidak 
juga para putra dan putri Korihor 
yang rupawan; dan kesimpulan-
nya, tak ada seorang pun dari 
para putra dan putri yang rupa-
wan di atas permukaan seluruh 
bumi yang bertobat dari dosa-
dosa mereka.

18 Karenanya, terjadilah bahwa 
pada tahun pertama ketika eter 
berdiam di dalam rongga batu 
karang, ada banyak orang yang 
dibunuh dengan pedang a kom-
plotan rahasia itu, bertempur me-
lawan Koriantumur agar mereka 
boleh mendapatkan kerajaan.

19 dan terjadilah bahwa para 
putra Koriantumur banyak ber-
tempur dan banyak berdarah.

20 dan pada tahun kedua fir-
man tuhan datang kepada eter, 
agar dia hendaknya pergi dan 
bernubuat kepada a Koriantumur 
bahwa, jika dia akan bertobat, 
dan seluruh isi rumahnya, tuhan 
akan memberikan kepadanya 
kerajaannya dan membiarkan 
orang-orang hidup—

21 Jika tidak mereka akan di-
hancurkan, dan seluruh isi ru-
mahnya kecuali dia sendiri. dan 
dia hanya akan hidup untuk me-
lihat digenapinya nubuat-nubuat 
yang telah diucapkan mengenai 
a bangsa yang lain yang menerima 
tanah itu untuk warisan mereka; 
dan Koriantumur akan menerima 

penguburan oleh mereka; dan se-
tiap jiwa akan dihancurkan ke-
cuali b Koriantumur.

22  dan ter jadi lah  bahwa 
Koriantumur tidak bertobat, ti-
dak juga seisi rumahnya, tidak 
juga orang-orang itu; dan pepe-
rangan tidak berhenti; dan me-
reka berupaya untuk membunuh 
eter, tetapi dia melarikan diri dari 
hadapan mereka dan bersembu-
nyi kembali di dalam rongga batu 
karang itu.

23 dan terjadilah bahwa bang-
kitlah Sared, dan dia juga me-
nyulut pertempuran melawan 
Koriantumur; dan dia menga-
lahkannya, sedemikian rupa 
sehingga pada tahun ketiga 
dia membawanya ke dalam 
penawanan.

24 dan para putra Koriantumur, 
pada tahun keempat, mengalah-
kan Sared, dan mendapatkan 
kerajaan kembali untuk ayah 
mereka.

25 Sekarang, mulailah ada pe-
rang di atas seluruh permukaan 
negeri, setiap pria bersama ke-
lompoknya bertempur untuk apa 
yang dia hasratkan.

26 dan ada perampok, dan ke-
simpulannya, segala macam keja-
hatan di atas seluruh permukaan 
negeri.

27  dan ter jadi lah  bahwa 
Koriantumur amat marah ter-
hadap Sared, dan dia pergi me-
lawannya bersama pasukannya 

 18 a eter 8:9–26.
 20 a eter 12:1–2.

 21 a Omni 1:19–21;  
eter 11:21.

  b eter 15:29–32.
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untuk bertempur; dan mereka 
bertemu dalam amarah yang be-
sar, dan mereka bertemu di lem-
bah Gilgal; dan pertempuran itu 
menjadi amat parah.

28 dan terjadilah bahwa Sa-
red berperang melawannya un-
tuk kurun waktu tiga hari. dan 
terjadilah bahwa Koriantumur 
mengalahkannya, dan menge-
jarnya sampai dia tiba di da-
taran heslon.

29 dan terjadilah bahwa Sared 
menyulut pertempuran mela-
wannya kembali di atas dataran 
itu; dan lihatlah, dia mengalah-
kan Koriantumur, dan meng-
halaunya kembali ke lembah 
Gilgal.

30 dan Koriantumur menyu-
lut pertempuran melawan Sa-
red kembali di lembah Gilgal, 
dimana dia mengalahkan Sared 
dan membunuhnya.

3 1  d a n  S a r e d  m e l u k a i 
Koriantumur pada pahanya, se-
hingga dia tidak pergi bertem-
pur lagi untuk kurun waktu dua 
tahun, yang dalam waktu itu se-
mua orang di atas permukaan ne-
geri menumpahkan darah, dan 
tak ada seorang pun yang me-
ngekang mereka.

PaSal 14

Kedurhakaan orang-orang men-
datangkan kutukan ke atas nege-
ri—Koriantumur terlibat dalam 

peperangan melawan Gilead, kemu-
dian Lib, dan kemudian Siz—Darah 
dan pembantaian massal menutupi 
negeri itu.

dan sekarang, mulailah ada 
a kutukan yang besar atas selu-
ruh negeri karena kedurhakaan 
orang-orang, yang di dalamnya, 
jika seseorang akan meletakkan 
perkakasnya atau pedangnya di 
atas raknya, atau di tempat di 
mana dia akan menyimpannya, 
lihatlah, keesokan harinya, dia 
tidak dapat menemukannya, se-
demikian besarnya kutukan atas 
negeri itu.

2 Karenanya setiap orang meng-
ikatkan diri pada apa yang ada-
lah miliknya, dengan tangannya, 
dan tidak akan meminjam tidak 
juga dia akan meminjami; dan 
setiap orang memegang pangkal 
pedangnya di tangan kanannya, 
dalam pemertahanan akan harta 
miliknya dan nyawanya sendiri 
dan milik istri dan anaknya.

3 dan sekarang, setelah kurun 
waktu dua tahun, dan setelah 
kematian Sared, lihatlah, bang-
kitlah saudara laki-laki Sared 
dan dia menyulut pertempuran 
melawan Koriantumur, yang di 
dalamnya Koriantumur menga-
lahkannya dan mengejarnya ke 
Padang Belantara akis.

4 dan terjadilah bahwa sau-
dara laki-laki Sared menyu-
lut pertempuran melawannya 
di Padang Belantara akis; dan 

14 1 a hel. 12:18; 13:17–23; morm. 1:17–18; 2:10–14.
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pertempuran itu menjadi amat 
parah, dan beribu-ribu roboh 
oleh pedang.

5  d a n  t e r j a d i l a h  b a h w a 
Koriantumur mengepung ke 
padang belantara; dan saudara 
laki-laki Sared berbaris maju 
keluar dari padang belantara 
pada malam hari, dan mem-
bunuh sebagian dari pasukan 
Koriantumur, sewaktu mereka 
sedang mabuk.

6 dan dia pergi ke tanah moron, 
dan menempatkan dirinya di atas 
takhta Koriantumur.

7  d a n  t e r j a d i l a h  b a h w a 
Koriantumur berdiam bersama 
pasukannya di padang belantara 
untuk kurun waktu dua tahun, 
di mana dia menerima kekuatan 
besar bagi pasukannya.

8 Sekarang, saudara laki-laki 
Sared, yang namanya adalah 
Gilead, juga menerima kekuatan 
besar bagi pasukannya, karena 
komplotan rahasia.

9  d a n  t e r j a d i l a h  b a h w a 
imam tingginya membunuh-
nya sewaktu dia duduk di atas 
takhtanya.

10 dan terjadilah bahwa salah 
seorang dari komplotan rahasia 
itu membunuhnya di suatu celah 
rahasia, dan mendapatkan bagi 
dirinya kerajaan itu; dan nama-
nya adalah lib; dan lib adalah 
pria dengan perawakan besar, le-
bih daripada pria lain mana pun 
di antara semua orang.

11 dan terjadilah bahwa pada 
tahun pertama lib, Koriantumur 
datang ke tanah moron, dan 

menyulut pertempuran mela-
wan lib.

12 dan terjadilah bahwa dia 
bertempur melawan lib, yang 
di dalamnya lib menghantam 
lengannya sehingga dia terluka; 
walaupun demikian, pasukan 
Koriantumur mendesak ke de-
pan ke arah lib, sehingga dia 
melarikan diri ke perbatasan di 
tepi laut.

13  dan ter jadi lah  bahwa 
Koriantumur mengejarnya; dan 
lib menyulut pertempuran me-
lawannya di tepi laut.

14  dan ter jadi lah  bahwa 
lib  menghantam pasukan 
Koriantumur, sehingga mereka 
melarikan diri lagi ke Padang 
Belantara akis.

15 dan terjadilah bahwa lib 
mengejarnya sampai dia tiba di 
dataran agos. dan Koriantumur 
telah membawa semua orang 
bersamanya sewaktu dia mela-
rikan diri dari hadapan lib di 
bagian tanah itu ke mana dia me-
larikan diri.

16 dan ketika dia telah tiba 
di dataran agos dia menyu-
lut pertempuran melawan lib, 
dan dia menghantamnya sam-
pai dia mati; walaupun demi-
kian, saudara laki-laki lib datang 
melawan Koriantumur sebagai 
penggantinya, dan pertempuran 
itu menjadi amat parah, yang di 
dalamnya Koriantumur mela-
rikan diri lagi dari pasukan sau-
dara laki-laki lib.

17 Sekarang, nama saudara 
laki-laki lib disebut Siz. dan 
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terjadilah bahwa Siz mengejar 
Koriantumur, dan dia menum-
bangkan banyak kota, dan dia 
membunuh baik kaum wanita 
maupun anak-anak, dan dia 
membakar kota-kota.

18 dan tersebarlah rasa takut 
akan Siz di seluruh negeri; ya, 
suatu seruan tersebar di selu-
ruh negeri—Siapakah yang da-
pat bertahan di hadapan pasukan 
Siz? lihatlah, dia menyapu bumi 
di hadapannya!

19 dan terjadilah bahwa orang-
orang mulai berduyun-duyun 
bersama membentuk pasukan, di 
seluruh permukaan negeri.

20 dan mereka terbagi-bagi; 
dan sebagian dari mereka mela-
rikan diri kepada pasukan Siz, 
dan sebagian dari mereka me-
larikan diri kepada pasukan 
Koriantumur.

21 dan sedemikian besar dan 
berlarut-larutnya perang itu, 
dan sedemikian lamanya pe-
mandangan akan pertumpahan 
darah dan pembantaian massal, 
sehingga seluruh permukaan ne-
geri tertutup oleh a tubuh-tubuh 
dari yang mati.

22 dan sedemikian cepat dan 
lekasnya perang itu sehingga 
tak seorang pun yang terting-
gal untuk menguburkan yang 
mati, tetapi mereka berbaris 
maju dari penumpahan darah 
ke penumpahan darah, mening-
galkan tubuh baik pria, wanita, 
maupun anak berserakan di 

atas permukaan negeri, untuk 
menjadi mangsa bagi a ulat-ulat 
daging.

23 dan baunya tersebar di atas 
permukaan negeri, bahkan di 
atas seluruh permukaan negeri; 
karenanya orang-orang men-
jadi disusahkan pada siang hari 
dan pada malam hari, karena  
baunya itu.

24 Walaupun demikian, Siz tidak 
berhenti mengejar Koriantumur; 
karena dia telah bersumpah un-
tuk membalaskan sendiri terha-
dap Koriantumur darah saudara 
laki-lakinya, yang telah dibunuh, 
dan firman tuhan yang datang 
kepada eter bahwa Koriantumur 
tidak akan roboh oleh pedang.

25 dan demikianlah kita meli-
hat bahwa tuhan mengunjungi 
mereka dalam kegenapan kemur-
kaan-Nya, dan kejahatan dan 
kekejian mereka telah memper-
siapkan jalan untuk kehancuran 
abadi mereka.

26 dan terjadilah bahwa Siz me-
ngejar Koriantumur ke arah ti-
mur, bahkan sampai perbatasan 
di tepi laut, dan di sana dia me-
nyulut pertempuran melawan Siz 
untuk kurun waktu tiga hari.

27 dan sedemikian menakut-
kannya kehancuran di antara pa-
sukan Siz sehingga orang-orang 
mulai ketakutan, dan mulai mela-
rikan diri dari hadapan pasukan 
Koriantumur; dan mereka mela-
rikan diri ke tanah Korihor, dan 
menyapu habis penghuninya di 

 21 a eter 11:6.  22 a yes. 14:9–11.
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hadapan mereka, mereka semua 
yang tidak mau bergabung de-
ngan mereka.

28 dan mereka memancangkan 
tenda-tenda mereka di lembah 
Korihor; dan Koriantumur me-
mancangkan tenda-tendanya 
di lembah Sur. Sekarang, lem-
bah Sur berada di dekat Bukit 
Komnor; karenanya, Koriantumur 
mengumpulkan bersama pasuk-
annya di atas Bukit Komnor, dan 
membunyikan sangkakala bagi 
pasukan Siz untuk mengajak  
mereka maju bertempur.

29 dan terjadilah bahwa mereka 
maju, tetapi dihalau kembali; dan 
mereka datang yang kedua kali, 
dan mereka dihalau kembali yang 
kedua kali. dan terjadilah bahwa 
mereka datang lagi yang ketiga 
kali, dan pertempuran itu men-
jadi amat parah.

30 dan terjadilah bahwa Siz 
menghantam Koriantumur se-
hingga dia memberinya ba-
nyak luka yang dalam; dan 
Koriantumur, karena kehilangan 
darahnya, jatuh pingsan, dan 
dibawa pergi seakan-akan dia 
mati.

31 Sekarang, kematian, pria, 
wanita dan anak pada kedua be-
lah pihak sedemikian besarnya 
sehingga Siz memerintahkan 
rakyatnya agar mereka hendak-
nya tidak mengejar pasukan 
Koriantumur; karenanya, me-
reka kembali ke perkemahan 
mereka.

PaSal 15

Jutaan dari orang Yared dibu-
nuh dalam pertempuran—Siz dan 
Koriantumur menghimpun se-
mua orang untuk pertempuran 
maut—Roh Tuhan berhenti berju-
ang bersama mereka—Bangsa Yared 
sepenuhnya dihancurkan—Hanya 
Koriantumur yang tertinggal.

d a n  t e r j a d i l a h  k e t i k a 
Koriantumur telah pulih dari 
lukanya, dia mulai ingat akan 
a perkataan yang telah eter ucap-
kan kepadanya.

2 dia melihat bahwa telah ada 
terbunuh dengan pedang sudah 
hampir dua juta dari rakyatnya, 
dan dia mulai berdukacita dalam 
hatinya; ya, telah terbunuh dua 
juta pria perkasa, dan juga istri 
mereka dan anak mereka.

3 dia mulai bertobat dari ke-
jahatan yang telah dia lakukan; 
dia mulai ingat perkataan yang 
telah diucapkan oleh mulut se-
mua nabi, dan dia melihatnya 
bahwa itu digenapi sejauh ini, 
setiap bagian yang kecil; dan ji-
wanya berduka nestapa dan me-
nolak untuk dihibur.

4 dan terjadilah bahwa dia me-
nulis sepucuk surat kepada Siz, 
menghasratkannya agar dia akan 
membiarkan orang-orang hidup, 
dan dia akan menyerahkan ke-
rajaan demi kepentingan nyawa 
orang-orang.

5 dan terjadilah bahwa ketika 

15 1 a eter 13:20–21.
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Siz telah menerima suratnya 
dia menulis sepucuk surat ke-
pada Koriantumur, bahwa jika 
dia akan menyerahkan dirinya, 
agar dia boleh membunuhnya 
dengan pedangnya sendiri, maka 
dia akan membiarkan orang-
orang hidup.

6 dan terjadilah bahwa orang-
orang tidak bertobat dari ke-
durhakaan mereka; dan rakyat 
Koriantumur dihasut pada ama-
rah terhadap rakyat Siz; dan 
rakyat Siz dihasut pada amarah 
terhadap rakyat Koriantumur; 
karenanya, rakyat Siz menyulut 
pertempuran melawan rakyat 
Koriantumur.

7 dan ketika Koriantumur meli-
hat bahwa dia hampir roboh dia 
melarikan diri lagi dari hadapan 
rakyat Siz.

8 dan terjadilah bahwa dia tiba 
di Perairan ripliankum, yang, 
berdasarkan penafsiran, adalah 
luas, atau melebihi semuanya; 
karenanya, ketika mereka tiba 
di perairan ini mereka meman-
cangkan tenda-tenda mereka; dan 
Siz juga memancangkan tenda-
tendanya di dekat mereka; dan 
oleh karena itu pada keesokan 
harinya mereka datang untuk 
bertempur.

9 dan terjadilah bahwa mereka 
berperang dalam suatu pertem-
puran yang amat parah, yang di 
dalamnya Koriantumur terluka 
lagi, dan dia jatuh pingsan ka-
rena kehilangan darah.

10 dan terjadilah bahwa pa-
sukan Koriantumur mendesak 
pasukan Siz sehingga mereka 
mengalahkan mereka, sehingga 
mereka menyebabkan mereka 
melarikan diri dari hadapan me-
reka; dan mereka melarikan diri 
ke arah selatan, dan meman-
cangkan tenda-tenda mereka 
di suatu tempat yang disebut 
Ogat.

11 dan terjadilah bahwa pasu-
kan Koriantumur memancang-
kan tenda-tenda mereka di dekat 
Bukit rama; dan itu adalah bu-
kit yang sama tempat ayahku 
mormon a menyembunyikan ca-
tatan-catatan bagi tuhan, yang 
adalah sakral.

12 dan terjadilah bahwa me-
reka mengumpulkan bersama 
semua orang di atas permukaan 
negeri, yang tidak terbunuh, ke-
cuali eter.

13 dan terjadilah bahwa eter 
melihat segala perbuatan orang-
orang; dan dia melihat bahwa 
orang-orang yang berpihak ke-
pada Koriantumur dikumpulkan 
kepada pasukan Koriantumur; 
dan orang-orang yang berpihak 
kepada Siz dikumpulkan kepada 
pasukan Siz.

14 Karenanya, mereka un-
tuk kurun waktu empat ta-
hun mengumpulkan bersama 
orang-orang, agar mereka boleh 
memperoleh semua yang berada 
di atas permukaan negeri, dan 
agar mereka boleh menerima 

 11 a morm. 6:6.
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seluruh kekuatan yang adalah 
mungkin yang dapat mereka 
terima.

15 dan terjadilah bahwa ketika 
mereka semuanya dikumpulkan 
bersama, setiap orang kepada 
pasukan yang dia kehendaki, 
bersama istri mereka dan anak 
mereka—baik pria, wanita mau-
pun anak dipersenjatai dengan 
senjata perang, memiliki perisai, 
dan a lempengan dada, dan keto-
pong besi, dan berpakaian menu-
rut cara perang—mereka berbaris 
maju satu terhadap yang lain un-
tuk bertempur; dan mereka ber-
perang sepanjang hari itu, dan 
tidak berjaya.

16 dan terjadilah bahwa ke-
tika malam hari mereka lelah, 
dan mengundurkan diri ke per-
kemahan mereka; dan setelah 
mereka mengundurkan diri ke 
perkemahan mereka, mereka me-
naikkan raungan dan ratapan ka-
rena kehilangan yang terbunuh 
dari orang-orang mereka; dan 
sedemikian hebatnya tangisan 
mereka, raungan dan ratapan 
mereka, sehingga itu mengoyak 
udara amat keras.

17 dan terjadilah bahwa pada 
keesokan harinya mereka pergi 
lagi untuk bertempur, dan dah-
syat dan menakutkanlah hari itu; 
walaupun demikian, mereka ti-
dak berjaya, dan ketika malam 
tiba kembali mereka mengoyak 
udara dengan tangisan mereka, 
dan raungan mereka, dan duka 

nestapa mereka, karena kehi-
langan yang terbunuh dari orang-
orang mereka.

18  dan ter jadi lah  bahwa 
Koriantumur menulis kembali 
sepucuk surat kepada Siz, meng-
hasratkan agar dia tidak akan da-
tang lagi untuk bertempur, tetapi 
agar dia mau mengambil kera-
jaan itu, dan membiarkan orang-
orang hidup.

19 tetapi lihatlah, roh tuhan 
telah berhenti berjuang bersama 
mereka, dan a Setan memiliki 
kuasa penuh atas hati orang-
orang; karena mereka menyerah 
pada kekerasan hati mereka, dan 
kebutaan pikiran mereka agar 
mereka boleh dihancurkan; ka-
renanya mereka pergi lagi un-
tuk bertempur.

20 dan terjadilah bahwa mereka 
berperang sepanjang hari itu, dan 
ketika malam tiba mereka tidur 
di atas pedang mereka.

21 dan pada keesokan harinya 
mereka berperang bahkan sam-
pai malam tiba.

22 dan ketika malam tiba me-
reka a mabuk dengan amarah, 
bahkan seperti orang yang ma-
buk oleh air anggur; dan mereka 
tidur kembali di atas pedang 
mereka.

23 dan pada keesokan harinya 
mereka berperang kembali; dan 
ketika malam tiba mereka semua 
telah roboh oleh pedang kecuali 
lima puluh dan dua dari orang-
orangnya Koriantumur, dan 

 15 a mosia 8:7–10.  19 a PtS iblis.  22 a moro. 9:23.
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enam puluh dan sembilan dari 
orang-orangnya Siz.

24 dan terjadilah bahwa mereka 
tidur di atas pedang mereka pada 
malam itu, dan pada keesokan 
harinya mereka berperang kem-
bali, dan mereka berjuang dalam 
daya mereka dengan pedang me-
reka dan dengan perisai mereka, 
sepanjang hari itu.

25 dan ketika malam tiba ada 
tiga puluh dan dua dari orang-
orangnya Siz, dan dua puluh 
dan tujuh dari orang-orangnya 
Koriantumur.

26 dan terjadilah bahwa mereka 
makan dan tidur, dan bersiap 
untuk kematian pada keesokan 
harinya. dan mereka adalah 
pria yang besar dan perkasa 
sehubungan dengan kekuatan 
manusia.

27 dan terjadilah bahwa mereka 
berperang untuk kurun waktu 
tiga jam, dan mereka jatuh ping-
san karena kehilangan darah.

28 dan terjadilah ketika orang-
orangnya Koriantumur telah 
menerima cukup kekuatan se-
hingga mereka dapat berjalan, 
mereka hampir melarikan diri 
demi nyawa mereka; tetapi li-
hatlah, Siz bangkit, dan juga 
orang-orangnya, dan dia ber-
sumpah dalam kemurkaannya 
bahwa dia akan membunuh 
Koriantumur atau dia akan bi-
nasa oleh pedang.

29 Karenanya, dia mengejar 

mereka, dan pada keesokan ha-
rinya dia menyusul mereka; dan 
mereka berperang kembali de-
ngan pedang. dan terjadilah 
bahwa ketika mereka a semuanya 
telah roboh oleh pedang, kecuali 
Koriantumur dan Siz, lihatlah Siz 
telah jatuh pingsan karena kehi-
langan darah.

30 dan terjadilah bahwa ke-
tika Koriantumur telah bersan-
dar pada pedangnya, sehingga 
dia beristirahat sebentar, dia me-
menggal kepala Siz.

31 dan terjadilah setelah dia 
memenggal kepala Siz, bahwa Siz 
bangkit bertopangkan tangannya 
dan roboh; dan setelah dia berju-
ang untuk bernapas, dia mati.

32  dan ter jadi lah  bahwa 
a Koriantumur roboh ke tanah, 
dan menjadi seolah-olah dia ti-
dak bernyawa.

33 dan tuhan berfirman ke-
pada eter, dan berfirman kepa-
danya: Pergilah. dan dia pergi, 
dan melihat bahwa firman tuhan 
semuanya telah digenapi; dan 
dia menyelesaikan a catatannya; 
(dan seperseratus bagian dari-
nya tidak aku tuliskan) dan dia 
menyembunyikannya dengan 
sua tu cara sehingga rakyat limhi 
menemukannya.

34 Sekarang, kata-kata terakhir 
yang ditulis a eter adalah ini: apa-
kah tuhan menghendaki bahwa 
aku diubah, atau bahwa aku 
menanggung kehendak tuhan 

 29 a eter 13:20–21.
 32 a Omni 1:20–22.

 33 a mosia 8:9;  
alma 37:21–31;  

eter 1:1–5.
 34 a eter 12:2.
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dalam daging, tidaklah masalah, 
jika demikian halnya bahwa aku 

diselamatkan di dalam kerajaan 
allah. amin.

   Kitab moroni

PaSal 1

Moroni menulis untuk manfaat 
orang-orang Laman—Orang-orang 
Nefi yang tidak mau menyangkal 
Kristus dihukum mati. Kira-kira 
tahun 401–421 M.

SeKaraNG, aku, a moroni, 
setelah mengakhiri mering-

kas laporan tentang orang-orang 
yared, aku telah mengira ti-
dak akan menulis lagi, tetapi 
aku sampai saat ini belum bi-
nasa; dan aku tidak menyingkap-
kan diriku kepada orang-orang 
laman agar jangan mereka akan 
menghancurkanku.

2 Karena lihatlah, a peperangan 
mereka amat dahsyat di antara 
mereka sendiri; dan karena ke-
bencian mereka, mereka b meng-
hukum mati setiap orang Nefi 
yang tidak mau menyangkal 
Kristus.

3 dan aku, moroni, tidak mau 
a menyangkal Kristus; karena-
nya, aku mengembara ke mana 
pun aku dapat pergi demi kese-
lamatan nyawaku sendiri.

4 Karenanya, aku menulis sedi-
kit hal lagi, bertentangan dengan 

apa yang aku kira; karena aku te-
lah mengira tidak akan menulis 
lagi; tetapi aku menulis sedikit 
hal lagi, agar barangkali itu bo-
leh berharga bagi saudara-sauda-
raku, orang-orang laman, pada 
suatu masa mendatang, menu-
rut kehendak tuhan.

PaSal 2

Yesus memberi kedua belas murid 
orang Nefi kuasa untuk menganu-
gerahkan karunia Roh Kudus. Kira-
kira tahun 401–421 M.

Firman Kristus, yang dia ucap-
kan kepada para a murid-Nya, 
kedua belas yang telah dia pi-
lih, sewaktu dia menumpang-
kan tangan-Nya ke atas diri 
mereka—

2 dan dia memanggil mereka 
dengan nama, memfirmankan: 
Kamu akan meminta kepada 
Bapa dalam nama-Ku, dalam 
doa yang amat kuat; dan sete-
lah kamu melakukan ini kamu 
akan memiliki a kuasa bahwa 
kepada dia yang ke atas diri-
nya kamu akan menumpangkan 

1 1 a PtS moroni, Putra 
mormon.

 2 a 1 Ne. 12:20–23.

  b alma 45:14.
 3 a mat. 10:32–33;  

3 Ne. 29:5.

2 1 a 3 Ne. 13:25.
 2 a PtS Kuasa.
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b tanganmu, c kamu akan mem-
berikan roh Kudus; dan dalam 
nama-Ku akanlah kamu mem-
berikannya, karena demikianlah 
yang dilakukan para rasul-Ku.

3 Sekarang, Kristus memfirman-
kan firman ini kepada mereka 
pada waktu penampakan diri-
Nya yang pertama; dan khalayak 
ramai tidak mendengarnya, te-
tapi para murid mendengarnya; 
dan ke atas sebanyak yang me-
reka a tumpangkan tangan me-
reka, turunlah roh Kudus.

PaSal 3

Penatua menahbiskan imam dan 
pengajar melalui penumpangan ta-
ngan. Kira-kira tahun 401–421 M.

Cara para murid, yang disebut 
a penatua gereja, b menahbiskan 
imam dan pengajar—

2 Setelah mereka berdoa ke-
pada Bapa dalam nama Kristus, 
mereka menumpangkan tangan 
mereka ke atas diri mereka, dan 
berkata:

3 dalam nama yesus Kristus aku 
menahbiskanmu menjadi imam 
(atau jika dia pengajar, aku me-
nahbiskanmu menjadi peng ajar) 
untuk mengkhotbahkan perto-
batan dan a pengampunan akan 

dosa-dosa melalui yesus Kristus, 
dengan ketahanan iman pada na-
ma-Nya sampai akhir. amin.

4 dan menurut cara inilah me-
reka a menahbiskan imam dan 
pengajar, menurut b karunia dan 
pemanggilan allah kepada ma-
nusia; dan mereka menahbis-
kan mereka melalui c kuasa roh 
Kudus, yang berada dalam diri 
mereka.

PaSal 4

Cara penatua dan imam memberkati 
roti sakramen dijelaskan. Kira-kira 
tahun 401–421 M.

a Cara b penatua dan imam me-
reka memberkati daging dan 
darah Kristus bagi gereja; dan 
mereka c memberkatinya me-
nurut perintah Kristus; karena-
nya kami tahu cara itu adalah 
benar; dan penatua atau imam 
memberkatinya—

2 dan mereka berlutut ber-
sama gereja, dan berdoa ke-
pada Bapa dalam nama Kristus, 
mengatakan:

3 ya allah, Bapa yang Kekal, 
kami mohon kepada-mu dalam 
nama Putra-mu, yesus Kristus, 
untuk memberkati dan mengu-
duskan a roti ini bagi jiwa mereka 

 2 b PtS Penumpangan 
tangan.

  c 3 Ne. 18:37.
 3 a Kis. 19:6.
3 1 a alma 6:1. 

PtS Penatua.

  b PtS Penahbisan.
 3 a PtS Pengampunan 

akan dosa-dosa.
 4 a a&P 18:32; 20:60.
  b PtS Karunia.
  c 1 Ne. 13:37;  

moro. 6:9.
4 1 a 3 Ne. 18:1–7.
  b PtS Penatua.
  c a&P 20:76–77.
 3 a PtS Sakramen. 
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semua yang mengambilnya, agar 
mereka boleh makan sebagai 
b ingatan akan tubuh Putra-mu, 
dan bersaksi kepada-mu, ya 
allah, Bapa yang Kekal, bahwa 
mereka bersedia mengambil ke 
atas diri mereka c nama Putra-mu, 
dan selalu mengingat-Nya, dan 
menaati perintah-perintah-Nya 
yang telah dia berikan kepada 
mereka, agar mereka boleh se-
lalu memiliki d roh-Nya bersama 
mereka. amin.

PaSal 5

Cara membekati air anggur sakra-
men dinyatakan. Kira-kira tahun 
401–421 M.

a Cara memberkati air anggur—
lihatlah, mereka mengambil ca-
wan, dan berkata:

2 ya allah, Bapa yang Kekal, 
kami mohon kepada-mu, dalam 
nama Putra-mu, yesus Kristus, 
untuk memberkati dan mengu-
duskan a air anggur ini bagi jiwa 
mereka semua yang meminum-
nya, agar mereka boleh melaku-
kannya sebagai b ingatan akan 
darah Putra-mu, yang ditumpah-
kan bagi mereka; agar mereka bo-
leh bersaksi kepada-mu, ya allah, 

Bapa yang Kekal, bahwa mereka 
selalu mengingat-Nya, agar me-
reka boleh memiliki roh-Nya 
bersama mereka. amin.

PaSal 6

Orang yang bertobat dibaptis dan 
ditemani—Anggota gereja yang 
bertobat diampuni—Pertemuan-
pertemuan dipandu melalui ku-
asa Roh Kudus. Kira-kira tahun 
401–421 M.

dan sekarang, aku berbicara me-
ngenai a pembaptisan. lihatlah, 
penatua, imam, dan pengajar di-
baptis; dan mereka tidak dibap-
tis kecuali mereka menghasilkan 
buah yang pantas sehingga me-
reka b layak untuk itu.

2 tidak juga mereka menerima 
siapa pun untuk baptisan kecuali 
mereka datang dengan a hati yang 
hancur dan roh yang menye-
sal, dan bersaksi kepada gereja 
bahwa mereka benar-benar ber-
tobat dari segala dosa mereka.

3 dan tak seorang pun diterima 
untuk baptisan kecuali mereka 
a mengambil ke atas diri mereka 
nama Kristus, memiliki kebu-
latan tekad untuk melayani-Nya 
sampai akhir.

 3 b luk. 22:19;  
1 Kor. 11:23–24; 
3 Ne. 18:7.

  c PtS yesus Kristus—
mengambil nama 
yesus Kristus ke atas 
diri kita.

  d PtS roh Kudus.

5 1 a 3 Ne. 18:8–11;  
a&P 20:78–79.

 2 a a&P 27:2–4. 
PtS Sakramen.

  b luk. 22:19–20;  
1 Kor. 11:25.

6 1 a PtS Baptis, Baptisan.
  b PtS layak, 

Kelayakan.
 2 a PtS hati yang 

hancur.
 3 a PtS yesus Kristus—

mengambil nama 
yesus Kristus ke atas 
diri kita. 
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4 dan setelah mereka diterima 
untuk baptisan, dan digerakkan 
dan a dibersihkan oleh kuasa roh 
Kudus, mereka terbilang di an-
tara umat gereja Kristus; dan 
b nama mereka dicatat, agar me-
reka boleh diingat dan dipeli-
hara oleh firman allah yang baik, 
untuk memelihara mereka pada 
jalan yang benar, untuk memeli-
hara mereka secara berkelanjutan 
c berjaga untuk doa, d bersandar 
hanya pada jasa Kristus, yang 
adalah e pemrakarsa dan penyem-
purna iman mereka.

5 dan a gereja b sering bertemu 
bersama, untuk c berpuasa dan 
berdoa, dan untuk berbicara satu 
sama lain mengenai kesejahte-
raan jiwa mereka.

6 dan mereka sering bertemu 
bersama untuk mengambil roti 
dan air anggur, sebagai ingatan 
akan tuhan yesus.

7 dan mereka ketat untuk me-
nepati agar hendaknya a tidak 
ada kedurhakaan di antara me-
reka; dan barang siapa didapati 
berbuat kedurhakaan, dan b tiga 
saksi bagi gereja mengecam me-
reka di hadapan para c penatua, 
dan jika mereka tidak bertobat, 
dan d tidak mengaku, nama me-
reka e dihapuskan, dan mereka 

tidak terbilang di antara umat 
Kristus.

8 tetapi a sesering mereka ber-
tobat dan mengupayakan peng-
ampunan,  dengan maksud 
yang sungguh-sungguh, me-
reka b diampuni.

9 dan pertemuan-pertemuan 
mereka a dipandu oleh gereja me-
nurut cara kerja roh, dan mela-
lui kuasa b roh Kudus; karena 
sebagaimana kuasa roh Ku-
dus menuntun mereka apakah 
untuk berkhotbah, atau untuk 
mengimbau, atau untuk berdoa, 
atau untuk memohon, atau un-
tuk bernyanyi, demikianlah itu 
dilakukan.

PaSal 7

Ajakan diberikan untuk masuk ke 
peristirahatan Tuhan—Berdoalah de-
ngan maksud yang sungguh-sung-
guh—Roh Kristus memungkinkan 
manusia untuk mengetahui yang 
baik dari yang jahat—Setan mem-
bujuk manusia untuk menyangkal 
Kristus dan melakukan yang jahat—
Para nabi menyatakan kedatangan 
Kristus—Melalui iman, mukjizat-
mukjizat dikerjakan dan para malai-
kat melayani—Manusia hendaknya 

 4 a PtS murni, 
Kemurnian.

  b a&P 20:82.
  c alma 34:39;  

3 Ne. 18:15–18.
  d 2 Ne. 31:19;  

a&P 3:20.
  e ibr. 12:2.
 5 a PtS Gereja yesus 

Kristus.
  b 3 Ne. 18:22;  

4 Ne. 1:12;  
a&P 88:76.

  c PtS Puasa.
 7 a a&P 20:54.
  b a&P 42:80–81. 

PtS Saksi.
  c alma 6:1. 

PtS Penatua.
  d PtS Pengakuan.
  e Kel. 32:33; 

a&P 20:83. 
PtS ekskomunikasi.

 8 a mosia 26:30–31.
  b PtS mengampuni.
 9 a a&P 20:45; 46:2.
  b PtS roh Kudus.
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berharap untuk kehidupan kekal dan 
mengikatkan diri pada kasih amal. 
Kira-kira tahun 401–421 M.

dan sekarang, aku, moroni, 
menuliskan sedikit perkataan 
ayahku mormon, yang dia ucap-
kan mengenai a iman, harapan, 
dan kasih amal; karena menu-
rut cara ini dia berbicara kepada 
orang-orang, sewaktu dia meng-
ajar mereka di dalam sinagoge 
yang telah mereka bangun un-
tuk tempat ibadat.

2 dan sekarang, aku, mormon, 
berbicara kepadamu, saudara-
saudara terkasihku; dan adalah 
karena kasih karunia allah Bapa, 
dan tuhan kita yesus Kristus, 
dan kehendak kudus-Nya, ka-
rena karunia a pemanggilan-Nya 
kepadaku, maka aku diizinkan 
untuk berbicara kepadamu pada 
waktu ini.

3 Karenanya, aku hendak berbi-
cara kepadamu yang adalah dari 
gereja, yang adalah para peng-
ikut Kristus yang damai, dan 
yang telah mendapatkan cukup 
harapan yang melaluinya kamu 
dapat masuk ke dalam a peristi-
rahatan tuhan, sejak waktu ini 
seterusnya sampai kamu akan 
beristirahat bersama-Nya di da-
lam surga.

4 dan sekarang,  saudara-

saudaraku, aku menilai hal-hal 
ini tentang kamu karena a jalanmu 
yang damai bersama anak-anak 
manusia.

5 Karena aku ingat firman allah 
yang berfirman melalui pekerjaan 
mereka kamu akan a mengenali 
mereka; karena jika pekerjaan 
mereka baik, maka mereka ada-
lah baik juga.

6 Karena lihatlah, allah telah 
berfirman orang yang a jahat ti-
dak dapat melakukan apa yang 
baik; karena jika dia memper-
sembahkan suatu pemberian, 
atau b berdoa kepada allah, ke-
cuali dia akan melakukannya 
dengan maksud yang sungguh-
sungguh itu tidak menguntung-
kan dirinya apa pun.

7 Karena lihatlah, itu tidak 
dianggap baginya sebagai 
kebenaran.

8 Karena lihatlah, jika orang 
yang a jahat memberikan pem-
berian, dia melakukannya b de-
ngan enggan; karenanya akan 
dianggap baginya sama seolah-
olah dia telah menahan pembe-
rian itu; karenanya dia dianggap 
jahat di hadapan allah.

9 dan demikian juga dianggap 
jahat bagi seseorang, jika dia akan 
berdoa tetapi tidak dengan a mak-
sud hati yang sungguh-sungguh; 
ya, dan itu tidak menguntungkan 

7 1 a 1 Kor. 13:1–13;  
eter 12:3–22, 27–37; 
moro. 8:14; 10:20–23.

 2 a PtS Pemanggilan.
 3 a PtS istirahat.

 4 a 1 yoh. 2:6;  
a&P 19:23.

 5 a 3 Ne. 14:15–20.
 6 a mat. 7:15–18.
  b alma 34:28.  

PtS doa.
 8 a ams. 15:8.
  b a&P 64:34.
 9 a yak. 1:6–7; 5:16; 

moro. 10:4.
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dirinya apa pun, karena allah ti-
dak menerima yang demikian.

10 Karenanya, orang yang jahat 
tidak dapat melakukan apa yang 
baik; tidak juga dia akan membe-
rikan pemberian yang baik.

11 Karena lihatlah, a sumber air 
yang pahit tidak dapat mengha-
silkan air yang baik; tidak juga 
dapat sebuah sumber air yang 
baik menghasilkan air yang pa-
hit; karenanya, seseorang yang 
adalah hamba iblis tidak dapat 
mengikuti Kristus, dan jika dia 
b mengikuti Kristus dia tidak da-
pat menjadi hamba iblis.

12 Karenanya, segala sesuatu 
yang a baik datang dari allah; 
dan apa yang b jahat datang dari 
iblis; karena iblis adalah musuh 
bagi allah, dan berperang mela-
wan-Nya secara berkelanjutan, 
dan mengajak dan membujuk 
untuk c berdosa, dan untuk me-
lakukan apa yang jahat secara 
berkelanjutan.

13 tetapi lihatlah, apa yang dari 
allah mengajak dan membujuk 
untuk melakukan yang baik se-
cara berkelanjutan; karenanya, 
setiap hal yang mengajak dan 
a membujuk untuk melakukan 
yang baik, dan untuk mengasihi 
allah, dan untuk melayani-Nya, 
b diihami oleh allah.

14 Karenanya, indahkanlah, 

saudara-saudara terkasihku, agar 
kamu tidak menilai apa yang a ja-
hat adalah dari allah, atau apa 
yang baik dan dari allah adalah 
dari iblis.

15 Karena lihatlah, saudara-
saudaraku, diberikan kepadamu 
untuk a menilai, agar kamu boleh 
tahu yang baik dari yang jahat; 
dan cara untuk menilai adalah 
sama gamblangnya, agar kamu 
boleh tahu dengan suatu pe-
ngetahuan yang sempurna, se-
perti siang hari dari malam yang 
gelap.

16 Karena lihatlah, a roh Kristus 
diberikan kepada setiap orang, 
agar dia boleh b tahu yang baik 
dari yang jahat; karenanya, aku 
memperlihatkan kepadamu cara 
untuk menilai; karena setiap hal 
yang mengajak untuk melakukan 
yang baik, dan untuk membujuk 
untuk percaya kepada Kristus, 
dikirim melalui kuasa dan ka-
runia Kristus; karenanya kamu 
boleh tahu dengan suatu penge-
tahuan yang sempurna itu ada-
lah dari allah.

17 tetapi apa pun yang mem-
bujuk manusia untuk melakukan 
yang a jahat, dan tidak percaya 
kepada Kristus, dan menyang-
kal-Nya, dan tidak melayani 
allah, maka kamu boleh tahu 
dengan suatu pengetahuan yang 

 11 a yak. 3:11–12.
  b mat. 6:24;  

2 Ne. 31:10–13;  
a&P 56:2.

 12 a yak. 1:17;  
1 yoh. 4:1–2;  
eter 4:12.

  b alma 5:39–42.
  c hel. 6:30. PtS dosa.
 13 a 2 Ne. 33:4; eter 8:26.
  b PtS ilham.
 14 a yes. 5:20; 2 Ne. 15:20.
 15 a PtS Karunia 

Pembedaan.

 16 a PtS Suara hati;  
terang Kristus.

  b Kej. 3:5;  
2 Ne. 2:5, 18, 26;  
mosia 16:3; alma 
29:5; hel. 14:31.

 17 a PtS dosa.
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sempurna itu adalah dari iblis; 
karena dengan cara inilah iblis 
bekerja, karena dia tidak mem-
bujuk orang untuk melakukan 
yang baik, tidak, tidak seorang 
pun; tidak juga para malaikat-
nya; tidak juga mereka yang 
menjadikan diri mereka tunduk 
kepadanya.

18 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, melihat bahwa kamu 
mengetahui terang yang me-
laluinya kamu boleh menilai, 
yang terang itu adalah a terang 
Kristus, pastikanlah agar kamu 
tidak menghakimi dengan keliru; 
karena dengan b penghakiman 
yang sama itu yang dengannya 
kamu menghakimi kamu juga 
akan dihakimi.

19 Karenanya, aku memohon 
darimu saudara-saudara, agar 
kamu hendaknya menyelidiki de-
ngan tekun dalam a terang Kristus 
agar kamu boleh tahu yang baik 
dari yang jahat; dan jika kamu 
akan berpegang pada setiap hal 
yang baik, dan tidak mengecam-
nya, kamu tentunya akan men-
jadi b anak Kristus.

20 dan sekarang, saudara-sau-
daraku, bagaimana mungkin 
bahwa kamu dapat berpegang 
pada setiap hal yang baik?

21 dan sekarang, aku sam-
pai pada iman itu, yang menge-
nainya aku katakan aku akan 

berbicara; dan aku akan mem-
beri tahu kamu cara dengan apa 
kamu boleh berpegang pada se-
tiap hal yang baik.

22 Karena lihatlah, allah a me-
ngetahui segala sesuatu, berada 
dari keabadian ke keabadian, li-
hatlah, dia mengutus para b ma-
laikat untuk melayani anak-anak 
manusia, untuk menyatakan me-
ngenai kedatangan Kristus; dan 
di dalam Kristus akan datang se-
tiap hal yang baik.

23 dan allah juga memaklum-
kan kepada para nabi, mela-
lui mulut-Nya sendiri, bahwa 
Kristus akan datang.

24 dan lihatlah, ada berbagai 
ragam cara yang melaluinya 
dia menyatakan sesuatu kepada 
anak-anak manusia, yang adalah 
baik; dan segala sesuatu yang 
baik datang dari Kristus; jika ti-
dak manusia a terjatuh, dan tidak 
dapat ada apa yang baik datang 
kepada mereka.

25 Karenanya, melalui pela-
yanan para a malaikat, dan me-
lalui setiap firman yang keluar 
dari mulut allah, manusia mu-
lai menjalankan iman kepada 
Kristus; dan demikianlah mela-
lui iman, mereka berpegang pada 
setiap hal yang baik; dan demi-
kianlah itu adanya sampai keda-
tangan Kristus.

26 dan setelah dia datang 

 18 a mosia 16:9;  
a&P 50:24; 88:7–13. 
PtS terang Kristus.

  b tJS, mat. 7:1–2;  
luk. 6:37; yoh. 7:24.

 19 a a&P 84:45–46.
  b mosia 15:10–12; 

27:25.  
PtS Putra dan Putri 
allah.

 22 a PtS Ke-allah-an.
  b musa 5:58. 

PtS malaikat.
 24 a 2 Ne. 2:5.
 25 a alma 12:28–30.
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manusia juga diselamatkan me-
lalui iman pada nama-Nya; dan 
melalui iman, mereka menjadi 
putra allah. dan sepasti Kristus 
hidup dia memfirmankan firman 
ini kepada leluhur kita, memfir-
mankan: a apa pun yang akan 
kamu minta kepada Bapa da-
lam nama-Ku, yang adalah baik, 
dalam iman memercayai bahwa 
kamu akan menerima, lihatlah, 
itu akan terjadi kepadamu.

27 Karenanya, saudara-saudara 
terkasihku, apakah a mukjizat te-
lah berhenti karena Kristus telah 
naik ke surga, dan telah duduk 
di sisi kanan allah, untuk b me-
nuntut dari Bapa hak-Nya atas 
belas kasihan yang dia miliki 
atas anak-anak manusia?

28 Karena dia telah memenuhi 
tujuan dari hukum, dan dia me-
nuntut hak-Nya atas diri mereka 
semua yang memiliki iman kepa-
da-Nya; dan mereka yang me-
miliki iman kepada-Nya akan 
a mengikatkan diri pada setiap hal 
yang baik; karenanya dia b mem-
bela perkara anak-anak manusia; 
dan dia berdiam secara kekal di 
dalam surga.

29 dan karena dia telah me-
lakukan ini, saudara-saudara 
terkasihku, apakah mukjizat-
mukjizat telah berhenti? li-
hatlah aku berkata kepadamu, 
tidak; tidak juga para malaikat 

telah berhenti melayani anak-
anak manusia.

30 Karena lihatlah, mereka 
tunduk kepada-Nya, untuk 
melayani menurut firman pe-
rintah-Nya, memperlihatkan 
diri mereka kepada mereka 
yang beriman kuat dan berpi-
kiran teguh dalam setiap ben-
tuk kesalehan.

31 dan jabatan pelayanan me-
reka adalah untuk memanggil 
manusia pada pertobatan, dan 
untuk menggenapi dan melaku-
kan pekerjaan perjanjian Bapa, 
yang telah dia buat kepada anak-
anak manusia, untuk mempersi-
apkan jalan di antara anak-anak 
manusia, dengan memaklumkan 
firman Kristus kepada bejana-be-
jana terpilih tuhan, agar mereka 
boleh memberikan kesaksian ten-
tang dia.

32 dan dengan melakukan de-
mikian, tuhan allah memper-
siapkan jalan agar sisa manusia 
boleh memiliki a iman kepada 
Kristus, agar roh Kudus boleh 
memiliki tempat dalam hati me-
reka, menurut kuasa dari-Nya; 
dan dengan cara inilah dilaksa-
nakanlah oleh Bapa, perjanjian 
yang telah dia buat kepada anak-
anak manusia.

33 dan Kristus telah berfirman: 
a Jika kamu akan memiliki iman 
kepada-Ku kamu akan memiliki 

 26 a 3 Ne. 18:20.  
PtS doa.

 27 a PtS mukjizat.
  b yes. 53:12;  

mosia 14:12.
 28 a rm. 12:9;  

a&P 98:11.
  b 1 yoh. 2:1;  

2 Ne. 2:9. 
PtS Pengacara.

 32 a PtS iman.
 33 a mat. 17:20.
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kuasa untuk melakukan apa pun 
yang adalah b arif menurut-Ku.

34 dan dia telah berfirman: 
a Bertobatlah kamu segenap ujung 
bumi, dan datanglah kepada-Ku, 
dan dibaptislah dalam nama-Ku, 
dan milikilah iman kepada-Ku, 
agar kamu boleh diselamatkan.

35 dan sekarang, saudara-sau-
dara terkasihku, jika inilah keada-
annya bahwa hal-hal ini adalah 
benar yang telah aku katakan ke-
padamu, dan allah akan mem-
perlihatkan kepadamu, dengan 
a kuasa dan kemuliaan yang be-
sar pada b hari terakhir, bahwa itu 
adalah benar, dan jika itu adalah 
benar apakah masa kemukjizatan 
telah berhenti?

36 atau apakah para malaikat 
telah berhenti menampakkan 
diri kepada anak-anak manusia? 
atau apakah dia telah a mena-
han kuasa roh Kudus dari me-
reka? atau akankah dia, selama 
waktu akan berlangsung, atau 
bumi akan bertahan, atau akan 
ada satu orang di atas permuka-
annya untuk diselamatkan?

37 lihatlah aku berkata kepa-
damu, tidak; karena melalui 
imanlah bahwa a mukjizat di-
kerjakan; dan melalui imanlah 
bahwa para malaikat memper-
lihatkan diri dan melayani ma-
nusia; karenanya, jika hal-hal ini 

berhenti celakalah anak-anak ma-
nusia, karena itu adalah karena 
b ketidakpercayaan, dan semua 
adalah sia-sia.

38 Karena tak seorang pun da-
pat diselamatkan, menurut fir-
man Kristus, kecuali mereka akan 
memiliki iman pada nama-Nya; 
karenanya, jika hal-hal ini telah 
berhenti, maka iman juga telah 
berhenti; dan menyeramkanlah 
keadaan manusia, bagi mereka 
seakan-akan tidak pernah ada 
penebusan yang dibuat.

39 tetapi lihatlah, saudara-sau-
dara terkasihku, aku menilai apa 
yang lebih baik tentang kamu, 
karena aku menilai bahwa kamu 
memiliki iman kepada Kristus ka-
rena kelembutan hatimu; karena 
jika kamu tidak memiliki iman 
kepada-Nya maka kamu tidak-
lah a patut untuk terbilang di an-
tara umat gereja-Nya.

40 dan lagi, saudara-saudara 
terkasihku, aku akan berbicara 
kepadamu mengenai a harapan. 
Bagaimanakah mungkin bahwa 
kamu dapat memperoleh iman, 
kecuali kamu akan memiliki 
harapan?

41 dan apakah itu yang akan 
kamu a harapkan? lihatlah aku 
berkata kepadamu bahwa kamu 
akan memiliki b harapan melalui 
pendamaian Kristus dan kuasa 

 33 b a&P 88:64–65.
 34 a 3 Ne. 27:20;  

eter 4:18.
 35 a 2 Ne. 33:11.
  b a&P 35:8.
 36 a moro. 10:4–5, 7, 19.

 37 a mat. 13:58;  
morm. 9:20;  
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  b moro. 10:19–24.
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  b tit. 1:2; yakub 4:4; 
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kebangkitan-Nya, untuk dibang-
kitkan pada c kehidupan yang 
kekal, dan ini karena imanmu 
kepada-Nya menurut janji.

42 Karenanya, jika seseorang 
memiliki a iman dia b mestilah 
perlu memiliki harapan; karena 
tanpa iman tidak dapat ada ha-
rapan apa pun.

43 dan lagi, lihatlah aku berkata 
kepadamu bahwa dia tidak dapat 
memiliki iman dan harapan, ke-
cuali dia akan a lembut hati, dan 
rendah hati.

44 Jika demikian, a iman dan ha-
rapannya adalah sia-sia, karena 
tak seorang pun dapat diterima 
di hadapan allah, kecuali yang 
lembut hati dan rendah hati; dan 
jika seseorang lembut hati dan 
rendah hati, dan b mengakui me-
lalui kuasa roh Kudus bahwa 
yesus adalah Kristus, dia mes-
tilah perlu memiliki kasih amal; 
karena jika dia tidak memiliki ka-
sih amal dia bukanlah apa-apa; 
karenanya dia mestilah perlu me-
miliki kasih amal.

45 dan a kasih amal itu panjang 
sabar, dan adalah baik hati, dan 
b tidak merasa iri, dan adalah ti-
dak congkak, tidak mengupaya-
kan baginya sendiri, adalah tidak 
dengan mudah terhasut, tidak 
berpikir yang jahat, dan tidak 

bersukacita dalam kedurhakaan  
tetapi bersukacita dalam kebe-
naran, menanggung segala sesua-
 tu, memercayai segala sesuatu, 
mengharap segala sesuatu, berta-
han dalam segala sesuatu.

46 Karenanya, saudara-saudara 
terkasihku, jika kamu tidak me-
miliki kasih amal, kamu bukan-
lah apa-apa, karena kasih amal 
tidak pernah gagal. Karenanya, 
ikatkanlah diri pada kasih amal, 
yang adalah terbesar dari se-
galanya, karena segala sesuatu 
mestilah gagal—

47 tetapi a kasih amal adalah 
b kasih murni Kristus, dan itu ber-
tahan selamanya; dan barang si-
apa didapati memilikinya pada 
hari terakhir, akan baik-baik saja 
dengannya.

48 Karenanya, saudara-sau-
dara terkasihku, a berdoalah ke-
pada Bapa dengan sekuat tenaga 
hati, agar kamu boleh dipenuhi 
dengan kasih ini, yang telah dia 
limpahkan kepada semua yang 
adalah b pengikut sejati Putra-
Nya, yesus Kristus; agar kamu 
boleh menjadi para putra allah; 
agar ketika dia akan memperli-
hatkan diri kita akan c menjadi 
seperti dia, karena kita akan me-
lihat-Nya sebagaimana dia ada-
nya; agar kita boleh memiliki 

 41 c PtS Kehidupan 
Kekal.

 42 a PtS iman.
  b moro. 10:20.
 43 a PtS lembut hati, 
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  b PtS Patuh,  

Kepatuhan; yesus 
Kristus—teladan 
dari yesus Kristus.
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harapan ini; agar kita boleh d di-
murnikan bahkan seperti dia 
adalah murni. amin.

PaSal 8

Baptisan anak kecil adalah kekejian 
yang jahat—Anak kecil hidup di da-
lam Kristus karena Pendamaian—
Iman, pertobatan, kelembutan hati 
dan kerendahan hati, menerima Roh 
Kudus, dan bertahan sampai akhir 
menuntun pada keselamatan. Kira-
kira tahun 401–421 M.

Sepucuk surat dari a ayahku mor-
mon, ditulis kepadaku, moroni; 
dan ditulis kepadaku segera se-
telah pemanggilanku pada pela-
yanan. dan dengan cara ini dia 
menulis kepadaku, mengatakan:

2 Putra terkasihku, moroni, 
aku amat bersukacita bahwa 
tuhanmu yesus Kristus telah pe-
nuh perhatian terhadapmu, dan 
telah memanggilmu pada pela-
yanan-Nya, dan pada pekerjaan 
kudus-Nya.

3 aku selalu penuh perhatian 
terhadapmu dalam doa-doaku, 
secara berkelanjutan berdoa ke-
pada allah Bapa dalam nama 
anak Kudus-Nya, yesus, agar 
dia, melalui a kebaikan dan b ka-
sih karunia-Nya yang tak terba-
tas, akan melindungimu melalui 

ketahanan iman pada nama-Nya 
sampai akhir.

4 dan sekarang, putraku, aku 
berbicara kepadamu mengenai 
apa yang amat memilukanku; ka-
rena memilukanku bahwa akan 
ada a perbantahan timbul di an-
tara kamu.

5 Karena, jika aku telah menda-
pat tahu kebenarannya, telah ada 
perbantahan di antara kamu me-
ngenai baptisan anak kecilmu.

6 dan sekarang, putraku, aku 
berhasrat agar kamu hendak-
nya bekerja dengan tekun, agar 
kekhilafan yang buruk ini akan 
disingkirkan dari antara kamu; 
karena, untuk maksud inilah aku 
telah menulis surat ini.

7 Karena segera setelah aku 
mendapat tahu hal-hal ini da-
rimu, aku bertanya kepada 
tuhan mengenai masalah ini. 
dan a firman tuhan datang ke-
padaku melalui kuasa roh Ku-
dus, memfirmankan:

8 dengarkanlah firman Kristus, 
Penebusmu, tuhanmu dan 
allahmu. lihatlah, aku datang 
ke dunia bukan untuk memang-
gil yang saleh tetapi pendosa un-
tuk pertobatan; yang a sehat tidak 
memerlukan tabib, tetapi mereka 
yang sakit; karenanya, b anak ke-
cil adalah c murni, karena mereka 
tidak mampu berbuat d dosa; ka-
renanya kutukan e adam diambil 

 48 d 3 Ne. 19:28–29.  
PtS murni, 
Kemurnian.

8 1 a KKm 1:1.
 3 a mosia 4:11.
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 4 a 3 Ne. 11:22, 28; 18:34.
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 8 a mrk. 2:17.
  b mrk. 10:13–16.

  c mosia 3:16;  
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  d PtS dosa. 
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dari mereka di dalam aku, se-
hingga itu tidak memiliki kuasa 
atas diri mereka; dan hukum f su-
nat diakhiri di dalam aku.

9 dan dengan cara inilah roh 
Kudus menyatakan firman allah 
kepadaku; karenanya, putra ter-
kasihku, aku tahu bahwa adalah 
ejekan yang serius di hadapan 
allah, bahwa kamu membaptis 
anak kecil.

10 lihatlah aku berkata kepa-
damu bahwa hal ini akanlah 
kamu ajarkan—pertobatan dan 
baptisan bagi mereka yang a ber-
tanggung jawab dan mampu ber-
buat dosa; ya, ajarilah para orang 
tua bahwa mereka mesti bertobat 
dan dibaptis, dan merendahkan 
hati mereka seperti b anak kecil 
mereka, dan mereka semua akan 
diselamatkan bersama anak ke-
cil mereka.

11 dan a anak kecil mereka ti-
dak memerlukan pertobatan, 
tidak juga baptisan. lihatlah, 
baptisan adalah untuk perto-
batan untuk penggenapan pe-
rintah bagi b pengampunan akan 
dosa-dosa.

12 tetapi a anak kecil hidup 
di dalam Kristus, bahkan sejak 
pelandasan dunia; jika tidak de-
mikian, allah adalah allah yang 

memihak, dan juga allah yang 
terubahkan, dan b orang yang 
pilih kasih; karena berapa ba-
nyak anak kecil telah mati tanpa 
baptisan!

13 Karenanya, jika anak kecil 
tidak dapat diselamatkan tanpa 
baptisan, mereka ini mestilah te-
lah pergi ke neraka tanpa akhir.

14 lihatlah aku berkata kepa-
damu, bahwa dia yang mengira 
bahwa anak kecil memerlukan 
baptisan berada dalam empedu 
kepahitan dan dalam ikatan ke-
durhakaan; karena dia tidak me-
miliki a iman, harapan, tidak juga 
kasih amal; karenanya, seandai-
nya dia disingkirkan saat dalam 
pemikiran itu, dia mestilah turun 
ke neraka.

15 Karena menyeramkanlah 
kejahatan untuk mengira bahwa 
allah menyelamatkan satu anak 
karena baptisan, dan yang lain 
mesti binasa karena dia tidak 
memperoleh baptisan.

16 Celakalah mereka yang akan 
menyimpangkan jalan tuhan 
dengan cara ini, karena me-
reka akan binasa kecuali mereka 
bertobat. lihatlah, aku berbi-
cara dengan keberanian, memi-
liki a wewenang dari allah; dan 
aku tidak takut apa yang dapat 

 8 e 2 Ne. 2:25–27.  
PtS Kejatuhan adam 
dan hawa.
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manusia lakukan; karena b kasih 
yang sempurna c mengusir segala 
rasa takut.

17 dan aku dipenuhi dengan 
a kasih amal, yang adalah kasih 
abadi; karenanya, semua anak 
adalah sama bagiku; karenanya, 
aku mengasihi b anak kecil de-
ngan kasih yang sempurna; dan 
mereka semua serupa dan peng-
ambil bagian keselamatan.

18 Karena aku tahu bahwa 
allah bukanlah allah yang me-
mihak, tidak juga makhluk yang 
ter ubahkan; tetapi dia a tak ter-
ubahkan dari b segala kekekalan 
ke segala kekekalan.

19 a anak kecil tidak dapat ber-
tobat; karenanya, adalah keja-
hatan yang menyeramkan untuk 
menyangkal belas kasihan yang 
murni dari allah bagi mereka, 
karena mereka semua hidup di 
dalam dia karena b belas kasihan-
Nya.

20 dan dia yang berkata bahwa 
anak kecil memerlukan bap-
tisan menyangkal belas kasihan 
Kristus, dan melecehkan a pen-
damaian dari-Nya dan kuasa 
penebusan-Nya.

21 Celakalah yang demikian, 
karena mereka berada dalam 

bahaya kematian, a neraka, dan 
b siksaan tanpa akhir. aku membi-
carakannya dengan berani; allah 
telah memerintahkanku. dengar-
kanlah itu dan indahkanlah, atau 
itu berdiri menentangmu pada 
c kursi penghakiman Kristus.

22 Karena lihatlah bahwa se-
mua anak kecil a hidup di dalam 
Kristus, dan juga mereka semua 
yang adalah tanpa b hukum. Ka-
rena kuasa c penebusan datang 
kepada mereka semua yang ti-
dak memiliki hukum; karena-
nya, dia yang tidak dihukum, 
atau dia yang tidak berada di 
bawah penghukuman, tidak da-
pat bertobat; dan bagi yang de-
mikian baptisan tak berfaedah 
apa pun—

23 tetapi adalah ejekan di ha-
dapan allah, menyangkal be-
las kasihan Kristus, dan kuasa 
roh Kudus-Nya, dan menaruh 
kepercayaan pada a pekerjaan 
yang mati.

24 lihatlah, putraku, hal ini se-
harusnya tidak begitu; karena 
a pertobatan adalah bagi mereka 
yang berada di bawah penghu-
kuman dan di bawah kutukan 
dari hukum yang dilanggar.

25 dan buah pertama dari 

 16 b PtS Kasih.
  c 1 yoh. 4:18.
 17 a PtS Kasih amal.
  b mosia 3:16–19.
 18 a alma 7:20;  

morm. 9:9.  
PtS Ke-allah-an.

  b moro. 7:22.
 19 a luk. 18:15–17.

  b PtS Belas Kasihan.
 20 a PtS Penda-

maian; rencana 
Penebusan.

 21 a PtS Neraka.
  b yakub 6:10;  

mosia 28:3;  
a&P 19:10–12.

  c PtS yesus 

Kristus—hakim.
 22 a PtS Keselamatan—

Keselamatan  
anak-anak.

  b Kis. 17:30;  
a&P 76:71–72.

  c PtS Penebusan.
 23 a a&P 22:2.
 24 a PtS Pertobatan.
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a pertobatan adalah b baptisan; 
dan baptisan datang melalui 
iman untuk penggenapan perin-
tah; dan penggenapan perintah 
membawa c pengampunan akan 
dosa-dosa;

26 dan pengampunan akan do-
sa-dosa membawa a kelembutan 
hati, dan kerendahan hati; dan 
karena kelembutan hati dan ke-
rendahan hati datanglah pe-
ngunjungan b roh Kudus, yang 
c Penghibur itu memenuhi dengan 
d harapan dan e kasih yang sem-
purna, yang kasih itu bertahan 
melalui f ketekunan dalam g doa, 
sampai akhir itu akan tiba, ketika 
semua h orang suci akan berdiam 
bersama allah.

27 lihatlah, putraku, aku akan 
menulis kepadamu lagi jika aku 
tidak pergi segera melawan 
orang-orang laman. lihatlah, 
a kesombongan bangsa ini, atau 
orang-orang Nefi, telah berakibat 
pada kehancuran mereka kecuali 
mereka akan bertobat.

28 Berdoalah bagi mereka, 
putraku, agar pertobatan boleh 
datang kepada mereka. tetapi 
lihatlah, aku takut bahwa roh 
telah berhenti a berjuang ber-
sama mereka; dan di bagian ne-
geri ini mereka juga berupaya 
untuk menumpas segala kuasa 

dan wewenang yang datang dari 
allah; dan mereka b menyangkal 
roh Kudus.

29 dan setelah menolak penge-
tahuan yang demikian besar, put-
raku, mereka mestilah segera 
binasa, hingga digenapinya nu-
buat-nubuat yang diucapkan oleh 
para nabi, seperti juga firman Ju-
ruselamat kita sendiri.

30 Selamat berpisah, putraku, 
sampai aku akan menulis kepa-
damu, atau akan menemuimu 
lagi. amin.

Surat kedua mormon kepada 
putranya moroni.

Meliputi Pasal 9.

PaSal 9

Baik orang-orang Nefi maupun 
orang-orang Laman bobrok dan 
mundur akhlaknya—Mereka me-
nyiksa dan membunuh satu sama 
lain—Mormon berdoa agar kasih 
karunia dan kebaikan boleh berdiam 
ke atas diri Moroni selamanya. Ki-
ra-kira tahun 401–421 M.

Putra terkasihku, aku menulis 
kepadamu lagi agar kamu boleh 

 25 a PtS Baptis,  
Baptisan— 
Syarat-syarat untuk 
baptisan.

  b musa 6:58–60.
  c a&P 76:52. 

PtS Pengampunan 
akan dosa-dosa.

 26 a PtS lembut hati, 
Kelembutan hati.

  b PtS roh Kudus.
  c PtS Penghibur.
  d PtS harapan.
  e 1 Ptr. 1:22;  

1 Ne. 11:22–25.
  f PtS Ketekunan.

  g PtS doa.
  h PtS Orang Suci.
 27 a a&P 38:39. 

PtS Kesombongan.
 28 a morm. 5:16.
  b alma 39:6.  

PtS dosa tak 
termaafkan.
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tahu bahwa aku masih hidup; te-
tapi aku menulis sedikit tentang 
apa yang memilukan.

2 Karena lihatlah, aku telah 
mengalami suatu pertempuran 
yang parah melawan orang-
orang laman, yang didalamnya 
kami tidak berjaya; dan arke-
antus telah roboh oleh pedang, 
dan juga luram dan emron; 
ya, dan kami telah kehilangan 
sejumlah besar orang pilihan 
kami.

3 dan sekarang,  l ihatlah, 
putraku,  aku takut bahwa 
orang-orang laman akan meng-
hancurkan bangsa ini; karena me-
reka tidak bertobat, dan Setan 
menghasut mereka secara ber-
kelanjutan pada amarah satu 
sama lain.

4 lihatlah, aku bekerja bersama 
mereka secara berkelanjutan; dan 
ketika aku mengucapkan firman 
allah dengan a ketajaman mereka 
gemetar dan marah terhadapku; 
dan ketika aku tidak mengguna-
kan ketajaman, mereka menge-
raskan hati mereka terhadapnya; 
karenanya, aku takut bahwa roh 
tuhan telah berhenti b berjuang 
bersama mereka.

5 Karena sedemikian amat ma-
rahnya mereka sehingga tampak-
nya bagiku bahwa mereka tidak 
memiliki rasa takut akan kema-
tian; dan mereka telah kehilangan 
kasih mereka, yang satu terhadap 
yang lain; dan mereka a haus akan 

darah dan pembalasan dendam 
secara berkelanjutan.

6 dan sekarang, putra terka-
sihku, terlepas dari kekerasan 
mereka, marilah kita bekerja a de-
ngan tekun; karena jika kita akan 
berhenti b bekerja, kita akan di-
bawa di bawah penghukuman; 
karena kita memiliki pekerjaan 
untuk dilaksanakan saat bera-
da dalam tubuh fana ini, agar 
kita boleh menaklukkan musuh 
segala kebenaran, dan meng-
istirahatkan jiwa kita di dalam 
kerajaan allah.

7 dan sekarang, aku menulis 
sedikit mengenai penderitaan 
bangsa ini. Karena menurut pe-
ngetahuan yang telah aku terima 
dari amoron, lihatlah, orang-
orang laman memiliki banyak 
tahanan, yang mereka ambil dari 
menara Seriza; dan ada pria, wa-
nita, dan anak.

8 dan para suami dan ayah dari 
wanita dan anak-anak itu te-
lah mereka bunuh; dan mereka 
memberi makan para wanita de-
ngan daging suami mereka, dan 
kepada anak-anak daging ayah  
mereka; dan tidak ada air, kecua-
li sedikit, yang mereka berikan  
kepada mereka.

9 dan terlepas dari kekejian be-
sar orang-orang laman ini, tidak-
lah melampaui yang dari bangsa 
kita di moriantum. Karena lihat-
lah, banyak putri orang laman te-
lah mereka bawa sebagai tahanan; 

9 4 a 2 Ne. 1:26–27;  
a&P 121:41–43.

  b a&P 1:33.

 5 a morm. 4:11–12.
 6 a PtS Ketekunan.
  b yakub 1:19;  

enos 1:20. 
PtS Kewajiban.
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dan setelah merampas dari me-
reka apa yang paling mahal dan  
berharga melebihi segala sesua-
tu, yang adalah a kesucian dan 
b kebajikan—

10 dan setelah mereka melaku-
kan hal ini, mereka membunuh 
mereka dengan cara yang paling 
kejam, menyiksa tubuh mereka 
bahkan sampai kematian; dan 
setelah mereka melakukan ini, 
mereka melahap daging mereka 
seperti binatang buas, karena ke-
kerasan hati mereka; dan mereka 
melakukannya sebagai lambang 
keberanian.

11 ah, putra terkasihku, bagai-
mana dapat suatu bangsa seperti 
ini, yang tanpa peradaban—

12 (dan hanya beberapa tahun 
telah berlalu, dan mereka dahu-
lunya adalah suatu bangsa yang 
beradab dan menyenangkan).

13 tetapi hai putraku, bagai-
mana dapat suatu bangsa se-
perti ini, yang kesenangannya 
adalah dalam demikian banyak 
kekejian—

14 Bagaimana dapat kita harap-
kan bahwa allah akan a menahan 
tangan-Nya dalam penghakiman 
terhadap kita?

15 lihatlah, hatiku berseru: 
Celakalah orang-orang ini. Ke-
luarlah dalam penghakiman, 
ya allah, dan sembunyikan-
lah dosa, dan kejahatan, dan 
kekejian mereka dari hadapan 
muka-mu!

16 dan lagi, putraku, ada ba-
nyak a janda dan putri mereka 
yang tetap tinggal di Seriza; dan 
bagian dari perbekalan itu yang 
orang-orang laman tidak bawa 
pergi, lihatlah, pasukan Zenefi 
telah bawa pergi, dan mening-
galkan mereka mengembara ke 
mana pun mereka dapat mencari 
makanan; dan banyak wanita tua 
yang jatuh pingsan dalam perja-
lanan dan mati.

17 dan pasukan yang berada 
bersamaku adalah lemah; dan 
pasukan orang laman berada di 
antara Seriza dan aku; dan seba-
nyak yang telah melarikan diri 
kepada pasukan a harun telah ja-
tuh menjadi korban kebiadaban 
mereka yang menyeramkan.

18 ah, kebobrokan bangsaku! 
mereka tanpa aturan dan tanpa 
belas kasihan. lihatlah, aku ha-
nyalah seorang manusia, dan aku 
hanya memiliki kekuatan seorang 
manusia, dan aku tidak dapat 
lagi memberlakukan perintah-
perintahku.

19 dan mereka telah menjadi 
kuat dalam penyimpangan me-
reka; dan mereka sama biadab-
nya, tidak membiarkan hidup 
seorang pun, tidak juga tua tidak 
juga muda; dan mereka senang 
akan segala sesuatu kecuali apa 
yang baik; dan penderitaan wa-
nita kami dan anak kami di atas 
seluruh permukaan negeri ini 
melampaui segala sesuatu; ya, 

 9 a PtS Kesucian.
  b PtS Kebajikan.

 14 a alma 10:23.
 16 a PtS Janda.

 17 a morm. 2:9.
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lidah tidak dapat bercerita, tidak 
juga itu dapat dituliskan.

20 dan sekarang, putraku, aku 
tidak lagi mengungkit-ungkit 
tentang pemandangan yang me-
ngerikan ini. lihatlah, engkau 
tahu kejahatan bangsa ini; eng-
kau tahu bahwa mereka adalah 
tanpa asas, dan tidak lagi ber-
perasaan; dan kejahatan mereka 
a melampaui yang dari orang-
orang laman.

21 lihatlah, putraku, aku tidak 
dapat menganjurkan mereka ke-
pada allah agar jangan dia akan 
menghantamku.

22 tetapi lihatlah, putraku, aku 
menganjurkan engkau kepada 
allah, dan aku percaya kepada 
Kristus bahwa engkau akan dise-
lamatkan; dan aku berdoa kepada 
allah agar dia akan a membiarkan 
engkau hidup, untuk menyaksi-
kan kembalinya umat-Nya kepa-
da-Nya, atau kehancuran mereka 
sepenuhnya; karena aku tahu 
bahwa mereka mestilah binasa 
kecuali mereka b bertobat dan 
kembali kepada-Nya.

23 dan jika mereka binasa itu 
akan menjadi seperti orang-orang 
yared, karena kesengajaan hati 
mereka, a mengupayakan darah 
dan b pembalasan dendam.

24 dan jika demikian halnya 
bahwa mereka binasa, kita tahu 

bahwa banyak dari saudara kita 
telah a membelot kepada orang-
orang laman, dan banyak lagi 
yang juga akan membelot kepada 
mereka; karenanya, tulislah se-
dikit beberapa hal, jika engkau 
dibiarkan hidup dan aku akan 
binasa dan tidak melihat eng-
kau; tetapi aku percaya bahwa 
aku bisa menemui engkau segera, 
karena aku memiliki catatan-ca-
tatan sakral yang hendak aku  
b serahkan kepadamu.

25 Putraku, setialah kepada 
Kristus; dan semoga apa yang 
telah aku tuliskan tidak memi-
lukan engkau, menekan engkau 
sampai kematian; tetapi semoga 
Kristus mengangkat engkau, dan 
semoga a penderitaan dan kema-
tian-Nya, dan diperlihatkannya 
tubuh-Nya kepada leluhur kita, 
dan belas kasihan dan kepanjang-
sabaran-Nya, dan harapan akan 
kemuliaan-Nya dan akan b ke-
hidupan kekal, berdiam dalam  
c pikiranmu selamanya.

26 dan semoga kasih karunia 
allah Bapa, yang takhta-Nya ber-
ada tinggi di langit, dan tuhan 
kita yesus Kristus, yang duduk 
di a sisi kanan kekuasaan-Nya, 
sampai segala sesuatu akan men-
jadi tunduk kepada-Nya, berada, 
dan tinggal bersamamu selama-
nya. amin.

 20 a hel. 6:34–35.
 22 a morm. 8:3.
  b mal. 3:7;  

hel. 13:11;  
3 Ne. 10:6; 24:7.

 23 a morm. 4:11–12.

  b eter 15:15–31.
 24 a alma 45:14.
  b morm. 6:6.
 25 a PtS Pendamaian.
  b PtS Kehidupan 

Kekal.

  c PtS Pikiran.
 26 a luk. 22:69;  

Kis. 7:55–56;  
mosia 5:9;  
alma 28:12. 
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PaSal 10

Kesaksian tentang Kitab Mormon 
datang melalui kuasa Roh Kudus—
Karunia Roh diberikan kepada yang 
setia—Karunia-karunia rohani selalu 
menyertai iman—Kata-kata Moroni 
berbicara dari debu—Datanglah ke-
pada Kristus, disempurnakanlah 
di dalam Dia, dan kuduskanlah ji-
wamu. Kira-kira tahun 421 M.

Sekarang, aku, moroni, me-
nulis sedikit yang tampaknya 
baik bagiku; dan aku menu-
lis kepada saudara-saudaraku, 
a orang-orang laman; dan aku 
menghendaki agar mereka hen-
daknya tahu bahwa lebih dari 
empat ratus dan dua puluh ta-
hun telah berlalu sejak tanda 
diberikan tentang kedatangan  
Kristus.

2 dan aku a memeteraikan ca-
tatan ini, setelah aku mengucap-
kan beberapa kata dengan cara 
desakan kepadamu.

3 lihatlah, aku hendak men-
desakmu bahwa ketika kamu 
akan membaca hal-hal ini, jika 
adalah kebijaksanaan di dalam 
allah bahwa kamu akan memba-
canya, bahwa kamu akan ingat 
betapa telah penuh belas kasihan-
nya tuhan kepada anak-anak 

manusia, sejak penciptaan adam 
bahkan sampai ketika kamu akan 
menerima hal-hal ini, dan a mere-
nungkannya dalam b hatimu.

4 dan ketika kamu akan me-
nerima hal-hal ini, aku hendak 
mendesakmu agar kamu akan 
a bertanya kepada allah, Bapa 
yang Kekal, dalam nama Kristus, 
apakah hal-hal ini b tidaklah be-
nar; dan jika kamu akan bertanya 
dengan c hati yang tulus, dengan 
d maksud yang sungguh-sungguh, 
memiliki e iman kepada Kristus, 
dia akan f menyatakan g kebe-
naran darinya kepadamu, me-
lalui kuasa roh Kudus.

5 dan melalui kuasa roh Kudus 
kamu boleh a mengetahui b kebe-
naran akan segala hal.

6 dan apa pun yang baik adalah 
tepat dan benar; karenanya, tidak 
ada apa pun yang baik yang me-
nyangkal Kristus, tetapi menga-
kui bahwa dia ada.

7 dan kamu boleh tahu bahwa 
dia ada, melalui kuasa roh Ku-
dus; karenanya aku hendak 
mendesakmu agar kamu tidak 
menyangkal kuasa allah; karena 
dia bekerja melalui kuasa, a me-
nurut iman anak-anak manusia, 
yang sama hari ini dan besok, 
dan selamanya.

8 dan kembali, aku mende-

10 1 a a&P 10:48.
 2 a morm. 8:4, 13–14. 

PtS tulisan Suci—
tulisan suci yang di-
nubuatkan untuk 
tampil.

 3 a ul. 11:18–19. 
PtS merenungkan.

  b ul. 6:6–7.
 4 a PtS doa.
  b 1 Ne. 13:39; 14:30; 

mosia 1:6;  
eter 4:10–11; 5:3.

  c PtS Jujur, Kejujuran.
  d yak. 1:5–7;  

moro. 7:9.

  e PtS iman.
  f PtS Wahyu.
  g PtS Kebenaran.
 5 a a&P 35:19.  

PtS Karunia Pembe-
daan; Kesaksian.

  b yoh. 8:32.
 7 a 1 Ne. 10:17–19.
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sakmu, saudara-saudaraku, 
agar kamu tidak menyangkal 
a karunia allah, karena itu ada 
banyak; dan datang dari allah 
yang sama. dan ada cara-cara 
yang b berbeda bagaimana karu-
nia-karunia ini diberikan; tetapi 
adalah allah yang sama yang 
mengerjakan segalanya dalam 
segalanya; dan itu diberikan 
melalui pernyataan roh allah 
kepada manusia, untuk meng-
untungkan mereka.

9 Karena lihatlah, a kepada yang 
satu diberikan melalui roh allah, 
agar dia boleh b mengajarkan kata 
kebijaksanaan;

10 dan kepada yang lain, agar 
dia boleh mengajarkan kata pe-
ngetahuan melalui roh yang 
sama;

11 dan kepada yang lain, a iman 
yang amat besar; dan kepada 
yang lain, karunia b penyembuhan 
melalui roh yang sama;

12 dan lagi, kepada yang lain, 
agar dia boleh mengerjakan 
a mukjizat-mukjizat dahsyat;

13 dan lagi, kepada yang lain, 
agar dia boleh bernubuat menge-
nai segala sesuatu;

14 dan lagi, kepada yang lain, 
terlihatnya para malaikat dan 
roh-roh yang melayani;

15 dan lagi, kepada yang lain, 
segala jenis bahasa;

16 dan lagi, kepada yang lain, 
penafsiran bahasa-bahasa dan 
berbagai jenis a bahasa.

17 dan semua karunia ini da-
tang melalui roh Kristus; dan itu 
datang kepada setiap orang se-
cara perorangan, menurut yang 
dia kehendaki.

18 dan aku hendak mende-
sakmu, saudara-saudara terka-
sihku, agar kamu ingat bahwa 
a setiap karunia yang baik datang 
dari Kristus.

19 dan aku hendak mende-
sakmu, saudara-saudara terka-
sihku, agar kamu ingat bahwa 
dia adalah yang a sama kema-
rin, hari ini, dan selamanya, dan 
bahwa semua karunia ini yang 
mengenainya telah aku bicara-
kan, yang adalah rohani, tidak 
pernah akan diakhiri, bahkan 
selama dunia akan ada, kecua-
li menurut b ketidakpercayaan 
anak-anak manusia.

20 Karenanya, mestilah ada 
a iman; dan jika mesti ada iman 
mestilah juga ada harapan; dan 
jika mesti ada harapan mestilah 
juga ada kasih amal.

21 dan kecuali kamu memiliki 
a kasih amal kamu sekali-kali ti-
dak dapat diselamatkan di da-
lam kerajaan allah; tidak juga 
dapatlah kamu diselamatkan di 
dalam kerajaan allah jika kamu 

 8 a PtS Karunia roh.
  b a&P 46:15.
 9 a 1 Kor. 12:8–11;  

a&P 46:8–29.
  b a&P 88:77–79, 118.
 11 a PtS iman.

  b PtS Penyembuhan.
 12 a PtS mukjizat.
 16 a PtS Karunia Bahasa.
 18 a yak. 1:17.
 19 a ibr. 13:8.
  b moro. 7:37.

 20 a eter 12:3–37.
 21 a 1 Kor. 13:1–13;  

moro. 7:1, 42–48. 
PtS Kasih amal. 
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tidak memiliki iman; tidak juga 
dapatlah kamu jika kamu tidak 
memiliki harapan.

22 dan jika kamu tidak memi-
liki harapan kamu mestilah be-
rada dalam keputusasaan; dan 
keputusasaan datang karena 
kedurhakaan.

23 dan Kristus benar-benar ber-
firman kepada leluhur kita: a Jika 
kamu memiliki iman kamu dapat 
melakukan segala sesuatu yang 
adalah arif menurut-Ku.

24 dan sekarang, aku berkata 
kepada segenap ujung bumi—
bahwa jika harinya datang bahwa  
kuasa dan karunia allah akan di-
akhiri di antara kamu, itu akan ter-
jadi a karena b ketidakpercayaan.

25 dan celakalah bagi anak-
anak manusia jika ini keada-
annya; karena a tidak akan ada 
seorang pun yang melakukan 
yang baik di antara kamu, tidak 
tak satu pun. Karena jika ada 
satu di antara kamu yang me-
lakukan yang baik, dia akan be-
kerja melalui kuasa dan karunia  
allah.

26 dan celakalah mereka yang 
akan mengakhiri hal-hal ini dan 
mati, karena mereka a mati da-
lam b dosa-dosa mereka, dan me-
reka tidak dapat diselamatkan 
di dalam kerajaan allah; dan 
aku mengucapkannya menurut 

firman Kristus; dan aku tidak 
berdusta.

27 dan aku mendesakmu un-
tuk mengingat hal-hal ini; karena 
waktunya selekasnya tiba ketika 
kamu akan mengetahui bahwa 
aku tidak berdusta, karena kamu 
akan melihatku di meja pengha-
kiman allah; dan tuhan allah 
akan berfirman kepadamu: ti-
dakkah aku memaklumkan a fir-
man-Ku kepadamu, yang ditulis 
oleh pria ini, seperti seseorang 
yang b berseru dari yang mati, ya, 
bahkan seperti seseorang yang 
berbicara dari c debu?

28 aku memaklumkan hal-hal 
ini untuk penggenapan nubu-
at-nubuat itu. dan lihatlah, itu 
akan keluar dari mulut allah 
yang abadi; dan firman-Nya 
akan a mendesis dari angkatan 
ke angkatan.

29 dan allah akan memperli-
hatkan kepadamu, bahwa apa 
yang telah aku tuliskan adalah 
benar.

30 dan lagi aku hendak mende-
sakmu agar kamu akan a datang 
kepada Kristus, dan berpegang 
pada setiap karunia yang baik, 
dan b janganlah menyentuh ka-
runia yang jahat, tidak juga apa 
yang tidak bersih.

31 dan a bangunlah, dan bang-
kitlah dari debu, hai yerusalem; 

 23 a moro. 7:33.
 24 a moro. 7:37.
  b PtS Ketidakperca-

yaan.
 25 a tJS, mzm. 14:1–7; 

rm. 3:10–12.
 26 a yeh. 18:26–27;  

1 Ne. 15:32–33;  
mosia 15:26.

  b yoh. 8:21.
 27 a 2 Ne. 33:10–11.
  b 2 Ne. 3:19–20; 27:13; 

33:13;  
morm. 9:30.

  c yes. 29:4.
 28 a 2 Ne. 29:2.
 30 a 1 Ne. 6:4;  

morm. 9:27;  
eter 5:5.

  b alma 5:57.
 31 a yes. 52:1–2.
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ya, dan kenakanlah pakaianmu 
yang indah, hai putri b Sion; dan 
c perkuatlah d pasak-pasakmu 
dan perluaslah batas-batasmu 
selamanya, agar engkau boleh 
e tidak lagi dikacaukan, agar per-
janjian Bapa yang Kekal yang te-
lah dia buat kepadamu, hai bani 
israel, boleh digenapi.

32 ya,  a datanglah kepada 
Kristus, dan b disempurnakanlah 
di dalam dia, dan tolaklah dari 
dirimu segala kefasikan; dan jika 
kamu akan menolak dari dirimu 
segala kefasikan, dan c menga-
sihi allah dengan segala daya, 
pikiran dan kekuatanmu, maka 
kasih karunia-Nya cukuplah ba-
gimu, sehingga dengan kasih 
karunia-Nya kamu boleh men-
jadi sempurna di dalam Kristus; 
dan jika dengan d kasih karunia 
allah kamu adalah sempurna 
di dalam Kristus, kamu seka-
li-kali tidak dapat menyangkal 
kuasa allah.

33 dan lagi, jika kamu dengan 
kasih karunia allah adalah sem-
purna di dalam Kristus, dan ti-
dak menyangkal kuasa-Nya, 
maka kamu a dikuduskan di da-
lam Kristus dengan kasih karu-
nia allah, melalui penumpahan 
b darah Kristus, yang ada dalam 
perjanjian Bapa untuk c pengam-
punan akan dosa-dosamu, se-
hingga kamu menjadi d kudus, 
tanpa noda.

34 dan sekarang, aku meng-
ucapkan kepada semuanya, se-
lamat berpisah. aku segera pergi 
untuk a beristirahat di dalam 
b firdaus allah, sampai c roh dan 
tubuhku akan kembali d bersatu 
lagi, dan aku ditampilkan da-
lam kemenangan melalui e udara, 
untuk menemuimu di hadapan 
meja penghakiman yang f me-
nyenangkan dari g yehova yang 
agung, h hakim yang Kekal atas 
yang hidup maupun juga yang 
mati. amin.

 31 b PtS Sion.
  c yes. 54:2.
  d PtS Pasak.
  e eter 13:8.
 32 a mat. 11:28;  

2 Ne. 26:33;  
yakub 1:7;  
Omni 1:26.

  b mat. 5:48;  

3 Ne. 12:48. 
PtS Sempurna.

  c a&P 4:2; 59:5–6.
  d 2 Ne. 25:23.
 33 a PtS Pengudusan.
  b PtS Pendamaian.
  c PtS Pengampunan 

akan dosa-dosa.
  d PtS Kekudusan.

 34 a PtS istirahat.
  b PtS Firdaus.
  c PtS roh.
  d PtS Kebangkitan.
  e 1 tes. 4:17.
  f yakub 6:13.
  g PtS yehova.
  h PtS yesus Kristus—

hakim.

tamat
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PrAKAtA

Ajaran dan Perjanjian adalah suatu kumpulan wahyu ilahi dan maklu-
mat yang diilhami yang diberikan untuk penegakan dan pengaturan 

kerajaan Allah di atas bumi pada zaman terakhir. Walaupun sebagian besar 
bagian itu diarahkan kepada para anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang- 
Orang suci Zaman Akhir, pesan, peringatan, dan desakan itu adalah demi 
manfaat seluruh umat manusia dan memuat suatu ajakan kepada semua 
orang di mana pun untuk mendengar suara tuhan Yesus Kristus, berfirman 
kepada mereka untuk kesejahteraan duniawi mereka dan keselamatan abadi 
mereka.

sebagian besar wahyu dalam penyusunan ini diterima melalui joseph 
smith, jr., nabi dan presiden pertama Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang 
suci Zaman Akhir. Yang lain diterbitkan melalui beberapa penggantinya da-
lam Presidensi (lihat uraian judul untuk bagian 135, 136, dan 138, dan mak-
lumat resmi 1 dan 2).

Kitab Ajaran dan Perjanjian adalah salah satu kitab standar Gereja ber-
sama dengan Alkitab, Kitab mormon, dan mutiara yang sangat berharga. 
meskipun demikian, Ajaran dan Perjanjian unik karena bukanlah sebuah ter-
jemahan dari dokumen kuno, tetapi dari sumber modern dan diberikan oleh 
Allah melalui para nabi terpilih-nya untuk pemulihan pekerjaan kudus-nya 
dan penegakan kerajaan Allah di atas bumi pada zaman ini. dalam wahyu-
wahyu ini, seseorang mendengar suara yang lembut tetapi tegas dari tuhan 
Yesus Kristus, berfirman sekali lagi pada dispensasi kegenapan zaman; dan 
pekerjaan yang diawali di dalamnya adalah persiapan untuk kedatangan  
kedua-nya, dalam penggenapan akan dan dalam keselarasan dengan perka-
taan semua nabi kudus sejak dunia dimulai.

joseph smith, jr., lahir tanggal 23 desember 1805, di sharon, Windsor  
county, Vermont. selama kehidupan masa mudanya, dia pindah bersama  
keluarganya ke manchester, di sebelah barat new York. Adalah saat dia se-
dang tinggal di dekat manchester pada musim semi tahun 1820, ketika dia 
berusia empat belas tahun, dia mengalami penglihatan pertamanya, dimana 
dia dikunjungi secara pribadi oleh Allah, bapa Yang Kekal, dan Putra-nya 
Yesus Kristus. dia diberi tahu dalam penglihatan ini bahwa gereja Yesus Kristus 
yang sejati yang telah ditegakkan pada zaman Perjanjian baru, dan yang  
telah melaksanakan kegenapan injil, tidak ada lagi di atas bumi. Pernyataan- 
pernyataan ilahi lain mengikuti yang melaluinya dia diajar oleh banyak  
malaikat; diperlihatkan kepada dia bahwa Allah memiliki suatu pekerjaan 
khusus bagi dia untuk dilakukan di atas bumi dan bahwa melalui dia Gereja 
Yesus Kristus akan dipulihkan ke bumi.

dengan berlalunya waktu, joseph smith dimungkinkan melalui bantuan 
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ilahi untuk menerjemahkan dan menerbitkan Kitab mormon. sementara itu 
dia dan Oliver cowdery ditahbiskan pada imamat harun oleh Yohanes Pem-
baptis pada bulan mei 1829 (lihat A&P 13), dan segera setelah itu mereka juga 
ditahbiskan pada imamat melkisedek oleh para rasul zaman dahulu Petrus, 
Yakobus, dan Yohanes (lihat A&P 27:12). Penahbisan-penahbisan yang lain 
mengikuti yang melaluinya kunci-kunci imamat dianugerahkan ke atas diri 
mereka oleh musa, elia, elias, dan banyak nabi zaman dahulu (lihat A&P 110; 
128:18, 21). Penahbisan-penahbisan ini, sebetulnya, merupakan sebuah pe-
mulihan wewenang ilahi kepada manusia di atas bumi. Pada tanggal 6 April 
1830, di bawah arahan surgawi, nabi joseph smith mengorganisasi Gereja, 
dan demikianlah gereja Yesus Kristus yang sejati sekali lagi beroperasi sebagai 
sebuah lembaga di antara manusia, dengan wewenang untuk mengajarkan 
injil dan melaksanakan tata cara-tata cara keselamatan. (lihat mutiara yang 
sangat berharga, joseph smith—sejarah 1:1–75, dan A&P 20).

Wahyu-wahyu sakral ini diterima sebagai jawaban terhadap doa, pada 
waktu kebutuhan, dan hasil dari situasi kehidupan nyata yang melibatkan 
orang-orang yang nyata. nabi dan teman-teman sejawatnya mencari bimbing an 
ilahi, dan wahyu-wahyu ini menegaskan bahwa mereka menerimanya.  
dalam wahyu-wahyu ini orang melihat pemulihan dan penguakan injil Yesus 
Kristus dan pengantaran dispensasi kegenapan zaman. Pergerakan Gereja ke 
arah barat dari new York dan Pennsylvania ke Ohio, ke missouri, ke illinois, 
dan akhirnya ke Great basin Amerika sebelah barat dan perjuangan hebat  
dari para Orang suci dalam berusaha untuk membangun sion di atas bumi 
pada zaman modern juga diperlihatkan dalam wahyu-wahyu ini.

beberapa bagian yang lebih awal melibatkan masalah-masalah perihal  
penerjemahan dan penerbitan Kitab mormon (lihat bagian 3, 5, 10, 17, dan 19). 
beberapa bagian yang ada belakangan mencerminkan pekerjaan nabi joseph 
smith dalam membuat sebuah terjemahan Alkitab yang diilhami, yang pada 
saat itu banyak bagian ajaran besar diterima (lihat, sebagai contoh, bagian 37, 
45, 73, 76, 77, 86, 91, dan 132, yang masing-masing darinya memiliki beberapa 
hubungan langsung dengan terjemahan Alkitab).

dalam wahyu-wahyu ini, ajaran-ajaran injil dinyatakan dengan penjelas an 
tentang masalah mendasar seperti kodrat Ke-Allah-an, asal usul manusia,  
keadaan nyata setan, tujuan kefanaan, perlunya kepatuhan, kebutuhan  
untuk pertobatan, pekerjaan roh Kudus, tata cara dan pelaksanaan yang  
berkaitan dengan keselamatan, takdir bumi, kondisi masa depan manusia setelah  
Kebangkitan dan Penghakiman, kekekalan hubungan pernikahan, dan kodrat  
kekal keluarga. demikian juga, penguakan bertahap struktur adminis-
trasi Gereja diperlihatkan dengan pemanggilan uskup, Presidensi utama,  
dewan dua belas, tujuh Puluh dan pembentukan jabatan-jabatan ketua dan  
kuorum-kuorum lainnya. Akhirnya, kesaksian yang diberikan tentang Yesus 

. Kimball
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Kristus—keilahian-nya, keagungan-nya, kesempurnaan-nya, kasih-nya, dan 
kuasa penebusan-nya—membuat kitab ini bernilai besar bagi keluarga umat  
manusia dan lebih berharga daripada kekayaan seluruh bumi.

sejumlah wahyu diterbitkan di sion (independence), missouri, pada tahun 
1833, di bawah judul A Book of Commandments for the Government of the Church 
of Christ (Kitab Perintah-Perintah untuk Pengaturan Gereja Kristus). mengenai  
terbitan ini para penatua Gereja memberikan kesaksian khusyuk bahwa 
tuhan telah memberikan kesaksian kepada jiwa mereka bahwa wahyu-wahyu 
ini adalah benar. Karena tuhan melanjutkan untuk berkomunikasi dengan 
para hamba-nya, sebuah penyusunan yang diperluas diterbitkan dua tahun  
kemudian di Kirtland, Ohio, dengan judul Doctrine and Covenants of the Church 
of the Latter Day Saints (Ajaran dan Perjanjian Gereja Orang-Orang suci Zaman 
Akhir). Pada terbitan ini pada tahun 1835, kesaksian tertulis dari dua belas 
rasul dilampirkan sebagai berikut:

KesAKsiAn  
duA belAs rAsul tentAnG KebenArAn  

KitAb AjArAn dAn PerjAnjiAn
Kesaksian Para Saksi tentang Kitab Perintah-Perintah Tuhan, yang perintah-perintah 
itu Dia berikan kepada Gereja-Nya melalui Joseph Smith, Jun., yang ditetapkan oleh 
suara Gereja untuk tujuan ini:

Kami, oleh karena itu, merasa bersedia untuk memberikan kesaksian kepada 
seluruh dunia umat manusia, kepada setiap makhluk di atas muka bumi, bahwa 
tuhan telah memberikan kesaksian pada jiwa kami, melalui roh Kudus yang 
dicurahkan ke atas kami, bahwa perintah-perintah ini diberikan melalui ilham 
Allah, dan menguntungkan bagi semua orang, dan sesungguhnya benar.

Kami memberikan kesaksian ini kepada dunia, tuhan sebagai Penolong 
kami; dan adalah melalui kasih karunia Allah bapa, dan Putra-nya, Yesus 
Kristus, bahwa kami diizinkan untuk memiliki hak istimewa ini untuk mem-
berikan kesaksian ini kepada dunia, yang di dalamnya kami bersukacita 
dengan sangat, berdoa kepada tuhan selalu agar anak-anak manusia boleh 
diuntungkan olehnya.

nama-nama dua belas adalah:
thomas b. marsh
david W. Patten
brigham Young
heber c. Kimball

Orson hyde
Wm. e. mclellin
Parley P. Pratt
luke s. johnson

William smith
Orson Pratt
john F. boynton
lyman e. johnson



dalam edisi-edisi selanjutnya dari Ajaran dan Perjanjian, wahyu-wahyu 
tambahan atau catatan masalah-masalah lain telah ditambahkan, sebagai-
mana diterima dan disetujui oleh pertemuan atau konferensi Gereja yang 
berwenang.

mulai dengan edisi 1835, suatu rangkaian tujuh pelajaran teologi juga  
dimasukkan; ini berjudul Lectures on Faith (ceramah-ceramah tentang iman). 
ini telah dipersiapkan untuk kegunaan di sekolah Para nabi di Kirtland, 
Ohio, dari 1834 sampai 1835. Walaupun menguntungkan untuk ajaran dan  
petunjuk, ceramah-ceramah ini telah dihapuskan dari Ajaran dan Perjanjian 
sejak edisi 1921 karena itu bukan diberikan atau disajikan sebagai wahyu-
wahyu untuk seluruh Gereja.

Adalah terbukti bahwa beberapa kekhilafan telah terulang dalam edisi-
edisi yang lalu yang diterbitkan dalam bahasa inggris, terutama sekali da-
lam bagian-bagian sejarah dari uraian judul bagian. sebagai akibatnya, edisi  
ini memuat koreksi tanggal dan nama tempat dan juga beberapa koreksi ke-
cil lainnya ketika itu tampaknya pantas (seperti tidak diteruskannya nama- 
nama yang tidak lazim mulai dengan bagian 78). Perubahan ini telah dibuat 
sehingga membawa materi ini ke dalam kesepadanan dengan dokumen-
dokumen sejarah. Keistimewaan khusus yang lain dari edisi terakhir ini  
memasukkan peta-peta yang memperlihatkan lokasi geografis yang utama 
yang di dalamnya wahyu-wahyu diterima, ditambah peningkatan dalam  
rujuk silang, uraian judul bagian, dan ringkasan pokok masalah, yang semuanya  
dirancang untuk menolong para pembaca mengerti dan bersukacita dalam 
pesan tuhan sebagaimana diberikan dalam Ajaran dan Perjanjian.

Prakata untuk bagian-bagian Ajaran dan Perjanjian edisi bahasa inggris  
memuat rujukan pada History of the Church (sejarah Gereja). History of the 
Church adalah suatu laporan sejarah tujuh jilid Gereja Yesus Kristus dari Orang-
Orang suci Zaman Akhir dari 1820 sampai 1848. Karena jilid-jilid ini belum  
diterjemahkan dan tersedia hanya dalam bahasa inggris, kutipan-kutipan 
sumber History of the Church dalam prakata bagian dari edisi Ajaran dan  
Perjanjian ini merujuk pada jilid-jilid bahasa inggris dari sejarah ini.
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urutAn KrOnOlOGis dAri isi

Waktu Tempat Bagian
1823 september manchester, new York 2
1828 juli harmony, Pennsylvania 3

musim Panas harmony, Pennsylvania 10
1829 Februari harmony, Pennsylvania 4

maret harmony, Pennsylvania 5
April harmony, Pennsylvania 6, 7, 8, 9
mei harmony, Pennsylvania 11, 12, 13
juni Fayette, new York 14, 15, 16, 17, 18

1830 maret manchester, new York 19
April Fayette, new York 20*, 21
April manchester, new York 22, 23
juli harmony, Pennsylvania 24, 25, 26
Agustus harmony, Pennsylvania 27
september Fayette, new York 28, 29, 30, 31
Oktober Fayette, new York 32*, 33
november Fayette, new York 34
desember Fayette, new York 35, 36, 37

1831 januari Fayette, new York 38, 39, 40
Februari Kirtland, Ohio 41, 42, 43, 44
maret Kirtland, Ohio 45, 46, 47, 48, 49
mei Kirtland, Ohio 50
mei thompson, Ohio 51
juni Kirtland, Ohio 52, 53, 54, 55, 56
juli sion, jackson county, missouri 57
Agustus sion, jackson county, missouri 58, 59, 60
Agustus di dekat sungai missouri, 

missouri 61, 62
Agustus Kirtland, Ohio 63
september Kirtland, Ohio 64
Oktober hiram, Ohio 65
Oktober Orange, Ohio 66
november hiram, Ohio 1, 67, 68, 69, 133
november Kirtland, Ohio 70
desember hiram, Ohio 71
desember Kirtland, Ohio 72

1832 januari hiram, Ohio 73, 74
januari Amherst, Ohio 75
Februari hiram, Ohio 76
maret hiram, Ohio 77, 78, 79, 80, 81
April jackson county, missouri 82, 83
April independence, missouri 83
Agustus hiram, Ohio 99

* di atau di dekat tempat yang dimaksudkan.

vii



Waktu Tempat Bagian
september Kirtland, Ohio 84
november Kirtland, Ohio 85
desember Kirtland, Ohio 86, 87*, 88

1833 Februari Kirtland, Ohio 89
maret Kirtland, Ohio 90, 91, 92
mei Kirtland, Ohio 93, 94
juni Kirtland, Ohio 95, 96
Agustus Kirtland, Ohio 97, 98
Oktober Perrysburg, new York 100
desember Kirtland, Ohio 101

1834 Februari Kirtland, Ohio 102, 103
April Kirtland, Ohio 104*
juni sungai Fishing, missouri 105
november Kirtland, Ohio 106

1835 maret Kirtland, Ohio 107
Agustus Kirtland, Ohio 134
desember Kirtland, Ohio 108

1836 januari Kirtland, Ohio 137
maret Kirtland, Ohio 109
April Kirtland, Ohio 110
Agustus salem, massachusetts 111

1837 juli Kirtland, Ohio 112
1838 maret Far West, missouri 113*

April Far West, missouri 114, 115
mei spring hill, daviess county, 

missouri 116
juli Far West, missouri 117, 118, 119, 120

1839 maret Penjara liberty, clay county, 
missouri 121, 122, 123

1841 januari nauvoo, illinois 124
maret nauvoo, illinois 125
juli nauvoo, illinois 126

1842 september nauvoo, illinois 127, 128
1843 Februari nauvoo, illinois 129

April ramus, illinois 130
mei ramus, illinois 131
juli nauvoo, illinois 132

1844 juni nauvoo, illinois 135
1847 januari Winter Quarters (sekarang 

nebraska) 136
1890 Oktober salt lake city, utah maklumat resmi—1
1918 Oktober salt lake city, utah 138
1978 juni salt lake city, utah maklumat resmi—2
* di atau di dekat tempat yang dimaksudkan.
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   Ajaran dan Perjanjian

BAgiAn 1

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, pada saat konferensi 
khusus para penatua Gereja, diadakan di Hiram, Ohio, 1 November 1831 (History 
of the Church, 1:221–224). Banyak wahyu telah diterima dari Tuhan sebelum 
waktu ini, dan penyusunan ini untuk penerbitan dalam bentuk kitab adalah salah 
satu pokok utama yang disetujui pada konferensi itu. Bagian ini merupakan kata 
pengantar Tuhan tentang ajaran, perjanjian, dan perintah yang diberikan pada 
dispensasi ini.

1–7, Suara peringatan adalah kepada 
semua orang; 8–16, Kemurtadan dan 
kejahatan mendahului Kedatangan 
Kedua; 17–23, Joseph Smith dipanggil 
untuk memulihkan ke bumi kebenaran 
dan kuasa Tuhan; 24–33, Kitab Mor-
mon ditampilkan dan Gereja sejati 
ditegakkan; 34–36, Kedamaian akan 
diambil dari bumi; 37–39, Selidikilah 
perintah-perintah ini.

SimAklAH, hai kamu umat a ge-
reja-ku, firman suara Dia yang 

berdiam di tempat yang tinggi, 
dan yang b mata-nya tertuju ke atas 
semua orang; ya, sesungguhnya 
Aku berfirman: c Simaklah kamu 
orang-orang dari jauh; dan kamu 
yang berada di atas pulau-pulau di 
laut, dengarkanlah bersama.

2 karena sesungguhnya a suara 
Tuhan adalah kepada semua orang, 
dan b tak seorang pun lolos; dan tidak 
ada mata yang tidak akan melihat, 

tidak juga telinga yang tidak akan 
mendengar, tidak juga c hati yang 
tidak akan tertembus.

3 Dan yang a memberontak akan 
tertusuk dengan banyak dukacita; 
karena kedurhakaan mereka akan 
b dibicarakan di atas atap-atap ru-
mah, dan tindakan rahasia mereka 
akan diungkapkan.

4 Dan a suara peringatan akanlah 
kepada semua orang, melalui mulut 
para murid-ku, yang telah Aku pilih 
pada b zaman terakhir ini.

5 Dan mereka akan pergi dan tak 
seorang pun akan menahan mereka, 
karena Aku Tuhan telah memerin-
tahkan mereka.

6 lihatlah, inilah a wewenang-ku, 
dan wewenang para hamba-ku, 
dan kata pengantar-ku untuk kitab 
perintah-perintah-ku, yang telah 
Aku berikan kepada mereka untuk 
b diterbitkan bagimu, hai penghuni 
bumi.

1 1  a 3 ne. 27:3; A&P 20:1. 
PTS gereja Yesus 
kristus.

  b A&P 38:7–8.  
PTS ke-Allah-an.

  c Ul. 32:1.
 2 a A&P 133:16.

  b Flp. 2:9–11.
  c PTS Hati.
 3 a PTS Pemberontakan.
  b luk. 8:17; 12:3;  

2 ne. 27:11;  
morm. 5:8.

 4 a Yeh. 3:17–21; A&P 

63:37. PTS memper-
ingatkan; Pekerjaan 
misionaris.

  b PTS Zaman Akhir.
 6 a PTS Yesus kristus—

Wewenang.
  b A&P 72:21.



2Ajaran dan Perjanjian 1:7–17

7 karenanya, a takut dan gemetar-
lah, hai kamu orang-orang, karena 
apa yang telah Aku Tuhan tetapkan 
di dalamnya akan b digenapi.

8 Dan sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, agar mereka 
yang pergi, menyampaikan ka-
bar ini kepada penghuni bumi, 
kepada mereka kuasa diberikan 
untuk a memeteraikan baik di atas 
bumi maupun di dalam surga, 
yang tidak percaya dan yang 
b memberontak;

9 Ya, sesungguhnya, untuk meme-
teraikan mereka pada hari ketika 
a kemurkaan Allah akan dicurahkan 
ke atas yang b jahat tanpa batas—

10 Sampai a masanya ketika Tuhan 
akan datang untuk b mengganjar 
kepada setiap orang menurut c pe-
kerjaannya, dan d mengukurkan ke-
pada setiap orang menurut ukuran 
yang telah dia ukurkan kepada 
sesamanya.

11 karenanya suara Tuhan ada-
lah ke ujung-ujung bumi, agar 
semua yang mau mendengar boleh 
mendengar:

12 Bersiaplah kamu, bersiaplah 
kamu untuk apa yang akan datang, 
karena Tuhan sudah dekat;

13 Dan a amarah Tuhan tersulut, 
dan b pedang-nya dimandikan di 
dalam surga, dan itu akan jatuh ke 
atas penghuni bumi.

14 Dan a lengan Tuhan akan di-
ungkapkan; dan masanya datang 
ketika mereka yang tidak mau 
b mendengar suara Tuhan, tidak juga 
suara para hamba-nya, tidak juga 
c mengindahkan perkataan para nabi 
dan rasul, akan d disingkirkan dari 
antara orang-orang;

15 karena mereka telah a melen-
ceng dari b tata cara-tata cara-ku, 
dan telah c melanggar d perjanjian-ku 
yang abadi;

16 mereka tidak a mencari Tuhan 
untuk menegakkan kebenaran-nya, 
tetapi setiap orang berjalan pada b ja-
lannya c sendiri, dan menurut d rupa 
allahnya sendiri, yang rupanya ada 
dalam keserupaan dengan dunia, 
dan yang wujudnya berupa berhala, 
yang menjadi e tua dan akan binasa 
di Babilon, bahkan f Babilon yang 
besar, yang akan jatuh.

17 karenanya, Aku Tuhan, menge-
tahui malapetaka yang akan datang 
ke atas a penghuni bumi, meminta 
kepada hamba-ku Joseph Smith, 
Jun., dan berfirman kepadanya dari 

 7 a Ul. 5:29; Pkh. 12:13.
  b A&P 1:38.
 8 a PTS Pemeteraian.
  b PTS Pemberontakan.
 9 a Why. 19:15–16;  

1 ne. 22:16–17.
  b mosia 16:2;  

JS—m 1:31, 55.
 10 a PTS kedatangan 

kedua Yesus kristus.
  b Yeh. 7:4; A&P 56:19. 

PTS Yesus kristus—
Hakim.

  c Ams. 24:12;  

Alma 9:28; 41:2–5; 
A&P 6:33.

  d mat. 7:2.
 13 a A&P 63:6.
  b Yeh. 21:3; A&P 35:14.
 14 a Yes. 53:1.
  b 2 ne. 9:31;  

mosia 26:28.
  c A&P 11:2.
  d kis. 3:23; Alma 50:20; 

A&P 50:8; 56:3.
 15 a Yos. 23:16; Yes. 24:5.
  b PTS Tata Cara.
  c PTS kemurtadan.

  d PTS Perjanjian yang 
Baru dan Abadi.

 16 a mat. 6:33.
  b A&P 82:6.
  c Yes. 53:6.
  d kel. 20:4;  

3 ne. 21:17.  
PTS Pemujaan 
Berhala.

  e Yes. 50:9.
  f A&P 64:24; 

133:14. PTS Babel; 
keduniawian.

 17 a Yes. 24:1–6.



3 Ajaran dan Perjanjian 1:18–30

surga, dan memberinya perintah-
perintah;

18 Dan juga memberikan perin-
tah-perintah kepada yang lain, 
bahwa mereka hendaknya mem-
permaklumkan hal-hal ini kepada 
dunia; dan semua ini agar itu akan 
digenapi, yang ditulis oleh para 
nabi—

19 Apa yang a lemah dari dunia 
akan tampil dan mematahkan yang 
perkasa dan kuat, agar manusia 
hendaknya tidak menasihati se-
samanya, tidak juga b percaya pada 
lengan daging—

20 Tetapi agar setiap orang boleh 
a berbicara dalam nama Allah Tuhan, 
bahkan Juruselamat dunia;

21 Agar iman juga boleh mening-
kat di bumi;

22 Agar a perjanjian-ku yang abadi 
boleh ditegakkan;

23 Agar kegenapan a injil-ku boleh 
b dipermaklumkan oleh yang c lemah 
dan yang sederhana ke ujung-ujung 
dunia, dan di hadapan raja dan 
penguasa.

24 lihatlah, Aku adalah Allah dan 
telah memfirmankannya; a perintah-
perintah ini dari-ku, dan diberikan 
kepada para hamba-ku dalam 

kelemahan mereka, menurut cara 
b berbahasa mereka, agar mereka 
boleh sampai pada c pengertian.

25 Dan sejauh mereka khilaf itu 
boleh disingkapkan;

26 Dan sejauh mereka mencari 
a kebijaksanaan mereka boleh diberi 
petunjuk;

27 Dan sejauh mereka berdosa 
mereka boleh a didera, agar mereka 
boleh b bertobat;

28 Dan sejauh mereka a rendah hati 
mereka boleh dijadikan kuat, dan 
diberkati dari tempat yang tinggi, 
dan menerima b pengetahuan dari 
waktu ke waktu.

29 Dan setelah menerima catatan 
orang-orang nefi, ya, bahkan ham-
ba-ku Joseph Smith, Jun., akan 
memperoleh kuasa untuk mener-
jemahkan melalui belas kasihan 
Allah, melalui kuasa Allah, a kitab 
mormon.

30 Dan juga mereka kepada siapa 
perintah-perintah ini diberikan, 
akan memperoleh a kuasa untuk 
meletakkan landasan b gereja ini, 
dan untuk menampilkannya dari 
keadaan tak dikenal dan dari c kege-
lapan, satu-satunya d gereja yang se-
jati dan hidup di atas muka seluruh 

 19 a kis. 4:13;  
1 kor. 1:27;  
A&P 35:13;  
133:58–59.  
PTS lembut Hati, 
kelembutan Hati.

  b 2 ne. 28:31.  
PTS Percaya, 
kepercayaan.

 20 a PTS Bersaksi.
 22 a A&P 39:11.  

PTS Perjanjian;  
Perjanjian yang Baru 
dan Abadi.

 23 a PTS injil.
  b PTS Pekerjaan 

misionaris.
  c 1 kor. 1:26–29.
 24 a 2 ne. 33:10–11;  

moro. 10:27–28.
  b 2 ne. 31:3; Eter 12:39.
  c A&P 50:12. 

PTS Pengertian.
 26 a Yak. 1:5; A&P 42:68. 

PTS kebijaksanaan.
 27 a PTS Penderaan.
  b PTS Pertobatan.
 28 a PTS Rendah Hati, 

kerendahan Hati.
  b PTS Pengetahuan.
 29 a PTS kitab mormon.
 30 a A&P 1:4–5, 17–18.
  b PTS gereja Yesus 

kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman 
Akhir; Pemulihan 
injil.

  c PTS kegelapan 
Rohani.

  d Ef. 4:5, 11–14.  
PTS Tanda-Tanda 
gereja Sejati.



4Ajaran dan Perjanjian 1:31–39

bumi, yang dengannya Aku, Tuhan, 
sangat e berkenan, berfirman kepada 
gereja secara kolektif dan bukan 
secara individu—

31 karena Aku Tuhan tidak dapat 
memandang a dosa dengan tingkat 
perkenanan yang paling kecil;

32 Walaupun demikian, dia yang 
bertobat dan melakukan perintah-
perintah Tuhan akan a diampuni;

33 Dan dia yang tidak a bertobat, 
dari dia akan b diambil bahkan te-
rang yang telah dia terima; karena 
c Roh-ku tidak akan selalu d berjuang 
bersama manusia, firman Tuhan 
Semesta Alam.

34 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, hai peng-
huni bumi: Aku Tuhan bersedia 
menyingkapkan hal-hal ini kepada 
a semua daging;

35 karena Aku bukanlah a orang 
yang pilih kasih, dan menghen-
daki agar semua orang akan 
tahu bahwa b masanya selekasnya 
datang; jamnya belumlah seka-
rang, tetapi sudah di depan mata,  
ketika c kedamaian akan diambil 

dari bumi, dan d iblis akan me-
miliki kuasa atas kekuasaannya  
sendiri.

36 Dan juga Tuhan akan memiliki 
kuasa atas para a orang suci-nya, 
dan akan b memerintah di c tengah 
mereka, dan akan turun dalam 
d penghakiman atas e idumea, atau 
dunia.

37 Selidikilah a perintah-perintah 
ini, karena ini adalah benar dan 
pasti, dan nubuat dan b janji yang 
ada di dalamnya semuanya akan 
digenapi.

38 Apa yang telah Aku Tuhan fir-
mankan, telah Aku firmankan, dan 
Aku tidak memaafkan diri-ku; dan 
walaupun langit dan bumi berlalu, 
a firman-ku tidak akan berlalu, tetapi 
semuanya akan b digenapi, apakah 
melalui c suara-ku sendiri atau 
melalui suara para d hamba-ku, itu 
adalah e sama.

39 karena lihatlah, dan tengoklah, 
Tuhan adalah Allah, dan a Roh mem-
berikan kesaksian, dan kesaksian itu 
benar, dan b kebenaran tetap tinggal 
selama-lamanya. Amin.

 30 e A&P 38:10.
 31 a Alma 45:16;  

A&P 24:2.  
PTS Dosa.

 32 a A&P 58:42–43. 
PTS mengampuni.

 33 a mosia 26:32.
  b Alma 24:30;  

A&P 60:2–3.
  c PTS Roh kudus.
  d kej. 6:3;  

2 ne. 26:11;  
morm. 5:16;  
Eter 2:15;  
moro. 9:4.

 34 a mat. 28:19;  
A&P 1:2; 42:58.

 35 a Ul. 10:17;  

kis. 10:34;  
moro. 8:12;  
A&P 38:16.

  b PTS Zaman Akhir.
  c A&P 87:1–2.  

PTS Damai, keda-
maian; Tanda-Tanda 
Zaman.

  d PTS iblis.
 36 a PTS Orang Suci.
  b PTS Yesus kristus—

Pemerintahan 
milenium kristus.

  c Za. 2:10–11;  
A&P 29:11; 
84:118–119.

  d PTS menghakimi.
  e PTS Dunia.

 37 a PTS Tulisan Suci.
  b A&P 58:31; 62:6; 

82:10.
 38 a 2 Raj. 10:10;  

mat. 5:18; 24:35;  
2 ne. 9:16;  
JS—m 1:35.

  b A&P 101:64.
  c Ul. 18:18;  

A&P 18:33–38; 21:5. 
PTS Suara; Wahyu.

  d PTS nabi.
  e PTS mendukung 

Pemimpin gereja; 
Wewenang.

 39 a 1 Yoh. 5:6;  
A&P 20:27; 42:17.

  b PTS kebenaran.



5 Ajaran dan Perjanjian 2:1–3:2

BAgiAn 2

Sebuah kutipan dari perkataan malaikat Moroni kepada Joseph Smith sang Nabi, 
saat di dalam rumah ayah Nabi di Manchester, New York, pada malam tanggal 
21 September 1823 (History of the Church, 1:12). Moroni adalah yang terakhir 
dari sederetan panjang sejarawan yang telah membuat catatan yang sekarang ada 
di hadapan dunia sebagai Kitab Mormon. (Bandingkan dengan Maleakhi 4:5–6; 
juga bagian 27:9; 110:13–16; dan 128:18.)

1, Elia akan mengungkapkan imamat; 
2–3, Janji-janji leluhur tertanam dalam 
hati anak-anak.

LiHATlAH, Aku akan meng-
ungkapkan kepadamu imamat, 

melalui tangan a Elia sang nabi, 
sebelum kedatangan hari Tuhan 
yang b besar dan mengerikan.

2 Dan a dia akan menanamkan 
dalam hati anak-anak b janji-janji 
yang dibuat kepada leluhur, dan hati 
anak-anak akan berpaling kepada 
leluhur mereka.

3 Jika tidak demikian, seluruh 
bumi akan sepenuhnya dilenyapkan 
pada kedatangan-nya.

BAgiAn 3

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Harmony, Pennsylvania, 
Juli 1828, sehubungan dengan hilangnya 116 halaman naskah yang diterjemahkan 
dari bagian pertama Kitab Mormon, yang disebut kitab Lehi. Nabi dengan enggan 
telah memperkenankan halaman-halaman ini untuk diserahkan dari penjagaan-
nya kepada penjagaan Martin Harris, yang telah melayani untuk periode yang 
singkat sebagai tenaga penulis dalam penerjemahan Kitab Mormon. Wahyu 
ini diberikan melalui Urim dan Tumim. (History of the Church, 1:21–23.)  
(Lihat bagian 10.)

1–4, Lintasan Tuhan adalah satu ling-
karan kekal; 5–15, Joseph Smith mesti 
bertobat atau kehilangan karunia untuk 
menerjemahkan; 16–20, Kitab Mormon 
tampil untuk menyelamatkan benih 
keturunan Lehi.

a PEkERJAAn, dan rancangan, 
dan tujuan Allah tidak dapat 

digagalkan, tidak juga itu dapat 
menjadi tak berarti apa pun.

2 karena a Allah tidak berjalan di 
jalan yang berliku-liku, tidak juga 

2 1 a mal. 4:5–6;  
3 ne. 25:5–6;  
A&P 110:13–15; 128:17;  
JS—S 1:38–39. 
PTS Elia; kunci-kunci 

imamat.
  b A&P 34:6–9; 43:17–26.
 2 a A&P 27:9; 98:16–17.
  b PTS keselamatan 

bagi yang mati; 

Pemeteraian.
3 1 a mzm. 8:4–10;  

A&P 10:43.
 2 a Alma 7:20.  

PTS ke-Allah-an.



6Ajaran dan Perjanjian 3:3–13

Dia berbelok ke kanan tidak juga 
ke kiri, tidak juga Dia berubah dari 
apa yang telah Dia firmankan, oleh 
karena itu jalan-nya adalah lurus, 
dan b lintasan-nya adalah satu ling-
karan kekal.

3 ingatlah, ingatlah bahwa bukan-
lah a pekerjaan Allah yang digagal-
kan, tetapi pekerjaan manusia;

4 karena walaupun seseorang bisa 
memperoleh banyak wahyu, dan 
memiliki kuasa untuk melakukan 
banyak pekerjaan dahsyat, namun 
jika dia a sesumbar akan kekuatannya 
sendiri, dan melecehkan b nasihat-na-
sihat Allah, dan mengikuti perintah 
dari kehendak dan hasrat c badaninya 
sendiri, dia mesti jatuh dan menda-
tangkan d pembalasan dari seorang 
Allah yang adil ke atas dirinya.

5 lihatlah, kamu telah dipercayai 
dengan hal-hal ini, tetapi betapa 
ketatnya perintah-perintahmu; 
dan ingatlah juga janji-janji yang 
dibuat kepadamu, jika kamu tidak 
melanggarnya.

6 Dan lihatlah, betapa seringnya 
kamu telah a melanggar perintah dan 
hukum Allah, dan telah meneruskan 
dalam b bujukan manusia.

7 karena, lihatlah, kamu hen-
daknya tidak lebih a takut kepada 
manusia daripada kepada Allah. 
Walaupun manusia melecehkan 

nasihat-nasihat Allah, dan b mere-
mehkan firman-nya—

8 namun kamu semestinya setia; 
dan Dia akan mengulurkan lengan-
nya dan mendukungmu melawan 
segala a panah berapi b lawan; dan 
Dia akan besertamu dalam setiap 
waktu c kesusahan.

9 lihatlah, engkau adalah Joseph, 
dan engkau dipilih untuk melaku-
kan pekerjaan Tuhan, tetapi karena 
pelanggaran, jika engkau tidak ma-
was diri engkau akan jatuh.

10 Tetapi ingatlah, Allah penuh 
belas kasihan; oleh karena itu, ber-
tobatlah dari apa yang telah engkau 
lakukan yang bertentangan dengan 
perintah yang Aku berikan kepa-
damu, dan engkau masih dipilih, 
dan kembali dipanggil pada pe-
kerjaan itu;

11 kecuali engkau melakukan 
ini, engkau akan diserahkan dan 
menjadi seperti orang lain, dan tidak 
lagi memiliki karunia.

12 Dan ketika engkau menyerah-
kan apa yang telah Allah berikan 
kepadamu penglihatan dan kuasa 
untuk a menerjemahkan, engkau 
menyerahkan apa yang sakral ke 
dalam tangan b orang yang jahat,

13 Yang telah melecehkan nasihat-
nasihat Allah, dan telah melanggar 
janji-janji paling sakral yang dibuat 

 2 b 1 ne. 10:18–19;  
A&P 35:1.

 3 a kis. 5:38–39;  
morm. 8:22;  
A&P 10:43.

 4 a A&P 84:73. 
PTS kesombongan.

  b Yakub 4:10;  
Alma 37:37.  
PTS nasihat; 

Perintah-Perintah 
Allah.

  c PTS Badani.
  d PTS Pembalasan.
 6 a A&P 5:21;  

JS—S 1:28–29.
  b A&P 45:29; 46:7.
 7 a mzm. 27:1; luk. 9:26; 

A&P 122:9.  
PTS Berani, 

keberanian; Takut.
  b im. 26:42–43;  

1 ne. 19:7;  
Yakub 4:8–10.

 8 a Ef. 6:16; 1 ne. 15:24;  
A&P 27:17.

  b PTS iblis.
  c Alma 38:5.
 12 a A&P 1:29; 5:4.
  b A&P 10:6–8.



7 Ajaran dan Perjanjian 3:14–20

di hadapan Allah, dan telah bergan-
tung pada pertimbangannya sendiri 
dan a sesumbar akan kebijaksanaan-
nya sendiri.

14 Dan inilah alasannya sehingga 
engkau telah kehilangan hak istime-
wamu untuk suatu masa—

15 karena engkau telah membiar-
kan nasihat a pengarahmu dipijak-
pijak sejak awal.

16 Walaupun demikian, pekerja-
an-ku akan menyebar luas, karena 
sejauh pengetahuan tentang seorang 
a Juruselamat telah datang ke dunia, 
melalui b kesaksian orang-orang 
Yahudi, demikian pula c pengeta-
huan tentang seorang Juruselamat 
akan datang kepada umat-ku—

17 Dan kepada a orang-orang 
nefi, dan orang-orang Yakub, dan 
orang-orang Yusuf, dan orang-orang 
Zoram, melalui kesaksian leluhur 
mereka—

18 Dan a kesaksian ini akan sampai 
pada pengetahuan tentang b orang-

orang laman, dan orang-orang 
lemuel, dan orang-orang ismael, 
yang c merosot dalam ketidakper-
cayaan karena kedurhakaan leluhur 
mereka, yang telah Tuhan biarkan 
untuk d menghancurkan saudara-
saudara mereka orang-orang nefi, 
karena kedurhakaan mereka dan 
kekejian mereka.

19 Dan untuk a tujuan khusus ini 
b lempengan-lempengan ini dipeli-
hara, yang memuat catatan-catatan 
ini—sehingga c janji-janji Tuhan bo-
leh digenapi, yang Dia buat kepada 
umat-nya;

20 Dan agar a orang-orang laman 
boleh sampai pada pengetahuan 
tentang leluhur mereka, dan agar 
mereka boleh mengetahui janji-janji 
Tuhan, dan agar mereka boleh b me-
mercayai injil dan c bersandar pada 
jasa Yesus kristus, dan d dimuliakan 
melalui iman dalam nama-nya, dan 
agar melalui pertobatan mereka, me-
reka boleh diselamatkan. Amin.

BAgiAn 4

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada ayahnya,  
Joseph Smith, Sr., di Harmony, Pennsylvania, Februari 1829 (History of the 
Church, 1:28).

1–4, Pelayanan yang gagah berani 
menyelamatkan para pelayan rohani 
Tuhan; 5–6, Sifat keallahan menjadikan 

mereka memenuhi syarat untuk pela-
yanan; 7, Apa yang dari Allah mestilah 
dicari.

 13 a PTS kesombongan.
 15 a YAiTU Tuhan.
 16 a PTS Juruselamat.
  b 1 ne. 13:23–25;  

2 ne. 29:4–6.
  c mosia 3:20.
 17 a 2 ne. 5:8–9.
 18 a PTS kitab mormon.

  b 2 ne. 5:14;  
Enos 1:13–18.

  c 2 ne. 26:15–16.
  d morm. 8:2–3.
 19 a 1 ne. 9:3, 5.
  b PTS lempengan- 

lempengan Emas.
  c 3 ne. 5:14–15;  

A&P 10:46–50.
 20 a 2 ne. 30:3–6;  

A&P 28:8; 49:24.
  b morm. 3:19–21.
  c 2 ne. 31:19;  

moro. 6:4.
  d moro. 7:26, 38.



8Ajaran dan Perjanjian 4:1–5:1

SEkARAng, lihatlah, suatu pe-
kerjaan yang a menakjubkan 

hampir tampil di antara anak-anak 
manusia.

2 Oleh karena itu, hai kamu yang 
mulai dalam a pelayanan bagi Allah, 
pastikanlah bahwa kamu b mela-
yani-nya dengan segenap c hati, 
daya, pikiran dan kekuatanmu, 
agar kamu boleh berdiri d tanpa 
salah di hadapan Allah pada hari  
terakhir.

3 Oleh karena itu, jika kamu me-
miliki hasrat untuk melayani Allah 
kamu a dipanggil pada pekerjaan 
itu;

4 karena lihatlah a ladang telah 
putih siap b dipanen; dan tengoklah, 

dia yang mengayunkan sabitnya 
dengan dayanya, orang yang sama 
menyimpan dalam c persediaan agar 
dia tidak binasa, tetapi membawa 
keselamatan pada jiwanya;

5 Dan a iman, b harapan, c kasih 
amal dan d kasih, dengan suatu e pan-
dangan tunggal pada f kemuliaan 
Allah, menjadikan dia memenuhi 
syarat bagi pekerjaan itu.

6 ingatlah iman, a kebajikan, pe-
ngetahuan, kesahajaan, b kesabaran, 
kebaikan hati persaudaraan, kesa-
lehan, kasih amal, c kerendahan hati, 
d ketekunan.

7 a mintalah, dan kamu akan mene-
rima; ketuklah, dan akan dibukakan 
bagimu. Amin.

BAgiAn 5

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Harmony, Pennsylvania, 
Maret 1829, atas permintaan Martin Harris (History of the Church, 1:28–31).

1–10, Angkatan ini akan menerima 
firman Tuhan melalui Joseph Smith; 
11–18, Tiga saksi akan bersaksi tentang 
Kitab Mormon; 19–20, Firman Tuhan 
akan terbukti seperti pada zaman sebe-
lumnya; 21–35, Martin Harris boleh 
bertobat dan menjadi salah seorang 
saksi.

LiHATlAH, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa karena hamba-ku 

a martin Harris telah menghasratkan 
suatu kesaksian dari tangan-ku, 
bahwa kamu, hamba-ku Joseph 
Smith, Jun., telah memperoleh 
b lempengan-lempengan yang me-
ngenainya kamu telah bersaksi dan 

4 1 a Yes. 29:14;  
1 ne. 14:7; 22:8;  
A&P 6:1; 18:44.  
PTS Pemulihan injil.

 2 a PTS Pelayanan.
  b Yos. 22:5; 1 Sam. 7:3; 

A&P 20:19; 76:5.
  c PTS Hati; Pikiran.
  d 1 kor. 1:8; Yakub 1:19; 

3 ne. 27:20.
 3 a A&P 11:4, 15; 

36:5; 63:57. 

PTS Pemanggilan.
 4 a Yoh. 4:35;  

Alma 26:3–5;  
A&P 11:3; 33:3, 7.

  b PTS Panen.
  c 1 Tim. 6:19.
 5 a PTS iman.
  b PTS Harapan.
  c PTS kasih Amal.
  d PTS kasih.
  e mzm. 141:8; mat. 

6:22; morm. 8:15.

  f PTS kemuliaan.
 6 a PTS kebajikan.
  b PTS Sabar, kesabaran.
  c PTS Rendah Hati, 

kerendahan Hati.
  d PTS ketekunan.
 7 a mat. 7:7–8; 2 ne. 32:4. 

PTS Doa.
5 1 a A&P 5:23–24;  

JS—S 1:61.
  b PTS lempengan- 

lempengan Emas.



9 Ajaran dan Perjanjian 5:2–11

memberikan kesaksian bahwa telah 
kamu terima dari-ku;

2 Dan sekarang, lihatlah, ini akan 
kamu katakan kepadanya—Dia 
yang berfirman kepadamu, ber-
firman kepadamu: Aku, Tuhan, 
adalah Allah, dan telah memberi-
kan benda-benda ini kepadamu, 
hamba-ku Joseph Smith, Jun., dan 
telah memerintahkanmu agar kamu 
hendaknya berdiri sebagai seorang 
a saksi untuk benda-benda ini;

3 Dan Aku telah sebabkan kamu 
agar kamu hendaknya masuk ke 
dalam sebuah perjanjian dengan-ku, 
agar kamu janganlah memperlihat-
kannya kecuali kepada a orang-orang 
itu kepada siapa Aku perintahkan 
kepadamu; dan kamu tidak me-
miliki b kuasa atasnya kecuali Aku 
memberikannya kepadamu.

4 Dan kamu memiliki karunia 
untuk menerjemahkan lempengan-
lempengan itu; dan inilah karunia 
pertama yang Aku limpahkan ke 
atas dirimu; dan Aku telah meme-
rintahkan agar kamu hendaknya 
tidak mengupayakan karunia lain 
sampai tujuan-ku digenapi di dalam 
ini; karena Aku tidak akan memberi 
kepadamu karunia lain sampai itu 
selesai.

5 Sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa celaka akan 
datang kepada penghuni bumi 

jika mereka a tidak akan menyimak 
firman-ku;

6 karena setelah ini kamu akan 
a ditahbiskan dan pergi dan me-
nyampaikan b firman-ku kepada 
anak-anak manusia.

7 lihatlah, jika mereka tidak mau 
a memercayai firman-ku, mereka 
tidak akan memercayaimu, ham-
ba-ku Joseph, jika mungkin agar 
kamu hendaknya memperlihat-
kan kepada mereka semua benda 
ini yang telah Aku percayakan 
kepadamu.

8 Ah, angkatan yang a tidak percaya 
dan b degil ini—amarah-ku tersulut 
terhadap mereka.

9 lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku telah 
a mencadangkan benda-benda itu 
yang telah Aku percayakan kepa-
damu, hamba-ku Joseph, untuk su-
atu tujuan yang bijak di dalam Aku, 
dan itu akan disingkapkan kepada 
angkatan-angkatan mendatang;

10 Tetapi angkatan ini akan mem-
peroleh firman-ku melalui kamu;

11 Dan di samping kesaksianmu, 
a kesaksian dari tiga orang ham-
ba-ku, yang akan Aku panggil 
dan tahbiskan, kepada siapa akan 
Aku perlihatkan benda-benda ini, 
dan mereka akan pergi dengan 
firman-ku yang diberikan melalui 
kamu.

 2 a PTS Saksi.
 3 a 2 ne. 27:13. lihat 

juga kesaksian Tiga 
Saksi dan kesaksian 
Delapan Saksi pada 
halaman-halaman 
pendahuluan kitab 
mormon.

  b 2 ne. 3:11.
 5 a Yer. 26:4–5;  

Alma 5:37–38;  
A&P 1:14.

 6 a A&P 20:2–3. 
PTS Penahbisan.

  b 2 ne. 29:7.
 7 a luk. 16:27–31;  

A&P 63:7–12.
 8 a PTS ketidakperca-

yaan.
  b morm. 8:33. 

PTS kesombongan.
 9 a Alma 37:18.
 11 a 2 ne. 27:12; Eter 5:3–4;  

A&P 17:1–5.
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12 Ya, mereka akan mengetahui 
dengan suatu kepastian bahwa ben-
da-benda ini adalah benar, karena 
dari surga akan Aku maklumkan 
itu kepada mereka.

13 Aku akan memberikan mereka 
kuasa agar mereka boleh melihat 
dan memandang benda-benda ini 
seperti adanya;

14 Dan kepada a tak seorang pun 
yang lain akan Aku berikan kuasa 
ini, untuk menerima kesaksian yang 
sama ini di antara angkatan ini, di 
dalam ini awal bangkitnya dan 
tampilnya b gereja-ku dari padang 
belantara—jernih bagaikan c bulan, 
dan cemerlang bagaikan matahari, 
dan menakutkan bagaikan suatu 
pasukan dengan bendera.

15 Dan kesaksian tiga orang 
a saksi akan Aku wartakan tentang 
firman-ku.

16 Dan lihatlah, barang siapa 
a percaya pada firman-ku, mereka 
akan Aku b kunjungi dengan c per-
nyataan d Roh-ku; dan mereka akan 
e dilahirkan dari-ku, bahkan dari air 
dan dari Roh—

17 Dan kamu masih mesti me-
nunggu beberapa saat lagi, karena 
kamu belum a ditahbiskan—

18 Dan kesaksian mereka akan 
juga menyebar luas hingga a peng-

hukuman angkatan ini jika me-
reka mengeraskan hati mereka 
menentangnya;

19 karena a pencambukan yang 
memusnahkan akan menyebar luas 
di antara penghuni bumi, dan akan 
berlanjut untuk dicurahkan dari 
waktu ke waktu, jika mereka tidak 
b bertobat, sampai bumi c kosong, 
dan penghuninya dilalap api dan 
sepenuhnya dihancurkan oleh ke-
cemerlangan d kedatangan-ku.

20 lihatlah, aku memberi tahu 
kamu hal-hal ini, bahkan seperti Aku 
juga a memberi tahu orang-orang 
tentang kehancuran Yerusalem; 
dan b firman-ku akan terbukti pada 
waktu ini sebagaimana hingga kini 
itu telah terbukti.

21 Dan sekarang Aku memerintah-
kanmu, hamba-ku Joseph, untuk 
bertobat dan berjalan dengan lebih 
lurus di hadapan-ku, dan tidak lagi 
menyerah pada bujukan manusia;

22 Dan agar kamu teguh dalam 
a menaati perintah-perintah-ku 
dengan apa Aku telah memerintah-
kanmu; dan jika kamu melakukan 
ini, lihatlah Aku memberimu ke-
hidupan kekal, bahkan jika kamu 
akan b dibunuh.

23 Dan sekarang, lagi, Aku berfir-
man kepadamu, hamba-ku Joseph, 

 14 a 2 ne. 27:13.
  b PTS gereja Yesus 

kristus; Pemulihan 
injil.

  c A&P 105:31; 109:73.
 15 a A&P 17:1–5. 

PTS Saksi kitab 
mormon.

 16 a Eter 4:11.
  b 1 ne. 2:16.
  c A&P 8:1–3.
  d PTS Roh kudus.

  e PTS Baptis, Baptisan; 
Dilahirkan kembali; 
karunia Roh kudus.

 17 a PTS Penahbisan; 
Wewenang.

 18 a 1 ne. 14:7;  
A&P 20:13–15.

 19 a A&P 29:8; 35:11;  
43:17–27.  
PTS Tanda-Tanda  
Zaman; Zaman 
Akhir.

  b PTS Pertobatan.
  c Yes. 24:1, 5–6.
  d Yes. 66:15–16;  

A&P 133:41.  
PTS kedatangan  
kedua Yesus kristus.

 20 a 1 ne. 1:18; 2 ne. 25:9.
  b A&P 1:38.
 22 a PTS Patuh, 

kepatuhan.
  b Alma 60:13;  

A&P 6:30; 135:1–7.
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mengenai a pria yang menghasratkan 
kesaksian—

24 lihatlah, Aku berfirman kepa-
danya, dia mempermuliakan diri-
nya dan tidak merendahkan hatinya 
dengan cukup di hadapan-ku; tetapi 
jika dia akan membungkukkan diri 
di hadapan-ku, dan merendahkan 
hatinya dengan doa yang amat 
kuat dan iman, dengan ketulusan 
hatinya, maka akan Aku kabulkan 
kepadanya a pemandangan akan 
benda-benda yang dia hasratkan 
untuk lihat.

25 Dan kemudian dia akan berkata 
kepada orang-orang dari angkatan 
ini: lihatlah, aku telah melihat 
benda-benda yang telah Tuhan 
perlihatkan kepada Joseph Smith, 
Jun., dan aku a tahu dengan suatu 
kepastian bahwa itu adalah benar, 
karena aku telah melihatnya, karena 
itu telah diperlihatkan kepadaku 
melalui kuasa Allah dan bukan dari 
manusia.

26 Dan Aku Tuhan memerintah-
kannya, hamba-ku martin Harris, 
bahwa dia tidak akan berkata apa 
pun lagi kepada mereka mengenai 
benda-benda ini, kecuali dia akan 
berkata: Aku telah melihatnya, dan 
itu telah diperlihatkan kepadaku 
melalui kuasa Allah; dan inilah per-
kataan yang akan dia katakan.

27 Tetapi jika dia menyangkal 
ini dia akan melanggar perjanjian 
yang telah dia sebelumnya perjan-
jikan dengan-ku, dan lihatlah, dia 
dihukum.

28 Dan sekarang, kecuali dia me-
rendahkan hatinya dan mengakui 
kepada-ku apa yang telah dia la-
kukan yang adalah keliru, dan 
mengikat perjanjian dengan-ku 
bahwa dia akan menaati perintah-
perintah-ku, dan menjalankan iman 
kepada-ku, lihatlah, Aku berfirman 
kepadanya, dia tidak akan memper-
oleh pemandangan serupa itu, ka-
rena Aku tidak akan mengabulkan 
kepadanya pemandangan tentang 
benda-benda yang mengenainya 
telah Aku firmankan.

29 Dan jika ini keadaannya, Aku 
memerintahkanmu, hamba-ku 
Joseph, agar kamu hendaknya me-
ngatakan kepadanya, bahwa dia 
hendaknya tidak melakukan apa 
pun lagi, tidak juga menyusah-
kan-ku lagi mengenai masalah ini.

30 Dan jika ini keadaannya, li-
hatlah, Aku berfirman kepadamu 
Joseph, ketika engkau telah me-
nerjemahkan beberapa halaman 
lagi engkau hendaknya berhenti 
untuk suatu masa, bahkan sampai 
Aku memerintahkan engkau lagi; 
kemudian engkau boleh menerje-
mahkan lagi.

31 Dan kecuali engkau melakukan 
ini, lihatlah, engkau tidak akan me-
miliki lagi karunia, dan Aku akan 
mengambil benda-benda yang telah 
Aku percayakan kepadamu.

32 Dan sekarang, karena Aku 
melihat sebelumnya penantian 
untuk menghancurkan engkau, ya, 
Aku melihat sebelumnya bahwa 

 23 a A&P 5:1.
 24 a lihat kesaksian  

Tiga Saksi pada 

halaman-halaman 
pendahuluan kitab 
mormon.

 25 a Eter 5:3. 
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jika hamba-ku martin Harris tidak 
merendahkan hatinya dan mene-
rima kesaksian dari tangan-ku, 
bahwa dia akan jatuh ke dalam 
pelanggaran;

33 Dan ada banyak orang yang 
menantikan untuk a menghancur-
kan engkau dari atas muka bumi; 
dan karena alasan ini, agar masa 
hidupmu boleh diperpanjang, telah 
Aku berikan kepadamu perintah-
perintah ini.

34 Ya, karena alasan ini Aku telah 
berfirman: Berhentilah, dan tetaplah 
bergeming sampai Aku meme-
rintahkan engkau, dan Aku akan 
a menyediakan sarana yang dengan-
nya engkau boleh merampungkan 
apa yang telah Aku perintahkan 
kepadamu.

35 Dan jika engkau a setia dalam 
menaati perintah-perintah-ku, 
engkau akan b diangkat pada hari 
terakhir. Amin.

BAgiAn 6

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Oliver Cowdery, di 
Harmony, Pennsylvania, April 1829 (History of the Church, 1:32–35). Oliver 
Cowdery memulai kerjanya sebagai tenaga penulis dalam penerjemahan Kitab 
Mormon, tanggal 7 April 1829. Dia telah menerima suatu pernyataan ilahi akan 
kebenaran kesaksian Nabi perihal lempengan-lempengan yang di atasnya terukir 
catatan Kitab Mormon. Nabi bertanya kepada Tuhan melalui Urim dan Tumim 
dan menerima tanggapan ini.

1–6, Para pekerja di ladang Tuhan 
memperoleh keselamatan; 7–13, Tidak 
ada karunia yang lebih besar daripada 
karunia keselamatan; 14–27, Suatu 
kesaksian tentang kebenaran datang 
melalui kuasa Roh; 28–37, Pandanglah 
kepada Kristus, dan lakukanlah yang 
baik secara berkelanjutan.

SUATU pekerjaan yang besar dan 
a menakjubkan hampir tampil 

kepada anak-anak manusia.
2 lihatlah, Aku adalah Allah; in-

dahkanlah a firman-ku, yang hidup 

dan penuh kuasa, b lebih tajam dari-
pada sebilah pedang bermata dua, 
untuk pembelahan baik tulang sendi 
maupun sumsum; oleh karena itu 
indahkanlah firman-ku.

3 lihatlah, a ladang telah putih siap 
dipanen; oleh karena itu, barang 
siapa berhasrat untuk menuai, bi-
arlah dia mengayunkan sabitnya 
dengan dayanya, dan menuai saat 
hari berlangsung, agar dia boleh 
menyimpan baik-baik bagi jiwanya 
keselamatan abadi di dalam kera-
jaan Allah.

 33 a A&P 10:6; 38:13, 28.
 34 a 1 ne. 3:7.
 35 a kel. 15:26;  

A&P 11:20.
  b Yoh. 6:39–40;  

1 Tes. 4:17;  

3 ne. 15:1;  
A&P 9:14; 17:8;  
75:16, 22.

6 1 a Yes. 29:14;  
A&P 4:1–7; 18:44.

 2 a ibr. 4:12;  

Why. 1:16; A&P 27:1.
  b Hel. 3:29;  

A&P 33:1.
 3 a Yoh. 4:35;  

A&P 31:4; 33:3; 
101:64.
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4 Ya, barang siapa akan a menga-
yunkan sabitnya dan menuai, orang 
yang sama dipanggil oleh Allah.

5 Oleh karena itu, jika kamu akan 
a meminta dari-ku kamu akan me-
nerima; jika kamu akan mengetuk 
akan dibukakan bagimu.

6 Sekarang, karena kamu telah 
meminta, lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu, taatilah perintah-perin-
tah-ku, dan a upayakanlah untuk 
mewujudkan dan menegakkan 
perkara b Sion;

7 a Janganlah mencari untuk b keka-
yaan tetapi untuk c kebijaksanaan, 
dan lihatlah, d misteri-misteri Allah 
akan dikuakkan kepadamu, dan ke-
mudian kamu akan dijadikan kaya. 
lihatlah, dia yang memperoleh 
e kehidupan kekal adalah kaya.

8 Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, bah-
kan seperti kamu menghasratkan 
dari-ku demikianlah akan terjadi 
kepadamu; dan jika kamu menghas-
ratkan, kamu akan menjadi sarana 
untuk melakukan banyak yang baik 
pada angkatan ini.

9 Janganlah mengatakan apa pun 
selain a pertobatan kepada angkatan 
ini; taatilah perintah-perintah-ku, 
dan bantulah untuk mewujudkan 

pekerjaan-ku, menurut perin-
tah-perintah-ku, dan kamu akan 
diberkati.

10 lihatlah engkau memiliki se-
buah karunia, dan diberkatilah 
engkau karena karuniamu. ingatlah 
itu adalah a sakral dan datang dari 
atas—

11 Dan jika engkau akan a ber-
tanya, engkau akan mengetahui 
b misteri-misteri yang besar dan 
menakjubkan; oleh karena itu 
engkau hendaknya menjalankan 
c karunia mu, agar engkau boleh 
menemukan misteri-misteri, agar 
engkau boleh membawa banyak 
orang pada pengetahuan tentang 
kebenaran, ya, d meyakinkan mereka 
tentang kekhilafan jalan mereka.

12 Janganlah menyingkapkan ka-
runiamu kepada siapa pun kecuali 
mereka yang dari kepercayaanmu. 
Janganlah mempermainkan a apa 
yang sakral.

13 Jika engkau akan melakukan 
yang baik, ya, dan a bertahan b setia 
sampai c akhir, engkau akan disela-
matkan di dalam kerajaan Allah, 
yang adalah yang terbesar dari se-
gala karunia Allah; karena tidak ada 
karunia yang lebih besar daripada 
karunia d keselamatan.

 4 a Why. 14:15–19;  
Alma 26:5;  
A&P 11:3–4, 27.

 5 a mat. 7:7–8.
 6 a 1 ne. 13:37.
  b PTS Sion.
 7 a Alma 39:14;  

A&P 68:31.
  b 1 Raj. 3:10–13;  

mat. 19:23;  
Yakub 2:18–19. 
PTS keduniawian; 

kekayaan.
  c PTS kebijaksanaan.
  d A&P 42:61, 65. 

PTS misteri Allah.
  e A&P 14:7.
 9 a Alma 29:9; A&P 15:6; 

18:14–15; 34:6.  
PTS Pekerjaan misio-
naris; Pertobatan.

 10 a A&P 63:64.
 11 a A&P 102:23;  

JS—S 1:18, 26.

  b mat. 11:25; 13:10–11; 
Alma 12:9.

  c PTS karunia; karunia 
Roh.

  d Yak. 5:20; Alma 62:45; 
A&P 18:44.

 12 a mat. 7:6.
 13 a 1 ne. 15:24.
  b mosia 2:41; Eter 4:19; 

A&P 51:19; 63:47.
  c PTS Bertahan.
  d PTS keselamatan.
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14 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
diberkatilah engkau untuk apa 
yang telah engkau lakukan; karena 
engkau telah a bertanya kepada-ku, 
dan lihatlah, sesering engkau telah 
bertanya engkau telah menerima pe-
tunjuk Roh-ku. Jika tidak demikian 
halnya, engkau tidak akan datang 
ke tempat di mana engkau berada 
pada waktu ini.

15 lihatlah, engkau mengeta-
hui bahwa engkau telah bertanya 
kepada-ku dan Aku menerangi 
a pikiranmu; dan sekarang Aku 
memberi tahu engkau hal-hal ini 
agar engkau boleh mengetahui 
bahwa engkau telah diterangi de-
ngan Roh kebenaran;

16 Ya, Aku memberi tahu engkau, 
agar engkau boleh mengetahui 
bahwa tak seorang pun yang lain 
kecuali Allah yang a mengetahui pe-
mikiranmu dan maksud b hatimu.

17 Aku memberi tahu engkau 
hal-hal ini sebagai suatu kesaksian 
kepadamu—bahwa firman atau pe-
kerjaan yang telah engkau tuliskan 
adalah a benar.

18 Oleh karena itu a tekunlah; b te-
taplah di dekat hamba-ku Joseph, 
dengan setia, dalam keadaan sulit 
apa pun yang mungkin dia alami 
demi firman itu.

19 Berilah dia petuah dalam 

kesalahannya, dan juga terimalah 
petuah darinya. Bersabarlah; ber-
sungguh-sungguhlah; berkepala 
dinginlah; milikilah kesabaran, 
iman, harapan dan kasih amal.

20 lihatlah, engkau adalah Oliver, 
dan Aku telah berfirman kepadamu 
karena hasratmu; oleh karena itu 
a simpanlah baik-baik firman ini 
dalam hatimu. Setia dan tekunlah 
dalam menaati perintah-perintah 
Allah, dan Aku akan mengelilingi 
engkau dalam lengan kasih-ku.

21 lihatlah, Aku adalah Yesus 
kristus, a Putra Allah. Aku adalah 
yang sama yang datang kepada 
b umat milik-ku, dan umat milik-ku 
tidak menerima-ku. Aku adalah 
c terang yang bersinar dalam d ke-
gelapan, dan kegelapan itu tidak 
memahaminya.

22 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
jika kamu menghasratkan suatu 
kesaksian lebih lanjut, arahkanlah 
pikiranmu pada malam hari ketika 
kamu berseru kepada-ku dalam 
hatimu, agar kamu boleh a tahu me-
ngenai kebenaran akan hal-hal ini.

23 Apakah Aku tidak memfirman-
kan a kedamaian pada pikiranmu 
mengenai masalah ini? b kesaksian 
yang lebih besar apakah yang da-
pat kamu peroleh daripada dari 
Allah?

 14 a PTS Doa.
 15 a PTS Pikiran.
 16 a 1 Taw. 28:9;  

mat. 12:25; ibr. 4:12; 
mosia 24:12; 3 ne. 
28:6. PTS mahatahu.

  b 1 Raj. 8:39.
 17 a A&P 18:2.

 18 a PTS ketekunan.
  b A&P 124:95–96.
 20 a Eter 3:21; A&P 84:85.
 21 a PTS Yesus kristus.
  b Yoh. 1:10–12;  

kis. 3:13–17;  
3 ne. 9:16; A&P 45:8.

  c Yoh. 1:5; A&P 10:58. 

PTS Terang kristus.
  d PTS kegelapan 

Rohani.
 22 a PTS karunia 

Pembedaan.
 23 a PTS Damai, 

kedamaian.
  b 1 Yoh. 5:9; A&P 18:2.
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24 Dan sekarang, lihatlah, kamu 
telah menerima suatu kesaksian; 
karena jika Aku telah memberi 
tahu kamu apa yang tak seorang 
pun tahu bukankah kamu telah 
menerima kesaksian?

25 Dan, lihatlah, Aku memberi 
kepadamu sebuah karunia, jika 
kamu menghasratkan dari-ku, 
untuk a menerjemahkan, bahkan 
seperti hamba-ku Joseph.

26 Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, bahwa 
ada a catatan-catatan yang memuat 
banyak dari injil-ku, yang telah 
ditahan karena b kejahatan orang-
orang;

27 Dan sekarang, Aku memerin-
tahkanmu, bahwa jika kamu memi-
liki hasrat yang baik—suatu hasrat 
untuk menyimpan harta bagi dirimu 
di dalam surga—maka kamu akan 
membantu dalam membawa pada 
terang, dengan karuniamu, bagi-
an-bagian itu dari a tulisan suci-ku 
yang telah disembunyikan karena 
kedurhakaan.

28 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
memberi kepadamu, dan juga ke-
pada hamba-ku Joseph, kunci-kunci 
karunia ini, yang akan membawa 
pada terang pelayanan ini; dan 
melalui mulut dua atau tiga a saksi 
setiap kata akan ditegakkan.

29 Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, jika me-
reka menolak firman-ku, dan bagian 
ini dari injil dan pelayanan-ku, 
diberkatilah kamu, karena mereka 
tidak dapat melakukan apa pun lagi 
kepadamu daripada kepada-ku.

30 Dan bahkan jika mereka a me-
lakukan kepadamu bahkan seperti 
yang telah mereka lakukan kepa-
da-ku, diberkatilah kamu, karena 
kamu akan b berdiam bersama-ku 
dalam c kemuliaan.

31 Tetapi jika mereka tidak a me-
nolak firman-ku, yang akan dite-
gakkan oleh b kesaksian yang akan 
diberikan, diberkatilah mereka, 
dan pada waktu itu kamu akan 
merasakan sukacita dalam buah 
kerjamu.

32 Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, seperti 
yang Aku firmankan kepada para 
murid-ku, dimana dua atau tiga 
orang a berkumpul bersama dalam 
nama-ku, bertalian dengan sesuatu 
hal, lihatlah, di sana Aku akan ber-
ada di b tengah mereka—demikian 
pula Aku berada di tengahmu.

33 a Janganlah takut melakukan 
yang baik, putra-putra-ku, karena 
apa pun yang kamu b tabur, itu juga 
yang akan kamu tuai; oleh karena 
itu, jika kamu menabur yang baik 

 25 a mosia 8:13;  
A&P 5:4; 9:1–5, 10.

 26 a A&P 8:1; 9:2.  
PTS Tulisan Suci—
Tulisan suci yang 
dinubuatkan untuk 
tampil.

  b PTS Jahat, kejahatan.
 27 a A&P 35:20.

 28 a Ul. 19:15; 2 kor. 13:1; 
2 ne. 27:12–14;  
A&P 128:3.

 30 a A&P 5:22; 135:1–7. 
PTS martir.

  b Why. 3:21.
  c PTS kemuliaan.
 31 a 3 ne. 16:10–14;  

A&P 20:8–15.

  b PTS kesaksian.
 32 a mat. 18:19–20. 

PTS kesatuan.
  b A&P 29:5; 38:7.
 33 a PTS Berani, 

keberanian.
  b gal. 6:7–8;  

mosia 7:30–31;  
Alma 9:28; A&P 1:10.
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kamu akan juga menuai yang baik 
bagi pahalamu.

34 Oleh karena itu, janganlah 
takut, kawanan kecil; lakukanlah 
yang baik; biarlah bumi dan neraka 
bergabung melawanmu, karena 
jika kamu dibangun di atas a batu 
karang-ku, mereka tidak dapat 
berjaya.

35 lihatlah, Aku tidak menghu-
kummu; pergilah pada jalanmu 
dan janganlah a berdosa lagi; laksa-

nakanlah dengan kesungguhan pe-
kerjaan yang telah Aku perintahkan 
kepadamu.

36 a Pandanglah kepada-ku dalam 
setiap pemikiran; janganlah ragu, 
janganlah takut.

37 a lihatlah luka-luka yang menu-
suk sisi tubuh-ku, dan juga tanda 
b paku di tangan dan kaki-ku; setia-
lah, taatilah perintah-perintah-ku, 
dan kamu akan c mewarisi d kerajaan 
surga. Amin.

BAgiAn 7

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Oliver Cowdery, di 
Harmony, Pennsylvania, April 1829, ketika mereka bertanya melalui Urim dan 
Tumim sehubungan dengan apakah Yohanes, murid yang terkasih, tinggal dalam 
daging atau telah mati. Wahyu ini adalah sebuah versi terjemahan dari catatan 
yang dibuat di atas perkamen oleh Yohanes dan disembunyikan olehnya sendiri 
(History of the Church, 1:35–36).

1–3, Yohanes yang Terkasih akan hidup 
sampai Tuhan datang; 4–8, Petrus, 
Yakobus, dan Yohanes memegang 
kunci-kunci Injil.

DAn Tuhan berfirman kepadaku: 
Yohanes, yang Aku a kasihi, apa 

yang engkau b hasratkan? karena 
jika kamu akan meminta apa yang 
kamu kehendaki, itu akan diberikan 
kepadamu.

2 Dan aku berkata kepada-nya: 

Tuhan, berilah kepadaku kuasa 
atas a kematian, agar aku boleh 
hidup dan membawa jiwa-jiwa 
kepada-mu.

3 Dan Tuhan berfirman kepadaku: 
Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, karena 
engkau menghasratkan ini engkau 
akan a tinggal sampai Aku datang 
dalam b kemuliaan-ku, dan akan 
c bernubuat di hadapan bangsa, 
kaum, bahasa dan khalayak.

 34 a mzm. 71:3; mat. 
7:24–25; 1 kor. 10:1–4;  
Hel. 5:12; A&P 10:69; 
18:4, 17; 33:13;  
musa 7:53.  
PTS Batu karang.

 35 a Yoh. 8:3–11.
 36 a Yes. 45:22; A&P 43:34.
 37 a PTS Yesus kristus—

Penampakan diri 
pascafana kristus.

  b PTS Penyaliban.
  c mat. 5:3, 10;  

3 ne. 12:3, 10.
  d PTS kerajaan Allah.
7 1 a PTS Yohanes, Putra 

Zebedeus.
  b 3 ne. 28:1–10.

 2 a luk. 9:27.  
PTS kematian 
Jasmani.

 3 a Yoh. 21:20–23. 
PTS makhluk Ubahan.

  b PTS kedatangan 
kedua Yesus kristus; 
kemuliaan.

  c Why. 10:11.
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4 Dan karena alasan ini Tuhan 
berfirman kepada Petrus: Jika Aku 
menghendaki bahwa dia tinggal 
sampai Aku datang, apa urusannya 
denganmu? karena dia meng-
hasratkan dari-ku agar dia boleh 
membawa jiwa-jiwa kepada-ku, 
tetapi engkau berhasrat agar engkau 
boleh selekasnya datang kepada-ku 
di dalam a kerajaan-ku.

5 Aku berfirman kepadamu, 
Petrus, ini adalah suatu hasrat yang 
baik; tetapi yang Aku kasihi telah 
berhasrat agar dia boleh melakukan 
lebih, atau suatu pekerjaan yang 
lebih besar kelak di antara orang-
orang daripada apa yang telah dia 
sebelumnya lakukan.

6 Ya, dia telah memikul suatu 

pekerjaan yang lebih besar; oleh ka-
rena itu Aku akan membuatnya ba-
gaikan api yang menyala-nyala dan 
a malaikat yang melayani; dia akan 
melayani bagi mereka yang akan 
menjadi b ahli waris keselamatan 
yang berdiam di atas c bumi.

7 Dan Aku akan menjadikan eng-
kau untuk melayani baginya dan 
bagi saudaramu Yakobus; dan ke-
padamu bertiga Aku akan memberi 
kuasa ini dan a kunci-kunci pela-
yanan ini sampai Aku datang.

8 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, kamu berdua akan 
memperoleh menurut hasratmu, 
karena kamu berdua a bersuka-
cita dalam apa yang telah kamu 
hasratkan.

BAgiAn 8

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Oliver Cowdery, di 
Harmony, Pennsylvania, April 1829 (History of the Church, 1:36–37). Selama 
masa penerjemahan Kitab Mormon, Oliver, yang melanjutkan untuk melayani 
sebagai tenaga penulis, menuliskan menurut dikte Nabi, berhasrat untuk diber-
kahi dengan karunia penerjemahan. Tuhan menanggapi permohonannya dengan 
memberikan wahyu ini.

1–5, Wahyu datang melalui kuasa Roh 
Kudus; 6–12, Pengetahuan tentang 
misteri-misteri Allah dan kuasa mener-
jemahkan catatan-catatan kuno datang 
melalui iman.

a OlivER Cowdery, sesung-
guhnya, sesungguhnya, Aku 

berfirman kepadamu, bahwa se-
pasti Tuhan hidup, yang adalah 
Allahmu dan Penebusmu, de-
mikian pula pastilah akan kamu 
terima suatu b pengetahuan tentang 
hal apa pun yang akan kamu 
c minta dalam iman, dengan hati 
yang jujur, percaya bahwa kamu 

 4 a PTS kerajaan Allah.
 6 a A&P 130:5.
  b A&P 76:86–88.
  c Yoh. 10:8–11;  

A&P 77:14.

 7 a mat. 16:19; kis. 15:7; 
JS—S 1:72.  
PTS kunci-kunci 
imamat.

 8 a PTS Sukacita.

8 1 a JS—S 1:66.  
PTS Oliver Cowdery.

  b PTS Pengetahuan.
  c PTS Doa.
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akan menerima suatu pengetahuan  
mengenai ukiran d catatan-catatan 
tua, yang kuno, yang memuat 
bagian-bagian itu dari tulisan 
suci-ku yang mengenainya telah 
difirmankan oleh e pernyataan  
Roh-ku.

2 Ya, lihatlah, Aku akan a mem-
beri tahu kamu dalam pikiranmu 
dan dalam b hatimu, melalui c Roh 
kudus, yang akan datang ke atas 
dirimu dan yang akan berdiam 
dalam hatimu.

3 Sekarang, lihatlah, inilah roh 
wahyu; lihatlah, inilah roh yang 
melaluinya musa membawa anak-
anak israel melalui a laut merah di 
atas tanah kering.

4  O l e h  k a r e n a  i t u  i n i l a h 
karunia mu; terapkanlah itu, dan 
diberkatilah engkau, karena itu 
akan membebaskanmu dari tangan 
musuhmu, sementara, jika tidak 
demikian, mereka akan membu-
nuhmu dan membawa jiwamu 
pada kehancuran.

5 Ah, ingatlah a firman ini, dan ta-
atilah perintah-perintah-ku. ingat-
lah, inilah karuniamu.

6 Sekarang, ini belumlah semua 
karuniamu; karena kamu memiliki 
karunia lain, yang adalah karunia 
Harun; lihatlah, itu telah memberi 
tahu kamu banyak hal;

7 lihatlah, tidak ada kuasa lain, 
kecuali kuasa Allah, yang dapat 

menyebabkan karunia Harun ini 
ada bersamamu.

8 Oleh karena itu, janganlah 
ragu-ragu, karena itu adalah ka-
runia Allah; dan kamu akan me-
megangnya dalam tanganmu, 
dan melakukan pekerjaan yang 
menakjubkan; dan tidak ada kuasa 
yang akan sanggup mengambilnya 
dari tanganmu, karena itu adalah 
pekerjaan Allah.

9 Dan, oleh karena itu, apa pun 
yang akan kamu minta dari-ku 
untuk memberi tahu kamu dengan 
sarana itu, itu akan Aku berikan ke-
padamu, dan kamu akan mempero-
leh pengetahuan mengenainya.

10 ingatlah bahwa tanpa a iman 
kamu tidak dapat melakukan apa 
pun; oleh karena itu mintalah dalam 
iman. Janganlah mempermainkan 
hal-hal ini; janganlah b meminta 
untuk apa yang seharusnya tidak 
kamu minta.

11 mintalah agar kamu boleh 
mengetahui misteri-misteri Allah, 
dan agar kamu boleh a menerjemah-
kan dan menerima pengetahuan 
dari semua catatan kuno itu yang 
telah disembunyikan, yang sakral; 
dan menurut imanmu akan terjadi 
kepadamu.

12 lihatlah, adalah Aku yang 
telah memfirmankannya; dan Aku 
adalah yang sama yang berfirman 
kepadamu sejak awal. Amin.

 1 d A&P 6:26–27; 9:2.
  e A&P 5:16.
 2 a A&P 9:7–9. 

PTS Wahyu.
  b PTS Hati.

  c PTS Roh kudus.
 3 a kel. 14:13–22;  

Ul. 11:4;  
1 ne. 4:2;  
mosia 7:19.  

PTS laut merah.
 5 a Ul. 11:18–19.
 10 a PTS iman.
  b A&P 88:63–65.
 11 a A&P 9:1, 10.
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BAgiAn 9

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Oliver Cowdery, di 
Harmony, Pennsylvania, April 1829 (History of the Church, 1:37–38). Oliver 
diberi petuah untuk bersabar dan didorong untuk puas menulis, untuk sementara 
waktu, menurut dikte si penerjemah, daripada berusaha untuk menerjemahkan.

1–6, Catatan-catatan kuno yang lain 
kelak akan diterjemahkan; 7–14, Ki-
tab Mormon diterjemahkan melalui 
penelaahan dan melalui pengukuhan 
rohani.

LiHATlAH, Aku berfirman ke-
padamu, putra-ku, bahwa ka-

rena kamu tidak a menerjemahkan 
menurut apa yang kamu hasratkan 
dari-ku, dan memulai lagi untuk 
b menulis bagi hamba-ku, Joseph 
Smith, Jun., demikian pula Aku 
menghendaki agar kamu hendak-
nya melanjutkan sampai kamu telah 
menyelesaikan catatan ini, yang 
telah Aku percayakan kepadanya.

2 Dan kemudian, lihatlah, a catat-
an-catatan b lain Aku miliki, yang 
akan Aku berikan kepadamu kuasa 
sehingga kamu boleh membantu 
menerjemahkan.

3 Bersabarlah, putra-ku, karena 
adalah kebijaksanaan di dalam Aku, 
dan tidaklah perlu bahwa kamu 
hendaknya menerjemahkan pada 
waktu sekarang ini.

4 lihatlah, pekerjaan yang kamu 
dipanggil untuk lakukan adalah 

untuk menulis bagi hamba-ku 
Joseph.

5 Dan, lihatlah, itu karena kamu 
tidak melanjutkan seperti yang 
kamu mulai, ketika kamu mulai 
menerjemahkan, sehingga Aku 
telah mengambil hak istimewa ini 
darimu.

6 Janganlah a menggerutu, put-
ra-ku, karena adalah kebijaksanaan 
di dalam Aku bahwa Aku telah 
berurusan denganmu menurut 
cara ini.

7 lihatlah, kamu belum mengerti; 
kamu telah mengira bahwa Aku 
akan memberikannya kepadamu, 
ketika kamu tidak memikirkan ke-
cuali untuk meminta dari-ku.

8 Tetapi, lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa kamu mesti 
a menelaahnya dalam pikiranmu; 
kemudian kamu mesti b bertanya ke-
pada-ku apakah itu benar, dan jika 
itu benar Aku akan menyebabkan 
bahwa c dadamu akan d membara 
di dalam dirimu; oleh karena itu, 
kamu akan e merasakan bahwa itu 
benar.

9 Tetapi jika itu tidak benar kamu 

9 1 a A&P 8:1, 11.
  b JS—S 1:67.
 2 a A&P 6:26; 8:1.
  b Suatu kiasan bagi ak-

tivitas penerjemahan 
tambahan, termasuk 
terjemahan Joseph 

Smith terhadap 
Alkitab dan kitab 
Abraham, yang di 
dalamnya Oliver 
Cowdery membantu 
sebagai tenaga penu-
lis. PTS Terjemahan 

Joseph Smith (TJS).
 6 a PTS menggerutu.
 8 a PTS merenungkan.
  b PTS Doa.
  c luk. 24:32.
  d PTS ilham; kesaksian.
  e A&P 8:2–3.
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tidak akan merasakan perasaan 
yang seperti itu, tetapi kamu akan 
merasakan suatu a kehampaan pi-
kiran yang akan menyebabkanmu 
melupakan apa yang salah itu; 
oleh karena itu, kamu tidak dapat 
menulis apa yang sakral kecuali itu 
diberikan kepadamu dari-ku.

10 Sekarang, jika kamu telah me-
ngetahui ini kamu telah dapat a me-
nerjemahkan; walaupun demikian, 
tidaklah perlu bahwa kamu hendak-
nya menerjemahkan sekarang.

11 lihatlah, adalah perlu ketika 
kamu memulai; tetapi kamu a takut, 
dan waktunya berlalu, dan tidaklah 
perlu sekarang;

12 karena, apakah kamu tidak 
melihat bahwa Aku telah membe-
rikan kepada hamba-ku a Joseph 
cukup kekuatan, yang melaluinya 
itu dibereskan? Dan tidak ada dari 
antara kamu telah Aku hukum.

13 lakukanlah hal ini yang telah 
Aku perintahkan kepadamu, dan 
kamu akan menjadi makmur. Setia-
lah, dan janganlah menyerah pada 
a godaan.

14 Berdirilah teguh dalam a pe-
kerjaan dengan apa Aku telah b me-
manggilmu, dan sehelai rambut 
kepalamu pun tidak akan hilang, 
dan kamu akan c diangkat pada hari 
terakhir. Amin.

BAgiAn 10

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Harmony, Pennsylvania, 
pada musim panas 1828 (History of the Church, 1:20–23). Di dalamnya Tuhan 
memberi tahu Joseph tentang perubahan yang dibuat orang-orang jahat pada 116 
halaman naskah dari terjemahan kitab Lehi, dalam Kitab Mormon. Halaman-
halaman naskah ini telah hilang dari kepemilikan Martin Harris, kepada siapa 
lembaran-lembaran itu telah untuk sementara dipercayakan. (Lihat uraian judul 
untuk bagian 3.) Rancangan jahat itu adalah menunggu penerjemahan kembali 
yang diharapkan dari bahan yang tercakup oleh halaman-halaman yang dicuri 
itu dan kemudian untuk mempermalukan penerjemah dengan memperlihatkan 
perbedaan yang ditimbulkan oleh perubahan itu. Bahwa tujuan jahat ini telah 
disusun oleh si jahat dan diketahui oleh Tuhan bahkan saat Mormon, sejarawan 
kuno orang Nefi, sedang membuat ringkasannya dari kumpulan lempengan-lem-
pengan, diperlihatkan dalam Kitab Mormon (lihat Kata-Kata Mormon 1:3–7).

1–26, Setan menghasut orang-orang 
jahat untuk menentang pekerjaan 
Tuhan; 27–33, Dia berupaya meng-
hancurkan jiwa manusia; 34–52, 

Injil mesti dipermaklumkan kepada 
orang-orang Laman dan segala bangsa 
melalui Kitab Mormon; 53–63, Tuhan 
akan menegakkan Gereja-Nya dan 

 9 a A&P 10:2.
 10 a A&P 8:11.
 11 a PTS Takut.

 12 a A&P 18:8.
 13 a PTS godaan.
 14 a 1 kor. 16:13.

  b PTS Pemanggilan.
  c Alma 13:29;  

A&P 17:8.
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Injil-Nya di antara manusia; 64–70, 
Dia akan mengumpulkan yang ber-
tobat ke dalam Gereja-Nya dan akan 
menyelamatkan yang patuh.

SEkARAng, lihatlah, Aku berfir-
man kepadamu, bahwa karena 

kamu menyerahkan tulisan itu 
yang kamu telah diberikan kuasa 
kepadamu untuk menerjemahkan 
melalui sarana a Urim dan Tumim, 
ke dalam tangan b orang yang jahat, 
kamu telah kehilangan itu.

2 Dan kamu juga kehilangan karu-
niamu pada waktu yang sama, dan 
a pikiranmu menjadi digelapkan.

3 Walaupun demikian, itu seka-
rang a dipulihkan kepadamu lagi; 
oleh karena itu pastikanlah bahwa 
kamu setia dan terus melanjutkan 
pada penyelesaian dari sisa peker-
jaan penerjemahan seperti yang 
telah kamu mulai.

4 Janganlah berlari a lebih cepat 
atau bekerja lebih daripada b keku-
atan yang kamu miliki dan sarana 
yang tersedia untuk memungkin-
kanmu menerjemahkan; tetapi 
c tekunlah sampai akhir.

5 a Berdoalah selalu, agar kamu 
boleh keluar sebagai penakluk; 
ya, agar kamu boleh menaklukkan 
Setan, dan agar kamu boleh lolos 
dari tangan para hamba Setan yang 
menyokong pekerjaannya.

6 lihatlah, mereka telah berupaya 
untuk a menghancurkanmu; ya, 

bahkan b orang kepada siapa kamu 
telah percaya telah berupaya untuk 
menghancurkanmu.

7 Dan karena alasan ini Aku berfir-
man bahwa dia adalah orang yang 
jahat, karena dia telah berupaya 
untuk mengambil benda-benda de-
ngan apa kamu telah dipercayakan; 
dan dia telah juga berupaya untuk 
menghancurkan karuniamu.

8 Dan karena kamu telah menye-
rahkan tulisan itu ke dalam tangan-
nya, lihatlah, orang-orang jahat telah 
mengambilnya darimu.

9 Oleh karena itu, kamu telah me-
nyerahkannya, ya, apa yang adalah 
sakral, pada kejahatan.

10 Dan, lihatlah, a Setan telah mena-
ruhnya ke dalam hati mereka untuk 
mengubah kata-kata yang telah 
kamu sebabkan untuk dituliskan, 
atau yang telah kamu terjemahkan, 
yang telah lenyap dari tanganmu.

11 Dan lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa karena mereka 
telah mengubah kata-kata itu, itu 
terbaca bertentangan dari apa yang 
kamu terjemahkan dan sebabkan 
untuk dituliskan;

12 Dan, dengan cara ini, iblis telah 
berupaya untuk meletakkan suatu 
rencana yang licik, agar dia boleh 
menghancurkan pekerjaan ini;

13 karena dia telah menaruh 
ke dalam hati mereka untuk me-
lakukan ini, agar dengan ber-
dusta mereka boleh mengatakan 

10 1 a PTS Urim dan 
Tumim.

  b A&P 3:1–15.
 2 a PTS Pikiran.
 3 a A&P 3:10.

 4 a mosia 4:27.
  b kel. 18:13–26.
  c mat. 10:22. 

PTS ketekunan.
 5 a 3 ne. 18:15–21. 

PTS Doa.
 6 a A&P 5:32–33; 38:13.
  b A&P 5:1–2.
 10 a PTS iblis. 
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mereka telah a menangkapmu dalam  
kata-kata yang kamu telah berpura-
pura terjemahkan.

14 Sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa Aku tidak akan 
membiarkan bahwa Setan akan 
mencapai rancangan jahatnya da-
lam hal ini.

15 karena lihatlah, dia telah me-
naruhnya ke dalam hati mereka 
untuk membuatmu mencobai Tuhan 
Allahmu, dengan meminta untuk 
menerjemahkannya lagi.

16 Dan kemudian, lihatlah, mereka 
berkata dan berpikir dalam hati 
mereka—kita akan lihat apakah 
Allah telah memberikannya kuasa 
untuk menerjemahkan; jika demi-
kian, Dia akan juga memberikannya 
kuasa lagi;

17 Dan jika Allah memberikannya 
kuasa lagi, atau jika dia menerje-
mahkan lagi, atau, dengan perka-
taan lain, jika dia menghasilkan 
kata-kata yang sama, lihatlah, kita 
memiliki yang sama bersama kita, 
dan kita telah mengubahnya;

18 Oleh karena itu, itu tidak akan 
sejalan, dan kita akan mengatakan 
bahwa dia telah berdusta dalam 
kata-katanya, dan bahwa dia tidak 
memiliki karunia, dan bahwa dia 
tidak memiliki kuasa;

19 Oleh karena itu kita akan meng-
hancurkannya, dan juga pekerjaan 
itu; dan kita akan melakukan ini 
agar kita boleh tidak malu pada 

akhirnya, dan agar kita boleh mem-
peroleh kemuliaan dunia.

20 Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, bahwa 
Setan memiliki pegangan yang besar 
atas hati mereka; dia a menghasut 
mereka pada b kedurhakaan menen-
tang apa yang baik;

21 Dan hati mereka a busuk, dan 
penuh dengan b kejahatan dan ke-
kejian; dan mereka lebih c menga-
sihi d kegelapan daripada terang, 
karena e perbuatan mereka jahat; 
oleh karena itu mereka tidak mau 
meminta dari-ku.

22 a Setan menghasut mereka, agar 
dia boleh b menuntun jiwa mereka 
pada kehancuran.

23 Dan demikianlah dia telah 
meletakkan suatu rencana yang li-
cik, berpikir untuk menghancurkan 
pekerjaan Allah; tetapi Aku akan 
menuntut ini dari tangan mereka, 
dan itu akan berbalik menjadi rasa 
malu dan penghukuman mereka 
pada hari a penghakiman.

24 Ya, dia menghasut hati mereka 
pada amarah menentang peker-
jaan ini.

25 Ya, dia berkata kepada me-
reka: menipu dan menantilah 
untuk menangkap, agar kamu 
boleh menghancurkan; lihatlah, 
ini tidaklah ada bahayanya. Dan 
demikianlah dia menyanjung-
nyanjung mereka, dan memberi 
tahu mereka bahwa bukanlah 

 13 a Yer. 5:26.
 20 a 2 ne. 28:20–22.
  b PTS Dosa.
 21 a A&P 112:23–24.
  b PTS Jahat, kejahatan.

  c musa 5:13–18.
  d mosia 15:26.  

PTS kegelapan 
Rohani.

  e Yoh. 3:18–21;  

A&P 29:45.
 22 a 2 ne. 2:17–18.
  b PTS godaan.
 23 a Hel. 8:25;  

A&P 121:23–25.
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dosa untuk a berdusta agar mereka 
boleh menangkap seseorang dalam 
kedustaan, agar mereka boleh 
menghancurkannya.

26 Dan demikianlah dia menyan-
jung-nyanjung mereka, dan a me-
nuntun mereka terus sampai dia 
menyeret jiwa mereka turun ke 
b neraka; dan demikianlah dia me-
nyebabkan mereka menangkap 
diri mereka dalam c jerat mereka 
sendiri.

27 Dan demikianlah dia naik dan 
turun, a kian kemari di bumi, beru-
paya untuk b menghancurkan jiwa 
manusia.

28 Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, celaka-
lah bagi dia yang berdusta untuk 
a menipu karena dia mengira bahwa 
orang lain berdusta untuk menipu, 
karena orang yang seperti itu tidak 
terbebas dari b keadilan Allah.

29 Sekarang, lihatlah, mereka telah 
mengubah kata-kata ini, karena 
Setan berkata kepada mereka: Dia 
telah menipumu—dan demikianlah 
dia menyanjung-nyanjung mereka 
untuk melakukan kedurhakaan, 
untuk membujuk engkau a mencobai 
Tuhan Allahmu.

30 lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa kamu janganlah 
menerjemahkan lagi kata-kata itu 
yang telah lenyap dari tanganmu;

31 karena, lihatlah, mereka tidak 
akan mencapai rancangan jahat 

mereka dalam berdusta menentang 
kata-kata itu. karena, lihatlah, jika 
kamu akan menampilkan kata-kata 
yang sama mereka akan mengata-
kan bahwa kamu telah berdusta dan 
bahwa kamu telah berpura-pura 
menerjemahkan, tetapi bahwa kamu 
telah mengingkari dirimu.

32 Dan, lihatlah, mereka akan 
menerbitkan ini, dan Setan akan 
mengeraskan hati orang-orang 
untuk menghasut mereka pada 
amarah menentangmu, sehingga 
mereka tidak akan memercayai 
firman-ku.

33 Demikianlah a Setan berpikir 
untuk mengalahkan kesaksianmu 
pada angkatan ini, agar pekerjaan 
ini boleh tidak tampil pada ang-
katan ini.

34 Tetapi lihatlah, inilah kebijak-
sanaan, dan karena Aku memper-
lihatkan kepadamu a kebijaksanaan, 
dan memberimu perintah-perintah 
mengenai hal-hal ini, apa yang 
akan kamu lakukan, janganlah 
memperlihatkannya kepada dunia 
sampai kamu telah merampungkan 
pekerjaan penerjemahan.

35 Janganlah takjub bahwa Aku 
berfirman kepadamu: inilah kebi-
jaksanaan, janganlah memperlihat-
kannya kepada dunia—karena Aku 
berfirman, janganlah memperlihat-
kannya kepada dunia, agar kamu 
akan dipelihara.

36 lihatlah, Aku tidak berfirman 

 25 a 2 ne. 2:18; 28:8–9; 
Alma 10:17;  
musa 4:4.  
PTS Dusta.

 26 a PTS kemurtadan.
  b PTS neraka.

  c Ams. 29:5–6;  
1 ne. 14:3.

 27 a Ayb. 1:7.
  b 2 ne. 28:19–23;  

A&P 76:28–29.
 28 a PTS menipu.

  b Rm. 2:3. 
PTS keadilan.

 29 a mat. 4:7.
 33 a PTS iblis.
 34 a PTS kebijaksanaan.
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bahwa kamu tidak akan memperli-
hatkannya kepada yang saleh;

37 Tetapi karena kamu tidak selalu 
dapat menilai yang a saleh, atau 
karena kamu tidak selalu dapat 
membedakan yang jahat dari yang 
saleh, oleh karena itu Aku berfirman 
kepadamu, b diamlah kamu sampai 
Aku akan menganggap patut untuk 
menyingkapkan segala hal kepada 
dunia mengenai masalah ini.

38 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bahwa 
sebuah laporan tentang a hal-hal itu 
yang telah kamu tuliskan, yang telah 
lenyap dari tanganmu, diukir di atas 
b lempengan-lempengan nefi;

39 Ya, dan kamu ingat dikatakan 
dalam tulisan itu bahwa sebuah 
laporan yang lebih terperinci di-
berikan tentang hal-hal ini di atas 
lempengan-lempengan nefi.

40 Dan sekarang, karena laporan 
yang diukir di atas lempengan-
lempengan nefi lebih terperinci 
mengenai hal-hal ini yang, di dalam 
kebijaksanaan-ku, Aku akan bawa 
pada pengetahuan orang-orang 
dalam laporan ini—

41 Oleh karena itu, kamu hen-
daknya menerjemahkan ukiran 
yang ada di atas a lempengan-lem-
pengan nefi, hingga bahkan sampai 
kamu tiba pada masa pemerin-
tahan Raja Benyamin, atau sampai  

kamu tiba pada apa yang telah 
kamu terjemahkan, yang telah kamu 
pertahankan;

42 Dan lihatlah, kamu hendaknya 
menerbitkannya sebagai catatan 
nefi; dan demikianlah Aku akan 
mempermalukan mereka yang telah 
mengubah firman-ku.

43 Aku tidak akan membiarkan 
bahwa mereka akan menghancur-
kan pekerjaan-ku; ya, Aku akan 
memperlihatkan kepada mereka 
bahwa kebijaksanaan-ku lebih besar 
daripada kelicikan iblis.

44 lihatlah, mereka telah memiliki 
hanya sebagian, atau sebuah ring-
kasan dari laporan nefi.

45 lihatlah, ada banyak hal diukir 
di atas lempengan-lempengan nefi 
yang melemparkan pandangan 
yang lebih besar atas injil-ku; oleh 
karena itu, adalah kebijaksanaan 
di dalam Aku agar kamu mesti 
menerjemahkan bagian pertama ini 
dari ukiran nefi, dan mewartakan 
dalam pekerjaan ini.

46 Dan, lihatlah, seluruh sisa dari 
a pekerjaan ini memuat seluruh 
bagian b injil-ku itu yang para nabi 
suci-ku, ya, dan juga para mu-
rid-ku, c hasratkan dalam doa-doa 
mereka akan tampil kepada orang-
orang ini.

47 Dan Aku berfirman kepada 
mereka, bahwa akan a dikabulkan 

 37 a mat. 23:28.
  b kel. 14:14.
 38 a Pada kata pengan-

tar edisi pertama 
kitab mormon, 
nabi menjelaskan 
bahwa materi 
dalam 116 halaman 

yang hilang telah 
diterjemahkan dari 
sebagian lempengan 
yang disebut “kitab 
lehi.”

  b PTS lempengan-
lempengan.

 41 a kkm 1:3–7.

 46 a PTS kitab mormon.
  b PTS injil.
  c Enos 1:12–18;  

morm. 8:24–26; 
9:34–37.

 47 a 3 ne. 5:13–15;  
A&P 3:19–20. 
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kepada mereka menurut b iman 
mereka dalam doa-doa mereka;

48 Ya, dan inilah iman mereka—
bahwa injil-ku, yang Aku berikan 
kepada mereka sehingga mereka 
boleh berkhotbah pada zaman 
mereka, boleh datang kepada sau-
dara-saudara mereka a orang-orang 
laman, dan juga semua yang telah 
menjadi orang-orang laman karena 
pertengkaran mereka.

49 Sekarang, ini belumlah semua-
nya—iman mereka dalam doa-doa 
mereka adalah bahwa injil ini akan 
disingkapkan juga, jika mungkin 
bahwa bangsa-bangsa lain akan 
menguasai tanah ini;

50 Dan demikianlah mereka me-
ninggalkan sebuah berkat ke atas 
tanah ini dalam doa-doa mereka, 
agar barang siapa yang akan per-
caya pada injil ini di tanah ini boleh 
memperoleh kehidupan kekal;

51 Ya, agar boleh bebas bagi segala 
bangsa, kaum, bahasa, atau kha-
layak apa pun mereka adanya.

52 Dan sekarang, lihatlah, menurut 
iman mereka dalam doa-doa mereka 
akan Aku bawa bagian ini dari in-
jil-ku pada pengetahuan umat-ku. 
lihatlah, Aku tidak membawanya 
untuk menghancurkan apa yang 
telah mereka terima, tetapi untuk 
membangunnya.

53 Dan karena alasan ini Aku 
telah berfirman: Jika angkatan ini 
tidak mengeraskan hati mereka, 

Aku akan menegakkan gereja-ku 
di antara mereka.

54 Sekarang, Aku tidak memfir-
mankan ini untuk menghancurkan 
gereja-ku, tetapi Aku memfir-
mankan ini untuk membangun 
gereja-ku.

55 Oleh karena itu, barang siapa 
termasuk dalam gereja-ku tidak 
perlu a takut, karena orang yang 
seperti itu akan b mewarisi c kerajaan 
surga.

56 Tetapi adalah mereka yang 
tidak a takut kepada-ku, tidak juga 
menaati perintah-perintah-ku tetapi 
membangun b gereja bagi diri mereka 
untuk memperoleh c keuntungan, ya, 
dan mereka semua yang melakukan 
dengan jahat dan membangun 
kerajaan iblis—ya, sesungguhnya, 
sesungguhnya, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa merekalah yang akan 
Aku ganggu, dan sebabkan gemetar 
dan terguncang lubuk hatinya.

57 lihatlah, Aku adalah Yesus 
kristus, a Putra Allah. Aku datang 
kepada umat milik-ku, dan umat 
milik-ku tidak menerima-ku.

58 Aku adalah a terang yang bersi-
nar dalam kegelapan, dan kegelapan 
itu tidak memahaminya.

59 Aku adalah Dia yang berfir-
man—a Domba-domba b lain Aku 
miliki yang bukan dari kawanan 
ini—kepada para murid-ku, dan 
ada banyak orang yang tidak c me-
ngerti diri-ku.

 47 b PTS iman.
 48 a moro. 10:1–5;  

A&P 109:65–66.
 55 a PTS Takut.
  b mat. 5:10.

  c PTS kerajaan Allah.
 56 a Pkh. 12:13–14.
  b PTS iblis—gereja iblis.
  c 4 ne. 1:26.
 57 a Rm. 1:4.

 58 a A&P 6:21.
 59 a PTS gembala yang 

Baik.
  b Yoh. 10:16.
  c 3 ne. 15:16–18.
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60 Dan Aku akan memperlihatkan 
kepada orang-orang ini bahwa 
Aku memiliki domba-domba lain, 
dan bahwa mereka adalah sebuah 
cabang dari a bani Yakub;

61 Dan Aku akan membawa pada 
terang pekerjaan yang menakjub-
kan mereka, yang mereka lakukan 
dalam nama-ku;

62 Ya, dan Aku akan juga mem-
bawa pada terang injil-ku yang 
telah diajarkan kepada mereka, 
dan, lihatlah, mereka tidak akan 
menyangkal apa yang telah kamu 
terima, tetapi mereka akan mem-
bangunnya, dan akan membawa 
pada terang pokok-pokok yang 
benar dari a ajaran-ku, ya, dan 
satu-satunya ajaran yang ada di 
dalam Aku.

63 Dan ini Aku lakukan agar 
Aku boleh menegakkan injil-ku, 
agar boleh tidak ada demikian 
banyak perselisihan; ya, a Setan 
menghasut hati orang-orang pada 
b perselisihan mengenai pokok-
pokok ajaran-ku; dan dalam hal 
ini mereka khilaf, karena mereka 
c memutarbalikkan tulisan suci dan 
tidak mengerti itu.

64 Oleh karena itu, Aku akan 

menguakkan kepada mereka misteri 
besar ini;

65 karena, lihatlah, Aku akan 
a mengumpulkan mereka bagaikan 
seekor induk ayam mengumpulkan 
anak-anaknya di bawah sayapnya, 
jika mereka tidak akan mengeraskan 
hati mereka;

66 Ya, jika mereka mau datang, 
mereka boleh, dan minum a air ke-
hidupan dengan bebas.

67 lihatlah, inilah ajaran-ku—
barang siapa bertobat dan a datang 
kepada-ku, orang yang sama adalah 
b gereja-ku.

68 Barang siapa a memaklumkan le-
bih atau kurang daripada ini, orang 
yang sama bukanlah dari-ku, tetapi 
b menentang-ku; oleh karena itu dia 
bukanlah dari gereja-ku.

69 Dan sekarang, lihatlah, barang 
siapa dari gereja-ku, dan bertahan 
dari gereja-ku sampai akhir, dia 
akan Aku tegakkan di atas a batu 
karang-ku, dan b gerbang-gerbang 
neraka tidak akan berjaya melawan 
mereka.

70 Dan sekarang, ingatlah firman 
Dia yang adalah kehidupan dan a te-
rang dunia, Penebusmu, b Tuhanmu 
dan Allahmu. Amin.

 60 a PTS kebun Anggur 
Tuhan.

 62 a 3 ne. 11:31–40.
 63 a PTS iblis.
  b PTS Perselisihan.
  c 2 Ptr. 3:16.
 65 a luk. 13:34;  

3 ne. 10:4–6;  
A&P 43:24.

 66 a PTS Air Hidup.
 67 a mat. 11:28–30.
  b PTS gereja Yesus 

kristus.
 68 a 3 ne. 11:40.

  b luk. 11:23.
 69 a PTS Batu karang.
  b mat. 16:18;  

2 ne. 4:31–32;  
A&P 17:8; 128:10.

 70 a PTS Terang kristus.
  b PTS Yesus kristus.
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BAgiAn 11

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada kakaknya Hyrum 
Smith, di Harmony, Pennsylvania, Mei 1829 (History of the Church, 1:39–46). 
Wahyu ini diterima melalui Urim dan Tumim sebagai jawaban terhadap permo-
honan dan pertanyaan Joseph. Buku History of the Church menyarankan bahwa 
wahyu ini diterima setelah pemulihan Imamat Harun.

1–6, Para pekerja di dalam kebun 
anggur akan memperoleh keselamatan; 
7–14, Carilah kebijaksanaan, serukanlah 
pertobatan, percayalah kepada Roh; 
15–22, Taatilah perintah-perintah, 
dan telaahlah firman Tuhan; 23–27, 
Janganlah menyangkal roh wahyu dan 
nubuat; 28–30, Mereka yang menerima 
Kristus menjadi putra Allah.

SUATU Pekerjaan yang besar dan 
a menakjubkan hampir tampil di 

antara anak-anak manusia.
2 lihatlah, Aku adalah Allah; 

a indahkanlah b firman-ku, yang hi-
dup dan c penuh kuasa, d lebih tajam 
daripada sebilah pedang bermata 
dua, untuk pembelahan baik tulang 
sendi maupun sumsum; oleh karena 
itu indahkanlah firman-ku.

3 lihatlah, ladang telah a putih siap 
dipanen; oleh karena itu, barang 
siapa berhasrat untuk menuai, bi-
arlah dia mengayunkan sabitnya 
dengan dayanya, dan menuai saat 
hari berlangsung, agar dia boleh 
b menyimpan baik-baik bagi jiwanya 

c keselamatan abadi di dalam kera-
jaan Allah.

4 Ya, barang siapa akan mengayun-
kan a sabitnya dan menuai, orang 
yang sama dipanggil oleh Allah.

5 Oleh karena itu, jika kamu akan 
a meminta dari-ku kamu akan me-
nerima; jika kamu akan mengetuk 
akan dibukakan bagimu.

6 Sekarang, karena kamu telah 
meminta, lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu, taatilah perintah-pe-
rintah-ku, dan upayakanlah untuk 
mewujudkan dan menegakkan 
perkara a Sion.

7 Janganlah mencari untuk a keka-
yaan tetapi untuk b kebijaksanaan, 
dan lihatlah, misteri-misteri Allah 
akan dikuakkan kepadamu, dan 
kemudian kamu akan dibuat kaya. 
lihatlah, dia yang memperoleh ke-
hidupan kekal adalah kaya.

8 Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, bah-
kan seperti kamu menghasratkan  
dari-ku demikianlah akan terjadi ke-
padamu; dan, jika kamu berhasrat, 

11 1 a Yes. 29:14;  
A&P 4.  
PTS Pemulihan injil.

 2 a 1 ne. 15:23–25; 
 A&P 1:14; 84:43–45.

  b ibr. 4:12.
  c Alma 4:19; 31:5.
  d Hel. 3:29–30;  

A&P 6:2.
 3 a A&P 12:3.
  b luk. 18:22;  

Hel. 5:8.
  c 1 Tim. 6:19.
 4 a Why. 14:15;  

A&P 14:3–4.
 5 a PTS Doa.

 6 a Yes. 52:7–8;  
A&P 66:11.  
PTS Sion.

 7 a 1 Raj. 3:11–13;  
2 ne. 26:31;  
Yakub 2:17–19;  
A&P 38:39.

  b PTS kebijaksanaan.



 9 a A&P 19:21–22.
  b PTS Pertobatan.
  c A&P 105:5.
 10 a A&P 46:8–12.
  b luk. 8:15.
 11 a PTS Terang kristus.
  b PTS kuasa.
 12 a A&P 84:116.  

PTS Percaya, 
kepercayaan.

  b Rm. 8:1–9;  
1 Yoh. 4:1–6.

  c PTS Berjalan bersama 
Allah.

  d PTS Rendah Hati, 
kerendahan Hati.

  e mat. 7:1–5;  
Alma 41:14–15.

 13 a A&P 76:12.
  b PTS Pikiran.

  c PTS Sukacita.
 14 a PTS Saleh, kesalehan.
 15 a Pk 1:5.  

PTS Pemanggilan; 
Wewenang.

 16 a A&P 6:34. 
 PTS Batu karang.

 19 a Yakub 6:5;  
A&P 98:11.
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kamu akan menjadi sarana untuk 
melakukan banyak yang baik pada 
angkatan ini.

9 a Janganlah berkata apa pun se-
lain b pertobatan kepada angkatan 
ini. Taatilah perintah-perintah-ku, 
dan bantulah untuk mewujudkan 
pekerjaan-ku, c menurut perin-
tah-perintah-ku, dan kamu akan 
diberkati.

10 lihatlah, engkau memiliki 
sebuah a karunia, atau engkau akan 
memperoleh sebuah karunia jika 
engkau akan menghasratkan da-
ri-ku dalam iman, dengan b hati 
yang jujur, percaya pada kuasa 
Yesus kristus, atau pada kuasa-ku 
yang berfirman kepadamu;

11 karena, lihatlah, adalah Aku 
yang berfirman; lihatlah, Aku 
adalah a terang yang bersinar da-
lam kegelapan, dan melalui b kua-
sa-ku Aku memberikan firman ini 
kepadamu.

12 Dan sekarang, sesungguhnya, 
sesungguhnya, Aku berfirman ke-
padamu, taruhlah a kepercayaanmu 
kepada b Roh itu yang menuntun 
untuk melakukan yang baik—ya, 
untuk melakukan dengan adil, un-
tuk c berjalan d dengan rendah hati, 
untuk e menghakimi dengan benar; 
dan inilah Roh-ku.

13 Sesungguhnya, sesungguhnya, 

Aku berfirman kepadamu, Aku akan 
memberi kepadamu dari Roh-ku, 
yang akan a menerangi b pikiranmu, 
yang akan mengisi jiwamu dengan 
c sukacita;

14 Dan pada waktu itu kamu akan 
tahu, atau melalui ini kamu akan 
tahu, segala hal apa pun yang kamu 
hasratkan dari-ku, yang berkaitan 
dengan hal-hal akan a kebenaran, 
dalam iman percaya kepada-ku 
bahwa kamu akan menerima.

15 lihatlah, Aku memerintah-
kanmu agar kamu tidak perlu 
mengira bahwa kamu dipanggil 
untuk berkhotbah sampai kamu 
a dipanggil.

16 Tunggulah sedikit lebih lama, 
sampai kamu akan memiliki fir-
man-ku, a batu karang-ku, gere-
ja-ku, dan injil-ku, agar kamu boleh 
mengetahui dengan suatu kepastian 
ajaran-ku.

17 Dan kemudian, lihatlah, me-
nurut hasratmu, ya, bahkan me-
nurut imanmu akanlah terjadi 
kepadamu.

18 Taatilah perintah-perintah-ku; 
diamlah kamu; mohonlah kepada 
Roh-ku;

19 Ya, a ikatkanlah diri kepa-
da-ku dengan segenap hatimu, 
agar kamu boleh membantu dalam 
membawa pada terang hal-hal itu 
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yang mengenainya telah difirman-
kan—ya, penerjemahan pekerja-
an-ku; bersabarlah sampai kamu 
akan merampungkannya.

20 lihatlah, inilah pekerjaanmu, 
untuk a menaati perintah-perin-
tah-ku, ya, dengan segenap daya, 
pikiran, dan kekuatanmu.

21 Janganlah berupaya untuk 
memaklumkan firman-ku, tetapi 
lebih dahulu upayakanlah untuk 
a mendapatkan firman-ku, dan ke-
mudian lidahmu akan difasihkan; 
kemudian, jika kamu hasratkan, 
kamu akan memiliki Roh-ku dan 
firman-ku, ya, kuasa Allah untuk 
diyakinkannya orang-orang.

22 Tetapi sekarang diamlah kamu; 
telaahlah a firman-ku yang telah 
menyebar luas ke antara anak-
anak manusia, dan juga b telaahlah 
c firman-ku yang akan tampil di 
antara anak-anak manusia, atau 
apa yang sekarang sedang diter-
jemahkan, ya, sampai kamu telah 
mendapatkan semua yang akan 
Aku d berikan kepada anak-anak 
manusia pada angkatan ini, dan 
kemudian segala sesuatu akan 
ditambahkan padanya.

23 lihatlah engkau adalah a Hyrum, 

putra-ku; b carilah kerajaan Allah, 
dan segala sesuatu akan ditambah-
kan menurut apa yang adil.

24 a Bangunlah di atas batu ka-
rang-ku, yang adalah b injil-ku;

25 Janganlah menyangkal roh 
a wahyu, tidak juga roh b nubuat, ka-
rena celakalah dia yang menyangkal 
hal-hal ini;

26 Oleh karena itu, a simpanlah 
baik-baik dalam hatimu sampai 
waktu itu yang adalah di dalam 
kebijaksanaan-ku ketika kamu 
akan pergi.

27 lihatlah, Aku berfirman kepada 
semua yang menunjukkan hasrat 
yang baik, dan telah a mengayunkan 
sabit mereka untuk menuai.

28 lihatlah, Aku adalah a Yesus 
kristus, Putra Allah. Aku adalah 
kehidupan dan b terang dunia.

29 Aku adalah yang sama yang da-
tang kepada umat milik-ku dan umat 
milik-ku tidak menerima-ku;

30 Tetapi sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepadamu, 
bahwa sebanyak yang meneri-
ma-ku, kepada mereka Aku akan 
berikan a kuasa untuk menjadi b putra 
Allah, bahkan kepada mereka yang 
percaya pada nama-ku. Amin.

 20 a PTS Patuh, 
kepatuhan.

 21 a Alma 17:2–3;  
A&P 84:85.

 22 a YAiTU Alkitab.
  b PTS Tulisan Suci— 

nilai tulisan suci.
  c YAiTU kitab 

mormon.

  d Alma 29:8.
 23 a JS—S 1:4.
  b mat. 6:33.
 24 a mat. 7:24–27.
  b PTS injil.
 25 a PTS Wahyu.
  b Why. 19:10. 

PTS nubuat.
 26 a Ul. 11:18;  

A&P 6:20; 43:34; 
JS—m 1:37.

 27 a PTS Pekerjaan 
misionaris.

 28 a PTS Yesus kristus.
  b PTS Terang kristus.
 30 a Yoh. 1:12.
  b PTS Putra dan Putri 

Allah.
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BAgiAn 12

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Joseph Knight, 
Sr., di Harmony, Pennsylvania, Mei 1829 (History of the Church, 1:47–48). 
Joseph Knight memercayai pernyataan Joseph Smith mengenai kepemilikannya 
atas lempengan-lempengan Kitab Mormon dan pekerjaan penerjemahan yang 
pada waktu itu sedang berlangsung dan beberapa kali telah memberikan bantuan 
materi kepada Joseph Smith dan tenaga penulisnya, yang memungkinkan mereka 
untuk melanjutkan menerjemahkan. Atas permintaan Joseph Knight, Nabi ber-
tanya kepada Tuhan dan menerima wahyu ini.

1–6, Para pekerja di dalam kebun ang-
gur akan memperoleh keselamatan; 7–9, 
Semua yang berhasrat dan memenuhi 
syarat boleh membantu dalam pekerjaan 
Tuhan.

a SUATU pekerjaan yang besar dan 
menakjubkan hampir tampil di 

antara anak-anak manusia.
2 lihatlah, Aku adalah Allah; in-

dahkanlah firman-ku, yang hidup 
dan penuh kuasa, lebih tajam dari-
pada sebilah pedang bermata dua, 
untuk pembelahan baik tulang sendi 
maupun sumsum; oleh karena itu, 
indahkanlah firman-ku.

3 lihatlah, ladang telah putih siap 
dipanen; oleh karena itu, barang 
siapa berhasrat untuk menuai bi-
arlah dia mengayunkan sabitnya 
dengan dayanya, dan menuai saat 
hari berlangsung, agar dia boleh 
menyimpan baik-baik bagi jiwanya 
keselamatan abadi di dalam kera-
jaan Allah.

4 Ya, barang siapa akan menga-
yunkan sabitnya dan menuai, orang 
yang sama dipanggil oleh Allah.

5 Oleh karena itu, jika kamu akan 
meminta dari-ku kamu akan me-
nerima; jika kamu akan mengetuk 
akan dibukakan bagimu.

6 Sekarang, karena kamu telah 
meminta, lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu, taatilah perintah-pe-
rintah-ku, dan upayakanlah untuk 
mewujudkan dan menegakkan 
perkara Sion.

7 lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu, dan juga kepada mereka 
semua yang memiliki hasrat untuk 
mewujudkan dan menegakkan 
pekerjaan ini;

8 Dan tak seorang pun dapat 
membantu dalam pekerjaan ini 
kecuali dia akan a rendah hati dan 
penuh b kasih, memiliki c iman, d ha-
rapan, dan e kasih amal, berke-
pala dingin dalam segala hal, apa 
pun yang akan dipercayakan pada 
pengurusannya.

9 lihatlah, Aku adalah terang dan 
kehidupan dunia, yang memfir-
mankan firman ini, oleh karena itu 
indahkanlah dengan dayamu, dan 
kemudian kamu dipanggil. Amin.

12 1 a lihat A&P 11:1–6 
untuk rujuk silang 
yang serupa.

 8 a PTS Rendah Hati, 
kerendahan Hati.

  b PTS kasih.

  c PTS iman.
  d PTS Harapan.
  e PTS kasih Amal.
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BAgiAn 13

Penahbisan Joseph Smith dan Oliver Cowdery pada Imamat Harun di sepanjang 
tepi Sungai Susquehanna, di dekat Harmony, Pennsylvania, 15 Mei 1829 (History 
of the Church, 1:39–42). Penahbisan dilakukan oleh tangan seorang malaikat 
yang memperkenalkan dirinya sebagai Yohanes, orang yang sama yang disebut 
Yohanes Pembaptis dalam Perjanjian Baru. Malaikat itu menjelaskan bahwa dia 
bertindak di bawah petunjuk Petrus, Yakobus, dan Yohanes, para Rasul zaman 
dahulu, yang memegang kunci-kunci imamat yang lebih tinggi, yang disebut 
Imamat Melkisedek. Janji diberikan kepada Joseph dan Oliver bahwa pada waktu 
yang tepat Imamat Melkisedek akan dianugerahkan ke atas diri mereka. (Lihat 
bagian 27:7, 8, 12.)

Kunci-kunci dan kuasa Imamat Harun 
dinyatakan.

KE atas dirimu para hamba sesa-
maku, dalam nama mesias aku 

a menganugerahkan b imamat Harun, 
yang memegang kunci-kunci pe-
layanan para c malaikat, dan injil 

d pertobatan, dan e baptisan melalui 
pencelupan untuk pengampunan 
akan dosa-dosa; dan ini tidak akan 
pernah diambil lagi dari bumi, 
sampai para putra f lewi memper-
sembahkan lagi suatu persembahan 
bagi Tuhan dalam g kesalehan.

BAgiAn 14

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada David Whitmer, 
di Fayette, New York, Juni 1829 (History of the Church, 1:48–50). Keluarga 
Whitmer telah menjadi amat tertarik pada penerjemahan Kitab Mormon. Nabi 
menentukan tempat tinggalnya di rumah Peter Whitmer, Sr., di mana dia berdiam 
sampai pekerjaan penerjemahan dilaksanakan hingga penuntasan dan hak cipta 
dari kitab mendatang itu diperoleh. Tiga putra Whitmer, masing-masing telah 
menerima suatu kesaksian sehubungan dengan keaslian pekerjaan itu, menjadi 
amat risau atas masalah kewajiban individu mereka. Wahyu ini dan dua buah yang 
mengikuti (bagian 15 dan 16) diberikan sebagai jawaban terhadap pertanyaan 
melalui Urim dan Tumim. David Whitmer belakangan menjadi salah seorang 
dari Tiga Saksi Kitab Mormon.

13 1 a JS—S 1:68–75. 
PTS Penahbisan.

  b A&P 27:8; 84:18–34. 
PTS imamat Harun.

  c PTS malaikat.
  d PTS Pertobatan.

  e PTS Baptis, Baptisan.
  f lihat laporan Oliver 

Cowdery tentang 
pemulihan imamat 
Harun pada bagian 
akhir dari Joseph 

Smith—Sejarah.  
Ul. 10:8;  
1 Taw. 6:48;  
A&P 128:24.

  g PTS Saleh, kesalehan.
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1–6, Para pekerja di dalam kebun 
anggur akan memperoleh keselamatan; 
7–8, Kehidupan kekal adalah yang 
terbesar dari karunia-karunia Allah; 
9–11, Kristus menciptakan langit dan 
bumi.

SUATU pekerjaan yang besar dan 
a menakjubkan hampir tampil 

kepada anak-anak manusia.
2 lihatlah, Aku adalah Allah; in-

dahkanlah firman-ku, yang hidup 
dan penuh kuasa, lebih tajam dari-
pada sebilah pedang bermata dua, 
untuk pembelahan baik tulang sendi 
maupun sumsum; oleh karena itu 
indahkanlah firman-ku.

3 lihatlah, ladang telah putih siap 
dipanen; oleh karena itu, barang 
siapa berhasrat untuk menuai bi-
arlah dia mengayunkan sabitnya 
dengan dayanya, dan menuai saat 
hari berlangsung, agar dia boleh 
menyimpan baik-baik bagi jiwanya 
keselamatan abadi di dalam kera-
jaan Allah.

4 Ya, barang siapa akan menga-
yunkan sabitnya dan menuai, orang 
yang sama dipanggil oleh Allah.

5 Oleh karena itu, jika kamu akan 
meminta dari-ku kamu akan me-
nerima; jika kamu akan mengetuk 
akan dibukakan bagimu.

6 Upayakanlah untuk mewujud-
kan dan menegakkan Sion-ku. Ta-
atilah perintah-perintah-ku dalam 
segala hal.

7 Dan, jika kamu a menaati pe-
rintah-perintah-ku dan b bertahan 
sampai akhir kamu akan mempero-
leh c kehidupan kekal, yang karunia 
itu adalah yang terbesar dari segala 
karunia Allah.

8 Dan akan terjadi, bahwa jika 
kamu akan meminta kepada Bapa 
dalam nama-ku, dalam iman per-
caya, kamu akan menerima a Roh 
kudus, yang memberikan tuturan, 
agar kamu boleh berdiri sebagai 
seorang b saksi tentang apa yang 
mengenainya akan kamu c dengar 
maupun juga lihat, dan juga agar 
kamu boleh memaklumkan perto-
batan kepada angkatan ini.

9 lihatlah, Aku adalah a Yesus 
kristus, b Putra c Allah yang hidup, 
yang d menciptakan langit dan e bumi, 
suatu f terang yang tidak dapat di-
sembunyikan dalam g kegelapan;

10 karenanya, Aku mesti menam-
pilkan a kegenapan injil-ku dari 
b orang-orang bukan israel kepada 
bani israel.

11 Dan lihatlah, engkau adalah 
David, dan engkau dipanggil untuk 
membantu; yang hal itu jika kamu 

14 1 a lihat A&P 11:1–6 
untuk rujuk silang 
yang serupa.

 7 a im. 26:3–12; Yoh. 
15:10; mosia 2:22, 41; 
A&P 58:2.

  b PTS Bertahan.
  c 2 ne. 31:20; A&P 6:13. 

PTS kehidupan kekal.
 8 a PTS Roh kudus.
  b mosia 18:8–10. 

PTS Saksi.
  c lihat kesaksian Tiga 

Saksi pada halaman-
halaman pendahu-
luan kitab mormon.

 9 a mosia 4:2;  
A&P 76:20–24.

  b Rm. 1:4.
  c Dan. 6:26; Alma 7:6; 

A&P 20:19.
  d Yoh. 1:1–3, 14;  

3 ne. 9:15; A&P 45:1. 
PTS Penciptaan.

  e Abr. 4:12, 24–25.
  f 2 Sam. 22:29.  

PTS Terang kristus.
  g PTS kegelapan 

Rohani.
 10 a A&P 20:8–9;  

JS—S 1:34.
  b PTS Orang-Orang 

Bukan israel.
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lakukan, dan setia, kamu akan di-
berkati baik secara rohani maupun 

secara duniawi, dan besarlah akan 
jadinya pahalamu. Amin.

BAgiAn 15

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada John Whitmer, 
di Fayette, New York, Juni 1829 (History of the Church, 1:50). (Lihat uraian 
judul untuk bagian 14.) Pesan ini dengan akrab dan dengan mengesankan bersifat 
pribadi karena Tuhan memberi tahu tentang apa yang diketahui hanya oleh John 
Whitmer dan diri-Nya. John Whitmer belakangan menjadi salah seorang dari 
Delapan Saksi Kitab Mormon.

1–2, Lengan Tuhan berada di atas 
seluruh bumi; 3–6, Mengkhotbahkan 
Injil dan menyelamatkan jiwa adalah 
hal yang paling berharga.

SimAklAH, hamba-ku John, 
dan dengarkanlah firman 

Yesus kristus, Tuhanmu dan 
Penebusmu.

2 karena lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu dengan ketajaman dan 
dengan a kuasa, karena lengan-ku 
berada di atas seluruh bumi.

3 Dan Aku akan memberi tahu 
kamu apa yang tak seorang pun 
tahu kecuali Aku dan engkau  
sendiri—

4 karena berulang kali kamu telah 

menghasratkan dari-ku untuk 
mengetahui apa yang akan paling 
berharga bagimu.

5 lihatlah, diberkatilah kamu 
karena hal ini, dan karena mem-
bicarakan firman-ku yang telah 
Aku berikan kepadamu menurut 
perintah-perintah-ku.

6 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu, bahwa hal 
yang akan paling berharga bagi mu 
adalah untuk a memaklumkan  
pertobatan kepada orang-orang 
ini, agar kamu boleh membawa 
jiwa-jiwa kepada-ku, agar kamu 
boleh b beristirahat bersama me-
reka di dalam c kerajaan d Bapa-ku.  
Amin.

BAgiAn 16

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Peter Whitmer, 
Jr., di Fayette, New York, Juni 1829 (History of the Church, 1:51). (Lihat uraian 
judul untuk bagian 14.) Peter Whitmer, Jr., belakangan menjadi salah seorang 
dari Delapan Saksi Kitab Mormon.

15 2 a Hel. 3:29–30. 
PTS kuasa.

 6 a A&P 18:15–16.  

PTS Pekerjaan 
misionaris.

  b PTS istirahat.

  c PTS kerajaan Allah.
  d PTS Bapa di Surga.
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1–2, Lengan Tuhan berada di atas 
seluruh bumi; 3–6, Mengkhotbahkan 
Injil dan menyelamatkan jiwa adalah 
hal yang paling berharga.

a SimAklAH, hamba-ku Peter, 
dan dengarkanlah firman 

Yesus kristus, Tuhanmu dan 
Penebusmu.

2 karena lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu dengan ketajaman dan 
dengan kuasa, karena lengan-ku 
berada di atas seluruh bumi.

3 Dan Aku akan memberi tahu 
kamu apa yang tak seorang pun tahu 
kecuali Aku dan engkau sendiri—

4 karena berulang kali kamu telah 

menghasratkan dari-ku untuk 
mengetahui apa yang akan paling 
berharga bagimu.

5 lihatlah, diberkatilah kamu 
karena hal ini, dan karena mem-
bicarakan firman-ku yang telah 
Aku berikan kepadamu menurut 
perintah-perintah-ku.

6 Dan sekarang, lihatlah, Aku ber-
firman kepadamu, bahwa hal yang 
akan paling berharga bagimu adalah 
untuk memaklumkan pertobatan 
kepada orang-orang ini, agar kamu 
boleh membawa jiwa-jiwa kepa-
da-ku, agar kamu boleh beristirahat 
bersama mereka di dalam kerajaan 
Bapa-ku. Amin.

BAgiAn 17

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Oliver Cowdery, 
David Whitmer, dan Martin Harris, di Fayette, New York, Juni 1829, sebelum 
mereka memandang lempengan-lempengan berukir yang memuat catatan Kitab 
Mormon (History of the Church, 1:52–57). Joseph dan tenaga penulisnya, Oliver 
Cowdery, telah mendapat tahu dari terjemahan lempengan-lempengan Kitab Mor-
mon bahwa tiga saksi khusus akan ditunjuk (lihat Eter 5:2–4; 2 Nefi 11:3; 27:12). 
Oliver Cowdery, David Whitmer, dan Martin Harris digerakkan oleh suatu hasrat 
yang diilhami untuk menjadi tiga saksi khusus itu. Nabi bertanya kepada Tuhan, 
dan wahyu ini diberikan sebagai jawaban melalui Urim dan Tumim.

1–4, Dengan iman Tiga Saksi akan me-
lihat lempengan dan barang sakral lain-
nya; 5–9, Kristus memberikan kesaksian 
akan keilahian Kitab Mormon.

LiHATlAH, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa kamu mesti 

bersandar pada firman-ku, yang 
jika kamu lakukan dengan maksud 
hati yang sepenuhnya, kamu akan 
memperoleh suatu a pemandangan 
akan b lempengan-lempengan itu, 
dan juga lempengan dada, c pedang 
laban, d Urim dan Tumim, yang 

16 1 a lihat A&P 15:1–6 
untuk rujuk silang 
yang serupa.

17 1 a 2 ne. 27:12;  
Eter 5:2–4; A&P 5:15. 
lihat juga kesaksian 

Tiga Saksi pada 
halaman-halaman 
pendahuluan kitab 
mormon.

  b morm. 6:6; JS—S 1:52. 
PTS lempengan-

lempengan.
  c 1 ne. 4:8–9;  

2 ne. 5:14; Yakub 1:10;  
mosia 1:16.

  d PTS Urim dan 
Tumim.
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diberikan kepada e saudara laki-laki 
Yared di atas gunung, ketika dia ber-
bincang dengan Tuhan f berhadapan 
muka, dan g alat-alat penunjuk ajaib 
yang diberikan kepada lehi saat di 
padang belantara, di perbatasan  
h laut merah.

2 Dan adalah dengan imanmu 
bahwa kamu akan mendapatkan su-
atu pemandangan akan itu, bahkan 
dengan iman itu yang dimiliki oleh 
para nabi zaman dahulu.

3 Dan setelah kamu mendapat-
kan iman, dan telah melihatnya 
dengan matamu, kamu akan a ber-
saksi tentangnya, melalui kuasa  
Allah;

4 Dan ini akan kamu lakukan agar 
hamba-ku Joseph Smith, Jun., boleh 
tidak dihancurkan, agar Aku boleh 
menggapai tujuan-ku yang benar 
bagi anak-anak manusia dalam 
pekerjaan ini.

5 Dan kamu akan bersaksi bahwa 
kamu telah melihatnya, bahkan se-
perti hamba-ku Joseph Smith, Jun., 
telah melihatnya; karena adalah 

melalui kuasa-ku maka dia telah 
melihatnya, dan karena dia memi-
liki iman.

6 Dan dia telah menerjemah-
kan a kitab itu, bahkan b bagian 
itu yang telah Aku perintahkan 
kepadanya, dan sebagaimana 
Tuhanmu dan Allahmu hidup itu 
adalah benar.

7 karenanya, kamu telah mene-
rima kuasa yang sama, dan iman 
yang sama, dan karunia yang sama 
seperti dia;

8 Dan jika kamu melakukan perin-
tah-perintah terakhir milik-ku ini, 
yang telah Aku berikan kepadamu, 
a gerbang-gerbang neraka tidak 
akan berjaya melawanmu; karena 
b kasih karunia-ku cukup bagimu, 
dan kamu akan c diangkat pada 
hari terakhir.

9  Dan Aku,  Yesus kristus, 
a Tuhanmu dan Allahmu, telah mem-
firmankannya kepadamu, agar Aku 
boleh menggapai tujuan-ku yang 
benar bagi anak-anak manusia. 
Amin.

BAgiAn 18

Wahyu kepada Joseph Smith sang Nabi, Oliver Cowdery, dan David Whitmer, 
diberikan di Fayette, New York, Juni 1829 (History of the Church, 1:60–64). 
Ketika Imamat Harun dianugerahkan, pelimpahan Imamat Melkisedek dijanjikan 
(lihat uraian judul untuk bagian 13). Sebagai tanggapan terhadap permohonan 
untuk pengetahuan atas masalah itu, Tuhan memberikan wahyu ini.

 1 e Eter 3:1–28.
  f kej. 32:30;  

kel. 33:11;  
musa 1:2.

  g 1 ne. 16:10, 16, 26–29; 
Alma 37:38–47.

  h 1 ne. 2:5.

 3 a PTS Bersaksi; Saksi.
 6 a PTS kitab mormon.
  b 2 ne. 27:22;  

3 ne. 26:7–10.
 8 a mat. 16:18;  

3 ne. 11:39;  
A&P 10:69.

  b PTS kasih karunia.
  c 1 ne. 13:37;  

3 ne. 27:14–15, 22;  
A&P 9:14.

 9 a PTS Tuhan.



36Ajaran dan Perjanjian 18:1–9

1–5, Tulisan suci memperlihatkan 
bagaimana membangun Gereja; 6–8, 
Dunia sedang menjadi matang dalam 
kedurhakaan; 9–16, Nilai jiwa adalah 
mahal; 17–25, Untuk memperoleh ke-
selamatan, manusia mesti mengambil 
ke atas diri mereka nama Kristus; 
26–36, Pemanggilan dan misi Dua 
Belas diungkapkan; 37–39, Oliver 
Cowdery dan David Whitmer mesti 
mencari Dua Belas; 40–47, Untuk 
memperoleh keselamatan, manusia 
mesti bertobat, dibaptis, dan menaati 
perintah-perintah.

SEkARAng, lihatlah, karena hal 
yang telah kamu, hamba-ku 

Oliver Cowdery, hasratkan untuk 
tahu dari-ku, Aku memberi kepa-
damu firman ini:

2 lihatlah, Aku telah menyatakan 
kepadamu, melalui Roh-ku dalam 
banyak hal, bahwa apa yang te-
lah kamu tuliskan adalah a benar; 
karenanya kamu tahu bahwa itu 
adalah benar.

3 Dan jika kamu tahu bahwa itu 
adalah benar, lihatlah, Aku memberi 
kepadamu sebuah perintah, agar 
kamu bersandar pada apa yang 
a dituliskan;

4 karena di dalamnya segala 
hal dituliskan mengenai landasan 
gereja-ku, a injil-ku, dan b batu 
karang-ku.

5 karenanya, jika kamu akan 

membangun gereja-ku, di atas lan-
dasan injil-ku dan batu karang-ku, 
gerbang-gerbang neraka tidak akan 
berjaya melawanmu.

6 lihatlah, a dunia sedang menjadi 
matang dalam kedurhakaan; dan 
mestilah perlu bahwa anak-anak 
manusia digugah ke arah perto-
batan, baik b orang-orang bukan 
israel maupun juga bani israel.

7 karenanya, sebagaimana eng-
kau telah a dibaptis oleh tangan 
hamba-ku Joseph Smith, Jun., 
menurut apa yang telah Aku pe-
rintahkan kepadanya, dia telah me-
menuhi apa yang Aku perintahkan 
kepadanya.

8 Dan sekarang, janganlah takjub 
bahwa Aku telah memanggilnya 
untuk tujuan-ku sendiri, yang 
tujuan itu diketahui oleh-ku; kare-
nanya, jika dia akan a tekun dalam 
b menaati perintah-perintah-ku 
dia akan c diberkati menuju kehi-
dupan kekal; dan namanya adalah 
d Joseph.

9 Dan sekarang, Oliver Cowdery, 
Aku berfirman kepadamu, dan 
juga kepada David Whitmer, de-
ngan cara perintah; karena, lihat-
lah, Aku memerintahkan semua 
orang di mana pun untuk bertobat, 
dan Aku berfirman kepadamu, 
bahkan seperti kepada Paulus 
a rasul-ku, karena kamu dipang-
gil bahkan dengan pemanggilan 

18 2 a A&P 6:15–17.
 3 a A&P 98:11.  

PTS Tulisan Suci— 
nilai tulisan suci.

 4 a PTS injil.
  b PTS Batu karang.

 6 a PTS Dunia.
  b PTS Orang-Orang 

Bukan israel.
 7 a JS—S 1:70–71.
 8 a PTS ketekunan.
  b PTS Patuh, 

kepatuhan.
  c PTS Berkat.
  d 2 ne. 3:14–15. 

PTS Joseph Smith, Jr.
 9 a Rm. 1:1. 
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yang sama yang dengannya dia 
dipanggil.

10 ingatlah a nilai b jiwa adalah ma-
hal dalam pandangan Allah;

11 karena, lihatlah, Tuhan a Pene-
busmu menderita b kematian dalam 
daging; karenanya Dia c menderita 
d rasa sakit semua orang, agar semua 
orang boleh bertobat dan datang 
kepada-nya.

12 Dan Dia telah a bangkit lagi dari 
yang mati, agar Dia boleh membawa 
semua orang kepada-nya, dengan 
syarat b pertobatan.

13 Dan betapa besar a sukacita-nya 
akan jiwa yang bertobat!

14 karenanya, kamu dipanggil 
untuk a menyerukan pertobatan 
kepada orang-orang ini.

15 Dan jika demikian halnya 
bahwa kamu akan bekerja sepan-
jang hidupmu dalam menyerukan 
pertobatan kepada orang-orang ini, 
dan membawa, meski hanya satu 
a jiwa kepada-ku, betapa akan besar 
sukacitamu bersamanya di dalam 
kerajaan Bapa-ku!

16 Dan sekarang, jika sukacitamu 
akan besar dengan satu jiwa yang 
telah kamu bawa kepada-ku ke 
dalam a kerajaan Bapa-ku, betapa 

akan besar b sukacitamu jika kamu 
akan c membawa banyak jiwa 
kepada-ku!

17 lihatlah, kamu memiliki in-
jil-ku di hadapanmu, dan batu 
karang-ku, dan a keselamatan-ku.

18 a mintalah kepada Bapa dalam 
b nama-ku, dalam iman percaya 
bahwa kamu akan menerima, dan 
kamu akan memperoleh Roh ku-
dus, yang menyatakan segala hal 
yang c perlu kepada anak-anak 
manusia.

19 Dan jika kamu tidak memiliki 
a iman, b harapan, dan c kasih amal, 
kamu tidak dapat melakukan apa 
pun.

20 Janganlah a berselisih pendapat 
melawan gereja apa pun, kecuali 
b gereja iblis.

21 Ambillah ke atas dirimu a nama 
kristus, dan b ucapkanlah kebenaran 
dengan c kesungguhan.

22 Dan sebanyak yang bertobat 
dan a dibaptis dalam nama-ku, yang 
adalah Yesus kristus, dan b bertahan 
sampai akhir, orang yang sama akan 
diselamatkan.

23 lihatlah, Yesus kristus ada-
lah a nama yang diberikan oleh 
Bapa, dan tidak ada nama lain yang 

 10 a PTS Jiwa—nilai Jiwa.
  b PTS Jiwa.
 11 a PTS Penebus.
  b PTS Penyaliban.
  c PTS Penebusan.
  d Yes. 53:4–5. 

PTS Pendamaian.
 12 a PTS kebangkitan.
  b A&P 19:4–18. 

PTS Pertobatan.
 13 a luk. 15:7.
 14 a Alma 29:1–2;  

A&P 34:5–6; 63:57.
 15 a PTS Jiwa—nilai Jiwa.

 16 a PTS kerajaan Allah.
  b Alma 26:11. 

PTS Sukacita.
  c PTS Pekerjaan 

misionaris.
 17 a PTS keselamatan.
 18 a PTS Doa.
  b Yoh. 15:16.
  c A&P 88:63–65.
 19 a PTS iman.
  b PTS Harapan.
  c PTS kasih Amal.
 20 a 2 Tim. 2:23–24;  

3 ne. 11:29–30.

  b PTS iblis—gereja 
iblis.

 21 a 2 ne. 31:13;  
mosia 5:8;  
3 ne. 27:5;  
A&P 20:37.

  b A&P 100:5–8.
  c Rm. 12:3.
 22 a PTS Baptis, Baptisan.
  b PTS Bertahan.
 23 a mal. 1:11;  

kis. 4:12;  
mosia 3:17;  
Hel. 3:28–29.
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diberikan yang dengannya manusia 
dapat diselamatkan;

24 karenanya, semua orang mesti 
mengambil ke atas diri mereka 
nama yang diberikan oleh Bapa, 
karena dalam nama itu mereka akan 
dipanggil pada hari terakhir;

25 karenanya, jika mereka tidak 
mengetahui a nama yang dengannya 
mereka dipanggil, mereka tidak 
dapat memperoleh tempat di dalam 
b kerajaan Bapa-ku.

26 Dan sekarang, lihatlah, ada 
yang lain yang dipanggil untuk 
memaklumkan injil-ku, baik kepada 
a orang bukan israel maupun kepada 
orang Yahudi;

27 Ya, bahkan dua belas; dan a Dua 
Belas akan menjadi murid-ku, dan 
mereka akan mengambil ke atas diri 
mereka nama-ku; dan Dua Belas 
adalah mereka yang akan berhas-
rat untuk mengambil ke atas diri 
mereka b nama-ku dengan maksud 
hati yang sepenuhnya.

28 Dan jika mereka berhasrat un-
tuk mengambil ke atas diri mereka 
nama-ku dengan maksud hati yang 
sepenuhnya, mereka dipanggil un-
tuk pergi ke seluruh a dunia untuk 
mengkhotbahkan b injil-ku kepada 
c setiap makhluk.

29 Dan mereka adalah mereka 
yang ditahbiskan oleh-ku untuk 
a membaptis dalam nama-ku, me-
nurut apa yang tertulis;

30 Dan kamu memiliki apa yang 
tertulis di hadapanmu; karenanya, 
kamu mesti melaksanakannya me-
nurut firman yang tertulis.

31 Dan sekarang, Aku berfirman 
kepadamu, a Dua Belas—lihatlah, 
kasih karunia-ku cukup bagimu; 
kamu mesti berjalan dengan lu-
rus di hadapan-ku dan janganlah 
berdosa.

32 Dan, lihatlah, kamu adalah 
mereka yang ditahbiskan oleh-ku 
untuk a menahbiskan para imam 
dan pengajar; untuk memaklum-
kan injil-ku, b menurut kuasa Roh 
kudus yang ada dalam dirimu, dan 
menurut c pemanggilan dan karunia 
Allah kepada manusia;

33 Dan Aku, Yesus kristus, 
Tuhanmu dan Allahmu, telah 
memfirmankannya.

34 a Firman ini bukan dari orang-
orang tidak juga dari manusia, 
tetapi dari-ku; karenanya, kamu 
akan bersaksi itu adalah dari-ku 
dan bukan dari manusia;

35 karena adalah a suara-ku yang 
memfirmankannya kepadamu; 
karena itu diberikan melalui 
Roh-ku kepadamu, dan mela-
lui kuasa-ku kamu dapat saling 
membacakannya; dan kecuali me-
lalui kuasa-ku kamu tidak dapat 
memperolehnya;

36 karenanya,  kamu dapat  
a bersaksi bahwa kamu telah men-

 25 a mosia 5:9–14.
  b PTS kemuliaan 

Selestial.
 26 a A&P 90:8–9; 112:4.
 27 a PTS Rasul.
  b A&P 27:12.
 28 a mrk. 16:15–16.

  b PTS injil.
  c A&P 1:2; 42:58.
 29 a 3 ne. 11:21–28;  

A&P 20:72–74.
 31 a A&P 107:23–35.
 32 a moro. 3:1–4;  

A&P 20:60; 107:58. 

PTS Penahbisan.
  b 2 Ptr. 1:21;  

A&P 68:3–4.
  c A&P 20:27.
 34 a PTS Tulisan Suci.
 35 a A&P 1:38. PTS Suara.
 36 a PTS Bersaksi.
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dengar suara-ku, dan mengetahui 
firman-ku.

37 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
memberi tugas kepadamu, Oliver 
Cowdery, dan juga kepada David 
Whitmer, bahwa kamu hendaknya 
mencari Dua Belas, yang akan me-
miliki hasrat yang mengenainya 
telah Aku firmankan;

38 Dan berdasarkan hasrat mereka 
dan a pekerjaan mereka kamu akan 
mengenali mereka.

39 Dan ketika kamu telah mene-
mukan mereka kamu hendaknya 
memperlihatkan hal-hal ini kepada 
mereka.

40 Dan kamu akan menjatuhkan 
diri dan a menyembah Bapa dalam 
nama-ku.

41 Dan kamu mesti berkhotbah 
kepada dunia, mengatakan: kamu 
mesti bertobat dan dibaptis, dalam 
nama Yesus kristus;

42 karena semua orang mesti 
bertobat dan dibaptis, dan bukan 
hanya pria, tetapi juga wanita, dan 

anak yang telah mencapai umur 
a pertanggungjawaban.

43 Dan sekarang, setelah kamu 
menerima ini, kamu mesti mena-
ati a perintah-perintah-ku dalam 
segala hal;

44 Dan melalui tanganmu Aku 
akan mengerjakan suatu a pekerjaan 
yang menakjubkan di antara anak-
anak manusia, untuk b diyakinkan-
nya banyak orang akan dosa-dosa 
mereka, agar mereka boleh datang 
pada pertobatan, dan agar mereka 
boleh datang ke kerajaan Bapa-ku.

45 karenanya, berkat-berkat yang 
Aku berikan kepadamu a melebihi 
segala sesuatu.

46 Dan setelah kamu menerima 
ini, jika kamu a tidak menaati perin-
tah-perintah-ku kamu tidak dapat 
diselamatkan di dalam kerajaan 
Bapa-ku.

47 lihatlah, Aku, Yesus kristus, 
Tuhanmu dan Allahmu, dan Pene-
busmu, melalui kuasa Roh-ku telah 
memfirmankannya. Amin.

BAgiAn 19

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith, di Manchester, New York, Maret 
1830 (History of the Church, 1:72–74). Dalam sejarahnya, Nabi memper-
kenalkannya sebagai “sebuah perintah dari Allah dan bukan dari manusia, 
kepada Martin Harris, diberikan oleh Dia yang adalah Kekal” (History of 
the Church, 1:72).

1–3, Kristus memiliki segala kuasa; 
4–5, Semua orang mesti bertobat atau 
menderita; 6–12, Hukuman kekal adalah 

hukuman Allah; 13–20, Kristus men-
derita bagi semua orang, agar mereka 
boleh tidak menderita jika mereka akan 

 38 a PTS Pekerjaan.
 40 a PTS ibadat.
 42 a A&P 20:71;  

29:47; 68:27. 

PTS Tanggung Jawab.
 43 a PTS Perintah-Perintah 

Allah.
 44 a Yes. 29:14;  

A&P 4:1.
  b Alma 36:12–19; 62:45.
 45 a A&P 84:35–38.
 46 a A&P 82:3.
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bertobat; 21–28, Khotbahkanlah Injil 
pertobatan; 29–41, Maklumkanlah 
kabar gembira.

AkU Adalah a Alfa dan Omega, 
b kristus Tuhan; ya, bahkan Aku 

adalah Dia, yang awal dan yang 
akhir, Penebus dunia.

2 Aku, setelah merampungkan 
dan a menyelesaikan kehendak-nya 
yang memiliki-ku, bahkan Bapa, 
mengenai Aku—setelah melakukan 
ini agar Aku boleh b menundukkan 
segala sesuatu bagi diri-ku—

3 menyimpan segala a kuasa, bah-
kan untuk b penghancuran Setan dan 
pekerjaannya pada c akhir dunia, 
dan hari penghakiman besar yang 
terakhir, yang akan Aku jatuhkan 
ke atas penghuninya, d menghakimi 
setiap orang menurut e pekerjaan-
nya dan perbuatan yang telah dia 
lakukan.

4 Dan pastilah setiap orang mesti 
a bertobat atau b menderita, karena 
Aku, Allah, adalah c tanpa akhir.

5 karenanya, Aku a tidak mencabut 
penghakiman itu yang akan Aku ja-
tuhkan, tetapi celaka akan menyebar 
luas, tangisan, b ratapan dan ker-
takan gigi, ya, kepada mereka yang 
ditemukan pada c sisi kiri-ku.

6 Walaupun demikian, a tidaklah 
tertulis bahwa tidak akan ada akhir 
tentang siksaan ini, tetapi tertulis 
b siksaan tanpa akhir.

7 lagi, tertulis a laknat kekal; ka-
renanya itu lebih lugas daripada 
tulisan suci yang lain, agar boleh 
bekerja pada hati anak-anak ma-
nusia, kesemuanya demi kemuliaan 
nama-ku.

8 karenanya, Aku akan menjelas-
kan kepadamu misteri ini, karena 
pantaslah bagimu untuk mengeta-
hui bahkan seperti para rasul-ku.

9 Aku berfirman kepadamu yang 
terpilih dalam hal ini, bahkan bagai-
kan satu, agar kamu boleh masuk 
ke dalam a peristirahatan-ku.

10 karena, lihatlah, a misteri ke-
allahan, betapa besarnya itu! karena, 
lihatlah, Aku adalah tanpa akhir, 
dan hukuman yang diberikan dari 
tangan-ku adalah hukuman tanpa 
akhir, karena b Tanpa Akhir adalah 
nama-ku. karenanya—

11 a Hukuman kekal adalah hu-
kuman Allah.

12 Hukuman tanpa akhir adalah 
hukuman Allah.

13 karenanya, Aku memerin-
tahkanmu untuk bertobat, dan 
menaati a perintah-perintah yang 

19 1 a Why. 1:8, 11;  
3 ne. 9:18;  
A&P 35:1; 61:1. 
PTS Alfa dan Omega.

  b PTS Yesus kristus.
 2 a Yoh. 17:4;  

3 ne. 11:11.
  b Flp. 3:21.
 3 a PTS kuasa.
  b Yes. 14:12–17;  

1 Yoh. 3:8; 1 ne. 22:26;  
A&P 88:111–115.

  c PTS Dunia—Akhir 
dunia.

  d PTS Penghakiman 
Terakhir.

  e PTS Pekerjaan.
 4 a PTS Pertobatan.
  b luk. 13:3; Hel. 14:19.
  c musa 1:3.
 5 a A&P 56:4; 58:32.
  b mat. 13:42.
  c mat. 25:41–43.
 6 a A&P 76:105–106; 

138:59.
  b A&P 76:33, 44–45.
 7 a Hel. 12:25–26;  

A&P 29:44.
 9 a PTS istirahat.
 10 a Yakub 4:8;  

A&P 76:114–116.
  b musa 1:3; 7:35. 

PTS Tanpa Akhir.
 11 a mat. 25:46.
 13 a A&P 5:2; 10:6–7; 

17:1–9.
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telah kamu terima melalui tangan 
hamba-ku Joseph Smith, Jun., dalam 
nama-ku;

14 Dan adalah melalui kekuatan 
mahakuasa-ku bahwa kamu telah 
menerimanya;

15 Oleh karena itu Aku meme-
rintahkanmu untuk bertobat—
bertobatlah, agar jangan Aku 
menghantammu dengan tongkat 
mulut-ku, dan dengan kemurka-
an-ku, dan dengan amarah-ku, dan 
a penderitaanmu menjadi parah—
betapa parahnya kamu tidak tahu, 
betapa hebatnya kamu tidak tahu, 
ya, betapa sulitnya untuk ditang-
gung kamu tidak tahu.

16 karena lihatlah, Aku, Allah, 
telah a menderita hal-hal ini bagi 
semua orang, agar mereka boleh 
tidak b menderita jika mereka akan 
c bertobat;

17 Tetapi jika mereka tidak akan 
bertobat mereka mesti a menderita 
bahkan seperti Aku;

18 Yang penderitaan itu menye-
babkan diri-ku, bahkan Allah, yang 
terbesar dari semuanya, gemetar 
karena rasa sakit, dan berdarah 
pada setiap pori, dan menderita baik 
tubuh maupun roh—dan meng-
hendaki bahwa Aku boleh a tidak 
meminum cawan yang pahit, dan 
menciut—

19 Walaupun demikian, kemuliaan 

kepada Bapa, dan Aku meminum-
nya dan a menyelesaikan persiap-
an-ku bagi anak-anak manusia.

20 karenanya, Aku memerintah-
kanmu lagi untuk bertobat, agar 
jangan Aku merendahkan hatimu 
dengan kekuatan mahakuasa-ku; 
dan agar kamu a mengakui dosa-do-
samu, agar jangan kamu menderita 
hukuman ini yang mengenainya 
telah Aku firmankan, yang dari-
nya dalam tingkat paling kecil, ya, 
bahkan dalam tingkat terkecil kamu 
telah mengenyamnya pada waktu 
Aku menarik Roh-ku.

21 Dan Aku memerintahkanmu 
bahwa kamu janganlah a mengkhot-
bahkan apa pun selain pertobatan, 
dan b janganlah memperlihatkan 
hal-hal ini kepada dunia sampai ada 
kebijaksanaan di dalam Aku.

22 karena mereka tidak dapat 
a mencerna daging sekarang, te-
tapi b susu mestilah mereka terima; 
karenanya, mereka tidaklah mesti 
tahu hal-hal ini, agar jangan mereka 
binasa.

23 Belajarlah dari-ku, dan dengar-
kanlah firman-ku; a berjalanlah da-
lam b kelembutan hati Roh-ku, dan 
kamu akan merasakan c kedamaian 
di dalam Aku.

24 Aku adalah a Yesus kristus; Aku 
datang melalui kehendak Bapa, dan 
Aku melakukan kehendak-nya.

 15 a Alma 36:11–19.
 16 a Alma 11:40–41. 

PTS Pendamaian.
  b PTS Belas kasihan.
  c PTS Pengampunan 

akan Dosa-Dosa.
 17 a A&P 29:17.
 18 a luk. 22:42–44.

 19 a Yoh. 17:4; 19:30.
 20 a Bil. 5:6–7;  

mosia 26:29; 
A&P 58:43; 64:7. 
PTS Pengakuan.

 21 a A&P 11:9.
  b JS—S 1:42.
 22 a A&P 78:17–18.

  b ibr. 5:11–14;  
A&P 50:40.

 23 a moro. 7:3–4.
  b PTS lembut Hati, 

kelembutan Hati.
  c PTS Damai, 

kedamaian.
 24 a PTS Yesus kristus.
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25 Dan lagi, Aku memerintahkan 
engkau bahwa janganlah engkau 
a mendambakan b istri sesamamu; 
tidak juga mengincar nyawa 
sesamamu.

26 Dan lagi, Aku memerintahkan 
engkau bahwa janganlah engkau 
mendambakan harta milikmu sen-
diri, tetapi memberikannya dengan 
murah hati untuk pencetakan kitab 
mormon, yang memuat a kebenaran 
dan firman Allah—

27 Yang adalah firman-ku kepada 
a orang bukan israel, agar segera 
boleh disebarluaskan kepada b orang 
Yahudi, dari siapa orang-orang 
laman adalah c sisanya, agar mereka 
boleh memercayai injil, dan tidak 
mengharapkan seorang d mesias 
untuk datang yang telah datang.

28 Dan lagi, Aku memerintahkan 
engkau agar engkau hendaknya 
a berdoa b dengan bersuara seperti 
juga dalam hatimu; ya, di hadapan 
dunia seperti juga secara rahasia, 
di depan umum seperti juga secara 
pribadi.

29 Dan engkau hendaknya a me-
maklumkan kabar gembira, ya, 
memberitakannya di atas gunung-
gunung, dan di atas setiap tempat 

yang tinggi, dan di antara setiap 
khalayak yang engkau akan diizin-
kan untuk bertemu.

30 Dan engkau hendaknya melaku-
kannya dengan segenap kerendahan 
hati, a percaya kepada-ku, tidak 
mencaci maki para pencaci maki.

31 Dan tentang a doktrin janganlah 
engkau berbicara, tetapi engkau 
hendaknya memaklumkan perto-
batan dan b iman pada Juruselamat, 
dan c pengampunan akan dosa-dosa 
melalui d baptisan, dan melalui e api, 
ya, bahkan f Roh kudus.

32 lihatlah, inilah sebuah a perintah 
yang besar dan terakhir yang akan 
Aku berikan kepadamu mengenai 
masalah ini; karena ini akan cukup 
bagi jalanmu sehari-hari, bahkan 
sampai akhir hidupmu.

33 Dan kegetiran akan engkau 
terima jika engkau akan meng-
abaikan a nasihat-nasihat ini, ya, 
bahkan kehancuran dirimu dan 
harta milik.

34 a Berikanlah sepenggal dari harta 
milikmu, ya, bahkan sebagian dari 
tanahmu dan segalanya kecuali 
tunjangan bagi keluargamu.

35 Bayarlah a utang yang te-
lah engkau b kontrakkan dengan 

 25 a PTS Damba, 
mendambakan.

  b kel. 20:17;  
1 kor. 7:2–4. 
PTS Perzinaan.

 26 a PTS kebenaran.
 27 a PTS Orang-Orang 

Bukan israel.
  b PTS Orang-Orang 

Yahudi.
  c Omni 1:14–19;  

mosia 25:2–4;  
Hel. 8:21;  

3 ne. 2:12–16.
  d PTS mesias.
 28 a 1 Tim. 2:8.  

PTS Doa.
  b A&P 20:47, 51; 23:6.
 29 a PTS Pekerjaan 

misionaris.
 30 a PTS Percaya, 

kepercayaan.
 31 a 2 Tim. 2:23–24.
  b PTS iman.
  c PTS Pengampunan 

akan Dosa-Dosa.

  d PTS Baptis, Baptisan.
  e mat. 3:11.
  f PTS karunia Roh 

kudus.
 32 a A&P 58:26–29.
 33 a PTS Perintah-Perintah 

Allah.
 34 a kis. 4:34–35.
 35 a PTS Utang.
  b YAiTU untuk mem-

bayar penerbitan 
edisi pertama kitab 
mormon.
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pencetak. Bebaskan dirimu dari 
c penawanan.

36 a Tinggalkanlah rumah dan ke-
diamanmu, kecuali ketika engkau 
akan berhasrat untuk mengunjungi 
keluargamu;

37 Dan a berbicaralah dengan bebas 
kepada semua orang; ya, khotbah-
kanlah, imbaulah, maklumkanlah 
b kebenaran, bahkan dengan suara 
nyaring, dengan nada kesukacitaan, 
menyerukan—Hosana, hosana, 
terpujilah nama Tuhan Allah!

38 a Berdoalah selalu, dan Aku 
akan b mencurahkan Roh-ku ke 
atas dirimu, dan akan besarlah 

berkatmu—ya, bahkan lebih dari-
pada jika kamu akan mendapatkan 
harta dari bumi dan kebusukan 
yang setingkat dengannya.

39 lihatlah, dapatkah engkau 
membaca ini tanpa bersukacita 
dan mengangkat hatimu karena 
kegembiraan?

40 Atau dapatkah engkau berkeli-
aran kian ke mari lebih lama sebagai 
pembimbing buta?

41 Atau dapatkah engkau a rendah 
hati dan lembut hati, dan membawa 
diri dengan bijak di hadapan-ku? 
Ya, b datanglah kepada-ku Juruse-
lamatmu. Amin.

BAgiAn 20

Wahyu tentang organisasi dan pengaturan Gereja, diberikan melalui Joseph 
Smith sang Nabi, April 1830 (History of the Church, 1:64–70). Mendahului 
catatannya dari wahyu ini Nabi menulis, “Kami mendapatkan dari Dia [Yesus 
Kristus] yang berikut, melalui roh nubuat dan wahyu; yang tidak hanya mem-
beri kami banyak informasi, tetapi juga menunjukkan kepada kami hari yang 
tepat di mana, menurut kehendak dan perintah-Nya, kami hendaknya mulai 
untuk mengorganisasi Gereja-Nya sekali lagi di sini di atas bumi” (History of  
the Church, 1:64).

1–16, Kitab Mormon membuktikan 
keilahian pekerjaan zaman akhir; 
17–28, Ajaran tentang penciptaan, 
kejatuhan, pendamaian, dan baptisan 
ditandaskan; 29–37, Hukum yang 
mengatur pertobatan, pembenaran, 
pengudusan, dan baptisan dinyatakan; 
38–67, Kewajiban penatua, imam, 
pengajar, dan diaken diringkas; 68–74, 

Kewajiban anggota, pemberkatan 
anak, dan cara baptisan diungkapkan; 
75–84, Doa sakramen dan peraturan 
yang mengatur keanggotaan Gereja 
diberikan.

a BERDiRinYA b gereja kristus 
pada zaman terakhir ini, yang 

adalah seribu delapan ratus dan 

 35 c Ams. 22:7.
 36 a mat. 19:29.
 37 a A&P 58:47; 68:8; 71:7.
  b A&P 75:4.
 38 a luk. 18:1;  

2 ne. 32:9;  

A&P 10:5.
  b Ams. 1:23;  

kis. 2:17.
 41 a PTS Rendah Hati, 

kerendahan Hati.
  b mat. 11:28–30.

20 1 a JS—S 1:2.
  b 3 ne. 27:1–8.  

PTS gereja Yesus 
kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman 
Akhir; nama gereja.
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tiga puluh tahun sejak kedatangan 
Tuhan dan Juruselamat kita Yesus 
kristus dalam daging, yang secara 
resmi c diorganisasi dan ditegakkan 
sejalan dengan hukum negara kita, 
menurut kehendak dan perintah 
Allah, dalam bulan keempat, dan 
pada hari keenam dalam bulan yang 
disebut April—

2 Yang perintah-perintah itu di-
berikan kepada Joseph Smith, Jun., 
yang a dipanggil oleh Allah, dan 
ditahbiskan sebagai b rasul Yesus 
kristus, untuk menjadi c penatua 
pertama gereja ini;

3 Dan kepada Oliver Cowdery, 
yang juga dipanggil oleh Allah, 
sebagai rasul Yesus kristus, un-
tuk menjadi penatua kedua ge-
reja ini, dan ditahbiskan di bawah 
tangannya;

4 Dan ini menurut kasih karunia 
Tuhan dan Juruselamat kita Yesus 
kristus, kepada siapa ada segala 
kemuliaan, baik sekarang maupun 
selamanya. Amin.

5 Setelah benar-benar dinyatakan 
kepada penatua pertama ini bahwa 
dia telah menerima pengampunan 
akan dosa-dosanya, dia a terlibat lagi 
dalam kepongahan dunia;

6 Tetapi setelah bertobat, dan me-
rendahkan hatinya dengan tulus, 
melalui iman, Allah melayaninya 

melalui seorang a malaikat kudus, 
yang b air mukanya bagaikan kilat, 
dan yang pakaiannya murni dan 
putih melebihi segala yang putih 
lainnya;

7 Dan memberikan kepadanya 
perintah-perintah yang mengil-
haminya;

8 Dan memberikannya kuasa 
dari tempat yang tinggi, melalui 
a sarana yang sebelumnya dipersi-
apkan, untuk menerjemahkan kitab 
mormon;

9 Yang memuat sebuah catatan 
tentang orang-orang yang terjatuh, 
dan a kegenapan b injil Yesus kristus 
kepada orang-orang bukan israel 
dan kepada orang-orang Yahudi 
juga;

10 Yang diberikan melalui ilham, 
dan dikukuhkan kepada a yang lain 
melalui pelayanan para malaikat, 
dan b dimaklumkan kepada dunia 
melalui mereka—

11 membuktikan kepada dunia 
bahwa tulisan suci yang kudus ada-
lah a benar, dan bahwa Allah b meng-
ilhami orang-orang dan memanggil 
mereka pada c pekerjaan kudus-nya 
pada zaman dan angkatan ini, se-
perti juga pada angkatan-angkatan 
zaman dahulu;

12 Dengan demikian memper-
lihatkan bahwa Dia adalah Allah 

 1 c A&P 21:3.
 2 a PTS Pemanggilan; 

Wewenang.
  b PTS Rasul.
  c PTS Penatua.
 5 a JS—S 1:28–29.
 6 a JS—S 1:30–35. 

PTS malaikat.
  b mat. 28:2–3.

 8 a PTS Urim dan 
Tumim.

 9 a JS—S 1:34.
  b PTS injil.
 10 a moro. 7:29–32;  

A&P 5:11.
  b lihat kesaksian  

Tiga Saksi dan  
kesaksian Delapan 

Saksi pada halaman-
halaman pendahu-
luan kitab mormon.

 11 a PTS Tulisan Suci— 
nilai tulisan suci.

  b PTS ilham.
  c PTS kudus. 
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yang a sama kemarin, hari ini, dan 
selamanya. Amin.

13 Oleh karena itu, memiliki de-
mikian besar kesaksian, melaluinya 
dunia akan dihakimi, bahkan seba-
nyak yang akan datang setelah ini 
sampai pada suatu pengetahuan 
tentang pekerjaan ini.

14 Dan mereka yang menerimanya 
dalam iman, dan mengerjakan a ke-
salehan, akan menerima b mahkota 
kehidupan kekal;

15 Tetapi mereka yang mengeras-
kan hati mereka dalam a ketidak-
percayaan, dan menolaknya, itu 
akan berbalik pada penghukuman 
mereka sendiri—

16 karena Tuhan Allah telah mem-
firmankannya; dan kami, penatua 
gereja, telah mendengar dan mem-
berikan kesaksian tentang firman 
Yang Dipertuan yang mulia di tem-
pat yang tinggi, yang kepada-nya 
ada kemuliaan selama-lamanya. 
Amin.

17 melalui hal-hal ini kita a tahu 
bahwa ada seorang b Allah di dalam 
surga, yang tak terbatas dan kekal, 
dari keabadian ke keabadian Allah 
tak terubahkan yang sama, pem-
bentuk langit dan bumi, dan segala 
sesuatu yang ada di dalamnya;

18 Dan bahwa Dia a menciptakan 
manusia, laki-laki dan perempuan, 
menurut b rupa-nya sendiri dan 
menurut keserupaan-nya sendiri, 
diciptakan-nya mereka.

19 Dan memberikan kepada me-
reka perintah-perintah agar mereka 
hendaknya a mengasihi dan b mela-
yani-nya, satu-satunya Allah yang 
hidup dan sejati, dan bahwa Dia 
mestilah satu-satunya makhluk 
yang hendaknya mereka c sembah.

20 Tetapi melalui pelanggaran 
terhadap hukum-hukum kudus ini 
manusia menjadi a berhawa nafsu 
dan b bagai iblis, dan menjadi c ma-
nusia yang terjatuh.

21 karenanya, Allah Yang maha-
kuasa memberikan a Putra Tunggal-
nya, seperti yang tertulis dalam 
tulisan suci itu yang telah diberikan 
tentang Dia.

22 Dia menderita a godaan tetapi 
tidak mengindahkannya.

23 Dia a disalibkan, mati, dan b bang-
kit lagi pada hari ketiga;

24 Dan a naik ke surga, untuk du-
duk pada sisi kanan b Bapa, untuk 
memerintah dengan kekuatan ma-
hakuasa menurut kehendak Bapa;

25 Agar sebanyak yang akan 
a percaya dan dibaptis dalam 

 12 a ibr. 13:8;  
1 ne. 10:18–19;  
morm. 9:9–10;  
A&P 35:1; 38:1–4.

 14 a PTS Saleh, kesalehan.
  b PTS kehidupan 

kekal; Permuliaan.
 15 a PTS ketidakperca-

yaan.
 17 a A&P 76:22–23.
  b Yos. 2:11. 

 PTS ke-Allah-an.

 18 a PTS Penciptaan.
  b kej. 1:26–27;  

mosia 7:27;  
Eter 3:14–17.

 19 a Ul. 11:1;  
mat. 22:37;  
moro. 10:32;  
A&P 59:5–6.

  b Ul. 6:13–15. 
PTS Pelayanan.

  c PTS ibadat.
 20 a PTS Hawa nafsu.

  b PTS iblis.
  c PTS manusia Alami.
 21 a PTS Anak Tunggal.
 22 a mat. 4:1–11; 27:40.
 23 a PTS Penyaliban.
  b PTS kebangkitan.
 24 a PTS kenaikan.
  b PTS Bapa di Surga; 

ke-Allah-an—Allah 
Bapa.

 25 a A&P 35:2; 38:4; 45:5, 
8; 68:9; 76:51–53.
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nama kudus-nya dan b bertahan 
dalam iman sampai akhir, akan 
diselamatkan—

26 Bukan hanya mereka yang 
percaya setelah Dia datang pada 
a pertengahan zaman, dalam da-
ging, tetapi mereka semua yang 
sejak awal, bahkan sebanyak yang 
ada sebelum Dia datang, yang per-
caya pada perkataan para b nabi ku-
dus, yang berbicara sebagaimana 
mereka diilhami oleh c karunia 
Roh kudus, yang benar-benar 
d bersaksi tentang Dia dalam segala 
hal, akan memperoleh kehidupan  
kekal,

27 Seperti juga mereka yang akan 
datang setelahnya, yang akan per-
caya pada a karunia dan pemang-
gilan dari Allah melalui Roh kudus, 
yang b memberikan kesaksian ten-
tang Bapa dan Putra;

28 Yang Bapa, Putra, dan Roh 
kudus itu adalah a satu Allah, tak 
terbatas dan kekal, tanpa akhir. 
Amin.

29 Dan kami tahu bahwa semua 
orang mesti a bertobat dan percaya 
pada nama Yesus kristus, dan me-
nyembah Bapa dalam nama-nya, 
dan bertahan dalam b iman pada 
nama-nya sampai akhir, atau me-
reka tidak dapat c diselamatkan di 
dalam kerajaan Allah.

30 Dan kami tahu bahwa a pembe-
naran melalui b kasih karunia Tuhan 
dan Juruselamat kita Yesus kristus 
adalah tepat dan benar;

31 Dan kami tahu juga, bahwa 
a pengudusan melalui kasih karu-
nia Tuhan dan Juruselamat kita 
Yesus kristus adalah tepat dan 
benar, kepada mereka semua yang 
mengasihi dan melayani Allah de-
ngan segenap b daya, pikiran, dan 
kekuatan mereka.

32 Tetapi ada suatu kemungkinan 
bahwa manusia bisa a jatuh dari 
kasih karunia dan meninggalkan 
Allah yang hidup;

33 Oleh karena itu biarlah gereja 
mengindahkan dan berdoa selalu, 
agar jangan mereka jatuh ke dalam 
a godaan;

34 Ya, dan bahkan biarlah mereka 
yang dikuduskan mengindahkan 
juga.

35 Dan kami tahu bahwa hal-hal ini 
adalah benar dan menurut wahyu 
Yohanes, tidak juga a menambahi, 
tidak juga mengurangi dari nubuat 
kitabnya, b tulisan suci yang kudus, 
atau wahyu-wahyu Allah yang  
akan datang setelah ini melalui  
karunia dan kuasa Roh kudus,  
c suara Allah, atau pelayanan para 
malaikat.

36 Dan Tuhan Allah telah memfir-

 25 b PTS Bertahan.
 26 a A&P 39:1–3.
  b Yakub 4:4; 7:11;  

mosia 13:33.
  c musa 5:58.  

PTS Roh kudus.
  d PTS Yesus kristus—

nubuat tentang kela-
hiran dan kematian 
Yesus kristus.

 27 a A&P 18:32.
  b A&P 42:17.
 28 a Yoh. 17:20–22;  

3 ne. 11:27, 36.  
PTS ke-Allah-an.

 29 a PTS Pertobatan.
  b PTS iman.
  c PTS keselamatan; 

Rencana Penebusan.
 30 a PTS Pembenaran.

  b PTS kasih karunia.
 31 a PTS Pengudusan.
  b Ul. 6:5; moro. 10:32.
 32 a PTS kemurtadan; 

Pemberontakan.
 33 a PTS godaan.
 35 a Why. 22:18–19.
  b PTS Tulisan Suci.
  c A&P 18:33–36.
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mankannya; dan kehormatan, kuasa 
dan kemuliaan diberikan pada nama 
kudus-nya, baik sekarang maupun 
selamanya. Amin.

37 Dan lagi, dengan cara perintah 
kepada gereja mengenai cara baptisan—
mereka semua yang merendahkan 
hati mereka di hadapan Allah, dan 
berhasrat untuk a dibaptis, dan tam-
pil dengan b hati yang hancur dan 
roh yang menyesal, dan bersaksi 
di hadapan gereja bahwa mereka 
telah benar-benar bertobat dari 
semua dosa mereka, dan bersedia 
mengambil ke atas diri mereka 
c nama Yesus kristus, menunjuk-
kan suatu d kebulatan tekad untuk 
melayani-nya sampai akhir, dan 
benar-benar menyatakan melalui 
e pekerjaan mereka bahwa mereka 
telah menerima Roh kristus bagi 
f pengampunan akan dosa-dosa me-
reka, akan diterima melalui baptisan 
ke dalam gereja-nya.

38 Kewajiban penatua, imam, 
pengajar, diaken, dan anggota gereja 
Kristus—a Rasul adalah seorang pe-
natua, dan adalah pemanggilannya 
untuk b membaptis;

39 Dan untuk a menahbiskan pe-
natua lain, imam, pengajar, dan 
diaken;

40 Dan untuk a memberkati roti  

dan air anggur—lambang akan 
daging dan darah kristus—

41 Dan untuk a mengukuhkan 
mereka yang dibaptis ke dalam ge-
reja, melalui b penumpangan tangan 
untuk baptisan api dan c Roh kudus, 
menurut tulisan suci;

42 Dan untuk mengajar, mema-
parkan, mengimbau, membaptis, 
dan mengawasi gereja;

43 Dan untuk mengukuhkan gereja 
melalui penumpangan tangan, dan 
pemberian Roh kudus;

44 Dan untuk memegang pim-
pinan segala pertemuan.

45 Penatua mesti a memandu per-
temuan-pertemuan sebagaimana 
mereka dituntun oleh Roh ku-
dus, menurut perintah dan wahyu 
Allah.

46 kewajiban a imam adalah untuk 
berkhotbah, b mengajar, memapar-
kan, mengimbau, dan membaptis, 
dan memberkati sakramen,

47 Dan mengunjungi rumah ma-
sing-masing anggota, dan mengim-
bau mereka untuk a berdoa b dengan 
bersuara dan secara rahasia dan 
melaksanakan segala c kewajiban 
keluarga.

48 Dan dia boleh juga a menah-
biskan imam lain, pengajar, dan 
diaken.

 37 a PTS Baptis, Baptisan.
  b PTS Hati yang 

Hancur.
  c mosia 5:7–9; 18:8–10. 

PTS Yesus kristus—
mengambil nama 
Yesus kristus ke atas 
diri kita.

  d PTS Bertahan.
  e Yak. 2:18. 

PTS Pekerjaan.

  f PTS Pengampunan 
akan Dosa-Dosa.

 38 a PTS Rasul.
  b 3 ne. 11:21–22.
 39 a moro. 3:1–4;  

A&P 107:58.
 40 a PTS Sakramen.
 41 a A&P 33:11,  

14–15; 55:3.
  b PTS Penumpangan 

Tangan.

  c PTS karunia Roh 
kudus.

 45 a moro. 6:9; A&P 46:2.
 46 a A&P 84:111; 107:61. 

PTS imam, imamat 
Harun.

  b PTS mengajar.
 47 a 1 Tim. 2:8.
  b A&P 19:28.
  c PTS keluarga.
 48 a PTS Penahbisan.



48Ajaran dan Perjanjian 20:49–64

49 Dan dia mesti memegang 
pimpinan pertemuan-pertemuan 
ketika tidak ada penatua yang 
hadir;

50 Tetapi ketika ada penatua yang 
hadir, dia hanya berkhotbah, meng-
ajar, memaparkan, mengimbau, dan 
membaptis,

51 Dan mengunjungi rumah ma-
sing-masing anggota, mengim-
bau mereka untuk berdoa dengan 
bersuara dan secara rahasia dan 
melaksanakan segala kewajiban 
keluarga.

52 Dalam semua kewajiban ini 
imam mesti a membantu penatua 
jika keadaan membutuhkan.

53 kewajiban a pengajar adalah 
untuk b mengawasi gereja selalu, dan 
berada bersama dan menguatkan 
mereka;

54 Dan memastikan bahwa tidak 
ada kedurhakaan di dalam gereja, 
tidak juga a perilaku kasar satu 
sama lain, tidak juga pendustaan, 
pemfitnahan, tidak juga b pembica-
raan jahat;

55 Dan memastikan bahwa ge-
reja sering bertemu bersama, dan 
juga memastikan bahwa semua 
anggota melakukan kewajiban 
mereka.

56 Dan dia mesti memegang 
pimpinan pertemuan-pertemuan 
saat ketidakhadiran penatua atau 
imam—

57 Dan selalu mesti dibantu, da-
lam semua kewajibannya di dalam 

gereja, oleh a diaken, jika keadaan 
membutuhkan.

58 Tetapi tidak juga pengajar tidak 
juga diaken memiliki wewenang 
untuk membaptis, memberkati 
sakramen, atau menumpangkan 
tangan;

59 mereka mesti, meskipun de-
mikian, memperingatkan, mema-
parkan, mengimbau dan mengajar, 
dan mengajak semua orang untuk 
datang kepada kristus.

60 Setiap a penatua, imam, peng-
ajar, atau diaken mesti ditahbiskan 
menurut karunia dan b pemanggilan 
dari Allah kepadanya; dan dia mesti 
ditahbiskan melalui kuasa Roh 
kudus, yang ada pada orang yang 
menahbiskannya.

61 Beberapa penatua yang mem-
bentuk gereja kristus ini mesti 
bertemu dalam konferensi sekali 
dalam tiga bulan, atau dari waktu 
ke waktu sebagaimana konferensi-
konferensi tersebut akan arahkan 
atau tetapkan;

62 Dan konferensi-konferensi 
tersebut mesti melakukan apa pun 
urusan gereja yang perlu dilakukan 
pada waktu itu.

63 Penatua mesti menerima su-
rat izin mereka dari penatua lain, 
melalui a pemungutan suara gereja 
yang mereka termasuk di dalam-
nya, atau dari konferensi-konfe-
rensi itu.

64 masing-masing imam, pengajar, 
atau diaken, yang ditahbiskan oleh 

 52 a A&P 107:14.
 53 a PTS Pengajar, imamat 

Harun.
  b PTS Berjaga.

 54 a 1 Tes. 5:11–13.
  b PTS Pembicaraan 

Jahat.
 57 a PTS Diaken.

 60 a PTS Penatua.
  b PTS Pemanggilan.
 63 a PTS Persetujuan 

Bersama.
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imam, boleh mengambil selembar 
sertifikat darinya pada waktu itu, 
yang a sertifikat itu, ketika ditunjuk-
kan kepada penatua, akan membe-
rinya hak akan surat izin, yang akan 
mewenangkan dia untuk melaksa-
nakan kewajiban pemanggilannya, 
atau dia boleh menerimanya dari 
konferensi.

65 Tak seorang pun semestinya 
a ditahbiskan pada jabatan apa pun 
di dalam gereja ini, di mana ada 
sebuah cabang yang secara resmi 
diorganisasi dari yang sama, tanpa 
b pemungutan suara dari jemaat 
itu;

66 Tetapi penatua ketua, uskup 
yang melakukan perjalanan, ang-
gota dewan tinggi, imam tinggi, 
dan penatua, boleh memperoleh 
hak istimewa untuk menahbiskan, 
di mana tidak ada cabang gereja 
sehingga pemungutan suara boleh 
diadakan.

67 Setiap presiden imamat tinggi 
(atau penatua ketua), a uskup, ang-
gota dewan tinggi, dan b imam 
tinggi, mesti ditahbiskan melalui 
arahan dari c dewan tinggi atau 
konferensi umum.

68 a Kewajiban anggota setelah mereka 
diterima melalui baptisan.—Penatua 
atau imam mesti memiliki waktu 
yang cukup untuk memaparkan 
segala hal mengenai gereja kristus 

pada b pengertian mereka, sebe-
lum pengambilan c sakramen dan 
dikukuhkannya mereka melalui 
d penumpangan tangan penatua, 
sehingga segala sesuatu akan dila-
kukan dengan tertib.

69 Dan anggota hendaknya menya-
takan di hadapan gereja, dan juga 
di hadapan penatua, melalui suatu 
jalan hidup dan percakapan yang 
saleh, bahwa mereka layak untuk 
itu, agar boleh ada a pekerjaan dan 
iman yang sejalan dengan tulisan 
suci yang kudus—berjalan dalam 
b kekudusan di hadapan Tuhan.

70 Setiap anggota gereja kristus 
yang memiliki anak mesti membawa 
mereka kepada penatua di hadapan 
gereja, yang mesti menumpangkan 
tangan mereka ke atas diri mereka 
dalam nama Yesus kristus, dan 
a memberkati mereka dalam nama-
nya.

71 Tak seorang pun dapat diterima 
ke dalam gereja kristus kecuali dia 
telah mencapai umur a pertanggung-
jawaban di hadapan Allah, dan 
mampu untuk b pertobatan.

72 a Baptisan mesti dilaksanakan 
dengan cara berikut kepada mereka 
semua yang bertobat—

73 Orang yang dipanggil oleh 
Allah dan memiliki wewenang dari 
Yesus kristus untuk membaptis, 
akan turun ke dalam air bersama 

 64 a A&P 20:84; 52:41.
 65 a PTS Penahbisan.
  b A&P 26:2. PTS Perse-

tujuan Bersama.
 67 a PTS Uskup.
  b PTS imam Tinggi.
  c PTS Dewan Tinggi.
 68 a PTS kewajiban.

  b PTS Pengertian.
  c PTS Sakramen.
  d PTS Penumpangan 

Tangan.
 69 a Yak. 2:14–17.
  b PTS kekudusan.
 70 a PTS Berkat—Pember-

katan anak-anak.

 71 a A&P 18:42; 29:47; 
68:25–27.  
PTS Baptis, Baptisan— 
Syarat-syarat untuk 
baptisan; Tanggung 
Jawab.

  b PTS Pertobatan.
 72 a 3 ne. 11:22–28.
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orang yang telah mengajukan di-
rinya laki-laki atau perempuan 
untuk baptisan, dan akan berkata, 
memanggil laki-laki atau perem-
puan itu menurut nama: Dengan 
kewenangan dari Yesus kristus, aku 
membaptismu dalam nama Bapa, 
dan Putra, dan Roh kudus. Amin.

74 kemudian dia akan a mence-
lupkan laki-laki atau perempuan 
itu di dalam air, dan tampil kembali 
dari air.

75 Adalah perlu bahwa gereja 
sering bertemu bersama untuk 
a mengambil roti dan air anggur 
dalam b ingatan akan Tuhan Yesus;

76 Dan penatua atau imam akan 
memberkatinya; dan menurut a cara 
ini dia akan memberkatinya—dia 
akan berlutut bersama gereja dan 
meminta kepada Bapa dalam doa 
yang khusyuk, mengatakan:

77 Ya Allah, Bapa Yang kekal, kami 
mohon kepada-mu dalam nama 
Putra-mu, Yesus kristus, untuk 
memberkati dan menguduskan a roti 
ini bagi jiwa mereka semua yang 
mengambilnya, agar mereka boleh 
makan sebagai ingatan akan tubuh 
Putra-mu, dan b bersaksi kepada-mu, 
ya Allah, Bapa Yang kekal, bahwa 
mereka bersedia c mengambil ke atas 
diri mereka nama Putra-mu, dan 
selalu mengingat-nya dan d menaati 
perintah-perintah-nya yang telah 
Dia berikan kepada mereka; agar 

mereka boleh selalu memiliki e Roh-
nya bersama mereka. Amin.

78 a Cara memberkati air anggur—
dia akan mengambil b cawan juga, 
dan mengatakan:

79 Ya Allah, Bapa Yang kekal, kami 
mohon kepada-mu dalam nama 
Putra-mu, Yesus kristus, untuk 
memberkati dan menguduskan 
a air anggur ini bagi jiwa mereka 
semua yang meminumnya, agar me-
reka boleh melakukannya sebagai 
ingatan akan darah Putra-mu, yang 
ditumpahkan bagi mereka; agar 
mereka boleh bersaksi kepada-mu, 
ya Allah, Bapa Yang kekal, bahwa 
mereka selalu mengingat-nya, agar 
mereka boleh memiliki Roh-nya 
bersama mereka. Amin.

80 Siapa pun anggota gereja 
kristus yang melanggar, atau yang 
kedapatan dalam kesalahan, akan 
diurus sebagaimana tulisan suci 
arahkan.

81 Akan menjadi kewajiban be-
berapa jemaat, yang membentuk 
gereja kristus, untuk mengutus 
satu orang atau lebih dari pengajar 
mereka untuk menghadiri beberapa 
konferensi yang diadakan oleh 
penatua gereja,

82 Dengan suatu daftar a nama 
beberapa anggota yang mengga-
bungkan diri mereka dengan ge-
reja sejak konferensi terakhir; atau 
mengirim melalui tangan seorang 

 74 a PTS Baptis,  
Baptisan—Baptisan 
melalui pencelupan.

 75 a kis. 20:7.
  b PTS Sakramen.
 76 a moro. 4:1–3.

 77 a luk. 22:19.
  b mosia 18:8–10;  

A&P 20:37.
  c mosia 5:8–12.
  d PTS Patuh, 

kepatuhan.

  e Yoh. 14:16.
 78 a moro. 5:1–2.
  b luk. 22:20.
 79 a A&P 27:2–4.
 82 a moro. 6:4. 
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imam; sehingga sebuah daftar biasa 
tentang semua nama seluruh gereja 
akan disimpan dalam sebuah buku 
oleh salah seorang penatua, siapa 
pun yang akan penatua lain tetap-
kan dari waktu ke waktu;

83 Dan juga, jika ada orang yang 
telah a dikeluarkan dari gereja, se-
hingga nama mereka boleh diha-
puskan dari catatan umum gereja 
yang memuat nama-nama.

84 Semua anggota yang pin-
dah dari jemaat di mana mereka 

bertempat tinggal, jika pergi ke 
suatu jemaat di mana mereka tak 
dikenal, boleh membawa sepucuk 
surat yang menegaskan bahwa 
mereka adalah anggota biasa dan 
dalam kedudukan yang baik, yang 
sertifikat itu boleh ditandatangani 
oleh penatua atau imam siapa pun 
jika anggota yang menerima surat 
itu secara pribadi kenal dengan 
penatua atau imam itu, atau boleh 
ditandatangani oleh pengajar atau 
diaken dari jemaat itu.

BAgiAn 21

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Fayette, New York, 
6 April 1830 (History of the Church, 1:74–79). Wahyu ini diberikan pada 
pengorganisasian Gereja, pada tanggal tersebut, di dalam rumah Peter Whitmer, 
Sr. Enam orang, yang sebelumnya telah dibaptis, berperan serta. Melalui pemu-
ngutan suara secara bulat orang-orang ini mengutarakan hasrat dan kebulatan 
tekad mereka untuk mengorganisasi, menurut perintah Allah (lihat bagian 20). 
Mereka juga memberikan suara untuk menerima dan mendukung Joseph Smith, Jr., 
dan Oliver Cowdery sebagai pejabat ketua Gereja. Dengan penumpangan tangan, 
Joseph kemudian menahbiskan Oliver sebagai penatua Gereja, dan Oliver dengan 
cara serupa menahbiskan Joseph. Setelah pelaksanaan sakramen, Joseph dan Oliver 
menumpangkan tangan ke atas para peserta secara individu untuk pelimpahan Roh 
Kudus dan untuk pengukuhan masing-masing sebagai anggota Gereja.

1–3, Joseph Smith dipanggil untuk 
menjadi pelihat, penerjemah, nabi, 
rasul, dan penatua; 4–8, Perkataannya 
akan membimbing perkara Sion; 9–12, 
Para Orang Suci akan memercayai 
perkataannya sewaktu dia berbicara 
melalui Penghibur.

LiHATlAH, akan ada sebuah 
a catatan disimpan di antara 

kamu; dan di dalamnya engkau 
akan disebut b pelihat, penerjemah, 
nabi, c rasul Yesus kristus, penatua 
gereja melalui kehendak Allah Bapa, 
dan kasih karunia Tuhanmu Yesus 
kristus,

2 a Diilhami oleh Roh kudus untuk 
meletakkan landasannya, dan untuk 
membangunnya demi kepercayaan 
yang paling kudus.

 83 a kel. 32:33;  
Alma 5:57;  
moro. 6:7. 

PTS Ekskomunikasi.
21 1 a A&P 47:1; 69:3–8; 

85:1.

  b PTS Pelihat.
  c PTS Rasul.
 2 a PTS ilham.
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3 Yang a gereja itu b diorganisasi dan 
ditegakkan pada tahun Tuhanmu 
seribu delapan ratus dan tiga puluh, 
pada bulan keempat, dan pada hari 
keenam dalam bulan yang disebut 
April.

4 karenanya, yang berarti gereja, 
engkau akan mengindahkan segala 
a perkataan dan perintahnya yang 
akan dia berikan kepadamu ketika 
dia menerimanya, berjalan dalam se-
gala b kekudusan di hadapan-ku;

5 karena a perkataannya akan kamu 
terima, seolah-olah dari mulut-ku 
sendiri, dalam segala kesabaran 
dan iman.

6 karena dengan melakukan hal-
hal ini a gerbang-gerbang neraka 
tidak akan berjaya melawanmu; ya, 
dan Tuhan Allah akan menyerakkan 
kuasa b kegelapan dari hadapanmu, 
dan menyebabkan langit c bergun-
cang demi kebaikanmu, dan d ke-
muliaan nama-nya.

7 karena demikianlah firman 
Tuhan Allah: Dia telah Aku ilhami 
untuk menggerakkan perkara a Sion 
dalam kekuatan dahsyat demi 
kebaikan, dan ketekunannya Aku 
tahu, dan doa-doanya telah Aku 
dengar.

8 Ya, tangisannya bagi Sion 
telah Aku lihat, dan Aku akan 

menyebabkan bahwa dia tidak 
akan lagi berduka nestapa baginya; 
karena masa kesukacitaannya telah 
datang disebabkan a pengampunan 
akan dosa-dosanya, dan pernya-
taan akan berkat-berkat-ku ke atas 
pekerjaannya.

9 karena, lihatlah, Aku akan 
a memberkati mereka semua yang 
bekerja di dalam b kebun anggur-ku 
dengan suatu berkat yang dahsyat, 
dan mereka akan percaya pada 
perkataannya, yang diberikan kepa-
danya melalui-ku oleh c Penghibur, 
yang d menyatakan bahwa Yesus 
e disalibkan oleh f orang-orang yang 
penuh dosa bagi dosa-dosa g dunia, 
ya, untuk pengampunan akan dosa-
dosa bagi h hati yang menyesal.

10 karenanya adalah patut menu-
rut-ku bahwa dia hendaknya a di-
tahbiskan olehmu, Oliver Cowdery 
rasul-ku;

11 ini yang adalah tatacara bagimu, 
bahwa kamu adalah penatua di 
bawah tangannya, dia yang ada-
lah yang a pertama bagimu, agar 
kamu boleh menjadi penatua bagi 
gereja kristus ini, menyandang 
nama-ku—

12 Dan pengkhotbah pertama 
gereja ini kepada gereja, dan ke 
hadapan dunia, ya, ke hadapan 

 3 a PTS gereja Yesus 
kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman 
Akhir.

  b A&P 20:1.
 4 a PTS Tulisan Suci.
  b PTS kekudusan.
 5 a A&P 1:38.  

PTS mendukung Pe-
mimpin gereja; nabi.

 6 a mat. 16:18;  

A&P 10:69.
  b kol. 1:12–13.
  c A&P 35:24.
  d PTS kemuliaan.
 7 a PTS Sion.
 8 a A&P 20:5–6.
 9 a 1 ne. 13:37;  

Yakub 5:70–76.
  b PTS kebun Anggur 

Tuhan.
  c PTS Penghibur.

  d PTS Bersaksi.
  e PTS Penyaliban.
  f PTS Dosa.
  g 1 Yoh. 2:2.  

PTS Dunia—Orang 
yang tidak mematuhi 
perintah-perintah.

  h PTS Hati yang 
Hancur.

 10 a PTS Penahbisan.
 11 a A&P 20:2.
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orang-orang bukan israel; ya, dan 
demikianlah firman Tuhan Allah, 

tengoklah, tengoklah! kepada 
a orang-orangYahudi juga. Amin.

BAgiAn 22

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Manchester, New 
York, April 1830 (History of the Church, 1:79–80). Wahyu ini diberikan kepada 
Gereja sebagai akibat dari beberapa orang yang sebelumnya telah dibaptis yang 
berhasrat untuk bersatu dengan Gereja tanpa baptisan kembali.

1, Baptisan adalah sebuah perjanjian 
yang baru dan abadi; 2–4, Baptisan 
berwenang dituntut.

LiHATlAH, Aku berfirman kepa-
damu bahwa segala a perjanjian 

yang lama telah Aku sebabkan 
untuk diakhiri dalam hal ini; dan 
ini adalah sebuah b perjanjian yang 
baru dan yang abadi, bahkan apa 
yang ada sejak awal.

2 karenanya, walaupun seseo-
rang akan dibaptis seratus kali itu 
tak berfaedah apa pun baginya, 

karena kamu tidak dapat masuk 
pada gerbang yang sesak melalui 
a hukum musa, tidak juga melalui 
b pekerjaanmu yang mati.

3 Adalah karena pekerjaanmu 
yang mati maka Aku telah sebabkan 
perjanjian terakhir ini dan gereja ini 
dibangun bagi-ku, bahkan seperti 
pada zaman dahulu.

4 karenanya, masuklah kamu pada 
a gerbang itu, seperti yang telah Aku 
perintahkan, dan b janganlah beru-
paya untuk menasihati Allahmu. 
Amin.

BAgiAn 23

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Manchester, New York, 
April 1830, kepada Oliver Cowdery; Hyrum Smith; Samuel H. Smith; Joseph 
Smith, Sr.; dan Joseph Knight, Sr. (History of the Church, 1:80). Sebagai hasil 
dari hasrat yang sungguh-sungguh dari lima orang tersebut untuk mengetahui 
tentang kewajiban mereka masing-masing, Nabi bertanya kepada Tuhan dan 
menerima wahyu ini.

1–7, Para murid terdahulu ini dipanggil 
untuk berkhotbah, mengimbau, dan 
menguatkan Gereja.

LiHATlAH, Aku berfirman ke-
padamu, Oliver, beberapa patah 

kata. lihatlah, engkau diberkati, 

 12 a 1 ne. 13:42;  
A&P 19:27; 90:8–9.

22 1 a ibr. 8:13;  
3 ne. 12:46–47.

  b A&P 66:2.  
PTS Perjanjian; 

Perjanjian yang Baru 
dan Abadi.

 2 a gal. 2:16.  
PTS Hukum musa.

  b moro. 8:23–26.
 4 a mat. 7:13–14;  

luk. 13:24;  
2 ne. 9:41; 31:9, 
17–18;  
3 ne. 14:13–14. 
PTS Baptis, Baptisan.

  b Yakub 4:10.
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dan tidak berada di bawah penghu-
kuman. Tetapi berhati-hatilah akan 
a kesombongan, agar jangan engkau 
akan masuk ke dalam b godaan.

2 Singkapkanlah pemanggilanmu 
kepada gereja, dan juga di hadapan 
dunia, dan hatimu akan dibukakan 
untuk mengkhotbahkan kebenaran 
sejak mulai sekarang dan selama-
nya. Amin.

3 lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu, Hyrum, beberapa patah kata; 
karena engkau juga tidak berada di 
bawah penghukuman, dan hatimu 
dibukakan, dan lidahmu difasihkan; 
dan pemanggilanmu adalah untuk 
pengimbauan, dan untuk a mengu-
atkan gereja secara berkelanjutan. 
karenanya kewajibanmu adalah 
bagi gereja selamanya, dan ini ka-
rena keluargamu. Amin.

4 lihatlah, Aku berfirman bebe-
rapa patah kata kepadamu, a Samuel; 
karena engkau juga tidak berada 
di bawah penghukuman, dan pe-
manggilanmu adalah untuk peng-
imbauan, dan untuk menguatkan 

gereja; dan engkau belum dipanggil 
untuk berkhotbah di hadapan du-
nia. Amin.

5 lihatlah, Aku berfirman bebe-
rapa patah kata kepadamu, Joseph; 
karena engkau juga tidak berada di 
bawah penghukuman, dan pemang-
gilanmu juga untuk pengimbauan, 
dan untuk menguatkan gereja; dan 
inilah kewajibanmu sejak mulai 
sekarang dan selamanya. Amin.

6 lihatlah, Aku menyatakan ke-
padamu, Joseph knight, mela-
lui firman ini, bahwa kamu mesti 
memikul a salibmu, dimana kamu 
mesti b berdoa c dengan bersuara di 
hadapan dunia seperti juga secara 
rahasia, dan dalam keluargamu, dan 
di antara teman-temanmu, dan di 
segala tempat.

7 Dan, lihatlah, adalah kewa-
jibanmu untuk a bersatu dengan 
gereja yang sejati, dan memberikan 
cara berbahasamu untuk pengim-
bauan secara berkelanjutan, agar 
kamu boleh menerima pahala pe-
kerja. Amin.

BAgiAn 24

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Oliver Cowdery, 
di Harmony, Pennsylvania, Juli 1830 (History of the Church, 1:101–103). 
Walaupun kurang dari empat bulan telah berlalu sejak Gereja diorganisasi, 
penganiayaan telah menjadi hebat, dan para pemimpin harus mencari keamanan 
dalam pengasingan sebagian. Tiga wahyu berikut diberikan pada waktu ini untuk 
menguatkan, mendorong, dan memberi petunjuk kepada mereka.

1–9, Joseph Smith dipanggil untuk 
menerjemahkan, berkhotbah, dan 

memaparkan tulisan suci; 10–12, 
Oliver Cowdery dipanggil untuk 

23 1 a PTS kesombongan.
  b PTS godaan.
 3 a A&P 81:4–5; 108:7.

 4 a JS—S 1:4.
 6 a mat. 10:38; 3 ne. 12:30.
  b PTS Doa.

  c A&P 20:47, 51.
 7 a PTS Baptis, 

Baptisan—Penting.
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mengkhotbahkan Injil; 13–19, Hukum 
diungkapkan berhubungan dengan 
mukjizat, kutukan, pengibasan debu 
dari kaki seseorang, dan bepergian tanpa 
dompet atau tas.

LiHATlAH, engkau telah dipang-
gil dan dipilih untuk menulis 

kitab mormon, dan pada pelayan-
an-ku; dan Aku telah mengangkat 
engkau keluar dari kesengsara-
anmu, dan telah menasihati engkau, 
sehingga engkau telah dibebaskan 
dari semua musuhmu, dan engkau 
telah dibebaskan dari kuasa Setan 
dan dari kegelapan!

2 Walaupun demikian, engkau tak 
termaafkan dalam a pelanggaranmu; 
walaupun demikian, pergilah pada 
jalanmu dan janganlah berdosa 
lagi.

3 a kembangkanlah jabatanmu; dan 
setelah engkau menabur ladang-
ladangmu dan mengamankannya, 
pergilah selekasnya kepada jemaat 
yang berada di b Colesville, Fayette, 
dan manchester, dan mereka akan 
c menunjang engkau; dan Aku akan 
memberkati mereka baik secara ro-
hani maupun secara duniawi;

4 Tetapi jika mereka tidak mene-
rima engkau, Aku akan mengirim 
ke atas diri mereka kutukan alih-
alih berkat.

5 Dan engkau hendaknya melan-
jutkan dalam meminta kepada Allah 

dalam nama-ku, dan menulis hal-
hal yang akan diberikan kepadamu 
oleh a Penghibur, dan memaparkan 
segala tulisan suci kepada gereja.

6 Dan akan diberikan kepadamu 
pada saat yang tepat apa yang akan 
engkau a bicarakan dan tuliskan, dan 
mereka akan mendengarnya, atau 
Aku akan mengirim kepada mereka 
kutukan alih-alih berkat.

7 karena engkau hendaknya mem-
baktikan segala a pelayananmu di 
Sion; dan mengenai ini engkau akan 
memperoleh kekuatan.

8 a Bersabarlah dalam b kesengsa-
raan, karena engkau akan menga-
lami banyak; tetapi c bertahanlah di 
dalamnya, karena, tengoklah, Aku 
besertamu, bahkan sampai d akhir 
masa hidupmu.

9 Dan dalam kerja duniawi engkau 
tidak akan memperoleh kekuatan, 
karena ini bukan pemanggilanmu. 
laksanakanlah a pemanggilanmu 
dan engkau akan memperoleh de-
ngan apa untuk mengembangkan 
jabatanmu, dan untuk memaparkan 
segala tulisan suci, dan melanjutkan 
dalam menumpangkan tangan dan 
mengukuhkan jemaat.

10 Dan saudaramu Oliver akan 
melanjutkan dalam menyandang 
nama-ku di hadapan dunia, dan 
juga kepada gereja. Dan dia hendak-
nya tidak mengira bahwa dia dapat 
berkata cukup dalam perkara-ku; 

24 2 a A&P 1:31–32.
 3 a Yakub 1:19; 2:2.
  b A&P 26:1; 37:2.
  c A&P 70:12.
 5 a PTS Penghibur.
 6 a kel. 4:12;  

mat. 10:19–20;  
luk. 12:11–12;  
Hel. 5:18–19;  
A&P 84:85; 100:5–8; 
musa 6:32.

 7 a PTS Pelayanan.

 8 a PTS Sabar, kesabaran.
  b PTS kemalangan.
  c PTS Bertahan.
  d mat. 28:20.
 9 a PTS Petugas 

Pengawasan.
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dan tengoklah, Aku besertanya 
sampai akhir.

11 melalui Aku dia akan memper-
oleh kemuliaan, dan bukan melalui 
dirinya, apakah dalam kelemahan 
atau dalam kekuatan, apakah dalam 
ikatan atau bebas;

12 Dan pada segala waktu, dan di 
segala tempat, dia akan membuka 
mulutnya dan a memaklumkan 
injil-ku bagaikan dengan suara 
b sangkakala, baik siang maupun 
malam. Dan Aku akan memberikan 
kepadanya kekuatan seperti yang 
belum diketahui di antara orang-
orang.

13 Janganlah menuntut a mukjizat, 
kecuali Aku akan b memerintah-
kanmu, kecuali c mengusir d iblis, 
e menyembuhkan yang sakit, dan 
melawan f ular beracun, dan mela-
wan racun mematikan;

14 Dan a hal-hal ini janganlah kamu 
lakukan, kecuali itu dituntut darimu 
oleh mereka yang menghasratkan-
nya, agar tulisan suci boleh digenapi; 
karena kamu hendaknya melakukan 
menurut apa yang dituliskan.

15 Dan di tempat mana pun kamu 
akan a masuk, dan mereka tidak 
menerimamu dalam nama-ku, 
kamu hendaknya meninggalkan 

kutukan alih-alih berkat, dengan 
mengenyahkan b debu dari kakimu 
terhadap mereka sebagai kesaksian, 
dan membersihkan kakimu di tepi 
jalan.

16 Dan akan terjadi bahwa barang 
siapa akan menjamahmu dengan ke-
kerasan, kamu akan perintahkan un-
tuk dihantam dalam nama-ku; dan, 
lihatlah, Aku akan menghantam 
mereka menurut perkataanmu, pada 
waktu-ku sendiri yang tepat.

17 Dan barang siapa akan pergi 
pada hukum bersamamu akan 
dikutuk oleh hukum.

18 Dan engkau hendaknya tidak 
membawa a dompet tidak juga tas, 
tidak juga tongkat, tidak juga dua 
mantel, karena gereja akan memberi 
kepadamu pada jam yang tepat 
apa yang engkau butuhkan untuk 
makanan dan untuk pakaian, dan 
untuk sepatu dan untuk uang, dan 
untuk tas.

19 karena engkau dipanggil untuk 
a memangkas kebun anggur-ku de-
ngan pemangkasan yang dahsyat, 
ya, bahkan untuk terakhir kalinya; 
ya, dan juga mereka semua yang 
telah engkau b tahbiskan, dan mereka 
akan melakukan bahkan menurut 
pola ini. Amin.

 12 a PTS khotbah.
  b A&P 34:6.
 13 a PTS mukjizat; Tanda.
  b 1 ne. 17:50.
  c mrk. 16:17.
  d PTS Roh—Roh-roh 

jahat.
  e PTS Penyembuhan.

  f kis. 28:3–9;  
A&P 84:71–72; 
124:98–99.

 14 a PTS Pelayanan bagi 
yang Sakit.

 15 a mat. 10:11–15.
  b mrk. 6:11;  

luk. 10:11;  

A&P 60:15; 75:19–22; 
99:4–5.

 18 a mat. 10:9–10;  
luk. 10:4;  
A&P 84:78–79.

 19 a Yakub 5:61–74;  
A&P 39:17; 71:4.

  b PTS Penahbisan.
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BAgiAn 25

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Harmony, Pennsylvania, 
Juli 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Lihat uraian judul untuk bagian 
24.) Wahyu ini menyatakan kehendak Tuhan kepada Emma Smith, istri Nabi.

1–6, Emma Smith, seorang wanita 
pilihan, dipanggil untuk membantu 
dan menghibur suaminya; 7–11, Dia 
juga dipanggil untuk menulis, untuk 
memaparkan tulisan suci, dan untuk 
menyeleksi nyanyian pujian; 12–14, 
Nyanyian orang saleh adalah doa bagi 
Tuhan; 15–16, Asas-asas kepatuhan 
dalam wahyu ini berlaku bagi semua.

SimAklAH suara Tuhan Allahmu, 
saat Aku berfirman kepadamu, 

Emma Smith, putri-ku; karena 
sesungguhnya Aku berfirman ke-
padamu, mereka semua yang a me-
nerima injil-ku adalah putra dan 
putri di dalam b kerajaan-ku.

2 Sebuah wahyu Aku berikan kepa-
damu mengenai kehendak-ku; dan 
jika engkau setia dan a berjalan pada 
jalan b kebajikan di hadapan-ku, Aku 
akan melindungi kehidupanmu, 
dan engkau akan menerima suatu 
c warisan di Sion.

3 lihatlah, a dosa-dosamu diam-
puni bagimu, dan engkau adalah 
wanita pilihan, yang telah Aku 
b panggil.

4 Janganlah menggerutu karena 
apa yang belum engkau lihat, ka-
rena itu ditahan darimu dan dari 

dunia, yang adalah kebijaksanaan 
di dalam Aku pada suatu masa yang 
akan datang.

5 Dan jabatan pemanggilanmu 
akanlah sebagai a penghiburan bagi 
hamba-ku, Joseph Smith, Jun., su-
amimu, dalam kesengsaraannya, 
dengan perkataan yang melipur, di 
dalam roh kelembutan hati.

6 Dan engkau hendaknya pergi 
dengannya pada waktu kepergian-
nya, dan menjadi baginya sebagai 
tenaga penulis, saat tidak ada siapa 
pun untuk menjadi tenaga penulis 
baginya, agar Aku boleh mengutus 
hamba-ku, Oliver Cowdery, ke 
mana pun Aku kehendaki.

7 Dan engkau akan a ditahbiskan 
di bawah tangannya untuk me-
maparkan tulisan suci, dan untuk 
mengimbau gereja, menurut yang 
akan diberikan kepadamu oleh 
Roh-ku.

8 karena dia akan a menumpang-
kan tangannya ke atas dirimu, dan 
engkau akan menerima Roh ku-
dus, dan waktumu akan diberikan 
untuk menulis, dan untuk belajar 
banyak.

9 Dan engkau tak perlu takut, 
karena suamimu akan mendukung 

25 1 a Yoh. 1:12. PTS Putra 
dan Putri Allah.

  b PTS kerajaan Allah.
 2 a PTS Berjalan bersama 

Allah.

  b PTS kebajikan.
  c A&P 52:42; 64:30; 

101:18. PTS Sion.
 3 a mat. 9:2.
  b PTS Pemanggilan.

 5 a PTS iba.
 7 a ATAU menetapkan. 

PTS Penetapan.
 8 a PTS Penumpangan 

Tangan.
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engkau di dalam gereja; karena ke-
pada merekalah a pemanggilannya, 
agar segala hal boleh b diungkapkan 
kepada mereka, apa pun yang Aku 
kehendaki, menurut iman mereka.

10 Dan sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu bahwa engkau 
hendaknya mengesampingkan a apa 
yang dari b dunia ini, dan c mencari 
apa yang lebih baik.

11 Dan akan diberikan kepadamu, 
juga, untuk membuat seleksi a nya-
nyian pujian yang sakral, sebagai-
mana akan diberikan kepadamu, 
yang menyenangkan bagi-ku, untuk 
dimiliki di dalam gereja-ku.

12 karena jiwa-ku senang akan 
a nyanyian b hati; ya, nyanyian orang 
saleh adalah doa bagi-ku, dan akan 
dijawab dengan berkat ke atas ke-
pala mereka.

13 karenanya, angkatlah hatimu 
dan bersukacitalah, dan ikatkanlah 
diri pada perjanjian-perjanjian yang 
telah engkau buat.

14 lanjutkanlah di dalam roh 
a kelembutan hati, dan berhati-ha-
tilah akan b kesombongan. Biarlah 
jiwamu senang akan suamimu, 
dan kemuliaan yang akan datang 
ke atas dirinya.

15 Taatilah perintah-perintah-ku 
secara berkelanjutan, dan a mahkota 
b kebenaran akan engkau terima. 
Dan kecuali engkau melakukan ini, 
di mana Aku berada kamu c tidak 
dapat datang.

16 Dan sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepadamu, 
bahwa inilah a suara-ku kepada 
semua. Amin.

BAgiAn 26

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, Oliver Cowdery, dan 
John Whitmer, di Harmony, Pennsylvania, Juli 1830 (History of the Church, 
1:104). (Lihat uraian judul untuk bagian 24.)

1, Mereka diberi petunjuk untuk me-
nelaah tulisan suci dan untuk berkhot-
bah; 2, Hukum persetujuan bersama 
ditandaskan.

LiHATlAH, Aku berfirman kepa-
damu bahwa kamu hendaknya 

membiarkan waktumu dibaktikan 
untuk a penelaahan tulisan suci, 
dan untuk berkhotbah, dan untuk 
mengukuhkan jemaat di b Colesville, 
dan untuk melaksanakan kerjamu di 
tanah ini, seperti yang dibutuhkan, 
sampai setelah kamu akan pergi ke 

 9 a PTS nabi; 
Pemanggilan.

  b PTS nubuat; Wahyu.
 10 a PTS Damba, 

mendambakan; 
kekayaan.

  b PTS keduniawian.
  c Eter 12:4.

 11 a PTS nyanyian Pujian.
 12 a 1 Taw. 16:9. 

PTS Bernyanyi.
  b PTS Hati.
 14 a PTS lembut Hati, 

kelembutan Hati.
  b PTS kesombongan.
 15 a PTS mahkota; 

Permuliaan.
  b PTS Saleh, kesalehan.
  c Yoh. 7:34.
 16 a A&P 1:38.
26 1 a PTS Tulisan Suci— 

nilai tulisan suci.
  b A&P 24:3; 37:2.
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barat untuk mengadakan konferensi 
berikutnya; dan kemudian akanlah 
disingkapkan apa yang akan kamu 
lakukan.

2 Dan segala sesuatu akan dilaku-

kan dengan a persetujuan bersama 
di dalam gereja, melalui banyak doa 
dan iman, karena segala sesuatu 
akan kamu terima dengan iman. 
Amin.

BAgiAn 27

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Harmony, 
Pennsylvania, Agustus 1830 (History of the Church, 1:106–108). Dalam 
persiapan untuk suatu kebaktian keagamaan dimana sakramen roti dan air 
anggur akan dilaksanakan, Joseph berangkat untuk mendapatkan air anggur. 
Dia ditemui oleh seorang utusan surgawi dan menerima wahyu ini, yang se-
bagian darinya dituliskan pada waktu itu dan sisanya pada bulan September 
berikutnya. Air sekarang digunakan alih-alih air anggur dalam kebaktian 
sakramen Gereja.

1–4, Lambang yang digunakan dalam 
mengambil sakramen dinyatakan; 
5–14, Kristus dan para hamba-Nya 
dari segala dispensasi akan mengambil 
sakramen; 15–18, Kenakanlah seluruh 
baju zirah Allah.

DEngARkAnlAH suara Yesus 
kristus, Tuhanmu, Allahmu, 

dan Penebusmu, yang firman-nya 
a hidup dan penuh kuasa.

2 karena, lihatlah, Aku berfir-
man kepadamu, bahwa tidaklah 
masalah apa yang akan kamu 
makan atau apa yang akan kamu 
minum ketika kamu mengambil 
a sakramen, jika demikian halnya 
bahwa kamu melakukannya de-
ngan suatu pandangan tunggal 
pada b kemuliaan-ku—mengingat 

kepada Bapa akan tubuh-ku yang 
diserahkan bagimu, dan c darah-ku 
yang ditumpahkan untuk d peng-
ampunan akan dosa-dosamu.

3 karenanya, sebuah perintah 
Aku berikan kepadamu, bahwa 
kamu janganlah membeli air anggur 
janganlah juga minuman keras dari 
musuhmu;

4 karenanya, kamu janganlah 
mengambil darinya kecuali itu 
dibuat baru di antara kamu; ya, di 
dalam kerajaan Bapa-ku ini yang 
akan dibangun di atas bumi.

5 lihatlah, ini adalah kebijaksa-
naan di dalam Aku; karenanya, 
janganlah takjub, karena jamnya 
datang ketika Aku akan a minum 
dari buah pohon anggur bersamamu 
di atas bumi, dan bersama b moroni, 

 2 a 1 Sam. 8:7;  
mosia 29:26.  
PTS Persetujuan 
Bersama.

27 1 a Hel. 3:29; A&P 6:2.

 2 a PTS Sakramen.
  b PTS kemuliaan.
  c PTS Darah.
  d PTS Pengampunan 

akan Dosa-Dosa.

 5 a mat. 26:29;  
mrk. 14:25;  
luk. 22:18.

  b JS—S 1:30–34.
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yang telah Aku utus kepadamu 
untuk mengungkapkan kitab mor-
mon, yang memuat kegenapan injil 
abadi-ku, kepada siapa telah Aku 
percayakan kunci-kunci untuk ca-
tatan c tongkat Efraim;

6 Dan juga bersama a Elias, ke-
pada siapa telah Aku percayakan 
kunci-kunci untuk mendatang-
kan pemulihan segala sesuatu 
yang dibicarakan oleh mulut 
semua nabi kudus sejak du-
nia dimulai, mengenai zaman 
terakhir;

7  Dan juga Yohanes  putra 
Zakharias, yang Zakharias itu dia 
a (Elias) kunjungi dan berikan janji 
bahwa dia akan memiliki seorang 
putra, dan namanya hendaknya 
b Yohanes, dan dia akan dipenuhi 
dengan roh Elias;

8 Yang Yohanes itu telah Aku 
utus kepadamu, hamba-ku, Joseph 
Smith, Jun., dan Oliver Cowdery, 
untuk menahbiskanmu pada a ima-
mat pertama yang telah kamu 
terima, agar kamu boleh dipanggil 
dan b ditahbiskan bahkan seperti 
c Harun;

9 Dan juga a Elia, kepada siapa 
telah Aku percayakan kunci-kunci 
kuasa b memalingkan hati leluhur 

kepada anak-anak, dan hati anak-
anak kepada leluhur, agar seluruh 
bumi boleh tidak dihantam dengan 
kutukan;

10 Dan juga bersama Yusuf dan 
Yakub, dan ishak, dan Abraham, 
leluhurmu, melalui siapa a janji-janji 
tetap tinggal;

11 Dan juga bersama mikhael, 
atau a Adam, bapa dari semuanya, 
pangeran dari semuanya, yang 
lanjut usianya;

12 Dan juga bersama Petrus, 
dan Yakobus, dan Yohanes, yang 
telah Aku utus kepadamu, me-
lalui siapa Aku telah a menahbis-
kanmu dan mengukuhkanmu 
untuk menjadi b rasul, dan c saksi 
khusus bagi nama-ku, dan me-
nyandang kunci-kunci bagi pe-
layananmu dan bagi hal-hal 
yang sama yang Aku ungkapkan 
kepada mereka;

13 kepada siapa telah Aku a per-
cayakan b kunci-kunci kerajaan-ku, 
dan suatu c dispensasi d injil untuk 
e zaman terakhir; dan untuk f kege-
napan zaman, dimana akan Aku 
kumpulkan bersama menjadi g satu 
segala sesuatu, baik yang ada di 
dalam surga, maupun yang ada 
di atas bumi;

 5 c Yeh. 37:16. 
PTS Efraim—Tongkat 
Efraim atau Yusuf.

 6 a PTS Elias.
 7 a luk. 1:17–19.
  b luk. 1:13;  

A&P 84:27–28.
 8 a A&P 13:1.  

PTS imamat Harun.
  b PTS Penahbisan.
  c kel. 28:1–3, 41;  

A&P 107:13.

 9 a 1 Raj. 17:1–22;  
2 Raj. 1–2;  
A&P 2:1–3; 110:13–16; 
JS—S 1:38–39. 
PTS Elia; Silsilah.

  b PTS Silsilah.
 10 a PTS Perjanjian 

Abraham.
 11 a PTS Adam.
 12 a JS—S 1:72.  

PTS imamat 
melkisedek.

  b PTS Rasul.
  c kis. 1:8.
 13 a mat. 16:19.
  b PTS kunci-kunci 

imamat.
  c PTS Dispensasi.
  d PTS injil.
  e Yakub 5:71;  

A&P 43:28–30.
  f Ef. 1:9–10;  

A&P 112:30; 124:41.
  g A&P 84:100.
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14 Dan juga bersama mereka se-
mua yang telah Bapa a berikan ke-
pada-ku dari dunia.

15 karenanya, angkatlah hatimu 
dan bersukacitalah, dan persiap-
kanlah dirimu, dan ambillah ke 
atas dirimu seluruh a baju zirah-ku, 
agar kamu boleh sanggup menahan 
hari yang jahat, setelah melakukan 
semuanya, agar kamu boleh sang-
gup b bertahan.

16 Berdirilah, oleh karena itu, 
dengan a mempersiapkan dirimu 
dengan b kebenaran, dengan menge-
nakan c lempengan dada d kesalehan, 
dan kakimu dialasi dengan persi-
apan injil e kedamaian, yang telah 

Aku utus para f malaikat-ku untuk 
percayakan kepadamu;

17 mengambil perisai iman dengan 
apa kamu akan sanggup mema-
damkan segala a panah berapi dari 
yang jahat;

18 Dan ambillah ketopong kesela-
matan, dan pedang Roh-ku, yang 
akan Aku curahkan ke atas dirimu, 
dan firman-ku yang Aku ungkap-
kan kepadamu, dan bersepakatlah 
bertalian dengan segala hal apa 
pun yang kamu minta dari-ku, 
dan setialah sampai Aku datang, 
dan kamu akan a diangkat, agar di 
mana Aku berada kamu akan berada 
b juga. Amin.

BAgiAn 28

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Oliver Cowdery, 
di Fayette, New York, September 1830 (History of the Church, 1:109–111). 
Hiram Page, seorang anggota Gereja, memiliki sebuah batu khusus dan mengaku 
menerima wahyu melalui bantuannya mengenai pembangunan Sion dan tata 
tertib Gereja. Beberapa anggota telah tertipu melalui pernyataan-pernyataan ini, 
dan bahkan Oliver Cowdery secara keliru dipengaruhi olehnya. Tepat sebelum 
konferensi yang ditetapkan, Nabi menanyakan dengan sungguh-sungguh kepada 
Tuhan mengenai masalah itu, dan wahyu ini mengikuti.

1–7, Joseph Smith memegang kunci-
kunci misteri, dan hanya dia yang 
menerima wahyu untuk Gereja; 
8–10, Oliver Cowdery mesti ber-
khotbah kepada orang-orang Laman; 
11–16, Setan menipu Hiram Page 
dan memberinya wahyu-wahyu  
palsu.

LiHATlAH, Aku berfirman ke-
padamu, a Oliver, bahwa akan 

diberikan kepadamu bahwa engkau 
akan didengar gereja dalam segala 
hal apa pun yang akan engkau 
b ajarkan kepada mereka melalui 
c Penghibur, mengenai wahyu dan 
perintah yang telah Aku berikan.

 14 a Yoh. 6:37; 17:9, 11; 
3 ne. 15:24;  
A&P 50:41–42; 84:63.

 15 a Rm. 13:12; Ef. 6:11–18.
  b mal. 3:2; A&P 87:8.
 16 a Yes. 11:5.

  b PTS kebenaran.
  c Yes. 59:17.
  d PTS Saleh, kesalehan.
  e 2 ne. 19:6.
  f A&P 128:19–21.
 17 a 1 ne. 15:24; A&P 3:8.

 18 a 1 ne. 13:37; A&P 17:8.
  b Yoh. 14:3.
28 1 a A&P 20:3.
  b PTS mengajar—meng-

ajar dengan Roh.
  c PTS Penghibur.
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2 Tetapi, lihatlah, sesungguhnya, 
sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, a tak seorang pun yang 
akan ditetapkan untuk menerima 
perintah dan wahyu di dalam gereja 
ini kecuali hamba-ku b Joseph Smith, 
Jun., karena dia menerimanya bah-
kan seperti musa.

3 Dan engkau hendaknya patuh 
kepada hal-hal yang akan Aku 
berikan kepadanya, bahkan seperti 
a Harun, untuk memaklumkan de-
ngan setia perintah dan wahyu 
itu, dengan kuasa dan b wewenang 
kepada gereja.

4 Dan jika engkau dipimpin pada 
waktu kapan pun oleh Penghibur 
untuk a berbicara atau mengajar, 
atau di segala waktu dengan cara 
perintah kepada gereja, engkau 
boleh melakukannya.

5 Tetapi janganlah engkau menulis 
dengan cara perintah, tetapi dengan 
kebijaksanaan.

6 Dan janganlah engkau meme-
rintah dia yang adalah kepalamu, 
dan kepala gereja.

7 karena Aku telah memberi-
kannya a kunci-kunci b misteri, dan 
wahyu-wahyu yang dimeterai-
kan, sampai akan Aku tetapkan 
bagi mereka yang lain sebagai 
penggantinya.

8 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu bahwa kamu 
hendaknya pergi kepada a orang-

orang laman dan mengkhotbahkan 
b injil-ku kepada mereka; dan sejauh 
mereka menerima ajaran-ajaranmu 
engkau hendaknya menyebabkan 
gereja-ku untuk ditegakkan di 
antara mereka; dan engkau akan 
memperoleh wahyu-wahyu, tetapi 
janganlah menuliskannya dengan 
cara perintah.

9 Dan sekarang, lihatlah, Aku ber-
firman kepadamu bahwa belumlah 
diungkapkan, dan tak seorang pun 
tahu di mana a kota b Sion akan di-
bangun, tetapi itu akan diberikan 
setelah ini. lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu bahwa itu akan berada 
di perbatasan dekat orang-orang 
laman.

10 Janganlah engkau mening-
galkan tempat ini sampai setelah 
konferensi; dan hamba-ku Joseph 
akan ditetapkan untuk mengetuai 
konferensi oleh suara darinya, dan 
apa yang dia katakan kepadamu 
hendaknya engkau beritahukan.

11 Dan lagi, engkau hendaknya 
mengajak saudaramu, Hiram Page, 
a antara dia dan engkau sendiri, dan 
memberi tahu dia bahwa hal-hal itu 
yang telah dia tuliskan dari batu itu 
bukanlah dari-ku dan bahwa b Setan 
c menipunya;

12 karena, lihatlah, hal-hal ini 
belumlah ditetapkan kepadanya, 
tidak juga akan apa pun ditetapkan 
kepada siapa pun dari gereja ini 

 2 a A&P 35:17–18; 43:4.
  b 2 ne. 3:14–20. 

PTS Joseph Smith, Jr.
 3 a PTS Harun, kakak 

laki-laki musa.
  b PTS Wewenang.
 4 a kel. 4:12–16;  

A&P 24:5–6.
 7 a A&P 64:5; 84:19.
  b PTS misteri Allah.
 8 a 2 ne. 3:18–22;  

A&P 30:5–6; 32:1–3.
  b A&P 3:19–20.
 9 a A&P 57:1–3.

  b A&P 52:42–43. 
PTS Sion.

 11 a mat. 18:15.
  b Why. 20:10.
  c A&P 43:5–7. 
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yang bertentangan dengan perjan-
jian-perjanjian gereja.

13 karena segala sesuatu mesti 
dilakukan dengan tertib, dan 
dengan a persetujuan bersama di 
dalam gereja, melalui doa dengan 
iman.

14 Dan engkau hendaknya mem-
bantu untuk membereskan segala 
hal ini, menurut perjanjian-perjan-
jian gereja, sebelum engkau akan 

mengadakan perjalananmu ke an-
tara orang-orang laman.

15 Dan itu akan a diberikan ke-
padamu dari waktu engkau akan 
pergi, sampai waktu engkau akan 
kembali, apa yang akan engkau 
lakukan.

16 Dan engkau mesti membuka 
mulutmu di segala waktu, me-
maklumkan injil-ku dengan suara 
kesukacitaan. Amin.

BAgiAn 29

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di hadapan enam penatua, di  
Fayette, New York, September 1830 (History of the Church, 1:111–115). Wahyu ini  
diberikan beberapa hari sebelum konferensi, mulai tanggal 26 September 1830.

1–8, Kristus mengumpulkan umat 
pilihan-Nya; 9–11, Kedatangan-Nya 
mengantarkan Milenium; 12–13, Dua 
Belas akan menghakimi seluruh Israel; 
14–21, Tanda, wabah, dan kemus-
nahan akan mendahului Kedatangan 
Kedua; 22–28, Kebangkitan terakhir 
dan penghakiman akhir mengikuti 
Milenium; 29–35, Segala sesuatu 
adalah rohani bagi Tuhan; 36–39, 
Iblis dan bala tentaranya dicam-
pakkan dari surga untuk menggoda 
manusia; 40– 45, Kejatuhan dan 
Pendamaian membawa keselamatan; 
46–50, Anak-anak kecil ditebus me-
lalui Pendamaian.

DEngARkAnlAH suara Yesus 
kristus, Penebusmu, a Aku Ada 

Yang Agung, yang lengan b belas 

kasihan-nya telah c mendamaikan 
dosa-dosamu.

2 Yang akan a mengumpulkan 
umat-nya bahkan bagaikan se-
ekor induk ayam mengumpulkan 
anak-anaknya di bawah sayapnya, 
bahkan sebanyak yang akan menyi-
mak suara-ku dan b merendahkan 
hati mereka di hadapan-ku, dan 
meminta kepada-ku dalam doa 
yang amat kuat.

3 lihatlah, sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepadamu, 
bahwa pada waktu ini dosa-dosamu 
a diampuni bagimu, oleh karena itu 
kamu menerima hal-hal ini; tetapi 
ingatlah untuk tidak lagi berdosa, 
agar jangan bahaya akan datang ke 
atas dirimu.

4 Sesungguhnya, Aku berfirman 

 13 a PTS Persetujuan 
Bersama.

 15 a 2 ne. 32:3, 5.
29 1 a PTS AkU ADA.

  b PTS Belas kasihan.
  c PTS Pendamaian.
 2 a mat. 23:37;  

3 ne. 10:4–6.

  b PTS Rendah Hati, 
kerendahan Hati.

 3 a PTS mengampuni.
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kepadamu bahwa kamu dipilih dari 
dunia untuk memaklumkan injil-ku 
dengan suara kesukacitaan, bagai-
kan dengan a suara sangkakala.

5 Angkatlah hatimu dan bergem-
biralah, karena Aku berada di a te-
ngahmu, dan adalah b pengacaramu 
dengan Bapa; dan adalah kema-
uan baik-nya untuk memberimu 
c kerajaan.

6 Dan, seperti yang tertulis—Apa 
pun yang akan kamu a minta dalam 
b iman, c dipersatukan dalam doa 
menurut perintah-ku, akan kamu 
terima.

7 Dan kamu dipanggil untuk men-
datangkan a pengumpulan b umat 
pilihan-ku; karena umat pilihan-ku 
c mendengar suara-ku dan tidak 
mengeraskan d hati mereka;

8 karenanya ketetapan telah me-
nyebar luas dari Bapa bahwa mereka 
akan a dikumpulkan ke satu tem-
pat di permukaan tanah ini, untuk 
b mempersiapkan hati mereka dan 
dipersiapkan dalam segala sesuatu 
terhadap masa ketika c kesukaran 
dan kemusnahan dikirim ke atas 
yang jahat.

9 karena jamnya sudah dekat dan 
harinya segera tiba ketika bumi 

matang; dan semua yang a sombong 
dan mereka yang melakukan de-
ngan jahat akan menjadi bagaikan 
b tunggul jerami; dan Aku akan 
c membakar mereka, firman Tuhan 
Semesta Alam, agar kejahatan tidak 
akan ada di atas bumi;

10 karena jamnya sudah dekat, 
dan apa yang a diucapkan oleh para 
rasul-ku mesti digenapi; karena 
seperti yang mereka ucapkan de-
mikianlah akan terjadi;

11 karena Aku akan mengungkap-
kan diri-ku dari surga dengan kuasa 
dan kemuliaan yang besar, dengan 
seluruh a bala tentara darinya, dan 
berdiam dalam b kebenaran bersama 
manusia di atas bumi selama c seribu 
tahun, dan yang jahat tidak akan 
bertahan.

12 Dan lagi, sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman kepa-
damu, dan itu telah menyebar luas 
dalam suatu ketetapan yang teguh, 
melalui kehendak Bapa, bahwa 
para a rasul-ku, Dua Belas yang 
bersama-ku dalam pelayanan-ku 
di Yerusalem, akan berdiri di sisi 
kanan-ku pada hari kedatangan-ku 
dalam sebuah tiang b api, berba-
lutkan jubah kebenaran, dengan 

 4 a Alma 29:1–2;  
A&P 19:37; 30:9.

 5 a mat. 18:20; A&P 6:32; 
38:7; 88:62–63.

  b PTS Pengacara.
  c PTS kerajaan Allah.
 6 a mat. 21:22; Yoh. 14:13.
  b mrk. 11:24.
  c 3 ne. 27:1–2;  

A&P 84:1.
 7 a PTS israel—Pengum-

pulan israel.
  b mrk. 13:20;  

A&P 84:34. 

PTS Pilihan.
  c Alma 5:37–41.
  d PTS Hati.
 8 a A&P 45:64–66; 57:1.
  b A&P 58:6–9; 78:7.
  c A&P 5:19; 43:17–27.
 9 a 2 ne. 20:33; 

3 ne. 25:1. 
PTS kesombongan.

  b nah. 1:10; mal. 4:1; 
1 ne. 22:15, 23;  
JS—S 1:37.

  c A&P 45:57; 63:34, 
54; 64:24; 88:94; 

101:23–25; 133:64. 
PTS Bumi—Pember-
sihan bumi.

 10 a PTS kedatangan 
kedua Yesus kristus.

 11 a JS—m 1:37.
  b PTS Saleh, kesalehan.
  c PTS milenium; Yesus 

kristus—Pemerin-
tahan milenium 
kristus.

 12 a PTS Rasul.
  b Yes. 66:15–16;  

A&P 130:7; 133:41.
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mahkota di atas kepala mereka, 
dalam c kemuliaan bahkan seperti 
Aku, untuk d menghakimi seluruh 
bani israel, bahkan sebanyak yang 
telah mengasihi-ku dan menaati 
perintah-perintah-ku, dan tak se-
orang pun yang lain.

13 karena a sangkakala akan ber-
bunyi baik lama maupun nyaring, 
bahkan seperti di atas gunung Sinai, 
dan seluruh bumi akan berguncang, 
dan mereka akan b tampil—ya, bah-
kan c orang mati yang mati di dalam 
Aku, untuk menerima d mahkota 
kebenaran, dan dikenakan pakaian 
ke atas mereka, e bahkan seperti Aku, 
untuk berada bersama-ku, agar 
kami boleh menjadi satu.

14 Tetapi, lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu sebelum a hari yang 
besar ini akan datang b matahari 
akan digelapkan, dan bulan akan 
diubah menjadi darah, dan bintang-
bintang akan jatuh dari langit, dan 
akan ada c tanda-tanda yang lebih 
besar di langit di atas dan di bumi 
di bawah;

15 Dan akan ada tangisan dan 
a ratapan di antara sejumlah besar 
orang;

16 Dan akan ada suatu a ba-
dai es yang besar dikirim untuk 

menghancurkan hasil  panen  
bumi.

17 Dan akan terjadi, karena ke-
jahatan dunia, bahwa Aku akan 
melakukan a pembalasan terhadap 
yang b jahat, karena mereka tidak 
mau bertobat; karena cawan kebe-
rangan-ku penuh; karena lihatlah, 
c darah-ku tidak akan member-
sihkan mereka jika mereka tidak 
mendengar-ku.

18 karenanya, Aku Tuhan Allah 
akan mengirimkan lalat ke atas 
muka bumi, yang akan menceng-
keram penghuninya, dan akan 
memakan daging mereka, dan akan 
menyebabkan belatung menyembul 
dari mereka;

19 Dan lidah mereka akan ditahan 
agar mereka tidak akan a bersuara 
menentang-ku; dan daging mereka 
akan jatuh terlepas dari tulang 
mereka, dan mata mereka dari 
rongganya;

20 Dan akan terjadi bahwa a bina-
tang buas di hutan dan unggas di 
udara akan melahap mereka.

21 Dan gereja yang besar dan a keji 
itu, yang adalah b pelacur seluruh 
bumi, akan dicampakkan dengan 
c api pelahap, menurut yang diu-
capkan oleh mulut Yehezkiel sang 

 12 c PTS kemuliaan; Yesus 
kristus—kemuliaan 
Yesus kristus.

  d mat. 19:28; luk. 
22:30; 1 ne. 12:9;  
morm. 3:18–19.

 13 a A&P 43:18; 45:45.
  b A&P 76:50.
  c A&P 88:97; 133:56.
  d PTS mahkota; 

Permuliaan.
  e A&P 76:94–95; 

84:35–39.
 14 a PTS kedatangan 

kedua Yesus kristus.
  b Yl. 2:10; JS—m 1:33.
  c PTS Tanda-Tanda 

Zaman.
 15 a mat. 13:42.
 16 a Yeh. 38:22;  

Why. 11:19; 16:21.
 17 a Why. 16:7–11; 2 ne. 

30:10; JS—m 1:53–55. 
PTS Pembalasan.

  b PTS Jahat, kejahatan.
  c 1 Yoh. 1:7;  

Alma 11:40–41;  
A&P 19:16–18.

 19 a Za. 14:12.
 20 a Yes. 18:6; Yeh. 39:17; 

Why. 19:17–18.
 21 a PTS iblis—gereja iblis.
  b Why. 19:2.
  c Yl. 1:19–20; 2:3; A&P 

97:25–26. PTS Bumi—
Pembersihan bumi.
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nabi, yang berbicara mengenai hal-
hal ini, yang belum tetapi pastilah 
d mesti terjadi, sebagaimana Aku 
hidup, karena kekejian tidak akan 
berkuasa.

22 Dan lagi, sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman kepa-
damu bahwa ketika a seribu tahun 
berakhir, dan orang-orang kembali 
mulai menyangkal Allah mereka, 
kemudian Aku akan mengamankan 
bumi tetapi untuk suatu b masa yang 
singkat;

23 Dan a akhir itu akan datang, 
dan langit dan bumi akan dibasmi 
dan b berlalu, dan akan ada suatu 
langit yang baru dan suatu c bumi 
yang baru.

24 karena segala sesuatu yang 
lama akan a berlalu, dan segala se-
suatu akan menjadi baru, bahkan 
langit dan bumi, dan segala kege-
napannya, baik manusia maupun 
binatang buas, unggas di udara, 
dan ikan di laut;

25 Dan tak satu helai a rambut pun, 
tidak juga zarah, akan hilang, karena 
itu adalah hasil karya tangan-ku.

26 Tetapi, lihatlah, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, sebelum 
bumi akan berlalu, a mikhael, b peng-
hulu malaikat-ku, akan membu-
nyikan c sangkakalanya, dan pada 
waktu itu semua yang mati akan 

d terbangun, karena kuburan mereka 
akan dibukakan, dan mereka akan 
e tampil—ya, bahkan semuanya.

27 Dan yang a saleh akan dikum-
pulkan pada b sisi kanan-ku pada 
kehidupan kekal; dan yang jahat 
pada sisi kiri-ku akanlah malu Aku 
akui di hadapan Bapa;

28 karenanya Aku akan berfirman 
kepada mereka—a Pergilah dari-ku, 
kamu yang terkutuk, ke dalam b api 
yang abadi, yang dipersiapkan bagi 
c iblis dan para malaikatnya.

29 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu, tidak pernah 
pada waktu kapan pun telah Aku 
maklumkan dari mulut-ku sendiri 
bahwa mereka akan kembali, karena 
a di mana Aku berada mereka tidak 
dapat datang, karena mereka tidak 
memiliki kuasa.

30 Tetapi ingatlah bahwa segala 
penghakiman-ku tidak diberikan 
kepada orang-orang; dan seperti 
firman itu telah menyebar luas dari 
mulut-ku demikian pula itu akan 
digenapi, bahwa yang a pertama 
akan menjadi yang terakhir, dan 
bahwa yang terakhir akan menjadi 
yang pertama dalam segala hal apa 
pun yang telah Aku ciptakan mela-
lui firman kuasa-ku, yang adalah 
kuasa Roh-ku.

31 karena melalui kuasa Roh-ku 

 21 d A&P 1:38.
 22 a PTS milenium.
  b Why. 20:3; A&P 

43:30–31; 88:110–111.
 23 a mat. 24:14.  

PTS Dunia—Akhir 
dunia.

  b mat. 24:35;  
JS—m 1:35.

  c PTS Bumi—keadaan 

terakhir bumi.
 24 a Why. 21:1–4.
 25 a Alma 40:23.
 26 a PTS Adam; mikhael.
  b PTS Penghulu 

malaikat.
  c 1 kor. 15:52–55.
  d PTS Baka, kebakaan; 

kebangkitan.
  e Yoh. 5:28–29.

 27 a PTS Saleh, kesalehan.
  b mat. 25:33. PTS Peng-

hakiman Terakhir.
 28 a mat. 25:41; A&P 29:41.
  b A&P 43:33.
  c PTS iblis.
 29 a Yoh. 7:34;  

A&P 76:112.
 30 a mat. 19:30;  

1 ne. 13:42.
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Aku a ciptakan mereka; ya, segala 
sesuatu baik b rohani maupun 
duniawi—

32 Yang pertama a rohani, yang 
kedua duniawi, yang adalah awal 
dari pekerjaan-ku; dan lagi, yang 
pertama duniawi, dan yang kedua 
rohani, yang adalah akhir dari 
pekerjaan-ku—

33 Berfirman kepadamu agar kamu 
boleh secara alami mengerti; tetapi 
bagi diri-ku pekerjaan-ku tidak 
memiliki a akhir, tidak juga awal; 
tetapi itu diberikan kepadamu 
agar kamu boleh mengerti, karena 
kamu telah memintanya dari-ku 
dan disepakati.

34 karenanya, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu bahwa segala 
sesuatu bagi-ku adalah rohani, 
dan tidak pada waktu kapan pun 
telah Aku berikan kepadamu suatu 
hukum yang duniawi; tidak juga 
seorang pun, tidak juga anak-anak 
manusia; tidak juga Adam, bapamu, 
yang Aku ciptakan.

35 lihatlah, Aku memberi kepada-
nya bahwa dia hendaknya menjadi 
seorang a juru kuasa bagi dirinya; 
dan Aku memberikan kepadanya 
perintah, tetapi bukan perintah 
duniawi yang Aku berikan kepada-
nya, karena b perintah-perintah-ku 

adalah rohani; itu bukan alami tidak 
juga duniawi, tidak juga badani 
tidak juga berhawa nafsu.

36 Dan terjadilah bahwa Adam, 
digoda oleh iblis—karena, lihatlah, 
a iblis ada sebelum Adam, karena 
dia b memberontak melawan-ku, 
mengatakan, Berilah aku c kehor-
matan-mu, yang adalah d kuasa-ku; 
dan juga e sepertiga bagian dari f bala 
tentara surga dia palingkan dari-ku 
karena g hak pilihan mereka;

37 Dan mereka dibuang, dan de-
mikianlah terjadinya a iblis dan para 
b malaikatnya;

38 Dan, lihatlah, ada sebuah tem-
pat yang dipersiapkan bagi mereka 
sejak awal, yang tempat itu adalah 
a neraka.

39 Dan mestilah perlu bahwa 
iblis akan a menggoda anak-anak 
manusia, atau mereka tidak dapat 
menjadi juru kuasa bagi diri mereka; 
karena jika mereka tidak pernah 
merasakan b pahit mereka tidak 
dapat mengenal yang manis—

40 karenanya, terjadilah bahwa 
iblis menggoda Adam, dan dia me-
makan a buah terlarang dan melang-
gar perintah, dimana dia menjadi 
b tunduk pada kehendak iblis, karena 
dia menyerah pada godaan.

41 karenanya, Aku, Tuhan Allah, 

 31 a PTS Penciptaan.
  b musa 3:4–5.
 32 a PTS Penciptaan Roh.
 33 a mzm. 111:7–8;  

musa 1:4.
 35 a PTS Hak Pilihan.
  b PTS Perintah-Perintah 

Allah.
 36 a A&P 76:25–26;  

musa 4:1–4.
  b PTS Sidang di Surga.

  c PTS Hormat.
  d Yes. 14:12–14;  

A&P 76:28–29.
  e Why. 12:3–4.
  f A&P 38:1; 45:1. 

PTS kehidupan 
Prafana.

  g PTS Hak Pilihan.
 37 a PTS iblis.
  b 2 Ptr. 2:4;  

Yud. 1:6;  

musa 7:26. 
PTS malaikat.

 38 a PTS neraka.
 39 a musa 4:3–4. 

PTS godaan.
  b musa 6:55.
 40 a kej. 3:6;  

musa 4:7–13.
  b 2 ne. 10:24;  

mosia 16:3–5;  
Alma 5:41–42.
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menyebabkan bahwa dia hendak-
nya a diusir dari Taman b Eden, dari 
hadirat-ku, karena pelanggarannya, 
dimana dia menjadi c mati secara ro-
hani, yang adalah kematian pertama, 
bahkan kematian yang sama itu ada-
lah d kematian terakhir, yang adalah 
rohani, yang akan dinyatakan ke atas 
yang jahat ketika Aku akan berfirman: 
Pergilah, kamu yang e terkutuk.

42 Tetapi, lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu bahwa Aku, Tuhan Allah, 
memberikan kepada Adam dan ke-
pada benih keturunannya, bahwa 
mereka tidak akan a mati sehubungan 
dengan kematian duniawi, sampai 
Aku, Tuhan Allah, akan mengutus 
para b malaikat untuk memaklum-
kan kepada mereka c pertobatan dan 
d penebusan, melalui iman pada nama 
e Putra Tunggal-ku.

43 Dan demikianlah Aku, Tuhan 
Allah, menetapkan bagi manusia 
masa a percobaannya—agar melalui 
kematian alaminya dia boleh b di-
bangkitkan dalam c kebakaan pada 
d kehidupan kekal, bahkan sebanyak 
yang akan percaya;

44 Dan mereka yang tidak percaya 
pada a laknat kekal; karena mereka 
tidak dapat ditebus dari kejatuhan 

rohani mereka, karena mereka tidak 
bertobat;

45 karena mereka lebih menga-
sihi kegelapan daripada terang, dan 
a perbuatan mereka adalah jahat, dan 
mereka menerima b upah mereka dari 
siapa yang ingin mereka patuhi.

46 Tetapi lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa a anak kecil b ditebus 
sejak pelandasan dunia melalui Anak 
Tunggal-ku;

47 karenanya, mereka tidak dapat 
berdosa, karena kuasa tidak diberikan 
kepada Setan untuk a menggoda anak 
kecil, sampai mereka mulai menjadi 
b bertanggungjawab di hadapan-ku;

48 karena diberikan kepada mereka 
bahkan seperti yang Aku kehendaki, 
menurut kesenanganan-ku sendiri, 
agar hal-hal yang besar akan dituntut 
dari tangan a leluhur mereka.

49 Dan, lagi, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa barang siapa memiliki 
pengetahuan, tidakkah Aku perintah-
kan untuk bertobat?

50 Dan dia yang tidak memiliki 
a pengertian, terserahlah pada-ku 
untuk melakukan menurut yang 
tertulis. Dan sekarang, Aku tidak lagi 
memaklumkan apa pun kepadamu 
pada waktu ini. Amin.

 41 a PTS kejatuhan Adam 
dan Hawa.

  b PTS Eden.
  c PTS kematian 

Rohani.
  d Alma 40:26.
  e A&P 29:27–28; 

76:31–39.
 42 a 2 ne. 2:21.  

PTS kematian 
Jasmani.

  b Alma 12:28–30.
  c PTS Pertobatan.

  d PTS Penebusan.
  e musa 5:6–8.
 43 a Alma 12:24; 42:10.
  b PTS kebangkitan.
  c musa 1:39.  

PTS Baka, kebakaan.
  d PTS kehidupan 

kekal.
 44 a A&P 19:7–12. 

PTS laknat.
 45 a Yoh. 3:18–20;  

A&P 93:31–32.
  b mosia 2:32–33;  

Alma 3:26–27; 
5:41–42; 30:60.

 46 a moro. 8:8, 12;  
A&P 93:38.  
PTS Anak-Anak.

  b A&P 74:7. 
PTS Penebusan.

 47 a PTS godaan.
  b PTS Tanggung Jawab.
 48 a A&P 68:25.
 50 a A&P 137:7–10. 

PTS Pengertian. 
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BAgiAn 30

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada David Whitmer, 
Peter Whitmer, Jr., dan John Whitmer, di Fayette, New York, September 1830, 
mengikuti konferensi tiga hari di Fayette, tetapi sebelum para penatua Gereja 
berpisah (History of the Church, 1:115–116). Semula materi ini diterbitkan 
sebagai tiga buah wahyu; itu digabungkan ke dalam satu bagian oleh Nabi untuk 
Ajaran dan Perjanjian edisi 1835.

1–4, David Whitmer didera karena 
kelalaian melayani dengan tekun; 5–8, 
Peter Whitmer, Jr., akan menyertai 
Oliver Cowdery pada sebuah misi ke-
pada orang-orang Laman; 9–11, John 
Whitmer dipanggil untuk mengkhot-
bahkan Injil.

LiHATlAH, Aku berfirman ke-
padamu, a David, bahwa kamu 

telah b takut kepada manusia dan 
tidak c bersandar kepada-ku untuk 
kekuatan sebagaimana seharusnya 
kamu lakukan.

2 Tetapi pikiranmu telah ber-
ada pada apa yang dari a bumi 
lebih daripada apa yang tentang 
Aku, Pembuatmu, dan pelayanan 
yang kepadanya kamu telah di-
panggil; dan kamu telah tidak 
mengindahkan Roh-ku, dan ke-
pada mereka yang ditempatkan 
ke atas dirimu, tetapi telah dibu-
juk oleh mereka yang tidak Aku  
perintahkan.

3 karenanya, kamu ditinggalkan 
untuk menanyakan bagi dirimu dari 

tangan-ku, dan a merenung tentang 
apa yang telah kamu terima.

4 Dan kediamanmu akan berada 
di rumah ayahmu, sampai Aku 
memberi kepadamu perintah-pe-
rintah lebih lanjut. Dan kamu hen-
daknya melaksanakan a pelayanan 
di dalam gereja, dan di hadapan 
dunia, dan di daerah-daerah se-
kitarnya. Amin.

5 lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu, a Peter, bahwa kamu hendak-
nya mengadakan b perjalananmu 
bersama saudaramu Oliver; karena 
c waktunya telah datang ketika 
adalah arif menurut-ku bahwa 
kamu hendaknya membuka mu-
lutmu untuk memaklumkan in-
jil-ku; oleh karena itu, janganlah 
takut, tetapi d indahkanlah per-
kataan dan nasihat saudara laki-
lakimu, yang akan dia berikan  
kepadamu.

6 Dan sengsaralah kamu dalam 
segala kesengsaraannya, senan-
tiasa mengangkat hatimu kepa-
da-ku dalam doa dan iman, bagi 

30 1 a PTS David Whitmer.
  b kis. 5:29.
  c 2 Taw. 16:7–9.
 2 a A&P 25:10.
 3 a PTS merenungkan.

 4 a PTS melayani; 
Pelayanan.

 5 a PTS Peter Whitmer, Jr.
  b A&P 32:1–3.
  c A&P 11:15.

  d PTS mendukung 
Pemimpin gereja; 
nasihat. 
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pembebasan dia dan kamu; karena 
Aku telah memberikan kepada-
nya kuasa untuk membangun 
a gereja-ku di antara b orang-orang 
laman;

7 Dan tak seorang pun telah Aku 
tetapkan untuk menjadi penasi-
hatnya a atas dia di dalam gereja, 
mengenai masalah-masalah gereja, 
kecuali itu adalah saudara laki-la-
kinya, Joseph Smith, Jun.

8 karenanya, indahkanlah hal-hal 
ini dan tekunlah dalam menaati 
perintah-perintah-ku, dan kamu 
akan diberkati menuju kehidupan 
kekal. Amin.

9 lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, hamba-ku John, bahwa 
engkau hendaknya memulai sejak 

waktu ini untuk a mempermak-
lumkan injil-ku, bagaikan dengan 
b suara sangkakala.

10 Dan kerjamu hendaknya berada 
di kediaman saudara laki-lakimu 
Philip Burroughs, dan di daerah 
sekitarnya itu, ya, ke mana pun 
kamu dapat didengar, sampai Aku 
memerintahkanmu untuk pergi 
dari sini.

11 Dan seluruh kerjamu akan 
berada di Sion, dengan segenap 
jiwamu, sejak mulai sekarang; ya, 
kamu hendaknya senantiasa mem-
buka mulutmu dalam perkara-ku, 
tidak a takut apa yang b manusia 
dapat lakukan, karena Aku c beser-
tamu. Amin.

BAgiAn 31

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Thomas B. Marsh, 
September 1830 (History of the Church, 1:115–117). Kejadiannya adalah segera 
setelah suatu konferensi Gereja (lihat uraian judul untuk bagian 30). Thomas B. 
Marsh telah dibaptis lebih dahulu pada bulan itu dan telah ditahbiskan sebagai 
penatua di dalam Gereja sebelum wahyu ini diberikan.

1–6, Thomas B. Marsh dipanggil untuk 
mengkhotbahkan Injil dan diyakinkan 
akan kesejahteraan keluarganya; 7–13, 
Dia dinasihati untuk bersabar, berdoa 
selalu, dan mengikuti Penghibur.

a THOmAS, putra-ku, diberkati-
lah kamu karena imanmu pada 

pekerjaan-ku.

2 lihatlah, kamu telah mengalami 
banyak kesengsaraan karena kelu-
argamu; walaupun demikian, Aku 
akan memberkatimu dan keluar-
gamu, ya, anak-anakmu yang kecil; 
dan masanya datang ketika mereka 
akan memercayai dan mengetahui 
kebenaran dan menjadi satu ber-
samamu di dalam gereja-ku.

 6 a PTS gereja Yesus 
kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman 
Akhir.

  b A&P 3:20; 49:24. 

PTS Orang-Orang 
laman.

 7 a A&P 20:2–3.
 9 a A&P 15:6.
  b A&P 33:2.

 11 a PTS Berani, kebera-
nian; Takut.

  b Yes. 51:7.
  c mat. 28:19–20.
31 1 a PTS Thomas B. marsh.
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3 Angkat hatimu dan bersukacita-
lah, karena jam bagi misimu telah 
datang; dan lidahmu akan difasih-
kan, dan kamu akan memaklumkan 
a kabar gembira tentang sukacita 
besar kepada angkatan ini.

4 kamu hendaknya a memaklum-
kan apa yang telah diungkapkan 
kepada hamba-ku, Joseph Smith, 
Jun. kamu hendaknya mulai ber-
khotbah sejak mulai waktu ini, ya, 
untuk menuai di ladang yang telah 
b putih siap dibakar.

5 Oleh karena itu, a ayunkanlah sa-
bitmu dengan segenap jiwamu, dan 
dosa-dosamu b diampuni bagimu, 
dan kamu akan dimuati dengan 
c berkas-berkas di atas punggungmu, 
karena d pekerja layak akan upah-
nya. karenanya, keluargamu akan 
hidup.

6 lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, pergilah dari 
mereka hanya untuk waktu yang 
singkat, dan maklumkanlah fir-
man-ku, dan Aku akan persiapkan 
sebuah tempat bagi mereka.

7 Ya, Aku akan a membuka hati 
orang-orang, dan mereka akan 
menerimamu. Dan Aku akan 

menegakkan sebuah jemaat mela-
lui tanganmu;

8 Dan kamu hendaknya a mengu-
atkan mereka dan mempersiapkan 
mereka untuk waktu ketika mereka 
akan dikumpulkan.

9 a Bersabarlah dalam b keseng-
saraan, janganlah mencaci maki 
mereka yang mencaci maki. Aturlah 
c seisi rumahmu dengan kelembutan 
hati, dan tabahlah.

10 lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu bahwa kamu hendaknya 
menjadi tabib bagi gereja, tetapi 
tidak bagi dunia, karena mereka 
tidak akan menerimamu.

11 Pergilah pada jalanmu ke mana 
pun Aku kehendaki, dan akan di-
berikan kepadamu oleh a Penghibur 
apa yang akan kamu lakukan dan 
ke mana kamu akan pergi.

12 a Berdoalah selalu, agar jangan 
kamu masuk ke dalam b godaan dan 
kehilangan pahalamu.

13 a Setialah sampai akhir, dan 
tengoklah, Aku b besertamu. Firman 
ini bukan dari manusia tidak juga 
dari orang-orang, tetapi dari-ku, 
bahkan Yesus kristus, Penebusmu, 
melalui c kehendak Bapa. Amin.

 3 a Yes. 52:7;  
luk. 2:10–11;  
mosia 3:3–5.

 4 a mosia 18:19;  
A&P 42:12; 52:36.

  b A&P 4:4–6.
 5 a Why. 14:15.
  b PTS mengampuni.
  c A&P 79:3.
  d luk. 10:3–11;  

A&P 75:24.
 7 a PTS insaf, keinsafan.
 8 a A&P 81:5; 108:7.
 9 a PTS Sabar, 

kesabaran.
  b PTS kemalangan.
  c PTS keluarga— 

Tanggung jawab 
orang tua.

 11 a PTS Penghibur; Roh 

kudus.
 12 a 3 ne. 18:17–21. 

PTS Doa.
  b PTS godaan.
 13 a PTS Bertahan.
  b mat. 28:20.
  c PTS Yesus kristus—

Wewenang. 
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BAgiAn 32

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Parley P. Pratt dan 
Ziba Peterson, Oktober 1830 (History of the Church, 1:118–120). Minat dan 
hasrat yang besar dirasakan oleh para penatua perihal orang-orang Laman, yang 
tentang berkat-berkatnya yang diramalkan Gereja telah mendapat tahu dari Kitab 
Mormon. Sebagai akibatnya, permohonan dibuat agar Tuhan mau mengindikasikan 
kehendak-Nya sehubungan dengan apakah para penatua hendaknya diutus pada 
waktu itu kepada suku-suku Indian di Barat. Wahyu ini mengikuti.

1–3, Parley P. Pratt dan Ziba Peterson 
dipanggil untuk berkhotbah kepada 
orang-orang Laman dan untuk menyer-
tai Oliver Cowdery dan Peter Whitmer, 
Jr.; 4–5, Mereka mesti berdoa untuk 
suatu pengertian akan tulisan suci.

DAn sekarang mengenai ham-
ba-ku a Parley P. Pratt, lihatlah, 

Aku berfirman kepadanya bahwa 
sebagaimana Aku hidup Aku meng-
hendaki bahwa dia hendaknya 
memaklumkan injil-ku dan b belajar 
dari-ku, dan menjadi lembut hati 
dan rendah hati.

2 Dan apa yang telah Aku tetapkan 
kepadanya adalah bahwa dia hen-
daknya a pergi bersama hamba-ku, 
Oliver Cowdery dan Peter Whitmer, 

Jun., ke padang belantara di antara 
b orang-orang laman.

3 Dan a Ziba Peterson juga hendak-
nya pergi bersama mereka; dan Aku 
sendiri akan pergi bersama mereka 
dan berada di b tengah mereka; dan 
Aku adalah c pengacara mereka de-
ngan Bapa, dan tidak ada yang akan 
berjaya melawan mereka.

4 Dan mereka hendaknya a mengin-
dahkan apa yang tertulis, dan tidak 
mengupayakan b wahyu lain; dan 
mereka hendaknya berdoa selalu 
agar Aku boleh c menguakkan yang 
sama pada d pengertian mereka.

5 Dan mereka hendaknya meng-
indahkan firman ini dan jangan 
mempermainkan, dan Aku akan 
memberkati mereka. Amin.

BAgiAn 33

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Ezra Thayre dan 
Northrop Sweet, di Fayette, New York, Oktober 1830 (History of the Church, 
1:126–127). Dalam mencatat wahyu ini, Nabi menandaskan bahwa “… Tuhan 
senantiasa siap untuk memberi petunjuk mereka yang dengan tekun mencari 
dalam iman” (History of the Church, 1:126).

32 1 a PTS Parley Parker 
Pratt.

  b mat. 11:28–30.
 2 a A&P 28:8; 30:5.
  b A&P 3:18–20.

 3 a A&P 58:60.
  b mat. 18:20;  

A&P 6:32; 38:7.
  c PTS Pengacara.
 4 a 1 ne. 15:25;  

A&P 84:43–44.
  b A&P 28:2.
  c JS—S 1:74.
  d PTS Pengertian.
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1–4, Para pekerja dipanggil untuk 
memaklumkan Injil pada jam yang 
kesebelas; 5–6, Gereja ditegakkan, dan 
orang pilihan akan dikumpulkan; 7–10, 
Bertobatlah, karena kerajaan surga di 
depan mata; 11–15, Gereja dibangun di 
atas batu karang Injil; 16–18, Bersiaplah 
bagi kedatangan Mempelai Laki-Laki.

LiHATlAH, Aku berfirman ke-
padamu, hamba-ku Ezra dan 

northrop, bukalah kamu telingamu 
dan simaklah suara Tuhan Allahmu, 
yang a firman-nya hidup dan pe-
nuh kuasa, lebih tajam daripada 
sebilah pedang bermata dua, un-
tuk pembelahan tulang sendi dan 
sumsum, jiwa dan roh; dan adalah 
yang mengenali pemikiran dan 
b maksud hati.

2 karena sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepadamu 
bahwa kamu dipanggil untuk meng-
angkat suaramu bagaikan dengan 
a suara sangkakala, untuk memak-
lumkan injil-ku kepada suatu ang-
katan yang berbelit-belit dan suka 
melawan.

3 karena lihatlah, a ladang telah 
putih siap dipanen; dan inilah b jam 
yang kesebelas, dan yang c terakhir 
kalinya ketika Aku akan memang-
gil para pekerja ke dalam kebun 
anggur-ku.

4 Dan a kebun anggur-ku telah 
menjadi b busuk bahkan setiap ba-
gian yang kecil pun; dan tidak ada 
yang berbuat c baik kecuali beberapa; 
dan mereka d khilaf dalam banyak 
hal karena e penipuan imam, semua 
memiliki pikiran busuk.

5 Dan sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
bahwa a gereja ini telah Aku b tegak-
kan dan panggil keluar dari padang 
belantara.

6 Dan demikian pula akan Aku 
a kumpulkan umat pilihan-ku dari 
b keempat penjuru bumi, bahkan 
sebanyak yang akan percaya kepa-
da-ku, dan menyimak suara-ku.

7 Ya, sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
bahwa ladang telah putih siap 
dipanen; karenanya, ayunkanlah sa-
bitmu, dan tuailah dengan segenap 
daya, pikiran, dan kekuatanmu.

8 a Bukalah mulutmu dan itu akan 
dipenuhi, dan kamu akan menjadi 
bahkan seperti b nefi dahulu kala, 
yang melakukan perjalanan dari 
Yerusalem di padang belantara.

9 Ya, bukalah mulutmu dan ja-
nganlah menahan diri, dan kamu 
akan dimuati dengan a berkas-ber-
kas di atas punggungmu, karena 
tengoklah, Aku besertamu.

10 Ya, bukalah mulutmu dan 

33 1 a ibr. 4:12;  
Hel. 3:29–30.

  b Alma 18:32;  
A&P 6:16.

 2 a Yes. 58:1.
 3 a Yoh. 4:35;  

A&P 4:4; 12:3; 14:3.
  b mat. 20:1–16.
  c Yakub 5:71;  

A&P 43:28.

 4 a PTS kebun Anggur 
Tuhan.

  b 2 ne. 28:2–14;  
morm. 8:28–41.

  c Rm. 3:12; A&P 35:12.
  d 2 ne. 28:14.
  e PTS Penipuan imam.
 5 a PTS gereja Yesus 

kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman 

Akhir.
  b PTS Pemulihan injil.
 6 a PTS israel—Pengum-

pulan israel.
  b 1 ne. 19:15–17.
 8 a A&P 88:81.
  b 2 ne. 1:26–28.
 9 a mzm. 126:6;  

Alma 26:3–5;  
A&P 75:5.
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itu akan dipenuhi, mengatakan: 
Bertobatlah, a bertobatlah, dan 
persiapkanlah kamu jalan Tuhan, 
dan jadikanlah jalan-nya lurus; 
karena kerajaan surga di depan 
mata;

11 Ya, bertobat dan a dibaptislah, 
setiap orang darimu, untuk peng-
ampunan akan dosa-dosamu; ya, 
dibaptislah bahkan dengan air, dan 
kemudian datanglah baptisan de-
ngan api dan dengan Roh kudus.

12 lihatlah, sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepadamu, 
inilah a injil-ku; dan ingatlah bahwa 
mereka harus menunjukkan iman 
kepada-ku atau mereka bagaimana-
pun tidak dapat diselamatkan;

13 Dan di atas a batu karang ini Aku 
akan membangun gereja-ku; ya, di 
atas batu karang ini kamu dibangun, 
dan jika kamu berlanjut, b gerbang-
gerbang neraka tidak akan berjaya 
melawanmu.

1 4  D a n  k a m u  h e n d a k n y a 

mengingat a pasal dan perjanjian 
gereja untuk menaatinya.

15 Dan barang siapa menun-
jukkan iman hendaknya kamu 
a kukuhkan di dalam gereja-ku, 
melalui b penumpangan tangan, 
dan Aku akan melimpahkan c ka-
runia Roh kudus ke atas diri 
mereka.

16 Dan kitab mormon dan a tulisan 
suci yang kudus diberikan oleh-ku 
untuk b petunjukmu; dan kuasa 
Roh-ku c menghidupkan segala 
sesuatu.

17 karenanya, setialah, berdoalah 
selalu, memiliki pelitamu yang 
terawat rapi dan menyala, dan mi-
nyak bersamamu, agar kamu boleh 
siap pada kedatangan a mempelai 
laki-laki—

18 karena lihatlah, sesungguhnya, 
sesungguhnya, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa Aku a datang dengan 
cepat. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 34

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Orson Pratt, 
di Fayette, New York, 4 November 1830 (History of the Church, 1:127–128). 
Brother Pratt berumur sembilan belas tahun pada waktu itu. Dia telah diinsafkan 
dan dibaptis ketika dia pertama kali mendengar pengkhotbahan Injil yang dipu-
lihkan melalui kakaknya, Parley P. Pratt, enam minggu sebelumnya. Wahyu ini 
diterima di rumah Peter Whitmer, Sr.

 10 a mat. 3:1–3.
 11 a PTS Baptis, Baptisan.
 12 a 3 ne. 27:13–22.
 13 a PTS Batu karang.
  b mat. 16:16–19;  

A&P 10:69–70.
 14 a merujuk pada bagian 

20–22;  

A&P 42:13.
 15 a A&P 20:41.
  b PTS Penumpangan 

Tangan.
  c PTS karunia Roh 

kudus.
 16 a PTS Tulisan Suci.
  b 2 Tim. 3:16.

  c Yoh. 6:63.
 17 a mat. 25:1–13. 

PTS mempelai  
laki-laki.

 18 a Why. 22:20.  
PTS kedatangan  
kedua Yesus kristus.
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1– 4, Yang setia menjadi  putra 
Allah melalui Pendamaian; 5–9, 
Pengkhotbahan Injil mempersiap-
kan jalan bagi Kedatangan Kedua; 
10 –12, Nubuat datang melalui 
kuasa Roh Kudus.

PUTRA-kU a Orson, simak dan 
dengar dan lihatlah apa yang 

akan Aku, Tuhan Allah, firmankan 
kepadamu, bahkan Yesus kristus 
Penebusmu;

2 a Terang dan kehidupan dunia, 
suatu terang yang bersinar dalam 
kegelapan dan kegelapan itu tidak 
memahaminya;

3 Yang demikian a mengasihi du-
nia sehingga b Dia c memberikan 
nyawa-nya sendiri, agar sebanyak 
yang akan percaya boleh menjadi 
para d putra Allah. karenanya kamu 
adalah putra-ku;

4 Dan a diberkatilah kamu karena 
kamu telah percaya;

5 Dan lebih diberkatilah kamu ka-
rena kamu a dipanggil oleh-ku untuk 
mengkhotbahkan injil-ku—

6 Untuk mengangkat suaramu 
bagaikan dengan suara sangka-
kala, baik lama maupun nyaring, 
dan a menyerukan pertobatan 
kepada suatu angkatan yang ber-
belit-belit dan suka melawan, 

mempersiapkan jalan Tuhan untuk 
b kedatangan kedua-nya.

7 karena lihatlah, sesungguhnya, 
sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, a waktunya segera tiba 
ketika Aku akan datang dalam 
b awan dengan kuasa dan kemuliaan 
yang besar.

8 Dan itu akan menjadi suatu a hari 
yang besar pada waktu kedatang-
an-ku, karena segala bangsa akan 
b gemetar.

9 Tetapi sebelum hari yang besar 
itu akan datang, matahari akan 
digelapkan, dan bulan diubah 
menjadi darah; dan bintang-bin-
tang akan menolak bersinar, dan 
beberapa akan jatuh, dan kehan-
curan yang hebat menunggu yang 
jahat.

10 karenanya, angkatlah suaramu 
dan a janganlah menahan diri, ka-
rena Tuhan Allah telah berfirman; 
oleh karena itu bernubuatlah, dan 
itu akan diberikan melalui b kuasa 
Roh kudus.

11 Dan jika kamu setia, lihatlah, Aku 
besertamu sampai Aku datang—

12 Dan sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepadamu, 
Aku datang dengan cepat. Aku 
adalah Tuhanmu dan Penebusmu. 
Demikianlah. Amin.

34 1 a PTS Orson Pratt.
 2 a Yoh. 1:1–5.  

PTS Terang kristus.
 3 a Yoh. 3:16; 15:13. 

PTS kasih.
  b PTS Penebus.
  c PTS Pendamaian; 

Penebusan.
  d Yoh. 1:9–12;  

Rm. 8:14, 16–17;  

musa 6:64–68. 
PTS Putra dan Putri 
Allah.

 4 a Yoh. 20:29.
 5 a PTS Pemanggilan.
 6 a A&P 6:9.
  b PTS kedatangan 

kedua Yesus kristus.
 7 a Why. 1:3.
  b luk. 21:27.

 8 a Yl. 2:11;  
mal. 4:5;  
A&P 43:17–26.  
PTS kedatangan  
kedua Yesus kristus.

  b Yes. 64:2.
 10 a Yes. 58:1.
  b 2 Ptr. 1:21. 

 



76Ajaran dan Perjanjian 35:1–4

BAgiAn 35

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney Rigdon,  
di atau dekat Fayette, New York, Desember 1830 (History of the Church, 
1:128–131). Pada waktu ini, Nabi terlibat hampir setiap hari dalam membuat 
suatu terjemahan Alkitab. Terjemahan itu dimulai bahkan sejak Juni 1830, dan 
baik Oliver Cowdery maupun John Whitmer telah melayani sebagai tenaga penu-
lis. Karena mereka sekarang telah dipanggil pada kewajiban lain, Sidney Rigdon 
dipanggil melalui penetapan ilahi untuk melayani sebagai tenaga penulis Nabi 
dalam pekerjaan ini (lihat ayat 20). Sebagai kata pengantar tentang catatannya 
akan wahyu ini, Nabi menulis: “Pada bulan Desember Sidney Rigdon datang 
[dari Ohio] untuk bertanya kepada Tuhan, dan bersamanya datanglah Edward 
Partridge. … Sesaat setelah tibanya dua saudara ini, demikian firman Tuhan” 
(History of the Church, 1:128).

1–2, Bagaimana manusia boleh men-
jadi putra Allah; 3–7, Sidney Rigdon 
dipanggil untuk membaptis dan untuk 
menganugerahkan Roh Kudus; 8–12, 
Tanda dan mukjizat dikerjakan melalui 
iman; 13–16, Para hamba Tuhan akan 
mengirik bangsa-bangsa melalui kuasa 
Roh; 17–19, Joseph Smith memegang 
kunci-kunci misteri; 20–21, Orang 
pilihan akan bertahan pada hari ke-
datangan Tuhan; 22–27, Israel akan 
diselamatkan.

DEngARkAnlAH suara a Tuhan 
Allahmu, bahkan b Alfa dan 

Omega, yang awal dan yang akhir, 
yang c lintasan-nya adalah satu 
lingkaran kekal, yang d sama hari ini 
seperti kemarin, dan selamanya.

2 Aku adalah Yesus kristus, Putra 
Allah, yang a disalibkan bagi dosa-

dosa dunia, bahkan sebanyak yang 
akan b percaya pada nama-ku, agar 
mereka boleh menjadi c putra Allah, 
bahkan d satu di dalam Aku seperti 
Aku adalah e satu di dalam Bapa, 
seperti Bapa adalah satu di dalam 
Aku, agar kita boleh menjadi satu.

3 lihatlah, sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepada 
hamba-ku Sidney, Aku telah me-
mandang engkau dan pekerjaanmu. 
Aku telah mendengar doa-doamu, 
dan mempersiapkan engkau untuk 
suatu pekerjaan yang lebih besar.

4 Engkau diberkati, karena engkau 
akan melakukan hal-hal yang besar. 
lihatlah engkau diutus, bahkan 
seperti a Yohanes, untuk memper-
siapkan jalan sebelum Aku, dan 
sebelum b Elia yang akan datang, dan 
engkau tak mengetahuinya.

35 1 a PTS Tuhan.
  b Why. 1:8.  

PTS Alfa dan Omega.
  c 1 ne. 10:19;  

A&P 3:2.
  d ibr. 13:8;  

A&P 38:1–4; 39:1–3.

 2 a PTS Penyaliban.
  b A&P 20:25; 45:5, 8.
  c PTS Putra dan Putri 

Allah.
  d Yoh. 17:20–23. 

PTS kesatuan.
  e PTS ke-Allah-an.

 4 a mal. 3:1;  
mat. 11:10;  
1 ne. 11:27;  
A&P 84:27–28.

  b 3 ne. 25:5–6;  
A&P 2:1; 110:13–15. 
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5 Engkau membaptis dengan air 
untuk pertobatan, tetapi mereka 
tidak a menerima Roh kudus;

6 Tetapi sekarang Aku memberi 
kepadamu sebuah perintah, agar 
engkau hendaknya a membaptis 
dengan air, dan mereka akan mene-
rima b Roh kudus melalui c penum-
pangan tangan, bahkan seperti para 
rasul zaman dahulu.

7 Dan akan terjadi bahwa akan ada 
suatu pekerjaan yang besar di tanah 
ini, bahkan di antara a orang-orang 
bukan israel, karena kebodohan 
mereka dan kekejian mereka akan 
dinyatakan di mata semua orang.

8 karena Aku adalah Allah, dan 
lengan-ku tidaklah a dipendekkan; 
dan Aku akan memperlihatkan 
b mukjizat, c tanda, dan keajaiban, 
kepada mereka semua yang d per-
caya pada nama-ku.

9 Dan barang siapa akan memin-
tanya dalam nama-ku dalam a iman, 
mereka akan b mengusir c iblis; me-
reka akan d menyembuhkan yang 
sakit; mereka akan menyebabkan 
yang buta menerima penglihatan 
mereka, dan yang tuli mendengar, 
dan yang bisu berbicara, dan yang 
lumpuh berjalan.

10 Dan waktunya selekasnya da-
tang ketika hal-hal yang besar akan 

diperlihatkan kepada anak-anak 
manusia;

11 Tetapi a tanpa iman tidak akan 
apa pun diperlihatkan kecuali b ke-
musnahan di atas c Babilon, yang 
sama yang telah menjadikan segala 
bangsa meminum air anggur ke-
murkaan dari d percabulannya.

12 Dan a tak seorang pun melaku-
kan yang baik kecuali mereka yang 
siap menerima kegenapan injil-ku, 
yang telah Aku wartakan kepada 
angkatan ini.

13 karenanya, Aku meminta ke-
pada a apa yang lemah dari dunia, 
mereka yang b tak terpelajar dan 
yang diremehkan, untuk mengi-
rik bangsa-bangsa dengan kuasa 
Roh-ku;

14 Dan lengan mereka akan men-
jadi lengan-ku, dan Aku akan men-
jadi a perisai mereka dan tameng 
mereka; dan Aku akan mempersi-
apkan diri mereka, dan mereka akan 
berperang secara jantan bagi-ku; 
dan b musuh mereka akan berada 
di bawah kaki mereka; dan Aku 
akan membiarkan c jatuh pedang 
itu demi kepentingan mereka, dan 
dengan d api keberangan-ku akan 
Aku lindungi mereka.

15 Dan yang a miskin dan yang 
b lembut hati akan mendapatkan 

 5 a kis. 19:1–6.
 6 a PTS Baptis, Baptisan.
  b PTS karunia Roh 

kudus.
  c PTS Penumpangan 

Tangan.
 7 a PTS Orang-Orang 

Bukan israel.
 8 a Yes. 50:2; 59:1.
  b PTS mukjizat.
  c PTS Tanda.

  d PTS Percaya, 
kepercayaan.

 9 a PTS iman.
  b mrk. 16:17.
  c mrk. 1:21–45.
  d PTS Penyembuhan.
 11 a A&P 63:11–12.
  b A&P 5:19–20.
  c PTS Babel.
  d Why. 18:2–4.
 12 a Rm. 3:10–12; A&P 

33:4; 38:10–11; 84:49.
 13 a 1 kor. 1:27; A&P 

1:19–23; 124:1.
  b kis. 4:13.
 14 a 2 Sam. 22:2–3.
  b A&P 98:34–38.
  c A&P 1:13–14.
  d A&P 128:24.
 15 a mat. 11:5.
  b PTS lembut Hati, 

kelembutan Hati.
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injil dikhotbahkan kepada mereka, 
dan mereka akan c menanti-nantikan 
waktu kedatangan-ku, karena itu 
d sudah di depan mata—

16 Dan mereka akan mempelajari 
perumpamaan tentang a pohon ara, 
karena bahkan sekarang musim 
panas telah dekat.

17 Dan Aku telah mewartakan 
a kegenapan injil-ku melalui tangan 
hamba-ku b Joseph; dan dalam kele-
mahan telah Aku berkati dia;

18 Dan Aku telah memberi kepa-
danya a kunci-kunci misteri tentang 
hal-hal itu yang telah b dimeteraikan, 
bahkan apa yang ada sejak c pelan-
dasan dunia, dan apa yang akan da-
tang sejak waktu ini sampai waktu 
kedatangan-ku, jika dia tinggal di 
dalam Aku, dan jika tidak, yang 
lain akan Aku tempatkan sebagai 
penggantinya.

19 karenanya, awasilah dia agar 
imannya tidak gagal, dan itu akan 
diberikan oleh a Penghibur, b Roh 
kudus, yang mengetahui segala 
sesuatu.

20 Dan sebuah perintah Aku be-
rikan kepadamu—agar engkau 
hendaknya a menulis baginya; dan 

tulisan suci akan diberikan, bahkan 
seperti itu ada di dada-ku sendiri, 
untuk keselamatan b umat pilihan 
milik-ku.

21 karena mereka akan mendengar 
a suara-ku, dan akan melihat-ku, 
dan tidak akan tertidur, dan akan 
b bertahan pada hari c kedatang-
an-ku; karena mereka akan dimur-
nikan, bahkan seperti Aku adalah 
d murni.

22 Dan sekarang Aku berfirman 
a kepadamu, tinggallah bersamanya, 
dan dia akan melakukan perjalanan 
bersamamu; janganlah meninggal-
kannya, dan pastilah hal-hal ini akan 
digenapi.

23 Dan a sejauh kamu tidak menu-
lis, lihatlah, akan diberikan kepada-
nya untuk bernubuat; dan engkau 
akan mengkhotbahkan injil-ku dan 
merujuk kepada para b nabi kudus 
untuk membuktikan perkataan-
nya, seperti yang akan diberikan 
kepadanya.

24 a Taatilah semua perintah dan 
perjanjian yang olehnya kamu teri-
kat; dan Aku akan menyebabkan la-
ngit b berguncang demi kebaikanmu, 
dan c Setan akan gemetar dan Sion 

 15 c 2 Ptr. 3:10–13;  
A&P 39:23; 45:39; 
musa 7:62.

  d A&P 63:53.
 16 a mat. 24:32;  

A&P 45:36–38;  
JS—m 1:38.  
PTS Tanda-Tanda 
Zaman.

 17 a A&P 42:12.
  b A&P 135:3.
 18 a A&P 84:19.
  b Dan. 12:9;  

mat. 13:35;  
2 ne. 27:10–11;  

Eter 4:4–7;  
JS—S 1:65.

  c A&P 128:18.
 19 a Yoh. 14:16, 26; 15:26. 

PTS Penghibur.
  b PTS Roh kudus.
 20 a nabi pada waktu ini 

terlibat dalam suatu 
penerjemahan yang 
diwahyukan terhadap 
Alkitab, dimana 
Sidney Rigdon 
dipanggil sebagai 
tenaga penulis.

  b PTS Pilihan.

 21 a Yl. 2:11; A&P 43:17–25; 
88:90; 133:50–51.

  b mal. 3:2–3.
  c PTS kedatangan 

kedua Yesus kristus.
  d PTS murni, 

kemurnian.
 22 a A&P 100:9–11.
 23 a YAiTU kapan pun 

Sidney Rigdon tidak 
sibuk dengan menulis.

  b YAiTU tulisan suci.
 24 a A&P 103:7.
  b A&P 21:6.
  c 1 ne. 22:26.
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akan d bersukacita di atas bukit-bukit 
dan tumbuh subur;

25 Dan a israel akan b diselamatkan 
pada waktu-ku sendiri yang tepat; 
dan melalui c kunci-kunci yang telah 
Aku berikan mereka akan dipimpin, 
dan tidak lagi dikacaukan sama 
sekali.

26 Angkat hatimu dan bergem-
biralah, a penebusanmu semakin 
dekat.

27 Janganlah takut, kawanan kecil, 
a kerajaan adalah milikmu sampai 
Aku datang. lihatlah, Aku b da-
tang dengan cepat. Demikianlah. 
Amin.

BAgiAn 36

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Edward Partridge, 
di dekat Fayette, New York, Desember 1830 (History of the Church, 1:131). 
(Lihat uraian judul untuk bagian 35.) Nabi berkata bahwa Edward Partridge 
“adalah teladan kealiman, dan salah seorang yang hebat milik Tuhan” (History 
of the Church, 1:128).

1–3, Tuhan meletakkan tangan-Nya ke 
atas Edward Partridge melalui tangan 
Sidney Rigdon; 4–8, Setiap pria yang 
menerima Injil dan imamat mesti di-
panggil untuk pergi dan berkhotbah.

DEmikiAnlAH firman Tuhan 
Allah, a Yang Perkasa dari israel: 

lihatlah, Aku berfirman kepadamu, 
hamba-ku b Edward, bahwa kamu 
diberkati, dan dosa-dosamu diam-
puni bagimu, dan kamu dipanggil 
untuk mengkhotbahkan injil-ku ba-
gaikan dengan suara sangkakala;

2 Dan Aku akan a menumpangkan 
tangan-ku ke atas dirimu melalui 
tangan hamba-ku Sidney Rigdon, 
dan kamu akan menerima Roh-ku, 
Roh kudus, bahkan b Penghibur, 

yang akan mengajarimu c hal-hal 
damai tentang kerajaan;

3 Dan kamu akan memaklumkan-
nya dengan suara nyaring, mengata-
kan: Hosana, terpujilah nama Allah 
yang mahatinggi.

4 Dan sekarang, pemanggilan dan 
perintah ini Aku berikan kepadamu 
mengenai semua orang—

5 Bahwa sebanyak yang akan da-
tang ke hadapan hamba-ku Sidney 
Rigdon dan Joseph Smith, Jun., 
memeluk pemanggilan dan perintah 
ini, hendaknya a ditahbiskan dan 
diutus untuk b mengkhotbahkan injil 
abadi ke antara bangsa-bangsa—

6 menyerukan pertobatan, me-
ngatakan: a Selamatkanlah dirimu 
dari angkatan yang nahas ini, dan 

 24 d PTS Sukacita.
 25 a PTS israel.
  b Yes. 45:17;  

1 ne. 19:15–16; 22:12.
  c PTS kunci-kunci 

imamat.
 26 a luk. 21:28.

 27 a PTS kerajaan Allah.
  b Why. 22:20.
36 1 a PTS Yehova; Yesus 

kristus.
  b A&P 41:9–11.
 2 a PTS Penumpangan 

Tangan.

  b PTS Penghibur; Roh 
kudus.

  c A&P 42:61.
 5 a A&P 63:57. 

PTS Penahbisan.
  b PTS khotbah.
 6 a kis. 2:40.
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tampillah dari api, membenci bah-
kan b pakaian yang ternoda dengan 
daging.

7 Dan perintah ini akan diberikan 
kepada penatua gereja-ku, agar 
setiap orang yang akan memeluk-
nya dengan ketunggalan hati boleh 

ditahbiskan dan diutus, bahkan 
seperti yang telah Aku firmankan.

8 Aku adalah Yesus kristus, Putra 
Allah; karenanya, persiapkanlah 
dirimu dan Aku akan dengan ti-
ba-tiba datang ke a bait suci-ku. 
Demikianlah. Amin.

BAgiAn 37

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney Rigdon, di dekat 
Fayette, New York, Desember 1830 (History of the Church, 1:139). Di dalamnya 
diberikan perintah pertama mengenai suatu pengumpulan pada dispensasi ini.

1–4, Para Orang Suci dipanggil untuk 
berkumpul di Ohio.

LiHATlAH, Aku berfirman 
kepadamu bahwa tidaklah 

arif menurut-ku bahwa kamu 
akan a menerjemahkan lagi sam-
pai kamu akan pergi ke Ohio, 
dan ini karena musuh dan demi 
kepentinganmu.

2 Dan lagi, Aku berfirman kepa-
damu bahwa kamu janganlah pergi 
sampai kamu telah mengkhotbah-
kan injil-ku di bagian-bagian itu, 
dan telah menguatkan gereja di 

mana pun ditemukan, dan lebih 
khusus di a Collesville; karena, li-
hatlah, mereka berdoa kepada-ku 
dengan banyak iman.

3 Dan lagi, sebuah perintah Aku 
berikan kepada gereja, bahwa ada-
lah perlu menurut-ku agar mereka 
akan berhimpun bersama di a Ohio, 
menyongsong waktu ketika ham-
ba-ku Oliver Cowdery akan kembali 
kepada mereka.

4 lihatlah, inilah kebijaksanaan, 
dan biarlah setiap orang a memilih 
bagi dirinya sampai Aku datang. 
Demikianlah. Amin.

BAgiAn 38

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Fayette, New York, 
2 Januari 1831 (History of the Church, 1:140–143). Kejadiannya adalah sebuah 
konferensi Gereja.

1–6, Kristus menciptakan segala se-
suatu; 7–8, Dia berada di tengah para 
Orang Suci-Nya, yang akan segera 

melihat-Nya; 9–12, Semua daging bu-
suk di hadapan-Nya; 13–22, Dia telah 
mencadangkan tanah yang dijanjikan 

 6 b Yud. 1:23.
 8 a mal. 3:1.
37 1 a YAiTU penerjemahan 

terhadap Alkitab yang 
sudah dalam proses.

 2 a A&P 24:3; 26:1.

 3 a YAiTU negara bagian 
Ohio. A&P 38:31–32.

 4 a PTS Hak Pilihan.
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bagi para Orang Suci-Nya pada waktu 
ini dan dalam kekekalan; 23–27, Para 
Orang Suci diperintahkan untuk men-
jadi satu dan menjunjung tinggi satu 
sama lain sebagai saudara; 28–29, 
Peperangan diramalkan; 30–33, Para 
Orang Suci akan diberi kuasa dari 
tempat yang tinggi dan pergi ke antara 
segala bangsa; 34–42, Gereja diperin-
tahkan untuk mengurus yang miskin 
dan membutuhkan dan untuk mencari 
kekayaan kekekalan.

DEmikiAnlAH firman Tuhan 
Allahmu, bahkan Yesus kristus, 

a Aku Ada Yang Agung, Alfa dan 
Omega, yang b awal dan yang akhir, 
yang sama yang memandang ben-
tangan luas kekekalan, dan seluruh 
c bala tentara serafim surga, d sebelum 
dunia e dijadikan;

2 Yang sama yang a mengetahui se-
gala sesuatu, karena b segala sesuatu 
hadir di hadapan mata-ku;

3 Aku adalah yang sama yang 
berfirman, dan dunia a dijadi-
kan, dan segala sesuatu datang 
melalui-ku.

4 Aku adalah yang sama yang 
telah mengambil a Sion Henokh ke 
dada-ku sendiri; dan sesungguhnya, 
Aku berfirman, bahkan sebanyak 

yang telah b percaya pada nama-ku, 
karena Aku adalah kristus, dan da-
lam nama-ku sendiri, berdasarkan 
c darah yang telah Aku tumpahkan, 
Aku telah memohon di hadapan 
Bapa bagi mereka.

5 Tetapi lihatlah, sisa dari yang 
a jahat telah Aku tahan dalam b rantai 
kegelapan sampai c penghakiman 
pada hari yang besar itu, yang akan 
datang pada akhir bumi;

6 Dan demikian pula akan Aku 
sebabkan yang jahat ditahan, yang 
tidak mau mendengar suara-ku 
tetapi mengeraskan hati mereka, 
dan celaka, celaka, celaka, adalah 
ajal mereka.

7 Tetapi lihatlah, sesungguhnya, 
sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu bahwa a mata-ku meng-
arah ke atas dirimu. Aku berada di 
b tengahmu dan kamu tidak dapat 
melihat-ku;

8 Tetapi harinya segera datang 
ketika kamu akan a melihat-ku, 
dan mengetahui bahwa Aku ada; 
karena tabir kegelapan akan se-
gera dikoyak, dan dia yang tidak 
b dimurnikan tidak akan c bertahan 
pada hari itu.

9 karenanya, persiapkan dirimu 
dan bersiaplah. lihatlah, a kerajaan 

38 1 a PTS AkU ADA.
  b Why. 1:8.
  c A&P 45:1.
  d PTS kehidupan 

Prafana.
  e mzm. 90:2.
 2 a A&P 88:41; musa 

1:35. PTS mahatahu.
  b Ams. 5:21;  

2 ne. 9:20.
 3 a mzm. 33:6–9. 

PTS Penciptaan.

 4 a A&P 45:11–14; 
76:66–67; 84:99–100; 
musa 7:18–21.  
TJS, kej. 14:25–40. 
PTS Sion.

  b A&P 20:25; 35:2; 
45:3–5.

  c PTS Pendamaian.
 5 a PTS Tidak Saleh, 

ketidaksalehan.
  b 2 Ptr. 2:4; Yud. 1:6. 

PTS neraka.

  c PTS Penghakiman 
Terakhir.

 7 a A&P 1:1.
  b A&P 6:32; 29:5.
 8 a Why. 22:4–5.  

PTS kedatangan  
kedua Yesus kristus.

  b PTS murni, 
kemurnian.

  c mal. 3:2.
 9 a luk. 6:20.  

PTS kerajaan Allah.
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adalah milikmu, dan musuh tidak 
akan berkuasa.

10 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, kamu a bersih, tetapi 
tidak seluruhnya; dan tak seorang 
pun yang lain dengan siapa Aku 
sangat b berkenan;

11 karena semua a daging busuk di 
hadapan-ku; dan kuasa b kegelapan 
berjaya di atas bumi, di antara anak-
anak manusia, di hadapan seluruh 
bala tentara surga—

12 Yang menyebabkan keheningan 
berkuasa, dan segala kekekalan a ter-
sakiti, dan para b malaikat menunggu 
perintah besar untuk c menuai jatuh 
bumi, untuk mengumpulkan d lalang 
agar itu boleh e dibakar; dan, lihatlah, 
musuh bergabung.

13 Dan sekarang, Aku memper-
lihatkan kepadamu suatu misteri, 
apa yang ada di dalam ruang-ru-
ang rahasia, untuk mendatangkan 
bahkan a kehancuranmu dalam 
pergerakan waktu, dan kamu tidak 
mengetahuinya;

14 Tetapi sekarang, Aku mem-
beritahukannya kepadamu, dan 
kamu diberkati, bukan karena 
kedurhakaanmu, tidak juga hati 
ketidakpercayaanmu; karena se-
sungguhnya sebagian darimu ber-
salah di hadapan-ku, tetapi Aku 
akan penuh belas kasihan pada 
kelemahanmu.

15 Oleh karena itu, jadilah kamu 
a kuat sejak mulai sekarang; jangan-
lah b takut, karena kerajaan adalah 
milikmu.

16 Dan untuk keselamatanmu Aku 
memberi kepadamu sebuah perin-
tah, karena Aku telah mendengar 
doa-doamu, dan yang a miskin telah 
mengeluh di hadapan-ku, dan yang 
b kaya telah Aku jadikan, dan semua 
daging adalah milik-ku, dan Aku 
bukanlah c orang yang pilih kasih.

17 Dan Aku telah menjadikan 
bumi kaya, dan lihatlah itu adalah 
a tumpuan kaki-ku, karenanya, kem-
bali Aku akan berdiri di atasnya.

18 Dan Aku menawarkan dan 
berkenan memberi kepadamu ke-
kayaan yang lebih besar, bahkan 
tanah yang dijanjikan, tanah yang 
dialiri dengan susu dan madu, yang 
di atasnya tidak akan ada kutukan 
ketika Tuhan datang;

19 Dan Aku akan memberikannya 
kepadamu untuk tanah warisanmu, 
jika kamu mengupayakannya de-
ngan segenap hatimu.

20 Dan ini akan menjadi perjanji-
an-ku denganmu, kamu akan me-
milikinya untuk tanah warisanmu, 
dan untuk a warisan anak-anakmu 
selamanya, sementara bumi akan 
bertahan, dan kamu akan memili-
kinya lagi dalam kekekalan, tidak 
lagi berlalu.

 10 a PTS Bersih dan Tidak 
Bersih.

  b A&P 1:30.
 11 a Yes. 1:3–4;  

A&P 33:4.
  b mi. 3:6; A&P 112:23; 

musa 7:61–62.
 12 a musa 7:41.

  b A&P 86:3–7.
  c PTS Panen.
  d A&P 88:94; 101:65–66.
  e mat. 13:30.
 13 a A&P 5:32–33.
 15 a PTS Berani, 

keberanian.
  b PTS Takut—Takut 

akan manusia.
 16 a mosia 4:16–18.
  b 1 Sam. 2:7.
  c kis. 10:34;  

moro. 8:11–12;  
A&P 1:34–35.

 17 a 1 ne. 17:39; Abr. 2:7.
 20 a A&P 45:58.
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21 Tetapi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu bahwa pada 
waktunya kamu tidak akan memi-
liki raja tidak juga penguasa, karena 
Aku akan menjadi a rajamu dan 
mengawasimu.

22 karenanya, dengarlah suara-ku 
dan a ikutlah Aku, dan kamu akan 
menjadi b umat yang bebas, dan 
kamu tidak akan memiliki hukum 
selain hukum-ku ketika Aku da-
tang, karena Aku adalah c pemberi 
hukummu, dan apa yang dapat 
menahan tangan-ku?

23 Tetapi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, saling a meng-
ajarlah menurut jabatan dengan apa 
telah Aku tetapkan kamu;

24 Dan biarlah setiap orang a men-
junjung tinggi saudaranya seperti 
dirinya, dan menjalankan b kebajikan 
dan c kekudusan di hadapan-ku.

25 Dan lagi aku berfirman kepa-
damu, biarlah setiap orang men-
junjung tinggi saudaranya seperti 
dirinya.

26 karena orang macam apakah 
di antara kamu yang memiliki 
dua belas putra, dan tidak pilih 
kasih terhadap mereka, dan me-
reka melayaninya dengan patuh, 
dan dia berkata kepada yang satu: 
Berpakaianlah engkau dengan jubah 
dan duduklah engkau di sini; dan 
kepada yang lain: Berpakaianlah 

engkau dengan pakaian compang-
camping dan duduklah engkau di 
sana—dan memandang para put-
ranya dan berkata aku adil?

27 lihatlah, ini telah Aku berikan 
kepadamu sebagai sebuah perum-
pamaan, dan itu bahkan seperti Aku 
adanya. Aku berfirman kepadamu, 
jadilah a satu; dan jika kamu bukan 
satu kamu bukanlah milik-ku.

28 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu bahwa musuh di dalam 
ruang-ruang rahasia mengincar 
a nyawamu.

29 kamu mendengar tentang a pe-
perangan di negeri-negeri yang 
jauh, dan kamu berkata bahwa 
akan segera ada peperangan besar 
di negeri-negeri yang jauh, tetapi 
kamu tidak mengenal hati orang-
orang di negerimu sendiri.

30 Aku memberi tahu kamu hal-hal 
ini karena doa-doamu; karenanya, 
a simpanlah baik-baik b kebijaksanaan 
di dadamu, agar jangan kejahatan 
manusia mengungkapkan hal-hal 
ini kepadamu melalui kejahatan 
mereka, dengan suatu cara yang 
akan berbicara di telingamu dengan 
suara yang lebih nyaring daripada 
apa yang akan mengguncangkan 
tanah; tetapi jika kamu siap kamu 
tidak akan takut.

31 Dan agar kamu boleh lolos dari 
kuasa musuh, dan dikumpulkan 

 21 a Za. 14:9; 2 ne. 10:14; 
Alma 5:50.

 22 a Yoh. 10:27.
  b PTS Yesus kristus—

Pemerintahan 
milenium kristus.

  c Yes. 33:22; mi. 4:2; 
A&P 45:59.

 23 a A&P 88:77–79, 118, 
122. PTS mengajar.

 24 a Ul. 17:20; 1 kor. 4:6.
  b A&P 46:33. 

PTS kebajikan.
  c PTS kekudusan.
 27 a Yoh. 17:21–23;  

1 kor. 1:10; Ef. 4:11–14;  

3 ne. 11:28–30;  
musa 7:18. 
PTS kesatuan.

 28 a A&P 5:33; 38:13.
 29 a A&P 45:26, 63; 87:1–5; 

130:12.
 30 a JS—m 1:37.
  b PTS kebijaksanaan.
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kepada-ku suatu umat yang saleh, 
tanpa a noda dan tanpa salah—

32 karenanya, karena alasan ini 
Aku memberi kepadamu perintah 
agar kamu hendaknya pergi ke 
a Ohio; dan di sana Aku akan mem-
berikan kepadamu b hukum-ku; 
dan di sana kamu akan c diberkahi 
dengan kuasa dari tempat yang 
tinggi;

33 Dan dari sana, barang siapa 
yang Aku kehendaki akan pergi 
ke antara a segala bangsa, dan akan 
diberitahukan kepada mereka apa 
yang akan mereka lakukan; karena 
Aku menyimpan suatu pekerjaan 
besar yang disimpan dalam perse-
diaan, karena israel akan b disela-
matkan, dan Aku akan menuntun 
mereka ke mana pun Aku kehen-
daki, dan tidak ada kuasa yang akan 
c menahan tangan-ku.

34 Dan sekarang, Aku memberikan 
kepada jemaat di tempat-tempat ini 
sebuah perintah, agar orang-orang 
tertentu di antara mereka hendak-
nya ditetapkan, dan mereka akan 
ditetapkan melalui a suara gereja;

35 Dan mereka hendaknya me-
merhatikan yang miskin dan yang 
membutuhkan, dan melayani demi 
a pertolongan mereka agar mereka ti-
dak akan menderita; dan mengutus 
mereka ke tempat yang telah Aku 
perintahkan kepada mereka;

36 Dan ini akan menjadi pekerjaan 
mereka, untuk mengatur urusan 
harta milik gereja ini.

37 Dan mereka yang memiliki 
tanah pertanian yang tidak dapat 
dijual, biarlah itu ditinggalkan atau 
disewakan seperti yang tampaknya 
baik bagi mereka.

38 Pastikanlah bahwa segala se-
suatu dipelihara; dan ketika orang-
orang a diberkahi dengan kuasa dari 
tempat yang tinggi dan diutus, se-
gala sesuatu ini akan dikumpulkan 
ke dada gereja.

39 Dan jika kamu mencari a keka-
yaan yang adalah kehendak Bapa 
untuk diberikan kepadamu, kamu 
akan menjadi yang paling kaya dari 
semua orang, karena kamu akan 
memperoleh kekayaan kekekalan; 
dan mestilah perlu bahwa b keka-
yaan bumi adalah milik-ku untuk 
diberikan; tetapi berhati-hatilah 
akan c kesombongan, agar jangan 
kamu menjadi seperti d orang-orang 
nefi zaman dahulu.

40 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu, Aku memberi kepadamu 
sebuah perintah, agar setiap orang, 
baik penatua, imam, pengajar, mau-
pun juga anggota, pergi dengan 
dayanya, dengan kerja a tangannya, 
untuk mempersiapkan dan me-
rampungkan apa yang telah Aku 
perintahkan.

 31 a 2 Ptr. 3:14.
 32 a A&P 37:3.
  b A&P 42.
  c luk. 24:49;  

A&P 39:15; 95:8; 
110:9–10.

 33 a PTS Pekerjaan 
misionaris.

  b Yes. 45:17;  
Yer. 30:10;  
A&P 136:22.

  c Dan. 4:35.
 34 a PTS Persetujuan 

Bersama.
 35 a PTS kesejahteraan.
 38 a PTS Pemberkahan.

 39 a Yakub 2:17–19;  
A&P 11:7.

  b Hag. 2:8.
  c PTS kesombongan.
  d moro. 8:27.
 40 a 1 kor. 4:12. 
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41 Dan biarlah a pengkhotbahanmu 
menjadi suara b peringatan, setiap 
orang kepada sesamanya, dalam 
kelunakan hati dan dalam kelem-
butan hati.

42 Dan pergilah kamu a keluar dari 
antara yang jahat. Selamatkanlah 
dirimu. Jadilah kamu bersih yang 
menyandang bejana Tuhan. Demi-
kianlah. Amin.

BAgiAn 39

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada James Covill, di 
Fayette, New York, 5 Januari 1831 (History of the Church, 1:143–145). James 
Covill, yang telah menjadi seorang pendeta Baptis selama kira-kira empat puluh 
tahun, membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa dia akan mematuhi perintah 
apa pun yang akan Tuhan berikan kepadanya melalui Joseph sang Nabi.

1–4, Para Orang Suci memiliki kuasa 
untuk menjadi putra Allah; 5–6, Me-
nerima Injil adalah menerima Kristus; 
7–14, James Covill diperintahkan untuk 
dibaptis dan bekerja di dalam kebun 
anggur Tuhan; 15–21, Para hamba 
Tuhan mesti mengkhotbahkan Injil 
sebelum Kedatangan Kedua; 22–24, 
Mereka yang menerima Injil akan di-
kumpulkan pada waktu ini dan dalam 
kekekalan.

SimAklAH dan dengarkanlah 
suara-nya yang ada dari segala 

a kekekalan ke segala kekekalan, 
b Aku Ada Yang Agung, bahkan 
Yesus kristus—

2 a Terang dan kehidupan dunia; 
suatu terang yang bersinar dalam 
kegelapan dan kegelapan itu tidak 
memahaminya;

3 Yang sama yang datang pada 
a pertengahan zaman kepada umat 

milik-ku, dan umat milik-ku tidak 
menerima-ku;

4 Tetapi kepada sebanyak yang 
menerima-ku, Aku berikan kuasa 
untuk menjadi para a putra-ku; dan 
demikian pula akan Aku berikan 
kepada sebanyak yang akan me-
nerima-ku, kuasa untuk menjadi 
para putra-ku.

5 Dan sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, dia 
yang menerima injil-ku a meneri-
ma-ku; dan dia yang tidak mene-
rima injil-ku tidak menerima-ku.

6 Dan inilah a injil-ku—pertobatan 
dan baptisan dengan air, dan kemu-
dian datanglah b baptisan dengan api 
dan Roh kudus, bahkan Penghibur, 
yang memperlihatkan segala hal, 
dan c mengajarkan hal-hal damai 
tentang kerajaan.

7 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu, hamba-ku 

 41 a PTS khotbah.
  b PTS memperingatkan.
 42 a Yes. 52:11.
39 1 a ibr. 13:8; A&P 20:12; 

35:1; 38:1–4.
  b kel. 3:14. PTS Yehova.

 2 a PTS Terang kristus.
 3 a A&P 20:26;  

musa 6:57, 62.
 4 a Yoh. 1:12.  

PTS Putra dan Putri 
Allah.

 5 a Yoh. 13:20.
 6 a PTS Baptis, Baptisan; 

injil; Pertobatan.
  b PTS Dilahirkan kem-

bali; Roh kudus.
  c A&P 42:61.
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a James, Aku telah memandang 
pekerjaanmu dan Aku mengenal 
engkau.

8 Dan sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, hatimu sekarang 
benar di hadapan-ku pada waktu 
ini; dan, lihatlah, Aku telah melim-
pahkan berkat-berkat besar ke atas 
kepalamu;

9 Walaupun demikian, engkau 
telah melihat dukacita hebat, karena 
engkau telah menolak-ku berulang 
kali karena kesombongan dan ke-
khawatiran a dunia.

10 Tetapi, lihatlah, masa pembe-
basanmu telah datang, jika engkau 
akan menyimak suara-ku, yang 
memfirmankan kepadamu: Bang-
kit dan a dibaptislah, dan basuhlah 
dosa-dosamu, memanggil nama-ku, 
dan kamu akan menerima Roh-ku, 
dan berkat yang demikian besar 
seperti yang belum pernah kamu 
ketahui.

11 Dan jika engkau melakukan ini, 
Aku telah mempersiapkan engkau 
untuk suatu pekerjaan yang lebih 
besar. Engkau akan mengkhotbah-
kan kegenapan injil-ku, yang telah 
Aku wartakan pada zaman terakhir 
ini, perjanjian yang telah Aku warta-
kan untuk a memulihkan umat-ku, 
yang adalah dari bani israel.

12 Dan akan terjadi bahwa kuasa 
akan a berdiam ke atas dirimu; eng-
kau hendaknya menunjukkan iman 

yang besar, dan Aku akan besertamu 
dan pergi di depan mukamu.

13 Engkau dipanggil untuk a be-
kerja di dalam kebun anggur-ku, 
dan untuk membangun gereja-ku, 
dan untuk b mewujudkan Sion, agar 
itu boleh bersukacita di atas bukit-
bukit dan c tumbuh subur.

14 lihatlah, sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman ke-
padamu, engkau tidak dipanggil 
untuk pergi ke kawasan sebelah 
timur, tetapi engkau dipanggil 
untuk pergi ke Ohio.

15 Dan sejauh umat-ku akan ber-
himpun bersama di Ohio, Aku telah 
menyimpan dalam persediaan 
sebuah a berkat seperti yang belum 
diketahui di antara anak-anak ma-
nusia, dan itu akan dicurahkan ke 
atas kepala mereka. Dan dari sana 
orang-orang akan pergi ke b segala 
c bangsa.

16 lihatlah, sesungguhnya, se-
sungguhnya, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa orang-orang di Ohio 
meminta kepada-ku dengan banyak 
iman, berpikir Aku akan menahan 
tangan-ku dalam penghakiman atas 
bangsa-bangsa, tetapi Aku tidak 
dapat menyangkal firman-ku.

17 karenanya kerahkanlah de-
ngan dayamu dan panggillah para 
pekerja yang setia ke dalam kebun 
anggur-ku, agar boleh a dipangkas 
untuk terakhir kalinya.

 7 a A&P 40:1.
 9 a mat. 13:22.
 10 a A&P 40:1–3.  

PTS Baptis, Baptisan.
 11 a PTS israel—Pengum-

pulan israel.

 12 a 2 kor. 12:9.
 13 a mat. 20:1–16.
  b Yes. 52:8.
  c A&P 117:7.
 15 a A&P 38:32; 95:8; 

110:8–10.

  b A&P 1:2.
  c PTS Pekerjaan 

misionaris.
 17 a Yakub 5:61–75;  

A&P 24:19. 
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18 Dan sejauh mereka bertobat 
dan menerima kegenapan injil-ku, 
dan menjadi dikuduskan, Aku 
akan menahan tangan-ku dalam 
a penghakiman.

19 karenanya, pergilah, berseru 
dengan suara nyaring, mengatakan: 
kerajaan surga di depan mata; ber-
seru: Hosana! terpujilah nama Allah 
Yang mahatinggi.

20 Pergilah membaptis dengan 
air, mempersiapkan jalan di ha-
dapan muka-ku untuk waktu 
a kedatangan-ku;

21 karena waktunya di depan 
mata; a hari atau jamnya tak seorang 

pun b tahu; tetapi pastilah akan 
datang.

22 Dan dia yang menerima hal-hal 
ini menerima-ku; dan mereka akan 
dikumpulkan kepada-ku pada 
waktu ini dan dalam kekekalan.

23 Dan lagi, akan terjadi bahwa 
ke atas sebanyak yang akan kamu 
baptis dengan air, akan kamu a tum-
pangkan tanganmu, dan mereka 
akan menerima b karunia Roh ku-
dus, dan akan c menanti-nantikan 
tanda d kedatangan-ku, dan akan 
mengenal-ku.

24 lihatlah, Aku datang dengan 
cepat. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 40

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney Rigdon, di 
Fayette, New York, Januari 1831 (History of the Church, 1:145). Mendahului 
catatan wahyu ini, Nabi menulis, “Karena James Covill menolak firman Tuhan, 
dan kembali pada asas dan orangnya terdahulu, Tuhan memberikan kepada saya 
dan Sidney Rigdon wahyu berikut” (History of the Church, 1:145).

1–3, Rasa takut akan penganiayaan 
dan kekhawatiran dunia menyebabkan 
penolakan Injil.

LiHATlAH, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa 

hati hamba-ku a James Covill 
adalah benar di hadapan-ku, ka-
rena dia membuat perjanjian de-
ngan-ku bahwa dia akan mematuhi  
firman-ku.

2 Dan dia a menerima firman de-
ngan kegembiraan, tetapi dengan 
segera Setan menggodanya; dan 
rasa takut akan b penganiayaan dan 
kekhawatiran dunia menyebabkan 
dia c menolak firman.

3 karenanya dia melanggar per-
janjian-ku, dan itu terserahlah 
pada-ku untuk melakukan terha-
dapnya seperti yang tampaknya 
baik bagi-ku. Amin.

 18 a PTS Yesus kristus—
Hakim.

 20 a PTS kedatangan 
kedua Yesus kristus.

 21 a mat. 24:36.
  b JS—m 1:40.

 23 a PTS Penumpangan 
Tangan.

  b PTS karunia Roh 
kudus.

  c Why. 3:3;  
A&P 35:15; 45:39–44.

  d 2 Ptr. 3:10–14.
40 1 a A&P 39:7–11.
 2 a mrk. 4:16–19.
  b mat. 13:20–22. 

PTS Penganiayaan.
  c PTS kemurtadan.
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BAgiAn 41

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Gereja, di Kirtland, 
Ohio, 4 Februari 1831 (History of the Church, 1:146–147). Gereja Cabang 
Kirtland pada waktu ini dengan pesat meningkat dalam jumlah. Sebagai pengantar 
wahyu ini, Nabi menulis, “[Para] anggota … sedang berjuang untuk melakukan 
kehendak Allah, sejauh mereka mengetahuinya, walaupun beberapa gagasan aneh 
dan roh palsu telah menyelinap ke antara mereka … [dan] Tuhan memberikan 
kepada Gereja yang berikut” (History of the Church, 1:146–147).

1–3, Para penatua akan mengatur 
Gereja melalui roh wahyu; 4–6, Para 
murid yang sejati akan menerima dan 
menaati hukum Tuhan; 7–12, Edward 
Partridge ditahbiskan sebagai uskup 
bagi Gereja.

SimAk dan dengarlah, hai kamu 
umat-ku, firman Tuhan dan 

Allahmu, kamu yang senang Aku 
a berkati dengan yang terbesar dari 
segala berkat, kamu yang men-
dengar-ku; dan kamu yang tidak 
mendengar-ku akan Aku b kutuk, 
yang telah c mengakui nama-ku, 
dengan yang terberat dari segala 
kutukan.

2 Simaklah, hai kamu penatua 
gereja-ku yang telah Aku panggil, 
lihatlah Aku memberi kepadamu 
sebuah perintah, agar kamu hen-
daknya berhimpun bersama untuk 
a bersepakat atas firman-ku;

3 Dan melalui doa dengan imanmu 
kamu akan menerima a hukum-ku, 

agar kamu boleh mengetahui ba-
gaimana mengatur gereja-ku dan 
menjadikan segala sesuatu benar 
di hadapan-ku.

4 Dan Aku akan menjadi a pengu-
asamu ketika Aku b datang; dan 
lihatlah, Aku datang dengan cepat, 
dan kamu hendaknya memastikan 
bahwa hukum-ku ditaati.

5 Dia yang a menerima hukum-ku 
dan b melakukannya, orang yang 
sama adalah murid-ku; dan dia 
yang berkata dia menerimanya dan 
tidak melakukannya, orang yang 
sama bukanlah murid-ku, dan akan 
c diusir dari antara kamu;

6 karena tidaklah pantas bahwa 
apa yang adalah kepunyaan anak-
anak kerajaan akan diberikan ke-
pada mereka yang tidak layak, 
atau pada a anjing, atau b mutiara 
dilemparkan ke hadapan babi.

7 Dan lagi, adalah pantas bahwa 
hamba-ku Joseph Smith, Jun., 
hendaknya dibangunkan sebuah 

41 1 a PTS Berkat.
  b Ul. 11:26–28;  

1 ne. 2:23.
  c A&P 56:1–4; 

112:24–26.
 2 a PTS kesatuan.
 3 a A&P 42.

 4 a Za. 14:9;  
A&P 45:59.  
PTS Yesus kristus—
Pemerintahan 
milenium kristus.

  b PTS kedatangan 
kedua Yesus kristus.

 5 a mat. 7:24.
  b Yak. 1:22–25;  

A&P 42:60.
  c A&P 50:8–9. 

PTS Ekskomunikasi.
 6 a mat. 15:26.
  b mat. 7:6.
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a rumah, yang untuk tinggal dan 
b menerjemahkan.

8 Dan lagi, adalah pantas bahwa 
hamba-ku Sidney Rigdon hendak-
nya hidup seperti yang tampaknya 
baik baginya, sejauh dia menaati 
perintah-perintah-ku.

9 Dan lagi, Aku telah memanggil 
hamba-ku a Edward Partridge; dan 
Aku memberikan sebuah perintah, 
agar dia hendaknya ditetapkan me-
lalui suara gereja, dan ditahbiskan 
sebagai b uskup bagi gereja, untuk 
meninggalkan barang dagangannya 
dan untuk c melewatkan seluruh 
waktunya dalam kerja gereja;

10 Untuk mengurusi segala se-
suatu ketika itu akan ditetapkan 
kepadanya dalam hukum-hu-
kum-ku pada hari ketika Aku akan 
memberikannya.

11 Dan ini karena hatinya murni 
di hadapan-ku, karena dia seperti 
a natanael dahulu kala, yang di da-
lamnya tidak ada b tipu daya.

12 Firman ini diberikan kepadamu, 
dan itu murni di hadapan-ku; ka-
renanya, berhati-hatilah bagaimana 
kamu menyikapinya, karena itu 
akan dipertanggungjawabkan ke 
atas jiwamu pada hari pengha-
kiman. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 42

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 9 Februari 
1831 (History of the Church, 1:148–154). Itu diterima di tengah kehadiran dua 
belas penatua dan dalam penggenapan janji Tuhan yang sebelumnya dibuat bahwa 
“hukum” akan diberikan di Ohio (lihat bagian 38:32). Nabi merinci wahyu ini 
sebagai “mencakup hukum Gereja” (History of the Church, 1:148).

1–10, Para penatua dipanggil untuk 
mengkhotbahkan Injil, membaptis 
yang insaf, dan membangun Gereja; 
11–12, Mereka mesti dipanggil dan 
ditahbiskan dan mesti mengajarkan 
asas-asas Injil yang ditemukan dalam 
tulisan suci; 13–17, Mereka mesti 
mengajar dan bernubuat melalui kuasa 
Roh; 18–29, Para Orang Suci dipe-
rintahkan untuk tidak membunuh, 
mencuri, berdusta, bernafsu, berbuat 
zina, ataupun berbicara jahat terhadap 
orang lain; 30–39, Hukum-hukum 

yang mengatur persucian harta milik 
dinyatakan; 40–42, Kesombongan dan 
kemalasan dikecam; 43–52, Yang sakit 
mesti disembuhkan melalui pelayanan 
dan dengan iman; 53–60, Tulisan suci 
mengatur Gereja dan mesti dipermak-
lumkan kepada dunia; 61–69, Tempat 
untuk Yerusalem Baru dan misteri-
misteri kerajaan akan diungkapkan; 
70–73, Harta milik yang dipersucikan 
mesti digunakan untuk menunjang 
para pejabat Gereja; 74–93, Hukum 
yang mengatur percabulan, perzinaan, 

 7 a A&P 42:71.
  b YAiTU menerjemah-

kan Alkitab.  
A&P 45:60–61.

 9 a A&P 36:1.
  b A&P 72:9–12;  

107:68–75.  
PTS Uskup.

  c A&P 51.
 11 a Yoh. 1:47.
  b PTS Tipu Daya.
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pembunuhan, pencurian, dan penga-
kuan dosa dinyatakan.

SimAklAH, hai penatua gere-
ja-ku, yang telah berhimpun 

bersama dalam nama-ku, bahkan 
Yesus kristus Putra Allah yang 
hidup, Juruselamat dunia; sejauh 
kamu percaya pada nama-ku dan 
menaati perintah-perintah-ku.

2 lagi Aku berfirman kepadamu, 
simak dan dengar dan patuhilah 
a hukum yang akan Aku berikan 
kepadamu.

3 karena sesungguhnya Aku berfir-
man, karena kamu telah berkumpul 
bersama menurut a perintah dengan 
apa Aku perintahkan kamu, dan 
bersepakat b bertalian dengan satu 
hal ini, dan telah meminta kepada 
Bapa dalam nama-ku, demikian 
pula kamu akan menerima.

4 lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku memberi 
kepadamu perintah yang pertama 
ini, bahwa kamu hendaknya pergi 
dalam nama-ku, setiap orang da-
rimu, kecuali hamba-ku Joseph 
Smith, Jun., dan Sidney Rigdon.

5 Dan Aku memberikan kepada 
mereka sebuah perintah bahwa me-
reka hendaknya pergi untuk masa 
yang singkat, dan akan diberikan 
melalui kuasa a Roh kapan mereka 
hendaknya kembali.

6 Dan kamu hendaknya pergi 

dalam kuasa Roh-ku, mengkhot-
bahkan injil-ku, a berdua-dua, dalam 
nama-ku, mengangkat suaramu 
bagaikan dengan suara sangkakala, 
memaklumkan firman-ku seperti 
para malaikat Allah.

7 Dan kamu hendaknya pergi 
membaptis dengan air, mengata-
kan: Bertobatlah kamu, bertobatlah 
kamu, karena kerajaan surga di 
depan mata.

8 Dan dari tempat ini kamu hen-
daknya pergi ke daerah-daerah 
arah barat; dan sejauh kamu akan 
menemukan mereka yang akan 
menerimamu kamu hendaknya 
membangun gereja-ku di setiap 
daerah—

9 Sampai waktunya akan datang 
ketika akan diungkapkan kepadamu 
dari tempat yang tinggi, kapan a kota 
b Yerusalem Baru akan dipersiapkan, 
agar kamu boleh c berkumpul men-
jadi satu, agar kamu boleh menjadi 
d umat-ku dan Aku akan menjadi 
Allahmu.

10 Dan lagi, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa hamba-ku a Edward 
Partridge hendaknya berdiri pada 
jabatan yang padanya telah Aku te-
tapkan dia. Dan akan terjadi, bahwa 
jika dia melanggar b yang lain akan 
ditetapkan sebagai penggantinya. 
Demikianlah. Amin.

11 lagi Aku berfirman kepa-
damu, bahwa tidak akan diberikan 

42 2 a A&P 58:23. 
PTS Hukum.

 3 a A&P 38:32.
  b mat. 18:19.
 5 a PTS Roh kudus.
 6 a mrk. 6:7.  

PTS Pekerjaan 

misionaris.
 9 a A&P 57:1–2.
  b Eter 13:2–11;  

A&P 45:66–71; 
84:2–5;  
musa 7:62;  
Pk 1:10. 

PTS Yerusalem Baru.
  c PTS israel—Pengum-

pulan israel.
  d Za. 8:8.
 10 a A&P 41:9–11; 124:19.
  b A&P 64:40.
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kepada siapa pun untuk pergi 
a mengkhotbahkan injil-ku, atau 
untuk membangun gereja-ku, 
kecuali dia b ditahbiskan oleh sese-
orang yang memiliki c wewenang, 
dan diketahui oleh gereja bahwa 
dia memiliki wewenang dan te-
lah secara resmi ditahbiskan oleh 
kepala gereja.

12 Dan lagi, a penatua, imam dan 
pengajar gereja ini hendaknya 
b mengajarkan asas-asas injil-ku, 
yang ada dalam c Alkitab dan d kitab 
mormon, yang di dalamnya adalah 
kegenapan e injil.

13 Dan mereka hendaknya meng-
amati perjanjian dan pasal gereja 
untuk melakukannya, dan ini akan 
menjadi ajaran mereka, sebagaimana 
mereka akan diarahkan oleh Roh.

14 Dan Roh akan diberikan kepa-
damu melalui a doa dengan iman; 
dan jika kamu tidak menerima b Roh 
janganlah kamu mengajar.

15 Dan semua ini kamu akan ber-
usaha keras lakukan seperti yang 
telah Aku perintahkan mengenai 
ajaranmu, sampai kegenapan a tu-
lisan suci-ku diberikan.

16 Dan saat kamu akan mengang-
kat suaramu melalui a Penghibur, 
kamu hendaknya berbicara dan 

bernubuat seperti yang tampaknya 
baik bagi-ku;

17 karena, lihatlah, Penghibur 
mengetahui segala sesuatu, dan 
memberikan kesaksian tentang Bapa 
dan Putra.

18 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepada gereja. Janganlah 
engkau a membunuh; dan dia yang 
b membunuh tidak akan memperoleh 
pengampunan di dunia ini, tidak 
juga di dunia yang akan datang.

19 Dan lagi, Aku berfirman, ja-
nganlah engkau membunuh; tetapi 
dia yang membunuh akan a mati.

20 Janganlah engkau a mencuri; 
dan dia yang mencuri dan tidak 
mau bertobat akan diusir.

21 Janganlah engkau a berdusta; 
dia yang berdusta dan tidak mau 
bertobat akan diusir.

22 Engkau hendaknya a mengasihi 
istrimu dengan segenap hatimu, 
dan hendaknya b mengikatkan diri 
kepadanya dan bukan kepada yang 
lain.

23 Dan dia yang memandang 
kepada seorang wanita sehingga 
a bernafsu terhadapnya akan me-
nyangkal iman, dan tidak akan 
memiliki Roh; dan jika dia tidak 
bertobat dia akan diusir.

 11 a PTS khotbah.
  b PTS Pemanggilan; 

Penahbisan.
  c PTS imamat; 

Wewenang.
 12 a PTS Penatua.
  b mosia 18:19–20;  

A&P 52:9, 36. 
PTS mengajar.

  c PTS Alkitab.
  d PTS kitab mormon; 

Tulisan Suci—nilai 

tulisan suci.
  e PTS injil.
 14 a A&P 63:64. PTS Doa.
  b PTS mengajar— 

mengajar dengan Roh; 
Roh kudus.

 15 a A&P 42:56–58.
 16 a 1 kor. 2:10–14; A&P 

68:2–4. PTS Penghibur.
 18 a kel. 20:13–17; mat. 

5:21–37; 2 ne. 9:35; 
mosia 13:21–24;  

3 ne. 12:21–37.
  b PTS membunuh.
 19 a PTS Hukuman mati.
 20 a PTS mencuri.
 21 a PTS Dusta; Jujur, 

kejujuran.
 22 a PTS kasih; Pernikahan.
  b kej. 2:23–24;  

Ef. 5:25, 28–33.
 23 a mat. 5:28; 3 ne. 

12:28; A&P 63:16. 
PTS nafsu.
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24 Janganlah engkau berbuat a zina; 
dan dia yang berbuat zina, dan tidak 
bertobat, akan diusir.

25 Tetapi dia yang telah berbuat 
zina dan a bertobat dengan segenap 
hatinya, dan meninggalkannya, dan 
tidak melakukannya lagi, hendak-
nya engkau b ampuni;

26 Tetapi jika dia melakukannya 
a lagi, dia hendaknya tidak diam-
puni, tetapi akan diusir.

27 Janganlah engkau a berbicara 
jahat tentang sesamamu, jangan 
juga mendatangkan kepadanya 
bahaya apa pun.

28 Engkau mengetahui hukum-ku 
mengenai hal-hal ini diberikan 
dalam tulisan suci-ku; dia yang 
berdosa dan tidak bertobat akan 
a diusir.

29 Jika engkau a mengasihi-ku 
hendaknya engkau b melayani-ku 
dan c menaati segala perintah-ku.

30 Dan lihatlah, engkau hen-
daknya mengingat yang a miskin, 
dan b mempersucikan harta mi-
likmu untuk c tunjangan mereka 
apa yang engkau miliki untuk 
diberikan kepada mereka, dengan 
perjanjian dan akta yang tak dapat 
dilanggar.

31 Dan sejauh kamu a memberikan 
harta kekayaanmu kepada yang 

b miskin, kamu akan melakukannya 
bagi-ku; dan itu akan diletakkan 
di hadapan c uskup gereja-ku dan 
para penasihatnya, dua dari para 
penatua, atau imam tinggi, seba-
gaimana akan dia tugaskan atau 
telah tugaskan dan d tetapkan untuk 
tujuan itu.

32 Dan akan terjadi, bahwa setelah 
itu diletakkan di hadapan uskup 
gereja-ku, dan setelah dia menerima 
kesaksian ini mengenai a persucian 
harta milik gereja-ku, bahwa itu 
tidak dapat diambil dari gereja, 
sejalan dengan perintah-perin-
tah-ku, setiap orang akan dijadikan 
b bertanggung jawab kepada-ku, 
c petugas pengawasan atas harta 
miliknya sendiri, atau apa yang 
telah dia terima menurut persucian, 
sebanyak yang cukup bagi dirinya 
dan d keluarganya.

33 Dan lagi, jika akan ada harta 
milik di tangan gereja, atau individu 
siapa pun darinya, lebih daripada 
yang perlu untuk tunjangan mereka 
setelah persucian yang pertama 
ini, yang adalah a sisa untuk diper-
sucikan kepada uskup, itu akan 
disimpan untuk melayani mereka 
yang tidak memiliki, dari waktu ke 
waktu, agar setiap orang yang me-
miliki kebutuhan boleh disediakan 

 24 a PTS Perzinaan.
 25 a PTS Pertobatan.
  b Yoh. 8:3–11. 

PTS mengampuni.
 26 a 2 Ptr. 2:20–22;  

A&P 82:7.
 27 a PTS gosip.
 28 a PTS Ekskomunikasi.
 29 a Yoh. 14:15, 21.
  b PTS Pelayanan.

  c PTS Patuh, 
kepatuhan.

 30 a mosia 4:16–26;  
Alma 1:27.  
PTS miskin.

  b PTS mempersucikan.
  c PTS kesejahteraan.
 31 a mosia 2:17. 

PTS Sedekah.
  b PTS miskin.

  c PTS Uskup.
  d PTS Penetapan.
 32 a A&P 51:4.
  b A&P 72:3–11. 

PTS Tanggung Jawab.
  c PTS Petugas 

Pengawasan.
  d A&P 51:3.
 33 a A&P 42:55; 51:13; 

119:1–3.
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secukupnya dan menerima menurut 
keinginannya.

34 Oleh karena itu, sisanya akan 
disimpan dalam gudang penyim-
panan-ku, untuk melayani yang 
miskin dan yang membutuhkan, 
sebagaimana ditetapkan oleh de-
wan tinggi gereja, dan uskup dan 
dewannya;

35 Dan untuk tujuan membeli 
tanah demi manfaat umum gereja, 
dan membangun rumah ibadat, dan 
membangun a Yerusalem Baru yang 
setelah ini akan diungkapkan—

36 Agar umat perjanjian-ku 
boleh dikumpulkan menjadi satu 
pada hari itu ketika Aku akan 
a datang ke b bait suci-ku. Dan ini 
Aku lakukan demi keselamatan 
umat-ku.

37 Dan akan terjadi, bahwa dia 
yang berdosa dan tidak bertobat 
akan a diusir dari gereja, dan tidak 
akan menerima lagi apa yang telah 
dia b persucikan bagi yang miskin 
dan yang membutuhkan dari gere-
ja-ku, atau dengan perkataan lain, 
bagi-ku—

38 karena sejauh kamu a melaku-
kannya bagi yang paling rendah dari 
mereka ini, kamu melakukannya 
bagi-ku.

39 karena akan terjadi, apa yang 
Aku firmankan melalui mulut para 
nabi-ku akan digenapi; karena Aku 

akan mempersucikan kekayaan dari 
mereka yang memeluk injil-ku di 
antara orang-orang bukan israel 
kepada yang miskin dari umat-ku 
yang adalah dari bani israel.

40 Dan lagi, janganlah engkau 
a sombong dalam hatimu; biarlah 
segala b pakaianmu bersahaja, 
dan keindahannya adalah kein-
dahan dari pekerjaan tanganmu 
sendiri;

41 Dan biarlah segala hal dilakukan 
dalam kebersihan di hadapan-ku.

42 Janganlah engkau a bermalas-
malas; karena dia yang berma-
las-malas tidak akan makan roti 
tidak juga mengenakan pakaian 
pekerja.

43 Dan barang siapa di antara 
kamu a sakit, dan tidak memiliki 
iman untuk disembuhkan, tetapi 
percaya, akan dirawat dengan se-
gala kelembutan, dengan tumbuhan 
berkhasiat dan makanan yang mu-
dah dicerna, dan itu bukan melalui 
tangan musuh.

44 Dan penatua gereja, dua atau 
lebih, hendaknya dipanggil, dan 
hendaknya berdoa dan a menum-
pangkan tangan mereka ke atas 
diri mereka dalam nama-ku; dan 
jika mereka mati mereka akan b mati 
bagi-ku, dan jika mereka hidup 
mereka akan hidup bagi-ku.

45 Engkau hendaknya a hidup 

 35 a PTS Sion; Yerusalem 
Baru.

 36 a A&P 36:8.
  b mal. 3:1.
 37 a A&P 41:5; 50:8–9. 

PTS Ekskomunikasi.
  b PTS mempersucikan.
 38 a mat. 25:34–40. 

PTS kasih Amal; 
kesejahteraan.

 40 a Ams. 16:5. 
PTS kesombongan.

  b PTS kesahajaan.
 42 a A&P 68:30–32. 

PTS malas, 
kemalasan.

 43 a PTS Sakit.
 44 a PTS Pelayanan bagi 

yang Sakit; Penum-
pangan Tangan.

  b Rm. 14:8;  
Why. 14:13;  
A&P 63:49.

 45 a 1 Yoh. 4:16, 20–21.
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bersama dalam b kasih, sedemikian 
rupa sehingga engkau akan c mena-
ngis karena kehilangan mereka yang 
mati, dan lebih khusus bagi mereka 
yang tidak memiliki d harapan untuk 
kebangkitan yang mulia.

46 Dan akan terjadi bahwa mereka 
yang mati di dalam Aku tidak akan 
mengenyam a kematian, karena akan 
b manis bagi mereka;

47 Dan mereka yang tidak mati 
di dalam Aku, celakalah mereka, 
karena kematian mereka pahit.

48 Dan lagi, akan terjadi bahwa 
dia yang memiliki a iman kepada-ku 
untuk b disembuhkan, dan tidak 
c ditetapkan pada kematian, akan 
disembuhkan.

49 Dia yang memiliki iman untuk 
melihat akan melihat.

50 Dia yang memiliki iman untuk 
mendengar akan mendengar.

51 Yang lumpuh yang memi-
liki iman untuk melompat akan 
melompat.

52 Dan mereka yang tidak memiliki 
iman untuk melakukan hal-hal ini, 
tetapi percaya kepada-ku, memiliki 
kuasa untuk menjadi a putra-ku; 
dan sejauh mereka tidak melanggar 
hukum-ku engkau hendaknya b me-
nanggung kelemahan mereka.

53 Engkau hendaknya berdiri pada 
tempat a tugas pengawasanmu.

54 Janganlah engkau mengam-
bil pakaian saudaramu; engkau 
hendaknya membayar untuk apa 
yang akan engkau terima dari 
saudaramu.

55 Dan jika engkau a mendapat-
kan lebih daripada apa yang akan 
menjadi tunjanganmu, engkau 
hendaknya memberikannya ke 
dalam b gudang penyimpanan-ku, 
agar segala hal boleh dilakukan 
menurut apa yang telah Aku 
firmankan.

56 Engkau hendaknya meminta, 
dan a tulisan suci-ku akan diberikan 
seperti yang telah Aku tetapkan, 
dan itu akan b dilindungi dalam 
keamanan.

57 Dan adalah arif bahwa engkau 
hendaknya diam mengenainya, 
dan tidak mengajarkannya sampai 
kamu telah menerimanya dengan 
lengkap.

58 Dan Aku memberi kepadamu 
sebuah perintah bahwa pada waktu 
itu kamu hendaknya mengajar-
kannya kepada semua orang; ka-
rena itu akan diajarkan kepada 
a segala bangsa, kaum, bahasa dan 
khalayak.

59 Engkau hendaknya mengambil 
apa yang telah engkau terima, yang 
telah diberikan kepadamu dalam tu-
lisan suci-ku untuk sebuah hukum, 

 45 b PTS kasih.
  c Alma 28:11–12.
  d 1 kor. 15:19–22. 

PTS Harapan.
 46 a PTS kematian 

Jasmani.
  b Why. 14:13.
 48 a A&P 46:19. PTS iman.
  b PTS Penyembuhan.

  c Pkh. 3:1–2;  
kis. 17:26;  
ibr. 9:27;  
A&P 122:9.

 52 a PTS Putra dan Putri 
Allah.

  b Rm. 15:1. 
PTS Penemanan.

 53 a PTS Petugas 

Pengawasan.
 55 a A&P 82:17–19; 119:1–3.
  b A&P 42:34; 51:13.
 56 a Suatu kiasan penerje-

mahan terhadap Alki-
tab. A&P 45:60–61.

  b PTS Tulisan Suci— 
nilai tulisan suci.

 58 a A&P 1:2.
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untuk menjadi hukum-ku untuk 
mengatur gereja-ku;

60 Dan dia yang a melakukan me-
nurut hal-hal ini akan diselamatkan, 
dan dia yang tidak melakukannya 
akan b dilaknat jika dia melanjutkan 
demikian.

61 Jika engkau akan meminta, 
engkau akan menerima a wahyu 
demi wahyu, b pengetahuan demi 
pengetahuan, agar engkau boleh 
mengetahui c misteri dan d hal da-
mai—apa yang membawa e sukacita, 
apa yang membawa kehidupan 
yang kekal.

62 Engkau hendaknya meminta, 
dan akan diungkapkan kepadamu 
pada waktu-ku sendiri yang tepat 
di mana a Yerusalem Baru akan 
dibangun.

63 Dan lihatlah, akan terjadi bahwa 
para hamba-ku akan diutus ke 
timur dan ke barat, ke utara dan 
ke selatan.

64 Dan bahkan sekarang, biarlah 
dia yang pergi ke timur mengajar 
mereka yang akan diinsafkan un-
tuk melarikan diri ke a barat, dan 
ini sebagai akibat dari apa yang 
akan datang ke atas bumi, dan dari 
b komplotan rahasia.

65 lihatlah, engkau hendaknya 
menepati segala hal ini, dan akan 

besarlah pahalamu; karena kepa-
damu diberikan untuk mengetahui 
misteri-misteri kerajaan, tetapi 
kepada dunia tidaklah diberikan 
untuk mengetahuinya.

66 kamu hendaknya menepati 
hukum-hukum yang telah kamu 
terima dan setialah.

67 Dan kamu akan setelah ini 
menerima a perjanjian-perjanjian 
gereja, sebagaimana akan cukup 
untuk menegakkanmu, baik di sini 
maupun di Yerusalem Baru.

68 Oleh karena itu, dia yang keku-
rangan a kebijaksanaan, biarlah dia 
meminta dari-ku, dan Aku akan 
memberinya dengan murah hati 
dan tidak mencelanya.

69 Angkat hatimu dan bersukaci-
talah, karena kepadamu a kerajaan, 
atau dengan perkataan lain, b kun-
ci-kunci gereja telah diberikan. 
Demikianlah. Amin.

70 a imam dan b pengajar hendak-
nya memiliki c tugas pengawasan 
mereka, bahkan seperti anggota.

71 Dan penatua atau imam tinggi 
yang ditetapkan untuk membantu 
uskup sebagai penasihat dalam 
segala hal, mestilah ditunjang kelu-
arga mereka dari harta milik yang 
a dipersucikan kepada uskup, demi 
kebaikan yang miskin, dan untuk 

 60 a A&P 41:5.  
PTS Patuh, 
kepatuhan.

  b musa 5:15. 
PTS laknat.

 61 a PTS Wahyu.
  b Abr. 1:2.  

PTS kesaksian; 
Pengetahuan.

  c A&P 63:23. 
 PTS misteri Allah.

  d A&P 39:6.
  e PTS Sukacita.
 62 a A&P 57:1–5.
 64 a A&P 45:64.
  b PTS komplotan 

Rahasia.
 67 a A&P 82:11–15.
 68 a Yak. 1:5. 

PTS kebijaksanaan.
 69 a PTS kerajaan Allah.
  b mat. 16:19;  

A&P 65:2. 
 PTS kunci-kunci 
imamat.

 70 a PTS imam, imamat 
Harun.

  b PTS Pengajar, imamat 
Harun.

  c PTS Petugas 
Pengawasan.

 71 a PTS mempersucikan. 
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tujuan lain, sebagaimana sebelum-
nya disebutkan;

72 Atau mereka mesti menerima 
pembayaran yang adil untuk segala 
pelayanan mereka, apakah tugas 
pengawasan atau yang lainnya, 
sebagaimana boleh dianggap terbaik 
atau diputuskan oleh para penasihat 
dan uskup.

73 Dan uskup, juga, hendaknya 
menerima tunjangannya, atau pem-
bayaran yang adil untuk segala 
pelayanannya di dalam gereja.

74 lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa orang 
siapa pun di antara kamu, setelah 
menyingkirkan pasangan mereka 
karena alasan a percabulan, atau 
dengan perkataan lain, jika mereka 
akan bersaksi di hadapanmu dengan 
segala kerendahan hati bahwa inilah 
keadaannya, janganlah kamu meng-
usir mereka dari antara kamu;

75 Tetapi jika kamu mendapati 
bahwa siapa pun telah mening-
galkan pasangan mereka demi 
a perzinaan, dan mereka sendiri 
adalah yang bersalah, dan pasangan 
mereka masih hidup, mereka hen-
daknya b diusir dari antara kamu.

76 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa kamu hendaknya 
a waspada dan hati-hati, dengan 
semua pertanyaan, agar kamu ti-
dak menerima orang semacam itu 
di antara kamu jika mereka telah 
menikah;

77 Dan jika mereka belum meni-
kah, mereka hendaknya bertobat 

dari segala dosa mereka atau kamu 
tidak akan menerima mereka.

78 Dan lagi, setiap orang yang 
termasuk dalam gereja kristus ini, 
hendaknya berusaha keras untuk 
menaati semua perintah dan per-
janjian gereja.

79 Dan akan terjadi, bahwa jika 
siapa pun di antara kamu a membu-
nuh mereka akan diserahkan dan 
diurus menurut hukum negara; 
karena ingatlah bahwa dia tidak 
memperoleh pengampunan; dan itu 
akan dibuktikan menurut hukum 
negara.

80 Dan jika siapa pun pria atau wa-
nita berbuat zina, pria atau wanita 
itu hendaknya diadili di hadapan 
dua penatua gereja, atau lebih, dan 
setiap kata hendaknya ditegakkan 
terhadap pria atau wanita itu oleh 
dua saksi dari gereja, dan bukan 
dari musuh; tetapi jika ada lebih 
dari dua saksi itu lebih baik.

81 Tetapi pria atau wanita itu 
hendaknya dihukum oleh mulut 
dua saksi; dan penatua hendaknya 
meletakkan perkara itu di hadapan 
gereja, dan gereja akan mengangkat 
tangan mereka terhadap pria atau 
wanita itu, agar mereka boleh diurus 
menurut hukum Allah.

82 Dan jika dapat, adalah perlu 
bahwa uskup hadir juga.

83 Dan demikianlah hendaknya 
kamu lakukan dalam segala perkara 
yang akan datang di hadapanmu.

84 Dan jika seorang pria atau wa-
nita merampok, pria atau wanita 

 74 a PTS Pelanggaran 
moral; Percabulan.

 75 a PTS Perzinaan.
  b PTS Ekskomunikasi.

 76 a PTS Berjaga.
 79 a PTS membunuh.
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itu akan diserahkan pada hukum 
negara.

85 Dan jika pria atau wanita a men-
curi, pria atau wanita itu akan dise-
rahkan pada hukum negara.

86 Dan jika pria atau wanita a ber-
dusta, pria atau wanita itu akan 
diserahkan pada hukum negara.

87 Dan jika pria atau wanita mela-
kukan cara kedurhakaan apa pun, 
pria atau wanita itu akan diserahkan 
pada hukum, bahkan yang dari 
Allah.

88 Dan jika a saudara laki-laki atau 
saudara perempuanmu b bersalah 
terhadapmu, engkau hendaknya 
mengajak pria atau wanita itu di 
antara pria atau wanita itu dan 
engkau sendiri; dan jika pria atau 
wanita itu c mengaku engkau hen-
daknya berdamai.

89 Dan jika pria atau wanita itu 
tidak mengaku engkau hendaknya 
menyerahkan pria atau wanita 
itu kepada gereja, bukan kepada 
anggota, tetapi kepada penatua. 
Dan itu akan dilakukan dalam 

suatu pertemuan, dan itu bukan di 
hadapan dunia.

90 Dan jika saudara laki-laki atau 
saudara perempuanmu bersalah 
terhadap banyak orang, pria atau 
wanita itu hendaknya a didera di 
hadapan banyak orang.

91 Dan jika siapa pun bersalah 
secara terbuka, pria atau wanita 
itu hendaknya dihardik dengan 
terbuka, agar pria atau wanita itu 
boleh menjadi malu. Dan jika pria 
atau wanita itu tidak mengaku, pria 
atau wanita itu akan diserahkan 
pada hukum Allah.

92 Jika siapa pun bersalah secara 
rahasia, pria atau wanita itu akan 
dihardik secara rahasia, agar pria 
atau wanita itu boleh memiliki ke-
sempatan untuk mengaku secara ra-
hasia kepada pria atau wanita yang 
telah pria atau wanita itu salahi, 
dan kepada Allah, agar gereja boleh 
tidak berbicara dengan mencela 
tentang pria atau wanita itu.

93 Dan demikianlah hendaknya 
kamu berlaku dalam segala hal.

BAgiAn 43

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, pada 
bulan Februari 1831 (History of the Church, 1:154–156). Pada waktu ini be-
berapa anggota Gereja terganggu oleh orang-orang yang membuat pernyataan 
palsu sebagai pewahyu. Nabi bertanya kepada Tuhan dan menerima komunikasi 
ini yang ditujukan kepada penatua Gereja. Bagian pertama berurusan dengan 
masalah pengaturan Gereja; bagian akhir memuat suatu peringatan yang mesti 
penatua berikan kepada bangsa-bangsa di bumi.

 85 a PTS mencuri.
 86 a PTS Dusta; Jujur, 

kejujuran.

 88 a PTS Saudara laki-
laki; Saudara 
Perempuan.

  b mat. 18:15–17.
  c PTS Pengakuan.
 90 a PTS Penderaan.
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1–7, Wahyu dan perintah datang hanya 
melalui orang yang ditetapkan; 8–14, 
Para Orang Suci dikuduskan melalui 
bertindak dalam segala kekudusan di 
hadapan Tuhan; 15–22, Para penatua 
diutus untuk menyerukan pertobatan 
dan mempersiapkan orang untuk hari 
Tuhan yang besar; 23–28, Tuhan me-
manggil orang dengan suara-Nya 
sendiri dan melalui kekuatan alam; 
29–35, Milenium dan pengikatan Setan 
akan datang.

HAi Simaklah, kamu penatua 
gereja-ku, dan pasanglah te-

linga terhadap firman yang akan 
Aku firmankan kepadamu.

2 karena lihatlah, sesungguhnya, 
sesungguhnya, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa kamu telah menerima 
sebuah perintah untuk a hukum 
bagi gereja-ku, melalui dia yang 
telah Aku tetapkan bagimu untuk 
menerima b perintah dan wahyu dari 
tangan-ku.

3 Dan ini akan kamu ketahui de-
ngan pasti—bahwa tak ada seorang  
pun yang lain ditetapkan bagi mu 
untuk menerima perintah dan 
wahyu sampai dia diambil, jika 
dia a tinggal di dalam Aku.

4 Tetapi sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepadamu, 
bahwa a tak seorang pun yang lain 
yang ditetapkan pada karunia ini 
kecuali melalui dia; karena jika 
itu diambil darinya dia tidak akan 

memiliki kuasa kecuali menetapkan 
yang lain sebagai penggantinya.

5 Dan ini akan menjadi sebuah 
hukum bagimu, bahwa kamu ti-
dak menerima ajaran-ajaran dari 
siapa pun yang akan datang di 
hadapanmu sebagai wahyu atau 
perintah;

6 Dan ini Aku berikan kepadamu 
agar kamu boleh tidak a tertipu, 
agar kamu boleh tahu itu bukan 
dari-ku.

7 karena sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, bahwa dia yang 
a ditahbiskan oleh-ku akan masuk 
pada b gerbang itu dan ditahbiskan 
seperti yang telah Aku beritahukan 
kepadamu sebelumnya, untuk 
mengajarkan wahyu-wahyu itu 
yang telah kamu terima dan akan 
terima melalui dia yang telah Aku 
tetapkan.

8 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
memberi kepadamu sebuah perin-
tah, bahwa ketika kamu dihimpun 
bersama kamu hendaknya a mem-
beri petunjuk dan meneguhkan 
satu sama lain, agar kamu boleh 
mengetahui bagaimana bertindak 
dan mengarahkan gereja-ku, bagai-
mana bertindak atas pokok hukum 
dan perintah-ku, yang telah Aku 
berikan.

9 Dan demikianlah kamu akan 
menjadi terlatih dalam hukum ge-
reja-ku, dan a dikuduskan oleh apa 
yang telah kamu terima, dan kamu 

43 2 a A&P 42.
  b PTS Perintah-Perintah 

Allah; Wahyu.
 3 a Yoh. 15:4.
 4 a A&P 28:2–3.

 6 a A&P 46:7. 
PTS menipu.

 7 a PTS Penahbisan.
  b mat. 7:13–14;  

2 ne. 9:41;  

31:9, 17–18;  
3 ne. 14:13–14;  
A&P 22:1–4.

 8 a A&P 88:77.
 9 a PTS Pengudusan.
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akan mengikatkan dirimu untuk 
bertindak dalam segala kekudusan 
di hadapan-ku—

10 Agar sejauh kamu melakukan 
ini, kemuliaan akan a ditambahkan 
pada kerajaan yang telah kamu 
terima. Sejauh kamu tidak melaku-
kannya, akan b diambil, bahkan apa 
yang telah kamu terima.

11 Tahirkanlah kamu dari a kedur-
hakaan yang ada di antara kamu; ku-
duskanlah dirimu di hadapan-ku;

12 Dan jika kamu menghasratkan 
kemuliaan kerajaan, tetapkanlah 
kamu hamba-ku Joseph Smith, Jun., 
dan a sokonglah dia di hadapan-ku 
melalui doa dengan iman.

13 Dan lagi, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa jika kamu menghas-
ratkan a misteri-misteri kerajaan, 
sediakanlah baginya makanan dan 
pakaian, dan apa pun yang dia 
butuhkan untuk merampungkan 
pekerjaan dengan apa Aku telah 
memerintahkannya;

14 Dan jika kamu tidak mela-
kukannya dia akan tinggal bagi 
mereka yang telah menerimanya, 
agar Aku boleh mencadangkan bagi 
diri-ku suatu umat yang a murni di 
hadapan-ku.

15 lagi Aku berfirman, simaklah 
kamu penatua gereja-ku, yang telah 

Aku tetapkan: kamu tidak diutus 
untuk diajar, tetapi untuk a mengajar 
anak-anak manusia apa yang telah 
Aku taruh ke dalam tanganmu 
melalui kuasa b Roh-ku;

16 Dan kamu mesti a diajar dari 
tempat yang tinggi. b kuduskanlah 
dirimu dan kamu akan c diberkahi 
dengan kuasa, agar kamu boleh 
memberi bahkan seperti yang telah 
Aku firmankan.

17 Simaklah kamu, karena, lihat-
lah, a hari Tuhan yang b besar sudah 
di depan mata.

18 karena harinya datang ketika 
Tuhan akan menyuarakan a suara-
nya dari surga; langit akan b bergun-
cang dan tanah akan c bergetar, dan 
d sangkakala Allah akan berbunyi 
baik lama maupun nyaring, dan 
akan mengatakan kepada bangsa-
bangsa yang tidur: kamu orang suci 
e bangkit dan hiduplah; kamu pen-
dosa f tinggal dan g tidurlah sampai 
akan Aku panggil lagi.

19 karenanya persiapkanlah di-
rimu agar jangan kamu ditemukan 
di antara yang jahat.

20 Angkat suaramu dan janganlah 
menahan diri. mintalah kepada 
bangsa-bangsa untuk bertobat, baik 
tua maupun muda, baik yang terikat 
maupun yang bebas, mengatakan: 

 10 a Alma 12:10.
  b mrk. 4:25.
 11 a PTS Dosa.
 12 a PTS mendukung 

Pemimpin gereja.
 13 a PTS misteri Allah.
 14 a PTS murni, 

kemurnian.
 15 a PTS Pekerjaan 

misionaris.
  b PTS mengajar—

mengajar dengan 
Roh.

 16 a PTS ilham.
  b PTS Pengudusan.
  c luk. 24:49;  

A&P 38:32; 95:8–9; 
110:8–10.

 17 a A&P 29:8.  
PTS kedatangan  
kedua Yesus kristus.

  b mal. 4:5;  

A&P 2:1; 34:6–9.
 18 a Yl. 2:11;  

A&P 133:50.
  b Yl. 2:10; 3:16;  

A&P 45:48.
  c A&P 88:87.
  d A&P 29:13; 45:45.
  e PTS kebangkitan.
  f A&P 76:85; 

88:100–101.
  g morm. 9:13–14.
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Persiapkanlah dirimu untuk hari 
Tuhan yang besar;

21 karena jika Aku, yang adalah 
seorang manusia, mengangkat 
suara-ku dan meminta kepadamu 
untuk bertobat, dan kamu mem-
benci-ku, apa yang akan kamu 
katakan ketika masanya datang 
ketika a guntur akan menyuarakan 
suaranya dari ujung-ujung bumi, 
berbicara pada telinga dari segala 
yang hidup, mengatakan—Berto-
batlah, dan bersiaplah bagi hari 
Tuhan yang besar?

22 Ya, dan lagi, ketika kilat akan 
melintas dari timur ke barat, dan 
akan menyuarakan suaranya kepada 
segala yang hidup, dan membuat 
telinga semuanya berdenging yang 
mendengar, mengatakan perkataan 
ini—Bertobatlah kamu, karena hari 
Tuhan yang besar telah datang?

23 Dan lagi, Tuhan akan menyua-
rakan suara-nya dari surga, mem-
firmankan: Simaklah, hai kamu 
bangsa-bangsa di bumi, dan de-
ngarlah firman dari Allah itu yang 
menjadikanmu.

24 Hai, kamu bangsa-bangsa di 
bumi, betapa sering hendak Aku 
kumpulkan kamu bersama bagaikan 
seekor a induk ayam mengumpulkan 
anak-anaknya di bawah sayapnya, 
tetapi kamu b tidak mau!

25 Betapa sering telah Aku 
a minta kamu melalui mulut para 

b hamba-ku, dan melalui c pelayanan 
para malaikat, dan melalui suara-ku 
sendiri, dan melalui suara guntur, 
dan melalui suara kilat, dan melalui 
suara angin ribut, dan melalui suara 
gempa bumi, dan badai es yang 
hebat, dan melalui suara d bencana 
kelaparan dan sampar dari setiap 
jenis, dan melalui suara yang keras 
dari sangkakala, dan melalui suara 
penghakiman, dan melalui suara 
e belas kasihan sepanjang hari, dan 
melalui suara kemuliaan dan ke-
hormatan dan kekayaan kehidupan 
kekal, dan akan menyelamatkanmu 
dengan f keselamatan abadi, tetapi 
kamu tidak mau!

26 lihatlah, masanya telah datang, 
ketika cawan kemurkaan dari kebe-
rangan-ku penuh.

27 lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa inilah 
firman Tuhan Allahmu.

28 karenanya, bekerjalah kamu, 
a bekerjalah kamu di dalam kebun 
anggur-ku untuk terakhir kalinya—
untuk terakhir kalinya panggillah 
penghuni bumi.

29 karena pada waktu-ku sendiri 
yang tepat Aku akan a datang ke 
atas bumi untuk penghakiman, 
dan umat-ku akan ditebus dan 
akan memerintah bersama-ku di 
atas bumi.

30 karena a milenium yang he-
bat, yang mengenainya telah Aku 

 21 a 2 ne. 27:2;  
A&P 88:90.

 24 a mat. 23:37;  
3 ne. 10:4–6.

  b PTS Pemberontakan.
 25 a Hel. 12:2–4.
  b mat. 23:34. PTS nabi.

  c A&P 7:6; 130:4–5.
  d Yer. 24:10; Am. 4:6; 

A&P 87:6;  
JS—m 1:29.

  e PTS Belas kasihan.
  f PTS Baka, kebakaan; 

kehidupan kekal; 

keselamatan.
 28 a Yakub 5:71; A&P 33:3. 

PTS kebun Anggur 
Tuhan.

 29 a PTS kedatangan 
kedua Yesus kristus.

 30 a PTS milenium.
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firmankan melalui mulut para 
hamba-ku, akan datang.

31 karena a Setan akan b diikat, 
dan ketika dia dilepaskan lagi dia 
hanya akan berkuasa untuk suatu 
c masa yang singkat, dan kemudian 
datanglah d akhir dari bumi.

32 Dan dia yang hidup dalam 
a kesalehan akan b diubah dalam se-
kejap mata, dan bumi akan berlalu 
seolah-olah dengan api.

33 Dan yang jahat akan pergi ke 
dalam a api yang tak terpadamkan, 
dan akhir dari mereka tak seorang 

pun tahu yang di atas bumi, tidak 
juga akan pernah tahu, sampai 
mereka datang di hadapan-ku pada 
b penghakiman.

34 Simaklah kamu firman ini. li-
hatlah, Aku adalah Yesus kristus, 
a Juruselamat dunia. b Simpanlah 
baik-baik hal-hal ini dalam ha-
timu, dan biarlah c kekhusyukan 
akan kekekalan d berdiam dalam 
e pikiranmu.

35 a Bersungguh-sungguhlah. Ta-
atilah segala perintah-ku. Demiki-
anlah. Amin.

BAgiAn 44

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney Rigdon, di 
Kirtland, Ohio, pada penghujung Februari 1831 (History of the Church, 1:157). 
Sesuai dengan persyaratan yang di dalam ini dinyatakan, Gereja menetapkan 
suatu konferensi untuk diadakan pada awal bulan Juni berikutnya.

1–3, Para penatua mesti berhimpun 
dalam konferensi; 4–6, Mereka mesti 
mengatur menurut hukum negara dan 
mengurus yang miskin.

LiHATlAH, demikianlah fir-
man Tuhan kepadamu para 

hambaku, adalah arif menurut-ku 
bahwa penatua gereja-ku hendak-
nya dipanggil bersama, dari timur 
dan dari barat, dan dari utara dan 
dari selatan, melalui surat atau suatu 
cara lain.

2 Dan akan terjadi, bahwa sejauh 
mereka setia, dan menjalankan iman 
kepada-ku, Aku akan mencurahkan 
a Roh-ku ke atas diri mereka pada 
hari ketika mereka berhimpun 
bersama.

3 Dan akan terjadi bahwa me-
reka akan pergi ke daerah-daerah 
sekitarnya, dan a mengkhotbahkan 
pertobatan kepada orang-orang.

4 Dan banyak orang akan a diin-
safkan, sedemikian rupa sehingga 
kamu akan mendapatkan kuasa 

 31 a 1 ne. 22:26. PTS iblis.
  b A&P 45:55; 84:100; 

88:110.
  c Why. 20:3;  

Yakub 5:77;  
A&P 29:22.

  d PTS Dunia—Akhir 
dunia.

 32 a PTS Saleh, kesalehan.
  b 1 kor. 15:51–52; 

A&P 63:51; 101:31. 
PTS kebangkitan.

 33 a mat. 3:12.
  b PTS Yesus kristus—

Hakim.
 34 a PTS Juruselamat.

  b JS—m 1:37.
  c A&P 84:61; 100:7–8.
  d PTS merenungkan.
  e PTS Pikiran.
 35 a Rm. 12:3; A&P 18:21.
44 2 a kis. 2:17.
 3 a PTS khotbah.
 4 a PTS insaf, keinsafan.
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untuk mengatur dirimu b menurut 
hukum manusia;

5 Agar a musuhmu boleh tidak me-
miliki kuasa atas kamu; agar kamu 
boleh dilindungi dalam segala sesu-
atu; agar kamu boleh dimungkinkan 
untuk menaati hukum-hukum-ku; 
agar setiap ikatan boleh dipatahkan 
dengan apa musuh berupaya untuk 
menghancurkan umat-ku.

6 lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa kamu mesti a me-
ngunjungi yang miskin dan yang 
membutuhkan dan melayani demi 
pertolongan mereka, agar mereka 
boleh dijaga sampai segala se-
suatu boleh dilakukan menurut  
hukum-ku yang telah kamu terima. 
Amin.

BAgiAn 45

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Gereja, di Kirtland, 
Ohio, 7 Maret 1831 (History of the Church, 1:158–163). Sebagai pengantar 
catatannya tentang wahyu ini, Nabi menyatakan bahwa “pada usia Gereja ini … 
banyak laporan palsu … dan cerita-cerita bodoh, diterbitkan … dan disebarkan, … 
untuk mencegah orang-orang menyelidiki pekerjaan, atau memeluk kepercayaan 
ini. … Tetapi yang membuat para Orang Suci bersukacita, … saya menerima 
yang berikut” (History of the Church, 1:158).

1–5, Kristus adalah pengacara kita 
dengan Bapa; 6–10, Injil adalah utusan 
untuk mempersiapkan jalan sebelum 
Tuhan; 11–15, Henokh dan saudara-
saudaranya diterima oleh Tuhan bagi 
diri-Nya; 16–23, Kristus mengung-
kapkan tanda-tanda kedatangan-Nya 
sebagaimana diberikan di atas Bukit 
Zaitun; 24–38, Injil akan dipulihkan, 
zaman orang-orang bukan Israel akan 
digenapi, dan penyakit yang memusnah-
kan akan menutupi tanah itu; 39–47, 
Tanda, keajaiban, dan Kebangkitan 
akan menyertai Kedatangan Kedua; 
48–53, Kristus akan berdiri di atas 
Bukit Zaitun, orang-orang Yahudi akan 
melihat luka pada tangan dan kaki-Nya; 
54–59, Tuhan akan memerintah selama 

Milenium; 60–62, Nabi diberi petunjuk 
untuk memulai penerjemahan Perjan-
jian Baru, yang melaluinya informasi 
penting akan disingkapkan; 63–75, 
Para Orang Suci diperintahkan untuk 
berkumpul dan membangun Yerusalem 
Baru, ke mana orang-orang dari segala 
bangsa akan datang.

SimAklAH, hai kamu umat a ge-
reja-ku, kepada siapa b kerajaan 

telah diberikan; simaklah kamu 
dan pasanglah telinga terhadap Dia 
yang meletakkan landasan bumi, 
yang c menjadikan langit dan segala 
isinya, dan oleh siapa segala sesuatu 
dijadikan yang hidup, dan bergerak, 
dan yang ada.

 4 b A&P 98:5–7.
 5 a 2 ne. 4:33.
 6 a Yak. 1:27. PTS iba; 

kesejahteraan.

45 1 a PTS gereja Yesus 
kristus.

  b A&P 50:35.
  c Yer. 14:22;  

3 ne. 9:15;  
A&P 14:9. 
PTS Penciptaan.
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2 Dan lagi Aku berfirman, simak-
lah suara-ku, agar jangan a kematian 
akan mendatangimu; pada b jam 
ketika kamu tidak memikirkannya 
musim panas akan berlalu, dan 
c panen berakhir, dan jiwamu tidak 
diselamatkan.

3 Dengarkanlah Dia yang adalah 
a pengacara dengan Bapa, yang 
membela perkaramu di hadapan-
nya—

4 memfirmankan: Bapa, lihatlah 
a penderitaan dan kematian dari 
Dia yang b tak berdosa, kepada siapa 
Engkau sangat berkenan; lihatlah 
darah Putra-mu yang telah ditum-
pahkan, darah dari Dia yang Engkau 
berikan agar Engkau sendiri boleh 
c dimuliakan;

5 karenanya, Bapa, biarkanlah 
hidup saudara-saudara-ku ini yang 
a percaya pada nama-ku, agar me-
reka boleh datang kepada-ku dan 
memperoleh b kehidupan abadi.

6 Simaklah, hai kamu umat gere-
ja-ku, dan kamu para penatua de-
ngarkanlah bersama, dan dengarlah 
suara-ku saat disebut a hari ini, dan 
janganlah mengeraskan hatimu;

7 karena sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu bahwa Aku ada-
lah a Alfa dan Omega, yang awal dan 

yang akhir, terang dan kehidupan 
dunia—suatu b terang yang bersinar 
dalam kegelapan dan kegelapan itu 
tidak memahaminya.

8 Aku datang kepada umat mi-
lik-ku, dan umat milik-ku tidak 
menerima-ku; tetapi kepada se-
banyak yang menerima-ku Aku 
berikan a kuasa untuk melakukan 
banyak b mukjizat, dan untuk men-
jadi para c putra Allah; dan bahkan 
kepada mereka yang d percaya pada 
nama-ku Aku berikan kuasa untuk 
mendapatkan e kehidupan kekal.

9 Dan demikian pula telah Aku 
kirimkan a perjanjian-ku yang b abadi 
ke dunia, untuk menjadi terang 
bagi dunia, dan untuk menjadi 
c standar bagi umat-ku, dan bagi 
d orang-orang bukan israel untuk 
mencarinya, dan untuk menjadi 
e utusan di hadapan muka-ku un-
tuk mempersiapkan jalan sebelum 
Aku.

10 karenanya, datanglah kamu 
padanya, dan dengan dia yang 
datang Aku akan bertukar pikiran 
seperti dengan manusia pada zaman 
dahulu, dan Aku akan memperli-
hatkan kepadamu a pemikiran-ku 
yang kuat.

11 karenanya, simaklah kamu 

 2 a Alma 34:33–35.
  b mat. 24:44.
  c Yer. 8:20;  

A&P 56:16.  
PTS Panen.

 3 a A&P 62:1. 
PTS Pengacara.

 4 a A&P 19:18–19. 
PTS Pendamaian.

  b ibr. 4:15.
  c Yoh. 12:28.
 5 a A&P 20:25; 35:2; 38:4.

  b Yoh. 3:16.
 6 a ibr. 3:13;  

A&P 64:23–25.
 7 a Why. 1:8; 21:6;  

A&P 19:1.
  b Yoh. 1:5.
 8 a mat. 10:1.  

PTS kuasa.
  b PTS mukjizat.
  c PTS Putra dan Putri 

Allah.
  d PTS iman; Percaya, 

kepercayaan.
  e A&P 14:7.
 9 a Yer. 31:31–34;  

morm. 5:20.
  b PTS Perjanjian yang 

Baru dan Abadi.
  c 2 ne. 29:2.
  d Yes. 42:6;  

2 ne. 10:9–18.
  e mal. 3:1.
 10 a Yes. 41:21;  

A&P 50:10–12.
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bersama dan biarlah Aku mem-
perlihatkan kepadamu bahkan 
kebijaksanaan-ku—kebijaksanaan 
dari Dia yang kamu katakan ada-
lah Allah a Henokh, dan saudara-
saudaranya.

12 Yang a dipisahkan dari bumi, 
dan diterima bagi diri-ku—b kota 
yang dicadangkan sampai hari 
kesalehan akan datang—hari yang 
dicari oleh semua orang kudus, 
dan mereka tidak menemukannya 
karena kejahatan dan kekejian;

13 Dan mengakui mereka adalah 
a orang asing dan pengembara di 
atas bumi;

14 Tetapi mendapatkan sebuah 
a janji bahwa mereka akan mene-
mukannya dan melihatnya dalam 
daging mereka.

15 karenanya, simaklah dan Aku 
akan bertukar pikiran denganmu, 
dan Aku akan berfirman kepadamu 
dan bernubuat, seperti kepada 
orang-orang pada zaman dahulu.

16 Dan Aku akan memperlihat-
kannya dengan gamblang seperti 
Aku a memperlihatkannya kepada 
para murid-ku ketika Aku berdiri 
di hadapan mereka dalam daging, 
dan berfirman kepada mereka, 
memfirmankan: karena kamu te-
lah bertanya kepada-ku menge-
nai b tanda-tanda kedatangan-ku, 
pada hari ketika Aku akan datang 
dalam kemuliaan-ku dalam awan 

di langit, untuk menggenapi janji-
janji yang telah Aku buat kepada 
leluhurmu,

17 karena kamu telah meman-
dang a ketidakhadiran yang lama 
dari b rohmu dari tubuhmu untuk 
menjadi suatu penawanan, Aku 
akan memperlihatkan kepadamu 
bagaimana hari penebusan akan 
datang, dan juga c pemulihan d israel 
yang tercerai-berai.

18 Dan sekarang kamu melihat bait 
suci ini yang ada di Yerusalem, yang 
kamu sebut rumah Allah, dan mu-
suhmu mengatakan bahwa rumah 
ini tidak akan pernah roboh.

19 Tetapi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa ke-
musnahan akan datang ke atas 
angkatan ini bagaikan pencuri pada 
malam hari, dan umat ini akan 
dihancurkan dan dicerai-beraikan 
ke antara segala bangsa.

20 Dan bait suci ini yang kamu 
sekarang lihat akan diruntuhkan 
sehingga tidak akan ada yang tersisa 
satu batu pun di atas yang lain.

21 Dan akan terjadi, bahwa ang-
katan orang-orang Yahudi ini tidak 
akan berlalu sampai setiap kemus-
nahan yang telah Aku beritahukan 
kepadamu mengenai mereka akan 
terjadi.

22 kamu mengatakan bahwa 
kamu tahu bahwa a akhir dunia 
datang; kamu mengatakan juga 

 11 a musa 7:69.
 12 a TJS, kej. 14:30–34; 

A&P 38:4; musa 7:21.
  b musa 7:62–64. 

PTS Sion.
 13 a ibr. 11:13; 1 Ptr. 2:11.
 14 a ibr. 11:8–13;  

musa 7:63.
 16 a mat. 24; luk. 21:7–36; 

JS—m 1.
  b PTS kedatangan 

kedua Yesus kristus.
 17 a A&P 138:50.
  b PTS Roh.

  c PTS israel—Pengum-
pulan israel.

  d 1 ne. 10:12–14. 
PTS israel—Pencerai-
beraian israel.

 22 a PTS Dunia—Akhir 
dunia.
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bahwa kamu tahu bahwa langit dan 
bumi akan berlalu;

23 Dan dalam ini kamu mengata-
kan dengan benar, karena demiki-
anlah adanya; tetapi hal-hal ini yang 
telah Aku beritahukan kepadamu 
tidak akan berlalu sampai semua 
akan digenapi.

24 Dan ini telah Aku beritahukan 
kepadamu mengenai Yerusalem; 
dan ketika masa itu akan datang, 
sisanya akan a dicerai-beraikan ke 
antara segala bangsa;

25 Tetapi mereka akan a dikumpul-
kan lagi; tetapi mereka akan tetap 
tinggal sampai zaman b orang-orang 
bukan israel digenapi.

26 Dan pada a masa itu akan ter-
dengar tentang b peperangan dan 
desas-desus tentang peperangan, 
dan seluruh bumi akan berada 
dalam huru-hara, dan hati orang-
orang akan c menciut, dan mereka 
akan mengatakan bahwa kristus 
d menunda kedatangan-nya sampai 
akhir bumi.

27 Dan kasih orang-orang akan 
menjadi dingin, dan kedurhakaan 
akan berlimpah ruah.

28 Dan ketika zaman a orang-orang 
bukan israel telah datang, suatu 
b terang akan menerobos di antara 
mereka yang duduk dalam kege-
lapan, dan itu akan menjadi kege-
napan injil-ku;

29 Tetapi mereka a tidak menerima-
nya; karena mereka tidak mengenali 
terang itu, dan mereka memaling-
kan b hati mereka dari-ku karena 
c ajaran-ajaran manusia.

30 Dan dalam angkatan itu zaman 
orang-orang bukan israel akan 
digenapi.

31 Dan akan ada orang-orang yang 
berdiri dalam angkatan itu, yang 
tidak akan berlalu sampai mereka 
akan melihat a pencambukan yang 
meluap; karena penyakit yang 
memusnahkan akan menutupi 
tanah itu.

32 Tetapi para murid-ku akan 
a berdiri di tempat-tempat kudus, 
dan tidak akan digerakkan; tetapi 
di antara yang jahat, orang-orang 
akan mengangkat suara mereka dan 
b mengutuk Allah dan mati.

33 Dan akan ada a gempa bumi 
juga di berbagai ragam tempat, 
dan banyak kemusnahan; namun 
orang-orang akan mengeraskan hati 
mereka menentang-ku, dan mereka 
akan mengambil b pedang, seorang 
melawan yang lain, dan mereka 
akan saling membunuh.

34 Dan sekarang, ketika Aku 
Tuhan telah memfirmankan firman 
ini kepada para murid-ku, mereka 
bersusah hati.

35 Dan Aku berfirman kepada 
mereka: a Janganlah bersusah hati, 

 24 a 2 ne. 25:15.
 25 a neh. 1:9;  

Yes. 11:12–14;  
1 ne. 22:10–12;  
2 ne. 21:12–14.

  b luk. 21:24.
 26 a PTS Zaman Akhir.
  b A&P 87; JS—m 1:23.

  c luk. 21:26.
  d 2 Ptr. 3:3–10.
 28 a 1 ne. 15:13.
  b PTS Pemulihan injil; 

Terang kristus.
 29 a Yoh. 1:5.
  b mat. 15:8–9.
  c A&P 3:6–8; 46:7;  

JS—S 1:19.
 31 a A&P 5:19–20; 

97:22–25.
 32 a A&P 101:21–22, 64.
  b Why. 16:11, 21.
 33 a A&P 43:18; 88:87–90.
  b A&P 63:33.
 35 a mat. 24:6.
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karena, ketika segala sesuatu ini 
akan terjadi, kamu boleh menge-
tahui bahwa janji-janji yang telah 
dibuat kepadamu akan digenapi.

36 Dan ketika terang akan mulai 
menerobos, akan terjadilah dengan 
mereka seperti sebuah perumpa-
maan yang akan Aku perlihatkan 
kepadamu—

37 kamu memandang, dan meli-
hat a pohon-pohon ara, dan kamu 
menyaksikannya dengan matamu, 
dan kamu mengatakan ketika itu 
mulai bertunas, dan daun-daun-
nya masih lunak, bahwa musim 
panas sekarang sudah di depan 
mata;

38 Demikianlah pula akan terjadi 
pada masa itu ketika mereka akan 
menyaksikan hal-hal ini, kemudian 
mereka akan tahu bahwa jamnya 
sudah dekat.

39 Dan akan terjadi bahwa dia 
yang a takut kepada-ku akan b me-
nanti-nantikan c hari Tuhan yang be-
sar itu datang, bahkan d tanda-tanda 
kedatangan e Putra manusia.

40 Dan mereka akan melihat tanda 
dan keajaiban, karena itu akan di-
perlihatkan di langit di atas, dan di 
bumi di bawah.

41 Dan mereka akan melihat darah, 
dan a api, dan tabir asap.

42 Dan sebelum hari Tuhan itu 
akan datang, a matahari akan di-
gelapkan, dan bulan akan diubah 
menjadi darah, dan bintang-bintang 
akan jatuh dari langit.

43 Dan sisanya akan dikumpulkan 
ke tempat ini;

44 Dan kemudian mereka akan 
mencari-ku, dan, lihatlah, Aku 
akan datang; dan mereka akan 
melihat-ku dalam awan di langit, 
berbalutkan kuasa dan a kemuliaan 
yang besar; dengan seluruh malaikat 
kudus; dan dia yang b tidak berjaga-
jaga bagi-ku akan disingkirkan.

45 Tetapi sebelum lengan Tuhan 
akan jatuh, seorang malaikat akan 
membunyikan a sangkakalanya, dan 
para orang suci yang telah tidur 
akan b tampil menemui-ku dalam 
c awan.

46 karenanya, jika kamu telah ti-
dur dalam a kedamaian diberkatilah 
kamu; karena sebagaimana kamu 
sekarang melihat-ku dan menge-
tahui bahwa Aku ada, demikian 
pula kamu akan b datang kepada-ku 
dan jiwamu akan c hidup, dan pene-
busanmu akan disempurnakan; dan 
para orang suci akan tampil dari 
keempat penjuru bumi.

47 kemudian a lengan Tuhan akan 
jatuh ke atas bangsa-bangsa.

 37 a mrk. 13:28;  
luk. 21:29–31.

 39 a A&P 10:55–56.  
PTS Patuh, kepa-
tuhan; Takut—Takut 
akan Allah.

  b 2 Ptr. 3:10–13;  
A&P 35:15–16;  
musa 7:62.

  c PTS kedatangan 
kedua Yesus kristus.

  d PTS Tanda-Tanda 
Zaman.

  e PTS Putra manusia.
 41 a A&P 29:21; 97:25–26.
 42 a Yl. 2:10;  

Why. 6:12;  
A&P 88:87; 133:49.

 44 a PTS Yesus kristus—
kemuliaan Yesus 
kristus.

  b mat. 24:43–51;  

mrk. 13:32–37.
 45 a A&P 29:13; 43:18.
  b A&P 88:96–97. 

PTS kebangkitan.
  c 1 Tes. 4:16–17.
 46 a Alma 40:12.
  b Yes. 55:3.
  c PTS kehidupan 

kekal.
 47 a A&P 1:12–16.
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48 Dan kemudian Tuhan akan 
menaruh kaki-nya di atas a gunung 
ini, dan itu akan terbelah menjadi 
dua, bumi akan b bergetar, dan ter-
huyung-huyung kian kemari, dan 
langit juga c akan berguncang.

49 Dan Tuhan akan menyuarakan 
suara-nya, dan segenap ujung 
bumi akan mendengarnya; dan 
bangsa-bangsa di bumi akan a ber-
duka nestapa, dan mereka yang 
telah menertawakan akan melihat 
kebodohan mereka.

50 Dan malapetaka akan menutupi 
pengejek, dan pencemooh akan 
dilalap api; dan mereka yang telah 
berjaga-jaga bagi kedurhakaan 
akan ditebang dan dilemparkan ke 
dalam api.

51 Dan kemudian a orang-orang 
Yahudi akan b memandang kepa-
da-ku dan berkata: luka-apakah 
ini pada tangan-mu dan pada 
kaki-mu?

52 kemudian mereka akan tahu 
bahwa Aku adalah Tuhan; karena 
Aku akan berfirman kepada me-
reka: luka ini adalah a luka yang 
dengannya Aku dilukai di rumah 
teman-ku. Aku adalah Dia yang 
telah diangkat. Aku adalah Yesus 
yang telah b disalibkan. Aku adalah 
Putra Allah.

53 Dan kemudian mereka akan 
a menangis karena kedurhakaan 
mereka; kemudian mereka akan 
meratap karena mereka menganiaya 
b raja mereka.

54 Dan kemudian a bangsa-
bangsa kafir akan ditebus, dan 
mereka yang tidak mengetahui 
hukum akan memperoleh bagian 
dalam b kebangkitan pertama; dan 
itu akan c tertanggungkan bagi 
mereka.

55 Dan a Setan akan b diikat, se-
hingga dia tidak akan memiliki 
tempat dalam hati anak-anak 
manusia.

56 Dan pada a masa itu, ketika Aku 
akan datang dalam kemuliaan-ku, 
perumpamaan akan digenapi yang 
Aku firmankan mengenai sepuluh 
orang b gadis.

57 karena mereka yang bijak dan 
telah menerima a kebenaran, dan 
telah mengambil Roh kudus untuk 
b pembimbing mereka, dan tidak 
c tertipu—sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, mereka tidak 
akan ditebang dan dilempar ke 
dalam d api, tetapi akan bertahan 
pada hari itu.

58 Dan a bumi akan diberikan 
kepada mereka untuk b warisan; 
dan mereka akan beranak cucu 

 48 a Za. 14:4.
  b A&P 43:18; 88:87.
  c Yl. 3:16;  

A&P 49:23.
 49 a A&P 87:6.
 51 a PTS Orang-Orang 

Yahudi.
  b Za. 12:10.
 52 a Za. 13:6.
  b PTS Penyaliban.
 53 a Why. 1:7.

  b luk. 23:38;  
Yoh. 19:3, 14–15.

 54 a Yeh. 36:23; 39:21.
  b PTS kebangkitan.
  c A&P 75:22.
 55 a PTS iblis.
  b Why. 20:2;  

1 ne. 22:26;  
A&P 43:31; 88:110.

 56 a PTS kedatangan 
kedua Yesus kristus.

  b mat. 25:1–13;  
A&P 63:54.

 57 a PTS kebenaran.
  b PTS Roh kudus.
  c JS—m 1:37.
  d A&P 29:7–9; 63:34; 

64:23–24; 101:22–25.
 58 a PTS milenium.
  b mat. 5:5. 
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dan menjadi kuat, dan anak-anak 
mereka akan c tumbuh tanpa dosa 
pada d keselamatan.

59 karena Tuhan akan berada di 
a tengah mereka, dan kemuliaan-nya 
akan berada di atas diri mereka, dan 
Dia akan menjadi raja mereka dan 
b pemberi hukum mereka.

60 Dan sekarang, lihatlah, Aku 
berfirman kepadamu, tidak akan 
diberikan kepadamu untuk menge-
tahui lebih lanjut mengenai pasal 
ini, sampai a Perjanjian Baru diter-
jemahkan, dan di dalamnya segala 
hal ini akan disingkapkan;

61 karenanya Aku memberikan 
kepadamu bahwa bolehlah kamu 
sekarang menerjemahkannya, agar 
kamu boleh dipersiapkan untuk 
hal-hal yang akan datang.

62 karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa hal-hal 
yang besar menunggumu;

63 kamu mendengar tentang a pe-
perangan di negeri-negeri asing; 
tetapi, lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, itu sudahlah dekat, bahkan 
di pintumu, dan tidak sampai ber-
tahun-tahun setelah ini kamu akan 
mendengar tentang peperangan di 
negerimu sendiri.

64 karenanya Aku, Tuhan, telah 
berfirman, berkumpullah kamu 

keluar dari a wilayah-wilayah se-
belah timur, berhimpunlah kamu 
bersama kamu penatua gereja-ku; 
pergilah kamu ke kawasan-kawasan 
sebelah barat, mintalah kepada 
penghuninya untuk bertobat, dan 
sejauh mereka bertobat, bangunlah 
jemaat-jemaat bagi-ku.

65 Dan dengan satu hati dan de-
ngan satu pikiran, kumpulkanlah 
kekayaanmu agar kamu boleh 
a membeli suatu warisan yang sete-
lah ini akan ditetapkan bagimu.

66 Dan itu akan disebut a Yerusalem 
Baru, b tanah c kedamaian, kota untuk 
d perlindungan, tempat untuk kea-
manan bagi para orang suci Allah 
Yang mahatinggi;

67 Dan a kemuliaan Tuhan akan 
ada di sana, dan teror Tuhan juga 
akan ada di sana, sedemikian rupa 
sehingga yang jahat tidak akan 
datang kepadanya, dan itu akan 
disebut Sion.

68 Dan akan terjadi di antara yang 
jahat, bahwa setiap orang yang 
tidak akan mengambil pedang-
nya melawan sesamanya mestilah 
perlu melarikan diri ke Sion untuk 
keamanan.

69 Dan akan a dikumpulkan pa-
danya dari setiap bangsa di kolong 
langit; dan itu akan menjadi satu-

 58 c A&P 63:51; 
101:29–31.

  d PTS keselamatan.
 59 a A&P 29:11; 104:59.
  b kej. 49:10; Za. 14:9; 

A&P 38:21–22.
 60 a PTS Terjemahan 

Joseph Smith (TJS). 
lihat juga Seleksi 
dari Terjemahan 
Joseph Smith 

terhadap Alkitab.
 63 a A&P 38:29; 87:1–5; 

130:12.
 64 a A&P 42:64.
 65 a A&P 63:27.
 66 a Eter 13:5–6;  

musa 7:62; Pk 1:10. 
PTS Sion; Yerusalem 
Baru.

  b A&P 57:1–3.
  c PTS Damai, 

kedamaian.
  d Yes. 4:6;  

A&P 115:6.
 67 a A&P 64:41–43; 

97:15–18.  
PTS Yesus kristus—
kemuliaan Yesus 
kristus.

 69 a Ul. 30:3;  
Yer. 32:37–39;  
A&P 33:6.
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satunya umat yang tidak akan saling 
berperang.

70 Dan akan dikatakan di antara 
yang jahat: Janganlah kita pergi 
untuk bertempur melawan Sion, 
karena penghuni Sion menakut-
kan; karenanya kita tidak dapat 
bertahan.

71 Dan akan terjadi bahwa yang 
saleh akan dikumpulkan keluar 
dari antara segala bangsa, dan akan 
datang ke Sion, bernyanyi dengan 
nyanyian sukacita abadi.

72 Dan sekarang Aku berfirman 
kepadamu, jagalah hal-hal ini dari 
tersebar luas kepada dunia sampai 
itu arif menurut-ku, agar kamu 
boleh merampungkan pekerjaan 

ini di mata umat itu, dan di mata 
musuhmu, agar mereka boleh tidak 
mengetahui pekerjaanmu sam-
pai kamu telah merampungkan 
apa yang telah Aku perintahkan 
kepadamu;

73 Agar ketika mereka akan me-
ngetahuinya, agar mereka boleh 
mempertimbangkan hal-hal ini.

74 karena ketika Tuhan akan me-
nampakkan diri Dia akan a me-
nakutkan bagi mereka, agar rasa 
takut boleh mencekam mereka, 
dan mereka akan berdiri menjauh 
dan gemetar.

75 Dan segala bangsa akan takut 
karena teror Tuhan, dan kuasa daya-
nya. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 46

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Gereja, di Kirtland, 
Ohio, 8 Maret 1831 (History of the Church, 1:163–165). Pada waktu awal Gereja 
ini, suatu pola terpadu untuk pemanduan kebaktian Gereja belum dikembangkan. 
Meskipun demikian, kebiasaan yang mengizinkan hanya anggota dan simpatisan 
yang sungguh-sungguh ke pertemuan sakramen dan pertemuan Gereja yang 
lain telah menjadi agak umum. Wahyu ini mengutarakan kehendak Tuhan yang 
berhubungan dengan mengatur dan memandu pertemuan.

1–2, Penatua mesti memandu perte-
muan sebagaimana dibimbing oleh 
Roh Kudus; 3–6, Pencari kebenaran 
janganlah dilarang memasuki kebak-
tian sakramen; 7–12, Mintalah kepada 
Allah dan carilah karunia-karunia Roh; 
13–26, Penyebutan satu demi satu dari 
sebagian karunia ini diberikan; 27–33, 
Para pemimpin gereja diberikan kuasa 
untuk membedakan karunia-karunia 
Roh.

SimAklAH, hai kamu umat 
gereja-ku; karena sesungguh-

nya Aku berfirman kepadamu 
bahwa hal-hal ini difirmankan 
kepadamu untuk a keuntungan dan 
pembelajaranmu.

2 Tetapi terlepas dari hal-hal itu 
yang dituliskan, selalu telah dibe-
rikan kepada a penatua gereja-ku 
sejak awal, dan senantiasa akan 
demikian, untuk b memandu segala 

 74 a Zef. 2:11.
46 1 a 2 Tim. 3:16–17.

 2 a Alma 6:1.
  b moro. 6:9; A&P 20:45.



110Ajaran dan Perjanjian 46:3–10

pertemuan sebagaimana mereka 
diarahkan dan dibimbing oleh 
Roh kudus.

3 Walaupun demikian kamu di-
perintahkan untuk tidak pernah 
a mengusir siapa pun dari perte-
muan umummu, yang diadakan di 
hadapan dunia.

4 kamu juga diperintahkan untuk 
tidak mengusir siapa pun yang ter-
masuk dalam a gereja dari pertemuan 
sakramenmu; walaupun demikian, 
jika siapa pun telah melanggar, 
b janganlah biarkan dia mengam-
bil bagian sampai dia membuat 
rekonsiliasi.

5 Dan lagi Aku berfirman kepa-
damu, janganlah kamu mengusir 
siapa pun dari pertemuan sakra-
menmu yang dengan sungguh-
sungguh mencari kerajaan—Aku 
memfirmankan ini mengenai me-
reka yang bukan dari gereja.

6 Dan lagi Aku berfirman kepa-
damu, mengenai pertemuan-per-
temuan a pengukuhanmu, bahwa 
jika ada siapa pun yang bukan dari 
gereja, yang dengan sungguh-sung-
guh mencari kerajaan, janganlah 
kamu mengusir mereka.

7 Tetapi kamu diperintahkan da-
lam segala hal untuk a meminta 
kepada Allah, yang memberikan de-
ngan murah hati; dan apa yang Roh 
persaksikan kepadamu demikian 

pula Aku menghendaki agar hen-
daknya kamu lakukan dalam segala 
b kekudusan hati, berjalan dengan 
lurus di hadapan-ku, c mempertim-
bangkan akhir dari keselamatanmu, 
melakukan segala sesuatu dengan 
doa dan d ungkapan terima kasih, 
agar kamu boleh tidak e dirayu oleh 
roh jahat, atau ajaran f iblis, atau 
g perintah manusia; karena sebagian 
adalah dari manusia, dan yang lain 
dari iblis.

8 karenanya, berhati-hatilah agar 
jangan kamu tertipu; dan agar kamu 
boleh tidak tertipu a carilah kamu 
dengan sungguh-sungguh karunia-
karunia terbaik, selalu mengingat 
untuk apa itu diberikan;

9 karena sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, itu diberikan 
demi manfaat mereka yang me-
ngasihi-ku dan menaati segala 
perintah-ku, dan dia yang berupaya 
untuk melakukan demikian; agar 
semua orang boleh memperoleh 
manfaat yang mencari atau yang 
meminta dari-ku, yang meminta 
dan bukan untuk a tanda agar me-
reka boleh b memuaskannya untuk 
nafsu mereka.

10 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku meng-
hendaki agar kamu hendaknya 
selalu mengingat, dan selalu me-
nyimpan dalam a pikiranmu apa 

 3 a 3 ne. 18:22–25. 
PTS Penemanan.

 4 a PTS gereja Yesus 
kristus.

  b 3 ne. 18:26–32. 
PTS Sakramen.

 6 a YAiTU untuk pengu-
kuhan mereka yang 

baru saja dibaptis.
 7 a Yak. 1:5–6;  

A&P 88:63.
  b PTS kekudusan.
  c PTS merenungkan.
  d mzm. 100;  

Alma 34:38.  
PTS Terima kasih.

  e 1 Tim. 4:1–4;  
A&P 43:5–7.

  f PTS iblis.
  g A&P 3:6–7; 45:29.
 8 a 1 kor. 12:31.
 9 a PTS Tanda.
  b Yak. 4:3.
 10 a PTS Pikiran.
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b karunia-karunia itu adanya, yang 
diberikan kepada gereja.

11 karena kepada semua orang 
tidaklah setiap karunia diberi-
kan bagi mereka; karena ada ba-
nyak karunia, dan kepada a setiap 
orang diberikan karunia oleh Roh 
Allah.

12 kepada sebagian diberikan 
yang satu, dan kepada sebagian 
diberikan yang lain, agar semuanya 
boleh diuntungkan olehnya.

13 kepada sebagian diberikan 
oleh Roh kudus untuk a mengetahui 
bahwa Yesus kristus adalah Putra 
Allah, dan bahwa Dia disalibkan 
bagi dosa-dosa dunia.

14 kepada yang lain diberikan 
untuk a percaya pada perkataan 
mereka, agar mereka juga boleh 
memperoleh kehidupan kekal jika 
mereka terus setia.

15 Dan lagi, kepada sebagian 
diberikan oleh Roh kudus untuk 
mengenali a perbedaan pelaksanaan, 
karena itu akan menyenangkan 
bagi Tuhan yang sama, menurut 
yang Tuhan kehendaki, sesuai belas 
kasihan-nya menurut kondisi anak-
anak manusia.

16 Dan lagi, diberikanlah oleh 
Roh kudus kepada sebagian untuk 
mengetahui keragaman cara kerja, 
apakah itu dari Allah, agar pernya-
taan Roh boleh diberikan kepada 

setiap orang untuk mengambil 
keuntungan darinya.

17 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, kepada se-
bagian diberikan, oleh Roh Allah, 
perkataan a kebijaksanaan.

18 kepada yang lain diberikan per-
kataan a pengetahuan, agar semua 
boleh diajar untuk menjadi bijak dan 
untuk memiliki pengetahuan.

19 Dan lagi, kepada sebagian dibe-
rikan untuk memiliki a iman untuk 
disembuhkan;

20 Dan kepada yang lain diberi-
kan untuk memiliki iman untuk 
a menyembuhkan.

21 Dan lagi, kepada sebagian 
diberikan pengerjaan a mukjizat-
mukjizat;

22 Dan kepada yang lain diberikan 
untuk a bernubuat;

23 Dan kepada yang lain a pembe-
daan roh-roh.

24 Dan lagi, diberikan kepada 
sebagian untuk berbicara dengan 
a bahasa-bahasa;

25 Dan kepada yang lain diberikan 
penafsiran bahasa-bahasa.

26 Dan segala a karunia ini datang 
dari Allah, demi manfaat b anak-
anak Allah.

27 Dan kepada a uskup gereja, dan 
kepada yang demikian sebagaimana 
Allah akan tetapkan dan tahbiskan 
untuk mengawasi gereja dan untuk 

 10 b 1 kor. 14:12.  
PTS karunia Roh.

 11 a 1 kor. 12:4–11.
 13 a PTS kesaksian.
 14 a 3 ne. 12:2.  

PTS Percaya, 
kepercayaan.

 15 a moro. 10:8.

 17 a moro. 10:9. 
PTS kebijaksanaan.

 18 a PTS Pengetahuan.
 19 a A&P 42:48–52. 

PTS iman.
 20 a PTS Penyembuhan.
 21 a PTS mukjizat.
 22 a PTS nubuat.

 23 a musa 1:13–15.
 24 a PTS karunia Bahasa.
 26 a moro. 10:8–19.
  b PTS Putra dan Putri 

Allah.
 27 a PTS Uskup. 
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menjadi penatua bagi gereja, akan 
diberikan kepada mereka untuk 
b membedakan segala karunia itu 
agar jangan akan ada siapa pun 
di antara kamu mengaku namun 
bukan dari Allah.

28 Dan akan terjadi bahwa dia 
yang meminta di dalam a Roh akan 
menerima di dalam Roh;

29 Agar kepada sebagian boleh 
diberikan untuk memiliki segala 
karunia itu, agar boleh ada kepala, 
supaya setiap anggota boleh diun-
tungkan olehnya.

30 Dia yang a meminta di dalam 

b Roh meminta menurut c kehendak 
Allah; karenanya itu dilakukan 
bahkan seperti yang dia minta.

31 Dan lagi, Aku berfiman kepa-
damu, segala sesuatu mesti dilaku-
kan dalam nama kristus, apa pun 
yang kamu lakukan di dalam Roh;

32 Dan kamu mesti a berterima 
kasih kepada Allah di dalam Roh 
untuk berkat apa pun yang dengan-
nya kamu diberkati.

33 Dan kamu mesti menjalankan 
a kebajikan dan b kekudusan di ha-
dapan-ku secara berkelanjutan. 
Demikianlah. Amin.

BAgiAn 47

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 8 Maret 
1831 (History of the Church, 1:166). Sebelum waktu ini Oliver Cowdery telah 
bertindak sebagai sejarawan dan juru catat Gereja. John Whitmer tidak mencari 
penetapan sebagai sejarawan, tetapi, diminta untuk melayani dalam kedudukan 
ini, dia telah mengatakan bahwa dia akan mematuhi kehendak Tuhan dalam ma-
salah ini. Dia telah melayani sebagai seorang sekretaris bagi Nabi dalam mencatat 
banyak dari wahyu yang diterima di area Fayette, New York.

1–4, John Whitmer ditunjuk untuk 
menyimpan sejarah Gereja dan untuk 
menulis bagi Nabi.

LiHATlAH, adalah perlu menu-
rut-ku bahwa hamba-ku John 

hendaknya menulis dan menyim-
pan suatu a sejarah yang teratur, dan 
membantumu, hamba-ku Joseph, 
dalam menyalin segala hal yang 
akan diberikan kepadamu, sampai 

dia dipanggil untuk kewajiban 
lebih lanjut.

2 lagi, sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu bahwa dia dapat 
juga mengangkat suaranya dalam 
pertemuan, kapan pun itu akan 
arif.

3 Dan lagi, Aku berfirman kepa-
damu bahwa akan ditetapkan kepa-
danya untuk menyimpan catatan dan 
sejarah gereja secara berkelanjutan; 

 27 b PTS karunia 
Pembedaan.

 28 a A&P 88:64–65.
 30 a A&P 50:29.
  b PTS Roh kudus.

  c 2 ne. 4:35.
 32 a 1 Taw. 16:8–15;  

1 Tes. 1:2;  
Alma 37:37;  
A&P 59:7, 21.  

PTS Terima kasih.
 33 a PTS kebajikan.
  b PTS kekudusan.
47 1 a A&P 69:2–8; 85:1–2.
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karena Oliver Cowdery telah Aku 
tetapkan pada jabatan lain.

4 karenanya, akan diberikan 

kepadanya, sejauh dia setia, oleh 
a Penghibur, untuk menulis hal-hal 
ini. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 48

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, Maret 
1831 (History of the Church, 1:166–167). Nabi telah bertanya kepada Tuhan 
sehubungan dengan cara prosedur untuk mendapatkan tanah bagi permukiman 
para Orang Suci. Ini adalah masalah penting mengingat migrasi para anggota 
Gereja dari Amerika Serikat sebelah timur, dalam kepatuhan pada perintah Tuhan 
agar mereka hendaknya berhimpun di Ohio (lihat bagian 37:1–3; 45:64).

1–3, Para Orang Suci di Ohio mesti 
berbagi tanah mereka dengan sauda-
ra-saudara mereka; 4–6, Para Orang 
Suci mesti membeli tanah, membangun 
sebuah kota, dan mengikuti nasihat para 
pejabat ketua mereka.

ADAlAH perlu bahwa kamu 
hendaknya tetap tinggal untuk 

waktu sekarang di tempat-tempat 
tinggalmu, sebagaimana itu akan 
sesuai untuk keadaanmu.

2 Dan sejauh kamu memiliki tanah, 
kamu hendaknya a memberikan  
kepada saudara-saudara dari sebe-
lah timur.

3 Dan sejauh kamu tidak memiliki 
tanah, biarkan mereka membeli 
untuk waktu sekarang di dae-
rah-daerah sekitarnya itu, seperti 
yang tampaknya baik bagi mereka, 
karena mestilah demikian perlu 
adanya bahwa mereka memiliki 
tempat untuk tinggal pada waktu  
sekarang.

4 mestilah demikian perlu adanya 
bahwa kamu menabung semua 
uang yang kamu bisa, dan bahwa 
kamu mendapatkan semua yang 
kamu bisa dalam kebenaran, agar 
pada waktunya kamu boleh di-
mungkinkan untuk a membeli tanah 
untuk warisan, b bahkan kota itu.

5 Tempat itu belum akan diung-
kapkan; tetapi setelah saudara-
saudaramu datang dari timur mesti 
ada a orang-orang tertentu yang 
ditetapkan, dan kepada mereka 
akan diberikan untuk b mengetahui 
tempat itu, atau kepada mereka itu 
akan diungkapkan.

6 Dan mereka akan ditetapkan 
untuk membeli tanah, dan membuat 
permulaan untuk meletakkan lan-
dasan a kota; dan kemudian kamu 
akan mulai dikumpulkan bersama 
keluargamu, setiap orang menurut 
b keluarganya, menurut keadaan-
nya, dan sebagaimana ditetapkan 
kepadanya oleh presidensi dan 

 4 a PTS Penghibur; Roh 
kudus.

48 2 a PTS kesejahteraan.
 4 a A&P 57:4–5.

  b A&P 42:35–36; 
45:65–67.

 5 a A&P 57:6–8.
  b A&P 57:1–3.

 6 a PTS Yerusalem Baru.
  b A&P 51:3.
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uskup gereja, menurut hukum dan 
perintah yang telah kamu terima, 

dan yang setelah ini akan kamu 
terima. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 49

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Sidney Rigdon, 
Parley P. Pratt, dan Leman Copley, di Kirtland, Ohio, Maret 1831 (History of 
the Church, 1:167–169). (Beberapa sumber sejarah memberikan tanggal wahyu 
ini sebagai Mei 1831.) Leman Copley telah memeluk Injil tetapi masih berpegang 
pada beberapa ajaran Shakers (United Society of Believers in Christ’s Second 
Appearing) (Persekutuan Masyarakat Pemercaya terhadap Penampakan Kedua 
Kristus), yang dahulu dia termasuk di dalamnya. Beberapa dari kepercayaan 
para Shaker adalah bahwa kedatangan kedua Kristus telah terjadi dan bahwa 
Dia telah menampakkan diri dalam bentuk seorang wanita, Ann Lee; baptisan 
dengan air tidak dianggap penting; makan daging babi khususnya dilarang, dan 
banyak yang tidak makan daging apa pun; dan kehidupan dengan tidak menikah 
dianggap lebih tinggi daripada pernikahan. Sebagai pengantar wahyu ini, Nabi 
menulis, “Supaya memiliki [suatu] pengertian yang lebih sempurna tentang 
pokok ini, saya bertanya kepada Tuhan, dan menerima yang berikut” (History of 
the Church, 1:167). Wahyu ini membantah sebagian dari konsep-konsep dasar 
kelompok Shaker. Saudara-saudara yang telah disebutkan sebelumnya membawa 
suatu salinan dari wahyu itu kepada komunitas Shaker (di dekat Cleveland, Ohio) 
dan membacakannya kepada mereka secara keseluruhan, tetapi ditolak.

1–7, Hari dan jam kedatangan Kristus 
akan tetap tak diketahui sampai Dia 
datang; 8–14, Manusia mesti berto-
bat, memercayai Injil, dan mematuhi 
tata cara-tata cara untuk memperoleh 
keselamatan; 15–16, Pernikahan dite-
tapkan oleh Allah; 17–21, Makan daging 
disetujui; 22–28, Sion akan tumbuh 
subur dan orang-orang Laman berme-
karan bagaikan bunga mawar sebelum 
Kedatangan Kedua.

SimAklAH firman-ku, ham-
ba-ku Sidney, dan Parley, dan le-

man; karena lihatlah, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bahwa 

Aku memberi kepadamu sebuah pe-
rintah agar kamu hendaknya pergi 
dan a mengkhotbahkan injil-ku yang 
telah kamu terima, bahkan seperti 
kamu telah menerimanya, kepada 
para Shaker.

2 lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa mereka berhasrat 
untuk mengetahui kebenaran seba-
gian, tetapi tidak seluruhnya, karena 
mereka tidak a saleh di hadapan-ku 
dan mestilah perlu bertobat.

3 karenanya, Aku mengutusmu, 
hamba-ku Sidney dan Parley, un-
tuk mengkhotbahkan injil kepada 
mereka.

49 1 a PTS khotbah.  2 a kis. 8:21.
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4 Dan hamba-ku leman akan di-
tahbiskan pada pekerjaan ini, agar 
dia boleh bertukar pikiran dengan 
mereka, tidak menurut apa yang 
telah dia terima dari mereka, tetapi 
menurut apa yang akan a diajarkan 
kepadanya olehmu para hamba-ku; 
dan dengan melakukan demikian 
Aku akan memberkatinya, jika tidak 
dia tidak akan makmur.

5 Demikianlah firman Tuhan; 
karena Aku adalah Allah, dan telah 
a mengutus Putra Tunggal-ku ke 
dunia untuk b penebusan dunia, dan 
telah menetapkan bahwa dia yang 
menerima-nya akan diselamatkan, 
dan dia yang tidak menerima-nya 
akan c dilaknat—

6 Dan mereka telah melakukan 
kepada a Putra manusia bahkan 
seperti yang mereka inginkan; dan 
Dia telah mengambil kuasa-nya 
pada b sisi kanan c kemuliaan-nya, 
dan sekarang memerintah di surga, 
dan akan memerintah sampai Dia 
turun ke bumi untuk menaruh se-
mua musuh d di bawah kaki-nya, 
yang waktunya sudah di depan 
mata—

7 Aku, Tuhan Allah, telah memfir-
mankannya; tetapi jam dan a harinya 
tak seorang pun tahu, tidak juga 
para malaikat di dalam surga, tidak 

juga mereka akan tahu sampai Dia 
datang.

8 karenanya, Aku menghendaki 
bahwa semua orang akan bertobat, 
karena semuanya berada di bawah 
a dosa, kecuali mereka yang telah 
Aku cadangkan bagi diri-ku, para 
b orang kudus yang tentangnya tidak 
kamu ketahui.

9 karenanya, Aku berfirman kepa-
damu bahwa Aku telah mengirim 
kepadamu a perjanjian-ku yang 
abadi, bahkan apa yang ada sejak 
awal.

10 Dan apa yang telah Aku jan-
jikan telah Aku genapi demikian, 
dan a bangsa-bangsa di bumi akan 
b membungkuk kepadanya; dan, jika 
tidak oleh diri mereka, mereka akan 
turun, karena apa yang sekarang 
dipermuliakan olehnya sendiri akan 
c direndahkan oleh kuasa.

11 karenanya, Aku memberi kepa-
damu sebuah perintah agar kamu 
a pergi ke antara orang-orang ini, 
dan berkata kepada mereka, seperti 
rasul-ku zaman dahulu, yang nama-
nya adalah Petrus:

12 Percayalah pada nama Tuhan 
Yesus, yang berada di atas bumi, 
dan yang akan datang, yang awal 
dan yang akhir;

13 a Bertobat dan dibaptislah dalam 

 4 a PTS injil; kebenaran.
 5 a Yoh. 3:16–17;  

A&P 132:24. PTS Yesus 
kristus—Wewenang.

  b PTS Penebus; 
Penebusan.

  c PTS laknat.
 6 a PTS Putra manusia.
  b kis. 7:55–56;  

A&P 76:20–23.
  c PTS Yesus kristus—

kemuliaan Yesus 
kristus.

  d 1 kor. 15:25;  
A&P 76:61.

 7 a mat. 24:36;  
mrk. 13:32–37;  
Why. 16:15;  
A&P 133:11.

 8 a gal. 3:22;  
mosia 16:3–5.

  b ibr. 13:2;  

3 ne. 28:25–29.
 9 a kej. 17:7; A&P 66:2. 

PTS Perjanjian yang 
Baru dan Abadi.

 10 a Za. 2:11; A&P 
45:66–69; 97:18–21.

  b Yes. 60:14.
  c mat. 23:12.
 11 a PTS Pekerjaan 

misionaris.
 13 a 3 ne. 27:19–20.
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nama Yesus kristus, menurut pe-
rintah kudus, untuk pengampunan 
akan dosa-dosa;

14 Dan barang siapa melakukan 
ini akan menerima a karunia Roh 
kudus, melalui b penumpangan 
tangan dari penatua gereja.

15 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa barang 
siapa a melarang untuk menikah 
bukanlah ditetapkan oleh Allah, 
karena b pernikahan ditetapkan oleh 
Allah bagi manusia.

16 karenanya, adalah sah bahwa 
dia mesti memiliki satu a istri, 
dan mereka berdua akan menjadi 
b satu daging, dan semua ini agar 
c bumi boleh menggenapi tujuan 
penciptaannya;

17 Dan agar itu boleh dipenuhi 
dengan seukuran jumlah manusia, 
menurut a penciptaannya b sebelum 
dunia dijadikan.

18 Dan barang siapa a melarang 
untuk berpantang dari b daging, 
bahwa orang mesti tidak makan 
yang sama itu, bukanlah ditetapkan 
oleh Allah;

19 karena, lihatlah, a binatang di 
ladang dan unggas di udara, dan 
apa yang datang dari bumi, dite-
tapkan untuk penggunaan manusia 

untuk makanan dan untuk pakaian, 
dan agar dia boleh memiliki dalam 
kelimpahan.

20 Tetapi tidaklah diberikan bahwa 
satu orang hendaknya a memiliki apa 
yang melebihi orang lain, karenanya 
b dunia berada dalam dosa.

21 Dan celakalah bagi orang yang 
a menumpahkan darah atau yang 
memboroskan daging dan tidak 
memiliki kebutuhan.

22 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa Putra 
manusia tidak a datang dalam bentuk 
seorang wanita, tidak juga seorang 
pria yang melakukan perjalanan di 
atas bumi.

23 karenanya, janganlah a ter-
tipu, tetapi teruslah dalam keta-
bahan, b menanti-nantikan langit 
terguncang, dan tanah bergetar dan 
terhuyung-huyung kian kemari 
seperti seorang yang mabuk, dan 
c lembah-lembah ditinggikan, dan 
d gunung-gunung direndahkan, 
dan tempat-tempat yang kasar 
menjadi mulus—dan semua ini 
ketika malaikat akan membunyikan 
e sangkakalanya.

24 Tetapi sebelum hari Tuhan yang 
besar akan datang, a Yakub akan 
tumbuh subur di padang belantara, 

 14 a PTS karunia Roh 
kudus.

  b PTS Penumpangan 
Tangan.

 15 a 1 Tim. 4:1–3.
  b kej. 2:18, 24;  

1 kor. 11:11. 
PTS Pernikahan.

 16 a Yakub 2:27–30.
  b kej. 2:24;  

mat. 19:5–6.
  c PTS Bumi—Diciptakan 

untuk manusia.
 17 a musa 3:4–5. 

PTS Penciptaan.
  b PTS kehidupan 

Prafana.
 18 a YAiTU meminta untuk 

berpantang.
  b kej. 9:3;  

1 Tim. 4:1–3.
 19 a A&P 89:10–13.
 20 a kis. 4:32;  

A&P 51:3; 70:14; 78:6.

  b PTS keduniawian.
 21 a TJS, kej. 9:10–15.
 22 a PTS kedatangan 

kedua Yesus kristus.
 23 a mat. 24:4–5.
  b 2 Ptr. 3:12;  

A&P 45:39.
  c Yes. 40:4;  

A&P 109:74.
  d mi. 1:3–4.
  e mat. 24:29–31.
 24 a 3 ne. 5:21–26.
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dan orang-orang laman akan b ber-
mekaran bagaikan bunga mawar.

25 Sion akan a tumbuh subur di 
atas b bukit-bukit dan bersukacita 
di atas gunung-gunung, dan akan 
dihimpun bersama ke tempat yang 
telah Aku tetapkan.

26 lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, pergilah seperti yang 
telah Aku perintahkan kepadamu; 
bertobatlah dari segala dosamu; 

a mintalah dan kamu akan mene-
rima; ketuklah dan akan dibukakan 
bagimu.

27 lihatlah, Aku akan pergi di 
depanmu dan menjadi a barisan 
belakangmu; dan Aku akan berada 
di b tengahmu, dan kamu tidak akan 
c dibingungkan.

28 lihatlah, Aku adalah Yesus 
kristus, dan Aku datang a dengan 
cepat. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 50

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, Mei 
1831 (History of the Church, 1:170–173). Nabi menyatakan bahwa beberapa 
penatua tidak mengerti pernyataan dari roh-roh yang berbeda yang tersebar luas 
di bumi dan bahwa wahyu ini diberikan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan 
khususnya atas masalah itu. Yang disebut-sebut fenomena rohani bukanlah tidak 
umum di antara anggota, beberapa dari mereka menyatakan menerima pengli-
hatan dan wahyu.

1–5, Banyak roh palsu tersebar luas di 
bumi; 6–9, Celakalah yang munafik dan 
mereka yang disingkirkan dari Gereja; 
10–14, Para penatua mesti mengkhot-
bahkan Injil dengan Roh; 15–22, Baik 
pengkhotbah maupun pendengar perlu 
diterangi oleh Roh; 23–25, Apa yang 
tidak meneguhkan bukanlah dari Allah; 
26–28, Yang setia adalah pemilik segala 
sesuatu; 29–36, Doa dari orang-orang 
yang dimurnikan dijawab; 37–46, 
Kristus adalah Gembala Yang Baik dan 
Batu Israel.

SimAklAH, hai kamu pena-
tua gereja-ku, dan pasanglah 

telinga terhadap suara Allah yang 
hidup; dan perhatikanlah firman 
kebijaksanaan yang akan diberikan 
kepadamu, menurut yang telah 
kamu minta dan sepakati bertalian 
dengan gereja, dan roh-roh yang 
telah tersebar luas di bumi.

2 lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa ada 
banyak roh yang adalah a roh-roh 
palsu, yang telah berkeliaran di atas 
bumi, menipu dunia.

3 Dan juga a Setan telah berupaya 
untuk menipumu, agar dia boleh 
menumbangkanmu.

4 lihatlah, Aku, Tuhan, telah 

 24 b Yes. 35:1–2; 2 ne. 
30:5–6; 3 ne. 21:22–25; 
A&P 3:20; 109:65.

 25 a A&P 35:24.
  b kej. 49:26;  

2 ne. 12:2–3.
 26 a A&P 88:63.
 27 a Yes. 52:12.
  b 3 ne. 20:22.
  c 1 Ptr. 2:6; A&P 84:116.

 28 a A&P 1:12.
50 2 a A&P 129.  

PTS Roh—Roh-roh 
jahat.

 3 a luk. 22:31; 3 ne. 18:18.
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memandangmu, dan telah meli-
hat kekejian di dalam gereja yang 
a mengakui nama-ku.

5 Tetapi diberkatilah mereka yang 
setia dan a bertahan, apakah dalam 
kehidupan atau dalam kematian, 
karena mereka akan mewarisi ke-
hidupan kekal.

6 Tetapi celakalah mereka yang 
adalah a penipu dan orang munafik, 
karena, demikianlah firman Tuhan, 
Aku akan membawa mereka pada 
penghakiman.

7 lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, ada a orang 
munafik di antara kamu, yang telah 
menipu sebagian orang, yang telah 
memberikan b lawan c kuasa; tetapi 
lihatlah d yang demikian akan dipu-
lihkan kembali;

8 Tetapi yang munafik akan di-
kenali dan akan a disingkirkan, 
dalam kehidupan ataupun dalam 
kematian, bahkan seperti yang Aku 
kehendaki; dan celakalah mereka 
yang disingkirkan dari gereja-ku, 
karena orang yang sama dikuasai 
oleh dunia.

9 karenanya, biarlah setiap orang 
berhati-hati agar jangan dia me-
lakukan apa yang bukan menu-
rut kebenaran dan kesalehan di 
hadapan-ku.

10 Dan sekarang, marilah, firman 

Tuhan, melalui Roh, kepada para 
penatua gereja-nya, dan marilah 
kita a bertukar pikiran bersama, agar 
kamu boleh mengerti;

11 marilah kita bertukar pikiran 
bahkan seperti seseorang saling ber-
tukar pikiran berhadapan muka.

12 Sekarang, ketika seseorang 
bertukar pikiran dia dimengerti 
oleh manusia, karena dia bertukar 
pikiran sebagai seorang manusia; 
demikian pula Aku, Tuhan, akan 
bertukar pikiran denganmu agar 
kamu boleh a mengerti.

13 karenanya, Aku Tuhan mena-
nyakan kepadamu pertanyaan ini—
kepada apa kamu a ditahbiskan?

14 Untuk mengkhotbahkan in-
jil-ku melalui a Roh, bahkan b Penghi-
bur yang diutus untuk mengajarkan 
kebenaran.

15 Dan kemudian kamu menerima 
a roh-roh yang kamu tidak dapat 
pahami, dan menerima mereka 
sebagai dari Allah; dan perihal ini 
apakah kamu dibenarkan?

16 lihatlah kamu hendaknya 
menjawab pertanyaan ini sendiri; 
walaupun demikian, Aku akan 
penuh belas kasihan kepadamu; dia 
yang lemah di antara kamu setelah 
ini akan dijadikan a kuat.

17 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, dia yang ditahbiskan 

 4 a PTS Yesus kristus—
mengambil nama 
Yesus kristus ke atas 
diri kita.

 5 a PTS Bertahan.
 6 a PTS menipu.
 7 a mat. 23:13–15;  

Alma 34:28.
  b PTS iblis.

  c mosia 27:8–9.
  d YAiTU mereka yang 

telah tertipu.
 8 a A&P 1:14; 56:3; 64:35. 

PTS Ekskomunikasi.
 10 a Yes. 1:18;  

A&P 45:10.
 12 a A&P 1:24.
 13 a PTS Penahbisan.

 14 a A&P 43:15.  
PTS mengajar—
mengajar dengan 
Roh.

  b PTS Penghibur.
 15 a PTS karunia 

Pembedaan.
 16 a Eter 12:23–27. 
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oleh-ku dan diutus untuk a meng-
khotbahkan firman kebenaran 
melalui Penghibur, di dalam Roh 
kebenaran, apakah dia mengkhot-
bahkannya melalui b Roh kebenaran 
ataukah suatu cara lain?

18 Dan jika itu melalui suatu cara 
lain bukanlah dari Allah.

19 Dan lagi, dia yang menerima 
firman kebenaran, apakah dia me-
nerimanya melalui Roh kebenaran 
ataukah suatu cara lain?

20 Jika itu suatu cara lain bukanlah 
dari Allah.

21 Oleh karena itu, mengapa ki-
ranya bahwa kamu tidak dapat 
mengerti dan mengetahui, bahwa 
dia yang menerima firman melalui 
Roh kebenaran menerimanya seba-
gaimana dikhotbahkan melalui Roh 
kebenaran?

22 karenanya, dia yang berkhotbah 
dan dia yang menerima, saling me-
ngerti, dan keduanya a diteguhkan 
dan b bersukacita bersama.

23 Dan apa yang tidak meneguh-
kan bukanlah dari Allah, dan adalah 
a kegelapan.

24 Apa yang dari Allah adalah a te-
rang; dan dia yang menerima terang, 
dan b melanjutkan di dalam Allah, 
menerima c lebih banyak terang; dan 
terang itu tumbuh makin cemerlang 

dan makin cemerlang sampai hari 
yang sempurna.

25 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, dan Aku 
memfirmankannya agar kamu boleh 
mengenali a kebenaran, agar kamu 
boleh menghalau kegelapan dari 
antara kamu;

26 Dia yang ditahbiskan oleh 
Allah dan diutus, orang yang sama 
ditetapkan untuk menjadi yang 
a terbesar, sekalipun dia adalah 
yang terkecil dan b hamba semua 
orang.

27 karenanya, dia adalah a pemi-
lik segala sesuatu; karena segala 
sesuatu tunduk kepadanya, baik 
di dalam surga maupun di atas 
bumi, kehidupan dan terang, Roh 
dan b kuasa, dikirim oleh kehen-
dak Bapa melalui Yesus kristus, 
Putra-nya.

28 Tetapi tak seorang pun adalah 
pemilik segala sesuatu kecuali dia 
a dimurnikan dan b dibersihkan dari 
segala dosa.

29 Dan jika kamu dimurnikan dan 
dibersihkan dari segala dosa, kamu 
akan a meminta apa pun yang kamu 
kehendaki dalam nama Yesus dan 
itu akan terjadi.

30 Tetapi ketahuilah ini, akan di-
berikan kepadamu apa pun yang 

 17 a PTS khotbah; Peker-
jaan misionaris.

  b A&P 6:15.  
PTS kebenaran; Roh 
kudus.

 22 a 1 kor. 14:26.
  b Yoh. 4:36.
 23 a PTS kegelapan 

Rohani.
 24 a 1 Yoh. 2:8–11;  

moro. 7:14–19;  
A&P 84:45–47; 88:49. 
PTS Terang kristus.

  b Yoh. 15:4–5, 10.
  c 2 ne. 28:30.
 25 a Yoh. 8:32.
 26 a mat. 23:11.
  b mrk. 10:42–45. 

PTS Pelayanan.
 27 a A&P 76:5–10, 53–60; 

84:34–41.
  b PTS kuasa.
 28 a 3 ne. 19:28–29;  

A&P 88:74–75. 
PTS murni, kemur-
nian; Pengudusan.

  b 1 Yoh. 1:7–9.
 29 a Hel. 10:5;  

A&P 46:30.  
PTS Doa.
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akan kamu minta; dan karena kamu 
ditetapkan menjadi a kepala, roh-roh 
akan tunduk kepadamu.

31 karenanya, akan terjadi, bahwa 
jika kamu melihat suatu a roh di-
nyatakan yang tidak dapat kamu 
mengerti, dan kamu tidak menerima 
roh itu, kamu hendaknya meminta 
kepada Bapa dalam nama Yesus; 
dan jika Dia tidak memberi kepa-
damu roh itu, maka kamu boleh 
mengetahui bahwa itu bukanlah 
dari Allah.

32 Dan akan diberikan kepadamu, 
a kuasa atas roh itu; dan kamu hen-
daknya mempermaklumkan terha-
dap roh itu dengan suara nyaring 
bahwa itu bukanlah dari Allah—

33 Bukan dengan tuduhan yang 
a mencerca, agar kamu tidak diku-
asai, tidak juga dengan b sesumbar 
tidak juga bersukacita, agar jangan 
kamu dicekam olehnya.

34 Dia yang menerima dari Allah, 
biarlah dia menganggapnya dari 
Allah; dan biarlah dia bersukacita 
bahwa dia dianggap oleh Allah 
layak untuk menerima.

35 Dan dengan mengindahkan dan 
melakukan hal-hal ini yang telah 
kamu terima, dan yang akan kamu 
setelah ini terima—dan a kerajaan 
diberikan kepadamu oleh Bapa, 
dan b kuasa untuk mengatasi segala 

sesuatu yang bukan ditahbiskan 
oleh-nya—

36 Dan lihatlah, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, diber-
katilah kamu yang sekarang men-
dengar firman-ku ini dari mulut 
hamba-ku, karena dosa-dosamu 
a diampuni bagimu.

37 Biarlah hamba-ku Joseph 
Wakefield, kepada siapa Aku sangat 
berkenan, dan hamba-ku a Parley P. 
Pratt pergi ke antara jemaat-jemaat 
dan menguatkan mereka dengan 
kata b imbauan;

38 Dan juga hamba-ku John Corrill, 
atau sebanyak dari para hamba-ku 
yang ditahbiskan pada jabatan ini, 
dan biarlah mereka bekerja di da-
lam a kebun anggur; dan janganlah 
biarkan seorang pun merintangi 
mereka melakukan apa yang telah 
Aku tetapkan bagi mereka—

39 karenanya, dalam hal ini ham-
ba-ku a Edward Partridge tidaklah 
dibenarkan; walaupun demikian 
biarlah dia bertobat dan dia akan 
diampuni.

40 lihatlah, kamu adalah anak-
anak kecil dan kamu tidak dapat 
a menanggung segala sesuatu seka-
rang; kamu mesti b tumbuh dalam 
c kasih karunia dan dalam pengeta-
huan tentang d kebenaran.

41 Janganlah a takut, b anak-anak 

 30 a PTS Wewenang.
 31 a 1 Yoh. 4:1.  

PTS Roh—Roh-roh 
jahat.

 32 a mat. 10:1.
 33 a Yud. 1:9.
  b A&P 84:67, 73.
 35 a PTS kerajaan Allah.
  b 1 Yoh. 4:4;  

A&P 63:20, 47.
 36 a A&P 58:42–43. 

PTS mengampuni.
 37 a PTS Parley Parker 

Pratt.
  b A&P 97:3–5.
 38 a PTS kebun Anggur 

Tuhan.
 39 a PTS Edward Partridge.

 40 a 3 ne. 17:2–3;  
A&P 78:17–18.

  b 1 kor. 3:2–3;  
A&P 19:22–23.

  c PTS kasih karunia.
  d PTS kebenaran.
 41 a 1 Yoh. 4:18.
  b PTS Putra dan Putri 

Allah.
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kecil, karena kamu adalah milik-ku, 
dan Aku telah c mengatasi dunia, dan 
kamu adalah dari mereka yang telah 
Bapa-ku d berikan kepada-ku;

42 Dan tak seorang pun dari me-
reka yang telah Bapa-ku berikan 
kepada-ku akan a hilang.

43 Dan Bapa dan Aku adalah a satu. 
Aku di dalam Bapa dan Bapa di 
dalam Aku; dan sejauh kamu telah 
menerima-ku, kamu di dalam Aku 
dan Aku di dalam kamu.

44 karenanya, Aku berada di te-
ngahmu, dan Aku adalah a gembala 
yang baik, dan b batu israel. Dia yang 
membangun di atas c batu karang ini 
d tidak akan pernah jatuh.

45 Dan masanya datang ketika 
kamu akan mendengar suara-ku 
dan a melihat-ku, dan mengetahui 
bahwa Aku ada.

46 a Berjagalah, oleh karena itu, 
agar kamu boleh b siap. Demikian-
lah. Amin.

BAgiAn 51

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Thompson, Ohio, Mei 
1831 (History of the Church, 1:173–174). Pada waktu ini para Orang Suci 
yang bermigrasi dari negara bagian-negara bagian sebelah timur mulai tiba di 
Ohio, dan menjadi perlu untuk membuat penataan yang pasti untuk permukiman 
mereka. Karena pengupayaan ini terutama sekali termasuk dalam jabatan uskup, 
Uskup Edward Partridge mencari petunjuk atas masalah itu, dan Nabi bertanya 
kepada Tuhan.

1–8, Edward Partridge ditetapkan un-
tuk mengatur tugas pengawasan dan 
hak milik; 9–12, Para Orang Suci mesti 
berurusan secara jujur dan menerima 
yang sama; 13–15, Mereka mesti memi-
liki sebuah gudang penyimpanan uskup 
dan mengatur harta milik menurut hu-
kum Tuhan; 16–20, Ohio akan menjadi 
tempat pengumpulan sementara.

SimAklAH Aku, firman Tuhan 
Al lahmu,  dan  Aku akan 

berfirman kepada hamba-ku 
a Edward Partridge, dan membe-
rikan kepadanya arahan; karena 
mestilah perlu bahwa dia menerima 
arahan bagaimana mengatur orang-
orang ini.

2 karena mestilah perlu bahwa 
mereka diatur menurut a hukum-
hukum-ku; jika tidak, mereka akan 
disingkirkan.

3 karenanya, biarlah hamba-ku 
Edward Partridge, dan mereka 

 41 c Yoh. 16:33.
  d Yoh. 10:27–29; 17:2; 

3 ne. 15:24;  
A&P 27:14; 84:63.

 42 a Yoh. 17:12;  
3 ne. 27:30–31.

 43 a Yoh. 17:20–23;  
3 ne. 11:35–36. 
PTS ke-Allah-an.

 44 a Yoh. 10:14–15. 
PTS gembala yang 
Baik.

  b kej. 49:24;  
1 Ptr. 2:4–8.  
PTS Batu Penjuru.

  c 1 kor. 10:1–4.  
PTS Batu karang; 
Yesus kristus.

  d Hel. 5:12.
 45 a A&P 67:10–13.
 46 a PTS Berjaga.
  b Alma 34:32–33.
51 1 a PTS Edward 

Partridge.
 2 a A&P 42:30–39; 105:5. 

PTS mempersucikan.
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yang telah dia pilih, kepada siapa 
Aku sangat berkenan, menetapkan 
bagi orang-orang ini bagian mereka, 
setiap orang a setara menurut keluar-
ganya, menurut keadaannya dan ke-
inginannya dan b kebutuhannya.

4 Dan biarlah hamba-ku Edward 
Partridge, ketika dia akan menetap-
kan seseorang bagiannya, membe-
rikan kepadanya tulisan yang akan 
menjamin kepadanya bagiannya, 
sehingga dia akan memegangnya, 
bahkan hak ini dan warisan ini di 
dalam gereja, sampai dia melanggar 
dan tidak dianggap layak melalui 
suara gereja, menurut hukum dan 
a perjanjian gereja, untuk termasuk 
dalam gereja.

5 Dan jika dia melanggar dan 
tidak dianggap layak untuk ter-
masuk dalam gereja, dia tidak akan 
memiliki kuasa untuk menuntut 
hak atas bagian itu yang telah dia 
persucikan kepada uskup bagi yang 
miskin dan membutuhkan dari 
gereja-ku; oleh karena itu, dia tidak 
akan mempertahankan pemberian 
itu, tetapi hanya akan memiliki hak 
atas bagian itu yang dihibahkan 
kepadanya.

6 Dan demikianlah segala sesuatu 
akan dijadikan pasti, a menurut 
b hukum negara.

7 Dan biarlah apa yang adalah 

kepunyaan orang-orang ini ditetap-
kan bagi orang-orang ini.

8 Dan a uang yang tersisa bagi 
orang-orang ini—biarlah ada se-
orang juru kuasa ditetapkan bagi 
orang-orang ini, untuk mengam-
bil b uang itu untuk menyediakan 
makanan dan pakaian, menurut 
keinginan orang-orang ini.

9 Dan biarlah setiap orang ber-
urusan a secara jujur, dan menjadi 
sama di antara orang-orang ini, 
dan menerima yang sama, agar 
kamu boleh menjadi b satu, bahkan 
seperti yang telah Aku perintahkan 
kepadamu.

10 Dan biarlah apa yang menjadi 
kepunyaan orang-orang ini tidak 
diambil dan diberikan kepada orang 
dari a jemaat lain.

11 karenanya, jika jemaat lain 
menghendaki menerima uang dari 
jemaat ini, biarlah mereka memba-
yar kepada jemaat ini lagi menurut 
yang akan mereka sepakati;

12 Dan ini akan dilakukan melalui 
uskup atau juru kuasa, yang akan 
ditetapkan melalui a suara jemaat.

13 Dan lagi, biarlah uskup mene-
tapkan sebuah a gudang penyim-
panan bagi jemaat ini; dan biarlah 
segala sesuatu baik berupa uang 
maupun berupa makanan, yang 
lebih daripada yang b dibutuhkan 

 3 a A&P 49:20.
  b kis. 2:44–45;  

4 ne. 1:2–3.
 4 a YAiTU Bagian 20 dan 

22 disebut Pasal dan 
Perjanjian gereja 
kristus.  
A&P 33:14; 42:13. 
PTS Perjanjian.

 6 a 1 Ptr. 2:13;  
A&P 98:5–7.

  b A&P 58:21–22.
 8 a A&P 84:104.
  b A&P 104:15–18.
 9 a PTS Jujur, kejujuran.
  b A&P 38:27. 

PTS kesatuan.
 10 a YAiTU cabang lain 

gereja atau golongan 
agama lain.

 12 a PTS Persetujuan 
Bersama.

 13 a A&P 42:55.  
PTS gudang 
Penyimpanan.

  b A&P 42:33–34, 55; 
82:17–19.



123 Ajaran dan Perjanjian 51:14–52:1

bagi keinginan orang-orang ini, 
disimpan dalam tangan uskup.

14 Dan biarlah dia juga menca-
dangkan bagi dirinya untuk ke-
inginannya sendiri, dan untuk 
keinginan keluarganya, karena dia 
akan dipekerjakan dalam melaku-
kan urusan ini.

15 Dan demikianlah Aku mem-
berikan bagi orang-orang ini suatu 
hak istimewa untuk mengatur 
diri mereka menurut a hukum-
hukum-ku.

16 Dan Aku mempersucikan bagi 
mereka a tanah ini untuk masa yang 
singkat, sampai Aku, Tuhan, akan 
menyediakan bagi mereka dengan 
cara lain, dan memerintahkan me-
reka untuk pergi dari sini;

17 Dan jam dan harinya tidak di-
berikan kepada mereka, karenanya 

biarlah mereka bertindak atas 
tanah ini seolah-olah untuk ber-
tahun-tahun, dan ini akan berba-
lik bagi mereka demi kebaikan 
mereka.

18 lihatlah, ini akan menjadi 
a sebuah contoh bagi hamba-ku 
Edward Partridge, di tempat-tempat 
lain, di dalam semua jemaat.

19 Dan barang siapa didapati se-
bagai seorang a petugas pengawasan 
yang setia, yang saleh, dan yang 
bijak akan masuk ke dalam b suka-
cita Tuhannya, dan akan mewarisi 
kehidupan kekal.

20 Sesungguhnya, Aku berfir-
man kepadamu, Aku adalah Yesus 
kristus, yang a datang dengan cepat, 
pada b jam yang tidak kamu pikir-
kan. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 52

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, kepada penatua Gereja, di 
Kirtland, Ohio, 7 Juni 1831 (History of the Church, 1:175–179). Suatu konferensi 
telah diadakan di Kirtland, mulai tanggal 3 dan berakhir tanggal 6 Juni. Pada kon-
ferensi ini penahbisan khusus yang pertama pada jabatan imam tinggi diadakan, 
dan pernyataan tertentu roh-roh palsu dan menipu dibedakan dan dihardik.

1–2, Konferensi berikutnya ditunjuk 
untuk diadakan di Missouri; 3–8, Pe-
netapan penatua tertentu untuk mela-
kukan perjalanan bersama dibuat; 9–11, 
Para penatua mesti mengajarkan apa 
yang para rasul dan nabi telah tuliskan; 
12–21, Mereka yang diterangi oleh Roh 
menghasilkan buah-buah pujian dan 

kebijaksanaan; 22–44, Berbagai penatua 
ditetapkan untuk pergi mengkhotbah-
kan Injil saat melakukan perjalanan ke 
Missouri untuk konferensi.

LiHATlAH, demikianlah firman 
Tuhan kepada penatua yang 

telah Dia a panggil dan pilih pada 

 15 a A&P 51:2.
 16 a YAiTU kirtland, area 

Ohio.
 18 a YAiTU suatu pola.

 19 a mat. 24:45–47.  
PTS Petugas 
Pengawasan.

  b PTS Sukacita.

 20 a Why. 22:6–16.
  b mat. 24:44.
52 1 a PTS Pemanggilan.
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zaman terakhir ini, melalui suara 
Roh-nya—

2 memfirmankan: Aku, Tuhan, 
akan menyingkapkan kepadamu 
apa yang Aku kehendaki yang 
hendaknya kamu lakukan sejak 
waktu ini sampai konferensi be-
rikutnya, yang akan diadakan di 
missouri, di atas a tanah yang akan 
Aku b persucikan bagi umat-ku, 
yang adalah c sisa bani Yakub, dan 
mereka yang adalah ahli waris 
menurut d perjanjian.

3 karenanya, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, biarlah 
hamba-ku Joseph Smith, Jun., dan 
Sidney Rigdon mengadakan per-
jalanan mereka sesegera persiapan 
dapat dibuat untuk meninggalkan 
rumah mereka, dan melakukan 
perjalanan ke tanah missouri.

4 Dan sejauh mereka setia ke-
pada-ku, akanlah disingkapkan 
kepada mereka apa yang akan 
mereka lakukan;

5 Dan akanlah juga, sejauh mereka 
setia, disingkapkan kepada mereka 
a tanah warisanmu.

6 Dan sejauh mereka tidak setia, 
mereka akan disingkirkan, bahkan 
seperti yang Aku kehendaki, seperti 
yang tampaknya baik bagi-ku.

7 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah ham-
ba-ku lyman Wight dan hamba-ku 

John Corrill mengadakan perjalanan 
mereka selekasnya;

8 Dan juga hamba-ku John 
murdock, dan hamba-ku Hyrum 
Smith, mengadakan perjalanan me-
reka ke tempat yang sama dengan 
melalui Detroit.

9 Dan biarlah mereka melakukan 
perjalanan dari sana mengkhot-
bahkan firman dalam perjalanan, 
mengatakan a bukan hal lain selain 
apa yang para b nabi dan rasul telah 
tuliskan, dan apa yang diajarkan 
mereka oleh c Penghibur melalui 
doa dengan iman.

10 Biarlah mereka pergi a berdua-
dua, dan demikianlah biarlah me-
reka berkhotbah dalam perjalanan 
di antara setiap jemaat, membaptis 
dengan b air, dan c penumpangan 
tangan di dekat tepi air.

11 karena demikianlah firman 
Tuhan, Aku akan mempersingkat 
pekerjaan-ku dalam a kebenaran, 
karena masanya datang ketika Aku 
akan mengirimkan penghakiman 
pada kemenangan.

12 Dan biarlah hamba-ku lyman 
Wight berhati-hati, karena Setan 
berhasrat untuk a mengayaknya 
seperti sekam.

13 Dan lihatlah, dia yang a setia 
akan dijadikan penguasa atas ba-
nyak hal.

14 Dan lagi, Aku akan memberi 

 2 a A&P 57:1–3.
  b A&P 58:57; 84:3–4.
  c mzm. 135:4;  

3 ne. 5:21–26.
  d Abr. 2:6–11.  

PTS Perjanjian 
Abraham.

 5 a A&P 57:1–3.

 9 a mosia 18:19–20.
  b A&P 42:12; 52:36. 

PTS Tulisan Suci.
  c PTS mengajar—

mengajar dengan 
Roh; Penghibur; Roh 
kudus.

 10 a mrk. 6:7;  

A&P 61:35.
  b Yoh. 1:26.
  c kis. 8:14–17.
 11 a Rm. 9:28.
 12 a luk. 22:31;  

3 ne. 18:17–18.
 13 a mat. 25:23;  

A&P 132:53.
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kepadamu sebuah pola dalam se-
gala hal, agar kamu boleh tidak 
tertipu; karena Setan tersebar luas di 
atas tanah ini, dan dia pergi menipu 
bangsa-bangsa—

15 karenanya, dia yang berdoa, 
yang rohnya a menyesal, orang yang 
sama b diterima oleh-ku jika dia me-
matuhi c tata cara-tata cara-ku.

16 Dia yang berbicara, yang roh-
nya menyesal, yang cara berba-
hasanya lembut dan meneguhkan, 
orang yang sama adalah dari Allah 
jika dia mematuhi tata cara-tata 
cara-ku.

17 Dan lagi, dia yang gemetar di 
bawah kuasa-ku akan dijadikan 
a kuat, dan akan menghasilkan buah-
buah pujian dan b kebijaksanaan, me-
nurut wahyu dan kebenaran yang 
telah Aku berikan kepadamu.

18 Dan lagi, dia yang dikuasai dan 
a tidak menghasilkan buah-buah, 
bahkan menurut pola ini, bukanlah 
dari-ku.

19 karenanya, dengan pola ini 
kamu akan a mengenali roh-roh 
dalam segala keadaan di bawah 
seluruh langit.

20 Dan masanya telah datang; 
menurut iman orang-orang itu akan 
a terjadi kepada mereka.

21 lihatlah, perintah ini diberikan 
kepada semua penatua yang telah 
Aku pilih.

22 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah 

hamba-ku a Thomas B. marsh dan 
hamba-ku Ezra Thayre mengadakan 
perjalanan mereka juga, mengkhot-
bahkan firman dalam perjalanan ke 
tanah yang sama ini.

23 Dan lagi, biarlah hamba-ku 
isaac morley dan hamba-ku Ezra 
Booth mengadakan perjalanan 
mereka, juga mengkhotbahkan 
firman dalam perjalanan ke tanah 
yang sama ini.

24 Dan lagi, biarlah hamba-ku 
a Edward Partridge dan martin 
Harris mengadakan perjalanan 
mereka bersama hamba-ku Sidney 
Rigdon dan Joseph Smith, Jun.

25 Biarlah hamba-ku David 
Whitmer dan Harvey Whitlock juga 
mengadakan perjalanan mereka, 
dan berkhotbah dalam perjalanan 
ke tanah yang sama ini.

26 Dan biarlah hamba-ku a Parley P. 
Pratt dan b Orson Pratt mengadakan 
perjalanan mereka, dan berkhotbah 
dalam perjalanan, bahkan ke tanah 
yang sama ini.

27 Dan biarlah hamba-ku Solomon 
Hancock dan Simeon Carter juga 
mengadakan perjalanan mereka ke 
tanah yang sama ini, dan berkhot-
bah dalam perjalanan.

28 Biarlah hamba-ku Edson Fuller 
dan Jacob Scott juga mengadakan 
perjalanan mereka.

29 Biarlah hamba-ku levi W. 
Hancock dan Zebedee Coltrin juga 
mengadakan perjalanan mereka.

 15 a PTS Hati yang Hancur.
  b A&P 97:8.
  c PTS Tata Cara.
 17 a A&P 66:8; 133:58.
  b PTS kebijaksanaan.

 18 a mat. 3:10.
 19 a PTS karunia 

Pembedaan.
 20 a mat. 8:5–13.
 22 a A&P 56:5. 

PTS Thomas B. marsh.
 24 a PTS Edward Partridge.
 26 a PTS Parley Parker 

Pratt.
  b PTS Orson Pratt.
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30 Biarlah hamba-ku Reynolds 
Cahoon dan Samuel H. Smith juga 
mengadakan perjalanan mereka.

31 Biarlah hamba-ku Wheeler 
Baldwin dan William Carter juga 
mengadakan perjalanan mereka.

32 Dan biarlah hamba-ku a newel 
knight dan Selah J. griffin keduanya 
ditahbiskan, dan juga mengadakan 
perjalanan mereka.

33 Ya, sesungguhnya Aku ber-
firman, biarlah semua orang ini 
mengadakan perjalanan mereka ke 
satu tempat, di beberapa lintasan 
mereka, dan satu orang hendaknya 
tidak membangun di atas a landasan 
orang lain, tidak juga melakukan 
perjalanan pada jejak orang lain.

34 Dia yang setia, orang yang 
sama akan dilindungi dan diberkati 
dengan banyak a buah.

35 Dan lagi, Aku berfirman kepa-
damu, biarlah hamba-ku Joseph 
Wakefield dan Solomon Humphrey 
mengadakan perjalanan mereka ke 
wilayah-wilayah sebelah timur;

36 Biarlah mereka bekerja bersama 
para keluarga mereka, a memak-
lumkan bukan hal-hal lain selain 
para nabi dan rasul, apa yang telah 
mereka b lihat dan dengar dan c per-
cayai dengan paling pasti, sehingga 
nubuat-nubuat boleh digenapi.

37 Sebagai akibat dari pelang-
garan, biarlah apa yang dilimpah-
kan ke atas Heman Basset a diambil 

darinya, dan ditempatkan ke atas 
kepala Simonds Ryder.

38 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah Jared 
Carter a ditahbiskan sebagai imam, 
dan juga george James ditahbiskan 
sebagai b imam.

39 Biarlah sisa dari penatua 
a mengawasi jemaat-jemaat, dan 
memaklumkan firman di daerah-
daerah sekitar mereka; dan biarlah 
mereka bekerja dengan tangan 
mereka sendiri agar tidak ada b pe-
mujaan berhala tidak juga kejahatan 
dijalankan.

40 Dan ingatlah dalam segala hal 
yang a miskin dan yang b membutuh-
kan, yang sakit dan yang sengsara, 
karena dia yang tidak melakukan 
hal-hal ini, orang yang sama bu-
kanlah murid-ku.

41 Dan lagi, biarlah hamba-ku 
Joseph Smith, Jun., dan Sidney 
Rigdon dan Edward Partridge mem-
bawa bersama mereka a rekomendasi 
dari gereja. Dan biarlah ada satu 
yang didapatkan bagi hamba-ku 
Oliver Cowdery juga.

42 Dan demikianlah, bahkan se-
perti yang telah Aku firmankan, jika 
kamu setia kamu akan berhimpun 
bersama untuk bersukacita di atas 
tanah a missouri, yang adalah tanah 
b warisanmu, yang sekarang adalah 
tanah musuhmu.

43 Tetapi, lihatlah, Aku, Tuhan, 

 32 a A&P 56:6–7.
 33 a Rm. 15:20.
 34 a Yoh. 15:16;  

A&P 18:15–16.
 36 a mosia 18:19–20;  

A&P 52:9.
  b Yoh. 3:11.

  c PTS Percaya, 
kepercayaan.

 37 a mat. 25:25–30.
 38 a A&P 79:1.
  b PTS imam, imamat 

Harun.
 39 a Alma 6:1.

  b PTS Pemujaan Berhala.
 40 a A&P 104:15–18. 

PTS miskin.
  b PTS kesejahteraan.
 41 a A&P 20:64.
 42 a PTS Sion.
  b A&P 25:2; 57:1–3.
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akan mempergegas kota itu pada 
waktunya, dan akan memahkotai 
yang setia dengan a sukacita dan 
dengan kesukacitaan.

44 lihatlah, Aku adalah Yesus 
kristus, Putra Allah, dan Aku akan 
a mengangkat mereka pada hari 
terakhir. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 53

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Algernon Sidney 
Gilbert, di Kirtland, Ohio, Juni 1831 (History of the Church, 1:179–180). Atas 
permintaan Sidney Gilbert, Nabi bertanya kepada Tuhan sehubungan dengan 
pekerjaan dan penetapan Brother Gilbert di dalam Gereja.

1–3, Pemanggilan dan pemilihan Sidney 
Gilbert di dalam Gereja mesti ditah-
biskan sebagai penatua; 4–7, Dia juga 
mesti melayani sebagai juru kuasa 
uskup.

LiHATlAH, Aku berfirman 
kepadamu, hamba-ku Sidney 

gilbert, bahwa Aku telah mende-
ngar doa-doamu; dan kamu telah 
meminta kepada-ku sehingga itu 
akan disingkapkan kepadamu, 
dari Tuhan Allahmu, mengenai 
pemanggilan dan a pemilihanmu 
di dalam gereja, yang telah Aku, 
Tuhan, bangkitkan pada zaman 
terakhir ini.

2 lihatlah, Aku, Tuhan, yang telah 
a disalibkan bagi dosa-dosa dunia, 
memberi kepadamu sebuah pe-
rintah bahwa kamu hendaknya 
b meninggalkan dunia.

3 Ambillah ke atas dirimu penah-
bisan-ku, bahkan sebagai penatua, 
untuk mengkhotbahkan iman dan 

pertobatan dan a pengampunan akan 
dosa-dosa, menurut firman-ku, dan 
penerimaan Roh kudus melalui 
b penumpangan tangan;

4 Dan juga untuk menjadi a juru 
kuasa bagi gereja ini di tempat 
yang akan ditetapkan oleh uskup, 
menurut perintah-perintah yang 
akan diberikan setelah ini.

5 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, kamu hen-
daknya mengadakan perjalananmu 
bersama hamba-ku Joseph Smith, 
Jun., dan Sidney Rigdon.

6 lihatlah, inilah tata cara-tata 
cara pertama yang akan kamu 
terima; dan sisanya akan disingkap-
kan pada masa yang akan datang, 
menurut kerjamu di dalam kebun 
anggur-ku.

7 Dan lagi, Aku menghendaki 
bahwa kamu hendaknya belajar 
bahwa hanya dia yang diselamat-
kan yang a bertahan sampai akhir. 
Demikianlah. Amin.

 43 a PTS Sukacita.
 44 a A&P 88:96–98.
53 1 a PTS Pemanggilan dan 

Pemilihan; Pemi-
lihan; Pilihan.

 2 a PTS Penyaliban.
  b PTS Dunia; 

keduniawian.
 3 a PTS Pengampunan 

akan Dosa-Dosa.

  b PTS Penumpangan 
Tangan.

 4 a A&P 57:6, 8–10, 
14–15; 84:113.

 7 a PTS Bertahan.
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BAgiAn 54

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Newel Knight, di 
Kirtland, Ohio, Juni 1831 (History of the Church, 1:180–181). Para anggota 
Gereja di dalam cabang di Thompson, Ohio, terbagi perihal pertanyaan yang 
berhubungan dengan persucian harta milik. Sifat mementingkan diri dan ke-
tamakan dinyatakan, dan Leman Copley telah melanggar perjanjiannya untuk 
mempersucikan tanah pertaniannya yang luas sebagai tempat warisan bagi para 
Orang Suci yang tiba dari Colesville, New York. Ezra Thayre juga terlibat dalam 
persengketaan itu. Sebagai akibatnya, Newel Knight (presiden atas cabang di 
Thompson) dan penatua lain telah datang kepada Nabi menanyakan bagaimana 
harus melangkah. Nabi bertanya kepada Tuhan dan menerima wahyu ini. (Lihat 
bagian 56, yang adalah kelanjutan dari masalah itu.)

1–6, Para Orang Suci mesti menaati 
perjanjian Injil untuk memperoleh belas 
kasihan; 7–10, Mereka mesti bersabar 
dalam kesukaran.

LiHATlAH, demikianlah firman 
Tuhan, bahkan a Alfa dan Omega, 

yang awal dan yang akhir, bahkan 
Dia yang telah b disalibkan bagi 
dosa-dosa dunia—

2 lihatlah, sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepadamu, 
hamba-ku newel knight, kamu 
hendaknya berdiri teguh dalam 
jabatan yang kepadanya telah Aku 
tetapkan kamu.

3 Dan jika saudara-saudaramu 
berhasrat untuk lolos dari musuh 
mereka, biarlah mereka bertobat 
dari segala dosa mereka, dan men-
jadi benar-benar a rendah hati di 
hadapan-ku dan menyesal.

4 Dan karena a perjanjian yang me-
reka buat kepada-ku telah dilanggar, 

demikian pula itu telah menjadi 
b batal dan tak berdampak.

5 Dan celakalah dia oleh siapa  
a kesalahan ini datang, karena ada-
lah lebih baik baginya bahwa dia 
telah dibenamkan di kedalaman 
laut.

6 Tetapi diberkatilah mereka yang 
telah menaati perjanjian dan mene-
pati perintah, karena mereka akan 
mendapatkan a belas kasihan.

7 karenanya, pergilah sekarang 
dan larikanlah diri dari tanah itu, 
agar jangan musuhmu datang ke 
atas dirimu; dan adakanlah perjalan-
anmu, dan tetapkanlah siapa yang 
kamu kehendaki untuk menjadi 
pemimpinmu, dan untuk membayar 
uang bagimu.

8 Dan demikianlah kamu hendak-
nya mengadakan perjalananmu ke 
daerah-daerah arah barat, ke tanah 
a missouri, ke perbatasan orang-
orang laman.

54 1 a Why. 1:8;  
A&P 19:1.  
PTS Alfa dan Omega.

  b PTS Penyaliban.

 3 a PTS Rendah Hati, 
kerendahan Hati.

 4 a A&P 42:30–39. 
PTS mempersucikan.

  b A&P 58:32–33.
 5 a mat. 18:6–7.
 6 a PTS Belas kasihan.
 8 a A&P 52:42.
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9 Dan setelah kamu melakukan 
perjalanan, lihatlah, Aku berfirman 
kepadamu, upayakanlah kamu 
a mata pencaharian seperti orang-
orang, sampai Aku mempersiapkan 
sebuah tempat bagimu.

10 Dan lagi, a bersabarlah dalam 

kesukaran sampai Aku b datang; dan, 
lihatlah, Aku datang dengan cepat, 
dan pahala-ku ada bersama-ku, 
dan mereka yang telah c mencari-ku 
sejak dini akan menemukan d istira-
hat bagi jiwa mereka. Demikianlah. 
Amin.

BAgiAn 55

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada William W. Phelps, 
di Kirtland, Ohio, Juni 1831 (History of the Church, 1:184–186). William W. 
Phelps, seorang pencetak, dan keluarganya baru saja tiba di Kirtland, dan Nabi 
mencari Tuhan untuk informasi mengenai dia.

1–3, W. W. Phelps dipanggil dan dipi-
lih untuk dibaptis, untuk ditahbiskan 
sebagai penatua, dan untuk mengkhot-
bahkan Injil; 4, Dia mesti juga menulis 
buku untuk anak-anak di sekolah-seko-
lah Gereja; 5–6, Dia mesti melakukan 
perjalanan ke Missouri, yang akan 
menjadi area kerjanya.

LiHATlAH, demikianlah firman 
Tuhan kepadamu, hamba-ku 

William, ya, bahkan Tuhan seluruh 
a bumi, engkau dipanggil dan dipilih; 
dan setelah engkau b dibaptis dengan 
air, yang jika kamu lakukan dengan 
suatu pandangan tunggal pada 
kemuliaan-ku, kamu akan mem-
peroleh pengampunan akan dosa-
dosamu dan penerimaan Roh kudus 
melalui c penumpangan tangan;

2 Dan kemudian engkau akan 
ditahbiskan oleh tangan hamba-ku 

Joseph Smith, Jun., untuk menjadi 
penatua bagi gereja ini, untuk meng-
khotbahkan pertobatan dan a peng-
ampunan akan dosa-dosa dengan 
cara baptisan dalam nama Yesus 
kristus, Putra Allah yang hidup.

3 Dan ke atas siapa pun kamu 
akan tumpangkan tanganmu, jika 
mereka menyesal di hadapan-ku, 
kamu akan memiliki kuasa untuk 
memberikan Roh kudus.

4 Dan lagi, kamu akan ditahbiskan 
untuk membantu hamba-ku Oliver 
Cowdery melakukan pekerjaan 
mencetak, dan menyeleksi dan me-
nulis a buku untuk sekolah-sekolah 
di dalam gereja ini, agar anak-anak 
kecil juga boleh menerima petunjuk 
di hadapan-ku yang menyenangkan 
bagi-ku.

5 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, untuk alasan 

 9 a 1 Tes. 4:11.
 10 a PTS Sabar, kesabaran.
  b Why. 22:12.  

PTS kedatangan  
kedua Yesus kristus.

  c Ams. 8:17.  

PTS Doa.
  d mat. 11:28–30. 

PTS istirahat.
55 1 a Ul. 10:14;  

1 ne. 11:6;  
2 ne. 29:7.

  b PTS Baptis, Baptisan.
  c PTS Penumpangan 

Tangan.
 2 a PTS Pengampunan 

akan Dosa-Dosa.
 4 a A&P 88:118; 109:7, 14.
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ini kamu akan mengadakan perja-
lananmu bersama hamba-ku Joseph 
Smith, Jun., dan Sidney Rigdon, 
agar kamu boleh a ditempatkan di 
tanah warisanmu untuk melakukan 
pekerjaan ini.

6 Dan lagi, biarlah hamba-ku 
Joseph Coe juga mengadakan perja-
lanannya bersama mereka. Sisanya 
akan disingkapkan setelah ini, bah-
kan seperti yang Aku kehendaki. 
Amin.

BAgiAn 56

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, Juni 
1831 (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, yang telah ditetapkan 
untuk melakukan perjalanan ke Missouri bersama Thomas B. Marsh (lihat bagian 
52:22), tak sanggup untuk memulai misinya ketika orang yang terakhir siap. 
Elder Thayre tidak siap untuk pergi dalam perjalanannya karena keterlibatannya 
dalam persoalan di Thompson, Ohio (lihat uraian judul untuk bagian 54). Tuhan 
menjawab pertanyaan Nabi atas masalah itu dengan memberikan wahyu ini.

1–2, Para Orang Suci mesti memikul sa-
lib mereka dan mengikuti Tuhan untuk 
memperoleh keselamatan; 3–13, Tuhan 
memerintahkan dan mencabut, dan 
yang tidak patuh dienyahkan; 14–17, 
Celakalah yang kaya yang tidak mau 
menolong yang miskin, dan celakalah 
yang miskin yang hatinya tidak hancur; 
18–20, Diberkatilah yang miskin yang 
murni hatinya, karena mereka akan 
mewarisi bumi.

SimAklAH, hai kamu orang-
orang yang a mengakui nama-ku, 

firman Tuhan Allahmu; karena 
lihatlah, amarah-ku tersulut ter-
hadap yang memberontak, dan 
mereka akan mengetahui lengan-ku 
dan keberangan-ku, pada hari 

b pengunjungan dan kemurkaan ke 
atas bangsa-bangsa.

2 Dan dia yang tidak mau memi-
kul a salibnya dan b mengikuti-ku, 
dan menaati perintah-perintah-ku, 
orang yang sama tidak akan 
diselamatkan.

3 lihatlah, Aku, Tuhan, meme-
rintahkan; dan dia yang tidak mau 
a mematuhi akan b disingkirkan pada 
waktu-ku sendiri yang tepat, setelah 
Aku perintahkan dan perintah itu 
dilanggar.

4 karenanya Aku, Tuhan, meme-
rintahkan dan a mencabut, seperti 
yang tampaknya baik bagi-ku; dan 
semua ini akan dipertanggungja-
wabkan ke atas kepala yang b mem-
berontak, firman Tuhan.

 5 a Am. 9:15.
56 1 a A&P 41:1.
  b Yes. 10:3–4;  

morm. 9:2;  
A&P 1:13–14; 124:10.

 2 a luk. 14:27.

  b 1 Ptr. 2:21;  
2 ne. 31:10–13;  
moro. 7:11.  
PTS Yesus kristus—
Teladan dari Yesus 
kristus.

 3 a PTS Patuh, 
kepatuhan.

  b A&P 1:14–16; 50:8.
 4 a A&P 58:31–33.
  b PTS Pemberontakan.
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5 karenanya, Aku mencabut pe-
rintah yang diberikan kepada ham-
ba-ku a Thomas B. marsh dan Ezra 
Thayre, dan memberikan sebuah 
perintah baru kepada hamba-ku 
Thomas, agar dia hendaknya meng-
adakan perjalanannya selekasnya 
ke tanah missouri, dan hamba-ku 
Selah J. griffin akan juga pergi 
bersamanya.

6 karena lihatlah, Aku mencabut 
perintah yang diberikan kepada 
hamba-ku Selah J. griffin dan ne-
wel knight, sebagai akibat dari 
kedegilan umat-ku yang berada 
di Thompson, dan pemberontakan 
mereka.

7 karenanya, biarlah hamba-ku 
newel knight tetap tinggal ber-
sama mereka; dan sebanyak yang 
menghendaki pergi bolehlah pergi, 
yang menyesal di hadapan-ku, dan 
dipimpin olehnya ke tanah yang 
telah Aku tetapkan.

8 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa ham-
ba-ku Ezra Thayre mesti bertobat 
dari a kesombongannya, dan dari 
sifatnya yang mementingkan diri, 
dan mematuhi perintah terdahulu 
yang telah Aku berikan kepadanya 
mengenai tempat yang di atasnya 
dia tinggal.

9 Dan jika dia akan melakukan 
ini, karena hendaknya tidak ada 
pembagian yang dibuat atas tanah 
itu, dia masih akan ditetapkan untuk 
pergi ke tanah missouri;

10 Jika tidak dia hendaknya mene-
rima uang yang telah dia bayar, dan 
hendaknya meninggalkan tempat 
itu, dan hendaknya a disingkirkan 
dari gereja-ku, firman Tuhan Allah 
Semesta Alam;

11 Dan walaupun langit dan bumi 
berlalu, firman ini tidak akan a ber-
lalu, tetapi akan digenapi.

12 Dan jika hamba-ku Joseph 
Smith, Jun., mestilah perlu memba-
yar uang itu, lihatlah, Aku, Tuhan, 
akan membayarnya kepadanya 
lagi di tanah missouri, agar mereka 
yang dari siapa dia akan menerima 
boleh diberi imbalan lagi menurut 
apa yang mereka lakukan;

13 karena menurut apa yang me-
reka lakukan mereka akan mene-
rima, bahkan dengan tanah untuk 
warisan mereka.

14 lihatlah, demikianlah firman 
Tuhan kepada umat-ku—kamu me-
miliki banyak hal untuk dilakukan 
dan untuk bertobat darinya; karena 
lihatlah, dosa-dosamu telah naik 
kepada-ku, dan tidak termaafkan, 
karena kamu berupaya untuk a me-
nasihati dengan caramu sendiri.

15 Dan hatimu tidak puas. Dan 
kamu tidak mematuhi kebenaran, 
tetapi menikmati a kesenangan da-
lam ketidaksalehan.

16 Celakalah kamu a orang-orang 
kaya, yang tidak mau b memberikan 
harta kekayaanmu kepada yang 
c miskin, karena d kekayaanmu akan 
menggerogoti jiwamu; dan ini akan 

 5 a PTS Thomas B. marsh.
 8 a PTS kesombongan.
 10 a PTS Ekskomunikasi.
 11 a 2 ne. 9:16.

 14 a Yakub 4:10.
 15 a Alma 41:10;  

3 ne. 27:11.
 16 a Yer. 17:11; 2 ne. 9:30.

  b PTS Sedekah.
  c Ams. 14:31; Alma 

5:55–56. PTS miskin.
  d Yak. 5:3.
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menjadi ratapanmu pada hari pe-
ngunjungan, dan penghakiman, dan 
keberangan: e Panen telah berlalu, 
musim panas telah berakhir, dan 
jiwaku tidak diselamatkan!

17 Celakalah kamu a orang-orang 
miskin, yang hatinya tidak hancur, 
yang rohnya tidak menyesal, dan 
yang perutnya tidak puas, dan yang 
tangannya tidak tahan dari me-
nyambar barang-barang orang lain, 
yang matanya penuh b ketamakan, 
dan yang tidak mau bekerja dengan 
tanganmu sendiri!

18 Tetapi diberkatilah yang a miskin 
yang murni hatinya, yang hatinya 

b hancur, dan yang rohnya menyesal, 
karena mereka akan melihat c kera-
jaan Allah datang dalam kuasa dan 
kemuliaan yang besar untuk pembe-
basan mereka; karena ketambunan 
d bumi akan menjadi milik mereka.

19 karena lihatlah, Tuhan akan 
datang, dan a ganjaran-nya akan 
ada bersama-nya, dan Dia akan 
memberi pahala setiap orang, dan 
yang miskin akan bersukacita;

20 Dan angkatan-angkatan mereka 
akan a mewarisi bumi dari angkatan 
ke angkatan, selama-lamanya. Dan 
sekarang Aku mengakhiri berfirman 
kepadamu. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 57

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Sion, Jackson County, 
Missouri, 20 Juli 1831 (History of the Church, 1:189–190). Sesuai dengan 
perintah Tuhan (bagian 52), para penatua telah melakukan perjalanan dari 
Kirtland ke Missouri dengan banyak pengalaman yang berbagai macam dan 
sejumlah pertentangan. Saat merenungkan keadaan orang-orang Laman dan 
kurangnya peradaban, kehalusan budi pekerti, dan agama di antara orang-orang 
itu secara umum, Nabi berseru: “Kapankah padang belantara akan bermekaran 
bagaikan bunga mawar? Kapankah Sion akan dibangun dalam kemuliaannya, 
dan di manakah bait suci-Mu akan berdiri, yang ke mana segala bangsa akan 
datang pada zaman terakhir?” (History of the Church, 1:189). Sesudah itu dia 
menerima wahyu ini.

1–3, Independence, Missouri, adalah 
tempat untuk Kota Sion dan bait suci; 
4–7, Para Orang Suci mesti membeli 
tanah dan menerima warisan di area 
itu; 8–16, Sidney Gilbert mesti men-
dirikan sebuah toko, W. W. Phelps 
mesti menjadi pencetak, dan Oliver 

Cowdery mesti mengedit materi untuk 
penerbitan.

SimAklAH, hai kamu penatua ge-
reja-ku, firman Tuhan Allahmu, 

yang telah berhimpun bersama, 
menurut perintah-perintah-ku, 

 16 e Yer. 8:20; Alma 
34:33–35; A&P 45:2.

 17 a mosia 4:24–27;  
A&P 42:42; 68:30–32.

  b PTS Damba, 

mendambakan.
 18 a mat. 5:3, 8; luk. 6:20; 

3 ne. 12:3.  
PTS miskin.

  b PTS Hati yang Hancur.

  c PTS kerajaan Allah.
  d PTS Bumi.
 19 a Why. 22:12; A&P 1:10.
 20 a mat. 5:5;  

A&P 45:56–58.
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di tanah ini, yang adalah tanah 
a missouri, yang adalah b tanah yang 
telah Aku tetapkan dan c persucikan 
untuk d pengumpulan para orang 
suci.

2 karenanya, inilah tanah yang 
dijanjikan, dan a tempat untuk kota 
b Sion.

3 Dan demikianlah firman Tuhan 
Allahmu, jika kamu menghendaki 
menerima kebijaksanaan inilah ke-
bijaksanaan. lihatlah, tempat yang 
sekarang disebut independence 
adalah tempat pusat; dan bidang 
tanah untuk a bait suci yang terle-
tak di arah barat, di atas sebidang 
lahan yang tidak jauh dari gedung 
pengadilan.

4 karenanya, adalah kebijaksanaan 
bahwa tanah itu akan a dibeli oleh 
para orang suci, dan juga setiap 
bidang yang terletak di arah barat, 
bahkan ke garis yang memben-
tang secara langsung antara b orang 
Yahudi dan orang bukan israel;

5 Dan juga setiap bidang yang 
berbatasan dengan padang rumput, 
sejauh para murid-ku dimungkin-
kan untuk a membeli tanah. lihatlah, 
ini adalah kebijaksanaan, agar me-
reka boleh b mendapatkannya untuk 
warisan abadi.

6 Dan biarlah hamba-ku Sidney 
gilbert berdiri pada jabatan yang 
kepadanya telah Aku tetapkan dia, 

untuk menerima uang, untuk men-
jadi a juru kuasa bagi gereja, untuk 
membeli tanah di seluruh daerah 
sekitarnya, sejauh dapat dilakukan 
dalam kebenaran, dan sebagaimana 
akan kebijaksanaan arahkan.

7 Dan biarlah hamba-ku a Edward 
Partridge berdiri pada jabatan yang 
kepadanya telah Aku tetapkan dia, 
dan b membagi kepada para orang 
suci warisan mereka, bahkan seperti 
yang telah Aku perintahkan; dan 
juga mereka yang telah dia tetapkan 
untuk membantunya.

8 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah ham-
ba-ku Sidney gilbert menempatkan 
dirinya di tempat ini, dan mendi-
rikan sebuah toko, agar dia boleh 
menjual barang-barang tanpa peni-
puan, agar dia boleh mendapatkan 
uang untuk membeli tanah demi ke-
baikan para orang suci, dan agar dia 
boleh mendapatkan benda-benda 
apa pun yang para murid mungkin 
butuhkan untuk menempatkan 
mereka di warisan mereka.

9 Dan juga biarlah hamba-ku 
Sidney gilbert mendapatkan surat 
izin—lihatlah inilah kebijaksanaan, 
dan barang siapa membaca biarlah 
dia mengerti—agar dia boleh me-
ngirim barang-barang juga kepada 
orang-orang, bahkan melalui siapa 
yang dia kehendaki sebagai juru 

57 1 a A&P 52:42.
  b A&P 29:7–8; 45:64–66.
  c A&P 61:17.
  d PTS israel—Pengum-

pulan israel.
 2 a A&P 28:9; 42:9, 62.
  b PTS Sion.
 3 a A&P 58:57; 97:15–17.

 4 a A&P 48:4.
  b YAiTU “orang Yahudi” 

di sini merujuk 
kepada orang-orang 
laman, dan “orang 
bukan israel” kepada 
para pemukim berku-
lit putih.

 5 a A&P 58:49, 51; 
101:68–74.

  b A&P 56:20.
 6 a A&P 53.
 7 a A&P 58:24. 

PTS Edward 
Partridge.

  b A&P 41:9–11; 58:14–18.
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tulis yang dipekerjakan dalam 
pelayanannya;

10 Dan demikianlah sediakanlah 
bagi para orang suci-ku, agar in-
jil-ku boleh dikhotbahkan kepada 
mereka yang duduk dalam a kege-
lapan dan di daerah dan b bayangan 
kematian.

11 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah ham-
ba-ku a William W. Phelps ditempat-
kan di tempat ini, dan ditegakkan 
sebagai b pencetak bagi gereja.

12 Dan tengoklah, jika dunia me-
nerima tulisannya—lihatlah inilah 
kebijaksanaan—biarlah dia men-
dapatkan apa pun yang bisa dia 
dapatkan dalam kesalehan, demi 
kebaikan para orang suci.

13 Dan biarlah hamba-ku a Oliver 
Cowdery membantunya, bahkan 
seperti yang telah Aku perintah-
kan, di tempat apa pun yang akan 
Aku tetapkan kepadanya, untuk 

menyalin, dan untuk mengoreksi, 
dan menyeleksi, agar segala hal 
boleh menjadi benar di hadapan-ku, 
seperti akan dibuktikan oleh Roh 
melalui dia.

14 Dan demikian biarlah mereka 
yang tentang siapa telah Aku fir-
mankan ditempatkan di tanah Sion, 
selekas sebisanya, bersama keluarga 
mereka, untuk melakukan hal-hal 
itu bahkan seperti yang telah Aku 
firmankan.

15 Dan sekarang, mengenai pe-
ngumpulan itu—Biarlah uskup 
dan juru kuasa membuat persiapan 
untuk para keluarga itu yang telah 
diperintahkan untuk datang ke 
tanah ini, sesegera mungkin, dan 
menempatkan mereka di warisan 
mereka.

16 Dan kepada sisanya baik pe-
natua maupun anggota petunjuk 
lebih lanjut akan diberikan setelah 
ini. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 58

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Sion, Jackson County, 
Missouri, 1 Agustus 1831 (History of the Church, 1:190–195). Pada Sabat per-
tama setelah tibanya Nabi dan rombongannya di Jackson County, Missouri, suatu 
kebaktian keagamaan diadakan, dan dua anggota diterima melalui baptisan. Selama 
minggu itu, beberapa dari para Orang Suci Colesville dari Cabang Thompson dan 
yang lainnya tiba (lihat bagian 54). Banyak yang sangat berhasrat untuk mempelajari 
kehendak Tuhan mengenai mereka di tempat pengumpulan yang baru.

1–5, Mereka yang bertahan dalam 
kesukaran akan dimahkotai dengan 
kemuliaan; 6–12, Para Orang Suci 
mesti bersiap bagi pernikahan Anak 

Domba dan perjamuan malam Tuhan; 
13–18, Uskup adalah hakim di Israel; 
19–23, Para Orang Suci mesti mema-
tuhi hukum negara; 24–29, Manusia 

 10 a Yes. 9:1;  
mat. 4:16.  
PTS kegelapan 

Rohani.
  b mzm. 23:4.
 11 a PTS William W. 

Phelps.
  b A&P 58:37, 40–41.
 13 a PTS Oliver Cowdery.
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hendaknya menggunakan hak pilihan 
mereka untuk melakukan yang baik; 
30–33, Tuhan memerintahkan dan men-
cabut; 34–43, Untuk bertobat, manusia 
mesti mengakui dan meninggalkan 
dosa-dosa mereka; 44–58, Para Orang 
Suci mesti membeli warisan mereka 
dan berkumpul di Missouri; 59–65, 
Injil mesti dikhotbahkan kepada setiap 
makhluk.

SimAklAH, hai kamu penatua 
gereja-ku, dan pasanglah telinga 

terhadap firman-ku, dan belajarlah 
dari-ku apa yang Aku kehendaki 
mengenai kamu, dan juga menge-
nai a tanah ini ke mana Aku telah 
mengutusmu.

2 karena sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, diberkatilah 
dia yang a menaati perintah-perin-
tah-ku, apakah dalam kehidupan 
atau dalam b kematian; dan dia yang 
c setia dalam d kesukaran, pahala 
orang yang sama itu lebih besar di 
dalam kerajaan surga.

3 kamu tidak dapat melihat de-
ngan mata alamimu, untuk waktu 
sekarang ini, rancangan a Allahmu 
mengenai hal-hal itu yang akan 
datang setelah ini, dan b kemuliaan 
yang akan mengikuti setelah banyak 
kesukaran.

4 karena setelah banyak a kesu-
karan datanglah b berkat. karenanya 
masanya akan datang saat kamu 

akan c dimahkotai dengan banyak 
d kemuliaan; jamnya belumlah tiba, 
tetapi sudah di depan mata.

5 ingatlah ini, yang Aku beritahu-
kan kepadamu sebelumnya, agar 
kamu boleh a menempatkannya ke 
dalam hati, dan menerima apa yang 
akan mengikuti.

6 lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, untuk alasan 
ini Aku telah mengutusmu—agar 
kamu boleh patuh, dan agar hatimu 
boleh a dipersiapkan untuk membe-
rikan b kesaksian tentang apa yang 
akan datang.

7 Dan juga agar kamu boleh dihor-
mati dalam meletakkan landasan, 
dan dalam memberikan kesaksian 
tentang tanah yang di atasnya a Sion 
Allah akan berdiri;

8 Dan juga agar sebuah perjamuan 
santapan terlezat boleh dipersiap-
kan bagi yang a miskin; ya, sebuah 
perjamuan santapan terlezat, anggur 
dengan b endapan yang disaring 
dengan baik, agar bumi boleh me-
ngetahui bahwa mulut para nabi 
tidak akan gagal;

9 Ya, sebuah perjamuan malam 
rumah Tuhan, dipersiapkan dengan 
baik, ke mana segala bangsa akan 
diundang.

10 Pertama, yang kaya dan yang 
terpelajar, yang bijak dan yang 
mulia;

11 Dan setelah itu datanglah hari 

58 1 a A&P 57:1–8.
 2 a mosia 2:22.
  b 1 Ptr. 4:6.
  c 2 Tes. 1:4.
  d PTS kemalangan.
 3 a PTS ke-Allah-an.
  b PTS kemuliaan.

 4 a mzm. 30:6;  
A&P 101:2–7;  
103:11–14; 109:76.

  b PTS Berkat.
  c PTS mahkota; 

Permuliaan.
  d Rm. 8:17–18;  

A&P 136:31.
 5 a Ul. 11:18–19.
 6 a A&P 29:8.
  b PTS kesaksian.
 7 a PTS Sion.
 8 a PTS miskin.
  b Yes. 25:6.
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kekuasaan-ku; kemudian akanlah 
yang miskin, yang lumpuh, dan 
yang buta, dan yang tuli, datang 
ke a pernikahan Anak Domba, dan 
ikut serta dalam b perjamuan ma-
lam Tuhan, yang dipersiapkan 
untuk hari yang besar yang akan 
datang.

12 lihatlah, Aku, Tuhan, telah 
memfirmankannya.

13 Dan agar a kesaksian itu boleh 
menyebar luas dari Sion, ya, dari 
mulut kota pusaka Allah—

14 Ya, untuk alasan ini Aku telah 
mengutusmu kemari, dan telah 
menyeleksi hamba-ku a Edward 
Partridge, dan telah menetapkan 
bagi dia misinya di tanah ini.

15 Tetapi jika dia tidak bertobat 
dari dosa-dosanya, yang adalah 
ketidakpercayaan dan kebutaan 
hati, biarlah dia mengindahkan agar 
jangan dia a jatuh.

16 lihatlah misinya diberikan 
kepadanya, dan itu tidak akan 
diberikan lagi.

17 Dan barang siapa berdiri dalam 
misi ini ditetapkan untuk menjadi 
a hakim di israel, seperti adanya 
pada zaman dahulu, untuk mem-
bagikan tanah pusaka Allah kepada 
b anak-anak-nya;

18 Dan untuk menghakimi umat-
nya dengan kesaksian orang saleh, 
dan dengan bantuan para penasi-
hatnya, menurut hukum-hukum 

kerajaan yang diberikan oleh para 
a nabi Allah.

19 Dan sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, hukum-ku hendak-
nya ditaati di tanah ini.

20 Janganlah biarkan seorang 
pun berpikir dia adalah penguasa; 
tetapi biarlah Allah memerintah dia 
yang menghakimi, menurut nasihat 
dari kehendak-nya sendiri, atau, 
dengan perkataan lain, dia yang 
menasihati atau duduk di atas kursi 
penghakiman.

21 Janganlah biarkan seorang pun 
melanggar a hukum negara, karena 
dia yang menaati hukum Allah tidak 
perlu melanggar hukum negara.

22 karenanya, tunduklah pada 
kekuasaan yang ada, sampai a Dia 
memerintah yang merupakan hak-
nya untuk memerintah, dan me-
nundukkan semua musuh di bawah 
kaki-nya.

23 lihatlah, a hukum-hukum yang 
telah kamu terima dari tangan-ku 
adalah hukum-hukum gereja, 
dan dalam terang ini kamu akan 
memegangnya. lihatlah, inilah 
kebijaksanaan.

24 Dan sekarang, seperti yang Aku 
firmankan mengenai hamba-ku 
Edward Partridge, tanah ini ada-
lah tanah tempat tinggalnya, dan 
mereka yang telah dia tetapkan se-
bagai penasihatnya; dan juga tanah 
tempat tinggal dia yang telah Aku 

 11 a mat. 22:1–14;  
Why. 19:9;  
A&P 65:3.

  b luk. 14:16–24.
 13 a mi. 4:2.
 14 a PTS Edward 

Partridge.

 15 a 1 kor. 10:12.
 17 a A&P 107:72–74. 

PTS Uskup.
  b PTS Putra dan Putri 

Allah.
 18 a PTS nabi.
 21 a luk. 20:22–26;  

A&P 98:4–10;  
Pk 1:12. 
PTS Pemerintahan.

 22 a PTS mesias; 
milenium; Yesus 
kristus.

 23 a PTS Hukum.
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tetapkan untuk mengawasi a gudang 
penyimpanan-ku;

25 karenanya, biarlah mereka 
membawa keluarga mereka ke ta-
nah ini, sebagaimana akan mereka 
rundingkan di antara mereka sendiri 
dan Aku.

26 karena lihatlah, adalah tidak 
pantas bahwa Aku mesti meme-
rintah dalam segala hal; karena 
dia yang dipaksa dalam segala hal, 
orang yang sama adalah hamba 
yang a malas dan bukan yang bijak; 
karenanya, dia tidak menerima 
pahala.

27 Sesungguhnya Aku berfirman, 
manusia hendaknya dengan a ber-
semangat terlibat dalam perkara 
yang baik, dan melakukan banyak 
hal dari kehendak bebas mereka 
sendiri, dan mendatangkan banyak 
kebenaran;

28 karena kuasa ada pada me-
reka, dimana mereka adalah a juru 
kuasa bagi diri mereka. Dan sejauh 
manusia melakukan yang baik 
mereka bagaimanapun tidak akan 
kehilangan pahala mereka.

29 Tetapi dia yang tidak melakukan 
apa pun sampai dia diperintahkan, 
dan menerima perintah dengan hati 
yang penuh ragu, dan menaatinya 
dengan kemalasan, orang yang 
sama a dilaknat.

30 Siapakah Aku yang a menjadi-
kan manusia, firman Tuhan, yang 
akan menganggap dia tak bersalah 

yang tidak mematuhi perintah-
perintah-ku?

31 Siapakah Aku, firman Tuhan, 
yang telah a berjanji dan tidak 
menggenapi?

32 Aku memerintahkan dan ma-
nusia tidak mematuhi; Aku a men-
cabut dan mereka tidak menerima 
berkatnya.

33 kemudian mereka berkata 
dalam hati mereka: ini bukanlah 
pekerjaan Tuhan, karena janji-janji-
nya tidak digenapi. Tetapi celakalah 
yang seperti itu, karena pahala 
mereka mengintai a di bawah, dan 
bukan dari atas.

34 Dan sekarang Aku memberi 
kepadamu arahan lebih lanjut me-
ngenai tanah ini.

35 Adalah kebijaksanaan di dalam 
Aku bahwa hamba-ku martin Harris 
hendaknya menjadi teladan bagi ge-
reja, dalam a meletakkan uangnya 
di hadapan uskup gereja.

36 Dan juga, inilah sebuah hukum 
bagi setiap orang yang datang ke 
tanah ini untuk menerima warisan; 
dan dia hendaknya melakukan 
dengan uangnya menurut yang 
hukum arahkan.

37 Dan adalah kebijaksanaan juga 
bahwa akan ada tanah yang dibeli 
di independence, untuk tempat 
gudang penyimpanan, dan juga 
untuk rumah a percetakan.

38 Dan arahan lain mengenai ham-
ba-ku martin Harris akan diberikan 

 24 a A&P 51:13; 70:7–11.
 26 a mat. 24:45–51;  

A&P 107:99–100.
 27 a PTS ketekunan; 

Pekerjaan.

 28 a PTS Hak Pilihan.
 29 a PTS laknat.
 30 a Yes. 45:9–10;  

Hel. 12:6.
 31 a A&P 1:37–38; 82:10.

 32 a A&P 56:3–4.
 33 a A&P 29:45.
 35 a A&P 42:30–32.
 37 a A&P 57:11–12. 
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kepadanya oleh Roh, agar dia boleh 
menerima warisannya seperti yang 
tampaknya baik baginya;

39 Dan biarlah dia bertobat dari 
dosa-dosanya, karena dia mencari 
a pujian dunia.

40 Dan juga biarlah hamba-ku 
a William W. Phelps berdiri pada 
jabatan yang padanya telah Aku 
tetapkan dia, dan menerima wa-
risannya di tanah ini;

41 Dan juga dia perlu bertobat, ka-
rena Aku, Tuhan, tidak terlalu berke-
nan dengannya, karena dia berupaya 
untuk unggul, dan dia tidak cukup 
lembut hati di hadapan-ku.

42 lihatlah, dia yang telah a berto-
bat dari dosa-dosanya, orang yang 
sama b diampuni, dan Aku, Tuhan, 
tidak c mengingatnya lagi.

43 Dengan ini  kamu boleh 
mengetahui jika seseorang ber-
tobat dari dosa-dosanya—lihat-
lah, dia akan a mengakuinya dan 
b meninggalkannya.

44 Dan sekarang, sesungguhnya, 
Aku berfirman mengenai sisa dari 
penatua gereja-ku, waktunya be-
lumlah tiba, untuk bertahun-tahun, 
bagi mereka untuk menerima wa-
risan mereka di tanah ini, kecuali 
mereka menghasratkannya melalui 
doa dengan iman, hanya sebagai-
mana yang akan ditetapkan kepada 
mereka oleh Tuhan.

45 karena, lihatlah, mereka akan 

a mendorong orang-orang bersama 
dari ujung-ujung bumi.

46 karenanya, berhimpunlah kamu 
bersama; dan mereka yang tidak di-
tetapkan untuk tinggal di tanah ini, 
biarlah mereka mengkhotbahkan 
injil di daerah-daerah sekitarnya; 
dan setelah itu biarlah mereka 
kembali ke rumah mereka.

47 Biarlah mereka berkhotbah 
dalam perjalanan, dan a memberikan 
kesaksian tentang kebenaran di se-
gala tempat, dan meminta kepada 
yang kaya, yang tinggi dan yang 
rendah, dan yang miskin untuk 
bertobat.

48 Dan biarlah mereka memba-
ngun a jemaat-jemaat, sejauh peng-
huni bumi akan bertobat.

49 Dan biarlah ada seorang juru 
kuasa yang ditetapkan oleh suara 
gereja, untuk jemaat di Ohio, untuk 
menerima uang untuk membeli 
tanah di a Sion.

50 Dan Aku memberi kepada 
hamba-ku Sidney Rigdon sebuah 
perintah, agar dia hendaknya a me-
nulis uraian tentang tanah Sion, dan 
pernyataan tentang kehendak Allah, 
sebagaimana yang akan disingkap-
kan oleh Roh kepadanya;

51 Dan sepucuk surat dan permo-
honan sumbangan, untuk diajukan 
kepada semua jemaat untuk men-
dapatkan uang, untuk ditaruh ke 
dalam tangan uskup, dia sendiri 

 39 a 2 ne. 26:29;  
A&P 121:34–37.

 40 a PTS William W. 
Phelps.

 42 a PTS Pertobatan.
  b Yes. 1:18. 

PTS mengampuni.
  c Yes. 43:25.
 43 a A&P 19:20; 64:7. 

PTS Pengakuan.
  b A&P 82:7.
 45 a Ul. 33:17. PTS israel—

Pengumpulan israel.
 47 a A&P 68:8.
 48 a YAiTU cabang-cabang 

gereja.
 49 a PTS Sion.
 50 a A&P 63:55–56.
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atau juru kuasa itu, seperti yang 
tampaknya baik baginya atau se-
perti yang akan dia arahkan, untuk 
membeli tanah sebagai warisan bagi 
anak-anak Allah.

52 karena, lihatlah, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, Tuhan 
menghendaki agar para murid dan 
anak-anak manusia hendaknya 
membuka hati mereka, bahkan 
untuk membeli seluruh daerah 
negeri ini, sesegera waktu akan 
mengizinkan.

53 lihatlah, inilah kebijaksanaan. 
Biarlah mereka melakukan ini agar 
jangan mereka tidak menerima 
a warisan, kecuali melalui penum-
pahan darah.

54 Dan lagi, sejauh ada tanah yang 
didapatkan, biarlah ada pekerja 
yang diutus dari segala jenis ke 
tanah ini, untuk bekerja bagi para 
orang suci Allah.

55 Biarlah segala hal ini dilakukan 
dengan tertib; dan biarlah hak isti-
mewa atas tanah itu disingkapkan 
dari waktu ke waktu, oleh uskup 
atau juru kuasa gereja.

56 Dan biarlah pekerjaan pengum-
pulan tidak dengan bergegas, tidak 
juga dengan terburu-buru; tetapi 
biarlah itu dilakukan sebagaimana 
yang akan dinasihatkan oleh para 
penatua gereja pada konferensi-
konferensi, menurut pengetahuan 
yang mereka terima dari waktu ke 
waktu.

57 Dan biarlah hamba-ku Sidney 
Rigdon mempersucikan dan 

mendedikasikan tanah ini, dan 
bidang tanah untuk a bait suci, bagi 
Tuhan.

58 Dan biarlah suatu pertemuan 
konferensi diadakan; dan setelah itu 
biarlah hamba-ku Sidney Rigdon 
dan Joseph Smith, Jun., kembali, 
dan juga Oliver Cowdery bersama 
mereka, untuk merampungkan sisa 
pekerjaan yang telah Aku tetapkan 
kepada mereka di tanah mereka 
sendiri, dan sisanya sebagaimana 
akan a diatur oleh konferensi.

59 Dan janganlah biarkan seorang 
pun kembali dari tanah ini kecuali 
dia a memberikan kesaksian dalam 
perjalanan, tentang apa yang dia 
ketahui dan percayai dengan paling 
pasti.

60 Biarlah apa yang telah dilim-
pahkan atas Ziba Peterson diambil 
darinya; dan biarlah dia berdiri 
sebagai anggota di dalam gereja, 
dan bekerja dengan tangannya 
sendiri, bersama saudara-saudara, 
sampai dia dengan cukup a didera 
karena segala dosanya; karena dia 
tidak mengakuinya, dan dia berpikir 
untuk menyembunyikannya.

61 Biarlah sisa dari penatua gereja 
ini, yang sedang datang ke tanah 
ini, yang beberapa dari mereka 
diberkati dengan sangat bahkan 
melebihi batas ukuran, juga meng-
adakan sebuah konferensi di atas 
tanah ini.

62 Dan biarlah hamba-ku Edward 
Partridge mengarahkan konferensi 
yang akan diadakan oleh mereka.

 53 a A&P 63:27–31.
 57 a A&P 57:3; 84:3–5, 31; 

97:10–17.

 58 a PTS Persetujuan 
Bersama.

 59 a PTS kesaksian.

 60 a PTS Penderaan.



140Ajaran dan Perjanjian 58:63–59:4

63 Dan biarlah mereka juga kem-
bali, mengkhotbahkan injil dalam 
perjalanan, memberikan kesaksian 
tentang hal-hal yang diungkapkan 
kepada mereka.

64 karena, sesungguhnya, suara 
itu mesti menyebar luas dari tempat 

ini ke seluruh dunia, dan ke bagian-
bagian paling jauh di bumi—injil 
mesti a dikhotbahkan kepada setiap 
makhluk, dengan b tanda-tanda 
mengikuti mereka yang percaya.

65 Dan lihatlah Putra manusia 
a datang. Amin.

BAgiAn 59

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Sion, Jackson County, 
Missouri, 7 Agustus 1831 (History of the Church, 1:196–201). Mendahului 
catatannya dari wahyu ini, Nabi menulis secara rinci tentang tanah Sion, di mana 
orang-orang pada waktu itu dihimpun. Tanah itu dipersucikan, sebagaimana 
telah Tuhan arahkan, dan tempat untuk bait suci masa depan didedikasikan. 
Tuhan membuat perintah-perintah ini khususnya berlaku untuk para Orang 
Suci di Sion.

1–4, Para Orang Suci yang setia di 
Sion akan diberkati; 5–8, Mereka mesti 
mengasihi dan melayani Tuhan dan 
menaati perintah-perintah-Nya; 9–19, 
Dengan menjaga hari Tuhan kudus, 
para Orang Suci diberkati secara du-
niawi dan secara rohani; 20–24, Yang 
saleh dijanjikan kedamaian di dunia 
ini dan kehidupan kekal di dunia yang 
akan datang.

LiHATlAH, diberkatilah, firman 
Tuhan, mereka yang telah da-

tang ke tanah ini dengan suatu a pan-
dangan tunggal pada kemuliaan-ku, 
menurut perintah-perintah-ku.

2 karena mereka yang hidup akan 
a mewarisi bumi, dan mereka yang 

b mati akan beristirahat dari segala 
kerja mereka, dan pekerjaan mereka 
akan mengikuti mereka; dan mereka 
akan menerima c mahkota di dalam 
d tempat tinggal Bapa-ku, yang telah 
Aku persiapkan bagi mereka.

3 Ya, diberkatilah mereka yang 
kakinya berdiri di atas tanah Sion, 
yang telah mematuhi injil-ku; ka-
rena mereka akan menerima untuk 
pahala mereka apa yang baik dari 
bumi, dan itu akan menghasilkan 
dalam a kekuatannya.

4 Dan mereka akan juga dimahko-
tai dengan berkat-berkat dari atas, 
ya, dan dengan perintah-perintah 
yang tidak sedikit, dan dengan 
a wahyu-wahyu pada waktunya—

 64 a PTS khotbah.
  b PTS Tanda.
 65 a PTS kedatangan 

kedua Yesus kristus.
59 1 a mat. 6:22–24;  

A&P 88:67.
 2 a mat. 5:5;  

A&P 63:20, 48–49.
  b Why. 14:13. 

PTS Firdaus; kema-
tian Jasmani.

  c PTS mahkota; 
Permuliaan.

  d Yoh. 14:2;  

A&P 72:4; 76:111;  
81:6; 98:18.

 3 a kej. 4:12;  
musa 5:37.

 4 a A&P 42:61; 76:7;  
98:12; 121:26–29. 
PTS Wahyu.
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mereka yang b setia dan c tekun di 
hadapan-ku.

5 karenanya, Aku memberikan 
kepada mereka sebuah perintah, 
memfirmankan demikian: Eng-
kau hendaknya a mengasihi Tuhan 
Allahmu dengan segenap b hatimu, 
dengan segenap daya, pikiran, dan 
kekuatanmu; dan dalam nama 
Yesus kristus engkau hendaknya 
c melayani-nya.

6 Engkau hendaknya mengasihi 
a sesamamu seperti dirimu. Jangan-
lah engkau b mencuri; janganlah juga 
berbuat c zina, tidak juga d membu-
nuh, tidak juga melakukan apa pun 
yang seperti itu.

7 Engkau hendaknya a berterima 
kasih kepada Tuhan Allahmu dalam 
segala sesuatu.

8 Engkau hendaknya memper-
sembahkan a pengurbanan kepada 
Tuhan Allahmu dalam b kesalehan, 
bahkan yang berupa hati yang han-
cur dan c roh yang menyesal.

9 Dan agar engkau boleh lebih 
sepenuhnya menjaga dirimu a tak 
ternoda dari dunia, engkau hen-
daknya pergi ke rumah doa dan 
mempersembahkan sakramenmu 
pada b hari kudus-ku;

10 karena sesungguhnya inilah 
suatu hari yang ditetapkan bagimu 

untuk beristirahat dari kerjamu, dan 
untuk a mempersembahkan baktimu 
kepada Yang mahatinggi;

11 Walaupun demikian ikrar-ik-
rarmu hendaknya dipersembahkan 
dalam kesalehan di sepanjang hari 
dan di sepanjang waktu.

12 Tetapi ingatlah bahwa pada hari 
ini, hari Tuhan, engkau hendaknya 
mempersembahkan a serahanmu 
dan sakramenmu kepada Yang ma-
hatinggi, b mengakui dosa-dosamu 
kepada saudara-saudaramu, dan di 
hadapan Tuhan.

13 Dan pada hari ini engkau hen-
daknya tidak melakukan hal lain, 
hanya biarlah makananmu diper-
siapkan dengan ketunggalan hati 
agar a puasamu boleh sempurna, 
atau, dengan perkataan lain, agar 
b sukacitamu boleh penuh.

14 Sesungguhnya, inilah puasa 
dan doa, atau dengan perkataan 
lain, kesukacitaan dan doa.

15 Dan sejauh kamu melakukan 
hal-hal ini dengan a ungkapan terima 
kasih, dengan b hati dan air muka 
yang c riang, tidak dengan banyak 
d gelak tawa, karena ini adalah dosa, 
tetapi dengan hati gembira dan air 
muka riang—

16 Sesungguhnya Aku berfirman, 
bahwa sejauh kamu melakukan ini, 

 4 b PTS layak, kelayakan.
  c PTS ketekunan.
 5 a Ul. 11:1; mat. 22:37; 

moro. 10:32;  
A&P 20:19. PTS kasih.

  b PTS Hati.
  c PTS Pelayanan.
 6 a PTS Penemanan.
  b PTS mencuri.
  c PTS Perzinaan.
  d PTS membunuh.

 7 a mzm. 92:2; Alma 
37:37; A&P 46:32. 
PTS Terima kasih.

 8 a PTS kurban.
  b PTS Saleh, kesalehan.
  c PTS Hati yang Hancur.
 9 a Yak. 1:27.
  b PTS Hari Sabat.
 10 a PTS ibadat.
 12 a YAiTU persembahan, 

apakah waktu, 

bakat, atau sarana, 
dalam pelayanan bagi 
Allah dan sesama. 
PTS kurban.

  b PTS Pengakuan.
 13 a PTS Puasa.
  b PTS Sukacita.
 15 a PTS Terima kasih.
  b kel. 25:2; A&P 64:34.
  c Ams. 17:22.
  d A&P 88:69.
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kegenapan bumi adalah milikmu, 
binatang di ladang dan unggas di 
udara, dan apa yang memanjat pada 
pohon dan berjalan di atas bumi;

17 Ya, dan tumbuhan berkhasiat, 
dan apa yang baik yang datang dari 
bumi, apakah untuk makanan atau 
untuk pakaian, atau untuk rumah, 
atau untuk lumbung, atau untuk 
kebun buah-buahan, atau untuk 
taman, atau untuk kebun anggur;

18 Ya, segala sesuatu yang datang 
dari a bumi, pada musimnya, dijadi-
kan demi manfaat dan penggunaan 
manusia, baik untuk menyenangkan 
mata maupun untuk menggembi-
rakan hati;

19 Ya, untuk makanan dan untuk 
pakaian, untuk cita rasa dan untuk 
bau, untuk menguatkan tubuh dan 
untuk menyegarkan jiwa.

20 Dan itu menyenangkan Allah 
bahwa Dia telah memberikan segala 
sesuatu ini kepada manusia; karena 

untuk tujuan inilah itu dijadikan 
untuk digunakan, dengan pertim-
bangan, tidak sampai berlebihan, 
tidak juga dengan pemerasan.

21 Dan tidak dalam apa pun ma-
nusia a bersalah terhadap Allah, atau 
tidak terhadap siapa pun kemur-
kaan-nya tersulut, kecuali mereka 
yang tidak b mengakui tangan-nya 
dalam segala sesuatu, dan tidak 
mematuhi perintah-perintah-nya.

22 lihatlah, inilah menurut hukum 
dan para nabi; karenanya, janganlah 
menyusahkan-ku lagi mengenai 
masalah ini.

23 Tetapi belajarlah bahwa dia 
yang melakukan pekerjaan a kesa-
lehan akan menerima b pahalanya, 
bahkan c kedamaian di dunia ini dan 
d kehidupan kekal di dunia yang 
akan datang.

24 Aku, Tuhan, telah memfir-
mankannya, dan Roh memberikan 
kesaksian. Amin.

BAgiAn 60

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Jackson County, 
Missouri, 8 Agustus 1831 (History of the Church, 1:201–202). Pada kejadian 
ini para penatua yang telah ditetapkan untuk kembali ke Timur berhasrat untuk 
mengetahui bagaimana mereka hendaknya memulai dan melalui rute dan cara 
apa mereka hendaknya melakukan perjalanan.

1–9, Para penatua mesti mengkhot-
bahkan Injil di dalam jemaat-jemaat 
orang jahat; 10–14, Mereka janganlah 
membuang waktu mereka, tidak juga 
mengubur talenta mereka; 15–17, 
Mereka boleh membasuh kaki mereka 

sebagai suatu kesaksian menentang 
mereka yang menolak Injil.

LiHATlAH, demikianlah firman 
Tuhan kepada penatua gereja-

nya, yang mesti kembali selekasnya 

 18 a PTS Bumi.
 21 a PTS Bersalah.
  b Ayb. 1:21.

 23 a PTS Saleh, kesalehan.
  b PTS Berkat.
  c mat. 11:28–30.  

PTS Damai, 
kedamaian.

  d A&P 14:7.



143 Ajaran dan Perjanjian 60:2–13

ke tanah dari mana mereka datang: 
lihatlah, itu menyenangkan-ku, 
bahwa kamu telah datang kemari;

2 Tetapi dengan beberapa Aku ti-
dak terlalu berkenan, karena mereka 
tidak mau membuka a mulut mereka, 
tetapi mereka b menyembunyikan 
talenta yang telah Aku berikan 
kepada mereka, karena c rasa takut 
akan manusia. Celakalah yang se-
perti itu, karena amarah-ku tersulut 
terhadap mereka.

3 Dan akan terjadi, jika mereka 
tidak lebih setia kepada-ku, akan 
a diambil, bahkan apa yang mereka 
miliki.

4 karena Aku, Tuhan, berkuasa di 
langit di atas, dan di antara a pasukan 
di bumi; dan pada hari ketika Aku 
akan menghimpun b permata-ku, 
semua orang akan tahu apakah itu 
yang menyiratkan kuasa Allah.

5 Tetapi, sesungguhnya, Aku akan 
berfirman kepadamu mengenai per-
jalananmu ke tanah dari mana kamu 
datang. Biarlah ada sebuah kapal 
dibuat, atau dibeli, seperti yang 
tampaknya baik bagimu, tidaklah 
masalah bagi-ku, dan adakanlah 
perjalananmu selekasnya ke tempat 
yang disebut St. louis.

6 Dan dari sana biarlah hamba-ku, 
Sidney Rigdon, Joseph Smith, Jun., 
dan Oliver Cowdery, mengadakan 
perjalanan mereka ke Cincinnati;

7 Dan di tempat ini biarlah mereka 
mengangkat suara mereka dan 

memaklumkan firman-ku dengan 
suara nyaring, tanpa kemurkaan 
atau keraguan, mengangkat tangan 
yang kudus ke atas diri mereka. 
karena Aku sanggup untuk menja-
dikanmu a kudus, dan dosa-dosamu 
b diampuni bagimu.

8 Dan biarlah sisanya menga-
dakan perjalanan mereka dari St. 
louis, berdua-dua, dan meng-
khotbahkan firman, tidak dengan 
bergegas, ke antara jemaat-jemaat 
orang jahat, sampai mereka kembali 
ke jemaat-jemaat dari mana mereka 
datang.

9 Dan semua ini demi kebaikan 
jemaat-jemaat itu; untuk maksud 
ini telah Aku utus mereka.

10 Dan biarlah hamba-ku a Edward 
Partridge memberikan uang yang 
telah Aku berikan kepadanya, seba-
gian kepada para penatua-ku yang 
diperintahkan untuk kembali;

11 Dan dia yang sanggup, biarlah 
dia mengembalikannya dengan me-
lalui juru kuasa; dan dia yang tidak, 
dari dia itu tidak dituntut.

12 Dan sekarang, Aku berfirman 
tentang sisanya yang akan datang 
ke tanah ini.

13 lihatlah, mereka telah diutus 
untuk mengkhotbahkan injil-ku ke 
antara jemaat-jemaat orang jahat; ka-
renanya, Aku memberikan kepada 
mereka sebuah perintah, demikian: 
Janganlah engkau a membuang 
waktumu, janganlah juga engkau 

60 2 a Ef. 6:19–20.
  b luk. 8:16, 18.
  c mat. 25:14–30.  

PTS Takut—Takut 
akan manusia.

 3 a mrk. 4:25;  
A&P 1:33.

 4 a Alma 43:50.
  b Yes. 62:3; Za. 9:16; mal. 

3:17; A&P 101:3.

 7 a PTS kekudusan.
  b PTS mengampuni.
 10 a PTS Edward Partridge.
 13 a A&P 42:42.  

PTS malas, kemalasan.
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mengubur b talentamu sehingga 
tidak bisa diketahui.

14 Dan setelah engkau datang 
ke tanah Sion, dan telah memper-
maklumkan firman-ku, engkau 
hendaknya selekasnya kembali, 
mempermaklumkan firman-ku ke 
antara jemaat-jemaat orang jahat, 
tidak dengan bergegas, tidak juga 
dalam a kemurkaan tidak juga de-
ngan pertikaian.

15 Dan kibaskanlah a debu dari 
kakimu terhadap mereka yang 
tidak menerima engkau, bukan 

di hadapan mereka, agar jangan 
engkau menggusarkan mereka, 
tetapi secara rahasia; dan basuh-
lah kakimu, sebagai suatu kesak-
sian menentang mereka pada hari 
penghakiman.

16 lihatlah, ini adalah cukup 
bagi mu, dan kehendak Dia yang 
telah mengutusmu.

17 Dan oleh mulut hamba-ku 
Joseph Smith, Jun., itu akan dising-
kapkan mengenai Sidney Rigdon 
dan Oliver Cowdery. Sisanya setelah 
ini. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 61

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di tepi Sungai 
Missouri, Lengkungan McIlwaine, 12 Agustus 1831 (History of the Church, 
1:202–205). Pada perjalanan kembali mereka ke Kirtland, Nabi dan sepuluh 
penatua telah melakukan perjalanan menyusuri Sungai Missouri di dalam 
sampan. Pada hari ketiga perjalanan itu, banyak bahaya dialami. Penatua 
William W. Phelps, dalam suatu penglihatan siang hari, menyaksikan si 
penghancur berkendara dengan kuasa di atas permukaan perairan.

1–12, Tuhan telah menetapkan 
banyak kehancuran di atas per-
airan; 13–22, Perairan dikutuk 
oleh Yohanes, dan si penghancur 
bergerak di atas permukaannya; 
23–29, Beberapa orang memiliki 
kuasa untuk memerintah perairan; 
30–35, Para penatua mesti mela-
kukan perjalanan berdua-dua dan 
mengkhotbahkan Injil; 36–39, Me-
reka mesti bersiap bagi kedatangan 
Putra Manusia.

LiHATlAH, dan simaklah suara 
Dia yang memiliki segala a kuasa, 

yang adalah dari keabadian ke ke-
abadian, bahkan b Alfa dan Omega, 
yang awal dan yang akhir.

2 lihatlah, sesungguhnya demiki-
anlah firman Tuhan kepadamu, hai 
kamu penatua gereja-ku, yang ber-
himpun di atas bidang tanah ini, yang 
dosa-dosanya sekarang diampuni 
bagimu, karena Aku, Tuhan, a meng-
ampuni dosa-dosa, dan b penuh  

 13 b mat. 25:24–30;  
A&P 82:18.

 14 a Ams. 14:29.
 15 a mat. 10:14; luk. 9:5;  

kis. 13:51;  
A&P 24:15; 75:20; 
84:92.

61 1 a PTS kuasa.

  b PTS Alfa dan Omega.
 2 a mosia 4:10–11. 

PTS mengampuni.
  b PTS Belas kasihan.
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belas kasihan kepada mereka yang 
c mengakui dosa-dosa mereka de-
ngan hati yang rendah hati;

3 Tetapi sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, bahwa tidaklah 
dibutuhkan untuk seluruh rom-
bongan penatua-ku ini untuk ber-
gerak dengan cepat di atas perairan, 
saat penghuni pada tiap sisi sedang 
binasa dalam ketidakpercayaan.

4 Walaupun demikian, Aku mem-
biarkannya agar kamu boleh mem-
berikan kesaksian; lihatlah, ada 
banyak bahaya di atas perairan, dan 
lebih khusus setelah ini;

5 karena Aku, Tuhan, telah mene-
tapkan dalam amarah-ku banyak 
kehancuran di atas perairan; ya, dan 
khususnya di atas perairan ini.

6 Walaupun demikian, semua da-
ging berada dalam tangan-ku, dan 
dia yang setia di antara kamu tidak 
akan binasa oleh perairan.

7 karenanya, adalah perlu bahwa 
hamba-ku Sidney gilbert dan ham-
ba-ku a William W. Phelps berge-
gas atas tugas suruhan dan misi 
mereka.

8 Walaupun demikian, Aku tidak 
mau membiarkan bahwa kamu akan 
berpisah sampai kamu a didera un-
tuk segala dosamu, agar kamu boleh 
menjadi satu, agar kamu boleh tidak 
binasa dalam b kejahatan;

9 Tetapi sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman, adalah patut 
menurut-ku bahwa kamu hendak-
nya berpisah. karenanya biarlah 

hamba-ku Sidney gilbert dan 
William W. Phelps mengambil 
rombongan mereka yang terdahulu, 
dan biarlah mereka mengadakan 
perjalanan mereka dengan bergegas 
agar mereka boleh memenuhi misi 
mereka, dan melalui iman mereka 
akan mengatasi;

10 Dan sejauh mereka setia mereka 
akan dipelihara, dan Aku, Tuhan, 
akan bersama mereka.

11 Dan biarlah sisanya mengam-
bil apa yang dibutuhkan untuk 
pakaian.

12 Biarlah hamba-ku Sidney 
gilbert mengambil apa yang tidak 
dibutuhkan bersamanya, sebagai-
mana akan kamu sepakati.

13 Dan sekarang, lihatlah, demi 
a kebaikanmu Aku memberi kepa-
damu sebuah b perintah mengenai 
hal-hal ini; dan Aku, Tuhan, akan 
bertukar pikiran denganmu seperti 
dengan orang-orang pada zaman 
dahulu.

14 lihatlah, Aku, Tuhan, pada 
awalnya memberkati a perairan; 
tetapi pada zaman terakhir, melalui 
mulut hamba-ku Yohanes, Aku 
b mengutuk perairan.

15 karenanya, masanya akan da-
tang bahwa tidak ada daging yang 
akan aman di atas perairan.

16 Dan akan dikatakan pada masa 
yang akan datang bahwa tak seo-
rang pun yang sanggup pergi ke 
tanah Sion di atas perairan, selain 
dia yang lurus dalam hati.

 2 c PTS Pengakuan.
 7 a PTS William W. 

Phelps.
 8 a PTS Penderaan.

  b PTS Jahat, kejahatan.
 13 a A&P 21:6.
  b PTS Perintah-Perintah 

Allah.

 14 a kej. 1:20.
  b Why. 8:8–11. 
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17 Dan, seperti Aku, Tuhan, pada 
awalnya a mengutuk tanah, de-
mikian pula pada zaman terakhir 
Aku telah memberkatinya, pada 
waktunya, untuk penggunaan para 
orang suci-ku, agar mereka boleh 
mengambil ketambunannya.

18 Dan sekarang, Aku memberi 
kepadamu sebuah perintah bahwa 
apa yang Aku firmankan kepada 
satu orang Aku firmankan kepada 
semuanya, bahwa kamu hendaknya 
memperingatkan terlebih dahulu 
saudara-saudaramu mengenai pera-
iran ini, agar mereka jangan datang 
dengan melakukan perjalanan di 
atasnya, agar jangan iman mereka 
gagal dan mereka tertangkap da-
lam jerat;

19 Aku, Tuhan, telah menetapkan, 
dan si penghancur berkendara di 
atas permukaannya, dan Aku tidak 
mencabut ketetapan itu.

20 Aku, Tuhan, marah denganmu 
kemarin, tetapi hari ini amarah-ku 
dipalingkan.

21 karenanya, biarlah mereka me-
ngenai siapa Aku telah berfirman, 
yang hendaknya mengadakan perja-
lanan mereka dengan bergegas—lagi 
Aku berfirman kepadamu, biarlah 
mereka mengadakan perjalanan 
dengan bergegas.

22 Dan tidaklah masalah bagi-ku, 
setelah waktu yang singkat, jika 
demikian halnya bahwa mereka 
memenuhi misi mereka, apakah me-
reka pergi melalui air atau melalui 
darat; biarlah ini menjadi seperti apa 
yang disingkapkan kepada mereka 

menurut pertimbangan mereka 
setelah ini.

23 Dan sekarang, mengenai ham-
ba-ku, Sidney Rigdon, Joseph Smith, 
Jun., dan Oliver Cowdery, biarlah 
mereka tidak datang lagi di atas per-
airan, kecuali itu di atas terusan, saat 
melakukan perjalanan menuju rumah 
mereka; atau dengan perkataan lain 
mereka hendaknya tidak datang di 
atas perairan untuk melakukan per-
jalanan, kecuali di atas terusan.

24 lihatlah, Aku, Tuhan, telah 
menetapkan jalan untuk perjalanan 
para orang suci-ku; dan lihatlah, 
inilah jalannya—bahwa setelah me-
reka meninggalkan terusan mereka 
akan melakukan perjalanan melalui 
darat, sejauh mereka diperintahkan 
untuk melakukan perjalanan dan 
pergi ke tanah Sion;

25 Dan mereka hendaknya me-
lakukan seperti anak-anak israel, 
a memancangkan tenda-tenda me-
reka dalam perjalanan.

26 Dan, lihatlah, perintah ini hen-
daknya kamu berikan kepada se-
mua saudaramu.

27 Walaupun demikian, kepada 
siapa diberikan a kuasa untuk me-
merintah perairan, kepadanya di-
berikan oleh Roh untuk mengetahui 
segala jalan-nya;

28 karenanya, biarlah dia melaku-
kan sebagaimana Roh Allah yang 
hidup memerintahkan kepadanya, 
apakah di atas daratan atau di atas 
perairan, sebagaimana terserah 
pada-ku untuk melakukannya 
setelah ini.

 17 a musa 4:23.  25 a Bil. 9:18.  27 a PTS imamat; kuasa.
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29 Dan kepadamu diberikan lin-
tasan bagi para orang suci, atau 
jalan bagi para orang suci dari per-
kemahan Tuhan, untuk melakukan 
perjalanan.

30 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, hamba-ku, 
Sidney Rigdon, Joseph Smith, Jun., 
dan Oliver Cowdery, hendaknya 
tidak membuka mulut mereka di 
dalam jemaat-jemaat orang jahat 
sampai mereka tiba di Cincinnati;

31 Dan di tempat itu mereka 
hendaknya mengangkat suara 
mereka kepada Allah menentang 
orang-orang itu, ya, kepada Dia 
yang amarah-nya tersulut terha-
dap kejahatan mereka, suatu umat 
yang hampir saja a menjadi matang 
untuk kehancuran.

32 Dan dari sana biarlah mereka 
melakukan perjalanan untuk jemaat-
jemaat saudara mereka, untuk kerja 
mereka bahkan sekarang diinginkan 
dengan lebih berlimpah-limpah di 
antara mereka daripada di antara 
jemaat-jemaat orang jahat.

33 Dan sekarang, mengenai sisa-
nya, biarlah mereka melakukan per-
jalanan dan a memaklumkan firman 
di antara jemaat-jemaat orang jahat, 
sejauh itu diberikan;

34 Dan sejauh mereka melakukan 
ini mereka akan a membersihkan pa-
kaian mereka, dan mereka akan men-
jadi tanpa noda di hadapan-ku.

35 Dan biarlah mereka melakukan 
perjalanan bersama, atau a ber-
dua-dua, seperti yang tampaknya 
baik bagi mereka, hanya biarlah 
hamba-ku Reynolds Cahoon, dan 
hamba-ku Samuel H. Smith, de-
ngan siapa Aku sangat berkenan, 
tidak dipisahkan sampai mereka 
kembali ke rumah mereka, dan ini 
untuk suatu tujuan yang bijak di 
dalam Aku.

36 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, dan 
apa yang Aku firmankan kepada 
satu orang Aku firmankan kepada 
semuanya, jadilah riang, a anak-
anak kecil; karena Aku berada 
di b tengahmu, dan Aku tidak 
c meninggalkanmu;

37 Dan sejauh kamu telah me-
rendahkan hatimu sendiri di ha-
dapan-ku, berkat-berkat a kerajaan 
adalah milikmu.

38 Persiapkan dirimu dan a was-
pada dan bersungguh-sungguhlah, 
menantikan-nantikan kedatangan 
Putra manusia, karena Dia da-
tang pada jam yang tidak kamu 
pikirkan.

39 a Berdoalah selalu agar kamu 
tidak masuk dalam b godaan, agar 
kamu boleh bertahan pada hari 
kedatangan-nya, apakah dalam 
kehidupan atau dalam kematian. 
Demikianlah. Amin.

 31 a Alma 37:31;  
Hel. 13:14;  
A&P 101:11.

 33 a PTS Bersaksi; 
khotbah.

 34 a 2 ne. 9:44;  

Yakub 2:2;  
mosia 2:28.

 35 a PTS Pekerjaan 
misionaris.

 36 a Yoh. 13:33.
  b mat. 18:20.

  c Yes. 41:15–17;  
1 ne. 21:14–15.

 37 a A&P 50:35.
 38 a PTS Berjaga.
 39 a PTS Doa.
  b PTS godaan.
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BAgiAn 62

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di tepi Sungai Missouri 
di Chariton, Missouri, 13 Agustus 1831 (History of the Church, 1:205–206). 
Pada hari ini Nabi dan rombongannya, yang sedang dalam perjalanan mereka 
dari Independence ke Kirtland, bertemu beberapa penatua yang sedang dalam 
perjalanan mereka ke tanah Sion, dan, setelah salam yang penuh sukacita, me-
nerima wahyu ini.

1–3, Kesaksian dicatat di dalam surga; 
4–9, Para penatua mesti melakukan 
perjalanan dan berkhotbah menurut 
pertimbangan dan sebagaimana dia-
rahkan oleh Roh.

LiHATlAH, dan simaklah, hai 
kamu penatua gereja-ku, fir-

man Tuhan Allahmu, bahkan Yesus 
kristus, a pengacaramu, yang me-
ngetahui kelemahan manusia dan 
bagaimana b menyokong mereka 
yang c digoda.

2 Dan sesungguhnya mata-ku 
mengarah ke atas mereka yang 
masih belum pergi ke tanah Sion; ka-
renanya misimu belumlah penuh.

3 Walaupun demikian, kamu di-
berkati, karena a kesaksian yang 
telah kamu berikan b dicatat di dalam 
surga untuk para malaikat pan-
dang; dan mereka bersukacita atas 
kamu, dan c dosa-dosamu diampuni 
bagimu.

4 Dan sekarang lanjutkanlah per-
jalananmu. Berhimpunlah kamu di 
atas tanah a Sion; dan adakanlah 
suatu pertemuan dan bersukaci-

talah bersama, dan persembah-
kanlah sakramen kepada Yang 
mahatinggi.

5 Dan kemudian kamu boleh kem-
bali untuk memberikan kesaksian, 
ya, bahkan bersama-sama, atau 
berdua-dua, seperti yang tampak-
nya baik bagimu, tidaklah masalah 
bagi-ku; hanya setialah, dan a mak-
lumkanlah kabar gembira kepada 
penghuni bumi, atau ke antara 
jemaat-jemaat orang jahat.

6 lihatlah, Aku, Tuhan, telah me-
ngumpulkanmu bersama agar janji 
itu boleh digenapi, bahwa yang setia 
di antara kamu akan dipelihara 
dan bersukacita bersama di tanah 
missouri. Aku, Tuhan, menjanjikan 
kepada yang setia dan tidak dapat 
a berdusta.

7 Aku, Tuhan, rela, jika ada di 
antara kamu berhasrat untuk ber-
kendara di atas kuda, atau di atas ke-
ledai, atau di dalam kereta kuda, dia 
akan menerima berkat ini, jika dia 
menerimanya dari tangan Tuhan, 
dengan hati yang a penuh rasa terima 
kasih dalam segala sesuatu.

62 1 a A&P 45:3–4. 
PTS Pengacara.

  b ibr. 2:18;  
Alma 7:12.

  c PTS godaan.

 3 a luk. 12:8–9. 
PTS kesaksian.

  b PTS kitab kehidupan.
  c A&P 84:61.
 4 a A&P 57:1–2.

 5 a PTS Pekerjaan 
misionaris.

 6 a Eter 3:12.
 7 a PTS Terima kasih. 
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8 Hal-hal ini tetap tinggal ber-
samamu untuk dilakukan me-
nurut pertimbangan dan arahan 
Roh.

9 lihatlah, a kerajaan adalah mi-
likmu. Dan lihatlah, dan tengoklah, 
Aku b beserta yang setia selalu. 
Demikianlah. Amin.

BAgiAn 63

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, akhir 
bulan Agustus 1831 (History of the Church, 1:206–211). Nabi, Sidney Rigdon, 
dan Oliver Cowdery telah tiba di Kirtland pada tanggal 27 Agustus dari kun-
jungan mereka ke Missouri. Sebagai pengantar catatannya tentang wahyu ini, 
Nabi menulis, “Pada masa awal Gereja ini, ada suatu kegelisahan besar untuk 
mendapatkan firman Tuhan atas setiap pokok yang dengan cara apa pun berkenaan 
dengan keselamatan kita; dan karena tanah Sion sekarang adalah sasaran duni-
awi yang paling penting dalam pandangan, saya bertanya kepada Tuhan untuk 
informasi lebih lanjut atas pengumpulan para Orang Suci, dan pembelian tanah, 
dan masalah-masalah lain” (History of the Church, 1:207).

1–6, Suatu hari kemurkaan akan datang 
ke atas yang jahat; 7–12, Tanda-tanda 
datang melalui iman; 13–19, Para 
pezina dalam hati akan menyangkal 
iman dan dicampakkan ke dalam danau 
api; 20, Yang setia akan menerima wa-
risan di atas bumi yang diubah rupa; 
21, Sebuah catatan lengkap tentang 
peristiwa-peristiwa di atas Gunung 
Perubahan Rupa belum diungkapkan; 
22–23, Yang patuh menerima miste-
ri-misteri kerajaan; 24–31, Warisan 
di Sion mesti dibeli; 32–35, Tuhan 
menetapkan peperangan, dan yang 
jahat membunuh yang jahat; 36–48, 
Para Orang Suci mesti berkumpul ke 
Sion dan menyediakan uang untuk 
membangunnya; 49–54, Berkat-berkat 
diyakinkan bagi yang setia pada Ke-
datangan Kedua, dalam Kebangkitan, 
dan selama Milenium; 55–58, Inilah 
suatu hari peringatan; 59–66, Nama 

Tuhan digunakan dengan sia-sia oleh 
mereka yang menggunakannya tanpa 
wewenang.

SimAklAH, hai kamu orang-
orang, dan bukalah hatimu dan 

pasanglah telinga dari jauh; dan de-
ngarkanlah, kamu yang menyebut 
dirimu umat Tuhan, dan dengarlah 
firman Tuhan dan kehendak-nya 
mengenai kamu.

2 Ya, sesungguhnya, Aku berfir-
man, dengarlah firman Dia yang 
amarah-nya tersulut terhadap yang 
jahat dan a memberontak;

3 Yang menghendaki untuk meng-
ambil bahkan mereka yang hendak 
Dia a ambil, dan melindungi dalam 
kehidupan mereka yang hendak 
Dia lindungi;

4 Yang membangun atas kehendak 
dan kesenangan-nya sendiri; dan 

 9 a A&P 61:37.
  b mat. 28:20.

63 2 a PTS Pemberontakan.
 3 a PTS kematian 

Jasmani.
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menghancurkan kapan pun Dia 
senang, dan sanggup untuk men-
campakkan jiwa ke neraka.

5 lihatlah, Aku, Tuhan, menyu-
arakan suara-ku, dan itu akan 
dipatuhi.

6 karenanya, sesungguhnya 
Aku berfirman, biarlah yang jahat 
mengindahkan, dan biarlah yang 
memberontak takut dan gemetar; 
dan biarlah yang tidak percaya 
menahan bibir mereka, karena a hari 
kemurkaan akan datang ke atas diri 
mereka bagaikan b angin puyuh, dan 
semua daging akan c tahu bahwa 
Aku adalah Allah.

7 Dan dia yang mencari tanda-
tanda akan melihat a tanda-tanda, 
tetapi bukan untuk keselamatan.

8 Sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, ada mereka di antara 
kamu yang mencari tanda-tanda, 
dan telah ada yang seperti itu bah-
kan sejak awal;

9 Tetapi, lihatlah, iman datang 
bukan melalui tanda-tanda, tetapi 
tanda-tanda mengikuti mereka yang 
percaya.

10 Ya, tanda-tanda datang karena 
a iman, bukan karena kehendak 
manusia, tidak juga seperti yang 
mereka senangi, tetapi karena ke-
hendak Allah.

11 Ya, tanda-tanda datang karena 
iman, pada pekerjaan yang dahsyat, 
karena tanpa a iman tak seorang pun 
menyenangkan Allah; dan kepada 

siapa Allah marah Dia tidak terlalu 
berkenan; karenanya, kepada yang 
seperti itu Dia tidak memperlihat-
kan tanda-tanda, kecuali dalam 
b kemurkaan untuk c penghukuman 
mereka.

12 karenanya, Aku, Tuhan, tidak 
senang dengan mereka di antara 
kamu yang telah mencari tanda 
dan keajaiban untuk iman, dan 
bukan demi kebaikan manusia bagi 
kemuliaan-ku.

13 Walaupun demikian, Aku mem-
berikan perintah-perintah, dan 
banyak yang telah berpaling dari 
perintah-perintah-ku dan tidak 
menaatinya.

14 Ada di antara kamu a pezina 
laki-laki dan pezina perempuan; 
beberapa dari mereka telah berpa-
ling darimu, dan yang lainnya tetap 
tinggal bersamamu yang setelah ini 
akan diungkapkan.

15 Biarlah yang seperti itu ber-
hati-hati dan bertobat selekasnya, 
agar jangan penghakiman akan 
datang ke atas diri mereka seperti 
jerat, dan kebodohan mereka akan 
dinyatakan, dan pekerjaan mereka 
akan mengikuti mereka di mata 
orang-orang.

16 Dan sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, seperti yang 
telah Aku firmankan sebelumnya, 
dia yang a memandang kepada se-
orang wanita sehingga b bernafsu 
kepadanya, atau jika siapa pun akan 

 6 a PTS keadilan; keda-
tangan kedua Yesus 
kristus.

  b Yer. 30:23.
  c Yes. 49:26.
 7 a A&P 46:9.  

PTS Tanda.
 10 a moro. 7:37.  

PTS iman.
 11 a ibr. 11:6.
  b A&P 35:11.
  c A&P 88:65.

 14 a A&P 42:24–25.
 16 a mat. 5:27–28;  

A&P 42:23–26.
  b PTS nafsu.
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berbuat c zina dalam hati mereka, 
mereka tidak akan memiliki Roh, 
tetapi akan menyangkal iman dan 
akan takut.

17 karenanya, Aku, Tuhan, telah 
berfirman bahwa yang a takut, dan 
yang tidak percaya, dan semua 
b pendusta, dan barang siapa yang 
mengasihi dan c membuat kedus-
taan, dan pelaku pelacuran, dan 
tukang tenung, akan memperoleh 
bagian mereka dalam d danau itu 
yang membakar dengan api dan 
belerang, yang adalah e kematian 
kedua.

18 Sesungguhnya Aku berfirman, 
bahwa mereka tidak akan memper-
oleh bagian dalam a kebangkitan 
pertama.

19 Dan sekarang, lihatlah, Aku, 
Tuhan, berfirman kepadamu bahwa 
kamu tidaklah a dibenarkan, karena 
hal-hal ini ada di antara kamu.

20 Walaupun demikian, dia yang 
a bertahan dalam iman dan melaku-
kan kehendak-ku, orang yang sama 
akan mengatasi, dan akan menerima 
b warisan di atas bumi ketika hari 
perubahan rupa akan datang;

21 ketika a bumi akan b diubah 
rupa, bahkan menurut pola yang 
diperlihatkan kepada para rasul-ku 
di atas c gunung; yang laporan itu 

kegenapannya masih belum kamu 
terima.

22 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
bahwa seperti yang Aku firmankan 
bahwa Aku akan menyingkapkan 
kehendak-ku kepadamu, lihat-
lah Aku akan menyingkapkannya 
kepadamu, bukan dengan cara 
perintah, karena ada banyak yang 
tidak berusaha keras untuk menaati 
perintah-perintah-ku.

23 Tetapi kepada dia yang menaati 
perintah-perintah-ku akan Aku be-
rikan a misteri-misteri kerajaan-ku, 
dan yang sama itu akan menjadi 
dalam dirinya sumur b air hidup, 
c memancar ke kehidupan yang 
abadi.

24 Dan sekarang, lihatlah, inilah 
kehendak Tuhan Allahmu mengenai 
para orang suci-nya, bahwa mereka 
hendaknya berhimpun bersama ke 
tanah Sion, tidak dengan bergegas, 
agar jangan hendaknya ada keka-
cauan, yang membawa sampar.

25 lihatlah, tanah a Sion—Aku, 
Tuhan, memegangnya dalam ta-
ngan-ku sendiri;

26 Walaupun demikian, Aku, 
Tuhan, memberi kepada a kaisar apa 
yang adalah milik kaisar.

27  karenanya,  Aku Tuhan 

 16 c PTS Perzinaan.
 17 a Why. 21:8.
  b PTS Dusta.
  c Why. 22:15;  

A&P 76:103.
  d Why. 19:20;  

2 ne. 9:8–19, 26; 
28:23; Yakub 6:10;  
Alma 12:16–18;  
A&P 76:36. 
PTS neraka.

  e PTS kematian 
Rohani.

 18 a Why. 20:6.
 19 a PTS Pembenaran.
 20 a A&P 101:35.
  b mat. 5:5;  

A&P 59:2; 88:25–26.
 21 a PTS Bumi—keadaan 

terakhir bumi.
  b PTS Dunia—Akhir 

dunia.

  c mat. 17:1–3.
 23 a Alma 12:9–11;  

A&P 42:61; 84:19; 
107:18–19.

  b PTS Air Hidup.
  c Yoh. 4:14.
 25 a PTS Sion.
 26 a luk. 20:25;  

A&P 58:21–23. 
PTS Pemerintahan.
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menghendaki bahwa kamu hen-
daknya membeli tanah, agar kamu 
boleh memiliki keuntungan dunia, 
agar kamu boleh memiliki tuntutan 
hak atas dunia, agar mereka boleh 
tidak dihasut pada amarah.

28 karena a Setan menaruhnya ke 
dalam hati mereka untuk marah 
terhadapmu, dan pada penumpahan 
darah.

29 karenanya, tanah Sion tidak 
akan didapatkan tetapi dengan 
pembelian atau dengan darah, jika 
tidak, tidak ada warisan bagimu.

30 Dan jika dengan pembelian, 
lihatlah kamu diberkati;

31 Dan jika dengan darah, karena 
kamu dilarang untuk menumpah-
kan darah, tengoklah, musuhmu 
berada di atas dirimu, dan kamu 
akan dicambuk dari kota ke kota, 
dan dari sinagoge ke sinagoge, dan 
hanya sedikit yang akan bertahan 
untuk menerima warisan.

32 Aku, Tuhan, marah terhadap 
yang jahat; Aku menahan Roh-ku 
dari penghuni bumi.

33 Aku telah bersumpah dalam 
kemurkaan-ku, dan menetapkan 
a peperangan di atas muka bumi, dan 
yang jahat akan membunuh yang 
jahat, dan rasa takut akan datang 
ke atas setiap orang;

34 Dan para a orang suci juga akan 
hampir tidak lolos; walaupun demi-
kian, Aku, Tuhan, bersama mereka, 
dan akan b turun di dalam surga 

dari hadirat Bapa-ku dan melalap 
yang c jahat dengan d api yang tak 
terpadamkan.

35 Dan lihatlah, ini belumlah ter-
jadi, tetapi segera.

36 karenanya, melihat bahwa Aku, 
Tuhan, telah menetapkan segala 
hal ini di atas muka bumi, Aku 
menghendaki bahwa para orang 
suci-ku hendaknya berhimpun di 
atas tanah Sion;

37 Dan bahwa setiap orang hen-
daknya mengambil a kesalehan 
dalam tangannya dan kesetiaan atas 
auratnya, dan mengangkat b suara 
peringatan kepada penghuni bumi; 
dan memaklumkan baik dengan 
kata maupun dengan pelarian diri 
bahwa c kemusnahan akan datang 
ke atas yang jahat.

38 karenanya, biarlah para mu-
rid-ku di kirtland menata urusan 
duniawi mereka, yang berdiam di 
atas tanah pertanian ini.

39 Biarlah hamba-ku Titus Billings, 
yang memiliki tugas pengurusan 
atasnya, melepaskan tanah itu, agar 
dia boleh dipersiapkan pada musim 
semi mendatang untuk mengada-
kan perjalanannya ke tanah Sion, 
bersama mereka yang berdiam di 
atas permukaannya, kecuali mereka 
yang akan Aku cadangkan bagi di-
ri-ku, yang hendaknya tidak pergi 
sampai Aku akan memerintahkan 
mereka.

40 Dan biarlah semua uang yang 

 28 a PTS iblis.
 33 a PTS Perang.
 34 a PTS Orang Suci.
  b PTS kedatangan 

kedua Yesus kristus.

  c mat. 3:12;  
2 ne. 26:6;  
A&P 45:57; 64:24; 
101:23–25, 66.  
PTS Jahat, kejahatan.

  d PTS Api.
 37 a PTS Saleh, kesalehan.
  b A&P 1:4.
  c Yes. 47:11. 
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dapat diamankan, tidaklah masalah 
bagi-ku apakah itu sedikit atau 
banyak, dikirimkan ke tanah Sion, 
kepada mereka yang telah Aku 
tetapkan untuk menerima.

41 lihatlah, Aku, Tuhan, akan 
memberi kepada hamba-ku Joseph 
Smith, Jun., kuasa agar dia akan 
dimungkinkan untuk a membe-
dakan melalui Roh mereka yang 
hendaknya pergi ke tanah Sion, dan 
mereka dari para murid-ku yang 
hendaknya tinggal.

42 Biarlah hamba-ku newel k. 
Whitney mempertahankan tokonya, 
atau dengan perkataan lain, toko 
itu, masih untuk suatu masa yang 
singkat.

43 Walaupun demikian, biarlah 
dia memberikan seluruh uang yang 
dapat dia berikan, untuk dikirimkan 
ke tanah Sion.

44 lihatlah, hal-hal ini berada 
di dalam tangannya sendiri, bi-
arlah dia melakukan menurut 
kebijaksanaan.

45 Sesungguhnya Aku berfirman, 
biarlah dia ditahbiskan sebagai juru 
kuasa bagi para murid yang akan 
tinggal, dan biarlah dia ditahbiskan 
pada kuasa ini;

46 Dan sekarang, selekasnya kun-
jungilah jemaat-jemaat, memapar-
kan hal-hal ini kepada mereka, 
bersama hamba-ku Oliver Cowdery. 
lihatlah, inilah kehendak-ku, 

mendapatkan uang bahkan seperti 
yang telah Aku arahkan.

47 Dia yang a setia dan bertahan 
akan mengatasi dunia.

48 Dia yang mengirimkan harta 
benda ke tanah Sion akan mene-
rima a warisan di dunia ini, dan 
pekerjaannya akan mengikutinya, 
dan juga pahala di dunia yang akan 
datang.

49 Ya, dan diberkatilah orang 
mati yang a mati di dalam Tuhan, 
sejak mulai sekarang, ketika Tuhan 
akan datang, dan apa yang lama 
akan b berlalu, dan segala sesuatu 
menjadi baru, mereka akan c bangkit 
dari yang mati dan tidak akan d mati 
setelahnya, dan akan menerima 
warisan di hadapan Tuhan, di kota 
yang kudus itu.

50 Dan dia yang hidup ketika 
Tuhan akan datang, dan telah mem-
pertahankan iman, a diberkatilah dia; 
walaupun demikian, ditetapkanlah 
bagi dia untuk b mati pada usia 
manusia.

51 karenanya, anak-anak a akan 
b tumbuh sampai mereka menjadi 
tua; orang-orang tua akan mati; te-
tapi mereka tidak akan tidur dalam 
debu, tetapi mereka akan c diubah 
dalam sekejap mata.

52 karenanya, untuk alasan ini 
berkhotbahlah para rasul kepada 
dunia tentang kebangkitan orang 
mati.

 41 a PTS karunia 
Pembedaan.

 47 a mosia 2:41;  
A&P 6:13.

 48 a A&P 101:18.
 49 a Why. 14:13;  

A&P 42:44–47.

  b 2 kor. 5:17.
  c PTS kebangkitan.
  d Why. 21:4;  

Alma 11:45;  
A&P 88:116.  
PTS Baka, kebakaan.

 50 a PTS Berkat.

  b PTS kematian 
Jasmani.

 51 a PTS milenium.
  b Yes. 65:20–22;  

A&P 45:58; 101:29–31.
  c 1 kor. 15:51–52;  

A&P 43:32.
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53 Hal-hal ini adalah apa yang 
mesti kamu cari; dan, berbicara me-
nurut cara Tuhan, itu sekarang a su-
dah di depan mata, dan pada waktu 
yang akan datang, bahkan pada hari 
kedatangan Putra manusia.

54 Dan sampai jam itu akan ada 
a gadis-gadis bodoh di antara yang 
bijak; dan pada jam itu datanglah 
suatu pemisahan menyeluruh an-
tara yang saleh dan yang jahat; dan 
pada hari itu Aku akan mengutus 
para malaikat-ku untuk b mencabut 
keluar yang jahat dan mencampak-
kan mereka ke dalam api yang tak 
terpadamkan.

55 Dan sekarang, lihatlah, sesung-
guhnya Aku berfirman kepadamu, 
Aku, Tuhan, tidak senang dengan 
hamba-ku a Sidney Rigdon; dia 
b mempermuliakan diri dalam ha-
tinya, dan tidak menerima nasihat, 
tetapi memilukan Roh;

56 karenanya a tulisannya tidaklah 
dapat diterima bagi Tuhan, dan 
dia akan membuat yang lain; dan 
jika Tuhan tidak menerimanya, 
lihatlah dia tidak lagi berdiri pada 
jabatan yang padanya telah Aku 
tetapkan dia.

57 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, a mereka yang 
berhasrat dalam hati mereka, dalam 
kelembutan hati, untuk b memper-
ingatkan pendosa untuk bertobat, 
biarlah mereka ditahbiskan pada 
kuasa ini.

58 karena ini adalah hari per-
ingatan, dan bukan hari untuk 
banyak perkataan. karena Aku, 
Tuhan, tidak mau diejek pada za-
man terakhir.

59 lihatlah, Aku dari atas, dan 
kuasa-ku berada di bawah. Aku 
di atas segalanya, dan di dalam 
segalanya, dan melalui segala-
nya, dan a menyelidiki segala 
sesuatu, dan harinya datang ke-
tika segala sesuatu akan tunduk 
kepada-ku.

60 lihatlah, Aku adalah a Alfa dan 
Omega, bahkan Yesus kristus.

61 karenanya, biarlah semua orang 
berhati-hati bagaimana mereka 
menggunakan a nama-ku pada bibir 
mereka—

62 karena lihatlah, sesungguh-
nya Aku berfirman, bahwa ada 
banyak yang berada di bawah 
penghukuman, yang menggunakan 
nama Tuhan, dan menggunakan-
nya dengan sia-sia, tidak memiliki 
wewenang.

63 karenanya, biarlah gereja 
bertobat dari dosa-dosa mereka, 
dan Aku, Tuhan, akan memiliki 
mereka; jika tidak mereka akan 
disingkirkan.

64 ingatlah bahwa apa yang da-
tang dari atas adalah a sakral, dan 
mesti b diucapkan dengan hati-hati, 
dan dengan desakan dari Roh; dan 
di dalam ini tidak ada penghu-
kuman, dan kamu menerima Roh 

 53 a A&P 35:15.
 54 a mat. 25:1–13;  

A&P 45:56–59.
  b mosia 16:2.
 55 a PTS Sidney Rigdon.
  b PTS kesombongan.

 56 a A&P 58:50.
 57 a A&P 4:3–6.
  b A&P 18:14–15. 

PTS memperingat-
kan; Pekerjaan 
misionaris.

 59 a 1 kor. 2:10.
 60 a PTS Alfa dan Omega.
 61 a PTS Perkataan Tak 

Senonoh.
 64 a PTS kudus.
  b PTS khidmat.
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c melalui doa; karenanya, tanpa ini 
tetaplah ada penghukuman.

65 Biarlah hamba-ku, Joseph 
Smith, Jun., dan Sidney Rigdon, 
mencarikan mereka sebuah rumah, 
sebagaimana mereka diajar melalui 
a doa oleh Roh.

66 Hal-hal ini tetaplah mesti dia-
tasi melalui kesabaran, agar yang 
seperti itu boleh menerima a bobot 
b kemuliaan yang lebih besar dan 
kekal, jika tidak, penghukuman 
yang lebih besar. Amin.

BAgiAn 64

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada para pena-
tua Gereja, di Kirtland, Ohio, 11 September 1831 (History of the Church, 
1:211–214). Nabi sedang bersiap untuk pindah ke Hiram, Ohio, untuk memulai 
lagi pekerjaannya pada penerjemahan Alkitab, yang telah dikesampingkan saat 
dia berada di Missouri. Rombongan saudara yang telah diperintahkan untuk 
melakukan perjalanan ke Sion (Missouri) dengan sungguh-sungguh terlibat 
dalam membuat persiapan untuk berangkat pada bulan Oktober. Pada waktu 
yang sibuk ini, wahyu diterima.

1–11, Para Orang Suci diperintahkan 
untuk mengampuni satu sama lain, 
agar jangan ada tinggal pada mereka 
dosa yang lebih besar; 12–22, Yang 
tidak bertobat mesti dibawa ke hadapan 
Gereja; 23–25, Dia yang membayar 
persepuluhan tidak akan dibakar pada 
kedatangan Tuhan; 26–32, Para Orang 
Suci diperingatkan terhadap utang; 
33–36, Yang memberontak akan dising-
kirkan dari Sion; 37–40, Gereja akan 
menghakimi bangsa-bangsa; 41–43, 
Sion akan tumbuh subur.

LiHATlAH, demikianlah firman 
Tuhan Allahmu kepadamu, hai 

kamu penatua gereja-ku, simaklah 
kamu dan dengarlah, dan terimalah 
kehendak-ku mengenai kamu.

2 karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku meng-
hendaki bahwa kamu hendak-
nya a mengatasi dunia; karenanya 
Aku akan memiliki b rasa iba 
terhadapmu.

3 Ada mereka di antara kamu yang 
telah berdosa; tetapi sesungguhnya 
Aku berfirman, untuk sekali ini 
saja, untuk a kemuliaan-ku sendiri, 
dan demi keselamatan jiwa, Aku 
telah b mengampuni bagimu dosa-
dosamu.

4 Aku akan penuh belas kasihan 
kepadamu, karena Aku telah mem-
beri kepadamu kerajaan.

5 Dan a kunci misteri-misteri kera-
jaan tidak akan diambil dari ham-
ba-ku Joseph Smith, Jun., melalui 

 64 c A&P 42:14.
 65 a PTS Doa.
 66 a 2 kor. 4:17.
  b Rm. 8:18;  

A&P 58:4; 136:31.
64 2 a 1 Yoh. 5:4.
  b PTS iba.
 3 a musa 1:39.

  b Yes. 43:25.
 5 a A&P 28:7; 84:19. 

PTS kunci-kunci 
imamat.
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sarana yang telah Aku tetapkan, 
saat dia hidup, sejauh dia mematuhi 
b tata cara-tata cara-ku.

6 Ada mereka yang telah mencari 
kesempatan menentangnya tanpa 
alasan;

7 Walaupun demikian, dia telah 
berdosa; tetapi sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku, Tuhan, 
a mengampuni dosa-dosa bagi me-
reka yang b mengakui dosa-dosa me-
reka di hadapan-ku dan meminta 
pengampunan, yang tidak berdosa 
sampai c kematian.

8 Para murid-ku, pada zaman 
dahulu, mencari a kesempatan me-
nentang satu sama lain dan tidak 
mengampuni satu sama lain dalam 
hati mereka; dan untuk kejahatan ini 
mereka disengsarakan dan dengan 
parah b didera.

9 karenanya, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa kamu seharusnya 
a mengampuni satu sama lain; ka-
rena dia yang tidak b mengampuni 
saudaranya akan pelanggarannya 
berdiri terhukum di hadapan Tuhan; 
karena ada tinggal dalam dirinya 
dosa yang lebih besar.

10 Aku, Tuhan, akan a mengampuni 
yang akan Aku ampuni, tetapi da-
rimu dituntut untuk b mengampuni 
semua orang.

11 Dan kamu seharusnya me-
ngatakan dalam hatimu—biarlah 
Allah a menghakimi di antara aku 

dan engkau, dan memberi engkau 
pahala menurut b perbuatanmu.

12 Dan dia yang tidak bertobat dari 
dosa-dosanya, dan tidak mengakui-
nya, akan kamu bawa ke hadapan 
a gereja, dan lakukan dengannya 
sebagaimana tulisan suci katakan 
kepadamu, baik melalui perintah 
atau melalui wahyu.

13 Dan ini hendaknya kamu la-
kukan agar Allah boleh dimulia-
kan—bukan karena kamu tidak 
mengampuni, tidak memiliki rasa 
iba, tetapi agar kamu boleh dibenar-
kan di mata hukum, agar kamu bo-
leh tidak bersalah terhadap Dia yang 
adalah pemberi hukummu—

14 Sesungguhnya Aku berfirman, 
untuk alasan ini kamu hendaknya 
melakukan hal-hal ini.

15 lihatlah, Aku, Tuhan, marah 
dengan dia yang adalah hamba-ku 
Ezra Booth, dan juga hamba-ku 
isaac morley, karena mereka ti-
dak menaati hukum, tidak juga 
perintah;

16 mereka mengupayakan keja-
hatan dalam hati mereka, dan Aku, 
Tuhan, menahan Roh-ku. mereka 
a mengecam sebagai kejahatan hal 
itu yang di dalamnya tidak ada 
kejahatan; walaupun demikian 
Aku telah mengampuni hamba-ku 
isaac morley.

17 Dan juga hamba-ku a Edward 
Partridge, lihatlah, dia telah berdosa, 

 5 b PTS Tata Cara.
 7 a PTS mengampuni; 

Pengampunan akan 
Dosa-Dosa.

  b Bil. 5:6–7; A&P 19:20; 
58:43. PTS Pengakuan.

  c A&P 76:31–37.

 8 a PTS Perselisihan.
  b PTS Penderaan.
 9 a mrk. 11:25–26;  

A&P 82:1.
  b mat. 6:14–15; Ef. 4:32.
 10 a kel. 33:19; Alma 39:6; 

A&P 56:14.

  b mosia 26:29–31.
 11 a 1 Sam. 24:12.
  b 2 Tim. 4:14.
 12 a A&P 42:80–93.
 16 a 2 ne. 15:20;  

A&P 121:16.
 17 a PTS Edward Partridge.
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dan b Setan berupaya untuk meng-
hancurkan jiwanya; tetapi ketika 
hal-hal ini disingkapkan kepada me-
reka, dan mereka bertobat dari keja-
hatan, mereka akan diampuni.

18 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman bahwa adalah perlu 
menurut-ku bahwa hamba-ku 
Sidney gilbert, setelah beberapa 
minggu, hendaknya kembali pada 
usahanya, dan pada kejurukuasa-
annya di tanah Sion;

19 Dan apa yang telah dia lihat dan 
dengar boleh disingkapkan kepada 
para murid-ku, agar mereka tidak 
binasa. Dan untuk alasan ini telah 
Aku firmankan hal-hal ini.

20 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa hamba-ku isaac 
morley boleh tidak a digoda di atas 
apa yang sanggup dia tanggung, 
dan menasihati dengan salah yang 
menyebabkan rasa sakitmu, Aku 
memberikan perintah bahwa tanah 
pertaniannya hendaknya dijual.

21 Aku tidak menghendaki bahwa 
hamba-ku Frederick g. Williams 
akan menjual tanah pertaniannya, 
karena Aku, Tuhan, menghendaki 
untuk mempertahankan kubu per-
tahanan di tanah kirtland, untuk 
kurun waktu lima tahun, dimana 
Aku tidak akan menumbangkan 
yang jahat, agar dengannya Aku 
boleh menyelamatkan beberapa.

22 Dan setelah masa itu, Aku, 
Tuhan, tidak akan menganggap 
siapa pun a bersalah yang akan pergi 
dengan hati yang terbuka ke tanah 
Sion; karena Aku, Tuhan, menuntut 
b hati anak-anak manusia.

23 lihatlah, sekarang adalah yang 
disebut a hari ini sampai b kedatangan 
Putra manusia, dan sesungguhnya 
itu adalah hari c pengurbanan, dan 
hari untuk persepuluhan umat-ku; 
karena dia yang d membayar perse-
puluhan tidak akan e dibakar pada 
kedatangan-nya.

24 karena setelah hari ini datang-
lah a pembakaran—ini adalah berbi-
cara menurut cara Tuhan—karena 
sesungguhnya Aku berfirman, 
besok semua yang b sombong dan 
mereka yang melakukan dengan 
jahat akan menjadi seperti tunggul 
jerami; dan Aku akan membakar 
mereka, karena Aku adalah Tuhan 
Semesta Alam; dan Aku tidak akan 
membiarkan hidup siapa pun yang 
tetap tinggal di c Babilon.

25 karenanya, jika kamu memer-
cayai-ku, kamu akan bekerja saat 
disebut hari ini.

26 Dan tidaklah pantas bahwa 
hamba-ku, a newel k. Whitney dan 
Sidney gilbert, akan menjual b toko 
mereka dan kepemilikan mereka di 
sini; karena ini bukanlah kebijak-
sanaan sampai sisa anggota gereja, 

 17 b PTS iblis.
 20 a PTS godaan.
 22 a PTS kesalahan.
  b kel. 35:5;  

A&P 59:15; 64:34.
 23 a A&P 45:6; 64:24–25.
  b PTS kedatangan 

kedua Yesus kristus.

  c PTS kurban.
  d mal. 3:10–11. 

PTS Persepuluhan.
  e mal. 4:1; 3 ne. 25:1; 

JS—S 1:37.
 24 a Yes. 66:15–16.  

PTS Bumi—Pember-
sihan bumi; Dunia—

Akhir dunia.
  b mal. 3:15;  

2 ne. 12:12; 23:11. 
PTS kesombongan.

  c A&P 1:16. PTS Babel.
 26 a PTS newel k. 

Whitney.
  b A&P 57:8.
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yang tetap tinggal di tempat ini, 
akan pergi ke tanah Sion.

27 lihatlah, dikatakan dalam hu-
kum-hukum-ku, atau dilarang, un-
tuk a berutang kepada musuhmu;

28 Tetapi lihatlah, tidak dikatakan 
pada waktu kapan pun bahwa 
Tuhan tidak akan mengambil ketika 
Dia senang, dan membayar seperti 
yang tampaknya baik bagi-nya.

29 karenanya, karena kamu adalah 
para juru kuasa, kamu berada pada 
tugas suruhan Tuhan; dan apa pun 
yang kamu lakukan menurut kehen-
dak Tuhan adalah urusan Tuhan.

30 Dan Dia telah menetapkanmu 
untuk menyediakan bagi para orang 
suci-nya pada zaman terakhir ini, 
agar mereka boleh mendapatkan 
a warisan di tanah Sion.

31 Dan lihatlah, Aku, Tuhan, me-
maklumkan kepadamu, dan a fir-
man-ku adalah pasti dan tidak 
akan b gagal, bahwa mereka akan 
mendapatkannya.

32 Tetapi segala hal mesti terjadi 
pada waktunya.

33 karenanya, janganlah a letih 
dalam melakukan yang baik, karena 
kamu sedang meletakkan landasan 
suatu pekerjaan besar. Dan dari 
b hal-hal yang kecil mulailah apa 
yang besar.

34 lihatlah, Tuhan a menuntut 
b hati dan suatu pikiran yang rela; 

dan yang bersedia dan yang c patuh 
akan memakan yang baik dari tanah 
Sion pada zaman terakhir ini.

35 Dan yang a memberontak akan 
b disingkirkan dari tanah Sion, dan 
akan disuruh pergi, dan tidak akan 
mewarisi tanah itu.

36 karena, sesungguhnya Aku 
berfirman bahwa yang memberon-
tak bukanlah dari darah a Efraim, 
karenanya mereka akan dicabut 
keluar.

37 lihatlah, Aku, Tuhan, telah 
menjadikan gereja-ku pada zaman 
terakhir ini seperti seorang hakim 
yang duduk di atas sebuah bu-
kit, atau pada suatu tempat yang 
tinggi, untuk menghakimi bangsa-
bangsa.

38 karena akan terjadi bahwa 
penghuni Sion akan a menghakimi 
segala sesuatu yang berkaitan de-
ngan Sion.

39 Dan pendusta dan orang mu-
nafik akan diuji oleh mereka, dan 
mereka yang bukan a rasul dan nabi 
akan diketahui.

40 Dan bahkan a uskup, yang ada-
lah seorang b hakim, dan para pe-
nasihatnya, jika mereka tidak setia 
dalam c tugas pengawasan mereka 
akan dihukum, dan d yang lain akan 
ditempatkan sebagai pengganti 
mereka.

41 karena, lihatlah, Aku berfirman 

 27 a PTS Utang.
 30 a A&P 63:48.
 31 a mrk. 13:31; 2 ne. 

31:15; A&P 1:37–38.
  b A&P 76:3.
 33 a gal. 6:9.
  b A&P 123:16.
 34 a mi. 6:8.

  b Ul. 32:46; Yos. 22:5; 
morm. 9:27. PTS Hati.

  c Yes. 1:19. PTS Patuh, 
kepatuhan.

 35 a PTS Pemberontakan.
  b A&P 41:5; 50:8–9; 56:3. 

PTS Ekskomunikasi.
 36 a Ul. 33:16–17.

 38 a Yes. 2:3–4;  
A&P 133:21.

 39 a Why. 2:2. PTS Rasul.
 40 a PTS Uskup.
  b A&P 58:17; 107:72–74.
  c PTS Petugas 

Pengawasan.
  d A&P 107:99–100.
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kepadamu bahwa a Sion akan tum-
buh subur, dan b kemuliaan Tuhan 
akan berada di atasnya;

42 Dan itu akan menjadi suatu 
a panji bagi orang-orang, dan akan 
datang kepadanya dari setiap 
bangsa di kolong langit.

43 Dan harinya akan datang ke-
tika bangsa-bangsa di bumi akan 
a gemetar karenanya, dan akan 
takut karena orang-orangnya yang 
menakutkan. Tuhan telah memfir-
mankannya. Amin.

BAgiAn 65

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, Oktober 
1831 (History of the Church, 1:218). Nabi menunjuk wahyu ini sebagai  
sebuah doa.

1–2, Kunci-kunci kerajaan Allah diper-
cayakan kepada manusia di atas bumi, 
dan perkara Injil akan menang; 3–6, 
Kerajaan surga milenium akan datang 
dan bergabung dengan kerajaan Allah 
di atas bumi.

SimAklAH, dan tengoklah, 
suara seperti dari seseorang 

yang diutus turun dari tempat yang 
tinggi, yang perkasa dan penuh 
kuasa, yang kepergiannya adalah 
ke ujung-ujung bumi, ya, yang 
suaranya adalah kepada orang-
orang—a Persiapkanlah kamu ja-
lan Tuhan, jadikanlah jalan-nya 
lurus.

2 a kunci-kunci b kerajaan Allah 
dipercayakan kepada manusia 
di atas bumi, dan dari sana injil 
akan bergulir ke ujung-ujung bumi, 

bagaikan c batu yang terpenggal dari 
gunung tanpa perbuatan tangan 
akan bergulir, sampai telah d meme-
nuhi seluruh bumi.

3 Ya, suara berseru—Persiapkan-
lah kamu jalan Tuhan, persiap-
kanlah kamu a perjamuan malam 
Anak Domba, persiapkanlah untuk 
b mempelai laki-laki.

4 Berdoalah kepada Tuhan, pang-
gillah nama kudus-nya, singkapkan-
lah pekerjaan-nya yang memukau 
di antara orang-orang.

5 mintalah kepada Tuhan, agar 
kerajaan-nya boleh menyebar luas 
di atas bumi, agar penghuninya 
boleh menerimanya, dan dipersiap-
kan untuk masa yang akan datang, 
dimana Putra manusia akan a turun 
di dalam surga, b berpakaian dalam 
kecemerlangan c kemuliaan-nya, 

 41 a PTS Sion.
  b A&P 45:67; 

84:4–5; 97:15–20. 
PTS kemuliaan.

 42 a PTS Panji.
 43 a Yes. 60:14;  

A&P 97:19–20.
65 1 a Yes. 40:3;  

mat. 3:3;  

Yoh. 1:23.
 2 a mat. 16:19;  

A&P 42:69.  
PTS kunci-kunci 
imamat.

  b A&P 90:1–5.
  c Dan. 2:34–45.
  d mzm. 72:19. 

PTS Daniel—kitab 

Daniel; Zaman Akhir.
 3 a mat. 22:1–14;  

Why. 19:9;  
A&P 58:11.

  b PTS mempelai laki-
laki.

 5 a mat. 24:30.
  b mzm. 93:1.
  c PTS kemuliaan.
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untuk menemui d kerajaan Allah 
yang didirikan di atas bumi.

6 karenanya, semoga a kerajaan 
Allah menyebar luas, agar b kerajaan 
surga boleh datang, agar Engkau, ya 
Allah, boleh dimuliakan di dalam 

surga demikian juga di atas bumi, 
agar musuh-mu boleh ditundukkan; 
karena c bagi-mulah kehormatan, 
kekuasaan dan kemuliaan, selama-
lamanya. Amin.

BAgiAn 66

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Orange, Ohio, 
25 Oktober 1831 (History of the Church, 1:219–221). Ini adalah hari pertama 
suatu konferensi penting. Sebagai pengantar wahyu ini, Nabi menulis, “Atas 
permintaan William E. McLellin, saya bertanya kepada Tuhan, dan menerima 
yang berikut” (History of the Church, 1:220).

1–4, Perjanjian yang abadi adalah 
kegenapan Injil; 5–8, Para penatua 
mesti berkhotbah, bersaksi, dan bertukar 
pikiran dengan orang-orang; 9–13, Pela-
yanan rohaniwan yang setia memastikan 
sebuah warisan kehidupan kekal.

LiHATlAH, demikianlah fir-
man Tuhan kepada hamba-ku 

William E. mclellin—Diberkatilah 
kamu, sejauh kamu telah berpaling 
dari kedurhakaanmu, dan telah 
menerima kebenaran-ku, firman 
Tuhan Penebusmu, Juruselamat 
dunia, bahkan bagi sebanyak yang 
a percaya pada nama-ku.

2 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, diberkatilah kamu 
karena menerima a perjanjian-ku 
yang abadi, bahkan kegenapan 
injil-ku, yang diwartakan kepada 
anak-anak manusia, agar mereka 

boleh memperoleh b kehidupan dan 
dijadikan pengambil bagian dari 
kemuliaan yang akan diungkapkan 
pada zaman terakhir, sebagaimana 
itu ditulis oleh para nabi dan rasul 
pada zaman dahulu.

3 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, hamba-ku William, 
bahwa kamu bersih, tetapi tidak 
seluruhnya; bertobatlah, oleh karena 
itu, dari hal-hal itu yang tidak me-
nyenangkan dalam pandangan-ku, 
firman Tuhan, karena Tuhan akan 
a memperlihatkannya kepadamu.

4 Dan sekarang, sesungguhnya, 
Aku, Tuhan, akan memperlihatkan 
kepadamu apa yang Aku kehendaki 
mengenai kamu, atau apa yang ada-
lah kehendak-ku mengenai kamu.

5 lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa ada-
lah kehendak-ku bahwa kamu 

 5 d Dan. 2:44.
 6 a PTS kerajaan Allah.
  b Why. 11:15.
  c 1 Taw. 29:11;  

mat. 6:13.

66 1 a Yoh. 1:12.  
PTS Percaya, 
kepercayaan.

 2 a PTS Perjanjian yang 
Baru dan Abadi.

  b Yoh. 10:10;  
3 ne. 5:13.

 3 a Yakub 4:7;  
Eter 12:27.
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hendaknya a mempermaklumkan 
injil-ku dari wilayah ke wilayah, 
dan dari kota ke kota, ya, di daerah-
daerah sekitarnya itu di mana belum 
dipermaklumkan.

6 Janganlah tinggal sampai ber-
hari-hari di tempat ini; janganlah 
pergi ke tanah Sion pada saat ini; 
tetapi sejauh kamu dapat mengi-
rimkan, kirimkanlah; jika tidak, 
janganlah berpikir tentang harta  
milikmu.

7 a Pergilah ke wilayah-wilayah 
sebelah timur, berikanlah b kesak-
sian di setiap tempat, kepada setiap 
khalayak dan di dalam sinagoge-
sinagoge mereka, bertukar pikiran 
dengan orang-orang.

8 Biarlah hamba-ku Samuel H. 
Smith pergi bersamamu, dan ja-
nganlah tinggalkan dia, dan beri-
kanlah dia petunjukmu; dan dia 
yang setia akan dijadikan a kuat di 
setiap tempat; dan Aku, Tuhan, akan 
pergi besertamu.

9 a Tumpangkanlah tanganmu ke 
atas yang sakit, dan mereka akan 

b pulih. Janganlah kembali sampai 
Aku, Tuhan, akan mengutusmu. 
Bersabarlah dalam kesengsaraan. 
c mintalah, dan kamu akan mene-
rima; ketuklah, dan akan dibukakan 
bagimu.

10 Berupayalah untuk tidak ter-
bebani. Tinggalkanlah segala ke-
tidaksalehan. Janganlah berbuat 
a zina—suatu godaan yang dengan-
nya engkau telah bersusah hati.

11 a Taatilah firman ini, karena 
itu adalah benar dan pasti; dan 
engkau hendaknya mengembang-
kan jabatanmu, dan doronglah 
banyak orang ke b Sion dengan 
c nyanyian sukacita abadi di atas 
kepala mereka.

12 a Teruslah dalam hal-hal ini bah-
kan sampai akhir, dan kamu akan 
memperoleh b mahkota kehidupan 
kekal di sisi kanan Bapa-ku, yang 
penuh dengan kasih karunia dan 
kebenaran.

13 Sesungguhnya, demikianlah fir-
man Tuhan a Allahmu, Penebusmu, 
bahkan Yesus kristus. Amin.

BAgiAn 67

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, November 
1831 (History of the Church, 1:224–225). Kejadiannya adalah sebuah konferensi 
khusus, dan penerbitan wahyu-wahyu yang telah diterima dari Tuhan melalui Nabi 
dipertimbangkan dan ditindaki (lihat uraian judul untuk bagian 1). Diputuskan 
bahwa Oliver Cowdery dan John Whitmer mesti membawa naskah wahyu-wahyu 

 5 a mrk. 16:15.
 7 a A&P 75:6.
  b PTS kesaksian.
 8 a A&P 52:17; 133:58.
 9 a PTS Pelayanan bagi 

yang Sakit; Penum-
pangan Tangan.

  b mat. 9:18. 
PTS Penyembuhan.

  c Yak. 1:5.
 10 a PTS Perzinaan.
 11 a A&P 35:24.
  b A&P 11:6.
  c Yes. 35:10; A&P 45:71. 

PTS Bernyanyi.
 12 a 2 Tim. 3:14–15;  

2 ne. 31:20.
  b Yes. 62:3; mat. 25:21;  

1 Ptr. 5:4.
 13 a PTS ke-Allah-an—

Allah Putra.
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itu ke Independence, di mana W. W. Phelps akan menerbitkannya sebagai Kitab 
Perintah-Perintah. Banyak saudara memberikan kesaksian yang khusyuk bahwa 
wahyu-wahyu yang pada waktu itu disusun untuk penerbitan sungguh benar, 
sebagaimana dipersaksikan oleh Roh Kudus yang dicurahkan ke atas diri mereka. 
Nabi mencatat bahwa setelah wahyu yang dikenal sebagai bagian 1 telah diterima, 
beberapa percakapan negatif terjadi mengenai bahasa yang digunakan dalam 
wahyu-wahyu itu. Wahyu yang sekarang mengikuti.

1–3, Tuhan mendengar doa-doa dan 
mengawasi para penatua-Nya; 4–9, 
Dia menantang orang yang paling 
bijak untuk meniru yang terkecil dari 
wahyu-wahyu-Nya; 10–14, Penatua 
yang setia akan dihidupkan oleh Roh 
dan melihat muka Allah.

LiHAT dan simaklah, hai kamu 
a penatua gereja-ku, yang te-

lah berhimpun bersama, yang 
doa-doanya telah Aku dengar, 
dan yang hatinya Aku ketahui, 
dan yang hasratnya telah naik ke 
hadapan-ku.

2 lihat dan tengoklah, a mata-ku 
mengarah ke atas dirimu, dan langit 
dan bumi ada dalam tangan-ku, 
dan kekayaan kekekalan adalah 
milik-ku untuk diberikan.

3 kamu berikhtiar untuk percaya 
bahwa kamu akan menerima berkat 
yang ditawarkan kepadamu; tetapi 
lihatlah, sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu ada a rasa takut 
dalam hatimu, dan sesungguhnya 
inilah alasannya sehingga kamu 
tidak menerima.

4 Dan sekarang, Aku, Tuhan, 
memberi kepadamu sebuah a ke-
saksian tentang kebenaran akan 

perintah-perintah ini yang terletak 
di hadapanmu.

5 matamu telah mengarah ke atas 
hamba-ku Joseph Smith, Jun., dan 
a cara berbahasanya telah kamu 
kenal, dan ketidaksempurnaannya 
telah kamu kenal; dan kamu telah 
mencari dalam hatimu pengetahuan 
agar kamu boleh mengutarakan 
melampaui cara berbahasanya; ini 
kamu juga tahu.

6 Sekarang, carilah kamu dari ki-
tab Perintah-Perintah, bahkan yang 
terkecil yang ada di antaranya, dan 
tetapkanlah dia yang paling a bijak 
di antara kamu;

7 Atau, jika ada siapa pun di antara 
kamu yang akan membuat satu 
sepertinya, maka kamu dibenarkan 
dalam mengatakan bahwa kamu ti-
dak tahu bahwa itu adalah benar;

8 Tetapi jika kamu tidak dapat 
membuat satu sepertinya, kamu 
berada di bawah penghukuman jika 
kamu tidak a memberikan kesaksian 
bahwa itu adalah benar.

9 karena kamu tahu bahwa tidak 
ada ketidakbenaran di dalamnya, 
dan apa yang a benar turun dari atas, 
dari Bapa bagi b terang.

10 Dan lagi, sesungguhnya Aku 

67 1 a PTS Penatua.
 2 a mzm. 34:16.
 3 a PTS Takut.
 4 a PTS kebenaran; 

kesaksian.
 5 a A&P 1:24.
 6 a 2 ne. 9:28–29, 42.
 8 a PTS Saksi.

 9 a moro. 7:15–18.
  b Yak. 1:17;  

A&P 50:24; 84:45; 
88:49.
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berfirman kepadamu bahwa ada-
lah hak istimewamu, dan sebuah 
janji Aku berikan kepadamu yang 
telah ditetapkan pada pelayanan 
ini, bahwa sejauh kamu melucuti 
dirimu dari a kecemburuan dan b rasa 
takut, dan c merendahkan hatimu di 
hadapan-ku, karena kamu tidaklah 
cukup rendah hati, d tabir akan terko-
yak dan kamu akan e melihat-ku dan 
mengetahui bahwa Aku ada—bukan 
dengan pikiran badani tidak juga 
alami, tetapi dengan yang rohani.

11 karena a tak seorang pun telah 
melihat Allah pada waktu kapan 
pun dalam daging, kecuali dihi-
dupkan oleh Roh Allah.

12 Tidak juga a manusia alami si-
apa pun dapat bertahan di hadirat 
Allah, tidak juga menurut pikiran 
badani.

13 kamu tidak sanggup untuk 
bertahan di hadirat Allah seka-
rang, tidak juga pelayanan para 
malaikat; karenanya, teruslah 
dalam a kesabaran sampai kamu 
b disempurnakan.

14 Janganlah biarkan pikiranmu 
berbalik; dan ketika kamu a layak, 
pada waktu-ku sendiri yang tepat, 
kamu akan melihat dan mengetahui 
apa yang dianugerahkan ke atas 
dirimu melalui tangan hamba-ku 
Joseph Smith, Jun. Amin.

BAgiAn 68

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, November 
1831, atas permintaaan Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, dan 
William E. McLellin (History of the Church, 1:227–229). Walaupun wahyu ini 
diberikan sebagai tanggapan terhadap permohonan agar pikiran Tuhan dising-
kapkan mengenai para penatua yang disebutkan itu, banyak dari isinya berkaitan 
dengan seluruh Gereja.

1–5, Perkataan para penatua ketika 
digerakkan oleh Roh Kudus adalah 
tulisan suci; 6–12, Para penatua mesti 
berkhotbah dan membaptis, dan tanda-
tanda akan mengikuti orang percaya 
yang sejati; 13–24, Anak sulung di 
antara para putra Harun boleh melayani 
sebagai Uskup Ketua (yaitu, memegang 
kunci-kunci presidensi sebagai uskup) di 

bawah arahan Presidensi Utama; 25–28, 
Para orang tua diperintahkan untuk 
mengajarkan Injil kepada anak-anak 
mereka; 29–35, Para Orang Suci mesti 
menghormati Sabat, bekerja dengan 
tekun, dan berdoa.

HAmBA-kU, Orson Hyde, 
te lah dipanggil  melalui 

 10 a PTS Cemburu, 
kecemburuan.

  b PTS Takut.
  c PTS Rendah Hati, 

kerendahan Hati.
  d PTS Tabir.
  e A&P 88:68; 93:1; 

97:16.
 11 a TJS, kel. 33:20, 23;  

Yoh. 1:18; 6:46;  
TJS, 1 Yoh. 4:12;  
A&P 84:19–22;  
musa 1:11, 14.

 12 a mosia 3:19. 

 PTS manusia Alami.
 13 a Rm. 2:7.  

PTS Sabar, kesabaran.
  b mat. 5:48;  

3 ne. 12:48.
 14 a PTS layak, 

kelayakan.
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penahbisannya untuk mempermak-
lumkan injil abadi, menurut a Roh 
Allah yang hidup, dari khalayak ke 
khalayak, dan dari wilayah ke wila-
yah, di dalam jemaat-jemaat orang 
jahat, dalam sinagoge-sinagoge 
mereka, bertukar pikiran dengan 
dan memaparkan segala tulisan 
suci kepada mereka.

2 Dan, lihatlah, dan tengoklah, 
inilah sebuah contoh bagi mereka 
semua yang ditahbiskan pada ima-
mat ini, yang misinya ditetapkan 
bagi mereka untuk pergi—

3 Dan inilah contoh bagi mereka, 
bahwa mereka hendaknya a berbi-
cara sebagaimana mereka digerak-
kan oleh Roh kudus.

4 Dan apa pun yang akan mereka 
ucapkan ketika digerakkan oleh 
a Roh kudus akan menjadi tulisan 
suci, akan menjadi kehendak Tuhan, 
akan menjadi pikiran Tuhan, akan 
menjadi firman Tuhan, akan menjadi 
suara Tuhan, dan b kuasa Allah pada 
keselamatan.

5 lihatlah, inilah janji Tuhan kepa-
damu, hai kamu para hamba-ku.

6 karenanya, jadilah riang, dan 
janganlah a takut, karena Aku Tuhan 
besertamu, dan akan berdiri di de-
katmu; dan kamu akan memberikan 
kesaksian tentang Aku, bahkan 
Yesus kristus, bahwa Aku adalah 
Putra Allah yang hidup, bahwa 

Aku dahulu ada, bahwa Aku ada, 
dan bahwa Aku ada yang akan 
datang.

7 inilah firman Tuhan kepadamu, 
hamba-ku a Orson Hyde, dan juga 
kepada hamba-ku luke Johnson, 
dan kepada hamba-ku lyman 
Johnson, dan kepada hamba-ku 
William E. mclellin, dan kepada 
semua penatua yang setia dari 
gereja-ku—

8 a Pergilah kamu ke seluruh  
dunia, b khotbahkanlah injil kepada 
setiap c makhluk, bertindak dalam 
d wewenang yang telah Aku berikan 
kepadamu, e membaptis dalam 
nama Bapa, dan Putra, dan Roh 
kudus.

9 Dan a dia yang percaya dan di-
baptis akan b diselamatkan, dan dia 
yang tidak percaya akan c dilaknat.

10 Dan dia yang percaya akan 
diberkati dengan a tanda-tanda 
yang mengikuti, bahkan seperti 
yang tertulis.

11 Dan kepadamu akan diberikan 
untuk mengetahui a tanda-tanda 
zaman, dan tanda-tanda kedatangan 
Putra manusia;

12 Dan tentang sebanyak yang 
akan Bapa berikan kesaksian, ke-
padamu akan diberikan kuasa 
untuk a memeteraikan mereka pada 
kehidupan kekal. Amin.

13 Dan sekarang, mengenai butir-

68 1 a PTS Roh kudus.
 3 a 2 Ptr. 1:21;  

A&P 18:32; 42:16; 
100:5.

 4 a PTS Roh kudus; 
Wahyu.

  b Rm. 1:16.
 6 a Yes. 41:10.

 7 a PTS Orson Hyde.
 8 a A&P 1:2; 63:37.
  b PTS khotbah; Peker-

jaan misionaris.
  c mrk. 16:15.
  d PTS Wewenang.
  e PTS Baptis, Baptisan.
 9 a mrk. 16:16;  

A&P 20:25.
  b PTS keselamatan.
  c PTS laknat.
 10 a PTS Tanda.
 11 a PTS Tanda-Tanda 

Zaman.
 12 a A&P 1:8; 132:49. 

PTS Pemeteraian.
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butir di samping perjanjian dan 
perintah, itu adalah yang ini—

14 Yang tertinggal setelah ini, pada 
waktu yang tepat bagi Tuhan, para 
a uskup lain ditetapkan bagi gereja, 
untuk melayani bahkan menurut 
yang pertama;

15 karenanya mereka hendaknya 
adalah a imam tinggi yang layak, 
dan mereka akan ditetapkan oleh 
b Presidensi Utama atas imamat 
melkisedek, kecuali mereka adalah 
keturunan harfiah dari c Harun.

16 Dan jika mereka adalah ketu-
runan harfiah dari a Harun mereka 
memiliki hak yang sah atas keus-
kupan, jika mereka adalah anak su-
lung di antara para putra Harun;

17 karena anak sulung memegang 
hak presidensi atas imamat ini, 
dan a kunci-kunci atau wewenang 
imamat yang sama.

18 Tak seorang pun memiliki hak 
yang sah atas jabatan ini, untuk 
memegang kunci-kunci imamat ini, 
kecuali dia adalah a keturunan har-
fiah dan anak sulung dari Harun.

19 Tetapi, karena a imam tinggi atas 
imamat melkisedek memiliki wewe-
nang untuk bertugas dalam semua 
jabatan yang lebih rendah dia boleh 
bertugas dalam jabatan b uskup 
ketika tidak ada keturunan harfiah 
dari Harun dapat ditemukan, asal-
kan dia dipanggil dan ditetapkan 
dan ditahbiskan pada kuasa ini, di 

bawah tangan Presidensi Utama 
atas imamat melkisedek.

20 Dan keturunan harfiah dari 
Harun, juga, mesti ditunjuk oleh 
Presidensi ini, dan didapati layak, 
dan a diurapi, dan b ditahbiskan di 
bawah tangan Presidensi ini, jika 
tidak mereka tidak diwenangkan 
secara sah untuk bertugas dalam 
imamat mereka.

21 Tetapi, berdasarkan atas kete-
tapan mengenai hak keimamatan 
mereka yang turun dari ayah ke-
pada putra, mereka boleh menuntut 
hak atas pengurapan mereka jika 
pada waktu kapan pun mereka 
dapat membuktikan garis keturunan 
mereka, atau memastikannya me-
lalui wahyu dari Tuhan di bawah 
tangan Presidensi yang disebutkan 
di atas.

22 Dan lagi, tidak ada uskup atau 
imam tinggi yang akan ditetapkan 
bagi pelayanan ini yang akan diadili 
atau dihukum karena tindak keja-
hatan apa pun, kecuali di hadapan 
a Presidensi Utama gereja;

23 Dan sejauh dia ditemukan 
bersalah di hadapan Presidensi ini, 
menurut kesaksian yang tidak dapat 
dimakzulkan, dia akan dihukum;

24 Dan jika dia bertobat dia akan 
a diampuni, menurut perjanjian dan 
perintah gereja.

25 Dan lagi, sejauh a orang tua 
memiliki anak-anak di Sion, atau 

 14 a PTS Uskup.
 15 a A&P 72:1.
  b PTS Presidensi Utama.
  c PTS Harun, kakak 

laki-laki musa.
 16 a A&P 107:15–17. 

PTS imamat Harun.

 17 a PTS kunci-kunci 
imamat.

 18 a kel. 40:12–15;  
A&P 84:18; 107:13–16, 
70–76.

 19 a PTS imam Tinggi.
  b PTS Uskup.

 20 a PTS mengurapi.
  b PTS Penahbisan.
 22 a PTS Presidensi Utama.
 24 a PTS mengampuni.
 25 a PTS keluarga—Tang-

gung jawab orang tua. 



166Ajaran dan Perjanjian 68:26–35

di mana pun dari b pasak-pasak-
nya yang diorganisasi, yang tidak 
c mengajari mereka untuk mengerti 
ajaran tentang pertobatan, iman 
kepada kristus Putra Allah yang 
hidup, dan tentang baptisan dan 
karunia Roh kudus melalui pe-
numpangan tangan, ketika berumur 
d delapan tahun, e dosa itu berada di 
atas kepala orang tua.

26 karena ini akan menjadi sebuah 
hukum bagi penghuni a Sion, atau 
di mana pun dari pasak-pasaknya 
yang diorganisasi.

27 Dan anak-anak mereka hendak-
nya a dibaptis untuk b pengampunan 
akan dosa-dosa mereka ketika beru-
mur c delapan tahun, dan menerima 
penumpangan tangan.

28 Dan mereka hendaknya juga 
mengajari anak-anak mereka untuk 
a berdoa, dan untuk berjalan dengan 
lurus di hadapan Tuhan.

29 Dan penghuni Sion hendaknya 
juga menghormati hari a Sabat untuk 
menjaganya kudus.

30 Dan penghuni Sion juga 
hendaknya mengingat kerja me-
reka, sejauh mereka ditetapkan 
untuk bekerja, dengan segala 

kesetiaan; karena pemalas akan di-
simpan sebagai ingatan di hadapan  
Tuhan.

31 Sekarang, Aku, Tuhan, tidak 
terlalu berkenan dengan penghuni 
Sion, karena ada a pemalas di antara 
mereka; dan anak-anak mereka juga 
tumbuh dalam b kejahatan; mereka 
juga tidak c mengupayakan dengan 
sungguh-sungguh kekayaan keke-
kalan, tetapi mata mereka penuh 
dengan ketamakan.

32 Hal-hal ini seharusnya tidak 
terjadi, dan mesti diakhiri dari 
antara mereka; karenanya, biarlah 
hamba-ku Oliver Cowdery mem-
bawa firman ini ke tanah Sion.

33 Dan sebuah perintah Aku be-
rikan kepada mereka—bahwa dia 
yang tidak menepati a doa-doanya 
di hadapan Tuhan pada masanya, 
biarlah dia disimpan dalam b ingatan 
di hadapan hakim umat-ku.

34 a Firman ini adalah benar dan 
pasti; karenanya, janganlah me-
langgarnya, tidak juga b mengambil 
darinya.

35 lihatlah, Aku adalah a Alfa dan 
Omega, dan Aku b datang dengan 
cepat. Amin.

 25 b PTS Pasak.
  c PTS mengajar.
  d A&P 18:42; 20:71.
  e Yakub 1:19;  

A&P 29:46–48.
 26 a PTS Sion.
 27 a PTS Baptis, Baptisan.
  b PTS Pengampunan 

akan Dosa-Dosa.
  c PTS Tanggung Jawab.
 28 a PTS Doa.
 29 a A&P 59:9–12.  

PTS Hari Sabat.
 31 a PTS malas, 

kemalasan.
  b PTS Jahat, kejahatan.

  c A&P 6:7.
 33 a PTS Doa.
  b PTS menghakimi; 

Penderaan.
 34 a Why. 22:6.
  b A&P 20:35; 93:24–25.
 35 a PTS Alfa dan Omega.
  b A&P 1:12.



167 Ajaran dan Perjanjian 69:1–8

BAgiAn 69

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, Novem-
ber 1831 (History of the Church, 1:234–235). Penyusunan wahyu-wahyu yang 
dimaksudkan untuk penerbitan awal telah disetujui pada konferensi khusus tanggal 
1 November. Pada tanggal 3 November, wahyu di dalam ini yang tampil sebagai 
bagian 133 ditambahkan dan disebut Tambahan. Melalui tindakan konferensi, Oliver 
Cowdery ditetapkan untuk membawa naskah wahyu dan perintah yang telah disusun 
ke Independence, Missouri, untuk pencetakan. Dia juga mesti membawa bersamanya 
uang yang telah disumbangkan untuk pembangunan Gereja di Missouri. Karena 
lintasan perjalanannya akan membawanya melalui suatu kawasan yang jarang 
dimukimi menuju perbatasan, seorang rekan perjalanan dihasratkan.

1–2, John Whitmer mesti menyertai Oliver 
Cowdery ke Missouri; 3–8, Dia juga mesti 
berkhotbah dan mengumpulkan, mencatat, 
dan menulis data sejarah.

SimAklAH Aku, firman Tuhan 
Allahmu, demi kepentingan 

hamba-ku a Oliver Cowdery. Adalah 
bukan kebijaksanaan di dalam Aku 
bahwa dia akan dipercayai dengan 
perintah-perintah dan uang yang 
akan dia bawa ke tanah Sion, kecuali 
seseorang pergi bersamanya yang 
benar dan setia.

2 karenanya, Aku, Tuhan, meng-
hendaki bahwa hamba-ku, a John 
Whitmer, hendaknya pergi bersama 
hamba-ku Oliver Cowdery;

3 Dan juga bahwa dia hendaknya 
melanjutkan dalam menulis dan 
membuat a sejarah tentang segala hal 
penting yang dia akan camkan dan 
ketahui mengenai gereja-ku;

4 Dan juga bahwa dia menerima 
a nasihat dan bantuan dari hamba-ku 
Oliver Cowdery dan yang lain.

5 Dan juga, para hamba-ku yang 
di luar daerah di bumi hendak-
nya mengirimkan laporan tentang  
a tugas pengawasan mereka ke  
tanah Sion.

6 karena tanah Sion akan men-
jadi kedudukan dan tempat untuk 
menerima dan melakukan segala 
hal ini.

7 Walaupun demikian, biarlah 
hamba-ku John Whitmer mela-
kukan perjalanan berulang kali 
dari tempat ke tempat, dan dari 
jemaat ke jemaat, agar dia boleh 
dengan lebih mudah mendapatkan 
pengetahuan—

8 Berkhotbah dan memaparkan, 
menulis, menyalin, menyeleksi, 
dan mendapatkan segala sesuatu 
yang adalah demi kebaikan bagi 
gereja, dan bagi angkatan-angkatan 
muda yang akan tumbuh di atas 
tanah a Sion, untuk memilikinya 
dari angkatan ke angkatan, selama-
lamanya. Amin.

69 1 a PTS Oliver Cowdery.
 2 a PTS John Whitmer.
 3 a A&P 47:1–3; 85:1.

 4 a PTS nasihat.
 5 a PTS Petugas 

Pengawasan.

 8 a PTS Sion.
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BAgiAn 70

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 
12 November 1831 (History of the Church, 1:235–237). Sejarah yang ditulis 
oleh Nabi menyatakan bahwa empat konferensi khusus diadakan dari tanggal 1 
sampai dengan 12 November. Pada yang terakhir dari pertemuan-pertemuan 
ini, kepentingan yang besar Kitab Perintah-Perintah, belakangan disebut Ajaran 
dan Perjanjian, dipertimbangkan; dan Nabi merujuk padanya sebagai “landasan 
Gereja pada zaman terakhir ini, dan manfaat bagi dunia, memperlihatkan bahwa 
kunci dari misteri-misteri kerajaan Juruselamat kita dipercayakan kembali kepada 
manusia” (History of the Church, 1:235).

1–5, Petugas pengawasan ditetapkan 
untuk menerbitkan wahyu-wahyu; 
6–13, Mereka yang bekerja dalam apa 
yang rohani layak untuk upah mereka; 
14–18, Para Orang Suci mesti setara 
dalam apa yang duniawi.

LiHATlAH, dan simaklah, hai 
kamu penghuni Sion, dan kamu 

semua umat gereja-ku yang berada 
jauh, dan dengarlah firman Tuhan 
yang Aku berikan kepada ham-
ba-ku Joseph Smith, Jun., dan juga 
kepada hamba-ku martin Harris, 
dan juga kepada hamba-ku Oliver 
Cowdery, dan juga kepada ham-
ba-ku John Whitmer, dan juga ke-
pada hamba-ku Sidney Rigdon, dan 
juga kepada hamba-ku William W. 
Phelps, dengan cara perintah ke-
pada mereka.

2 karena Aku memberikan kepada 
mereka sebuah perintah; karena-
nya simak dan dengarlah, karena 
demikianlah firman Tuhan kepada 
mereka—

3 Aku, Tuhan, telah menetapkan 
mereka, dan menahbiskan mereka 

untuk menjadi a petugas penga-
wasan atas wahyu dan perintah 
yang telah Aku berikan kepada 
mereka, dan yang setelah ini akan 
Aku berikan kepada mereka;

4 Dan sebuah laporan tentang 
tugas pengawasan ini akan Aku 
tuntut dari mereka pada hari 
penghakiman.

5 karenanya, Aku telah menetap-
kan bagi mereka, dan inilah urusan 
mereka di dalam gereja Allah, untuk 
mengelolanya dan urusan darinya, 
ya, keuntungan darinya.

6 karenanya, sebuah perintah 
Aku berikan kepada mereka, agar 
mereka tidak akan memberikan 
hal-hal ini kepada gereja, tidak juga 
kepada dunia.

7 Walaupun demikian, sejauh 
mereka menerima lebih daripada 
yang dibutuhkan untuk kebutuhan 
mereka dan keinginan mereka, itu 
hendaknya diberikan ke dalam 
a gudang penyimpanan-ku;

8 Dan keuntungan itu hendak-
nya dipersucikan bagi penghuni 
Sion, dan bagi angkatan-angkatan 

70 3 a 1 kor. 4:1; A&P 72:20.  7 a A&P 72:9–10.
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mereka, sejauh mereka menjadi 
a ahli waris menurut hukum-hukum 
kerajaan.

9 lihatlah, inilah yang Tuhan tun-
tut dari setiap orang dalam a tugas 
pengawasannya, bahkan seperti 
Aku, Tuhan, telah tetapkan atau 
akan setelah ini tetapkan kepada 
siapa pun.

10 Dan lihatlah, tak seorang pun 
terbebas dari hukum ini yang ter-
masuk di dalam gereja Allah yang 
hidup;

11 Ya, tidak juga uskup, tidak 
juga a juru kuasa yang mengawasi 
gudang penyimpanan Tuhan, tidak 
juga dia yang ditetapkan dalam 
tugas pengawasan atas apa yang 
duniawi.

12 Dia yang ditetapkan untuk me-
layani apa yang rohani, orang yang 
sama a layak akan upahnya, bahkan 
seperti mereka yang ditetapkan untuk 
tugas pengawasan untuk melayani 
dalam apa yang duniawi;

13 Ya, bahkan dengan lebih ber-
limpah-limpah, yang kelimpahan 
itu dilipatgandakan kepada mereka 
melalui pernyataan Roh.

14 Walaupun demikian, dalam 
hal-hal duniawimu kamu hendak-
nya a setara, dan ini tidak dengan 
enggan, jika tidak kelimpahan per-
nyataan Roh akan ditahan.

15 Sekarang, a perintah ini Aku 
berikan kepada para hamba-ku 
demi manfaat mereka saat me-
reka tinggal, untuk pernyataan 
berkat-berkat-ku ke atas kepala 
mereka, dan untuk pahala bagi b ke-
tekunan mereka dan bagi keamanan  
mereka.

16 Untuk makanan dan untuk a pa-
kaian; untuk warisan; untuk rumah 
dan untuk tanah, dalam keadaan 
apa pun Aku, Tuhan, akan tempat-
kan mereka, dan ke mana pun Aku, 
Tuhan, akan utus mereka.

17 karena mereka telah setia atas 
a banyak hal, dan telah melakukan 
dengan baik sejauh mereka tidak 
berdosa.

18 lihatlah, Aku, Tuhan, a pe-
nuh belas kasihan dan akan 
memberkati mereka, dan mereka 
akan masuk ke dalam sukacita 
dari hal-hal ini. Demikianlah.  
Amin.

BAgiAn 71

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney Rigdon, di 
Hiram, Ohio, 1 Desember 1831 (History of the Church, 1:238–239). Nabi 
telah melanjutkan untuk menerjemahkan Alkitab bersama Sidney Rigdon seba-
gai tenaga penulisnya sampai wahyu ini diterima, yang pada waktu itu untuk 
sementara dikesampingkan sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi 

 8 a A&P 38:20.
 9 a PTS Petugas 

Pengawasan.
 11 a A&P 57:6.

 12 a luk. 10:7.
 14 a A&P 49:20. 

PTS mempersucikan.
 15 a Ul. 10:12–13.

  b PTS ketekunan.
 16 a A&P 59:16–20.
 17 a mat. 25:21–23.
 18 a PTS Belas kasihan.
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petunjuk yang diberikan di dalam ini. Saudara-saudara mesti pergi untuk 
berkhotbah supaya meredakan perasaan tidak ramah yang telah berkembang 
menentang Gereja sebagai akibat dari penerbitan beberapa artikel surat kabar 
oleh Ezra Booth, yang telah murtad.

1–4, Joseph Smith dan Sidney Rigdon 
diutus untuk mempermaklumkan 
Injil; 5–11, Musuh Orang Suci akan 
dibingungkan.

LiHATlAH, demikianlah firman 
Tuhan kepadamu hamba-ku 

Joseph Smith, Jun., dan a Sidney 
Rigdon, bahwa waktunya telah 
sesungguhnya datang ketika ada-
lah perlu dan arif menurut-ku 
bahwa kamu hendaknya membuka 
mulutmu untuk b mempermak-
lumkan injil-ku, hal-hal tentang 
kerajaan, memaparkan c misteri-
misteri darinya dari tulisan suci, 
menurut bagian Roh dan kuasa 
itu yang akan diberikan kepa-
damu, bahkan seperti yang Aku  
kehendaki.

2 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, permaklumkanlah ke-
pada dunia di daerah-daerah seki-
tarnya, dan di dalam gereja juga, 
untuk kurun waktu suatu masa, 
bahkan sampai itu akan disingkap-
kan kepadamu.

3 Sesungguhnya inilah misi un-
tuk suatu masa, yang Aku berikan 
kepadamu.

4 karenanya, bekerjalah kamu di 
dalam kebun anggur-ku. mintalah 

kepada penghuni bumi, dan beri-
kanlah kesaksian, dan persiapkan-
lah jalan bagi perintah dan wahyu 
yang akan datang.

5 Sekarang, lihatlah ini adalah 
kebijaksanaan; barang siapa mem-
baca, biarlah dia a mengerti dan 
b menerima juga;

6 karena kepada dia yang mene-
rimanya akan diberikan dengan 
lebih a berlimpah-limpah, bahkan 
kuasa.

7 karenanya, a bingungkanlah 
musuhmu; mintalah kepada mereka 
untuk b menemuimu baik di depan 
umum maupun secara pribadi; dan 
sejauh kamu setia rasa malu mereka 
akan dinyatakan.

8 karenanya, biarlah mereka me-
nampilkan alasan-alasan yang kuat 
mereka menentang Tuhan.

9 Sesungguhnya, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu—tidak ada 
a senjata yang dibentuk melawanmu 
akan berjaya.

10 Dan jika siapa pun mengangkat 
suaranya menentangmu dia akan 
dibinasakan pada waktu-ku sendiri 
yang tepat.

11 karenanya, taatilah perintah-
perintah-ku; itu adalah benar dan 
pasti. Demikianlah. Amin.

71 1 a PTS Sidney Rigdon.
  b PTS Pekerjaan 

misionaris.
  c A&P 42:61, 65.

 5 a PTS Pengertian.
  b Alma 12:9–11.
 6 a mat. 13:12.
 7 a musa 7:13–17.

  b A&P 63:37; 68:8–9.
 9 a Yes. 54:17.
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BAgiAn 72

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 
4 Desember 1831 (History of the Church, 1:239–241). Beberapa penatua dan 
anggota telah berhimpun untuk mempelajari kewajiban mereka dan untuk lebih 
lanjut diteguhkan dalam ajaran-ajaran Gereja. Bagian ini adalah susunan dari 
dua wahyu yang diterima pada hari yang sama. Ayat 1 sampai 8 menyingkapkan 
pemanggilan Newel K. Whitney sebagai uskup. Dia kemudian dipanggil dan 
ditahbiskan, yang setelahnya ayat 9 sampai 26 diterima, memberikan informasi 
tambahan sehubungan dengan kewajiban uskup.

1–8, Para penatua mesti memberikan 
laporan tentang tugas pengawasan 
mereka kepada uskup; 9–15, Uskup 
mengawasi gudang penyimpanan dan 
mengurus yang miskin dan membutuh-
kan; 16–26, Uskup mesti menegaskan 
kelayakan penatua.

SimAklAH, dan dengarkanlah 
suara Tuhan, hai kamu yang 

telah berhimpun bersama, yang 
adalah a imam tinggi gereja-ku, 
kepada siapa b kerajaan dan kuasa 
telah diberikan.

2 karena sesungguhnya demiki-
anlah firman Tuhan, adalah perlu 
menurut-ku agar seorang a uskup 
ditetapkan kepadamu, atau darimu, 
kepada jemaat di bagian kebun 
anggur Tuhan ini.

3 Dan sesungguhnya dalam hal 
ini kamu telah melakukan dengan 
bijak, karena dituntut dari Tuhan, 
di tangan setiap a petugas penga-
wasan, untuk memberikan b laporan 
tentang c tugas pengawasannya, 

baik pada waktu ini maupun dalam 
kekekalan.

4 karena dia yang setia dan a bijak 
pada waktu ini dianggap layak 
untuk mewarisi b tempat tinggal 
yang dipersiapkan baginya oleh 
Bapa-ku.

5 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, penatua gereja di bagian 
a kebun anggur-ku ini hendaknya 
memberikan laporan tentang tugas 
pengawasan mereka kepada uskup, 
yang akan ditetapkan oleh-ku di 
bagian kebun anggur-ku ini.

6 Hal-hal ini hendaknya disimpan 
dalam catatan, untuk diserahkan 
kepada uskup di Sion.

7 Dan kewajiban a uskup akan 
disingkapkan melalui perintah-
perintah yang telah diberikan, dan 
suara konferensi.

8 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, ham-
ba-ku a newel k. Whitney adalah 
orang yang hendaknya ditetapkan 
dan ditahbiskan pada kuasa ini. 

72 1 a A&P 68:14–19.
  b PTS kerajaan Allah.
 2 a PTS Uskup.
 3 a PTS Petugas 

Pengawasan.

  b A&P 42:32; 104:11–13.
  c luk. 19:11–27.
 4 a mat. 24:45–47.
  b A&P 59:2.
 5 a PTS kebun Anggur 

Tuhan.
 7 a A&P 42:31; 46:27; 

58:17–18; 107:87–88.
 8 a PTS newel k. 

Whitney.
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inilah kehendak Tuhan Allahmu, 
Penebusmu. Demikianlah. Amin.

9 Firman Tuhan, di samping hu-
kum yang telah diberikan, me-
nyingkapkan kewajiban uskup yang 
telah ditahbiskan kepada jemaat 
di bagian kebun anggur ini, yang 
sesungguhnya adalah ini—

10 Untuk mengawasi a gudang 
penyimpanan Tuhan; untuk mene-
rima dana gereja di bagian kebun 
anggur ini;

11 Untuk membuat laporan ten-
tang para penatua sebagaimana 
sebelumnya telah diperintahkan; 
dan untuk a melayani keinginan 
mereka, yang hendaknya memba-
yar untuk apa yang mereka terima, 
sejauh mereka memiliki dengan apa 
mesti membayar;

12 Agar ini juga boleh dipersucikan 
untuk kebaikan gereja, kepada yang 
miskin dan membutuhkan.

13 Dan dia yang a tidak memiliki 
dengan apa untuk membayar, se-
buah laporan hendaknya dibuat dan 
diserahkan kepada uskup Sion, yang 
hendaknya membayarkan utang 
dari apa yang akan Tuhan taruh ke 
dalam tangannya.

14 Dan kerja dari yang setia yang 
bekerja dalam apa yang rohani, 
dalam melayani injil dan hal-hal 
tentang kerajaan kepada gereja, dan 
kepada dunia, akan membayarkan 
utang itu kepada uskup di Sion;

15 Demikianlah itu dibayar dari 
gereja, karena menurut a hukum 

setiap orang yang datang ke Sion 
mesti meletakkan segala sesuatu 
di hadapan uskup di Sion.

16 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bahwa 
karena setiap penatua di bagian 
kebun anggur ini mesti memberikan 
laporan tentang tugas pengawasan-
nya kepada uskup di bagian kebun 
anggur ini—

17 Selembar a sertifikat dari hakim 
atau uskup di bagian kebun anggur 
ini, kepada uskup di Sion, menjadi-
kan setiap orang diterima, dan me-
menuhi segala hal, untuk warisan, 
dan untuk diterima sebagai b petugas 
pengawasan yang bijak dan sebagai 
pekerja yang setia;

18 Jika tidak dia tidak akan dite-
rima oleh uskup Sion.

19 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, biarlah 
setiap penatua yang akan mem-
berikan laporan kepada uskup 
gereja di bagian kebun anggur ini 
direkomendasikan oleh jemaat atau 
jemaat-jemaat, yang di dalamnya dia 
bekerja, agar dia boleh menjadikan 
dirinya dan laporannya berkenan 
dalam segala hal.

20 Dan lagi, biarlah para hamba-ku 
yang ditetapkan sebagai petugas 
pengawasan atas a urusan tertulis 
untuk gereja-ku memiliki tuntutan 
hak atas bantuan dari uskup atau 
para uskup dalam segala hal—

21 Agar a wahyu-wahyu boleh 
diterbitkan, dan disebarluaskan 

 10 a A&P 70:7–11; 78:3.  
PTS gudang 
Penyimpanan.

 11 a A&P 75:24.

 13 a PTS miskin.
 15 a A&P 42:30–31. 

PTS mempersucikan.
 17 a A&P 20:64, 84.

  b A&P 42:32.
 20 a A&P 70:3–5.
 21 a PTS Ajaran dan 

Perjanjian.
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ke ujung-ujung bumi; agar mereka 
juga boleh mendapatkan dana yang 
akan bermanfaat bagi gereja dalam 
segala hal;

22 Agar mereka juga boleh menja-
dikan diri mereka berkenan dalam 
segala hal, dan dianggap sebagai 
petugas pengawasan yang bijak.

23 Dan sekarang, lihatlah, ini akan 
menjadi contoh bagi seluruh cabang 
yang tersebar luas dalam gereja-ku, 
di tanah mana pun itu akan ditegak-
kan. Dan sekarang, Aku mengakhiri 
firman-ku. Amin.

24 Beberapa patah kata di samping 

hukum-hukum kerajaan, perihal 
para anggota gereja—mereka yang 
a ditetapkan oleh Roh kudus untuk 
pergi ke Sion, dan mereka yang 
diberi hak istimewa untuk pergi 
ke Sion—

25 Biarlah mereka membawa ke-
pada uskup selembar sertifikat dari 
tiga penatua gereja, atau selembar 
sertifikat dari uskup;

26 Jika tidak dia yang akan pergi 
ke tanah Sion tidak akan dianggap 
sebagai petugas pengawasan yang 
bijak. ini adalah juga sebuah contoh. 
Amin.

BAgiAn 73

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney Rigdon, di 
Hiram, Ohio, 10 Januari 1832 (History of the Church, 1:241–242). Sejak awal 
Desember sebelumnya, Nabi dan Sidney telah terlibat dalam pengkhotbahan, dan 
dengan sarana ini banyak yang dicapai dalam mengurangi perasaan tidak berkenan 
yang telah timbul menentang Gereja (lihat uraian judul untuk bagian 71).

1–2, Para penatua mesti melanjutkan 
untuk berkhotbah; 3–6, Joseph Smith 
dan Sidney Rigdon mesti melanjutkan 
menerjemahkan Alkitab sampai selesai.

KAREnA sesungguhnya, de-
mikianlah firman Tuhan, 

adalah perlu menurut-ku bahwa 
a mereka hendaknya melanjutkan 
mengkhotbahkan injil, dan dengan 
pengimbauan kepada jemaat di 
daerah-daerah sekitarnya, sampai 
konferensi;

2 Dan kemudian, lihatlah, akan 
disingkapkan kepada mereka, me-
lalui a suara konferensi, beberapa 
misi mereka.

3 Sekarang, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu hamba-ku, 
Joseph Smith, Jun., dan Sidney 
Rigdon, firman Tuhan, adalah a perlu 
untuk b menerjemahkan lagi;

4 Dan, sejauh itu dapat diprak-
tikkan, untuk berkhotbah di da-
erah-daerah sekitarnya sampai 
konferensi; dan setelah itu adalah 

 24 a PTS Pemanggilan.
73 1 a YAiTU orang-orang 

lain yang berada di 
misi; lihat A&P 57–68.

 2 a A&P 20:63.

 3 a YAiTU Joseph dan 
Sidney telah lebih 
dahulu diperintahkan 
untuk berhenti me-
nerjemahkan Alkitab 

dan mengkhotbahkan 
injil. A&P 71:2.

  b A&P 45:60–61; 76:15. 
PTS Terjemahan 
Joseph Smith (TJS).
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perlu untuk melanjutkan pekerjaan 
penerjemahan sampai selesai.

5 Dan biarlah ini menjadi pola bagi 
para penatua sampai pengetahuan 
lebih lanjut, bahkan seperti yang 
tertulis.

6 Sekarang, Aku tidak memberi-
kan lagi kepadamu pada waktu ini. 
a Persiapkan dirimu dan bersung-
guh-sungguhlah. Demikianlah. 
Amin.

BAgiAn 74

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, Januari 
1832 (History of the Church, 1:242). Nabi menulis: “Atas diterimanya firman 
yang terdahulu dari Tuhan [A&P 73], saya memulai lagi penerjemahan Tulisan 
Suci, dan bekerja dengan tekun sampai tepat sebelum konferensi, yang akan 
bersidang pada tanggal 25 Januari. Selama periode ini saya juga menerima yang 
berikut, sebagai penjelasan tentang Surat Pertama kepada Jemaat di Korintus, 
pasal ke-7, ayat ke-14” (History of the Church, 1:242).

1–5, Paulus menasihati Gereja pada 
zamannya untuk tidak menaati hu-
kum Musa; 6–7, Anak-anak kecil ada-
lah kudus dan dikuduskan melalui 
Pendamaian.

KAREnA a suami yang tidak 
percaya dikuduskan oleh istri, 

dan istri yang tidak percaya diku-
duskan oleh suami; kalau tidak 
anak-anakmu tidaklah bersih, tetapi 
sekarang mereka kudus.

2 Sekarang, pada zaman para rasul 
hukum sunat dilaksanakan di antara 
semua orang Yahudi yang tidak 
memercayai injil Yesus kristus.

3 Dan terjadilah bahwa timbul 
suatu a perselisihan besar di antara 
orang-orang mengenai hukum 
b sunat, karena suami yang tidak per-
caya berhasrat agar anak-anaknya 

hendaknya disunat dan menjadi 
tunduk pada c hukum musa, yang 
hukum itu telah digenapi.

4 Dan terjadilah bahwa anak-
anak, dididik dalam ketundukan 
pada hukum musa, mengindahkan 
a tradisi leluhur mereka dan tidak 
memercayai injil kristus, yang 
dengannya mereka menjadi tidak  
kudus.

5 karenanya, untuk alasan ini rasul 
menulis kepada gereja, memberikan 
kepada mereka sebuah perintah, 
bukan dari Tuhan, tetapi dari di-
rinya, bahwa orang yang percaya 
hendaknya tidak a dipersatukan 
dengan orang yang tidak percaya; 
kecuali b hukum musa akan diakhiri 
di antara mereka,

6 Agar anak-anak mereka boleh 
tetap tanpa sunat; dan agar tradisi 

 6 a 1 Ptr. 1:13.
74 1 a 1 kor. 7:14–19.
 3 a kis. 15:1–35;  

gal. 2:1–5.

  b PTS Sunat.
  c PTS Hukum musa.
 4 a PTS Tradisi.
 5 a PTS Pernikahan—

Pernikahan antar 
agama.

  b 2 ne. 25:24–27.
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itu boleh diakhiri, yang mengatakan 
bahwa anak kecil tidaklah kudus; 
karena itu dilaksanakan di antara 
orang-orang Yahudi;

7 Tetapi a anak kecil adalah b kudus, 
c dikuduskan melalui d pendamaian 
Yesus kristus; dan inilah yang tu-
lisan suci maksudkan.

BAgiAn 75

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Amherst, Ohio, 
25 Januari 1832 (History of the Church, 1:242–245). Kejadiannya adalah sebuah 
konferensi yang sebelumnya ditetapkan. Pada konferensi ini Joseph Smith didu-
kung dan ditahbiskan sebagai Presiden Imamat Tinggi. Penatua tertentu, yang 
telah menghadapi kesulitan dalam membawa orang-orang pada suatu pengertian 
tentang pesan mereka, berhasrat untuk belajar lebih secara rinci sehubungan 
dengan kewajiban langsung mereka. Wahyu ini mengikuti.

1–5, Para penatua yang setia yang 
mengkhotbahkan Injil akan memperoleh 
kehidupan kekal; 6–12, Berdoalah untuk 
menerima Penghibur, yang mengajar-
kan segala hal; 13–22, Para penatua 
akan duduk dalam penghakiman pada 
mereka yang menolak pesan mereka; 
23–36, Keluarga misionaris mesti me-
nerima pertolongan dari Gereja.

SESUnggUHnYA, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 

Aku yang berfirman bahkan melalui 
a suara Roh-ku, bahkan b Alfa dan 
Omega, Tuhanmu dan Allahmu—

2 Simaklah, hai kamu yang te-
lah memberikan namamu untuk 
pergi mempermaklumkan injil-ku, 
dan untuk a memangkas b kebun 
anggur-ku.

3 lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu bahwa adalah kehendak-ku 
bahwa kamu hendaknya pergi dan 
tidak berlambat-lambat, tidak juga 
a bermalas-malas tetapi bekerja 
dengan dayamu—

4 mengangkat suaramu bagaikan 
dengan suara sangkakala, a memper-
maklumkan b kebenaran menurut 
wahyu dan perintah yang telah Aku 
berikan kepadamu.

5 Dan demikianlah, jika kamu 
setia kamu akan dimuati dengan 
banyak a berkas, dan b dimahkotai 
dengan c kehormatan, dan d kemulia-
an, dan e kebakaan, dan f kehidupan 
kekal.

6 Oleh karena itu, sesungguhnya 
Aku berfirman kepada hamba-ku 
William E. mclellin, Aku a mencabut 

 7 a moro. 8:8–15;  
A&P 29:46–47; 137:10.

  b PTS kudus.
  c PTS keselamatan— 

keselamatan anak-
anak.

  d PTS Pendamaian.
75 1 a PTS Wahyu.
  b Why. 1:8.  

PTS Alfa dan Omega.
 2 a Yakub 5:62.
  b PTS kebun Anggur 

Tuhan.
 3 a PTS malas, 

kemalasan.
 4 a PTS Pekerjaan 

misionaris.
  b A&P 19:37.

 5 a mzm. 126:6;  
Alma 26:5.

  b PTS mahkota.
  c PTS Hormat.
  d PTS kemuliaan.
  e PTS Baka, kebakaan.
  f PTS kehidupan 

kekal.
 6 a A&P 66:1–13.
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kewenangan yang Aku berikan 
kepadanya untuk pergi ke kawasan-
kawasan sebelah timur;

7 Dan Aku memberikan kepada-
nya kewenangan baru dan perintah 
baru, yang di dalamnya Aku, Tuhan, 
a menderanya karena b gerutuan 
hatinya;

8 Dan dia berdosa; walaupun de-
mikian, Aku mengampuninya dan 
berfirman kepadanya lagi, Pergilah 
kamu ke kawasan-kawasan sebelah 
selatan.

9 Dan biarlah hamba-ku luke 
Johnson pergi bersamanya, dan 
mempermaklumkan apa yang 
telah Aku perintahkan kepada 
mereka—

10 memanggil nama Tuhan untuk 
a Penghibur, yang akan mengajarkan 
mereka segala hal yang perlu bagi 
mereka—

11 a Berdoa selalu agar mereka 
tidak melemah; dan sejauh mereka 
melakukan ini, Aku akan bersama 
mereka bahkan sampai akhir.

12 lihatlah, inilah kehendak Tuhan 
Allahmu mengenai kamu. Demiki-
anlah. Amin.

13 Dan lagi, sesungguhnya demi-
kianlah firman Tuhan, biarlah ham-
ba-ku a Orson Hyde dan hamba-ku 
b Samuel H. Smith mengadakan 
perjalanan mereka ke kawasan-
kawasan sebelah timur, dan mem-
permaklumkan apa yang telah Aku 
perintahkan kepada mereka; dan 
sejauh mereka setia, tengoklah, 

Aku akan c beserta mereka bahkan 
sampai akhir.

14 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepada hamba-ku lyman 
Johnson, dan kepada hamba-ku 
a Orson Pratt, mereka hendaknya 
juga mengadakan perjalanan me-
reka ke kawasan-kawasan sebelah 
timur; dan lihatlah, dan tengoklah, 
Aku beserta mereka juga, bahkan 
sampai akhir.

15 Dan lagi, Aku berfirman ke-
pada hamba-ku Asa Dodds, dan 
kepada hamba-ku Calves Wilson, 
bahwa mereka juga hendaknya 
mengadakan perjalanan mereka 
ke kawasan-kawasan sebelah 
barat, dan mempermaklumkan 
injil-ku, bahkan seperti yang 
telah Aku perintahkan kepada 
mereka.

16 Dan dia yang setia akan meng-
atasi segala sesuatu, dan akan a di-
angkat pada hari terakhir.

17 Dan lagi, Aku berfirman ke-
pada hamba-ku major n. Ashley, 
dan hamba-ku Burr Riggs, biarlah 
mereka mengadakan perjalanan 
mereka juga ke kawasan sebelah 
selatan.

18 Ya, biarlah mereka semua meng-
adakan perjalanan mereka, seperti 
yang telah Aku perintahkan kepada 
mereka, pergi dari rumah ke rumah, 
dan dari desa ke desa, dan dari kota 
ke kota.

19 Dan ke dalam rumah apa 
pun kamu masuk, dan mereka 

 7 a PTS Penderaan.
  b PTS menggerutu; 

Pikiran.
 10 a Yoh. 14:26. 

PTS Penghibur.
 11 a 2 ne. 32:9.
 13 a PTS Orson Hyde.
  b PTS Samuel H. Smith.

  c mat. 28:19–20.
 14 a PTS Orson Pratt.
 16 a A&P 5:35. 
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menerimamu, tinggalkanlah ber-
katmu ke atas rumah itu.

20 Dan ke dalam rumah apa pun 
kamu masuk, dan mereka tidak 
menerimamu, kamu hendaknya 
pergi selekasnya dari rumah itu, 
dan a mengibaskan debu dari ka-
kimu sebagai kesaksian menentang 
mereka.

21 Dan kamu akan dipenuhi de-
ngan a sukacita dan kegembiraan; 
dan ketahuilah ini, bahwa pada hari 
penghakiman kamu akan menjadi 
b hakim atas rumah itu, dan meng-
hukum mereka;

22 Dan akan menjadi lebih tertang-
gungkan bagi orang kafir pada hari 
penghakiman, daripada bagi rumah 
itu; oleh karena itu, a persiapkan 
dirimu dan setialah, dan kamu 
akan mengatasi segala sesuatu, 
dan diangkat pada hari terakhir. 
Demikianlah. Amin.

23 Dan lagi, demikianlah firman 
Tuhan kepadamu, hai kamu penatua 
gereja-ku, yang telah memberikan 
namamu agar kamu boleh menge-
tahui kehendak-nya mengenai 
kamu—

24 lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, bahwa adalah kewajiban 
gereja untuk membantu dalam 
menunjang keluarga dari mereka, 
dan juga untuk menunjang kelu-
arga dari mereka yang dipanggil 
dan mestilah perlu diutus kepada 

dunia untuk mempermaklumkan 
injil kepada dunia.

25 karenanya, Aku, Tuhan, mem-
beri kepadamu perintah ini, agar 
kamu mendapatkan tempat bagi 
keluargamu, sejauh saudara-sau-
daramu bersedia untuk membuka 
hati mereka.

26 Dan biarlah mereka semua 
yang bisa mendapatkan tempat bagi 
keluarga mereka, dan tunjangan 
gereja bagi mereka, tidak lalai untuk 
pergi ke dunia, apakah ke timur 
atau ke barat, atau ke utara, atau 
ke selatan.

27 Biarlah mereka meminta dan 
mereka akan menerima, mengetuk 
dan akan dibukakan bagi mereka, 
dan disingkapkan dari tempat yang 
tinggi, bahkan oleh a Penghibur, ke 
mana mereka akan pergi.

28 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa se-
tiap pria yang diwajibkan untuk 
a menyediakan bagi b keluarganya 
sendiri, biarlah dia menyediakan, 
dan dia bagaimanapun tidak akan 
kehilangan mahkotanya; dan biarlah 
dia bekerja di dalam gereja.

29 Biarlah setiap orang a tekun 
dalam segala hal. Dan b pemalas 
tidak akan memperoleh tempat di 
dalam gereja, kecuali dia bertobat 
dan memperbaiki jalannya.

30 karenanya, biarlah hamba-ku 
Simeon Carter dan hamba-ku 

 20 a mat. 10:14;  
luk. 10:11–12;  
A&P 24:15; 60:15.

 21 a mat. 5:11–12.
  b PTS menghakimi.
 22 a Ef. 6:14;  

A&P 27:15–18.
 27 a 2 ne. 32:5;  

A&P 8:2.  
PTS Roh kudus.

 28 a 1 Tim. 5:8;  
A&P 83:2.

  b PTS keluarga.
 29 a PTS ketekunan.
  b PTS malas, kema-

lasan. 
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Emer Harris dipersatukan dalam 
pelayanan;

31 Dan juga hamba-ku Ezra Tha-
yre dan hamba-ku a Thomas B. 
marsh;

32 Juga hamba-ku Hyrum Smith 
dan hamba-ku Reynolds Cahoon;

33 Dan juga hamba-ku Daniel 
Stanton dan hamba-ku Seymour 
Brunson;

34 Dan juga hamba-ku Sylvester 
Smith dan hamba-ku gideon 
Carter;

35 Dan juga hamba-ku Ruggles 
Eames dan hamba-ku Stephen 
Burnett;

36 Dan juga hamba-ku micah B. 
Welton dan juga hamba-ku Eden 
Smith. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 76

Suatu penglihatan yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney 
Rigdon, di Hiram, Ohio, 16 Februari 1832 (History of the Church, 1:245–252). 
Sebagai pengantar catatannya tentang penglihatan ini, Nabi menulis: “Sekembali 
saya dari konferensi Amherst, saya memulai lagi penerjemahan Tulisan Suci. Dari 
beragam wahyu yang telah diterima, adalah nyata bahwa banyak pokok penting 
bertalian dengan keselamatan manusia, telah diambil dari Alkitab, atau hilang 
sebelum itu disusun. Itu nampaknya terbukti sendiri dari kebenaran apa yang 
tersisa, bahwa jika Allah memberi pahala setiap orang menurut perbuatan yang 
dilakukan dalam tubuh istilah ‘Surga,’ yang dimaksudkan untuk rumah kekal 
para Orang Suci, mestilah mencakup lebih banyak kerajaan daripada satu. Sesuai 
dengan itu, … saat menerjemahkan Injil Yohanes, saya sendiri dan Penatua Rigdon 
melihat penglihatan berikut” (History of the Church, 1:245). Adalah setelah 
Nabi menerjemahkan Yohanes 5:29 ketika penglihatan ini diberikan.

1–4, Tuhan adalah Allah; 5–10, Miste-
ri-misteri kerajaan akan diungkapkan 
kepada semua yang setia; 11–17, Semua 
orang akan tampil dalam kebangkitan 
orang saleh atau orang tidak saleh; 
18–24, Penghuni di banyak dunia ada-
lah putra dan putri yang diperanakkan 
bagi Allah melalui pendamaian Yesus 
Kristus; 25–29, Seorang malaikat Allah 
jatuh dan menjadi iblis; 30–49, Para 
putra kebinasaan menderita laknat 
kekal; semua orang yang lain mem-
peroleh suatu tingkat keselamatan; 

50–70, Kemuliaan dan pahala makhluk 
yang dipermuliakan di dalam kerajaan 
selestial diuraikan; 71–80, Mereka 
yang akan mewarisi kerajaan terestrial 
diuraikan; 81–113, Status mereka di 
dalam kemuliaan telestial, terestrial, 
dan selestial dijelaskan; 114–119, Yang 
setia boleh melihat dan mengerti miste-
ri-misteri kerajaan Allah melalui kuasa 
Roh Kudus.

a DEngARlAH, hai kamu langit, 
dan pasanglah telinga, hai 

 31 a PTS Thomas B. marsh. 76 1 a Yes. 1:2.
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bumi, dan bersukacitalah kamu 
penghuninya, karena Tuhan adalah 
b Allah, dan selain Dia c tidak ada 
d Juruselamat.

2 a Besarlah kebijaksanaan-nya, 
b menakjubkanlah jalan-nya, dan 
luas perbuatan-nya tak seorangpun 
dapat menemukan.

3 a Tujuan-nya tidaklah gagal, 
tidak juga ada siapa pun yang dapat 
menahan tangan-nya.

4 Dari kekekalan ke kekekalan Dia 
adalah yang a sama, dan tahun-ta-
hun-nya tidak pernah b gagal.

5 karena demikianlah firman 
Tuhan—Aku, Tuhan, a penuh belas 
kasihan dan ramah kepada mereka 
yang b takut kepada-ku, dan senang 
menghormati mereka yang c mela-
yani-ku dalam kesalehan dan dalam 
kebenaran sampai akhir.

6 Akan besarlah pahala mereka 
dan akan kekallah a kemuliaan 
mereka.

7 Dan kepada mereka akan Aku 
a ungkapkan segala b misteri, ya, 
segala misteri tersembunyi tentang 
kerajaan-ku dari zaman dahulu, 
dan untuk zaman yang akan da-
tang, akan Aku singkapkan ke-
pada mereka kesenangan yang 

baik kehendak-ku mengenai se-
gala sesuatu berkaitan dengan 
kerajaan-ku.

8 Ya, bahkan keajaiban kekekalan 
akan mereka ketahui, dan hal-hal 
yang akan datang akan Aku per-
lihatkan kepada mereka, bahkan 
hal-hal tentang banyak angkatan.

9 Dan a kebijaksanaan mereka 
akan besar, dan b pengertian mereka 
menjangkau langit; dan di hadapan 
mereka kebijaksanaan orang bijak 
akan c musnah, dan pengertian orang 
bijaksana akan menjadi tak berarti 
apa pun.

10 karena melalui a Roh-ku akan 
Aku b terangi mereka, dan melalui 
c kuasa-ku akan Aku singkapkan 
kepada mereka rahasia-rahasia ke-
hendak-ku—ya, bahkan hal-hal itu 
yang d mata belum lihat, tidak juga 
telinga dengar, tidak juga masuk ke 
dalam hati manusia.

11 kami, Joseph Smith, Jun., dan 
Sidney Rigdon, yang berada a di 
dalam Roh pada hari keenam belas 
bulan Februari, pada tahun Tuhan 
kita seribu delapan ratus dan tiga 
puluh dua—

12 melalui kuasa a Roh b mata kami 
dibukakan dan pengertian kami 

 1 b Yer. 10:10.  
PTS ke-Allah-an—
Allah Putra.

  c Yes. 43:11;  
Hos. 13:4.

  d PTS Juruselamat.
 2 a 2 ne. 2:24;  

A&P 38:1–3.
  b Why. 15:3.
 3 a 1 Raj. 8:56;  

A&P 1:38; 64:31.
 4 a ibr. 13:8;  

A&P 35:1; 38:1–4; 
39:1–3.

  b mzm. 102:26–28;  
ibr. 1:12.

 5 a kel. 34:6;  
mzm. 103:8.  
PTS Belas kasihan.

  b Ul. 6:13; Yos. 4:23–24. 
PTS khidmat; Takut.

  c A&P 4:2.
 6 a PTS kemuliaan 

Selestial.
 7 a A&P 42:61; 59:4; 

98:12; 121:26–33.
  b PTS misteri Allah.
 9 a PTS kebijaksanaan.

  b PTS Pengertian.
  c Yes. 29:14;  

2 ne. 9:28–29.
 10 a moro. 10:5.
  b PTS kesaksian; 

Wahyu.
  c PTS kuasa.
  d Yes. 64:4; 1 kor. 2:9; 

3 ne. 17:15–17;  
A&P 76:114–116.

 11 a Why. 1:10.
 12 a PTS Perubahan Rupa.
  b A&P 110:1; 137:1; 

138:11, 29.
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diterangi, sehingga melihat dan 
mengerti apa yang dari Allah—

13 Bahkan hal-hal itu yang ada 
sejak awal sebelum dunia ada, 
yang ditetapkan oleh Bapa, me-
lalui Putra Tunggal-nya, yang 
berada di dada Bapa, bahkan 
sejak a awal;

14 Tentang siapa kami memberi-
kan kesaksian, dan kesaksian yang 
kami berikan adalah kegenapan 
injil Yesus kristus, yang adalah 
Putra, yang kami lihat dan dengan 
siapa kami a bercakap-cakap dalam 
b penglihatan surgawi.

15 karena sementara kami sedang 
melakukan pekerjaan a penerje-
mahan, yang telah Tuhan tetapkan 
kepada kami, kami sampai pada 
ayat kedua puluh sembilan pasal 
kelima Yohanes, yang diberikan 
kepada kami sebagai berikut—

16 Berfirman tentang kebangkitan 
orang mati, mengenai mereka yang 
akan a mendengar suara b Putra 
manusia:

17 Dan akan tampil; mereka yang 
telah melakukan a yang baik, dalam 
b kebangkitan c orang saleh; dan 
mereka yang telah melakukan yang 
jahat, dalam kebangkitan orang 
tidak saleh.

18 Sekarang, ini menyebabkan 
kami takjub, karena itu diberikan 
kepada kami oleh Roh.

19 Dan saat kami a bermeditasi 
tentang hal-hal ini, Tuhan menyen-
tuh mata pengertian kami dan itu 
dibukakan, dan kemuliaan Tuhan 
bersinar di sekitarnya.

20 Dan kami melihat a kemuliaan 
Putra, pada b sisi kanan c Bapa, dan 
menerima kegenapan-nya;

21 Dan melihat para a malaikat 
kudus, dan mereka yang b diku-
duskan di hadapan takhta-nya, 
menyembah Allah, dan Anak 
Domba, yang c menyembah-nya 
selama-lamanya.

22 Dan sekarang, setelah banyak 
kesaksian yang telah diberikan 
tentang Dia, inilah a kesaksian, yang 
terakhir dari semuanya, yang kami 
berikan tentang Dia: Bahwa Dia 
b hidup!

23 karena kami a melihat-nya, 
bahkan pada sisi kanan b Allah; 
dan kami mendengar  suara 
yang memberikan kesaksian 
bahwa Dia adalah c Anak Tunggal 
Bapa—

24 Bahwa oleh a Dia, dan melalui 
Dia, dan dari Dia, b dunia-dunia ada 
dan diciptakan, dan penghuninya 

 13 a musa 4:2.
 14 a A&P 109:57.
  b PTS Penglihatan.
 15 a PTS Terjemahan 

Joseph Smith (TJS).
 16 a Yoh. 5:28.
  b PTS Putra manusia.
 17 a PTS Pekerjaan.
  b PTS kebangkitan.
  c kis. 24:15.
 19 a PTS merenungkan.
 20 a PTS Yesus kristus—

kemuliaan Yesus 
kristus.

  b kis. 7:56.
  c PTS ke-Allah-an—

Allah Bapa.
 21 a mat. 25:31;  

A&P 130:6–7; 136:37.
  b PTS Pengudusan.
  c PTS ibadat.
 22 a PTS kesaksian.
  b A&P 20:17.
 23 a PTS Yesus kristus—

Penampakan diri 
pascafana kristus.

  b PTS ke-Allah-an—
Allah Bapa.

  c Yoh. 1:14.  
PTS Anak Tunggal.

 24 a ibr. 1:1–3;  
3 ne. 9:15;  
A&P 14:9; 93:8–10.

  b musa 1:31–33; 7:30. 
PTS Penciptaan. 
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adalah para c putra dan putri yang 
diperanakkan bagi Allah.

25 Dan ini kami lihat juga, dan 
berikan kesaksian, bahwa seorang 
a malaikat Allah yang berwenang di 
hadirat Allah, yang memberontak 
melawan Putra Tunggal yang Bapa 
kasihi dan yang berada di dada 
Bapa, dibuang dari hadirat Allah 
dan Putra,

26 Dan disebut kebinasaan, karena 
surga menangisinya—dia adalah 
a lusifer, putra fajar.

27 Dan kami melihat, dan tengok-
lah, dia a terjatuh! terjatuh, bahkan 
putra fajar!

28 Dan sementara kami masih ber-
ada di dalam Roh, Tuhan memerin-
tahkan kami agar kami hendaknya 
menuliskan penglihatan ini; karena 
kami melihat Setan, a ular tua itu, 
bahkan b iblis, yang c memberon-
tak melawan Allah, dan berupaya 
mengambil kerajaan Allah kita dan 
kristus-nya—

29 karenanya, dia memicu a perang 
terhadap para orang suci Allah, dan 
mengepung di sekitar mereka.

30 Dan kami melihat suatu peng-
lihatan tentang penderitaan mereka 
terhadap siapa dia memicu perang 
dan berkuasa, karena demikianlah 
datang suara Tuhan kepada kami:

31 Demikianlah firman Tuhan 
mengenai mereka semua yang 
mengetahui kuasa-ku, dan telah 
dijadikan pengambil bagian dari-
nya, dan membiarkan diri mereka 
melalui kuasa iblis untuk a dikuasai, 
dan menyangkal kebenaran dan 
menantang kuasa-ku—

32 mereka adalah mereka yang 
adalah a putra b kebinasaan, tentang 
siapa Aku berfirman bahwa adalah 
lebih baik bagi mereka tidak pernah 
dilahirkan;

33 karena mereka adalah bejana 
kemurkaan, terhukum untuk men-
derita kemurkaan Allah, bersama 
iblis dan para malaikatnya dalam 
kekekalan;

34 mengenai siapa telah Aku fir-
mankan tidak ada a pengampunan 
di dunia ini tidak juga di dunia yang 
akan datang—

35 Yang telah a menyangkal Roh 
kudus setelah menerimanya, dan 
telah menyangkal Putra Tunggal 
Bapa, telah b menyalibkan-nya bagi 
mereka sendiri dan mempermalu-
kan-nya secara terbuka.

36 inilah mereka yang akan 
pergi ke dalam a danau api dan 
belerang, bersama iblis dan para 
malaikatnya—

37 Dan satu-satunya ke atas siapa 

 24 c kis. 17:28, 29;  
ibr. 12:9;  
PTS Putra dan Putri 
Allah.

 25 a A&P 29:36–39; 
 musa 4:1–4.  
PTS iblis.

 26 a Yes. 14:12–17. 
PTS lusifer.

 27 a luk. 10:18.
 28 a Why. 12:9.

  b PTS iblis.
  c PTS Perang di Surga.
 29 a Why. 13:7;  

2 ne. 2:18; 28:19–23.
 31 a PTS kemurtadan.
 32 a PTS Putra 

kebinasaan.
  b A&P 76:26;  

musa 5:22–26.
 34 a mat. 12:31–32. 

PTS mengampuni.

 35 a 2 Ptr. 2:20–22;  
Alma 39:6.  
PTS Dosa Tak 
Termaafkan.

  b ibr. 6:4–6;  
1 ne. 19:7;  
A&P 132:27.

 36 a Why. 19:20; 20:10; 
21:8; 2 ne. 9:16; 28:23;  
Alma 12:16–18;  
A&P 63:17.



182Ajaran dan Perjanjian 76:38–49
a kematian kedua akan memiliki 
kuasa;

38 Ya, sesungguhnya, a satu-satu-
nya yang tidak akan ditebus pada 
waktu yang tepat bagi Tuhan, sete-
lah penderitaan oleh kemurkaan-
nya.

39 karena seluruh sisanya akan 
a ditampilkan pada b kebangkitan 
orang mati, melalui kemenangan 
dan kemuliaan c Anak Domba, yang 
dibunuh, yang berada di dada Bapa 
sebelum dunia-dunia dijadikan.

40 Dan inilah a injil, kabar gembira, 
yang suara dari surga persaksikan 
kepada kami—

41 Bahwa Dia datang ke dunia, 
bahkan Yesus, untuk a disalibkan 
bagi dunia, dan untuk b menang-
gung dosa-dosa c dunia, dan untuk 
d menguduskan dunia, dan untuk 
e membersihkannya dari segala 
ketidaksalehan;

42 Agar melalui Dia semua orang 
boleh a diselamatkan yang telah Bapa 
taruhkan ke dalam kuasa-nya dan 
jadikan melalui-nya;

43 Yang memuliakan Bapa, dan 
menyelamatkan segala pekerjaan 
tangan-nya, kecuali para putra ke-
binasaan itu yang menyangkal Putra 
setelah Bapa mengungkapkan-
nya.

44 karenanya, Dia menyelamatkan 
semua orang kecuali mereka—me-
reka akan pergi ke dalam a hukuman 
b abadi, yang adalah hukuman tanpa 
akhir, yang adalah hukuman kekal, 
untuk memerintah bersama c iblis 
dan para malaikatnya dalam keke-
kalan, di mana d ulat mereka tidak 
mati, dan apinya tak terpadamkan, 
yang adalah siksaan mereka—

45 Dan a akhir darinya, tidak juga 
tempat darinya, tidak juga siksaan 
mereka, tak seorang pun tahu;

46 Tidak juga itu telah diung-
kapkan, tidak juga sedang, tidak 
juga akan diungkapkan kepada 
manusia, kecuali kepada mereka 
yang dijadikan pengambil bagian 
darinya;

47 Walaupun demikian, Aku, 
Tuhan, memperlihatkannya melalui 
penglihatan kepada banyak orang, 
tetapi dengan segera menutupnya 
kembali;

48 karenanya, akhir, keluasan, 
ketinggian, a kedalaman, dan ke-
getiran darinya, tidaklah mereka 
mengerti, tidak juga seorang pun 
kecuali mereka yang b ditetapkan 
pada c penghukuman ini.

49 Dan kami mendengar suara, 
memfirmankan: Tulislah pengli-
hatan ini, karena tengoklah, inilah 

 37 a PTS kematian 
Rohani.

 38 a PTS Putra 
kebinasaan.

 39 a YAiTU ditebus; 
lihat ayat 38. Semua 
akan dibangkitkan. 
lihat Alma 11:41–45. 
PTS menghidupkan.

  b PTS kebangkitan.
  c PTS Yesus kristus.

 40 a 3 ne. 27:13–22. 
PTS injil; Rencana 
Penebusan.

 41 a PTS Penyaliban.
  b Yes. 53:4–12;  

ibr. 9:28.
  c 1 Yoh. 2:1–2.
  d PTS Pengudusan.
  e PTS Penebusan.
 42 a PTS keselamatan.
 44 a PTS laknat.

  b A&P 19:6–12.
  c PTS iblis.
  d Yes. 66:24;  

mrk. 9:43–48.
 45 a A&P 29:28–29.
 48 a Why. 20:1.
  b YAiTU dijatuhi  

hukuman, divonis.
  c Alma 42:22. 
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akhir dari penglihatan tentang 
penderitaan orang fasik.

50 Dan lagi kami memberikan ke-
saksian—karena kami melihat dan 
mendengar, dan inilah a kesaksian 
injil kristus mengenai mereka yang 
akan tampil dalam b kebangkitan 
orang saleh—

51 mereka adalah mereka yang 
menerima kesaksian tentang Yesus, 
dan a percaya pada nama-nya dan 
b dibaptis menurut c cara pengu-
buran-nya, d dikubur di dalam 
air dalam nama-nya, dan ini me-
nurut perintah yang telah Dia 
berikan—

52 Agar dengan menaati perintah-
perintah mereka boleh a dibasuh 
dan b dibersihkan dari segala dosa 
mereka, dan menerima Roh kudus 
melalui c penumpangan tangan dari 
dia yang d ditahbiskan dan dimete-
raikan pada e kuasa ini;

53 Dan yang mengatasi dengan 
iman, dan a dimeteraikan oleh b Roh 
kudus yang dijanjikan, yang Bapa 
curahkan ke atas diri mereka semua 
yang saleh dan benar.

54 mereka adalah mereka yang 
adalah gereja a Anak Sulung.

55 mereka adalah mereka yang ke 
dalam tangannya telah Bapa berikan 
a segala sesuatu—

56 mereka adalah mereka yang 
adalah a imam dan raja, yang telah 
menerima kegenapan-nya, dan 
kemuliaan-nya;

57 Dan adalah a imam dari Yang 
mahatinggi, menurut tata tertib 
melkisedek, yang menurut tata 
tertib b Henokh, yang menurut c tata 
tertib Putra Tunggal.

58 karenanya, seperti yang tertulis, 
mereka adalah a allah, bahkan b putra 
c Allah—

59 karenanya, a segala sesuatu ada-
lah milik mereka, apakah kehidupan 
atau kematian, atau apa yang seka-
rang, atau apa yang akan datang, 
segalanya adalah milik mereka dan 
mereka adalah milik kristus, dan 
kristus adalah milik Allah.

60 Dan mereka akan a mengatasi 
segala sesuatu.

61 karenanya, janganlah biarkan 
seorang pun a bermegah dalam diri 

 50 a PTS kesaksian.
  b PTS kebangkitan.
 51 a A&P 20:25–27, 37.
  b PTS Baptis, Baptisan.
  c A&P 128:13.
  d Rm. 6:3–5.  

PTS Baptis,  
Baptisan—Baptisan 
melalui pencelupan.

 52 a 2 ne. 9:23;  
moro. 8:25–26.

  b PTS murni, 
kemurnian.

  c PTS karunia Roh ku-
dus; Penumpangan 
Tangan.

  d PTS Penahbisan.
  e PTS Wewenang.

 53 a PTS Pemeteraian.
  b Ef. 1:13;  

A&P 88:3–5. 
PTS Roh kudus yang 
Dijanjikan.

 54 a ibr. 12:23;  
A&P 93:21–22. 
PTS Anak Sulung.

 55 a 2 Ptr. 1:3–4;  
A&P 50:26–28; 
84:35–38.

 56 a kel. 19:6;  
Why. 1:5–6; 20:6.

 57 a PTS imam, imamat 
melkisedek.

  b kej. 5:21–24. 
PTS Henokh.

  c A&P 107:1–4.

 58 a mzm. 82:1, 6;  
Yoh. 10:34–36. 
PTS manusia— 
manusia, berpotensi 
untuk menjadi se-
perti Bapa Surgawi.

  b PTS Putra dan Putri 
Allah.

  c A&P 121:32.  
PTS ke-Allah-an.

 59 a luk. 12:42–44;  
3 ne. 28:10;  
A&P 84:36–38.

 60 a Why. 3:5; 21:7.
 61 a Yoh. 5:41–44;  

1 kor. 3:21–23. 
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manusia, tetapi sebaliknya biarlah 
dia b bermegah di dalam Allah, yang 
akan c menundukkan semua musuh 
di bawah kaki-nya.

62 mereka ini akan a berdiam di 
b hadirat Allah dan kristus-nya 
selama-lamanya.

63 inilah a mereka yang akan Dia 
bawa bersama-nya, ketika Dia 
akan b datang dalam awan di langit 
untuk c memerintah di atas bumi 
atas umat-nya.

64 inilah mereka yang akan me-
miliki bagian dalam a kebangkitan 
pertama.

65 inilah mereka yang akan tampil 
dalam a kebangkitan orang saleh.

66 inilah mereka yang telah datang 
ke a gunung b Sion, dan ke kota Allah 
yang hidup, tempat surgawi, yang 
paling kudus dari semuanya.

67 inilah mereka yang telah datang 
kepada rombongan malaikat yang 
tak terhitung banyaknya, ke perte-
muan umum dan gereja a Henokh, 
dan b Anak Sulung.

68 inilah mereka yang namanya 
a tertulis di dalam surga, di mana 

Allah dan kristus adalah b hakim 
atas semua orang.

69 inilah mereka yang adalah 
a orang saleh yang dijadikan b sem-
purna melalui Yesus perantara 
c perjanjian yang baru, yang men-
datangkan d pendamaian yang sem-
purna ini melalui penumpahan 
e darah-nya sendiri.

70 inilah mereka yang tubuh-
nya adalah a selestial, yang b ke-
muliaannya adalah kemuliaan 
c matahari, bahkan kemuliaan Allah, 
yang paling tinggi dari semuanya, 
yang kemuliaan-nya matahari 
di cakrawala dituliskan sebagai 
perlambangannya.

71 Dan lagi, kami melihat dunia 
a terestrial, dan lihat dan tengoklah, 
inilah mereka yang adalah dari te-
restrial, yang kemuliaannya berbeda 
dari gereja Anak Sulung yang telah 
menerima kegenapan Bapa, bahkan 
seperti kemuliaan b bulan berbeda 
dari matahari di cakrawala.

72 lihatlah, inilah mereka yang 
mati a tanpa b hukum;

73 Dan juga mereka yang adalah 

 61 b 2 ne. 33:6;  
Alma 26:11–16. 
PTS kemuliaan.

  c A&P 49:6.
 62 a mzm. 15:1–3; 24:3–4; 

1 ne. 15:33–34;  
musa 6:57.

  b A&P 130:7.  
PTS kehidupan 
kekal.

 63 a A&P 88:96–98.  
PTS kedatangan  
kedua Yesus kristus.

  b mat. 24:30.
  c A&P 58:22.  

PTS Yesus kristus—
Pemerintahan 

milenium kristus.
 64 a Why. 20:6.
 65 a PTS kebangkitan.
 66 a Yes. 24:23;  

ibr. 12:22–24;  
Why. 14:1;  
A&P 84:2; 133:56.

  b PTS Sion.
 67 a A&P 45:9–12.
  b ibr. 12:23;  

A&P 76:53–54. 
PTS Anak Sulung.

 68 a PTS kitab kehidupan.
  b PTS Yesus kristus—

Hakim.
 69 a A&P 129:3; 138:12.
  b moro. 10:32–33.

  c PTS Perjanjian yang 
Baru dan Abadi.

  d PTS Pendamaian.
  e PTS Darah.
 70 a A&P 88:28–29;  

131:1–4; 137:7–10. 
PTS kemuliaan 
Selestial.

  b A&P 137:1–4.
  c mat. 13:43.
 71 a A&P 88:30.  

PTS kemuliaan 
Terestrial.

  b 1 kor. 15:40–41.
 72 a A&P 137:7, 9.
  b PTS Hukum. 
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a roh-roh manusia yang ditahan di 
dalam b tahanan, yang Putra kun-
jungi, dan c khotbahkan d injil kepada 
mereka, agar mereka boleh dihakimi 
menurut manusia dalam daging;

74 Yang tidak menerima a kesaksian 
tentang Yesus dalam daging, tetapi 
sesudahnya menerimanya.

75 inilah mereka yang adalah 
orang-orang terhormat di bumi, 
yang dibutakan oleh kelicinan 
manusia.

76 inilah mereka yang mene-
rima kemuliaan-nya, tetapi bukan 
kegenapan-nya.

77 inilah mereka yang menerima 
kehadiran Putra, tetapi bukan ke-
genapan Bapa.

78 karenanya, mereka adalah 
a tubuh terestrial, dan bukan tu-
buh selestial, dan berbeda dalam 
kemuliaan seperti bulan berbeda 
dari matahari.

79 inilah mereka yang tidak a gagah 
berani dalam kesaksian tentang 
Yesus; karenanya, mereka tidak 
mendapatkan mahkota atas kerajaan 
Allah kita.

80 Dan sekarang, inilah akhir 
penglihatan yang kami lihat tentang 
terestrial, yang Tuhan perintahkan 
untuk kami tuliskan sementara kami 
masih berada di dalam Roh.

81 Dan lagi, kami melihat kemu-
liaan a telestial, yang kemuliaannya 

adalah kemuliaan dari yang lebih 
rendah, bahkan seperti kemuliaan 
bintang-bintang berbeda dari ke-
muliaan bulan di cakrawala.

82 inilah mereka yang tidak me-
nerima injil kristus, tidak juga a ke-
saksian tentang Yesus.

83 inilah mereka yang tidak me-
nyangkal Roh kudus.

84 inilah mereka yang dibuang 
ke a neraka.

85 inilah mereka yang tidak akan 
ditebus dari a iblis sampai b kebang-
kitan terakhir, sampai Tuhan, bah-
kan kristus Sang c Anak Domba, akan  
menyelesaikan pekerjaan-nya.

86 inilah mereka yang tidak me-
nerima kegenapan-nya di dunia 
kekal, tetapi Roh kudus melalui 
pelayanan dari terestrial;

87 Dan terestrial melalui a pela-
yanan dari selestial.

88 Dan juga telestial menerimanya 
dari pelayanan para malaikat yang 
ditetapkan untuk melayani bagi 
mereka, atau yang ditetapkan untuk 
menjadi roh-roh yang melayani bagi 
mereka; karena mereka akan men-
jadi ahli waris keselamatan.

89 Dan demikianlah kami meli-
hat, dalam penglihatan surgawi, 
kemulia an telestial, yang melam-
paui segala pengertian;

90 Dan tak seorang pun me-
ngetahuinya kecuali dia kepada 

 73 a Alma 40:11–14. 
PTS Roh.

  b A&P 88:99; 138:8. 
PTS keselamatan bagi 
yang mati; neraka.

  c 1 Ptr. 3:19–20; 4:6; 
A&P 138:28–37.

  d PTS injil.

 74 a PTS kesaksian.
 78 a 1 kor. 15:40–42.
 79 a A&P 56:16.
 81 a A&P 88:31.  

PTS kemuliaan 
Telestial.

 82 a A&P 138:21.
 84 a 2 ne. 9:12; Alma 

12:11. PTS neraka.
 85 a PTS iblis.
  b Alma 11:41;  

A&P 43:18; 
88:100–101.

  c PTS Anak Domba 
Allah.

 87 a A&P 138:37.
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siapa Allah telah mengungkap-
kannya.

91 Dan demikianlah kami melihat 
kemuliaan terestrial yang mengung-
guli dalam segala sesuatu kemuliaan 
telestial, bahkan dalam kemuliaan, 
dan dalam kuasa, dan dalam daya, 
dan dalam kekuasaan.

92 Dan demikianlah kami melihat 
kemuliaan selestial, yang unggul da-
lam segala sesuatu—di mana Allah, 
bahkan Bapa, memerintah di atas 
takhta-nya selama-lamanya;

93 Yang di hadapan takhta-nya 
segala sesuatu membungkuk dalam 
a rasa khidmat yang rendah hati, dan 
memberi-nya kemuliaan selama-
lamanya.

94 mereka yang berdiam di a hadi-
rat-nya adalah gereja b Anak Sulung; 
dan mereka melihat sebagaimana 
mereka dilihat, dan c mengetahui 
sebagaimana mereka diketahui, 
telah menerima kegenapan-nya 
dan d kasih karunia-nya;

95 Dan Dia menjadikan mereka 
a setara dalam kuasa, dan dalam 
daya, dan dalam kekuasaan.

96 Dan kemuliaan selestial adalah 
satu, bahkan seperti kemuliaan 
a matahari adalah satu.

97 Dan kemuliaan terestrial ada-
lah satu, bahkan seperti kemuliaan 
bulan adalah satu.

98 Dan kemuliaan telestial adalah 
satu, bahkan seperti kemuliaan 

bintang-bintang adalah satu; karena 
seperti satu bintang berbeda dari 
bintang yang lain dalam kemulia an, 
demikian pula berbeda satu dari 
yang lain dalam kemuliaan di dunia 
telestial;

99 karena inilah mereka yang 
dari a Paulus, dan dari Apolos, dan 
dari kefas.

100 inilah mereka yang mengata-
kan mereka adalah sebagian dari 
yang satu dan sebagian dari yang 
lain—sebagian dari kristus dan 
sebagian dari Yohanes, dan seba-
gian dari musa, dan sebagian dari 
Elias, dan sebagian dari Esayas, dan 
sebagian dari Yesaya, dan sebagian 
dari Henokh;

101 Tetapi tidak menerima injil, 
tidak juga kesaksian tentang Yesus, 
tidak juga para nabi, tidak juga 
a perjanjian yang abadi.

102 Yang terakhir dari kesemua-
nya, semua ini adalah mereka yang 
tidak akan dikumpulkan bersama 
para orang suci, untuk a diangkat 
pada b gereja Anak Sulung, dan 
diterima ke dalam awan.

103 inilah a mereka yang adalah 
b pendusta, dan tukang tenung, dan 
c pezina, dan pelaku pelacuran, dan 
barang siapa yang mengasihi dan 
membuat kedustaan.

104 inilah mereka yang men-
derita a kemurkaan Allah di atas 
bumi.

 93 a PTS khidmat.
 94 a A&P 130:7.
  b PTS Anak Sulung.
  c 1 kor. 13:12.
  d PTS kasih karunia.
 95 a A&P 29:13; 78:5–7; 

84:38; 88:107; 132:20.

 96 a 1 kor. 15:40–41.
 99 a 1 kor. 3:4–7, 22.
 101 a PTS Perjanjian yang 

Baru dan Abadi.
 102 a 1 Tes. 4:16–17;  

A&P 88:96–98.
  b A&P 78:21.

 103 a Why. 21:8;  
A&P 63:17–18.

  b PTS Dusta.
  c PTS Perzinaan.
 104 a PTS laknat. 
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105 inilah mereka yang menderita 
a pembalasan api kekal.

106 inilah mereka yang dicam-
pakkan ke a neraka dan b menderita 
kemurkaan c Allah Yang mahakuasa, 
sampai d kegenapan zaman, ketika 
kristus akan e menundukkan semua 
musuh di bawah kaki-nya, dan 
akan f menyempurnakan pekerjaan-
nya;

107 ketika Dia akan menyerahkan 
kerajaan, dan mempersembah-
kannya kepada Bapa, tanpa noda, 
memfirmankan: Aku telah meng-
atasi dan telah a menginjak-injak 
b alat pemeras anggur seorang diri, 
bahkan alat pemeras anggur dari 
kedahsyatan kemurkaan Allah Yang 
mahakuasa.

108 kemudian Dia akan dimahko-
tai dengan mahkota kemuliaan-nya, 
untuk duduk di atas a takhta kuasa-
nya untuk memerintah selama-
lamanya.

109 Tetapi lihatlah, dan tengok-
lah, kami melihat kemuliaan dan 
penghuni di dunia telestial, bahwa 
mereka sama tak terhitung ba-
nyaknya seperti bintang-bintang di 
cakrawala langit, atau seperti pasir 
di atas tepi laut;

110 Dan mendengar suara Tuhan 
berfirman: Semua orang ini akan 
menekukkan lutut, dan setiap lidah 

akan a mengakui Dia yang duduk di 
atas takhta selama-lamanya;

111 karena mereka akan dihakimi 
menurut pekerjaan mereka, dan se-
tiap orang akan menerima menurut 
a pekerjaannya sendiri, kekuasa-
annya sendiri, di dalam b tempat 
tinggal yang dipersiapkan;

112 Dan mereka akan menjadi 
hamba dari Yang mahatinggi; tetapi 
a di mana Allah dan kristus b berdiam 
mereka tidak dapat datang, dunia-
dunia tanpa akhir.

113 inilah akhir penglihatan yang 
kami lihat, yang kami diperintahkan 
untuk menuliskan sementara kami 
masih berada di dalam Roh.

114 Tetapi a besar dan menak-
jubkanlah pekerjaan Tuhan, dan 
b misteri-misteri kerajaan-nya yang 
Dia perlihatkan kepada kami, yang 
melampaui segala pengertian dalam 
kemuliaan, dan dalam daya, dan 
dalam kekuasaan;

115 Yang Dia perintahkan kepada 
kami agar kami hendaknya tidak 
tuliskan sementara kami masih 
berada di dalam Roh, dan tidak 
a diperkenankan bagi manusia untuk 
menyuarakan;

116 Tidak juga manusia a mampu 
untuk menyingkapkannya, ka-
rena itu hanya untuk dilihat dan 
b dimengerti melalui kuasa Roh 

 105 a Yud. 1:7.
 106 a PTS neraka.
  b A&P 19:3–20.
  c A&P 87:6.
  d Ef. 1:10.
  e 1 kor. 15:24–28.
  f ibr. 10:14.
 107 a Why. 19:15;  

A&P 88:106; 
133:46–53.

  b kej. 49:10–12;  
Yes. 63:1–3.

 108 a A&P 137:3.
 110 a Flp. 2:9–11;  

mosia 27:31.
 111 a Why. 20:12–13. 

PTS Pekerjaan.
  b Yoh. 14:2;  

A&P 59:2; 81:6.
 112 a A&P 29:29.

  b Why. 21:23–27.
 114 a Why. 15:3;  

morm. 9:16–18;  
musa 1:3–5.

  b Yakub 4:8.
 115 a 2 kor. 12:4.
 116 a 3 ne. 17:15–17; 

19:32–34.
  b 1 kor. 2:10–12.
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kudus, yang Allah limpahkan ke 
atas mereka yang mengasihi-nya, 
dan memurnikan diri mereka di 
hadapan-nya;

117 kepada siapa Dia berikan hak 
istimewa ini untuk melihat dan 
mengetahui bagi diri mereka;

118 Agar melalui kuasa dan 

pernyataan Roh, saat dalam daging, 
mereka boleh sanggup untuk me-
nanggung kehadiran-nya di dunia 
kemuliaan.

119 Dan kepada Allah dan Anak 
Dombalah kemuliaan, dan kehor-
matan, dan kekuasaan selama-
lamanya. Amin.

BAgiAn 77

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, Maret 
1832 (History of the Church, 1:253–255). Nabi menulis, “Sehubungan dengan 
penerjemahan Tulisan Suci, saya menerima penjelasan berikut tentang Wahyu 
Yohanes” (History of the Church, 1:253).

1–4, Binatang memiliki roh dan akan 
berdiam dalam kegembiraan kekal di 
atas bumi yang baka; 5–7, Bumi ini 
memiliki keberadaan duniawi selama 
7.000 tahun; 8–10, Berbagai malaikat 
memulihkan Injil dan melayani di atas 
bumi; 11, Pemeteraian 144.000 orang; 
12–14, Kristus akan datang pada awal 
ketujuh ribu tahun; 15, Dua nabi akan 
diangkat bagi bangsa Yahudi.

P. Apakah a laut kaca yang dibica-
rakan oleh Yohanes, pasal ke-4, 

dan ayat ke-6 dari Wahyu?

J. itu adalah b bumi, dalam keada-
annya yang dikuduskan, baka, 

dan c kekal.
2 P. Apa yang mesti kita mengerti 

tentang empat binatang, yang dibi-
carakan dalam ayat yang sama?

J. itu adalah a ungkapan kiasan, 
yang digunakan oleh Pewahyu, 

Yohanes, dalam menggambarkan 
b surga, c firdaus Allah, d kebahagiaan 
manusia, dan binatang, dan apa 
yang merayap, dan unggas di udara; 
apa yang rohani adalah dalam kese-
rupaan dengan apa yang duniawi; 
dan apa yang duniawi adalah dalam 
keserupaan dengan apa yang rohani; 
e roh manusia dalam keserupaan 
dengan orangnya, seperti juga roh 
f binatang, dan setiap makhluk lain 
yang telah Allah ciptakan.

3 P. Apakah empat binatang itu 
terbatas pada binatang tersendiri, 
ataukah itu mewakili golongan 
atau urutan?

J. itu terbatas pada empat bina-
tang tersendiri, yang diperlihatkan 
kepada Yohanes, untuk mewakili 
kemuliaan dari golongan makh-
luk dalam urutan atau a lingkup 
penciptaannya yang ditakdirkan, 

77 1 a A&P 130:6–9.
  b A&P 88:17–20, 25–26.
  c PTS Bumi—keadaan 

terakhir bumi; kemu-
liaan Selestial.

 2 a PTS Simbolisme.
  b PTS Surga.
  c PTS Firdaus.
  d PTS Sukacita.
  e Eter 3:15–16;  

Abr. 5:7–8.  
PTS Roh.

  f musa 3:19.
 3 a A&P 93:30;  

musa 3:9.
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dalam kenikmatan b kegembiraan 
kekalnya.

4 P. Apa yang mesti kita mengerti 
tentang mata dan sayap, yang bina-
tang itu miliki?

J. matanya adalah perwakilan 
terang dan a pengetahuan, yaitu, 
penuh pengetahuan; dan sayap-
sayapnya adalah perwakilan bagi 
b kuasa, untuk bergerak, untuk 
bertindak, dsb.

5 P. Apa yang mesti kita mengerti 
tentang dua puluh empat a penatua, 
yang dibicarakan oleh Yohanes?

J. kita mesti mengerti bahwa para 
penatua ini yang Yohanes lihat, 
adalah penatua yang telah b setia 
dalam pekerjaan pelayanan dan 
mati; yang termasuk dalam c tujuh 
jemaat, dan berada pada waktu itu 
di dalam firdaus Allah.

6 P. Apa yang mesti kita mengerti 
tentang kitab yang Yohanes lihat, 
yang a dimeteraikan pada bagian 
belakang dengan tujuh meterai?

J. kita mesti mengerti bahwa itu 
memuat kehendak, b misteri, dan 
pekerjaan Allah yang diungkapkan; 
apa yang tersembunyi dari pengelo-
laan-nya mengenai c bumi ini selama 
tujuh ribu tahun kelanjutannya, atau 
keberadaan duniawinya.

7 P. Apa yang mesti kita mengerti 
tentang tujuh meterai dengan apa 
itu dimeteraikan?

J. kita mesti mengerti bahwa mete-
rai pertama memuat hal-hal tentang 

a seribu tahun pertama, dan yang 
kedua juga tentang seribu tahun 
kedua, dan seterusnya sampai yang 
ketujuh.

8 P. Apa yang kita mesti mengerti 
tentang empat malaikat, yang dibi-
carakan dalam pasal ke-7 dan ayat 
ke-1 dari Wahyu?

J. kita mesti mengerti bahwa me-
reka adalah empat malaikat yang 
diutus dari Allah, kepada siapa dibe-
rikan kuasa atas empat bagian bumi, 
untuk menyelamatkan kehidupan 
dan untuk menghancurkan; inilah 
mereka yang memiliki a injil abadi 
untuk dipercayakan kepada setiap 
bangsa, kaum, bahasa dan khalayak; 
memiliki kuasa untuk menutup 
langit, untuk memeteraikan pada 
kehidupan, atau untuk mencam-
pakkan ke b daerah kegelapan.

9 P. Apa yang mesti kita mengerti 
tentang malaikat yang naik dari 
timur, Wahyu pasal ke-7 dan ayat 
ke-2?

J. kita mesti mengerti bahwa ma-
laikat yang naik dari timur adalah 
dia kepada siapa diberikan meterai 
Allah yang hidup atas dua belas 
suku a israel; karenanya, dia ber-
seru kepada empat malaikat yang 
memiliki injil abadi, mengatakan: 
Janganlah menyakiti bumi, tidak 
juga laut, tidak juga pepohonan, 
sampai kita telah meteraikan para 
hamba Allah kita pada b dahi mereka. 
Dan, jika kamu akan menerimanya, 

 3 b A&P 93:33–34.
 4 a PTS Pengetahuan.
  b PTS kuasa.
 5 a Why. 4:4, 10.
  b Why. 14:4–5.

  c Why. 1:4.
 6 a Why. 5:1.
  b PTS misteri Allah.
  c PTS Bumi.
 7 a A&P 88:108–110.

 8 a Why. 14:6–7.
  b mat. 8:11–12; 22:1–14; 

A&P 133:71–73.
 9 a Why. 7:4–8.
  b Yeh. 9:4.
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inilah c Elias yang akan datang untuk 
mengumpulkan bersama suku-suku 
israel dan d memulihkan segala 
sesuatu.

10 P. kapan hal-hal yang difir-
mankan dalam pasal ini akan 
dirampungkan?

J. itu akan dirampungkan pada 
a seribu tahun keenam, atau pem-
bukaan meterai keenam.

11 P. Apa yang mesti kita mengerti 
tentang pemeteraian a seratus dan 
empat puluh empat ribu, dari semua 
suku israel—dua belas ribu dari 
setiap suku?

J. kita mesti mengerti bahwa me-
reka yang dimeteraikan adalah 
b imam tinggi, ditahbiskan pada tata 
tertib kudus Allah, untuk melayani 
injil abadi; karena mereka adalah 
mereka yang ditahbiskan dari setiap 
bangsa, kaum, bahasa, dan kha-
layak, oleh para malaikat kepada 
siapa diberikan kuasa atas bangsa-
bangsa di bumi, untuk membawa 
sebanyak yang mau datang pada 
gereja c Anak Sulung.

12 P. Apa yang mesti kita mengerti 
tentang suara a sangkakala, yang 
disebutkan dalam pasal ke-8 dari 
Wahyu?

J. kita mesti mengerti bahwa 
sebagaimana Allah menjadikan 
dunia dalam enam hari, dan pada 
hari ketujuh Dia menyelesaikan 

pekerjaan-nya, dan b mengudus-
kannya, dan juga membentuk 
manusia dari c debu bumi, de-
mikian pula, pada awal seribu 
tahun ketujuh Tuhan Allah akan 
d menguduskan bumi, dan menun-
taskan keselamatan manusia, dan 
e menghakimi segala sesuatu, dan 
akan f menebus segala sesuatu, ke-
cuali apa yang belum Dia taruhkan 
ke dalam kuasa-nya, ketika Dia 
akan memeteraikan segala sesuatu, 
sampai akhir segala sesuatu; dan 
pembunyian sangkakala tujuh 
malaikat adalah persiapan dan 
penyelesaian pekerjaan-nya, pada 
awal seribu tahun ketujuh—diper-
siapkannya jalan sebelum waktu 
kedatangan-nya.

13 P. kapan hal-hal ini dirampung-
kan, yang ditulis dalam pasal ke-9 
dari Wahyu?

J. itu akan dirampungkan setelah 
pembukaan meterai ketujuh, sebe-
lum kedatangan kristus.

14 P. Apa yang mesti kita mengerti 
tentang kitab kecil yang a dimakan 
oleh Yohanes, sebagaimana di-
sebutkan dalam pasal ke-10 dari 
Wahyu?

J. kita mesti mengerti bahwa itu 
adalah suatu misi, dan suatu tata 
cara, bagi dia untuk b mengumpul-
kan suku-suku israel; lihatlah, inilah 
Elias, yang, seperti yang tertulis, 

 9 c PTS Elias.
  d PTS Pemulihan injil.
 10 a Why. 6:12–17.
 11 a Why. 14:3–5.
  b PTS imam Tinggi.
  c A&P 76:51–70. 

PTS Anak Sulung.
 12 a Why. 8:2.

  b kej. 2:1–3;  
kel. 20:11; 31:12–17; 
mosia 13:16–19;  
musa 3:1–3;  
Abr. 5:1–3.

  c kej. 2:7.
  d A&P 88:17–20.
  e PTS Yesus kristus—

Hakim.
  f PTS Penebusan.
 14 a Yeh. 2:9–10; 3:1–4; 

Why. 10:10.
  b PTS israel—Pengum-

pulan israel. 
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mesti datang dan c memulihkan 
segala sesuatu.

15 P. Apa yang mesti dimengerti 
tentang dua a saksi, dalam pasal 
kesebelas dari Wahyu?

J.  mereka adalah dua nabi  
yang akan diangkat bagi b bangsa 

Yahudi pada c zaman terakhir, 
pada masa d pemulihan, dan untuk 
bernubuat kepada orang-orang 
Yahudi setelah mereka dikum-
pulkan dan telah membangun 
kota Yerusalem di e tanah leluhur  
mereka.

BAgiAn 78

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, Maret 
1832 (History of the Church, 1:255–257). Ordo diberikan Tuhan kepada Joseph 
Smith untuk tujuan mendirikan sebuah gudang penyimpanan bagi yang miskin. 
Tidaklah selalu dihasratkan bahwa identitas individu yang Tuhan tuju dalam 
wahyu-wahyu mesti diketahui oleh dunia; oleh sebab itu, dalam penerbitan ini dan 
beberapa wahyu kemudian saudara-saudara dirujuk dengan nama lain daripada 
nama mereka sendiri. Ketika keperluan telah berlalu untuk mempertahankan nama 
individu tak diketahui, nama mereka yang sebenarnya setelah itu diberikan dalam 
tanda kurung. Karena tidak ada kebutuhan vital untuk melanjutkan nama sandi, 
hanya nama sebenarnya sekarang digunakan di dalam ini sebagaimana diberikan 
dalam naskah asli.

1–4, Para Orang Suci hendaknya 
mengorganisasi dan mendirikan sebuah 
gudang penyimpanan; 5–12, Penggu-
naan yang bijak dari harta milik mereka 
akan menuntun pada keselamatan; 
13–14, Gereja hendaknya mandiri dari 
kuasa duniawi; 15–16, Mikhael (Adam) 
melayani di bawah arahan Yang Kudus 
(Kristus); 17–22, Diberkatilah yang 
setia, karena mereka akan mewarisi 
segala sesuatu.

TUHAn berfirman kepada Joseph 
Smith, Jun., memfirmankan: Si-

maklah Aku, firman Tuhan Allahmu, 
yang ditahbiskan pada a imamat 

tinggi gereja-ku, yang telah ber-
himpun bersama;

2 Dan dengarkanlah a nasihat dari 
Dia yang telah b menahbiskanmu 
dari tempat yang tinggi, yang akan 
berfirman dalam telingamu firman 
kebijaksanaan, agar keselamatan 
boleh terjadi kepadamu dalam hal 
itu yang telah kamu ajukan di ha-
dapan-ku, firman Tuhan Allah.

3 karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, waktunya 
telah datang, dan sekarang sudah 
di depan mata; dan lihatlah, dan 
tengoklah, mestilah perlu bahwa 
ada sebuah a organisasi umat-ku, 

 14 c mat. 17:11.
 15 a Why. 11:1–14.
  b PTS Orang-Orang 

Yahudi.

  c PTS Zaman Akhir.
  d PTS Pemulihan injil.
  e Am. 9:14–15.
78 1 a PTS imamat 

melkisedek.
 2 a PTS nasihat.
  b PTS Penahbisan.
 3 a A&P 82:11–12, 15–21.
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dalam mengatur dan menegakkan 
urusan b gudang penyimpanan bagi 
yang c miskin dari umat-ku, baik 
di tempat ini maupun di tanah 
d Sion—

4 Sebagai suatu badan dan ordo 
yang permanen dan abadi bagi ge-
reja-ku, untuk memajukan perkara, 
yang telah kamu anut, bagi kesela-
matan manusia, dan bagi kemuliaan 
Bapamu yang di dalam surga;

5 Agar kamu boleh a setara dalam 
ikatan hal-hal surgawi, ya, dan 
hal-hal duniawi juga, untuk dida-
patkannya hal-hal surgawi.

6 karena jika kamu tidak setara 
dalam apa yang duniawi kamu tidak 
dapat setara dalam mendapatkan 
apa yang surgawi;

7 karena jika kamu menghendaki 
agar Aku memberi kepadamu se-
buah tempat di dunia a selestial, 
kamu mesti b mempersiapkan dirimu 
dengan c melakukan apa yang telah 
Aku perintahkan kepadamu dan 
tuntut darimu.

8 Dan sekarang, sesungguhnya 
demikianlah firman Tuhan, adalah 
perlu bahwa segala hal dilakukan 
bagi a kemuliaan-ku, oleh kamu 
yang digabungkan bersama dalam 
b ordo ini;

9 Atau, dengan perkataan lain, bi-
arlah hamba-ku newel k. Whitney 
dan hamba-ku Joseph Smith, Jun., 
dan hamba-ku Sidney Rigdon 

duduk dalam dewan bersama para 
orang suci yang berada di Sion;

10 Jika tidak a Setan berupaya 
untuk memalingkan hati mereka 
dari kebenaran, sehingga mereka 
menjadi dibutakan dan tidak me-
ngerti apa yang dipersiapkan bagi 
mereka.

11 karenanya, sebuah perintah 
Aku berikan kepadamu, untuk 
mempersiapkan dan mengatur 
dirimu melalui suatu ikatan atau 
a perjanjian yang abadi yang tidak 
dapat dilanggar.

12 Dan dia yang melanggarnya 
akan kehilangan jabatan dan ke-
dudukannya di dalam gereja, dan 
akan diserahkan pada a hajaran Setan 
sampai hari penebusan.

13 lihatlah, inilah persiapan de-
ngan apa Aku persiapkan kamu, 
dan dasar, dan contoh yang Aku 
berikan kepadamu, yang dengan-
nya kamu boleh merampungkan 
perintah-perintah yang diberikan 
kepadamu;

14 Agar melalui pemeliharaan-ku 
yang baik, terlepas dari a kesukaran 
yang akan turun ke atas dirimu, 
agar gereja boleh berdiri mandiri 
melebihi segala makhluk lain di 
bawah dunia selestial;

15 Agar kamu boleh naik pada 
a mahkota yang dipersiapkan 
bagi mu, dan dijadikan para b pe-
nguasa atas banyak kerajaan, firman 

 3 b A&P 72:9–10; 83:5–6.
  c A&P 42:30–31. 

PTS kesejahteraan.
  d A&P 57:1–2.
 5 a A&P 49:20. 

PTS mempersucikan.
 7 a PTS kemuliaan 

Selestial.
  b A&P 29:8; 132:3.
  c A&P 82:10.
 8 a musa 1:39.
  b A&P 92:1.
 10 a PTS iblis.
 11 a PTS Perjanjian.

 12 a 1 kor. 5:5;  
A&P 82:21; 104:8–10.

 14 a A&P 58:2–4.
 15 a PTS mahkota; 

Permuliaan.
  b Why. 5:10;  

A&P 76:56–60; 132:19.
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Tuhan Allah, Yang kudus dari Sion, 
yang telah menegakkan landasan 
c Adam-ondi-Ahman;

16 Yang telah menetapkan a mikhael 
pangeranmu, dan menegakkan ka-
kinya, dan menempatkannya pada 
tempat yang tinggi, dan memberi 
kepadanya kunci-kunci keselamatan 
di bawah nasihat dan arahan dari 
Yang kudus, yang adalah tanpa 
awal hari atau akhir kehidupan.

17 Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, kamu 
adalah anak-anak kecil, dan kamu 
masih belum mengerti sejauh ini 
betapa berkat-berkat besar Bapa 
miliki dalam tangan-nya sendiri 
dan persiapkan bagimu;

18 Dan kamu tidak dapat a me-
nanggung segala sesuatu sekarang; 
walaupun demikian, jadilah riang, 
karena Aku akan b menuntunmu 
terus. kerajaan adalah milikmu 

dan berkat-berkat darinya adalah 
milikmu, dan kekayaan c kekekalan 
adalah milikmu.

19 Dan dia yang menerima segala 
sesuatu dengan a rasa terima kasih 
akan dijadikan mulia; dan apa yang 
dari bumi ini akan ditambahkan 
kepadanya, bahkan b seratus kali 
lipat, ya, lebih.

20 karenanya, lakukanlah hal-hal 
yang telah Aku perintahkan kepa-
damu, firman Penebusmu, bahkan 
Putra a Ahman, yang mempersiap-
kan segala sesuatu sebelum Dia 
b mengambilmu;

21 karena kamu adalah a gereja 
Anak Sulung, dan Dia akan b meng-
ambilmu dalam awan, dan menetap-
kan setiap orang bagiannya.

22 Dan dia yang adalah a petugas 
pengawasan yang setia dan b bijak 
akan mewarisi c segala sesuatu. 
Amin.

BAgiAn 79

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, Maret 
1832 (History of the Church, 1:257).

1–4, Jared Carter dipanggil untuk meng-
khotbahkan Injil melalui Penghibur.

SESUnggUHnYA Aku berfir-
man kepadamu, bahwa adalah 

kehendak-ku agar hamba-ku Jared 
Carter hendaknya pergi lagi ke 

kawasan-kawasan sebelah timur, 
dari tempat ke tempat, dan dari kota 
ke kota, dalam kuasa a penahbisan 
dengan apa dia telah ditahbiskan, 
mempermaklumkan kabar gembira 
tentang sukacita besar, bahkan injil 
abadi.

 15 c PTS Adam-ondi-
Ahman.

 16 a A&P 27:11; 107:54–55. 
PTS Adam.

 18 a Yoh. 16:12; 3 ne. 
17:2–3; A&P 50:40.

  b A&P 112:10.

  c PTS kehidupan kekal.
 19 a mosia 2:20–21.  

PTS Terima kasih.
  b mat. 19:29.
 20 a A&P 95:17.
  b 1 Tes. 4:17.
 21 a A&P 76:53–54.

  b A&P 88:96–98.
 22 a PTS Petugas 

Pengawasan.
  b A&P 72:3–4.
  c A&P 84:38.
79 1 a A&P 52:38. 

PTS Penahbisan.
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2 Dan Aku akan mengirim ke 
atas dirinya a Penghibur, yang 
akan mengajarkannya kebenaran 
dan jalan ke mana dia hendaknya 
pergi;

3 Dan sejauh dia setia, Aku akan 

memahkotainya lagi dengan berkas-
berkas.

4 karenanya, biarlah hatimu gem-
bira, hamba-ku Jared Carter, dan 
janganlah a takut, firman Tuhanmu, 
bahkan Yesus kristus. Amin.

BAgiAn 80

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, Maret 
1832 (History of the Church, 1:257).

1–5, Stephen Burnett dan Eden Smith 
dipanggil untuk berkhotbah di tempat 
mana pun yang mereka pilih.

SESUnggUHnYA, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu ham-

ba-ku Stephen Burnett: Pergilah 
kamu, pergilah kamu ke dunia dan 
a khotbahkanlah injil kepada setiap 
makhluk yang datang di bawah 
bunyi suaramu.

2 Dan sejauh kamu menghasratkan 
seorang rekan, Aku akan memberi 
kepadamu hamba-ku Eden Smith.

3 karenanya, pergilah kamu dan 
khotbahkanlah injil-ku, apakah ke 
utara atau ke selatan, ke timur atau 
ke barat, tidaklah masalah, karena 
kamu tidak dapat pergi dengan 
keliru.

4 Oleh karena itu, maklumkanlah 
apa yang telah kamu dengar, dan 
sungguh percayai, dan a tahu adalah 
benar.

5 lihatlah, inilah kehendak dari 
Dia yang telah a memanggilmu, 
Penebusmu, bahkan Yesus kristus. 
Amin.

BAgiAn 81

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, Maret 
1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G. Williams dipanggil 
untuk menjadi imam tinggi dan penasihat dalam Presidensi Imamat Tinggi. Ca-
tatan sejarah memperlihatkan bahwa ketika wahyu ini diterima pada bulan Maret 
1832, itu memanggil Jesse Gause pada jabatan penasihat bagi Joseph Smith dalam 
Presidensi. Meskipun demikian, ketika dia lalai untuk melanjutkan dengan cara 
yang selaras dengan penetapan ini, panggilan itu sesudahnya dialihkan kepada 
Frederick G. Williams. Wahyu ini (tertanggal Maret 1832) hendaknya diang-
gap sebagai suatu langkah menuju pengorganisasian resmi Presidensi Utama, 

 2 a Yoh. 14:26. 
PTS Penghibur.

 4 a A&P 68:5–6.
80 1 a mrk. 16:15.

 4 a PTS kesaksian.
 5 a PTS Pemanggilan.
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khususnya pemanggilan untuk jabatan penasihat dalam badan itu dan menjelas-
kan kewibawaan dari penetapan itu. Brother Gause melayani untuk suatu masa 
tetapi diekskomunikasi dari Gereja pada bulan Desember 1832. Brother Williams 
ditahbiskan pada jabatan yang dimaksudkan pada tanggal 18 Maret 1833.

1–2, Kunci-kunci kerajaan selalu di-
pegang oleh Presidensi Utama; 3–7, 
Jika Frederick G. Williams setia dalam 
pelayanannya, dia akan memperoleh 
kehidupan kekal.

SESUnggUHnYA, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu 

hamba-ku Frederick g. Williams: 
Dengarkanlah suara Dia yang ber-
firman, pada firman Tuhan Allahmu, 
dan simaklah pemanggilan dengan 
apa kamu dipanggil, bahkan untuk 
menjadi a imam tinggi di dalam gere-
ja-ku, dan penasihat bagi hamba-ku 
Joseph Smith, Jun.;

2 kepada siapa telah Aku berikan 
a kunci-kunci kerajaan, yang selalu 
menjadi kepunyaan b Presidensi 
imamat Tinggi:

3 Oleh karena itu, sesungguhnya 
Aku mengakuinya dan akan mem-
berkatinya, dan juga engkau, sejauh 
engkau setia dalam nasihat, pada 
jabatan yang telah Aku tetapkan 
kepadamu, dalam doa selalu, de-
ngan bersuara dan dalam hatimu, 

di depan umum dan secara pribadi, 
juga dalam pelayananmu dalam 
mempermaklumkan injil di tanah 
orang yang hidup, dan di antara 
saudara-saudaramu.

4 Dan dalam melakukan hal-hal ini 
engkau akan melakukan kebaikan 
yang terbesar kepada sesamamu 
manusia, dan akan meningkat-
kan a kemuliaan Dia yang adalah 
Tuhanmu.

5 karenanya, setialah; berdiri-
lah pada jabatan yang telah Aku 
tetapkan kepadamu; a sokonglah 
yang lemah, angkatlah tangan yang 
terkulai, dan b kuatkanlah c lutut 
yang lunglai.

6 Dan jika engkau setia sampai 
akhir engkau akan memperoleh 
mahkota a kebakaan, dan b kehidupan 
kekal di dalam c tempat tinggal yang 
telah Aku persiapkan di dalam 
rumah Bapa-ku.

7 lihatlah, dan tengoklah, inilah 
firman Alfa dan Omega, bahkan 
Yesus kristus. Amin.

BAgiAn 82

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Jackson County, Missouri, 
26 April 1832 (History of the Church, 1:267–269). Kejadiannya adalah suatu 

81 1 a PTS imam Tinggi.
 2 a PTS kunci-kunci 

imamat.
  b A&P 107:8–9, 22. 

PTS Presidensi 

Utama.
 4 a musa 1:39.
 5 a mosia 4:15–16.
  b A&P 108:7.
  c Yes. 35:3.

 6 a PTS Baka, kebakaan.
  b PTS kehidupan 

kekal; Permuliaan.
  c Yoh. 14:2–3;  

A&P 59:2; 106:8.
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dewan umum Gereja di mana Joseph Smith sang Nabi didukung sebagai Presiden 
Imamat Tinggi, yang pada jabatan itu dia telah sebelumnya ditahbiskan pada su-
atu konferensi imam tinggi, penatua, dan anggota, di Amherst, Ohio, 25 Januari 
1832 (lihat uraian judul untuk bagian 75). Dahulunya nama yang tidak lazim 
digunakan pada penerbitan wahyu ini untuk menyembunyikan identitas orang 
yang disebutkan (lihat uraian judul untuk bagian 78).

1–4, Di mana banyak yang diberikan, 
banyak yang dituntut; 5–7, Kegelapan 
berkuasa di dunia; 8–13, Tuhan terikat 
ketika kita melakukan apa yang Dia fir-
mankan; 14–18, Sion mesti meningkat 
dalam keindahan dan kekudusan; 19–24, 
Setiap orang hendaknya mengupayakan 
kepentingan sesamanya.

SESUnggUHnYA, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 

para hamba-ku, bahwa sejauh 
kamu telah saling a mengampuni 
pelanggaranmu, demikian pula 
Aku, Tuhan, mengampunimu.

2 Walaupun demikian, ada me-
reka di antara kamu yang telah 
berdosa dengan sangat; ya, bahkan 
a semuanya darimu telah berdosa; 
tetapi sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, berhati-hatilah sejak 
mulai sekarang, dan jauhkanlah 
diri dari dosa, agar jangan peng-
hakiman yang parah jatuh ke atas 
kepalamu.

3 karena dari dia kepada siapa 
a banyak diberi banyak yang b ditun-
tut; dan dia yang c berdosa terhadap 
d terang yang lebih cemerlang akan 

menerima penghukuman yang 
lebih besar.

4 kamu panggillah nama-ku un-
tuk a wahyu-wahyu, dan Aku mem-
berikannya kepadamu; dan sejauh 
kamu tidak menaati firman-ku, 
yang Aku berikan kepadamu, 
kamu menjadi para pelanggar; 
dan b keadilan dan penghakiman 
adalah hukuman yang dikaitkan 
pada hukum-ku.

5 Oleh karena itu, apa yang Aku 
firmankan kepada seseorang Aku 
firmankan kepada semua: a Berja-
galah, karena b lawan menebarkan 
kekuasaannya, dan c kegelapan 
berkuasa;

6 Dan amarah Allah tersulut ter-
hadap penghuni bumi; dan tak 
seorang pun melakukan yang baik, 
karena semuanya telah pergi dari 
a jalannya.

7 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, Aku, 
Tuhan, tidak akan meletakkan a dosa 
apa pun pada tanggung jawabmu; 
pergilah pada jalanmu dan jangan-
lah berdosa lagi; tetapi kepada jiwa 
itu yang berdosa akanlah b dosa-dosa 

82 1 a mat. 6:14–15;  
A&P 64:9–11.

 2 a Rm. 3:23.
 3 a luk. 12:48; Yak. 4:17. 

PTS Tanggung Jawab.
  b PTS Petugas 

Pengawasan.

  c PTS Dosa; 
kemurtadan.

  d Yoh. 15:22–24.  
PTS Terang kristus.

 4 a PTS Wahyu.
  b PTS keadilan.
 5 a PTS Berjaga.

  b PTS iblis.
  c PTS kegelapan 

Rohani.
 6 a Rm. 3:12;  

A&P 1:16.
 7 a PTS Dosa.
  b A&P 1:32–33; 58:43.
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yang terdahulu kembali, firman 
Tuhan Allahmu.

8 Dan lagi, Aku berfirman kepa-
damu, Aku memberi kepadamu 
sebuah a perintah baru, agar kamu 
boleh mengerti kehendak-ku me-
ngenai kamu;

9 Atau, dengan perkataan lain, Aku 
memberi kepadamu arahan bagai-
mana kamu boleh a bertindak di ha-
dapan-ku, agar itu boleh berpaling 
kepadamu demi keselamatanmu.

10 Aku, Tuhan, a terikat ketika 
kamu melakukan apa yang Aku 
firmankan; tetapi ketika kamu ti-
dak melakukan apa yang Aku fir-
mankan, kamu tidak memperoleh 
janji.

11 Oleh karena itu, sesungguh-
nya Aku berfirman kepadamu, 
bahwa adalah perlu bagi hamba-ku 
Edward Partridge dan newel k. 
Whitney, A. Sidney gilbert dan 
Sidney Rigdon, dan hamba-ku 
Joseph Smith, dan John Whitmer 
dan Oliver Cowdery, dan W. W. 
Phelps dan martin Harris untuk 
terikat a bersama dengan sebuah 
ikatan dan perjanjian yang tidak 
dapat dilanggar oleh pelanggaran, 
kecuali penghakiman akan dengan 
segera mengikuti, dalam beberapa 
tugas pengawasanmu—

12 Untuk mengelola urusan yang 
miskin, dan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan keuskupan baik 

di tanah Sion maupun di tanah 
kirtland;

13 karena Aku telah mempersuci-
kan tanah kirtland pada waktu-ku 
sendiri yang tepat demi manfaat 
para orang suci Yang mahatinggi, 
dan untuk sebuah a pasak bagi 
Sion.

14 karena Sion mesti mening-
kat dalam keindahan, dan dalam 
kekudusan; batas-batasnya mesti 
diperluas; pasak-pasaknya mesti 
diperkuat; ya, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, a Sion mesti 
bangkit dan mengenakan b pakai-
annya yang indah.

15 Oleh karena itu, Aku memberi 
kepadamu perintah ini, agar kamu 
mengikatkan dirimu dengan per-
janjian ini, dan itu akan dilakukan 
menurut hukum-hukum Tuhan.

16 lihatlah, inilah kebijaksa-
naan juga di dalam Aku demi 
kebaikanmu.

17 Dan kamu mesti a setara, atau de-
ngan perkataan lain, kamu mesti me-
miliki tuntutan hak yang setara atas 
harta milik, demi manfaat mengelola 
urusan tugas pengawasanmu, setiap 
orang menurut keinginannya dan 
kebutuhannya, sejauh keinginannya 
adalah adil—

18 Dan semua ini demi manfaat 
gereja Allah yang hidup, agar se-
tiap orang boleh meningkatkan 
a talentanya, agar setiap orang boleh 

 8 a Yoh. 13:34.
 9 a A&P 43:8.
 10 a Yos. 23:14; 1 Raj. 8:23; 

A&P 1:38; 130:20–21. 
PTS Berkat; Patuh, 
kepatuhan.

 11 a A&P 78:3–7, 11–15.
 13 a Yes. 33:20; 54:2. 

PTS Pasak.
 14 a PTS Sion.
  b Yes. 52:1;  

A&P 113:7–8.

 17 a A&P 51:3. 
PTS mempersucikan.

 18 a mat. 25:14–30;  
A&P 60:13.  
PTS karunia; karunia 
Roh.
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memperoleh talenta lain, ya, bahkan 
seratus kali lipat, untuk dilempar-
kan ke dalam b gudang penyimpanan 
Tuhan, untuk menjadi harta milik 
bersama seluruh gereja—

19 Setiap orang mengupayakan 
kepentingan sesamanya, dan me-
lakukan segala sesuatu dengan 
suatu a pandangan tunggal pada 
kemuliaan Allah.

20 a Ordo ini telah Aku tetapkan 
untuk menjadi sebuah ordo abadi 
bagimu, dan bagi para penggan-
timu, sejauh kamu tidak berdosa.

21 Dan jiwa yang berdosa terha-
dap perjanjian ini, dan mengeras-
kan hatinya terhadapnya, akan 
diurus menurut hukum-hukum 
gereja-ku, dan akan diserahkan 

pada a hajaran Setan sampai hari 
penebusan.

22 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, dan ini 
adalah kebijaksanaan, dapatkanlah 
bagi dirimu teman-teman dengan 
mamon ketidakbenaran, dan mereka 
tidak akan menghancurkanmu.

23 Tinggalkanlah penghakiman 
hanya pada-ku, karena itu adalah 
milik-ku dan Aku akan a memba-
yar kembali. kedamaian beser-
tamu; berkat-berkat-ku berlanjut 
bersamamu.

24 karena bahkan kini a kerajaan 
adalah milikmu, dan akan terjadi 
selamanya, jika kamu tidak jatuh 
dari ketabahanmu. Demikianlah. 
Amin.

BAgiAn 83

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Independence, Missouri, 
30 April 1832 (History of the Church, 1:269–270). Wahyu ini diterima ketika 
Nabi duduk dalam dewan bersama saudara-saudaranya.

1–4, Kaum wanita dan anak-anak 
memiliki tuntutan hak atas suami dan 
ayah mereka untuk tunjangan mereka; 
5–6, Janda dan yatim piatu memiliki 
tuntutan hak atas Gereja untuk tun-
jangan mereka.

SESUnggUHnYA, demikian-
lah firman Tuhan, di samping 

hukum-hukum gereja mengenai 
kaum wanita dan anak-anak, me-
reka yang termasuk dalam gereja, 

yang telah a kehilangan suami atau 
ayah mereka:

2 kaum wanita memiliki a tuntutan 
hak atas suami mereka untuk pe-
meliharaan mereka, sampai suami 
mereka diambil; dan jika mereka 
tidak didapati sebagai pelanggar 
mereka akan memperoleh pene-
manan di dalam gereja.

3 Dan jika mereka tidak setia  
mereka tidak akan memperoleh 
penemanan di dalam gereja; namun 

 18 b A&P 42:30–34, 55; 
119:1–3.  
PTS gudang 
Penyimpanan.

 19 a A&P 88:67.  

PTS mata.
 20 a PTS Ordo gabungan.
 21 a A&P 104:8–10.
 23 a Rm. 12:19;  

morm. 3:15.

 24 a luk. 12:32;  
A&P 64:3–5.  
PTS kerajaan Allah.

83 1 a Yak. 1:27.
 2 a 1 Tim. 5:8.
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mereka boleh tinggal di atas wa-
risan mereka menurut hukum  
negara.

4 Semua a anak memiliki tuntutan 
hak atas orang tua mereka untuk 
pemeliharaan mereka sampai me-
reka cukup usia.

5 Dan setelah itu, mereka memi-
liki tuntutan hak atas gereja, atau 

dengan perkataan lain atas a gudang 
penyimpanan Tuhan, jika orang tua 
mereka tidak memiliki dengan apa 
untuk memberi mereka warisan.

6 Dan gudang penyimpanan hen-
daknya diawasi dengan persucian 
gereja; dan a janda dan yatim piatu 
hendaknya diurus, seperti juga yang 
b miskin. Amin.

BAgiAn 84

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 22 dan 
23 September 1832 (History of the Church, 1:286–295). Selama bulan September, 
para penatua telah mulai kembali dari misi mereka di negara bagian-negara bagian 
sebelah timur dan membuat laporan tentang kerja mereka. Adalah saat mereka 
berada bersama dalam masa sukacita ini ketika komunikasi berikut diterima. Nabi 
menunjuknya sebagai sebuah wahyu tentang imamat.

1–5, Yerusalem Baru dan bait suci 
akan dibangun di Missouri; 6–17, 
Garis keimamatan dari Musa ke Adam 
diberikan; 18–25, Imamat yang lebih 
tinggi memegang kunci pengetahuan 
Allah; 26–32, Imamat yang lebih ren-
dah memegang kunci pelayanan para 
malaikat dan Injil persiapan; 33–44, 
Manusia memperoleh kehidupan kekal 
melalui sumpah dan perjanjian ima-
mat; 45–53, Roh Kristus menerangi 
manusia, dan dunia berada dalam 
dosa; 54–61, Para Orang Suci mesti 
bersaksi tentang hal-hal itu yang telah 
mereka terima; 62–76, Mereka mesti 
mengkhotbahkan Injil, dan tanda-tanda 
akan mengikuti; 77–91, Para penatua 
mesti pergi tanpa dompet atau tas, 
dan Tuhan akan mengurus kebutuhan 

mereka; 92–97, Wabah dan kutukan 
menunggu mereka yang menolak Injil; 
98–102, Nyanyian baru penebusan 
Sion diberikan; 103–110, Biarlah setiap 
orang berdiri pada jabatannya sendiri 
dan bekerja pada pemanggilannya 
sendiri; 111–120, Para hamba Tuhan 
mesti mempermaklumkan kekejian 
pemusnahan di zaman terakhir.

SEBUAH wahyu Yesus kristus ke-
pada hamba-nya Joseph Smith, 

Jun., dan enam penatua, ketika 
mereka mempersatukan hati mereka 
dan a mengangkat suara mereka ke 
tempat yang tinggi.

2 Ya, firman Tuhan mengenai 
gereja-nya, ditegakkan pada za-
man terakhir untuk a pemulihan 

 4 a mosia 4:14.
 5 a A&P 78:3.  

PTS gudang 
Penyimpanan.

 6 a PTS Janda.
  b mosia 4:16–26;  

Hel. 4:11–13;  
A&P 42:30–39. 

PTS miskin.
84 1 a PTS Doa.
 2 a PTS israel—Pengum-

pulan israel.
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umat-nya, sebagaimana telah Dia 
firmankan melalui mulut para b nabi-
nya, dan untuk pengumpulan para 
c orang suci-nya untuk berdiri di atas 
d gunung Sion, yang akan menjadi 
kota e Yerusalem Baru.

3 Yang kota itu akan dibangun, 
mulai di a lahan bait suci, yang di-
tetapkan oleh jari Tuhan, di perba-
tasan sebelah barat negara Bagian 
missouri, dan didedikasikan oleh 
tangan Joseph Smith, Jun., dan yang 
lain dengan siapa Tuhan sangat 
berkenan.

4 Sesungguhnya inilah firman 
Tuhan, agar kota a Yerusalem Baru 
hendaknya dibangun dengan pe-
ngumpulan para orang suci, mulai 
di tempat ini, bahkan tempat b bait 
suci, yang bait suci itu akan diba-
ngun pada angkatan ini.

5 karena sesungguhnya angkatan 
ini tidak akan semuanya berlalu 
sampai sebuah rumah akan diba-
ngun bagi Tuhan, dan segumpal 
awan akan berdiam di atasnya, 
yang awan itu akan menjadi bah-
kan a kemuliaan Tuhan, yang akan 
memenuhi rumah itu.

6 Dan para putra musa, menurut 
imamat kudus yang dia terima di 
bawah a tangan ayah mertuanya, 
b Yitro;

7 Dan Yitro menerimanya di ba-
wah tangan kaleb;

8 Dan kaleb menerimanya di 
bawah tangan Elihu;

9 Dan Elihu di bawah tangan 
Yeremias;

10 Dan Yeremias di bawah tangan 
gad;

11 Dan gad di bawah tangan 
Esayas;

12 Dan Esayas menerimanya di 
bawah tangan Allah.

13 Esayas juga hidup pada masa 
Abraham, dan diberkati oleh 
dia—

14 Yang a Abraham itu menerima 
imamat dari b melkisedek, yang me-
nerimanya melalui garis keturunan 
leluhurnya, bahkan sampai c nuh;

15 Dan dari nuh sampai a Henokh, 
melalui garis keturunan leluhur 
mereka;

16 Dan dari Henokh sampai 
a Habel, yang dibunuh melalui b per-
sekongkolan kakak laki-lakinya, 
yang c menerima imamat melalui 
perintah-perintah Allah, melalui ta-
ngan bapanya, d Adam, yang adalah 
manusia pertama—

17 Yang a imamat itu berlanjut di 
dalam gereja Allah di segala ang-
katan, dan adalah tanpa awal hari 
ataupun akhir tahun.

 2 b kis. 3:19–21.
  c PTS Orang Suci.
  d Yes. 2:2–5;  

ibr. 12:22;  
Why. 14:1;  
A&P 76:66; 84:32; 
133:18, 56.

  e Eter 13:2–11;  
A&P 42:8–9; 45:66–67;  
Pk 1:10. 
PTS Yerusalem Baru.

 3 a A&P 57:3.
 4 a PTS Yerusalem Baru.
  b PTS Bait Suci.
 5 a A&P 45:67; 64:41–43; 

97:15–20; 109:12, 37.
 6 a PTS Penumpangan 

Tangan.
  b PTS Yitro.
 14 a PTS Abraham.
  b PTS melkisedek.
  c PTS nuh, Bapa 

Bangsa dalam 
Alkitab.

 15 a PTS Henokh.
 16 a PTS Habel.
  b musa 5:29–32.
  c A&P 107:40–57.
  d PTS Adam.
 17 a Alma 13:1–19;  

Abr. 2:9, 11.  
PTS imamat 
melkisedek.
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18 Dan Tuhan mengukuhkan a ima-
mat juga ke atas b Harun dan benih 
keturunannya, sepanjang semua 
angkatan mereka, yang imamat itu 
juga berlanjut dan c tinggal selama-
nya bersama imamat yang adalah 
menurut tata tertib Allah yang 
paling kudus.

19 Dan imamat yang lebih tinggi 
ini melaksanakan injil dan meme-
gang kunci a misteri-misteri kera-
jaan, bahkan kunci b pengetahuan 
Allah.

20 Oleh karena itu, dalam a tata 
cara-tata cara darinya, kuasa ke-
allahan dinyatakan.

21 Dan tanpa tata cara darinya, 
dan a wewenang imamat, kuasa ke-
allahan tidaklah dinyatakan kepada 
manusia dalam daging;

22 karena tanpa ini a tak seorang 
pun dapat melihat muka Allah, 
bahkan Bapa, dan hidup.

23 Sekarang, ini a musa dengan 
gamblang ajarkan kepada anak-
anak israel di padang belantara, dan 
berupaya dengan tekun untuk b me-
nguduskan umatnya agar mereka 
boleh c melihat muka Allah;

24 Tetapi mereka a mengeras-
kan hati mereka dan tidak dapat 

bertahan di hadirat-nya; oleh ka-
rena itu, Tuhan dalam b kemurkaan-
nya, karena amarah-nya tersulut 
terhadap mereka, bersumpah 
bahwa mereka tidak akan c masuk 
ke dalam peristirahatan-nya saat 
di padang belantara, yang peris-
tirahatan itu adalah kegenapan 
kemuliaan-nya.

25 Oleh karena itu, Dia mengam-
bil a musa dari tengah mereka, dan 
b imamat kudus juga;

26 Dan a imamat yang lebih ren-
dah berlanjut, yang imamat itu 
memegang b kunci c pelayanan para 
malaikat dan injil persiapan;

27 Yang injil itu adalah injil a per-
tobatan dan b baptisan, dan c peng-
ampunan akan dosa-dosa, dan 
d hukum e perintah-perintah badani, 
yang Tuhan dalam kemurkaan-nya 
sebabkan untuk berlanjut bersama 
bani Harun di antara anak-anak 
israel sampai f Yohanes, yang Allah 
angkat, g dipenuhi dengan Roh ku-
dus dari rahim ibunya.

28 karena dia dibaptis saat dia 
masih dalam masa kanak-kanak-
nya, dan ditahbiskan oleh malaikat 
Allah pada waktu dia berumur 
delapan hari pada kuasa ini, untuk 

 18 a PTS imamat Harun.
  b PTS Harun, kakak 

laki-laki musa.
  c A&P 13:1.
 19 a A&P 63:23; 107:18–19. 

PTS misteri Allah.
  b Abr. 1:2.
 20 a PTS Tata Cara.
 21 a PTS imamat; 

Wewenang.
 22 a A&P 67:11.
 23 a kel. 19:5–11; 33:11.
  b PTS Pengudusan.

  c kel. 24:9–11;  
A&P 93:1.

 24 a kel. 20:18–21; 32:8;  
Ul. 9:23;  
1 ne. 17:30–31, 42.

  b mzm. 95:8; ibr. 
3:8–11; Yakub 1:7–8;  
Alma 12:36.

  c TJS, kel. 34:1–2;  
Bil. 14:23; ibr. 4:1–11.

 25 a Ul. 34:1–5.
  b PTS imamat 

melkisedek.

 26 a PTS imamat Harun.
  b A&P 13:1.
  c A&P 107:20.
 27 a PTS Pertobatan.
  b PTS Baptis, Baptisan.
  c PTS Pengampunan 

akan Dosa-Dosa.
  d PTS Hukum musa.
  e ibr. 7:11–16.
  f PTS Yohanes 

Pembaptis.
  g luk. 1:15. 
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menumbangkan kerajaan orang-
orang Yahudi, dan untuk a melurus-
kan jalan Tuhan di hadapan muka 
umat-nya, untuk mempersiapkan 
mereka bagi kedatangan Tuhan, 
yang di dalam tangan-nya diberi-
kan b segala kuasa.

29 Dan lagi, jabatan penatua dan 
uskup adalah a tambahan yang 
perlu yang termasuk dalam imamat 
tinggi.

30 Dan lagi, jabatan pengajar dan 
diaken adalah tambahan yang perlu 
yang termasuk dalam imamat yang 
lebih rendah, yang imamat itu di-
kukuhkan ke atas Harun dan para 
putranya.

31 Oleh karena itu, seperti yang 
Aku firmankan mengenai para putra 
musa—karena para putra musa 
dan juga para putra Harun akan 
mempersembahkan suatu a persem-
bahan dan pengurbanan yang dapat 
diterima di dalam rumah Tuhan, 
yang rumah itu akan dibangun bagi 
Tuhan pada angkatan ini, di atas 
b bidang tanah yang dipersucikan 
seperti yang telah Aku tetapkan—

32 Dan para putra musa dan 
Harun akan dipenuhi dengan a ke-
muliaan Tuhan, di atas b gunung 
Sion di dalam rumah Tuhan, yang 
para putra mereka itulah kamu; 

dan juga banyak yang telah Aku 
panggil dan utus untuk membangun 
c gereja-ku.

33 karena barang siapa a setia 
hingga didapatkannya dua b ima-
mat ini yang tentangnya Aku telah 
berfirman, dan dikembangkannya 
pemanggilan mereka, c dikuduskan 
oleh Roh bagi diperbaruinya tubuh 
mereka.

34 mereka menjadi para putra 
musa dan Harun dan a benih ketu-
runan b Abraham, dan gereja dan 
kerajaan, dan c umat pilihan Allah.

35 Dan juga mereka semua yang 
menerima imamat ini menerima-ku, 
firman Tuhan;

36 karena dia yang menerima para 
hamba-ku a menerima-ku;

37 Dan dia yang a menerima-ku 
menerima Bapa-ku;

38 Dan dia yang menerima Ba-
pa-ku menerima kerajaan Bapa-ku; 
oleh karena itu a segala yang Bapa-ku 
miliki akan diberikan kepadanya.

39 Dan ini adalah menurut a sum-
pah dan perjanjian yang termasuk 
dalam imamat itu.

40 Oleh karena itu, mereka semua 
yang menerima imamat, menerima 
sumpah dan perjanjian Bapa-ku ini, 
yang tidak dapat Dia langgar, tidak 
juga itu dapat dipindahkan.

 28 a Yes. 40:3; mat. 3:1–3; 
Yoh. 1:23.

  b mat. 28:18; Yoh. 17:2; 
1 Ptr. 3:22;  
A&P 93:16–17.

 29 a A&P 107:5.
 31 a A&P 128:24.
  b A&P 57:3.
 32 a PTS kemuliaan.
  b ibr. 12:22; A&P 76:66; 

84:2; 133:56.

  c PTS gereja Yesus 
kristus.

 33 a PTS layak, kelayakan.
  b PTS imamat.
  c PTS Pengudusan.
 34 a gal. 3:29; Abr. 2:9–11. 

PTS Abraham—Benih 
keturunan Abraham.

  b A&P 132:30–32. 
PTS Perjanjian 
Abraham.

  c PTS Pilihan.
 36 a mat. 10:40–42;  

luk. 10:16;  
A&P 112:20.

 37 a Yoh. 13:20.
 38 a luk. 12:43–44; Rm. 

8:32; Why. 21:7; 3 ne. 
28:10; A&P 132:18–20. 
PTS Permuliaan.

 39 a PTS Sumpah dan 
Perjanjian imamat.
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41 Tetapi barang siapa a melanggar 
perjanjian ini setelah dia meneri-
manya, dan sepenuhnya berpaling 
darinya, b tidak akan mempero-
leh pengampunan dosa di dunia 
ini tidak juga di dunia yang akan 
datang.

42 Dan celakalah mereka semua 
yang tidak datang pada imamat ini 
yang telah kamu terima, yang Aku 
sekarang kukuhkan ke atas dirimu 
yang hadir hari ini, melalui suara-ku 
sendiri dari surga; dan bahkan telah 
Aku berikan bala tentara surgawi 
dan para a malaikat-ku tanggung 
jawab mengenai kamu.

43 Dan Aku sekarang memberi 
kepadamu sebuah perintah untuk 
berhati-hati mengenai kamu sendiri, 
untuk tekun a mengindahkan firman 
tentang kehidupan kekal.

44 karena kamu hendaknya a hi-
dup dengan setiap firman yang 
keluar dari mulut Allah.

45 karena a firman Tuhan adalah 
kebenaran, dan apa pun yang me-
rupakan b kebenaran adalah terang, 
dan apa pun yang terang adalah 
Roh, bahkan Roh Yesus kristus.

46 Dan Roh memberikan a terang 
kepada b setiap orang yang datang 
ke dunia; dan Roh menerangi se-
tiap orang di seluruh dunia, yang 
menyimak suara Roh.

47 Dan setiap orang yang menyi-
mak suara Roh datang kepada Allah, 
bahkan Bapa.

48 Dan Bapa a mengajarinya ten-
tang b perjanjian yang telah Dia 
perbarui dan kukuhkan ke atas 
dirimu, yang dikukuhkan ke atas 
dirimu demi kepentinganmu, dan 
bukan demi kepentinganmu saja, 
tetapi demi seluruh dunia.

49 Dan seluruh a dunia berada 
dalam dosa, dan merintih di bawah 
b kegelapan dan di bawah pena-
wanan dosa.

50 Dan dengan ini kamu boleh me-
ngetahui mereka berada di bawah 
a penawanan b dosa, karena mereka 
tidak datang kepada-ku.

51 karena barang siapa tidak da-
tang kepada-ku berada di bawah 
penawanan dosa.

52 Dan barang siapa tidak me-
nerima suara-ku tidaklah kenal 
dengan a suara-ku, dan bukanlah 
dari-ku.

53 Dan dengan ini kamu boleh 
mengetahui yang saleh dari yang 
jahat, dan bahwa seluruh a dunia 
b merintih di bawah c dosa dan ke-
gelapan bahkan sekarang.

54 Dan pikiranmu pada waktu-
waktu yang lalu telah digelapkan 
karena a ketidakpercayaan, dan 
karena kamu telah menganggap 

 41 a PTS kemurtadan.
  b A&P 76:34–38; 132:27.
 42 a A&P 84:88.
 43 a 1 ne. 15:23–25;  

A&P 1:14.
 44 a Ul. 8:3; mat. 4:4;  

A&P 98:11.
 45 a mzm. 33:4.  

PTS Firman Allah.

  b PTS kebenaran.
 46 a PTS Suara Hati; 

Terang kristus.
  b Yoh. 1:9; A&P 93:2.
 48 a PTS ilham.
  b PTS Perjanjian;  

Perjanjian yang Baru 
dan Abadi.

 49 a 1 Yoh. 5:19.

  b PTS kegelapan 
Rohani.

 50 a gal. 4:9.
  b PTS Dosa.
 52 a Yoh. 10:27.
 53 a PTS Dunia.
  b Rm. 8:22; musa 7:48.
  c PTS keduniawian.
 54 a PTS ketidakpercayaan.
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ringan apa yang telah kamu 
terima—

55 Yang a kepongahan dan ke-
tidakpercayaan itu telah mem-
bawa seluruh gereja ke bawah 
penghukuman.

56 Dan penghukuman ini berdiam 
di atas anak-anak Sion, bahkan 
seluruhnya.

57 Dan mereka akan tetap di ba-
wah penghukuman ini sampai 
mereka bertobat dan mengingat 
a perjanjian yang baru, bahkan b kitab 
mormon dan c perintah-perintah 
yang terdahulu yang telah Aku 
berikan kepada mereka, tidak hanya 
untuk mengatakan, tetapi untuk 
d melakukan menurut apa yang telah 
Aku tuliskan—

58 Agar mereka boleh mengha-
silkan buah yang pantas untuk 
kerajaan Bapa mereka; jika tidak 
tetaplah ada pencambukan dan 
penghakiman untuk dicurahkan 
ke atas anak-anak Sion.

59 karena akankah anak-anak ke-
rajaan mencemari tanah kudus-ku? 
Sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, Tidak.

60 Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu yang 
sekarang mendengar a firman-ku, 
yang adalah suara-ku, diberkatilah 

kamu sejauh kamu menerima hal-
hal ini;

61 karena Aku akan a mengam-
punimu dari dosa-dosamu de-
ngan perintah ini—agar kamu tetap 
tabah dalam pikiranmu dalam 
b kekhusyuk an dan roh doa, dalam 
memberikan kesaksian kepada  
seluruh dunia tentang hal-hal itu 
yang disampaikan kepadamu.

62 Oleh karena itu, a pergilah kamu 
ke seluruh dunia; dan ke tempat 
mana pun kamu tidak dapat pergi 
kamu hendaknya mengutus, agar 
kesaksian itu boleh pergi darimu 
ke seluruh dunia kepada setiap 
makhluk.

63 Dan seperti yang Aku firman-
kan kepada para rasul-ku, demikian 
pula Aku berfirman kepadamu, 
karena kamu adalah a rasul-ku, 
bahkan imam tinggi Allah; kamu 
adalah mereka yang telah Bapa-ku 
b berikan kepada-ku; kamu adalah 
c teman-teman-ku;

64 Oleh karena itu, seperti yang 
Aku firmankan kepada para ra-
sul-ku Aku berfirman kepadamu 
lagi, bahwa setiap a jiwa yang b per-
caya pada perkataanmu, dan dibap-
tis dengan air untuk c pengampunan 
akan dosa-dosa, akan menerima 
d Roh kudus.

 55 a PTS Pongah, 
kepongahan.

 57 a Yer. 31:31–34.
  b PTS kitab mormon.
  c 1 ne. 13:40–41.
  d Yak. 1:22–25;  

A&P 42:13–15.
 60 a A&P 18:34–36.
 61 a Dan. 9:9. 

PTS mengampuni.

  b A&P 43:34; 88:121; 
100:7.

 62 a mrk. 16:15;  
A&P 1:2–5.  
PTS Pekerjaan 
misionaris.

 63 a PTS Rasul.
  b 3 ne. 15:24;  

A&P 50:41–42.
  c Yoh. 15:13–15;  

A&P 93:45.
 64 a PTS Jiwa.
  b mrk. 16:15–16. 

PTS Percaya, 
kepercayaan.

  c PTS Pengampunan 
akan Dosa-Dosa.

  d PTS karunia Roh 
kudus. 



205 Ajaran dan Perjanjian 84:65–80

65 Dan a tanda-tanda ini akan 
mengikuti mereka yang percaya—

66 Dalam nama-ku mereka akan 
melakukan banyak a pekerjaan yang 
memukau;

67 Dalam a nama-ku mereka akan 
mengusir iblis;

68 Dalam nama-ku mereka akan 
a menyembuhkan yang sakit;

69 Dalam nama-ku mereka akan 
membuka mata orang yang buta, 
dan menyembuhkan telinga orang 
yang tuli;

70 Dan lidah orang yang bisu akan 
berbicara;

71 Dan jika siapa pun akan mem-
berikan a racun kepada mereka itu 
tidak akan menyakiti mereka;

72 Dan racun seekor ular tidak 
akan memiliki kuasa untuk mem-
bahayakan mereka.

73 Tetapi sebuah perintah Aku 
berikan kepada mereka, agar me-
reka tidak akan a sesumbar akan diri 
mereka tentang hal-hal ini, tidak 
juga membicarakannya di hadapan 
dunia; karena hal-hal ini diberikan 
kepadamu untuk keuntunganmu 
dan untuk keselamatan.

74 Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, mereka 
yang tidak percaya pada perkata-
anmu, dan tidak a dibaptis di dalam 
air dalam nama-ku, untuk peng-
ampunan akan dosa-dosa mereka, 
agar mereka boleh menerima Roh 
kudus, akan b dilaknat, dan tidak 

akan datang ke dalam kerajaan 
Bapa-ku di mana Bapa-ku dan 
Aku berada.

75 Dan wahyu ini kepadamu, 
dan perintah, berlaku sejak tepat 
jam ini ke atas seluruh dunia, dan 
injil adalah bagi semua yang belum 
menerimanya.

76 Tetapi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepada mereka semua 
kepada siapa kerajaan telah diberi-
kan—dari kamu mestilah itu dikhot-
bahkan kepada mereka, agar mereka 
hendaknya bertobat dari pekerjaan 
jahat mereka yang terdahulu; karena 
mereka mesti dicela karena hati ja-
hat ketidakpercayaan mereka, dan 
saudara-saudaramu di Sion karena 
pemberontakan mereka terhadapmu 
pada waktu Aku mengutusmu.

77 Dan lagi Aku berfirman kepa-
damu, teman-teman-ku, karena 
sejak mulai sekarang Aku akan 
memanggilmu teman, adalah perlu 
bahwa Aku memberi kepadamu 
perintah ini, agar kamu menjadi 
bahkan seperti teman-ku pada 
masa ketika Aku beserta mereka, 
melakukan perjalanan untuk meng-
khotbahkan injil dalam kuasa-ku;

78 karena Aku tidak membiarkan 
mereka untuk memiliki a dompet 
atau tas, tidak juga dua mantel.

79 lihatlah, Aku mengutusmu 
keluar untuk menguji dunia, dan 
pekerja layak akan a upahnya.

80 Dan siapa pun yang akan pergi 

 65 a mrk. 16:17–18. 
PTS Tanda.

 66 a PTS Pekerjaan.
 67 a mat. 17:14–21.
 68 a PTS Penyembuhan.
 71 a mrk. 16:18;  

kis. 28:3–9;  
A&P 24:13; 124:98–100.

 73 a A&P 105:24. 
PTS kesombongan.

 74 a 2 ne. 9:23;  
A&P 76:50–52. 

PTS Baptis, 
Baptisan—Penting.

  b Yoh. 3:18.
 78 a mat. 10:9–10;  

A&P 24:18.
 79 a A&P 31:5.
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dan a mengkhotbahkan b injil kera-
jaan ini, dan tidak lalai untuk terus 
setia dalam segala hal, tidak akan 
letih dalam pikiran, tidak juga di-
gelapkan, tidak juga dalam tubuh, 
anggota tubuh, tidak juga tulang 
sendi; dan selembar c rambut kepala-
nya tidak akan jatuh ke tanah tanpa 
diperhatikan. Dan mereka tidak 
akan lapar, tidak juga dahaga.

81 Oleh karena itu, janganlah 
kamu a memikirkan tentang esok 
hari, tentang apa yang akan kamu 
makan, atau apa yang akan kamu 
minum, atau dengan apa kamu akan 
berpakaian.

82 karena, perhatikanlah bunga 
bakung di ladang, bagaimana itu 
tumbuh, tidak membanting tulang, 
tidak juga memintal; dan kerajaan-
kerajaan dunia, dalam segala kemu-
liaannya, tidak berdandan seperti 
salah satu dari ini.

83 karena a Bapamu, yang berada 
di dalam surga, b mengetahui bahwa 
kamu membutuhkan hal-hal ini.

84 Oleh karena itu, biarlah esok hari 
a memikirkan tentang hal ihwalnya 
sendiri.

85 Tidak juga kamu memikirkan 
sebelumnya a apa yang akan kamu 
katakan; tetapi b simpanlah baik-
baik dalam pikiranmu secara ber-
kelanjutan firman kehidupan, dan 
akan c diberikan kepadamu pada 

jam yang tepat bagian itu yang akan 
dibagikan kepada setiap orang.

86 Oleh karena itu, janganlah bi-
arkan seorang pun di antara kamu, 
karena perintah ini adalah bagi semua 
yang a setia yang dipanggil oleh Allah 
di dalam gereja pada pelayanan, dari 
jam ini mengambil dompet atau tas, 
yang pergi untuk mempermaklum-
kan injil kerajaan ini.

87 lihatlah, Aku a mengutusmu 
keluar untuk menegur dunia ten-
tang semua perbuatan mereka yang 
tidak saleh, dan untuk mengajarkan 
mereka tentang penghakiman yang 
akan datang.

88 Dan barang siapa a menerimamu, 
di sana Aku akan berada juga, ka-
rena Aku akan pergi di hadapan 
mukamu. Aku akan berada pada sisi 
kananmu dan pada sisi kirimu, dan 
Roh-ku akan berada dalam hatimu, 
dan para b malaikat-ku di sekitarmu, 
untuk menopangmu.

89 Barang siapa menerimamu 
menerima-ku; dan orang yang sama 
akan memberimu makan, dan me-
ngenakan pakaian kepadamu, dan 
memberimu uang.

90 Dan dia yang memberimu ma-
kan, atau mengenakan pakaian 
kepadamu, atau memberimu uang, 
bagaimanapun tidak akan a kehi-
langan pahalanya.

91 Dan dia yang tidak melakukan 

 80 a PTS Pekerjaan 
misionaris.

  b PTS injil.
  c luk. 21:18.
 81 a mat. 6:25–28.
 83 a PTS Bapa di Surga.
  b mat. 6:8.
 84 a mat. 6:34.
 85 a mat. 10:19–20;  

luk. 12:11–12;  
A&P 100:6.

  b 2 ne. 31:20;  
Alma 17:2–3;  
A&P 6:20; 11:21–26. 
PTS merenungkan.

  c PTS mengajar—meng-
ajar dengan Roh.

 86 a mat. 24:44–46;  

A&P 58:26–29; 
107:99–100.

 87 a PTS Pekerjaan 
misionaris.

 88 a mat. 10:40;  
Yoh. 13:20.

  b A&P 84:42. 
PTS malaikat.

 90 a mat. 10:42; mrk. 9:41.
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hal-hal ini bukanlah murid-ku; 
dengan ini kamu boleh mengenali 
para a murid-ku.

92 Dia yang tidak menerimamu, 
pergilah dari dia seorang diri saja, 
dan a bersihkanlah kakimu bahkan 
dengan air, air yang murni, apakah 
dalam panas atau dalam dingin, dan 
berikanlah kesaksian tentangnya 
kepada Bapamu yang berada di 
dalam surga, dan janganlah kembali 
lagi kepada orang itu.

93 Dan di desa atau kota mana 
pun kamu masuk, lakukanlah de-
mikian juga.

94 Walaupun demikian, carilah de-
ngan tekun dan janganlah menahan 
diri; dan celakalah rumah itu, atau 
desa atau kota itu yang menolakmu, 
atau perkataanmu, atau kesaksi-
anmu mengenai Aku.

95 Celakalah, Aku berfirman lagi, 
pada rumah itu, atau desa atau kota itu 
yang menolakmu, atau perkataanmu, 
atau kesaksianmu mengenai Aku;

96 karena Aku, a Yang mahakuasa, 
telah meletakkan tangan-ku ke atas 
bangsa-bangsa, untuk b mencambuk 
mereka karena c kejahatan mereka.

97 Dan wabah akan menyebar luas, 
dan tidak akan diambil dari bumi 
sampai Aku telah menuntaskan pe-
kerjaan-ku, yang akan a dipersingkat 
dalam kebenaran—

98 Sampai semua akan menge-
nal-ku, yang tetap tinggal, bahkan 
dari yang terkecil sampai yang 
terbesar, dan akan dipenuhi dengan 
pengetahuan tentang Tuhan, dan 
akan a melihat dengan mata kepala 
sendiri, dan akan mengangkat suara 
mereka, dan dengan suara bersama 
b menyanyikan nyanyian baru ini, 
mengatakan:

99   Tuhan telah membawa 
kembali Sion;

Tuhan telah a menebus 
umat-nya, b israel,

menurut c pemilihan d kasih 
karunia,

Yang telah dilaksanakan 
dengan iman

Dan e perjanjian leluhur 
mereka.

100 Tuhan telah menebus 
umat-nya;

Dan Setan a diikat dan 
waktunya tidak ada lagi.

Tuhan telah mengumpulkan 
segala sesuatu menjadi 
b satu.

Tuhan telah membawa turun 
c Sion dari atas.

Tuhan telah d membawa naik 
Sion dari bawah.

101 a Bumi telah bersalin 
dan menampilkan 
kekuatannya;

 91 a Yoh. 13:35.
 92 a mat. 10:14;  

luk. 9:5;  
A&P 60:15.

 96 a PTS mahakuasa.
  b A&P 1:13–14.
  c PTS Jahat, kejahatan.
 97 a mat. 24:22.
 98 a Yes. 52:8.
  b mzm. 96:1;  

Why. 15:3;  
A&P 25:12; 133:56. 
PTS Bernyanyi.

 99 a Why. 5:9;  
A&P 43:29.

  b PTS israel.
  c PTS Pemilihan.
  d PTS kasih karunia.
  e PTS Perjanjian 

Abraham.

 100 a Why. 20:2–3;  
A&P 43:31; 45:55; 
88:110.

  b Ef. 1:10;  
A&P 27:13.

  c A&P 45:11–14;  
musa 7:62–64. 
PTS Sion.

  d A&P 76:102; 88:96.
 101 a PTS Bumi.
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Dan kebenaran ditegakkan 
dalam sanubarinya;

Dan surga telah tersenyum 
ke atasnya;

Dan dia dikenakan 
b kemuliaan Allahnya;

karena Dia berdiri di tengah 
umat-nya.

102 kemuliaan, dan kehormatan, 
dan kuasa, dan daya,

Diyakini milik Allah kita; 
karena Dia penuh dengan 
a belas kasihan,

keadilan, kasih karunia 
dan kebenaran, dan 
b kedamaian,

Selama-lamanya, Amin.
103 Dan lagi, sesungguhnya, se-

sungguhnya, Aku berfirman kepa-
damu, adalah perlu bahwa setiap 
orang yang pergi untuk memper-
maklumkan injil abadi-ku, bahwa 
sejauh mereka memiliki keluarga, 
dan menerima uang sebagai pem-
berian, bahwa mereka hendaknya 
mengirimkannya kepada mereka 
atau menggunakannya demi man-
faat mereka, sebagaimana Tuhan 
akan arahkan mereka, karena de-
mikianlah yang tampaknya baik 
bagi-ku.

104 Dan biarlah mereka semua 
yang tidak memiliki keluarga, yang 
menerima a uang, mengirimkannya 
kepada uskup di Sion, atau kepada 
uskup di Ohio, agar boleh diper-
sucikan untuk ditampilkannya 
wahyu-wahyu dan pencetakan 

darinya, dan untuk menegakkan 
Sion.

105 Dan jika siapa pun akan mem-
berikan kepada siapa pun darimu 
sebuah mantel, atau sebuah pakaian 
setelan, ambillah yang lama dan lem-
parkanlah itu kepada yang a miskin, 
dan pergilah pada jalanmu dengan 
bersukacita.

106 Dan jika siapa pun di antara 
kamu kuat di dalam Roh, biarlah dia 
a mengambil bersamanya dia yang 
lemah, agar dia boleh diteguhkan 
dalam segala b kelembutan hati, agar 
dia boleh menjadi kuat juga.

107 Oleh karena itu, ambillah ber-
samamu mereka yang ditahbiskan 
pada a imamat yang lebih rendah, 
dan utuslah mereka sebelum kamu 
untuk membuat janji, dan untuk 
mempersiapkan jalan, dan untuk 
memenuhi janji yang kamu sendiri 
tidak sanggup penuhi.

108 lihatlah, inilah cara bagaimana 
para rasul-ku, pada zaman dahulu, 
membangun gereja-ku bagi-ku.

109 Oleh karena itu, biarlah setiap 
orang berdiri pada jabatannya sen-
diri, dan bekerja pada pemanggilan-
nya sendiri; dan janganlah biarkan 
kepala berkata kepada kaki bahwa 
tidak membutuhkan kaki; karena 
tanpa kaki bagaimana tubuh akan 
sanggup berdiri?

110 Juga tubuh membutuhkan 
setiap a anggota, agar semua boleh 
diteguhkan bersama, agar sistemnya 
boleh tetap sempurna.

 101 b PTS kemuliaan.
 102 a PTS Belas kasihan.
  b PTS Damai, kedamaian.
 104 a A&P 51:8–9, 12–13.

 105 a PTS miskin—miskin 
dalam harta benda 
materi.

 106 a PTS Penemanan.

  b PTS lembut Hati, 
kelembutan Hati.

 107 a PTS imamat Harun.
 110 a 1 kor. 12:12–23.
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111 Dan lihatlah, a imam tinggi hen-
daknya melakukan perjalanan, dan 
juga penatua, dan juga b imam yang 
lebih rendah; tetapi c diaken dan d peng-
ajar hendaknya ditetapkan untuk 
e mengawasi gereja, untuk menjadi 
pelayan rohani tetap bagi gereja.

112 Dan uskup, newel k. Whitney, 
juga hendaknya melakukan perja-
lanan ke sekitarnya dan ke antara 
semua jemaat, mencari yang miskin 
untuk a melayani keinginan mereka 
dengan b merendahkan hati yang 
kaya dan yang sombong.

113 Dia hendaknya juga mempe-
kerjakan seorang a juru kuasa untuk 
bertanggung jawab dan untuk 
melakukan urusan duniawinya 
sebagaimana akan dia arahkan.

114 Walaupun demikian, biarlah 
uskup pergi ke kota new York, 
juga ke kota Albany, dan juga ke 
kota Boston, dan memperingat-
kan orang-orang di kota-kota itu 
dengan suara injil, dengan suara 
nyaring, tentang a kemusnahan dan 
penghapusan sama sekali yang 
menunggu mereka jika mereka 
menolak hal-hal ini.

115 karena jika mereka menolak 
hal-hal ini jam penghakiman me-
reka sudahlah dekat, dan rumah 
mereka akan ditinggalkan bagi 
mereka a telantar.

116 Biarlah dia a percaya kepada-ku 
dan dia tidak akan b dibingungkan; 
dan selembar c rambut dari kepala-
nya tidak akan jatuh ke tanah tanpa 
diperhatikan.

117 Dan sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, sisa dari para 
hamba-ku, pergilah kamu seba-
gaimana keadaanmu mengizinkan, 
pada beberapa pemanggilanmu, ke 
kota-kota dan desa-desa yang besar 
dan terkemuka, menegur dunia 
dalam kesalehan tentang segala 
perbuatan mereka yang tidak saleh 
dan fasik, menyatakan dengan jelas 
dan dengan pengertian pemusnahan 
kekejian pada zaman terakhir.

118 karena, bersamamu firman 
Tuhan Yang mahakuasa, Aku akan 
a mengoyak kerajaan-kerajaan me-
reka; Aku tidak hanya akan b meng-
guncangkan tanah, tetapi langit 
berbintang akan bergetar.

119 karena Aku, Tuhan, telah 
mengulurkan tangan-ku untuk 
mengerahkan kuasa surga; kamu 
tidak dapat melihatnya sekarang, 
masih beberapa saat lagi dan kamu 
akan melihatnya, dan mengetahui 
bahwa Aku ada, dan bahwa Aku 
akan a datang dan b memerintah 
bersama umat-ku.

120 Aku adalah a Alfa dan Omega, 
yang awal dan yang akhir. Amin.

 111 a PTS imam Tinggi.
  b PTS imam, imamat 

Harun.
  c PTS Diaken.
  d PTS Pengajar, imamat 

Harun.
  e PTS Berjaga.
 112 a PTS kesejahteraan.
  b A&P 56:16.
 113 a A&P 90:22.

 114 a A&P 1:13–14.
 115 a luk. 13:35.
 116 a PTS Percaya, 

kepercayaan.
  b mzm. 22:5;  

1 Ptr. 2:6.
  c mat. 10:29–31.
 118 a Dan. 2:44–45.
  b Yl. 2:10;  

A&P 43:18; 45:33, 48; 

88:87, 90.  
PTS Tanda-Tanda  
Zaman; Zaman 
Akhir.

 119 a A&P 1:12, 35–36; 
29:9–11; 45:59.  
PTS kedatangan  
kedua Yesus kristus.

  b PTS milenium.
 120 a PTS Alfa dan Omega.
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BAgiAn 85

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 
27 November 1832 (History of the Church, 1:298–299). Bagian ini adalah 
kutipan dari sepucuk surat Nabi kepada W. W. Phelps, yang tinggal di Indepen-
dence, Missouri. Itu diberikan untuk menjawab pertanyaan tentang para Orang 
Suci itu yang telah pindah ke Sion tetapi yang belum menerima warisan mereka 
menurut ordo yang ditegakkan di dalam Gereja.

1–5, Warisan di Sion akan diterima 
melalui persucian; 6–12, Seseorang 
yang perkasa dan kuat akan memberi-
kan kepada para Orang Suci warisan 
mereka di Sion.

ADAlAH kewajiban juru tulis 
Tuhan, yang telah Dia tetapkan, 

untuk menyimpan sejarah, dan a ca-
tatan umum gereja tentang segala 
hal yang terjadi di Sion, dan tentang 
mereka semua yang b mempersu-
cikan harta milik, dan menerima 
warisan secara sah dari uskup;

2 Dan juga cara hidup mereka, 
iman, dan pekerjaan mereka; dan 
juga tentang pemurtad yang mur-
tad setelah menerima warisan 
mereka.

3 Adalah bertentangan dengan 
kehendak dan perintah Allah bahwa 
mereka yang tidak menerima wa-
risan mereka melalui a persucian, 
sejalan dengan hukum-nya, yang 
telah Dia berikan, agar Dia boleh 
b memberlakukan persepuluhan 
terhadap umat-nya, untuk mem-
persiapkan mereka terhadap hari 
c pembalasan dan pembakaran, akan 

mendapati nama mereka terdaftar 
bersama umat Allah.

4 Tidak juga silsilah mereka disim-
pan, atau ditempatkan di mana itu 
boleh ditemukan pada catatan atau 
sejarah gereja apa pun.

5 nama mereka tidak akan dite-
mukan, tidak juga nama leluhur, 
tidak juga nama anak-anak tertulis 
dalam a kitab hukum Allah, firman 
Tuhan Semesta Alam.

6 Ya, demikianlah kata a suara lem-
but tenang, yang berbisik melalui 
dan b menusuk segala sesuatu, dan 
sering kali membuat tulang-tu-
langku berguncang saat menyatakan 
diri, memfirmankan:

7 Dan akan terjadi bahwa Aku, 
Tuhan Allah, akan mengutus se-
seorang yang perkasa dan kuat, 
memegang tongkat rajani kekuasaan 
dalam tangannya, mengenakan 
terang sebagai penutup, yang mu-
lutnya akan menyuarakan perka-
taan, perkataan kekal; sementara 
sanubarinya akan menjadi sumber 
kebenaran, untuk menertibkan 
rumah Allah, dan untuk menata 
menurut lahan warisan para orang 

85 1 a A&P 21:1; 47:1; 
69:3–6.

  b A&P 42:30–35.
 3 a PTS mempersucikan.

  b PTS Persepuluhan.
  c mal. 3:10–11, 17;  

A&P 97:25–26.
 5 a PTS kitab kehidupan.

 6 a 1 Raj. 19:11–12;  
Hel. 5:30–31;  
3 ne. 11:3–7.

  b ibr. 4:12.
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suci yang namanya ditemukan, dan 
nama leluhur mereka, dan anak-
anak mereka, terdaftar dalam kitab 
hukum Allah.

8 Sementara orang itu, yang di-
panggil oleh Allah dan ditetapkan, 
yang mengulurkan tangannya un-
tuk menahan a tabut Allah, akan 
jatuh oleh anak panah kematian, 
bagaikan sebatang pohon yang 
dihantam oleh berkas kilat yang 
benderang.

9 Dan mereka semua yang tidak 
ditemukan tertulis dalam a kitab ke-
nangan tidak akan menemukan wa-
risan pada masa itu, tetapi mereka 
akan disisihkan, dan bagian mereka 
akan ditetapkan bagi mereka di 
antara yang tidak percaya, dimana 
ada b ratapan dan kertakan gigi.

10 Hal-hal ini bukan aku katakan 
dari diriku; oleh karena itu, seba-
gaimana Tuhan berfirman, Dia akan 
juga menggenapi.

11 Dan mereka yang dari imamat 
Tinggi, yang namanya tidak dite-
mukan tertulis dalam a kitab hukum, 
atau yang ditemukan telah b murtad, 
atau telah c disingkirkan dari gereja, 
seperti juga imamat yang lebih 
rendah, atau para anggota, pada 
masa itu tidak akan menemukan 
warisan di antara para orang suci 
Yang mahatinggi;

12 Oleh karena itu, akan dilakukan 
kepada mereka sebagaimana kepada 
anak-anak imam, seperti yang akan 
ditemukan tercatat dalam pasal 
kedua dan ayat keenam puluh satu 
dan dua dari Ezra.

BAgiAn 86

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 
6 Desember 1832 (History of the Church, 1:300). Wahyu ini diterima saat Nabi 
sedang memeriksa ulang dan mengedit naskah terjemahan Alkitab.

1–7, Tuhan memberikan arti perumpa-
maan tentang gandum dan lalang; 8–11, 
Dia menjelaskan berkat-berkat imamat 
kepada mereka yang adalah ahli waris 
sah secara daging.

SESUnggUHnYA, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu para 

hamba-ku, mengenai a perumpa-
maan tentang gandum dan lalang:

2 lihatlah, sesungguhnya Aku 

berfirman, ladang adalah dunia, dan 
para rasul adalah penabur benih;

3 Dan setelah mereka jatuh terti-
dur penganiaya besar gereja, pe-
murtad, pelacur, bahkan a Babilon, 
yang menjadikan segala bangsa 
meminum dari cawannya, yang 
dalam hatinya musuh, bahkan 
Setan, duduk untuk memerintah—
lihatlah dia menabur lalang; kare-
nanya, lalang menghimpit gandum 

 8 a 2 Sam. 6:6–7;  
1 Taw. 13:9–10.  
PTS Tabut Perjanjian.

 9 a 3 ne. 24:16;  
musa 6:5–6.  

PTS kitab kenangan.
  b A&P 19:5.
 11 a PTS kitab kehidupan.
  b PTS kemurtadan.
  c PTS Ekskomunikasi.

86 1 a mat. 13:6–43;  
A&P 101:64–67.

 3 a Why. 17:1–9. 
PTS Babel.
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dan menghalau b gereja ke padang 
belantara.

4 Tetapi lihatlah, pada a zaman 
terakhir, bahkan sekarang saat 
Tuhan memulai untuk menampil-
kan firman, dan daunnya tumbuh 
dan masih lembut—

5 lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, para a malai-
kat berseru kepada Tuhan siang dan 
malam, yang siap dan menunggu 
diutus untuk b menuai ladang;

6 Tetapi Tuhan berfirman kepada 
mereka, janganlah mencabut lalang 
saat daunnya masih lembut (karena 
sesungguhnya imanmu lemah), 
agar jangan kamu menghancurkan 
gandumnya juga.

7 Oleh karena itu, biarlah gandum 
dan lalang tumbuh bersama sampai 
panen matang sepenuhnya; kemu-
dian kamu hendaknya pertama 
mengumpulkan gandum di antara 
lalang, dan setelah pengumpulan 
gandum, lihat dan tengoklah, lalang 

diikat dalam berkas-berkas, dan 
ladang yang tertinggal dibakar.

8 Oleh karena itu, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu, dengan 
siapa a imamat telah berlanjut me-
lalui garis keturunan leluhurmu—

9 karena kamu adalah para a ahli 
waris sah, secara daging, dan telah 
b disembunyikan dari dunia bersama 
kristus di dalam Allah—

10 Oleh karena itu kehidupanmu 
dan imamat tetap tinggal, dan 
mestilah perlu tetap tinggal melalui 
kamu dan garis keturunanmu sam-
pai a pemulihan segala sesuatu yang 
dibicarakan oleh mulut semua nabi 
kudus sejak dunia dimulai.

11 Oleh karena itu, diberkatilah 
kamu jika kamu melanjutkan dalam 
kebaikan-ku, suatu a terang bagi 
orang-orang bukan israel, dan mela-
lui imamat ini, seorang penyelamat 
bagi umat-ku b israel. Tuhan telah 
memfirmankannya. Amin.

BAgiAn 87

Wahyu dan nubuat tentang perang, diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, 
25 Desember 1832 (History of the Church, 1:301–302). Bagian ini diterima 
pada waktu ketika saudara-saudara sedang memikirkan dan bertukar pikiran 
tentang perbudakan orang Afrika di benua Amerika dan perbudakan anak-anak 
manusia di seluruh dunia.

1–4, Perang diramalkan antara Negara 
Bagian-Negara Bagian Utara dan Ne-
gara Bagian-Negara Bagian Selatan; 

5–8, Malapetaka besar akan jatuh ke 
atas seluruh penghuni bumi.

 3 b Why. 12:6, 14.
 4 a PTS Zaman Akhir.
 5 a A&P 38:12.
  b PTS Panen.
 8 a A&P 113:8. 

PTS imamat 
melkisedek.

 9 a Abr. 2:9–11.  
PTS Perjanjian 
Abraham.

  b Yes. 49:2–3.
 10 a kis. 3:19–21.  

PTS Pemulihan injil.
 11 a Yes. 49:6.
  b A&P 109:59–67.
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SESUnggUHnYA, demikianlah 
firman Tuhan mengenai pepe-

rangan yang akan sesaat lagi ter-
jadi, mulai dengan pemberontakan 
a South Carolina, yang pada akhirnya 
akan berkesudahan dengan kema-
tian dan kegetiran banyak jiwa;

2 Dan waktunya akan datang 
bahwa a perang akan dicurahkan 
ke atas segala bangsa, mulai di 
tempat ini.

3 karena lihatlah, negara Bagi-
an-negara Bagian Selatan akan 
terbagi melawan negara Bagian-
negara Bagian Utara, dan negara 
Bagian-negara Bagian Selatan akan 
meminta kepada bangsa-bangsa 
lain, bahkan bangsa Britania Raya, 
sebagaimana itu dinamakan, dan 
mereka akan juga meminta kepada 
bangsa-bangsa lain, supaya mem-
pertahankan diri mereka melawan 
bangsa-bangsa lain; dan kemudian 
a perang akan dicurahkan ke atas 
segala bangsa.

4 Dan akan terjadi, setelah berha-
ri-hari, para a budak akan bangkit 
melawan majikan mereka, yang 
akan dikerahkan dan dilatih untuk 
perang.

5 Dan akan terjadi juga bahwa 
sisanya yang tertinggal di negeri 

ini akan mengerahkan diri mereka, 
dan akan menjadi amat marah, dan 
akan menyulitkan orang-orang 
bukan israel dengan kesulitan yang 
parah.

6 Dan demikianlah, dengan pe-
dang dan melalui pertumpahan 
darah penghuni bumi akan a ber-
duka nestapa; dan dengan b bencana 
kelaparan, dan wabah, dan gempa 
bumi, dan guntur di langit, dan 
kilat yang dahsyat dan benderang 
juga, penghuni bumi akan dijadi-
kan untuk merasakan kemurkaan, 
dan keberangan, dan tangan yang 
c mendera dari seorang Allah Yang 
mahakuasa, sampai pembasmian 
yang ditetapkan telah d mengakhiri 
sepenuhnya segala bangsa;

7 Agar seruan dari para orang 
suci, dan dari a darah para orang 
suci, akan berhenti naik ke dalam 
telinga Tuhan b Sabaot, dari bumi, 
untuk dibalaskan kepada musuh 
mereka.

8 karenanya, a berdirilah kamu 
di tempat-tempat kudus, dan ja-
nganlah berpindah, sampai hari 
Tuhan datang; karena lihatlah, 
itu datang b dengan cepat, firman 
Tuhan. Amin.

87 1 a A&P 130:12–13.
 2 a Yl. 3:9–16;  

mat. 24:6–7;  
A&P 45:26, 63; 63:33.

 3 a A&P 45:68–69.
 4 a A&P 134:12.

 6 a A&P 29:14–21; 45:49.
  b JS—m 1:29.
  c PTS Penderaan.
  d PTS Dunia—Akhir 

dunia.
 7 a Eter 8:22–24.

  b Yak. 5:4;  
A&P 88:2; 95:7.

 8 a mat. 24:15;  
A&P 45:32; 101:21–22.

  b Why. 3:11.



214Ajaran dan Perjanjian 88:1–3

BAgiAn 88

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi di Kirtland, Ohio, 
27 Desember 1832 (History of the Church, 1:302–312). Itu ditunjuk oleh Nabi 
sebagai “ ‘daun zaitun’ … dipetik dari Pohon Firdaus, pesan kedamaian Tuhan 
kepada kita” (History of the Church, 1:316). Tampaknya dari catatan sejarah 
bahwa bagian-bagian dari wahyu ini diterima pada tanggal 27 dan 28 Desember 
1832, dan 3 Januari 1833.

1–5, Para Orang Suci yang setia mene-
rima Penghibur itu, yang adalah janji 
kehidupan kekal; 6–13, Segala sesuatu 
dikendalikan dan diatur melalui Terang 
Kristus; 14–16, Kebangkitan datang 
melalui Penebusan; 17–31, Kepatuhan 
pada hukum selestial, terestrial, atau 
telestial mempersiapkan manusia untuk 
masing-masing kerajaan dan kemuliaan 
itu; 32–35, Mereka yang menghendaki 
untuk tetap tinggal dalam dosa tetap 
saja kotor; 36–41, Semua kerajaan 
diatur melalui hukum; 42–45, Allah 
telah memberikan sebuah hukum bagi 
segala sesuatu; 46–50, Manusia akan 
memahami bahkan Allah; 51–61, Per-
umpamaan tentang orang yang meng-
utus para hambanya ke ladang dan 
mengunjungi mereka bergiliran; 62–73, 
Mendekatlah kepada Tuhan, dan kamu 
akan melihat muka-Nya; 74–80, Kudus-
kanlah dirimu dan saling ajarkanlah 
ajaran kerajaan; 81–85, Setiap orang 
yang telah diperingatkan hendaknya 
memperingatkan sesamanya; 86–94, 
Tanda-tanda, kehebohan unsur-unsur, 
dan para malaikat mempersiapkan 
jalan bagi kedatangan Tuhan; 95–102, 
Sangkakala malaikat memanggil yang 

mati dalam urutan mereka; 103–116, 
Sangkakala malaikat mempermaklum-
kan pemulihan Injil, kejatuhan Babilon, 
dan pertempuran Allah yang besar; 
117–126, Upayakanlah pembelajaran, 
tegakkanlah sebuah rumah Allah (se-
buah bait suci), dan kenakanlah pada 
dirimu ikatan kasih amal; 127–141, Tata 
tertib Sekolah Para Nabi dinyatakan, 
termasuk tata cara pembasuhan kaki.

SESUnggUHnYA, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu yang 

telah berhimpun bersama untuk 
menerima kehendak-nya mengenai 
kamu:

2 lihatlah, ini menyenangkan 
bagi Tuhanmu, dan para malaikat 
a bersukacita atas kamu; b sedekah 
dari doa-doamu telah naik ke dalam 
telinga Tuhan c Sabaot, dan dicatat 
dalam d kitab nama dari yang diku-
duskan, bahkan mereka yang dari 
dunia selestial.

3 karenanya, Aku sekarang meng-
utus ke atas dirimu a Penghibur 
yang lain, bahkan ke atas dirimu 
teman-teman-ku, agar Dia boleh 
tinggal dalam hatimu, bahkan b Roh 

88 2 a luk. 15:10.
  b kis. 10:1–4.  

PTS Doa.
  c Yak. 5:4;  

A&P 95:7.
  d PTS kitab kehidupan.
 3 a Yoh. 14:16.
  b A&P 76:53.  

PTS Roh kudus yang 
Dijanjikan. 
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kudus yang dijanjikan; Penghibur 
yang lain itu adalah yang sama 
yang Aku janjikan kepada para 
murid-ku, sebagaimana dicatat 
dalam kesaksian Yohanes.

4 Penghibur ini adalah janji yang 
Aku berikan kepadamu akan a ke-
hidupan kekal, bahkan b kemuliaan 
kerajaan selestial.

5 Yang kemuliaan itu adalah kemu-
liaan gereja a Anak Sulung, bahkan 
dari Allah, yang paling kudus dari 
segalanya, melalui Yesus kristus 
Putra-nya—

6 a Dia yang naik ke tempat yang 
tinggi, seperti juga Dia b turun di 
bawah segala sesuatu, dimana Dia 
c memahami segala sesuatu, agar 
Dia boleh berada dalam segalanya 
dan melalui segala sesuatu, d terang 
kebenaran;

7 Yang kebenaran itu bersinar. 
inilah a terang kristus. Seperti 
juga Dia berada di matahari, 
dan terang dari matahari, dan 
kuasa darinya yang olehnya itu 
b dijadikan.

8 Seperti juga Dia berada di bulan, 
dan adalah terang dari bulan, dan 
kuasa darinya yang olehnya itu 
dijadikan;

9 Seperti juga terang dari bintang-

bintang, dan kuasa darinya yang 
olehnya itu dijadikan;

10 Dan bumi juga, dan kuasa dari-
nya, bahkan bumi yang di atasnya 
kamu a berdiri.

11 Dan terang yang bersinar, yang 
memberikanmu terang, adalah me-
lalui Dia yang menerangi matamu, 
yang adalah terang yang sama yang 
menghidupkan a pengertianmu;

12 Yang a terang itu keluar dari 
hadirat Allah untuk b memenuhi 
luasnya ruang—

13 Terang yang berada dalam 
a segala sesuatu, yang memberikan 
b kehidupan pada segala sesuatu, 
yang adalah c hukum yang oleh-
nya segala sesuatu diatur, bahkan 
kuasa Allah yang duduk di atas 
takhta-nya, yang berada di dada 
kekekalan, yang berada di tengah 
segala sesuatu.

14 Sekarang, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa mela-
lui a penebusan yang dibuat bagimu 
didatangkanlah kebangkitan dari 
yang mati.

15 Dan a roh dan b tubuh adalah 
c jiwa manusia.

16 Dan a kebangkitan dari yang 
mati adalah penebusan jiwa.

17 Dan penebusan jiwa adalah 

 4 a A&P 14:7.
  b PTS kemuliaan 

Selestial.
 5 a PTS Anak Sulung.
 6 a PTS Yesus kristus.
  b A&P 122:8. 

PTS Pendamaian.
  c PTS mahatahu.
  d A&P 93:2, 8–39. 

PTS kebenaran;  
Terang kristus.

 7 a moro. 7:15–19;  

A&P 84:45.
  b kej. 1:16. 

PTS Penciptaan.
 10 a musa 2:1.
 11 a PTS Pengertian.
 12 a PTS Terang kristus.
  b Yer. 23:24.
 13 a kol. 1:16–17.
  b Ul. 30:20;  

A&P 10:70.
  c Ayb. 38;  

A&P 88:36–38. 

PTS Hukum.
 14 a PTS Pendamaian; 

Rencana Penebusan.
 15 a PTS manusia— 

manusia, anak roh 
Bapa Surgawi; Roh.

  b PTS Tubuh.
  c kej. 2:7.  

PTS Jiwa.
 16 a Alma 11:42.  

PTS kebangkitan. 
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melalui Dia yang menghidupkan 
segala sesuatu, yang di dada-nya 
itu ditetapkan bahwa yang a miskin 
dan yang b lembut hati di c bumi akan 
mewarisinya.

18 Oleh karena itu, itu mestilah 
perlu dikuduskan dari segala keti-
daksalehan, agar boleh dipersiapkan 
bagi a kemuliaan selestial;

19 karena setelah memenuhi 
ukuran penciptaannya, itu akan 
dimahkotai dengan a kemuliaan, 
bahkan dengan kehadiran Allah 
Bapa.

20 Agar tubuh yang dari kerajaan 
selestial boleh a memilikinya selama-
lamanya; karena, untuk b maksud 
ini itu dijadikan dan diciptakan, 
dan untuk maksud ini mereka 
c dikuduskan.

21 Dan mereka yang tidak diku-
duskan melalui hukum yang telah 
Aku berikan kepadamu, bahkan 
hukum kristus, mesti mewarisi 
kerajaan yang lain, bahkan yang 
dari kerajaan terestrial, atau yang 
dari kerajaan telestial.

22 karena dia yang tidak sanggup 
untuk menanggung a hukum kera-
jaan selestial tidak dapat menang-
gung kemuliaan selestial.

23 Dan dia yang tidak dapat 

menanggung hukum kerajaan te-
restrial tidak dapat menanggung 
a kemuliaan terestrial.

24 Dan dia yang tidak dapat 
menanggung hukum kerajaan 
telestial tidak dapat menanggung 
a kemuliaan telestial; oleh karena 
itu dia tidak pantas untuk suatu 
kerajaan kemuliaan. Oleh karena 
itu dia mesti menanggung suatu 
kerajaan yang bukanlah kerajaan 
kemuliaan.

25 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, a bumi me-
nanggung hukum kerajaan selestial, 
karena memenuhi ukuran pen-
ciptaannya, dan tidak melanggar 
hukum—

26 karenanya, itu akan a dikudus-
kan; ya, sekalipun akan b mati, itu 
akan dihidupkan lagi, dan akan 
menanggung kuasa yang olehnya 
itu dihidupkan, dan yang c saleh 
akan d mewarisinya.

27 karena sekalipun mereka mati, 
mereka juga akan a bangkit lagi, 
suatu b tubuh rohani.

28 mereka yang adalah roh se-
lestial akan menerima tubuh yang 
sama yang adalah tubuh alami; 
bahkan kamu akan menerima tu-
buhmu, dan a kemuliaanmu akan 

 17 a PTS miskin.
  b PTS lembut Hati, 

kelembutan Hati.
  c PTS Bumi—keadaan 

terakhir bumi.
 18 a PTS kemuliaan 

Selestial.
 19 a A&P 130:7–9.
 20 a A&P 38:20.
  b musa 1:39.  

PTS manusia— 
manusia, berpotensi 

untuk menjadi  
seperti Bapa Surgawi.

  c PTS Pengudusan.
 22 a A&P 105:5.
 23 a PTS kemuliaan 

Terestrial.
 24 a PTS kemuliaan 

Telestial.
 25 a PTS Bumi.
 26 a PTS Bumi—keadaan 

terakhir bumi.
  b PTS Dunia—Akhir 

dunia.
  c 2 Ptr. 3:11–14.  

PTS Saleh, kesalehan.
  d mat. 5:5;  

A&P 45:58; 59:2; 
63:49.

 27 a PTS kebangkitan.
  b 1 kor. 15:44.
 28 a PTS Penghakiman 

Terakhir. 
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merupakan kemuliaan itu yang 
olehnya tubuhmu b dihidupkan.

29 kamu yang dihidupkan oleh 
bagian dari a kemuliaan b selestial 
pada waktu itu akan menerima yang 
sama, bahkan suatu kegenapan.

30 Dan mereka yang dihidup-
kan oleh bagian dari a kemuliaan 
terestrial pada waktu itu akan me-
nerima yang sama, bahkan suatu 
kegenapan.

31 Dan juga mereka yang dihidup-
kan oleh bagian dari a kemuliaan 
telestial pada waktu itu akan me-
nerima yang sama, bahkan suatu 
kegenapan.

32 Dan mereka yang tersisa juga 
akan a dihidupkan; walaupun de-
mikian, mereka akan kembali lagi 
ke tempat mereka sendiri, untuk 
menikmati apa yang mereka b ke-
hendaki untuk terima, karena 
mereka tidak menghendaki untuk 
menikmati apa yang mereka boleh 
terima.

33 karena apakah itu mengun-
tungkan seseorang jika suatu ka-
runia dilimpahkan ke atas dirinya, 
dan dia tidak menerima karunia 
itu? lihatlah, dia tidak bersuka-
cita dalam apa yang diberikan 
kepadanya, tidak juga bersukacita 
dalam dirinya yang adalah pemberi 
karunia itu.

34 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, apa yang 
diatur oleh hukum juga dipelihara 
oleh hukum dan disempurnakan 
dan a dikuduskan oleh yang sama.

35 Apa yang a melanggar hukum, 
dan tidak menurut pada hukum, 
tetapi berupaya untuk menjadi 
hukum baginya sendiri, dan meng-
hendaki untuk tinggal dalam dosa, 
dan sepenuhnya tinggal dalam dosa, 
tidak dapat dikuduskan oleh hu-
kum, tidak juga oleh b belas kasihan, 
c keadilan, tidak juga penghakiman. 
Oleh karena itu, mereka mestilah 
tetap saja d kotor.

36 Semua kerajaan memiliki se-
buah hukum yang diberikan;

37 Dan ada banyak a kerajaan; 
karena tidak ada ruang yang di 
dalamnya tidak ada kerajaan; dan 
tidak ada kerajaan yang di dalam-
nya tidak ada ruang, apakah suatu 
kerajaan yang lebih besar atau yang 
lebih kecil.

38 Dan pada setiap kerajaan di-
berikan sebuah a hukum; dan pada 
setiap hukum ada batasan tertentu 
juga dan syarat-syarat.

39 Semua makhluk yang tidak 
menuruti a syarat-syarat itu tidaklah 
b dibenarkan.

40 karena a kecerdasan meng-
ikatkan diri pada kecerdasan; 

 28 b A&P 43:32;  
63:51; 101:31.

 29 a PTS manusia— 
manusia, berpotensi 
untuk menjadi se-
perti Bapa Surgawi.

  b PTS kemuliaan 
Selestial.

 30 a PTS kemuliaan 

Terestrial.
 31 a PTS kemuliaan 

Telestial.
 32 a Alma 11:41–45.
  b PTS Hak Pilihan.
 34 a PTS Pengudusan.
 35 a PTS Pemberontakan.
  b PTS Belas kasihan.
  c PTS keadilan.

  d Why. 22:11;  
1 ne. 15:33–35;  
2 ne. 9:16;  
Alma 7:21.

 37 a A&P 78:15.
 38 a A&P 88:13.
 39 a A&P 130:20–21.
  b PTS Pembenaran.
 40 a PTS kecerdasan.
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b kebijaksanaan menerima kebi-
jaksanaan; c kebenaran memeluk 
kebenaran; d kebajikan mengasihi 
kebajikan; e terang mengikatkan 
diri pada terang; belas kasihan me-
miliki f rasa iba pada belas kasihan 
dan menuntut hak atas miliknya; 
keadilan melanjutkan lintasannya 
dan menuntut hak atas miliknya; 
penghakiman pergi ke hadapan 
muka Dia yang duduk di atas takhta 
dan mengatur dan melaksanakan 
segala sesuatu.

41 Dia a memahami segala sesuatu, 
dan segala sesuatu ada di hadap-
an-nya, dan segala sesuatu ada di 
sekitar-nya; dan Dia melebihi segala 
sesuatu, dan dalam segala sesuatu, 
dan adalah melalui segala sesuatu, 
dan adalah di sekitar segala sesuatu; 
dan segala sesuatu terjadi oleh Dia, 
dan dari Dia, bahkan Allah, selama-
lamanya.

42 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Dia telah 
memberikan hukum bagi segala se-
suatu, yang melaluinya itu bergerak 
pada a waktunya dan masanya;

43 Dan lintasannya tetap, bah-
kan lintasan dari langit dan bumi, 
yang meliputi bumi dan seluruh 
planet.

44 Dan itu memberikan a terang 
pada satu sama lain pada waktunya 
dan pada masanya, pada menitnya, 

pada jamnya, pada harinya, pada 
minggunya, pada bulannya, pada 
tahunnya—semuanya ini adalah 
b satu tahun bagi Allah, tetapi tidak 
bagi manusia.

45 Bumi bergulir pada sayapnya, 
dan a matahari memberikan terang-
nya pada siang hari, dan bulan 
memberikan terangnya pada malam 
hari, dan bintang-bintang juga mem-
berikan terangnya, ketika bergulir 
pada sayapnya dalam kemuliaan-
nya, di tengah b kuasa Allah.

46 Dengan apa akan Aku persa-
makan kerajaan-kerajaan ini, agar 
kamu boleh mengerti?

47 lihatlah, semuanya ini adalah 
kerajaan, dan siapa pun yang telah 
melihat yang mana saja atau yang 
terkecil dari ini telah a melihat Allah 
bergerak dalam keagungan dan 
kuasa-nya.

48 Aku berfirman kepadamu, dia 
telah melihat-nya; walaupun demi-
kian, Dia yang datang kepada a umat 
milik-nya tidaklah dipahami.

49 a Terang bersinar dalam kege-
lapan, dan kegelapan itu tidak me-
mahaminya; walaupun demikian, 
harinya akan datang ketika kamu 
akan b memahami bahkan Allah, 
karena dihidupkan di dalam Dia 
dan oleh Dia.

50 Pada waktu itu kamu akan 
tahu bahwa kamu telah melihat-ku, 

 40 b PTS kebijaksanaan.
  c PTS kebenaran.
  d PTS kebajikan.
  e PTS Terang kristus.
  f PTS iba.
 41 a 1 Yoh. 3:20; 1 ne. 9:6; 

2 ne. 9:20;  
A&P 38:1–3. 

PTS mahatahu.
 42 a Dan. 2:20–22;  

Abr. 3:4–19.
 44 a PTS Terang kristus.
  b mzm. 90:4; 2 Ptr. 3:8.
 45 a kej. 1:16; Abr. 4:16.
  b A&P 88:7–13.
 47 a Alma 30:44;  

musa 1:27–28; 6:63;  
Abr. 3:21.

 48 a Yoh. 1:11; 3 ne. 9:16; 
A&P 39:1–4.

 49 a A&P 6:21; 50:23–24; 
84:45–47.

  b Yoh. 17:3;  
A&P 93:1, 28.
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bahwa Aku ada, dan bahwa Aku 
adalah terang sejati yang berada 
dalam dirimu, dan bahwa kamu 
berada di dalam Aku; jika tidak 
kamu tidak dapat makmur.

51 lihatlah, Aku akan mempersa-
makan kerajaan-kerajaan ini dengan 
seorang pria yang memiliki sebuah 
ladang, dan dia mengutus para ham-
banya ke ladang untuk menggali di 
ladang itu.

52 Dan dia berkata kepada yang 
pertama: Pergilah kamu dan be-
kerjalah di ladang, dan pada jam 
yang pertama aku akan datang 
kepadamu, dan kamu akan melihat 
sukacita air muka-ku.

53 Dan dia berkata kepada yang 
kedua: Pergilah kamu juga ke la-
dang, dan pada jam yang kedua 
aku akan mengunjungimu dengan 
sukacita air muka-ku.

54 Dan juga kepada yang ke-
tiga,  mengatakan: aku akan 
mengunjungimu;

55 Dan kepada yang keempat, 
dan seterusnya hingga yang kedua 
belas.

56 Dan tuan dari ladang itu pergi 
kepada yang pertama pada jam 
yang pertama, dan tinggal ber-
samanya seluruh jam itu, dan dia 
dibuat gembira dengan terang air 
muka tuannya.

57 Dan kemudian dia menarik 
diri dari yang pertama agar dia 
boleh mengunjungi yang kedua 
juga, dan yang ketiga, dan yang 

keempat, dan seterusnya hingga 
yang kedua belas.

58 Dan demikianlah mereka se-
mua menerima terang air muka 
tuan mereka, setiap orang pada 
jamnya, dan pada waktunya, dan 
pada masanya—

59 mulai dari yang pertama, dan 
seterusnya hingga yang a terakhir, 
dan dari yang terakhir hingga yang 
pertama, dan dari yang pertama 
hingga yang terakhir;

60 Setiap orang pada urutannya 
sendiri, sampai jamnya selesai, 
bahkan menurut yang telah tu-
annya perintahkan kepadanya, 
agar tuannya boleh dimuliakan 
dalam dirinya, dan dia dalam diri 
tuannya, agar mereka semua boleh 
dimuliakan.

61 Oleh karena itu, dengan per-
umpamaan ini Aku akan memper-
samakan semua kerajaan ini, dan 
a penghuninya—setiap kerajaan 
pada jamnya, dan pada waktunya, 
dan pada masanya, bahkan menurut 
ketetapan yang telah Allah buat.

62 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, a teman-te-
man-ku, Aku tinggalkan firman ini 
bersamamu untuk b direnungkan 
dalam hatimu, dengan perintah 
ini yang Aku berikan kepadamu, 
bahwa kamu hendaknya c meminta 
kepada-ku saat Aku dekat—

63 a mendekatlah kepada-ku dan 
Aku akan mendekat kepadamu; b ca-
rilah Aku dengan tekun dan kamu 

 59 a mat. 20:1–16.
 61 a A&P 76:24.
 62 a A&P 84:63; 93:45.
  b PTS merenungkan.

  c Yes. 55:6;  
Yak. 1:5;  
A&P 46:7.

 63 a Za. 1:3; Yak. 4:8;  

Why. 3:20.
  b 1 Taw. 28:9;  

Eter 12:41;  
A&P 101:38.
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akan c menemukan-ku; mintalah, 
dan kamu akan menerima; ketuklah, 
dan akan dibukakan bagimu.

64 Apa pun yang kamu a minta 
kepada Bapa dalam nama-ku akan 
diberikan kepadamu, yang adalah 
b perlu bagimu;

65 Dan jika kamu meminta apa pun 
yang tidak a perlu bagimu, itu akan 
berbalik bagi b penghukumanmu.

66 lihatlah, apa yang kamu dengar 
adalah seperti a suara seseorang 
berseru di padang belantara—di pa-
dang belantara, karena kamu tidak 
dapat melihat-nya—suara-ku, ka-
rena suara-ku adalah b Roh; Roh-ku 
adalah kebenaran; c kebenaran tetap 
tinggal dan tidak memiliki akhir; 
dan jika berada dalam dirimu akan 
berlimpah ruah.

67 Dan jika pandanganmu a tung-
gal pada b kemuliaan-ku, seluruh 
tubuhmu akan dipenuhi dengan te-
rang, dan tidak akan ada kegelapan 
dalam dirimu; dan tubuh itu yang 
dipenuhi dengan terang c memahami 
segala sesuatu.

68 Oleh karena itu, a kuduskanlah 
dirimu agar b pikiranmu menjadi 
tunggal kepada Allah, dan masa-
nya akan datang ketika kamu akan 
c melihat-nya; karena Dia akan me-
nyibakkan muka-nya kepadamu, 

dan itu akan terjadi pada waktu-
nya sendiri, dan dengan cara-nya 
sendiri, dan menurut kehendak-
nya sendiri.

69 ingatlah janji yang besar dan 
terakhir yang telah Aku buat kepa-
damu; buanglah pikiranmu yang 
a tak berguna dan b gelak tawamu 
yang berlebihan jauh darimu.

70 Tinggallah kamu, tinggallah 
kamu di tempat ini, dan adakanlah 
suatu pertemuan khusyuk, bahkan 
dari mereka yang adalah pekerja 
yang pertama di dalam kerajaan 
yang terakhir ini.

71 Dan biarlah mereka yang telah 
mereka a peringatkan dalam per-
jalanan mereka meminta kepada 
Tuhan, dan merenungkan peri-
ngatan itu dalam hati mereka yang 
telah mereka terima, untuk suatu 
masa yang singkat.

72 lihatlah, dan tengoklah, Aku 
akan mengurus kawananmu, dan 
akan mengangkat para penatua dan 
mengutus kepada mereka.

73 lihatlah, Aku akan memperge-
gas pekerjaan-ku pada waktunya.

74 Dan Aku memberi kepadamu, 
yang adalah para a pekerja yang 
pertama di dalam kerajaan yang 
terakhir ini, sebuah perintah agar 
kamu berhimpun bersama, dan 

 63 c A&P 4:7; 49:26.
 64 a PTS Doa.
  b A&P 18:18; 46:28–30.
 65 a Yak. 4:3.
  b A&P 63:7–11.
 66 a Yes. 40:3;  

1 ne. 17:13;  
Alma 5:37–38;  
A&P 128:20.

  b PTS Roh kudus; 

Terang kristus.
  c PTS kebenaran.
 67 a mat. 6:22;  

luk. 11:34–36;  
A&P 82:19.

  b Yoh. 7:18.
  c Ams. 28:5;  

A&P 93:28.  
PTS karunia 
Pembedaan.

 68 a PTS Pengudusan.
  b PTS Pikiran.
  c A&P 67:10–13; 93:1; 

97:15–17.
 69 a mat. 12:36;  

mosia 4:29–30;  
Alma 12:14.

  b A&P 59:15; 88:121.
 71 a PTS memperingatkan.
 74 a mat. 20:1, 16.
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mengatur dirimu, dan mempersi-
apkan dirimu, dan b menguduskan 
dirimu; ya, memurnikan hatimu, 
dan c membersihkan tanganmu dan 
kakimu di hadapan-ku, agar Aku 
boleh menjadikanmu d bersih;

75 Agar Aku boleh bersaksi ke-
pada a Bapamu, dan Allahmu, dan 
Allah-ku, bahwa kamu bersih dari 
darah angkatan yang jahat ini; agar 
Aku boleh menggenapi janji ini, janji 
yang besar dan terakhir ini, yang 
telah Aku buat kepadamu, bilamana 
Aku kehendaki.

76 Juga, Aku memberi kepadamu 
sebuah perintah agar kamu hendak-
nya melanjutkan dalam a doa dan 
b puasa sejak mulai waktu ini.

77 Dan Aku memberi kepadamu 
sebuah perintah agar kamu hen-
daknya saling a mengajarkan b ajaran 
kerajaan.

78 mengajarlah kamu dengan 
tekun dan a kasih karunia-ku akan 
menyertaimu, agar kamu boleh 
b diberi petunjuk dengan lebih sem-
purna dalam teori, dalam asas, 
dalam ajaran, dalam hukum injil, 
dalam segala sesuatu yang berkaitan 
dengan kerajaan Allah, yang perlu 
bagimu untuk dimengerti;

79 Tentang apa yang baik di a langit 
maupun di bumi, dan di bawah 
tanah; apa yang telah terjadi, apa 

yang terjadi, apa yang mesti terjadi 
sesaat lagi; apa yang ada di negeri 
sendiri, apa yang ada di negeri lain; 
b peperangan dan kebingungan 
bangsa-bangsa, penghakiman yang 
ada di atas negeri; dan pengetahuan 
juga tentang negara-negara dan 
tentang kerajaan-kerajaan—

80 Agar kamu boleh dipersiapkan 
dalam segala sesuatu ketika Aku 
akan mengutusmu lagi untuk me-
ngembangkan pemanggilan yang 
kepadanya Aku telah memang-
gilmu, dan misi yang dengannya 
Aku telah memberi kewenangan 
kepadamu.

81 lihatlah, Aku mengutusmu 
keluar untuk a bersaksi dan memper-
ingatkan orang-orang, dan adalah 
sepatutnya bagi setiap orang yang 
telah diperingatkan untuk b mem-
peringatkan sesamanya.

82 Oleh karena itu, mereka diting-
galkan tanpa dalih, dan dosa-dosa 
mereka berada di atas kepala me-
reka sendiri.

83 Dia yang a mencari-ku b sejak 
dini akan menemukan-ku, dan 
tidak akan ditinggalkan.

84 Oleh karena itu, tinggallah 
kamu, dan bekerjalah dengan tekun, 
agar kamu boleh disempurnakan 
dalam pelayananmu untuk pergi 
ke antara a orang-orang bukan israel 

 74 b im. 20:7–8;  
3 ne. 19:28–29;  
A&P 50:28–29; 133:62.

  c PTS Bersih dan Tidak 
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  d Eter 12:37.
 75 a PTS Bapa di Surga; 
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  b Alma 37:35.
 84 a JS—S 1:41.



222Ajaran dan Perjanjian 88:85–92

untuk terakhir kalinya, sebanyak 
yang mulut Tuhan akan sebutkan, 
untuk b mengikat hukum dan me-
meteraikan kesaksian, dan untuk 
mempersiapkan para orang suci 
bagi jam penghakiman yang akan 
datang;

85 Agar jiwa mereka boleh lolos 
dari kemurkaan Allah, a pemusnahan 
kekejian yang menunggu yang jahat, 
baik di dunia ini maupun di dunia 
yang akan datang. Sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, biarlah 
mereka yang bukan para penatua 
yang pertama melanjutkan di dalam 
kebun anggur sampai mulut Tuhan 
akan b memanggil mereka, karena 
waktu mereka masih belum datang; 
pakaian mereka tidaklah c bersih dari 
darah angkatan ini.

86 Tinggallah kamu dalam a ke-
merdekaan dengan apa kamu di-
jadikan b bebas; c janganlah libatkan 
dirimu dalam d dosa, tetapi biarlah 
tanganmu e bersih, sampai Tuhan 
datang.

87 karena tidak sampai berhari-
hari setelah ini dan a tanah akan b ber-
getar dan terhuyung-huyung kian 
kemari seperti seorang pemabuk; 
dan c matahari akan menyembunyi-
kan mukanya, dan akan menolak 
untuk memberikan terang; dan 

bulan akan bermandikan d darah; 
dan e bintang-bintang akan menjadi 
amat marah, dan akan mencampak-
kan diri seperti buah ara yang jatuh 
dari sebuah pohon ara.

88 Dan setelah kesaksianmu da-
tanglah kemurkaan dan keberangan 
ke atas orang-orang.

89 karena setelah kesaksianmu 
datanglah kesaksian a gempa bumi, 
yang akan menyebabkan rintihan 
di tengahnya, dan manusia akan 
jatuh ke atas tanah dan tidak akan 
sanggup untuk berdiri.

90 Dan juga datanglah kesaksian 
a suara guntur, dan suara kilat, dan 
suara angin ribut, dan suara ombak 
laut yang menggelombangkan diri-
nya melampaui batasannya.

91 Dan segala sesuatu akan berada 
dalam a huru-hara; dan pastilah, 
hati orang-orang akan menciut; 
karena rasa takut akan datang ke 
atas semua orang.

92 Dan para a malaikat akan 
terbang di tengah langit, berseru 
dengan suara nyaring, mem-
bunyikan sangkakala Allah, 
mengatakan: Bersiaplah kamu, 
bersiaplah kamu, hai penghuni 
bumi; karena penghakiman Allah 
kita telah datang. lihatlah, dan 
tengoklah, b mempelai laki-laki 

 84 b Yes. 8:16–17.
 85 a mat. 24:15.
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datang; pergilah kamu keluar 
untuk menemui-nya.

93 Dan dengan segera akan tam-
pak suatu a tanda besar di langit, 
dan semua orang akan melihatnya 
bersama.

94 Dan malaikat yang lain akan 
membunyikan sangkakalanya, 
mengatakan: a gereja yang b besar itu, 
c induk kekejian, yang menjadikan 
segala bangsa meminum anggur 
kemurkaan d percabulannya, yang 
menganiaya para orang suci Allah, 
yang menumpahkan darah mere-
ka—dia yang duduk di atas banyak 
perairan, dan di atas pulau-pulau 
di laut—lihatlah, dia adalah e lalang 
bumi; dia diikat dalam berkas-
berkas; ikatannya dibuat kuat, tak 
seorang pun dapat melepaskannya; 
oleh karena itu, dia siap untuk f di-
bakar. Dan dia akan membunyikan 
sangkakalanya baik lama maupun 
nyaring, dan segala bangsa akan 
mendengarnya.

95 Dan akan ada a keheningan di 
langit untuk kurun waktu setengah 
jam; dan segera setelahnya tirai 
langit akan dikuakkan, bagaikan 
sebuah b gulungan perkamen yang 
dikuakkan setelah digulung, dan 
c muka Tuhan akan disibakkan;

96 Dan para orang suci yang 

berada di atas bumi, yang hidup, 
akan dihidupkan dan a diangkat 
untuk menemui-nya.

97 Dan mereka yang telah tidur di 
dalam kubur mereka akan a tampil, 
karena kubur mereka akan dibuka; 
dan mereka juga akan diangkat 
untuk menemui-nya di tengah 
tiang langit—

98 mereka adalah milik kristus, 
a buah-buah pertama, mereka yang 
akan turun bersama-nya terlebih 
dahulu, dan mereka yang berada 
di atas bumi dan di dalam kubur 
mereka, yang adalah yang pertama 
diangkat untuk menemui-nya; dan 
semua ini melalui suara dari bunyi 
sangkakala malaikat Allah.

99 Dan setelah ini malaikat yang 
lain akan membunyikan, yang 
adalah sangkakala kedua; dan 
kemudian datanglah penebusan 
mereka yang adalah milik kristus 
pada kedatangan-nya; yang telah 
menerima bagian mereka di dalam 
a tahanan itu yang dipersiapkan bagi 
mereka, agar mereka boleh mene-
rima injil, dan b dihakimi menurut 
manusia dalam daging.

100 Dan lagi, sangkakala yang 
lain akan berbunyi, yang adalah 
sangkakala ketiga; dan kemudian 
datanglah a roh orang-orang yang 

 93 a mat. 24:30;  
luk. 21:25–27. 
PTS Tanda-Tanda 
Zaman.

 94 a PTS iblis—gereja 
iblis.

  b 1 ne. 13:4–9.
  c Why. 17:5.
  d Why. 14:8.
  e mat. 13:38.

  f A&P 64:23–24; 
101:23–25.  
PTS Bumi— 
Pembersihan bumi.

 95 a A&P 38:12.
  b Why. 6:14.
  c PTS kedatangan 

kedua Yesus kristus.
 96 a 1 Tes. 4:16–17.
 97 a A&P 29:13; 

45:45–46; 133:56. 
PTS kebangkitan.

 98 a 1 kor. 15:23.
 99 a A&P 76:73; 138:8. 

PTS keselamatan bagi 
yang mati.

  b 1 Ptr. 4:6.
 100 a Why. 20:12–13;  

Alma 11:41;  
A&P 43:18; 76:85.
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akan dihakimi, dan ditemukan  
berada di bawah b penghukuman;

101 Dan ini adalah sisa dari a yang 
mati; dan mereka tidak hidup lagi 
sampai b seribu tahun berakhir, tidak 
juga lagi, sampai akhir bumi.

102 Dan sangkakala yang lain 
akan berbunyi, yang adalah sang-
kakala keempat, mengatakan: Ada 
ditemukan di antara mereka yang 
mesti tetap tinggal sampai hari 
yang besar dan terakhir itu, bahkan 
sampai akhir, yang akan tetap saja 
a kotor.

103 Dan sangkakala yang lain akan 
berbunyi, yang adalah sangkakala 
kelima, yang adalah malaikat kelima 
yang memercayakan a injil abadi—
terbang di tengah langit, kepada 
segala bangsa, kaum, bahasa, dan 
khalayak;

104 Dan ini akan menjadi bunyi 
sangkakalanya, mengatakan kepada 
semua orang, baik di langit maupun 
di bumi, dan yang berada di ba-
wah tanah—karena a setiap telinga 
akan mendengarnya, dan setiap 
lutut akan b bertekuk, dan setiap 
lidah akan mengakui, saat mereka 
mendengar bunyi sangkakala itu, 
mengatakan: c Takutlah kepada 
Allah, dan berikanlah kemuliaan 
kepada Dia yang duduk di atas 
takhta, selama-lamanya; karena jam 
penghakiman-nya telah datang.

105 Dan lagi, malaikat yang lain 
akan membunyikan sangkakalanya, 
yang adalah malaikat keenam, me-
ngatakan: Dia a terjatuh yang men-
jadikan segala bangsa meminum 
anggur kemurkaan percabulannya; 
dia terjatuh, terjatuh!

106 Dan lagi, malaikat yang lain 
akan membunyikan sangkakala-
nya, yang adalah malaikat ketujuh, 
mengatakan: Telah selesai; telah 
selesai! a Anak Domba Allah telah 
b mengatasi dan c menginjak-injak 
alat pemeras anggur seorang diri, 
bahkan alat pemeras anggur dari 
kedahsyatan kemurkaan Allah Yang 
mahakuasa.

107 Dan kemudian para malaikat 
akan dimahkotai dengan kemuliaan 
daya-nya, dan para a orang suci akan 
dipenuhi dengan b kemuliaan-nya, 
dan menerima c warisan mereka dan 
dijadikan d setara dengan-nya.

108 Dan kemudian malaikat per-
tama akan kembali membunyikan 
sangkakalanya di telinga dari segala 
yang hidup, dan a mengungkapkan 
tindakan rahasia manusia, dan pe-
kerjaan dahsyat Allah pada b seribu 
tahun pertama.

109 Dan kemudian malaikat kedua 
akan membunyikan sangkakalanya, 
dan mengungkapkan tindakan 
rahasia manusia, dan pikiran dan 
maksud hati mereka, dan pekerjaan 

 100 b PTS Penghukuman.
 101 a Why. 20:5.
  b PTS milenium.
 102 a PTS kotor, kotoran.
 103 a Why. 14:6–7.  

PTS Pemulihan injil.
 104 a Why. 5:13.
  b Yes. 45:23; Flp. 2:9–11.

  c PTS khidmat; Takut—
Takut akan Allah.

 105 a Why. 14:8; A&P 1:16.
 106 a PTS Anak Domba 

Allah.
  b 1 kor. 15:25.
  c Yes. 63:3–4;  

Why. 19:15;  

A&P 76:107; 133:50.
 107 a PTS Orang Suci.
  b PTS kemuliaan 

Selestial.
  c PTS Permuliaan.
  d A&P 76:95.
 108 a Alma 37:25; A&P 1:3.
  b A&P 77:6–7.
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dahsyat Allah pada seribu tahun 
kedua—

110 Dan seterusnya, sampai ma-
laikat ketujuh akan membunyikan 
sangkakalanya; dan dia akan berdiri 
di atas tanah dan di atas laut, dan 
bersumpah dalam nama Dia yang 
duduk di atas takhta, bahwa tidak 
akan ada a waktu lagi; dan b Setan 
akan diikat, ular tua itu, yang dise-
but iblis, dan tidak akan dilepaskan 
untuk kurun waktu c seribu tahun.

111 Dan kemudian dia akan a dile-
paskan untuk suatu masa yang sing-
kat, agar dia boleh mengumpulkan 
bersama pasukannya.

112 Dan a mikhael, malaikat ke-
tujuh, bahkan penghulu malaikat, 
akan mengumpulkan bersama 
pasukannya, bahkan bala tentara 
surga.

113 Dan iblis akan mengumpulkan 
bersama pasukannya; bahkan bala 
tentara neraka, dan akan naik untuk 
bertempur melawan mikhael dan 
pasukannya.

114 Dan kemudian datanglah 
a pertempuran Allah yang besar; 
dan iblis dan pasukannya akan 
dibuang ke dalam tempat mereka 
sendiri, sehingga mereka tidak akan 
memiliki kuasa atas para orang suci 
lagi sama sekali.

115 karena mikhael akan berperang 

bagi pertempuran mereka, dan akan 
mengatasi dia yang a mengupaya-
kan takhta Dia yang duduk di atas 
takhta, bahkan Anak Domba.

116 inilah kemuliaan Allah, dan 
yang a dikuduskan; dan mereka 
tidak akan lagi melihat b kematian.

117 Oleh karena itu, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, a teman-
teman-ku, adakanlah pertemuan 
khusyukmu, seperti yang telah Aku 
perintahkan kepadamu.

118 Dan karena semua orang tidak 
memiliki iman, carilah kamu de-
ngan tekun dan saling a ajarkanlah 
kata-kata b kebijaksanaan; ya, carilah 
kamu dari c buku-buku terbaik kata-
kata kebijaksanaan; upayakanlah 
pembelajaran, bahkan melalui pene-
laahan dan juga melalui iman.

119 Aturlah dirimu; persiapkanlah 
setiap hal yang dibutuhkan; dan 
tegakkanlah sebuah a rumah, bahkan 
rumah doa, rumah puasa, rumah 
iman, rumah pembelajaran, rumah 
kemuliaan, rumah ketertiban, ru-
mah Allah;

120 Agar masukmu boleh dalam 
nama Tuhan; agar keluarmu boleh 
dalam nama Tuhan; agar semua 
salammu boleh dalam nama Tuhan, 
dengan tangan terangkat kepada 
Yang mahatinggi.

121 Oleh karena itu, a berhentilah 

 110 a A&P 84:100.
  b Why. 20:1–3;  

1 ne. 22:26;  
A&P 101:28.  
PTS iblis.

  c PTS milenium.
 111 a A&P 29:22; 43:30–31.
 112 a PTS mikhael.
 114 a Why. 16:14.

 115 a Yes. 14:12–17;  
musa 4:1–4.

 116 a PTS Pengudusan; 
Permuliaan.

  b Why. 21:4;  
Alma 11:45; 12:18; 
A&P 63:49.  
PTS Baka, kebakaan.

 117 a A&P 109:6.

 118 a A&P 88:76–80. 
PTS mengajar.

  b PTS kebijaksanaan.
  c A&P 55:4; 109:7, 14.
 119 a A&P 95:3; 97:10–17; 

109:2–9; 115:8.  
PTS Bait Suci.

 121 a A&P 43:34; 100:7. 
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dari segala pembicaraanmu yang 
tak berguna, dari segala b gelak  
tawa, dari segala c hasratmu yang 
penuh nafsu, dari segala d kesom-
bongan dan kesembronoanmu, 
dan dari segala perbuatanmu yang 
jahat.

122 Tetapkanlah dari antara kamu 
sendiri seorang pengajar, dan ja-
nganlah biarkan semua menjadi 
pembicara pada waktu yang sama; 
tetapi biarlah seseorang berbicara 
pada satu kesempatan dan biarlah 
semua mendengarkan perkataan-
nya, agar ketika semua telah berbi-
cara maka semua boleh diteguhkan 
oleh semuanya, dan agar setiap 
orang boleh memiliki hak istimewa 
yang setara.

123 Pastikanlah bahwa kamu sa-
ling a mengasihi; berhentilah menjadi 
b serakah; belajarlah untuk saling 
memberi sebagaimana yang injil 
tuntut.

124 Berhentilah a bermalas-malas; 
berhentilah menjadi tidak bersih; 
berhentilah saling b mencari kesa-
lahan; berhentilah tidur lebih lama 
daripada yang dibutuhkan; pergilah 
ke pembaringanmu awal, agar kamu 
boleh tidak letih; bangunlah awal, 
agar tubuhmu dan pikiranmu boleh 
disegarkan.

125 Dan melebihi segala sesuatu, 
kenakanlah pada dirimu ikatan 
a kasih amal, seperti dengan sebuah 

jubah, yang adalah ikatan kesem-
purnaan dan b kedamaian.

126 a Berdoalah selalu, agar kamu 
boleh tidak melemah, sampai Aku 
b datang. lihatlah, dan tengoklah, 
Aku akan datang dengan cepat, dan 
menerimamu bagi diri-ku. Amin.

127 Dan lagi, tata tertib dari rumah 
yang dipersiapkan bagi presidensi 
a sekolah para nabi, ditegakkan un-
tuk petunjuk mereka dalam segala 
hal yang perlu bagi mereka, bahkan 
bagi semua b pejabat gereja, atau 
dengan perkataan lain, mereka yang 
dipanggil pada pelayanan di dalam 
gereja, mulai dari imam tinggi, 
bahkan hingga diaken—

128 Dan ini akan menjadi tata tertib 
dari rumah presidensi sekolah: Dia 
yang ditetapkan untuk menjadi pre-
siden, atau pengajar, akan didapati 
berdiri pada tempatnya, di dalam 
rumah yang akan dipersiapkan 
baginya.

129 Oleh karena itu, dia akan 
menjadi yang pertama di dalam 
rumah Allah, di sebuah tempat di 
mana jemaat di dalam rumah itu 
boleh mendengar perkataannya 
dengan saksama dan dengan jernih, 
tidak dengan pembicaraan yang 
nyaring.

130 Dan ketika dia datang ke 
dalam rumah Allah, karena dia 
hendaknya menjadi yang pertama 
di dalam rumah itu—lihatlah, ini 

 121 b A&P 59:15; 88:69.
  c PTS Badani.
  d PTS kesombongan.
 123 a PTS kasih.
  b PTS Damba, 

mendambakan.
 124 a PTS malas, 

kemalasan.
  b A&P 64:7–10. 

PTS Pembicaraan 
Jahat.

 125 a PTS kasih Amal.
  b PTS Damai, 

kedamaian.

 126 a PTS Doa.
  b A&P 1:12.
 127 a PTS Sekolah Para 

nabi.
  b PTS Jabatan. 
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adalah indah, agar dia boleh men-
jadi teladan—

131 Biarlah dia a mempersembah-
kan dirinya dalam doa berlutut di 
hadapan Allah, sebagai lambang 
atau ingatan akan perjanjian yang 
abadi.

132 Dan ketika siapa pun akan 
masuk setelah dia, biarlah pengajar 
bangkit, dan, dengan tangan ter-
angkat ke langit, ya, bahkan secara 
langsung, memberi salam kepada 
saudara atau saudara-saudaranya 
dengan perkataan ini:

133 Apakah engkau seorang sau-
dara atau saudara-saudara? Aku 
memberi salam kepadamu dalam 
nama Tuhan Yesus kristus, dengan 
lambang atau ingatan akan perjan-
jian yang abadi, yang di dalamnya 
aku menerimamu pada a pene-
manan, dengan suatu kebulatan 
tekad yang tetap, tak tergoyahkan, 
dan tak terubahkan, untuk menjadi 
teman dan b saudaramu melalui 
kasih karunia Allah dalam ikatan 
kasih, untuk berjalan dalam segala 
perintah Allah dengan tanpa salah, 
dengan ungkapan terima kasih, 
selama-lamanya. Amin.

134 Dan dia yang didapati tidak 
layak akan salam ini hendaknya 
tidak memperoleh tempat di an-
tara kamu; karena janganlah kamu 
membiarkan bahwa rumah-ku akan 
a dicemari olehnya.

135 Dan dia yang masuk dan 
setia di hadapan-ku, dan adalah 

seorang saudara, atau jika mereka 
adalah saudara-saudara, mereka 
hendaknya memberi salam kepada 
presiden atau pengajar dengan 
tangan terangkat ke langit, de-
ngan doa dan perjanjian yang 
sama ini, atau dengan mengata-
kan Amin, sebagai lambang dari 
yang sama.

136 lihatlah, sesungguhnya, Aku 
berfirman kepadamu, inilah contoh 
bagimu untuk suatu salam terhadap 
satu sama lain di dalam rumah 
Allah, di dalam sekolah para nabi.

137 Dan kamu dipanggil untuk 
melakukan ini dengan doa dan 
ungkapan terima kasih, ketika Roh 
akan memberikan tuturan dalam 
segala perbuatanmu di dalam 
rumah Tuhan, di dalam sekolah 
para nabi, agar itu boleh menjadi 
sebuah tempat kudus, sebuah 
kemah suci Roh kudus untuk 
a peneguhanmu.

138 Dan janganlah kamu mene-
rima siapa pun di antara kamu ke 
dalam sekolah ini kecuali dia bersih 
dari a darah angkatan ini;

139 Dan dia hendaknya diterima 
melalui tata cara a pembasuhan 
kaki, karena untuk tujuan ini-
lah tata cara pembasuhan kaki 
diselenggarakan.

140 Dan lagi, tata cara pembasuhan 
kaki mesti dilaksanakan oleh presi-
den, atau penatua ketua gereja.

141 itu mesti dimulai dengan 
doa; dan setelah a mengambil 

 131 a PTS ibadat.
 133 a PTS Penemanan.
  b PTS Saudara laki-

laki; Saudara 

Perempuan.
 134 a A&P 97:15–17; 

110:7–8.
 137 a A&P 50:21–24.

 138 a A&P 88:74–75, 84–85.
 139 a PTS Basuh, 

Pembasuhan.
 141 a PTS Sakramen.
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roti dan air anggur, dia mesti  
mengikatkan pada dirinya me-
nurut b pola yang diberikan pada 

pasal ketiga belas dari kesak-
sian Yohanes mengenai Aku.  
Amin.

BAgiAn 89

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 
27 Februari 1833 (History of the Church, 1:327–329). Sebagai akibat dari sau-
dara-saudara terdahulu menggunakan tembakau pada pertemuan mereka, Nabi 
dituntun untuk merenung tentang masalah itu; sebagai akibatnya, dia bertanya 
kepada Tuhan mengenainya. Wahyu ini, dikenal sebagai Firman Kebijaksanaan, 
adalah hasilnya. Tiga ayat yang pertama semula ditulis sebagai prakata dan uraian 
yang diilhami oleh Nabi.

1–9, Penggunaan air anggur, minuman 
keras, tembakau, dan minuman panas 
dilarang; 10–17, Tumbuhan berkhasiat, 
buah, daging, dan biji-bijian ditetapkan 
untuk penggunaan oleh manusia dan 
hewan; 18–21, Kepatuhan pada hukum 
Injil, termasuk Firman Kebijaksanaan, 
membawa berkat-berkat duniawi dan 
rohani.

SUATU a Firman kebijaksanaan, 
demi manfaat dewan para imam 

tinggi, yang dihimpun di kirtland, 
dan gereja, dan juga para orang suci 
di Sion—

2 Dikirimkan sebagai salam; bu-
kan sebagai perintah atau desakan, 
tetapi melalui wahyu dan firman 
kebijaksanaan, memperlihatkan tata 
tertib dan a kehendak Allah dalam 
keselamatan duniawi semua orang 
suci pada zaman terakhir—

3 Diberikan sebagai suatu asas 
dengan a janji, disesuaikan dengan 

kesanggupan dari yang lemah dan 
yang paling lemah dari semua 
b orang suci, yang adalah atau dapat 
disebut para orang suci.

4 lihatlah, sesungguhnya, demi-
kianlah firman Tuhan kepadamu: 
Sebagai akibat dari a kejahatan dan 
rancangan yang ada dan akan ada 
di dalam hati b orang-orang yang 
bersekongkol pada zaman terakhir, 
Aku telah c memperingatkanmu, dan 
memperingatkanmu sebelumnya, 
dengan memberikan kepadamu 
firman kebijaksanaan ini melalui 
wahyu—

5 Agar sejauh siapa pun minum 
a air anggur atau minuman ke-
ras di antara kamu, lihatlah itu 
tidaklah baik, tidak juga pantas 
pada pandangan Bapamu, kecuali 
dalam berhimpun bersama untuk 
mempersembahkan sakramenmu 
di hadapan-nya.

6 Dan, lihatlah, ini hendaknya air 

 141 b Yoh. 13:4–17.
89 1 a PTS Firman 

kebijaksanaan.
 2 a A&P 29:34.  

PTS Perintah-Perintah 

Allah.
 3 a A&P 89:18–21.
  b PTS Orang Suci.
 4 a PTS menipu.
  b PTS komplotan 

Rahasia.
  c PTS memperingatkan.
 5 a im. 10:9–11;  

Yes. 5:11–12;  
1 kor. 6:10.
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anggur, ya, a air anggur murni dari 
buah pokok anggur, dari buatanmu 
sendiri.

7 Dan, lagi, a minuman keras bu-
kanlah untuk perut, tetapi untuk 
pembasuhan tubuhmu.

8 Dan lagi, tembakau bukanlah 
untuk a tubuh, tidak juga untuk 
perut, dan tidaklah baik untuk 
manusia, tetapi adalah tumbuhan 
berkhasiat untuk memar dan segala 
ternak yang sakit, untuk diguna-
kan dengan pertimbangan dan 
keterampilan.

9 Dan lagi, minuman panas bukan-
lah untuk tubuh atau perut.

10 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, segala a tum-
buhan berkhasiat yang menye-
hatkan telah Allah tetapkan bagi 
hakikat, kodrat, dan penggunaan 
manusia—

11 Setiap tumbuhan berkhasiat 
pada masanya, dan setiap buah 
pada masanya; semua ini untuk 
digunakan dengan kebijaksanaan 
dan a rasa terima kasih.

12 Ya, a daging juga dari b binatang 
dan unggas di udara telah, Aku, 
Tuhan, tetapkan untuk penggu-
naan manusia dengan ungkapan 
terima kasih; walaupun demi-
kian itu mesti digunakan c dengan 
hemat.

13 Dan adalah menyenangkan 
bagi-ku bahwa itu hendaknya tidak 
digunakan, kecuali pada waktu 

musim dingin, atau untuk cuaca 
dingin, atau bencana kelaparan.

14 Segala a biji-bijian ditetapkan 
untuk penggunaan manusia dan 
binatang, untuk menjadi bahan po-
kok kehidupan, tidak hanya untuk 
manusia tetapi untuk binatang di 
ladang, dan unggas di langit, dan 
segala hewan liar yang berlari atau 
merayap di atas bumi;

15 Dan ini telah Allah jadikan 
untuk penggunaan manusia hanya 
pada waktu bencana kelaparan dan 
rasa lapar yang berlebihan.

16 Segala biji-bijian adalah baik 
untuk makanan manusia; seperti 
juga buah dari tanaman menja-
lar; apa yang menghasilkan buah, 
apakah di dalam tanah atau di atas 
tanah—

17 Walaupun demikian, gandum 
untuk manusia, dan jagung un-
tuk lembu, dan havermut untuk 
kuda, dan gandum hitam untuk 
unggas dan untuk babi, dan un-
tuk segala binatang di ladang, 
dan jawawut untuk segala he-
wan yang berguna, dan untuk 
minuman ringan, seperti juga 
biji-bijian lain.

18 Dan semua orang suci yang 
ingat untuk menaati dan mela-
kukan firman ini, berjalan dalam 
kepatuhan pada perintah-perintah, 
akan menerima a kesehatan di pusar 
mereka dan sumsum bagi tulang 
mereka;

 6 a A&P 27:1–4.
 7 a Ams. 20:1; 23:29–35.
 8 a 1 kor. 3:16–17. 

PTS Tubuh.
 10 a YAiTU tanaman.  

kej. 1:29;  
A&P 59:17–20.

 11 a PTS Terima kasih.
 12 a kej. 9:3; im. 11:1–8.
  b 1 Tim. 4:3–4;  

A&P 49:18–21.
  c A&P 59:20.
 14 a Dan. 1:6–20.
 18 a Ams. 3:8. 
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19 Dan akan menemukan a kebi-
jaksanaan dan harta b pengetahuan 
yang besar, bahkan harta yang 
tersembunyi;

20 Dan akan a berlari dan tidak 
letih, dan akan berjalan dan tidak 
melemah.

21 Dan Aku, Tuhan, memberi ke-
pada mereka sebuah a janji, bahwa 
malaikat yang menghancurkan akan 
b melewati mereka, seperti anak-
anak israel, dan tidak membunuh 
mereka. Amin.

BAgiAn 90

Wahyu kepada Joseph Smith sang Nabi, diberikan di Kirtland, Ohio, 8 Maret 
1833 (History of the Church, 1:329–331). Wahyu ini adalah langkah lanjutan 
dalam pembentukan Presidensi Utama (lihat uraian judul untuk bagian 81); 
sebagai akibat darinya, para penasihat yang disebutkan ditahbiskan pada tanggal 
18 Maret 1833.

1–5, Kunci-kunci kerajaan dipercayakan 
kepada Joseph Smith dan melaluinya 
kepada Gereja; 6–7, Sidney Rigdon dan 
Frederick G. Williams mesti melayani 
dalam Presidensi Utama; 8–11, Injil 
mesti dikhotbahkan kepada bangsa-
bangsa Israel, kepada bangsa-bangsa 
bukan Israel, dan kepada bangsa Yahudi, 
setiap orang mendengar dalam bahasa-
nya sendiri; 12–18, Joseph Smith dan 
para penasihatnya mesti menertibkan 
Gereja; 19–37, Berbagai individu di-
nasihati oleh Tuhan untuk berjalan 
dengan lurus dan melayani di dalam 
kerajaan-Nya.

DEmikiAnlAH firman Tuhan, 
sesungguhnya, sesungguhnya 

Aku berfirman kepadamu putra-ku, 
dosa-dosamu a diampuni bagi eng-
kau, menurut permohonanmu, 
karena doamu dan doa saudara-

saudaramu telah naik ke dalam 
telinga-ku.

2 Oleh karena itu, engkau diberkati 
sejak mulai sekarang yang menyan-
dang a kunci-kunci kerajaan yang 
diberikan kepadamu; yang b kerajaan 
itu tampil untuk terakhir kalinya.

3 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, kunci-kunci kerajaan ini 
tidak akan pernah diambil darimu, 
saat engkau berada di dunia, tidak 
juga di dunia yang akan datang;

4 Walaupun demikian, melalui 
kamu a sabda ilahi itu akan diberi-
kan kepada yang lain, ya, bahkan 
kepada gereja.

5 Dan mereka semua yang me-
nerima sabda ilahi Allah, biarlah 
mereka a berhati-hati bagaimana 
mereka menganggapnya agar ja-
ngan itu dianggap sebagai suatu 
hal yang sepele, dan dibawa ke 

 19 a PTS kebijaksanaan.
  b PTS kesaksian; 

Pengetahuan.
 20 a Yes. 40:31.
 21 a A&P 84:80.

  b kel. 12:23, 29.
90 1 a PTS mengampuni.
 2 a A&P 65:2. PTS kunci-

kunci imamat.
  b PTS kerajaan Allah.

 4 a kis. 7:38; Rm. 3:2;  
ibr. 5:12;  
A&P 124:39, 126. 
PTS nubuat.

 5 a A&P 1:14.
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bawah penghukuman olehnya, 
dan tersandung dan jatuh ketika 
badai turun, dan angin bertiup, dan 
b hujan turun, dan memukul ke atas 
rumah mereka.

6 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepada saudaramu, 
Sidney Rigdon dan Frederick g. 
Williams, dosa-dosa mereka diam-
puni bagi mereka juga, dan mereka 
dianggap setara denganmu dalam 
memegang kunci-kunci kerajaan 
yang terakhir ini;

7 Seperti juga melalui pengelola-
anmu kunci-kunci a sekolah para 
nabi, yang telah Aku perintahkan 
untuk diorganisasi;

8 Agar dengannya mereka boleh 
disempurnakan dalam pelayanan 
mereka demi keselamatan Sion, dan 
bangsa-bangsa israel, dan bangsa-
bangsa bukan israel, sebanyak yang 
akan percaya;

9 Agar melalui pengelolaanmu 
mereka boleh menerima firman, 
dan melalui pengelolaan mereka 
firman itu boleh disebarluaskan ke 
ujung-ujung bumi, kepada a orang-
orang bukan israel b lebih dahulu, 
dan kemudian, lihatlah, dan tengok-
lah, mereka akan berpaling kepada 
orang-orang Yahudi.

10 Dan kemudian datanglah 

masa ketika lengan Tuhan akan 
a diungkapkan dalam kuasa untuk 
meyakinkan bangsa-bangsa, bang-
sa-bangsa kafir, bani b Yusuf, tentang 
injil keselamatan mereka.

11 karena akan terjadi pada masa 
itu, bahwa setiap orang akan a men-
dengar kegenapan injil dalam logat-
nya sendiri, dan dalam bahasanya 
sendiri, melalui mereka yang b di-
tahbiskan pada c kuasa ini, melalui 
pelayanan d Penghibur, dicurahkan 
ke atas diri mereka untuk wahyu 
tentang Yesus kristus.

12 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, Aku 
memberi kepadamu sebuah perin-
tah agar kamu melanjutkan dalam 
a pelayanan dan presidensi.

13 Dan ketika kamu telah menye-
lesaikan penerjemahan para nabi, 
kamu sejak itu akan a mengetuai 
urusan gereja dan b sekolah;

14 Dan dari waktu ke waktu, se-
bagaimana akan dinyatakan oleh 
Penghibur, menerima a wahyu-
wahyu untuk menguakkan b misteri-
misteri kerajaan;

15 Dan menertibkan jemaat-je-
maat, dan a menelaah dan b belajar, 
dan menjadi kenal dengan segala 
buku yang baik, dan dengan c ba-
hasa, logat, dan orang.

 5 b mat. 7:26–27.
 7 a PTS Sekolah Para 

nabi.
 9 a 1 ne. 13:42;  

A&P 107:33; 133:8.
  b mat. 19:30;  

Eter 13:10–12.
 10 a A&P 43:23–27; 88:84, 

87–92.
  b kej. 49:22–26;  

1 ne. 15:13–14.
 11 a PTS Pekerjaan 

misionaris.
  b PTS Pemanggilan; 

Penahbisan.
  c PTS imamat.
  d PTS Penghibur.
 12 a PTS melayani.
 13 a A&P 107:91–92.
  b PTS Sekolah Para 

nabi.
 14 a PTS Wahyu.
  b PTS misteri Allah.
 15 a A&P 88:76–80, 118; 

93:53.
  b A&P 107:99–100; 

130:18–19.
  c PTS Bahasa. 
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16 Dan ini akan menjadi urusan 
dan misimu dalam seluruh kehi-
dupanmu, untuk mengetuai dalam 
dewan, dan menertibkan segala 
urusan gereja dan kerajaan ini.

17 Janganlah a malu, tidak juga 
dipermalukan; tetapi biarlah diberi 
petuah dalam segala keangkuhan 
dan b kesombonganmu, karena itu 
membawa jerat bagi jiwamu.

18 Tertibkanlah rumahmu; jauh-
kanlah a kemalasan dan b ketidak-
bersihan darimu.

19 Sekarang, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah ada 
sebuah tempat disediakan, sesegera 
itu mungkin, untuk keluarga pena-
sihat dan tenaga penulismu, bahkan 
Frederick g. Williams.

20 Dan biarlah hamba-ku yang 
a lanjut usia, Joseph Smith, Sen., 
melanjutkan bersama keluarganya 
di tempat di mana dia sekarang 
tinggal; dan biarlah itu tidak di-
jual sampai mulut Tuhan akan 
tetapkan.

21 Dan biarlah penasihat-ku, 
bahkan Sidney a Rigdon, tinggal 
di mana dia sekarang bertempat 
tinggal sampai mulut Tuhan akan 
tetapkan.

22 Dan biarlah uskup mencari 
dengan tekun untuk mendapatkan 
seorang a juru kuasa, dan biarlah dia 
adalah pria yang telah mempero-
leh b kekayaan yang tersimpan—

orangnya Allah, dan beriman 
kuat—

23 Agar dengannya dia boleh di-
mungkinkan untuk melunasi setiap 
utang; agar gudang penyimpanan 
Tuhan boleh tidak dibawa ke dalam 
aib di hadapan mata orang-orang.

24 Carilah a dengan tekun, b berdoa-
lah selalu, dan percayalah, dan c se-
gala sesuatu akan bekerja bersama 
demi kebaikanmu, jika kamu ber-
jalan dengan lurus dan mengingat 
d perjanjian dengan apa kamu telah 
saling membuat perjanjian.

25 Biarlah keluargamu a sedikit, 
khususnya milik hamba-ku yang 
lanjut usia Joseph Smith, Sen., ber-
kaitan dengan mereka yang tidak 
termasuk dalam keluargamu;

26 Agar hal-hal itu yang disedia-
kan bagimu, untuk mendatangkan 
pekerjaan-ku, tidak diambil darimu 
dan diberikan kepada mereka yang 
tidak layak—

27 Dan dengannya kamu dirintangi 
dalam mencapai hal-hal itu yang te-
lah Aku perintahkan kepadamu.

28 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, adalah ke-
hendak-ku bahwa hamba perem-
puan-ku vienna Jaques hendaknya 
menerima uang untuk menanggung 
pengeluarannya, dan pergi ke tanah 
Sion;

29 Dan sisa dari uang itu boleh 
dipersucikan kepada-ku, dan dia 

 17 a Rm. 1:16; 2 ne. 6:13.
  b A&P 88:121. 

PTS kesombongan.
 18 a A&P 58:26–29. 

PTS malas, 
kemalasan.

  b A&P 38:42.

 20 a PTS Joseph Smith, Sr.
 21 a PTS Sidney Rigdon.
 22 a A&P 84:112–113.
  b Yakub 2:17–19.
 24 a PTS ketekunan.
  b PTS Doa.
  c Ezr. 8:22;  

Rm. 8:28;  
A&P 100:15; 122:7–8.

  d PTS Perjanjian.
 25 a YAiTU orang-orang 

miskin yang sedang 
diurus Joseph  
Smith, Sr.
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menerima pahala pada waktu-ku 
sendiri yang tepat.

30 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, bahwa adalah pantas 
di mata-ku bahwa dia hendaknya 
pergi ke tanah Sion, dan menerima 
warisan dari tangan uskup;

31 Agar dia boleh bermukim dalam 
kedamaian sejauh dia setia, dan 
tidak bermalas-malas pada masa 
hidupnya sejak itu.

32 Dan lihatlah, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bahwa 
kamu hendaknya menuliskan pe-
rintah ini, dan mengatakan kepada 
saudara-saudaramu di Sion, dengan 
salam kasih, bahwa Aku telah me-
manggilmu juga untuk a mengetuai 
Sion pada waktu-ku sendiri yang 
tepat.

33 Oleh karena itu, biarlah mereka 
berhenti meletihkan-ku mengenai 
masalah ini.

34 lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu bahwa saudara-saudaramu di 
Sion mulai bertobat, dan para malai-
kat bersukacita atas diri mereka.

35 Walaupun demikian, Aku 
tidak terlalu berkenan dengan 
banyak hal; dan Aku tidak ter-
lalu berkenan dengan hamba-ku 
a William E. mclellin, tidak juga 
dengan hamba-ku Sidney gilbert; 
dan uskup juga, dan yang lain 
yang memiliki banyak hal untuk 
bertobat darinya.

36 Tetapi sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, bahwa Aku, 
Tuhan, akan berselisih pendapat 
dengan a Sion, dan memohon kepada 
orang-orangnya yang kuat, dan 
b menderanya sampai dia mengatasi 
dan c bersih di hadapan-ku.

37 karena dia tidak akan dikelu-
arkan dari tempatnya. Aku, Tuhan, 
telah memfirmankannya. Amin.

BAgiAn 91

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 9 Maret 
1833 (History of the Church, 1:331–332). Nabi pada waktu itu terlibat dalam 
penerjemahan Perjanjian Lama. Ketika sampai pada bagian itu dari tulisan kuno 
yang disebut Apokrifa, dia bertanya kepada Tuhan dan menerima petunjuk ini.

1–3, Apokrifa sebagian besar diterjemah-
kan secara benar tetapi memuat banyak 
penyisipan oleh tangan manusia yang 
tidak benar; 4–6, Itu bermanfaat bagi 
mereka yang diterangi oleh Roh.

SESUnggUHnYA, demikian-
lah firman Tuhan kepadamu 

mengenai a Apokrifa—Ada banyak 
hal yang termuat di dalamnya yang 
benar, dan sebagian besar diterje-
mahkan secara benar;

2 Ada banyak hal yang termuat di 
dalamnya yang tidak benar, yang 
adalah penyisipan oleh tangan 
manusia.

 32 a A&P 107:91–92.
 35 a A&P 66:1; 75:6–9.
 36 a PTS Sion.

  b PTS Penderaan.
  c PTS murni, 

kemurnian.

91 1 a PTS Apokrifa.
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3 Sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, bahwa tidaklah di-
butuhkan bahwa Apokrifa akan 
diterjemahkan.

4 Oleh karena itu, barang siapa 
membacanya, biarlah dia a me-
ngerti, karena Roh menyatakan 
kebenaran;

5 Dan barang siapa diterangi oleh 
a Roh akan mendapatkan manfaat 
darinya;

6 Dan barang siapa tidak me-
nerimanya oleh Roh, tidak dapat 
memperoleh manfaat. Oleh karena 
itu tidaklah dibutuhkan bahwa itu 
akan diterjemahkan. Amin.

BAgiAn 92

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 15 Maret 
1833 (History of the Church, 1:333). Wahyu itu diarahkan kepada Frederick G. 
Williams, yang belum lama berselang telah ditetapkan sebagai penasihat dalam 
Presidensi Utama.

1–2, Tuhan memberikan sebuah perintah 
yang berhubungan dengan penerimaan 
pada ordo gabungan.

SESUnggUHnYA, demikianlah 
firman Tuhan, Aku memberikan 

pada a ordo gabungan, yang dior-
ganisasi sejalan dengan perintah 
yang sebelumnya diberikan, sebuah 
wahyu dan perintah mengenai ham-
ba-ku Frederick g. Williams, agar 

kamu akan menerimanya ke dalam 
ordo. Apa yang Aku firmankan 
kepada yang satu Aku firmankan 
kepada semua.

2 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu hamba-ku Frederick g. 
Williams, kamu akan menjadi ang-
gota yang giat di dalam ordo ini; dan 
sejauh kamu setia dalam menaati 
semua perintah terdahulu kamu 
akan diberkati selamanya. Amin.

BAgiAn 93

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 6 Mei 
1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Semua yang setia akan melihat 
Tuhan; 6–18, Yohanes memberikan 
kesaksian bahwa Putra Allah berkem-
bang dari kasih karunia ke kasih karunia 
sampai Dia menerima kegenapan kemu-
liaan Bapa; 19–20, Orang-orang yang 
setia, berkembang dari kasih karunia 

ke kasih karunia, akan juga menerima 
kegenapan-Nya; 21–22, Mereka yang 
diperanakkan melalui Kristus adalah 
Gereja Anak Sulung; 23–28, Kristus 
menerima kegenapan segala kebenaran, 
dan manusia melalui kepatuhan boleh 
melakukan yang demikian juga; 29–32, 

 4 a PTS Pengertian.
 5 a PTS ilham; Roh 

kudus.
92 1 a A&P 82:11, 15–21. 

PTS Ordo gabungan.
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Manusia pada awalnya berada bersama 
Allah; 33–35, Unsur-unsur adalah 
kekal, dan manusia boleh menerima 
kegenapan sukacita dalam Kebang-
kitan; 36–37, Kemuliaan Allah adalah 
kecerdasan; 38–40, Anak-anak tidak 
berdosa di hadapan Allah karena pene-
busan Kristus; 41–53, Saudara-saudara 
yang memimpin diperintahkan untuk 
menertibkan keluarga mereka.

SESUnggUHnYA, demikian-
lah firman Tuhan: Akan terjadi 

bahwa setiap jiwa yang a mening-
galkan dosa-dosanya dan datang 
kepada-ku, dan b memanggil na-
ma-ku, dan c mematuhi suara-ku, 
dan menaati perintah-perintah-ku, 
akan d melihat e muka-ku dan me-
ngetahui bahwa Aku ada;

2 Dan bahwa Aku adalah a terang 
sejati yang menerangi setiap orang 
yang datang ke dunia;

3 Dan bahwa Aku berada a di da-
lam Bapa, dan Bapa di dalam Aku, 
dan Bapa dan Aku adalah satu—

4 Bapa a karena Dia b memberi-ku 
kegenapan-nya, dan Putra karena 
Aku telah berada di dunia dan 
menjadikan c daging kemah suci-ku, 
dan berdiam di antara para putra 
manusia.

5 Aku telah berada di dunia dan 
menerima dari Bapa-ku, dan a pe-
kerjaan-nya dengan gamblang 
dinyatakan.

6 Dan a Yohanes melihat dan 
memberikan kesaksian tentang 
kegenapan b kemuliaan-ku, dan 
kegenapan c catatan Yohanes setelah 
ini akan diungkapkan.

7 Dan dia memberikan kesaksian, 
mengatakan: Aku melihat kemu-
liaan-nya, bahwa Dia ada pada 
a awalnya, sebelum dunia ada;

8 Oleh karena itu, pada awal-
nya a Firman telah ada, karena Dia 
adalah Firman itu, bahkan utusan 
keselamatan—

9 a Terang dan b Penebus dunia; Roh 
kebenaran, yang datang ke dunia, 
karena dunia dijadikan oleh-nya, 
dan di dalam Dia ada kehidupan 
manusia dan terang manusia.

10 Dunia-dunia a dijadikan oleh-
nya; manusia dijadikan oleh-nya; 
segala sesuatu dijadikan oleh-nya, 
dan melalui-nya, dan dari-nya.

11 Dan aku, Yohanes, memberi-
kan kesaksian bahwa aku melihat 
kemuliaan-nya, sebagai kemuliaan 
Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 
karunia dan kebenaran, bahkan 
Roh kebenaran, yang datang dan 

93 1 a PTS layak, kelayakan; 
Pertobatan.

  b Yl. 2:32.
  c PTS Patuh, kepatuhan.
  d kel. 33:11;  

A&P 38:7–8; 67:10–12; 
88:68; 101:23; 130:3. 
PTS Penghibur.

  e TJS, 1 Yoh. 4:12.
 2 a Yoh. 1:4–9; A&P 14:9; 

84:45–47; 88:6–7. 
PTS Terang kristus.

 3 a Yoh. 10:25–38; 
17:20–23;  
A&P 50:43–45.

 4 a mosia 15:1–7.
  b PTS Yesus kristus—

Wewenang.
  c luk. 1:26–35; 2:4–14; 

3 ne. 1:12–14;  
Eter 3:14–16.

 5 a Yoh. 5:36; 10:25; 
14:10–12.

 6 a Yoh. 1:34.

  b PTS Yesus kristus—
kemuliaan Yesus 
kristus.

  c Yoh. 20:30–31.
 7 a Yoh. 1:1–3, 14; 17:5; 

A&P 76:39.
 8 a PTS Yehova; Yesus 

kristus.
 9 a PTS Terang kristus.
  b PTS Penebus.
 10 a ibr. 1:1–3; A&P 76:24; 

musa 1:31–33.
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berdiam dalam daging, dan berdiam 
di antara kita.

12 Dan aku, Yohanes, melihat 
bahwa Dia tidak menerima a kege-
napan pada mulanya, tetapi me-
nerima b kasih karunia demi kasih 
karunia;

13 Dan Dia tidak menerima ke-
genapan pada mulanya, tetapi 
melanjutkan dari a kasih karunia ke 
kasih karunia, sampai dia menerima 
kegenapan;

14 Dan demikianlah Dia disebut 
a Putra Allah, karena Dia tidak mene-
rima kegenapan pada mulanya.

15 Dan aku, a Yohanes, memberi-
kan kesaksian, dan tengoklah, langit 
terbuka, dan b Roh kudus turun 
ke atas-nya dalam bentuk seekor 
c burung merpati, dan hinggap di 
atas-nya, dan datanglah suara dari 
surga memfirmankan: inilah d Putra 
Terkasih-ku.

16 Dan aku, Yohanes, memberikan 
kesaksian bahwa Dia menerima 
kegenapan kemuliaan Bapa;

17 Dan Dia menerima a segala b ku-
asa, baik di dalam surga maupun di 
atas bumi, dan kemuliaan c Bapa ada 
bersama-nya, karena Dia berdiam 
di dalam Dia.

18 Dan akan terjadi, bahwa jika 
kamu setia kamu akan menerima 
kegenapan catatan Yohanes.

19 Aku memberi kepadamu firman 
ini agar kamu boleh mengerti dan 
mengetahui bagaimana a menyem-
bah, dan mengetahui apa yang 
kamu sembah, agar kamu boleh 
datang kepada Bapa dalam na-
ma-ku, dan pada waktu yang tepat 
menerima kegenapan-nya.

20 karena jika kamu menaati a pe-
rintah-perintah-ku kamu akan 
menerima b kegenapan-nya, dan 
c dimuliakan di dalam Aku seperti 
Aku di dalam Bapa; oleh karena itu, 
Aku berfirman kepadamu, kamu 
akan menerima d kasih karunia demi 
kasih karunia.

21 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, Aku 
pada a awalnya berada bersama 
Bapa, dan adalah b Anak Sulung;

22 Dan mereka semua yang di-
peranakkan melalui Aku adalah 
a pengambil bagian b kemuliaan 
yang sama, dan adalah gereja Anak 
Sulung.

23 kamu juga pada awalnya ber-
ada a bersama Bapa; yang adalah 
Roh, bahkan Roh kebenaran;

 12 a Flp. 2:6–11.
  b Yoh. 1:16–17.
 13 a luk. 2:52.
 14 a luk. 1:31–35;  

A&P 6:21.  
PTS ke-Allah-an—
Allah Putra.

 15 a Yoh. 1:29–34.
  b PTS Roh kudus.
  c PTS Tanda Burung 

merpati.
  d mat. 3:16–17.
 17 a mat. 28:18;  

Yoh. 17:2;  

1 Ptr. 3:22.
  b PTS kuasa; Yesus 

kristus—Wewenang.
  c PTS ke-Allah-an—

Allah Bapa.
 19 a Yoh. 4:21–26; 17:3;  

kis. 17:22–25. 
PTS ibadat.

 20 a A&P 50:28.
  b Yoh. 1:16;  

A&P 84:36–39.
  c Yoh. 17:4–5, 22. 

PTS manusia— 
manusia, berpotensi 

untuk menjadi se-
perti Bapa Surgawi.

  d PTS kasih karunia.
 21 a Yoh. 1:1–2;  

1 Ptr. 1:19–20;  
musa 4:2.

  b PTS Anak Sulung.
 22 a 1 Ptr. 5:1;  

A&P 133:57.
  b PTS kemuliaan 

Selestial.
 23 a PTS manusia— 

manusia, anak roh 
Bapa Surgawi.
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24 Dan a kebenaran adalah b penge-
tahuan tentang hal-hal sebagaimana 
adanya, dan sebagaimana adanya 
dahulu, dan sebagaimana adanya 
yang akan datang;

25 Dan apa pun yang a lebih atau 
kurang daripada ini adalah roh 
dari yang jahat itu yang adalah 
b pendusta sejak awal.

26 Roh a kebenaran adalah dari 
Allah. Aku adalah Roh kebe-
naran, dan Yohanes memberikan 
kesaksian tentang Aku, menga-
takan: Dia menerima kegenapan 
kebenaran, ya, bahkan segala 
kebenaran;

27 Dan tak seorang pun menerima 
a kegenapan kecuali dia menaati 
perintah-perintah-nya.

28 Dia yang a menaati perintah-
perintah-nya menerima kebenaran 
dan b terang, sampai dia dimuliakan 
dalam kebenaran dan c mengetahui 
segala sesuatu.

29 manusia juga pada a awalnya 
berada bersama Allah. b kecerdasan, 
atau terang kebenaran, tidaklah di-
ciptakan atau dijadikan, tidak juga 
bisa tentunya.

30 Segala kebenaran adalah man-
diri di dalam lingkup itu yang di 

dalamnya Allah telah menem-
patkannya, untuk a bertindak 
baginya sendiri, seperti semua ke-
cerdasan juga; jika tidak tak adalah 
keberadaan.

31 lihatlah, inilah a hak pilihan 
manusia, dan inilah penghukuman 
manusia; karena apa yang ada sejak 
awal b dengan gamblang dinyatakan 
kepada mereka, dan mereka tidak 
menerima terang itu.

32 Dan setiap orang yang rohnya 
tidak menerima a terang itu berada 
di bawah penghukuman.

33 karena manusia adalah a roh. 
b Unsur-unsur adalah kekal, dan roh 
dan unsur, secara tak terpisahkan 
terhubung, menerima kegenapan 
sukacita;

34 Dan ketika a dipisahkan, ma-
nusia tidak dapat menerima kege-
napan b sukacita.

35 a Unsur-unsur adalah kemah 
suci Allah; ya, manusia adalah ke-
mah suci Allah, bahkan b bait suci; 
dan bait suci apa pun yang ternoda; 
Allah akan menghancurkan bait 
suci itu.

36 a kemuliaan Allah adalah b ke-
cerdasan, atau, dengan perkataan 
lain, c terang dan kebenaran.

 24 a PTS kebenaran.
  b PTS Pengetahuan.
 25 a A&P 20:35.
  b Yoh. 8:44;  

2 ne. 2:18;  
musa 4:4.

 26 a Yoh. 14:6.
 27 a PTS Sempurna.
 28 a PTS Patuh, 

kepatuhan.
  b A&P 50:24; 84:45. 

PTS Terang kristus.
  c Yoh. 17:3;  

A&P 88:49, 67.

 29 a Abr. 3:18.  
PTS kehidupan  
Prafana; manusia.

  b PTS kecerdasan.
 30 a 2 ne. 2:13–27.
 31 a PTS Hak Pilihan.
  b Ul. 30:11–14;  

A&P 84:23–24.
 32 a PTS kebenaran;  

Terang kristus.
 33 a A&P 77:2;  

Abr. 5:7–8.  
PTS manusia— 
manusia, anak roh 

Bapa Surgawi.
  b A&P 131:7–8; 138:17. 

PTS kebangkitan.
 34 a 2 ne. 9:8–10.
  b PTS Sukacita.
 35 a A&P 130:22.
  b 1 kor. 3:16–17.
 36 a PTS kemuliaan; Yesus 

kristus—kemuliaan 
Yesus kristus.

  b A&P 130:18–19;  
Abr. 3:19. 
PTS kecerdasan.

  c A&P 88:6–13.
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37 Terang dan kebenaran mening-
galkan a yang jahat itu.

38 Setiap roh manusia a tak berdosa 
pada awalnya; dan Allah setelah 
b menebus manusia dari c kejatuhan, 
manusia menjadi lagi, dalam ke-
adaan semasa bayi mereka, d tak 
berdosa di hadapan Allah.

39 Dan yang jahat itu datang dan 
a mengambil terang dan kebenaran, 
melalui ketidakpatuhan, dari anak-
anak manusia, dan karena b tradisi 
leluhur mereka.

40 Tetapi Aku telah memerin-
tahkanmu untuk membesarkan 
a anak-anakmu dalam terang dan 
kebenaran.

41 Tetapi sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, hamba-ku 
Frederick g. Williams, kamu telah 
melanjutkan di bawah penghu-
kuman ini;

42 kamu belum a mengajari anak-
anakmu terang dan kebenaran, me-
nurut perintah-perintah; dan yang 
jahat itu memiliki kuasa, pada saat 
ini, atas kamu, dan inilah penyebab 
kesengsaraanmu.

43 Dan sekarang sebuah perin-
tah Aku berikan kepadamu—jika 
kamu menghendaki dibebaskan 
kamu hendaknya a menertibkan ru-
mahmu sendiri, karena ada banyak 

hal yang tidaklah benar di dalam 
rumahmu.

44 Sesungguhnya, Aku berfirman 
kepada hamba-ku Sidney Rigdon, 
bahwa dalam beberapa hal dia 
belum menaati perintah menge-
nai anak-anaknya; oleh karena 
itu, terlebih dahulu tertibkanlah 
rumahmu.

45 Sesungguhnya, Aku berfirman 
kepada hamba-ku Joseph Smith, 
Jun., atau dengan perkataan lain, 
Aku akan memanggilmu a teman, ka-
rena kamu adalah teman-teman-ku, 
dan kamu akan memperoleh wa-
risan bersama-ku—

46 Aku memanggilmu para a hamba 
demi kepentingan dunia, dan kamu 
adalah para hamba mereka demi 
kepentingan-ku—

47 Dan sekarang, sesungguh-
nya Aku berfirman kepada Joseph 
Smith, Jun.—kamu belum menaati 
perintah-perintah, dan mestilah 
perlu berdiri a dihardik di hadapan 
Tuhan;

48 a keluargamu mestilah perlu 
bertobat dan meninggalkan bebe-
rapa hal, dan lebih sungguh-sung-
guh mengindahkan perkataanmu, 
atau dikeluarkan dari tempat 
mereka.

49 Apa yang Aku firmankan 

 37 a musa 1:12–16. 
PTS iblis.

 38 a PTS Tak Berdosa, 
ketidakberdosaan.

  b mosia 27:24–26; 
musa 5:9; Pk 1:3. 
PTS Penebusan.

  c PTS kejatuhan Adam 
dan Hawa.

  d moro. 8:8, 12, 22;  
A&P 29:46–47.  

PTS keselamatan— 
keselamatan anak-
anak.

 39 a mat. 13:18–19;  
2 kor. 4:3–4;  
Alma 12:9–11.

  b Yeh. 20:18–19;  
Alma 3:8.  
PTS Tradisi.

 40 a PTS keluarga—Tang-
gung jawab orang tua.

 42 a 1 Sam. 3:11–13;  
A&P 68:25–31.

 43 a 1 Tim. 3:4–5.
 45 a A&P 84:63; 88:62.
 46 a im. 25:55;  

1 ne. 21:3–8. 
PTS Pelayanan.

 47 a A&P 95:1–2. 
PTS Penderaan.

 48 a PTS keluarga—Tang-
gung jawab anak.
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kepada yang satu Aku firmankan 
kepada semua; a berdoalah selalu 
agar jangan yang jahat itu memiliki 
kuasa dalam dirimu, dan mengelu-
arkanmu dari tempatmu.

50 Hamba-ku newel k. Whitney 
juga, uskup gereja-ku, perlu didera, 
dan menertibkan keluarganya, dan 
memastikan bahwa mereka lebih 
tekun dan peduli di rumah, dan 
berdoa selalu, atau mereka akan 
dikeluarkan dari a tempat mereka.

51 Sekarang, Aku berfirman ke-
padamu, teman-teman-ku, biarlah 
hamba-ku Sidney Rigdon pergi 
melakukan perjalanannya, dan 
bergegas, dan juga mempermak-
lumkan a tahun rahmat Tuhan, dan 
injil keselamatan, sebagaimana 
Aku akan memberinya tuturan; 
dan melalui doamu dengan iman 

dengan satu persetujuan Aku akan 
menyokongnya.

52 Dan biarlah hamba-ku Joseph 
Smith, Jun., dan Frederick g. 
Williams bergegas juga, dan akan 
diberikan kepada mereka bahkan 
menurut doa dengan iman; dan 
sejauh kamu menaati firman-ku 
kamu tidak akan dibinasakan di 
dunia ini, tidak juga di dunia yang 
akan datang.

53 Dan, sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, bahwa adalah 
kehendak-ku bahwa kamu hen-
daknya bergegas untuk a menerje-
mahkan tulisan suci-ku, dan untuk 
b mendapatkan suatu c pengetahuan 
tentang sejarah, dan negara, dan ke-
rajaan, hukum Allah dan manusia, 
dan semua ini demi keselamatan 
Sion. Amin.

BAgiAn 94

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 6 Mei 
1833 (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon, 
dan Jared Carter ditetapkan sebagai komite gedung Gereja.

1–9, Tuhan memberikan sebuah perintah 
berhubungan dengan pendirian sebuah 
rumah untuk pekerjaan Presidensi; 
10–12, Sebuah rumah percetakan mesti 
dibangun; 13–17, Warisan tertentu 
ditentukan.

DAn lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, a te-

man-teman-ku, sebuah perintah 

Aku berikan kepadamu, bahwa 
kamu hendaknya memulai suatu 
pekerjaan merencanakan dan 
mempersiapkan awal dan lan-
dasan kota dari b pasak di Sion, di 
sini di tanah kirtland, berawal di 
rumah-ku.

2 Dan lihatlah, itu mesti dilaku-
kan menurut a pola yang telah Aku 
berikan kepadamu.

 49 a 3 ne. 18:15–21.
 50 a A&P 64:40.
 51 a luk. 4:19.
 53 a PTS Terjemahan 

Joseph Smith (TJS).
  b A&P 88:76–80, 118.
  c PTS Pengetahuan.
94 1 a A&P 93:45.

  b PTS Pasak.
 2 a A&P 52:14–15.
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3 Dan biarlah lahan pertama di 
selatan dipersucikan bagi-ku un-
tuk pembangunan sebuah rumah 
untuk presidensi, untuk pekerjaan 
presidensi, dalam mendapatkan 
wahyu-wahyu; dan untuk pekerjaan 
pelayanan a presidensi, dalam segala 
sesuatu berkaitan dengan gereja 
dan kerajaan.

4 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, bahwa itu hendaknya 
dibangun lima puluh lima kali enam 
puluh lima kaki dalam lebarnya 
dan dalam panjangnya, di ruangan 
bagian dalam.

5 Dan hendaknya ada sebuah 
ruangan yang lebih rendah dan 
sebuah ruangan yang lebih tinggi, 
menurut pola yang akan diberikan 
kepadamu setelah ini.

6 Dan itu hendaknya didedikasi-
kan bagi Tuhan dari landasannya, 
menurut tata tertib keimamatan, 
menurut pola yang akan diberikan 
kepadamu setelah ini.

7 Dan itu hendaknya seutuhnya 
didedikasikan bagi Tuhan untuk 
pekerjaan presidensi.

8 Dan janganlah kamu membi-
arkan a apa pun yang tidak bersih 
masuk ke dalamnya; dan b kemu-
liaan-ku akan ada di sana, dan ke-
hadiran-ku akan ada di sana.

9 Tetapi jika akan datang ke da-
lamnya a apa pun yang tidak bersih, 
kemuliaan-ku tidak akan ada di 
sana; dan kehadiran-ku tidak akan 
datang ke dalamnya.

10 Dan lagi, sesungguhnya Aku 

berfirman kepadamu, lahan yang 
kedua di selatan hendaknya dide-
dikasikan bagi-ku untuk pemba-
ngunan sebuah rumah bagi-ku, 
untuk pekerjaan a pencetakan dari 
b terjemahan tulisan suci-ku, dan 
segala hal apa pun yang akan Aku 
perintahkan kepadamu.

11 Dan itu hendaknya lima pu-
luh lima kali enam puluh lima 
kaki dalam lebarnya dan panjang-
nya, di ruangan bagian dalam; dan 
hendaknya ada sebuah ruangan 
yang lebih rendah dan yang lebih  
tinggi.

12 Dan rumah ini hendaknya se-
utuhnya didedikasikan bagi Tuhan 
dari landasannya, untuk pekerjaan 
pencetakan, dalam segala hal apa 
pun yang akan Aku perintahkan 
kepadamu, untuk menjadi kudus, 
tak ternoda, menurut pola dalam 
segala hal sebagaimana akan dibe-
rikan kepadamu.

13 Dan pada lahan ketiga hen-
daknya hamba-ku Hyrum Smith 
menerima warisannya.

14 Dan pada lahan pertama dan ke-
dua di utara hendaknya hamba-ku 
Reynolds Cahoon dan Jared Carter 
menerima warisan mereka—

15 Agar mereka boleh melakukan 
pekerjaan yang telah Aku tetapkan 
kepada mereka, untuk menjadi 
sebuah komite untuk membangun 
rumah-rumah-ku, menurut perin-
tah, yang telah Aku, Tuhan Allah, 
berikan kepadamu.

16 Dua rumah ini mestilah tidak 

 3 a A&P 107:9, 22.
 8 a luk. 19:45–46;  

A&P 109:16–20.

  b 1 Raj. 8:10–11. 
PTS kemuliaan.

 9 a A&P 97:15–17.

 10 a A&P 104:58–59.
  b PTS Terjemahan 

Joseph Smith (TJS).
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dibangun sampai Aku memberi 
kepadamu sebuah perintah me-
ngenainya.

17 Dan sekarang, Aku tidak lagi 
memberi kepadamu pada waktu 
ini. Amin.

BAgiAn 95

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 1 Juni 
1833 (History of the Church, 1:350–352). Wahyu ini adalah kelanjutan dari 
arahan ilahi untuk membangun rumah-rumah untuk ibadat dan petunjuk, khu-
susnya rumah Tuhan (lihat bagian 88:119–136 dan bagian 94).

1–6, Para Orang Suci didera karena 
kelalaian mereka untuk membangun 
rumah Tuhan; 7–10, Tuhan berhas-
rat menggunakan rumah-Nya untuk 
memberkahi umat-Nya dengan kuasa 
dari tempat yang tinggi; 11–17, Rumah 
itu mesti didedikasikan sebagai sebuah 
tempat ibadat dan untuk sekolah para 
Rasul.

SESUnggUHnYA, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu yang 

Aku kasihi, dan yang Aku kasihi 
juga Aku a dera agar dosa-dosa 
mereka boleh b diampuni, karena 
dengan deraan Aku mempersi-
apkan sebuah jalan bagi c pembe-
basan mereka dalam segala hal 
keluar dari d godaan, dan Aku telah 
mengasihimu—

2 karenanya, kamu mestilah perlu 
didera dan berdiri dihardik di ha-
dapan muka-ku;

3 karena kamu telah berdosa ter-
hadap-ku suatu dosa yang sangat 

memilukan, dimana kamu belum 
memerhatikan perintah yang be-
sar dalam segala hal, yang telah 
Aku berikan kepadamu mengenai 
pembangunan a rumah-ku;

4 Untuk persiapan dengan apa 
Aku merancang untuk mempersi-
apkan para rasul-ku a memangkas 
kebun anggur-ku untuk terakhir ka-
linya, agar Aku boleh melaksanakan 
b tindakan-ku yang ajaib, sehingga 
Aku boleh c mencurahkan Roh-ku 
ke atas semua daging—

5 Tetapi lihatlah, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bahwa 
ada banyak orang yang telah ditah-
biskan di antara kamu, yang telah 
Aku panggil tetapi sedikit dari 
mereka a dipilih.

6 mereka yang tidak dipilih telah 
berdosa suatu dosa yang sangat 
memilukan, dimana mereka berja-
lan dalam a kegelapan pada tengah 
hari.

7 Dan untuk alasan ini Aku 

95 1 a Ul. 11:1–8; Ams. 13:18; 
ibr. 12:5–11; Hel. 15:3; 
A&P 101:4–5; 105:6. 
PTS Penderaan.

  b PTS mengampuni.
  c 1 kor. 10:13.
  d PTS godaan.
 3 a Hag. 1:7–11;  

A&P 88:119.  
PTS Bait Suci.

 4 a Yakub 5:61–75;  
A&P 24:19; 33:3–4. 
PTS kebun Anggur 
Tuhan.

  b Yes. 28:21; A&P 101:95.
  c Ams. 1:23; Yl. 2:28; 

A&P 19:38.  
PTS karunia Roh;  
Roh kudus.

 5 a mat. 20:16; A&P 
105:35–37; 121:34–40. 
PTS Pemilihan.

 6 a PTS kegelapan 
Rohani.
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memberi kepadamu sebuah perin-
tah bahwa kamu hendaknya meng-
adakan a pertemuan khusyukmu, 
agar b puasamu dan duka nestapamu 
boleh naik ke dalam telinga Tuhan 
c Sabaot, yang adalah menurut pe-
nafsiran, d pencipta hari pertama, 
yang awal dan yang akhir.

8 Ya, sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, Aku memberi kepa-
damu sebuah perintah agar kamu 
hendaknya membangun sebuah 
rumah, yang di dalam rumah itu 
Aku merancang untuk a memberkahi 
mereka yang telah Aku pilih dengan 
kuasa dari tempat yang tinggi;

9 karena inilah a janji Bapa kepa-
damu; oleh karena itu Aku me-
merintahkanmu untuk tinggal, 
bahkan seperti para rasul-ku di 
Yerusalem.

10 Walaupun demikian, para ham-
ba-ku berdosa suatu dosa yang sa-
ngat memilukan; dan a perselisihan 
timbul di dalam b sekolah para nabi; 
yang adalah sangat memilukan 
bagi-ku, firman Tuhanmu; oleh 
karena itu Aku kirim mereka untuk 
didera.

11 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, adalah kehendak-ku 
bahwa kamu hendaknya memba-
ngun sebuah rumah. Jika kamu 
menaati perintah-perintah-ku 
kamu akan memiliki kuasa untuk 
membangunnya.

12 Jika kamu a tidak menaati 

perintah-perintah-ku, b kasih Bapa 
tidak akan berlanjut bersamamu, 
oleh karena itu kamu akan berjalan 
dalam kegelapan.

13 Sekarang, inilah kebijaksanaan, 
dan pikiran Tuhan—biarlah rumah 
itu dibangun, bukan menurut cara 
dunia, karena Aku tidak memberi 
kepadamu bahwa kamu akan hidup 
menurut cara dunia;

14 Oleh karena itu, biarlah itu 
dibangun menurut cara yang akan 
Aku perlihatkan kepada tiga orang 
darimu, yang hendaknya kamu 
tetapkan dan tahbiskan pada ku-
asa ini.

15 Dan ukuran darinya hendaknya 
lima puluh dan lima kaki dalam 
lebar, dan biarlah itu enam puluh 
lima kaki dalam panjang, di ruangan 
bagian dalam darinya.

16 Dan biarlah bagian yang lebih 
rendah dari ruangan bagian dalam 
didedikasikan bagi-ku untuk per-
sembahan sakramenmu, dan untuk 
pengkhotbahanmu, dan puasamu, 
dan doamu, dan a dipersembahkan-
nya hasratmu yang paling kudus 
bagi-ku, firman Tuhanmu.

17 Dan biarlah bagian yang lebih 
tinggi dari ruangan bagian dalam 
didedikasikan bagi-ku untuk se-
kolah para rasul-ku, firman Putra 
a Ahman; atau, dengan perkataan 
lain, Alfus; atau, dengan perkataaan 
lain, Omegus; bahkan Yesus kristus 
b Tuhanmu. Amin.

 7 a A&P 88:70, 74–82, 
117–120.

  b PTS Puasa.
  c PTS Yehova.
  d PTS Penciptaan.
 8 a A&P 38:32; 39:15; 

43:16; 110:9–10. 
PTS Pemberkahan.

 9 a luk. 24:49.
 10 a PTS Perselisihan.
  b PTS Sekolah Para 

nabi.

 12 a Yoh. 15:10.
  b 1 Yoh. 2:10, 15.
 16 a A&P 59:9–14.
 17 a A&P 78:20.
  b PTS Tuhan.
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BAgiAn 96

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, memperlihatkan tata 
tertib kota atau pasak Sion di Kirtland, Ohio, 4 Juni 1833, diberikan sebagai 
sebuah contoh kepada para Orang Suci di Kirtland (History of the Church, 
1:352–353). Kejadiannya adalah sebuah konferensi para imam tinggi, dan 
pokok utama pertimbangannya adalah pelepasan tanah tertentu, yang dikenal 
sebagai tanah pertanian French, yang dimiliki oleh Gereja di dekat Kirtland. 
Karena konferensi tidak dapat menyepakati siapa yang mesti bertanggung 
jawab atas tanah pertanian itu, semua sepakat untuk bertanya kepada Tuhan 
mengenai masalah ini.

1, Pasak Kirtland di Sion mesti dijadi-
kan kuat; 2–5, Uskup mesti membagi 
warisan bagi para Orang Suci; 6–9, 
John Johnson mesti menjadi anggota 
ordo gabungan.

LiHATlAH, Aku berfirman ke-
padamu, inilah kebijaksanaan, 

yang dengannya kamu boleh me-
ngetahui bagaimana bertindak me-
ngenai masalah ini, karena adalah 
perlu menurut-ku bahwa a pasak 
ini yang telah Aku dirikan untuk 
kekuatan Sion hendaknya dijadi-
kan kuat.

2 Oleh karena itu, biarlah ham-
ba-ku newel k. Whitney ber-
tanggung jawab atas tempat yang 
disebutkan di antara kamu, yang 
di atasnya Aku merancang untuk 
membangun rumah kudus-ku.

3 Dan lagi, biarlah itu dibagi men-
jadi lahan-lahan, menurut kebi-
jaksanaan, demi manfaat mereka 
yang mengupayakan warisan, se-
bagaimana akan diputuskan dalam 
dewan di antara kamu.

4 Oleh karena itu, indahkanlah 
agar kamu mengurus masalah ini, 
dan bagian itu yang perlu untuk 
manfaat a ordo-ku, untuk tujuan 
menampilkan firman-ku kepada 
anak-anak manusia.

5 karena lihatlah, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, inilah 
yang paling arif menurut-ku, 
bahwa firman-ku hendaknya di-
sebarluaskan kepada anak-anak 
manusia, untuk tujuan menun-
dukkan hati anak-anak manusia 
demi kebaikanmu. Demikianlah. 
Amin.

6 Dan lagi, sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, adalah kebijaksa-
naan dan perlu menurut-ku, bahwa 
hamba-ku John Johnson yang per-
sembahannya telah Aku terima, dan 
yang doa-doanya telah Aku dengar, 
kepada siapa Aku berikan sebuah 
janji akan kehidupan kekal sejauh 
dia menaati perintah-perintah-ku 
sejak mulai sekarang—

7 karena dia adalah keturunan 
a Yusuf dan pengambil bagian akan 

96 1 a Yes. 33:20; 54:2. 
PTS Pasak.

 4 a A&P 78:3–4.  
PTS Ordo gabungan.

 7 a PTS Yusuf, Putra 
Yakub.
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berkat-berkat dari janji yang dibuat 
kepada leluhurnya.

8 Sesungguhnya Aku berfirman ke-
padamu, adalah perlu menurut-ku 
bahwa dia hendaknya menjadi ang-
gota ordo, agar dia boleh membantu 
dalam menampilkan firman-ku 
kepada anak-anak manusia.

9 Oleh karena itu kamu hendak-
nya menahbiskannya pada berkat 
ini, dan dia hendaknya berupaya 
dengan tekun untuk mengambil 
kewajiban keuangan yang ada atas 
rumah yang disebutkan di antara 
kamu, agar dia boleh berdiam di 
dalamnya. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 97

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 
2 Agustus 1833 (History of the Church, 1:400–402). Wahyu ini berurusan ter-
utama sekali dengan urusan para Orang Suci di Sion, Jackson County, Missouri, 
sebagai tanggapan terhadap pertanyaan Nabi kepada Tuhan untuk informasi. 
Para anggota Gereja di Missouri pada waktu ini mengalami penganiayaan yang 
hebat dan, pada tanggal 23 Juli 1833, telah dipaksa untuk menandatangani suatu 
kesepakatan untuk meninggalkan Jackson County.

1–2, Banyak Orang Suci di Sion (Jackson 
County, Missouri) diberkati karena 
kesetiaan mereka; 3–5, Parley P. Pratt 
dipuji atas kerjanya di dalam sekolah 
di Sion; 6–9, Mereka yang menepati 
perjanjian mereka diterima oleh Tuhan; 
10–17, Sebuah rumah mesti dibangun 
di Sion yang di dalamnya yang murni 
hatinya akan melihat Allah; 18–21, Sion 
adalah yang murni hatinya; 22–28, Sion 
akan lolos dari pencambukan Tuhan 
jika setia.

SESUnggUHnYA Aku ber-
firman kepadamu teman-te-

man-ku, Aku berfirman kepadamu 
dengan suara-ku, bahkan suara 
Roh-ku, agar Aku boleh memper-
lihatkan kepadamu kehendak-ku 
mengenai saudara-saudaramu 
di tanah a Sion, yang banyak dari 

mereka benar-benar rendah hati 
dan sedang berupaya dengan 
tekun untuk belajar kebijaksa-
naan dan untuk menemukan 
kebenaran.

2 Sesungguhnya, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, diber-
katilah yang seperti itu, karena 
mereka akan mendapatkan; ka-
rena Aku, Tuhan, memperlihatkan 
belas kasihan kepada semua yang 
a lembut hati, dan ke atas semua 
siapa pun yang Aku kehendaki, 
agar Aku boleh dibenarkan ketika 
Aku akan membawa mereka pada 
penghakiman.

3 lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu, mengenai a sekolah di Sion, 
Aku, Tuhan, sangat berkenan bahwa 
hendaknya ada sebuah sekolah di 
Sion, dan juga dengan hamba-ku 

97 1 a PTS Sion.
 2 a mat. 5:5;  

mosia 3:19.
 3 a PTS Sekolah Para nabi.
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b Parley P. Pratt, karena dia tinggal 
di dalam Aku.

4 Dan sejauh dia melanjutkan 
untuk tinggal di dalam Aku dia 
akan melanjutkan untuk menge-
tuai sekolah di tanah Sion sampai 
Aku akan memberikan kepadanya 
perintah-perintah lain.

5 Dan Aku akan memberkatinya 
dengan perlipatan berkat, dalam 
memaparkan segala tulisan suci dan 
misteri untuk peneguhan sekolah 
itu, dan gereja di Sion.

6 Dan kepada sisa orang di se-
kolah itu, Aku, Tuhan, bersedia 
untuk memperlihatkan belas ka-
sihan; walaupun demikian, ada 
dari mereka yang mestilah perlu 
a didera, dan pekerjaan mereka akan 
disingkapkan.

7 a kapak diletakkan pada akar 
pohon; dan setiap pohon yang ti-
dak menghasilkan b buah yang baik 
akan ditebang dan dilemparkan 
ke dalam api. Aku, Tuhan, telah 
memfirmankannya.

8 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, semua di antara 
mereka yang mengetahui a hati 
mereka adalah b jujur, dan han-
cur, dan roh mereka menyesal,  
dan c bersedia untuk menepati 
perjanjian mereka melalui d pe-
ngurbanan—ya, setiap pengur-
banan yang akan Aku, Tuhan, 

perintahkan—mereka e diterima 
oleh-ku.

9 karena Aku, Tuhan, akan me-
nyebabkan mereka untuk meng-
hasilkan bagaikan sebatang pohon 
yang sangat subur yang ditanam 
di sebidang tanah yang baik, di 
dekat sebuah kali yang murni, yang 
menghasilkan banyak buah yang 
berharga.

10 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, bahwa adalah kehen-
dak-ku agar sebuah a rumah hen-
daknya dibangun bagi-ku di tanah 
Sion, seperti b pola yang telah Aku 
berikan kepadamu.

11 Ya, biarlah itu dibangun se-
lekasnya, dengan persepuluhan 
umat-ku.

12 lihatlah, inilah a persepuluhan 
dan pengurbanan yang Aku, Tuhan, 
tuntut dari tangan mereka, agar 
boleh ada sebuah b rumah dibangun 
bagi-ku demi keselamatan Sion—

13 Sebagai tempat untuk a ung-
kapan terima kasih bagi semua 
orang suci, dan sebagai tempat 
untuk petunjuk bagi mereka semua 
yang dipanggil pada pekerjaan pe-
layanan dalam segala pemanggilan 
dan jabatan mereka yang bermacam-
macam;

14 Agar mereka boleh disem-
purnakan dalam a pengertian akan 
pelayanan mereka, dalam teori, 

 3 b PTS Parley Parker 
Pratt.

 6 a PTS Penderaan.
 7 a mat. 3:10.
  b luk. 6:43–45;  

Alma 5:36, 52;  
3 ne. 14:15–20.

 8 a PTS Hati yang 
Hancur.

  b PTS Jujur, kejujuran.
  c A&P 64:34.
  d PTS kurban.
  e A&P 52:15; 132:50.
 10 a A&P 57:3; 88:119; 

124:51.
  b A&P 115:14–16.
 12 a PTS Persepuluhan.
  b PTS Bait Suci.
 13 a PTS Terima kasih.
 14 a PTS Pengertian.
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dalam asas, dan dalam ajaran, da-
lam segala sesuatu yang berkaitan 
dengan b kerajaan Allah di atas bumi, 
c kunci-kunci kerajaan yang telah 
dianugerahkan ke atas dirimu.

15 Dan sejauh umat-ku memba-
ngun sebuah rumah bagi-ku dalam 
nama Tuhan, dan tidak membiarkan 
a apa pun yang tidak bersih datang 
ke dalamnya, agar itu tak ternoda, 
b kemuliaan-ku akan berdiam di 
dalamnya;

16 Ya, dan a kehadiran-ku akan ada 
di sana, karena Aku akan datang ke 
dalamnya, dan semua yang b murni 
hatinya yang akan datang ke dalam-
nya akan melihat Allah.

17 Tetapi jika itu ternoda Aku 
tidak akan datang ke dalamnya, 
dan kemuliaan-ku tidak akan ada 
di sana; karena Aku tidak akan 
datang ke dalam bait suci-bait suci 
yang tidak kudus.

18 Dan, sekarang, lihatlah, jika Sion 
melakukan hal-hal ini akan menjadi 
a makmur, dan menyebarkan dirinya 
dan menjadi sangat mulia, sangat 
hebat, dan sangat menakutkan.

19 Dan a bangsa-bangsa di bumi 
akan menghormatinya, dan akan 
berkata: Pastilah b Sion adalah kota 
Allah kita, dan pastilah Sion tidak 
dapat roboh, tidak juga dipindahkan 
keluar dari tempatnya, karena Allah 

berada di sana, dan tangan Tuhan 
ada di sana;

20 Dan Dia telah bersumpah 
dengan kuasa daya-nya untuk 
menjadi keselamatannya dan a me-
naranya yang tinggi.

21 Oleh karena itu, sesungguhnya, 
demikianlah firman Tuhan, biarlah 
Sion bersukacita, karena inilah 
a Sion—yang murni hatinya; oleh 
karena itu, biarlah Sion bersukacita, 
sementara semua yang jahat akan 
berduka nestapa.

22 karena lihatlah, dan tengoklah, 
a pembalasan datang selekasnya 
ke atas yang fasik bagaikan angin 
puyuh; dan siapakah yang akan 
lolos darinya?

23 a Pencambukan Tuhan akan 
menerpa pada malam hari dan 
pada siang hari, dan laporannya 
akan menyulitkan semua orang; 
ya, itu tidak akan ditahan sampai 
Tuhan datang;

24 karena keberangan Tuhan ter-
sulut terhadap kekejian mereka dan 
segala pekerjaan jahat mereka.

25 Walaupun demikian, Sion akan 
a lolos jika berusaha keras untuk me-
lakukan segala sesuatu apa pun yang 
telah Aku perintahkan kepadanya.

26 Tetapi jika tidak berusaha keras 
untuk melakukan apa pun yang 
telah Aku perintahkan kepadanya, 

 14 b PTS kerajaan Allah.
  c PTS kunci-kunci 

imamat.
 15 a A&P 94:9; 109:20–21.
  b Hag. 2:7;  

A&P 84:5.
 16 a A&P 110:1–10.
  b mat. 5:8;  

A&P 67:10–13; 88:68.  

PTS murni, 
kemurnian.

 18 a A&P 90:24; 100:15.
 19 a Yes. 60:14;  

Za. 2:10–12;  
A&P 45:66–70; 49:10.

  b PTS Yerusalem Baru.
 20 a 2 Sam. 22:3.
 21 a musa 7:18.  

PTS murni,  
kemurnian; Sion.

 22 a PTS Pembalasan.
 23 a Yes. 28:14–19;  

A&P 45:31.
 25 a 2 ne. 6:13–18;  

A&P 63:34;  
JS—m 1:20. 
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Aku akan a mengunjunginya menu-
rut segala pekerjaannya, dengan 
kesengsaraan yang parah, dengan 
b sampar, dengan wabah, dengan 
pedang, dengan c pembalasan, de-
ngan d api pelahap.

27 Walaupun demikian, biarlah 
dibacakan sekali ini ke telinganya, 
bahwa Aku, Tuhan, telah menerima 

persembahannya; dan jika dia tidak 
lagi berdosa a tidak ada dari hal-hal 
ini akan datang ke atasnya;

28 Dan Aku akan a memberkatinya 
dengan berkat-berkat, dan meli-
patgandakan perlipatan berkat ke 
atasnya, dan ke atas angkatan-ang-
katannya selama-lamanya, firman 
Tuhan Allahmu. Amin.

BAgiAn 98

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 
6 Agustus 1833 (History of the Church, 1:403–406). Wahyu ini datang sebagai 
akibat dari penganiayaan atas para Orang Suci di Missouri. Adalah alami bahwa 
para Orang Suci di Missouri, setelah menderita secara jasmani dan juga setelah 
kehilangan harta milik, akan merasakan kecondongan ke arah tuntutan pemba-
lasan dan pembalasan dendam. Oleh karena itu, Tuhan memberikan wahyu ini. 
Walaupun beberapa berita tentang persoalan di Missouri tanpa keraguan telah 
sampai kepada Nabi di Kirtland (sembilan ratus mil jauhnya), keseriusan situasi 
itu telah dapat diketahui olehnya pada tanggal ini hanya melalui wahyu.

1–3, Kesengsaraan para Orang Suci 
adalah demi kebaikan mereka; 4–8, 
Para Orang Suci mesti bersahabat 
dengan hukum negara berdasarkan 
undang-undang dasar; 9–10, Orang-
orang yang jujur, bijak, dan baik 
hendaknya didukung untuk pemerin-
tahan duniawi; 11–15, Mereka yang 
menyerahkan nyawa mereka dalam 
perkara Tuhan akan memperoleh 
kehidupan kekal; 16–18, Tampiklah 
perang dan permaklumkanlah per-
damaian; 19–22, Para Orang Suci 
di Kirtland ditegur dan diperintah-
kan untuk bertobat; 23–32, Tuhan 
mengungkapkan hukum-hukum-Nya 

yang mengatur penganiayaan dan 
kesengsaraan yang dibebankan kepada 
umat-Nya; 33–38, Perang dibenarkan 
hanya ketika Tuhan memerintahkan-
nya; 39–48, Para Orang Suci mesti 
mengampuni musuh mereka, yang, 
jika mereka bertobat, juga akan lolos 
dari pembalasan Tuhan.

SESUnggUHnYA Aku ber-
firman kepadamu teman-te-

man-ku, a janganlah takut, biarlah 
hatimu terhibur; ya, bersukacitalah 
selamanya, dan dalam setiap hal 
b berterimakasihlah;

2 a menunggu dengan sabar akan 

 26 a A&P 84:54–59.
  b luk. 21:10–13.
  c mal. 4:1–3;  

3 ne. 21:20–21.

  d Yl. 1:15–20.
 27 a Yeh. 18:27.
 28 a PTS Berkat.
98 1 a A&P 68:6.

  b PTS Terima kasih.
 2 a mzm. 27:14;  

Yes. 30:18–19;  
A&P 133:45.
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Tuhan, karena doa-doamu telah 
masuk ke dalam telinga Tuhan 
Sabaot, dan dicatat dengan meterai 
dan perjanjian ini—Tuhan telah 
bersumpah dan menetapkan bahwa 
itu akan dikabulkan.

3 Oleh karena itu, Dia memberikan 
janji ini kepadamu, dengan sebuah 
perjanjian yang langgeng bahwa itu 
akan digenapi; dan segala sesuatu 
dengan apa kamu telah a disengsa-
rakan akan bekerja bersama demi 
kebaikanmu, dan demi kemuliaan 
nama-ku, firman Tuhan.

4 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu menge-
nai hukum negara, adalah kehen-
dak-ku bahwa umat-ku hendaknya 
berusaha keras untuk melakukan 
segala sesuatu apa pun yang Aku 
perintahkan kepada mereka.

5 Dan a hukum negara itu yang ada-
lah b berdasarkan undang-undang 
dasar, mendukung asas kebebasan 
itu dalam memelihara hak dan hak 
istimewa, adalah kepunyaan se-
luruh umat manusia, dan dapat 
dibenarkan di hadapan-ku.

6 Oleh karena itu, Aku, Tuhan, 
membenarkanmu, dan saudara-
saudaramu dari gereja-ku, dalam 
bersahabat dengan hukum itu yang 
adalah hukum negara berdasarkan 
undang-undang dasar;

7 Dan berkaitan dengan hukum 
manusia, apa pun yang lebih atau 

kurang daripada ini, datang dari 
yang jahat.

8 Aku, Tuhan Allah, menjadi-
kanmu a bebas, oleh karena itu kamu 
bebas tentunya; dan hukum juga 
menjadikanmu bebas.

9 Walaupun demikian, ketika 
yang a jahat berkuasa orang-orang 
berduka nestapa.

10 karenanya, a orang jujur dan 
orang bijak hendaknya dicari de-
ngan tekun, dan orang baik dan 
orang bijak hendaknya berusaha 
keras kamu sokong; jika tidak apa 
pun yang kurang daripada ini da-
tang dari yang jahat.

11 Dan Aku memberi kepadamu 
sebuah perintah, bahwa kamu hen-
daknya meninggalkan segala keja-
hatan dan mengikatkan diri pada  
segala kebaikan, agar kamu hendak-
nya hidup dengan setiap a firman 
yang keluar dari mulut Allah.

12 karena Dia akan a memberikan 
kepada yang setia baris demi baris, 
ajaran demi ajaran; dan Aku akan 
b mencobaimu dan mengujimu de-
ngan ini.

13 Dan barang siapa a menyerah-
kan nyawanya dalam perkara-ku, 
demi kepentingan nama-ku, akan 
mendapatkannya kembali, bahkan 
kehidupan yang kekal.

14 Oleh karena itu, a janganlah 
takut kepada musuhmu, karena 
telah Aku tetapkan dalam hati-ku, 

 3 a A&P 122:7. 
PTS kemalangan.

 5 a 1 Ptr. 2:13–14;  
A&P 58:21; 134:5.

  b A&P 101:77–80; 
109:54. PTS kemer-
dekaan; Undang-

Undang Dasar.
 8 a Yoh. 8:32; 2 kor. 3:17. 

PTS Bebas, kebe-
basan; Hak Pilihan.

 9 a Ams. 29:2.
 10 a PTS Jujur, kejujuran.
 11 a Ul. 8:3; mat. 4:4;  

A&P 84:43–44.
 12 a Yes. 28:10; A&P 42:61.
  b Abr. 3:25–26.
 13 a luk. 9:24; A&P 

101:35–38; 103:27–28. 
PTS martir.

 14 a neh. 4:14; A&P 122:9.
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firman Tuhan, bahwa Aku akan 
b mengujimu dalam segala sesuatu, 
apakah kamu akan tinggal dalam 
perjanjian-ku, bahkan sampai c ke-
matian, agar kamu boleh didapati 
layak.

15 karena jika kamu tidak mau 
tinggal dalam perjanjian-ku kamu 
tidak layak bagi-ku.

16 Oleh karena itu, a tampiklah 
b perang dan permaklumkanlah 
c perdamaian, dan upayakanlah 
dengan tekun untuk d memaling-
kan hati anak-anak kepada leluhur 
mereka, dan hati leluhur kepada 
anak-anak;

17 Dan lagi, hati a orang-orang 
Yahudi kepada para nabi, dan para 
nabi kepada orang-orang Yahudi; 
agar jangan Aku datang dan meng-
hantam seluruh bumi dengan ku-
tukan, dan semua daging dilalap 
api di hadapan-ku.

18 Janganlah biarkan hatimu susah; 
karena di dalam rumah Bapa-ku ada 
a banyak tempat tinggal, dan Aku te-
lah mempersiapkan sebuah tempat 
bagimu; dan di mana Bapa-ku dan 
Aku berada, di sanalah kamu akan 
berada juga.

19 lihatlah, Aku, Tuhan, tidaklah 
terlalu berkenan dengan banyak 
orang yang berada di dalam jemaat 
di kirtland;

20 karena mereka tidak mening-

galkan dosa-dosa mereka, dan jalan 
mereka yang jahat, kesombongan 
hati mereka, dan keserakahan me-
reka, dan segala sesuatu mereka 
yang menjijikkan, dan menepati 
firman kebijaksanaan dan kehi-
dupan kekal yang telah Aku berikan 
kepada mereka.

21 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, bahwa Aku, Tuhan, akan 
a mendera mereka dan akan melaku-
kan apa pun yang Aku inginkan, jika 
mereka tidak bertobat dan menepati 
segala hal apa pun yang telah Aku 
firmankan kepada mereka.

22 Dan lagi Aku berfirman kepa-
damu, jika kamu berusaha keras 
untuk a melakukan apa pun yang 
Aku perintahkan kepadamu, Aku, 
Tuhan, akan memalingkan segala 
kemurkaan dan keberangan darimu, 
dan b gerbang-gerbang neraka tidak 
akan berjaya melawanmu.

23 Sekarang, Aku berfirman kepa-
damu mengenai keluargamu—jika 
manusia akan a menghantammu, 
atau keluargamu, sekali saja, dan 
kamu menanggungnya dengan 
sabar dan tidak mencaci maki me-
reka, tidak juga mengupayakan 
pembalasan dendam, kamu akan 
diberi pahala;

24 Tetapi jika kamu menang-
gungnya dengan tidak sabar, akan 
dianggap bagimu sebagaimana 

 14 b A&P 124:55.
  c Why. 2:10;  

A&P 136:31, 39.
 16 a Alma 48:14. 

PTS Pendamai.
  b PTS Perang.
  c PTS Damai, 

kedamaian.

  d mal. 4:5–6;  
A&P 2:1–2.

 17 a PTS Orang-Orang 
Yahudi.

 18 a Yoh. 14:2; A&P 59:2; 
76:111; 81:6.

 21 a mosia 23:21;  
Hel. 12:3. 

PTS Penderaan.
 22 a PTS Patuh, 

kepatuhan.
  b mat. 16:17–18;  

A&P 33:12–13.
 23 a luk. 6:29; 

Alma 43:46–47. 
PTS Penganiayaan.
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a ditakarkan sebagai ukuran yang 
adil bagimu.

25 Dan lagi, jika musuhmu akan 
menghantammu kedua kalinya, 
dan kamu tidak mencaci maki 
musuhmu, dan menanggungnya 
dengan sabar, pahalamu akan men-
jadi seratus kali lipat.

26 Dan lagi, jika dia akan meng-
hantammu ketiga kalinya, dan 
kamu menanggungnya a dengan 
sabar, pahalamu akan digandakan 
bagimu empat kali lipat;

27 Dan tiga kesaksian ini akan 
berdiri menentang musuhmu jika 
dia tidak bertobat, dan tidak akan 
dihapuskan.

28 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, jika 
musuh itu akan lolos dari pemba-
lasan-ku, sehingga dia tidak dibawa 
pada penghakiman di hadapan-ku, 
maka kamu hendaknya memastikan 
bahwa kamu a memperingatkannya 
dalam nama-ku, bahwa dia tidak 
lagi menyerangmu, tidak juga ke-
luargamu, bahkan anak-anak dari 
anak-anakmu sampai angkatan 
ketiga dan keempat.

29 Dan kemudian, jika dia akan 
menyerangmu atau anak-anakmu, 
atau anak-anak dari anak-anakmu 
sampai angkatan ketiga dan ke-
empat, Aku telah menyerahkan 
musuhmu ke dalam tanganmu;

30 Dan kemudian jika engkau akan 
menyelamatkannya, engkau akan 
diberi pahala karena kesalehanmu; 
dan juga anak-anakmu dan anak-

anak dari anak-anakmu sampai 
angkatan ketiga dan keempat.

31 Walaupun demikian, musuhmu 
berada dalam tanganmu; dan jika 
engkau memberi pahala kepadanya 
menurut pekerjaannya engkau di-
benarkan; jika dia telah mengincar 
nyawamu, dan nyawamu terancam 
olehnya, musuhmu berada dalam ta-
nganmu dan engkau dibenarkan.

32 lihatlah, inilah hukum yang 
Aku berikan kepada hamba-ku 
nefi, dan a bapamu, Yusuf, dan 
Yakub, dan ishak, dan Abraham, 
dan semua nabi dan rasul-ku zaman 
dahulu.

33 Dan lagi, inilah a hukum yang 
Aku berikan kepada umat-ku zaman 
dahulu, bahwa mereka tidak akan 
pergi bertempur melawan bangsa, 
kaum, bahasa, atau khalayak mana 
pun, kecuali Aku, Tuhan, perintah-
kan kepada mereka.

34 Dan jika bangsa, bahasa, atau 
khalayak mana pun akan mem-
permaklumkan perang melawan 
mereka, mereka hendaknya per-
tama-tama mengangkat tunggul 
a perdamaian kepada khalayak, 
bangsa, atau bahasa itu;

35 Dan jika orang-orang itu tidak 
menerima tawaran perdamaian, 
tidak juga kedua tidak juga ketiga 
kalinya, mereka hendaknya mem-
bawa kesaksian ini ke hadapan 
Tuhan;

36 maka Aku, Tuhan, akan mem-
berikan kepada mereka sebuah 
perintah, dan membenarkan mereka 

 24 a mat. 7:1–2.
 26 a PTS Sabar, kesabaran.
 28 a PTS memperingatkan.

 32 a A&P 27:10.
 33 a Ul. 20:10;  

Alma 48:14–16.

 34 a A&P 105:38–41.
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dalam pergi bertempur melawan 
bangsa, bahasa, atau khalayak itu.

37 Dan Aku, Tuhan, akan a berpe-
rang bagi pertempuran mereka, dan 
pertempuran anak-anak mereka, 
dan anak-anak dari anak-anak 
mereka, sampai mereka telah mem-
balas sendiri kepada semua musuh 
mereka, sampai angkatan ketiga 
dan keempat.

38 lihatlah, inilah sebuah contoh 
kepada semua orang, firman Tuhan 
Allahmu, untuk pembenaran di 
hadapan-ku.

39 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, jika sete-
lah musuhmu menyerang engkau 
pertama kalinya, dia bertobat dan 
datang kepadamu memohon peng-
ampunanmu, engkau hendaknya 
mengampuninya, dan hendak-
nya tidak lagi menganggapnya 
sebagai kesaksian menentang 
musuhmu—

40 Dan seterusnya hingga kedua 
dan ketiga kalinya; dan sesering mu-
suhmu bertobat dari pelanggaran 
dengan apa dia telah melanggar 
terhadapmu, engkau hendaknya 
a mengampuninya, sampai tujuh 
puluh kali tujuh.

41 Dan jika dia melanggar terha-
dapmu dan tidak bertobat pertama 
kalinya, walaupun demikian engkau 
hendaknya mengampuninya.

42 Dan jika dia melanggar terha-
dapmu kedua kalinya, dan tidak 
bertobat, walaupun demikian eng-
kau hendaknya mengampuninya.

43 Dan jika dia melanggar terha-
dapmu ketiga kalinya, dan tidak 
bertobat, engkau hendaknya juga 
mengampuninya.

44 Tetapi jika dia melanggar terha-
dapmu keempat kalinya janganlah 
engkau mengampuninya, tetapi 
hendaknya membawa kesaksian 
ini ke hadapan Tuhan; dan itu 
tidak akan dihapuskan sampai 
dia bertobat dan memberi pahala 
kepadamu empat kali lipat dalam 
segala sesuatu dengan apa dia telah 
melanggar terhadapmu.

45 Dan jika dia melakukan ini, 
engkau hendaknya mengampuni-
nya dengan segenap hatimu; dan 
jika dia tidak melakukan ini, Aku, 
Tuhan, akan a membalaskan bagimu 
terhadap musuhmu seratus kali 
lipat;

46 Dan ke atas anak-anaknya, 
dan ke atas anak-anak dari anak-
anaknya dari mereka semua yang 
membenci-ku, sampai a angkatan 
ketiga dan keempat.

47 Tetapi jika anak-anak itu akan 
bertobat, atau anak-anak dari anak-
anak itu, dan a berpaling kepada 
Tuhan Allah mereka, dengan sege-
nap hati mereka dan dengan segenap 
daya, pikiran, dan kekuatan mereka, 
dan memulihkan empat kali lipat 
untuk segala pelanggaran mereka 
dengan apa mereka telah melanggar, 
atau dengan apa leluhur mereka 
telah melanggar, atau leluhur dari 
ayah mereka, maka keberanganmu 
hendaknya dipalingkan;

 37 a Yos. 23:10;  
Yes. 49:25.

 40 a mat. 18:21–22; 

A&P 64:9–11. 
PTS mengampuni.

 45 a mormon 8:20.

 46 a Ul. 5:9–10.
 47 a mosia 7:33;  

morm. 9:6.
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48 Dan a pembalasan tidak akan lagi 
datang ke atas diri mereka, firman 
Tuhan Allahmu, dan pelanggaran 

mereka tidak akan pernah dibawa 
lagi sebagai kesaksian di hadapan 
Tuhan menentang mereka. Amin.

BAgiAn 99

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada John Murdock, 
Agustus 1832, di Hiram, Ohio. Walaupun edisi-edisi dari Ajaran dan Perjanjian 
mulai tahun 1876 telah mendaftar wahyu ini sebagai Kirtland, Agustus 1833, 
edisi-edisi yang lebih awal dan catatan sejarah yang lain menegaskan informasi 
yang tepat.

1–8, John Murdock dipanggil untuk 
mempermaklumkan Injil, dan mereka 
yang menerimanya menerima Tuhan 
dan akan mendapatkan belas kasihan.

LiHATlAH, demikianlah firman 
Tuhan kepada hamba-ku John 

murdock—engkau dipanggil untuk 
pergi ke kawasan-kawasan sebelah 
timur dari rumah ke rumah, dari 
desa ke desa, dan dari kota ke 
kota, untuk mempermaklumkan 
injil abadi-ku kepada penghuni-
nya, di tengah a penganiayaan dan 
kejahatan.

2 Dan yang a menerimamu mene-
rima-ku; dan kamu akan memi-
liki kuasa untuk memaklumkan 
firman-ku dalam b peragaan Roh 
kudus-ku.

3 Dan yang menerimamu a seperti 
seorang anak kecil, menerima b kera-
jaan-ku; dan diberkatilah mereka, 
karena mereka akan mendapatkan 
c belas kasihan.

4 Dan barang siapa menolakmu 
akan a ditolak oleh Bapa-ku dan 
seisi rumah-nya; dan kamu hen-
daknya membersihkan b kakimu 
di tempat-tempat rahasia dalam 
perjalanan sebagai kesaksian me-
nentang mereka.

5 Dan lihatlah, dan tengoklah, Aku 
a datang dengan cepat untuk b peng-
hakiman, untuk meyakinkan segala 
perbuatan fasik mereka yang telah 
mereka perbuat menentang-ku, 
seperti yang tertulis tentang Aku 
dalam jilid kitab itu.

6 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bahwa 
tidaklah perlu bahwa kamu akan 
pergi sampai anak-anakmu diurus, 
dan dikirim dengan baik kepada 
uskup di Sion.

7 Dan setelah beberapa tahun, 
jika engkau hasratkan dari-ku, 
engkau boleh pergi juga ke tanah 
yang baik itu, untuk memiliki 
warisanmu;

 48 a Yeh. 18:19–23.
99 1 a PTS Penganiayaan.
 2 a mat. 10:40.
  b 1 kor. 2:4–5.
 3 a mat. 18:1–6.

  b PTS kerajaan Allah.
  c PTS Belas kasihan.
 4 a Yoh. 12:44–50.
  b A&P 75:19–22.
 5 a A&P 1:11–14.

  b Yud. 1:14–15. 
PTS Yesus kristus—
Hakim.
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8 Jika tidak engkau hendaknya 
melanjutkan mempermaklumkan 

injil-ku a sampai engkau diambil. 
Amin.

BAgiAn 100

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi dan Sidney Rigdon, di 
Perrysburg, New York, 12 Oktober 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). 
Dua saudara ini, setelah tidak berada bersama keluarga mereka untuk beberapa 
hari, merasakan kerisauan tentang mereka.

1–4, Joseph dan Sidney mesti meng-
khotbahkan Injil demi keselamatan jiwa; 
5–8, Akan diberikan kepada mereka pada 
jam yang tepat apa yang hendaknya 
mereka katakan; 9–12, Sidney mesti 
menjadi juru bicara dan Joseph mesti 
menjadi pewahyu dan perkasa dalam 
kesaksian; 13–17, Tuhan akan meng-
angkat suatu umat yang murni, dan 
yang patuh akan diselamatkan.

SESUnggUHnYA, demikian-
lah firman Tuhan kepadamu, 

teman-ku a Sidney dan b Joseph, 
keluargamu sehat; mereka berada 
dalam tangan-ku, dan Aku akan 
melakukan terhadap mereka seperti 
yang tampaknya baik bagi-ku; 
karena di dalam Aku ada segala 
kuasa.

2 Oleh karena itu, ikutlah Aku, dan 
dengarkanlah nasihat yang akan 
Aku berikan kepadamu.

3 lihatlah, dan tengoklah, Aku 
memiliki banyak orang di tempat 
ini, di daerah-daerah sekitarnya; 
dan sebuah pintu yang mangkus 
akan dibukakan di daerah-daerah 

sekitarnya di wilayah sebelah ti-
mur ini.

4 Oleh karena itu, Aku, Tuhan, 
telah membiarkanmu untuk datang 
ke tempat ini; karena demikianlah 
adalah perlu menurut-ku demi 
a keselamatan jiwa.

5 Oleh karena itu, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, angkat-
lah suaramu kepada orang-orang 
ini; a bicarakanlah pemikiran yang 
akan Aku taruh ke dalam hatimu, 
dan kamu tidak akan dipermalukan 
di hadapan manusia;

6 karena akan a diberikan kepa-
damu pada jam yang tepat, ya, pada 
saat yang tepat, apa yang akan kamu 
katakan.

7 Tetapi sebuah perintah Aku 
berikan kepadamu, agar kamu 
hendaknya a memaklumkan hal apa 
pun yang kamu maklumkan dalam 
nama-ku, dalam kekhusyukan hati, 
dalam roh b kelembutan hati, dalam 
segala hal.

8 Dan Aku memberi kepadamu 
janji ini, bahwa sejauh kamu laku-
kan ini a Roh kudus akan dicurahkan 

 8 a mat. 19:29.
100 1 a PTS Sidney Rigdon.
  b PTS Joseph Smith, Jr.
 4 a PTS keselamatan.

 5 a Hel. 5:18;  
A&P 68:3–4.

 6 a mat. 10:19–20;  
A&P 84:85.

 7 a A&P 84:61.
  b PTS lembut Hati, 

kelembutan Hati.
 8 a 2 ne. 33:1–4.
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dalam memberikan kesaksian untuk 
segala hal apa pun yang akan kamu 
katakan.

9 Dan adalah perlu menurut-ku 
bahwa kamu, hamba-ku Sidney, 
hendaknya menjadi a juru bicara bagi 
orang-orang ini; ya, sesungguhnya, 
Aku akan menahbiskanmu pada 
pemanggilan ini, bahkan untuk 
menjadi juru bicara bagi hamba-ku 
Joseph.

10 Dan Aku akan memberikan 
kepadanya kuasa untuk menjadi 
perkasa dalam a kesaksian.

11 Dan Aku akan memberi kepa-
damu kuasa untuk menjadi a perkasa 
dalam memaparkan segala tulisan 
suci, agar engkau boleh menjadi 
juru bicara baginya, dan dia akan 
menjadi b pewahyu bagimu, agar 
engkau boleh mengetahui kepastian 
akan segala hal berkaitan dengan 
hal-hal tentang kerajaan-ku di atas 
bumi.

12 Oleh karena itu, lanjutkanlah 
perjalananmu dan biarlah hatimu 

bersukacita; karena lihatlah, dan 
tengoklah, Aku besertamu bahkan 
sampai akhir.

13 Dan sekarang Aku memberi 
kepadamu firman mengenai a Sion. 
Sion akan b ditebus, walaupun dia 
didera untuk suatu masa yang 
singkat.

14 Saudara-saudaramu, hamba-ku 
Orson a Hyde dan John gould, berada 
dalam tangan-ku; dan sejauh me-
reka menaati perintah-perintah-ku 
mereka akan diselamatkan.

15 Oleh karena itu, biarlah hatimu 
terhibur; karena a segala sesuatu akan 
bekerja bersama demi kebaikan bagi 
mereka yang berjalan dengan lurus, 
dan bagi pengudusan gereja.

16 karena Aku akan mengangkat 
bagi diri-ku suatu a umat yang 
murni, yang akan melayani-ku 
dalam kesalehan;

17 Dan semua yang a memanggil 
nama Tuhan, dan menaati perintah-
perintah-nya, akan diselamatkan. 
Demikianlah. Amin.

BAgiAn 101

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 
16 Desember 1833 (History of the Church, 1:458–464). Pada waktu ini 
para Orang Suci yang telah berkumpul di Missouri sedang menderita peng-
aniayaan hebat. Gerombolan perusuh telah menghalau mereka dari rumah 
mereka di Jackson County dan sebagian Orang Suci telah mencoba untuk 
menempatkan diri mereka di Van Buren County, tetapi penganiayaan meng-
ikuti mereka. Kelompok utama para Orang Suci berada pada waktu itu di 
Clay County, Missouri. Ancaman kematian terhadap individu di Gereja ada 

 9 a kel. 4:14–16;  
2 ne. 3:17–18;  
A&P 124:103–104.

 10 a PTS Bersaksi.
 11 a Alma 17:2–3.

  b A&P 124:125.
 13 a PTS Sion.
  b A&P 84:99;  

105:9–10, 31, 37.
 14 a PTS Orson Hyde.

 15 a Rm. 8:28;  
A&P 90:24; 105:40.

 16 a PTS murni, 
kemurnian.

 17 a Yl. 2:32; Alma 38:4–5.



255 Ajaran dan Perjanjian 101:1–8

banyak. Orang-orang telah kehilangan perabot rumah tangga, pakaian, hewan 
piaraan, dan harta milik pribadi lainnya; dan banyak hasil panen mereka telah  
dirusak.

1–8, Para Orang Suci didera dan diseng-
sarakan karena pelanggaran mereka; 
9–15, Keberangan Tuhan akan jatuh 
ke atas bangsa-bangsa, tetapi umat-
Nya akan dikumpulkan dan dihibur; 
16–21, Sion dan pasak-pasaknya akan 
ditegakkan; 22–31, Kodrat kehidupan 
selama Milenium dinyatakan; 32–42, 
Para Orang Suci akan diberkati dan 
diberi pahala pada waktu itu; 43–62, 
Perumpamaan bangsawan dan pohon 
zaitun menandakan kesusahan dan 
penebusan Sion pada akhirnya; 63–75, 
Para Orang Suci mesti melanjutkan 
berkumpul bersama; 76–80, Tuhan 
menegakkan Undang-Undang Dasar 
Amerika Serikat; 81–101, Para Orang 
Suci mesti menuntut ganti rugi atas 
keluhan, menurut perumpamaan wanita 
dan hakim yang tidak adil.

SESUnggUHnYA Aku berfirman 
kepadamu, mengenai saudara-

saudaramu yang telah disengsara-
kan, dan a dianiaya, dan b diusir dari 
tanah warisan mereka—

2 Aku, Tuhan, telah membiarkan 
a kesengsaraan terjadi kepada me-
reka, yang dengannya mereka telah 
disengsarakan, sebagai akibat dari 
b pelanggaran mereka.

3 namun Aku akan memiliki 
mereka, dan mereka akan menjadi 
a milik-ku pada masa itu ketika Aku 
akan datang untuk menghimpun 
permata-ku.

4 Oleh karena itu, mereka mestilah 
perlu a didera dan dicobai, bahkan 
seperti b Abraham, yang diperin-
tahkan untuk mempersembahkan 
putra satu-satunya.

5 karena mereka semua yang tidak 
mau bertahan dalam penderaan, 
tetapi a menyangkal-ku, tidak dapat 
b dikuduskan.

6 lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, ada percekcokan, dan 
a perselisihan, dan b keirihatian, 
dan pertikaian, dan hasrat yang 
c penuh nafsu dan serakah di antara 
mereka; oleh karena itu melalui hal-
hal ini mereka mencemari warisan 
mereka.

7 mereka lambat untuk a menyimak 
suara Tuhan Allah mereka; oleh ka-
rena itu, Tuhan Allah mereka lambat 
untuk menyimak doa-doa mereka, 
untuk menjawab mereka pada masa 
kesusahan mereka.

8 Pada masa kedamaian me-
reka, mereka menganggap sepele 
nasihat-ku; tetapi, pada masa 

101 1 a PTS Penganiayaan.
  b A&P 103:1–2, 11; 

109:47.
 2 a A&P 58:3–4.
  b mosia 7:29–30;  

A&P 103:4; 105:2–10.
 3 a Yes. 62:3;  

mal. 3:17;  

A&P 60:4.
 4 a A&P 95:1–2; 136:31. 

PTS Penderaan.
  b kej. 22:1–14;  

Yakub 4:5. 
PTS Abraham.

 5 a mat. 10:32–33;  
Rm. 1:16;  

2 ne. 31:14.
  b PTS Pengudusan.
 6 a PTS Perselisihan.
  b PTS iri.
  c PTS nafsu.
 7 a Yes. 59:2;  

mosia 11:22–25; 21:15;  
Alma 5:38.
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a kesusahan mereka, karena perlu 
mereka b mencari-cari-ku.

9 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, terlepas dari dosa-dosa 
mereka, sanubari-ku dipenuhi 
dengan a rasa iba terhadap mereka. 
Aku tidak akan sepenuhnya b meng-
enyahkan mereka; dan pada masa 
c kemurkaan Aku akan mengingat 
belas kasihan.

10 Aku telah bersumpah, dan kete-
tapan itu telah menyebar luas mela-
lui sebuah perintah yang terdahulu 
yang telah Aku berikan kepadamu, 
bahwa Aku akan membiarkan ja-
tuh a pedang keberangan-ku demi 
kepentingan umat-ku; dan bahkan 
seperti yang telah Aku firmankan, 
itu akan terjadi.

11 keberangan-ku akan segera 
dicurahkan tanpa batas ke atas 
segala bangsa; dan ini akan Aku 
lakukan ketika cawan kedurhakaan 
mereka a penuh.

12 Dan pada hari itu semua yang 
didapati di atas a menara penjagaan, 
atau dengan perkataan lain, seluruh 
israel-ku, akan diselamatkan.

13 Dan mereka yang telah dicerai-
beraikan akan a dikumpulkan.

14 Dan mereka semua yang telah 
a berduka nestapa akan dihibur.

15 Dan mereka semua yang telah 

memberikan a hidup mereka demi 
nama-ku akan dimahkotai.

16 Oleh karena itu, biarlah hatimu 
terhibur mengenai Sion; karena 
semua daging berada dalam a ta-
ngan-ku; diam dan b ketahuilah 
bahwa Aku adalah Allah.

17 a Sion tidak akan dipindahkan 
dari tempatnya, sekalipun anak-
anaknya dicerai-beraikan.

18 mereka yang tertinggal, dan 
murni hatinya, akan kembali, dan 
datang pada a warisan mereka, 
mereka dan anak-anak mereka, 
dengan b nyanyian sukacita abadi, 
untuk c membangun tempat-tempat 
tandus Sion—

19 Dan segala hal ini agar para 
nabi boleh digenapi.

20 Dan, lihatlah, tidak ada a tempat 
lain yang ditetapkan daripada apa 
yang telah Aku tetapkan; tidak juga 
akan ada tempat lain mana pun yang 
ditetapkan daripada apa yang telah 
Aku tetapkan, untuk pekerjaan pe-
ngumpulan para orang suci-ku—

21 Sampai masanya datang ketika 
didapati tidak ada lagi ruang bagi 
mereka; dan pada waktu itu Aku 
memiliki tempat-tempat lain yang 
akan Aku tetapkan bagi mereka, 
dan itu akan disebut a pasak, untuk 
tirai atau kekuatan Sion.

 8 a Hel. 12:3.
  b kis. 17:27;  

Alma 32:5–16.
 9 a PTS Belas kasihan; 

iba.
  b Yer. 30:11.
  c A&P 98:21–22.
 10 a A&P 1:13–14.
 11 a Hel. 13:14;  

Eter 2:9–11.
 12 a PTS Berjaga.

 13 a Ul. 30:3–6;  
1 ne. 10:14.  
PTS israel—Pengum-
pulan israel.

 14 a mat. 5:4.
 15 a mat. 10:39.  

PTS martir.
 16 a musa 6:32.
  b kel. 14:13–14;  

mzm. 46:11.
 17 a PTS Sion.

 18 a A&P 103:11–14.
  b Yes. 35:10;  

A&P 45:71. 
PTS Bernyanyi.

  c Am. 9:13–15;  
A&P 84:2–5; 103:11.

 20 a A&P 57:1–4.
 21 a A&P 82:13–14;  

115:6, 17–18. 
PTS Pasak.
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22 lihatlah, adalah kehendak-ku, 
bahwa mereka semua yang memang-
gil nama-ku, dan menyembah-ku 
menurut injil abadi-ku, hendaknya 
a berkumpul bersama, dan b berdiri 
di tempat-tempat kudus;

23 Dan mempersiapkan bagi 
wahyu yang akan datang, ketika 
a tabir penutup bait suci-ku, di da-
lam kemah suci-ku, yang menyem-
bunyikan bumi, akan dilepaskan, 
dan semua daging akan b melihat-ku 
bersama.

24 Dan setiap a apa yang dapat 
busuk, baik manusia, atau binatang 
di ladang, atau unggas di langit, 
atau ikan di laut, yang berdiam 
di atas seluruh muka bumi, akan 
b dilalap api;

25 Dan juga yang dari unsur akan 
a meleleh dengan panas yang kuat; 
dan segala sesuatu akan menjadi 
b baru, agar pengetahuan dan c ke-
muliaan-ku boleh berdiam di atas 
seluruh bumi.

26 Dan pada masa itu a permu-
suhan manusia, dan permusuhan 
binatang, ya, permusuhan segala 
daging, akan b berhenti dari hadapan 
muka-ku.

27 Dan pada masa itu apa pun 

yang siapa pun akan minta, akan 
diberikan kepadanya.

28 Dan pada masa itu a Setan tidak 
akan memiliki kuasa untuk meng-
goda siapa pun.

29 Dan tidak akan ada a dukacita 
karena tidak ada kematian.

30 Pada masa itu a bayi tidak akan 
mati sampai dia tua; dan hidupnya 
akan seperti usia sebatang pohon;

31 Dan ketika dia mati dia tidak 
akan tidur, yang dimaksud di dalam 
tanah, tetapi akan a diubah dalam 
sekejap mata, dan akan b diangkat, 
dan peristirahatannya akanlah 
mulia.

32 Ya, sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, pada a masa itu ketika 
Tuhan akan datang, Dia akan b meng-
ungkapkan segala sesuatu—

33 Apa yang telah berlalu, dan a apa 
yang tersembunyi yang tak seorang 
pun tahu, apa yang dari bumi, yang 
dengannya itu dijadikan, dan tujuan 
dan akhir darinya—

34 Apa yang paling berharga, apa 
yang di atas, dan apa yang di bawah, 
apa yang di dalam bumi, dan di atas 
bumi, dan di langit.

35 Dan mereka semua yang 
menderita a penganiayaan demi 

 22 a PTS israel— 
Pengumpulan israel.

  b mat. 24:15;  
A&P 45:32; 115:6.

 23 a PTS Tabir.
  b Yes. 40:5;  

A&P 38:8; 93:1. 
PTS kedatangan  
kedua Yesus kristus.

 24 a A&P 29:24.
  b Zef. 1:2–3;  

mal. 4:1;  
A&P 88:94;  

JS—S 1:37.
 25 a Am. 9:5; 2  

Ptr. 3:10–14.  
PTS Bumi— 
Pembersihan bumi.

  b Why. 21:5.
  c PTS milenium.
 26 a Yes. 11:6–9. 

PTS Permusuhan.
  b PTS Damai, 

kedamaian.
 28 a Why. 20:2–3;  

1 ne. 22:26;  

A&P 88:110.
 29 a Why. 21:4.
 30 a Yes. 65:20–22;  

A&P 63:51.
 31 a 1 kor. 15:52;  

A&P 43:32.
  b 1 Tes. 4:16–17.
 32 a A&P 29:11. 

PTS milenium.
  b A&P 121:26–28.
 33 a PTS misteri Allah.
 35 a A&P 63:20. 

PTS Penganiayaan.
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nama-ku, dan bertahan dalam iman, 
walaupun mereka dipanggil untuk 
menyerahkan nyawa mereka demi 
b kepentingan-ku namun mereka 
akan mengambil bagian dalam 
segala kemuliaan ini.

36 karenanya, janganlah takut 
bahkan sampai a kematian; karena 
di dunia ini sukacitamu tidaklah 
penuh, tetapi di dalam Aku b suka-
citamu penuh.

37 Oleh karena itu, janganlah urusi 
tubuhmu, tidak juga kehidupan 
tubuh; tetapi urusilah a jiwa, dan 
kehidupan jiwa.

38 Dan a carilah muka Tuhan selalu, 
agar dengan b kesabaran kamu boleh 
memiliki jiwamu, dan kamu akan 
memperoleh kehidupan kekal.

39 ketika manusia dipanggil pada 
a injil abadi-ku, dan membuat per-
janjian dengan sebuah perjanjian 
yang abadi, mereka dianggap se-
bagai b garam bagi bumi dan rasa 
bagi manusia;

40 mereka dipanggil untuk men-
jadi rasa bagi manusia; oleh karena 
itu, jika garam bagi bumi itu kehi-
langan rasanya, lihatlah, sejak itu 
tak berguna untuk apa pun kecuali 
untuk dibuang dan diinjak-injak di 
bawah kaki manusia.

41 lihatlah, inilah kebijaksanaan 
mengenai anak-anak Sion, bahkan 
banyak, tetapi tidak semua; mereka 
didapati sebagai pelanggar, oleh 

karena itu mereka mestilah perlu 
a didera—

42 Dia yang a mempermuliakan 
dirinya akan direndahkan, dan dia 
yang b merendahkan dirinya akan 
dipermuliakan.

43 Dan sekarang, Aku akan mem-
perlihatkan kepadamu sebuah 
perumpamaan, agar kamu boleh 
tahu kehendak-ku mengenai pe-
nebusan Sion.

44 Seorang a bangsawan tertentu 
memiliki sebidang tanah, sangat 
pilihan; dan dia berkata kepada 
para hambanya: Pergilah kamu ke 
b kebun anggurku, bahkan di atas 
bidang tanah yang sangat pilihan 
ini, dan tanamlah dua belas batang 
pohon zaitun;

45 Dan tempatkanlah para a pen-
jaga di sekitar mereka, dan bangun-
lah sebuah menara, agar seseorang 
boleh memandang ke bawah ta-
nah di sekitarnya, untuk menjadi 
penjaga di atas menara itu, agar 
pohon-pohon zaitunku boleh tidak 
ditumbangkan ketika musuh akan 
datang untuk menjarah dan meng-
ambil ke atas diri mereka buah dari 
kebun anggurku.

46 Sekarang, para hamba bang-
sawan itu pergi dan melakukan 
sebagaimana tuan mereka perin-
tahkan kepada mereka, dan me-
nanam pohon-pohon zaitun, dan 
membangun pagar di sekitarnya, 

 35 b A&P 98:13.
 36 a PTS kematian 

Jasmani.
  b PTS Sukacita.
 37 a PTS Jiwa.
 38 a 2 Taw. 7:14; A&P 93:1.
  b PTS Sabar, kesabaran.

 39 a PTS Perjanjian yang 
Baru dan Abadi.

  b mat. 5:13; A&P 103:10.
 41 a PTS Penderaan.
 42 a Ob. 1:3–4; luk. 14:11; 

Hel. 4:12–13.
  b luk. 18:14. 

PTS Rendah Hati, 
kerendahan Hati.

 44 a A&P 103:21–22.
  b PTS kebun Anggur 

Tuhan.
 45 a Yeh. 33:2, 7; 3 ne. 

16:18. PTS Berjaga.
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dan menempatkan para penjaga, 
dan mulai membangun sebuah 
menara.

47 Dan saat mereka masih sedang 
meletakkan landasan darinya, me-
reka mulai berkata di antara diri me-
reka: Dan apakah perlunya tuanku 
akan menara ini?

48 Dan berembuk untuk waktu 
yang lama, berkata di antara diri 
mereka: Apakah perlunya tuanku 
akan menara ini, padahal ini adalah 
suatu masa damai?

49 Tidak bisakah uang ini diberi-
kan kepada para penukar? karena 
tidak ada kebutuhan akan hal-hal 
ini.

50 Dan saat mereka saling berbeda 
pendapat mereka menjadi sangat 
malas, dan mereka tidak menyimak 
perintah-perintah tuan mereka.

51 Dan musuh datang pada malam 
hari, dan menumbangkan a pagar; 
dan para hamba bangsawan itu ba-
ngun dan ketakutan, dan melarikan 
diri; dan musuh menghancurkan 
pekerjaan mereka, dan menumbang-
kan pohon-pohon zaitun itu.

52 Sekarang, lihatlah, sang bang-
sawan, tuan kebun anggur itu, 
memanggil para hambanya, dan 
berkata kepada mereka, mengapa! 
apa penyebab kejahatan yang besar 
ini?

53 Tidakkah seharusnya kamu 
telah melakukan bahkan seperti 
yang aku perintahkan kepadamu, 
dan—setelah kamu menanami ke-
bun anggur dan membangun pagar 

di sekitarnya, dan menempatkan 
para penjaga di atas tembok dari-
nya—membangun menara juga, dan 
menempatkan seorang penjaga di 
atas menara, dan berjaga-jaga atas 
kebun anggurku, dan tidak jatuh 
tertidur, agar jangan musuh akan 
menyerangmu?

54 Dan lihatlah, penjaga di atas 
menara akan melihat musuh saat 
dia masih jauh; dan kemudian kamu 
dapat bersiap dan menahan musuh 
dari menumbangkan pagarnya, dan 
menyelamatkan kebun anggurku 
dari tangan si penghancur.

55 Dan tuan kebun anggur berkata 
kepada salah seorang hambanya: 
Pergi dan kumpulkanlah bersama 
sisa hambaku, dan ambillah a se-
gala kekuatan seisi rumahku, yang 
adalah para pejuangku, para pemu-
daku, dan mereka yang paruh baya 
juga di antara semua hambaku, yang 
adalah kekuatan seisi rumahku, 
kecuali hanya mereka yang telah 
aku tetapkan untuk tinggal;

56 Dan pergilah kamu dengan 
segera ke tanah kebun anggurku, 
dan tebuslah kebun anggurku; ka-
rena itu adalah milikku; aku telah 
membelinya dengan uang.

57 Oleh karena itu, pergilah kamu 
dengan segera ke tanahku; tum-
bangkanlah tembok musuhku; 
runtuhkanlah menara mereka, 
dan cerai-beraikanlah para penjaga 
mereka.

58 Dan sejauh mereka berkumpul 
bersama melawanmu, a balaskanlah 

 51 a Yes. 5:1–7.
 55 a A&P 103:22, 29–30; 

105:16, 29–30.
 58 a A&P 97:22–24; 105:15.



260Ajaran dan Perjanjian 101:59–70

aku terhadap musuhku, agar segera 
aku boleh datang bersama sisa seisi 
rumahku dan memiliki tanah itu.

59 Dan hamba itu berkata kepada 
tuannya: kapankah hal-hal ini akan 
terjadi?

60 Dan dia berkata kepada hamba-
nya: ketika aku kehendaki; pergilah 
kamu dengan segera, dan lakukan-
lah segala hal apa pun yang telah 
aku perintahkan kepadamu;

61 Dan ini akan menjadi meterai 
dan berkatku atas dirimu—petugas 
pengawasan yang setia dan a bijak 
di tengah seisi rumahku, b penguasa 
di dalam kerajaanku.

62 Dan hambanya pergi dengan 
segera, dan melakukan segala hal 
apa pun yang tuannya perintahkan 
kepadanya; dan a setelah berhari-hari 
segala hal digenapi.

63 lagi, sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, Aku akan memper-
lihatkan kepadamu kebijaksanaan 
di dalam Aku mengenai semua 
jemaat, sejauh mereka bersedia 
untuk dibimbing pada jalan yang 
benar dan tepat demi keselamatan 
mereka—

64 Agar pekerjaan pengumpulan 
bersama para orang suci-ku boleh 
berlanjut, agar Aku boleh mem-
bangun mereka demi nama-ku di 
atas a tempat-tempat kudus; karena 
waktu b panen telah datang, dan fir-
man-ku mestilah perlu c digenapi.

65 Oleh karena itu, Aku mesti 

mengumpulkan bersama umat-ku, 
menurut perumpamaan gandum 
dan a lalang, agar gandum boleh 
diamankan di dalam lumbung-
lumbung untuk memiliki kehidupan 
kekal, dan dimahkotai dengan b ke-
muliaan selestial, ketika Aku akan 
datang di dalam kerajaan Bapa-ku 
untuk memberi pahala kepada se-
tiap orang menurut pekerjaannya 
adanya;

66 Sementara lalang akan diikat 
dalam berkas-berkas, dan ikatannya 
dibuat kuat, agar boleh a dibakar 
dengan api tak terpadamkan.

67 Oleh karena itu, sebuah perintah 
Aku berikan kepada semua jemaat, 
agar mereka hendaknya melan-
jutkan untuk berkumpul bersama 
ke tempat-tempat yang telah Aku 
tetapkan.

68 Walaupun demikian, seperti 
yang telah Aku firmankan kepa-
damu dalam sebuah perintah yang 
terdahulu, janganlah biarkan a pe-
ngumpulanmu dengan bergegas, 
tidak juga dengan pelarian diri; 
tetapi biarlah segala sesuatu diper-
siapkan sebelumnya bagimu.

69 Dan supaya segala sesuatu 
dipersiapkan sebelumnya bagimu, 
tepatilah perintah yang telah Aku 
berikan mengenai hal-hal ini—

70 Yang mengatakan, atau menga-
jarkan, untuk a membeli semua tanah 
dengan uang, yang dapat dibeli 
dengan uang, di daerah sekitar 

 61 a A&P 78:22.
  b mat. 25:20–23.
 62 a A&P 105:37.
 64 a A&P 87:8.
  b A&P 33:3, 7. 

PTS Panen.
  c A&P 1:38.
 65 a mat. 13:6–43;  

A&P 86:1–7.
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 66 a nah. 1:5; mat. 3:12; 

A&P 38:12; 63:33–34.
 68 a A&P 58:56.
 70 a A&P 63:27–29.
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tanah yang telah Aku tetapkan 
untuk menjadi tanah Sion, untuk 
awal pengumpulan para orang 
suci-ku;

71 Semua tanah yang dapat dibeli 
di Jackson County, dan kabupaten 
di sekitarnya, dan tinggalkanlah 
sisanya dalam tangan-ku.

72 Sekarang, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah semua 
jemaat mengumpulkan bersama 
seluruh uang mereka; biarlah hal-hal 
ini dilakukan pada waktu mereka, 
tetapi tidak dengan a bergegas; dan 
berusahalah keras untuk menjadi-
kan segala sesuatu dipersiapkan 
sebelumnya bagimu.

73 Dan biarlah para pria terhormat 
ditetapkan, bahkan para pria bijak, 
dan utus mereka untuk membeli 
tanah-tanah ini.

74 Dan jemaat di kawasan-kawasan 
sebelah timur, ketika mereka diba-
ngun, jika mereka akan menyimak 
nasihat ini mereka boleh membeli 
tanah dan berkumpul bersama di 
atasnya; dan dengan cara ini mereka 
boleh menegakkan Sion.

75 Bahkan sekarang telah ada 
tersimpan cukup, ya, bahkan suatu 
kelimpahan, untuk menebus Sion, 
dan menegakkan tempat-tempat-
nya yang tandus, tidak lagi untuk 
diruntuhkan, seandainya jemaat-
jemaat, yang menyebut diri mereka 
menurut nama-ku, a bersedia untuk 
menyimak suara-ku.

76 Dan lagi Aku berfirman ke-
padamu, mereka yang telah dice-
rai-beraikan oleh musuh mereka, 
adalah kehendak-ku bahwa mereka 
hendaknya melanjutkan untuk me-
nuntut ganti rugi, dan penebusan, 
oleh tangan mereka yang ditem-
patkan sebagai penguasa dan yang 
berwenang atas kamu—

77 menurut hukum dan a undang-
undang dasar orang-orang, yang 
telah Aku biarkan untuk ditegakkan, 
dan hendaknya dipertahankan 
untuk b hak dan perlindungan dari 
semua daging, menurut asas-asas 
yang benar dan kudus;

78 Agar setiap orang boleh ber-
tindak dalam ajaran dan asas yang 
berkaitan dengan masa depan, 
menurut a hak pilihan moral yang 
telah Aku berikan kepadanya, agar 
setiap orang boleh b bertanggung 
jawab atas dosa-dosanya sendiri 
pada hari c penghakiman.

79 Oleh karena itu, tidaklah benar 
bahwa siapa pun akan saling berada 
dalam perbudakan.

80 Dan untuk tujuan ini telah Aku 
tegakkan a Undang-Undang Dasar 
negeri ini, melalui tangan para pria 
bijak yang Aku angkat untuk tujuan 
khusus ini, dan tebus negeri ini de-
ngan b pertumpahan darah.

81 Sekarang, dengan apa akan 
Aku persamakan anak-anak Sion? 
Aku akan mempersamakan mereka 
dengan a perumpamaan wanita 

 72 a Yes. 52:10–12.
 75 a Alma 5:37–39.
 77 a PTS Pemerintahan.
  b PTS kemerdekaan.
 78 a PTS Hak Pilihan.
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dan hakim yang tidak adil, ka-
rena manusia seharusnya selalu 
b berdoa dan tidak melemah, yang 
mengatakan—

82 Ada di sebuah kota seorang ha-
kim yang tidak takut kepada Allah, 
tidak juga menganggap manusia.

83 Dan ada seorang janda di kota 
itu, dan dia datang kepadanya, 
mengatakan: Balaskanlah bagiku 
terhadap lawanku.

84 Dan dia tidak mau untuk se-
saat, tetapi sesudahnya dia berkata 
di dalam dirinya: Walaupun aku 
tidak takut kepada Allah, tidak 
juga menganggap manusia, namun 
karena janda ini menyusahkanku, 
aku akan membalaskan baginya, 
agar jangan dengan kedatang-
annya yang berkelanjutan dia 
meletihkanku.

85 Demikianlah akan Aku persa-
makan anak-anak Sion.

86 Biarlah mereka memohon de-
ngan segenap hati di kaki hakim;

87 Dan jika dia tidak mengin-
dahkan mereka, biarlah mereka 
memohon dengan segenap hati di 
kaki gubernur;

88 Dan jika gubernur tidak meng-
indahkan mereka, biarlah mereka 
memohon dengan segenap hati di 
kaki presiden;

89 Dan jika presiden tidak meng-
indahkan mereka, maka Tuhan akan 
bangkit dan tampil dari a tempat 

persembunyian-nya, dan dalam ke-
geraman-nya menyulitkan bangsa 
itu;

90 Dan dalam ketidaksenangan-
nya yang membara, dan dalam 
amarah dahsyat-nya, pada wak-
tu-nya, akan menyingkirkan para 
a petugas pengawasan yang jahat, 
tidak setia, dan tidak saleh itu, dan 
menetapkan mereka bagian mereka 
di antara yang munafik, dan b yang 
tidak percaya;

91 Bahkan di kegelapan luar, di 
mana ada a tangisan, dan ratapan, 
dan kertakan gigi.

92 Berdoalah kamu, oleh karena 
itu, agar telinga mereka boleh di-
buka terhadap seruanmu, agar Aku 
boleh a penuh belas kasihan terhadap 
mereka, agar hal-hal ini boleh tidak 
datang ke atas diri mereka.

93 Apa yang telah Aku firmankan 
kepadamu mestilah perlu terjadi, 
agar semua orang boleh ditinggal-
kan tanpa a dalih;

94 Agar orang-orang bijak dan 
para penguasa boleh mendengar 
dan mengetahui apa yang tidak 
pernah mereka a pertimbangkan.

95 Agar Aku boleh memulai untuk 
mendatangkan tindakan-ku, a tin-
dakan-ku yang ajaib, dan melaksa-
nakan pekerjaan-ku, pekerjaan-ku 
yang ajaib, agar manusia boleh 
b membedakan antara yang saleh 
dan yang jahat, firman Allahmu.

 81 b PTS Doa.
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96 Dan lagi, Aku berfirman kepa-
damu, adalah bertentangan dengan 
perintah-ku dan kehendak-ku 
bahwa hamba-ku Sidney gilbert 
hendaknya menjual a gudang pe-
nyimpanan-ku, yang telah Aku 
tetapkan bagi umat-ku, ke dalam 
tangan musuh-ku.

97 Janganlah biarkan apa yang 
telah Aku tetapkan dicemari oleh 
musuh-ku, melalui persetujuan 
dari mereka yang a menyebut diri 
mereka menurut nama-ku;

98 karena inilah dosa yang 
sangat parah dan memilukan 
menentang-ku, dan menentang 
umat-ku, sebagai akibat dari hal-
hal itu yang telah Aku tetapkan 
dan yang segera akan menimpa 
bangsa-bangsa.

99 Oleh karena itu, adalah kehen-
dak-ku bahwa umat-ku hendaknya 
menuntut hak, dan memegang hak 
atas apa yang telah Aku tetapkan 
bagi mereka, walaupun mereka 
hendaknya tidak diizinkan untuk 
berdiam di atasnya.

100 Walaupun demikian, Aku 
tidak berfirman mereka tidak akan 
berdiam di atasnya; karena sejauh 
mereka menghasilkan buah dan 
pekerjaan yang pantas untuk ke-
rajaan-ku mereka akan berdiam 
di atasnya.

101 mereka akan membangun, dan 
yang lain tidak akan a mewarisinya; 
mereka akan menanami kebun-
kebun anggur, dan mereka akan 
memakan buahnya. Demikianlah. 
Amin.

BAgiAn 102

Risalah tentang pengorganisasian dewan tinggi Gereja yang pertama, di 
Kirtland, Ohio, 17 Februari 1834 (History of the Church, 2:28–31). Ri-
salah yang asli dicatat oleh Penatua Oliver Cowdery dan Penatua Orson 
Hyde. Dua hari kemudian, risalah itu dikoreksi oleh Nabi, dibacakan kepada 
dewan tinggi, dan diterima oleh dewan itu. Ayat 30 sampai 32, menyangkut 
Dewan Dua Belas Rasul, ditambahkan oleh Nabi Joseph Smith pada tahun 
1835 ketika dia mempersiapkan bagian ini untuk penerbitan dalam Ajaran 
dan Perjanjian.

1–8, Suatu dewan tinggi ditetapkan 
untuk membereskan kesulitan penting 
yang timbul di dalam Gereja; 9–18, 
Prosedur diberikan untuk pemeriksaan 
perkara; 19–23, Presiden dewan mem-
berikan keputusan; 24–34, Prosedur 
untuk banding dinyatakan.

HARi ini suatu dewan umum 
dua puluh empat imam tinggi 

berhimpun di rumah Joseph Smith, 
Jun., melalui wahyu, dan memulai 
untuk mengorganisasi a dewan 
tinggi gereja kristus, yang mesti ter-
diri dari dua belas imam tinggi, dan 

 96 a PTS gudang 
Penyimpanan.

 97 a A&P 103:4; 112:25–26; 

125:2.
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satu atau tiga presiden sebagaimana 
perkara itu mungkin butuhkan.

2 Dewan tinggi ditetapkan melalui 
wahyu untuk tujuan membereskan 
kesulitan penting yang mungkin 
timbul di dalam gereja, yang tidak 
dapat dibereskan oleh gereja atau 
a dewan uskup untuk kepuasan 
pihak-pihak itu.

3 Joseph Smith, Jun., Sidney Rigdon 
dan Frederick g. Williams diakui 
sebagai presiden oleh suara dewan; 
dan Joseph Smith, Sen., John Smith, 
Joseph Coe, John Johnson, martin 
Harris, John S. Carter, Jared Carter, 
Oliver Cowdery, Samuel H. Smith, 
Orson Hyde, Sylvester Smith, dan 
luke Johnson, para imam tinggi, di-
pilih untuk menjadi dewan tetap bagi 
gereja, melalui suara bulat dewan.

4 Para anggota dewan yang dise-
butkan di atas kemudian ditanya 
apakah mereka menerima penetapan 
mereka dan apakah mereka akan 
bertindak dalam jabatan itu menu-
rut hukum surga, yang kepadanya 
mereka semua menjawab bahwa 
mereka menerima penetapan mereka, 
dan akan mengisi jabatan mereka 
menurut kasih karunia Allah yang 
dilimpahkan ke atas diri mereka.

5 Jumlah yang membentuk dewan, 
yang memberikan suara atas nama 
dan untuk gereja dalam menetapkan 
para anggota dewan yang disebut-
kan di atas adalah empat puluh tiga, 
sebagai berikut: sembilan imam 
tinggi, tujuh belas penatua, empat 
imam, dan tiga belas anggota.

6 Dipungut suara: bahwa dewan 
tinggi tidak dapat memiliki kuasa 
untuk bertindak tanpa tujuh orang 
dari para anggota dewan tinggi 
yang disebutkan di atas, atau para 
pengganti mereka yang secara resmi 
ditetapkan, hadir.

7 Tujuh orang ini akan memiliki 
kuasa untuk menetapkan imam 
tinggi yang lain, yang mungkin 
mereka anggap layak dan mampu 
untuk bertindak menggantikan 
tempat anggota dewan yang tidak 
hadir.

8 Dipungut suara: bahwa kapan 
pun kekosongan apa pun akan 
terjadi karena kematian, pemecatan 
dari jabatan karena pelanggaran, 
atau perpindahan dari batas peme-
rintahan gereja, dari siapa pun dari 
anggota dewan yang disebutkan di 
atas, akan diisi melalui pencalonan 
presiden atau para presiden, dan 
dimufakati oleh suara dewan umum 
imam tinggi, disidangkan untuk 
tujuan itu, untuk bertindak atas 
nama gereja.

9 Presiden gereja, yang adalah 
juga presiden dewan, ditetapkan 
melalui a wahyu, dan b diakui dalam 
pelayanannya oleh suara gereja.

10 Dan adalah menurut kewiba-
waan jabatannya bahwa dia hen-
daknya mengetuai dewan gereja; 
dan adalah hak istimewanya untuk 
dibantu oleh dua presiden yang lain, 
ditetapkan menurut cara yang sama 
yang dirinya ditetapkan.

11 Dan andaikan ada ketidak-

 2 a A&P 107:72–74.
 9 a PTS Wahyu.

  b PTS mendukung 
Pemimpin gereja.
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hadiran satu atau keduanya dari 
mereka yang ditetapkan untuk 
membantunya, dia memiliki kuasa 
untuk mengetuai dewan tanpa seo-
rang asisten; dan andaikan dirinya 
tidak hadir, presiden yang lain 
memiliki kuasa untuk mengetuai 
sebagai penggantinya, keduanya 
atau salah seorang dari mereka.

12 kapan pun suatu dewan tinggi 
gereja kristus secara resmi diorgani-
sasi, menurut pola yang terdahulu 
disebutkan, akan menjadi kewa-
jiban kedua belas anggota dewan 
untuk mengundi dengan nomor, 
dan dengan demikian memastikan 
siapa dari yang dua belas itu akan 
berbicara pertama, memulai dengan 
nomor satu dan demikianlah bertu-
rut-turut sampai nomor dua belas.

13 kapan pun dewan ini bersidang 
untuk bertindak atas perkara apa 
pun, kedua belas anggota dewan 
akan mempertimbangkan apakah 
itu hal yang sulit atau tidak; jika 
itu tidak, hanya dua dari anggota 
dewan akan berbicara mengenai-
nya, menurut bentuk yang tertulis 
di atas.

14 Tetapi jika itu dipikir sulit, em-
pat orang akan ditetapkan; dan jika 
lebih sulit, enam orang; tetapi sama 
sekali tidak akan lebih dari enam 
orang ditetapkan untuk berbicara.

15 Tertuduh, dalam segala perkara, 
memiliki hak terhadap separuh dari 
dewan, untuk mencegah penghi-
naan atau ketidakadilan.

16 Dan anggota dewan yang dite-
tapkan untuk berbicara di hadapan 

dewan mesti mengajukan perkara, 
setelah bukti diperiksa, menurut 
keterangan yang benar di hadapan 
dewan; dan setiap orang mesti 
berbicara menurut kesetaraan dan 
a keadilan.

17 Anggota dewan itu yang mena-
rik nomor-nomor genap, yaitu, 2, 4, 
6, 8, 10, dan 12, adalah individu yang 
mesti berdiri demi kepentingan ter-
tuduh, dan mencegah penghinaan 
dan ketidakadilan.

18 Dalam segala perkara penuduh 
dan tertuduh akan memiliki hak 
istimewa untuk berbicara bagi diri 
mereka di hadapan dewan, setelah 
bukti-bukti didengar dan anggota 
dewan yang ditetapkan berbicara 
tentang perkara itu telah menyele-
saikan ucapan mereka.

19 Setelah bukti-bukti didengar, 
anggota dewan, penuduh dan ter-
tuduh telah berbicara, presiden 
akan memberikan suatu keputusan 
menurut pengertian yang akan dia 
miliki tentang perkara itu, dan me-
minta kepada kedua belas anggota 
dewan untuk memufakati hal yang 
sama itu melalui pemungutan suara 
mereka.

20 Tetapi seandainya sisa anggota 
dewan, yang belum berbicara, atau 
siapa pun dari mereka, setelah men-
dengar bukti dan pembelaan dengan 
tidak memihak, menemukan kekhi-
lafan dalam keputusan presiden, 
mereka dapat menyatakannya, dan 
perkara itu hendaknya mendapat-
kan pemeriksaan kembali.

21 Dan jika, setelah pemeriksaan 

 16 a PTS keadilan.



266Ajaran dan Perjanjian 102:22–32

kembali yang hati-hati, keterangan 
tambahan apa pun diperlihatkan 
tentang perkara itu, keputusan hen-
daknya diubah menurutnya.

22 Tetapi andaikan tidak ada ke-
terangan tambahan diberikan, ke-
putusan pertama hendaknya tetap, 
sebagian besar dewan memiliki 
kuasa untuk memutuskan hal yang 
sama.

23 Dalam perkara adanya ke-
sulitan perihal a ajaran atau asas, 
jika tidak ada kecukupan tertulis 
untuk menjadikan perkara jelas 
bagi pikiran dewan, presiden boleh 
bertanya dan mendapatkan pikiran 
Tuhan melalui b wahyu.

24 imam tinggi, ketika ke luar 
daerah, memiliki kuasa untuk me-
manggil dan mengorganisasi suatu 
dewan menurut cara yang terdahulu 
disebutkan, untuk membereskan 
kesulitan, ketika pihak-pihak atau 
salah seorang dari mereka akan 
memintanya.

25 Dan dewan imam tinggi ter-
sebut akan memiliki kuasa untuk 
menetapkan salah seorang dari 
kelompok mereka sendiri untuk 
mengetuai dewan yang seperti itu 
untuk sementara waktu.

26 Akan menjadi kewajiban dewan 
tersebut untuk meneruskan, dengan 
segera, salinan dari tindakan me-
reka, dengan pernyataan lengkap 
tentang kesaksian yang menyertai 
keputusan mereka, kepada dewan 
tinggi di tempat kedudukan Presi-
densi Utama gereja.

27 Seandainya pihak-pihak itu  
atau salah seorang dari mereka 
tidak puas dengan keputusan 
dewan tersebut, mereka boleh 
memohon banding ke dewan 
tinggi di tempat kedudukan Pre-
sidensi Utama gereja, dan mem-
peroleh pemeriksaan kembali, 
yang perkaranya akan diurus di 
sana, menurut pola tertulis yang 
terdahulu, seakan-akan tidak ada 
keputusan yang seperti itu telah 
dibuat.

28 Dewan imam tinggi luar daerah 
ini hanya dipanggil untuk a perkara 
yang paling sulit tentang masalah 
gereja; dan tidak ada perkara yang 
umum atau biasa yang cukup untuk 
memanggil dewan yang seperti 
itu.

29 imam tinggi luar daerah yang 
melakukan perjalanan atau di-
tempatkan memiliki kuasa untuk 
mengatakan apakah perlu untuk 
memanggil suatu dewan yang se-
perti itu atau tidak.

30 Ada suatu perbedaan antara 
dewan tinggi atau imam tinggi 
yang melakukan perjalanan di 
luar daerah, dan a dewan tinggi 
yang melakukan perjalanan yang 
terbentuk dari dua belas b rasul, 
dalam keputusan mereka.

31 Dari keputusan yang terdahulu 
dapat ada permohonan banding; 
tetapi dari keputusan yang bela-
kangan tidak dapat.

32 Yang belakangan hanya da-
pat ditinjau kembali oleh para 

 23 a Bil. 9:8.
  b PTS Wahyu.

 28 a A&P 107:78.
 30 a A&P 107:23–24, 

35–38.
  b PTS Rasul.
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pembesar umum gereja andaikan 
ada pelanggaran.

33 Diputuskan: bahwa presiden 
atau para presiden di tempat kedu-
dukan Presidensi Utama gereja akan 
memiliki kuasa untuk memutuskan 
apakah perkara apa pun yang se-
perti itu, yang mungkin dimohon-
kan banding, adalah sepantasnya 
berhak untuk pemeriksaan kembali, 
setelah memeriksa permohonan 
banding dan bukti dan pernyataan 
yang menyertainya.

34 kedua belas anggota dewan 
memulai untuk mengundi atau 

memberikan suara, untuk memas-
tikan siapa yang akan berbicara 
pertama, dan yang berikut adalah 
hasilnya, yaitu: 1, Oliver Cowdery; 
2, Joseph Coe; 3, Samuel H. Smith; 
4, luke Johnson; 5, John S. Carter; 
6, Sylvester Smith; 7, John Johnson; 
8, Orson Hyde; 9, Jared Carter; 10, 
Joseph Smith, Sen.; 11, John Smith; 
12, martin Harris. Setelah doa kon-
ferensi dibubarkan.

Oliver Cowdery,
Orson Hyde,

Juru tulis.

BAgiAn 103

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland,  
Ohio, 24 Februari 1834 (History of the Church, 2:36–39). Wahyu ini di-
terima setelah tibanya di Kirtland, Ohio, Parley P. Pratt dan Lyman Wight, 
yang telah datang dari Missouri untuk berunding dengan Nabi sehubungan 
dengan pertolongan dan pemulihan para Orang Suci ke tanah mereka di 
Jackson County.

1–4, Mengapa Tuhan mengizinkan 
para Orang Suci di Jackson County 
dianiaya; 5–10, Para Orang Suci akan 
berjaya jika mereka menaati perintah-
perintah; 11–20, Penebusan Sion akan 
datang melalui kuasa, dan Tuhan akan 
pergi di hadapan umat-Nya; 21–28, 
Para Orang Suci mesti berkumpul di 
Sion, dan mereka yang menyerahkan 
nyawa mereka akan mendapatkannya 
kembali; 29–40, Berbagai saudara 
dipanggil untuk mengorganisasi 
Kamp Sion dan pergi ke Sion; me-
reka dijanjikan kemenangan jika  
mereka setia.

SESUnggUHnYA Aku ber-
firman kepadamu, teman-te-

man-ku, lihatlah, Aku akan memberi 
kepadamu sebuah wahyu dan 
perintah, agar kamu boleh menge-
tahui bagaimana a bertindak dalam 
penunaian kewajibanmu mengenai 
keselamatan dan b penebusan sauda-
ra-saudaramu, yang telah dicerai-
beraikan di atas tanah Sion;

2 a Dihalau dan dihantam oleh ta-
ngan musuh-ku, ke atas siapa Aku 
akan curahkan kemurkaan-ku tanpa 
batas pada waktu-ku sendiri.

3 karena Aku telah membiarkan 

103 1 a A&P 43:8.   b A&P 101:43–62.  2 a A&P 101:1; 109:47.
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mereka sejauh ini, agar mereka 
boleh a memenuhi ukuran kedur-
hakaan mereka, agar cawan mereka 
boleh penuh;

4 Dan agar mereka yang menye-
but diri mereka menurut nama-ku 
boleh a didera untuk suatu masa 
yang singkat dengan deraan yang 
parah dan memilukan, karena me-
reka tidak b menyimak sepenuhnya 
pada ajaran dan perintah yang Aku 
berikan kepada mereka.

5 Tetapi sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, bahwa Aku 
telah menetapkan suatu ketetapan 
yang akan umat-ku sadari, sejauh 
mereka menyimak sejak tepat jam 
ini pada a nasihat yang akan Aku, 
Tuhan Allah mereka, berikan kepada 
mereka.

6 lihatlah mereka akan, karena 
Aku telah menetapkannya, mulai 
berjaya melawan musuh-ku sejak 
tepat jam ini.

7 Dan dengan a menyimak un-
tuk menepati segala firman yang 
akan Aku, Tuhan Allah mereka, 
firmankan kepada mereka, mereka 
tidak akan pernah berhenti berjaya 
sampai b kerajaan-kerajaan dunia 
ditundukkan di bawah kaki-ku, 
dan bumi c diberikan kepada para 
d orang suci, untuk e memilikinya 
selama-lamanya.

8 Tetapi sejauh mereka a tidak 
menaati perintah-perintah-ku, dan 

tidak menyimak untuk menepati 
segala firman-ku, kerajaan-kera-
jaan dunia akan berjaya melawan 
mereka.

9 karena mereka ditentukan untuk 
menjadi suatu a terang bagi dunia, 
dan untuk menjadi penyelamat 
manusia;

10 Dan sejauh mereka bukan pe-
nyelamat manusia, mereka bagaikan 
a garam yang telah kehilangan rasa-
nya, dan sejak itu tak berguna untuk 
apa pun tetapi dibuang dan diinjak-
injak di bawah kaki manusia.

11 Tetapi sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, Aku telah menetap-
kan bahwa saudara-saudaramu yang 
telah dicerai-beraikan hendaknya 
kembali ke a tanah-tanah warisan 
mereka, dan hendaknya membangun 
tempat-tempat tandus di Sion.

12 karena setelah a banyak ke-
sukaran, seperti yang telah Aku 
firmankan kepadamu dalam sebuah 
perintah yang terdahulu, datanglah 
berkat.

13 lihatlah, inilah berkat yang 
telah Aku janjikan setelah kesu-
karanmu, dan kesukaran saudara-
saudaramu—penebusanmu, dan 
penebusan saudara-saudaramu, 
bahkan pemulihan mereka ke tanah 
Sion, untuk ditegakkan, tidak lagi 
diruntuhkan.

14 Walaupun demikian, jika me-
reka mencemari warisan mereka, 

 3 a Alma 14:10–11; 60:13.
 4 a A&P 95:1. 

PTS Penderaan.
  b A&P 101:2; 105:2–6.
 5 a PTS nasihat.
 7 a A&P 35:24.  

PTS Patuh, 

kepatuhan.
  b Dan. 2:44.
  c Dan. 7:27.
  d PTS Orang Suci.
  e A&P 38:20.
 8 a mosia 1:13;  

A&P 82:10.

 9 a 1 ne. 21:6.
 10 a mat. 5:13–16;  

A&P 101:39–40.
 11 a A&P 101:18.
 12 a Why. 7:13–14;  

A&P 58:4; 112:13.
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mereka akan diruntuhkan; karena 
Aku tidak akan menyelamatkan 
mereka jika mereka mencemari 
warisan mereka.

15 lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, penebusan Sion mestilah 
perlu datang dengan kuasa;

16 Oleh karena itu, Aku akan 
mengangkat bagi umat-ku seorang 
pria, yang akan memimpin mereka 
seperti a musa memimpin anak-anak 
israel.

17 karena kamu adalah anak-
anak israel, dan a benih keturunan 
Abraham, dan kamu mestilah perlu 
dipimpin dari penawanan dengan 
kuasa, dan dengan lengan yang 
terentang.

18 Dan seperti leluhurmu dipim-
pin pada mulanya, demikian pula 
akanlah penebusan Sion adanya.

19 Oleh karena itu, janganlah 
biarkan hatimu melemah, karena 
Aku tidak berfirman kepadamu 
seperti Aku berfirman kepada 
leluhurmu: a malaikat-ku akan 
pergi di hadapanmu, tetapi bukan 
b kehadiran-ku.

20 Tetapi Aku berfirman kepa-
damu: Para a malaikat-ku akan 
pergi di hadapanmu, dan juga 
kehadiran-ku, dan pada waktunya 
kamu akan b memiliki tanah yang 
baik itu.

21 Sesungguhnya, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bahwa 

hamba-ku Joseph Smith, Jun., 
adalah a orang kepada siapa Aku 
persamakan hamba kepada siapa 
Tuan b kebun anggur itu berbicara 
dalam perumpamaan yang telah 
Aku berikan kepadamu.

22 Oleh karena itu biarlah ham-
ba-ku Joseph Smith, Jun., berkata 
kepada a kekuatan seisi rumah-ku, 
para pemuda-ku dan yang paruh 
baya—Berkumpullah kamu ber-
sama ke tanah Sion, di atas tanah 
yang telah Aku beli dengan uang 
yang telah dipersucikan bagi-ku.

23 Dan biarlah seluruh jemaat 
mengutus para pria bijak dengan 
uang mereka, dan a membeli tanah 
bahkan seperti yang telah Aku pe-
rintahkan kepada mereka.

24 Dan sejauh musuh-ku datang 
melawanmu untuk menghalaumu 
dari a tanah-ku yang baik, yang te-
lah Aku persucikan untuk menjadi 
tanah Sion, bahkan dari tanahmu 
sendiri setelah kesaksian ini, yang 
telah kamu bawa di hadapan-ku 
menentang mereka, kamu hendak-
nya mengutuk mereka.

25 Dan siapa pun yang kamu 
kutuk, akan Aku kutuk, dan kamu 
hendaknya membalaskan bagi-ku 
terhadap musuh-ku.

26 Dan kehadiran-ku akan ber-
ada bersamamu bahkan dalam 
a membalaskan bagi-ku terhadap 
musuh-ku, sampai angkatan ketiga 

 16 a kel. 3:2–10;  
A&P 107:91–92. 
PTS musa.

 17 a PTS Abraham—Benih 
keturunan Abraham; 
Perjanjian Abraham.

 19 a PTS malaikat.

  b A&P 84:18–24.
 20 a kel. 14:19–20.
  b A&P 100:13.
 21 a A&P 101:55–58.
  b PTS kebun Anggur 

Tuhan.
 22 a A&P 35:13–14;  

105:16, 29–30.
 23 a A&P 42:35–36; 

57:5–7; 58:49–51; 
101:68–74.

 24 a A&P 29:7–8; 
45:64–66; 57:1–2.

 26 a A&P 97:22.
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dan keempat dari mereka yang 
membenci-ku.

27 Janganlah biarkan seorang pun 
takut untuk menyerahkan nyawa-
nya demi kepentingan-ku; karena 
barang siapa a menyerahkan nya-
wanya demi kepentingan-ku akan 
mendapatkannya kembali.

28 Dan barang siapa tidak bersedia 
untuk menyerahkan nyawanya 
demi kepentingan-ku bukanlah 
murid-ku.

29 Adalah kehendak-ku bahwa 
hamba-ku a Sidney Rigdon hendak-
nya mengangkat suaranya di dalam 
jemaat di kawasan-kawasan sebelah 
timur, dalam mempersiapkan jemaat 
untuk menaati perintah-perintah 
yang telah Aku berikan kepada 
mereka mengenai pemulihan dan 
penebusan Sion.

30 Adalah kehendak-ku bahwa 
hamba-ku Parley P. a Pratt dan 
hamba-ku lyman Wight hendaknya 
tidak kembali ke tanah saudara-
saudara mereka, sampai mereka 
telah mendapatkan rombongan 
untuk pergi ke tanah Sion, dengan 
bersepuluh, atau dengan berdua-
puluh, atau dengan berlimapuluh, 
atau dengan berseratus, sampai 
mereka telah mendapatkan jum-
lah lima ratus dari b kekuatan seisi 
rumah-ku.

31 lihatlah inilah kehendak-ku; 
mintalah dan kamu akan mene-
rima; tetapi manusia a tidak selalu 
melakukan kehendak-ku.

32 Oleh karena itu, jika kamu ti-
dak bisa mendapatkan lima ratus, 
berupayalah dengan tekun agar 
barangkali kamu boleh mendapat-
kan tiga ratus.

33 Dan jika kamu tidak bisa men-
dapatkan tiga ratus, berupayalah 
dengan tekun agar barangkali kamu 
boleh mendapatkan seratus.

34 Tetapi sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, sebuah perintah 
Aku berikan kepadamu, agar kamu 
hendaknya tidak pergi ke tanah 
Sion sampai kamu telah menda-
patkan seratus dari kekuatan seisi 
rumah-ku, untuk pergi bersamamu 
ke tanah Sion.

35 Oleh karena itu, seperti yang 
Aku firmankan kepadamu, min-
talah dan kamu akan menerima; 
berdoalah dengan sungguh-sung-
guh agar barangkali hamba-ku 
Joseph Smith, Jun., boleh pergi 
bersamamu, dan mengetuai di te-
ngah umat-ku, dan mengorganisasi 
kerajaan-ku di atas a tanah yang 
dipersucikan, dan menegakkan 
anak-anak Sion di atas hukum dan 
perintah yang telah dan yang akan 
diberikan kepadamu.

36 Semua kemenangan dan kemu-
liaan akan didatangkan kepadamu 
melalui a ketekunan, kesetiaan dan 
b doa-doamu dengan iman.

37 Biarlah hamba-ku Parley P. 
Pratt melakukan perjalanan bersama 
hamba-ku Joseph Smith, Jun.

38 Biarlah hamba-ku lyman Wight 

 27 a mat. 10:39;  
luk. 9:24;  
A&P 98:13–15; 
124:54.

 29 a PTS Sidney Rigdon.
 30 a PTS Parley Parker 

Pratt.
  b A&P 101:55.

 31 a A&P 82:10.
 35 a A&P 84:31.
 36 a PTS ketekunan.
  b A&P 104:79–82.
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melakukan perjalanan bersama 
hamba-ku Sidney Rigdon.

39 Biarlah hamba-ku Hyrum Smith 
melakukan perjalanan bersama 
hamba-ku Frederick g. Williams.

40 Biarlah hamba-ku Orson Hyde 
melakukan perjalanan bersama 
hamba-ku Orson Pratt, ke mana 

pun hamba-ku Joseph Smith, Jun., 
akan nasihati mereka, untuk men-
dapatkan penggenapan perintah-
perintah ini yang telah Aku berikan 
kepadamu, dan tinggalkan sisanya 
dalam tangan-ku. Demikianlah. 
Amin.

BAgiAn 104

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, 23 April 1834, mengenai 
ordo gabungan, atau tata tertib Gereja demi manfaat yang miskin (History of 
the Church, 2:54–60). Kejadiannya yaitu sebuah pertemuan dewan Presidensi 
Utama dan imam tinggi yang lain, yang di dalamnya kebutuhan duniawi yang 
mendesak dari umat telah diberikan pertimbangan. Ordo gabungan di Kirtland 
mesti untuk sementara waktu dibubarkan dan diorganisasi kembali, dan harta 
milik sebagai tugas pengawasan mesti dibagi di antara para anggota ordo.

1–10, Para Orang Suci yang melang-
gar terhadap ordo gabungan akan 
dikutuk; 11–16, Tuhan menyediakan 
bagi para Orang Suci-Nya dengan 
cara-Nya sendiri; 17–18, Hukum 
Injil mengatur pengurusan bagi yang 
miskin; 19–46, Tugas pengawasan 
dan berkat-berkat berbagai saudara 
ditunjuk; 47–53, Ordo gabungan 
di Kirtland dan ordo di Sion mesti 
dikerjakan secara terpisah; 54–66, 
Perbendaharaan sakral Tuhan didi-
rikan untuk pencetakan tulisan suci; 
67–77, Perbendaharaan umum ordo 
gabungan mesti dikerjakan atas dasar 
persetujuan bersama; 78–86, Mereka 
yang di dalam ordo gabungan mesti 
membayar semua utang mereka, dan 
Tuhan akan membebaskan mereka dari 
penawanan keuangan.

SESUnggUHnYA Aku ber-
firman kepadamu, teman-te-

man-ku, Aku memberi kepadamu 
nasihat, dan sebuah perintah, me-
ngenai semua harta milik kepunyaan 
ordo yang Aku perintahkan untuk 
diorganisasi dan ditegakkan, untuk 
menjadi sebuah a ordo gabungan, 
dan ordo abadi demi manfaat ge-
reja-ku, dan demi keselamatan 
manusia sampai Aku datang—

2 Dengan janji yang langgeng 
dan tak terubahkan, bahwa sejauh 
mereka yang Aku perintahkan setia 
mereka akan diberkati dengan suatu 
perlipatan berkat;

3 Tetapi sejauh mereka tidak setia 
mereka dekat pada kutukan.

4 Oleh karena itu, sejauh sebagian 
hamba-ku belum menaati perintah, 

104 1 a A&P 78:3–15. PTS Ordo gabungan.
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tetapi telah melanggar perjanjian 
melalui a keserakahan, dan dengan 
perkataan yang dibuat-buat, Aku 
telah mengutuk mereka dengan 
kutukan yang sangat parah dan 
memilukan.

5 karena Aku, Tuhan, telah me-
netapkan dalam hati-ku, bahwa 
sejauh siapa pun yang termasuk 
dalam ordo didapati sebagai pe-
langgar, atau, dengan perkataan 
lain, melanggar perjanjian yang 
dengannya kamu terikat, dia akan 
dikutuk dalam kehidupannya, dan 
akan diinjak-injak oleh siapa yang 
Aku kehendaki;

6 karena Aku, Tuhan, tidak mau 
a diejek dalam hal-hal ini—

7 Dan semua ini agar yang tak 
berdosa di antara kamu boleh tidak 
dihukum bersama yang tidak saleh; 
dan agar yang bersalah di antara 
kamu boleh tidak lolos; karena, 
Aku, Tuhan, telah menjanjikan 
kepadamu a mahkota kemuliaan di 
sisi kanan-ku.

8 Oleh karena itu, sejauh kamu 
didapati sebagai pelanggar, kamu ti-
dak dapat lolos dari kemurkaan-ku 
dalam kehidupanmu.

9 Sejauh kamu a disingkirkan untuk 
pelanggaran, kamu tidak dapat lolos 
dari b hajaran c Setan sampai hari 
penebusan.

10 Dan Aku sekarang memberi 
kepadamu kuasa sejak tepat jam 

ini, bahwa jika siapa pun di antara 
kamu, dari ordo, didapati sebagai 
pelanggar dan tidak bertobat dari 
kejahatan, maka kamu hendaknya 
menyerahkannya pada hajaran 
Setan; dan dia tidak akan memiliki 
kuasa untuk a membawa kejahatan 
ke atas dirimu.

11 Adalah kebijaksanaan di dalam 
Aku; oleh karena itu, sebuah perin-
tah Aku berikan kepadamu, bahwa 
kamu hendaknya mengatur dirimu 
dan menetapkan setiap orang a tugas 
pengawasannya;

12 Agar setiap orang boleh mem-
berikan laporan kepada-ku tentang 
tugas pengawasan yang ditetapkan 
baginya.

13 karena adalah arif bahwa Aku, 
Tuhan, akan menjadikan setiap 
orang a bertanggung jawab, se-
bagai b petugas pengawasan atas 
berkat-berkat duniawi, yang telah 
Aku jadikan dan persiapkan bagi 
makhluk-ku.

14 Aku, Tuhan, merentangkan 
langit, dan a membangun bumi, 
bahkan b karya tangan-ku; dan 
segala sesuatu di dalamnya adalah 
milik-ku.

15 Dan adalah tujuan-ku untuk 
menyediakan bagi para orang su-
ci-ku, karena segala sesuatu adalah 
milik-ku.

16 Tetapi itu mestilah perlu dila-
kukan dengan a cara-ku sendiri; dan 

 4 a PTS Damba, 
mendambakan.

 6 a gal. 6:7–9.
 7 a Yes. 62:3;  

A&P 76:56. 
PTS kemuliaan.

 9 a PTS Ekskomunikasi.

  b A&P 82:21.
  c PTS iblis.
 10 a A&P 109:25–27.
 11 a A&P 42:32.  

PTS Petugas 
Pengawasan.

 13 a PTS Tanggung Jawab.

  b A&P 72:3–5, 16–22.
 14 a Yes. 42:5; 45:12. 

PTS Penciptaan.
  b mzm. 19:2; 24:1.
 16 a A&P 105:5.  

PTS kesejahteraan. 
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lihatlah inilah cara yang telah Aku, 
Tuhan, tetapkan untuk menyediakan 
bagi para orang suci-ku, agar yang 
b miskin akan dipermuliakan, dimana 
yang kaya dijadikan rendah.

17 karena a bumi penuh adanya, 
dan ada cukup dan berlebih-lebih; 
ya, Aku mempersiapkan segala sesu-
atu, dan telah memberikan kepada 
anak-anak manusia untuk menjadi 
b juru kuasa bagi diri mereka.

18 Oleh karena itu, jika siapa pun 
akan mengambil dari a kelimpahan 
yang telah Aku jadikan, dan tidak 
memberikan bagiannya, menurut 
b hukum injil-ku, kepada yang 
c miskin dan yang membutuhkan, 
dia akan, bersama yang jahat, meng-
angkat matanya di dalam d neraka, 
dalam siksaan.

19 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, menge-
nai harta milik a ordo—

20 Biarlah untuk hamba-ku Sidney 
Rigdon ditetapkan baginya tempat 
di mana dia sekarang bertempat 
tinggal, dan lahan penyamakan 
kulit untuk tugas pengawasannya, 
untuk tunjangannya saat dia bekerja 
di dalam kebun anggur-ku, bahkan 
seperti yang Aku kehendaki, ketika 
Aku akan perintahkan kepadanya.

21 Dan biarlah segala sesuatu di-
lakukan menurut nasihat ordo, dan 
persetujuan terpadu atau suara ordo, 
yang berdiam di tanah kirtland.

22 Dan tugas pengawasan dan 

berkat ini, Aku, Tuhan, anuge-
rahkan ke atas hamba-ku Sidney 
Rigdon untuk sebuah berkat ke atas 
dirinya, dan benih keturunannya 
setelah dia;

23 Dan Aku akan melipatganda-
kan berkat-berkat ke atas dirinya, 
sejauh dia akan merendahkan hati 
di hadapan-ku.

24 Dan lagi, biarlah hamba-ku 
martin Harris ditetapkan baginya, 
untuk tugas pengawasannya, lahan 
dari tanah yang hamba-ku John 
Johnson dapatkan dalam pertukaran 
dengan warisannya terdahulu, 
untuknya dan benih keturunannya 
setelah dia;

25 Dan sejauh dia setia, Aku akan 
melipatgandakan berkat-berkat ke 
atas dirinya dan benih keturunan-
nya setelah dia.

26 Dan biarlah hamba-ku martin 
Harris membaktikan uangnya untuk 
pemakluman firman-ku, menurut 
yang akan hamba-ku Joseph Smith, 
Jun., arahkan.

27 Dan lagi, biarlah hamba-ku 
Frederick g. Williams memiliki 
tempat yang di atasnya dia sekarang 
berdiam.

28 Dan biarlah hamba-ku Oliver 
Cowdery memiliki lahan yang terpi-
sah bersebelahan dengan rumah itu, 
yang mesti untuk kantor percetakan, 
yang adalah lahan nomor satu, dan 
juga lahan yang di atasnya ayahnya 
bertempat tinggal.

 16 b 1 Sam. 2:7–8;  
luk. 1:51–53;  
A&P 88:17.

 17 a A&P 59:16–20. 
PTS Bumi.

  b PTS Hak Pilihan.
 18 a luk. 3:11;  

Yak. 2:15–16.
  b A&P 42:30.
  c Ams. 14:21;  

mosia 4:26;  
A&P 52:40.

  d luk. 16:20–31.
 19 a PTS Ordo gabungan. 
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29  Dan b iar lah  hamba-ku 
Frederick g. Williams dan Oliver 
Cowdery memiliki kantor per-
cetakan dan segala sesuatu yang 
berkaitan dengannya.

30 Dan ini akan menjadi tugas 
pengawasan mereka yang akan 
ditetapkan bagi mereka.

31 Dan sejauh mereka setia, li-
hatlah Aku akan memberkati, dan 
melipatgandakan berkat-berkat ke 
atas diri mereka.

32 Dan inilah awal tugas penga-
wasan yang telah Aku tetapkan bagi 
mereka, untuk mereka dan benih 
keturunan mereka setelah mereka.

33 Dan, sejauh mereka setia, Aku 
akan melipatgandakan berkat-
berkat ke atas diri mereka dan 
benih keturunan mereka setelah 
mereka, bahkan suatu perlipatan 
berkat.

34 Dan lagi, biarlah hamba-ku 
John Johnson memiliki rumah 
yang di dalamnya dia tinggal, 
dan warisan, semua kecuali tanah 
yang telah dicadangkan untuk 
a pembangunan rumah-rumah-ku, 
yang berkaitan dengan warisan 
itu, dan lahan-lahan itu yang telah 
disebutkan bagi hamba-ku Oliver 
Cowdery.

35 Dan sejauh dia setia, Aku akan 
melipatgandakan berkat-berkat ke 
atas dirinya.

36 Dan adalah kehendak-ku bahwa 
dia hendaknya menjual lahan-lahan 
yang terpisah untuk pembangunan 
kota para orang suci-ku, sejauh itu 

akan disingkapkan kepadanya oleh 
a suara Roh, dan menurut nasihat 
ordo, dan melalui suara ordo.

37 Dan inilah awal tugas peng-
awasan yang telah Aku tetapkan 
baginya, sebagai sebuah berkat 
baginya dan benih keturunannya 
setelah dia.

38 Dan sejauh dia setia, Aku akan 
melipatgandakan suatu perlipatan 
berkat ke atas dirinya.

39 Dan lagi, biarlah untuk ham-
ba-ku newel k. a Whitney dite-
tapkan baginya rumah-rumah 
dan lahan di mana dia sekarang 
bertempat tinggal, dan lahan dan 
bangunan yang di atasnya usaha 
dagang itu berdiri, dan juga lahan 
yang berada di penjuru selatan 
usaha dagang itu, dan juga lahan 
yang di atasnya tempat pembuatan 
garam abu terletak.

40 Dan semua ini telah Aku te-
tapkan bagi hamba-ku newel k. 
Whitney untuk tugas pengawasan-
nya, sebagai sebuah berkat ke atas 
dirinya dan benih keturunannya 
setelah dia, demi manfaat usaha 
dagang dari ordo-ku yang telah 
Aku tegakkan untuk pasak-ku di 
tanah kirtland.

41 Ya, sesungguhnya, inilah tugas 
pengawasan yang telah Aku tetap-
kan bagi hamba-ku n. k. Whitney, 
bahkan seluruh usaha dagang ini, 
dia dan a juru kuasanya, dan benih 
keturunannya setelah dia.

42 Dan sejauh dia setia dalam 
menaati perintah-perintah-ku, 

 34 a A&P 94:3, 10.
 36 a PTS Wahyu.

 39 a PTS newel k. 
Whitney.

 41 a A&P 84:112–113.
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yang telah Aku berikan kepadanya, 
Aku akan melipatgandakan berkat-
berkat ke atas dirinya dan benih 
keturunannya setelah dia, bahkan 
suatu perlipatan berkat.

43 Dan lagi, biarlah untuk ham-
ba-ku Joseph Smith, Jun., ditetapkan 
baginya lahan yang terpisah untuk 
pembangunan rumah-ku, yang 
adalah dua ratus meter panjangnya 
dan enam puluh lebarnya, dan juga 
warisan yang di atasnya ayahnya 
sekarang bertempat tinggal;

44 Dan inilah awal tugas peng-
awasan yang telah Aku tetapkan 
baginya, sebagai sebuah berkat 
ke atas dirinya, dan ke atas diri 
ayahnya.

45 karena lihatlah, Aku telah 
mencadangkan suatu warisan bagi 
a ayahnya, untuk tunjangannya; oleh 
karena itu dia akan diperhitungkan 
di dalam rumah hamba-ku Joseph 
Smith, Jun.

46 Dan Aku akan melipatgandakan 
berkat-berkat ke atas rumah ham-
ba-ku Joseph Smith, Jun., sejauh 
dia setia, bahkan suatu perlipatan 
berkat.

47 Dan sekarang, sebuah perintah 
Aku berikan kepadamu mengenai 
Sion, bahwa kamu tidak akan lagi 
terikat sebagai sebuah ordo ga-
bungan kepada saudara-saudaramu 
di Sion, kecuali dengan cara ini—

48 Setelah kamu diorganisasi, 
kamu akan disebut Ordo gabungan 
a Pasak Sion, kota kirtland. Dan 
saudara-saudaramu, setelah mereka 

diorganisasi, akan disebut Ordo 
gabungan kota Sion.

49 Dan mereka hendaknya dior-
ganisasi dalam nama-nama mereka 
sendiri, dan dalam nama mereka 
sendiri; dan mereka hendaknya 
melakukan urusan mereka dalam 
nama mereka sendiri, dan dalam 
nama-nama mereka sendiri;

50 Dan kamu hendaknya mela-
kukan urusanmu dalam namamu 
sendiri, dan dalam nama-namamu 
sendiri.

51 Dan ini telah Aku perintah-
kan untuk dilakukan demi ke-
selamatanmu, dan juga demi 
keselamatan mereka, sebagai akibat 
dari a dihalaunya mereka keluar dan 
apa yang akan datang.

52 karena a perjanjian-perjanjian 
itu dilanggar melalui pelanggaran, 
dengan b keserakahan dan perkataan 
yang dibuat-buat—

53 Oleh karena itu, kamu dibubar-
kan sebagai sebuah ordo gabungan 
bersama saudara-saudaramu, se-
hingga kamu tidak terikat kecuali 
sampai jam ini kepada mereka, 
kecuali dengan cara ini, seperti yang 
Aku firmankan, dengan pinjaman 
sebagaimana yang disepakati oleh 
ordo ini dalam dewan, sebagaimana 
keadaanmu akan izinkan dan suara 
dewan arahkan.

54 Dan lagi, sebuah perintah Aku 
berikan kepadamu mengenai tugas 
pengawasanmu yang telah Aku 
tetapkan bagimu.

55 lihatlah, semua harta milik ini 

 45 a A&P 90:20.  
PTS Joseph Smith, Sr.

 48 a A&P 82:13;  

94:1; 109:59. 
PTS Pasak.

 51 a A&P 109:47.

 52 a PTS Perjanjian.
  b PTS Damba, 

mendambakan.
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adalah milik-ku, atau bila tidak 
imanmu sia-sia, dan kamu didapati 
sebagai orang munafik, dan perjanji-
an-perjanjian yang telah kamu buat 
kepada-ku dilanggar;

56 Dan jika harta milik itu adalah 
milik-ku, maka kamu adalah a pe-
tugas pengawasan; jika tidak kamu 
bukanlah petugas pengawasan.

57 Tetapi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku telah me-
netapkanmu untuk menjadi petugas 
pengawasan atas rumah-ku, bahkan 
petugas pengawasan tentunya.

58 Dan untuk tujuan ini telah Aku 
perintahkan kepadamu untuk meng-
atur dirimu, bahkan untuk mencetak 
a firman-ku, kegenapan tulisan 
suci-ku, wahyu-wahyu yang telah 
Aku berikan kepadamu, dan yang 
akan Aku, setelah ini, dari waktu ke 
waktu berikan kepadamu—

59 Untuk tujuan pembangunan 
gereja dan kerajaan-ku di atas bumi, 
dan untuk mempersiapkan umat-ku 
untuk a waktu ketika Aku akan b ber-
diam bersama mereka, yang sudah 
di depan mata.

60 Dan kamu hendaknya memper-
siapkan bagi dirimu sebuah tempat 
untuk perbendaharaan, dan mem-
persucikannya demi nama-ku.

61 Dan kamu hendaknya mene-
tapkan seorang di antara kamu 
untuk mengawasi perbendaharaan 
itu, dan dia akan ditetapkan pada 
berkat ini.

62 Dan hendaknya ada sebuah 
meterai di atas perbendaharaan 

itu, dan segala sesuatu yang sakral 
hendaknya diserahkan ke dalam 
perbendaharaan; dan tak seorang 
pun di antara kamu akan menye-
butnya miliknya sendiri, atau bagian 
mana pun darinya, karena itu akan 
menjadi kepunyaanmu semua de-
ngan suara bulat.

63 Dan Aku memberikannya ke-
padamu sejak tepat jam ini; dan 
sekarang pastikanlah itu, bahwa 
kamu pergi dan menggunakan 
tugas pengawasan yang telah Aku 
tetapkan bagimu, terkecuali apa 
yang sakral, untuk tujuan pence-
takan apa yang sakral ini seperti 
yang telah Aku firmankan.

64 Dan a faedah apa yang sakral 
hendaknya disimpan di dalam per-
bendaharaan, dan sebuah meterai 
hendaknya berada di atasnya; dan 
itu hendaknya tidak digunakan atau 
dikeluarkan dari perbendaharaan 
oleh siapa pun, tidak juga hendak-
nya meterai dilepaskan yang akan 
ditempatkan di atasnya, kecuali 
melalui suara ordo, atau melalui 
perintah.

65 Dan demikianlah hendak-
nya kamu memelihara faedah apa 
yang sakral di dalam perbenda-
haraan, untuk tujuan yang sakral 
dan kudus.

66 Dan ini hendaknya disebut 
perbendaharaan sakral Tuhan; dan 
sebuah meterai hendaknya disimpan 
di atasnya agar boleh menjadi kudus 
dan dipersucikan bagi Tuhan.

67 Dan lagi, hendaknya ada 

 56 a PTS Petugas 
Pengawasan.

 58 a PTS Terjemahan 

Joseph Smith (TJS).
 59 a PTS milenium.
  b A&P 1:35–36; 29:9–11.

 64 a YAiTU keuntungan, 
atau hasil penjualan.
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perbendaharaan yang lain diper-
siapkan, dan seorang bendahara-
wan ditetapkan untuk mengawasi 
perbendaharaan itu, dan sebuah 
meterai hendaknya ditempatkan 
di atasnya;

68 Dan semua uang yang kamu 
terima dalam tugas pengawasanmu, 
dengan meningkatkan harta milik 
yang telah Aku tetapkan bagimu, 
dalam rumah, atau dalam tanah, 
atau dalam ternak, atau dalam 
segala sesuatu kecuali itu tulisan 
yang kudus dan sakral, yang telah 
Aku cadangkan bagi diri-ku untuk 
tujuan yang kudus dan sakral, akan 
dilempar ke dalam perbendaharaan 
secepat kamu menerima uang, 
dalam ratusan, atau dalam lima-
puluhan, atau dalam duapuluhan, 
atau dalam sepuluhan, atau dalam 
limaan.

69 Atau dengan perkataan lain, 
jika siapa pun di antara kamu men-
dapatkan lima dolar biarlah dia 
melemparkannya ke dalam perben-
daharaan; atau jika dia mendapat-
kan sepuluh, atau dua puluh, atau 
lima puluh, atau seratus, biarlah dia 
melakukannya demikian juga;

70 Dan janganlah biarkan seorang 
pun di antara kamu mengatakan 
bahwa itu adalah miliknya; karena 
itu hendaknya tidak disebut milik-
nya, tidak juga bagian mana pun 
darinya.

71 Dan hendaknya tidak ada ba-
gian mana pun darinya yang di-
gunakan, atau dikeluarkan dari 
perbendaharaan, kecuali melalui 

suara dan persetujuan bersama 
ordo.

72 Dan ini akan menjadi suara 
dan persetujuan bersama ordo—
bahwa siapa pun di antara kamu 
mengatakan kepada bendahara-
wan: Aku membutuhkan ini un-
tuk menolongku dalam tugas 
pengawasanku—

73 Jika itu lima dolar, atau jika itu 
sepuluh dolar, atau dua puluh, atau 
lima puluh, atau seratus, benda-
harawan akan memberikan kepa-
danya jumlah yang dia butuhkan 
untuk menolongnya dalam tugas 
pengawasannya—

74 Sampai dia didapati sebagai 
pelanggar, dan itu dinyatakan di 
hadapan dewan ordo dengan gam-
blang bahwa dia adalah petugas 
pengawasan yang tidak setia dan 
yang a tidak bijak.

75 Tetapi sepanjang dia dalam 
penemanan yang penuh, dan setia 
dan bijak dalam tugas pengawasan-
nya, ini akan menjadi buktinya bagi 
bendaharawan agar bendaharawan 
itu hendaknya tidak menahan.

76 Tetapi dalam perkara adanya 
pelanggaran, bendaharawan hen-
daknya tunduk kepada dewan dan 
suara ordo.

77 Dan dalam perkara benda-
harawan didapati sebagai petugas 
pengawasan yang tidak setia dan 
yang tidak bijak, dia hendaknya 
tunduk kepada dewan dan suara 
ordo, dan hendaknya dikeluarkan 
dari tempatnya, dan a yang lain akan 
ditetapkan sebagai penggantinya.

 74 a luk. 16:1–12.  77 a A&P 107:99–100.
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78 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, mengenai 
utangmu—lihatlah adalah kehen-
dak-ku bahwa kamu hendaknya 
a membayar seluruh b utangmu.

79 Dan adalah kehendak-ku 
bahwa kamu hendaknya a meren-
dahkan hatimu di hadapan-ku, dan 
mendapatkan berkat ini melalui 
b ketekunan dan kerendahan hati 
dan doamu dengan iman.

80 Dan sejauh kamu tekun dan 
rendah hati, dan menjalankan a doa 
dengan iman, lihatlah, Aku akan 
melunakkan hati mereka kepada 
siapa kamu berutang, sampai Aku 
akan mengirim sarana kepadamu 
untuk pembebasanmu.

81 Oleh karena itu tulislah dengan 
cepat ke new York dan tulislah 
menurut apa yang akan didikte-
kan oleh a Roh-ku; dan Aku akan 
melunakkan hati mereka kepada 
siapa kamu berutang, agar akan 
diambil dari pikiran mereka untuk 
membawa kesengsaraan ke atas 
dirimu.

82 Dan sejauh kamu a rendah hati 
dan setia dan memanggil nama-ku, 

lihatlah, Aku akan memberimu 
b kemenangan.

83 Aku memberi kepadamu sebuah 
janji, bahwa kamu akan dibebaskan 
sekali ini dari penawananmu.

84 Sejauh kamu mendapatkan su-
atu peluang untuk meminjam uang 
dalam ratusan, atau ribuan, bahkan 
sampai kamu akan meminjam cu-
kup untuk membebaskan dirimu 
dari penawanan, itu adalah hak 
istimewamu.

85 Dan jaminkanlah harta milik 
yang telah Aku taruh ke dalam ta-
nganmu, sekali ini, dengan membe-
rikan namamu melalui persetujuan 
bersama atau yang lain, seperti yang 
akan tampaknya baik bagimu.

86 Aku memberi kepadamu hak 
istimewa ini, sekali ini; dan lihatlah, 
jika kamu memulai untuk mela-
kukan hal-hal ini yang telah Aku 
letakkan di hadapanmu, menurut 
perintah-perintah-ku, segala sesu-
atu ini adalah milik-ku, dan kamu 
adalah petugas pengawasan-ku, 
dan majikan tidak akan membiar-
kan rumah-nya dibongkar. Demi-
kianlah. Amin.

BAgiAn 105

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di dekat Sungai Fishing, 
Missouri, 22 Juni 1834 (History of the Church, 2:108–111). Kekerasan ge-
rombolan perusuh melawan para Orang Suci di Missouri telah meningkat, dan 
kelompok yang terorganisasi dari beberapa kabupaten telah memaklumkan maksud 
mereka untuk menghancurkan umat. Nabi telah datang dari Kirtland sebagai 

 78 a A&P 42:54.
  b PTS Utang.
 79 a PTS Rendah Hati, 

kerendahan Hati.

  b PTS ketekunan.
 80 a Yak. 5:15.
 81 a PTS Roh kudus.
 82 a luk. 14:11;  

A&P 67:10.
  b A&P 103:36.
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kepala rombongan yang dikenal sebagai Kamp Sion, membawa pakaian dan per-
bekalan. Saat rombongan ini berkemah di dekat Sungai Fishing, Nabi menerima  
wahyu ini.

1–5, Sion akan dibangun dengan kesepa-
danan terhadap hukum selestial; 6–13, 
Penebusan Sion ditangguhkan untuk 
suatu masa yang singkat; 14–19, Tuhan 
akan berperang bagi pertempuran Sion; 
20–26, Para Orang Suci mesti bijak dan 
tidak sesumbar tentang pekerjaan yang 
dahsyat sewaktu mereka berkumpul; 
27–30, Tanah di Jackson dan kabupa-
ten yang berdekatan hendaknya dibeli; 
31–34, Para penatua mesti menerima 
pemberkahan di dalam rumah Tuhan 
di Kirtland; 35–37, Para Orang Suci 
baik yang dipanggil maupun dipilih 
akan dikuduskan; 38–41, Para Orang 
Suci mesti mengangkat suatu panji 
perdamaian kepada dunia.

SESUnggUHnYA Aku ber-
firman kepadamu yang telah 

berhimpun bersama agar kamu 
boleh mendapat tahu kehendak-ku 
mengenai a penebusan dari umat-ku 
yang sengsara—

2 lihatlah, Aku berfirman kepa-
damu, seandainya bukan karena 
a pelanggaran umat-ku, berfirman 
mengenai gereja dan bukan indi-
vidu, mereka bisa telah ditebus 
bahkan sekarang.

3 Tetapi lihatlah, mereka belum 
belajar untuk menjadi patuh pada 
apa yang Aku tuntut dari tangan 
mereka, tetapi penuh dengan segala 

macam kejahatan, dan tidak a mem-
berikan harta kekayaan mereka, 
sebagaimana sepatutnya orang suci, 
kepada yang miskin dan sengsara 
di antara mereka;

4 Dan tidak a dipersatukan menu-
rut persatuan yang dituntut oleh 
hukum kerajaan selestial;

5 Dan a Sion tidak dapat dibangun 
b kecuali berdasarkan asas-asas c hu-
kum kerajaan selestial; jika tidak 
Aku tidak dapat menerimanya bagi 
diri-ku.

6 Dan umat-ku mestilah perlu 
a didera sampai mereka belajar 
b kepatuhan, jika itu mestilah perlu, 
melalui apa yang mereka derita.

7 Aku tidak berfirman mengenai 
mereka yang ditetapkan untuk 
memimpin umat-ku, yang adalah 
para a penatua pertama gereja-ku, 
karena mereka tidak semua berada 
di bawah penghukuman ini;

8 Tetapi Aku berfirman mengenai 
jemaat-jemaat-ku di luar daerah—
ada banyak yang akan berkata: Di 
manakah Allah mereka? lihatlah, 
Dia akan membebaskan mereka 
pada waktu kesusahan, jika tidak 
kita tidak akan pergi ke Sion, dan 
akan menahan uang kita.

9 Oleh karena itu, sebagai akibat 
dari a pelanggaran umat-ku, ada-
lah arif menurut-ku bahwa para 

105 1 a A&P 100:13.
 2 a A&P 104:4–5, 52.
 3 a kis. 5:1–11;  

A&P 42:30. 
PTS mempersucikan.

 4 a A&P 78:3–7.
 5 a PTS Sion.
  b A&P 104:15–16.
  c A&P 88:22.
 6 a A&P 95:1–2. 

PTS Penderaan.
  b PTS Patuh, 

kepatuhan.
 7 a A&P 20:2–3.
 9 a A&P 103:4.
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penatua-ku hendaknya menunggu 
untuk suatu masa yang singkat 
untuk penebusan Sion—

10 Agar diri mereka boleh diper-
siapkan, dan agar umat-ku boleh 
diajar dengan lebih sempurna, 
dan memperoleh pengalaman, dan 
mengetahui dengan lebih sempurna 
mengenai a kewajiban mereka, dan 
apa yang Aku tuntut dari tangan 
mereka.

11 Dan ini tidak dapat didatangkan 
sampai para a penatua-ku b diberkahi 
dengan kuasa dari tempat yang 
tinggi.

12 karena lihatlah, Aku telah mem-
persiapkan pemberkahan dan berkat 
yang besar untuk a dicurahkan ke 
atas diri mereka, sejauh mereka setia 
dan melanjutkan dalam kerendahan 
hati di hadapan-ku.

13 Oleh karena itu adalah arif me-
nurut-ku bahwa para penatua-ku 
hendaknya menunggu untuk suatu 
masa yang singkat, untuk pene-
busan Sion.

14 karena lihatlah, Aku tidak me-
nuntut dari tangan mereka untuk 
berperang bagi pertempuran Sion; 
karena, seperti yang Aku firman-
kan dalam sebuah perintah yang 
terdahulu, demikian pula akan Aku 
genapi—Aku akan a berperang bagi 
pertempuranmu.

15 lihatlah, si a penghancur telah 
Aku utus untuk menghancurkan 

dan melenyapkan musuh-ku; dan 
tidak sampai bertahun-tahun setelah 
ini mereka tidak akan ditinggalkan 
untuk mencemari pusaka-ku, dan 
untuk b menghujat nama-ku di atas 
tanah yang telah Aku c persucikan 
untuk pengumpulan bersama para 
orang suci-ku.

16 lihatlah, Aku telah memerin-
tahkan hamba-ku Joseph Smith, 
Jun., untuk mengatakan kepada a ke-
kuatan seisi rumah-ku, bahkan para 
pejuang-ku, para pemuda-ku, dan 
yang paruh baya, untuk berkumpul 
bersama untuk penebusan umat-ku, 
dan meruntuhkan menara-menara 
musuh-ku, dan mencerai-beraikan 
para b penjaga mereka;

17 Tetapi kekuatan seisi rumah-ku 
belumlah menyimak firman-ku.

18 Tetapi sejauh ada mereka yang 
telah menyimak firman-ku, Aku 
telah mempersiapkan berkat dan 
a pemberkahan bagi mereka, jika 
mereka terus setia.

19 Aku telah mendengar doa-
doa mereka, dan akan menerima 
persembahan mereka; dan adalah 
arif menurut-ku bahwa mereka 
hendaknya dibawa sejauh ini untuk 
pencobaan a iman mereka.

20 Dan sekarang, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, sebuah 
perintah Aku berikan kepadamu, 
bahwa sebanyak yang telah da-
tang kemari, yang dapat tinggal di 

 10 a PTS kewajiban.
 11 a PTS Penatua.
  b A&P 38:32; 95:8. 

PTS Pemberkahan.
 12 a A&P 110.
 14 a Yos. 10:12–14;  

Yes. 49:25;  
A&P 98:37.

 15 a A&P 1:13–14.
  b A&P 112:24–26. 

PTS Hujat, 
Penghujatan.

  c A&P 84:3–4; 103:35.
 16 a A&P 101:55;  

103:22, 30.
  b PTS Berjaga.
 18 a A&P 110:8–10.
 19 a PTS iman.
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daerah sekitarnya, biarlah mereka 
tinggal;

21 Dan mereka yang tidak dapat 
tinggal, yang memiliki keluarga di 
timur, biarlah mereka tinggal untuk 
suatu masa yang singkat, sejauh 
hamba-ku Joseph akan tetapkan 
kepada mereka;

22 karena Aku akan nasihati dia 
mengenai masalah ini, dan segala 
hal apa pun yang akan dia tetapkan 
kepada mereka akan digenapi.

23 Dan biarlah seluruh umat-ku 
yang berdiam di daerah-daerah 
sekitarnya menjadi sangat setia, 
dan penuh doa, dan rendah hati di 
hadapan-ku, dan tidak mengung-
kapkan apa yang telah Aku ungkap-
kan kepada mereka, sampai adalah 
kebijaksanaan di dalam Aku bahwa 
itu hendaknya diungkapkan.

24 Janganlah berbincang tentang 
penghakiman, tidak juga a sesumbar 
tentang iman tidak juga tentang 
pekerjaan yang dahsyat, tetapi 
dengan hati-hati berkumpullah 
bersama, sebanyak yang bisa di satu 
daerah, selaras dengan perasaan 
orang-orang;

25 Dan lihatlah, Aku akan mem-
beri kepadamu kemurahan hati 
dan kasih karunia di mata mereka, 
agar kamu boleh beristirahat da-
lam a kedamaian dan keamanan, 
saat kamu sedang mengatakan ke-
pada orang-orang: laksanakanlah 
penghakiman dan keadilan bagi 

kami menurut hukum, dan berilah 
kami ganti rugi atas ketidakadilan 
terhadap kami.

26 Sekarang, lihatlah, Aku berfir-
man kepadamu, teman-teman-ku, 
dengan jalan ini kamu boleh berke-
nan di mata orang-orang, sampai 
a pasukan israel menjadi sangat 
besar.

27 Dan Aku akan melunakkan hati 
orang-orang, seperti yang Aku laku-
kan pada hati a Firaun, dari waktu 
ke waktu, sampai hamba-ku Joseph 
Smith, Jun., dan para penatua-ku, 
yang telah Aku tetapkan, akan me-
miliki waktu untuk mengumpulkan 
kekuatan seisi rumah-ku,

28 Dan untuk mengutus para a pria 
bijak, untuk menggenapi apa yang 
telah Aku perintahkan mengenai 
b pembelian seluruh tanah di Jackson 
County yang dapat dibeli, dan di 
kabupaten yang berdekatan di 
sekitarnya.

29 karena adalah kehendak-ku 
bahwa tanah ini hendaknya dibeli; 
dan setelah itu dibeli agar para 
orang suci-ku hendaknya memiliki-
nya menurut hukum-hukum a per-
sucian yang telah Aku berikan.

30 Dan setelah tanah ini dibeli, 
Aku akan menganggap a pasukan 
israel tak bersalah dalam meng-
ambil kepemilikan tanah mereka 
sendiri, yang mereka telah beli 
sebelumnya dengan uang mereka, 
dan tentang meruntuhkan menara-

 24 a A&P 84:73. 
PTS kesombongan.

 25 a PTS Damai, 
kedamaian.

 26 a Yl. 2:11.

 27 a kej. 47:1–12.
 28 a A&P 101:73.
  b A&P 42:35–36.
 29 a A&P 42:30. 

 PTS mempersucikan; 

Ordo gabungan.
 30 a A&P 35:13–14; 101:55; 

103:22, 26. 
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menara musuh-ku yang mungkin 
berada di atas diri mereka, dan 
mencerai-beraikan para pengawas 
mereka, dan b membalaskan bagi-ku 
musuh-ku sampai angkatan ketiga 
dan keempat dari mereka yang 
membenci-ku.

31 Tetapi pertama biarlah pa-
sukan-ku menjadi sangat besar, 
dan biarlah itu a dikuduskan di 
hadapan-ku, agar boleh menjadi 
cemerlang bagaikan matahari, dan 
jernih bagaikan b bulan, dan agar 
benderanya boleh menakutkan bagi 
segala bangsa;

32 Agar kerajaan-kerajaan di dunia 
ini boleh didesak untuk mengakui 
bahwa kerajaan Sion adalah sung-
guh-sungguh a kerajaan Allah kita 
dan kristus-nya; oleh karena itu, 
marilah kita menjadi b tunduk pada 
hukum-hukumnya.

33 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, adalah arif menurut-ku 
bahwa para penatua pertama gere-
ja-ku hendaknya menerima a pem-
berkahan mereka dari tempat yang 
tinggi di dalam rumah-ku, yang 
telah Aku perintahkan untuk di-
bangun demi nama-ku di tanah 
kirtland.

34 Dan biarlah perintah-perin-
tah itu yang telah Aku berikan 
mengenai Sion dan a hukumnya 

dilaksanakan dan dipenuhi, setelah 
penebusannya.

35 Telah ada masa a pemanggilan, 
tetapi waktunya telah datang untuk 
masa pemilihan; dan biarlah mereka 
yang dipilih yang b layak.

36 Dan akan dinyatakan kepada 
hamba-ku, melalui suara Roh, 
mereka yang a dipilih; dan mereka 
akan b dikuduskan;

37 Dan sejauh mereka mengi-
kuti a nasihat yang mereka terima, 
mereka akan memperoleh kuasa 
setelah berhari-hari untuk meram-
pungkan segala sesuatu berkaitan 
dengan Sion.

38 Dan lagi Aku berfirman kepa-
damu, mohonkanlah perdamaian, 
bukan hanya kepada orang-orang 
yang telah menghantammu, tetapi 
juga kepada semua orang;

39 Dan angkatlah a panji b perda-
maian, dan buatlah maklumat per-
damaian pada ujung-ujung bumi;

40 Dan buatlah usulan untuk 
perdamaian kepada mereka yang 
telah menghantammu, menurut 
suara Roh yang ada dalam dirimu, 
dan a segala sesuatu akan bekerja 
bersama demi kebaikanmu.

41 Oleh karena itu, setialah; dan 
lihatlah, dan tengoklah, Aku a be-
sertamu bahkan sampai akhir. De-
mikianlah. Amin.

 30 b A&P 97:22.
 31 a PTS Pengudusan.
  b kid. 6:10;  

A&P 5:14; 109:73.
 32 a Why. 11:15.  

PTS kerajaan Allah.
  b PTS Pemerintahan.
 33 a A&P 95:8–9. 

PTS Pemberkahan.

 34 a YAiTU A&P 42 
dikenal sebagai 
“Hukum.”

 35 a PTS Pemanggilan.
  b PTS layak, 

kelayakan.
 36 a A&P 95:5. 

PTS memilih.
  b PTS Pengudusan.

 37 a PTS nasihat.
 39 a PTS Panji.
  b PTS Damai, 

kedamaian.
 40 a Rm. 8:28;  

A&P 90:24; 100:15.
 41 a mat. 28:19–20. 
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BAgiAn 106

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, Ohio, 
25 November 1834 (History of the Church, 2:170–171). Wahyu ini diarahkan 
kepada Warren A. Cowdery, kakak laki-laki Oliver Cowdery.

1–3, Warren A. Cowdery dipanggil 
sebagai pejabat ketua lokal; 4–5, Keda-
tangan Kedua tidak akan mendatangi 
anak-anak terang bagaikan pencuri; 
6–8, Berkat-berkat besar mengikuti 
pelayanan yang setia di dalam Gereja.

ADAlAH kehendak-ku bahwa 
hamba-ku Warren A. Cowdery 

hendaknya ditetapkan dan ditahbis-
kan sebagai imam tinggi ketua atas 
gereja-ku, di tanah a Freedom dan di 
daerah-daerah sekitarnya;

2 Dan hendaknya mengkhotbah-
kan injil abadi-ku, dan mengangkat 
suaranya dan memperingatkan 
orang-orang, tidak hanya di tem-
patnya sendiri, tetapi di kabupaten 
yang berdekatan;

3 Dan membaktikan seluruh wak-
tunya pada pemanggilan yang 
tinggi dan kudus ini, yang sekarang 
Aku berikan kepadanya, a mencari 
dengan tekun b kerajaan surga dan 
kebenarannya, dan segala sesuatu 
yang perlu akan ditambahkan kepa-
danya; karena c pekerja layak akan 
upahnya.

4 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, a kedatangan 

Tuhan b semakin dekat, dan itu men-
datangi dunia bagaikan c pencuri 
pada malam hari—

5 Oleh karena itu, persiapkanlah 
dirimu, agar kamu boleh menjadi 
anak-anak a terang, dan hari itu ti-
dak akan b mendatangimu bagaikan 
pencuri.

6 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, ada sukacita 
di dalam surga ketika hamba-ku 
Warren membungkuk pada tongkat 
rajani-ku, dan memisahkan dirinya 
dari kelicinan manusia;

7 Oleh karena itu, diberkatilah 
hamba-ku Warren, karena Aku akan 
berbelaskasihan kepadanya; dan, 
terlepas dari a kepongahan hatinya, 
Aku akan mengangkatnya sejauh 
dia mau merendahkan hatinya di 
hadapan-ku.

8 Dan Aku akan memberinya a ka-
sih karunia dan keyakinan dengan 
apa dia boleh bertahan; dan jika 
dia melanjutkan untuk menjadi 
saksi yang setia dan terang bagi 
gereja telah Aku persiapkan mah-
kota baginya di dalam b tempat 
tinggal Bapa-ku. Demikianlah.  
Amin.

106 1 a YAiTU kota Freedom, 
new York, dan dae-
rah sekitarnya.

 3 a mat. 6:33.
  b PTS kerajaan Allah.
  c mat. 10:10;  

A&P 31:5.

 4 a Yak. 5:8.
  b PTS Zaman Akhir.
  c 1 Tes. 5:2.
 5 a PTS Terang kristus.
  b Why. 16:15.
 7 a PTS Pongah, 

kepongahan.

 8 a PTS kasih karunia.
  b Yoh. 14:2;  

Eter 12:32–34;  
A&P 59:2; 76:111;  
81:6; 98:18. 
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BAgiAn 107

Wahyu tentang imamat, diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Kirtland, 
Ohio, tertanggal 28 Maret 1835 (History of the Church, 2:209–217). Pada 
tanggal tersebut, Dua Belas bertemu dalam dewan, mengakui kelemahan dan 
kekurangan individu mereka, mengutarakan pertobatan, dan mencari bimbingan 
lebih lanjut dari Tuhan. Mereka hampir berpisah untuk misi ke distrik-distrik 
yang ditentukan. Walaupun penggalan dari bagian ini diterima pada tanggal 
tersebut, catatan sejarah menandaskan bahwa berbagai bagian diterima pada 
beragam waktu, beberapa bahkan sejak November 1831.

1–6, Ada dua imamat: Melkisedek dan 
Harun; 7–12, Mereka yang memegang 
Imamat Melkisedek memiliki kuasa 
untuk bertugas dalam semua jabatan 
di dalam Gereja; 13–17, Keuskupan 
mengetuai Imamat Harun, yang me-
laksanakan tata cara-tata cara lahiriah; 
18–20, Imamat Melkisedek memegang 
kunci-kunci segala berkat rohani; Ima-
mat Harun memegang kunci-kunci 
pelayanan para malaikat; 21–38, Pre-
sidensi Utama, Dua Belas, dan Tujuh 
Puluh merupakan kuorum-kuorum 
ketua, yang keputusannya mesti dibuat 
dalam kesatuan dan kebenaran; 39–52, 
Tata tertib kebapabangsaan ditegakkan 
dari Adam sampai Nuh; 53–57, Para 
Orang Suci zaman dahulu berhimpun 
di Adam-ondi-Ahman, dan Tuhan 
menampakkan diri kepada mereka; 
58–67, Dua Belas mesti menertibkan 
para pejabat Gereja; 68–76, Uskup 
melayani sebagai hakim umum di Israel; 
77–84, Presidensi Utama dan Dua 
Belas merupakan pengadilan paling 
tinggi di dalam Gereja; 85–100, Para 

presiden imamat mengatur kuorum 
mereka masing-masing.

ADA, di dalam gereja, dua ima-
mat, yaitu, a melkisedek dan 

b Harun, mencakup imamat lewi.
2 mengapa yang pertama disebut 

imamat melkisedek adalah karena 
a melkisedek adalah imam tinggi 
yang demikian hebat.

3 Sebelum zamannya itu disebut 
Imamat Kudus, menurut a Tata Tertib 
Putra Allah.

4 Tetapi karena rasa hormat atau 
a rasa khidmat terhadap nama dari 
makhluk Yang mahatinggi, untuk 
menghindari terlalu kerapnya pe-
ngulangan akan nama-nya, mereka, 
gereja, pada zaman dahulu, menye-
but imamat itu menurut melkisedek, 
atau imamat melkisedek.

5 Semua wewenang atau jabatan 
lain di dalam gereja adalah a tam-
bahan terhadap imamat ini.

6 Tetapi ada dua pembagian atau 
bagian utama—satu adalah imamat 

107 1 a PTS imamat 
melkisedek.

  b PTS imamat Harun.
 2 a TJS, kej. 14:25–40; 

A&P 84:14. 
PTS melkisedek.

 3 a Alma 13:3–19;  
A&P 76:57.

 4 a PTS khidmat.
 5 a A&P 84:29; 107:14. 
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melkisedek, dan yang lain adalah 
imamat Harun atau a lewi.

7 Jabatan a penatua tercakup dalam 
imamat melkisedek.

8 imamat melkisedek memegang 
hak presidensi, dan memiliki kuasa 
dan a wewenang atas semua jabatan 
di dalam gereja di segala zaman 
dunia, untuk melaksanakan apa 
yang rohani.

9 a Presidensi imamat Tinggi, me-
nurut tata tertib melkisedek, me-
miliki hak untuk bertugas dalam 
semua jabatan di dalam gereja.

10 a imam tinggi menurut tata tertib 
imamat melkisedek memiliki b hak 
untuk bertugas dalam kedudukan 
mereka sendiri, di bawah arahan 
presidensi, dalam melaksanakan 
apa yang rohani, dan juga dalam 
jabatan penatua, imam (dari tata 
tertib lewi), pengajar, diaken, dan 
anggota.

11 Seorang penatua memiliki hak 
untuk bertugas sebagai penggan-
tinya ketika imam tinggi tidak 
hadir.

12 imam tinggi dan penatua mesti 
melaksanakan apa yang rohani, 
sejalan dengan perjanjian dan pe-
rintah gereja; dan mereka memiliki 
hak untuk bertugas dalam semua 
jabatan gereja ini ketika tidak ada 
pembesar yang lebih tinggi hadir.

13 imamat yang kedua disebut 
a imamat Harun, karena dianuge-

rahkan ke atas b Harun dan benih 
keturunannya, sepanjang segala 
angkatan mereka.

14 mengapa itu disebut imamat 
yang lebih rendah adalah karena 
itu adalah a tambahan terhadap 
yang lebih tinggi, atau imamat 
melkisedek, dan memiliki kuasa 
dalam melaksanakan tata cara-tata 
cara lahiriah.

15 a keuskupan adalah presidensi 
imamat ini, dan memegang kunci 
atau wewenang dari imamat yang 
sama.

16 Tak seorang pria pun memiliki 
hak yang sah terhadap jabatan ini, 
untuk memegang kunci-kunci ke-
imamatan ini, kecuali dia adalah 
a keturunan harfiah dari Harun.

17 Tetapi karena imam tinggi da-
lam imamat melkisedek memiliki 
wewenang untuk bertugas dalam 
semua jabatan yang lebih rendah, 
dia boleh bertugas dalam jabatan 
uskup ketika tidak ada keturunan 
harfiah dari Harun dapat ditemu-
kan, asalkan dia dipanggil dan 
ditetapkan dan a ditahbiskan pada 
kuasa ini melalui tangan b Presidensi 
imamat melkisedek.

18 kuasa dan wewenang dari yang 
lebih tinggi, atau imamat melki-
sedek, adalah untuk memegang 
a kunci-kunci segala berkat rohani 
gereja—

19 Untuk memiliki hak istimewa 

 6 a Ul. 10:8–9.
 7 a PTS Penatua.
 8 a PTS Wewenang.
 9 a A&P 81:2; 107:22, 

65–67, 91–92.
 10 a PTS imam Tinggi.

  b A&P 121:34–37.
 13 a PTS imamat Harun.
  b PTS Harun, kakak 

laki-laki musa.
 14 a A&P 20:52; 107:5.
 15 a PTS Uskup.

 16 a A&P 68:14–21; 
107:68–76.

 17 a PTS Penahbisan.
  b A&P 68:15.
 18 a PTS kunci-kunci 

imamat.
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menerima a misteri-misteri kerajaan 
surga, untuk menjadikan surga 
dibukakan bagi mereka, untuk ber-
sekutu dengan b pertemuan umum 
dan gereja Anak Sulung, dan un-
tuk menikmati persekutuan dan 
kehadiran Allah Bapa, dan Yesus 
c perantara perjanjian yang baru.

20 kuasa dan wewenang dari yang 
lebih rendah, atau imamat Harun, 
adalah untuk memegang a kunci-
kunci pelayanan para malaikat, 
dan untuk melaksanakan b tata 
cara-tata cara lahiriah, sisi lahiriah 
injil, c baptisan untuk pertobatan 
untuk d pengampunan akan dosa-
dosa, sejalan dengan perjanjian dan 
perintah.

21 karena perlu ada presiden, atau 
pejabat ketua yang muncul, atau 
ditetapkan atau dari antara mereka 
yang ditahbiskan pada beberapa 
jabatan dalam kedua imamat ini.

22 Dari a imamat melkisedek, tiga 
b imam Tinggi ketua, dipilih oleh 
badan itu, ditetapkan dan ditahbis-
kan pada jabatan itu, dan c disokong 
dengan rasa percaya, iman, dan doa 
dari gereja, membentuk sebuah 
kuorum Presidensi gereja.

23 a kedua belas anggota dewan 
yang melakukan perjalanan dipang-
gil untuk menjadi Dua Belas b Rasul, 
atau saksi khusus bagi nama kristus 
di seluruh dunia—dengan demi-
kian berbeda dari para pejabat lain 

di dalam gereja dalam kewajiban 
pemanggilan mereka.

24 Dan mereka membentuk sebuah 
kuorum, setara dalam wewenang 
dan kuasa dengan tiga presiden 
yang sebelumnya disebutkan.

25 a Tujuh Puluh juga dipanggil 
untuk mengkhotbahkan injil, dan 
untuk menjadi saksi khusus bagi 
orang-orang bukan israel dan di 
seluruh dunia—dengan demikian 
berbeda dari pejabat lain di dalam 
gereja dalam kewajiban pemang-
gilan mereka.

26 Dan mereka membentuk sebuah 
kuorum, setara dalam wewenang 
dengan yang dari Dua Belas saksi 
khusus atau Rasul yang baru saja 
disebutkan.

27 Dan setiap keputusan yang 
dibuat oleh salah satu kuorum ini 
mesti berdasarkan suara bulat dari 
kuorum yang sama; yaitu, setiap 
anggota dalam masing-masing 
kuorum mesti sepakat dengan 
keputusannya, supaya menjadikan 
keputusan mereka memiliki kuasa 
dan keabsahan yang sama satu 
sama lain—

28 Suatu mayoritas boleh mem-
bentuk kuorum ketika keadaan 
menjadikannya tidak mungkin 
untuk yang lain—

29 kecuali ini adalah keadaannya, 
keputusan mereka tidaklah berhak 
atas berkat-berkat yang sama yang 

 19 a Alma 12:9–11;  
A&P 63:23; 84:19–22. 
PTS misteri Allah.

  b ibr. 12:22–24.
  c PTS Perantara.
 20 a A&P 13:1; 84:26–27.
  b PTS Tata Cara.

  c PTS Baptis, Baptisan.
  d PTS Pengampunan 

akan Dosa-Dosa.
 22 a PTS imamat 

melkisedek.
  b A&P 90:3, 6; 107:9, 

65–67, 78–84, 91–92.

  c PTS mendukung 
Pemimpin gereja.

 23 a A&P 107:33–35.
  b PTS Rasul.
 25 a PTS Tujuh Puluh. 
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dimiliki keputusan sebuah kuorum 
yang terdiri dari tiga presiden pada 
zaman dahulu, yang ditahbiskan 
menurut tata tertib melkisedek, 
dan adalah para pria yang saleh 
dan kudus.

30 keputusan kuorum-kuorum 
ini, atau salah satu darinya, mesti 
dibuat dalam segala a kebenaran, 
dalam kekudusan, dan kerendahan 
hati, kelembutan hati dan kepan-
jangsabaran, dan dalam iman, 
dan b kebajikan, dan pengetahuan, 
kesahajaan, kesabaran, kesalehan, 
kebaikan hati persaudaraan dan 
kasih amal;

31 karena janjinya adalah, jika hal-
hal ini berlimpah ruah di dalamnya, 
itu tidak akan a tak berbuah dalam 
pengetahuan tentang Tuhan.

32 Dan andaikan bahwa keputusan 
apa pun dari kuorum-kuorum ini 
dibuat dalam ketidakbenaran, itu 
boleh dibawa ke hadapan suatu 
pertemuan umum dari beberapa 
kuorum, yang merupakan para 
pembesar rohani gereja; jika tidak, 
tidak dapat ada permohonan ban-
ding dari keputusan mereka.

33 Dua Belas adalah sebuah De-
wan Tinggi ketua yang melakukan 
Perjalanan, untuk bertugas dalam 
nama Tuhan, di bawah arahan 
Presidensi gereja, sejalan dengan 
ketentuan surga; untuk memba-
ngun gereja, dan mengatur segala 
urusan dari yang sama di segala 
bangsa; pertama kepada a orang-

orang bukan israel dan yang kedua 
kepada orang-orang Yahudi.

34 Tujuh Puluh mesti bertindak da-
lam nama Tuhan, di bawah arahan 
a Dua Belas atau dewan tinggi yang 
melakukan perjalanan, dalam mem-
bangun gereja dan mengatur segala 
urusan dari yang sama di segala 
bangsa, pertama kepada orang-
orang bukan israel dan kemudian 
kepada orang-orang Yahudi—

35 Dua Belas diutus keluar, me-
megang kunci-kunci, untuk mem-
buka pintu melalui pemakluman 
injil Yesus kristus, dan pertama 
kepada orang-orang bukan israel 
dan kemudian kepada orang-orang 
Yahudi.

36 a Dewan tinggi tetap, di pasak-
pasak Sion, membentuk sebuah 
kuorum yang setara dalam wewe-
nang tentang urusan gereja, dalam 
segala keputusan mereka, dengan 
kuorum presidensi, atau dengan 
dewan tinggi yang melakukan 
perjalanan.

37 Dewan tinggi di Sion mem-
bentuk sebuah kuorum yang setara 
dalam wewenang tentang urusan 
gereja, dalam segala keputusan 
mereka, dengan dewan-dewan Dua 
Belas di pasak-pasak Sion.

38 Adalah kewajiban dewan tinggi 
yang melakukan perjalanan un-
tuk meminta a Tujuh Puluh, ketika 
mereka membutuhkan bantuan, 
untuk memenuhi beberapa pang-
gilan untuk mengkhotbahkan dan 

 30 a A&P 121:36.  
PTS Saleh, kesalehan.

  b A&P 121:41. 
PTS kebajikan.

 31 a 2 Ptr. 1:5–8.
 33 a 1 ne. 13:42;  

3 ne. 16:4–13;  
A&P 90:8–9.

 34 a A&P 112:21.
 36 a PTS Dewan Tinggi.
 38 a PTS Tujuh Puluh. 
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melayani injil, alih-alih siapa pun 
yang lain.

39 Adalah kewajiban Dua Belas, 
di dalam semua cabang gereja yang 
besar, untuk menahbiskan a pelayan 
rohani pemberita injil, sewaktu 
mereka akan ditunjukkan kepada 
mereka melalui wahyu—

40 Tata tertib imamat ini diku-
kuhkan untuk diturunkan dari 
ayah kepada putra, dan secara sah 
kepunyaan keturunan harfiah dari 
benih keturunan terpilih, kepada 
siapa janji-janji dibuat.

41 Tata tertib ini diselenggarakan 
pada masa a Adam, dan turun me-
lalui b garis keturunan dengan cara 
berikut:

42 Dari Adam sampai a Set, yang 
ditahbiskan oleh Adam pada usia 
enam puluh sembilan tahun, dan 
diberkati olehnya tiga tahun se-
belum kematiannya (Adam), dan 
menerima janji Allah melalui ayah-
nya, bahwa anak cucunya akan 
menjadi pilihan Tuhan, dan bahwa 
mereka akan dipelihara sampai 
akhir bumi;

43 karena dia (Set) adalah seo-
rang pria a sempurna, dan b tampak 
rupanya adalah persis tampak rupa 
ayahnya, sedemikian rupa dia tam-
pak seperti ayahnya dalam segala 
sesuatu, dan dapat dibedakan dari-
nya hanya berdasarkan usianya.

44 Enos ditahbiskan pada usia 
seratus dan tiga puluh empat tahun 

dan empat bulan, oleh tangan 
Adam.

45 Allah mendatangi kenan di pa-
dang belantara pada tahun keempat 
puluh dari usianya; dan bertemu 
Adam dalam perjalanan ke tempat 
Sedolamak. Dia berumur delapan 
puluh tujuh tahun ketika dia me-
nerima penahbisannya.

46 mahalaleel berusia empat ratus 
dan sembilan puluh enam tahun 
dan tujuh hari ketika dia ditahbis-
kan oleh tangan Adam, yang juga 
memberkatinya.

47 Yared berumur dua ratus 
tahun ketika dia ditahbiskan di 
bawah tangan Adam, yang juga 
memberkatinya.

48 a Henokh berumur dua puluh 
lima tahun ketika dia ditahbiskan 
di bawah tangan Adam; dan dia 
enam puluh lima tahun dan Adam 
memberkatinya.

49 Dan dia melihat Tuhan, dan 
dia berjalan bersama-nya, dan be-
rada di hadapan muka-nya secara 
berkelanjutan; dan dia a berjalan 
bersama Allah tiga ratus dan enam 
puluh lima tahun, menjadikannya 
berumur empat ratus dan tiga puluh 
tahun ketika dia b diubah.

50 a metusalah berumur seratus 
tahun ketika dia ditahbiskan di 
bawah tangan Adam.

51 lamekh berumur tiga puluh 
dua tahun ketika dia ditahbiskan 
di bawah tangan Set.

 39 a PTS Bapa Bangsa.
 41 a PTS Adam.
  b kej. 5;  

A&P 84:6–16;  
musa 6:10–25.

 42 a PTS Set.
 43 a PTS Sempurna.
  b kej. 5:3.
 48 a PTS Henokh.
 49 a kej. 5:22;  

ibr. 11:5;  
musa 7:69.

  b PTS makhluk 
Ubahan.

 50 a PTS metusalah.
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52 a nuh berumur sepuluh tahun 
ketika dia ditahbiskan di bawah 
tangan metusalah.

53 Tiga tahun sebelum kematian 
Adam, dia memanggil Set, Enos, 
kenan, mahalaleel, Yared, Henokh, 
dan metusalah, yang semuanya ada-
lah a imam tinggi, bersama sisa anak 
cucunya yang saleh, ke lembah 
b Adam-ondi-Ahman, dan di sana 
melimpahkan ke atas diri mereka 
berkat terakhirnya.

54 Dan Tuhan menampakkan diri 
kepada mereka, dan mereka bangkit 
dan memberkati a Adam, dan menye-
butnya b mikhael, sang pangeran, 
sang penghulu malaikat.

55 Dan Tuhan memberikan 
penghiburan kepada Adam, dan 
berfirman kepadanya: Aku telah 
menentukan engkau untuk menjadi 
kepala; sekelompok besar bangsa 
akan datang darimu, dan engkau 
adalah a pangeran atas diri mereka 
selamanya.

56 Dan Adam berdiri di tengah 
jemaat; dan, sekalipun dia dibung-
kukkan dengan usia, karena penuh 
dengan Roh kudus, a meramalkan 
apa pun yang akan menimpa anak 
cucunya sampai angkatan yang 
terakhir.

57 Hal-hal ini semuanya ditulis 
dalam kitab Henokh, dan akan 
dipersaksikan pada waktu yang 
tepat.

58 Adalah kewajiban a Dua Belas, 
juga, untuk b menahbiskan dan 
menertibkan semua pejabat gereja 
yang lain, sejalan dengan wahyu 
yang mengatakan:

59 kepada gereja kristus di tanah 
Sion, di samping a hukum-hukum 
gereja perihal urusan gereja—

60 Sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu, firman Tuhan Semesta 
Alam, mestilah perlu ada para 
a penatua ketua untuk mengetuai 
mereka yang adalah dari jabatan 
penatua;

61 Dan juga a imam untuk me-
ngetuai mereka yang adalah dari 
jabatan imam;

62 Dan juga pengajar untuk a me-
ngetuai mereka yang adalah dari 
jabatan pengajar, dengan cara yang 
sama, dan juga diaken—

63 karenanya, dari diaken sampai 
pengajar, dan dari pengajar sampai 
imam, dan dari imam sampai pena-
tua, secara perorangan sebagaimana 
mereka ditetapkan, menurut perjan-
jian dan perintah gereja.

64 kemudian berikutnya imamat 
Tinggi, yang adalah yang terbesar 
dari semuanya.

65 karenanya, mestilah perlu 
bahwa satu ditetapkan oleh imamat 
Tinggi untuk mengetuai imamat 
itu, dan dia akan disebut Presiden 
imamat Tinggi gereja;

66 Atau, dengan perkataan lain, 

 52 a PTS nuh, Bapa 
Bangsa dalam 
Alkitab.

 53 a PTS imam Tinggi.
  b A&P 78:15; 116:1. 

PTS Adam-ondi-

Ahman.
 54 a A&P 128:21. 

PTS Adam.
  b PTS mikhael.
 55 a A&P 78:16.
 56 a musa 5:10.

 58 a PTS Rasul.
  b PTS Penahbisan.
 59 a A&P 43:2–9.
 60 a A&P 107:89–90.
 61 a A&P 107:87.
 62 a A&P 107:85–86.
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a imam Tinggi ketua atas imamat 
Tinggi gereja.

67 Dari orang yang sama datanglah 
pelayanan tata cara dan berkat ke 
atas gereja, melalui a penumpangan 
tangan.

68 karenanya, jabatan uskup tidak-
lah setara dengannya; karena jabatan 
a uskup adalah untuk melaksanakan 
segala sesuatu yang duniawi;

69 Walaupun demikian uskup 
mesti dipilih dari a imamat Tinggi, 
kecuali dia adalah b keturunan har-
fiah dari Harun;

70 karena kecuali dia adalah ke-
turunan harfiah dari Harun dia 
tidak dapat memegang kunci-kunci 
imamat itu.

71 Walaupun demikian, imam 
tinggi, yaitu, menurut tata ter-
tib melkisedek, boleh ditetapkan 
pada pelayanan apa yang duniawi, 
dengan memiliki suatu pengeta-
huan mengenainya melalui Roh 
kebenaran;

72 Dan juga untuk menjadi seo-
rang a hakim di israel, untuk mela-
kukan urusan gereja, untuk duduk 
dalam penghakiman atas pelanggar 
berdasarkan kesaksian seperti yang 
akan diletakkan di hadapannya 
menurut hukum, dengan bantuan 
para penasihatnya, yang telah dia 
pilih atau akan pilih di antara pe-
natua gereja.

73 inilah kewajiban uskup yang 
bukan keturunan harfiah dari 

Harun, tetapi telah ditahbiskan 
pada imamat Tinggi menurut tata 
tertib melkisedek.

74 Demikianlah dia akan menjadi 
hakim, bahkan hakim umum di 
antara penghuni Sion, atau di pasak 
Sion, atau di cabang gereja mana 
pun di mana dia akan ditetapkan 
pada pelayanan ini, sampai batas-
batas Sion diperluas dan menjadi 
perlu untuk memiliki uskup atau 
hakim yang lain di Sion atau di 
tempat lain.

75 Dan sejauh ada uskup lain yang 
ditetapkan mereka akan bertindak 
dalam jabatan yang sama.

76 Tetapi keturunan harfiah dari 
Harun memiliki hak yang sah atas 
presidensi imamat ini, atas a kunci-
kunci pelayanan ini, untuk bertin-
dak dalam jabatan uskup secara 
mandiri, tanpa para penasihat, ke-
cuali dalam suatu perkara di mana 
seorang Presiden imamat Tinggi, 
menurut tata tertib melkisedek, 
diadili, untuk duduk sebagai hakim 
di israel.

77 Dan keputusan dari salah satu 
dewan ini, sejalan dengan perintah 
yang mengatakan:

78 lagi, sesungguhnya, Aku ber-
firman kepadamu, urusan gereja 
yang paling penting, dan a perkara 
gereja yang paling sulit, sejauh ti-
dak ada kepuasan atas keputusan 
uskup atau hakim, akan diserahkan 
dan dibawa kepada dewan gereja, 

 66 a A&P 107:9, 91–92. 
PTS Presiden.

 67 a PTS Penumpangan 
Tangan.

 68 a PTS Uskup.

 69 a PTS imamat 
melkisedek.

  b A&P 68:14–24; 84:18; 
107:13–17.

 72 a A&P 58:17–18.

 76 a PTS kunci-kunci 
imamat.

 78 a A&P 102:13, 28. 
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ke hadapan b Presidensi imamat 
Tinggi.

79 Dan Presidensi dari dewan 
imamat Tinggi akan memiliki ku-
asa untuk memanggil imam tinggi 
yang lain, bahkan dua belas, untuk 
membantu sebagai penasihat; dan 
demikianlah Presidensi imamat 
Tinggi dan para penasihatnya akan 
memiliki kuasa untuk memutuskan 
berdasarkan kesaksian menurut 
hukum-hukum gereja.

80 Dan setelah keputusan ini, itu 
hendaknya tidak lagi disimpan 
sebagai ingatan di hadapan Tuhan; 
karena ini adalah dewan gereja 
Allah yang paling tinggi, dan ke-
putusan akhir atas persengketaan 
dalam masalah rohani.

81 Tidak ada seorang pun yang 
termasuk dalam gereja yang terbe-
bas dari dewan gereja ini.

82 Dan sejauh Presiden imamat 
Tinggi melanggar, dia akan berada 
sebagai ingatan di hadapan dewan 
umum gereja, yang akan dibantu 
oleh dua belas penasihat dari ima-
mat Tinggi;

83 Dan keputusan mereka ke atas 
kepalanya akan menjadi akhir dari 
persengketaan mengenai dia.

84 Demikianlah, tak seorang pun 
akan terbebas dari a keadilan dan 
hukum Allah, agar segala hal boleh 
dilakukan dalam ketertiban dan 
dalam kekhusyukan di hadap-
an-nya, menurut kebenaran dan 
kesalehan.

85 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, kewajiban 
presiden atas jabatan a diaken adalah 
untuk mengetuai dua belas diaken, 
untuk duduk dalam dewan bersama 
mereka, dan untuk b mengajari me-
reka kewajiban mereka, saling me-
neguhkan, sebagaimana diberikan 
menurut perjanjian-perjanjian.

86 Dan juga kewajiban presiden 
atas jabatan a pengajar adalah untuk 
mengetuai dua puluh empat penga-
jar, dan untuk duduk dalam dewan 
bersama mereka, mengajari mereka 
kewajiban jabatan mereka, sebagai-
mana diberikan dalam perjanjian-
perjanjian.

87 Juga kewajiban presiden atas 
imamat Harun adalah untuk menge-
tuai empat puluh delapan a imam, 
dan duduk dalam dewan bersama 
mereka, untuk mengajarkan me-
reka kewajiban jabatan mereka, 
sebagaimana diberikan dalam 
perjanjian-perjanjian—

88 Presiden ini mestilah seorang 
a uskup; karena ini adalah salah satu 
kewajiban imamat ini.

89 lagi, kewajiban presiden atas 
jabatan a penatua adalah untuk 
mengetuai sembilan puluh enam 
penatua, dan untuk duduk da-
lam dewan bersama mereka, dan 
untuk mengajar mereka menurut 
perjanjian-perjanjian.

90 Presidensi ini adalah yang ber-
beda dari presidensi tujuh puluh, 
dan dirancang bagi mereka yang 

 78 b A&P 68:22.
 84 a PTS keadilan.
 85 a PTS Diaken.
  b A&P 38:23;  

88:77–79, 118.
 86 a A&P 20:53–60. 

PTS Pengajar, imamat 
Harun.

 87 a PTS imam, imamat 
Harun.

 88 a PTS Uskup.
 89 a PTS Penatua.
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tidak a melakukan perjalanan ke 
seluruh dunia.

91 Dan lagi, kewajiban Presiden 
atas jabatan imamat Tinggi ada-
lah untuk a mengetuai seluruh ge-
reja, dan untuk menjadi seperti 
b musa—

92 lihatlah, inilah kebijaksanaan; 
ya, untuk menjadi a pelihat, b pe-
wahyu, penerjemah, dan c nabi, 
memiliki segala d karunia Allah 
yang Dia limpahkan ke atas kepala 
gereja.

93 Dan itu adalah menurut peng-
lihatan yang memperlihatkan tata 
tertib a Tujuh Puluh, bahwa mereka 
hendaknya memiliki tujuh presiden 
untuk mengetuai mereka, dipilih 
dari jumlah tujuh puluh itu;

94 Dan presiden ketujuh dari 
para presiden ini mesti mengetuai 
keenam orang itu;

95 Dan tujuh presiden ini mesti 
memilih tujuh puluh yang lain 
selain tujuh puluh pertama kepada 
siapa mereka termasuk, dan mesti 
mengetuai mereka;

96 Dan juga tujuh puluh yang lain, 
sampai tujuh kali tujuh puluh, jika 
kerja di dalam kebun anggur karena 
perlu membutuhkannya.

97 Dan tujuh puluh ini mesti 
menjadi a pelayan rohani yang 
melakukan perjalanan, kepada 
orang-orang bukan israel terlebih 
dahulu dan juga kepada orang-
orang Yahudi.

98 Sedangkan pejabat gereja  
yang lain, yang tidak termasuk 
dalam Dua Belas, tidak juga da-
lam Tujuh Puluh, tidaklah berada 
di bawah tanggung jawab untuk 
melakukan perjalanan ke antara 
segala bangsa, tetapi mesti mela-
kukan perjalanan sejauh keadaan 
mereka akan memperkenankan, 
sekalipun mereka boleh meme-
gang jabatan yang sama tinggi dan 
bertanggung jawabnya di dalam  
gereja.

99 karenanya, sekarang biarlah 
setiap pria mempelajari a kewajib-
annya, dan bertindak pada jabatan 
yang di dalamnya dia ditetapkan, 
dengan segenap b ketekunan.

100 Dia yang a malas tidak akan 
dianggap b layak untuk bertahan, 
dan dia yang tidak mempelajari 
kewajibannya dan memperlihatkan 
dirinya tak berkenan tidak akan 
dianggap layak untuk bertahan. 
Demikianlah. Amin.

 90 a A&P 124:137.
 91 a A&P 107:9, 65–67.
  b A&P 28:2; 103:16–21.
 92 a mosia 8:13–18. 

PTS Pelihat.
  b PTS Wahyu.
  c A&P 21:1. 

 PTS nabi.
  d PTS karunia Roh.
 93 a A&P 107:38.  

PTS Tujuh Puluh.
 97 a A&P 124:138–139.
 99 a PTS kewajiban.
  b PTS ketekunan.

 100 a A&P 58:26–29. 
PTS malas, 
kemalasan.

  b PTS layak, 
kelayakan.
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BAgiAn 108

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi di Kirtland, Ohio, 
26 Desember 1835 (History of the Church, 2:345). Bagian ini diterima atas 
permintaan Lyman Sherman, yang sebelumnya telah ditahbiskan sebagai imam 
tinggi dan tujuh puluh dan yang telah datang kepada Nabi dengan suatu per-
mintaan akan sebuah wahyu untuk menyingkapkan kewajibannya.

1–3, Lyman Sherman diampuni dosa-
dosanya; 4–5, Dia akan terbilang di 
antara para penatua yang memimpin 
Gereja; 6–8, Dia dipanggil untuk 
mengkhotbahkan Injil dan menguatkan 
saudara-saudaranya.

SESUnggUHnYA demikian-
lah firman Tuhan kepadamu, 

hamba-ku lyman: Dosa-dosamu 
diampuni bagimu, karena kamu 
telah mematuhi suara-ku untuk 
datang kemari pagi ini untuk me-
nerima nasihat dari dia yang telah 
Aku tetapkan.

2 Oleh karena itu, biarlah jiwamu 
a tenteram mengenai keadaan ro-
hanimu, dan tidak lagi melawan 
suara-ku.

3 Dan bangkit dan lebih berhati-
hatilah mulai sekarang dalam men-
camkan ikrarmu, yang telah kamu 
buat dan sedang buat, dan kamu 
akan diberkati dengan berkat-berkat 
yang amat besar.

4 Tunggulah dengan sabar sampai 
a pertemuan khusyuk akan diadakan 
oleh para hamba-ku, kemudian 
kamu akan diingat bersama para 
penatua-ku yang pertama, dan 
menerima hak melalui penahbisan 
bersama sisa penatua-ku yang telah 
Aku pilih.

5 lihatlah, inilah a janji Bapa kepa-
damu jika kamu terus setia.

6 Dan itu akan digenapi ke atas 
dirimu pada hari itu ketika kamu 
akan memiliki hak untuk a meng-
khotbahkan injil-ku ke mana pun 
Aku akan mengutusmu, sejak mulai 
sekarang sejak waktu itu.

7 Oleh karena itu, a kuatkanlah sau-
dara-saudaramu dalam segala per-
cakapanmu, dalam segala doamu, 
dalam segala imbauanmu, dan 
dalam segala perbuatanmu.

8 Dan lihatlah, dan tengoklah, Aku 
besertamu untuk memberkatimu 
dan a membebaskanmu selamanya. 
Amin.

108 2 a PTS istirahat.
 4 a A&P 109:6–10.
 5 a A&P 82:10.

 6 a PTS Pekerjaan 
misionaris.

 7 a luk. 22:31–32.

 8 a 2 ne. 9:19.
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BAgiAn 109

Doa yang dipersembahkan pada pendedikasian bait suci di Kirtland, Ohio, 27 Maret 
1836 (History of the Church, 2:420–426). Menurut pernyataan tertulis Nabi, 
doa ini diberikan kepadanya melalui wahyu.

1–5, Bait Suci Kirtland dibangun 
sebagai sebuah tempat bagi Putra 
Manusia untuk berkunjung; 6–21, 
Itu mesti menjadi sebuah rumah 
untuk doa, puasa, iman, pembela-
jaran, kemuliaan, dan ketertiban, dan 
sebuah rumah Allah; 22–33, Semoga 
yang tidak bertobat yang menentang 
umat Tuhan dibingungkan; 34–42, 
Semoga para Orang Suci pergi de-
ngan kuasa untuk mengumpulkan 
yang saleh ke Sion; 43–53, Semoga 
para Orang Suci dibebaskan dari 
apa yang menakutkan yang akan 
dicurahkan ke atas yang jahat pada 
zaman terakhir; 54–58, Semoga 
bangsa dan khalayak serta gereja di-
persiapkan bagi Injil; 59–67, Semoga 
orang-orang Yahudi, orang-orang 
Laman, dan seluruh Israel ditebus; 
68–80, Semoga para Orang Suci 
dimahkotai dengan kemuliaan dan 
kehormatan dan memperoleh kese-
lamatan kekal.

a TERimA kasih pada nama-mu, 
ya Tuhan Allah israel, yang 

menaati b perjanjian dan memperli-
hatkan belas kasihan kepada para 
hamba-mu yang berjalan dengan 
lurus di hadapan-mu, dengan se-
genap hati mereka—

2 Engkau yang telah memerintah-
kan para hamba-mu untuk a memba-
ngun sebuah rumah demi nama-mu 
di tempat ini [kirtland].

3 Dan sekarang Engkau meli-
hat, ya Tuhan, bahwa para ham-
ba-mu telah melakukan menurut 
perintah-mu.

4 Dan sekarang, kami memohon 
kepada-mu, Bapa Yang kudus, 
dalam nama Yesus kristus, Putra 
dari dada-mu, yang hanya dalam 
nama-nya keselamatan dapat 
dilaksanakan kepada anak-anak 
manusia, kami memohon ke-
pada-mu, ya Tuhan, untuk me-
nerima a rumah ini, b hasil karya  
tangan kami, para hamba-mu, 
yang Engkau perintahkan untuk 
kami bangun.

5 karena Engkau tahu bahwa 
kami telah melakukan pekerjaan 
ini melalui kesukaran yang hebat; 
dan dari kemiskinan kami, kami 
telah berikan harta kekayaan kami 
untuk membangun sebuah a rumah 
bagi nama-mu, agar Putra manusia 
boleh memiliki sebuah tempat un-
tuk menyatakan diri-nya kepada 
umat-nya.

6 Dan seperti yang telah Engkau 
firmankan dalam sebuah a wahyu, 

109 1 a Alma 37:37;  
A&P 46:32.  
PTS Terima kasih.

  b Dan. 9:4. 

PTS Perjanjian.
 2 a A&P 88:119.
 4 a 1 Raj. 9:3.  

PTS Bait Suci.

  b 2 ne. 5:16.
 5 a A&P 124:27–28.
 6 a A&P 88:117–120. 
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yang diberikan kepada kami, me-
nyebut kami teman-mu, memfir-
mankan—Adakanlah pertemuan 
khusyukmu, seperti yang telah Aku 
perintahkan kepadamu;

7 Dan karena semua tidak me-
miliki iman, carilah kamu dengan 
tekun dan saling mengajarlah 
kata-kata kebijaksanaan; ya, cari-
lah kamu dari buku-buku terbaik 
kata-kata kebijaksanaan, upa-
yakanlah pembelajaran bahkan 
melalui penelaahan dan juga 
melalui iman;

8 Aturlah dirimu; persiapkanlah 
setiap hal yang dibutuhkan, dan 
tegakkanlah sebuah rumah, bahkan 
rumah doa, rumah puasa, rumah 
iman, rumah pembelajaran, rumah 
kemuliaan, rumah ketertiban, ru-
mah Allah;

9 Agar masukmu boleh dalam 
nama Tuhan, agar keluarmu boleh 
dalam nama Tuhan, agar semua 
salammu boleh dalam nama Tuhan, 
dengan tangan terangkat kepada 
Yang mahatinggi—

10 Dan sekarang, Bapa Yang ku-
dus, kami memohon kepada-mu 
untuk membantu kami, umat-mu, 
dengan kasih karunia-mu, dalam 
mengadakan pertemuan khusyuk 
kami, agar itu boleh dilakukan bagi 
kehormatan-mu dan bagi persetu-
juan ilahi-mu;

11 Dan dengan suatu cara agar 
kami boleh ditemukan layak, pada 
pandangan-mu, untuk mempero-
leh penggenapan a janji-janji yang 
telah Engkau buat kepada kami, 

umat-mu, dalam wahyu-wahyu 
yang diberikan kepada kami;

12 Agar a kemuliaan-mu boleh 
berdiam di atas umat-mu, dan di 
atas rumah-mu ini, yang sekarang 
kami dedikasikan kepada-mu, agar 
itu boleh dikuduskan dan dipersu-
cikan untuk menjadi kudus, dan 
agar kehadiran-mu yang kudus 
boleh secara berkelanjutan berada 
di dalam rumah ini;

13 Dan agar semua orang yang 
akan masuk ke ambang pintu ru-
mah Tuhan boleh merasakan kua-
sa-mu, dan merasa didesak untuk 
mengakui bahwa Engkau telah 
menguduskannya, dan bahwa itu 
adalah rumah-mu, sebuah tempat 
kekudusan-mu.

14 Dan Engkau kabulkanlah, Bapa 
Yang kudus, agar mereka semua 
yang akan menyembah di dalam 
rumah ini boleh diajarkan kata-
kata kebijaksanaan dari buku-buku 
terbaik, dan agar mereka boleh 
mengupayakan pembelajaran bah-
kan melalui penelaahan, dan juga 
melalui iman, seperti yang telah 
Engkau firmankan;

15 Dan agar mereka boleh tumbuh 
di dalam Engkau, dan menerima 
kegenapan Roh kudus, dan diatur 
menurut hukum-hukum-mu, dan 
dipersiapkan untuk mendapatkan 
setiap hal yang dibutuhkan;

16 Dan agar rumah ini boleh men-
jadi sebuah rumah doa, rumah pu-
asa, rumah iman, rumah kemuliaan 
dan Allah, bahkan rumah-mu;

17  Agar  semua  masuknya 

 11 a A&P 38:32; 105:11–12, 18, 33.  12 a PTS kemuliaan.
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umat-mu, ke dalam rumah ini, bo-
lehlah dalam nama Tuhan;

18 Agar semua keluarnya mereka 
dari rumah ini bolehlah dalam 
nama Tuhan;

19 Dan agar semua salam me-
reka bolehlah dalam nama Tuhan, 
dengan tangan kudus, terangkat 
kepada Yang mahatinggi;

20 Dan agar tidak ada a sesuatu 
yang tidak bersih akan diizinkan 
untuk datang ke dalam rumah-mu 
untuk mencemarinya;

21 Dan ketika umat-mu melang-
gar, siapa pun dari mereka, mereka 
bolehlah selekasnya bertobat dan 
kembali kepada-mu, dan berke-
nan dalam pandangan-mu, dan 
dipulihkan kepada berkat-berkat 
yang telah Engkau tetapkan untuk 
dicurahkan ke atas mereka yang 
akan a khidmat terhadap-mu di 
dalam rumah-mu.

22 Dan kami memohon kepa-
da-mu, Bapa Yang kudus, agar para 
hamba-mu boleh pergi dari rumah 
ini dipersenjatai dengan kuasa-mu, 
dan agar nama-mu boleh berada di 
atas diri mereka, dan kemuliaan-mu 
ada di sekitar mereka, dan para 
a malaikat-mu memiliki tanggung 
jawab atas diri mereka;

23 Dan dari tempat ini mereka 
bolehlah menyampaikan kabar 
yang amat besar dan mulia, dalam 
kebenaran, ke a ujung-ujung bumi, 
agar mereka boleh mengetahui 
bahwa inilah pekerjaan-mu, dan 
bahwa Engkau telah mengulurkan 

tangan-mu, untuk menggenapi 
apa yang telah Engkau firmankan 
melalui mulut para nabi, mengenai 
zaman terakhir.

24 kami memohon kepada-mu, 
Bapa Yang kudus, untuk me-
negakkan umat yang akan me-
nyembah, dan dengan hormat 
memegang sebuah nama dan 
kedudukan di dalam rumah-mu 
ini, sampai segala angkatan dan 
bagi kekekalan;

25 Agar tidak ada senjata yang 
a dibentuk melawan mereka akan 
berjaya; agar dia yang menggali 
sebuah b lubang galian bagi mereka 
akan jatuh ke dalam yang sama itu 
sendiri;

26 Agar tidak ada komplotan ke-
jahatan akan memiliki kuasa untuk 
bangkit dan a berjaya atas umat-mu 
kepada siapa b nama-mu akan dita-
ruh di dalam rumah ini;

27 Dan jika khalayak mana pun 
akan bangkit melawan umat ini, 
agar amarah-mu tersulut terhadap 
mereka;

28 Dan jika mereka akan meng-
hantam umat ini Engkau akan 
menghantam mereka; Engkau akan 
berperang bagi umat-mu seperti 
yang Engkau lakukan pada hari 
pertempuran, agar mereka boleh 
dibebaskan dari tangan semua 
musuh mereka.

29 kami memohon kepada-mu, 
Bapa Yang kudus, untuk memper-
malukan, dan mencengangkan, dan 
untuk membawa pada rasa malu 

 20 a A&P 94:8–9; 97:15–17.
 21 a PTS khidmat.
 22 a PTS malaikat.

 23 a A&P 1:2.
 25 a Yes. 54:17.
  b Ams. 26:27;  

1 ne. 14:3; 22:14.
 26 a A&P 98:22.
  b 1 Raj. 8:29.
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dan kekacauan, mereka semua 
yang telah menyebarkan laporan 
dusta di luar daerah, ke seluruh 
dunia, menentang hamba atau para 
hamba-mu, jika mereka tidak mau 
bertobat, ketika injil abadi akan 
dipermaklumkan dalam telinga 
mereka;

30 Dan agar segala pekerjaan 
mereka boleh dijadikan tak berarti 
apa pun, dan disapu bersih oleh 
a hujan es, dan oleh penghakiman 
yang akan Engkau kirimkan ke 
atas diri mereka dalam amarah-mu, 
agar bolehlah ada suatu akhir ter-
hadap b dusta dan fitnah menentang 
umat-mu.

31 karena Engkau tahu, ya Tuhan, 
bahwa para hamba-mu telah tak 
berdosa di hadapan-mu dalam 
memberikan kesaksian tentang 
nama-mu, yang karenanya mereka 
telah menderita hal-hal ini.

32 Oleh karena itu kami memohon 
di hadapan-mu untuk pembebasan 
penuh dan tuntas dari bawah a kuk 
ini;

33 Patahkanlah itu, ya Tuhan; 
patahkanlah dari leher para ham-
ba-mu, dengan kuasa-mu, agar kami 
boleh bangkit di tengah angkatan ini 
dan melakukan pekerjaan-mu.

34 Ya Yehova, berbelaskasihan-
lah terhadap umat ini, dan karena 
semua orang a berdosa ampunilah 
pelanggaran umat-mu, dan biarlah 
itu dihapus selamanya.

35 Biarlah a pengurapan para pe-
layan rohani-mu dimeteraikan ke 
atas diri mereka dengan kuasa dari 
tempat yang tinggi.

36 Biarlah itu digenapi ke atas 
diri mereka, seperti ke atas me-
reka pada hari Pentakosta; biarlah 
a karunia bahasa dicurahkan ke 
atas umat-mu, bahkan lidah-lidah 
b terbelah bagaikan dari api, dan 
penafsiran darinya.

37 Dan biarlah rumah-mu di-
penuhi, bagaikan dengan angin 
dahsyat yang menderu, dengan 
a kemuliaan-mu.

38 Taruhlah ke atas para ham-
ba-mu a kesaksian dari perjanjian 
ini, agar ketika mereka keluar dan 
mempermaklumkan firman-mu 
mereka boleh b memeteraikan hu-
kum, dan mempersiapkan hati 
para orang suci-mu untuk segala 
penghakiman itu yang hampir 
Engkau kirimkan, dalam kemur-
kaan-mu, ke atas penghuni c bumi, 
karena pelanggaran mereka, agar 
umat-mu boleh tidak melemah 
pada hari kesusahan.

39 Dan kota apa pun para ham-
ba-mu akan masuki, dan orang-
orang dari kota itu menerima 
kesaksian mereka, biarlah keda-
maian-mu dan keselamatan-mu ada 
di atas kota itu; agar mereka boleh 
mengumpulkan dari kota itu yang 
saleh, agar mereka boleh tampil 
ke a Sion, atau ke pasak-pasaknya, 

 30 a Yes. 28:17;  
mosia 12:6;  
A&P 29:16.

  b 3 ne. 21:19–21.
 32 a PTS kuk.
 34 a Rm. 3:23; 5:12. 

PTS Dosa.
 35 a PTS mengurapi.
 36 a PTS karunia Bahasa.
  b kis. 2:1–3.
 37 a A&P 84:5; 109:12. 

PTS kemuliaan.

 38 a PTS kesaksian.
  b Yes. 8:16;  

A&P 1:8.
  c PTS Bumi— 

Pembersihan bumi.
 39 a Yes. 35:10.
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tempat-tempat yang ditetapkan 
oleh-mu, dengan nyanyian sukacita 
abadi;

40 Dan sampai ini dirampungkan, 
janganlah biarkan penghakiman-mu 
jatuh ke atas kota itu.

41 Dan kota apa pun para ham-
ba-mu akan masuki, dan orang-
orang di kota itu tidak menerima 
kesaksian para hamba-mu, dan para 
hamba-mu memperingatkan mereka 
untuk menyelamatkan diri mereka 
dari angkatan yang nahas ini, biar-
lah terjadi ke atas kota itu menurut 
apa yang telah Engkau firmankan 
melalui mulut para nabi-mu.

42 Tetapi bebaskanlah Engkau, 
ya Yehova, kami memohon kepa-
da-mu, para hamba-mu dari tangan 
mereka, dan bersihkanlah mereka 
dari darah mereka.

43 Ya Tuhan, kami tidak senang de-
ngan kehancuran sesama kami; a jiwa 
mereka berharga di hadapan-mu;

44 Tetapi firman-mu mesti dige-
napi. Tolonglah para hamba-mu 
untuk mengatakan, dengan a kasih 
karunia-mu membantu mereka; 
kehendak-mu jadilah, ya Tuhan, 
dan bukan kehendak kami.

45 kami tahu bahwa Engkau telah 
memfirmankan melalui mulut para 
nabi-mu apa yang menakutkan 
mengenai yang jahat, pada a zaman 
terakhir—bahwa Engkau akan 
mencurahkan penghakiman-mu, 
tanpa batas;

46 Oleh karena itu, ya Tuhan, be-
baskanlah umat-mu dari malapetaka 

orang jahat; mungkinkanlah para 
hamba-mu untuk memeteraikan 
hukum ini, dan mengikat kesaksian 
ini, agar mereka boleh dipersiapkan 
terhadap hari pembakaran.

47 kami memohon kepada-mu, 
Bapa Yang kudus, untuk mengingat 
mereka yang telah dihalau oleh 
penghuni Jackson County, missouri, 
dari tanah-tanah warisan mereka, 
dan patahkanlah, ya Tuhan, kuk 
kesengsaraan ini yang telah ditaruh 
ke atas diri mereka.

48 Engkau tahu, ya Tuhan, bahwa 
mereka telah teramat ditindas dan 
disengsarakan oleh orang-orang 
jahat; dan hati kami a meluap dengan 
dukacita karena beban mereka yang 
memilukan.

49 Ya Tuhan, a berapa lamakah 
akan Engkau biarkan umat ini 
untuk menanggung kesengsaraan 
ini, dan seruan dari orang-orang 
mereka yang tak berdosa untuk 
naik dalam telinga-mu, dan b darah 
mereka naik sebagai kesaksian di 
hadapan-mu, dan tidak membuat 
suatu peragaan akan kesaksian-mu 
demi kepentingan mereka?

50 a Berbelaskasihanlah, ya Tuhan, 
terhadap gerombolan perusuh 
yang jahat, yang telah menghalau 
umat-mu, agar mereka boleh ber-
henti menjarah, agar mereka boleh 
bertobat dari dosa-dosa mereka jika 
pertobatan bisa ditemukan;

51 Tetapi jika mereka tidak mau, 
singkapkanlah lengan-mu, ya 
Tuhan, dan a tebuslah apa yang 

 43 a PTS Jiwa.
 44 a PTS kasih karunia.
 45 a PTS Zaman Akhir.

 48 a PTS iba.
 49 a mzm. 13:2–3.
  b PTS martir.

 50 a PTS Belas kasihan.



299 Ajaran dan Perjanjian 109:52–61

Engkau tetapkan sebuah Sion bagi 
umat-mu.

52 Dan jika tidak dapat dengan 
cara lain, agar perkara umat-mu 
boleh tidak gagal di hadapan-mu 
semoga amarah-mu tersulut, dan 
keberangan-mu jatuh ke atas diri 
mereka, agar mereka boleh dile-
nyapkan, baik akar maupun cabang, 
dari kolong langit;

53 Tetapi sejauh mereka mau ber-
tobat, Engkau ramahlah dan penuh 
belaskasihanlah, dan akan me-
malingkan kemurkaan-mu ketika 
Engkau memandang muka Yang 
Engkau Urapi.

54 Berbelaskasihanlah, ya Tuhan, 
terhadap seluruh bangsa di bumi; 
berbelaskasihanlah terhadap para 
penguasa negara kami; semoga asas-
asas itu, yang sedemikian dengan 
hormat dan dengan mulia diperta-
hankan, yaitu, a Undang-Undang 
Dasar negara kami, oleh leluhur 
kami, ditegakkan selamanya.

55 ingatlah para raja, para pange-
ran, yang mulia, dan yang agung 
di bumi, dan semua orang, dan 
gereja-gereja, semua yang miskin, 
yang membutuhkan, dan yang 
sengsara di bumi;

56 Agar hati mereka boleh di-
lunakkan ketika para hamba-mu 
akan keluar dari rumah-mu, ya 
Yehova, untuk memberikan ke-
saksian tentang nama-mu; agar 
prasangka mereka boleh sirna di 

hadapan a kebenaran, dan umat-mu 
boleh berkenan dalam pandangan 
semuanya;

57 Agar segenap ujung bumi bo-
leh mengetahui bahwa kami, para 
hamba-mu, telah a mendengar su-
ara-mu, dan bahwa Engkau telah 
mengutus kami;

58 Agar dari antara semua ini, para 
hamba-mu, para putra Yakub, boleh 
mengumpulkan yang saleh untuk 
membangun sebuah kota yang ku-
dus demi nama-mu, seperti yang 
telah Engkau perintahkan kepada 
mereka.

59 kami memohon kepada-mu 
untuk menetapkan bagi Sion a pa-
sak-pasak lain selain yang satu ini 
yang telah Engkau tetapkan, agar 
b pengumpulan umat-mu boleh 
bergulir terus dengan kuasa dan 
keagungan yang hebat, agar peker-
jaan-mu boleh c dipersingkat dalam 
kebenaran.

60 Sekarang perkataan ini, ya 
Tuhan, kami telah bicarakan di 
hadapan-mu, mengenai wahyu 
dan perintah yang telah Engkau 
berikan kepada kami, yang di-
identifikasi sebagai a orang-orang 
bukan israel.

61 Tetapi Engkau tahu bahwa 
Engkau memiliki kasih yang besar 
bagi anak-anak Yakub, yang telah 
dicerai-beraikan di atas gunung-
gunung untuk waktu yang lama, 

 51 a A&P 100:13; 105:2.
 54 a 1 Ptr. 2:13–15;  

A&P 98:5–7;  
101:77, 80.  
PTS Undang-Undang 

Dasar.
 56 a PTS kebenaran.
 57 a A&P 20:16; 76:22–24.
 59 a Yes. 54:2.
  b PTS israel—

Pengumpulan israel.
  c mat. 24:22.
 60 a 1 ne. 13:1–32; 

15:13–18. 
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pada suatu hari yang berawan dan 
gelap.

62 kami oleh karena itu memohon 
kepada-mu untuk berbelaskasihan 
terhadap anak-anak Yakub, agar 
a Yerusalem, dari jam ini, boleh 
mulai ditebus.

63 Dan kuk penawanan boleh mu-
lai dipatahkan dari bani a Daud;

64 Dan anak-anak a Yehuda boleh 
mulai kembali ke b tanah-tanah yang 
Engkau berikan kepada Abraham, 
bapa mereka.

65 Dan menyebabkan agar a sisa 
bani Yakub, yang telah dikutuk 
dan dihantam karena pelanggaran 
mereka, b diinsafkan dari kondisi 
mereka yang liar dan jalang pada 
kegenapan injil abadi;

66 Agar mereka boleh meletakkan 
senjata pertumpahan darah mereka, 
dan menghentikan pemberontakan 
mereka.

67 Dan semoga seluruh sisa bani 
a israel yang tercerai-berai, yang telah 
dihalau ke ujung-ujung bumi, sam-
pai pada suatu pengetahuan tentang 
kebenaran, percaya kepada mesias, 
dan ditebus dari penindasan, dan 
bersukacita di hadapan-mu.

68 Ya Tuhan, ingatlah hamba-mu, 
Joseph Smith, Jun., dan segala ke-
sengsaraan dan penganiayaan-
nya—betapa dia telah a membuat 
perjanjian dengan b Yehova, dan 

berikrar kepada-mu, ya Allah Per-
kasa bagi Yakub—dan perintah-
perintah yang telah Engkau berikan 
kepadanya, dan bahwa dia telah 
dengan tulus berjuang untuk me-
lakukan kehendak-mu.

69 Berbelaskasihanlah, ya Tuhan, 
terhadap istri dan anak-anaknya, 
agar mereka boleh dipermuliakan 
di hadirat-mu, dan dipelihara oleh 
tangan pengasuhan-mu.

70 Berbelaskasihanlah terhadap 
semua a kerabat langsung mereka, 
agar prasangka mereka boleh di-
sudahi dan disapu bersih bagaikan 
dengan air bah; agar mereka boleh 
insaf dan ditebus bersama israel, 
dan mengetahui bahwa Engkau 
adalah Allah.

71 ingatlah, ya Tuhan, para pre-
siden, bahkan semua presiden ge-
reja-mu, agar tangan kanan-mu 
boleh mempermuliakan mereka, 
bersama seluruh keluarga mereka, 
dan kerabat langsung mereka, agar 
nama mereka boleh diabadikan dan 
disimpan sebagai ingatan abadi dari 
angkatan ke angkatan.

72 ingatlah seluruh gereja-mu, 
ya Tuhan, bersama seluruh kelu-
arga mereka, dan seluruh kerabat 
langsung mereka, bersama semua 
orang mereka yang sakit dan 
sengsara, bersama semua orang 
yang miskin dan lembut hati di 

 62 a 3 ne. 20:29. 
PTS Yerusalem.

 63 a PTS Daud.
 64 a Za. 12:6–9;  

mal. 3:4;  
A&P 133:13, 35. 
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  b kej. 17:1–8.  
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 65 a 2 ne. 30:3;  
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bumi; agar a kerajaan, yang telah 
Engkau dirikan tanpa perbuatan 
tangan, boleh menjadi sebuah gu-
nung yang besar dan memenuhi 
seluruh bumi;

73 Agar gereja-mu boleh tampil 
dari padang belantara kegelapan, 
dan bersinar cemerlang bagaikan 
a bulan, jernih bagaikan matahari, 
dan menakutkan bagaikan pasukan 
dengan bendera;

74 Dan dihiasi bagaikan seorang 
mempelai perempuan untuk hari 
itu ketika Engkau akan menyi-
bakkan surga, dan menyebabkan 
gunung-gunung a mengalir turun 
pada kehadiran-mu, dan b lembah-
lembah ditinggikan, tempat-tem-
pat kasar dijadikan mulus; agar 
kemuliaan-mu boleh memenuhi 
bumi;

75 Agar ketika sangkakala akan 
berbunyi bagi yang mati, kami akan 
a diangkat ke dalam awan untuk 
menemui-mu, agar kami boleh 
senantiasa bersama Tuhan;

76 Agar pakaian kami boleh men-
jadi murni, agar kami boleh menge-
nakan a jubah kebenaran, dengan 
palem di tangan kami, dan b mahkota 
kemuliaan di atas kepala kami, dan 
menuai c sukacita kekal untuk segala 
d penderitaan kami.

7 7  Ya  Tu h a n  A l l a h  Ya n g 

mahakuasa, dengarlah kami da-
lam permohonan kami ini, dan 
jawablah kami dari surga, hu-
nian-mu yang kudus, di mana 
Engkau duduk bertakhta, dengan 
a kemuliaan, kehormatan, kuasa, 
keagungan, daya, kekuasaan, 
kebenaran, keadilan, pengha-
kiman, belas kasihan, dan suatu 
ketakterbatasan kegenapan, dari 
keabadian ke keabadian.

78 Ya dengarlah, ya dengarlah, 
ya dengarlah kami, ya Tuhan! Dan 
jawablah permohonan ini, dan te-
rimalah pendedikasian rumah ini 
bagi-mu, pekerjaan tangan kami, 
yang kami telah bangun demi 
nama-mu;

79 Dan juga gereja ini, untuk 
menaruh ke atasnya nama-mu. 
Dan tolonglah kami melalui kuasa 
Roh-mu, agar kami boleh membaur-
kan suara kami dengan a serafim 
yang cemerlang, yang bersinar 
itu di sekitar takhta-mu, dengan 
sambutan pujian, menyanyikan 
Hosana kepada Allah dan b Anak 
Domba!

80 Dan biarlah ini, yang Engkau 
urapi, a dikenakan keselamatan, 
dan para orang suci-mu bersorak 
dengan nyaring karena sukacita. 
Amin, dan Amin.

 72 a Dan. 2:44–45;  
A&P 65:2.

 73 a kid. 6:10;  
A&P 5:14; 105:31.

 74 a A&P 133:21–22, 40.
  b Yes. 40:4;  

luk. 3:5;  

A&P 49:23.
 75 a 1 Tes. 4:17.
 76 a Why. 7:13–15;  

2 ne. 9:14.
  b PTS mahkota; 

Permuliaan.
  c PTS Sukacita.

  d ibr. 12:1–11;  
A&P 58:4.

 77 a PTS kemuliaan.
 79 a Yes. 6:1–2.
  b PTS Anak Domba 

Allah.
 80 a mzm. 132:16.
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BAgiAn 110

Penglihatan-penglihatan yang dinyatakan kepada Joseph Smith sang Nabi dan 
Oliver Cowdery di dalam bait suci di Kirtland, Ohio, 3 April 1836 (History of 
the Church, 2:435–436). Kejadiannya yaitu sebuah pertemuan hari Sabat. Nabi 
mengantar catatannya tentang pernyataan itu dengan perkataan ini: “Pada siang 
hari, saya membantu para Presiden yang lain mengedarkan Perjamuan Malam 
Tuhan kepada Gereja, menerimanya dari Dua Belas, yang adalah hak istimewanya 
untuk bertugas di meja yang kudus hari ini. Setelah melaksanakan pelayanan ini 
kepada saudara-saudara saya, saya mengundurkan diri ke mimbar, dengan tabir 
diturunkan, dan membungkukkan diri saya, bersama Oliver Cowdery, dalam doa 
yang khusyuk dan hening. Setelah bangkit dari doa, penglihatan berikut dibukakan 
kepada kami berdua” (History of the Church, 2:435).

1–10, Tuhan Yehova menampakkan 
diri dalam kemuliaan dan mene-
rima Bait Suci Kirtland sebagai 
rumah-Nya; 11–12, Musa dan Elias 
masing-masing menampakkan diri 
dan memercayakan kunci-kunci dan 
dispensasi mereka; 13–16, Elia kem-
bali dan memercayakan kunci-kunci 
dispensasinya sebagaimana dijanjikan 
oleh Maleakhi.

a TABiR diambil dari pikiran 
kami, dan b mata pengertian 

kami dibukakan.
2 kami melihat Tuhan berdiri di 

atas sandaran mimbar, di hadapan 
kami; dan di bawah kaki-nya ada 
sebuah hamparan berlapiskan emas 
murni, dengan warna seperti batu 
ambar.

3 a mata-nya bagaikan nyala api; 
rambut kepala-nya putih bagaikan 

salju murni; b air muka-nya bersinar 
melebihi kecemerlangan matahari; 
dan c suara-nya bagaikan bunyi deru 
perairan luas, bahkan suara d Yehova, 
memfirmankan:

4 Aku adalah yang a pertama dan 
yang terakhir; Aku adalah Dia 
yang b hidup, Aku adalah Dia yang 
dibunuh; Aku adalah c pengacaramu 
dengan Bapa.

5 lihatlah, dosa-dosamu a diam-
puni bagimu; kamu bersih di ha-
dapan-ku; oleh karena itu, angkat 
kepalamu dan bersukacitalah.

6 Biarlah hati saudara-saudaramu 
bersukacita, dan biarlah hati seluruh 
umat-ku bersukacita, yang telah, 
dengan daya mereka, a membangun 
rumah ini demi nama-ku.

7 karena lihatlah, Aku telah a me-
nerima b rumah ini, dan nama-ku 
akan ada di sini; dan Aku akan me-

110 1 a PTS Tabir.
  b A&P 76:12, 19;  

136:32; 138:11.
 3 a Why. 1:14.
  b Why. 1:16;  

JS—S 1:17.

  c Yeh. 43:2;  
Why. 1:15;  
A&P 133:21–22.

  d PTS Yehova.
 4 a PTS Anak Sulung.
  b Ul. 5:24.

  c PTS Pengacara.
 5 a PTS mengampuni.
 6 a A&P 109:4–5.
 7 a 2 Taw. 7:16.
  b PTS Bait Suci. 
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nyatakan diri-ku kepada umat-ku 
dengan belas kasihan di dalam 
rumah ini.

8 Ya, Aku akan a menampakkan 
diri kepada para hamba-ku, dan 
berfirman kepada mereka dengan 
suara-ku sendiri, jika umat-ku akan 
menaati perintah-perintah-ku, dan 
tidak b mencemari c rumah kudus 
ini.

9 Ya hati beribu-ribu dan ber-
laksa-laksa orang akan teramat 
bersukacita sebagai akibat dari a ber-
kat-berkat yang akan dicurahkan, 
dan b pemberkahan yang dengannya 
para hamba-ku telah diberkahi di 
dalam rumah ini.

10 Dan kemasyhuran rumah ini 
akan menyebar ke negeri-negeri 
asing; dan inilah awal bagi berkat 
yang akan a dicurahkan ke atas 
kepala umat-ku. Demikianlah. 
Amin.

11 Setelah a penglihatan ini ditutup, 
langit dibuka lagi kepada kami; 
dan b musa menampakkan diri di 
hadapan kami, dan memercayakan 
kepada kami c kunci-kunci d pengum-
pulan israel dari empat bagian bumi, 
dan dipimpinnya sepuluh suku dari 
e negeri utara.

12 Setelah ini, a Elias menampakkan 
diri, dan memercayakan b dispensasi 
c injil Abraham, mengatakan bahwa 
melalui kami dan benih keturunan 
kami semua angkatan setelah kami 
akan diberkati.

13 Setelah penglihatan ini ditutup, 
penglihatan besar dan mulia yang 
lain menyeruak kepada kami; ka-
rena a Elia sang nabi, yang b diambil 
ke surga tanpa mengenyam kema-
tian, berdiri di hadapan kami, dan 
berkata:

14 lihatlah, waktunya telah sepe-
nuhnya datang, yang dibicarakan 
oleh mulut maleakhi—bersaksi 
bahwa dia [Elia] akan diutus, se-
belum hari Tuhan yang besar dan 
mengerikan datang—

15 Untuk a memalingkan hati lelu-
hur kepada anak-anak, dan anak-
anak kepada leluhur, agar jangan 
seluruh bumi dihantam dengan 
kutukan—

16 Oleh karena itu, kunci-kunci 
dispensasi ini dipercayakan ke 
dalam tanganmu; dan melalui ini 
kamu boleh mengetahui bahwa 
a hari Tuhan yang besar dan me-
ngerikan sudahlah dekat, bahkan 
di depan pintu.

 8 a A&P 50:45.
  b A&P 97:15–17.
  c PTS kudus.
 9 a kej. 12:1–3;  

A&P 39:15;  
Abr. 2:8–11.

  b A&P 95:8. 
PTS Pemberkahan.

 10 a A&P 105:12.
 11 a PTS Penglihatan.
  b mat. 17:3.
  c PTS kunci-kunci 

imamat.
  d Yakub 6:2;  

A&P 29:7.  
PTS israel—Pengum-
pulan israel.

  e A&P 133:26–32. 
PTS israel—Sepuluh 
suku israel yang 
hilang.

 12 a PTS Elias.
  b PTS Dispensasi.
  c gal. 3:6–29.  

PTS Perjanjian 
Abraham.

 13 a PTS Elia.
  b PTS makhluk 

Ubahan.
 15 a JS—S 1:38–39.  

PTS keselamatan  
bagi yang mati; 
Silsilah.

 16 a PTS Zaman Akhir. 
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BAgiAn 111

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Salem, Massachusetts, 
6 Agustus 1836 (History of the Church, 2:465–466). Pada waktu ini para 
pemimpin Gereja banyak berutang berhubung kerja mereka dalam pelayanan. 
Mendengar bahwa sejumlah besar uang akan tersedia bagi mereka di Salem, 
sang Nabi, Sidney Rigdon, Hyrum Smith, dan Oliver Cowdery melakukan per-
jalanan ke sana dari Kirtland, Ohio, untuk menyelidiki pernyataan ini, sekalian 
dengan mengkhotbahkan Injil. Saudara-saudara bertransaksi untuk beberapa 
butir urusan Gereja dan melakukan beberapa pengkhotbahan. Ketika menjadi 
nyata bahwa tidak ada uang yang akan tersedia, mereka kembali ke Kirtland. 
Beberapa unsur yang menyolok pada latar belakangnya dicerminkan dalam 
pengutaraan wahyu ini.

1–5, Tuhan mengurus kebutuhan du-
niawi para hamba-Nya; 6–11, Dia akan 
mengurus dengan penuh belas kasihan 
terhadap Sion dan menata segala sesu-
atu demi kebaikan para hamba-Nya.

AkU, Tuhan Allahmu, bukanlah 
tidak senang dengan kedatang-

anmu atas perjalanan ini, terlepas 
dari kebodohanmu.

2 Aku memiliki banyak harta 
benda di kota ini untukmu, demi 
manfaat Sion, dan banyak orang di 
kota ini, yang akan Aku kumpulkan 
pada waktu yang tepat demi man-
faat Sion, melalui perantaraanmu.

3 Oleh karena itu, adalah arif 
bahwa kamu hendaknya membina 
perkenalan dengan orang-orang di 
kota ini, sebagaimana kamu akan 
dituntun, dan sebagaimana akan 
diberikan kepadamu.

4 Dan akan terjadi pada waktu 
yang tepat bahwa Aku akan mem-
berikan kota ini ke dalam tanganmu, 
sehingga kamu akan memiliki kuasa 

atasnya, sedemikian rupa sehingga 
mereka tidak akan menemukan 
bagian rahasiamu; dan harta keka-
yaannya berkaitan dengan emas dan 
perak akan menjadi milikmu.

5 Janganlah risaukan dirimu ten-
tang a utang-utangmu, karena Aku 
akan memberimu kuasa untuk 
membayarnya.

6 Janganlah risaukan dirimu ten-
tang Sion, karena Aku akan ber-
urusan dengan penuh belas kasihan 
terhadapnya.

7 Tinggallah di tempat ini, dan di 
daerah-daerah sekitarnya;

8 Dan tempat di mana adalah 
kehendak-ku bahwa kamu hendak-
nya tinggal, yang terutama, akan 
diisyaratkan kepadamu melalui 
a kedamaian dan kuasa Roh-ku, 
yang akan mengalir kepadamu.

9 Tempat ini boleh kamu dapatkan 
dengan menyewa. Dan bertanyalah 
dengan tekun mengenai penghuni 
yang tinggal lebih dahulu dan pen-
diri kota ini;

111 5 a A&P 64:27–29.
 8 a A&P 27:16.  

PTS Damai, 
kedamaian.
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10 karena ada lebih banyak harta 
benda daripada satu untukmu di 
kota ini.

11 Oleh karena itu, jadilah kamu 
a sebijak ular namun tanpa dosa; 

dan Aku akan menertibkan segala 
sesuatu demi b kebaikanmu, secepat 
kamu sanggup untuk menerimanya. 
Amin.

BAgiAn 112

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi kepada Thomas B. Marsh, 
di Kirtland, Ohio, 23 Juli 1837 (History of the Church, 2:499–501). Wahyu 
ini memuat firman Tuhan kepada Thomas B. Marsh mengenai Dua Belas Rasul 
Anak Domba. Nabi mencatat bahwa wahyu ini diterima pada hari saat Injil per-
tama dikhotbahkan di Inggris. Thomas B. Marsh pada waktu ini adalah Presiden  
Kuorum Dua Belas Rasul.

1–10, Dua Belas Rasul mesti mewar-
takan Injil dan mengangkat suara 
peringatan kepada segala bangsa dan 
khalayak; 11–15, Mereka mesti memikul 
salib mereka, mengikuti Yesus, dan 
memberi makan domba-domba-Nya; 
16–20, Mereka yang menerima Presi-
densi Utama menerima Tuhan; 21–29, 
Kegelapan menutupi bumi, dan hanya 
mereka yang percaya dan dibaptis akan 
diselamatkan; 30–34, Presidensi Utama 
dan Dua Belas memegang kunci-kunci 
dispensasi kegenapan zaman.

SESUnggUHnYA demikianlah 
firman Tuhan kepadamu ham-

ba-ku Thomas: Aku telah mende-
ngar doa-doamu; dan sedekahmu 
telah naik sebagai a tanda peringatan 
di hadapan-ku, demi kepentingan 
mereka, saudara-saudaramu, yang 
dipilih untuk memberikan kesak-
sian tentang nama-ku dan untuk 

b mewartakannya ke luar daerah di 
antara segala bangsa, kaum, bahasa, 
dan khalayak, dan ditahbiskan me-
lalui perantaraan para hamba-ku.

2 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, telah ada beberapa hal 
dalam hatimu dan denganmu yang 
dengannya Aku, Tuhan, tidak terlalu 
berkenan.

3 Walaupun demikian, sejauh 
engkau telah a merendahkan dirimu 
engkau akan dipermuliakan; oleh 
karena itu, segala dosamu diampuni 
bagimu.

4 Biarlah hatimu menjadi a riang 
di hadapan muka-ku; dan engkau 
hendaknya memberikan kesaksian 
tentang nama-ku, bukan hanya 
kepada b orang-orang bukan israel, 
tetapi juga kepada c orang-orang 
Yahudi; dan engkau hendaknya 
mewartakan firman-ku ke ujung-
ujung bumi.

 11 a mat. 10:16.
  b Rm. 8:28;  

A&P 90:24; 100:15.
112 1 a kis. 10:4.

  b A&P 18:28.
 3 a mat. 23:12;  

luk. 14:11.
 4 a mat. 9:2;  

Yoh. 16:33.
  b A&P 18:6; 90:8–9.
  c A&P 19:27.
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5 a Berselisih pendapatlah engkau, 
oleh karena itu, pagi demi pagi; 
dan hari demi hari biarlah b suara 
peringatanmu disebarluaskan; dan 
ketika malam tiba janganlah biarkan 
penghuni bumi terlelap, karena 
pembicaraanmu.

6 Biarlah hunianmu diketahui di 
Sion, dan a janganlah pindahkan 
rumahmu; karena Aku, Tuhan, me-
miliki suatu pekerjaan besar untuk 
engkau lakukan, dalam memberita-
kan nama-ku ke antara anak-anak 
manusia.

7 Oleh karena itu, a persiapkanlah 
dirimu bagi pekerjaan itu. Biarlah 
kakimu dialasi juga, karena engkau 
dipilih, dan jalanmu berada di an-
tara gunung-gunung, dan di antara 
banyak bangsa.

8 Dan melalui perkataanmu banyak 
yang tinggi akan dijadikan a rendah, 
dan melalui perkataanmu banyak 
yang rendah akan dipermuliakan.

9 Suaramu akan menjadi har-
dikan bagi pelanggar; dan pada 
hardikanmu biarlah lidah pemfit-
nah menghentikan kesukaannya 
melawan.

10 Jadilah engkau a rendah hati; 
dan Tuhan Allahmu akan menuntun 
tanganmu, dan memberi engkau 
jawaban terhadap doa-doamu.

11 Aku mengetahui hatimu, 
dan telah mendengar doa-doamu 

mengenai saudara-saudaramu. Ja-
nganlah memihak terhadap mereka 
dalam a kasih melebihi banyak orang 
lain, tetapi biarlah kasihmu bagi 
mereka seperti bagi dirimu; dan 
biarlah kasihmu berlimpah ruah 
bagi semua orang, dan bagi semua 
yang mengasihi nama-ku.

12 Dan berdoalah bagi sauda-
ra-saudaramu Dua Belas. Berilah 
mereka petuah dengan tajam demi 
nama-ku, dan biarlah mereka diberi 
petuah untuk segala dosa mereka, 
dan jadilah kamu setia di hadap-
an-ku demi a nama-ku.

13 Dan setelah a cobaan mereka, 
dan banyak b kesukaran, lihatlah, 
Aku, Tuhan, akan menyelami me-
reka, dan jika mereka tidak me-
ngeraskan hati mereka, dan tidak 
mendegil menentang-ku, mereka 
akan c diinsafkan, dan Aku akan 
menyembuhkan mereka.

14 Sekarang, Aku berfirman kepa-
damu, dan apa yang Aku firmankan 
kepadamu, Aku firmankan kepada 
semua Dua Belas: Bangkit dan persi-
apkanlah dirimu, pikullah a salibmu, 
ikutlah Aku, dan b berilah makan 
domba-domba-ku.

15 Janganlah mempermuliakan 
dirimu; a janganlah memberontak 
melawan hamba-ku Joseph; ka-
rena sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, Aku besertanya, dan 

 5 a Yud. 1:3.
  b A&P 1:4–5.
 6 a mzm. 125:1.
 7 a Ef. 6:13–17.
 8 a PTS Rendah Hati, 

kerendahan Hati.
 10 a Ams. 18:12.
 11 a mat. 5:43–48. 

PTS kasih; kasih 
Amal.

 12 a PTS Yesus kristus—
mengambil nama 
Yesus kristus ke atas 
diri kita.

 13 a PTS godaan.
  b Yoh. 16:33;  

Why. 7:13–14;  
A&P 58:3–4.

  c 3 ne. 18:32.  
PTS insaf, keinsafan.

 14 a mat. 16:24. TJS, mat. 
16:25–26; luk. 9:23.

  b Yoh. 21:15–17.
 15 a PTS Pemberontakan.
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tangan-ku akan berada di atas 
dirinya; dan b kunci-kunci yang 
telah Aku berikan kepadanya, dan 
juga kepadamu, tidak akan diambil 
darinya sampai Aku datang.

16 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, hamba-ku Thomas, 
engkau adalah pria yang telah Aku 
pilih untuk memegang kunci-kunci 
kerajaan-ku, berkaitan dengan 
Dua Belas, di luar daerah di antara  
segala bangsa—

17 Agar engkau boleh menjadi 
hamba-ku untuk membuka kunci 
pintu kerajaan di segala tempat 
di mana hamba-ku Joseph, dan 
hamba-ku a Sidney, dan hamba-ku 
b Hyrum, tidak dapat datang;

18 karena pada mereka telah Aku 
letakkan beban semua jemaat untuk 
suatu masa yang singkat.

19 karenanya, ke mana pun me-
reka akan mengutusmu, pergilah 
kamu, dan Aku akan besertamu; 
dan di tempat mana pun kamu 
akan mempermaklumkan nama-ku 
a pintu yang mangkus akan dibu-
kakan bagimu, agar mereka boleh 
menerima firman-ku.

20 Barang siapa a menerima fir-
man-ku menerima-ku, dan barang 
siapa menerima-ku, menerima 
mereka, Presidensi Utama, yang 
telah Aku utus, yang telah Aku ja-
dikan penasihat demi kepentingan 
nama-ku bagimu.

21 Dan lagi, Aku berfirman kepa-
damu, bahwa barang siapa yang 
akan kamu utus dalam nama-ku, 
melalui suara saudara-saudaramu, 
a Dua Belas, yang sepatutnya di-
rekomendasikan dan b diwenang-
kan olehmu, akan memiliki kuasa 
untuk membuka pintu keraja-
an-ku kepada bangsa apa pun ke 
mana pun kamu akan mengutus  
mereka—

22 Sejauh mereka akan merendah-
kan hati mereka di hadapan-ku, 
dan tinggal dalam firman-ku, dan 
a menyimak suara Roh-ku.

23 Sesungguhnya, sesungguh-
nya, Aku berfirman kepadamu, 
a kegelapan menutupi bumi, dan 
kegelapan pekat pikiran orang-
orang, dan semua daging te-
lah menjadi b busuk di hadapan  
muka-ku.

24 lihatlah, a pembalasan datang 
selekasnya ke atas penghuni bumi, 
suatu hari kemurkaan, hari pemba-
karan, hari kemusnahan, b tangisan, 
duka nestapa, dan ratapan; dan 
bagaikan angin puyuh itu akan 
datang ke atas seluruh muka bumi, 
firman Tuhan.

25 Dan di atas rumah-ku itu 
akan a dimulai, dan dari rumah-ku 
itu akan menyebar luas, firman  
Tuhan;

26 Pertama di antara mereka dari 
antara kamu, firman Tuhan, yang 

 15 b A&P 28:7.  
PTS kunci-kunci 
imamat.

 17 a PTS Sidney Rigdon.
  b PTS Hyrum Smith.
 19 a 1 kor. 16:9;  

A&P 118:3.

 20 a A&P 84:35–38.
 21 a A&P 107:34–35.
  b PTS Wewenang.
 22 a PTS Patuh, kepa-

tuhan; Simak.
 23 a Yes. 60:2; mi. 3:6;  

A&P 38:11.  

PTS kemurtadan—
kemurtadan gereja 
kristen terdahulu.

  b A&P 10:20–23.
 24 a PTS Pembalasan.
  b A&P 124:8.
 25 a 1 Ptr. 4:17–18.
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telah a mengaku mengenal nama-ku 
dan belum b mengenal-ku, dan telah 
c menghujat terhadap-ku di tengah 
rumah-ku, firman Tuhan.

27 Oleh karena itu, pastikanlah 
agar kamu tidak menyusahkan 
dirimu mengenai urusan gereja-ku 
di tempat ini, firman Tuhan.

28 Tetapi a murnikanlah hatimu 
di hadapan-ku; dan kemudian 
b pergilah kamu ke seluruh dunia, 
dan khotbahkanlah injil-ku ke-
pada setiap makhluk yang belum  
menerimanya;

29 Dan dia yang a percaya dan 
b dibaptis akan diselamatkan, dan 
dia yang tidak percaya, dan tidak 
dibaptis, akan c dilaknat.

30 karena kepadamu, a Dua Belas, 
dan mereka, b Presidensi Utama, 
yang ditetapkan bersamamu un-
tuk menjadi penasihatmu dan 
pemimpinmu, kuasa imamat ini 
diberikan, untuk zaman tera-
khir dan untuk terakhir kalinya, 

yang di dalamnya ada c dispensasi  
kegenapan zaman.

31 Yang kuasa itu kamu pegang, 
sehubungan dengan mereka semua 
yang telah menerima dispensasi 
pada waktu kapan pun sejak awal 
penciptaan;

32 karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, a kunci-kunci 
dispensasi, yang telah kamu terima, 
telah b turun dari leluhur, dan yang 
terakhir dari semuanya, diturunkan 
dari surga kepadamu.

33 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, lihatlah betapa besar 
pemanggilanmu. a Bersihkanlah ha-
timu dan pakaianmu, agar jangan 
darah angkatan ini b dituntut dari 
tanganmu.

34 Setialah sampai Aku datang, 
karena Aku a datang dengan cepat; 
dan pahala-ku bersama-ku untuk 
mengganjar setiap orang menurut 
b pekerjaannya adanya. Aku adalah 
Alfa dan Omega. Amin.

BAgiAn 113

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu tentang tulisan Yesaya, diberikan 
oleh Joseph Smith sang Nabi, Maret 1838 (History of the Church, 3:9–10).

1–6, Tunggul Isai, tunas yang tumbuh 
darinya, dan pangkal Isai diidentifi-
kasi; 7–10, Sisa Sion yang tercerai-

berai memiliki hak atas imamat dan 
dipanggil untuk kembali kepada  
Tuhan.

 26 a mat. 7:21–23;  
A&P 41:1; 56:1.

  b luk. 6:46;  
mosia 26:24–27;  
3 ne. 14:21–23.

  c PTS Hujat, 
Penghujatan.

 28 a PTS murni, 
kemurnian.

  b mrk. 16:15–16.

 29 a morm. 9:22–23;  
A&P 20:25–26.

  b PTS Baptis, Baptisan.
  c PTS laknat.
 30 a PTS Rasul.
  b PTS Presidensi 

Utama.
  c Ef. 1:10;  

A&P 27:13; 124:40–42. 
PTS Dispensasi.

 32 a A&P 110:11–16. 
PTS kunci-kunci 
imamat.

  b Abr. 1:2–3.
 33 a Yakub 1:19.
  b A&P 72:3.
 34 a Why. 22:7, 12;  

A&P 49:28; 54:10.
  b PTS Pekerjaan.
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SiAPAkAH Tunggul a isai yang 
dibicarakan dalam ayat ke-1, 2, 3, 

4, dan 5 pasal ke-11 dari Yesaya?
2 Sesungguhnya demikianlah fir-

man Tuhan: itu adalah kristus.
3 Apakah tunas yang dibicara-

kan ayat pertama pasal ke-11 dari 
Yesaya, yang akan tumbuh dari 
Tunggul isai?

4 lihatlah, demikianlah firman 
Tuhan: itu adalah seorang hamba 
dalam tangan kristus, yang ada-
lah sebagian keturunan dari isai 
seperti juga dari a Efraim, atau dari 
bani Yusuf, ke atas siapa diletakkan 
banyak b kuasa.

5 Apakah pangkal isai yang di-
bicarakan dalam ayat ke-10 pasal 
ke-11?

6 lihatlah, demikianlah firman 
Tuhan, itu adalah keturunan dari 
isai, seperti juga dari Yusuf, kepada 
siapa secara sah imamat adalah 
kepunyaannya, dan a kunci-kunci 
kerajaan, untuk sebuah b panji, dan 
untuk c pengumpulan umat-ku pada 
zaman terakhir.

7 Pertanyaan oleh Elias Higbee: 
Apakah yang dimaksud dengan 
perintah dalam Yesaya, pasal 
ke-52, ayat ke-1, yang mengatakan: 

kenakanlah kekuatanmu seperti 
pakaian, hai Sion—dan umat ma-
nakah yang Yesaya rujuk?

8 Dia merujuk kepada mereka yang 
akan Allah panggil pada zaman ter-
akhir, yang akan memegang kuasa 
imamat untuk membawa kembali 
a Sion, dan penebusan israel; dan 
mengenakan b kekuatannya adalah 
mengenakan wewenang imamat, 
yang dia, Sion, miliki c haknya me-
lalui garis keturunan; juga untuk 
kembali pada kuasa itu yang telah 
hilang darinya.

9 Apa yang mesti kita mengerti 
dengan Sion melepaskan dirinya 
dari ikatan di lehernya; ayat ke-2?

10 kita mesti mengerti bahwa 
a sisa yang tercerai-berai didesak 
untuk b kembali kepada Tuhan  
dari mana mereka telah jatuh;  
yang jika mereka lakukan, janji 
Tuhan adalah bahwa Dia akan 
berfirman kepada mereka, atau 
memberikan mereka wahyu. li-
hat ayat ke-6, 7, dan 8. ikatan di 
lehernya adalah kutukan Allah ke 
atasnya, atau sisa bani israel dalam 
kondisi mereka yang tercerai-be-
rai di antara orang-orang bukan  
israel.

BAgiAn 114

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Far West, Missouri, 
17 April 1838 (History of the Church, 3:23).

113 1 a PTS isai.
 4 a kej. 41:50–52;  

A&P 133:30–34. 
PTS Efraim.

  b PTS kuasa.
 6 a PTS kunci-kunci 

imamat.
  b A&P 45:9.  

PTS Panji.
  c PTS israel—Pengum-

pulan israel.
 8 a PTS Sion.

  b A&P 82:14.
  c PTS Hak kesulungan.
 10 a PTS israel—Pencerai-

beraian israel.
  b Hos. 3:4–5;  

2 ne. 6:11.
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1–2, Jabatan Gereja yang dipegang oleh 
mereka yang tidak setia akan diberikan 
kepada yang lain.

SESUnggUHnYA demikianlah 
firman Tuhan: Adalah kebi-

jaksanaan dalam diri hamba-ku 
David W. Patten, bahwa dia mem-
bereskan segala urusannya se-
segera yang mungkin dapat dia 
lakukan, dan mengatur pelepasan 
barang dagangannya, agar dia 
boleh melaksanakan misi bagi-ku 

musim semi yang akan datang, 
bersama yang lain, bahkan dua 
belas termasuk dia sendiri, untuk 
bersaksi tentang nama-ku dan 
menyampaikan kabar gembira 
kepada seluruh dunia.

2 karena sesungguhnya demi-
kianlah firman Tuhan, bahwa se-
jauh ada mereka di antara kamu 
yang menyangkal nama-ku, yang 
lain akan a ditempatkan sebagai 
b pengganti mereka dan menerima 
keuskupan mereka. Amin.

BAgiAn 115

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Far West, Missouri, 
26 April 1838, menyingkapkan kehendak Allah mengenai pembangunan tempat 
itu dan rumah Tuhan (History of the Church, 3:23–25). Wahyu ini ditujukan 
kepada para pejabat ketua Gereja.

1–4, Tuhan menamai gereja-Nya 
Gereja Yesus Kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman Akhir; 5–6, Sion 
dan pasak-pasaknya adalah tempat 
pertahanan dan perlindungan bagi 
para Orang Suci; 7–16, Para Orang 
Suci diperintahkan untuk memba-
ngun sebuah rumah Tuhan di Far 
West; 17–19, Joseph Smith meme-
gang kunci-kunci kerajaan Allah di 
atas bumi.

SESUnggUHnYA demikian-
lah firman Tuhan kepadamu, 

hamba-ku a Joseph Smith, Jun., dan 
juga hamba-ku b Sidney Rigdon, 
dan juga hamba-ku c Hyrum 

Smith, dan para penasihatmu 
yang sedang dan akan ditetapkan 
setelah ini;

2 Dan juga kepadamu, ham-
ba-ku a Edward Partridge, dan para 
penasihatnya;

3 Dan juga kepada hamba-ku 
yang setia yang adalah dewan tinggi 
gereja-ku di Sion, karena demi-
kianlah itu akan dinamakan, dan 
kepada semua penatua dan umat 
gereja Yesus kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman Akhir-ku, yang 
terpencar-pencar di luar daerah di 
seluruh dunia;

4 karena demikianlah a gere-
ja-ku akan dinamakan pada  

114 2 a A&P 118:1, 6.
  b A&P 64:40.
115 1 a PTS Joseph Smith, Jr.

  b PTS Sidney Rigdon.
  c PTS Hyrum Smith.
 2 a PTS Edward 

Partridge.
 4 a 3 ne. 27:4–8.
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zaman terakhir, bahkan b gereja 
Yesus kristus dari Orang-Orang 
Suci Zaman Akhir.

5 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu semua: a Bangkit dan ber-
sinarlah, agar terangmu boleh men-
jadi b standar bagi bangsa-bangsa.

6 Dan agar a pengumpulan ber-
sama ke atas tanah b Sion, dan ke atas 
c pasak-pasaknya, bisa untuk perta-
hanan, dan untuk d perlindungan 
dari badai, dan dari kemurkaan 
ketika itu akan e dicurahkan tanpa 
campuran ke atas seluruh bumi.

7 Biarlah kota itu, Far West, men-
jadi tanah yang kudus dan dipersu-
cikan bagi-ku; dan itu akan disebut 
paling kudus, karena tanah yang 
di atasnya engkau berdiri adalah 
a kudus.

8 Oleh karena itu, Aku meme-
rintahkanmu untuk a membangun 
sebuah rumah bagi-ku, untuk 
pengumpulan bersama para 
orang suci-ku, agar mereka boleh 
b menyembah-ku.

9 Dan biarlah ada awal dari pe-
kerjaan ini, dan landasan, dan pe-
kerjaan persiapan, musim panas 
berikutnya ini;

10 Dan biarlah awal itu dibuat 
pada hari keempat bulan Juli yang 
akan datang; dan sejak mulai waktu 
itu biarlah umat-ku bekerja dengan 
tekun untuk membangun sebuah 
rumah demi nama-ku;

11 Dan dalam a satu tahun dari 
hari  ini  biarlah mereka me-
mulai lagi peletakan landasan 
b rumah-ku.

12 Demikianlah biarkan mereka 
sejak mulai waktu itu bekerja de-
ngan tekun sampai itu akan disele-
saikan, dari batu penjurunya sampai 
puncaknya, sampai tidak akan ada 
apa pun yang tertinggal yang tidak 
diselesaikan.

13 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, janganlah biarkan 
hamba-ku Joseph, janganlah juga 
hamba-ku Sidney, janganlah juga 
hamba-ku Hyrum, berutang lagi 
untuk pembangunan sebuah rumah 
demi nama-ku;

14 Tetapi biarlah sebuah rumah 
dibangun demi nama-ku menurut 
a pola yang akan Aku perlihatkan 
kepada mereka.

15 Dan jika umat-ku membangun-
nya tidak menurut pola yang akan 
Aku perlihatkan kepada presidensi 
mereka, Aku tidak akan menerima-
nya dari tangan mereka.

16 Tetapi jika umat-ku memba-
ngunnya menurut pola yang akan 
Aku perlihatkan kepada presidensi 
mereka, bahkan hamba-ku Joseph 
dan para penasihatnya, maka Aku 
akan menerimanya dari tangan 
umat-ku.

17 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, adalah 

 4 b PTS gereja Yesus 
kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman 
Akhir.

 5 a Yes. 60:1–3.
  b Yes. 11:12. PTS Panji.
 6 a PTS israel—

Pengumpulan israel.
  b PTS Sion.
  c A&P 101:21. 

PTS Pasak.
  d Yes. 25:1, 4;  

A&P 45:66–71.
  e Why. 14:10;  

A&P 1:13–14.
 7 a PTS kudus.
 8 a A&P 88:119; 95:8.
  b PTS ibadat.
 11 a A&P 118:5.
  b A&P 124:45–54.
 14 a ibr. 8:5; A&P 97:10.
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kehendak-ku bahwa kota Far West 
hendaknya dibangun selekasnya 
dengan pengumpulan para orang 
suci-ku;

18 Dan juga bahwa tempat-tempat 
lain hendaknya ditetapkan untuk 
a pasak-pasak di daerah-daerah 
sekitarnya, sebagaimana itu akan 

dinyatakan kepada hamba-ku 
Joseph, dari waktu ke waktu.

19 karena lihatlah, Aku akan 
besertanya, dan Aku akan mengu-
duskannya di hadapan orang-orang; 
karena kepadanya telah Aku berikan 
a kunci-kunci kerajaan dan pela-
yanan ini. Demikianlah. Amin.

BAgiAn 116

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di dekat Wight’s Ferry, di 
sebuah tempat yang dinamakan Spring Hill, Daviess County, Missouri, 19 Mei 
1838 (History of the Church, 3:35).

BAgiAn 117

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Far West, Missouri, 
8 Juli 1838, mengenai kewajiban langsung William Marks, Newel K. Whitney, 
dan Oliver Granger (History of the Church, 3:45–46).

1–9, Para hamba Tuhan janganlah 
mendambakan apa yang duniawi, ka-
rena “apakah harta milik bagi Tuhan?”; 
10–16, Mereka mesti meninggalkan 
kepicikan jiwa, dan pengurbanan 
mereka akan menjadi sakral bagi  
Tuhan.

SESUnggUHnYA demikianlah 
firman Tuhan kepada hamba-ku 

William marks, dan juga kepada 
hamba-ku newel k. Whitney, 

biarlah mereka membereskan urusan 
mereka selekasnya dan melakukan 
perjalanan dari tanah kirtland, se-
belum Aku, Tuhan, mengirim lagi 
salju ke atas bumi.

2 Biarlah mereka bangun, dan 
bangkit, dan tampil, dan tidak 
tinggal,  karena Aku, Tuhan, 
memerintahkannya.

3 Oleh karena itu, jika mereka ting-
gal akan tidak baik bagi mereka.

4 Biarlah mereka bertobat dari 

 18 a A&P 101:21. 
PTS Pasak.

 19 a PTS kunci-kunci 

imamat.
116 1 a A&P 78:15. 

PTS Adam-ondi-

Ahman.
  b PTS Adam.
  c Dan. 7:13–14, 22.

SPRing Hill dinamai oleh Tuhan 
a Adam-ondi-Ahman, karena, 

firman-nya, itu adalah tempat di 
mana b Adam akan datang untuk 

mengunjungi umatnya, atau c Yang 
lanjut Usianya akan duduk, seba-
gaimana dibicarakan oleh Daniel 
sang nabi.
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segala dosa mereka, dan dari se-
gala hasrat serakah mereka, di 
hadapan-ku, firman Tuhan; karena 
apakah a harta milik bagi-ku? firman 
Tuhan.

5 Biarlah harta milik di kirtland 
dijual untuk a utang, firman Tuhan. 
Biarlah itu dilepaskan, firman 
Tuhan, dan apa pun yang terting-
gal, biarlah tetap dalam tanganmu, 
firman Tuhan.

6 karena tidakkah Aku memiliki 
unggas di langit, dan juga ikan 
di laut, dan binatang di gunung? 
Tidakkah Aku telah menjadikan 
bumi? Apakah Aku tidak meme-
gang a nasib seluruh pasukan bang-
sa-bangsa di bumi?

7 Oleh karena itu, apakah Aku 
tidak akan menjadikan a tempat-
tempat terpencil berkuncup dan ber-
mekaran, dan menghasilkan dalam 
kelimpahan? firman Tuhan.

8 Apakah tidak ada cukup ruang di 
atas gunung-gunung a Adam-ondi-
Ahman, dan di atas dataran-dataran 
Olaha b Sineha, atau c tanah di mana 
Adam berdiam, sehingga kamu 
akan mendambakan apa yang hanya 
setetes, dan melalaikan masalah 
yang lebih berbobot?

9 Oleh karena itu, datanglah ke-
mari ke tanah umat-ku, bahkan 
Sion.

10 Biarlah hamba-ku William 
marks a setia atas beberapa hal, dan 

dia akan menjadi penguasa atas 
banyak hal. Biarlah dia mengetuai 
di tengah umat-ku di kota Far West, 
dan biarlah dia diberkati dengan 
berkat-berkat umat-ku.

11 Biarlah hamba-ku newel k. 
Whitney menjadi malu akan a ge-
rombolan nikolaus dan akan segala 
b kekejian rahasia mereka, dan akan 
segala kepicikan jiwanya di hadap-
an-ku, firman Tuhan, dan datang 
ke tanah Adam-ondi-Ahman, dan 
menjadi c uskup bagi umat-ku, 
firman Tuhan, bukan hanya dalam 
sebutan tapi dalam perbuatan, fir-
man Tuhan.

12 Dan lagi, Aku berfirman kepa-
damu, Aku ingat hamba-ku a Oliver 
granger; lihatlah, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadanya bahwa 
namanya akan disimpan sebagai 
ingatan sakral dari angkatan ke 
angkatan, selama-lamanya, firman 
Tuhan.

13 Oleh karena itu, biarlah dia 
berjuang dengan sungguh-sung-
guh untuk penebusan Presidensi 
Utama gereja-ku, firman Tuhan; 
dan ketika dia jatuh dia akan 
bangkit lagi, karena a pengurban-
annya akan lebih sakral bagi-ku 
daripada peningkatannya, firman 
Tuhan.

14 Oleh karena itu, biarlah dia 
datang kemari selekasnya, ke tanah 
Sion; dan pada waktu yang tepat 

117 4 a A&P 104:14.
 5 a A&P 104:78.
 6 a kis. 17:26;  

1 ne. 17:36–39.
 7 a Yes. 35:1;  

A&P 49:24–25.
 8 a A&P 116:1. PTS Adam-

ondi-Ahman.
  b Abr. 3:13.
  c PTS Eden.
 10 a mat. 25:23.
 11 a Why. 2:6, 15.
  b PTS komplotan 

Rahasia.

  c PTS Uskup.
 12 a YAiTU juru kuasa 

yang ditinggalkan 
oleh nabi untuk 
membereskan urusan-
nya di kirtland.

 13 a PTS kurban.
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dia akan dijadikan saudagar demi 
nama-ku, firman Tuhan, demi 
manfaat umat-ku.

15 Oleh karena itu janganlah bi-
arkan seorang pun meremehkan 
hamba-ku Oliver granger, tetapi 
biarlah berkat-berkat umat-ku ada 
padanya selama-lamanya.

16 Dan lagi, sesungguhnya Aku 

berfirman kepadamu, biarlah se-
mua hamba-ku di tanah kirtland 
mengingat Tuhan Allah mereka, dan 
rumah-ku juga, untuk memelihara 
dan melindunginya kudus, dan un-
tuk menumbangkan para penukar 
uang pada waktu-ku sendiri yang 
tepat, firman Tuhan. Demikianlah. 
Amin.

BAgiAn 118

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Far West, Missouri, 
8 Juli 1838, sebagai tanggapan terhadap permohonan, “Perlihatkanlah kami ke-
hendak-Mu, ya Tuhan, mengenai Dua Belas” (History of the Church, 3:46).

1–3, Tuhan akan menyediakan bagi 
keluarga-keluarga Dua Belas; 4–6, 
Kekosongan di dalam Dua Belas diisi.

SESUnggUHnYA, demikianlah 
firman Tuhan: Biarlah suatu konfe-

rensi diadakan dengan segera; biarlah 
Dua Belas diorganisasi; dan biarlah 
para pria ditetapkan untuk a mengisi 
tempat mereka yang terjatuh.

2 Biarlah hamba-ku a Thomas 
tetap tinggal untuk suatu masa 
di tanah Sion, untuk menerbitkan 
firman-ku.

3 Biarlah sisanya melanjutkan un-
tuk berkhotbah dari jam itu, dan jika 
mereka akan melakukan ini dalam 
segenap kerendahan hati, dalam 
kelembutan hati dan a kerendahan 
hati, dan b kepanjangsabaran, Aku, 
Tuhan, memberikan kepada mereka 
sebuah janji bahwa Aku akan me-
nyediakan bagi keluarga-keluarga 

mereka; dan pintu yang mangkus 
akan dibukakan bagi mereka, sejak 
mulai sekarang.

4 Dan musim semi yang akan 
datang biarlah mereka pergi untuk 
melintasi perairan luas, dan ke sana 
menyiarkan injil-ku, kegenapan 
darinya, dan memberikan kesaksian 
tentang nama-ku.

5 Biarlah mereka undur diri dari 
para orang suci-ku di kota Far West, 
pada hari kedua puluh enam bulan 
April yang akan datang, di bidang 
tanah bangunan rumah-ku, firman 
Tuhan.

6 Biarlah hamba-ku John Taylor, 
dan juga hamba-ku John E. Page, 
dan juga hamba-ku Wilford 
Woodruff, dan juga hamba-ku 
Willard Richards, ditetapkan untuk 
mengisi tempat mereka yang telah 
jatuh, dan secara resmi diberi tahu 
tentang penetapan mereka.

118 1 a kis. 1:13, 16–17, 
22–26.

 2 a PTS Thomas B. marsh.
 3 a PTS Rendah Hati, 

kerendahan Hati.
  b PTS Bertahan.
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BAgiAn 119

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Far West, Missouri, 
8 Juli 1838, sebagai jawaban terhadap permohonannya: “Ya Tuhan! Perlihatkanlah 
kepada hamba-Mu berapa banyak Engkau tuntut dari harta milik umat-Mu untuk 
persepuluhan” (History of the Church, 3:44). Hukum persepuluhan, sebagai-
mana dimengerti dewasa ini, belum diberikan kepada Gereja sebelum wahyu ini. 
Istilah persepuluhan dalam doa yang baru saja dikutip dan dalam wahyu-wahyu 
sebelumnya (64:23; 85:3; 97:11) bukan berarti hanya sepersepuluh, tetapi seluruh 
persembahan, atau sumbangan sukarela, ke dana Gereja. Tuhan telah sebelumnya 
memberikan kepada Gereja hukum persucian dan tugas pengawasan harta milik, 
yang para anggota (terutama para penatua yang memimpin) masuk ke dalamnya 
melalui sebuah perjanjian yang mestinya adalah abadi. Karena kelalaian dari pihak 
banyak orang untuk menuruti perjanjian ini, Tuhan menariknya untuk suatu masa 
dan memberikan sebagai gantinya hukum persepuluhan kepada seluruh Gereja. 
Nabi menanyakan Tuhan berapa banyak dari harta milik mereka yang Dia tuntut 
untuk tujuan-tujuan sakral. Jawabannya adalah wahyu ini.

1–5, Para Orang Suci mesti membayar 
kelebihan harta milik mereka dan kemu-
dian memberikan, sebagai persepuluhan, 
sepersepuluh dari penghasilan tahunan 
mereka; 6–7, Cara seperti itu akan 
menguduskan tanah Sion.

SESUnggUHnYA, demikianlah 
firman Tuhan, Aku menuntut 

seluruh a kelebihan harta milik me-
reka untuk ditaruh ke dalam tangan 
uskup gereja-ku di Sion,

2 Untuk pembangunan a rumah-ku, 
dan untuk peletakan landasan Sion 
dan untuk keimamatan, dan untuk 
utang Presidensi gereja-ku.

3 Dan ini akan menjadi awal a per-
sepuluhan umat-ku.

4 Dan setelah itu, mereka yang 
telah diberlakukan persepuluhan 
akan membayar sepersepuluh dari 

seluruh penghasilan tahunan me-
reka; dan ini akan menjadi sebuah 
hukum tetap bagi mereka selama-
nya, untuk imamat kudus-ku, 
firman Tuhan.

5 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, akan terjadi bahwa 
mereka semua yang berkumpul 
ke tanah a Sion akan diberlakukan 
persepuluhan dari kelebihan harta 
milik mereka, dan akan menepati 
hukum ini, atau mereka tidak akan 
didapati layak untuk tinggal di 
antara kamu.

6 Dan Aku berfirman kepadamu, 
jika umat-ku tidak menepati hukum 
ini, untuk menjaganya kudus, dan 
melalui hukum ini menguduskan 
tanah a Sion bagi-ku, sehingga per-
aturan-ku dan penghakiman-ku 
boleh ditaati di atasnya, agar itu 

119 1 a A&P 42:33–34, 55; 
51:13; 82:17–19.

 2 a A&P 115:8.

 3 a A&P 64:23;  
mal. 3:8–12. 
PTS Persepuluhan.

 5 a A&P 57:2–3.
 6 a PTS Sion.
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boleh menjadi paling kudus, lihat-
lah, sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, itu tidaklah akan men-
jadi tanah Sion bagimu.

7 Dan ini akan menjadi sebuah 
contoh bagi semua a pasak di Sion. 
Demikianlah. Amin.

BAgiAn 120

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Far West, Missouri, 
8 Juli 1838, menyingkapkan pengaturan pelepasan harta milik sebagai pembayaran 
persepuluhan sebagaimana disebutkan dalam wahyu yang mendahului, bagian 
119 (History of the Church, 3:44).

BAgiAn 121

Doa dan nubuat yang ditulis oleh Joseph Smith sang Nabi saat dia menjadi tahanan 
di dalam penjara di Liberty, Missouri, tertanggal 20 Maret 1839 (History of the 
Church, 3:289–300). Nabi dan beberapa rekan telah berbulan-bulan berada di 
dalam tahanan. Petisi dan permohonan banding mereka yang diarahkan kepada 
para pejabat eksekutif dan kehakiman telah gagal untuk membawa pertolongan 
bagi mereka.

1–6, Nabi memohon kepada Tuhan 
bagi para Orang Suci yang menderita; 
7–10, Tuhan memfirmankan kedamaian 
kepadanya; 11–17, Terkutuklah mereka 
semua yang membangkitkan seruan pe-
langgaran palsu terhadap umat Tuhan; 
18–25, Mereka tidak akan memiliki hak 
atas imamat dan akan dilaknat; 26–32, 
Wahyu-wahyu yang mulia dijanjikan 
kepada mereka yang bertahan dengan 
gagah berani; 33–40, Mengapa banyak 
orang yang dipanggil dan sedikit yang 

dipilih; 41–46, Imamat hendaknya  
digunakan hanya dalam kesalehan.

YA Allah, di manakah Engkau? 
Dan di manakah tenda yang 

menutupi a tempat persembunyi-
an-mu?

2 a Berapa lamakah tangan-mu 
akan ditahan, dan mata-mu, ya 
mata-mu yang murni, melihat dari 
surga yang kekal ketidakadilan 
terhadap umat-mu dan terhadap 

 7 a PTS Pasak.
120 1 a YAiTU persepuluhan.

121 1 a mzm. 13:2–3; 102:2–3.
 2 a Hab. 1:2.

SESUnggUHnYA, demikianlah 
firman Tuhan, waktunya seka-

rang telah datang, ketika a itu akan 
diatur pelepasannya oleh sebuah de-
wan, yang terbentuk dari Presidensi 

Utama gereja-ku, dan dari uskup 
dan dewannya, dan oleh dewan 
tinggi-ku; dan melalui suara-ku 
sendiri kepada mereka, firman 
Tuhan. Demikianlah. Amin.
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para hamba-mu, dan telinga-mu 
ditembus dengan seruan mereka?

3 Ya, ya Tuhan, a berapa lamakah 
mereka akan menderita ketidak-
adilan dan penindasan tidak sah ini, 
sebelum hati-mu akan dilunakkan 
terhadap mereka, dan sanubarimu 
digerakkan dengan rasa iba terha-
dap mereka?

4 Ya Tuhan Allah a mahakuasa, 
pembuat langit, bumi, dan lautan, 
dan segala sesuatu yang ada di 
dalamnya, dan yang mengendali-
kan dan menundukkan iblis, dan 
kekuasaan Seol yang gelap dan 
gulita—rentangkanlah tangan-mu; 
biarlah mata-mu menusuk; biarlah 
tenda-mu diambil; biarlah b tempat 
persembunyian-mu tidak lagi ditu-
tupi; biarlah telinga-mu dicondong-
kan; biarlah hati-mu dilunakkan, 
dan sanubari-mu digerakkan de-
ngan rasa iba terhadap kami.

5 Biarlah amarah-mu tersulut 
terhadap musuh kami; dan, dalam 
kegeraman hati-mu, dengan pe-
dang-mu a balaskanlah kami atas 
ketidakadilan terhadap kami.

6 ingatlah para orang suci-mu 
yang menderita, ya Allah kami; dan 
para hamba-mu akan bersukacita 
dalam nama-mu selamanya.

7 Putra-ku, kedamaian bagi ji-
wamu; a kemalanganmu dan ke-
sengsaraanmu akan terjadi hanya 
sesaat;

8 Dan kemudian, jika engkau 
a bertahan di dalamnya dengan 

baik, Allah akan mempermulia-
kan engkau di tempat yang tinggi; 
engkau akan menang atas semua 
seterumu.

9 a Teman-temanmu berdiri di de-
katmu, dan mereka akan menyam-
but engkau lagi dengan hati yang 
hangat dan tangan yang ramah.

10 Engkau belumlah seperti a Ayub; 
teman-temanmu tidak berselisih 
pendapat menentang engkau, tidak 
juga mendakwa engkau dengan 
pelanggaran, sebagaimana mereka 
lakukan terhadap Ayub.

11 Dan mereka yang mendakwa 
engkau dengan pelanggaran, ha-
rapan mereka akan dilumatkan, dan 
asa mereka akan lenyap meleleh 
bagaikan a embun beku meleleh di 
hadapan cahaya yang membakar 
dari matahari terbit;

12 Dan juga bahwa Allah telah 
menetapkan tangan dan meterai-
nya untuk mengubah a waktu dan 
masa, dan untuk membutakan 
pikiran mereka, agar mereka ti-
dak bisa mengerti pekerjaan-nya 
yang menakjubkan; agar Dia boleh 
menguji mereka juga dan men-
dapati mereka dalam kelicinan 
mereka sendiri;

13 Juga karena hati mereka busuk, 
dan apa yang bersedia mereka ba-
wakan ke atas yang lain, dan senang 
melihat yang lain menderita, boleh 
datang ke atas a diri mereka bahkan 
dengan sepenuhnya;

14 Agar mereka boleh kecewa 

 3 a A&P 109:49.
 4 a PTS mahakuasa.
  b A&P 123:6.
 5 a luk. 18:7–8.

 7 a PTS kemalangan.
 8 a 1 Ptr. 2:19–23. 

PTS Bertahan.
 9 a A&P 122:3.

 10 a PTS Ayub.
 11 a kel. 16:14.
 12 a Dan. 2:21.
 13 a Ams. 28:10; 1 ne. 14:3.
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juga, dan harapan mereka boleh 
disingkirkan;

15 Dan tidak sampai bertahun-
tahun setelah ini, bahwa mereka 
dan anak cucu mereka akan disapu 
dari kolong langit, firman Allah, 
sehingga tak seorang pun dari me-
reka yang ditinggal untuk berdiri 
di dekat tembok.

16 Terkutuklah mereka semua 
yang akan mengangkat tumit me-
nentang yang Aku a urapi, firman 
Tuhan, dan berseru mereka telah 
b berdosa ketika mereka tidak ber-
dosa di hadapan-ku, firman Tuhan, 
tetapi telah melakukan apa yang 
pantas di mata-ku, dan yang Aku 
perintahkan kepada mereka.

17 Tetapi mereka yang menyeru-
kan pelanggaran melakukan itu 
karena mereka para hamba dosa, 
dan mereka sendiri adalah a anak-
anak dari ketidakpatuhan.

18 Dan mereka yang bersumpah 
palsu terhadap para hamba-ku, 
agar mereka boleh membawa me-
reka ke dalam penawanan dan 
kematian—

19 Celakalah mereka; karena 
mereka telah a bersalah terhadap 
anak-anak kecil-ku mereka akan 
diceraikan dari b tata cara-tata cara 
rumah-ku.

20 a keranjang mereka tidak akan 
penuh, rumah mereka dan lumbung 

mereka akan musnah, dan mereka 
sendiri akan diremehkan oleh me-
reka yang menyanjung-nyanjung 
mereka.

21 mereka tidak akan berhak atas 
a imamat, tidak juga anak cucu me-
reka setelah mereka dari angkatan 
ke angkatan.

22 Adalah a lebih baik bagi me-
reka bahwa sebuah batu kilangan 
dikalungkan di leher mereka, dan 
mereka dibenamkan di kedalaman 
laut.

23 Celakalah mereka semua yang 
meresahkan umat-ku, dan mengha-
lau, dan membunuh, dan bersaksi 
menentang mereka, firman Tuhan 
Semesta Alam; suatu a angkatan 
ular berbisa tidak akan lolos dari 
laknat neraka.

24 lihatlah, mata-ku a melihat 
dan mengetahui segala pekerjaan 
mereka, dan Aku memiliki dalam 
cadangan suatu b penghakiman 
yang singkat pada masanya, bagi 
mereka semua;

25 karena ada a waktu yang dite-
tapkan bagi setiap orang, menurut 
b pekerjaannya adanya.

26 Allah akan memberi kepadamu 
a pengetahuan melalui b Roh ku-
dus-nya, ya, melalui c karunia Roh 
kudus yang tidak terucapkan, yang 
belum diungkapkan sejak dunia ada 
sampai sekarang;

 16 a 1 Sam. 26:9;  
mzm. 105:15.

  b 2 ne. 15:20;  
moro. 7:14, 18.

 17 a Ef. 5:6.
 19 a mat. 18:6. 

PTS Bersalah.
  b PTS Tata Cara.

 20 a Ul. 28:15–20.
 21 a PTS imamat.
 22 a mat. 18:6;  

A&P 54:5.
 23 a mat. 12:34.
 24 a PTS mahatahu.
  b Hel. 8:25. 

PTS menghakimi.

 25 a Ayb. 7:1;  
A&P 122:9.

  b PTS Pekerjaan.
 26 a Dan. 2:20–22; Pk 1:9. 

PTS Wahyu.
  b A&P 8:2–3.
  c PTS karunia Roh 

kudus.
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27 Yang nenek moyang kita telah 
tunggu dengan pengharapan yang 
bersemangat untuk diungkapkan 
pada zaman terakhir, yang ke arah-
nya pikiran mereka ditunjukkan 
oleh para malaikat, sebagaimana 
disimpan dalam cadangan untuk 
kegenapan kemuliaan mereka;

28 Suatu masa yang akan datang 
dimana a tidak ada yang akan di-
sembunyikan, apakah ada seorang 
Allah atau banyak b allah, itu akan 
dinyatakan.

29 Segala takhta dan kekuasaan, 
pemerintahan dan kuasa, akan 
a diungkapkan dan dinyatakan ke 
atas semua orang yang telah berta-
han dengan gagah berani demi injil 
Yesus kristus.

30 Dan juga, jika ada a batasan 
ditentukan pada langit atau lautan, 
atau pada tanah kering, atau pada 
matahari, bulan, atau bintang-
bintang—

31 Seluruh waktu perkisarannya, 
seluruh hari, bulan, dan tahun 
yang ditetapkan, dan seluruh hari 
dari hari-hari, bulan-bulan, dan 
tahun-tahunnya, dan seluruh ke-
muliaan, hukum, dan waktunya 
yang ditentukan, akan diungkapkan 
pada masa a dispensasi kegenapan 
zaman—

32 menurut apa yang ditetapkan 
di tengah a Dewan b Allah Yang kekal 
atas semua allah lain sebelum dunia 
ini ada, yang akan dicadangkan un-
tuk penyelesaian dan akhir darinya, 
ketika setiap orang akan masuk ke 
dalam c hadirat kekal-nya dan ke 
dalam d peristirahatan baka-nya.

33 Berapa lamakah air yang meng-
alir dapat tetap tidak murni? kuasa 
apakah yang akan menahan surga? 
Seperti juga manusia merentang-
kan lengannya yang rapuh untuk 
menghentikan Sungai missouri 
dalam lintasannya yang ditetap-
kan, atau untuk membalikkannya 
ke hulu aliran, seakan-akan untuk 
merintangi Yang mahakuasa dari 
mencurahkan a pengetahuan dari 
surga ke atas kepala para Orang 
Suci Zaman Akhir.

34 lihatlah, ada banyak yang 
a dipanggil, tetapi sedikit yang b di-
pilih. Dan mengapa mereka tidak 
dipilih?

35 karena hati mereka melekat 
sedemikian besarnya pada apa yang 
dari a dunia ini, dan menginginkan 
b kehormatan manusia, sehingga 
mereka tidak belajar satu pelajaran 
ini—

36 Bahwa a hak-hak keimamatan 
secara tak terpisahkan berhubungan 

 28 a A&P 42:61; 76:7–8; 
98:12.

  b mzm. 82:1, 6;  
Yoh. 10:34–36;  
1 kor. 8:5–6;  
A&P 76:58; 132:20; 
Abr. 4:1; 5:1–2.

 29 a A&P 101:32.
 30 a Ayb. 26:7–14;  

mzm. 104:5–9;  

kis. 17:26.
 31 a PTS Dispensasi.
 32 a PTS Sidang di Surga.
  b Ul. 10:17.
  c PTS manusia— 

manusia, berpotensi 
untuk menjadi se-
perti Bapa Surgawi.

  d PTS istirahat.
 33 a A&P 128:19. 

PTS Pengetahuan.
 34 a mat. 20:16; 22:1–14; 

A&P 95:5–6. 
PTS Pemanggilan.

  b PTS Terpilih.
 35 a PTS keduniawian.
  b mat. 6:2;  

2 ne. 26:29.
 36 a PTS imamat; 

Wewenang.
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dengan b kuasa surga, dan bahwa 
kuasa surga tidak dapat dikenda-
likan tidak juga ditangani kecuali 
berdasarkan asas-asas c kebenaran.

37 Bahwa itu boleh dianugerah-
kan ke atas diri kita, adalah benar; 
tetapi ketika kita berupaya untuk 
a menutupi b dosa-dosa kita, atau 
untuk memuaskan c kesombongan 
kita, ambisi kita yang sia-sia, atau 
untuk menjalankan kendali atau 
kekuasaan atau tekanan ke atas jiwa 
anak-anak manusia, dalam tingkat 
ketidaksalehan apa pun, lihatlah, 
surga d menarik dirinya; Roh Tuhan 
dipilukan; dan ketika itu ditarik, 
tamatlah imamat atau wewenang 
orang itu.

38 lihatlah, sebelum dia sadar, dia 
ditinggalkan seorang diri, untuk 
a menendang ke galah rangsang, 
b menganiaya para orang suci, dan 
berperang melawan Allah.

39 kita telah belajar melalui peng-
alaman sedih bahwa adalah a kodrat 
dan watak dari hampir semua 
orang, sesegera mereka memperoleh 
sedikit wewenang, sebagaimana 
mereka kira, mereka akan dengan 
segera mulai menjalankan kekua-
saan yang tidak benar.

40 Oleh sebab itu banyak yang 
dipanggil, tetapi sedikit yang 
dipilih.

41 Tidak ada kuasa atau pengaruh 

dapat atau seharusnya dipertahan-
kan melalui kebajikan keimamatan, 
kecuali dengan a bujukan, dengan 
b kepanjangsabaran, dengan ke-
lemahlembutan dan kelembutan 
hati, dan dengan kasih yang tidak 
dibuat-buat;

42 Dengan kebaikan hati, dan 
pengetahuan yang murni, yang 
akan teramat memperluas jiwa 
tanpa a kemunafikan, dan tanpa 
b tipu daya—

43 a menegur pada waktunya de-
ngan ketajaman, ketika digerakkan 
oleh Roh kudus; dan kemudian 
memperlihatkan sesudahnya pe-
ningkatan b kasih terhadap dia yang 
telah engkau tegur, agar jangan 
dia menganggap engkau sebagai 
musuhnya;

44 Agar dia boleh mengetahui 
bahwa kesetiaanmu lebih kuat 
daripada tali kematian.

45 Biarlah sanubarimu juga pe-
nuh kasih amal terhadap semua 
orang, dan kepada kaum beriman, 
dan biarlah a kebajikan mengisi 
b pikiranmu dengan tidak ada hen-
tinya; maka rasa percayamu akan 
menjadi kuat di hadirat Allah; dan 
ajaran keimamatan akan menitik 
ke atas jiwamu bagaikan c embun  
dari langit.

46 a Roh kudus akan menjadi re-
kanmu terus-menerus, dan tongkat 

 36 b PTS kuasa.
  c PTS Saleh, kesalehan.
 37 a Ams. 28:13.
  b PTS Dosa.
  c PTS kesombongan.
  d A&P 1:33.
 38 a kis. 26:14.
  b kis. 9:5. 

PTS Penganiayaan.
 39 a PTS manusia Alami.
 41 a 1 Ptr. 5:1–3.
  b 2 kor. 6:4–6.
 42 a Yak. 3:17.
  b PTS Tipu Daya.
 43 a PTS Penderaan.
  b PTS kasih; kasih 

Amal.
 45 a PTS kebajikan.
  b PTS Pikiran.
  c Ul. 32:1–2;  

A&P 128:19.
 46 a PTS Roh kudus. 
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rajanimu sebuah tongkat rajani 
kesalehan dan kebenaran yang tak 
berubah; dan b kekuasaanmu akan 

menjadi kekuasaan abadi, dan tanpa 
sarana yang diwajibkan akan meng-
alir kepadamu selama-lamanya.

BAgiAn 122

Firman Tuhan kepada Joseph Smith sang Nabi, saat dia menjadi tahanan di dalam 
penjara di Liberty, Missouri, Maret 1839 (History of the Church, 3:300–301).

1–4, Ujung-ujung bumi akan bertanya 
tentang nama Joseph Smith; 5–7, Segala 
bahaya dan penderitaan beratnya akan 
memberinya pengalaman dan demi 
kebaikannya; 8–9, Putra Manusia telah 
turun ke bawah itu semua.

UJUng-UJUng bumi akan 
bertanya tentang a namamu, 

dan yang bodoh akan menem-
patkan engkau dalam ejekan, dan 
neraka akan mengamuk melawan 
engkau;

2 Sementara yang murni hatinya, 
dan yang bijak, dan yang mulia, dan 
yang bajik, akan mencari a nasihat, 
dan wewenang, dan berkat-berkat 
secara terus-menerus dari bawah 
tanganmu.

3 Dan umatmu tidak akan pernah 
berbalik menentang engkau oleh 
kesaksian para pengkhianat.

4 Dan walaupun pengaruh me-
reka akan melemparkan engkau 
ke dalam kesusahan, dan ke dalam 
jeruji dan tembok, engkau akan 
ditempatkan dalam kehormatan; 
dan hanya untuk a sesaat dan su-
aramu akan lebih menakutkan di 
tengah musuhmu daripada b singa 
ganas, karena kesalehanmu; dan 

Allahmu akan berdiri di dekatmu 
selama-lamanya.

5 Jika engkau dipanggil untuk 
melewati kesukaran; jika engkau 
berada dalam bahaya di antara 
saudara-saudara palsu; jika engkau 
berada dalam bahaya di antara para 
perampok; jika engkau berada da-
lam bahaya di darat atau di laut;

6 Jika engkau dituduh dengan 
segala macam tuduhan palsu; 
jika musuhmu menyerang eng-
kau; jika mereka merenggut eng-
kau dari penemanan ayah dan 
ibu dan saudara laki-laki dan 
saudara perempuanmu; dan jika 
dengan sebilah pedang terhunus 
musuhmu merenggut engkau 
dari dada istrimu, dan dari anak 
keturunanmu, dan putramu yang 
lebih tua, walaupun hanya berusia 
enam tahun, akan menggenggam 
erat pakaianmu, dan akan menga-
takan, Ayahku, ayahku, mengapa 
kamu tidak dapat tinggal bersama 
kami? Ya, ayahku, apakah yang 
orang-orang itu akan lakukan 
terhadapmu? dan jika kemudian 
dia akan didorong darimu dengan 
pedang, dan engkau diseret ke ta-
hanan, dan musuhmu berkeliaran 

 46 b Dan. 7:13–14.
122 1 a JS—S 1:33.

 2 a PTS nasihat.
 4 a A&P 121:7–8.

  b 3 ne. 20:16–21; 21:12.
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di sekitarmu bagaikan a serigala 
demi darah anak domba;

7 Dan jika engkau akan dilempar 
ke dalam lubang galian, atau ke 
dalam tangan para pembunuh,  
dan hukuman mati dijatuhkan 
ke atas dirimu; jika engkau di-
lemparkan ke dalam a samudra; 
jika gelombang yang menggulung 
bersekongkol melawan engkau;  
jika angin dahsyat menjadi mu-
suhmu; jika langit mengumpulkan 
kekelamannya, dan segala unsur 
bergabung untuk menghalangi 
jalan; dan melebihi segalanya, 
bahkan jika rahang b neraka akan 
menganga membuka mulut le-
bar-lebar terhadapmu, ketahuilah 

engkau, putra-ku, bahwa segala 
hal ini akan memberi engkau 
c pengalaman, dan akanlah demi  
kebaikanmu.

8 a Putra manusia telah b turun ke 
bawah itu semua. Apakah engkau 
lebih besar daripada Dia?

9 Oleh karena itu, bertahanlah 
pada jalanmu, dan imamat akan 
a tetap tinggal bersamamu; karena 
b batasan mereka ditentukan, mereka 
tidak dapat lewat. c Hari-harimu 
diketahui, dan tahun-tahunmu 
tidak akan dikurangi jumlahnya; 
oleh karena itu, d janganlah takut 
apa yang dapat manusia laku-
kan, karena Allah akan besertamu 
selama-lamanya.

BAgiAn 123

Kewajiban para Orang Suci dalam hubungan dengan para penganiaya mereka, se-
bagaimana dinyatakan oleh Joseph Smith sang Nabi, saat menjadi tahanan di dalam 
penjara di Liberty, Missouri, Maret 1839 (History of the Church, 3:302–303).

1–6, Para Orang Suci hendaknya me-
ngumpulkan dan menerbitkan laporan 
tentang penderitaan dan penganiayaan 
mereka; 7–10, Roh yang sama yang 
menegakkan pernyataan kepercayaan 
palsu juga menuntun pada pengania-
yaan para Orang Suci; 11–17, Banyak 
di antara segala sekte masih akan me-
nerima kebenaran.

DAn lagi, kami hendak menya-
rankan untuk pertimbanganmu 

kepantasan dari semua orang suci 
mengumpulkan suatu pengeta-
huan tentang segala fakta, dan 
penderitaan dan perundungan yang 
dibebankan ke atas diri mereka oleh 
orang-orang di negara Bagian ini;

2 Dan juga tentang semua harta 
milik dan jumlah kerusakan yang 
telah mereka derita, baik kerugian 
nama baik maupun pribadi, seperti 
juga harta milik tak bergerak;

3 Dan juga nama semua orang yang 

 6 a luk. 10:3.
 7 a Yun. 2:3–6.
  b 2 Sam. 22:5–7;  

JS—S 1:15–16.
  c 2 kor. 4:17;  

ibr. 12:10–11;  

2 ne. 2:11.
 8 a PTS Putra manusia.
  b ibr. 2:9, 17–18;  

A&P 76:107; 88:6.
 9 a A&P 90:3.
  b kis. 17:26.

  c A&P 121:25.
  d neh. 4:14; mzm. 56:5; 

118:6; Ams. 3:5–6; 
Yes. 51:7; luk. 12:4–5; 
2 ne. 8:7;  
A&P 3:7; 98:14.



323 Ajaran dan Perjanjian 123:4–11

telah terlibat dalam penindasan me-
reka, sejauh mereka dapat memper-
olehnya dan menemukannya.

4 Dan barangkali sebuah komite 
dapat ditetapkan untuk menemu-
kan hal-hal ini, dan untuk mencatat 
pernyataan dan surat sumpah; dan 
juga untuk mengumpulkan terbitan 
mencemarkan yang beredar;

5 Dan semua yang ada dalam ma-
jalah, dan dalam ensiklopedia, dan 
semua sejarah mencemarkan yang 
diterbitkan, dan sedang ditulis, dan 
oleh siapa, dan menyajikan seluruh 
rangkaian perlakuan kejam dan 
pembebanan bengis dan bersifat 
membunuh yang telah ditimpakan 
ke atas umat ini—

6 Sehingga kita boleh tidak hanya 
menerbitkan kepada seluruh dunia, 
tetapi menyajikannya kepada kepala 
pemerintahan dalam segala nuansa 
mereka yang gelap dan bagai ne-
raka, sebagai upaya terakhir yang 
disuruhkan kepada kita oleh Bapa 
Surgawi kita, sebelum kita dapat 
secara penuh dan secara tuntas 
menuntut hak atas janji itu yang 
akan memanggil-nya dari a tempat 
persembunyian-nya; dan juga agar 
seluruh bangsa boleh ditinggalkan 
tanpa dalih sebelum Dia dapat 
mengirimkan kuasa dari lengan 
perkasa-nya.

7 Adalah kewajiban yang men-
desak yang menjadi utang kita 
kepada Allah, kepada para malai-
kat, dengan siapa kita akan dibawa 
untuk berdiri, dan juga kepada diri 

kita sendiri, kepada istri dan anak 
kita, yang telah dibuat membung-
kukkan diri dengan kesedihan, 
dukacita, dan kekhawatiran, di 
bawah tangan paling laknat dari 
pembunuhan, kezaliman, dan pe-
nindasan, didukung dan didorong 
dan disokong melalui pengaruh roh 
itu yang telah dengan sedemikian 
kuatnya memaku pernyataan ke-
percayaan dari leluhur, yang telah 
mewariskan kedustaan, ke atas hati 
anak-anak, dan memenuhi dunia 
dengan kekacauan, dan telah tum-
buh semakin dan semakin kuat, dan 
yang sekarang bahkan pendorong 
utama dari segala kebusukan, dan 
seluruh a bumi merintih di bawah 
bobot kedurhakaannya.

8 itu adalah sebuah a kuk besi, 
itu adalah suatu ikatan yang kuat; 
itu adalah borgol, dan rantai, dan 
belenggu, dan bahkan pasung dari 
neraka.

9 Oleh karena itu adalah kewajiban 
yang mendesak yang menjadi utang 
kita, bukan hanya kepada istri dan 
anak kita sendiri, tetapi kepada 
para janda dan anak yatim, yang 
suami dan ayahnya telah a dibunuh 
di bawah tangan besinya;

10 Yang perbuatan gelap dan ke-
lamnya itu cukup untuk membuat 
neraka sendiri ngeri, dan berdiri 
kaget dan pucat, dan tangan iblis 
sendiri gemetar dan lumpuh.

11 Dan juga adalah kewajiban 
yang mendesak yang menjadi utang 
kita kepada semua angkatan muda, 

123 6 a A&P 101:89; 121:1, 4.
 7 a musa 7:48–49.

 8 a PTS kuk.
 9 a A&P 98:13; 124:54.
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dan kepada semua yang murni 
hatinya—

12 karena masih ada banyak lagi 
di atas bumi di antara semua sekte, 
kelompok, dan golongan agama, 
yang a dibutakan oleh kelicinan ma-
nusia yang culas, yang dengannya 
mereka menanti untuk menipu, dan 
yang hanya ditahan dari kebenaran 
karena mereka b tidak tahu di mana 
menemukannya—

13 Oleh karena itu, bahwa kita hen-
daknya menghabiskan dan menggu-
nakan hidup kita dalam membawa 
pada terang segala a sesuatu dari 
kegelapan yang tersembunyi, yang 
dimana kita mengetahuinya; dan 
itu benar-benar dinyatakan dari 
surga—

14 maka ini hendaknya dilaksa-
nakan dengan kesungguhan yang 
besar.

15 Janganlah biarkan seorang pun 
menganggapnya sebagai hal kecil; 
karena ada banyak yang berada di 
masa depan, berkaitan dengan para 
orang suci, yang bergantung pada 
hal-hal ini.

16 kamu tahu, saudara-saudara, 
bahwa sebuah kapal yang sangat 
besar a memperoleh manfaat sangat 
banyak dari sebuah kemudi yang 
sangat kecil pada waktu ada badai, 
dengan dipertahankan cara kerjanya 
terhadap angin dan ombak.

17 Oleh karena itu, saudara-sau-
dara terkasih yang tersayang, mari-
lah kita a dengan riang melakukan 
segala sesuatu yang berada dalam 
kuasa kita; dan kemudian bolehlah 
kita tetap bergeming, dengan keya-
kinan sepenuhnya, untuk melihat 
b keselamatan dari Allah, dan untuk 
diungkapkannya lengan-nya.

BAgiAn 124

Wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di Nauvoo, Illinois, 
19 Januari 1841 (History of the Church, 4:274–286). Karena meningkatnya 
penganiayaan dan prosedur tidak sah terhadap mereka oleh para pejabat peme-
rintah, para Orang Suci telah dipaksa untuk meninggalkan Missouri. Perintah 
pemberantasan yang diterbitkan oleh Lilburn W. Boggs, gubernur Missouri, ter-
tanggal 27 Oktober 1838, telah membiarkan mereka tanpa alternatif (History of 
the Church, 3:175). Pada tahun 1841, ketika wahyu ini diberikan, Kota Nauvoo, 
menduduki tempat dari desa terdahulu Commerce, Illinois, telah dibangun oleh 
para Orang Suci, dan di sinilah kantor pusat Gereja telah ditegakkan.

1–14, Joseph Smith diperintahkan untuk 
membuat suatu maklumat khusyuk 
mengenai Injil kepada presiden Amerika 
Serikat, gubernur, dan penguasa segala 

bangsa; 15–21, Hyrum Smith, David W. 
Patten, Joseph Smith, Sr., dan yang 
lain di antara yang hidup dan yang 
mati diberkati karena integritas dan 

 12 a kol. 2:8;  
A&P 76:75.

  b 1 ne. 8:21–23.

 13 a 1 kor. 4:5.
 16 a Yak. 3:4;  

Alma 37:6–7;  

A&P 64:33.
 17 a A&P 59:15.
  b kel. 14:13.
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kebajikan mereka; 22–28, Para Orang 
Suci diperintahkan untuk membangun 
baik sebuah rumah penginapan bagi 
orang asing maupun sebuah bait suci 
di Nauvoo; 29–36, Baptisan bagi yang 
mati mesti dilaksanakan di dalam bait 
suci; 37–44, Umat Tuhan selalu mem-
bangun bait suci untuk pelaksanaan 
tata cara kudus; 45–55, Para Orang 
Suci dibebaskan dari membangun 
bait suci di Jackson County karena 
penindasan oleh musuh mereka; 56–83, 
Arahan diberikan untuk pembangunan 
Wisma Nauvoo; 84–96, Hyrum Smith 
dipanggil untuk menjadi bapa bangsa, 
untuk menerima kunci-kunci, dan 
untuk menggantikan tempat Oliver 
Cowdery; 97–122, William Law dan 
yang lain dinasihati dalam kerja mereka; 
123–145, Para pejabat umum dan lokal 
disebutkan, sekalian dengan kewajiban 
dan pertalian kuorum mereka.

SESUnggUHnYA, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu, ham-

ba-ku Joseph Smith, Aku sangat 
berkenan dengan persembahan 
dan pengakuanmu, yang telah 
kamu buat; karena untuk tujuan ini 
telah Aku angkat kamu, agar Aku 
boleh memperlihatkan kebijaksa-
naan-ku melalui a apa yang lemah 
dari bumi.

2 Doa-doamu dapat diterima di 
hadapan-ku; dan sebagai jawaban 
terhadapnya Aku berfirman ke-
padamu, bahwa kamu sekarang 
dipanggil dengan segera untuk 
membuat suatu maklumat khusyuk 

mengenai injil-ku, dan mengenai 
a pasak ini yang telah Aku tanam-
kan untuk menjadi batu penjuru 
Sion, yang akan digosok dengan 
kehalusan yang menurut kemiripan 
dengan sebuah istana.

3 maklumat ini akan dibuat kepada 
semua a raja di dunia, sampai empat 
penjuru darinya, kepada presiden 
pilihan yang terhormat, dan para 
gubernur yang berhati mulia dari 
bangsa yang di dalamnya kamu 
tinggal, dan kepada segala bangsa 
di bumi yang terpencar-pencar di 
luar daerah.

4 Biarlah itu ditulis dalam sema-
ngat a kelembutan hati dan dengan 
kuasa Roh kudus, yang akan ada 
padamu pada waktu penulisan dari 
yang sama;

5 karena akan diberikan kepa-
damu melalui Roh kudus untuk 
mengetahui kehendak-ku mengenai 
para raja dan yang berwenang itu, 
bahkan apa yang akan menimpa 
mereka pada waktu yang akan 
datang.

6 karena, lihatlah, Aku hampir 
meminta kepada mereka untuk 
mengindahkan terang dan kemu-
liaan Sion, karena waktu yang 
ditentukan telah datang untuk 
mendukungnya.

7 mintalah kamu, oleh karena itu, 
kepada mereka dengan pemak-
luman yang nyaring, dan dengan 
kesaksianmu, tanpa takut kepada 
mereka, karena mereka bagaikan 
a rumput, dan segala kemuliaan 

124 1 a 1 kor. 1:26–28;  
A&P 1:19; 35:13.

 2 a PTS Pasak.

 3 a mzm. 119:46;  
mat. 10:18; A&P 1:23.

 4 a PTS lembut Hati, 

kelembutan Hati.
 7 a mzm. 103:15–16; Yes. 

40:6–8; 1 Ptr. 1:24–25.
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mereka bagaikan bunga darinya 
yang segera rontok, agar mereka 
boleh ditinggalkan juga tanpa 
dalih—

8 Dan agar Aku boleh mengunjungi 
mereka pada hari pengunjungan, ke-
tika Aku akan menyibakkan muka 
penutup-ku, untuk menetapkan 
bagian bagi penindas di antara yang 
munafik, dimana ada a kertakan gigi, 
jika mereka menolak para hamba-ku 
dan kesaksian-ku yang telah Aku 
ungkapkan kepada mereka.

9 Dan lagi, Aku akan mengunjungi 
dan melunakkan hati mereka, ba-
nyak dari mereka demi kebaikanmu, 
agar kamu boleh menemukan ka-
sih karunia di mata mereka, agar 
mereka boleh sampai pada a terang 
kebenaran, dan orang-orang bukan 
israel pada permuliaan atau peng-
angkatan Sion.

10 karena hari pengunjungan-ku 
datang selekasnya, pada a jam ketika 
kamu tidak memikirkannya; dan di 
manakah akan menjadi keamanan 
bagi umat-ku, dan perlindungan 
bagi mereka yang akan tertinggal 
dari mereka?

11 Bangunlah, hai para raja di 
bumi! Datanglah kamu, hai, datang-
lah kamu, bersama emasmu dan pe-
rakmu, untuk pertolongan umat-ku, 
ke rumah para putri Sion.

12 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah ham-
ba-ku Robert B. Thompson meno-
longmu untuk menulis maklumat 

ini, karena Aku sangat berkenan 
dengannya, dan bahwa dia hen-
daknya bersamamu;

13 Biarlah dia, oleh karena itu, 
menyimak nasihatmu, dan Aku 
akan memberkatinya dengan suatu 
perlipatan berkat; biarlah dia setia 
dan benar dalam segala hal sejak 
mulai sekarang, dan dia akan men-
jadi besar di mata-ku;

14 Tetapi biarlah dia ingat bahwa 
a tugas pengawasannya akan Aku 
tuntut dari tangannya.

15 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, diberkatilah 
hamba-ku a Hyrum Smith; karena 
Aku, Tuhan, mengasihinya karena 
b integritas hatinya, dan karena dia 
mengasihi apa yang benar di ha-
dapan-ku, firman Tuhan.

16 lagi, biarlah hamba-ku John C. 
Bennett menolongmu dengan ker-
jamu dalam mengirimkan firman-ku 
kepada para raja dan orang-orang 
di bumi, dan berdiri di dekatmu, 
bahkan kamu hamba-ku Joseph 
Smith, pada jam kesengsaraan; dan 
pahalanya tidak akan gagal jika dia 
menerima a nasihat.

17 Dan karena kasihnya dia akan 
menjadi besar, karena dia akan 
menjadi milik-ku jika dia melaku-
kan ini, firman Tuhan. Aku telah 
melihat pekerjaan yang telah dia 
lakukan, yang Aku terima jika dia 
lanjutkan, dan akan memahko-
tainya dengan berkat-berkat dan  
kemuliaan yang besar.

 8 a mat. 8:12;  
Alma 40:13;  
A&P 101:91; 112:24.

 9 a Yes. 60:1–4.  

PTS Terang kristus.
 10 a mat. 24:44;  

JS—m 1:48.
 14 a PTS Petugas 

Pengawasan.
 15 a PTS Hyrum Smith.
  b PTS integritas.
 16 a PTS nasihat.
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18 Dan lagi, Aku berfirman kepa-
damu bahwa adalah kehendak-ku 
bahwa hamba-ku lyman Wight 
hendaknya melanjutkan dalam 
berkhotbah bagi Sion, dalam sema-
ngat kelembutan hati, mengakui-ku 
di hadapan dunia; dan Aku akan 
menopangnya bagaikan di atas 
a sayap burung nasar; dan dia akan 
memperanakkan kemuliaan dan 
kehormatan bagi dirinya dan demi 
nama-ku.

19 Agar ketika dia akan menye-
lesaikan pekerjaannya Aku boleh 
menerimanya bagi diri-ku, bahkan 
seperti yang Aku lakukan kepada 
hamba-ku a David Patten, yang 
bersama-ku pada waktu ini, dan 
juga hamba-ku b Edward Partridge, 
dan juga hamba-ku yang lanjut usia 
c Joseph Smith, Sen., yang duduk 
d bersama Abraham di sisi kanannya, 
dan diberkati dan kuduslah dia, 
karena dia adalah milik-ku.

20 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, hamba-ku 
george miller adalah tanpa a tipu 
daya; dia boleh dipercaya karena 
integritas hatinya, dan karena kasih 
yang dia miliki tentang kesaksi-
an-ku Aku, Tuhan, mengasihinya.

21 Aku oleh karena itu berfirman 
kepadamu, Aku memeteraikan ke 
atas kepalanya jabatan a keuskupan, 
seperti kepada hamba-ku Edward 
Partridge, agar dia boleh menerima 
persucian rumah-ku, agar dia boleh 
memberikan berkat-berkat ke atas 

kepala yang miskin dari umat-ku, 
firman Tuhan. Janganlah biarkan 
seorang pun meremehkan ham-
ba-ku george, karena dia akan 
menghormati-ku.

22 Biarlah hamba-ku george, 
dan hamba-ku lyman, dan ham-
ba-ku John Snider, dan yang lain, 
membangun sebuah a rumah demi 
nama-ku, satu semacam itu seperti 
yang akan hamba-ku Joseph per-
lihatkan kepada mereka, di atas 
tempat yang akan dia perlihatkan 
kepada mereka juga.

23 Dan itu akan menjadi sebuah 
rumah untuk menumpang, rumah 
di mana para orang asing boleh 
datang dari jauh untuk menginap 
di dalamnya; oleh karena itu biarlah 
itu menjadi rumah yang baik, layak 
untuk semua penerimaan, agar a pe-
laku perjalanan yang letih boleh me-
nemukan kesehatan dan keamanan 
saat dia akan merenungkan firman 
Tuhan; dan b batu penjuru yang telah 
Aku tetapkan bagi Sion.

24 Rumah ini akan menjadi se-
buah hunian yang sehat jika itu 
dibangun demi nama-ku, dan jika 
pengelola yang akan ditetapkan 
untuknya tidak akan membiarkan 
pencemaran apa pun datang ke 
atasnya. itu hendaknya kudus, atau 
Tuhan Allahmu tidak akan berdiam 
di dalamnya.

25 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah semua 
orang suci-ku datang dari jauh.

 18 a kel. 19:4; Yes. 40:31.
 19 a A&P 124:130. 

PTS David W. Patten.
  b PTS Edward Partridge.

  c PTS Joseph Smith, Sr.
  d A&P 137:5.
 20 a PTS Tipu Daya.
 21 a A&P 41:9. PTS Uskup.

 22 a A&P 124:56–60.
 23 a Ul. 31:12;  

mat. 25:35, 38.
  b A&P 124:2.
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26 Dan utuslah kamu para utusan 
yang cekatan, ya, para utusan ter-
pilih, dan katakan kepada mereka: 
Datanglah kamu, dengan semua 
emasmu, dan perakmu, dan ba-
tu-batu berhargamu, dan dengan 
semua benda antikmu; dan bersama 
semua yang memiliki pengetahuan 
tentang benda-benda antik, yang 
akan datang, boleh datang, dan 
membawa pohon berangan, dan 
pohon cemara, dan pohon pinus, 
bersama dengan segala pohon yang 
berharga di bumi;

27 Dan dengan besi, dengan tem-
baga, dan dengan kuningan, dan 
dengan seng, dan dengan segala 
benda berhargamu di bumi; dan 
bangunlah sebuah a rumah demi 
nama-ku, bagi Yang mahatinggi 
untuk b berdiam di dalamnya.

28 karena tidak ada suatu tempat 
pun ditemukan di atas bumi ke 
mana Dia boleh datang dan a memu-
lihkan lagi apa yang hilang bagimu, 
atau yang telah Dia ambil, bahkan 
kegenapan imamat.

29 karena suatu a kolam baptisan 
tidak ada di atas bumi, sehingga 
mereka, para orang suci-ku, bo-
leh b dibaptis bagi mereka yang 
mati—

30 karena tata cara ini kepunyaan 
rumah-ku, dan tidak dapat dite-
rima bagi-ku, kecuali pada masa 
kemiskinanmu, dimana kamu tidak 

sanggup untuk membangun sebuah 
rumah bagi-ku.

31 Tetapi Aku memerintahkanmu, 
kamu semua para orang suci-ku, 
untuk a membangun sebuah rumah 
bagi-ku; dan Aku mengabulkan 
kepadamu waktu yang cukup untuk 
membangun sebuah rumah bagi-ku; 
dan selama waktu ini baptisanmu 
akan dapat diterima bagi-ku.

32 Tetapi lihatlah, pada akhir dari 
ketetapan ini baptisanmu bagi orang 
matimu tidak akan dapat diterima 
bagi-ku; dan jika kamu tidak me-
lakukan hal-hal ini pada akhir dari 
ketetapan kamu akan ditolak seba-
gai sebuah gereja, bersama orang 
matimu, firman Tuhan Allahmu.

33 karena sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bahwa se-
telah kamu memiliki waktu yang 
cukup untuk membangun sebuah 
rumah bagi-ku, di mana tata cara 
membaptis bagi yang mati adalah 
tempatnya, dan untuk apa yang 
sama diselenggarakan sejak sebe-
lum pelandasan dunia, baptisanmu 
bagi orang matimu tidak dapat  
diterima bagi-ku;

34 karena di dalamnya a kunci-
kunci imamat kudus ditetapkan, 
agar kamu boleh menerima kehor-
matan dan kemuliaan.

35 Dan setelah waktu ini, bap-
tisanmu bagi yang mati, melalui 
mereka yang terpencar-pencar di 

 27 a A&P 109:5.  
PTS Bait Suci.

  b kel. 25:8;  
A&P 97:15–17.

 28 a PTS Pemulihan injil.
 29 a A&P 128:13.

  b 1 kor. 15:29;  
A&P 127:6; 138:33. 
PTS Baptis,  
Baptisan—Baptisan 
bagi yang mati;  
keselamatan bagi 

yang mati.
 31 a A&P 97:10.
 34 a A&P 110:14–16. 

PTS kunci-kunci 
imamat. 
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luar daerah, tidaklah dapat diterima 
bagi-ku, firman Tuhan.

36 karena ditetapkan bahwa di 
Sion, dan di pasak-pasaknya, dan 
di Yerusalem, tempat itu yang telah 
Aku tetapkan untuk a perlindungan, 
akan menjadi tempat untuk baptis-
anmu bagi orang matimu.

37 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, bagaimana-
kah a pembasuhanmu akan dapat 
diterima bagi-ku, kecuali kamu 
melaksanakannya di dalam rumah 
yang telah kamu bangun demi 
nama-ku?

38 karena, untuk alasan ini Aku 
memerintahkan musa agar dia 
hendaknya membangun sebuah 
a kemah suci, agar mereka hen-
daknya menyandangnya bersama 
mereka di padang belantara, dan 
untuk membangun sebuah b rumah 
di tanah yang dijanjikan, agar tata 
cara-tata cara itu boleh diungkapkan 
yang telah disembunyikan sejak 
sebelum dunia ada.

39 Oleh karena itu, sesungguhnya 
Aku berfirman kepadamu, bahwa 
a pengurapanmu, dan pembasuh-
anmu, dan b baptisanmu bagi yang 
mati, dan c pertemuan khusyukmu, 
dan tanda peringatanmu untuk 
d pengurbananmu melalui para putra 
lewi, dan untuk sabda ilahimu 
di dalam e tempatmu yang paling 

kudus di mana kamu menerima 
percakapan, dan peraturan dan 
pertimbanganmu, untuk awal dari 
wahyu-wahyu dan pelandasan Sion, 
dan untuk kemuliaan, kehormatan, 
dan pemberkahan seluruh warga-
nya, ditetapkan melalui tata cara 
rumah kudus-ku, yang umat-ku 
selalu diperintahkan untuk bangun 
bagi nama kudus-ku.

40 Dan sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, biarlah rumah ini 
dibangun demi nama-ku, agar Aku 
boleh mengungkapkan tata cara-
tata cara-ku di dalamnya kepada 
umat-ku;

41 karena Aku berkenan untuk 
a mengungkapkan kepada gereja-ku 
apa yang telah b disembunyikan dari 
sebelum pelandasan dunia, apa 
yang berkaitan dengan dispensasi 
c kegenapan zaman.

42 Dan a Aku akan memperlihatkan 
kepada hamba-ku Joseph segala 
sesuatu yang berkaitan dengan ru-
mah ini, dan keimamatan darinya, 
dan tempat yang di atasnya itu akan 
dibangun.

43 Dan kamu akan membangun-
nya di atas tempat di mana kamu 
telah merenungkan membangun-
nya, karena itu adalah bidang tanah 
yang telah Aku pilih bagimu untuk 
membangunnya.

44 Jika kamu bekerja dengan segala 

 36 a Yes. 4:5–6.
 37 a PTS Basuh, 

Pembasuhan.
 38 a kel. 25:1–9; 33:7. 

PTS kemah Suci.
  b PTS Bait Suci.
 39 a kel. 29:7. 

PTS mengurapi.

  b PTS Tata Cara—Tata 
cara perwakilan.

  c A&P 88:117.
  d A&P 13:1; 84:31; 

128:24;  
JS—S 1:69.

  e Yeh. 41:4;  
A&P 45:32; 87:8; 

101:22.
 41 a Pk 1:9.
  b A&P 121:26–32.
  c Ef. 1:9–10;  

A&P 27:13; 112:30.
 42 a A&P 95:14–17. 
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dayamu, Aku akan mempersucikan 
bidang tanah itu agar dijadikan 
a kudus.

45 Dan jika umat-ku akan me-
nyimak suara-ku, dan suara para 
a hamba-ku yang telah Aku tetapkan 
untuk memimpin umat-ku, lihatlah, 
sesungguhnya Aku berfirman kepa-
damu, mereka tidak akan dipindah-
kan dari tempat mereka.

46 Tetapi jika mereka tidak mau 
menyimak suara-ku, tidak juga 
suara orang-orang ini yang telah 
Aku tetapkan, mereka tidak akan 
diberkati, karena mereka mencemar-
kan tanah-ku yang kudus, dan tata 
cara kudus, dan piagam-ku, dan 
firman-ku yang kudus yang Aku 
berikan kepada mereka.

47 Dan akan terjadi bahwa jika 
kamu membangun sebuah rumah 
demi nama-ku, dan tidak melaku-
kan apa yang Aku firmankan, Aku 
tidak akan melaksanakan a sumpah 
yang Aku buat kepadamu, tidak 
juga memenuhi janji-janji yang 
kamu harapkan dari tangan-ku, 
firman Tuhan.

48 karena a alih-alih berkat, kamu, 
melalui pekerjaanmu sendiri, mem-
bawa kutukan, kemurkaan, ke-
berangan, dan penghakiman ke 
atas kepalamu sendiri, melalui 
kebodohanmu, dan melalui segala 
kekejianmu, yang kamu jalankan di 
hadapan-ku, firman Tuhan.

49 Sesungguhnya, sesungguhnya, 

Aku berfirman kepadamu, bahwa 
ketika Aku memberikan sebuah 
perintah kepada putra manusia 
siapa pun untuk melakukan suatu 
pekerjaan demi nama-ku, dan putra 
manusia itu pergi dengan segala 
daya mereka dan dengan segala 
yang mereka miliki untuk melak-
sanakan pekerjaan itu, dan tidak 
menghentikan a ketekunan mereka, 
dan musuh mereka menyerang 
mereka dan merintangi mereka dari 
melaksanakan pekerjaan itu, lihat-
lah, adalah patut menurut-ku untuk 
tidak lagi b menuntut pekerjaan itu 
dari tangan putra manusia, tetapi 
menerima persembahan mereka.

50 Dan kedurhakaan dan pelang-
garan terhadap hukum dan pe-
rintah-ku yang kudus akan Aku 
a kunjungkan ke atas kepala mereka 
yang merintangi pekerjaan-ku, sam-
pai b angkatan ketiga dan keempat, 
sepanjang mereka c tidak bertobat, 
dan membenci-ku, firman Tuhan 
Allah.

51 Oleh karena itu, karena alasan 
ini telah Aku terima persembahan 
dari mereka yang Aku perintahkan 
untuk membangun sebuah kota dan 
sebuah a rumah demi nama-ku, di 
b Jackson County, missouri, dan di-
rintangi oleh musuh mereka, firman 
Tuhan Allahmu.

52 Dan Aku akan menjawab a peng-
hakiman, kemurkaan, dan kebe-
rangan, ratapan, dan kepedihan, 

 44 a PTS kudus.
 45 a A&P 1:38.  

PTS nabi.
 47 a PTS Sumpah.
 48 a Ul. 28:15.

 49 a PTS ketekunan.
  b A&P 56:4; 137:9.
 50 a mosia 12:1.
  b Ul. 5:9;  

A&P 98:46–47.

  c PTS Pertobatan.
 51 a A&P 115:11.
  b PTS Jackson County, 

missouri (AS).
 52 a A&P 121:11–23.
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dan kertakan gigi ke atas kepala 
mereka, sampai angkatan ketiga 
dan keempat, sepanjang mereka 
tidak bertobat, dan membenci-ku, 
firman Tuhan Allahmu.

53 Dan ini Aku jadikan sebuah 
contoh bagimu, untuk pelipuranmu 
mengenai mereka semua yang telah 
diperintahkan untuk melakukan 
suatu pekerjaan dan telah dirintangi 
oleh tangan musuh mereka, dan 
oleh penindasan, firman Tuhan 
Allahmu.

54 karena Aku adalah Tuhan 
Allahmu, dan akan menyelamatkan 
mereka semua dari saudara-sauda-
ramu yang telah a murni hatinya, dan 
telah b dibunuh di tanah missouri, 
firman Tuhan.

55 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, Aku memerin-
tahkanmu lagi untuk membangun 
sebuah a rumah demi nama-ku, bah-
kan di tempat ini, agar kamu boleh 
b membuktikan dirimu kepada-ku 
bahwa kamu setia dalam segala 
hal apa pun yang Aku perintahkan 
kepadamu, agar Aku boleh mem-
berkatimu, dan memahkotaimu 
dengan kehormatan, kebakaan, dan 
kehidupan kekal.

56 Dan sekarang, Aku berfirman 
kepadamu, berkaitan dengan a ru-
mah tumpangan-ku yang telah Aku 
perintahkan kepadamu untuk ba-
ngun untuk tumpangan orang-orang 
asing, biarlah itu dibangun demi 
nama-ku, dan biarlah nama-ku 

dinamakan ke atasnya, dan biarlah 
hamba-ku Joseph dan keluarganya 
memiliki tempat di dalamnya, dari 
angkatan ke angkatan.

57 karena pengurapan ini telah 
Aku taruh ke atas kepalanya, agar 
berkatnya akan juga ditaruh ke atas 
kepala anak cucunya setelah dia.

58 Dan seperti yang Aku firman-
kan kepada a Abraham mengenai 
kaum-kaum di bumi, demikian pula 
Aku berfirman kepada hamba-ku 
Joseph: Dalam dirimu dan dalam 
b benih keturunanmu kaum di bumi 
akan diberkati.

59 Oleh karena itu, biarlah ham-
ba-ku Joseph dan benih keturunan-
nya setelah dia memiliki tempat di 
rumah itu, dari angkatan ke angkatan, 
selama-lamanya, firman Tuhan.

60 Dan biarlah nama rumah itu 
disebut Wisma nauvoo; dan biarlah 
itu menjadi sebuah hunian yang 
menyenangkan bagi orang, dan 
suatu tempat peristirahatan bagi 
pelaku perjalanan yang letih, agar 
dia boleh merenungkan kemuliaan 
Sion, dan kemuliaan dari ini, batu 
penjuru darinya;

61 Agar dia boleh menerima 
juga nasihat dari mereka yang 
telah Aku tentukan untuk menjadi 
bagaikan a tanaman termasyhur, 
dan bagaikan para b penjaga atas 
temboknya.

62 lihatlah, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah ham-
ba-ku george miller, dan hamba-ku 

 54 a PTS murni, 
kemurnian.

  b A&P 98:13; 103:27–28.
 55 a A&P 127:4.

  b Abr. 3:25.
 56 a A&P 124:22–24.
 58 a kej. 12:3; 22:18; Abr. 

2:11. PTS Abraham.

  b A&P 110:12. PTS Per-
janjian Abraham.

 61 a Yes. 61:3; Yeh. 34:29.
  b PTS Berjaga.
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lyman Wight, dan hamba-ku John 
Snider, dan hamba-ku Peter Haws, 
mengatur diri mereka, dan menetap-
kan salah seorang dari mereka un-
tuk menjadi presiden atas kuorum 
mereka untuk tujuan membangun 
rumah itu.

63 Dan mereka hendaknya mem-
bentuk suatu undang-undang dasar, 
yang dengannya mereka boleh me-
nerima saham untuk pembangunan 
rumah itu.

64 Dan mereka tidak akan mene-
rima kurang daripada lima puluh 
dolar untuk selembar saham atas 
rumah itu, dan mereka akan di-
izinkan untuk menerima lima belas 
ribu dolar dari satu orang siapa pun 
untuk saham atas rumah itu.

65 Tetapi mereka tidak akan di-
izinkan untuk menerima saham di 
atas lima belas ribu dolar dari satu 
orang siapa pun.

66 Dan mereka tidak akan di-
izinkan untuk menerima di bawah 
lima puluh dolar untuk selembar 
saham dari satu orang siapa pun 
atas rumah itu.

67 Dan mereka tidak akan diizin-
kan untuk menerima siapa pun, 
sebagai seorang pemegang saham 
atas rumah ini, kecuali orang yang 
sama akan membayar sahamnya ke 
dalam tangan mereka pada waktu 
dia menerima saham;

68 Dan sebanding dengan jumlah 
saham yang dia bayarkan ke dalam 
tangan mereka dia hendaknya 
menerima saham atas rumah itu; 
tetapi jika dia tidak membayar apa 
pun ke dalam tangan mereka dia 

hendaknya tidak menerima saham 
apa pun atas rumah itu.

69 Dan jika siapa pun membayar 
saham ke dalam tangan mereka itu 
akan menjadi saham atas rumah itu, 
bagi dirinya, dan bagi angkatannya 
setelah dia, dari angkatan ke ang-
katan, sejauh dia dan ahli warisnya 
akan memegang saham itu, dan 
tidak menjual atau memindahkan 
hak saham itu dari tangan mereka 
dengan kehendak dan tindakan be-
bas mereka sendiri, jika kamu mau 
melakukan kehendak-ku, firman 
Tuhan Allahmu.

70 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, jika ham-
ba-ku george miller, dan hamba-ku 
lyman Wight, dan hamba-ku John 
Snider, dan hamba-ku Peter Haws, 
menerima saham apa pun ke dalam 
tangan mereka, dengan uang, atau 
dengan harta milik dimana mereka 
menerima nilai uang yang sebenar-
nya, mereka hendaknya tidak meni-
lap bagian apa pun dari saham itu 
untuk tujuan lain apa pun, kecuali 
atas rumah itu.

71 Dan jika mereka menilap bagian 
apa pun dari saham itu di tempat lain 
mana pun, kecuali atas rumah itu, 
tanpa persetujuan pemegang saham, 
dan tidak membayar kembali empat 
kali lipat untuk saham yang mereka 
tilap di tempat yang lain mana pun, 
kecuali atas rumah itu, mereka akan 
terkutuk, dan akan dipindahkan dari 
tempat mereka, firman Tuhan Allah; 
karena Aku, Tuhan, adalah Allah, 
dan tidak dapat a diejek dalam apa 
pun dari hal-hal ini.

 71 a gal. 6:7.
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72 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, biarlah hamba-ku 
Joseph membayar saham ke dalam 
tangan mereka untuk pembangunan 
rumah itu, seperti yang tampaknya 
baik baginya; tetapi hamba-ku 
Joseph tidak dapat membayar 
saham di atas lima belas ribu do-
lar atas rumah itu, tidak juga di 
bawah lima puluh dolar; tidak 
juga dapat orang lain siapa pun, 
firman Tuhan.

73 Dan ada orang lain juga yang 
berniat untuk mengetahui kehen-
dak-ku mengenai mereka, karena 
mereka telah menanyakannya dari 
tangan-ku.

74 Oleh karena itu, Aku berfirman 
kepadamu mengenai hamba-ku 
vinson knight, jika dia mau me-
lakukan kehendak-ku biarlah dia 
menaruh saham ke dalam rumah 
itu bagi dirinya, dan bagi angkat-
annya setelah dia, dari angkatan 
ke angkatan.

75 Dan biarlah dia mengangkat 
suaranya lama dan nyaring, di te-
ngah orang-orang, untuk a membela 
perkara yang miskin dan yang mem-
butuhkan; dan janganlah biarkan 
dia lalai, tidak juga biarkan hatinya 
melemah; dan Aku akan b menerima 
persembahannya, karena itu tidak 
akan bagi-ku seperti persembahan 
kain, karena dia akan menjadi mi-
lik-ku, firman Tuhan.

76 Biarlah keluarganya bersukacita 
dan memalingkan hati mereka dari 
kesengsaraan; karena Aku telah 
memilihnya dan mengurapinya, 
dan dia akan dihormati di tengah 

keluarganya, karena Aku akan 
mengampuni segala dosanya, fir-
man Tuhan. Amin.

77 Sesungguhnya Aku berfir-
man kepadamu, biarlah hamba-ku 
Hyrum menaruh saham ke dalam 
rumah itu seperti yang tampaknya 
baik baginya, bagi dirinya dan ang-
katannya setelah dia, dari angkatan 
ke angkatan.

78 Biarlah hamba-ku isaac galland 
menaruh saham ke dalam rumah 
itu; karena Aku, Tuhan, mengasihi-
nya untuk pekerjaan yang telah dia 
lakukan, dan akan mengampuni 
segala dosanya; oleh karena itu, 
biarlah dia diingat untuk suatu 
kepemilikan atas rumah itu dari 
angkatan ke angkatan.

79 Biarlah hamba-ku isaac 
galland ditetapkan di antara kamu, 
dan ditahbiskan oleh hamba-ku 
William marks, dan diberkati 
olehnya, untuk pergi bersama 
hamba-ku Hyrum untuk meram-
pungkan pekerjaan yang akan 
hamba-ku Joseph tunjukkan ke-
pada mereka, dan mereka akan 
diberkati dengan sangat.

80 Biarlah hamba-ku William 
marks membayar saham ke dalam 
rumah itu, seperti yang tampaknya 
baik baginya, bagi dirinya dan 
angkatannya, dari angkatan ke 
angkatan.

81 Biarlah hamba-ku Henry g. 
Sherwood membayar saham ke 
dalam rumah itu, seperti yang tam-
paknya baik baginya, bagi dirinya 
dan benih keturunannya setelah dia, 
dari angkatan ke angkatan.

 75 a Ams. 31:9.   b kej. 4:4–5; musa 5:18–28.
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82 Biarlah hamba-ku William law 
membayar saham ke dalam rumah 
itu, bagi dirinya dan benih ketu-
runannya setelah dia, dari angkatan 
ke angkatan.

83 Jika dia mau melakukan ke-
hendak-ku janganlah biarkan dia 
membawa keluarganya ke wila-
yah-wilayah sebelah timur, bahkan 
ke kirtland; walaupun demikian, 
Aku, Tuhan, akan membangun 
kirtland, tetapi Aku, Tuhan, telah 
mempersiapkan pencambukan 
untuk penghuninya.

84 Dan bersama hamba-ku Almon 
Babbitt, ada banyak hal yang de-
ngannya Aku tidak senang; li-
hatlah, dia menginginkan untuk 
menegakkan nasihatnya alih-alih 
nasihat yang telah Aku tetapkan, 
bahkan yang dari Presidensi gere-
ja-ku; dan dia mendirikan sebuah 
a anak lembu emas untuk ibadat 
umat-ku.

85 Janganlah biarkan seorang pun 
a pergi dari tempat ini yang telah 
datang ke sini berikhtiar untuk 
menaati perintah-perintah-ku.

86 Jika mereka tinggal di sini bi-
arlah mereka hidup bagi-ku; dan 
jika mereka mati biarlah mereka 
mati bagi-ku; karena mereka akan 
a beristirahat dari segala kerja me-
reka di sini, dan akan melanjutkan 
pekerjaan mereka.

87 Oleh karena itu, biarlah 
hamba-ku William menaruh 

kepercayaannya kepada-ku, dan 
berhenti untuk takut mengenai 
keluarganya, karena penyakit di 
tanah ini. Jika kamu a mengasih-ku, 
taatilah perintah-perintah-ku; dan 
penyakit di tanah ini akan b berakibat 
baik pada kemuliaanmu.

88 Biarlah hamba-ku William 
pergi dan mempermaklumkan injil 
abadi-ku dengan suara nyaring, 
dan dengan sukacita yang besar, 
sebagaimana dia akan digerakkan 
oleh a Roh-ku, kepada penghuni 
Warsaw, dan juga kepada peng-
huni Carthage, dan juga kepada 
penghuni Burlington, dan juga 
kepada penghuni madison, dan 
menunggu dengan sabar dan de-
ngan tekun untuk petunjuk lebih 
lanjut pada konferensi umum-ku, 
firman Tuhan.

89 Jika dia mau melakukan kehen-
dak-ku biarlah dia sejak mulai seka-
rang menyimak nasihat hamba-ku 
Joseph, dan dengan kepemilikannya 
menunjang a perkara yang miskin, 
dan menerbitkan b terjemahan baru 
dari firman-ku yang kudus kepada 
penghuni bumi.

90 Dan jika dia mau melakukan ini 
Aku akan a memberkatinya dengan 
suatu perlipatan berkat, agar dia 
tidak akan ditinggalkan, tidak juga 
benih keturunannya ditemukan 
b mengemis roti.

91 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah 

 84 a kel. 32:2–4.
 85 a luk. 9:62.
 86 a Why. 14:13. 

PTS Firdaus; istirahat.
 87 a Yoh. 14:15.

  b A&P 121:8; 122:7.
 88 a PTS ke-Allah-an—

Allah Roh kudus.
 89 a A&P 78:3.
  b YAiTU Terjemahan 

Joseph Smith terha-
dap Alkitab.

 90 a PTS Berkat.
  b mzm. 37:25.
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hamba-ku William ditetapkan, 
ditahbiskan, dan diurapi, sebagai 
penasihat bagi hamba-ku Joseph, 
menggantikan tempat hamba-ku 
Hyrum, agar hamba-ku Hyrum 
boleh mengambil jabatan imamat 
dan a Bapa Bangsa, yang ditetapkan 
kepadanya oleh ayahnya, melalui 
berkat dan juga melalui hak;

92 Sehingga sejak mulai sekarang 
dia akan memegang kunci-kunci 
a berkat bapa bangsa ke atas kepala 
seluruh umat-ku,

93 Agar siapa pun yang dia ber-
kati akan diberkati, dan siapa pun 
yang dia a kutuk akan dikutuk; 
agar apa pun yang akan dia b ikat 
di atas bumi akan terikat di dalam 
surga; dan apa pun yang akan dia 
lepas di atas bumi akan terlepas di 
dalam surga.

94 Dan sejak mulai waktu ini Aku 
menetapkan baginya bahwa dia 
boleh menjadi nabi, dan a pelihat, 
dan pewahyu bagi gereja-ku, seperti 
juga hamba-ku Joseph;

95 Agar dia boleh bertindak ber-
sama-sama juga dengan hamba-ku 
Joseph; dan bahwa dia akan mene-
rima nasihat dari hamba-ku Joseph, 
yang akan memperlihatkan kepada-
nya a kunci-kunci yang dengannya 
dia boleh meminta dan menerima, 
dan dimahkotai dengan berkat, dan 
kemuliaan, dan kehormatan, dan 
imamat, dan karunia keimamatan 

yang sama, yang pada suatu kali 
diberikan ke atas dia yang adalah 
hamba-ku b Oliver Cowdery;

96 Agar hamba-ku Hyrum boleh 
memberikan kesaksian tentang 
apa yang akan Aku perlihatkan 
kepadanya, agar namanya boleh 
disimpan sebagai ingatan terhormat 
dari angkatan ke angkatan, selama-
lamanya.

97 Biarlah hamba-ku William law 
juga menerima kunci-kunci yang 
melaluinya dia boleh meminta dan 
menerima berkat-berkat; biarlah 
dia menjadi a rendah hati di hadap-
an-ku, dan tanpa b tipu daya, dan 
dia akan menerima Roh-ku, bahkan 
c Penghibur, yang akan menyatakan 
kepadanya kebenaran akan segala 
hal, dan akan memberikannya, pada 
jam yang tepat, apa yang akan dia 
katakan.

98 Dan a tanda-tanda ini akan 
mengikutinya—dia akan b menyem-
buhkan yang sakit, dia akan meng-
usir iblis, dan akan dibebaskan dari 
mereka yang akan memberikan ke-
padanya racun yang mematikan;

99 Dan dia akan dituntun pada 
jalan ke mana a ular beracun tidak 
dapat menyambar tumitnya, dan dia 
akan membumbung tinggi dalam 
b khayalan pikirannya bagaikan di 
atas sayap burung nasar.

100 Dan bagaimanapun jika 
Aku menghendaki bahwa dia 

 91 a A&P 107:39–40. 
PTS Bapa Bangsa.

 92 a PTS Berkat Bapa 
Bangsa.

 93 a A&P 132:45–47.
  b mat. 16:19. 

PTS Pemeteraian.

 94 a A&P 107:91–92. 
PTS Pelihat.

 95 a A&P 6:28.
  b PTS Oliver Cowdery.
 97 a PTS Rendah Hati, 

kerendahan Hati.
  b PTS Tipu Daya.

  c PTS Penghibur.
 98 a mrk. 16:17–18. 

PTS karunia Roh.
  b PTS Penyembuhan.
 99 a A&P 84:71–73.
  b kel. 19:4;  

Yes. 40:31.
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akan membangkitkan yang mati, 
janganlah biarkan dia menahan 
suaranya.

101 Oleh karena itu, biarlah ham-
ba-ku William berseru dengan 
nyaring dan tidak menahan diri, 
dengan sukacita dan kesukacitaan, 
dan dengan hosana kepada Dia yang 
duduk di atas takhta selama-lama-
nya, firman Tuhan Allahmu.

102 lihatlah, Aku berfirman ke-
padamu, Aku memiliki suatu misi 
yang tersimpan bagi hamba-ku 
William, dan hamba-ku Hyrum, 
dan hanya bagi mereka; dan biarlah 
hamba-ku Joseph tinggal di rumah, 
karena dia dibutuhkan. Sisanya 
akan Aku perlihatkan kepadamu 
setelah ini. Demikianlah. Amin.

103 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, jika ham-
ba-ku a Sidney mau melayani-ku 
dan menjadi penasihat bagi ham-
ba-ku Joseph, biarlah dia bangkit 
dan datang dan berdiri pada jabatan 
pemanggilannya, dan merendahkan 
hatinya di hadapan-ku.

104 Dan jika dia akan memper-
sembahkan kepada-ku suatu per-
sembahan yang dapat diterima, dan 
pengakuan, dan tetap tinggal ber-
sama umat-ku, lihatlah, Aku, Tuhan 
Allahmu, akan menyembuhkannya 
sehingga dia akan disembuhkan; 
dan dia akan mengangkat suaranya 
lagi di atas gunung-gunung, dan 
menjadi a juru bicara di hadapan 
muka-ku.

105 Biarlah dia datang dan menem-

patkan keluarganya di lingkungan 
yang di dalamnya hamba-ku Joseph 
bertempat tinggal.

106 Dan dalam semua perjalan-
annya biarlah dia mengangkat 
suaranya bagaikan dengan suara 
sangkakala, dan memperingatkan 
penghuni bumi untuk melarikan 
diri dari kemurkaan yang akan 
datang.

107 Biarlah dia membantu ham-
ba-ku Joseph, dan juga biarlah 
hamba-ku William law membantu 
hamba-ku Joseph, dalam membuat 
suatu a maklumat khusyuk kepada 
para raja di bumi, bahkan seperti 
yang sebelumnya telah Aku firman-
kan kepadamu.

108 Jika hamba-ku Sidney mau 
melakukan kehendak-ku, janganlah 
biarkan dia memindahkan keluar-
ganya ke a wilayah-wilayah sebelah 
timur, tetapi biarlah dia mengganti 
hunian mereka, bahkan seperti yang 
telah Aku firmankan.

109 lihatlah, bukanlah kehen-
dak-ku bahwa dia akan berupaya 
untuk menemukan keamanan dan 
perlindungan dari kota yang telah 
Aku tetapkan bagimu, bahkan kota 
a nauvoo.

110 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, bahkan sekarang, jika 
dia akan menyimak suara-ku, akan 
baiklah dengannya. Demikianlah. 
Amin.

111 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah ham-
ba-ku Amos Davies membayar 

 103 a PTS Sidney Rigdon.
 104 a kel. 4:14–16;  

2 ne. 3:17–18;  

A&P 100:9–11.
 107 a A&P 124:2–4.
 108 a A&P 124:82–83.

 109 a PTS nauvoo,  
illinois (AS). 
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saham ke dalam tangan mereka 
yang telah Aku tetapkan untuk 
membangun sebuah rumah un-
tuk tumpangan, bahkan Wisma 
nauvoo.

112 ini biarlah dia lakukan jika dia 
menghendaki memperoleh suatu 
kepemilikan; dan biarlah dia menyi-
mak nasihat hamba-ku Joseph, dan 
bekerja dengan tangannya sendiri 
agar dia boleh mendapatkan rasa 
percaya orang-orang.

113 Dan ketika dia akan membuk-
tikan dirinya setia dalam segala hal 
yang akan dipercayakan pada peng-
urusannya, ya, bahkan beberapa hal, 
dia akan dijadikan a penguasa atas 
banyak hal;

114 Biarlah dia oleh karena itu 
a merendahkan dirinya agar dia 
boleh dipermuliakan. Demikianlah. 
Amin.

115 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, jika hamba-ku 
Robert D. Foster mau mematuhi 
suara-ku, biarlah dia membangun 
sebuah rumah bagi hamba-ku 
Joseph, menurut kontrak yang telah 
dia buat dengannya, ketika pintu 
akan dibukakan baginya dari waktu 
ke waktu.

116 Dan biarlah dia bertobat dari 
segala kebodohannya, dan menge-
nakan pada dirinya a kasih amal; 
dan berhenti untuk melakukan 
kejahatan, dan mengesamping-
kan segala pembicaraannya yang 
keras;

117 Dan membayar saham juga 

ke dalam tangan kuorum Wisma 
nauvoo, bagi dirinya dan bagi ang-
katannya setelah dia, dari angkatan 
ke angkatan.

118 Dan menyimak nasihat ham-
ba-ku Joseph, dan Hyrum, dan 
William law, dan kepada yang 
berwenang yang telah Aku pang-
gil untuk meletakkan landasan 
Sion; dan akan baiklah dengannya 
selama-lamanya. Demikianlah. 
Amin.

119 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, janganlah 
biarkan seorang pun membayar 
saham ke kuorum Wisma nauvoo 
kecuali dia akan menjadi orang 
yang percaya pada kitab mormon, 
dan wahyu-wahyu yang telah Aku 
berikan kepadamu, firman Tuhan 
Allahmu;

120 karena apa yang a lebih atau 
kurang daripada ini datang dari 
yang jahat, dan akan disertai de-
ngan kutukan dan bukan berkat, 
firman Tuhan Allahmu. Demiki-
anlah. Amin.

121 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah kuo-
rum Wisma nauvoo memperoleh 
suatu imbalan jasa upah yang adil 
untuk semua kerja mereka yang 
mereka lakukan dalam membangun 
Wisma nauvoo; dan biarlah upah 
mereka seperti yang akan disepakati 
di antara diri mereka, berkaitan 
dengan harga darinya.

122 Dan biarlah setiap orang yang 
membayar saham menanggung 

 113 a mat. 25:14–30.
 114 a mat. 23:12;  

A&P 101:42.

 116 a kol. 3:14.  
PTS kasih Amal.

 120 a mat. 5:37;  

A&P 98:7.
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bagiannya dari upah mereka, jika 
mestilah perlu, untuk tunjangan 
mereka, firman Tuhan; jika tidak, 
kerja mereka akan diperhitungkan 
bagi mereka untuk saham atas ru-
mah itu. Demikianlah. Amin.

123 Sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, Aku sekarang mem-
beri kepadamu para a pejabat yang 
termasuk dalam imamat-ku, agar 
kamu boleh memegang b kunci-kunci 
darinya, bahkan imamat yang me-
nurut tata tertib c melkisedek, yang 
adalah menurut tata tertib Putra 
Tunggal-ku.

124 Pertama, Aku memberi kepa-
damu Hyrum Smith untuk menjadi 
seorang a bapa bangsa bagimu, 
untuk memegang b pemeteraian 
berkat-berkat gereja-ku, bahkan 
Roh kudus yang c dijanjikan, yang 
dengannya kamu d dimeteraikan 
pada hari penebusan, agar kamu 
boleh tidak jatuh terlepas dari e jam 
godaan yang boleh datang ke atas 
dirimu.

125 Aku memberi kepadamu 
hamba-ku Joseph untuk menjadi 
penatua ketua atas seluruh gere-
ja-ku, untuk menjadi penerjemah, 
pewahyu, a pelihat, dan nabi.

126 Aku memberi kepadanya 
sebagai para penasihat hamba-ku 
Sidney Rigdon dan hamba-ku 
William law, agar orang-orang ini 
boleh membentuk sebuah kuorum 

dan Presidensi Utama, untuk me-
nerima a sabda ilahi bagi seluruh 
gereja.

127 Aku memberi kepadamu ham-
ba-ku a Brigham Young untuk men-
jadi presiden atas dewan Dua Belas 
yang melakukan perjalanan;

128 Yang a Dua Belas itu meme-
gang kunci-kunci untuk membuka 
wewenang kerajaan-ku atas empat 
penjuru bumi, dan setelah itu untuk 
b mengirim firman-ku kepada setiap 
makhluk.

129 mereka adalah Heber C. 
kimball, Parley P. Pratt, Orson 
Pratt, Orson Hyde, William Smith, 
John Taylor, John E. Page, Wilford 
Woodruff, Willard Richards, 
george A. Smith;

130 a David Patten telah Aku b ambil 
bagi diri-ku; lihatlah, imamatnya 
tak seorang pun mengambilnya 
darinya; tetapi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, yang lain 
boleh ditetapkan pada pemanggilan 
yang sama.

131 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu, Aku memberi kepadamu 
suatu a dewan tinggi, untuk batu 
penjuru Sion—

132 Yaitu, Samuel Bent, Henry g. 
Sherwood, george W. Harris, 
Charles C. Rich, Thomas grover, 
newel knight, David Dort, Dunbar 
Wilson—Seymour Brunson telah 
Aku ambil bagi diri-ku; tak seorang 

 123 a PTS Jabatan.
  b PTS kunci-kunci 

imamat.
  c PTS imamat 

melkisedek.
 124 a PTS Bapa Bangsa.
  b PTS Pemeteraian.

  c A&P 76:53; 88:3–4. 
PTS Roh kudus yang 
Dijanjikan.

  d Ef. 4:30.
  e Why. 3:10.
 125 a A&P 21:1. 

PTS Pelihat.

 126 a A&P 90:4–5.
 127 a PTS Brigham Young.
 128 a PTS Rasul.
  b mrk. 16:15.
 130 a PTS David W. Patten.
  b A&P 124:19.
 131 a PTS Dewan Tinggi.
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pun mengambil imamatnya, tetapi 
yang lain boleh ditetapkan pada 
imamat yang sama sebagai peng-
gantinya; dan sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, biarlah ham-
ba-ku Aaron Johnson ditahbiskan 
pada pemanggilan ini sebagai peng-
gantinya—David Fullmer, Alpheus 
Cutler, William Huntington.

133 Dan lagi, Aku memberi ke-
padamu Don C. Smith untuk men-
jadi presiden atas kuorum imam 
tinggi;

134 Yang tata cara itu dibentuk 
untuk tujuan menjadikan memenuhi 
syarat mereka yang akan ditetapkan 
sebagai presiden tetap atau hamba 
atas a pasak-pasak berbeda yang 
terpencar-pencar di luar daerah;

135 Dan mereka boleh melakukan 
perjalanan juga jika mereka pilih, 
tetapi sebaliknya ditahbiskan se-
bagai presiden tetap; inilah jabatan 
pemanggilan mereka, firman Tuhan 
Allahmu.

136 Aku memberikan kepadanya 
Amasa lyman dan noah Packard 
sebagai penasihat, agar mereka bo-
leh mengetuai kuorum imam tinggi 
gereja-ku, firman Tuhan.

137 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu, Aku memberi kepadamu 
John A. Hicks, Samuel Williams, 
dan Jesse Baker, yang imamatnya 
adalah untuk mengetuai kuorum 
a penatua, yang kuorum itu diben-
tuk untuk pelayan rohani tetap; 
walaupun demikian mereka boleh 
melakukan perjalanan, namun 

mereka ditahbiskan untuk menjadi 
pelayan rohani tetap bagi gereja-ku, 
firman Tuhan.

138 Dan lagi, Aku memberi kepa-
damu Joseph Young, Josiah Butter-
field, Daniel miles, Henry Herriman, 
Zera Pulsipher, levi Hancock, James 
Foster, untuk mengetuai kuorum 
a tujuh puluh;

139 Yang kuorum itu dibentuk 
bagi para penatua yang melakukan 
perjalanan untuk memberikan ke-
saksian tentang nama-ku di seluruh 
dunia, ke mana pun dewan tinggi 
yang melakukan perjalanan, para 
rasul-ku, akan mengutus mereka 
untuk mempersiapkan sebuah jalan 
di hadapan muka-ku.

140 Perbedaan antara kuorum 
ini dan kuorum penatua adalah 
bahwa yang satu mesti melakukan 
perjalanan secara berkelanjutan, dan 
yang lain mesti mengetuai jemaat 
dari waktu ke waktu; yang satu 
memiliki tanggung jawab mengetuai 
dari waktu ke waktu, dan yang lain 
tidak memiliki tanggung jawab me-
ngetuai, firman Tuhan Allahmu.

141 Dan lagi, Aku berfirman ke-
padamu, Aku memberi kepadamu 
vinson knight, Samuel H. Smith, 
dan Shadrach Roundy, jika dia mau 
menerimanya, untuk mengetuai 
a keuskupan; suatu pengetahuan 
tentang keuskupan tersebut diberi-
kan kepadamu dalam kitab b Ajaran 
dan Perjanjian.

142 Dan lagi, Aku berfirman 
kepadamu, Samuel Rolfe dan 

 134 a PTS Pasak.
 137 a A&P 107:11–12, 

89–90. PTS kuorum; 

Penatua.
 138 a PTS Tujuh Puluh.
 141 a A&P 68:14; 107:15.

  b PTS Ajaran dan  
Perjanjian. 
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penasihatnya untuk imam, dan 
presiden pengajar dan penasihat-
nya, dan juga presiden diaken dan 
penasihatnya, dan juga presiden 
pasak dan penasihatnya.

143 Jabatan-jabatan di atas telah 
Aku berikan kepadamu, dan kunci-
kunci darinya, untuk pertolongan 
dan untuk pengaturan, untuk pe-
kerjaan pelayanan dan a penyem-
purnaan para orang suci-ku.

144 Dan sebuah perintah Aku 

berikan kepadamu, bahwa kamu 
hendaknya mengisi semua jabatan 
ini dan a menyetujui nama-nama itu 
yang telah Aku sebutkan, atau bila 
tidak, tidak menyetujui mereka pada 
konferensi umum-ku;

145 Dan agar kamu hendaknya 
mempersiapkan ruangan untuk se-
mua jabatan ini di dalam rumah-ku 
ketika kamu membangunnya demi 
nama-ku, firman Tuhan Allahmu. 
Demikianlah. Amin.

BAgiAn 125

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Nauvoo, Illinois, Maret 
1841, mengenai para Orang Suci di Teritorial Iowa (History of the Church, 
4:311–312).

1–4, Para Orang Suci mesti mem-
bangun kota-kota dan berkumpul ke 
pasak-pasak Sion.

APAkAH kehendak Tuhan me-
ngenai para orang suci di Teri-

torial iowa?
2 Sesungguhnya, demikianlah 

firman Tuhan, Aku berfirman kepa-
damu, jika mereka yang a menyebut 
diri mereka dengan nama-ku dan 
sedang berikhtiar untuk menjadi 
para orang suci-ku, jika mereka 
mau melakukan kehendak-ku dan 
menaati perintah-perintah-ku me-
ngenai mereka, biarlah mereka 
berkumpul bersama ke tempat-
tempat yang akan Aku tetapkan bagi 
mereka melalui hamba-ku Joseph, 

dan membangun kota-kota demi 
nama-ku, agar mereka boleh diper-
siapkan untuk apa yang tersimpan 
untuk masa yang akan datang.

3 Biarlah mereka membangun 
sebuah kota demi nama-ku di 
atas tanah yang berhadapan de-
ngan kota nauvoo, dan biarlah 
nama a Zarahemla dinamakan ke 
atasnya.

4 Dan biarlah mereka semua yang 
datang dari timur, dan barat, dan 
utara, dan selatan, yang memiliki 
hasrat untuk berdiam di dalamnya, 
mengambil warisan mereka di tem-
pat yang sama, seperti juga di kota 
a nashville, atau di kota nauvoo, 
dan di seluruh b pasak yang telah 
Aku tetapkan, firman Tuhan.

 143 a Ef. 4:11–14.
 144 a A&P 26:2.  

PTS Persetujuan 
Bersama.

125 2 a PTS Yesus kristus—
mengambil nama 
Yesus kristus ke atas 
diri kita.

 3 a PTS Zarahemla.
 4 a YAiTU nashville di 

lee County, iowa.
  b PTS Pasak.
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BAgiAn 126

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di dalam rumah Brigham 
Young, di Nauvoo, Illinois, 9 Juli 1841 (History of the Church, 4:382). Pada 
waktu ini Brigham Young adalah Presiden Kuorum Dua Belas Rasul.

1–3, Brigham Young dipuji atas kerja-
nya dan dibebaskan dari perjalanan ke 
luar daerah di masa depan.

SAUDARA yang tersayang dan 
sangat terkasih, a Brigham Young, 

sesungguhnya demikianlah fir-
man Tuhan kepadamu: Hamba-ku 
Brigham, tidaklah lagi dituntut dari 
tanganmu untuk meninggalkan ke-
luargamu seperti pada waktu-waktu 

yang lalu, karena persembahanmu 
dapat diterima bagi-ku.

2 Aku telah melihat a kerja dan 
banting tulangmu dalam perjalanan 
demi nama-ku.

3 Aku oleh karena itu memerintah-
kanmu untuk mengirim firman-ku 
ke luar daerah, dan mengurus 
dengan khusus a keluargamu sejak 
waktu ini, mulai sekarang dan se-
lamanya. Amin.

BAgiAn 127

Sepucuk surat dari Joseph Smith sang Nabi kepada para Orang Suci Zaman Akhir 
di Nauvoo, Illinois, memuat arahan tentang baptisan bagi yang mati, tertanggal 
Nauvoo, 1 September 1842 (History of the Church, 5:142–144).

1–4, Joseph Smith bermegah dalam 
penganiayaan dan kesukaran; 5–12, 
Catatan mesti disimpan berhubungan 
dengan baptisan bagi yang mati.

MEngingAT Tuhan telah 
mengungkapkan kepadaku 

bahwa musuhku, baik di missouri 
maupun di negara Bagian ini, 
kembali berada dalam pengejaran 
terhadapku; dan sejauh mereka 
mengejar-ngejarku tanpa a alasan, 
dan tidak memiliki bayangan atau 
rona yang terkecil dari keadilan 

atau kebenaran pada sisi mereka 
dalam penghasutan akan penun-
tutan mereka terhadapku; dan 
karena tuduhan mereka semua 
berlandaskan pada kebohongan 
dari celupan yang paling hitam, 
aku telah berpikir adalah arif dan 
kebijaksanaan dalam diriku untuk 
meninggalkan tempat itu untuk 
suatu masa yang singkat, untuk 
keamananku sendiri dan keamanan 
umat ini. Aku hendak mengatakan 
kepada mereka semua dengan siapa 
aku melaksanakan usaha, bahwa 

126 1 a PTS Brigham Young.
 2 a PTS Pekerjaan.

 3 a PTS keluarga.
127 1 a Ayb. 2:3;  

mat. 5:10–12;  
1 Ptr. 2:20–23.
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aku telah meninggalkan urusanku 
bersama para juru kuasa dan juru 
tulis yang akan bertransaksi un-
tuk segala urusan dalam suatu 
cara yang cepat dan tepat, dan 
akan memastikan bahwa seluruh 
utangku dihapuskan pada waktu 
yang tepat, dengan menjual harta 
milik, atau jika tidak, sebagaimana 
situasi mungkin butuhkan, atau 
sebagaimana keadaan mungkin 
izinkan. ketika aku mendapat tahu 
bahwa badai sepenuhnya reda, 
pada waktu itu aku akan kembali 
kepadamu lagi.

2 Dan perihal a bahaya yang aku 
dipanggil untuk lewati, itu tampak-
nya hanya suatu yang kecil bagiku, 
karena b rasa iri dan kemurkaan 
manusia telah menjadi bagianku 
yang biasa sepanjang hidupku; 
dan untuk maksud apa tampaknya 
misterius, kecuali aku c ditahbiskan 
sejak sebelum pelandasan dunia 
untuk tujuan baik, atau buruk, 
seperti yang mungkin kamu pilih 
untuk menyebutnya. nilailah kamu 
bagi dirimu. Allah mengetahui se-
gala hal ini, apakah itu baik atau 
buruk. Tetapi walaupun demikian, 
air yang dalam adalah yang aku 
terbiasa berenang di dalamnya. itu 
semua telah menjadi suatu kodrat 
kedua bagiku; dan aku merasa, 
seperti Paulus, untuk bermegah 
dalam d kesukaran; karena sam-
pai hari ini Allah leluhurku telah 

membebaskanku dari itu semua, 
dan akan membebaskanku sejak 
mulai sekarang; karena lihatlah, 
dan tengoklah, aku akan menang 
atas semua musuhku, karena Tuhan 
Allah telah memfirmankannya.

3 Biarlah semua orang suci bersu-
kacita, oleh karena itu, dan menjadi 
amat gembira; karena a Allah israel 
adalah Allah mereka, dan Dia akan 
menakarkan suatu ganjaran pahala 
yang adil ke atas kepala semua 
penindas mereka.

4 Dan lagi, sesungguhnya de-
mikianlah firman Tuhan: Biarlah 
pekerjaan a bait suci-ku, dan segala 
pekerjaan yang telah Aku tetapkan 
bagimu, dilanjutkan dan tidak ber-
henti; dan biarlah b ketekunanmu, 
dan kegigihanmu, dan kesabaran, 
dan pekerjaanmu dilipatganda-
kan, dan kamu bagaimanapun 
tidak akan kehilangan pahalamu, 
firman Tuhan Semesta Alam. Dan 
jika mereka c menganiayamu, de-
mikian juga mereka menganiaya 
para nabi dan orang-orang saleh 
yang ada sebelum kamu. Untuk 
semuanya ini ada suatu pahala di 
dalam surga.

5 Dan lagi, aku memberi kepa-
damu perkataan dalam hubungan-
nya dengan a baptisan bagi b orang 
matimu.

6 Sesungguhnya, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu menge-
nai orang matimu: ketika siapa 

 2 a mzm. 23:1–6. 
PTS Penganiayaan.

  b PTS iri.
  c PTS Prapenahbisan.
  d 2 kor. 6:4–5. 

PTS kemalangan.
 3 a 3 ne. 11:12–14.
 4 a A&P 124:55.
  b PTS ketekunan.
  c PTS Penganiayaan.

 5 a PTS Baptis,  
Baptisan—Baptisan 
bagi yang mati.

  b PTS keselamatan bagi 
yang mati.
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pun darimu a dibaptis bagi orang 
matimu, biarlah ada seorang b juru 
catat, dan biarlah dia menjadi saksi 
mata untuk baptisanmu; biarlah dia 
mendengar dengan telinganya, agar 
dia boleh bersaksi akan kebenaran, 
firman Tuhan;

7 Agar dalam semua pencatatanmu 
itu boleh a dicatat di dalam surga; 
apa pun yang kamu b ikat di atas 
bumi, boleh diikat di dalam surga; 
apa pun yang kamu lepaskan di 
atas bumi, boleh dilepaskan di 
dalam surga;

8 karena Aku hampir a memulih-
kan banyak hal ke bumi, berkaitan 
dengan b keimamatan, firman Tuhan 
Semesta Alam.

9 Dan lagi, biarlah semua a catatan 
disimpan dengan tertib, agar itu 
boleh ditaruh di dalam arsip bait 
suci-ku, untuk disimpan sebagai 
ingatan dari angkatan ke angkatan, 
firman Tuhan Semesta Alam.

10 Aku akan mengatakan kepada 
semua orang suci, bahwa aku meng-
hasratkan, dengan hasrat yang amat 

besar, untuk menyampaikan kepada 
mereka dari mimbar tentang pokok 
baptisan bagi yang mati, pada Sabat 
berikutnya. Tetapi sejauh itu di luar 
kuasaku untuk melakukannya, aku 
akan menuliskan firman Tuhan dari 
waktu ke waktu, tentang pokok itu, 
dan mengirimkannya kepadamu 
melalui pos, seperti juga banyak 
hal lain.

11 Aku sekarang menutup suratku 
untuk sekarang ini, karena ku-
rangnya waktu yang lebih banyak; 
karena musuh berada dalam kesia-
gaan, dan sebagaimana Juruselamat 
firmankan, a pangeran dunia ini 
datang, tetapi dia tidak memiliki 
apa pun atas diriku.

12 lihatlah, doaku kepada Allah 
adalah bahwa kamu semua boleh 
diselamatkan. Dan aku menan-
datangani atas namaku sendiri 
hambamu di dalam Tuhan, nabi dan 
a pelihat gereja Yesus kristus dari 
Orang-Orang Suci Zaman Akhir.

Joseph Smith.

BAgiAn 128

Sepucuk surat dari Joseph Smith sang Nabi kepada Gereja Yesus Kristus dari 
Orang-Orang Suci Zaman Akhir, memuat arahan lebih lanjut tentang baptisan 
bagi yang mati, tertanggal Nauvoo, Illinois, 6 September 1842 (History of the 
Church, 5:148–153).

1–5, Para juru catat lokal dan umum 
mesti menegaskan fakta baptisan 
bagi yang mati; 6–9, Catatan mereka 

mengikat dan dicatat di atas bumi dan 
di dalam surga; 10–14, Kolam bap-
tisan adalah suatu kemiripan dengan 

 6 a 1 kor. 15:29;  
A&P 128:13, 18.

  b A&P 128:2–4, 7.
 7 a PTS kitab kehidupan.
  b PTS Pemeteraian.

 8 a PTS Pemulihan injil.
  b PTS imamat 

melkisedek.
 9 a A&P 128:24.
 11 a Yoh. 14:30;  

TJS, Yoh. 14:30. 
PTS iblis.

 12 a A&P 124:125. 
PTS Pelihat.
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kubur; 15–17, Elia memulihkan kuasa 
yang berhubungan dengan baptisan 
bagi yang mati; 18–21, Semua kunci, 
kuasa, dan wewenang pada dispensasi 
di waktu lalu telah dipulihkan; 22–25, 
Kabar gembira dan mulia diwartakan 
bagi yang hidup dan yang mati.

SEPERTi yang aku nyatakan ke-
padamu dalam suratku sebelum 

aku meninggalkan tempatku, bahwa 
aku akan menulis kepadamu dari 
waktu ke waktu dan memberimu 
informasi sehubungan dengan 
banyak pokok, aku sekarang me-
mulai lagi pokok tentang a baptisan 
bagi yang mati, karena pokok itu 
tampaknya menguasai pikiranku, 
dan mendesakkan diri terhadap 
perasaanku paling kuat, sejak aku 
telah dikejar-kejar oleh musuhku.

2 Aku menuliskan beberapa patah 
kata wahyu kepadamu mengenai 
seorang juru catat. Aku telah men-
dapatkan beberapa pandangan 
tambahan dalam hubungannya 
dengan masalah ini, yang sekarang 
aku tegaskan. Yaitu, dimaklumkan 
dalam suratku terdahulu bahwa 
hendaknya ada seorang a juru catat, 
yang akan menjadi saksi mata, dan 
juga untuk mendengar dengan te-
linganya, agar dia boleh membuat 
sebuah catatan akan kebenaran di 
hadapan Tuhan.

3 Sekarang, dalam hubungannya 
dengan masalah ini, akan sangat 
sulit bagi satu orang juru catat untuk 
hadir di segala waktu, dan untuk 

melakukan segala urusan. Untuk 
mengelakkan kesulitan ini, dapatlah 
seorang juru catat ditetapkan di tiap 
lingkungan di kota, yang sungguh 
memenuhi syarat untuk membuat 
risalah yang akurat; dan biarlah dia 
sangat terperinci dan tepat dalam 
menuliskan seluruh tindakan, me-
negaskan dalam catatannya bahwa 
dia melihat dengan matanya, dan 
mendengar dengan telinganya, 
memberikan tanggal, dan nama, 
dan seterusnya, dan sejarah dari 
seluruh transaksi; menyebutkan 
juga tiga individu yang hadir, jika 
ada siapa pun yang hadir, yang 
dapat pada waktu kapan pun ketika 
diminta menegaskan tentang hal 
yang sama, agar melalui mulut dua 
atau tiga a saksi setiap kata boleh 
ditegakkan.

4 maka, biarlah ada seorang juru 
catat umum, kepada siapa catatan-
catatan lain ini dapat diserahkan, 
disertai dengan sertifikat dengan 
tanda tangan mereka sendiri, me-
negaskan bahwa catatan yang telah 
mereka buat adalah benar. kemu-
dian juru catat umum gereja dapat 
memasukkan catatan ini pada buku 
umum gereja, bersama sertifikat dan 
semua saksi yang hadir, bersama 
pernyataannya sendiri bahwa dia 
sesungguhnya percaya pernyataan 
dan catatan di atas adalah benar, 
dari pengetahuannya tentang ka-
rakter umum dan penetapan orang-
orang itu oleh gereja. Dan ketika ini 
dilakukan pada buku umum gereja, 

128 1 a PTS Baptis,  
Baptisan—Baptisan 

bagi yang mati.
 2 a A&P 127:6.

 3 a PTS Saksi.
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catatan ini akan sama kudusnya, 
dan akan menggenapi tata cara 
yang tepat sama seolah-olah dia 
telah melihat dengan matanya dan 
mendengar dengan telinganya, 
dan membuat sebuah catatan ten-
tang yang sama pada buku umum 
gereja.

5 kamu boleh berpikir tata tertib 
hal-hal ini sangatlah terperinci; 
tetapi biarlah aku memberi tahu 
kamu bahwa itu adalah hanya un-
tuk menggenapi kehendak Allah, 
dengan menyepadankan terhadap 
tata cara dan persiapan yang Tuhan 
tetapkan dan persiapkan sebelum 
pelandasan dunia, demi a kesela-
matan orang mati yang akan mati 
tanpa suatu b pengetahuan tentang 
injil.

6 Dan lebih lanjut, aku ingin kamu 
ingat bahwa Yohanes Pewahyu 
sedang merenungkan pokok yang 
sama ini dalam hubungannya de-
ngan yang mati, ketika dia memak-
lumkan, sebagaimana akan kamu 
temukan tercatat dalam Wahyu 
20:12—Dan aku melihat orang-orang 
mati, besar dan kecil, berdiri di depan 
takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. 
Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu 
kitab kehidupan. Dan orang-orang mati 
dihakimi menurut perbuatan mereka, 
berdasarkan apa yang ada tertulis di 
dalam kitab-kitab itu.

7 kamu akan menemukan dalam 
kutipan ini bahwa kitab-kitab di-
buka; dan kitab yang lain dibuka, 

yang adalah a kitab kehidupan; tetapi 
yang mati dihakimi dari hal-hal itu 
yang ditulis dalam kitab-kitab itu, 
menurut pekerjaan mereka; sebagai 
akibatnya, kitab-kitab yang dibicara-
kan mesti kitab-kitab yang memuat 
catatan pekerjaan mereka, dan me-
rujuk pada b catatan yang disimpan 
di atas bumi. Dan kitab yang adalah 
kitab kehidupan adalah catatan 
yang disimpan di dalam surga; asas 
ini sejalan tepat dengan ajaran yang 
diperintahkan kepadamu dalam 
wahyu yang termuat dalam surat 
yang aku tulis kepadamu sebelum 
keberangkatanku dari tempatku—
agar dalam semua pencatatanmu itu 
boleh dicatat di dalam surga.

8 Sekarang, kodrat tata cara ini 
terdapat dalam a kuasa imamat, 
melalui wahyu dari Yesus kristus, 
dimana dikabulkan bahwa apa pun 
yang kamu b ikat di atas bumi akan 
terikat di dalam surga, dan apa 
pun yang kamu lepas di atas bumi 
akan terlepas di dalam surga. Atau, 
dengan perkataan lain, mengambil 
suatu pandangan berbeda tentang 
terjemahan itu, apa pun yang kamu 
catat di atas bumi akan tercatat di 
dalam surga, dan apa pun yang 
kamu tidak catat di atas bumi tidak 
akan tercatat di dalam surga; karena 
dari kitab-kitab itu orang matimu 
akan dihakimi, menurut pekerjaan 
mereka sendiri, apakah mereka 
sendiri telah melaksanakan c tata 
cara-tata cara secara pribadi, atau 

 5 a PTS keselamatan bagi 
yang mati.

  b 1 Ptr. 4:6.
 7 a Why. 20:12;  

A&P 127:6–7.  
PTS kitab kehidupan.

  b A&P 21:1.
 8 a PTS imamat; kuasa.

  b PTS Pemeteraian.
  c PTS Tata Cara. 
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melalui sarana dari para juru kuasa 
mereka sendiri, menurut tata cara 
yang telah Allah persiapkan demi 
d keselamatan mereka sejak sebelum 
pelandasan dunia, menurut catatan 
yang telah mereka simpan mengenai 
orang mati mereka.

9 itu boleh tampak bagi beberapa 
orang sebagai suatu ajaran yang 
berani yang kita bincangkan—
suatu kuasa yang mencatat atau 
mengikat di atas bumi dan meng-
ikat di dalam surga. Walaupun 
demikian, pada segala zaman 
dunia, kapan pun Tuhan telah 
memberikan a dispensasi imamat 
kepada pria siapa pun melalui 
wahyu yang sebenarnya, atau 
kumpulan manusia mana pun, 
kuasa ini selalu telah diberikan. 
Oleh sebab itu, apa pun yang 
orang-orang itu lakukan dalam 
b wewenang, dalam nama Tuhan, 
dan melakukannya dengan benar 
dan dengan setia, dan menyimpan 
sebuah catatan yang tepat dan 
pasti tentang yang sama, menjadi 
suatu hukum di atas bumi dan 
di dalam surga, dan tidak dapat 
dibatalkan, menurut ketetapan 
c Yehova yang agung. ini adalah 
perkataan yang pasti. Siapakah 
yang dapat mendengarnya?

10 Dan lagi, sebagai contohnya, 
matius 16:18, 19: Dan Aku pun ber-
kata kepadamu: Engkau adalah Petrus 
dan di atas batu karang ini Aku akan 

mendirikan jemaat-Ku dan alam maut 
tidak akan menguasainya. Kepadamu 
akan Kuberikan kunci Kerajaan Surga. 
Apa yang kauikat di dunia ini akan ter-
ikat di surga dan apa yang kaulepaskan 
di dunia ini akan terlepas di surga.

11 Sekarang rahasia besar dan 
utama tentang seluruh masalah, 
dan kebaikan yang mahatinggi 
dari seluruh pokok yang terletak 
di hadapan kita, terdapat dalam 
mendapatkan kuasa imamat ku-
dus. Bagi dia kepada siapa a kun-
ci-kunci ini diberikan tidak ada 
kesulitan dalam mendapatkan 
suatu pengetahuan tentang fakta 
dalam hubungannya dengan b kese-
lamatan anak-anak manusia, baik 
bagi yang mati seperti juga bagi 
yang hidup.

12 Di dalam inilah ada a kemuliaan 
dan b kehormatan, dan c kebakaan 
dan kehidupan kekal—Tata cara 
baptisan dengan air, d dicelupkan 
ke dalamnya supaya menggenapi 
keserupaan akan orang mati, agar 
satu asas boleh bersesuaian dengan 
yang lain; dicelupkan ke dalam 
air dan tampil dari air adalah da-
lam keserupaan akan kebangkitan 
orang mati ketika tampil dari kubur 
mereka; oleh sebab itu, tata cara ini 
diselenggarakan untuk membentuk 
suatu hubungan dengan tata cara 
baptisan bagi yang mati, dalam 
keserupaan akan orang mati.

13 Sebagai akibatnya, a kolam 

 8 d PTS keselamatan bagi 
yang mati.

 9 a PTS Dispensasi.
  b PTS Wewenang.
  c PTS Yehova.

 11 a PTS kunci-kunci 
imamat.

  b PTS keselamatan.
 12 a PTS kemuliaan.
  b PTS Hormat.

  c PTS Baka, kebakaan.
  d PTS Baptis,  

Baptisan—Baptisan 
melalui pencelupan.

 13 a A&P 124:29.
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baptisan dibangun sebagai suatu 
b kemiripan dengan kubur, dan 
diperintahkan untuk berada di 
suatu tempat di bawah di mana 
yang hidup biasa berhimpun, untuk 
memperlihatkan yang hidup dan 
yang mati, dan agar segala sesuatu 
boleh memiliki keserupaannya, dan 
agar boleh saling bersesuaian—apa 
yang adalah duniawi bersepadan 
dengan apa yang adalah surgawi, 
sebagaimana telah Paulus maklum-
kan, 1 korintus 15:46, 47, dan 48:

14 Tetapi yang mula-mula datang 
bukanlah yang rohaniah, tetapi yang 
alamiah; kemudian barulah datang 
yang rohaniah. Manusia pertama 
berasal dari debu tanah dan bersifat 
jasmani, manusia kedua berasal dari 
surga. Makhluk-makhluk alamiah sama 
dengan dia yang berasal dari debu tanah 
dan makhluk-makhluk surgawi sama 
dengan Dia yang berasal dari surga. 
Dan sebagaimana adanya catatan 
di atas bumi dalam hubungannya 
dengan orang matimu, yang dengan 
benar dibuat, demikian jugalah 
catatan di dalam surga. ini, oleh 
karena itu, adalah kuasa a pemete-
raian dan pengikatan, dan, dalam 
satu makna kata, b kunci-kunci ke-
rajaan, yang terdapat dalam kunci 
c pengetahuan.

15 Dan sekarang, saudara dan 
saudariku terkasih yang tersa-
yang, biarlah aku meyakinkanmu 
bahwa ini adalah asas-asas dalam 

hubungannya dengan yang mati 
dan yang hidup yang tidak da-
pat disepelekan, yang berkaitan 
dengan keselamatan kita. karena 
a keselamatan mereka adalah perlu 
dan penting demi keselamatan 
kita, sebagaimana Paulus katakan 
mengenai leluhur—bahwa mereka 
tanpa kita tidak dapat dijadikan 
b sempurna—tidak juga dapatlah 
kita tanpa orang mati kita dijadikan 
sempurna.

16 Dan sekarang, dalam hubung-
annya dengan baptisan bagi yang 
mati, aku akan memberimu kutipan 
yang lain dari Paulus, 1 korintus 
15:29: Jika tidak demikian, apakah fae-
dahnya perbuatan orang-orang yang 
dibaptis bagi orang mati? Kalau orang 
mati sama sekali tidak dibangkitkan, 
mengapa mereka mau dibaptis bagi 
orang-orang yang telah meninggal?

17 Dan lagi, sehubungan dengan 
kutipan ini aku akan memberimu 
sebuah kutipan dari salah seorang 
nabi, yang matanya telah tertuju 
pada a pemulihan imamat, kemulia an 
yang akan diungkapkan pada  
zaman terakhir, dan dengan suatu 
cara khusus yang paling mulia dari 
segala pokok yang termasuk dalam 
injil abadi ini, yaitu, baptisan bagi 
yang mati; karena maleakhi berkata, 
pasal terakhir, ayat ke-5 dan ke-6: Se-
sungguhnya Aku akan mengutus nabi 
b Elia kepadamu menjelang datangnya 
hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. 

 13 b PTS Simbolisme.
 14 a PTS Pemeteraian.
  b PTS kunci-kunci 

imamat.
  c TJS, luk. 11:53.

 15 a PTS keselamatan bagi 
yang mati.

  b ibr. 11:40. 
PTS Sempurna.

 17 a PTS Pemulihan injil.

  b 3 ne. 25:5–6;  
A&P 2:1–3; 110:13–16. 
PTS Elia. 
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Maka ia akan membuat hati bapa-bapa 
berbalik kepada anak-anaknya dan hati 
anak-anak kepada bapa-bapanya supaya 
jangan Aku datang memukul bumi 
sehingga musnah.

18 Aku boleh memberikan suatu 
terjemahan yang a lebih gamblang 
tentang ini, tetapi itu cukup gam-
blang sesuai dengan tujuanku se-
perti adanya. Adalah cukup untuk 
mengetahui, dalam hal ini, bahwa 
bumi akan dihantam dengan ku-
tukan kecuali ada gabungan b mata 
rantai dari suatu atau lain jenis 
antara ayah dan anak, atas suatu 
pokok atau yang lainnya—dan 
lihatlah apakah pokok itu? itu 
adalah c baptisan bagi yang mati. 
karena kita tanpa mereka tidak 
dapat dijadikan sempurna; tidak 
juga dapatlah mereka tanpa kita 
dijadikan sempurna. Tidak juga 
mereka tidak juga kita dapat dijadi-
kan sempurna tanpa mereka yang 
telah mati dalam injil juga; karena 
adalah perlu dalam pengantaran 
akan d dispensasi kegenapan za-
man, yang dispensasi itu sekarang 
sedang mulai untuk diantarkan, 
bahwa suatu persatuan yang me-
nyeluruh dan tuntas dan sem-
purna, dan penggabungan bersama 
dispensasi, dan kunci, dan kuasa, 
dan kemuliaan akan terjadi, dan 

diungkapkan dari zaman Adam 
bahkan sampai waktu sekarang. 
Dan bukan hanya ini, tetapi hal-hal 
itu yang tidak pernah diungkapkan 
sejak e pelandasan dunia, tetapi 
telah tetap disembunyikan dari 
yang bijak dan bijaksana, akan di-
ungkapkan kepada f bayi dan anak 
yang menyusu pada ini, dispensasi 
kegenapan zaman.

19 Sekarang, apakah yang kita 
dengar dalam injil yang telah kita 
terima? Suara kegembiraan! Suara 
belas kasihan dari surga; dan sua-
ra a kebenaran dari bumi; kabar 
gembira bagi yang mati; suara 
kegembiraan bagi yang hidup dan 
yang mati; b kabar gembira tentang 
sukacita besar. Betapa indahnya di 
atas gunung-gunung c kaki mereka 
yang membawa kabar gembira 
tentang apa yang baik, dan yang ber-
kata kepada Sion: lihatlah, Allahmu 
berkuasa! Bagaikan d embun di 
karmel, demikianlah pengetahuan 
tentang Allah akan turun ke atas 
diri mereka!

20 Dan lagi, apa yang kita dengar? 
kabar gembira dari a Cumorah! 
b moroni, seorang malaikat dari 
surga, memaklumkan penggenapan 
para nabi—c kitab yang akan diung-
kapkan. Suara Tuhan di Padang 
Belantara d Fayette, Seneca County, 

 18 a JS—S 1:36–39.
  b PTS Silsilah; Tata 

Cara—Tata cara 
perwakilan.

  c A&P 124:28–30; 
127:6–7.

  d PTS Dispensasi.
  e A&P 35:18.
  f mat. 11:25;  

luk. 10:21;  
Alma 32:23.

 19 a mzm. 85:11–12.
  b luk. 2:10.
  c Yes. 52:7–10;  

mosia 15:13–18;  
3 ne. 20:40.

  d Ul. 32:2;  
A&P 121:45.

 20 a JS—S 1:51–52. 
PTS Bukit Cumorah.

  b PTS moroni, Putra 
mormon.

  c Yes. 29:4, 11–14;  
2 ne. 27:6–29.  
PTS kitab mormon.

  d PTS Fayette, new 
York (AS).
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memaklumkan tiga saksi untuk 
e memberikan kesaksian tentang 
kitab itu! Suara f mikhael di tepi 
Sungai Susquehanna, mengenali 
iblis ketika dia menampakkan diri 
sebagai malaikat g terang! Suara 
h Petrus, Yakobus, dan Yohanes 
di padang belantara antara Har-
mony, Susquehanna County, dan 
Colesville, Broome County, di dekat 
Sungai Susquehanna, memaklum-
kan diri mereka sebagai yang me-
miliki i kunci-kunci kerajaan, dan 
dispensasi kegenapan zaman!

21 Dan lagi, suara Allah di dalam 
ruang a Bapa Whitmer yang tua, 
di Fayette, Seneca County, dan di 
beragam waktu, dan di berbagai 
ragam tempat melalui segala perja-
lanan dan kesukaran gereja Yesus 
kristus dari Orang-Orang Suci Za-
man Akhir ini! Dan suara mikhael, 
sang penghulu malaikat; suara 
b gabriel, dan c Rafael, dan berbagai 
ragam d malaikat, dari mikhael atau 
e Adam hingga ke waktu sekarang, 
semua memaklumkan f dispensasi 
mereka, hak-hak mereka, kunci-
kunci mereka, kehormatan mereka, 
keagungan dan kemuliaan mereka, 
dan kuasa imamat mereka; mem-
berikan baris demi baris, g ajaran 
demi ajaran; di sini sedikit, dan di 
sana sedikit; memberikan kita pe-
lipuran dengan mengabarkan apa 

yang akan datang, mengukuhkan 
h harapan kita!

22 Saudara-saudara, apakah kita 
tidak akan meneruskan dalam per-
kara yang sedemikian besar? maju 
dan janganlah mundur. Beranilah, 
saudara-saudara; dan maju, maju-
lah menuju kemenangan! Biarlah 
hatimu bersukacita, dan menjadi 
amat gembira. Biarlah bumi berso-
rak-sorai dalam a nyanyian. Biarlah 
yang mati menyuarakan lagu pujian 
kekal kepada Raja b imanuel, yang 
telah menetapkan, sebelum dunia 
ada, apa yang akan memungkinkan 
kita untuk c menebus mereka keluar 
dari d tahanan mereka; karena para 
tahanan akan pergi bebas.

23 Biarlah a gunung-gunung ber-
sorak karena sukacita, dan kamu 
semua lembah-lembah berseru 
nyaring; dan kamu semua lautan 
dan tanah kering memberitahukan 
keajaiban Raja kekalmu! Dan kamu 
sungai, dan kali, dan selokan, meng-
alir turun dengan kegembiraan. 
Biarlah hutan dan segala pepohonan 
di ladang memuji Tuhan; dan kamu 
b batu karang yang kokoh menangis 
karena sukacita! Dan biarlah mata-
hari, bulan, dan c bintang-bintang 
fajar bernyanyi bersama, dan biarlah 
semua putra Allah bersorak karena 
sukacita! Dan biarlah ciptaan kekal 
memaklumkan nama-nya selama-

 20 e A&P 17:1–3.
  f A&P 27:11. PTS Adam.
  g 2 kor. 11:14.
  h A&P 27:12.
  i PTS kunci-kunci 

imamat.
 21 a YAiTU Peter  

Whitmer, Sr.

  b PTS gabriel.
  c PTS Rafael.
  d PTS malaikat.
  e A&P 107:53–56.
  f PTS Dispensasi.
  g Yes. 28:10.
  h PTS Harapan.
 22 a Yes. 49:13.

  b Yes. 7:14; Alma 5:50. 
PTS imanuel.

  c PTS Penebusan.
  d Yes. 24:22;  

A&P 76:72–74.
 23 a Yes. 44:23.
  b luk. 19:40.
  c Ayb. 38:7.
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lamanya! Dan lagi aku berkata, 
betapa mulianya suara yang kita 
dengar dari surga, mempermaklum-
kan dalam telinga kita, kemuliaan, 
dan keselamatan, dan kehormatan, 
dan d kebakaan, dan e kehidupan 
kekal; kerajaan, pemerintahan, dan 
kuasa!

24 lihatlah, a hari Tuhan yang 
besar di depan mata; dan siapakah  
yang dapat menanggung hari ke-
datangan-nya, dan siapakah yang 
dapat b bertahan ketika Dia menam-
pakkan diri? karena Dia bagaikan 
c api perajin, dan bagaikan sabun 
penatu; dan Dia akan duduk sebagai 
seorang d perajin dan pemurni perak, 
dan Dia akan memurnikan para 
putra e lewi, dan menahirkan me-
reka bagaikan emas dan perak, agar 
mereka boleh mempersembahkan 
kepada Tuhan suatu f persembahan 

dalam kesalehan. marilah kita, oleh 
karena itu, sebagai sebuah gereja 
dan suatu umat, dan sebagai para 
Orang Suci Zaman Akhir, mem-
persembahkan bagi Tuhan suatu 
persembahan dalam kesalehan; dan 
marilah kita menyajikan di dalam 
bait suci-nya yang kudus, ketika 
itu selesai, sebuah kitab yang me-
muat g catatan tentang orang mati 
kita, yang akan layak untuk segala  
penerimaan.

25 Saudara-saudara, aku memiliki 
banyak hal untuk dikatakan ke-
padamu tentang pokok ini; tetapi 
sekarang akan menutup untuk 
saat ini, dan melanjutkan pokok 
ini pada waktu lain. Aku adalah, 
senantiasa, hambamu yang rendah 
hati dan teman yang tidak pernah 
menyimpang,

Joseph Smith.

BAgiAn 129

Petunjuk yang diberikan oleh Joseph Smith sang Nabi, di Nauvoo, Illinois, 
9 Februari 1843, menyingkapkan tiga kunci utama yang melaluinya kodrat 
yang benar dari malaikat yang melayani dan roh boleh dibedakan (History of 
the Church, 5:267).

1–3, Ada baik tubuh yang dibang-
kitkan maupun roh di dalam surga; 
4–9, Kunci-kunci diberikan yang de-
ngannya utusan dari balik tabir boleh 
diidentifikasi.

ADA dua jenis makhluk di dalam 
a surga, yaitu: b malaikat, yang 

adalah sosok yang telah c dibang-
kitkan, memiliki tubuh dari daging 
dan tulang—

2 misalnya, Yesus berfirman: Pe-
ganglah Aku dan lihatlah, karena roh 

 23 d PTS Baka, kebakaan.
  e PTS kehidupan kekal.
 24 a PTS kedatangan 

kedua Yesus kristus.
  b mal. 3:1–3.
  c 3 ne. 24:2–3.  

PTS Bumi—Pember-
sihan bumi.

  d Za. 13:9.
  e Ul. 10:8;  

A&P 13:1; 124:39.
  f A&P 84:31. 

PTS Persembahan.
  g A&P 127:9. 

PTS Silsilah.
129 1 a PTS Surga.
  b PTS malaikat.
  c PTS kebangkitan.
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tidak memiliki a daging dan tulang, 
seperti kamu lihat Aku miliki.

3 Yang kedua: a roh b orang saleh 
yang dijadikan sempurna, mereka 
yang tidak dibangkitkan, tetapi 
mewarisi kemuliaan yang sama.

4 ketika seorang utusan datang 
mengatakan dia memiliki suatu 
pesan dari Allah, tawarkanlah kepa-
danya tanganmu dan mintalah dia 
untuk berjabat tangan denganmu.

5 Jika dia adalah seorang malaikat 
dia akan melakukan demikian, dan 
kamu akan merasakan tangannya.

6 Jika dia adalah roh orang saleh 
yang dijadikan sempurna dia akan 
datang dalam kemuliaannya; karena 
itulah satu-satunya cara dia dapat 
menampakkan diri—

7 mintalah dia untuk berjabat 
tangan denganmu, tetapi dia tidak 
akan bergerak, karena itu berten-
tangan dengan tata tertib surga bagi 
orang yang saleh untuk menipu; 
tetapi dia masih akan menyampai-
kan pesannya.

8 Jika itu adalah a iblis sebagai 
malaikat terang, ketika kamu 
meminta kepadanya untuk ber-
jabat tangan dia akan menawar-
kan kepadamu tangannya, dan 
kamu tidak akan merasakan apa 
pun; kamu boleh oleh karena itu  
mengenalinya.

9 inilah tiga kunci utama yang 
dengannya kamu boleh mengetahui 
apakah pelayanan apa pun adalah 
dari Allah.

BAgiAn 130

Butir-butir petunjuk yang diberikan oleh Joseph Smith sang Nabi, di Ramus, 
Illinois, 2 April 1843 (History of the Church, 5:323–325).

1–3, Bapa dan Putra bisa menampakkan 
diri secara pribadi kepada manusia; 4–7, 
Malaikat bertempat tinggal di suatu 
lingkup selestial; 8–9, Bumi selestial 
akan menjadi sebuah Urim dan Tumim 
yang besar; 10–11, Batu putih diberikan 
kepada semua yang memasuki dunia 
selestial; 12–17, Waktu Kedatangan 
Kedua disembunyikan dari Nabi; 18–19, 
Kecerdasan yang diperoleh dalam kehi-
dupan ini bangkit bersama kita dalam 
Kebangkitan; 20–21, Segala berkat 
datang melalui kepatuhan pada hukum; 

22–23, Bapa dan Putra memiliki tubuh 
dari daging dan tulang.

KETikA Juruselamat akan a me-
nampakkan diri kita akan meli-

hat-nya seperti Dia adanya. kita akan 
melihat bahwa Dia adalah seorang 
b manusia seperti diri kita sendiri.

2 Dan kebermasyarakatan yang 
sama itu yang ada di antara kita di 
sini akan ada di antara kita di sana, 
hanya saja itu akan digandengkan 
dengan a kemuliaan kekal, yang 

 2 a luk. 24:39.
 3 a PTS Roh.
  b ibr. 12:23;  

A&P 76:69.
 8 a 2 kor. 11:14;  

2 ne. 9:9.
130 1 a 1 Yoh. 3:2;  

moro. 7:48.  
PTS kedatangan  
kedua Yesus kristus.

  b luk. 24:36–40.
 2 a PTS kemuliaan 

Selestial.
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kemuliaan itu sekarang tidak kita 
nikmati.

3 Yohanes 14:23—Penampakan 
diri a Bapa dan b Putra, dalam ayat 
itu, adalah suatu c penampakan 
diri pribadi; dan pendapat bahwa 
Bapa dan Putra d berdiam di da-
lam hati manusia adalah suatu 
gagasan kuno sekte-sekte, dan  
adalah salah.

4 Sebagai jawaban terhadap per-
tanyaan—Bukankah perhitungan 
a waktu Allah, waktu malaikat, 
waktu nabi, dan waktu manusia, 
menurut planet yang di atasnya 
mereka bertempat tinggal?

5 Aku menjawab, Ya. Tetapi tidak 
ada a malaikat yang melayani bumi 
ini selain mereka yang termasuk 
atau telah termasuk padanya.

6 malaikat tidak bertempat ting-
gal di atas sebuah planet seperti 
bumi ini;

7 Tetapi mereka bertempat tinggal 
di hadirat Allah, di atas sebuah bola 
dunia bagaikan a laut kaca dan b api, 
di mana segala sesuatu bagi kemu-
liaan mereka dinyatakan, waktu 
lalu, sekarang, dan mendatang, 
dan berada secara berkelanjutan di 
hadapan Tuhan.

8 Tempat di mana Allah bertempat 
tinggal adalah sebuah a Urim dan 
Tumim yang besar.

9 a Bumi ini, dalam keadaannya 

yang dikuduskan dan baka, akan 
dijadikan seperti kristal dan akan 
menjadi sebuah Urim dan Tumim 
bagi penghuni yang berdiam di 
atasnya, yang dengannya segala 
sesuatu yang berkaitan dengan 
kerajaan yang lebih rendah, atau 
semua kerajaan dari urutan yang 
lebih rendah, akan dinyatakan 
kepada mereka yang berdiam di 
atasnya; dan bumi ini akan menjadi 
milik kristus.

10 Pada waktu itu batu putih yang 
disebutkan dalam Wahyu 2:17, akan 
menjadi sebuah Urim dan Tumim 
bagi tiap individu yang meneri-
manya, yang dengannya apa yang 
berkaitan dengan urutan yang lebih 
tinggi dari kerajaan-kerajaan akan 
disingkapkan;

11 Dan sebuah a batu putih diberi-
kan kepada tiap dari mereka yang 
datang ke dalam kerajaan selestial, 
yang di atasnya sebuah b nama 
baru tertulis, yang tak seorang 
pun tahu kecuali dia yang mene-
rimanya. nama baru itu adalah  
kata kunci.

12 Aku bernubuat, dalam nama 
Tuhan Allah, bahwa permulaan 
dari a kesulitan yang akan menye-
babkan banyak pertumpahan darah 
sebelum kedatangan Putra manusia 
akan terjadi di b South Carolina.

13 itu mungkin bisa timbul 

 3 a PTS ke-Allah-an—
Allah Bapa.

  b PTS ke-Allah-an—
Allah Putra.

  c A&P 93:1.
  d A&P 130:22.  

PTS ke-Allah-an.
 4 a 2 Ptr. 3:8; Abr. 3:4–10; 

lihat juga reproduksi 
no. 2, gambar 1, da-
lam kitab Abraham.

 5 a PTS malaikat.
 7 a Why. 4:6; 15:2.
  b Yes. 33:14;  

A&P 132:1–3.
 8 a PTS Urim dan 

Tumim.
 9 a A&P 77:1.  

PTS Bumi—keadaan 
terakhir bumi.

 11 a Why. 2:17.
  b Yes. 62:2.
 12 a A&P 38:29; 45:63.
  b A&P 87:1–5.
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karena masalah budak. ini sebuah 
sua ra maklumkan kepadaku, saat  
aku sedang berdoa dengan sung-
guh-sungguh tentang pokok itu, 
25 Desember 1832.

14 Aku suatu kali sedang berdoa 
dengan sangat sungguh-sungguh 
untuk mengetahui waktu a keda-
tangan Putra manusia, ketika aku 
mendengar sebuah suara mengu-
tarakan yang berikut:

15 Joseph, putra-ku, jika engkau 
hidup sampai engkau berumur 
delapan puluh lima tahun, engkau 
akan melihat muka Putra manusia; 
oleh karena itu biarlah ini cukup, 
dan janganlah menyusahkan-ku 
lagi tentang masalah ini.

16 Aku ditinggalkan demikian, 
tanpa sanggup untuk memutus-
kan apakah kedatangan ini me-
rujuk pada awal milenium atau 
pada penampakan diri sebelum-
nya, atau apakah aku akan mati 
dan dengan demikian melihat  
muka-nya.

17 Aku percaya kedatangan Putra 
manusia tidak akan sedikit pun 
lebih cepat daripada waktu itu.

18 Asas a kecerdasan apa pun yang 
kita capai dalam kehidupan ini, 

akan bangkit bersama kita dalam 
b kebangkitan.

19 Dan jika seseorang memper-
oleh lebih banyak a pengetahuan 
dan kecerdasan dalam kehidupan 
ini melalui b ketekunan dan c kepa-
tuhannya daripada yang lain, dia 
akan memperoleh demikian banyak 
d keuntungan di dunia yang akan 
datang.

20 Ada suatu a hukum, dengan 
tak terbatalkan ditetapkan di surga 
b sebelum pelandasan dunia ini, 
yang di atasnya segala c berkat 
dilandaskan—

21 Dan ketika kita mendapatkan 
berkat apa pun dari Allah, itu adalah 
karena kepatuhan pada hukum itu 
yang di atasnya itu dilandaskan.

22 a Bapa memiliki b tubuh dari 
daging dan tulang senyata milik 
manusia; Putra juga; tetapi c Roh 
kudus tidak memiliki tubuh dari 
daging dan tulang, tetapi adalah 
Sosok dari Roh. Jika tidak demikian, 
Roh kudus tidak dapat berdiam 
dalam diri kita.

23 Seseorang bisa menerima 
a Roh kudus, dan itu bisa turun 
ke atas dirinya dan tidak tinggal 
bersamanya.

 14 a PTS kedatangan 
kedua Yesus kristus.

 18 a PTS kecerdasan.
  b PTS kebangkitan.
 19 a PTS Pengetahuan.
  b PTS ketekunan.
  c PTS Patuh, 

kepatuhan.
  d Alma 12:9–11.
 20 a A&P 82:10.
  b PTS kehidupan 

Prafana.
  c Ul. 11:26–28;  

A&P 132:5. 

PTS Berkat.
 22 a PTS ke-Allah-an.
  b kis. 17:29.
  c PTS Roh kudus.
 23 a PTS karunia Roh 

kudus.
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1–4, Pernikahan selestial penting untuk 
permuliaan di dalam surga yang paling 
tinggi; 5–6, Bagaimana manusia dime-
teraikan pada kehidupan kekal dijelas-
kan; 7–8, Semua roh adalah zat.

Di dalam a kemuliaan selestial ada 
tiga surga atau tingkat;

2 Dan supaya mendapatkan yang 
a paling tinggi, seseorang mesti ma-
suk ke dalam tata tertib keimamatan 
ini [artinya perjanjian b pernikahan 
yang baru dan abadi];

3 Dan jika tidak dia lakukan, dia 
tidak dapat mendapatkannya.

4 Dia boleh masuk ke dalam yang 
lain, tetapi itu adalah akhir bagi 
kerajaannya; dia tidak dapat mem-
peroleh a peningkatan.

5 (17 mei 1843.) Firman a nubuat 
yang lebih pasti berarti tahunya 
seseorang bahwa dia b dimeteraikan 
pada c kehidupan kekal, melalui 
wahyu dan roh nubuat, melalui 
kuasa imamat kudus.

6 Tidaklah mungkin bagi seseo-
rang untuk a diselamatkan dalam 
b ketidaktahuan.

7 Tidak ada sesuatu pun yang 
adalah zat tak berwujud. Semua 
a roh adalah zat, tetapi lebih halus 
atau murni, dan hanya dapat di-
bedakan melalui b mata yang lebih  
murni;

8 kita tidak dapat melihatnya; 
tetapi ketika tubuh kita dimurni-
kan kita akan melihat bahwa itu 
seluruhnya adalah zat.

BAgiAn 132

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Nauvoo, Illinois, 
tercatat 12 Juli 1843, berhubungan dengan perjanjian yang baru dan abadi, 
mencakup kekekalan perjanjian pernikahan, dan juga kejamakan istri (History 
of the Church, 5:501–507). Walaupun wahyu ini dicatat pada tahun 1843, 
adalah terbukti dari catatan sejarah bahwa ajaran dan asas yang terlibat dalam 
wahyu ini telah diketahui oleh Nabi sejak 1831.

1–6, Permuliaan diperoleh melalui perjan-
jian yang baru dan abadi; 7–14, Ketentuan 

dan syarat perjanjian itu dinyatakan; 
15–20, Pernikahan selestial dan kelanjutan 

131 1 a A&P 76:70. PTS ke-
muliaan Selestial.

 2 a A&P 132:5–21. 
PTS Permuliaan.

  b PTS Pernikahan—
Perjanjian perni-
kahan yang baru dan 

abadi.
 4 a A&P 132:16–17.
 5 a 2 Ptr. 1:19.  

PTS Pemanggilan dan 
Pemilihan.

  b A&P 68:12; 88:4. 
PTS Pemeteraian.

  c PTS kehidupan 
kekal.

 6 a PTS keselamatan.
  b A&P 107:99–100.
 7 a PTS Roh.
  b A&P 76:12; 97:16; 

musa 1:11.

BAgiAn 131

Petunjuk oleh Joseph Smith sang Nabi, diberikan di Ramus, Illinois, 16 dan 17 Mei 
1843 (History of the Church, 5:392–393).
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unit keluarga memungkinkan manusia 
untuk menjadi allah; 21–25, Jalan yang 
sesak dan sempit menuntun pada kehi-
dupan kekal; 26–27, Hukum diberikan 
yang berhubungan dengan penghujatan 
terhadap Roh Kudus; 28–39, Janji-janji 
peningkatan kekal dan permuliaan di-
buat kepada para nabi dan Orang Suci 
di segala zaman; 40–47, Joseph Smith 
diberikan kuasa untuk mengikat dan 
memeteraikan di atas bumi dan di dalam 
surga; 48–50, Tuhan memeteraikan ke 
atas dia permuliaannya; 51–57, Emma 
Smith dinasihati untuk setia dan benar; 
58–66, Hukum-hukum yang mengatur 
kejamakan istri dinyatakan.

SESUnggUHnYA, demikianlah 
firman Tuhan kepadamu ham-

ba-ku Joseph, bahwa karena kamu 
telah menanyakan dari tangan-ku 
untuk mengetahui dan mengerti 
dimana Aku, Tuhan, membenarkan 
hamba-ku Abraham, ishak, dan 
Yakub, seperti juga musa, Daud dan 
Salomo, para hamba-ku, bertalian 
dengan asas dan ajaran tentang 
kepemilikan mereka atas banyak 
a istri dan selir—

2 lihatlah, dan tengoklah, Aku 
adalah Tuhan Allahmu, dan akan 
menjawab kepadamu bertalian 
dengan masalah ini.

3 Oleh karena itu, a persiapkanlah 
hatimu untuk menerima dan me-
matuhi petunjuk yang hampir Aku 

berikan kepadamu; karena mereka 
semua yang hukum ini telah diung-
kapkan kepada mereka mestilah 
mematuhi yang sama itu.

4 karena lihatlah, Aku mengung-
kapkan kepadamu suatu a perjanjian 
yang baru dan yang abadi; dan jika 
kamu tidak menuruti perjanjian 
itu, maka kamu b dilaknat; karena 
tak seorang pun dapat c menolak 
perjanjian ini dan diizinkan untuk 
masuk ke dalam kemuliaan-ku.

5 karena semua yang menghen-
daki untuk memperoleh a berkat dari 
tangan-ku hendaknya menuruti 
b hukum yang ditetapkan bagi ber-
kat itu, dan syarat-syarat darinya, 
yang ditegakkan sejak sebelum 
pelandasan dunia.

6 Dan berkaitan dengan perjanjian 
yang baru dan a abadi, itu ditegakkan 
demi kegenapan b kemuliaan-ku; 
dan dia yang menerima kegenapan-
nya mesti dan hendaknya menuruti 
hukum itu, atau dia akan dilaknat, 
firman Tuhan Allah.

7 Dan sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, bahwa a sya-
rat-syarat hukum ini adalah ini: 
Segala perjanjian, kontrak, ikatan, 
kewajiban, b sumpah, ikrar, pelak-
sanaan, hubungan, persatuan, atau 
pengharapan, yang tidak dibuat dan 
dimasuki dan c dimeteraikan oleh 
d Roh kudus yang dijanjikan, oleh 
dia yang diurapi, baik seperti juga 

132 1 a A&P 132:34, 37–39. 
PTS Pernikahan—
Pernikahan jamak.

 3 a A&P 29:8; 58:6; 78:7.
 4 a PTS Perjanjian.
  b PTS laknat.
  c A&P 131:1–4.

 5 a A&P 130:20–21.
  b PTS Hukum.
 6 a A&P 66:2.  

PTS Perjanjian yang 
Baru dan Abadi.

  b A&P 76:70, 92–96. 
PTS kemuliaan 

Selestial.
 7 a A&P 88:38–39.
  b PTS Sumpah.
  c PTS Pemeteraian.
  d PTS Roh kudus yang 

Dijanjikan.
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untuk waktu ini maupun untuk se-
gala kekekalan, dan itu pula paling 
kudus, melalui e wahyu dan perin-
tah melalui perantaraan yang Aku 
urapi, yang telah Aku tetapkan di 
atas bumi untuk memegang kuasa 
ini (dan Aku telah menetapkan bagi 
hamba-ku Joseph untuk memegang 
kuasa ini pada zaman terakhir, dan 
tidak pernah ada selain satu orang 
di atas bumi pada suatu masa ke 
atas siapa kuasa ini dan f kunci-
kunci imamat ini dianugerahkan), 
adalah tanpa pemberlakuan, kuasa, 
atau kekuatan dalam dan setelah 
kebangkitan dari yang mati; karena 
segala kontrak yang tidak dibuat 
untuk tujuan ini memiliki suatu 
akhir ketika manusia mati.

8 lihatlah, rumah-ku adalah ru-
mah ketertiban, firman Tuhan Allah, 
dan bukan rumah kekacauan.

9 Akankah Aku menerima suatu 
a persembahan, firman Tuhan, yang 
tidak dibuat dalam nama-ku?

10 Atau akankah Aku menerima 
dari tanganmu apa yang tidak Aku 
a tetapkan?

11 Dan akankah Aku menetapkan 
bagimu, firman Tuhan, kecuali itu 
melalui hukum, bahkan seperti 
yang Aku dan Bapa-ku a tahbiskan 
kepadamu, sebelum dunia ada?

12 Aku adalah Tuhan Allahmu; dan 
Aku memberi kepadamu perintah 
ini—bahwa tak seorang pun akan a da-
tang kepada Bapa selain melalui-ku 

atau melalui firman-ku, yang adalah 
hukum-ku, firman Tuhan.

13 Dan setiap apa yang ada di 
dunia, apakah itu ditetapkan oleh 
manusia, melalui takhta, atau pe-
merintahan, atau kuasa, atau apa 
yang ternama, apa pun itu mungkin 
adanya, yang tidak melalui-ku atau 
melalui firman-ku, firman Tuhan, 
akan diruntuhkan, dan a tidak akan 
tetap tinggal setelah manusia mati, 
tidak juga pada tidak juga setelah ke-
bangkitan, firman Tuhan Allahmu.

14 karena apa pun yang tetap 
tinggal adalah melalui-ku; dan apa 
pun yang tidak melalui-ku akan 
diguncang dan dihancurkan.

15 Oleh karena itu, jika seorang 
pria a menikahi baginya seorang 
istri di dunia, dan pria itu menikahi 
wanita itu bukan melalui-ku tidak 
juga melalui firman-ku, dan pria itu 
membuat perjanjian dengan wanita 
itu selama pria itu berada di dunia 
dan wanita itu bersama pria itu, 
perjanjian dan pernikahan mereka 
tidaklah berkekuatan ketika mereka 
mati, dan ketika mereka berada di 
luar dunia; oleh karena itu, mereka 
tidak terikat dengan hukum apa pun 
ketika mereka berada di luar dunia.

16 Oleh karena itu, ketika mereka 
berada di luar dunia mereka tidak 
juga menikah tidak juga a dinikahkan; 
tetapi ditetapkan sebagai b malaikat 
di dalam surga, yang malaikat itu 
adalah hamba yang melayani, untuk 

 7 e PTS Wahyu.
  f PTS kunci-kunci 

imamat.
 9 a moro. 7:5–6. 

PTS kurban.

 10 a im. 22:20–25;  
musa 5:19–23.

 11 a A&P 132:5.
 12 a Yoh. 14:6.
 13 a 3 ne. 27:10–11.

 15 a PTS Pernikahan.
 16 a mat. 22:23–33;  

mrk. 12:18–25;  
luk. 20:27–36.

  b PTS malaikat.
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melayani bagi mereka yang layak 
akan suatu bobot kemuliaan yang 
jauh lebih besar dan yang luar biasa, 
dan yang kekal.

17 karena para malaikat ini tidak 
menuruti hukum-ku; oleh karena 
itu, mereka tidak dapat berketu-
runan, tetapi tinggal secara terpisah 
dan sendirian, tanpa permuliaan, 
dalam kondisi mereka yang disela-
matkan, sampai segala kekekalan; 
dan sejak mulai sekarang bukanlah 
para allah, tetapi para malaikat 
Allah selama-lamanya.

18 Dan lagi, sesungguhnya Aku ber-
firman kepadamu, jika seorang pria 
menikahi seorang istri, dan membuat 
sebuah perjanjian dengan wanita itu 
untuk waktu ini dan untuk segala 
kekekalan, jika perjanjian itu bukan 
melalui-ku atau melalui firman-ku, 
yang adalah hukum-ku, dan tidak 
dimeteraikan oleh Roh kudus yang 
dijanjikan, melalui dia yang telah Aku 
urapi dan tetapkan pada kuasa ini, 
maka itu tidaklah absah tidak juga 
berkekuatan ketika mereka berada 
di luar dunia, karena mereka tidak 
dipersatukan oleh-ku, firman Tuhan, 
tidak juga melalui firman-ku; ketika 
mereka berada di luar dunia itu tidak 
dapat diterima di sana, karena para 
malaikat dan para allah ditetapkan 
di sana, yang tidak dapat mereka le-
wati; mereka tidak dapat, oleh karena 
itu, mewarisi kemuliaan-ku; karena 
rumah-ku adalah rumah ketertiban, 
firman Tuhan Allah.

19 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, jika seorang 
pria menikahi seorang istri melalui 
firman-ku, yang adalah hukum-ku, 
dan melalui a perjanjian yang baru 
dan abadi, dan itu b dimeteraikan 
bagi mereka melalui Roh kudus 
yang c dijanjikan, melalui dia yang 
diurapi, kepada siapa telah Aku 
tetapkan kuasa ini dan d kunci-kunci 
imamat ini; dan akan dikatakan 
kepada mereka—kamu akan tam-
pil dalam kebangkitan pertama; 
dan jika itu setelah kebangkitan 
pertama, dalam kebangkitan beri-
kutnya; dan akan mewarisi e takhta, 
kerajaan, pemerintahan, dan kuasa, 
kekuasaan, segala ketinggian dan 
kedalaman—pada waktu itu akanlah 
itu ditulis dalam f kitab kehidupan 
Anak Domba, bahwa dia tidak akan 
melakukan pembunuhan yang 
dengannya menumpahkan darah 
tak berdosa, dan jika kamu tinggal 
dalam perjanjian-ku, dan tidak 
melakukan pembunuhan yang 
dengannya menumpahkan darah 
tak berdosa, itu akan terjadi kepada 
mereka dalam segala hal apa pun 
hamba-ku telah letakkan ke atas diri 
mereka, dalam waktu ini, dan mela-
lui segala kekekalan; dan akan berke-
kuatan penuh ketika mereka berada 
di luar dunia; dan mereka akan 
melewati para malaikat, dan para 
allah, yang ditempatkan di sana, ke 
g permuliaan dan kemuliaan mereka 
dalam segala hal, sebagaimana telah 

 19 a PTS Pernikahan—
Perjanjian pernikahan 
yang baru dan abadi.

  b PTS Pemeteraian.

  c A&P 76:52–53; 88:3–4.
  d PTS kunci-kunci 

imamat.
  e kel. 19:5–6;  

Why. 5:10; 20:6;  
A&P 76:56; 78:15, 18.

  f PTS kitab kehidupan.
  g PTS Permuliaan.
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dimeteraikan ke atas kepala mereka, 
yang kemuliaannya akan menjadi 
kegenapan dan kelanjutan benih 
keturunan selama-lamanya.

20 Pada waktu itu mereka akan 
menjadi allah, karena mereka tidak 
memiliki akhir; oleh karena itu 
mereka akan ada dari keabadian 
ke keabadian, karena mereka ber-
lanjut; pada waktu itu mereka akan 
melebihi segalanya, karena segala 
sesuatu tunduk kepada mereka. 
Pada waktu itu mereka akan men-
jadi a allah, karena mereka memiliki 
b segala kuasa, dan para malaikat 
tunduk kepada mereka.

21 Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, kecuali 
kamu menuruti a hukum-ku kamu 
tidak dapat mencapai kemuliaan 
ini.

22 karena a sesaklah gerbang, dan 
sempitlah b jalan yang menuntun 
pada permuliaan dan kelanjutan 
dari c kehidupan, dan sedikit adanya 
yang menemukannya, karena kamu 
tidak menerima-ku di dunia tidak 
juga kamu mengenal-ku.

23 Tetapi jika kamu menerima-ku 
di dunia, maka kamu akan menge-
nal-ku, dan akan menerima permu-
liaanmu; sehingga a di mana Aku 
berada kamu akan berada juga.

24 inilah a kehidupan kekal—me-
ngenal satu-satunya Allah yang 
bijak dan sejati, dan Yesus kristus, 
yang telah Dia b utus. Aku adalah 
Dia. Terimalah kamu, oleh karena 
itu, hukum-ku.

25 a lebarlah gerbang, dan luaslah 
jalan yang menuntun pada b kema-
tian; dan banyak adanya yang pergi 
ke dalam tempat itu, karena mereka 
c tidak menerima-ku, tidak juga me-
reka tinggal dalam hukum-ku.

26 Sesungguhnya, sesungguhnya, 
Aku berfirman kepadamu, jika se-
orang pria menikahi seorang istri 
menurut firman-ku, dan mereka 
dimeteraikan melalui a Roh kudus 
yang dijanjikan, menurut penetap-
an-ku, dan pria atau wanita itu 
akan berbuat dosa atau pelanggaran 
apa pun terhadap perjanjian yang 
baru dan abadi, dan segala macam 
penghujatan, dan jika mereka b tidak 
melakukan pembunuhan dimana 
mereka menumpahkan darah tak 
berdosa, masihlah mereka akan 
tampil dalam kebangkitan pertama, 
dan masuk ke dalam permuliaan 
mereka; tetapi mereka akan dihan-
curkan dalam daging, dan akan 
c diserahkan pada hajaran d Setan 
sampai hari penebusan, firman 
Tuhan Allah.

 20 a mat. 25:21;  
A&P 29:12–13; 132:37. 
PTS manusia— 
manusia, berpotensi 
untuk menjadi se-
perti Bapa Surgawi.

  b A&P 50:26–29; 
76:94–95; 84:35–39.

 21 a PTS Hukum.
 22 a luk. 13:24;  

2 ne. 33:9;  

Hel. 3:29–30.
  b mat. 7:13–14, 23; 

2 ne. 9:41; 31:17–21.
  c A&P 132:30–31.
 23 a Yoh. 14:2–3.
 24 a Yoh. 17:3.  

PTS kehidupan 
kekal.

  b Yoh. 3:16–17;  
A&P 49:5.

 25 a mat. 7:13–14;  

3 ne. 14:13–15.
  b PTS kematian 

Rohani.
  c Yoh. 5:43.
 26 a PTS Roh kudus yang 

Dijanjikan.
  b Alma 39:5–6.
  c A&P 82:21; 104:9–10.
  d PTS iblis. 
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27 a Penghujatan terhadap Roh 
kudus, yang b tidak akan diampuni 
di dunia tidak juga di luar dunia, 
adalah dimana kamu melakukan 
pembunuhan yang di dalamnya 
kamu menumpahkan darah tak 
berdosa, dan mengiakan terhadap 
kematian-ku, setelah kamu mene-
rima perjanjian-ku yang baru dan 
abadi, firman Tuhan Allah; dan dia 
yang tidak menuruti hukum ini 
sekali-kali tidak dapat masuk ke 
dalam kemuliaan-ku, tetapi akan 
c dilaknat, firman Tuhan.

28 Aku adalah Tuhan Allahmu, dan 
akan memberi kepadamu hukum 
imamat kudus-ku, sebagaimana 
ditetapkan oleh-ku dan Bapa-ku 
sebelum dunia ada.

29 a Abraham menerima segala se-
suatu, apa pun yang dia terima, me-
lalui wahyu dan perintah, melalui 
firman-ku, firman Tuhan, dan telah 
masuk ke dalam permuliaannya dan 
duduk di atas takhtanya.

30 Abraham menerima a janji-janji 
mengenai benih keturunannya, dan 
buah keturunan dari auratnya—
yang dari b auratnyalah kamu ada-
nya, yaitu, hamba-ku Joseph—yang 
akan berlanjut sepanjang mereka be-
rada di dunia; dan bertalian dengan 
Abraham dan benih keturunannya, 
di luar dunia mereka akan berlanjut; 
baik di dunia maupun di luar dunia 

mereka akan berlanjut tak terhitung 
banyaknya bagaikan c bintang-bin-
tang; atau, jika kamu akan meng-
hitung pasir di atas tepi laut kamu 
tidak dapat menghitungnya.

31 Janji ini adalah milikmu juga, 
karena kamu adalah dari a Abraham, 
dan janji dibuat kepada Abraham; 
dan melalui hukum inilah kelan-
jutan pekerjaan Bapa-ku, yang 
melaluinya Dia memuliakan diri-
nya.

32 Pergilah kamu, oleh karena 
itu, dan lakukanlah a pekerjaan 
Abraham; masuklah kamu ke da-
lam hukum-ku dan kamu akan 
diselamatkan.

33 Tetapi jika kamu tidak masuk ke 
dalam hukum-ku kamu tidak dapat 
menerima janji Bapa-ku, yang Dia 
buat kepada Abraham.

3 4  A l l a h  a m e m e r i n t a h k a n 
Abraham, dan b Sara memberikan 
c Hagar kepada Abraham sebagai 
istri. Dan mengapa dia melakukan-
nya? karena inilah hukumnya; dan 
dari Hagar terlahirlah banyak orang. 
ini, oleh karena itu, menggenapi, di 
antara hal-hal lain, janji-janji itu.

35 Apakah Abraham, oleh karena 
itu, berada di bawah penghukuman? 
Sesungguhnya, Aku berfirman ke-
padamu, Tidak; karena Aku, Tuhan, 
a memerintahkannya.

36 Abraham a diperintahkan untuk 

 27 a PTS Dosa Tak 
Termaafkan; Hujat, 
Penghujatan.

  b mat. 12:31–32; 
ibr. 6:4–6; A&P 
76:31–35. PTS Putra 
kebinasaan.

  c PTS laknat.

 29 a PTS Abraham.
 30 a kej. 12:1–3; 13:16. 

PTS Abraham—Benih 
keturunan Abraham; 
Perjanjian Abraham.

  b 2 ne. 3:6–16.
  c kej. 15:5; 22:17.
 31 a A&P 86:8–11; 110:12.

 32 a Yoh. 8:39;  
Alma 5:22–24.

 34 a kej. 16:1–3.
  b PTS Sara.
  c kej. 25:12–18. 

PTS Hagar.
 35 a Yakub 2:24–30.
 36 a kej. 22:2–12.
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mempersembahkan putranya b ishak; 
walaupun demikian, adalah tertulis: 
Janganlah engkau c membunuh. 
Abraham, meskipun demikian, 
tidak menolak, dan itu dianggap 
baginya sebagai d kebenaran.

37 Abraham menerima a selir-selir, 
dan mereka melahirkan baginya 
anak-anak; dan itu dianggap ba-
ginya sebagai kebenaran, karena 
mereka diberikan kepadanya, dan 
dia tinggal dalam hukum-ku; se-
perti juga ishak dan b Yakub tidak 
melakukan apa yang lain selain apa 
yang diperintahkan kepada mereka; 
dan karena mereka tidak melakukan 
apa yang lain selain apa yang dipe-
rintahkan kepada mereka, mereka 
telah masuk ke dalam c permuliaan 
mereka, menurut janji-janji itu, dan 
duduk di atas takhta, dan bukanlah 
para malaikat tetapi adalah para 
allah.

38 a Daud juga menerima b banyak 
istri dan selir, dan juga Salomo 
dan musa para hamba-ku, seperti 
juga banyak yang lain dari para 
hamba-ku, sejak awal penciptaan 
sampai waktu ini; dan tidak dalam 
apa pun mereka berdosa kecuali 
dalam hal-hal itu yang tidak mereka 
terima dari-ku.

39 Para istri dan selir Daud 

a diberikan kepadanya oleh-ku, 
melalui tangan natan, hamba-ku, 
dan yang lain dari para nabi yang 
memiliki b kunci-kunci kuasa ini; dan 
tidak dalam apa pun dari hal-hal ini 
dia berdosa terhadap-ku kecuali 
dalam perkara c Uria dan istrinya; 
dan, oleh karena itu dia telah jatuh 
dari permuliaannya, dan menerima 
bagiannya; dan dia tidak akan me-
warisi mereka di luar dunia, karena 
Aku d memberikan mereka kepada 
yang lain, firman Tuhan.

40 Aku adalah Tuhan Allahmu, 
dan Aku memberi kepadamu, ham-
ba-ku Joseph, suatu penetapan, dan 
a memulihkan segala sesuatu. minta-
lah apa yang kamu kehendaki, dan 
akan diberikan kepadamu menurut 
firman-ku.

41 Dan karena kamu telah ber-
tanya mengenai perzinaan, se-
sungguhnya, sesungguhnya, Aku 
berfirman kepadamu, jika seorang 
pria menerima seorang istri dalam 
perjanjian yang baru dan abadi, 
dan jika dia berada bersama pria 
lain, dan Aku belum menetapkan 
baginya melalui pengurapan kudus, 
dia telah berbuat zina dan akan 
dihancurkan.

42 Jika dia tidak berada dalam 
perjanjian yang baru dan abadi, 

 36 b PTS ishak.
  c kel. 20:13.
  d Yakub 4:5.  

PTS Saleh, kesalehan.
 37 a YAiTU istri-istri lain. 

kej. 25:5–6.
  b kej. 30:1–4;  

A&P 133:55. 
PTS Yakub, Putra 
ishak.

  c PTS manusia— 
manusia, berpo-
tensi untuk menjadi 
seperti Bapa Surgawi; 
Permuliaan.

 38 a PTS Daud.
  b 1 Sam. 25:42–43; 

2 Sam. 5:13;  
1 Raj. 11:1–3.

 39 a 2 Sam. 12:7–8.

  b PTS kunci-kunci 
imamat.

  c 2 Sam. 11:4, 27; 12:9; 
1 Raj. 15:5.  
PTS membunuh; 
Perzinaan.

  d Yer. 8:10.
 40 a JS—S 1:33.  

PTS Pemulihan injil. 



361 Ajaran dan Perjanjian 132:43–50

dan dia berada bersama pria lain, 
dia telah a berbuat zina.

43 Dan jika suaminya berada ber-
sama wanita lain, dan dia di bawah 
suatu a ikrar, dia telah melanggar 
ikrarnya dan telah berbuat zina.

44 Dan jika wanita itu tidak ber-
buat zina, tetapi tak berdosa dan 
tidak melanggar ikrarnya, dan dia 
mengetahuinya, dan Aku mengung-
kapkannya kepadamu, hamba-ku 
Joseph, maka kamu akan memiliki 
kuasa, melalui kuasa imamat ku-
dus-ku, untuk mengambil wanita 
itu dan memberikan wanita itu 
kepada pria yang tidak berbuat 
zina tetapi telah a setia; karena pria 
itu akan dijadikan penguasa atas 
banyak hal.

45 karena Aku telah menganuge-
rahkan ke atas dirimu a kunci-kunci 
dan kuasa imamat, dimana Aku 
b memulihkan segala sesuatu, dan 
menyingkapkan kepadamu segala 
sesuatu pada waktu yang tepat.

46 Dan sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepadamu, 
bahwa apa pun yang kamu a meterai-
kan di atas bumi akan dimeteraikan 
di dalam surga; dan apa pun yang 
kamu ikat di atas bumi, dalam 
nama-ku dan melalui firman-ku, 
firman Tuhan, itu akan secara kekal 
terikat di dalam surga; dan dosa-
dosa siapa pun yang kamu b ampuni 
di atas bumi akan diampuni secara 

kekal di dalam surga; dan dosa-dosa 
siapa pun yang kamu pertahankan 
di atas bumi akan dipertahankan di 
dalam surga.

47 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman, siapa pun yang kamu 
berkati akan Aku berkati, dan siapa 
pun yang kamu kutuk akan Aku 
a kutuk, firman Tuhan; karena Aku, 
Tuhan, adalah Allahmu.

48 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman kepadamu, hamba-ku 
Joseph, bahwa apa pun yang kamu 
berikan di atas bumi, dan kepada 
siapa pun kamu berikan siapa pun 
di atas bumi, melalui firman-ku 
dan menurut hukum-ku, akan di-
kunjungi dengan berkat dan bukan 
kutukan, dan dengan kuasa-ku, 
firman Tuhan, dan akan ada tanpa 
penghukuman di atas bumi dan di 
dalam surga.

49 karena Aku adalah Tuhan 
Allahmu, dan akan bersamamu 
bahkan sampai a akhir dunia, dan 
melalui segala kekekalan; karena 
sesungguhnya Aku b memeteraikan 
ke atas dirimu c permuliaanmu, dan 
mempersiapkan takhta bagimu di 
dalam kerajaan Bapa-ku, bersama 
Abraham d bapamu.

50 lihatlah, Aku telah melihat 
a pengurbananmu, dan akan meng-
ampuni segala dosamu; Aku telah 
melihat pengurbananmu dalam 
kepatuhan pada apa yang telah Aku 

 42 a A&P 42:22–26.
 43 a PTS Perjanjian; 

Pernikahan.
 44 a PTS kesucian.
 45 a PTS kunci-kunci 

imamat.
  b kis. 3:21; A&P 86:10. 

PTS Pemulihan injil.
 46 a PTS Pemeteraian.
  b PTS Pengampunan 

akan Dosa-Dosa.
 47 a kej. 12:1–3;  

A&P 124:93.
 49 a mat. 28:20.

  b A&P 68:12.
  c A&P 5:22.  

PTS Pemanggilan dan 
Pemilihan.

  d kej. 17:1–8;  
2 ne. 8:2.

 50 a PTS kurban.
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beritahukan kepadamu. Pergilah, 
oleh karena itu, dan Aku membuat 
sebuah jalan bagi pelolosan dirimu, 
seperti Aku b menerima persem-
bahan Abraham akan putranya 
ishak.

51 Sesungguhnya, Aku berfirman 
kepadamu: Sebuah perintah Aku 
berikan kepada hamba perempu-
an-ku, Emma Smith, istrimu, yang 
telah Aku berikan kepadamu, agar 
dia menahan dirinya dan tidak 
mengambil bagian atas apa yang 
Aku perintahkan kepadamu untuk 
menawarkan kepadanya; karena 
Aku melakukannya, firman Tuhan, 
untuk menguji kamu semua, se-
perti yang Aku lakukan terhadap 
Abraham, dan agar Aku boleh 
menuntut suatu persembahan dari 
tanganmu, melalui perjanjian dan 
pengurbanan.

52 Dan biarlah hamba perempu-
an-ku, a Emma Smith, menerima 
mereka semua yang telah diberikan 
kepada hamba-ku Joseph, dan yang 
bajik dan murni di hadapan-ku; dan 
mereka yang tidak murni, dan telah 
mengatakan bahwa mereka murni, 
akan dihancurkan, firmanTuhan 
Allah.

53 karena Aku adalah Tuhan 
Allahmu, dan kamu hendaknya 
mematuhi suara-ku; dan Aku 
memberi kepada hamba-ku Joseph 
agar dia akan dijadikan pengu-
asa atas banyak hal; karena dia 
telah a setia atas beberapa hal, dan 

sejak mulai sekarang Aku akan 
menguatkannya.

54 Dan Aku memerintahkan hamba 
perempuan-ku, Emma Smith, un-
tuk tinggal dan mengikatkan diri 
kepada hamba-ku Joseph, dan 
bukan kepada yang lain. Tetapi jika 
dia tidak mau menuruti perintah 
ini dia akan dihancurkan, firman 
Tuhan; karena Aku adalah Tuhan 
Allahmu, dan akan menghancur-
kannya jika dia tidak tinggal dalam 
hukum-ku.

55 Tetapi jika dia tidak mau me-
nuruti perintah ini, maka akanlah 
hamba-ku Joseph melakukan segala 
hal baginya, bahkan seperti yang 
telah dia katakan; dan Aku akan 
memberkatinya dan menjadikan-
nya beranak cucu dan memberikan 
kepadanya a seratus kali lipat di 
dunia ini, ayah dan ibu, saudara 
laki-laki dan saudara perempuan, 
rumah dan tanah, istri dan anak, 
dan mahkota b kehidupan kekal di 
dunia-dunia kekal.

56 Dan lagi, sesungguhnya Aku 
berfirman, biarlah hamba perem-
puan-ku a mengampuni hamba-ku 
Joseph pelanggaran-pelanggaran-
nya; dan kemudian dia akan diam-
puni pelanggaran-pelanggarannya, 
yang dengannya dia telah melang-
gar terhadap-ku; dan Aku, Tuhan 
Allahmu, akan memberkatinya, dan 
menjadikannya beranak cucu, dan 
membuat hatinya bersukacita.

57 Dan lagi, Aku berfirman, 

 50 b kej. 22:10–14;  
A&P 97:8.

 52 a PTS Emma Hale 
Smith.

 53 a mat. 25:21;  
A&P 52:13.

 55 a mrk. 10:28–31.
  b PTS kehidupan 

kekal; keluarga— 
keluarga kekal.

 56 a PTS mengampuni. 
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janganlah biarkan hamba-ku Joseph 
melepaskan harta miliknya dari ta-
ngannya, agar jangan musuh datang 
dan menghancurkannya; karena 
Setan a berupaya untuk menghan-
curkan; karena Aku adalah Tuhan 
Allahmu, dan dia adalah hamba-ku; 
dan lihatlah, dan tengoklah, Aku 
bersamanya, seperti Aku bersama 
Abraham, bapamu, bahkan hingga 
b permuliaan dan kemuliaannya.

58 Sekarang, bertalian dengan 
hukum a imamat, ada banyak hal 
yang berkaitan dengannya.

59 Sesungguhnya, jika seorang 
pria dipanggil oleh Bapa-ku, se-
perti halnya a Harun, melalui sua-
ra-ku sendiri, dan melalui suara 
Dia yang mengutus-ku, dan Aku 
telah memberkahinya dengan b kun-
ci-kunci kuasa imamat ini, jika 
dia melakukan apa pun dalam 
nama-ku, dan menurut hukum-ku 
dan melalui firman-ku, dia tidak 
akan berbuat dosa, dan Aku akan 
membenarkannya.

60 Janganlah biarkan seorang 
pun, oleh karena itu, menyerang 
hamba-ku Joseph; karena Aku akan 
membenarkannya; karena dia akan 
melakukan pengurbanan yang Aku 
tuntut dari tangannya untuk pelang-
garannya, firmanTuhan Allahmu.

61 Dan lagi, berkaitan dengan 
hukum imamat—jika pria siapa 
pun mengawini seorang a gadis, dan 

berhasrat mengawini b yang lain, dan 
yang pertama memberikan perse-
tujuannya, dan jika dia mengawini 
yang kedua, dan mereka adalah ga-
dis, dan belum berikrar kepada pria 
lain, maka dia dibenarkan; dia tidak 
dapat berbuat zina karena mereka 
diberikan kepadanya; karena dia 
tidak dapat berbuat zina dengan itu 
yang menjadi kepunyaannya dan 
bukan seorang pun yang lain.

62 Dan jika dia telah diberikan 
sepuluh orang gadis kepadanya 
melalui hukum ini, dia tidak dapat 
berbuat zina, karena mereka kepu-
nyaannya, dan mereka diberikan 
kepadanya; oleh karena itu dia 
dibenarkan.

63 Tetapi jika satu atau siapa pun 
dari sepuluh orang gadis itu, setelah 
dia dikawini, akan ada bersama pria 
lain, wanita itu telah berbuat zina, 
dan akan dihancurkan; karena me-
reka diberikan kepada pria itu untuk 
a beranak cucu dan memenuhi bumi, 
menurut perintah-ku, dan untuk 
menggenapi janji yang diberikan 
oleh Bapa-ku sebelum pelandasan 
dunia, dan untuk permuliaan me-
reka di dunia-dunia kekal, agar 
mereka boleh melahirkan jiwa-jiwa 
manusia; karena di dalam ini b pe-
kerjaan Bapa-ku dilanjutkan, agar 
Dia boleh dimuliakan.

64 Dan lagi, sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepadamu, 

 57 a mat. 10:28.
  b PTS Permuliaan.
 58 a A&P 84:19–26. 

PTS imamat.
 59 a ibr. 5:4. PTS Harun, 

kakak laki-laki 

musa.
  b PTS kunci-kunci 

imamat.
 61 a PTS Perawan.
  b maklumat Resmi—1. 

PTS Pernikahan—

Pernikahan jamak.
 63 a kej. 1:26–28;  

Yakub 2:30.
  b musa 1:39. 
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jika pria siapa pun memiliki seorang 
istri, yang memegang kunci-kunci 
kuasa ini, dan pria itu mengajarkan 
kepada wanita itu hukum ima-
mat-ku, berkaitan dengan hal-hal 
ini, maka hendaklah wanita itu 
percaya dan melayani bagi pria itu, 
atau wanita itu akan dihancurkan, 
firman Tuhan Allahmu; karena Aku 
akan menghancurkan wanita itu; 
karena Aku akan membesarkan 
nama-ku ke atas mereka semua 
yang menerima dan tinggal dalam 
hukum-ku.

65 Oleh karena itu, itu akan men-
jadi sah secara hukum menurut-ku, 
jika wanita itu tidak menerima 
hukum ini, bagi pria itu untuk me-
nerima segala sesuatu apa pun yang 

Aku, Tuhan Allahnya, akan berikan 
kepada pria itu, karena wanita itu 
tidak percaya dan melayani bagi 
pria itu menurut firman-ku; dan 
wanita itu kemudian menjadi pe-
langgar; dan pria itu terbebas dari 
hukum Sara, yang melayani bagi 
Abraham menurut hukum ketika 
Aku memerintahkan Abraham 
untuk mengambil Hagar menjadi 
istri.

66 Dan sekarang, berkaitan dengan 
hukum ini, sesungguhnya, sesung-
guhnya, Aku berfirman kepadamu, 
Aku akan mengungkapkan lebih 
banyak kepadamu, setelah ini; oleh 
karena itu, biarlah ini cukup untuk 
sekarang ini. lihatlah, Aku adalah 
Alfa dan Omega. Amin.

BAgiAn 133

Wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith sang Nabi, di Hiram, Ohio, 3 November 
1831 (History of the Church, 1:229–234). Sebagai pengantar wahyu ini Nabi 
menulis, “Pada waktu ini ada banyak hal yang para Penatua hasratkan untuk 
ketahui yang berhubungan dengan pengkhotbahan Injil kepada penghuni bumi, 
dan mengenai pengumpulan; dan supaya berjalan dengan terang sejati, dan diberi 
petunjuk dari tempat yang tinggi, pada tanggal 3 November 1831, saya bertanya 
kepada Tuhan dan menerima wahyu penting berikut” (History of the Church, 
1:229). Bagian ini mula-mula ditambahkan ke kitab Ajaran dan Perjanjian sebagai 
tambahan dan sesudah itu diberikan nomor bagian.

1–6, Para Orang Suci diperintahkan 
untuk bersiap bagi Kedatangan Kedua; 
7–16, Semua orang diperintahkan untuk 
melarikan diri dari Babilon, datang ke 
Sion, dan bersiap bagi hari Tuhan yang 
besar; 17–35, Dia akan berdiri di atas 
Gunung Sion, benua-benua akan men-
jadi satu daratan, dan suku-suku Israel 
yang hilang akan kembali; 36–40, Injil 
dipulihkan melalui Joseph Smith untuk 

dikhotbahkan ke seluruh dunia; 41–51, 
Tuhan akan turun dengan pembalasan 
ke atas yang jahat; 52–56, Itu akan 
menjadi tahun bagi yang ditebus-Nya; 
57–74, Injil mesti diwartakan untuk 
menyelamatkan para Orang Suci dan 
untuk kehancuran orang jahat.

SimAklAH, hai kamu umat ge-
reja-ku, firman Tuhan Allahmu, 
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dan dengarlah firman Tuhan me-
ngenai kamu—

2 Tuhan yang akan dengan tiba-
tiba a datang ke bait suci-nya; Tuhan 
yang akan turun ke atas dunia de-
ngan kutukan untuk b penghakiman; 
ya, ke atas segala bangsa yang me-
lupakan Allah, dan ke atas semua 
yang fasik di antara kamu.

3 karena Dia akan a menyingkap-
kan lengan kudus-nya di mata 
segala bangsa, dan segenap ujung 
bumi akan melihat b keselamatan 
dari Allah mereka.

4 karenanya, bersiaplah kamu, ber-
siaplah kamu, hai umat-ku; kudus-
kanlah dirimu; berkumpullah kamu 
bersama, hai kamu umat gereja-ku, 
di atas tanah Sion, kamu semua yang 
tidak diperintahkan untuk tinggal.

5 Pergilah kamu keluar dari 
a Babilon. Jadilah kamu b bersih yang 
menyandang bejana Tuhan.

6 Adakanlah pertemuan khu-
syukmu, dan seringlah saling a ber-
bicara. Dan biarlah setiap orang 
memanggil nama Tuhan.

7 Ya, sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu lagi, waktunya telah 
datang ketika suara Tuhan adalah 
kepadamu: Pergilah kamu keluar 

dari Babilon; a berkumpullah kamu 
keluar dari antara bangsa-bangsa, 
dari b empat penjuru angin, dari satu 
ujung langit ke yang lain.

8 a Utuslah para penatua gere-
ja-ku kepada bangsa-bangsa yang 
berada jauh; ke b pulau-pulau di 
laut; utuslah ke negeri-negeri asing; 
mintalah kepada segala bangsa, ter-
lebih dahulu kepada c orang-orang 
bukan israel, dan kemudian kepada 
d orang-orang Yahudi.

9 Dan lihatlah, dan tengoklah, ini 
akan menjadi seruan mereka, dan 
suara Tuhan kepada semua orang: 
Pergilah kamu ke tanah Sion, agar 
batas-batas umat-ku boleh diper-
luas, dan agar a pasak-pasaknya 
boleh diperkuat, dan agar b Sion 
boleh menyebar luas ke daerah-
daerah sekitarnya.

10 Ya, biarlah seruannya disebar-
luaskan ke antara semua orang: 
Bangun dan bangkit dan pergilah 
untuk menemui a mempelai laki-
laki; lihat dan tengoklah, mempelai 
laki-laki datang; pergilah kamu 
keluar untuk menemui-nya. Persi-
apkanlah dirimu bagi b hari Tuhan 
yang besar.

11 a Berjagalah, oleh karena itu, 

133 2 a mal. 3:1;  
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 10 a mat. 25:6;  

A&P 33:17–18;  
45:54–59.  
PTS mempelai  
laki-laki.
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karena kamu b tidak tahu hari tidak 
juga jamnya.

12 Biarlah mereka, oleh karena 
itu, yang berada a di antara orang-
orang bukan israel melarikan diri 
ke b Sion.

13 Dan biarlah mereka yang 
dari a Yehuda melarikan diri ke 
b Yerusalem, ke c gunung-gunung 
d rumah Tuhan.

14 Pergilah kamu keluar dari an-
tara bangsa-bangsa, bahkan dari 
Babilon, dari tengah kejahatan, yang 
adalah Babilon rohani.

15 Tetapi sesungguhnya, demi-
kianlah firman Tuhan, janganlah 
biarkan pelarianmu dengan a ber-
gegas, tetapi biarlah segala sesuatu 
dipersiapkan sebelumnya bagimu; 
dan dia yang pergi, b janganlah bi-
arkan dia melihat ke belakang agar 
jangan kehancuran yang tiba-tiba 
akan datang ke atasnya.

16 Simak dan dengarlah, hai kamu 
penghuni bumi. a Dengarkanlah, 
kamu penatua gereja-ku bersama, 
dan dengarlah suara Tuhan; karena 
Dia meminta kepada semua orang, 
dan Dia memerintahkan semua orang 
di mana pun untuk b bertobat.

17 karena lihatlah, Tuhan Allah 

telah a mengutus malaikat yang ber-
seru di tengah langit, mengatakan: 
Persiapkanlah kamu jalan Tuhan, 
dan jadikanlah jalan-nya b lurus, 
karena jam c kedatangan-nya sudah 
dekat—

18 ketika a Anak Domba akan 
berdiri di atas b gunung Sion, dan 
bersama-nya c seratus dan em-
pat puluh empat ribu, memiliki 
nama Bapa-nya tertulis di atas dahi 
mereka.

19 karenanya, bersiaplah kamu 
untuk a kedatangan b mempelai laki-
laki; pergilah kamu, pergilah kamu 
keluar untuk menemui-nya.

20 karena lihatlah, Dia akan a ber-
diri di atas Bukit Zaitun, dan di atas 
samudra yang dahsyat, bahkan 
samudra raya, dan di atas pulau-
pulau di laut, dan di atas tanah 
Sion.

21 Dan Dia akan a menyuarakan 
suara-nya dari b Sion, dan Dia akan 
berfirman dari Yerusalem, dan su-
ara-nya akan didengar di antara 
semua orang;

22 Dan itu akan menjadi suatu sua ra 
bagaikan a suara banyak perairan,  
dan bagaikan suara b guntur yang 
keras, yang akan c menumbangkan 
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gunung-gunung, dan lembah-lem-
bah tidak akan ditemukan.

23 Dia akan memerintah samudra 
raya, dan itu akan dihalau kembali 
ke negeri-negeri utara, dan a pulau-
pulau akan menjadi satu daratan;

24 Dan tanah a Yerusalem dan tanah 
Sion akan dibalikkan ke tempatnya 
sendiri, dan bumi akan menjadi se-
perti pada masa sebelum b terbagi.

25 Dan Tuhan, bahkan Jurusela-
mat, akan berdiri di tengah umat-
nya, dan akan a berkuasa atas semua 
daging.

26 Dan mereka yang berada di 
a negeri-negeri utara akan datang 
dalam ingatan di hadapan Tuhan; 
dan para nabi mereka akan mende-
ngar suara-nya, dan tidak akan lagi 
menahan diri mereka; dan mereka 
akan menghantam batu karang, dan 
es akan mengalir turun di hadapan 
mereka.

27 Dan suatu a jalan raya akan diba-
ngun di tengah samudra raya.

28 musuh mereka akan menjadi 
mangsa bagi mereka,

29 Dan di a gurun-gurun yang 
gersang akan tampil kolam-kolam 
air yang hidup; dan tanah yang 
kekeringan tidak akan lagi menjadi 
tanah yang haus.

30 Dan mereka akan menampilkan 

harta benda mereka yang berharga 
kepada anak-anak a Efraim, para 
hamba-ku.

31 Dan tapal batas a bukit-bukit 
abadi akan bergetar di hadapan 
mereka.

32 Dan di sana mereka akan menja-
tuhkan diri dan dimahkotai dengan 
kemuliaan, bahkan di Sion, melalui 
tangan para hamba Tuhan, bahkan 
anak-anak Efraim.

33 Dan mereka akan dipenuhi de-
ngan a nyanyian sukacita abadi.

34 lihatlah, inilah berkat dari 
Allah yang abadi ke atas a suku-
suku israel, dan berkat yang lebih 
berharga ke atas kepala b Efraim dan 
para sekutunya.

35 Dan mereka juga yang dari suku 
a Yehuda, setelah rasa sakit mereka, 
akan dikuduskan dalam b kekudusan 
di hadapan Tuhan, untuk berdiam 
di hadirat-nya siang dan malam, 
selama-lamanya.

36 Dan sekarang, sesungguhnya 
berfirmanlah Tuhan, agar hal-hal 
ini boleh diketahui di antara kamu, 
hai penghuni bumi, Aku telah 
mengutus a malaikat-ku terbang 
di tengah langit, memiliki b injil 
abadi, yang telah menampakkan 
diri kepada beberapa orang dan 
telah memercayakannya kepada 
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manusia, yang akan menampakkan 
diri kepada banyak orang yang 
berdiam di atas bumi.

37 Dan a injil ini akan b dikhotbah-
kan kepada c setiap bangsa, dan 
kaum, dan bahasa, dan khalayak.

38 Dan para hamba Allah akan 
pergi, mengatakan dengan suara 
nyaring: Takutlah kepada Allah dan 
berikanlah kemuliaan kepada-nya, 
karena jam penghakiman-nya telah 
datang;

39 Dan a sembahlah Dia yang men-
jadikan langit, dan bumi, dan laut, 
dan sumber-sumber air—

40 memanggil nama Tuhan siang 
dan malam, mengatakan: Ya semoga 
Engkau akan a mengoyak langit, 
agar Engkau akan turun, sehingga 
gunung-gunung boleh mengalir 
turun di hadirat-mu.

41 Dan itu akan dijawab ke atas ke-
pala mereka; karena hadirat Tuhan 
akan bagaikan api melelehkan yang 
membakar, dan bagaikan api yang 
menyebabkan air a mendidih.

42 Ya Tuhan, Engkau akan turun 
untuk menyingkapkan nama-mu ke-
pada lawan-mu, dan segala bangsa 
akan gemetar di hadirat-mu—

43 ketika Engkau melakukan apa 
yang menakutkan, apa yang mereka 
tidak cari.

44 Ya, ketika Engkau turun, dan 
gunung-gunung mengalir turun di 
hadirat-mu, Engkau akan a bertemu 

dia yang bersukacita dan mengerja-
kan kebenaran, yang mengingat-mu 
dalam jalan-mu.

45 karena sejak awal dunia ma-
nusia tidak mendengar tidak juga 
mengenali melalui telinga, tidak 
juga mata siapa pun melihat, ya 
Allah, selain Engkau, betapa besar 
apa yang telah Engkau a persiapkan 
baginya yang b menunggu-mu.

46 Dan akan dikatakan: a Siapakah 
ini yang b turun dari Allah di dalam 
surga dengan pakaian yang terce-
lup; ya, dari daerah-daerah yang 
tidak diketahui, berpakaian dalam 
busana-nya yang mulia, melaku-
kan perjalanan dalam kebesaran 
kekuatan-nya?

47 Dan Dia akan berfirman: Aku 
adalah Dia yang berfirman da-
lam kebenaran, perkasa untuk 
menyelamatkan.

48 Dan Tuhan akan a merah dalam 
busana-nya, dan pakaian-nya se-
perti Dia yang menginjak-injak di 
dalam tong anggur.

49 Dan demikian besar akanlah 
kemuliaan hadirat-nya sehingga 
a matahari akan menyembunyikan 
mukanya karena malu, dan bulan 
akan menahan terangnya, dan bin-
tang-bintang akan dilemparkan dari 
tempatnya.

50 Dan suara-nya akan terdengar: 
Aku telah a menginjak-injak alat 
pemeras anggur seorang diri, dan 
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telah membawa penghakiman ke 
atas semua orang; dan tak seorang 
pun berada bersama-ku;

51 Dan Aku telah memijak-mijak 
mereka dalam kegeraman-ku, dan 
Aku menginjak-injak mereka dalam 
amarah-ku, dan darah mereka telah 
Aku a percikkan ke atas pakaian-ku, 
dan menodai seluruh pakaian-ku; 
karena inilah hari pembalasan yang 
ada dalam hati-ku.

52 Dan sekarang tahun bagi yang 
ditebus-nya telah datang; dan  
mereka akan menyebutkan kebaik an 
hati penuh kasih dari Tuhan me-
reka, dan segala yang telah Dia 
limpahkan ke atas diri mereka me-
nurut kebaikan-nya, dan menurut 
kebaikan hati penuh kasih-nya, 
selama-lamanya.

53 Dalam segala a kesengsaraan 
mereka Dia disengsarakan. Dan 
malaikat dari hadirat-nya me-
nyelamatkan mereka; dan dalam 
b kasih-nya, dan dalam rasa kasih-
an-nya, Dia c menebus mereka, dan 
memanggul mereka, dan meng-
angkat mereka sepanjang zaman 
dahulu;

54 Ya, dan a Henokh juga, dan 
mereka yang berada bersamanya; 
para nabi yang ada sebelum dia; dan 
b nuh juga, dan mereka yang ada 

sebelum dia; dan c musa juga, dan 
mereka yang ada sebelum dia;

55 Dan dari musa ke Elia, dan 
dari Elia ke Yohanes, yang berada 
bersama kristus pada a kebangkitan-
nya, dan para rasul kudus, bersama 
Abraham, ishak, dan Yakub, akan 
berada di hadirat Anak Domba.

56 Dan a kubur para b orang suci 
akan c dibukakan; dan mereka akan 
tampil dan berdiri pada d sisi kanan 
Anak Domba, ketika Dia akan ber-
diri di atas e gunung Sion, dan di atas 
kota yang kudus, f Yerusalem Baru; 
dan mereka akan menyanyikan 
g nyanyian h Anak Domba, siang dan 
malam selama-lamanya.

57 Dan untuk alasan ini, agar 
orang-orang boleh dijadikan peng-
ambil bagian dari a kemuliaan yang 
akan diungkapkan, Tuhan mewar-
takan kegenapan b injil-nya, per-
janjian-nya yang abadi, bertukar 
pikiran dalam kegamblangan dan 
kesederhanaan—

58 Untuk mempersiapkan yang 
lemah bagi hal-hal itu yang akan 
datang ke atas bumi, dan bagi 
tugas suruhan Tuhan pada masa 
ketika yang a lemah akan mem-
permalukan yang bijak, dan 
b yang kecil menjadi suatu bangsa 
yang kuat, dan c dua orang akan 
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menungganglanggangkan berlak-
sa-laksa orang mereka.

59 Dan melalui apa yang lemah 
dari bumi Tuhan akan a mengirik 
bangsa-bangsa dengan kuasa Roh-
nya.

60 karena alasan ini perintah-
perintah ini diberikan; mereka 
diperintahkan untuk menahan dari 
dunia pada hari ketika itu diberikan, 
tetapi sekarang mesti a menyebarluas 
kepada b semua daging—

61 Dan ini menurut pikiran dan 
kehendak Tuhan, yang berkuasa 
atas semua daging.

62 Dan kepada dia yang a berto-
bat dan b menguduskan dirinya di 
hadapan Tuhan akan diberikan 
c kehidupan kekal.

63 Dan ke atas diri mereka yang 
tidak a menyimak suara Tuhan akan 
digenapi apa yang dituliskan oleh 
nabi musa, bahwa mereka akan 
b disingkirkan dari antara orang-
orang.

64 Dan juga apa yang dituliskan 
oleh nabi a maleakhi: karena, li-
hatlah, b harinya datang yang akan 
c membakar bagaikan perapian, 
dan semua yang sombong, ya, dan 
semua yang melakukan kejahatan, 
akan menjadi tunggul jerami; dan 
hari yang datang itu akan memba-
kar mereka, firman Tuhan semesta 

alam, sehingga akan meninggal-
kan mereka tanpa akar tidak juga 
cabang.

65 karenanya, ini akan menjadi 
jawaban Tuhan kepada mereka:

66 Pada hari itu ketika Aku datang 
kepada umat milik-ku, tak seorang 
pun di antara kamu a menerima-ku, 
dan kamu dihalau keluar.

67 ketika Aku memanggil lagi tak 
ada seorang pun darimu menjawab; 
namun a lengan-ku tidak dipendek-
kan sama sekali sehingga Aku 
tidak dapat menebus, tidak juga 
b kuasa-ku untuk membebaskan.

68 lihatlah, dengan hardikan-ku 
Aku a mengeringkan laut. Aku 
menjadikan sungai-sungai suatu 
padang belantara; ikan mereka 
berbau busuk, dan mati karena 
kehausan.

69 Aku menyelimuti langit dengan 
kekelaman, dan menjadikan pakaian 
berkabung penutup mereka.

70 Dan a ini akan kamu peroleh dari 
tangan-ku—kamu akan berbaring 
dalam dukacita.

71 lihatlah, dan tengoklah, tak 
ada seorang pun yang akan mem-
bebaskanmu; karena kamu tidak 
mematuhi suara-ku ketika Aku 
memanggil kepadamu dari surga; 
kamu tidak memercayai para ham-
ba-ku, dan ketika mereka a diutus 
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kepadamu kamu tidak menerima 
mereka.

72 karenanya, mereka a memete-
raikan kesaksiannya dan mengikat 
hukumnya, dan kamu diserahkan 
pada kegelapan.

73 inilah mereka yang akan pergi 
ke dalam kegelapan luar, di mana 
ada a tangisan, dan ratapan, dan 
kertakan gigi.

74 lihatlah Tuhan Allahmu telah 
memfirmankannya. Amin.

BAgiAn 134

Suatu maklumat kepercayaan perihal pemerintahan dan hukum-hukum secara 
umum, diterima melalui pemungutan suara secara bulat pada suatu pertemuan 
umum Gereja yang diadakan di Kirtland, Ohio, 17 Agustus 1835 (History of the 
Church, 2:247–249). Kejadiannya adalah sebuah pertemuan para pemimpin Gereja, 
dikumpulkan bersama untuk mempertimbangkan isi yang diusulkan dalam edisi 
pertama Ajaran dan Perjanjian. Pada waktu itu, maklumat ini diberi mukadimah 
berikut: “Agar kepercayaan kami perihal pemerintahan dan hukum-hukum duniawi 
secara umum boleh tidak disalahtafsirkan tidak juga disalahpahami, kami telah 
berpikir tepat untuk menyampaikan, pada penutupan jilid ini, pendapat kami 
mengenai hal yang sama itu” (History of the Church, 2:247).

1–4, Pemerintah hendaknya memelihara 
kebebasan suara hati dan ibadat; 5–8, 
Semua orang hendaknya menyokong 
pemerintah mereka dan wajib menun-
jukkan rasa hormat dan rasa takzim 
terhadap hukum; 9–10, Masyarakat 
keagamaan hendaknya tidak menjalan-
kan kekuasaan sipil; 11–12, Manusia 
dibenarkan dalam mempertahankan diri 
mereka dan harta milik mereka.

KAmi percaya bahwa a pemerin-
tahan ditegakkan oleh Allah 

demi manfaat manusia; dan bahwa 
Dia menganggap manusia b bertang-
gung jawab atas tindakan mereka 
dalam hubungan dengannya, baik 
dalam membuat hukum maupun 

melaksanakannya, demi kebaikan 
dan keamanan masyarakat.

2 kami percaya bahwa tidak ada 
pemerintahan yang dapat hidup 
dalam kedamaian, kecuali hukum 
yang seperti itu dibentuk dan tetap 
tak terlanggar yang akan menjamin 
bagi masing-masing individu pene-
rapan a bebas dari b suara hati, hak 
dan pengendalian harta milik, dan 
c perlindungan hidup.

3 kami percaya bahwa semua 
pemerintahan perlu menuntut para 
a pejabat sipil dan pejabat hukum 
untuk memberlakukan hukum dari 
yang sama; dan bahwa mereka yang 
akan melaksanakan hukum dalam 
kesetaraan dan keadilan hendaknya 

 71 a 2 Taw. 36:15–16;  
Yer. 44:4–5.

 72 a Yes. 8:16–20.
 73 a mat. 8:11–12;  

luk. 13:28;  

A&P 19:5.  
PTS kegelapan  
Rohani; neraka.

134 1 a A&P 98:4–7;  
Pk 1:12.

  b PTS Tanggung Jawab.
 2 a PTS Hak Pilihan.
  b PTS Suara Hati.
  c A&P 42:18–19.
 3 a A&P 98:8–10.
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dicari dan disokong melalui suara 
rakyat jika sebuah republik, atau 
kehendak penguasa.

4 kami percaya bahwa agama 
ditegakkan oleh Allah; dan bahwa 
manusia bertanggung jawab kepa-
da-nya, dan hanya kepada-nya, 
untuk penerapannya, kecuali pen-
dapat keagamaan mereka mendo-
rong mereka untuk menyalahi hak 
dan kebebasan orang lain; tetapi 
kita tidak percaya bahwa hukum 
manusia memiliki hak untuk ikut 
campur dalam menentukan per-
aturan a ibadat untuk mengikat 
suara hati manusia, tidak juga 
mendiktekan bentuk untuk kebak-
tian umum atau pribadi; bahwa 
pejabat hukum sipil hendaknya 
mengekang tindak kejahatan, te-
tapi tidak pernah mengendalikan 
suara hati; hendaknya menghukum 
kesalahan, tetapi tidak pernah 
menekan kebebasan jiwa.

5 kami percaya bahwa semua 
orang terikat untuk mendukung 
dan menyokong pemerintah ma-
sing-masing di mana mereka 
bertempat tinggal, sementara di-
lindungi dalam hak asasi dan hak 
tak terelakkan mereka melalui 
hukum pemerintah yang seperti 
itu; dan bahwa penghasutan dan 
a pemberontakan tidaklah pantas 
bagi setiap warga negara yang di-
lindungi demikian, dan hendaknya 
dihukum sesuai dengan itu; dan 
bahwa semua pemerintah memi-
liki hak untuk mengundangkan 

hukum yang seperti itu yang da-
lam pertimbangan mereka sendiri 
diperhitungkan sebagai yang ter-
baik untuk menjamin kepentingan 
umum; pada waktu yang sama, 
meskipun demikian, menganggap 
sakral kebebasan suara hati.

6 kami percaya bahwa setiap 
orang hendaknya dihormati dalam 
kedudukannya, para penguasa 
dan pejabat hukum sebagai misal, 
ditempatkan untuk perlindungan 
bagi yang tak berdosa dan hu-
kuman bagi yang bersalah; dan 
bahwa terhadap a hukum semua 
orang wajib menunjukkan rasa hor-
mat dan rasa takzim, karena tanpa 
itu kedamaian dan kerukunan 
akan digantikan oleh anarki dan 
teror; hukum manusia ditegakkan 
untuk tujuan yang lugas mengatur 
kepentingan kita sebagai individu 
dan bangsa, antara yang seorang 
dan yang lain; dan hukum ilahi 
diberikan oleh surga, yang menen-
tukan peraturan tentang urusan 
rohani, untuk iman dan ibadat, 
keduanya untuk dipertanggung-
jawabkan oleh manusia kepada 
Pembuatnya.

7 kami percaya bahwa para pe-
nguasa, negara, dan pemerintah 
memiliki hak, dan terikat untuk 
mengundangkan hukum untuk 
perlindungan semua warga ne-
gara dalam penerapan bebas dari 
kepercayaan keagamaan mereka; 
tetapi kita tidak percaya bahwa me-
reka memiliki hak dalam keadilan 

 4 a Alma 21:21–22;  
Pk 1:11.  

PTS ibadat.
 5 a Pk 1:12. 

PTS Pemberontakan.
 6 a A&P 58:21; 88:34.
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untuk merampas dari warga negara 
hak-hak istimewa ini, atau meng-
haramkan mereka dalam pendapat 
mereka, sepanjang rasa hormat 
dan rasa khidmat diperlihatkan 
terhadap hukum dan pendapat 
keagamaan yang seperti itu tidak 
membenarkan penghasutan tidak 
juga persekongkolan.

8 kami percaya bahwa perbuatan 
kejahatan hendaknya a dihukum 
menurut sifat kesalahannya; agar 
pembunuhan, pengkhianatan, pe-
rampokan, pencurian, dan pelang-
garan ketenteraman umum, dalam 
segala hal, hendaknya dihukum me-
nurut tindak kejahatan mereka dan 
kecenderungan mereka terhadap 
kejahatan di antara orang-orang, 
melalui hukum dari pemerintahan 
itu yang di dalamnya kesalahan 
diperbuat; dan untuk ketenteraman 
umum dan ketenangan semua orang 
hendaknya melangkah ke depan 
dan menggunakan kemampuan 
mereka dalam membawa orang 
yang bersalah terhadap hukum yang 
baik pada hukuman.

9 kami tidak percaya itu benar 
untuk membaurkan pengaruh kea-
gamaan dengan pemerintahan sipil, 
yang dengannya satu masyarakat 
keagamaan diasuh dan yang lain 
diharamkan dalam hak istimewa 
rohaninya, dan hak individu para 
anggotanya, sebagai warga negara, 
disangkal.

10 kami percaya bahwa semua 
masyarakat keagamaan memiliki 
hak untuk berurusan dengan para 

anggota mereka untuk tingkah laku 
yang tidak tertib, menurut peraturan 
dan aturan masyarakat yang seperti 
itu; asalkan urusan yang seperti 
itu adalah untuk penemanan dan 
kedudukan yang baik; tetapi kami 
tidak percaya bahwa masyarakat 
keagamaan apa pun memiliki we-
wenang untuk mengadili orang-
orang atas hak untuk harta milik 
atau kehidupan, untuk mengambil 
dari mereka harta benda dunia ini, 
atau untuk menempatkan mereka 
dalam mara bahaya apakah nyawa 
atau anggota tubuh, atau untuk 
menimpakan hukuman jasmani 
apa pun ke atas diri mereka. mereka 
hanya dapat a mengekskomunikasi 
mereka dari masyarakat mereka, 
dan menarik dari mereka pene-
manan mereka.

11 kami percaya bahwa manusia 
hendaknya memohon pada hukum 
sipil untuk ganti rugi atas segala 
ketidakadilan dan keluhan, dimana 
perundungan pribadi ditimpakan 
atau hak atas harta milik atau nama 
baik disalahi, dimana hukum yang 
seperti itu ada yang akan melin-
dungi yang sama itu; tetapi kami 
percaya bahwa semua orang dibe-
narkan dalam mempertahankan 
diri mereka, teman-teman mereka, 
dan harta milik, dan pemerintahan, 
dari serangan tidak sah dan pelang-
garan hak atas semua orang pada 
waktu keadaan darurat, dimana 
permohonan segera tidak dapat 
dibuat terhadap hukum itu, dan 
pertolongan disediakan.

 8 a Alma 30:7–11;  A&P 42:84–87.  10 a PTS Ekskomunikasi.
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12 kami percaya itu benar untuk 
a mengkhobahkan injil kepada 
bangsa-bangsa di bumi, dan mem-
peringatkan yang saleh untuk 
menyelamatkan diri mereka dari 
kebusukan dunia; tetapi kami 
tidak percaya itu benar untuk 
ikut campur dengan para hamba 
yang terikat, tidak juga mengkhot-
bahkan injil kepada, tidak juga 
membaptis mereka bertentangan 
dengan kehendak dan niat para 
majikan mereka, tidak juga untuk 

berurusan dengan atau meme-
ngaruhi mereka sesedikit apa pun 
untuk menyebabkan mereka tidak 
puas dengan keadaan mereka 
dalam kehidupan ini, dengan de-
mikian membahayakan kehidupan 
orang-orang; campur tangan yang 
seperti itu kami percaya tidaklah 
sah dan tidaklah adil, dan berba-
haya terhadap kedamaian setiap 
pemerintahan yang memperkenan-
kan umat manusia ditahan dalam 
perhambaan.

BAgiAn 135

Kematisyahidan Joseph Smith sang Nabi dan kakaknya, Hyrum Smith sang Bapa 
Bangsa, di Carthage, Illinois, 27 Juni 1844 (History of the Church, 6:629–631). 
Dokumen ini ditulis oleh Penatua John Taylor dari Dewan Dua Belas, yang adalah 
saksi akan peristiwa itu.

1–2, Joseph dan Hyrum mati syahid di 
dalam Penjara Carthage; 3, Kedudukan 
unggul Nabi diwartakan; 4–7, Darah 
tak berdosa mereka bersaksi tentang ke-
benaran dan keilahian pekerjaan ini.

UnTUk memeteraikan kesaksian 
kitab ini dan kitab mormon, 

kami mengumumkan a kematisya-
hidan b Joseph Smith sang nabi, dan 
Hyrum Smith sang Bapa Bangsa. 
mereka ditembak di dalam c Pen-
jara Carthage, pada tanggal 27 Juni 
1844, sekitar pukul lima sore, oleh 
gerombolan perusuh bersenjata—
yang dicat hitam—terdiri dari 150 
hingga 200 orang. d Hyrum ditem-
bak pertama dan jatuh dengan 

tenang, berseru: Aku orang mati! 
Joseph melompat dari jendela, dan 
ditembak mati dalam usahanya, 
berseru: Ya Tuhan Allahku! mereka 
berdua ditembaki setelah mereka 
mati, dengan cara yang biadab, 
dan keduanya menerima empat 
butir peluru.

2 a John Taylor dan Willard 
Richards, dua orang dari Dua Belas, 
juga berada di dalam ruangan pada 
waktu itu; yang terdahulu terluka 
dengan cara yang kejam dengan 
empat butir peluru, tetapi sejak itu 
telah pulih; yang belakangan, me-
lalui pemeliharaan yang baik dari 
Allah, lolos, tanpa bahkan sebuah 
lubang pun pada jubahnya.

 12 a PTS khotbah;  
Pekerjaan misionaris.

135 1 a A&P 5:22; 6:30. 

PTS martir.
  b PTS Joseph Smith, Jr.
  c PTS Penjara  

Carthage (AS).
  d PTS Hyrum Smith.
 2 a PTS John Taylor.
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3 Joseph Smith, sang a nabi dan 
b Pelihat Tuhan, telah melakukan le-
bih banyak, kecuali Yesus saja, demi 
keselamatan manusia di dunia ini, 
daripada orang lain siapa pun yang 
pernah hidup di dalamnya. Dalam 
kurun waktu singkat dua puluh 
tahun, dia telah menampilkan kitab 
mormon, yang dia terjemahkan 
melalui karunia dan kuasa Allah, 
dan telah menjadi sarana dalam 
menerbitkannya di dua benua; telah 
mewartakan c kegenapan injil abadi, 
yang dimuatnya, ke empat penjuru 
bumi; telah menampilkan wahyu 
dan perintah yang membentuk 
kitab Ajaran dan Perjanjian ini, dan 
banyak dokumen dan petunjuk bijak 
yang lain demi manfaat anak-anak 
manusia; mengumpulkan beribu-
ribu Orang Suci Zaman Akhir, 
mendirikan sebuah d kota yang besar, 
dan meninggalkan kemasyhuran 
dan nama yang tidak dapat dile-
nyapkan. Dia hidup secara besar, 
dan dia mati secara besar di mata 
Allah dan umatnya; dan seperti se-
bagian besar yang Tuhan urapi pada 
zaman dahulu, telah memeteraikan 
misinya dan pekerjaannya dengan 
e darahnya sendiri; dan demikian 
juga kakaknya Hyrum. Dalam 
kehidupan mereka tidak terbagi, 
dan dalam kematian mereka tidak 
terpisahkan!

4 ketika Joseph pergi ke Carthage 
untuk menyerahkan dirinya kepada 
persyaratan palsu hukum, dua atau 

tiga hari sebelum pembunuhan-
nya, dia berkata: “Aku akan pergi 
bagaikan seekor a anak domba ke 
pembantaian; tetapi aku tenang ba-
gaikan suatu pagi di musim panas; 
aku memiliki suara hati yang hampa 
akan kesalahan terhadap Allah, 
dan terhadap semua orang. Aku 
akan mati tak berdosa, dan itu 
kelak akan dikatakan tentang 
aku—dia dibunuh dengan darah 
dingin.”—Pagi yang sama, setelah 
Hyrum bersiap untuk pergi—akan-
kah itu dikatakan ke pembantaian? 
ya, karena demikianlah adanya—
dia membaca alinea berikut, dekat 
penutup pasal kedua belas Eter, 
dalam kitab mormon, dan melipat 
halaman ke atasnya:

5 Dan terjadilah bahwa aku berdoa ke-
pada Tuhan agar Dia akan memberikan 
kepada orang-orang bukan Israel kasih 
karunia, agar mereka boleh memiliki 
kasih amal. Dan terjadilah bahwa Tuhan 
berfirman kepadaku: Jika mereka tidak 
memiliki kasih amal tidaklah masalah 
bagimu, engkau telah setia; karenanya 
pakaianmu akan dijadikan a bersih. 
Dan karena engkau telah melihat kele-
mahanmu, engkau akan dijadikan kuat, 
bahkan sampai pendudukan di tempat 
yang telah Aku persiapkan di dalam 
tempat tinggal Bapa-Ku. Dan sekarang, 
aku … ucapkan selamat berpisah kepada 
orang-orang bukan Israel; ya, dan juga 
kepada saudara-saudaraku yang aku 
kasihi, sampai kita akan bertemu di 
hadapan b kursi penghakiman Kristus, 

 3 a PTS nabi.
  b PTS Pelihat.
  c A&P 35:17; 42:12. 

PTS Pemulihan injil.

  d PTS nauvoo,  
illinois (AS).

  e ibr. 9:16–17;  
A&P 136:39.

 4 a Yes. 53:7.
 5 a A&P 88:74–75.
  b Eter 12:36–38. 
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di mana semua orang akan mengetahui 
bahwa pakaianku tak ternoda dengan 
darahmu. c Pemberi kesaksian itu 
sekarang mati, dan kesaksian me-
reka berlaku.

6 Hyrum Smith berumur empat 
puluh empat tahun pada bulan 
Februari 1844, dan Joseph Smith 
tiga puluh delapan pada bulan 
Desember 1843; dan untuk selanjut-
nya nama mereka akan digolongkan 
di antara para martir agama; dan 
pembaca di setiap bangsa akan 
diingatkan bahwa kitab mormon, 
dan kitab Ajaran dan Perjanjian 
gereja ini, bernilai darah terbaik 
pada abad kesembilan belas untuk 
menampilkannya demi keselamatan 
dunia yang bobrok; dan bahwa 
jika api dapat menghanguskan 
sebatang a pohon hijau demi ke-
muliaan Allah, betapa mudahnya 
itu akan membakar pepohonan 
kering untuk memurnikan kebun 
anggur dari kebusukan. mereka 
hidup demi kemuliaan; mereka mati 
demi kemuliaan; dan kemuliaan 
adalah pahala kekal mereka. Dari 
zaman ke zaman nama mereka 
akan turun-temurun kepada anak 
cucu bagaikan permata bagi yang 
dikuduskan.

7 mereka tak berdosa akan tindak 

kejahatan apa pun, sebagaimana 
telah sering mereka buktikan se-
belumnya, dan hanya meringkuk 
di dalam penjara karena perse-
kongkolan pengkhianat dan orang 
jahat; dan darah tak berdosa mereka 
di atas lantai Penjara Carthage 
adalah suatu meterai nyata yang 
dikaitkan dengan “mormonisme” 
yang tidak dapat ditolak oleh 
pengadilan apa pun di atas bumi, 
dan darah tak berdosa mereka pada 
perisai lambang negara Bagian 
illinois, dengan pengingkaran 
janji negara Bagian itu sebagai-
mana diikrarkan oleh gubernur, 
adalah suatu kesaksian terhadap 
kebenaran akan injil abadi yang 
seluruh dunia tidak dapat makzul-
kan; dan darah tak berdosa me-
reka pada bendera kemerdekaan, 
dan pada undang-undang dasar 
Amerika Serikat, adalah duta bagi 
agama Yesus kristus, yang akan 
menyentuh hati orang-orang jujur 
di antara segala bangsa; dan darah 
tak berdosa mereka, bersama darah 
yang tak berdosa dari semua mar-
tir di bawah a altar yang Yohanes 
lihat, akan berseru kepada Tuhan 
Semesta Alam sampai Dia mem-
balaskan darah itu ke atas bumi. 
Amin.

BAgiAn 136

Firman dan kehendak Tuhan, diberikan melalui Presiden Brigham Young di Winter 
Quarters, Kamp Israel, Wilayah Omaha, di tepi barat Sungai Missouri, di dekat 
Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church, 14 Jan. 1847).

 5 c ibr. 9:16–17.  6 a luk. 23:31.  7 a Why. 6:9.
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1–16, Bagaimana Kamp Israel mesti 
diatur untuk perjalanan ke arah barat 
dijelaskan; 17–27, Para Orang Suci dipe-
rintahkan untuk hidup dengan sejumlah 
standar Injil; 28–33, Para Orang Suci 
hendaknya menyanyi, menari, berdoa, 
dan belajar kebijaksanaan; 34–42, Para 
nabi dibunuh sehingga mereka boleh 
dihormati dan yang jahat dihukum.

FiRmAn dan kehendak Tuhan 
mengenai kamp israel dalam 

perjalanan mereka ke Barat:
2 Biarlah seluruh umat a gereja 

Yesus kristus dari Orang-Orang 
Suci Zaman Akhir, dan mereka 
yang melakukan perjalanan ber-
sama mereka, diatur ke dalam 
rombongan-rombongan, dengan 
sebuah perjanjian dan janji untuk 
menaati segala perintah dan per-
aturan Tuhan Allah kita.

3 Biarlah rombongan-rombongan 
tersebut diatur dengan para pe-
mimpin atas a ratusan orang, para 
pemimpin atas limapuluhan orang, 
dan para pemimpin atas puluhan 
orang, dengan seorang presiden 
dan dua orang penasihatnya sebagai 
kepala mereka, di bawah arahan 
Dua Belas b Rasul.

4 Dan ini akan menjadi a perjanjian 
kita—bahwa kita akan b berjalan 
dalam segala c tata cara Tuhan.

5 Biarlah masing-masing rom-
bongan menyediakan bagi diri 
mereka seluruh binatang penghela, 

gerobak, perbekalan, pakaian, dan 
keperluan lain untuk perjalanan itu, 
yang mereka bisa.

6 ketika rombongan-rombongan 
diatur biarlah mereka pergi dengan 
daya mereka, untuk mempersiapkan 
bagi mereka yang akan tinggal.

7 Biarlah masing-masing rom-
bongan, dengan para pemimpin 
dan presiden mereka, memutuskan 
berapa banyak yang dapat pergi 
musim semi yang akan datang; 
kemudian memilih dalam jumlah 
yang cukup orang-orang yang sehat 
jasmani dan ahli, untuk membawa 
binatang penghela, benih, dan per-
alatan bertani, untuk pergi sebagai 
pionir untuk bersiap mengolah 
tanaman musim semi.

8 Biarlah masing-masing rom-
bongan menanggung pembagian 
yang setara, menurut keuntungan 
saham dari harta milik mereka, da-
lam membawa yang a miskin, para 
b janda, c anak-anak yatim, dan para 
keluarga dari mereka yang telah 
pergi masuk tentara, agar seruan 
janda dan anak yatim tidak naik 
ke dalam telinga Tuhan terhadap 
orang-orang ini.

9 Biarlah masing-masing rom-
bongan mempersiapkan rumah, 
dan ladang untuk menumbuhkan 
biji-bijian, untuk mereka yang akan 
tetap tinggal musim ini; dan inilah 
kehendak Tuhan mengenai umat-
nya.

136 2 a PTS gereja Yesus 
kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman 
Akhir.

 3 a kel. 18:21–26.

  b PTS Rasul.
 4 a PTS Perjanjian.
  b PTS Berjalan bersama 

Allah.
  c PTS Tata Cara.

 8 a PTS miskin.
  b PTS Janda.
  c Yak. 1:27;  

3 ne. 24:5. 
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10 Biarlah setiap orang menggu-
nakan segala pengaruh dan harta 
miliknya untuk memindahkan 
umat ini ke tempat di mana Tuhan 
akan menempatkan sebuah a pasak 
Sion.

11 Dan jika kamu melakukan ini 
dengan hati yang murni, dengan 
segenap kesetiaan, kamu akan 
a diberkati; kamu akan diberkati 
dalam kawanan dombamu, dan 
dalam kawanan ternakmu, dan di 
ladangmu, dan di rumahmu, dan 
dalam keluargamu.

12 Biarlah hamba-ku Ezra T. 
Benson dan Erastus Snow menga-
tur sebuah rombongan.

13 Dan biarlah hamba-ku Orson 
Pratt dan Wilford Woodruff meng-
atur sebuah rombongan.

14 Juga, biarlah hamba-ku Amasa 
lyman dan george A. Smith meng-
atur sebuah rombongan.

15 Dan menetapkan para presiden, 
dan para pemimpin atas ratusan, 
dan atas limapuluhan, dan atas 
puluhan orang.

16 Dan biarlah para hamba-ku 
yang telah ditetapkan pergi dan 
mengajarkan ini, kehendak-ku, 
kepada para orang suci, agar mereka 
boleh siap untuk pergi ke suatu 
tanah kedamaian.

17 Pergilah pada jalanmu dan 

lakukanlah seperti yang telah Aku 
beritahukan kepadamu, dan ja-
nganlah takut terhadap musuhmu; 
karena mereka tidak akan memi-
liki kuasa untuk menghentikan 
pekerjaan-ku.

18 Sion akan a ditebus pada wak-
tu-ku sendiri yang tepat.

19 Dan jika siapa pun akan 
berupaya untuk membangun 
dirinya, dan tidak mencari a nasi-
hat-ku, dia tidak akan memiliki 
kuasa, dan kebodohannya akan 
dinyatakan.

20 Berupayalah kamu; dan a pe-
ganglah segala janjimu satu sama 
lain; b janganlah mendambakan apa 
yang adalah milik saudaramu.

21 a Jagalah dirimu dari kejahatan 
menggunakan nama Tuhan dengan 
sia-sia, karena Aku adalah Tuhan 
Allahmu, bahkan b Allah leluhurmu, 
Allah Abraham dan ishak dan 
Yakub.

22 a Aku adalah Dia yang me-
nuntun anak-anak israel keluar 
dari negeri mesir; dan lengan-ku 
terentang pada zaman terakhir, 
untuk b menyelamatkan umat-ku 
israel.

23 Berhentilah saling a berselisih 
pendapat; berhentilah saling ber-
bicara b jahat.

24 Hentikanlah a kemabukan; dan 

 10 a PTS Pasak.
 11 a Ul. 28:1–14. 

PTS Berkat.
 18 a A&P 100:13.
 19 a PTS nasihat.
 20 a PTS Jujur, kejujuran.
  b PTS Damba, 

mendambakan.
 21 a PTS Perkataan Tak 

Senonoh.
  b kel. 3:6;  

1 ne. 19:10.
 22 a kel. 13:18;  

Yer. 2:5–7;  
1 ne. 5:15;  
Alma 36:28. 
PTS Yehova.

  b Yer. 30:10;  

Yeh. 20:33–34;  
A&P 38:33.

 23 a 3 ne. 11:29–30. 
PTS Perselisihan.

  b A&P 20:54.  
PTS Pembicaraan 
Jahat.

 24 a PTS Firman 
kebijaksanaan.
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biarlah perkataanmu cenderung 
untuk saling b meneguhkan.

25 Jika engkau meminjam dari 
sesamamu, engkau hendaknya 
mengembalikan apa yang telah 
engkau a pinjam; dan jika engkau 
tidak dapat membayar kembali 
maka pergilah dengan segera dan 
beritahulah sesamamu, agar jangan 
dia mengecam engkau.

26 Jika engkau kiranya mene-
mukan apa yang bagi sesamamu 
telah a hilang, engkau hendaknya 
melakukan pencarian yang tekun 
sampai engkau akan menyerahkan-
nya kepadanya kembali.

27 Engkau hendaknya a tekun da-
lam melindungi apa yang engkau 
miliki, agar engkau boleh menjadi 
b petugas pengawasan yang bijak; ka-
rena itu adalah karunia cuma-cuma 
dari Tuhan Allahmu, dan engkau 
adalah petugas pengawasan-nya.

28 Jika engkau sukaria, pujilah 
Tuhan dengan a bernyanyi, dengan 
musik, dengan menari, dan dengan 
b doa pujian dan c ungkapan terima 
kasih.

29 Jika engkau a penuh dukacita, 
mintalah kepada Tuhan Allahmu 
dengan permohonan, agar jiwamu 
boleh b penuh sukacita.

30 Janganlah takut terhadap mu-
suhmu, karena mereka berada 

dalam tangan-ku dan Aku akan 
melakukan kesenangan-ku terha-
dap mereka.

31 Umat-ku mesti a dicobai dalam 
segala sesuatu, agar mereka boleh 
siap untuk menerima b kemuliaan 
yang Aku miliki untuk mereka, bah-
kan kemuliaan Sion; dan dia yang 
tidak mau menanggung c deraan 
tidaklah layak akan kerajaan-ku.

32 Biarlah dia yang tidak tahu 
belajar a kebijaksanaan dengan b me-
rendahkan hatinya dan meminta ke-
pada Tuhan Allahnya, agar matanya 
boleh dibukakan sehingga dia boleh 
melihat, dan telinganya dibukakan 
sehingga dia boleh mendengar;

33 karena a Roh-ku dikirim ke 
dalam dunia untuk menerangi 
yang rendah hati dan menyesal, 
dan untuk penghukuman bagi 
yang fasik.

34 Saudara-saudaramu telah me-
nolakmu dan kesaksianmu, bahkan 
bangsa yang telah a menghalaumu 
keluar;

35 Dan sekarang datanglah hari 
malapetaka mereka, bahkan ha-
ri-hari dukacita, bagaikan seo-
rang wanita yang sedang berada 
dalam persalinan; dan dukacita 
mereka akan besar kecuali mereka 
selekasnya bertobat, ya, selekas-
lekasnya.

 24 b A&P 108:7.
 25 a mzm. 37:21;  

mosia 4:28. 
 PTS Jujur, kejujuran; 
Utang.

 26 a im. 6:4; Ul. 22:3.
 27 a PTS ketekunan.
  b PTS Petugas 

Pengawasan.
 28 a PTS Bernyanyi.

  b PTS Doa.
  c 2 Taw. 5:13;  

A&P 59:15–16. 
PTS Terima kasih.

 29 a 2 Sam. 22:7.
  b PTS Sukacita.
 31 a A&P 101:4. 

PTS kemalangan.
  b Rm. 8:18;  

A&P 58:3–4. 

PTS kemuliaan.
  c PTS Penderaan.
 32 a PTS kebijaksanaan.
  b PTS Rendah Hati, 

kerendahan Hati.
 33 a PTS Roh kudus.
 34 a PTS Penganiayaan. 
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36 karena mereka membunuh 
para nabi, dan mereka yang diutus 
kepada mereka; dan mereka telah 
menumpahkan darah tak berdosa, 
yang berseru dari tanah terhadap 
mereka.

37 Oleh karena itu, janganlah tak-
jub akan hal-hal ini, karena kamu 
belumlah a murni; kamu belum 
dapat menanggung kemuliaan-ku; 
tetapi kamu akan melihatnya jika 
kamu setia dalam menaati segala 
firman-ku yang telah Aku b berikan 
kepadamu, dari masa Adam hingga 
Abraham, dari Abraham hingga 
musa, dari musa hingga Yesus 
dan para rasul-nya, dan dari Yesus 
dan para rasul-nya hingga Joseph 
Smith, yang Aku minta melalui para 
c malaikat-ku, para hamba-ku yang 
melayani, dan melalui suara-ku sen-
diri dari surga, untuk menampilkan 
pekerjaan-ku;

38 Yang landasan itu dia letakkan, 

dan setia; dan Aku mengambilnya 
bagi diri-ku.

39 Banyak yang telah takjub karena 
kematiannya; tetapi adalah perlu 
bahwa dia hendaknya a memeterai-
kan b kesaksiannya dengan c darah-
nya, agar dia boleh dihormati dan 
yang jahat boleh dihukum.

40 Belumkah Aku membebas-
kanmu dari a musuhmu, kecuali 
bahwa Aku telah meninggalkan 
suatu kesaksian demi nama-ku?

41 Sekarang, oleh karena itu, si-
maklah, hai kamu umat a gereja-ku; 
dan kamu para penatua dengarkan-
lah bersama; kamu telah menerima 
b kerajaan-ku.

42 Tekunlah dalam menaati segala 
perintah-ku, agar jangan peng-
hakiman datang ke atas dirimu, 
dan imanmu gagal bagimu, dan 
musuhmu menang atas dirimu. 
Jadi tidak ada lagi saat ini. Amin 
dan amin.

BAgiAn 137

Sebuah penglihatan yang diberikan kepada Joseph Smith sang Nabi, di dalam bait 
suci di Kirtland, Ohio, 21 Januari 1836 (History of the Church, 2:380–381). 
Kejadiannya adalah pelaksanaan tata cara-tata cara pemberkahan sejauh itu pada 
waktu itu telah diungkapkan.

1–6, Nabi melihat kakaknya Alvin 
di dalam kerajaan selestial; 7–9, 
Ajaran keselamatan bagi yang 

mati diungkapkan; 10, Semua anak 
diselamatkan di dalam kerajaan  
selestial.

 37 a PTS murni, 
kemurnian.

  b Hel. 8:18.
  c Why. 14:6;  

A&P 110:11–16; 
128:19–21;  

JS—S 1:30–47.
 39 a mosia 17:20;  

A&P 135:3.
  b PTS kesaksian.
  c PTS martir.
 40 a kel. 23:22;  

A&P 8:4; 105:15.
 41 a PTS gereja Yesus 

kristus.
  b Dan. 7:27.
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a lAngiT dibukakan kepada 

kami, dan aku melihat b ke-
rajaan selestial Allah, dan kemu-
liaan darinya, apakah di dalam 
c tubuh atau di luar tidak dapat aku 
katakan.

2 Aku melihat keindahan luar 
biasa a gerbang yang melaluinya 
para pewaris kerajaan itu akan ma-
suk, yang laksana b nyala api yang 
melingkar;

3 Juga a takhta Allah yang berkobar, 
yang di atasnya duduklah b Bapa 
dan c Putra.

4 Aku melihat jalan-jalan yang in-
dah dari kerajaan itu, yang memiliki 
tampilan dilapisi dengan a emas.

5 Aku melihat Bapa a Adam dan 
b Abraham; dan c ayahku dan d ibuku; 
kakakku e Alvin, yang telah sejak 
lama tidur;

6 Dan takjub bagaimana itu 
terjadi bahwa dia telah menda-
patkan sebuah a warisan di dalam 
kerajaan itu, melihat bahwa dia 
telah meninggalkan kehidupan 
ini sebelum Tuhan menggerakkan 

tangan untuk mengumpulkan 
israel yang b kedua kali, dan belum 
c dibaptis untuk pengampunan 
akan dosa-dosa.

7 Demikianlah datang a suara 
Tuhan kepadaku, memfirmankan: 
Semua orang yang telah mati b tanpa 
suatu pengetahuan tentang injil 
ini, yang akan menerimanya jika 
mereka diizinkan untuk tinggal, 
akan menjadi c pewaris d kerajaan 
selestial Allah;

8 Juga semua yang akan mati 
mulai sekarang tanpa suatu pe-
ngetahuan tentangnya, yang a akan 
menerimanya dengan segenap hati 
mereka, akan menjadi pewaris 
kerajaan itu;

9 karena Aku, Tuhan, akan a meng-
hakimi semua orang menurut b pe-
kerjaan mereka, menurut c hasrat 
hati mereka.

10 Dan aku juga melihat bahwa 
semua anak yang mati sebelum 
mereka mencapai a umur pertang-
gungjawaban b diselamatkan di 
dalam kerajaan surga selestial.

137 1 a kis. 7:55–56;  
1 ne. 1:8;  
Hel. 5:45–49;  
JS—S 1:43.

  b PTS kemuliaan 
Selestial.

  c 2 kor. 12:2–4;  
1 ne. 11:1; musa 1:11.

 2 a 2 ne. 9:41; 31:17.
  b kel. 24:17;  

Yes. 33:14–15;  
Hel. 5:23; A&P 130:7.

 3 a Yes. 6:1; Yeh. 1:26–28.
  b PTS ke-Allah-an—

Allah Bapa.
  c PTS ke-Allah-an—

Allah Putra.
 4 a Why. 21:21;  

A&P 110:2.

 5 a PTS Adam.
  b A&P 132:29. 

PTS Abraham.
  c A&P 124:19. 

PTS Joseph Smith, Sr.
  d PTS lucy mack 

Smith.
  e JS—S 1:4.
 6 a PTS keselamatan bagi 

yang mati.
  b Yes. 11:11;  

1 ne. 22:10–12;  
Yakub 6:2.  
PTS israel—Pengum-
pulan israel.

  c Yoh. 3:3–5;  
2 ne. 9:23;  
Eter 4:18–19;  
A&P 76:50–52; 84:74. 

PTS Baptis, Baptisan.
 7 a Hel. 5:30. PTS Wahyu.
  b TJS, 1 Ptr. 4:6;  

2 ne. 9:25–26;  
mosia 15:24.

  c A&P 76:50–70.
  d PTS kemuliaan 

Selestial.
 8 a Alma 18:32;  

A&P 6:16.
 9 a Why. 20:12–13. 

PTS Penghakiman 
Terakhir.

  b PTS Pekerjaan.
  c A&P 64:34. PTS Hati.
 10 a PTS Tanggung Jawab.
  b PTS keselamatan—

keselamatan anak-
anak.
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BAgiAn 138

Sebuah penglihatan yang diberikan kepada Presiden Joseph F. Smith di Salt Lake 
City, Utah, pada tanggal 3 Oktober 1918. Dalam ceramah pembukanya di Kon-
ferensi Umum Setengah-Tahunan Gereja ke-89, pada tanggal 4 Oktober 1918, 
Presiden Smith memaklumkan bahwa dia telah menerima beberapa komunikasi ilahi 
selama bulan-bulan sebelumnya. Salah satunya, mengenai kunjungan Juruselamat 
kepada roh-roh orang mati sementara tubuh-Nya berada di dalam makam, yang 
Presiden Smith telah terima hari sebelumnya. Itu ditulis dengan segera menyusul 
penutupan konferensi. Pada tanggal 31 Oktober 1918, itu diajukan kepada para 
penasihat dalam Presidensi Utama, Dewan Dua Belas, dan Bapa Bangsa, dan 
dengan suara bulat diterima oleh mereka.

1–10, Presiden Joseph F. Smith me-
renung tentang tulisan Petrus dan 
kunjungan Tuhan ke dunia roh; 11–24, 
Presiden Smith melihat orang mati 
yang saleh berhimpun di dalam firdaus 
dan pelayanan Kristus di antara me-
reka; 25–37, Dia melihat bagaimana 
pengkhotbahan Injil diatur di antara 
roh-roh; 38–52, Dia melihat Adam, 
Hawa, dan banyak di antara para nabi 
kudus di dunia roh yang menganggap 
keadaan roh mereka sebelum kebang-
kitan mereka sebagai suatu penawanan; 
53–60, Orang mati yang saleh pada 
zaman ini melanjutkan kerja mereka 
di dunia roh.

PADA tanggal tiga Oktober, da-
lam tahun seribu sembilan ratus 

dan delapan belas, aku duduk di 
dalam ruanganku a merenung ten-
tang tulisan suci;

2 Dan memikirkan tentang a kur-
ban pendamaian yang besar yang 

dibuat oleh Putra Allah, untuk 
b penebusan dunia;

3 Dan a kasih yang besar dan me-
mukau yang dinyatakan oleh Bapa 
dan Putra dalam kedatangan b Pene-
bus ke dunia;

4 Agar melalui a pendamaian-
nya, dan melalui b kepatuhan pada 
asas-asas injil, umat manusia boleh 
diselamatkan.

5 Sementara aku demikian terlibat, 
pikiranku kembali pada tulisan 
rasul Petrus, kepada para a orang 
suci zaman dahulu yang terpencar-
pencar di luar daerah di seluruh 
b Pontus, galatia, kapadokia, dan 
bagian-bagian lain di Asia, di mana 
injil telah dikhotbahkan setelah 
penyaliban Tuhan.

6 Aku membuka Alkitab dan 
membaca pasal ketiga dan keempat 
surat pertama Petrus, dan ketika 
aku membaca aku teramat terke-
san, lebih daripada yang pernah 

138 1 a PTS merenungkan.
 2 a mat. 20:28. 

PTS Pendamaian.
  b PTS Rencana 

Penebusan.

 3 a Yoh. 3:16. PTS kasih.
  b PTS Penebus.
 4 a Pk 1:3.
  b mat. 7:21.  

PTS Patuh, 

kepatuhan.
 5 a YAiTU para orang 

suci zaman 
terdahulu.

  b 1 Ptr. 1:1.
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aku rasakan sebelumnya, dengan 
petikan berikut:

7 “Sebab juga kristus telah mati 
sekali untuk segala dosa kita, ia 
yang benar untuk orang-orang 
yang tidak benar, supaya ia mem-
bawa kita kepada Allah; ia, yang 
telah dibunuh dalam keadaan-nya 
sebagai manusia, tetapi yang telah 
dibangkitkan menurut Roh,

8 dan di dalam Roh itu juga ia 
pergi memberitakan injil kepada 
roh-roh yang di dalam a penjara,

9 yaitu kepada roh-roh mereka 
yang dahulu pada waktu nuh tidak 
taat kepada Allah, ketika Allah tetap 
menanti dengan sabar waktu nuh 
sedang mempersiapkan bahteranya, 
dimana hanya sedikit, yaitu delapan 
orang, yang diselamatkan oleh air 
bah itu.” (1 Petrus 3:18–20.)

10 “itulah sebabnya maka injil 
telah diberitakan juga kepada orang-
orang mati, supaya mereka, sama 
seperti semua manusia, dihakimi 
secara badani; tetapi oleh roh dapat 
hidup menurut kehendak Allah.” 
(1 Petrus 4:6.)

11 ketika aku merenung tentang 
hal-hal ini yang a tertulis, b mata 
pengertianku dibukakan, dan Roh 
Tuhan c berdiam di atas diriku, 
dan aku melihat sejumlah besar 

d orang mati, baik kecil maupun 
besar.

12 Dan dikumpulkanlah bersama 
di satu tempat kelompok roh yang 
a saleh yang tak terhitung banyak-
nya, yang telah b setia dalam ke-
saksian tentang Yesus saat mereka 
hidup dalam kefanaan;

13 Dan yang telah mempersembah-
kan a kurban dalam kemiripan dengan 
pengurbanan besar Putra Allah, dan 
telah b menderita kesukaran dalam 
nama Penebus mereka.

14 Semua roh ini telah meninggal-
kan kehidupan fana, teguh dalam 
a harapan akan suatu b kebangkitan 
yang mulia, melalui c kasih karunia 
Allah d Bapa dan e Putra Tunggal-
nya, Yesus kristus.

15 Aku melihat bahwa mereka 
dipenuhi dengan a sukacita dan ke-
gembiraan, dan bersukacita bersama 
karena hari pembebasan mereka ada 
di depan mata.

16 mereka dihimpun menunggu 
tibanya Putra Allah ke a dunia roh, 
untuk memaklumkan penebusan 
mereka dari b ikatan kematian.

17 Debu mereka yang tidur akan 
a dipulihkan pada raganya yang 
sempurna, b tulang pada tulang, 
dan otot dan daging ke atasnya, 
c roh dan tubuh akan dipersatukan 

 8 a Yes. 61:1;  
luk. 4:18;  
A&P 76:73–74; 88:99.

 11 a PTS Tulisan Suci— 
nilai tulisan suci.

  b Ef. 1:18;  
A&P 76:10, 12, 19.

  c Yes. 11:2.
  d PTS Roh.
 12 a A&P 76:69–70.
  b A&P 6:13; 51:19; 

76:51–53.
 13 a PTS kurban.
  b mat. 5:10–12.
 14 a Eter 12:4;  

moro. 7:3, 40–44. 
PTS Harapan.

  b PTS kebangkitan.
  c PTS kasih karunia.
  d PTS ke-Allah-an—

Allah Bapa.
  e PTS Anak Tunggal.

 15 a Yes. 51:11;  
Alma 40:12.

 16 a luk. 23:43;  
Alma 40:11–12. 
PTS Firdaus.

  b morm. 9:13.
 17 a 2 ne. 9:10–13.
  b Yeh. 37:1–14.
  c A&P 93:33–34. 
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tidak pernah lagi akan dipisahkan, 
agar mereka boleh menerima suatu 
kegenapan d sukacita.

18 Saat kerumunan besar ini me-
nunggu dan bercakap-cakap, ber-
sukacita dalam jam pembebasan 
mereka dari rantai kematian, Putra 
Allah menampakkan diri, memak-
lumkan a kemerdekaan kepada para 
tawanan yang telah setia;

19 Dan di sana Dia a mengkhot-
bahkan kepada mereka b injil abadi, 
ajaran tentang kebangkitan dan 
penebusan umat manusia dari c keja-
tuhan, dan dari dosa-dosa individu 
dengan syarat-syarat d pertobatan.

20 Tetapi kepada yang a jahat Dia 
tidak pergi, dan di antara yang fasik 
dan yang tidak bertobat yang telah 
b menodai diri mereka saat dalam 
daging, suara-nya tidak diangkat;

21 Tidak juga yang memberontak 
yang menolak kesaksian dan per-
ingatan para nabi zaman dahulu 
melihat kehadiran-nya, tidak juga 
memandang muka-nya.

22 Di mana mereka ini berada, a ke-
gelapan berkuasa, tetapi di antara 
yang saleh ada b kedamaian;

23 Dan para orang suci bersukacita 
dalam a penebusan mereka, dan 
menekukkan b lutut dan mengakui 
Putra Allah sebagai Penebus dan 

Pembebas mereka dari kematian 
dan c rantai neraka.

24 Air muka mereka bersinar, 
dan a cahaya dari kehadiran Tuhan 
berdiam di atas diri mereka, dan 
mereka b menyanyikan puji-pujian 
bagi nama kudus-nya.

25 Aku takjub, karena aku me-
ngerti bahwa Juruselamat mele-
watkan kira-kira tiga tahun dalam 
pelayanan-nya di antara orang-
orang Yahudi dan mereka dari bani 
israel, berikhtiar untuk mengajarkan 
mereka injil abadi dan memanggil 
mereka pada pertobatan;

26 namun, terlepas dari pekerjaan-
nya yang dahsyat, dan mukjizat, 
dan pemakluman kebenaran, dalam 
a kuasa dan wewenang yang besar, 
hanya ada sedikit yang menyimak 
suara-nya, dan bersukacita dalam 
hadirat-nya, dan menerima kese-
lamatan dari tangan-nya.

27 Tetapi pelayanan-nya di antara 
mereka yang mati terbatas pada 
a waktu singkat yang berselang 
antara penyaliban dan kebangkitan-
nya;

28 Dan aku bertanya-tanya akan 
kata-kata Petrus—dimana dia me-
ngatakan bahwa Putra Allah ber-
khotbah kepada roh-roh di dalam 
tahanan, yang kadang-kadang tidak 

 17 d PTS Sukacita.
 18 a Yes. 61:1.  

PTS keselamatan bagi 
yang mati.

 19 a A&P 76:72–74.
  b PTS injil.
  c PTS kejatuhan Adam 

dan Hawa.
  d PTS Pertobatan.
 20 a Alma 40:13–14. 

PTS Jahat, kejahatan; 

neraka.
  b 1 ne. 10:21.
 22 a PTS kegelapan 

Rohani.
  b PTS Damai, 

kedamaian.
 23 a PTS Rencana 

Penebusan.
  b Rm. 14:11;  

mosia 27:31.
  c 2 ne. 1:13;  

Alma 12:11.
 24 a mzm. 104:1–2;  

Yes. 60:19;  
Why. 22:5;  
JS—S 1:17.  
PTS Terang kristus.

  b PTS Bernyanyi.
 26 a 1 ne. 11:28.
 27 a mrk. 8:31. 
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patuh, ketika suatu kali kepanjang-
sabaran Allah menunggu pada masa 
nuh—dan bagaimana itu mungkin 
bagi-nya untuk berkhotbah kepada 
roh-roh itu dan melaksanakan kerja 
yang perlu di antara mereka dalam 
waktu yang demikian singkat.

29 Dan ketika aku bertanya-tanya, 
mataku dibukakan, dan penger-
tianku a dihidupkan, dan aku merasa 
bahwa Tuhan tidaklah pergi secara 
pribadi ke antara yang jahat dan 
yang tidak patuh yang telah me-
nolak kebenaran, untuk mengajar 
mereka;

30 Tetapi lihatlah, dari antara yang 
saleh, Dia mengatur kekuatan-nya 
dan menetapkan para utusan, yang 
dikenakan a kuasa dan wewenang, 
dan memberi mereka kewenangan 
untuk pergi dan membawa terang 
injil kepada mereka yang berada 
dalam b kegelapan, bahkan kepada 
c semua roh manusia; dan demiki-
anlah injil dikhotbahkan kepada 
yang mati.

31 Dan para utusan terpilih itu 
pergi untuk memaklumkan a hari 
Tuhan yang dapat diterima dan 
mempermaklumkan b kemerdekaan 
kepada para tawanan yang terikat, 
bahkan kepada semua yang akan 
bertobat dari dosa-dosa mereka dan 
menerima injil.

32 Demikianlah injil dikhotbahkan 
kepada mereka yang telah a mati da-
lam dosa-dosa mereka, tanpa suatu 
b pengetahuan tentang kebenaran, 
atau dalam pelanggaran, setelah 
menolak para nabi.

33 Orang-orang ini diajarkan a iman 
kepada Allah, pertobatan dari dosa, 
b baptisan perwakilan untuk c peng-
ampunan akan dosa-dosa, d karunia 
Roh kudus melalui penumpangan 
tangan,

34 Dan segala asas injil yang lain 
yang perlu bagi mereka untuk 
diketahui supaya menjadikan diri 
mereka memenuhi syarat agar 
mereka boleh a dihakimi menurut 
manusia dalam daging, tetapi hidup 
menurut Allah di dalam roh.

35 Dan demikianlah itu dising-
kapkan di antara yang mati, baik 
kecil maupun besar, yang tidak 
saleh seperti juga yang setia, bahwa 
penebusan telah didatangkan me-
lalui a pengurbanan Putra Allah di 
atas b salib.

36 Demikianlah disingkapkan 
bahwa Penebus kita melewatkan 
waktu-nya selama persinggah-
an-nya di dunia roh, memberi 
petunjuk dan mempersiapkan 
roh-roh yang setia dari para a nabi 
yang telah bersaksi tentang Dia 
dalam daging;

 29 a A&P 76:12.
 30 a luk. 24:49.
  b PTS kegelapan 

Rohani.
  c A&P 1:2.
 31 a Yes. 61:2;  

luk. 4:17–19.
  b PTS kemerdekaan.
 32 a Yoh. 8:21–24.
  b A&P 128:5. 

PTS Pengetahuan.
 33 a Pk 1:4. PTS iman.
  b PTS Baptis,  

Baptisan—Baptisan 
bagi yang mati; Tata 
Cara—Tata cara 
perwakilan.

  c PTS Pengampunan 
akan Dosa-Dosa.

  d PTS karunia Roh 

kudus.
 34 a PTS Penghakiman 

Terakhir.
 35 a Alma 34:9–16. 

PTS kurban; 
Pendamaian.

  b PTS Penyaliban; Salib.
 36 a A&P 138:57.
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37 Agar mereka boleh membawa 
pesan penebusan kepada semua 
yang mati, kepada siapa Dia tidak 
dapat pergi secara pribadi, karena 
a pemberontakan dan pelanggaran 
mereka, agar mereka melalui pela-
yanan para hamba-nya juga boleh 
mendengar firman-nya.

38 Di antara orang-orang hebat 
dan perkasa yang dihimpun di 
jemaat besar orang saleh ini ada 
Bapa a Adam, Yang lanjut Usianya 
dan bapa dari semuanya,

39 Dan ibu a Hawa kita yang mulia, 
bersama banyak dari para putrinya 
yang setia yang telah hidup sepan-
jang zaman dan menyembah Allah 
yang sejati dan hidup.

40 a Habel, b martir yang pertama, 
berada di sana, dan adik laki-lakinya 
c Set, salah seorang yang perkasa, 
yang dalam d kepersisan rupa de-
ngan ayahnya, Adam.

41 a nuh, yang memberikan per-
ingatan akan air bah; b Sem, c imam 
tinggi yang agung; d Abraham, bapa 
dari yang setia; e ishak, f Yakub, dan 
musa, sang g pemberi hukum israel 
yang hebat;

42 Dan a Yesaya, yang memak-
lumkan melalui nubuat bahwa 

Penebus diurapi untuk mengikat 
yang hancur hati, untuk memper-
maklumkan kemerdekaan kepada 
para b tawanan, dan pembukaan 
c tahanan bagi mereka yang terikat, 
juga berada di sana.

43 Selain itu, a Yehezkiel, yang 
diperlihatkan dalam penglihatan 
lembah besar penuh b tulang-tulang 
kering, yang akan dibalut dengan 
daging, untuk tampil lagi dalam 
c kebangkitan orang mati, jiwa-jiwa 
yang hidup;

44 a Daniel, yang melihat sebelum-
nya dan meramalkan penegakan 
b kerajaan Allah pada zaman akhir, 
yang tidak akan pernah lagi dihan-
curkan tidak juga diberikan kepada 
umat lain;

45 a Elias, yang berada bersama 
musa di atas gunung b Perubahan 
Rupa;

46 Dan a maleakhi, nabi yang ber-
saksi tentang kedatangan b Elia—
tentang siapa juga moroni berbicara 
kepada nabi Joseph Smith, memak-
lumkan bahwa dia akan datang 
sebelum pengantaran c hari Tuhan 
yang besar dan mengerikan—juga 
berada di sana.

47 nabi Elia akan menanamkan 

 37 a A&P 138:20. 
PTS Pemberontakan.

 38 a PTS Adam.
 39 a musa 4:26. PTS Hawa.
 40 a PTS Habel.
  b PTS martir.
  c PTS Set.
  d kej. 5:3; musa 6:10.
 41 a PTS nuh, Bapa 

Bangsa dalam 
Alkitab.

  b PTS Sem.
  c PTS imam Tinggi.

  d kej. 17:1–8. 
PTS Abraham.

  e kej. 21:1–5.  
PTS ishak.

  f kej. 35:9–15. 
PTS Yakub, Putra 
ishak.

  g PTS musa.
 42 a PTS Yesaya.
  b Yes. 61:1–2.
  c PTS neraka.
 43 a PTS Yehezkiel.
  b Yeh. 37:1–14.

  c PTS kebangkitan.
 44 a PTS Daniel.
  b Dan. 2:44–45.  

PTS kerajaan Allah.
 45 a PTS Elias.
  b PTS Perubahan Rupa.
 46 a mal. 4:5–6; 

JS—S 1:36–39. 
PTS maleakhi.

  b A&P 110:13–15. 
PTS Elia.

  c PTS kedatangan 
kedua Yesus kristus.
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dalam a hati anak-anak janji-janji 
yang dibuat kepada leluhur 
mereka,

48 memberikan bayangan tentang 
a pekerjaan besar yang akan dila-
kukan di dalam b bait suci-bait suci 
Tuhan pada c dispensasi kegenapan 
zaman, untuk penebusan orang 
mati, dan d pemeteraian anak-anak 
kepada orang tua mereka, agar 
jangan seluruh bumi dihantam 
dengan kutukan dan sepenuhnya 
dilenyapkan pada kedatangan-
nya.

49 Semua ini dan banyak lagi, 
bahkan para a nabi yang berdiam 
di antara orang-orang nefi dan 
bersaksi tentang kedatangan Putra 
Allah, berbaur di dalam pertemuan 
yang besar itu dan menunggu bagi 
pembebasan mereka,

50 karena yang mati telah meman-
dang ketidakhadiran yang lama a roh 
mereka dari tubuh mereka sebagai 
suatu b penawanan.

51 mereka ini Tuhan ajar, dan 
memberikan mereka a kuasa untuk 
tampil, setelah kebangkitan-nya 
dari yang mati, untuk masuk ke 
dalam kerajaan Bapa-nya, di sana 
untuk dimahkotai dengan b keba-
kaan dan c kehidupan kekal,

52 Dan melanjutkan sejak itu kerja 

mereka sebagaimana telah dijanjikan 
oleh Tuhan, dan menjadi pengambil 
bagian akan segala a berkat yang 
disimpan dalam cadangan bagi 
mereka yang mengasihi-nya.

53 nabi Joseph Smith, dan ayahku, 
Hyrum Smith, Brigham Young, John 
Taylor, Wilford Woodruff, dan roh-
roh pilihan lain yang a dicadangkan 
untuk tampil pada kegenapan za-
man untuk mengambil bagian da-
lam meletakkan b landasan pekerjaan 
zaman akhir yang besar,

54 mencakup pembangunan bait 
suci-bait suci dan pelaksanaan tata 
cara-tata cara di dalamnya untuk 
penebusan a orang mati, juga ada 
di dunia roh.

55 Aku mengamati bahwa mereka 
juga berada di antara yang a mulia 
dan agung yang b dipilih pada awal-
nya untuk menjadi penguasa di 
dalam gereja Allah.

56 Bahkan sebelum mereka lahir, 
mereka, bersama banyak yang 
lain, menerima pelajaran-pelajaran 
pertama mereka di dunia roh dan 
a dipersiapkan untuk tampil pada 
b waktu yang tepat bagi Tuhan untuk 
bekerja di dalam c kebun anggur-nya 
demi keselamatan jiwa manusia.

57 Aku melihat bahwa para a pe-
natua yang setia pada dispensasi 

 47 a A&P 128:17.
 48 a PTS keselamatan bagi 

yang mati.
  b PTS Bait Suci.
  c PTS Dispensasi.
  d PTS keluarga—

keluarga kekal; 
Pemeteraian.

 49 a Hel. 8:19–22.
 50 a PTS Roh.
  b A&P 45:17.

 51 a 1 kor. 6:14;  
Alma 40:19–21.

  b PTS Baka, kebakaan.
  c A&P 29:43.  

PTS kehidupan 
kekal.

 52 a Yes. 64:4;  
1 kor. 2:9;  
A&P 14:7.

 53 a PTS Prapenahbisan.
  b A&P 64:33.

 54 a PTS Tata Cara—Tata 
cara perwakilan.

 55 a Abr. 3:22–24.
  b PTS Prapenahbisan.
 56 a Ayb. 38:4–7;  

Alma 13:3–7.
  b kis. 17:24–27.
  c Yakub 6:2–3.  

PTS kebun Anggur 
Tuhan.

 57 a PTS Penatua.
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ini, ketika mereka meninggalkan 
kehidupan fana, melanjutkan kerja 
mereka dalam pengkhotbahan injil 
pertobatan dan penebusan, melalui 
pengurbanan Putra Tunggal Bapa, 
di antara mereka yang berada da-
lam b kegelapan dan di bawah pe-
nawanan dosa di dunia roh orang 
mati yang besar.

58 Orang mati yang bertobat akan 
a ditebus, melalui kepatuhan pada 
b tata cara-tata cara rumah Allah,

59 Dan setelah mereka membayar 

hukuman dari pelanggaran mereka, 
dan a dibasuh bersih, akan menerima 
pahala menurut b pekerjaan mereka, 
karena mereka adalah ahli waris 
keselamatan.

60 Demikianlah penglihatan ten-
tang penebusan orang mati di-
ungkapkan kepadaku, dan aku 
memberikan kesaksian, dan aku 
tahu bahwa kesaksian ini adalah 
a benar, melalui berkat dari Tuhan 
dan Juruselamat kita, Yesus kristus, 
demikianlah. Amin.

mAklUmAT RESmi—1

Kepada yang Berkepentingan:

Pemberitaan pers yang telah dikeluarkan untuk tujuan politik, dari Salt 
lake City, yang telah secara luas diberitakan, dengan menyatakan bahwa 
komisi Utah, dalam laporan terkini mereka kepada menteri Dalam negeri, 
menduga bahwa pernikahan jamak masih resmi dilangsungkan dan bahwa 
empat puluh atau lebih pernikahan yang seperti itu telah diadakan di Utah 
sejak Juni lalu atau selama tahun lalu, juga bahwa dalam khotbah-khotbah 
di depan umum para pemimpin gereja telah mengajarkan, mendorong 
dan mendesak kelanjutan dari praktik poligami—

Saya, oleh karena itu, sebagai Presiden gereja Yesus kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman Akhir, dengan ini, dengan cara yang paling khusyuk, 
memaklumkan bahwa dakwaan-dakwaan ini adalah salah. kami tidak 
mengajarkan poligami atau pernikahan jamak, tidak juga mengizinkan 
siapa pun untuk masuk ke dalam praktiknya, dan saya menyangkal bahwa 
empat puluh atau jumlah lain berapa pun dari pernikahan jamak selama 
periode itu telah resmi dilangsungkan di dalam Bait Suci-Bait Suci kami 
atau di dalam tempat lain mana pun di Teritorial ini.

Satu kasus telah dilaporkan, dimana pihak-pihak itu menduga bahwa 
pernikahan itu dilaksanakan di dalam Wisma Pemberkahan, di Salt lake 
City, pada musim Semi 1889, tetapi saya belum bisa mendapat tahu siapa 
yang melaksanakan upacara itu; apa pun yang dilakukan dalam masalah 
ini adalah tanpa sepengetahuan saya. Sebagai akibat dari dugaan kejadian 

 57 b PTS neraka.
 58 a PTS Penebusan.
  b PTS Tata Cara.

 59 a Alma 5:17–22. 
PTS mengampuni.

  b PTS Pekerjaan.

 60 a PTS kebenaran.



ini Wisma Pemberkahan telah, melalui petunjuk saya, dibongkar tanpa 
penundaan.

Sejauh hukum telah diundangkan oleh kongres melarang pernikahan 
jamak, yang hukum itu telah dinyatakan berdasarkan undang-undang 
dasar oleh mahkamah tertinggi, saya dengan ini memaklumkan maksud 
saya untuk tunduk pada hukum itu, dan untuk menggunakan pengaruh 
saya terhadap para anggota gereja yang saya ketuai untuk meminta me-
reka melakukan juga demikian.

Tidak ada apa pun dalam ajaran saya kepada gereja atau dalam ajaran 
teman-teman sejawat saya, selama waktu yang dimaksudkan, yang dapat 
secara masuk akal ditafsirkan untuk menanamkan atau mendorong po-
ligami; dan ketika Penatua gereja siapa pun telah menggunakan bahasa 
yang tampaknya menyampaikan ajaran apa pun yang demikian, dia telah 
dengan cepat ditegur. Dan saya sekarang di depan umum memaklum-
kan bahwa nasihat saya kepada Orang Suci Zaman Akhir adalah untuk 
menjauhkan diri dari mengadakan pernikahan apa pun yang dilarang 
oleh hukum negara.

WilFORD WOODRUFF
Presiden gereja Yesus kristus  

dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir.

Presiden lorenzo Snow menyampaikan yang berikut:

“Saya mengusulkan bahwa, mengakui Wilford Woodruff sebagai Presiden 
gereja Yesus kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, dan satu-satunya 
orang di atas bumi pada waktu sekarang yang memegang kunci-kunci 
tata cara pemeteraian, kita menganggap dia diwenangkan sepenuhnya 
berdasarkan atas jabatannya untuk menerbitkan manifesto yang telah 
dibacakan dalam pendengaran kita, dan yang tertanggal 24 September 
1890, dan bahwa sebagai gereja yang dalam konferensi Umum dihimpun, 
kita menerima maklumatnya mengenai pernikahan jamak sebagai yang 
berwenang dan mengikat.”

Pemungutan suara untuk mendukung usulan terdahulu terjadi  
secara bulat.

Salt lake City, Utah, 6 Oktober 1890.
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CUPlikAn DARi TigA CERAmAH OlEH  
PRESiDEn WilFORD WOODRUFF  

PERiHAl mAniFESTO

Tuhan tidak akan pernah mengizinkan saya atau orang lain siapa pun yang berdiri sebagai 
Presiden gereja ini untuk menyesatkan Anda. itu tidaklah ada dalam rencana. itu tidaklah 
ada dalam pikiran Allah. Jika saya mengusahakan itu, Tuhan akan mengeluarkan saya 
dari tempat saya, dan demikian juga akan Dia lakukan terhadap siapa pun yang berusaha 
untuk menyesatkan anak-anak manusia dari sabda ilahi Allah dan dari kewajiban mereka. 
(konferensi Umum Setengah-Tahunan gereja keenam puluh satu, Senin, 6 Oktober 1890, 
Salt lake City, Utah. Dilaporkan dalam Deseret Evening news, 11 Oktober 1890, hlm. 2.)

Tidaklah masalah siapa yang hidup atau siapa yang mati, atau siapa yang dipanggil untuk 
memimpin gereja ini, mereka harus memimpinnya melalui ilham Allah Yang mahakuasa. 
Jika mereka tidak melakukannya dengan cara itu, mereka tidak dapat melakukannya sama 
sekali. …

Saya telah memperoleh beberapa wahyu akhir-akhir ini, dan yang sangat penting bagi 
saya, dan saya akan memberi tahu Anda apa yang telah Tuhan firmankan kepada saya. 
Biarlah saya membawa pikiran Anda pada apa yang diistilahkan dengan manifesto. …

Tuhan telah memberi tahu saya untuk mengajukan kepada Orang Suci Zaman Akhir 
sebuah pertanyaan, dan Dia juga memberi tahu saya bahwa jika mereka akan mendengar-
kan pada apa yang saya katakan kepada mereka dan menjawab pertanyaan yang diajukan 
kepada mereka, oleh Roh dan kuasa Allah, mereka semua akan menjawab yang serupa, 
dan mereka semua akan percaya yang serupa perihal masalah ini.

Pertanyaannya adalah ini: manakah jalan yang paling bijak bagi Orang Suci Zaman 
Akhir untuk dituruti—melanjutkan berusaha untuk mempraktikkan pernikahan jamak, 
dengan hukum negara ini menentangnya dan pertentangan dari enam puluh juta orang, 
dan dengan risiko penyitaan dan kehilangan seluruh Bait Suci, dan penghentian segala tata 
cara di dalamnya, baik bagi yang hidup maupun yang mati, dan penahanan Presidensi 
Utama dan Dua Belas dan kepala-kepala keluarga di dalam gereja, dan penyitaan harta 
milik pribadi umat ini (yang semua ini dengan sendirinya akan menghentikan praktik 
itu); atau, setelah melakukan dan menderita apa yang telah kita alami melalui penganutan 
kita pada asas ini untuk menghentikan praktik itu dan tunduk pada hukum, dan dengan 
melakukan demikian membiarkan para nabi, Rasul dan ayah di rumah, sehingga mereka 
dapat memberi petunjuk kepada umat ini dan melaksanakan kewajiban gereja, dan juga 
membiarkan Bait Suci-Bait Suci dalam tangan para Orang Suci, sehingga mereka dapat 
melaksanakan tata cara-tata cara injil, baik bagi yang hidup maupun yang mati?

Tuhan memperlihatkan kepada saya melalui penglihatan dan wahyu persis apa yang 
akan terjadi jika kita tidak menghentikan praktik ini. Jika kita tidak menghentikannya, 
Anda tidak akan memerlukan … para pria siapa pun di dalam bait suci di logan ini; karena 
semua tata cara akan dihentikan di seluruh tanah Sion. kekacauan akan berkuasa di seluruh 
israel, dan banyak pria akan dijadikan tahanan. kesusahan ini akan datang ke atas seluruh 
gereja, dan kita akan dipaksa untuk menghentikan praktik itu. Sekarang, pertanyaannya 
adalah, apakah itu hendaknya dihentikan dengan cara ini, atau dengan cara yang telah 
Tuhan nyatakan kepada kita, dan membiarkan para nabi dan Rasul dan ayah kita sebagai 
orang-orang bebas, dan bait suci-bait suci dalam tangan umat ini, sehingga yang mati boleh 
ditebus. Suatu jumlah yang besar telah dibebaskan dari rumah tahanan di dunia roh oleh 
umat ini, dan akankah pekerjaan ini berlanjut atau berhenti? inilah pertanyaan yang saya 
sampaikan di hadapan Orang Suci Zaman Akhir. Anda harus menilai bagi diri Anda. Saya 
ingin Anda untuk menjawabnya bagi diri Anda. Saya tidak akan menjawabnya; tetapi saya 
mengatakan kepada Anda bahwa itulah persisnya kondisi yang kita sebagai suatu umat 
akan alami jika kita tidak mengambil jalan yang telah kita ambil.
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… Saya melihat persis apa yang akan terjadi jika tidak ada sesuatu yang dilakukan. 
Saya telah merasakan roh ini di atas diri saya untuk waktu yang lama. Tetapi saya ingin 
mengatakan ini: Saya akan membiarkan seluruh bait suci lepas dari tangan kita; saya 
sendiri akan pergi ke tahanan, dan membiarkan setiap pria lain pergi ke sana, jika Allah 
surga tidak memerintahkan saya untuk melakukan apa yang telah saya lakukan; dan 
ketika jamnya datang ketika saya diperintahkan untuk melakukan itu, semuanya jelas 
bagi saya. Saya pergi ke hadapan Tuhan, dan saya menuliskan apa yang Tuhan beri tahu 
untuk saya tuliskan. …

Saya meninggalkan ini bersama Anda, untuk Anda renungkan dan pertimbangkan. Tuhan 
sedang bekerja beserta kita. (konferensi Pasak Cache, logan, Utah, minggu, 1 november 
1891. Dilaporkan dalam Deseret Weekly, 14 november 1891.)

Sekarang, saya akan memberi tahu Anda apa yang dinyatakan kepada saya dan apa 
yang Putra Allah laksanakan dalam hal ini. … Segala sesuatu ini akan terjadi, sebagaimana 
Allah Yang mahakuasa hidup, jika manifesto itu tidak diberikan. Oleh karena itu, Putra 
Allah merasa cenderung untuk menjadikan hal itu disampaikan kepada gereja dan kepada 
dunia untuk tujuan dalam pikiran-nya sendiri. Tuhan telah menetapkan penegakan Sion. 
Dia telah menetapkan penyelesaian bait suci ini. Dia telah menetapkan bahwa keselamatan 
dari yang hidup dan yang mati akan diberikan di lembah-lembah pegunungan ini. Dan 
Allah Yang mahakuasa menetapkan bahwa iblis tidak akan menghalanginya. Jika Anda 
dapat mengerti itu, itulah kunci baginya. (Dari sebuah khotbah pada sesi keenam dari 
pendedikasian Bait Suci Salt lake, April 1893. naskah ketikan dari layanan Pendedikasian, 
Arsip, Departemen Sejarah gereja, Salt lake City, Utah.)

mAklUmAT RESmi—2

Kepada yang Berkepentingan:

Pada tanggal 30 September 1978, di Konferensi Umum Setengah-Tahunan 
Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir ke-148, yang beri-
kut ini disampaikan oleh Presiden N. Eldon Tanner, Penasihat Pertama dalam 
Presidensi Utama Gereja:

Pada awal Juni tahun ini, Presidensi Utama mengumumkan bahwa 
sebuah wahyu telah diterima oleh Presiden Spencer W. kimball menga-
runiakan berkat-berkat imamat dan bait suci kepada semua anggota 
laki-laki gereja yang layak. Presiden kimball telah meminta agar saya 
memberi tahu konferensi bahwa setelah dia menerima wahyu ini, yang 
datang kepadanya setelah meditasi dan doa yang berkepanjangan di 
dalam ruang-ruang sakral bait suci yang kudus, dia menyampaikannya 
kepada para penasihatnya, yang menerimanya dan menyetujuinya. itu 
kemudian disampaikan kepada kuorum Dua Belas Rasul, yang dengan 
suara bulat menyetujuinya, dan sesudah itu disampaikan kepada seluruh 
Pembesar Umum yang lain, yang demikian juga menyetujuinya dengan 
suara bulat.

Presiden kimball telah meminta agar saya sekarang membacakan  
surat ini:
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8 Juni 1978
kepada seluruh pejabat keimamatan umum dan lokal dari gereja Yesus 
kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir di seluruh dunia:

Saudara-saudara terkasih,
ketika kami telah menyaksikan perluasan pekerjaan Tuhan di atas bumi, 

kami bersyukur bahwa orang-orang dari banyak bangsa telah menanggapi 
pesan injil yang dipulihkan, dan telah bergabung dengan gereja dalam 
jumlah yang terus-menerus bertambah. ini, sebaliknya, telah mengilhami 
kami dengan hasrat untuk mengaruniakan kepada setiap anggota gereja 
yang layak segala hak istimewa dan berkat yang injil sediakan.

Sadar akan janji-janji yang dibuat oleh para nabi dan presiden gereja 
yang telah mendahului kami agar pada suatu masa, dalam rencana ke-
kal Allah, semua dari saudara-saudara kita yang layak boleh menerima 
imamat, dan menyaksikan kesetiaan mereka yang darinya imamat telah 
ditahan, kami telah memohon lama dan dengan sungguh-sungguh demi 
kepentingan mereka ini, saudara-saudara kita yang setia, melewatkan 
berjam-jam di dalam Ruang Atas Bait Suci memohon kepada Tuhan untuk 
bimbingan ilahi.

Dia telah mendengar doa-doa kami, dan melalui wahyu telah mengu-
kuhkan bahwa hari yang lama dijanjikan itu telah datang ketika setiap pria 
yang setia, yang layak di dalam gereja boleh menerima imamat kudus, 
dengan kuasa untuk menjalankan wewenang ilahinya, dan menikmati 
bersama orang-orang yang dikasihinya setiap berkat yang mengalir 
darinya, termasuk berkat-berkat bait suci. Sesuai dengan itu, semua ang-
gota laki-laki gereja yang layak boleh ditahbiskan pada imamat tanpa 
memandang ras atau warna kulit. Para pemimpin imamat diberi petunjuk 
untuk mengikuti kebijakan untuk dengan hati-hati mewawancarai semua 
calon untuk penahbisan apakah pada imamat Harun ataupun melkisedek 
untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditegakkan 
untuk kelayakan.

kami memaklumkan dengan kesungguhan bahwa Tuhan sekarang telah 
menyingkapkan kehendak-nya untuk pemberkatan semua anak-nya di 
seluruh bumi yang mau menyimak suara para hamba-nya yang berwenang, 
dan mempersiapkan diri mereka untuk menerima setiap berkat injil.

Hormat kami,

Spencer W. kimball
n. Eldon Tanner
marion g. Romney

Presidensi Utama
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mengakui Spencer W. kimball sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, dan 
presiden dari gereja Yesus kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, 
diusulkan agar kita sebagai pertemuan perwakilan jemaat menerima 
wahyu ini sebagai firman dan kehendak Tuhan. Semua yang mendukung 
silakan menandakannya dengan mengangkat tangan kanan Anda. Siapa 
pun yang menentang dengan tanda yang sama.

Pemungutan suara untuk mendukung usulan terdahulu terjadi secara bulat 
terhadap penerimaannya.

Salt lake City, Utah, 30 September 1978.
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Mutiara 
yang Sangat 

Berharga
SelekSi dari Wahyu,  

TerjeMahan, dan naraSi  

joSeph SMiTh  

naBi, pelihaT, dan peWahyu yang perTaMa Bagi  

gereja yeSuS kriSTuS dari  

orang-orang Suci ZaMan akhir





prakaTa

Mutiara yang Sangat Berharga adalah seleksi materi pilihan bertal-
ian dengan banyak aspek penting tentang kepercayaan dan ajaran 

gereja yesus kristus dari orang-orang Suci Zaman akhir. Materi ini 
dihasilkan oleh nabi joseph Smith dan diterbitkan dalam terbitan ber-
kala gereja pada zamannya.

kumpulan pertama materi yang berjudul Mutiara yang Sangat Ber-
harga dibuat pada tahun 1851 oleh penatua Franklin d. richards, pada  
waktu itu seorang anggota dewan dua Belas dan presiden Misi Britania. 
Tujuannya adalah untuk menjadikan lebih mudah diperoleh beberapa  
pasal penting yang memiliki peredaran terbatas pada masa joseph Smith. 
ketika keanggotaan gereja meningkat di seluruh eropa dan amerika,  
ada suatu kebutuhan untuk membuat materi ini tersedia. Mutiara yang  
Sa ngat Berharga mengalami penggunaan yang luas dan sesudah itu men-
jadi sebuah kitab standar dari gereja melalui tindakan presidensi utama 
dan konferensi umum di Salt lake city pada tanggal 10 oktober 1880.

Beberapa revisi telah dibuat dalam isi sebagaimana kebutuhan gereja 
telah tuntut. pada tahun 1878 penggalan-penggalan kitab Musa yang  
tidak termuat dalam edisi pertama ditambahkan. pada 1902 bagian- 
bagian tertentu dari Mutiara yang Sangat Berharga yang mengulang  
materi yang juga diterbitkan dalam ajaran dan perjanjian dihapus. pe-
nataan ke dalam pasal dan ayat, dengan catatan kaki, dilakukan pada 
tahun 1902. Terbitan pertama dalam halaman berkolom ganda, dengan 
indeks, adalah pada tahun 1921. Tidak ada perubahan lain dibuat sampai 
april 1976, ketika dua butir wahyu ditambahkan. pada tahun 1979 dua 
butir ini dikeluarkan dari Mutiara yang Sangat Berharga dan ditempat-
kan dalam ajaran dan perjanjian, yang itu saat ini tampil sebagai bagian 
137 dan 138. dalam edisi saat ini beberapa perubahan telah dibuat untuk 
membawa teks tersebut ke dalam kesepadanan dengan dokumen-doku-
men yang lebih awal.

Berikut adalah prakata singkat tentang isi yang saat ini:
Seleksi dari Kitab Musa. Suatu kutipan dari kitab kejadian dari terjemah an 

joseph Smith terhadap alkitab, yang dia mulai pada bulan juni 1830  
(History of the Church, 1:98–101, 131–139)

Kitab Abraham. Suatu terjemahan dari beberapa papirus Mesir yang 
jatuh ke dalam tangan joseph Smith pada tahun 1835, memuat tulisan Bapa 
Bangsa abraham. Terjemahan itu diterbitkan secara bersambung dalam 
Times and Seasons mulai tanggal 1 Maret 1842, di nauvoo, illinois (History 
of the Church, 4:519–534).

iii



Joseph Smith—Matius. Suatu kutipan dari kesaksian Matius dalam terje-
mahan joseph Smith terhadap alkitab (lihat ajaran dan perjanjian 45:60–61 
mengenai suruhan ilahi untuk memulai penerjemahan perjanjian Baru).

Joseph Smith—Sejarah. cuplikan dari kesaksian dan sejarah resmi  
joseph Smith, yang dia persiapkan pada tahun 1838 dan yang diterbitkan 
secara bersambung dalam Times and Seasons di nauvoo, illinois, mulai 
tanggal 15 Maret 1842 (History of the Church, 1:1–44).

Pasal-Pasal Kepercayaan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci  
Zaman Akhir. Suatu pernyataan oleh joseph Smith diterbitkan dalam 
Times and Seasons tanggal 1 Maret 1842, bersama dengan sejarah singkat 
gereja yang secara populer dikenal sebagai Surat Wentworth (History of 
the Church, 4:535–541).
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Seleksi dari Kitab Musa

Kutipan dari terjemahan Alkitab sebagaimana diungkapkan kepada 
Joseph Smith sang Nabi, Juni 1830–Februari 1831.

PaSal 1

(Juni 1830)
Allah mengungkapkan diri-Nya ke-
pada Musa—Musa diubah rupa—
Dia dihadapi oleh Setan—Musa 
melihat banyak dunia yang dihu-
ni—Dunia-dunia yang tak terhitung 
jumlahnya diciptakan oleh Sang 
Putra—Pekerjaan dan kemuliaan 
Allah adalah untuk mendatangkan 
kebakaan dan kehidupan kekal bagi 
manusia.

FirMan allah, yang Dia a fir-
mankan kepada b Musa pada 

waktu ketika Musa diangkat 
ke sebuah gunung yang amat 
tinggi,

2 Dan dia a melihat allah b berha-
dapan muka, dan dia berbincang 
dengan-nya, dan c kemuliaan 
allah berada di atas diri Musa; 
oleh karena itu Musa dapat d ber-
tahan di hadirat-nya.

3 Dan allah berfirman kepada 

Musa, memfirmankan: lihatlah, 
aku adalah Tuhan allah Yang 
a Mahakuasa, dan b Tanpa akhir 
adalah nama-Ku; karena aku 
tanpa awal hari atau akhir tahun; 
dan bukankah ini tanpa akhir?

4 Dan, lihatlah, engkau adalah 
putra-Ku; karenanya a pandang-
lah, dan aku akan perlihatkan ke-
padamu hasil karya b tangan-Ku; 
tetapi tidak semuanya, karena 
c pekerjaan-Ku tanpa d akhir, dan 
juga e firman-Ku, karena itu tidak 
pernah berhenti.

5 Karenanya, tak seorang pun 
dapat melihat semua pekerja-
an-Ku, kecuali dia melihat segala 
kemuliaan-Ku; dan tak seorang 
pun dapat melihat segala ke-
muliaan-Ku, dan sesudahnya 
tetap tinggal dalam daging di 
atas bumi.

6 Dan aku memiliki suatu pe-
kerjaan bagimu, Musa, putra-Ku; 
dan engkau adalah dalam a kemi-
ripan dengan b anak Tunggal-Ku; 

1 1 a alma 12:30;  
Musa 1:42.

  b PTS Musa.
 2 a Kel. 3:6; 33:11;  

Yoh. 1:18; 6:46;  
Eter 3:6–16;  
Musa 1:11.  
TJS, Kel. 33:20, 23.

  b Bil. 12:6–8;  
Ul. 34:10;  
a&P 17:1.

  c Ul. 5:24;  

Musa 1:13–14, 25. 
PTS Kemuliaan.

  d PTS Perubahan rupa.
 3 a Why. 11:17; 19:6; 

1 ne. 1:14;  
a&P 121:4.  
PTS Ke-allah-an.

  b Yes. 63:16;  
a&P 19:9–12;  
Musa 7:35.  
PTS Tanpa akhir.

 4 a Musa 7:4.

  b Musa 7:32, 35–37.
  c Mzm. 40:6;  

a&P 76:114.
  d Mzm. 111:7–8;  

Musa 1:38.
  e 2 ne. 9:16;  

a&P 1:37–39. 
PTS Firman allah.

 6 a Kej. 1:26;  
Eter 3:14–15;  
Musa 1:13–16.

  b PTS anak Tunggal.



2Musa 1:7–14

dan anak Tunggal-Ku adalah 
dan akan menjadi c Juruselamat, 
karena Dia penuh dengan d kasih 
karunia dan e kebenaran; tetapi 
f tidak ada allah lain selain aku, 
dan segala sesuatu hadir bersa-
ma-Ku, karena aku g mengeta-
huinya semua.

7 Dan sekarang, lihatlah, hal 
yang satu ini aku perlihatkan 
kepadamu, Musa, putra-Ku, 
karena engkau berada di dunia, 
dan sekarang aku memperlihat-
kannya kepadamu.

8 Dan terjadilah bahwa Musa 
memandang, dan melihat a dunia 
yang di atasnya dia diciptakan; 
dan Musa b melihat dunia dan 
akhir darinya, dan semua anak 
manusia yang ada, dan yang 
telah diciptakan; tentang yang 
sama itu dia teramat c takjub dan 
terpukau.

9 Dan hadirat allah menarik 
diri dari Musa, sehingga kemu-
liaan-nya tidak berada di atas 
diri Musa; dan Musa ditinggal-
kan seorang diri. Dan ketika dia 
ditinggalkan seorang diri, dia 
jatuh ke tanah.

10 Dan terjadilah bahwa adalah 
untuk kurun waktu berjam-jam 
sebelum Musa menerima lagi 

a kekuatan alaminya seperti ma-
nusia; dan dia berkata kepada 
dirinya: Sekarang, karena alasan 
ini aku tahu bahwa manusia b bu-
kanlah apa-apa, yang hal itu tidak 
pernah aku kira.

11 Tetapi sekarang mataku sen-
diri telah melihat a allah; tetapi 
bukan b mata alamiku, tetapi mata 
rohaniku, karena mata alamiku 
tidak dapatlah melihat; karena 
aku akan c layu dan d mati di ha-
dirat-nya; tetapi kemuliaan-nya 
berada di atas diriku; dan aku 
melihat e muka-nya, karena aku 
f diubah rupa di hadapan-nya.

12 Dan terjadilah bahwa ketika 
Musa telah mengatakan perka-
taan ini, lihatlah, a Setan datang 
b menggodanya, mengatakan: 
Musa, putra manusia, sembah-
lah aku.

13 Dan terjadilah bahwa Musa 
memandang Setan dan berkata: 
Siapakah engkau? Karena lihat-
lah, aku adalah seorang a putra 
allah, dalam kemiripan de-
ngan anak Tunggal-nya; dan 
di manakah kemuliaanmu, se-
hingga aku mesti menyembah 
engkau?

14 Karena lihatlah, aku tidak 
dapat memandang allah, kecuali 

 6 c PTS Juruselamat.
  d Yoh. 1:14, 17;  

alma 13:9.  
PTS Kasih Karunia.

  e Musa 5:7.
  f 1 raj. 8:60;  

Yes. 45:5–18, 21–22.
  g 1 ne. 9:6;  

2 ne. 9:20;  
alma 18:32; 
a&P 38:1–2. 

PTS Mahatahu.
 8 a Musa 2:1.
  b Musa 1:27.
  c Mzm. 8:4–5.
 10 a Dan. 10:8, 17;  

1 ne. 17:47;  
alma 27:17;  
JS—S 1:20.

  b Dan. 4:35; Hel. 12:7.
 11 a PTS Ke-allah-an.
  b Musa 6:36;  

a&P 67:10–13.
  c Kel. 19:21.
  d Kel. 20:19.
  e Kej. 32:30; Musa 7:4.
  f Mat. 17:1–8.  

PTS Perubahan rupa.
 12 a Musa 4:1–4. PTS iblis.
  b Musa 6:49. 

PTS Godaan.
 13 a Mzm. 82:6;  

1 Yoh. 3:2; ibr. 12:9.
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kemuliaan-nya akan datang ke 
atas diriku, dan aku a diubah rupa 
di hadapan-nya. Tetapi aku da-
pat memandang engkau sebagai 
manusia alami. Bukankah demi-
kian, pastinya?

15 Terpujilah nama allahku, ka-
rena roh-nya belum sepenuhnya 
menarik diri dariku, bila tidak di 
manakah kemuliaanmu, karena 
itu adalah kegelapan bagiku? 
Dan aku dapat menilai antara 
engkau dan allah; karena allah 
berfirman kepadaku: a Sembahlah 
allah, karena Dia sajalah hendak-
nya engkau b layani.

16 Pergilah engkau dari sini, 
Setan; janganlah menipuku; ka-
rena allah berfirman kepadaku: 
Engkau berada dalam a kemiripan 
dengan anak Tunggal-Ku.

17 Dan Dia juga memberiku 
perintah-perintah ketika Dia 
memanggilku dari a semak yang 
terbakar, memfirmankan: b Min-
talah kepada allah dalam nama 
anak Tunggal-Ku, dan sembah-
lah aku.

18 Dan lagi Musa berkata: aku 
tidak akan berhenti untuk me-
minta kepada allah, aku memi-
liki hal-hal lain untuk ditanyakan 
dari-nya: karena kemuliaan-nya 
telah berada di atas diriku, kare-
nanya aku dapat menilai antara 
Dia dan engkau. Pergilah dari 
sini, Setan.

19 Dan sekarang, ketika Musa 
telah mengatakan perkataan 
ini, Setan berseru dengan su-
ara nyaring, dan mengumpat di 
atas tanah, dan memerintahkan, 
mengatakan: aku adalah a anak 
Tunggal, sembahlah aku.

20 Dan terjadilah bahwa Musa 
mulai takut dengan sangat; dan 
ketika dia mulai takut, dia me-
lihat kepahitan a neraka. Walau-
pun demikian, b meminta kepada 
allah, dia menerima kekuatan, 
dan dia memerintahkan, menga-
takan: Pergilah dariku, Setan, 
karena hanya satu allah ini akan 
aku sembah, yang adalah allah 
kemuliaan.

21 Dan sekarang, a Setan mulai 
gemetar, dan tanah berguncang; 
dan Musa menerima kekuatan, 
dan meminta kepada allah, me-
ngatakan: Dalam nama anak 
Tunggal, pergilah dari sini, 
Setan.

22 Dan terjadilah bahwa Setan 
berseru dengan suara nyaring, 
dengan tangisan, dan ratapan, 
dan a kertakan gigi; dan dia 
pergi dari situ, bahkan dari ha-
dapan Musa, hingga dia tidak 
melihatnya.

23 Dan sekarang, tentang hal 
ini Musa memberikan kesaksian; 
tetapi karena kejahatan itu tidak 
dimiliki di antara anak-anak 
manusia.

 14 a PTS Perubahan rupa.
 15 a Mat. 4:10.  

PTS ibadat.
  b 1 Sam. 7:3;  

3 ne. 13:24.

 16 a Musa 1:6.
 17 a Kel. 3:2.
  b Musa 5:8.
 19 a Mat. 24:4–5.
 20 a PTS neraka.

  b JS—S 1:15–16. 
PTS Doa.

 21 a PTS iblis.
 22 a Mat. 13:41–42;  

Mosia 16:1–3.
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24 Dan terjadilah bahwa ketika 
Setan telah pergi dari hadapan 
Musa, bahwa Musa mengang-
kat matanya ke langit, dipenuhi 
dengan a roh Kudus, yang mem-
berikan kesaksian tentang Bapa 
dan Putra;

25 Dan memanggil nama allah, 
dia melihat kemuliaan-nya lagi, 
karena itu berada di atas dirinya; 
dan dia mendengar suara, mem-
firmankan: Diberkatilah engkau, 
Musa, karena aku, Yang Maha-
kuasa, telah memilih engkau, 
dan engkau akan dijadikan lebih 
kuat daripada banyak a perairan; 
karena itu akan mematuhi b pe-
rintahmu seolah-olah engkau 
adalah c allah.

26 Dan tengoklah, aku beser-
tamu, bahkan sampai akhir masa 
hidupmu; karena engkau akan 
a membebaskan umat-Ku dari 
b perbudakan, bahkan c israel 
d umat terpilih-Ku.

27 Dan terjadilah, ketika suara 
itu masih berfirman, Musa meng-
arahkan matanya dan a melihat 
bumi, ya, bahkan semua dari-
nya; dan tidak ada suatu parti-
kel pun darinya yang tidak dia 
lihat, membedakannya melalui 
roh allah.

28 Dan dia melihat juga peng-

huni darinya, dan tidak ada satu 
jiwa pun yang tidak dia lihat; 
dan dia membedakan mereka 
melalui roh allah; dan jumlah 
mereka besar, bahkan tak terbi-
lang jumlahnya bagaikan pasir 
di atas tepi laut.

29 Dan dia melihat banyak ta-
nah; dan masing-masing tanah 
dinamakan a daratan, dan ada 
penghuni di permukaannya.

30 Dan terjadilah bahwa Musa 
meminta kepada allah, mengata-
kan: Beritahulah aku, aku berdoa 
kepada-Mu, mengapa semua ini 
demikian, dan dengan apakah 
Engkau menjadikannya?

31 Dan lihatlah, kemuliaan 
Tuhan berada di atas diri Musa, 
sehingga Musa berdiri di hadirat 
allah, dan berbincang dengan-
nya a berhadapan muka. Dan 
Tuhan allah berfirman kepada 
Musa: Untuk b tujuan-Ku sendiri 
telah aku jadikan semua ini. ini-
lah kebijaksanaan dan itu terse-
rahlah pada-Ku.

32 Dan melalui a firman kua-
sa-Ku, telah aku ciptakan itu, 
yang adalah Putra Tunggal-Ku, 
yang penuh dengan b kasih karu-
nia dan c kebenaran.

33 Dan a dunia-dunia tak ter-
hitung jumlahnya telah aku 

 24 a PTS roh Kudus.
 25 a Kel. 14:21–22.
  b PTS imamat; Kuasa.
  c Kel. 4:16.
 26 a Kel. 3:7–12.
  b 1 ne. 17:23–25.
  c 1 raj. 8:51–53. 

PTS israel.
  d PTS Terpilih.
 27 a a&P 88:47;  

Musa 1:8. 
PTS Penglihatan.

 29 a PTS Bumi.
 31 a Ul. 5:4;  

Musa 1:11.
  b Yes. 45:17–18;  

2 ne. 2:14–15.
 32 a Yoh. 1:1–4, 14;  

ibr. 1:1–3;  
Why. 19:13;  

Yakub 4:9;  
Musa 2:1, 5. 
PTS Yesus Kristus.

  b Mzm. 19:2;  
Musa 5:7–8.  
PTS Kasih Karunia.

  c PTS Kebenaran.
 33 a Mzm. 8:4–5;  

a&P 76:24;  
Musa 7:29–30.
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b ciptakan; dan aku juga men-
ciptakannya untuk tujuan-Ku 
sendiri; dan melalui Putra aku 
ciptakan itu, yang adalah c anak 
Tunggal-Ku.

34 Dan a orang pertama dari 
semua orang telah aku namai 
b adam, yang adalah c banyak.

35 Tetapi hanya laporan tentang 
bumi ini, dan penghuninya, aku 
berikan kepadamu. Karena lihat-
lah, ada banyak dunia yang telah 
berlalu melalui firman kuasa-Ku. 
dan ada banyak yang sekarang 
berdiri, dan tak terhitung banyak-
nya itu bagi manusia, tetapi se-
gala sesuatu terhitung bagi-Ku, 
karena itu adalah milik-Ku dan 
aku a mengenalinya.

36 Dan terjadilah bahwa Musa 
berbicara kepada Tuhan, menga-
takan: Penuh belas kasihanlah 
kepada hamba-Mu, ya allah, dan 
beri tahu aku mengenai bumi 
ini, dan penghuninya, dan juga 
langit, dan kemudian hamba-Mu 
akan puas hati.

37 Dan Tuhan allah berfirman 
kepada Musa, memfirmankan: 
a langit, itu ada banyak, dan itu ti-
dak dapat dihitung bagi manusia; 
tetapi itu terhitung bagi-Ku, ka-
rena itu adalah milik-Ku.

38 Dan seperti satu bumi akan 
berlalu, dan langitnya demikian 

pula yang lain akan datang; 
dan tidak ada a akhir bagi pe-
kerjaan-Ku, tidak juga bagi 
firman-Ku.

39 Karena lihatlah, inilah a pe-
kerjaan-Ku dan b kemuliaan-Ku—
untuk mendatangkan c kebakaan 
dan d kehidupan kekal bagi 
manusia.

40 Dan sekarang, Musa, put-
ra-Ku, aku akan berfirman ke-
padamu mengenai bumi ini yang 
di atasnya engkau berdiri; dan 
engkau hendaknya a menulis apa 
yang akan aku firmankan.

41 Dan pada suatu masa ketika 
anak-anak manusia akan meng-
anggap firman-Ku tak berarti 
apa pun dan a mengambil banyak 
darinya dari kitab yang akan 
engkau tulis, lihatlah, aku akan 
mengangkat yang lain b seperti 
engkau; dan c itu akan dimiliki 
lagi di antara anak-anak manu-
sia—di antara sebanyak yang 
akan percaya.

42 (Firman ini a difirmankan 
kepada Musa di gunung, yang 
namanya tidak akan diketahui 
di antara anak-anak manusia. 
Dan sekarang, itu diucapkan 
kepadamu. Janganlah memper-
lihatkannya kepada siapa pun 
kecuali mereka yang percaya. 
Demikianlah. amin.)

 33 b PTS Penciptaan.
  c Musa 1:6.
 34 a Musa 3:7.
  b abr. 1:3. PTS adam.
  c Musa 4:26; 6:9.
 35 a Musa 1:6; 7:36. 

PTS Mahatahu.
 37 a abr. 4:1. PTS langit.

 38 a Musa 1:4.
 39 a rm. 8:16–17;  

2 ne. 2:14–15. 
PTS rencana 
Penebusan.

  b PTS Kemuliaan.
  c PTS Baka, Kebakaan.
  d PTS Kehidupan 

Kekal.
 40 a 2 ne. 29:11–12.
 41 a 1 ne. 13:23–32;  

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

a&P 9:2.
 42 a Musa 1:1.
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PaSal 2

(Juni–Oktober 1830)
Allah menciptakan langit dan bu-
mi—Segala bentuk kehidupan dicip-
takan—Allah menjadikan manusia 
dan memberinya kekuasaan atas 
semua yang lain.

Dan terjadilah bahwa Tuhan 
berfirman kepada Musa, mem-
firmankan: lihatlah, aku a meng-
ungkapkan kepadamu mengenai 
b langit ini, dan c bumi ini; tulis-
kanlah firman yang aku firman-
kan. aku adalah Yang awal dan 
Yang akhir, d allah Yang Maha-
kuasa; melalui e anak Tunggal-Ku 
aku f ciptakan semua ini; ya, pada 
awalnya aku menciptakan langit, 
dan bumi yang di atasnya eng-
kau berdiri.

2 Dan a bumi adalah tanpa ben-
tuk, dan hampa; dan aku me-
nyebabkan kegelapan datang ke 
atas permukaan samudra; dan 
roh-Ku bergerak di atas per-
mukaan air; karena aku adalah 
allah.

3 Dan aku, allah, berfirman: 
Biarlah ada a terang; dan jadilah 
terang.

4 Dan aku, allah, melihat te-
rang; dan terang itu a baik. Dan 
aku, allah, memisahkan terang 
dari kegelapan.

5 Dan aku, allah, menyebut 
terang itu Siang; dan kegelapan 
itu, aku sebut Malam; dan ini 
aku lakukan melalui a firman 
kuasa-Ku, dan itu dilakukan 
ketika aku b berfirman; dan ma-
lam itu dan pagi itu adalah c hari 
pertama.

6 Dan lagi, aku, allah, berfir-
man: Biarlah ada a cakrawala di 
tengah air, dan jadilah demikian, 
bahkan seperti yang aku firman-
kan; dan aku berfirman: Biarlah 
itu memisahkan perairan dari 
perairan; dan itu terjadi;

7 Dan aku, allah, menjadikan 
cakrawala dan memisahkan a per-
airan, ya, perairan luas di bawah 
cakrawala dari perairan yang di 
atas cakrawala, dan jadilah de-
mikian bahkan seperti yang aku 
firmankan.

8 Dan aku, allah, menyebut 
cakrawala a langit; dan malam itu 
dan pagi itu adalah hari kedua.

9 Dan aku, allah, berfirman: 
Biarlah perairan di bawah langit 
dikumpulkan bersama ke a satu 
tempat, dan jadilah demikian; 
dan aku, allah, berfirman: Biar-
lah ada tanah kering; dan jadilah 
demikian.

10 Dan aku, allah, menyebut 
tanah kering itu a Daratan; dan 
berkumpulnya bersama per-
airan, aku sebut laut; dan aku, 

2 1 a Musa 1:30, 36.
  b PTS langit.
  c Musa 1:8.
  d PTS Ke-allah-an—

allah Bapa.
  e PTS anak Tunggal.
  f PTS Penciptaan.

 2 a Kej. 1:2;  
abr. 4:2.

 3 a a&P 88:6–13.  
PTS Terang Kristus.

 4 a Kej. 1:4; abr. 4:4.
 5 a Musa 1:32.
  b 2 Kor. 4:6.

  c Kej. 1:5.
 6 a Kej. 1:6–8.
 7 a abr. 4:9–10.
 8 a PTS langit.
 9 a Kej. 1:9;  

abr. 4:9.
 10 a PTS Bumi.
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allah, melihat bahwa segala se-
suatu yang telah aku jadikan 
adalah baik.

11 Dan aku, allah, berfirman: 
Biarlah bumi menghasilkan a rum-
put, tumbuhan menghasilkan 
benih, pohon buah menghasil-
kan buah, menurut jenisnya, dan 
pohon menghasilkan buah, yang 
benihnya akan ada di dalamnya 
sendiri di atas bumi, dan jadilah 
demikian bahkan seperti yang 
aku firmankan.

12 Dan bumi menghasilkan 
rumput, setiap tumbuhan meng-
hasilkan benih menurut jenis-
nya, dan pohon menghasilkan 
buah, yang benihnya akan ada 
di dalamnya sendiri, menurut 
jenisnya; dan aku, allah, melihat 
bahwa segala sesuatu yang telah 
aku jadikan adalah baik;

13 Dan malam itu dan pagi itu 
adalah hari ketiga.

14 Dan aku, allah, berfirman: 
Biarlah ada terang di cakrawala 
langit, untuk memisahkan siang 
dari malam, dan biarlah itu untuk 
tanda, dan untuk musim, dan un-
tuk hari, dan untuk tahun;

15 Dan biarlah itu menunjukkan 
terang di cakrawala langit untuk 
memberi terang ke atas bumi; 
dan jadilah demikian.

16 Dan aku, allah, menjadi-
kan dua terang yang cemerlang; 
a terang yang lebih cemerlang 
untuk menguasai siang, dan 
terang yang lebih kecil untuk 

menguasai malam, dan terang 
yang lebih cemerlang adalah 
matahari, dan terang yang lebih 
kecil adalah bulan; dan bintang-
bintang juga dijadikan bahkan 
menurut firman-Ku.

17 Dan aku, allah, menem-
patkannya di cakrawala langit 
untuk memberikan terang ke 
atas bumi,

18 Dan matahari untuk berku-
asa atas siang, dan bulan untuk 
berkuasa atas malam, dan untuk 
memisahkan terang dari kege-
lapan; dan aku, allah, melihat 
bahwa segala sesuatu yang telah 
aku jadikan adalah baik;

19 Dan malam itu dan pagi itu 
adalah hari keempat.

20 Dan aku, allah, berfirman: 
Biarlah perairan menghasilkan 
dengan berlimpah-limpah makh-
luk bergerak yang memiliki ke-
hidupan, dan unggas yang bisa 
terbang di atas bumi di cakrawala 
langit terbuka.

21 Dan aku, allah, menciptakan 
a ikan paus yang besar, dan setiap 
makhluk hidup yang bergerak, 
yang perairan hasilkan dengan 
berlimpah-limpah, menurut je-
nisnya, dan setiap unggas bersa-
yap menurut jenisnya; dan aku, 
allah, melihat bahwa segala se-
suatu yang telah aku ciptakan 
adalah baik.

22 Dan aku, allah, memberkati-
nya, memfirmankan: Bertambah-
tambahlah, dan a berkembang 

 11 a Kej. 1:11–12;  
abr. 4:11–12.

 16 a Kej. 1:16.
 21 a Kej. 1:21; abr. 4:21.

 22 a Kej. 1:22–25;  
abr. 4:22–25.



8Musa 2:23–31

biaklah, dan penuhilah perairan 
di laut; dan biarlah unggas ber-
kembang biak di bumi.

23 Dan malam itu dan pagi itu 
adalah hari kelima.

24 Dan aku, allah, berfirman: 
Biarlah bumi menghasilkan 
makhluk hidup menurut jenis-
nya, ternak, dan apa yang mera-
yap, binatang di bumi menurut 
jenisnya, dan jadilah demikian;

25 Dan aku, allah, menjadi-
kan binatang di bumi menurut 
jenisnya, dan ternak menurut 
jenisnya, dan segala apa yang 
merayap di atas bumi menurut 
jenisnya; dan aku, allah, me-
lihat bahwa segala sesuatu ini 
adalah baik.

26 Dan aku, allah, berfirman 
kepada a anak Tunggal-Ku, yang 
berada bersama-Ku sejak awal: 
Marilah Kita b menjadikan ma-
nusia menurut c rupa Kita, menu-
rut keserupaan Kita; dan jadilah 
demikian. Dan aku, allah, ber-
firman: Biarlah mereka memiliki 
d kekuasaan atas ikan di laut, 
dan atas unggas di udara, dan 
atas ternak, dan atas seluruh 
bumi, dan atas setiap apa yang 
merayap yang merayap di atas 
bumi.

27 Dan aku, a allah, menciptakan 
manusia menurut rupa-Ku sen-
diri, menurut rupa anak Tung-
gal-Ku aku menciptakannya; 

laki-laki dan perempuan aku 
ciptakan mereka.

28 Dan aku, allah, memberkati 
mereka, dan berfirman kepada 
mereka: Bertambah-tambah-
lah, dan a beranakcuculah, dan 
penuhilah bumi, dan tunduk-
kanlah itu, dan milikilah keku-
asaan atas ikan di laut, dan atas 
unggas di udara, dan atas setiap 
apa yang hidup yang bergerak di 
atas bumi.

29 Dan aku, allah, berfirman 
kepada manusia: lihatlah, aku 
telah memberimu setiap tum-
buhan yang menghasilkan be-
nih, yang ada di atas permukaan 
seluruh bumi, dan setiap pohon 
yang di dalamnya akan ada buah 
dari pohon yang menghasilkan 
benih; bagimu itu akan menjadi 
a makanan.

30 Dan bagi setiap binatang di 
bumi, dan bagi setiap unggas di 
udara, dan bagi segala apa yang 
merayap di atas bumi, dimana 
aku memberikan kehidupan, 
akan diberikan setiap tumbuhan 
yang bersih untuk makanan; dan 
jadilah demikian, bahkan seperti 
yang aku firmankan.

31 Dan aku, allah, melihat se-
gala sesuatu yang telah aku jadi-
kan, dan, lihatlah, segala sesuatu 
yang telah aku jadikan adalah 
sangat a baik; dan malam itu dan 
pagi itu adalah b hari keenam.

 26 a PTS Yesus Kristus.
  b PTS Penciptaan.
  c Kej. 1:26–27;  

Musa 6:8–10;  
abr. 4:26–27.

  d Kej. 1:28;  
Musa 5:1;  
abr. 4:28.

 27 a PTS Ke-allah-an.
 28 a Musa 5:2.

 29 a Kej. 1:29–30;  
abr. 4:29–30.

 31 a Kej. 1:31;  
a&P 59:16–20.

  b Kel. 20:11; abr. 4:31.
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PaSal 3

(Juni–Oktober 1830)
Allah menciptakan segala sesuatu 
secara rohani sebelum mereka ada 
secara alami di atas bumi—Dia men-
ciptakan pria, daging pertama, di 
atas bumi—Wanita adalah seorang 
penolong yang pantas bagi pria.

Demikianlah langit dan bumi 
a selesai, dan segala b isinya.

2 Dan pada hari ketujuh aku, 
allah, mengakhiri pekerjaan-Ku, 
dan segala sesuatu yang telah 
aku jadikan; dan aku a beris-
tirahat pada b hari ketujuh dari 
segala pekerjaan-Ku, dan segala 
sesuatu yang telah aku jadikan 
selesai, dan aku, allah, melihat 
bahwa itu adalah baik;

3 Dan aku, allah, a memberkati 
hari ketujuh, dan mengudus-
kannya; karena padanya aku 
telah beristirahat dari segala 
b pekerjaan-Ku yang telah aku, 
allah, ciptakan dan jadikan.

4 Dan sekarang, lihatlah, aku 
berfirman kepadamu, bahwa ini 
adalah riwayat langit dan bumi, 
ketika itu diciptakan, pada masa 
ketika aku, Tuhan allah, menja-
dikan langit dan bumi,

5 Dan setiap tanaman di padang 

a sebelum itu ada di bumi, dan 
setiap tumbuhan di padang se-
belum itu tumbuh. Karena aku, 
Tuhan allah, b menciptakan segala 
sesuatu, yang tentangnya aku 
telah berfirman, c secara rohani, 
sebelum itu ada secara alami di 
atas muka bumi. Karena aku, 
Tuhan allah, belum menyebab-
kan turunnya hujan ke atas muka 
bumi. Dan aku, Tuhan allah, 
telah d menciptakan semua anak 
manusia; dan belum ada manusia 
untuk mengolah e tanah; karena 
di dalam f surga aku g ciptakan 
mereka; dan belum ada daging 
di atas bumi, tidak juga di dalam 
air, tidak juga di udara;

6 Tetapi aku, Tuhan allah, ber-
firman, dan naiklah a kabut dari 
bumi, dan mengairi seluruh per-
mukaan tanah.

7 Dan aku, Tuhan allah, mem-
bentuk manusia dari a debu ta-
nah, dan menghembuskan ke 
dalam lubang hidungnya napas 
kehidupan; dan b manusia men-
jadi c jiwa yang hidup, d daging 
pertama di atas bumi, manusia 
pertama juga; walaupun demi-
kian, segala sesuatu ada sebelum 
diciptakan; tetapi secara rohani 
itu diciptakan dan dijadikan me-
nurut firman-Ku.

3 1 a PTS Penciptaan.
  b Kej. 2:1;  

abr. 5:1.
 2 a Kej. 2:2–3;  

abr. 5:2–3. 
PTS istirahat.

  b PTS Hari Sabat.
 3 a Mosia 13:19.
  b Kel. 31:14–15.

 5 a Kej. 2:4–5; abr. 5:4–5.
  b Musa 6:51.
  c abr. 3:23;  

a&P 29:31–34. 
PTS Penciptaan roh.

  d PTS roh.
  e Kej. 2:5.
  f PTS Surga.
  g PTS Manusia— 

Manusia, anak roh 
Bapa Surgawi.

 6 a Kej. 2:6.
 7 a Kej. 2:7;  

Musa 4:25; 6:59;  
abr. 5:7.

  b PTS adam.
  c PTS Jiwa.
  d Musa 1:34.
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8 Dan aku, Tuhan allah, me-
nempatkan sebuah taman arah 
timur di a Eden, dan di sana aku 
menempatkan pria yang telah 
aku bentuk.

9 Dan dari tanah aku, Tuhan 
allah, menjadikan bertum-
buhnya setiap pohon, secara 
alami, yang menyenangkan 
pada pandangan manusia; dan 
manusia dapat melihatnya. Dan 
itu menjadi juga jiwa yang hi-
dup. Karena itu adalah rohani 
pada hari ketika aku men-
ciptakannya; karena itu tetap 
tinggal di dalam lingkup yang 
di dalamnya aku, allah, men-
ciptakannya, ya, bahkan segala 
sesuatu yang aku persiapkan 
untuk penggunaan manusia; 
dan manusia melihat bahwa 
itu adalah baik untuk makanan. 
Dan aku, Tuhan allah, mena-
nam a pohon kehidupan juga di 
tengah taman, dan juga b pohon 
pengetahuan tentang yang baik 
dan yang jahat.

10 Dan aku, Tuhan allah, me-
nyebabkan sebuah sungai meng-
alir dari Eden untuk mengairi 
taman; dan dari sana itu terbelah, 
dan menjadi empat a hulu.

11 Dan aku, Tuhan allah, me-
nyebut nama yang pertama 
Pison, dan itu mengelilingi se-
luruh tanah Havila, di mana 
aku, Tuhan allah, menciptakan 
banyak emas;

12 Dan emas di tanah itu baik, 
dan ada batu delima dan batu 
akik.

13 Dan nama sungai yang ke-
dua disebut Gihon; yang sama 
itu yang mengelilingi seluruh 
tanah Etiopia.

14 Dan nama sungai yang ke-
tiga adalah Hidekel; yang me-
nuju ke arah timur asiria. Dan 
sungai yang keempat adalah 
Efrat.

15 Dan aku, Tuhan allah, meng-
ambil pria itu, dan menempat-
kannya ke dalam Taman Eden, 
untuk menggarapnya, dan untuk 
memeliharanya.

16 Dan aku, Tuhan allah, me-
merintahkan pria itu, memfir-
mankan: Dari setiap pohon di 
taman engkau boleh dengan be-
bas makan,

17 Tetapi dari pohon penge-
tahuan tentang yang baik dan 
yang jahat, janganlah engkau 
makan darinya, walaupun de-
mikian, engkau boleh a memilih 
bagi dirimu, karena itu diberi-
kan kepadamu; tetapi, ingatlah 
bahwa aku melarangnya, ka-
rena pada b hari engkau makan 
darinya engkau pastilah akan 
c mati.

18 Dan aku, Tuhan allah, berfir-
man kepada a anak Tunggal-Ku, 
bahwa tidaklah baik bahwa 
pria itu akan seorang diri; ka-
renanya, aku akan menjadikan 

 8 a PTS Eden.
 9 a PTS Pohon 

Kehidupan.
  b Kej. 2:9.

 10 a Kej. 2:10.
 17 a Musa 7:32.  

PTS Hak Pilihan.
  b abr. 5:13.

  c Kej. 2:17.  
PTS Fana, Kefanaan; 
Kematian Jasmani.

 18 a PTS anak Tunggal.
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seorang b penolong yang pantas 
baginya.

19 Dan dari tanah aku, Tuhan 
allah, membentuk setiap bina-
tang di padang, dan setiap ung-
gas di udara; dan memerintahkan 
agar hendaknya datang kepada 
adam, untuk melihat itu akan 
dia namai apa; dan itu juga jiwa 
yang hidup; karena aku, allah, 
menghembuskan ke dalamnya 
napas kehidupan, dan meme-
rintahkan bahwa apa pun adam 
namai setiap makhluk hidup, itu 
akan menjadi namanya.

20 Dan adam memberi nama 
pada semua ternak, dan pada 
unggas di udara, dan pada se-
tiap binatang di padang; tetapi 
perihal adam, tidak didapati 
seorang penolong yang pantas 
baginya.

21 Dan aku, Tuhan allah, me-
nyebabkan tidur yang nyenyak 
datang ke atas diri adam; dan 
dia tertidur, dan aku mengambil 
salah satu tulang rusuknya dan 
menutup kembali dagingnya se-
bagai penggantinya;

22 Dan tulang rusuk yang telah 
aku, Tuhan allah, ambil dari 
pria itu, aku jadikan seorang 
a wanita, dan membawanya ke-
pada pria itu.

23 Dan adam berkata: ini aku 
tahu sekarang adalah tulang 
dari tulangku, dan a daging dari 

dagingku; dia akan dinamai 
Wanita, karena dia diambil dari 
pria.

24 Oleh karena itu seorang pria 
akan meninggalkan ayahnya dan 
ibunya, dan akan a mengikatkan 
diri kepada istrinya; dan mereka 
akan menjadi b satu daging.

25 Dan mereka berdua telan-
jang, pria itu dan istrinya, dan 
tidak malu.

PaSal 4

(Juni–Oktober 1830)
Bagaimana Setan menjadi iblis—
Dia menggoda Hawa—Adam dan 
Hawa jatuh, dan kematian mema-
suki dunia.

Dan aku, Tuhan allah, berfirman 
kepada Musa, memfirmankan: 
a Setan itu, yang telah engkau 
perintahkan dalam nama anak 
Tunggal-Ku, adalah yang sama 
yang ada dari b awal, dan dia 
datang di hadapan-Ku, menga-
takan—lihatlah, di sinilah aku, 
utuslah aku, aku akan menjadi 
putra-Mu, dan aku akan menebus 
seluruh umat manusia, sehingga 
satu jiwa pun tidak akan hilang, 
dan pastilah c aku akan melaku-
kannya; karenanya berilah aku 
kehormatan-Mu.

2  Tetapi ,  l ihat lah,  a Putra 

 18 b Kej. 2:18;  
abr. 5:14.

 22 a PTS Hawa; Wanita.
 23 a Kej. 2:23;  

abr. 5:17.

 24 a Kej. 2:24;  
a&P 42:22; 49:15–16; 
abr. 5:17–18.

  b PTS Pernikahan.
4 1 a PTS iblis.

  b a&P 29:36–37.
  c Yes. 14:12–15.
 2 a PTS Yesus Kristus. 
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Terkasih-Ku, yang adalah Yang 
Terkasih dan b Yang Terpilih-Ku 
sejak awal, mengatakan kepa-
da-Ku—c Bapa, d kehendak-Mu 
jadilah, dan e kemuliaan adalah 
milik-Mu selamanya.

3 Karenanya, karena Setan 
a memberontak melawan-Ku, 
dan berupaya untuk menghan-
curkan b hak pilihan manusia, 
yang telah aku, Tuhan allah, 
berikan kepadanya, dan juga, 
agar aku hendaknya memberi-
kan kepadanya kuasa-Ku sendiri; 
melalui kuasa anak Tunggal-Ku, 
aku sebabkan agar dia hendak-
nya c dicampakkan;

4 Dan dia menjadi Setan, ya, 
bahkan iblis, bapa segala a kedus-
taan, untuk menipu dan untuk 
membutakan manusia, dan un-
tuk menuntun mereka tertawan 
pada kehendaknya, bahkan seba-
nyak yang tidak mau menyimak 
suara-Ku.

5 Dan sekarang ular adalah le-
bih a culas daripada binatang apa 
pun di padang yang telah aku, 
Tuhan allah, jadikan.

6 Dan Setan menaruhnya ke 
dalam hati ular, (karena dia telah 
menarik banyak kepadanya,) dan 
dia berupaya juga untuk mem-
perdayai a Hawa, karena dia ti-
dak mengetahui pikiran allah, 

karenanya dia berupaya untuk 
menghancurkan dunia.

7 Dan dia berkata kepada wa-
nita itu: Ya, apakah allah telah 
berfirman—Janganlah kamu 
makan dari setiap pohon di a ta-
man? (Dan dia berbicara melalui 
mulut ular.)

8 Dan wanita itu berkata kepada 
ular: Kami boleh makan buah 
dari pepohonan di taman;

9 Tetapi dari buah pohon yang 
engkau lihat di tengah taman, 
allah telah berfirman—Kamu ja-
nganlah makan darinya, jangan-
lah juga kamu menyentuhnya, 
agar jangan kamu mati.

10 Dan ular berkata kepada 
wanita itu: Kamu pastilah tidak 
akan mati;

11 Karena allah mengetahui 
bahwa pada hari kamu makan 
darinya, pada waktu itu a ma-
tamu akan dibukakan, dan kamu 
akan menjadi seperti para allah, 
b mengetahui yang baik dan yang 
jahat.

12 Dan ketika wanita itu meli-
hat bahwa pohon itu baik untuk 
makanan, dan bahwa itu menjadi 
menyenangkan bagi mata, dan 
sebatang pohon yang a dihasrat-
kan untuk menjadikannya bijak, 
dia mengambil buahnya, dan 
b makan, dan juga memberikan 

 2 b Musa 7:39;  
abr. 3:27. 
PTS Prapenahbisan.

  c PTS Ke-allah-an—
allah Bapa.

  d luk. 22:42.
  e PTS Kemuliaan.
 3 a PTS Sidang di Surga.

  b PTS Hak Pilihan.
  c a&P 76:25–27.
 4 a 2 ne. 2:18;  

a&P 10:25. 
PTS Dusta; Menipu.

 5 a Kej. 3:1;  
Mosia 16:3;  
alma 12:4.

 6 a PTS Hawa.
 7 a PTS Eden.
 11 a Kej. 3:3–6;  

Musa 5:10.
  b alma 12:31.
 12 a Kej. 3:6.
  b PTS Kejatuhan adam 

dan Hawa.
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kepada suaminya bersamanya, 
dan dia pun makan.

13 Dan mata mereka berdua di-
bukakan, dan mereka mengetahui 
bahwa mereka telah a telanjang. 
Dan mereka menjahit daun-daun 
ara bersama dan membuat bagi 
diri mereka celemek.

14 Dan mereka mendengar su-
ara Tuhan allah, sewaktu mereka 
sedang a berjalan di dalam taman, 
pada kesejukan siang hari; dan 
adam dan istrinya pergi untuk 
menyembunyikan diri mereka 
dari hadirat Tuhan allah di an-
tara pepohonan di taman.

15 Dan aku, Tuhan allah, me-
manggil adam, dan berfirman 
kepadanya: Ke mana a perginya 
engkau?

16 Dan dia berkata: aku mende-
ngar suara-Mu di dalam taman, 
dan aku takut, karena aku meli-
hat bahwa aku telanjang, dan aku 
menyembunyikan diriku.

17 Dan aku, Tuhan allah, 
berfirman kepada adam: Sia-
pakah yang memberi tahu eng-
kau, engkau telanjang? apakah 
engkau telah makan dari po-
hon yang mengenainya aku 
perintahkan kepadamu bahwa 
janganlah engkau makan, yang 
jika demikian engkau pastilah 
akan a mati?

18 Dan pria itu berkata: Wanita 
yang Engkau berikan kepadaku, 
dan perintahkan agar dia hen-
daknya tinggal bersamaku, dia 

memberiku buah dari pohon itu 
dan aku pun makan.

19 Dan aku, Tuhan allah, ber-
firman kepada wanita itu: Hal 
apakah ini yang telah engkau 
lakukan? Dan wanita itu berkata: 
Ular a memperdayaiku, dan aku 
pun makan.

20 Dan aku, Tuhan allah, ber-
firman kepada ular: Karena eng-
kau telah melakukan ini engkau 
akan a dikutuk melebihi segala 
ternak, dan melebihi setiap bina-
tang di padang; di atas perutmu 
engkau akan melata, dan debu 
engkau akan makan sepanjang 
hidupmu;

21 Dan aku akan menaruh 
permusuhan antara engkau 
dan wanita itu, antara benih 
keturunanmu dan benih ketu-
runannya; dan dia akan melukai 
kepalamu, dan engkau akan me-
lukai tumitnya.

22 Kepada wanita itu, aku, 
Tuhan allah, berfirman: aku 
akan dengan sangat melipat-
gandakan dukacitamu dan ke-
hamilanmu. Dalam a dukacita 
engkau akan melahirkan anak-
anak, dan hasratmu akanlah 
kepada suamimu, dan dia akan 
berkuasa atas dirimu.

23 Dan kepada adam, aku, 
Tuhan allah, berfirman: Karena 
engkau telah menyimak suara 
istrimu, dan telah makan dari 
buah pohon yang mengenainya 
aku perintahkan kepadamu, 

 13 a Kej. 2:25.
 14 a Kej. 3:8.
 15 a Kej. 3:9.

 17 a Musa 3:17.
 19 a Kej. 3:13;  

Mosia 16:3.

 20 a Kej. 3:13–15.
 22 a Kej. 3:16. 
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memfirmankan—Janganlah eng-
kau makan darinya, terkutuklah 
akan jadinya tanah demi ke-
pentinganmu; dengan dukacita 
engkau akan makan darinya se-
panjang hidupmu.

24 Semak duri juga, dan tum-
buhan onak akan dihasilkannya 
bagimu, dan engkau akan makan 
tumbuhan di padang.

25 Dengan a peluh dari mukamu 
engkau akan makan roti, sampai 
engkau akan kembali ke tanah—
karena engkau pastilah akan 
mati—karena darinya engkau 
diambil: karena b debulah engkau 
dahulu adanya, dan pada debu-
lah engkau akan kembali.

26 Dan adam menyebut nama 
istrinya Hawa, karena dia ada-
lah ibu dari semua yang hidup; 
karena demikianlah telah aku, 
Tuhan allah, namai yang per-
tama dari semua wanita, yang 
adalah a banyak.

27 Untuk adam, dan juga un-
tuk istrinya, aku, Tuhan allah, 
membuat pakaian kulit binatang, 
dan a mengenakannya kepada 
mereka.

28 Dan aku, Tuhan allah, ber-
firman kepada anak Tunggal-Ku: 
lihatlah, a pria itu menjadi seperti 
salah seorang dari Kita b menge-
tahui yang baik dan yang jahat; 

dan sekarang agar jangan dia 
mengulurkan tangannya dan 
c mengambil juga dari d pohon ke-
hidupan, dan makan dan hidup 
selamanya,

29 Oleh karena itu aku, Tuhan 
allah, akan mengeluarkan-
nya dari Taman a Eden, untuk 
mengolah tanah dari mana dia 
diambil;

30 Karena sebagaimana aku, 
Tuhan allah, hidup, demikian 
pula a firman-Ku tidak dapat 
kembali batal, karena sewaktu itu 
dipermaklumkan dari mulut-Ku 
itu mesti digenapi.

31 Jadi aku menghalau pria 
itu, dan aku menempatkan di 
timur Taman Eden, a kerubin dan 
sebilah pedang yang menyala, 
yang berbalik ke setiap arah 
untuk menjaga jalan ke pohon 
kehidupan.

32 (Dan ini adalah firman yang 
aku firmankan kepada ham-
ba-Ku Musa, dan itu adalah benar 
bahkan seperti yang aku kehen-
daki; dan aku telah memfirman-
kannya kepadamu. Pastikanlah 
engkau tidak memperlihatkan-
nya kepada seorang pun, sam-
pai aku perintahkan kepadamu, 
kecuali kepada mereka yang per-
caya. amin.)

 25 a Kej. 3:17–19.  
PTS Kejatuhan adam 
dan Hawa.

  b Kej. 2:7;  
Musa 6:59;  
abr. 5:7.

 26 a Musa 1:34; 6:9.
 27 a PTS Kesahajaan.

 28 a Kej. 3:22.  
PTS Manusia— 
Manusia, berpotensi 
untuk menjadi se-
perti Bapa Surgawi.

  b PTS Pengetahuan.
  c alma 42:4–5.
  d Kej. 2:9;  

1 ne. 11:25; Musa 3:9.  
PTS Pohon 
Kehidupan.

 29 a PTS Eden.
 30 a 1 raj. 8:56;  

a&P 1:38.
 31 a alma 42:3. 

PTS Kerubin.
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PaSal 5

(Juni–Oktober 1830)
Adam dan Hawa melahirkan anak-
anak—Adam mempersembahkan 
kurban dan melayani Allah—Kain 
and Habel lahir—Kain memberon-
tak, mengasihi Setan lebih daripada 
Allah, dan menjadi Kebinasaan—
Pembunuhan dan kejahatan me-
nyebar—Injil dikhotbahkan sejak 
awal.

Dan terjadilah bahwa setelah 
aku, Tuhan allah, menghalau 
mereka keluar, maka adam mu-
lai mengolah tanah, dan memiliki 
a kekuasaan atas segala binatang di 
padang, dan memakan rotinya de-
ngan peluh dari keningnya, seperti 
yang telah aku Tuhan perintahkan 
kepadanya. Dan Hawa, juga, istri-
nya, bekerja bersamanya.

2 Dan adam menghampiri is-
trinya, dan dia a melahirkan bagi-
nya putra dan b putri, dan mereka 
mulai c beranak cucu dan meme-
nuhi bumi.

3 Dan sejak mulai waktu itu, 
para putra dan a putri adam mu-
lai berpisah berdua-dua di tanah 
itu, dan mengolah tanah, dan 
memelihara kawanan ternak, dan 
mereka juga memperanakkan 
putra dan putri.

4 Dan adam dan Hawa, istri-
nya, memanggil nama Tuhan, 
dan mereka mendengar suara 
Tuhan dari arah Taman a Eden, 
berfirman kepada mereka, dan 
mereka tidak melihat-nya; ka-
rena mereka dikucilkan dari 
b hadirat-nya.

5 Dan Dia memberikan kepada 
mereka perintah-perintah, agar 
mereka hendaknya a menyem-
bah Tuhan allah mereka, dan 
hendaknya mempersembah-
kan yang b sulung dari kawanan 
ternak mereka, untuk suatu 
persembahan bagi Tuhan. Dan 
adam c patuh pada perintah-pe-
rintah Tuhan.

6 Dan setelah berhari-hari 
seorang a malaikat Tuhan me-
nampakkan diri kepada adam, 
mengatakan: Mengapa engkau 
mempersembahkan b kurban 
bagi Tuhan? Dan adam ber-
kata kepadanya: aku tidak 
tahu, kecuali Tuhan memerin-
tahkanku.

7 Dan kemudian malaikat itu 
berbicara, mengatakan: Hal ini 
adalah suatu a kemiripan dari 
b pengurbanan anak Tunggal 
Bapa, yang penuh dengan c kasih 
karunia dan kebenaran.

8 Karenanya, engkau akan me-
lakukan semua yang engkau 

5 1 a Musa 2:26.
 2 a Kej. 5:4.
  b a&P 138:39.
  c Kej. 1:28;  

Musa 2:28.
 3 a Musa 5:28.
 4 a PTS Eden.
  b alma 42:9.

 5 a PTS ibadat.
  b Kel. 13:12–13;  

Bil. 18:17;  
Mosia 2:3.  
PTS anak Sulung.

  c PTS Patuh, 
Kepatuhan.

 6 a PTS Malaikat.

  b PTS Kurban.
 7 a PTS Yesus Kristus—

Perlambang atau 
simbol bagi Kristus.

  b alma 34:10–15. 
PTS Darah.

  c Musa 1:6, 32.  
PTS Kasih Karunia.
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lakukan dalam a nama Putra, dan 
engkau akan b bertobat dan c me-
minta kepada allah dalam nama 
Putra sepanjang masa.

9 Dan pada hari itu a roh Ku-
dus turun ke atas diri adam, 
yang memberikan kesaksian 
tentang Bapa dan Putra, mem-
firmankan: aku adalah b anak 
Tunggal Bapa sejak awal, mulai 
sekarang dan selamanya, bahwa 
karena engkau telah c jatuh eng-
kau boleh d ditebus, dan seluruh 
umat manusia, bahkan sebanyak 
yang mau.

10 Dan pada hari itu adam me-
muji allah dan a dipenuhi, dan 
mulai b bernubuat mengenai se-
luruh keluarga di bumi, menga-
takan: Terpujilah nama allah, 
karena oleh pelanggaranku ma-
taku dibukakan, dan dalam ke-
hidupan ini aku akan merasakan 
c sukacita, dan lagi dalam d daging 
aku akan melihat allah.

11 Dan a Hawa, istrinya, mende-
ngar segala hal ini dan gembira, 
mengatakan: Seandainya bukan 
karena pelanggaran kita, kita ti-
dak pernah akan memiliki b be-
nih keturunan, dan tidak pernah 
akan tahu yang baik dan yang 

jahat, dan sukacita penebusan 
kita, dan kehidupan kekal yang 
allah berikan kepada semua 
yang patuh.

12 Dan adam dan Hawa me-
muji nama allah, dan mereka 
a menyingkapkan segala hal ke-
pada putra mereka dan putri 
mereka.

13 Dan a Setan datang ke antara 
mereka, mengatakan: aku juga 
putra allah; dan dia memerin-
tahkan mereka, mengatakan: 
Janganlah memercayainya; dan 
mereka tidak b memercayainya, 
dan mereka c mengasihi Setan 
lebih daripada allah. Dan ma-
nusia sejak waktu itu mulai men-
jadi d badani, berhawa nafsu, dan 
bagai iblis.

14 Dan Tuhan allah meminta 
kepada manusia melalui a roh 
Kudus di mana pun dan meme-
rintahkan mereka agar mereka 
hendaknya bertobat;

15 Dan sebanyak yang a percaya 
kepada Putra, dan bertobat dari 
dosa-dosa mereka, akan b disela-
matkan; dan sebanyak yang tidak 
percaya dan tidak bertobat, akan 
c dilaknat; dan firman itu diper-
maklumkan dari mulut allah 

 8 a 2 ne. 31:21.
  b Musa 6:57. 

PTS Pertobatan.
  c PTS Doa.
 9 a PTS roh Kudus.
  b PTS anak Tunggal; 

Yesus Kristus.
  c PTS Kejatuhan adam 

dan Hawa; Kematian 
rohani.

  d Mosia 27:24–26; 
a&P 93:38; PK 3. 

PTS Penebusan; ren-
cana Penebusan.

 10 a PTS Dilahirkan 
Kembali.

  b a&P 107:41–56. 
PTS nubuat.

  c PTS Sukacita.
  d ayb. 19:26;  

2 ne. 9:4.
 11 a PTS Hawa.
  b 2 ne. 2:22–23.
 12 a Ul. 4:9.

 13 a PTS iblis.
  b PTS Ketidakperca-

yaan.
  c Musa 6:15.
  d PTS Badani; Manusia 

alami.
 14 a Yoh. 14:16–18, 26.
 15 a PTS Percaya, 

Kepercayaan.
  b PTS Keselamatan.
  c a&P 42:60. 

PTS laknat.
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dalam ketetapan yang tegas; ka-
renanya itu mesti digenapi.

16 Dan adam dan Hawa, is-
trinya, tidak berhenti meminta 
kepada allah. Dan adam meng-
hampiri Hawa istrinya, dan dia 
mengandung dan melahirkan 
a Kain, dan berkata: aku telah 
memperoleh seorang pria dari 
Tuhan; karenanya dia boleh ti-
dak menolak firman-nya. Tetapi 
lihatlah, Kain tidak menyimak, 
mengatakan: Siapakah Tuhan itu 
sehingga aku mesti mengenal-
nya?

17 Dan dia mengandung lagi 
dan melahirkan adik laki-lakinya 
a Habel. Dan Habel b menyimak 
suara Tuhan. Dan Habel adalah 
penjaga domba, tetapi Kain ada-
lah pengolah tanah.

18 Dan Kain a mengasihi Setan 
lebih daripada allah. Dan Setan 
memerintahkannya, mengata-
kan: b Buatlah suatu persembahan 
bagi Tuhan.

19 Dan dalam pergerakan waktu 
terjadilah bahwa Kain membawa 
buah-buahan dari tanah untuk 
persembahan bagi Tuhan.

20 Dan Habel, dia juga mem-
bawa yang sulung dari kawanan 
ternaknya, dan lemak darinya. 
Dan Tuhan menunjukkan rasa 
hormat kepada Habel, dan pada 
a persembahannya;

21 Tetapi kepada Kain, dan 

pada a persembahannya, Dia ti-
dak menunjukkan rasa hormat. 
Sekarang, Setan mengetahui ini, 
dan itu menyenangkannya. Dan 
Kain sangat geram, dan air mu-
kanya muram.

22 Dan Tuhan berfirman kepada 
Kain: Mengapa engkau geram? 
Mengapa air mukamu muram?

23 Jika engkau berlaku baik, 
engkau akan a diterima. Dan jika 
engkau tidak berlaku baik, dosa 
berada di ambang pintu, dan 
Setan berhasrat untuk memiliki 
engkau; dan kecuali engkau akan 
menyimak perintah-perintah-Ku, 
aku akan menyerahkan engkau, 
dan akan terjadi kepadamu me-
nurut hasratnya. Dan engkau 
akan berkuasa atas dirinya;

24 Karena sejak mulai waktu ini 
engkau akan menjadi bapa bagi 
kedustaannya; engkau akan dise-
but a Kebinasaan; karena engkau 
juga ada sebelum dunia.

25 Dan akan dikatakan pada 
waktu yang akan datang—
Bahwa a kekejian ini diperoleh 
dari Kain; karena dia menolak 
nasihat yang lebih agung yang 
diperoleh dari allah; dan inilah 
kutukan yang akan aku taruh 
ke atas dirimu, kecuali engkau 
bertobat.

26 Dan Kain geram, dan tidak 
mendengarkan lagi pada suara 
Tuhan, tidak juga kepada Habel, 

 16 a Kej. 4:1–2.  
PTS Kain.

 17 a PTS Habel.
  b ibr. 11:4.
 18 a a&P 10:20–21.

  b a&P 132:8–11.
 20 a PTS Kurban; 

Persembahan.
 21 a Kej. 4:3–7.
 23 a Kej. 4:7;  

a&P 52:15; 97:8.
 24 a PTS Putra 

Kebinasaan.
 25 a Hel. 6:26–28. 
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adiknya, yang berjalan dalam ke-
kudusan di hadapan Tuhan.

27 Dan adam dan istrinya 
berduka nestapa di hadapan 
Tuhan, karena Kain dan saudara-
saudaranya.

28 Dan terjadilah bahwa Kain 
mengambil salah seorang putri 
saudara laki-lakinya menjadi is-
tri, dan mereka a mengasihi Setan 
lebih daripada allah.

29 Dan Setan berkata kepada 
Kain: Bersumpahlah kepadaku 
demi tenggorokanmu, dan jika 
engkau memberitahukannya 
engkau akan mati; dan suruhlah 
bersumpah saudara-saudaramu 
demi kepala mereka, dan demi 
allah yang hidup, bahwa me-
reka tidak memberitahukannya; 
karena jika mereka memberita-
hukannya, mereka pastilah akan 
mati; dan ini agar ayahmu boleh 
tidak mengetahuinya; dan hari ini 
aku akan menyerahkan adikmu 
Habel ke dalam tanganmu.

30 Dan Setan bersumpah kepada 
Kain bahwa dia akan melakukan 
menurut perintah-perintahnya. 
Dan segala sesuatu ini dilakukan 
secara rahasia.

31 Dan Kain berkata: Sebe-
narnya aku adalah Mahan, 
majikan atas rahasia besar ini, 
agar aku boleh a membunuh dan 
memperoleh keuntungan. Ka-
renanya Kain disebut Majikan 

b Mahan, dan dia bermegah da-
lam kejahatannya.

32 Dan Kain pergi ke ladang, 
dan Kain berbincang dengan 
Habel, adiknya. Dan terjadi-
lah bahwa saat mereka berada 
di ladang, Kain bangkit me-
lawan Habel, adiknya, dan 
membunuhnya.

33 Dan Kain a bermegah dalam 
apa yang telah dia lakukan, me-
ngatakan: aku bebas; pastilah 
kawanan ternak adikku jatuh ke 
dalam tanganku.

34 Dan Tuhan berfirman ke-
pada Kain: Di manakah Habel, 
adikmu? Dan dia berkata: aku 
tidak tahu. apakah aku a penjaga 
adikku?

35 Dan Tuhan berfirman: apa-
kah yang telah engkau lakukan? 
Suara darah adikmu berseru ke-
pada-Ku dari tanah.

36 Dan sekarang engkau akan 
dikutuk dari bumi yang telah 
membuka mulutnya untuk 
menerima darah adikmu dari 
tanganmu.

37 Ketika engkau mengolah 
tanah, itu mulai sekarang tidak 
akan menghasilkan bagimu keku-
atannya. a Pelarian dan pengem-
bara akanlah engkau jadinya di 
bumi.

38 Dan Kain berkata kepada 
Tuhan: Setan a menggodaku ka-
rena kawanan ternak adikku. 

 28 a Musa 5:13.
 31 a PTS Membunuh.
  b YaiTU “Pikiran,” 

“penghancur,” dan 
“orang yang hebat” 

adalah kemungkinan 
arti dari akar kata 
yang terlihat dalam 
“Mahan.”

 33 a PTS Keduniawian; 

Kesombongan.
 34 a Kej. 4:9.
 37 a Kej. 4:11–12.
 38 a PTS Damba, Men-

dambakan; Godaan.
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Dan aku geram juga; karena per-
sembahannya Engkau terima dan 
tidak milikku; hukumanku lebih 
besar daripada yang dapat aku 
tanggung.

39 lihatlah Engkau telah meng-
halauku keluar hari ini dari muka 
Tuhan, dan dari muka-Mu aku 
akan disembunyikan; dan aku 
akan menjadi pelarian dan pe-
ngembara di bumi; dan akan 
terjadilah, bahwa dia yang me-
nemukanku akan membunuhku, 
karena kedurhakaanku, karena 
hal-hal ini tidak tersembunyi 
dari Tuhan.

40 Dan aku Tuhan berfirman 
kepadanya: Barang siapa mem-
bunuh engkau, pembalasan 
akan dilakukan ke atas diri-
nya tujuh kali lipat. Dan aku 
Tuhan menaruh suatu a tanda ke 
atas diri Kain, agar jangan siapa 
pun yang menemukannya akan 
membunuhnya.

41 Dan Kain dikucilkan dari 
a hadirat Tuhan, dan bersama 
istrinya dan banyak dari sauda-
ra-saudaranya berdiam di tanah 
nod, di timur dari Eden.

42 Dan Kain menghampiri is-
trinya, dan dia mengandung 
dan melahirkan Henokh, dan 
pria itu juga memperanakkan 
banyak putra dan putri. Dan dia 
membangun sebuah kota, dan dia 

menyebut nama a kota itu menu-
rut nama putranya, Henokh.

43 Dan bagi Henokh lahirlah 
irad, dan putra dan putri yang 
lain. Dan irad memperanakkan 
Mahuyael, dan putra dan putri 
yang lain. Dan Mahuyael mem-
peranakkan Metusael, dan putra 
dan putri yang lain. Dan Metu-
sael memperanakkan lamekh.

44 Dan lamekh mengambil 
bagi dirinya dua istri; nama yang 
satu adalah ada, dan nama yang 
lain, Zila.

45 Dan ada melahirkan Yabal; 
dia adalah bapa dari mereka yang 
berdiam di dalam tenda, dan me-
reka adalah penjaga ternak; dan 
nama saudara laki-lakinya ada-
lah Yubal, yang adalah bapa dari 
mereka semua yang memegang 
harpa dan orgel.

46 Dan Zila, dia juga melahirkan 
Tubal Kain, pelatih bagi setiap 
pekerja ahli dalam kuningan dan 
besi. Dan saudara perempuan 
Tubal Kain dinamai naama.

47 Dan lamekh berkata kepada 
istrinya, ada dan Zila: Dengarlah 
suaraku, kamu istri-istri lamekh, 
simaklah ucapanku; karena aku 
telah membunuh seorang pria 
bagi terlukanya aku, dan seorang 
pemuda bagi rasa sakitku.

48 Jika Kain akan dibalas tujuh 
kali lipat, sebenarnya lamekh 

 40 a Kej. 4:15.
 41 a Musa 6:49.
 42 a YaiTU ada seo-

rang pria bernama 
Henokh dalam garis 
keturunan Kain, 

dan sebuah kota 
dengan nama itu di 
antara bangsanya. 
Jangan mencampur-
adukkan ini dengan 
Henokh dari garis 

keturunan yang  
saleh dari Set dan 
dengan kotanya, 
Sion, juga disebut 
“Kota Henokh.” 
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akanlah a tujuh puluh dan tujuh 
kali lipat;

49 Karena lamekh telah ma-
suk ke dalam suatu a perjanjian 
dengan Setan, menurut cara 
Kain, dimana dia menjadi Maji-
kan Mahan, majikan atas rahasia 
besar itu yang diberikan kepada 
Kain oleh Setan; dan irad, putra 
Henokh, setelah mengetahui ra-
hasia mereka, mulai mengung-
kapkannya kepada para putra 
adam;

50 Karenanya lamekh, marah, 
membunuhnya, bukan seperti 
Kain, adiknya Habel, demi ke-
pentingan memperoleh keun-
tungan, tetapi dia membunuhnya 
demi kepentingan sumpah itu.

51 Karena, sejak masa Kain, ada 
a komplotan rahasia, dan peker-
jaan mereka ada di dalam gelap, 
dan mereka mengenali setiap 
orang yang adalah saudaranya.

52 Karenanya Tuhan mengutuk 
lamekh, dan seisi rumahnya, dan 
mereka semua yang telah mem-
buat perjanjian dengan Setan; 
karena mereka tidak menaati 
perintah-perintah allah, dan itu 
membuat allah tidak senang, dan 
Dia tidak melayani bagi mereka, 
dan pekerjaaan mereka adalah 
kekejian, dan mulai menyebar 
ke antara semua a putra manusia. 

Dan itu ada di antara para putra 
manusia.

53 Dan di antara para putri 
manusia hal-hal ini tidaklah di-
ucapkan, karena lamekh telah 
mengucapkan rahasia itu kepada 
istri-istrinya, dan mereka membe-
rontak terhadapnya, dan memak-
lumkan hal-hal ini kemana-mana, 
dan tidak memiliki rasa iba;

54 Karenanya lamekh diremeh-
kan, dan diusir, dan tidak datang 
ke antara para putra manusia, 
agar jangan dia akan mati.

55 Dan demikianlah pekerjaan 
a kegelapan mulai meluas di an-
tara semua putra manusia.

56 Dan allah mengutuk bumi 
dengan kutukan yang parah, 
dan marah terhadap yang jahat, 
terhadap semua putra manusia 
yang telah Dia jadikan;

57 Karena mereka tidak mau 
menyimak suara-nya, tidak juga 
percaya kepada a Putra Tung-
gal-nya, bahkan Dia yang Dia 
maklumkan akan datang pada 
pertengahan zaman, yang di-
persiapkan sejak sebelum pelan-
dasan dunia.

58 Dan demikianlah a injil mu-
lai dikhotbahkan, sejak awal, di-
maklumkan oleh para b malaikat 
kudus yang diutus dari hadirat 
allah, dan melalui suara-nya 

 48 a Kej. 4:24.  
YaiTU lamekh  
sesumbar bahwa 
Setan akan melaku-
kan lebih banyak  
baginya daripada 
yang telah dia  
lakukan bagi Kain. 

alasan-alasan  
untuk anggapannya 
diberikan di ayat 49 
dan 50.

 49 a PTS Sumpah.
 51 a PTS Komplotan 

rahasia.
 52 a Musa 8:14–15.

 55 a PTS Jahat, Kejahatan; 
Kegelapan rohani.

 57 a PTS Yesus Kristus.
 58 a PTS injil.
  b alma 12:28–30; 

Moro. 7:25, 29–31. 
PTS Malaikat. 
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sendiri, dan melalui c karunia 
roh Kudus.

59 Dan demikianlah segala se-
suatu dikukuhkan kepada adam, 
melalui tata cara kudus, dan in-
jil dikhotbahkan, dan ketetapan 
diwartakan, agar itu akan ada di 
dunia, sampai akhir darinya; dan 
demikianlah itu terjadi. amin.

PaSal 6

(November–Desember 1830)
Benih keturunan Adam menyimpan 
sebuah kitab kenangan—Anak cu-
cunya yang saleh mengkhotbahkan 
pertobatan—Allah mengungkapkan 
diri-Nya kepada Henokh—Henokh 
mengkhotbahkan Injil—Rencana 
keselamatan diungkapkan kepada 
Adam—Dia menerima baptisan 
dan imamat.

Dan a adam menyimak suara 
allah, dan meminta kepada para 
putranya untuk bertobat.

2 Dan adam menghampiri is-
trinya lagi, dan dia melahirkan 
seorang putra, dan dia menye-
but namanya a Set. Dan adam 
memuliakan nama allah; karena 
dia berkata: allah telah menetap-
kan bagiku benih keturunan yang 
lain, sebagai pengganti Habel, 
yang Kain bunuh.

3 Dan allah mengungkapkan 

diri-nya kepada Set, dan dia ti-
dak memberontak, tetapi mem-
persembahkan suatu a kurban 
yang dapat diterima, seperti ka-
kaknya Habel. Dan baginya juga 
lahirlah seorang putra, dan dia 
menyebut namanya Enos.

4 Dan kemudian mulailah 
orang-orang ini a memanggil 
nama Tuhan, dan Tuhan mem-
berkati mereka;

5 Dan sebuah a kitab kenangan 
disimpan, yang di dalamnya 
dicatat, dalam bahasa adam, 
karena diberikan kepada se-
banyak yang meminta kepada 
allah untuk menulis melalui 
roh b ilham;

6 Dan oleh mereka anak-anak 
mereka diajarkan untuk membaca 
dan menulis, memiliki bahasa 
yang murni dan tak ternoda.

7 Sekarang, a imamat yang sama 
ini, yang ada pada awal, akan ada 
pada akhir dunia juga.

8 Sekarang, nubuat ini adam 
ucapkan, sebagaimana dia di-
gerakkan oleh a roh Kudus, dan 
suatu b silsilah disimpan tentang 
c anak-anak allah. Dan ini adalah 
d kitab tentang angkatan-angkatan 
adam, mengatakan: Pada hari ke-
tika allah menciptakan manusia, 
dalam keserupaan dengan allah 
dijadikan-nya dia;

9 Dalam a rupa tubuh-nya sen-
diri, laki-laki dan perempuan, 

 58 c PTS Karunia roh 
Kudus.

6 1 a PTS adam.
 2 a Kej. 4:25. PTS Set.
 3 a PTS Kurban.
 4 a Kej. 4:26. PTS Doa.

 5 a abr. 1:28, 31. PTS Ki-
tab Kenangan.

  b PTS ilham.
 7 a PTS imamat.
 8 a 2 Ptr. 1:21.
  b PTS Silsilah.

  c PTS Putra dan Putri 
allah.

  d Kej. 5:1.
 9 a Kej. 1:26–28;  

Musa 2:26–29;  
abr. 4:26–31.
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diciptakan-nya b mereka, dan 
memberkati mereka, dan menye-
but c nama mereka adam, pada 
hari ketika mereka diciptakan 
dan menjadi d jiwa yang hidup 
di tanah di atas e tumpuan kaki 
allah.

10 Dan a adam hidup seratus 
dan tiga puluh tahun, dan mem-
peranakkan seorang putra dalam 
keserupaannya sendiri, menurut 
b rupanya sendiri, dan menyebut 
namanya Set.

11 Dan masa hidup adam, sete-
lah dia memperanakkan Set, ada-
lah delapan ratus tahun, dan dia 
memperanakkan banyak putra 
dan putri;

12 Dan seluruh masa hidup 
yang adam jalani adalah sembi-
lan ratus dan tiga puluh tahun, 
dan dia mati.

13 Set hidup seratus dan lima ta-
hun, dan memperanakkan Enos, 
dan bernubuat di sepanjang hi-
dupnya, dan mengajar putranya 
Enos menurut jalan allah; kare-
nanya Enos bernubuat juga.

14 Dan Set hidup, setelah dia 
memperanakkan Enos, dela-
pan ratus dan tujuh tahun, dan 
memperanakkan banyak putra 
dan putri.

15 Dan anak-anak manusia 
banyak di atas seluruh permu-
kaan tanah. Dan pada masa 
itu Setan memiliki a kekuasaan 
yang besar di antara manusia, 

dan mengamuk dalam hati 
mereka; dan dari sejak itu ter-
jadilah peperangan dan per-
tumpahan darah; dan tangan 
seseorang melawan saudara 
laki-lakinya sendiri, dalam me-
nyebabkan kematian, karena 
b pekerjaan rahasia, mengupa-
yakan kekuasaan.

16 Seluruh masa hidup Set ada-
lah sembilan ratus dan dua belas 
tahun, dan dia mati.

17 Dan Enos hidup sembilan 
puluh tahun, dan memperanak-
kan a Kenan. Dan Enos dan sisa 
umat allah keluar dari tanah, 
yang disebut Sulon, dan berdiam 
di suatu tanah yang dijanjikan, 
yang dia sebut menurut putra-
nya sendiri, yang telah dia na-
mai Kenan.

18 Dan Enos hidup, setelah dia 
memperanakkan Kenan, delapan 
ratus dan lima belas tahun, dan 
memperanakkan banyak putra 
dan putri. Dan seluruh masa hi-
dup Enos adalah sembilan ratus 
dan lima tahun, dan dia mati.

19 Dan Kenan hidup tujuh pu-
luh tahun, dan memperanakkan 
Mahalaleel; dan Kenan hidup 
setelah dia memperanakkan Ma-
halaleel delapan ratus dan empat 
puluh tahun, dan memperanak-
kan putra dan putri. Dan seluruh 
masa hidup Kenan adalah sem-
bilan ratus dan sepuluh tahun, 
dan dia mati.

 9 b PTS Manusia.
  c Musa 1:34; 4:26.
  d PTS Jiwa.
  e abr. 2:7.

 10 a a&P 107:41–56.
  b Kej. 5:3; a&P 107:42–

43; 138:40.
 15 a Musa 5:13.

  b PTS Komplotan 
rahasia.

 17 a Kej. 5:10–14;  
a&P 107:45, 53.
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20 Dan Mahalaleel hidup enam 
puluh lima tahun, dan memper-
anakkan Yared; dan Mahalaleel 
hidup, setelah dia memperanak-
kan Yared, delapan ratus dan 
tiga puluh tahun, dan memper-
anakkan putra dan putri. Dan 
seluruh masa hidup Mahalaleel 
adalah delapan ratus dan sem-
bilan puluh lima tahun, dan 
dia mati.

21 Dan Yared hidup seratus 
dan enam puluh dua tahun, 
dan memperanakkan Henokh; 
dan Yared hidup, setelah mem-
peranakkan a Henokh, delapan 
ratus tahun, dan memperanak-
kan putra dan putri. Dan Yared 
mengajar Henokh menurut se-
gala jalan allah.

22 Dan inilah silsilah para putra 
adam, yang adalah a putra allah, 
dengan siapa allah, Dia sendiri, 
bercakap-cakap.

23 Dan mereka adalah a peng-
khotbah kebenaran, dan berbicara 
dan b bernubuat, dan meminta 
kepada semua orang, di mana 
pun, untuk c bertobat; dan d iman 
diajarkan kepada anak-anak 
manusia.

24 Dan terjadilah bahwa selu-
ruh masa hidup Yared adalah 
sembilan ratus dan enam puluh 
dua tahun, dan dia mati.

25 Dan Henokh hidup enam 

puluh lima tahun, dan memper-
anakkan a Metusalah.

26 Dan terjadilah bahwa Henokh 
melakukan perjalanan di tanah 
itu, ke antara orang-orang; dan 
sewaktu dia melakukan perja-
lanan, roh allah turun dari surga, 
dan tinggal di atas dirinya.

27 Dan dia mendengar su-
ara dari surga, memfirmankan: 
Henokh, putra-Ku, bernubuat-
lah kepada orang-orang ini, dan 
katakanlah kepada mereka—Ber-
tobatlah, karena demikianlah fir-
man Tuhan: aku a marah dengan 
orang-orang ini, dan amarah 
dahsyat-Ku tersulut terhadap 
mereka; karena hati mereka telah 
menjadi keras, dan b telinga me-
reka lamban dalam mendengar, 
dan mata mereka c tidak dapat 
melihat jauh;

28 Dan selama banyak ang-
katan ini, senantiasa sejak hari 
ketika aku menciptakan me-
reka, mereka telah a tersesat, dan 
telah menyangkal-Ku, dan telah 
mencari nasihat mereka sendiri 
di dalam gelap; dan dalam keke-
jian mereka sendiri mereka telah 
merancang pembunuhan, dan 
tidak menaati perintah-perintah, 
yang aku berikan kepada bapa 
mereka, adam.

29 Karenanya, mereka telah 
bersumpah palsu sendiri, dan, 

 21 a Kej. 5:18–24; 
Musa 7:69; 8:1–2. 
PTS Henokh.

 22 a luk. 3:38.
 23 a PTS nabi.
  b PTS nubuat.

  c PTS Pertobatan.
  d PTS iman.
 25 a PTS Metusalah.
 27 a a&P 63:32.
  b Mat. 13:15;  

2 ne. 9:31;  

Mosia 26:28;  
a&P 1:2, 11, 14.

  c alma 10:25; 14:6.
 28 a PTS Pemberontakan. 
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karena a sumpah-sumpah me-
reka, mereka telah membawa ke 
atas diri mereka kematian; dan 
sebuah b neraka telah aku persi-
apkan bagi mereka, jika mereka 
tidak bertobat;

30 Dan inilah suatu ketetapan, 
yang telah aku wartakan pada 
awal dunia, dari mulut-Ku sen-
diri, sejak dilandaskannya, dan 
melalui mulut para hamba-Ku, 
leluhurmu, telah aku tetapkan 
itu, bahkan seperti yang akan 
diwartakan di dunia, sampai ke 
ujung-ujungnya.

31 Dan ketika Henokh telah 
mendengar firman ini, dia mem-
bungkukkan dirinya ke tanah, di 
hadapan Tuhan, dan berbicara 
di hadapan Tuhan, mengatakan: 
Mengapa kiranya aku telah ber-
kenan dalam pandangan-Mu, 
dan adalah hanya seorang bocah 
lelaki, dan semua orang mem-
benciku; karena aku a tidak cakap 
berbicara; mengapa aku adalah 
hamba-Mu?

32 Dan Tuhan berfirman ke-
pada Henokh: Pergi dan laku-
kanlah seperti yang telah aku 
perintahkan kepadamu, dan 
tak seorang pun akan menusuk 
engkau. Bukalah a mulutmu, 
dan itu akan dipenuhi, dan aku 
akan memberi engkau tuturan, 
karena semua daging berada 
dalam tangan-Ku, dan aku akan 

melakukan seperti yang tampak-
nya baik bagi-Ku.

33 Katakanlah kepada orang-
orang ini: a Pilihlah kamu hari 
ini, untuk melayani Tuhan allah 
yang menjadikanmu.

34 lihatlah roh-Ku berada di 
atas dirimu, karenanya segala 
perkataanmu akan aku benar-
kan; dan a gunung-gunung akan 
lenyap di hadapanmu, dan b su-
ngai-sungai akan berbelok dari 
lintasannya; dan engkau akan 
tinggal di dalam aku, dan aku 
dalam dirimu; oleh karena itu 
c berjalanlah bersama-Ku.

35 Dan Tuhan berfirman kepada 
Henokh, dan berfirman kepada-
nya: Urapilah matamu dengan 
tanah liat, dan basuhlah, dan 
engkau akan melihat. Dan dia 
melakukan demikian.

36 Dan dia melihat a roh-roh 
yang telah allah ciptakan; dan 
dia melihat juga apa yang tidak 
kelihatan bagi b mata alami; dan 
dari sejak itu tersebarlah perka-
taan itu kemana-mana di tanah 
itu: Seorang c pelihat telah Tuhan 
angkat bagi umat-nya.

37  Dan ter jadi lah  bahwa 
Henokh pergi ke tanah itu, ke 
antara orang-orang, berdiri di 
atas bukit-bukit dan tempat-
tempat yang tinggi, dan berseru 
dengan suara nyaring, bersaksi 
menentang pekerjaan mereka; 

 29 a PTS Sumpah.
  b PTS neraka.
 31 a Kel. 4:10–16;  

Yer. 1:6–9.
 32 a a&P 24:5–6; 60:2.

 33 a PTS Hak Pilihan.
 34 a Mat. 17:20.
  b Musa 7:13.
  c Kej. 5:24;  

Musa 7:69. 

PTS Berjalan bersama 
allah.

 36 a PTS Penciptaan roh.
  b Musa 1:11.
  c PTS Pelihat.
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dan semua orang a tersinggung 
karena dia.

38 Dan mereka tampil untuk 
mendengarnya, di atas tempat-
tempat yang tinggi, mengatakan 
kepada para penjaga tenda: Ting-
gallah kamu di sini dan jagalah 
tenda, sementara kami pergi ke 
sana untuk melihat si pelihat, 
karena dia bernubuat, dan ada 
suatu hal yang aneh di tanah 
ini; seorang pria yang liar telah 
datang di antara kita.

39 Dan terjadilah ketika mereka 
mendengarnya, tak seorang pun 
menjamahnya; karena rasa takut 
datang ke atas diri mereka semua 
yang mendengarnya; karena dia 
berjalan bersama allah.

40 Dan datanglah seorang pria 
kepadanya, yang namanya ada-
lah Mahiya, dan berkata kepa-
danya: Beritahulah kami dengan 
gamblang siapa engkau adanya, 
dan dari mana engkau datang?

41 Dan dia berkata kepada me-
reka: aku datang dari tanah 
Kenan, tanah leluhurku, tanah 
kesalehan sampai hari ini. Dan 
ayahku mengajarku menurut 
segala jalan allah.

42 Dan terjadilah, sewaktu aku 
melakukan perjalanan dari tanah 
Kenan, dekat laut di timur, aku 
melihat suatu penglihatan; dan 
tengoklah, surga aku lihat, dan 
Tuhan berbicara denganku, dan 
memberiku perintah; karenanya, 

karena alasan ini, untuk mena-
ati perintah, aku menyuarakan 
firman ini.

43 Dan Henokh melanjutkan 
ucapannya, mengatakan: Tuhan 
yang berbicara denganku, yang 
sama adalah allah surga, dan Dia 
adalah allahku, dan allahmu, 
dan kamu adalah saudara-sau-
daraku, dan mengapa kamu a me-
nasihati dirimu, dan menyangkal 
allah surga?

44 langit Dia jadikan; a bumi 
adalah b tumpuan kaki-nya; dan 
landasannya adalah milik-nya. 
lihatlah, Dia meletakkannya, se-
jumlah besar manusia telah Dia 
bawa ke atas permukaannya.

45 Dan kematian telah datang 
ke atas leluhur kita; walaupun 
demikian kita mengenal mereka, 
dan tidak dapat menyangkal, dan 
bahkan yang pertama dari semua-
nya kita kenal, bahkan adam.

46 Karena sebuah kitab a ke-
nangan telah kita tulis di an-
tara kita, menurut pola yang 
diberikan oleh jari allah; dan 
itu diberikan dalam bahasa kita 
sendiri.

47 Dan ketika Henokh menyua-
rakan firman allah, orang-orang 
gemetar, dan tidak dapat berta-
han di hadapannya.

48 Dan dia berkata kepada me-
reka: Karena adam a jatuh, kita 
ada; dan dengan kejatuhannya 
datanglah b kematian; dan kita 

 37 a 1 ne. 16:1–3.
 43 a ams. 1:24–33;  

a&P 56:14–15.
 44 a Ul. 10:14.

  b abr. 2:7.
 46 a PTS Kitab Kenangan.
 48 a 2 ne. 2:25.  

PTS Kejatuhan adam 

dan Hawa.
  b PTS Kematian  

Jasmani. 
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dijadikan pengambil bagian da-
lam kegetiran dan celaka.

49 lihatlah Setan telah datang 
ke antara anak-anak manusia, 
dan a menggoda mereka untuk 
menyembahnya; dan manusia 
telah menjadi b badani, c berhawa 
nafsu, dan bagai iblis, dan d diku-
cilkan dari hadirat allah.

50 Tetapi allah telah me-
nyingkapkan kepada leluhur 
kita bahwa semua orang mesti 
bertobat.

51 Dan Dia meminta kepada 
bapa kita adam melalui suara-
nya sendiri, memfirmankan: aku 
adalah allah; aku menjadikan 
dunia, dan a manusia b sebelum 
mereka ada dalam daging.

52 Dan Dia juga memfirmankan 
kepadanya: Jika engkau akan 
berpaling kepada-Ku, dan me-
nyimak suara-Ku, dan percaya, 
dan bertobat dari segala pelang-
garanmu, dan a dibaptis, bahkan 
di dalam air, dalam nama Putra 
Tunggal-Ku, yang penuh b kasih 
karunia dan kebenaran, yang 
adalah c Yesus Kristus, satu-satu-
nya d nama yang akan diberikan 
di kolong langit, yang dengannya 
e keselamatan akan datang kepada 
anak-anak manusia, kamu akan 
menerima karunia roh Kudus, 

meminta segala sesuatu dalam 
nama-nya, dan apa pun yang 
kamu akan minta, akan diberi-
kan kepadamu.

53 Dan bapa kita adam berbi-
cara kepada Tuhan, dan berkata: 
Mengapa kiranya manusia mesti 
bertobat dan dibaptis di dalam 
air? Dan Tuhan berfirman ke-
pada adam: lihatlah aku telah 
a mengampuni engkau akan pe-
langgaranmu di dalam Taman 
Eden.

54 Dari sini tersebarluaslah 
perkataan itu di antara orang-
orang, bahwa a Putra allah telah 
b mendamaikan kesalahan asal, 
dimana dosa-dosa orang tua ti-
dak dapat dipertanggungjawab-
kan ke atas kepala c anak-anak, 
karena mereka tanpa dosa sejak 
pelandasan dunia.

55 Dan Tuhan berfirman kepada 
adam, memfirmankan: Sejauh 
anak-anakmu terlahir dalam 
dosa, demikian pula ketika me-
reka mulai tumbuh, a dosa terlahir 
dalam hati mereka, dan mereka 
mengenyam yang b pahit, agar 
mereka boleh tahu untuk meng-
hargai yang baik.

56 Dan diberikan kepada me-
reka untuk mengetahui yang 
baik dari yang jahat; karenanya 

 49 a Musa 1:12. 
PTS Godaan.

  b Mosia 16:3–4;  
Musa 5:13. 
PTS Badani.

  c PTS Hawa nafsu.
  d PTS Kematian 

rohani.
 51 a PTS Manusia—

Manusia, anak roh 
Bapa Surgawi.

  b PTS Penciptaan roh.
 52 a 3 ne. 11:23–26. 

PTS Baptis, Baptisan.
  b PTS Kasih Karunia.
  c PTS Yesus Kristus.
  d Kis. 4:12;  

2 ne. 31:21.

  e PTS Keselamatan.
 53 a PTS Mengampuni.
 54 a PTS Yesus Kristus.
  b PTS Pendamaian.
  c Mosia 3:16.
 55 a PTS Dosa.
  b a&P 29:39.  

PTS Kemalangan. 
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mereka adalah a juru kuasa bagi 
diri mereka, dan aku telah mem-
beri kepadamu hukum dan pe-
rintah yang lain.

57 Karenanya ajarkanlah ke-
pada anak-anakmu, bahwa se-
mua orang, di mana pun, mesti 
a bertobat, atau mereka sekali-kali 
tidak dapat mewarisi kerajaan 
allah, karena tidak ada sesuatu 
yang b tidak bersih dapat berdiam 
di sana, atau c berdiam di hadi-
rat-nya; karena, dalam bahasa 
adam, d Manusia Kekudusan 
adalah nama-nya, dan nama 
anak Tunggal-nya adalah e Putra 
Manusia, bahkan Yesus Kristus, 
seorang f Hakim yang saleh, yang 
akan datang pada pertengahan 
zaman.

58 Oleh karena itu aku mem-
beri kepadamu sebuah perin-
tah, untuk mengajarkan hal-hal 
ini dengan bebas kepada a anak-
anakmu, memfirmankan:

59 Bahwa oleh karena pelang-
garan datanglah kejatuhan, yang 
kejatuhan itu membawa kema-
tian, dan sejauh kamu dilahir-
kan ke dunia melalui air, dan 
darah, dan a roh, yang telah aku 
jadikan, dan dengan demikian 

menjadi dari b debu jiwa yang 
hidup, bahkan demikian pula 
kamu mesti c dilahirkan kembali 
ke dalam kerajaan surga, melalui 
d air, dan roh, dan dibersihkan 
melalui darah, bahkan darah 
anak Tunggal-Ku; agar kamu 
boleh dikuduskan dari segala 
dosa, dan e menikmati f firman 
kehidupan kekal di dunia ini, 
dan kehidupan kekal di dunia 
yang akan datang, bahkan g ke-
muliaan baka;

60 Karena melalui a air kamu 
menaati perintah; melalui roh 
kamu b dibenarkan, dan melalui 
c darah kamu d dikuduskan;

61 Oleh karena itu, itu dibe-
rikan untuk tinggal dalam di-
rimu; catatan surga; a Penghibur; 
hal-hal damai dari kemuliaan 
baka; kebenaran akan segala se-
suatu; apa yang menghidupkan 
segala sesuatu, yang menjadi-
kan hidup segala sesuatu; apa 
yang mengetahui segala sesu-
atu, dan memiliki segala kuasa 
menurut kebijaksanaan, belas 
kasihan, kebenaran, keadilan, 
dan pertimbangan.

62 Dan sekarang, lihatlah, aku 
berfirman kepadamu: inilah 
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a rencana keselamatan bagi se-
mua orang, melalui darah b anak 
Tunggal-Ku, yang akan datang 
pada pertengahan zaman.

63 Dan lihatlah, segala sesuatu 
memiliki keserupaannya, dan 
segala sesuatu diciptakan dan 
dijadikan untuk a memberikan 
kesaksian tentang aku, baik apa 
yang duniawi, maupun apa yang 
rohani; apa yang ada di langit di 
atas, dan apa yang ada di atas 
bumi, dan apa yang ada di tanah, 
dan apa yang ada di bawah ta-
nah, baik di atas maupun di ba-
wah: segala sesuatu memberikan 
kesaksian tentang aku.

64 Dan terjadilah, ketika Tuhan 
telah berbicara dengan adam, 
bapa kita, maka adam berseru 
kepada Tuhan, dan dia diang-
kat pergi oleh a roh Tuhan, dan 
dibawa ke bawah ke dalam air, 
dan diletakkan di bawah b air, dan 
ditampilkan keluar dari air.

65 Dan demikianlah dia dibap-
tis, dan roh allah turun ke atas 
dirinya, dan demikianlah dia a di-
lahirkan melalui roh, dan men-
jadi dihidupkan dalam b manusia 
batiniahnya.

66 Dan dia mendengar suara 
dari surga, memfirmankan: Eng-
kau a dibaptis dengan api, dan 

dengan roh Kudus. inilah b kesak-
sian Bapa, dan Putra, sejak mulai 
sekarang dan selamanya;

67 Dan engkau adalah menu-
rut a tata tertib dari-nya yang 
tanpa awal hari atau akhir tahun, 
dari segala kekekalan ke segala 
kekekalan.

68 lihatlah, engkau adalah a satu 
di dalam aku, seorang Putra 
allah; dan demikianlah semua-
nya boleh menjadi b putra-Ku. 
amin.

PaSal 7

(Desember 1830)
Henokh mengajar, memimpin umat, 
dan memindahkan gunung—Kota 
Sion ditegakkan—Henokh melihat 
sebelumnya kedatangan Putra Ma-
nusia, kurban pendamaian-Nya, dan 
kebangkitan para Orang Suci—Dia 
melihat sebelumnya Pemulihan, Pe-
ngumpulan, Kedatangan Kedua, dan 
kembalinya Sion.

Dan terjadilah bahwa Henokh 
melanjutkan ucapannya, me-
ngatakan: lihatlah, bapa kita 
adam mengajarkan hal-hal ini, 
dan banyak yang telah percaya 
dan menjadi a putra allah, dan 
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banyak yang telah tidak percaya, 
dan telah binasa dalam dosa-
dosa mereka, dan menanti-nan-
tikan dengan b rasa takut, dalam 
siksaan, untuk keberangan ber-
api-api kemurkaan allah untuk 
dicurahkan ke atas diri mereka.

2 Dan sejak waktu itu Henokh 
mulai bernubuat, mengatakan 
kepada orang-orang, bahwa: 
Sewaktu aku sedang melakukan 
perjalanan, dan berdiri di atas 
tempat Mahuya, dan berseru ke-
pada Tuhan, datanglah suara dari 
surga, memfirmankan—Berbalik-
lah kamu, dan pergilah kamu ke 
atas Gunung Simeon.

3 Dan terjadilah bahwa aku 
berbalik dan naik ke atas gu-
nung; dan ketika aku berdiri di 
atas gunung, aku melihat langit 
terbuka, dan aku dibalut dengan 
a kemuliaan;

4 Dan aku melihat Tuhan; dan 
Dia berdiri di hadapan mukaku, 
dan Dia berbincang denganku, 
bahkan seperti seseorang ber-
bincang satu sama lain, a berha-
dapan muka; dan Dia berfirman 
kepadaku: b Pandanglah, dan aku 
akan memperlihatkan kepadamu 
dunia untuk kurun waktu banyak 
angkatan.

5 Dan terjadilah bahwa aku me-
lihat di lembah Sum, dan tengok-
lah, sejumlah besar orang yang 
berdiam di dalam tenda, yang 
adalah orang-orang Sum.

6 Dan lagi Tuhan berfirman 

kepadaku: Pandanglah; dan 
aku memandang ke arah utara, 
dan aku melihat orang-orang 
Kanaan, yang berdiam di da-
lam tenda.

7 Dan Tuhan berfirman kepa-
daku: Bernubuatlah; dan aku 
bernubuat, mengatakan: lihat-
lah orang-orang Kanaan, yang 
ada banyak, akan pergi dalam 
satuan tempur melawan orang-
orang Sum, dan akan membu-
nuh mereka sehingga mereka 
akan sepenuhnya dihancurkan; 
dan orang-orang Kanaan akan 
memisah-misahkan diri mereka 
di tanah itu, dan tanah itu akan 
gersang dan tak berbuah, dan 
tidak ada orang-orang lain akan 
berdiam di sana selain orang-
orang Kanaan;

8 Karena lihatlah, Tuhan akan 
mengutuk tanah itu dengan ba-
nyak panas, dan kegersangannya 
akan berlangsung selamanya; 
dan ada a kelegaman datang ke 
atas seluruh anak Kanaan, se-
hingga mereka diremehkan di 
antara semua orang.

9 Dan terjadilah bahwa Tuhan 
berfirman kepadaku: Pandang-
lah; dan aku memandang, dan 
aku melihat tanah Saron, dan ta-
nah Henokh, dan tanah Omner, 
dan tanah Heni, dan tanah Sem, 
dan tanah Haner, dan tanah 
Hananiha, dan seluruh penghuni 
darinya;

1 0  D a n  Tu h a n  b e r fi r m a n 

 1 b alma 40:11–14.
 3 a PTS Perubahan rupa.
 4 a Kej. 32:30;  

Ul. 5:4;  
Musa 1:2, 11, 31.

  b Musa 1:4.

 8 a 2 ne. 26:33.
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kepadaku: Pergilah kepada 
orang-orang ini, dan berkata-
lah kepada mereka—a Bertobat-
lah, agar jangan aku keluar dan 
menghantam mereka dengan 
kutukan, dan mereka mati.

11 Dan Dia memberi kepadaku 
sebuah perintah bahwa aku hen-
daknya a membaptis dalam nama 
Bapa, dan Putra, yang penuh 
dengan b kasih karunia dan ke-
benaran, dan c roh Kudus, yang 
memberikan kesaksian tentang 
Bapa dan Putra.

12 Dan terjadilah bahwa Henokh 
melanjutkan untuk meminta ke-
pada semua orang, kecuali ke-
pada orang-orang Kanaan, untuk 
bertobat;

13 Dan sedemikian besarnya 
a iman Henokh sehingga dia 
memimpin umat allah, dan 
musuh mereka datang bertem-
pur melawan mereka; dan dia 
mengucapkan firman Tuhan, 
dan tanah bergetar, dan b gu-
nung-gunung lenyap, bahkan 
menurut perintahnya; dan c su-
ngai-sungai air dibelokkan dari 
lintasannya; dan auman singa 
terdengar dari padang belan-
tara; dan segala bangsa teramat 
takut, sedemikian d penuh kua-
sanya perkataan Henokh, dan 
sedemikian besarnya kuasa ba-
hasa yang telah allah berikan 
kepadanya.

14 ada juga muncul tanah dari 
kedalaman laut, dan sedemikian 
hebatnya rasa takut musuh ter-
hadap umat allah, sehingga 
mereka melarikan diri dan ber-
diri jauh-jauh dan pergi ke atas 
tanah itu yang muncul dari ke-
dalaman laut.

15 Dan a manusia-manusia rak-
sasa di tanah itu, juga, berdiri 
jauh-jauh; dan berlangsung-
lah kutukan ke atas orang-
orang yang berperang melawan 
allah;

16 Dan sejak mulai waktu itu 
ada peperangan dan pertum-
pahan darah di antara mereka; 
tetapi Tuhan datang dan berdiam 
bersama umat-nya, dan mereka 
berdiam dalam kesalehan.

17 a rasa takut akan Tuhan ada 
di atas segala bangsa, sedemi-
kian besarnya kemuliaan Tuhan, 
yang ada di atas umat-nya. Dan 
Tuhan b memberkati tanah itu, 
dan mereka diberkati di atas 
gunung-gunung, dan di atas 
tempat-tempat yang tinggi, dan 
tumbuh subur.

18 Dan Tuhan menyebut umat-
nya a Sion, karena mereka b satu 
hati dan satu pikiran, dan ber-
diam dalam kesalehan; dan ti-
dak ada yang miskin di antara 
mereka.

19 Dan Henokh melanjut-
kan pengkhotbahannya dalam 
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kesalehan kepada umat allah. 
Dan terjadilah pada masa hi-
dupnya, bahwa dia membangun 
sebuah kota yang disebut Kota 
Kekudusan, bahkan Sion.

20 Dan terjadilah bahwa Henokh 
berbincang dengan Tuhan; dan 
dia berkata kepada Tuhan: Pas-
tilah a Sion akan berdiam dalam 
keamanan selamanya. Tetapi 
Tuhan berfirman kepada Henokh: 
Sion telah aku berkati, tetapi 
sisa orang-orangnya telah aku 
kutuk.

21  Dan ter jadi lah  bahwa 
Tuhan memperlihatkan ke-
pada Henokh seluruh peng-
huni bumi; dan dia melihat, 
dan tengoklah, Sion, dalam 
pergerakan waktu, a diangkat ke 
dalam surga. Dan Tuhan berfir-
man kepada Henokh: lihatlah 
tempat tinggal-Ku selamanya.

22 Dan Henokh juga melihat 
sisa orang-orang yang adalah 
putra adam; dan mereka adalah 
campuran dari seluruh benih ke-
turunan adam kecuali itu benih 
keturunan Kain, karena benih 
keturunan Kain adalah a hitam, 
dan tidak memiliki tempat di 
antara mereka.

23 Dan setelah Sion diangkat ke 
dalam a surga, Henokh b melihat, 
dan tengoklah, c segala bangsa di 
bumi berada di hadapannya;

24 Dan berdatanganlah angkatan 

demi angkatan; dan Henokh ber-
ada tinggi dan a diangkat, bahkan 
di dada Bapa, dan Putra Manusia; 
dan lihatlah, kuasa Setan ada di 
atas seluruh muka bumi.

25 Dan dia melihat para ma-
laikat turun dari surga; dan dia 
mendengar suara nyaring me-
ngatakan: Celakalah, celakalah 
bagi penghuni bumi.

26 Dan dia melihat Setan; dan 
dia memiliki sebuah a rantai yang 
besar di tangannya, dan itu mena-
biri seluruh muka bumi dengan 
b kegelapan; dan dia memandang 
dan tertawa, dan para c malaikat-
nya bersukacita.

27 Dan Henokh melihat para 
a malaikat turun dari surga, mem-
berikan b kesaksian tentang Bapa 
dan Putra; dan roh Kudus turun 
ke atas banyak orang, dan me-
reka diangkat oleh kuasa surga 
ke Sion.

28 Dan terjadilah bahwa allah 
surga memandang sisa orang-
orang, dan Dia menangis; dan 
Henokh memberikan kesaksian 
tentangnya, mengatakan: Bagai-
mana mungkin surga menangis, 
dan mencucurkan airmatanya 
bagaikan hujan di atas gunung-
gunung?

29 Dan Henokh berkata kepada 
Tuhan: Bagaimana mungkin 
Engkau bisa a menangis, meli-
hat Engkau adalah kudus, dan 
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dari segala kekekalan ke segala 
kekekalan?

30 Dan seandainya mungkin 
bahwa manusia dapat menghi-
tung partikel-partikel di bumi, 
ya, jutaan a bumi seperti ini, itu ti-
daklah menjadi awal bagi jumlah 
b ciptaan-Mu; dan tirai-Mu masih 
terentang; namun Engkau berada 
di sana, dan dada-Mu berada di 
sana; dan juga Engkau adil; Eng-
kau penuh belas kasihan dan baik 
hati selamanya;

31 Dan Engkau telah meng-
ambil Sion ke dada-Mu sendiri, 
dari segala ciptaan-Mu, dari 
segala kekekalan ke segala ke-
kekalan; dan tidak ada apa pun 
selain a kedamaian, b keadilan, 
dan c kebenaran adalah hunian 
takhta-Mu; dan belas kasihan 
akan pergi di depan muka-Mu 
dan tidak memiliki akhir; ba-
gaimana mungkin Engkau bisa 
menangis?

32 Tuhan berfirman kepada 
Henokh: lihatlah saudara-sau-
daramu ini; mereka adalah hasil 
karya a tangan-Ku sendiri, dan 
aku memberikan kepada me-
reka b pengetahuan mereka, pada 
hari aku menciptakan mereka; 
dan di dalam Taman Eden, aku 
berikan kepada manusia c hak 
pilihannya;

33 Dan kepada saudara-sauda-
ramu telah aku firmankan, dan 
juga berikan perintah, agar me-
reka hendaknya saling a menga-
sihi, dan agar mereka hendaknya 
memilih-Ku, Bapa mereka; tetapi 
lihatlah, mereka tanpa kasih sa-
yang, dan mereka membenci da-
rah mereka sendiri;

34 Dan a api keberangan-Ku 
tersulut terhadap mereka; dan 
dalam ketidaksenangan-Ku yang 
panas akan aku kirimkan b air 
bah ke atas diri mereka, karena 
amarah dahsyat-Ku tersulut ter-
hadap mereka.

35 lihatlah, aku adalah allah; 
a Manusia Kekudusan adalah na-
ma-Ku; Manusia Penasihat ada-
lah nama-Ku; dan Tanpa akhir 
dan Kekal adalah b nama-Ku, 
juga.

36 Karenanya, aku dapat me-
rentangkan tangan-Ku dan me-
megang segala ciptaan yang telah 
aku jadikan; dan a mata-Ku da-
pat menusuk mereka juga, dan 
di antara seluruh hasil karya ta-
ngan-Ku tidak ada yang demi-
kian besar b kejahatannya seperti 
di antara saudara-saudaramu.

37 Tetapi lihatlah, dosa-dosa 
mereka akan ada di atas kepala 
leluhur mereka; Setan akan men-
jadi bapa mereka, dan kegetiran 
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akan menjadi ajal mereka; dan 
seluruh surga akan menangisi 
mereka, bahkan seluruh hasil 
karya tangan-Ku; karenanya 
tidakkah semestinya surga me-
nangis, melihat orang-orang ini 
akan menderita?

38 Tetapi lihatlah, orang-orang 
ini yang matamu mengarah ke 
atasnya akan binasa dalam air 
bah; dan lihatlah, aku akan me-
ngurung mereka; sebuah a ta-
hanan telah aku persiapkan bagi 
mereka.

39 Dan a yang telah aku pilih 
telah memohon di hadapan mu-
ka-Ku. Karenanya, Dia menderita 
bagi dosa-dosa mereka; sejauh 
mereka akan bertobat pada hari 
ketika b Yang Terpilih-Ku akan 
kembali kepada-Ku, dan sam-
pai hari itu mereka akan berada 
dalam c siksaan;

40 Karenanya, karena ini surga 
akan menangis, ya, dan seluruh 
hasil karya tangan-Ku.

41 Dan terjadilah bahwa Tuhan 
berfirman kepada Henokh, dan 
memberi tahu Henokh segala 
perbuatan anak-anak manusia; 
karenanya Henokh mengeta-
hui, dan memandang kejahatan 
mereka, dan kegetiran mereka, 
dan menangis dan merentang-
kan lengannya, dan a hatinya 
menggembung luas bagaikan 

kekekalan; dan sanubarinya me-
rasa pilu; dan segala kekekalan 
berguncang.

42 Dan Henokh juga melihat 
a nuh, dan b keluarganya; bahwa 
anak cucu seluruh putra nuh 
akan diselamatkan dengan ke-
selamatan duniawi;

43 Karenanya Henokh melihat 
bahwa nuh membangun sebuah 
a bahtera; dan bahwa Tuhan ter-
senyum ke atasnya, dan me-
megangnya dalam tangan-nya 
sendiri; tetapi ke atas sisa yang 
jahat air bah datang dan mene-
lan mereka.

44 Dan ketika Henokh melihat 
ini, dia merasakan kepahitan 
jiwa, dan menangisi saudara-
saudaranya, dan berkata kepada 
surga: aku akan a menolak untuk 
dihibur; tetapi Tuhan berfirman 
kepada Henokh: angkatlah ha-
timu, dan bergembiralah; dan 
pandanglah.

45 Dan terjadilah bahwa Henokh 
memandang; dan dari nuh, dia 
melihat seluruh keluarga di bumi; 
dan dia berseru kepada Tuhan, 
mengatakan: Kapankah hari 
Tuhan akan datang? Kapankah 
darah Yang Saleh akan ditum-
pahkan, agar mereka semua yang 
berduka nestapa boleh a dikudus-
kan dan memperoleh kehidupan 
kekal?
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46 Dan Tuhan berfirman: itu 
akan terjadi pada a pertengahan 
zaman, pada masa kejahatan dan 
pembalasan.

47 Dan lihatlah, Henokh melihat 
hari kedatangan Putra Manusia, 
bahkan dalam daging; dan jiwa-
nya bersukacita, mengatakan: 
Yang Saleh diangkat, dan a anak 
Domba dibunuh sejak pelan-
dasan dunia; dan melalui iman 
aku berada di dada Bapa, dan li-
hatlah, b Sion ada bersamaku.

48 Dan terjadilah bahwa Henokh 
memandang a bumi; dan dia men-
dengar suara dari sanubarinya, 
mengatakan: Celakalah, celaka-
lah aku, ibu pertiwi bagi manusia; 
aku tersakiti, aku letih, karena 
kejahatan anak-anakku. Kapan-
kah aku akan b beristirahat, dan 
dibersihkan dari c kekotoran yang 
keluar dariku? Kapankah Pencip-
taku akan menguduskanku, agar 
aku boleh beristirahat, dan kebe-
naran untuk suatu masa tinggal 
di atas permukaanku?

49 Dan ketika Henokh mende-
ngar bumi berduka nestapa, dia 
menangis, dan berseru kepada 
Tuhan, mengatakan: Ya Tuhan, 
tidak akankah Engkau memiliki 
rasa iba bagi bumi? Tidak akan-
kah Engkau memberkati anak-
anak nuh?

50 Dan terjadilah bahwa Henokh 

melanjutkan seruannya kepada 
Tuhan, mengatakan: aku me-
minta kepada-Mu, ya Tuhan, 
dalam nama anak Tunggal-Mu, 
bahkan Yesus Kristus, agar Eng-
kau akan berbelas kasihan atas 
diri nuh dan benih keturunan-
nya, agar bumi boleh tidak per-
nah lagi tertutup oleh air bah.

51 Dan Tuhan tidak dapat mena-
han; dan Dia membuat perjanjian 
dengan Henokh, dan bersumpah 
kepadanya dengan sebuah sum-
pah, bahwa Dia akan menahan 
a air bah; bahwa Dia akan me-
manggil anak-anak nuh;

52 Dan dia mewartakan suatu 
ketetapan yang tak terubahkan, 
bahwa a sisa benih keturunannya 
akan selalu ditemukan di antara 
segala bangsa, sementara bumi 
akan ada;

53 Dan Tuhan berfirman: Di-
berkatilah dia yang melalui be-
nih keturunannya Mesias akan 
datang; karena Dia berfirman—
aku adalah a Mesias, b raja Sion, 
c Batu Karang Surga, yang luas 
bagaikan kekekalan; barang si-
apa masuk pada gerbangnya dan 
d memanjat melalui-Ku tidak akan  
pernah jatuh; karenanya, diber-
katilah mereka tentang siapa 
telah aku firmankan, karena 
mereka akan muncul dengan 
e nyanyian sukacita abadi.

 46 a Musa 5:57.
 47 a PTS anak Domba 

allah.
  b Musa 7:21.
 48 a PTS Bumi—Pember-

sihan bumi.
  b Musa 7:54, 58, 64.

  c PTS Kotor, Kotoran.
 51 a Mzm. 104:6–9.
 52 a Musa 8:2.
 53 a PTS Mesias.
  b Mat. 2:2;  

2 ne. 10:14;  
alma 5:50;  

a&P 128:22.
  c Mzm. 71:3; 78:35; 

Hel. 5:12.  
PTS Batu Karang.

  d 2 ne. 31:19–20.
  e PTS Musik. 
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54 Dan terjadilah bahwa Henokh 
berseru kepada Tuhan, mengata-
kan: Ketika Putra Manusia da-
tang dalam daging, akankah 
bumi beristirahat? aku berdoa 
kepada-Mu, perlihatkanlah ke-
padaku hal-hal ini.

55 Dan Tuhan berfirman kepada 
Henokh: Pandanglah, dan dia 
memandang dan melihat a Putra 
Manusia diangkat di atas b salib, 
menurut cara manusia;

56 Dan dia mendengar suara 
nyaring; dan langit ditabiri; 
dan segala ciptaan allah ber-
duka nestapa; dan bumi a merin-
tih; dan batu karang terkoyak; 
dan para orang suci b bangkit, 
dan c dimahkotai di d sisi kanan 
Putra Manusia, dengan mahkota 
kemuliaan;

57 Dan sebanyak a roh yang ber-
ada di dalam b tahanan tampil, 
dan berdiri di sisi kanan allah; 
dan sisanya dicadangkan dalam 
rantai kegelapan sampai pengha-
kiman hari yang besar.

58 Dan lagi Henokh menangis 
dan berseru kepada Tuhan, me-
ngatakan: Kapankah bumi akan 
beristirahat?

59 Dan Henokh melihat Putra 
Manusia naik kepada Bapa; dan 
dia meminta kepada Tuhan, me-
ngatakan: apakah Engkau tidak 

akan datang lagi ke atas bumi? 
Mengingat Engkau adalah allah, 
dan aku mengenal Engkau, dan 
Engkau telah bersumpah kepa-
daku, dan memerintahkanku 
agar aku hendaknya meminta 
dalam nama anak Tunggal-Mu; 
Engkau telah menjadikanku, 
dan memberikan kepadaku hak 
atas takhta-Mu, dan bukan dari 
diriku, tetapi melalui kasih ka-
runia-Mu sendiri; karenanya, 
aku bertanya kepada-Mu apakah 
Engkau tidak akan datang lagi 
ke atas bumi.

60 Dan Tuhan berfirman kepada 
Henokh: Sebagaimana aku hi-
dup, demikian pula aku akan da-
tang pada a zaman terakhir, pada 
masa kejahatan dan pembalasan, 
untuk menggenapi sumpah yang 
telah aku buat kepadamu me-
ngenai anak-anak nuh;

61 Dan masanya akan datang 
ketika bumi akan a beristirahat, 
tetapi sebelum masa itu langit 
akan b digelapkan, dan c tabir ke-
gelapan akan menutupi tanah; 
dan langit akan berguncang, dan 
juga tanah; dan kesukaran yang 
hebat akan ada di antara anak-
anak manusia, tetapi umat-Ku 
akan aku d lindungi;

62 Dan a kesalehan akan aku tu-
runkan dari surga; dan b kebenaran 

 55 a PTS Putra Manusia.
  b 3 ne. 27:14. 

PTS Penyaliban.
 56 a Mat. 27:45, 50–51.
  b PTS Kebangkitan.
  c PTS Mahkota; 

Permuliaan.

  d Mat. 25:34.
 57 a PTS roh.
  b a&P 76:71–74; 88:99.
 60 a PTS Zaman akhir.
 61 a PTS Bumi—Keadaan 

terakhir bumi.
  b a&P 38:11–12; 112:23.

  c PTS Tabir.
  d 1 ne. 22:15–22;  

2 ne. 30:10.
 62 a Mzm. 85:12.  

PTS Pemulihan injil.
  b PTS Kitab Mormon. 
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akan aku keluarkan dari c bumi, 
untuk memberikan d kesaksian 
tentang anak Tunggal-Ku; e ke-
bangkitan-nya dari yang mati; 
ya, dan juga kebangkitan semua 
orang; dan kesalehan dan kebe-
naran akan aku sebabkan untuk 
menyapu bumi bagaikan dengan 
air bah, untuk f mengumpulkan 
umat pilihan-Ku dari keempat 
penjuru bumi, menuju suatu tem-
pat yang akan aku persiapkan, 
sebuah Kota yang Kudus, agar 
umat-Ku boleh mempersiapkan 
diri mereka, dan menanti-nanti-
kan waktu kedatangan-Ku; ka-
rena akan ada kemah suci-Ku, 
dan itu akan disebut Sion, sebuah 
g Yerusalem Baru.

63 Dan Tuhan berfirman kepada 
Henokh: Pada waktu itu akanlah 
engkau dan seluruh a kotamu me-
nemui mereka di sana, dan kita 
akan menerima mereka ke dada 
kita, dan mereka akan melihat 
kita; dan kita akan merangkul 
leher mereka, dan mereka akan 
merangkul leher kita, dan kita 
akan mencium satu sama lain;

64 Dan akan ada tempat ting-
gal-Ku, dan itu akan merupakan 
Sion, yang akan tampil dari segala 
ciptaan yang telah aku jadikan; 
dan untuk kurun waktu a seribu 
tahun bumi akan b beristirahat.

65 Dan terjadilah bahwa Henokh 
melihat hari a kedatangan Putra 
Manusia, pada zaman terakhir, 
untuk berdiam di atas bumi 
dalam kebenaran untuk kurun 
waktu seribu tahun;

66 Tetapi sebelum hari itu dia 
melihat kesukaran yang hebat di 
antara yang jahat; dan dia juga 
melihat laut, bahwa itu sedang 
bersusah hati, dan hati orang-
orang a menciut, menanti-nan-
tikan dengan rasa takut untuk 
b penghakiman allah Yang Ma-
hakuasa, yang akan datang ke 
atas yang jahat.

67 Dan Tuhan memperlihatkan 
Henokh segala sesuatu, bahkan 
sampai akhir dunia; dan dia me-
lihat zaman orang saleh, jam pe-
nebusan mereka, dan menerima 
kegenapan a sukacita;

68 Dan seluruh masa a Sion, 
pada masa hidup Henokh, ada-
lah tiga ratus dan enam puluh 
lima tahun.

69 Dan Henokh dan seluruh 
umatnya a berjalan bersama  
allah, dan Dia berdiam di tengah 
Sion; dan terjadilah bahwa Sion 
tidak ada, karena allah mene-
rimanya ke dada-nya sendiri; 
dan sejak itu tersebarluaslah 
perkataan, Sion Telah lenyap.    

 62 c Yes. 29:4.
  d PTS Kesaksian.
  e PTS Kebangkitan.
  f PTS israel—Pengum-

pulan israel.
  g PTS Yerusalem Baru.
 63 a Why. 21:9–11;  

a&P 45:11–12;  

Musa 7:19–21.
 64 a PTS Milenium.
  b Musa 7:48.
 65 a Yud. 1:14.  

PTS Kedatangan  
Kedua Yesus Kristus.

 66 a Yes. 13:6–7.
  b PTS Penghakiman 

Terakhir.
 67 a PTS Sukacita.
 68 a Kej. 5:23;  

Musa 8:1.
 69 a Kej. 5:24;  

Musa 6:34.  
PTS Berjalan bersama 
allah.
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PaSal 8

(Februari 1831)
Metusalah bernubuat—Nuh dan 
para putranya mengkhotbahkan 
Injil—Kejahatan besar berjaya—
Panggilan untuk pertobatan tak 
diindahkan—Allah menetapkan 
penghancuran semua daging me-
lalui air bah.

Dan seluruh masa hidup Henokh 
adalah empat ratus dan tiga pu-
luh tahun.

2 Dan terjadilah bahwa a Me-
tusalah, putra Henokh, tidak 
diambil, agar perjanjian-perjan-
jian dari Tuhan boleh digenapi, 
yang Dia buat kepada Henokh; 
karena Dia benar-benar mem-
buat perjanjian dengan Henokh 
bahwa nuh akan menjadi buah 
keturunan dari auratnya.

3 Dan terjadilah bahwa Me-
tusalah bernubuat bahwa dari 
auratnya akan terlahir semua 
kerajaan di bumi (melalui nuh), 
dan dia mengambil kemuliaan 
bagi dirinya.

4 Dan timbullah suatu bencana 
kelaparan yang hebat ke tanah 
itu, dan Tuhan mengutuk bumi 
dengan kutukan yang parah, dan 
banyak penghuninya mati.

5 Dan terjadilah bahwa Metu-
salah hidup seratus dan delapan 
puluh tujuh tahun, dan memper-
anakkan lamekh;

6 Dan Metusalah hidup, setelah 
dia memperanakkan lamekh, 
tujuh ratus dan delapan puluh 
dua tahun, dan memperanakkan 
putra dan putri;

7 Dan seluruh masa hidup Me-
tusalah adalah sembilan ratus 
dan enam puluh sembilan tahun, 
dan dia mati.

8 Dan lamekh hidup seratus 
dan delapan puluh dua tahun, 
dan memperanakkan seorang 
putra,

9 Dan dia menyebut namanya 
a nuh, mengatakan: Putra ini 
akan menghibur kita mengenai 
pekerjaan kita dan banting tulang 
tangan kita, karena tanah yang 
telah Tuhan b kutuk.

10 Dan lamekh hidup, setelah 
dia memperanakkan nuh, lima 
ratus dan sembilan puluh lima ta-
hun, dan memperanakkan putra 
dan putri;

11 Dan seluruh masa hidup 
lamekh adalah tujuh ratus dan 
tujuh puluh tujuh tahun, dan 
dia mati.

12 Dan nuh berumur empat 
ratus dan lima puluh tahun, dan 
a memperanakkan Yafet; dan em-
pat puluh dua tahun sesudahnya 
dia memperanakkan b Sem dari 
perempuan yang adalah ibu dari 
Yafet, dan ketika dia berumur 
lima ratus tahun dia mempera-
nakkan c Ham.

13 Dan a nuh dan para putranya 

8 2 a PTS Metusalah.
 9 a PTS nuh, Bapa 

Bangsa dalam 
alkitab.

  b Musa 4:23.
 12 a Kej. 5:32.  

PTS Yafet.
  b PTS Sem.

  c PTS Ham.
 13 a a&P 138:41. 

PTS Gabriel. 
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b menyimak Tuhan, dan meng-
indahkan, dan mereka disebut 
c putra allah.

14 Dan ketika orang-orang ini 
mulai beranak cucu di atas muka 
bumi, dan para putri dilahirkan 
bagi mereka, para a putra manusia 
melihat bahwa para putri itu ru-
pawan, dan mereka mengambil 
bagi mereka istri-istri, bahkan 
seperti yang mereka pilih.

15 Dan Tuhan berfirman ke-
pada nuh: Putri-putri dari para 
putramu telah a menjual diri me-
reka; karena lihatlah amarah-Ku 
tersulut terhadap para putra ma-
nusia, karena mereka tidak mau 
menyimak suara-Ku.

16 Dan terjadilah bahwa nuh 
bernubuat, dan mengajarkan hal-
hal tentang allah, bahkan seperti 
adanya pada awalnya.

17 Dan Tuhan berfirman kepada 
nuh: roh-Ku tidak akan selalu 
a berjuang bersama manusia, ka-
rena dia akan mengetahui bahwa 
semua b daging akan mati; namun 
masa hidupnya akanlah seratus 
dan dua puluh tahun; dan jika 
manusia tidak bertobat, aku 
akan mengirimkan c air bah ke 
atas diri mereka.

18 Dan pada zaman itu ada a ma-
nusia-manusia raksasa di atas 

bumi, dan mereka mengincar 
nuh untuk mengambil nyawa-
nya; tetapi Tuhan beserta nuh, 
dan b kuasa Tuhan berada di atas 
dirinya.

19 Dan Tuhan a menahbiskan 
b nuh menurut c tata tertib-nya 
sendiri, dan memerintahkannya 
agar dia hendaknya pergi dan 
d memaklumkan injil-nya ke-
pada anak-anak manusia, bahkan 
seperti yang diberikan kepada 
Henokh.

20 Dan terjadilah bahwa nuh 
meminta kapada anak-anak ma-
nusia agar mereka hendaknya 
a bertobat; tetapi mereka tidak 
menyimak perkataannya;

21 Dan juga, setelah mereka 
mendengarnya, mereka datang 
ke hadapannya, mengatakan: li-
hatlah, kami adalah putra allah; 
tidakkah kami telah mengambil 
bagi diri kami sendiri para putri 
manusia? Dan tidakkah kami 
a makan dan minum, dan meni-
kah dan menikahkan? Dan istri-
istri kami melahirkan bagi kami 
anak-anak, dan yang sama adalah 
para pria perkasa, yang seperti 
para pria dahulu kala, para pria 
dengan kemasyhuran besar. Dan 
mereka tidak menyimak perka-
taan nuh.

 13 b PTS Patuh, 
Kepatuhan.

  c PTS Putra dan Putri 
allah.

 14 a Musa 5:52.
 15 a PTS Pernikahan—

Pernikahan antar 
agama.

 17 a Kej. 6:3;  
2 ne. 26:11;  

Eter 2:15;  
a&P 1:33.

  b 2 ne. 9:4. 
PTS Daging.

  c Kej. 7:4, 10;  
Musa 7:34.

 18 a Kej. 6:4;  
Bil. 13:33;  
Yos. 17:15.

  b PTS Kuasa.

 19 a a&P 107:52. 
PTS Penahbisan.

  b abr. 1:19.
  c PTS imamat 

Melkisedek.
  d PTS Pekerjaan 

Misionaris.
 20 a PTS Pertobatan.
 21 a Mat. 24:38–39;  

JS—M 1:41.
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22 Dan allah melihat bahwa 
a kejahatan manusia telah menjadi 
besar di bumi; dan setiap orang 
terangkat-angkat dalam khayalan 
b pemikiran hatinya, yang hanya-
lah jahat secara berkelanjutan.

23 Dan terjadilah bahwa nuh 
melanjutkan a pengkhotbahannya 
kepada orang-orang, mengata-
kan: Simaklah, dan indahkanlah 
perkataanku;

24 a Percaya dan bertobatlah dari 
dosa-dosamu dan b dibaptislah 
dalam nama Yesus Kristus, Putra 
allah, bahkan seperti leluhur 
kita, dan kamu akan menerima 
roh Kudus, agar bagimu segala 
sesuatu boleh c dinyatakan; dan 
jika kamu tidak melakukan ini, 
air bah akan datang ke atas di-
rimu; walaupun demikian me-
reka tidak menyimak.

25 Dan itu disesalkan nuh, dan 
hatinya tersakiti bahwa Tuhan 
telah menjadikan manusia di 
atas bumi, dan itu memilukan-
nya di hati.

26 Dan Tuhan berfirman: aku 
akan a menghancurkan manusia 
yang telah aku ciptakan, dari 

muka bumi, baik manusia mau-
pun binatang, dan apa yang 
merayap, dan unggas di udara; 
karena disesalkan nuh bahwa 
aku telah menciptakan mereka, 
dan bahwa aku telah menjadikan 
mereka; dan dia telah meminta 
kepada-Ku; karena mereka telah 
mengincar nyawanya.

27 Dan demikianlah nuh me-
nemukan a kasih karunia di mata 
Tuhan; karena nuh adalah orang 
yang saleh, dan b sempurna pada 
angkatannya; dan dia c berjalan 
bersama allah, seperti juga tiga 
putranya, Sem, Ham, dan Yafet.

28 Bumi adalah a busuk di ha-
dapan allah, dan dipenuhi de-
ngan kekerasan.

29 Dan allah memandang bumi, 
dan, lihatlah, itu busuk, karena 
semua daging telah membusuk-
kan jalannya di atas bumi.

30 Dan allah berfirman kepada 
nuh: akhir semua daging telah 
datang di hadapan-Ku, karena 
bumi dipenuhi dengan keke-
rasan, dan lihatlah aku akan 
a menghancurkan semua daging 
dari muka bumi.

 22 a Kej. 6:5;  
Musa 7:36–37.

  b Mosia 4:30;  
alma 12:14. 
PTS Pikiran.

 23 a PTS Khotbah.
 24 a PTS Percaya, 

Kepercayaan.
  b PTS Baptis,  

Baptisan— 
Syarat-syarat untuk 
baptisan.

  c 2 ne. 32:2–5.
 26 a PTS Bumi—

Pembersihan bumi.
 27 a PTS Kasih Karunia.
  b Kej. 6:9.
  c PTS Berjalan bersama 

allah.
 28 a Kej. 6:11–13.
 30 a a&P 56:3.



rEPrODUKSi Dari KiTaB aBraHaM
no. 1

PEnJElaSan
Gmbr. 1. Malaikat Tuhan.
Gmbr. 2. abraham terikat di atas sebuah altar.
Gmbr. 3. imam pemuja berhala Elkena berusaha untuk mempersembahkan 

abraham sebagai kurban.
Gmbr. 4. altar untuk pengurbanan oleh para imam pemuja berhala, berdiri di 

hadapan dewa Elkena, libna, Mahmakra, Koras, dan Firaun.
Gmbr. 5. Dewa berhala Elkena.
Gmbr. 6. Dewa berhala libna.
Gmbr. 7. Dewa berhala Mahmakra.
Gmbr. 8. Dewa berhala Koras.
Gmbr. 9. Dewa berhala Firaun.
Gmbr. 10. abraham di Mesir.
Gmbr. 11. Dirancang untuk melukiskan tiang-tiang langit, sebagaimana dime-

ngerti oleh orang-orang Mesir.
Gmbr. 12. raukiyang, menandakan bentangan, atau cakrawala di atas kepala 

kita; tetapi dalam hal ini, dalam hubungannya dengan topik ini, orang-orang Mesir 
memaksudkannya untuk menandakan Saumau, berada tinggi di atas, atau langit, 
sepadan dengan kata bahasa ibrani, Saumayim.



   

Kitab abraham

DiTErJEMaHKan Dari PaPirUS, OlEH JOSEPH SMiTH

Suatu terjemahan dari beberapa Catatan kuno yang telah jatuh ke dalam 
tangan kami dari katakomba-katakomba Mesir. Tulisan Abraham saat 

dia berada di Mesir, disebut Kitab Abraham, ditulis oleh tangannya sendiri, 
di atas papirus. (History of the Church, 2:235–236, 348–351.)

PaSal 1

Abraham mencari berkat-berkat 
tata tertib kebapabangsaan—Dia 
dianiaya oleh para imam palsu di 
Kasdim—Yehova menyelamatkan-
nya—Asal-usul dan pemerintahan 
Mesir ditinjau.

Di tanah a orang-orang Kasdim, 
di tempat tinggal leluhurku, 

aku, b abraham, melihat bahwa 
adalah perlu bagiku untuk men-
dapatkan c tempat tinggal yang 
lain;

2 Dan, mendapati ada a keba-
hagiaan dan kedamaian dan 
b peristirahatan yang lebih be-
sar bagiku, aku mencari berkat-
berkat leluhurku, dan hak yang 
padanya aku akan ditahbis-
kan untuk melaksanakan yang 
sama itu; setelah diriku menjadi 
pengikut c kebenaran, berhas-
rat juga untuk menjadi orang 
yang memiliki d pengetahuan 

yang besar, dan untuk menjadi 
pengikut kebenaran yang lebih 
luhur, dan untuk memiliki suatu 
pengetahuan yang lebih besar, 
dan untuk menjadi bapa bagi 
banyak bangsa, pangeran damai, 
dan berhasrat untuk menerima 
petunjuk, dan untuk menaati 
perintah-perintah allah, aku 
menjadi ahli waris yang sah, se-
orang e imam Tinggi, memegang 
f hak yang adalah kepunyaan 
leluhur.

3 itu a dianugerahkan ke atas 
diriku dari leluhur; turun dari 
leluhur, sejak awal zaman, ya, 
bahkan sejak awal, atau sebelum 
dilandaskannya bumi, hingga 
waktu sekarang, bahkan hak 
b anak sulung, atau pria per-
tama, yang adalah c adam, atau 
bapa pertama, melalui leluhur 
hingga aku.

4 aku mengupayakan a pene-
tapanku pada imamat menurut 
penetapan dari allah kepada 

1 1 a PTS Ur.
  b PTS abraham.
  c Kis. 7:2–4.
 2 a PTS Sukacita.
  b PTS istirahat.
  c PTS Saleh, Kesalehan.

  d a&P 42:61. 
PTS Pengetahuan.

  e PTS imam Tinggi.
  f PTS imamat 

Melkisedek.
 3 a a&P 84:14.

  b a&P 68:17.  
PTS anak Sulung.

  c Musa 1:34. 
PTS adam.

 4 a PTS Hak  
Kesulungan.
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leluhur mengenai benih ketu-
runan itu.

5 a leluhurku telah berpaling 
dari kesalehan mereka, dan dari 
perintah-perintah kudus yang te-
lah Tuhan allah mereka berikan 
kepada mereka, pada b penyem-
bahan terhadap para dewa orang 
kafir, sepenuhnya menolak untuk 
menyimak suaraku;

6 Karena hati mereka lekat un-
tuk melakukan yang jahat, dan 
seutuhnya dipalingkan kepada 
a dewa Elkena, dan dewa libna, 
dan dewa Mahmakra, dan dewa 
Koras, dan dewa Firaun, raja 
Mesir;

7 Oleh karena itu mereka me-
malingkan hati mereka pada 
pengurbanan orang kafir dengan 
mempersembahkan anak-anak 
mereka kepada berhala-berhala 
bisu ini, dan tidak menyimak 
suaraku, tetapi berikhtiar untuk 
mengambil nyawaku melalui ta-
ngan imam Elkena. imam Elkena 
adalah juga imam Firaun.

8 Sekarang, pada waktu ini ada-
lah kebiasaan imam Firaun, raja 
Mesir, untuk mempersembahkan 
di atas altar yang dibangun di ta-
nah Kasdim, untuk persembahan 
kepada para allah dewa asing ini, 
pria, wanita, dan anak.

9 Dan terjadilah bahwa imam 
itu membuat suatu persembahan 
kepada dewa Firaun, dan juga 
kepada dewa Sagril, bahkan 

menurut cara orang-orang Me-
sir. Sekarang, dewa Sagril adalah 
matahari.

10 Bahkan persembahan ung-
kapan terima kasih berupa 
seorang anak, imam Firaun per-
sembahkan di atas altar yang ber-
ada di dekat bukit yang disebut 
Bukit Potifar, di hulu Dataran 
Olisem.

11 Sekarang, imam ini telah 
mempersembahkan di atas altar 
ini tiga gadis pada waktu yang 
sama, yang adalah para putri 
Onita, salah seorang keturunan 
rajani langsung dari aurat a Ham. 
Para gadis ini dipersembahkan 
karena kebajikan mereka; mereka 
tidak mau b membungkukkan diri 
untuk menyembah dewa dari 
kayu atau batu, oleh karena itu 
mereka dibunuh di atas altar ini, 
dan itu dilakukan menurut cara 
orang-orang Mesir.

12 Dan terjadilah bahwa para 
imam menggunakan kekerasan 
terhadapku, agar mereka boleh 
membunuhku juga, sebagaimana 
mereka lakukan terhadap para 
gadis itu di atas altar ini; dan 
agar kamu boleh memiliki su-
atu pengetahuan tentang altar 
ini, aku akan merujukmu pada 
pelukisan pada permulaan ca-
tatan ini.

13 itu dibuat menurut bentuk 
tempat pembaringan, seperti 
yang dimiliki di antara orang-

 5 a Kej. 12:1.
  b PTS Pemujaan 

Berhala.
 6 a YaiTU para allah 

palsu, sebagaimana 
diilustrasikan dalam 
reproduksi no. 1 
dari Kitab abraham.

 11 a PTS Ham.
  b Dan. 3:13–18. 
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orang Kasdim, dan itu berada 
di hadapan para dewa Elkena, 
libna, Mahmakra, Koras, dan 
juga dewa seperti yang dari 
Firaun, raja Mesir.

14 agar kamu boleh memiliki 
suatu pengertian tentang para 
dewa ini, aku telah memberimu 
citra mereka dalam gambar-gam-
bar di awal, yang macam gam-
barnya disebut oleh orang-orang 
Kasdim ralinos, yang menanda-
kan tulisan Mesir kuno.

15 Dan ketika mereka mengang-
kat tangan mereka terhadapku, 
agar mereka boleh mempersem-
bahkanku dan mengambil nya-
waku, lihatlah, aku mengangkat 
suaraku kepada Tuhan allahku, 
dan Tuhan a menyimak dan men-
dengar, dan Dia memenuhiku de-
ngan penglihatan tentang Yang 
Mahakuasa, dan malaikat dari 
hadirat-nya berdiri di dekatku, 
dan dengan segera b melepaskan 
ikatanku;

16 Dan suara-nya tertuju ke-
padaku: abraham, abraham, li-
hatlah, a nama-Ku adalah Yehova, 
dan aku telah mendengar eng-
kau, dan telah turun untuk mem-
bebaskan engkau, dan untuk 
mengambil engkau dari rumah 
ayahmu, dan dari semua sanak 
saudaramu, ke suatu b tanah asing 
yang tentangnya engkau tidak 
tahu;

17 Dan ini karena mereka telah 

memalingkan hati mereka da-
ri-Ku, untuk menyembah dewa 
Elkena, dan dewa libna, dan 
dewa Mahmakra, dan dewa Ko-
ras, dan dewa Firaun, raja Mesir; 
oleh karena itu aku telah turun 
untuk mengunjungi mereka, dan 
untuk menghancurkan dia yang 
telah mengangkat tangannya ter-
hadapmu, abraham, putra-Ku, 
untuk mengambil nyawamu.

18 lihatlah, aku akan menun-
tun engkau dengan tangan-Ku, 
dan aku akan mengambil eng-
kau, untuk menaruh ke atas di-
rimu nama-Ku, bahkan a imamat 
ayahmu, dan kuasa-Ku akan ada 
di atas dirimu.

19 Sebagaimana terjadi dengan 
nuh demikianlah akan terjadi 
denganmu; tetapi melalui pela-
yananmu a nama-Ku akan dikenal 
di bumi selamanya, karena aku 
adalah allahmu.

20 lihatlah, Bukit Potifar ber-
ada di tanah a Ur, di Kasdim. Dan 
Tuhan menumbangkan altar dari 
Elkena, dan dari para dewa tanah 
itu, dan sepenuhnya menghan-
curkannya, dan menghantam 
imamnya sehingga dia mati; dan 
ada duka nestapa yang besar 
di Kasdim, dan juga di dalam 
sidang balairung Firaun; yang 
Firaun itu menandakan raja me-
lalui darah rajani.

21 Sekarang, raja Mesir ini ada-
lah keturunan dari aurat a Ham, 

 15 a Mosia 9:17–18.
  b abr. 2:13.
 16 a PTS Yehova.
  b PTS Tanah 

Terjanjikan.
 18 a PTS imamat.
 19 a Kej. 12:1–3.
 20 a Kej. 11:28;  

abr. 2:4.
 21 a Kej. 10:6;  

Mzm. 78:51;  
Musa 8:12.
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dan adalah keturunan darah 
b orang-orang Kanaan melalui 
kelahiran.

22 Dari keturunan ini terlahirlah 
seluruh orang Mesir, dan demiki-
anlah darah orang-orang Kanaan 
dipelihara di tanah itu.

23 negeri a Mesir pertama di-
temukan oleh seorang wanita, 
yang adalah putri Ham, dan 
putri Egiptus, yang dalam ba-
hasa Kasdim menandakan Me-
sir, yang menandakan apa yang 
terlarang;

24 Ketika wanita ini mene-
mukan negeri itu, itu berada di 
bawah air, yang sesudahnya me-
mukimkan para putranya di situ; 
dan demikianlah, dari Ham, ter-
lahirlah ras itu yang memelihara 
kutukan di negeri itu.

25 Sekarang, pemerintahan 
pertama Mesir ditegakkan oleh 
Firaun, putra tertua Egiptus, 
putri Ham, dan itu menurut cara 
pemerintahan Ham, yang adalah 
patriarkat.

26 Firaun, seorang pria yang 
saleh, menegakkan kerajaan-
nya dan menghakimi rakyatnya 
dengan bijak dan dengan adil 
sepanjang hidupnya, berupaya 
dengan sungguh-sungguh untuk 
meniru tata tertib itu yang dite-
gakkan oleh leluhur pada ang-
katan-angkatan pertama, pada 
zaman pemerintahan patriarkat 
yang pertama, bahkan pada pe-
merintahan adam, dan juga nuh, 

bapanya, yang memberkatinya 
dengan a berkat-berkat dari bumi, 
dan dengan berkat-berkat kebi-
jaksanaan, tetapi mengutuknya 
berkaitan dengan imamat.

27 Sekarang, Firaun yang dari 
garis keturunan itu yang mela-
luinya dia tidak dapat memiliki 
hak atas a imamat, sekalipun para 
Firauan akan dengan senang hati 
menuntut hak atasnya dari nuh, 
melalui Ham, oleh karena itu 
ayahku dituntun menjauh mela-
lui pemujaan berhala mereka;

28 Tetapi aku akan berikhtiar, 
setelah ini, untuk mengulas kro-
nologi yang mundur ke belakang 
dari diriku hingga awal pencip-
taan, karena a catatan-catatan itu 
telah jatuh ke dalam tanganku, 
yang aku pegang hingga waktu 
sekarang ini.

29 Sekarang, setelah imam 
Elkena dihantam sehingga dia 
mati, datanglah penggenapan 
akan hal-hal itu yang difirman-
kan kepadaku mengenai tanah 
Kasdim, bahwa akan ada bencana 
kelaparan di tanah itu.

30 Sesuai dengan itu bencana 
kelaparan meluas ke seluruh ta-
nah Kasdim, dan ayahku dengan 
hebat tersiksa karena bencana 
kelaparan itu, dan dia bertobat 
akan kejahatan yang telah dia 
putuskan terhadapku, untuk 
mengambil a nyawaku.

31 Tetapi catatan-catatan lelu-
hur, bahkan para bapa bangsa, 

 21 b Musa 7:6–8. 
PTS Kanaan.

 23 a PTS Mesir.

 26 a PTS Berkat.
 27 a a&P Mr—2. 

PTS imamat.

 28 a Musa 6:5.  
PTS Kitab Kenangan.

 30 a abr. 1:7.
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mengenai hak atas imamat, 
Tuhan allahku lindungi dalam 
tanganku sendiri; oleh karena 
itu suatu pengetahuan tentang 
awal penciptaan, dan juga ten-
tang a planet-planet, dan tentang 
bintang-bintang, sebagaimana itu 
disingkapkan kepada leluhur, 
telah aku simpan bahkan hingga 
hari ini, dan aku akan berikhtiar 
untuk menuliskan beberapa hal 
ini di atas catatan ini, demi man-
faat anak cucuku yang akan da-
tang setelah aku.

PaSal 2

Abraham meninggalkan Ur untuk 
pergi ke Kanaan—Yehova menam-
pakkan diri kepadanya di Haran—
Semua berkat Injil dijanjikan kepada 
benih keturunannya dan melalui 
benih keturunannya kepada semu-
a—Dia pergi ke Kanaan dan terus 
ke Mesir.

Sekarang, Tuhan allah me-
nyebabkan bencana kelaparan 
menjadi parah di tanah Ur, se-
demikian rupa sehingga a Haran, 
saudara laki-lakiku, mati; tetapi 
b Terah, ayahku, masih tinggal 
di tanah Ur, milik orang-orang 
Kasdim.

2 Dan terjadilah bahwa aku, 
abraham, mengambil a Sarai 

menjadi istri, dan b nahor, sau-
dara laki-lakiku, mengambil 
Milka menjadi istri, yang adalah 
putri Haran.

3 Sekarang, Tuhan telah a berfir-
man kepadaku: abraham, kelu-
arlah engkau dari negerimu, dan 
dari kaummu, dan dari rumah 
ayahmu, ke tanah yang akan aku 
perlihatkan kepadamu.

4 Oleh karena itu aku mening-
galkan tanah a Ur, milik orang-
orang Kasdim, untuk pergi ke 
tanah Kanaan; dan aku mem-
bawa lot, putra saudara laki-
lakiku, dan istrinya, dan Sarai 
istriku; dan juga b ayahku meng-
ikutiku, ke tanah yang kami na-
mai Haran.

5 Dan bencana kelaparan mere da; 
dan ayahku tinggal di Haran  
dan berdiam di sana, karena 
ada banyak kawanan ternak di 
Haran; dan ayahku berpaling 
lagi pada a pemujaan berhalanya, 
oleh karena itu dia melanjutkan 
tinggal di Haran.

6 Tetapi aku, abraham, dan a lot, 
putra saudara laki-lakiku, berdoa 
kepada Tuhan, dan Tuhan b me-
nampakkan diri kepadaku, dan 
berfirman kepadaku: Bangkitlah, 
dan bawalah lot bersamamu; ka-
rena aku telah bertujuan untuk 
mengambil engkau keluar dari 
Haran, dan untuk menjadikan 
engkau seorang pelayan rohani 

 31 a abr. 3:1–18.
2 1 a Kej. 11:28.
  b Kej. 11:24–26;  

1 Taw. 1:26.
 2 a Kej. 11:29.  

PTS Sara.

  b Kej. 11:27; 22:20–24.
 3 a Kej. 12:1;  

Kis. 7:1–3.
 4 a neh. 9:7.
  b Kej. 11:31–32.
 5 a Yos. 24:2.

 6 a PTS lot.
  b Kej. 17:1.  

PTS Yesus Kristus—
Keberadaan prafana 
Kristus.
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untuk menyandang c nama-Ku di 
d tanah asing yang akan aku beri-
kan kepada benih keturunanmu 
setelah engkau untuk kepemi-
likan abadi, ketika mereka me-
nyimak suara-Ku.

7 Karena aku adalah Tuhan 
allahmu; aku berdiam di dalam 
surga; bumi adalah a tumpuan 
kaki-Ku; aku merentangkan 
tangan-Ku di atas laut, dan itu 
mematuhi suara-Ku; aku me-
nyebabkan angin dan api un-
tuk menjadi b kereta kuda-Ku; 
aku berfirman pada gunung-
gunung—Pergilah dari sini—dan 
lihatlah, itu diangkat oleh angin 
puyuh, dalam sekejap, dengan 
tiba-tiba.

8 nama-Ku adalah a Yehova, 
dan aku b mengetahui yang akhir 
dari yang awal; oleh karena itu 
tangan-Ku akan berada di atas 
dirimu.

9 Dan aku akan menjadikan 
engkau suatu bangsa yang besar, 
dan aku akan a memberkati eng-
kau melebihi batas ukuran, dan 
menjadikan namamu besar di an-
tara segala bangsa, dan engkau 
akan menjadi berkat bagi benih 
keturunanmu setelah engkau, 
sehingga dalam tangan mereka, 

mereka akan menyandang pe-
layanan dan b imamat ini bagi 
segala bangsa;

10 Dan aku akan memberkati 
mereka melalui namamu; ka-
rena sebanyak yang menerima 
a injil ini akan disebut menurut 
namamu, dan akan dianggap 
b benih keturunanmu, dan akan 
bangkit dan memuji engkau, se-
bagai c bapa mereka;

11 Dan aku akan a memberkati 
mereka yang memuji engkau, 
dan mengutuk mereka yang me-
ngutuk engkau; dan dalam di-
rimu (yaitu, dalam imamatmu), 
dan dalam b benih keturunanmu 
(yaitu, imamatmu), karena aku 
memberi kepadamu sebuah janji 
bahwa c hak ini akan berlanjut 
dalam dirimu, dan dalam be-
nih keturunanmu setelah eng-
kau (yaitu maksudnya, benih 
keturunan harfiah, atau benih 
keturunan tubuh) semua ke-
luarga di bumi akan diberkati, 
bahkan dengan berkat-berkat 
injil, yang adalah berkat-berkat 
keselamatan, bahkan kehidupan 
yang kekal.

12 Sekarang, setelah Tuhan me-
narik diri dari berfirman kepa-
daku, dan menarik muka-nya 

 6 c Kej. 12:2–3;  
abr. 1:19.

  d Kej. 13:14–15; 17:8; 
Kel. 33:1.  
PTS Tanah 
Terjanjikan.

 7 a 1 ne. 17:39;  
a&P 38:17.

  b Yes. 66:15–16.
 8 a PTS Yehova.
  b PTS Mahatahu.

 9 a 1 ne. 17:40;  
2 ne. 29:14;  
3 ne. 20:27;  
Morm. 5:20. 
PTS abraham—Benih 
keturunan abraham.

  b a&P 84:17–19;  
Musa 6:7.  
PTS imamat 
Melkisedek.

 10 a Gal. 3:7–9.

  b Kej. 13:16;  
Gal. 3:29;  
2 ne. 30:2.

  c PTS Bapa Bangsa.
 11 a PTS Perjanjian 

abraham.
  b Yes. 61:9.
  c PTS Hak Kesulungan; 

imamat; israel. 
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dariku, aku berkata dalam hatiku: 
Hamba-Mu telah a mencari Eng-
kau dengan sungguh-sungguh; 
sekarang aku telah menemukan 
Engkau;

13 Engkau telah mengutus ma-
laikat-Mu untuk a membebas-
kanku dari para dewa Elkena, 
dan aku akan melakukan yang 
terbaik untuk menyimak sua-
ra-Mu, oleh karena itu biarlah 
hamba-Mu bangkit dan berang-
kat dalam kedamaian.

14 Jadi aku, abraham, berang-
kat sebagaimana telah Tuhan 
firmankan kepadaku, dan lot 
bersamaku; dan aku, abraham, 
berumur a enam puluh dan dua 
tahun ketika aku berangkat dari 
Haran.

15 Dan aku membawa a Sa-
rai, yang aku ambil menjadi is-
tri ketika aku berada di b Ur, di 
Kasdim, dan lot, putra saudara 
laki-lakiku, dan semua harta 
kekayaan kami yang telah kami 
kumpulkan, dan jiwa-jiwa yang 
telah kami c menangkan di Haran, 
dan tampil pada perjalanan ke 
tanah d Kanaan, dan berdiam di 
dalam tenda ketika kami dalam 
perjalanan kami;

16 Oleh karena itu, kekekalan 
adalah penutup kami dan a batu 
karang kami dan keselamatan 
kami, sewaktu kami melakukan 

perjalanan dari Haran dengan 
melalui Yerson, untuk datang ke 
tanah Kanaan.

17 Sekarang, aku, abraham, 
membangun sebuah a altar di ta-
nah Yerson, dan membuat suatu 
persembahan kepada Tuhan, dan 
berdoa agar b bencana kelaparan 
boleh dipalingkan dari rumah 
ayahku, sehingga mereka boleh 
tidak binasa.

18 Dan kemudian kami berlalu 
dari Yerson melalui daratan me-
nuju tempat Sikhem; itu terletak 
di Dataran More, dan kami te-
lah datang ke perbatasan tanah 
a orang-orang Kanaan, dan aku 
mempersembahkan b kurban di 
sana di Dataran More, dan me-
manggil Tuhan dengan ikhlas, ka-
rena kami telah datang ke tanah 
bangsa pemuja berhala ini.

19 Dan Tuhan menampakkan 
diri kepadaku sebagai jawaban 
terhadap doa-doaku, dan ber-
firman kepadaku: Kepada benih 
keturunanmu akan aku berikan 
a tanah ini.

20 Dan aku, abraham, bangkit 
dari tempat altar yang telah aku 
bangun bagi Tuhan, dan pindah 
dari sana ke sebuah gunung di 
timur a Betel, dan memancang-
kan tendaku di sana, Betel di 
barat, dan b ai di timur; dan di 
sana aku membangun altar lain 

 12 a a&P 88:63.
 13 a abr. 1:15–17.
 14 a Kej. 12:4–5.
 15 a PTS Sara.
  b PTS Ur.
  c PTS insaf, Keinsafan.
  d PTS Kanaan.

 16 a PTS Batu Karang.
 17 a PTS altar.
  b abr. 1:29.
 18 a Kej. 12:6.
  b PTS Kurban.
 19 a Kej. 13:12–15; 17:8; 

Kel. 3:1–10;  

Bil. 34:2.  
PTS Tanah 
Terjanjikan.

 20 a PTS Betel.
  b Kej. 13:3–4. 
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bagi Tuhan, dan c memanggil lagi 
nama Tuhan.

21 Dan aku, abraham, mela-
kukan perjalanan, masih me-
neruskan ke arah selatan; dan 
di sana ada kelanjutan bencana 
kelaparan di tanah itu; dan aku, 
abraham, menyimpulkan untuk 
pergi ke Mesir, untuk singgah di 
sana, karena bencana kelaparan 
menjadi sangat memilukan.

22 Dan terjadilah ketika aku 
telah datang mendekat untuk 
masuk ke Mesir, Tuhan berfirman 
kepadaku: lihatlah, a Sarai, is-
trimu, adalah wanita yang sangat 
rupawan untuk dipandang;

23 Oleh karena itu akan terjadi, 
ketika orang-orang Mesir akan 
melihatnya, mereka akan ber-
kata—Dia adalah istrinya; dan 
mereka akan membunuhmu, 
tetapi mereka akan membiar-
kannya hidup; oleh karena itu 
pastikanlah bahwa kamu mela-
kukan dengan cara ini:

24 Biarlah dia mengatakan ke-
pada orang-orang Mesir, dia ada-
lah saudara perempuanmu, dan 
jiwamu akan hidup.

25 Dan terjadilah bahwa aku, 
abraham, memberi tahu Sarai, is-
triku, segala yang telah Tuhan fir-
mankan kepadaku—Oleh karena 
itu katakanlah kepada mereka, 
aku meminta engkau, engkau 
adalah saudara perempuanku, 
agar boleh baik jadinya denganku 

demi kepentinganmu, dan jiwaku 
akan hidup karena engkau.

PaSal 3

Abraham belajar tentang matahari, 
bulan, dan bintang-bintang melalui 
sarana Urim dan Tumim—Tuhan 
mengungkapkan kepadanya kodrat 
kekal dari roh—Dia belajar tentang 
kehidupan pra-bumi, prapenahbisan, 
Penciptaan, pemilihan seorang Pene-
bus, dan keadaan kedua manusia.

Dan aku, abraham, memiliki 
a Urim dan Tumim, yang telah 
Tuhan allahku berikan kepa-
daku, di Ur-Kasdim;

2 Dan aku melihat a bintang-
bintang, bahwa itu sangat ce-
merlang, dan bahwa salah satu 
darinya berada paling dekat 
dengan takhta allah; dan ada 
banyak yang cemerlang yang 
berada dekat dengannya;

3 Dan Tuhan berfirman kepa-
daku: inilah bintang-bintang 
pengatur; dan nama yang cemer-
lang itu adalah a Kolob, karena itu 
berada dekat dengan-Ku, karena 
aku adalah Tuhan allahmu: aku 
telah menempatkan yang ini un-
tuk mengatur itu semua yang 
kepunyaan gugusan yang sama 
seperti yang di atasnya engkau 
berdiri.

4 Dan Tuhan berfirman kepa-

 20 c Kej. 12:8.
 22 a Kej. 12:11–13.
3 1 a Kel. 28:30;  

Mosia 8:13; 28:13–16; 

JS—S 1:35.  
PTS Urim dan 
Tumim.

 2 a abr. 1:31.

 3 a lihat reproduksi 
no. 2, gmbr. 1–5. 
PTS Kolob. 
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daku, melalui Urim dan Tumim, 
bahwa Kolob adalah menurut 
cara Tuhan, menurut waktu dan 
masanya dalam perkisarannya; 
bahwa satu kisaran adalah satu 
a hari bagi Tuhan, menurut cara 
perhitungan-nya, itu adalah se-
ribu b tahun menurut waktu yang 
ditetapkan bagi yang di atasnya 
engkau berdiri. inilah perhi-
tungan waktu Tuhan, menurut 
perhitungan Kolob.

5 Dan Tuhan berfirman kepa-
daku: Planet yang adalah terang 
yang lebih kecil, lebih kecil da-
ripada yang menguasai siang 
hari, bahkan malam hari, adalah 
melebihi atau lebih cemerlang 
daripada yang di atasnya engkau 
berdiri dalam titik perhitungan, 
karena itu bergerak dalam su-
sunan lebih lambat; ini sesuai 
aturan karena itu berdiri di atas 
bumi yang di atasnya engkau ber-
diri, oleh karena itu perhitungan 
waktunya tidaklah demikian ba-
nyak sehubungan dengan jumlah 
hari, bulan, dan tahunnya.

6 Dan Tuhan berfirman kepa-
daku: Sekarang, abraham, a dua 
fakta ini ada, lihatlah matamu 
melihatnya; diberikan bagimu 
untuk mengetahui waktu perhi-
tungan, dan waktu yang ditentu-
kan, ya, waktu yang ditentukan 
bagi bumi yang di atasnya eng-
kau berdiri, dan waktu yang di-
tentukan bagi terang yang lebih 
cemerlang yang ditentukan untuk 

menguasai siang, dan waktu yang 
ditentukan bagi terang yang le-
bih kecil yang ditentukan untuk 
menguasai malam.

7 Sekarang, waktu yang diten-
tukan untuk terang yang lebih 
kecil adalah waktu yang lebih 
lama sehubungan dengan perhi-
tungannya daripada perhitungan 
waktu bumi yang di atasnya eng-
kau berdiri.

8 Dan di mana dua fakta ini 
ada, akan ada fakta lain yang di 
atasnya, yaitu, akan ada planet 
lain yang perhitungan waktunya 
akan lebih lama lagi;

9 Dan demikianlah akan ada 
perhitungan waktu satu planet 
di atas yang lain, sampai engkau 
datang dekat dengan Kolob, yang 
Kolob itu adalah menurut perhi-
tungan waktu Tuhan; yang Kolob 
itu ditempatkan dekat dengan 
takhta allah, untuk mengatur se-
luruh planet itu yang kepunyaan 
a susunan yang sama seperti yang 
di atasnya engkau berdiri.

10 Dan itu diberikan kepadamu 
untuk mengetahui waktu yang 
ditentukan bagi semua bintang 
yang ditempatkan untuk mem-
berikan terang, sampai engkau 
datang dekat dengan takhta 
allah.

11 Demikianlah aku, abraham, 
a berbincang dengan Tuhan, ber-
hadapan muka, seperti satu orang 
berbincang dengan yang lain; dan 
Dia memberi tahu aku tentang 

 4 a abr. 5:13.
  b Mzm. 90:4;  

2 Ptr. 3:8.

 6 a abr. 3:16–19.
 9 a a&P 88:37–44.
 11 a Kej. 17:1;  

Bil. 12:5–8.
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pekerjaan yang telah tangan-
nya jadikan;

12 Dan Dia berfirman kepa-
daku: Putra-Ku, putra-Ku (dan 
tangan-nya terentang), lihatlah 
aku akan memperlihatkan kepa-
damu semua ini. Dan Dia mena-
ruh tangan-nya di atas mataku, 
dan aku melihat hal-hal itu yang 
telah tangan-nya jadikan, yang 
adalah banyak; dan itu berlipat 
ganda di hadapan mataku, dan 
aku tidak dapat melihat akhir 
darinya.

13 Dan Dia berfirman kepa-
daku: inilah Sineha, yang ada-
lah matahari. Dan Dia berfirman 
kepadaku: Kokob, yang adalah 
bintang. Dan Dia berfirman ke-
padaku: Olea, yang adalah bulan. 
Dan Dia berfirman kepadaku: 
Kokaubim, yang menandakan 
bintang-bintang, atau segala te-
rang yang cemerlang, yang ada 
di cakrawala langit.

14 Dan adalah pada waktu 
malam hari ketika Tuhan mem-
firmankan firman ini kepadaku: 
aku akan menjadikan engkau 
a beranak cucu, dan b benih ketu-
runanmu setelah engkau, seperti 
ini; dan jika engkau dapat meng-
hitung c jumlah pasir, demikian-
lah akan jadinya jumlah benih 
keturunanmu.

15 Dan Tuhan berfirman kepa-
daku: abraham, aku memper-
lihatkan hal-hal ini kepadamu 

sebelum kamu pergi ke Mesir, 
agar kamu boleh memaklumkan 
segala firman ini.

16 Jika dua benda ada, dan ada 
satu melebihi yang lain, akan ada 
yang lebih lagi melebihinya; oleh 
karena itu a Kolob adalah yang 
paling cemerlang dari semua 
Kokaubim yang telah engkau 
lihat, karena itu berada paling 
dekat dengan-Ku.

17 Sekarang, jika ada dua benda, 
yang satu melebihi yang lain, dan 
bulan melebihi bumi, maka bisa 
jadi bahwa sebuah planet atau 
sebuah bintang bisa ada mele-
bihinya; dan tidak ada yang akan 
Tuhan allahmu ambil dalam ha-
ti-nya untuk lakukan selain Dia 
akan a melakukannya.

18 Bagaimanapun Dia menja-
dikan bintang yang lebih cemer-
lang; seperti, juga, jika ada dua 
roh, dan satu akan menjadi lebih 
cerdas daripada yang lain, na-
mun dua roh ini, sekalipun satu 
lebih cerdas daripada yang lain, 
tidak memiliki awal; mereka ada 
sebelumnya, mereka tidak akan 
memiliki akhir, mereka akan ada 
setelahnya, karena mereka adalah 
a gnolaum, atau kekal.

19 Dan Tuhan berfirman kepa-
daku: Dua fakta ini memang ada, 
bahwa ada dua roh, yang satu 
lebih cerdas daripada yang lain; 
akan ada yang lain yang lebih cer-
das daripada mereka; aku adalah 

 14 a abr. 2:9.
  b Kej. 13:16;  

a&P 132:30.
  c Kej. 22:17;  

Hos. 1:10.
 16 a abr. 3:3.
 17 a ayb. 9:4–12.
 18 a Gnolaum adalah alih 

aksara dari sebuah 
kata bahasa ibrani 
yang artinya kekal. 
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Tuhan allahmu, aku a lebih cer-
das daripada mereka semua.

20 Tuhan allahmu mengutus 
malaikat-nya untuk a membe-
baskan engkau dari tangan imam 
Elkena.

21 aku berdiam di tengah me-
reka semua; aku sekarang, oleh 
karena itu, telah turun kepadamu 
untuk memaklumkan kepadamu 
a pekerjaan yang telah tangan-Ku 
jadikan, dimana b kebijaksana-
an-Ku mengungguli mereka 
semua, karena aku berkuasa di 
langit di atas, dan di bumi di ba-
wah, dalam segala kebijaksanaan 
dan kearifan, atas semua kecer-
dasan yang telah matamu lihat 
sejak awal; aku turun pada awal-
nya di tengah semua kecerdasan 
yang telah engkau lihat.

22 Sekarang, Tuhan telah mem-
perlihatkan kepadaku, abraham, 
a kecerdasan-kecerdasan yang di-
organisasi b sebelum dunia ada; 
dan di antara semua ini ada ba-
nyak yang c mulia dan agung;

23 Dan allah melihat jiwa-
jiwa ini bahwa mereka adalah 
baik, dan Dia berdiri di tengah 
mereka, dan Dia berfirman: ini 
akan aku jadikan penguasa-Ku; 
karena Dia berdiri di antara me-
reka yang adalah roh, dan Dia 

melihat bahwa mereka adalah 
baik; dan Dia berfirman kepa-
daku: abraham, engkau adalah 
salah seorang dari mereka; eng-
kau a dipilih sebelum engkau 
lahir.

24 Dan berdirilah a seseorang di 
antara mereka yang seperti allah, 
dan Dia berfirman kepada me-
reka yang berada bersama-nya: 
Kita akan turun, karena ada ru-
ang di sana, dan Kita akan mem-
bawa bahan-bahan ini, dan b Kita 
akan membuat sebuah c bumi 
yang di atasnya mereka ini bo-
leh berdiam;

25 Dan Kita akan a menguji me-
reka dengan ini, untuk melihat 
apakah mereka akan b melakukan 
segala hal apa pun yang akan 
Tuhan allah mereka perintahkan 
kepada mereka;

26 Dan mereka yang mem-
pertahankan a keadaan pertama 
mereka akan ditambahkan ke 
atasnya; dan mereka yang tidak 
mempertahankan keadaan per-
tama mereka tidak akan mem-
peroleh kemuliaan di dalam 
kerajaan yang sama bersama 
mereka yang mempertahankan 
keadaan pertama mereka; dan 
mereka yang mempertahankan 
b keadaan kedua mereka akan 

 19 a Yes. 55:8–9. 
PTS Mahatahu.

 20 a abr. 1:15.
 21 a a&P 88:45–47;  

Musa 1:27–29.
  b PTS Kebijaksanaan.
 22 a PTS Kecerdasan.
  b PTS Kehidupan 

Prafana; Sidang di 

Surga.
  c a&P 138:55.
 23 a Yes. 49:1–5;  

Yer. 1:5.  
PTS Memilih; 
Prapenahbisan.

 24 a PTS anak Sulung.
  b PTS Penciptaan.
  c PTS Bumi—Dicipta-

kan untuk manusia.
 25 a a&P 98:12–14; 

124:55.  
PTS Hak Pilihan; 
rencana Penebusan.

  b PTS Patuh, 
Kepatuhan.

 26 a Yud. 1:6.
  b PTS Fana, Kefanaan.



rEPrODUKSi Dari KiTaB aBraHaM
no. 2



PEnJElaSan
Gmbr. 1. Kolob, menandakan ciptaan pertama, paling dekat dengan selestial, atau 

tempat tinggal allah. Yang utama dalam pemerintahan, yang terakhir berkaitan de-
ngan ukuran waktu. Ukuran menurut waktu selestial, yang waktu selestial itu me-
nandakan satu hari untuk satu hasta. Satu hari di Kolob setara dengan seribu tahun 
menurut ukuran di bumi ini, yang disebut oleh orang-orang Mesir Yah-oh-eh.

Gmbr. 2. Berdiri di sebelah Kolob, disebut oleh orang-orang Mesir Oliblis, yang 
adalah ciptaan pengatur utama berikutnya di dekat selestial atau tempat di mana 
allah bertempat tinggal; memegang kunci kuasa juga, berkaitan dengan planet-pla-
net lain; sebagaimana diungkapkan dari allah kepada abraham, ketika dia mem-
persembahkan kurban di atas altar, yang telah dia bangun bagi Tuhan.

Gmbr. 3. Dibuat untuk melukiskan allah, duduk di atas takhta-nya, mengena-
kan kuasa dan wewenang; dengan sebuah mahkota terang kekal di atas kepala-nya; 
melukiskan juga Kata-Kata Kunci utama imamat Kudus, sebagaimana diungkapkan 
kepada adam di Taman Eden, seperti juga kepada Set, nuh, Melkisedek, abraham, 
dan semua kepada siapa imamat diungkapkan.

Gmbr. 4. Sepadan dengan kata bahasa ibrani raukiyang, menandakan bentangan, 
atau cakrawala langit; juga suatu lambang bilangan, dalam bahasa Mesir menanda-
kan seribu; sepadan dengan ukuran waktu Oliblis, yang setara dengan Kolob dalam 
perkisarannya dan dalam pengukuran waktunya.

Gmbr. 5. Disebut dalam bahasa Mesir Enis-go-on-dos; ini adalah salah satu planet 
pengatur juga, dan dikatakan oleh orang-orang Mesir sebagai Matahari, dan me-
minjam terangnya dari Kolob melalui perantaraan Kae-e-vanras, yang adalah Kunci 
utama, atau, dengan perkataan lain, kekuatan pengatur, yang mengatur lima belas 
planet atau bintang tetap yang lain, seperti juga Flois atau Bulan, Bumi dan Mata-
hari dalam perkisaran tahunan mereka. Planet ini menerima kekuatannya melalui 
perantaraan Kli-flos-is-es, atau Ha-ko-kau-bim, bintang-bintang yang dilukiskan 
oleh nomor 22 dan 23, menerima terang dari perkisaran Kolob.

Gmbr. 6. Melukiskan bumi ini pada keempat penjurunya.
Gmbr. 7. Melukiskan allah duduk di atas takhta-nya, mengungkapkan mela-

lui langit Kata-Kata Kunci utama imamat; seperti, juga, tanda roh Kudus kepada 
abraham, dalam bentuk seekor burung merpati.

Gmbr. 8. Memuat tulisan yang tidak dapat diungkapkan kepada dunia; tetapi 
dapat diperoleh di dalam Bait Suci allah yang Kudus.

Gmbr. 9. Tidak seharusnya diungkapkan pada waktu sekarang.
Gmbr. 10. idem.
Gmbr. 11. idem. Jika dunia dapat menemukan bilangan-bilangan ini, biarlah 

demikian adanya. amin.
Gambar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21, akan diberikan pada waktunya 

sendiri yang tepat bagi Tuhan.
Terjemahan di atas diberikan sejauh kami memiliki hak untuk memberikannya 

pada waktu sekarang.



54abraham 3:27–4:8

memperoleh c kemuliaan ditam-
bahkan ke atas kepala mereka 
untuk selama-lamanya.

27 Dan a Tuhan berfirman: Si-
apakah yang akan aku utus? 
Dan seseorang menjawab seperti 
b Putra Manusia: Di sinilah aku, 
utuslah aku. Dan c yang lain 
menjawab dan berkata: Di sini-
lah aku, utuslah aku. Dan Tuhan 
berfirman: aku akan mengutus 
yang pertama.

28 Dan yang a kedua marah, dan 
tidak mempertahankan keadaan 
pertamanya; dan, pada hari itu, 
b banyak yang mengikutinya.

PaSal 4

Para Allah merencanakan pencip-
taan bumi dan seluruh kehidupan 
di atasnya—Rencana Mereka untuk 
enam hari penciptaan dinyatakan.

Dan kemudian Tuhan berfirman: 
Marilah Kita turun. Dan Mereka 
turun pada a awalnya, dan Me-
reka, yaitu para allah, b mengor-
ganisasi dan membentuk langit 
dan bumi.

2 Dan bumi, setelah diben-
tuk, kosong dan telantar, ka-
rena Mereka belum membentuk 
apa pun selain bumi; dan kege-
lapan berkuasa di atas permu-
kaan samudra, dan roh para 

allah a mengerami permukaan 
perairan.

3 Dan Mereka (para allah) ber-
firman: Biarlah ada terang; dan 
jadilah terang.

4 Dan Mereka (para allah) 
memahami terang itu, karena 
itu cemerlang; dan Mereka me-
misahkan terang itu, atau me-
nyebabkannya terpisah, dari 
kegelapan.

5 Dan para allah menyebut te-
rang itu Siang, dan kegelapan itu 
Mereka sebut Malam. Dan terja-
dilah bahwa dari malam sampai 
pagi Mereka sebut malam; dan 
dari pagi sampai malam Mereka 
sebut siang; dan inilah yang per-
tama, atau yang awal, dari apa 
yang Mereka sebut siang dan 
malam.

6 Dan para allah juga berfir-
man: Biarlah ada suatu a ben-
tangan di tengah perairan, dan 
itu akan memisahkan perairan 
dari perairan.

7 Dan para allah menitahkan 
bentangan itu, sehingga itu me-
misahkan perairan yang di ba-
wah bentangan dari perairan 
yang di atas bentangan; dan ja-
dilah demikian, bahkan seperti 
yang Mereka titahkan.

8 Dan para allah menyebut ben-
tangan itu, a langit. Dan terjadi-
lah bahwa itu terjadi dari malam 
sampai pagi yang Mereka sebut 

 26 c Tit. 1:2. 
PTS Kemuliaan.

 27 a PTS Ke-allah-an—
allah Bapa.

  b PTS Putra Manusia; 

Yesus Kristus.
  c Musa 4:1–2.
 28 a PTS iblis.
  b PTS Putra 

Kebinasaan.

4 1 a Kej. 1:1; Musa 2:1.
  b PTS Penciptaan.
 2 a Kej. 1:2; Musa 2:2.
 6 a Kej. 1:4–6; Musa 2:4.
 8 a PTS langit.
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malam; dan terjadilah bahwa itu 
terjadi dari pagi sampai malam 
yang Mereka sebut siang; dan ini-
lah b waktu kedua yang Mereka 
sebut malam dan siang.

9 Dan para allah bertitah, mem-
firmankan: Biarlah a perairan di 
bawah langit dikumpulkan ber-
sama ke b satu tempat, dan biarlah 
tanah muncul menjadi kering; 
dan jadilah demikian seperti 
yang Mereka titahkan;

10 Dan para allah menyata-
kan tanah kering, Daratan; dan 
dikumpulkannya bersama pera-
iran, dinyatakan Mereka, a Pera-
iran luas; dan para allah melihat 
bahwa Mereka dipatuhi.

11 Dan para allah berfirman: 
Marilah Kita mempersiapkan 
bumi untuk menghasilkan a rum-
put; tumbuhan menghasilkan 
benih; pohon buah menghasil-
kan buah, menurut jenisnya, 
yang benih di dalamnya sendiri 
menghasilkan keserupaannya 
sendiri di atas bumi; dan jadilah 
demikian, bahkan seperti yang 
Mereka titahkan.

12 Dan para allah mengorga-
nisasi bumi untuk menghasilkan 
rumput dari benihnya sendiri, 
dan tumbuhan untuk mengha-
silkan tumbuhan dari benihnya 
sendiri, menghasilkan benih 
menurut jenisnya; dan bumi 
untuk menghasilkan pohon dari 
benihnya sendiri, menghasil-
kan buah, yang benihnya hanya 

dapat menghasilkan yang sama 
di dalamnya sendiri, menurut 
jenisnya; dan para allah melihat 
bahwa Mereka dipatuhi.

13 Dan terjadilah bahwa Me-
reka menghitung hari-hari; dari 
malam sampai pagi Mereka se-
but malam; dan terjadilah, dari 
pagi sampai malam Mereka se-
but siang; dan itu adalah waktu 
ketiga.

14 Dan para allah mengorga-
nisasi a terang pada bentangan 
langit, dan menyebabkannya me-
misahkan siang dari malam; dan 
mengorganisasinya untuk tanda 
dan untuk musim, dan untuk hari 
dan untuk tahun;

15 Dan mengorganisasinya 
untuk menjadi terang pada ben-
tangan langit untuk memberikan 
terang di atas bumi; dan jadilah 
demikian.

16 Dan para allah mengor-
ganisasi kedua terang yang ce-
merlang, a terang yang lebih 
cemerlang menguasai siang, 
dan terang yang lebih kecil me-
nguasai malam; bersama terang 
yang lebih kecil Mereka tempat-
kan bintang-bintang juga;

17 Dan para allah menempat-
kannya pada bentangan langit, 
untuk memberi terang ke atas 
bumi, dan untuk berkuasa atas 
siang dan atas malam, dan untuk 
menyebabkan agar memisahkan 
terang dari kegelapan.

18 Dan para allah mengawasi 

 8 b Kej. 1:8.
 9 a am. 9:6;  

Musa 2:7.

  b Kej. 1:9.
 10 a Kej. 1:10; abr. 4:22.
 11 a Kej. 1:11–12;  

Musa 2:11–12.
 14 a a&P 88:7–11.
 16 a Kej. 1:16.
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benda-benda itu yang telah Me-
reka titahkan sampai patuh.

19 Dan terjadilah bahwa itu 
terjadi dari malam sampai pagi 
yang adalah malam; dan terja-
dilah bahwa itu terjadi dari pagi 
sampai malam yang adalah siang; 
dan itu adalah waktu keempat.

20 Dan para allah berfirman: 
Marilah Kita mempersiapkan 
perairan untuk menghasilkan de-
ngan berlimpah-limpah makhluk 
bergerak yang memiliki nyawa; 
dan unggas, agar bisa terbang di 
atas bumi pada bentangan langit 
terbuka.

21 Dan para allah mempersiap-
kan perairan agar boleh meng-
hasilkan a ikan paus yang besar, 
dan setiap makhluk hidup yang 
bergerak, yang perairan itu akan 
hasilkan dengan berlimpah-lim-
pah menurut jenisnya; dan se-
tiap unggas bersayap menurut 
jenisnya. Dan para allah melihat 
bahwa Mereka akan dipatuhi, 
dan bahwa rencana Mereka ada-
lah baik.

22 Dan para allah berfirman: 
Kita akan memberkatinya, dan 
menyebabkannya bertambah 
banyak dan berkembang biak, 
dan memenuhi perairan di lautan 
atau a perairan luas; dan menye-
babkan unggas berkembang biak 
di bumi.

23 Dan terjadilah bahwa itu 
terjadi dari malam sampai pagi 
yang Mereka sebut malam; dan 

terjadilah bahwa itu terjadi dari 
pagi sampai malam yang Me-
reka sebut siang; dan itu adalah 
waktu kelima.

24 Dan para a allah memper-
siapkan bumi untuk mengha-
silkan makhluk hidup menurut 
jenisnya, ternak dan apa yang 
merayap, dan binatang di bumi 
menurut jenisnya; dan jadilah 
demikian, seperti yang telah Me-
reka firmankan.

25 Dan para allah mengorga-
nisasi bumi untuk menghasilkan 
binatang menurut jenisnya, dan 
ternak menurut jenisnya, dan se-
tiap yang merayap di atas bumi 
menurut jenisnya; dan para allah 
melihatnya akan patuh.

26 Dan para allah a berunding 
di antara Mereka sendiri dan ber-
firman: Marilah Kita turun dan 
b membentuk manusia menurut 
c rupa Kita, menurut keserupaan 
Kita; dan Kita akan memberikan 
mereka kekuasaan atas ikan di 
laut, dan atas unggas di udara, 
dan atas ternak, dan atas selu-
ruh bumi, dan atas setiap apa 
yang merayap yang merayap di 
atas bumi.

27 Jadi para a allah turun untuk 
mengorganisasi manusia menu-
rut rupa Mereka sendiri, menurut 
rupa para allah Mereka memben-
tuknya, laki-laki dan perempuan 
Mereka membentuk mereka.

28 Dan para allah berfirman: 
Kita akan memberkati mereka. 

 21 a Kej. 1:21;  
Musa 2:21.

 22 a abr. 4:10.

 24 a PTS Ke-allah-an.
 26 a PTS nasihat.
  b PTS Manusia.

  c Musa 6:8–10.
 27 a Kej. 1:26–27;  

abr. 5:7.



57 abraham 4:29–5:4

Dan para allah berfirman: Kita 
akan menyebabkan mereka ber-
tambah banyak dan berkembang 
biak, dan memenuhi bumi, dan 
menundukkannya, dan memiliki 
kekuasaan atas ikan di laut, dan 
atas unggas di udara, dan atas 
setiap yang hidup yang bergerak 
di atas bumi.

29 Dan para allah berfirman: 
lihatlah, Kita akan memberi 
mereka setiap tumbuhan yang 
menghasilkan benih yang akan 
datang ke atas muka seluruh 
bumi, dan setiap pohon yang 
akan memiliki buah di atasnya; 
ya, buah pohon yang mengha-
silkan benih kepada mereka Kita 
akan memberinya; itu akan men-
jadi a makanan mereka.

30 Dan pada setiap binatang di 
bumi, dan pada setiap unggas di 
udara, dan pada setiap yang me-
rayap di atas bumi, lihatlah, Kita 
akan memberinya kehidupan, 
dan juga Kita akan memberi bagi-
nya setiap tumbuhan hijau untuk 
makanan, dan segala sesuatu ini 
akan demikianlah diorganisasi.

31 Dan para allah berfirman: 
Kita akan melakukan segala se-
suatu yang telah Kita firmankan, 
dan mengorganisasi mereka; dan 
lihatlah, mereka akan sangat 
patuh. Dan terjadilah bahwa itu 
terjadi dari malam sampai pagi 
yang Mereka sebut malam; dan 
terjadilah bahwa itu terjadi dari 
pagi sampai malam yang Mereka 

sebut siang; dan Mereka meng-
hitung a waktu keenam.

PaSal 5

Para Allah menyelesaikan peren-
canaan Mereka akan penciptaan 
segala sesuatu—Mereka melaksa-
nakan Penciptaan menurut rencana 
Mereka—Adam menamai setiap 
makhluk hidup.

Dan demikianlah Kita akan me-
nyelesaikan langit dan bumi, dan 
segala isinya.

2 Dan para allah berfirman 
di antara Mereka sendiri: Pada 
a waktu ketujuh Kita akan meng-
akhiri pekerjaan Kita, yang telah 
Kita rundingkan; dan Kita akan 
beristirahat pada waktu ketujuh 
dari segala pekerjaan Kita yang 
telah Kita telah rundingkan.

3 Dan para allah menyudahi 
pada waktu ketujuh, karena 
pada waktu ketujuh Mereka akan 
a beristirahat dari segala peker-
jaan Mereka yang Mereka (para 
allah) rundingkan di antara Me-
reka sendiri untuk dibentuk; dan 
b menguduskannya. Dan demiki-
anlah keputusan Mereka pada 
waktu ketika Mereka berunding 
di antara Mereka sendiri untuk 
membentuk langit dan bumi.

4 Dan para allah turun dan 
membentuk angkatan-angkatan 
dari langit dan dari bumi ini, 

 29 a Kej. 1:29–30.
 31 a Kel. 31:17.

5 2 a PTS Hari Sabat.
 3 a Kel. 20:8–11;  

Mosia 13:16–19.
  b a&P 77:12.
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ketika itu dibentuk pada hari 
ketika para allah membentuk 
bumi dan langit,

5 Menurut semua apa yang te-
lah Mereka firmankan mengenai 
setiap tanaman di padang a se-
belum ada di bumi, dan setiap 
tumbuhan di padang sebelum 
tumbuh; karena para allah belum 
menyebabkan turunnya hujan ke 
atas bumi ketika Mereka berun-
ding untuk melakukannya, dan 
belum membentuk manusia un-
tuk mengolah tanah.

6 Tetapi naiklah kabut dari 
bumi, dan mengairi seluruh per-
mukaan tanah.

7 Dan para a allah membentuk 
pria dari b debu tanah, dan mem-
bawa c rohnya (yaitu, roh pria itu), 
dan menempatkannya ke dalam 
dirinya; dan menghembuskan ke 
dalam lubang hidungnya napas 
kehidupan, dan manusia menjadi 
d jiwa yang hidup.

8 Dan para allah menempat-
kan sebuah taman, arah timur 
di a Eden, dan di sana Mereka 
menempatkan pria itu, yang roh-
nya telah Mereka tempatkan ke 
dalam tubuh yang telah Mereka 
bentuk.

9 Dan dari tanah para allah 
menjadikan bertumbuhnya se-
tiap pohon yang menyenangkan 
untuk pandangan dan baik un-
tuk makanan; a pohon kehidupan, 

juga, di tengah taman, dan pohon 
pengetahuan tentang yang baik 
dan yang jahat.

10 ada sebuah sungai mengalir 
dari Eden, untuk mengairi taman, 
dan dari sana itu terbelah dan 
menjadi empat hulu.

11 Dan para allah membawa 
pria itu dan menempatkan-
nya di dalam Taman Eden, un-
tuk menggarapnya dan untuk 
memeliharanya.

12 Dan para allah memerintah-
kan pria itu, memfirmankan: Dari 
setiap pohon di taman engkau 
boleh dengan bebas makan,

13 Tetapi dari pohon pengeta-
huan tentang yang baik dan yang 
jahat, janganlah engkau makan 
darinya; karena pada waktu ke-
tika engkau makan darinya, eng-
kau pastilah akan mati. Sekarang 
aku, abraham, melihat bahwa itu 
adalah menurut a waktu Tuhan, 
yang adalah menurut waktu 
b Kolob; karena sampai saat ini 
para allah belum menetapkan 
bagi adam perhitungannya.

14 Dan para allah berfirman: 
Marilah Kita menjadikan seorang 
penolong bagi pria itu, karena ti-
daklah baik bahwa pria itu akan 
seorang diri, oleh karena itu Kita 
akan membentuk seorang peno-
long yang pantas baginya.

15 Dan para allah menyebab-
kan tidur yang nyenyak datang 

 5 a PTS Penciptaan roh.
 7 a abr. 4:26–31.
  b Musa 4:25; 6:59.
  c Kej. 2:7;  

a&P 93:33. 

PTS Kehidupan  
Prafana; roh.

  d PTS Jiwa.
 8 a PTS Eden.
 9 a PTS Pohon 

Kehidupan.
 13 a 2 Ptr. 3:8.
  b abr. 3:2–4. 

PTS Kolob.



rEPrODUKSi Dari KiTaB aBraHaM
no. 3

PEnJElaSan
Gmbr. 1. abraham duduk di atas takhta Firaun, atas kebaikan raja, dengan se-

buah mahkota di atas kepalanya, melukiskan imamat, sebagai pelambangan Pre-
sidensi di Surga yang utama; dengan tongkat rajani keadilan dan penghakiman di 
tangannya.

Gmbr. 2. raja Firaun, yang namanya diberikan melalui aksara di atas 
kepalanya.

Gmbr. 3. Menandakan abraham di Mesir sebagaimana diberikan juga pada 
Gambar 10 dari reproduksi no. 1.

Gmbr. 4. Pangeran Firaun, raja Mesir, sebagaimana tertulis di atas tangan.
Gmbr. 5. Sulem, salah seorang kepala pramusaji raja, sebagaimana dilukiskan 

oleh aksara di atas tangannya.
Gmbr. 6. Olimla, seorang budak kepunyaan sang pangeran.
abraham sedang bertukar pikiran tentang asas-asas ilmu Falak, di dalam sidang 

balairung raja.
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ke atas diri a adam; dan dia ter-
tidur, dan Mereka mengambil 
salah satu tulang rusuknya, dan 
menutup kembali dagingnya se-
bagai penggantinya;

16 Dan dari tulang rusuk yang 
telah para allah ambil dari pria, 
membentuklah Mereka seorang 
a wanita, dan membawanya ke-
pada pria itu.

17 Dan adam berkata: inilah 
tulang dari tulangku, dan da-
ging dari dagingku; sekarang dia 
akan dinamai Wanita, karena dia 
diambil dari pria;

18 Oleh karena itu seorang pria 
akan meninggalkan ayahnya dan 
ibunya, dan akan a mengikatkan 
diri kepada istrinya, dan mereka 
akan menjadi b satu daging.

19 Dan mereka berdua telan-
jang, pria itu dan istrinya, dan 
tidak malu.

20 Dan dari tanah para allah 
membentuk setiap binatang di 
padang, dan setiap unggas di 
udara, dan membawa mereka 
kepada adam untuk melihat 
itu akan dia namai apa; dan apa 
pun adam namai setiap makh-
luk hidup, itu akan menjadi 
namanya.

21 Dan adam memberi nama 
pada semua ternak, pada unggas 
di udara, pada setiap binatang 
di padang; dan bagi adam, di-
dapati seorang penolong yang 
pantas baginya.

 15 a PTS adam.
 16 a PTS Hawa.

 18 a a&P 42:22; 49:15–16.
  b PTS Pernikahan.



   

Joseph Smith—Matius

Sebuah kutipan dari terjemahan Alkitab sebagaimana diungkapkan 
kepada Joseph Smith sang Nabi pada tahun 1831: Matius 23:39 dan 

pasal 24.

Yesus meramalkan kehancuran 
Yerusalem yang segera datang—
Dia juga berkhotbah tentang keda-
tangan kedua Putra Manusia, dan 
penghancuran orang jahat.

KarEna aku berfirman ke-
padamu, bahwa kamu tidak 

akan melihat-Ku mulai sekarang 
dan mengetahui bahwa aku ada-
lah Dia tentang siapa dituliskan 
oleh para nabi, sampai kamu 
akan berkata: Diberkatilah Dia 
yang a datang dalam nama Tuhan, 
dalam awan di langit, dan semua 
malaikat kudus bersama-nya. 
Kemudian mengertilah para mu-
rid-nya bahwa Dia akan datang 
lagi ke atas bumi, setelah Dia di-
muliakan dan dimahkotai pada 
sisi kanan b allah.

2 Dan Yesus keluar, dan pergi 
dari bait suci; dan para murid-
nya datang kepada-nya, untuk 
mendengar-nya, mengatakan: 
Majikan, perlihatkan kami me-
ngenai bangunan-bangunan bait 
suci, seperti yang Engkau firman-
kan—itu akan diruntuhkan, dan 
ditinggalkan bagimu telantar.

3 Dan Yesus berfirman kepada 
mereka: Tidakkah kamu melihat 
segala sesuatu ini, dan apakah 
kamu tidak mengerti itu? Se-
sungguhnya aku berfirman ke-
padamu, tidak akan ada tersisa 
di sini, di atas bait suci ini, satu 
a batu di atas yang lain yang tidak 
akan diruntuhkan.

4 Dan Yesus meninggalkan me-
reka, dan pergi ke atas a Bukit 
Zaitun. Dan ketika Dia duduk 
di atas Bukit Zaitun, para murid 
datang kepada-nya secara pri-
badi, mengatakan: Beritahulah 
kami kapankah hal-hal ini akan 
terjadi yang telah Engkau firman-
kan mengenai penghancuran bait 
suci, dan orang-orang Yahudi; 
dan apa b tanda c kedatangan-Mu, 
dan d akhir dunia, atau penghan-
curan e orang jahat, yang adalah 
akhir dunia?

5 Dan Yesus menjawab, dan 
berfirman kepada mereka: in-
dahkanlah agar tak seorang pun 
menipumu;

6 Karena banyak yang akan 
d a t a n g  d a l a m  n a m a - K u , 
m e n g a t a k a n — a k u  a d a l a h 

1 1 a Mat. 26:64;  
Kis. 1:11.

  b PTS Ke-allah-an.
 3 a luk. 19:44.
 4 a PTS Bukit Zaitun.
  b luk. 21:7–36;  

a&P 45:16–75. 
PTS Tanda-Tanda  
Zaman; Zaman 
akhir.

  c PTS Kedatangan  
Kedua Yesus Kristus.

  d PTS Dunia—akhir 
dunia.

  e Mal. 4:1;  
a&P 133:64–74.  
PTS Jahat, Kejahatan.
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Kristus— dan akan menipu 
banyak orang;

7 Pada waktu itu mereka akan 
menyerahkanmu untuk a di-
sengsarakan, dan akan membu-
nuhmu, dan kamu akan b dibenci 
oleh segala bangsa, demi kepen-
tingan nama-Ku;

8 Dan pada waktu itu akan ba-
nyak yang bersalah, dan akan 
saling mengkhianati, dan akan 
saling membenci;

9 Dan banyak nabi palsu akan 
bangkit, dan akan menipu ba-
nyak orang;

10 Dan karena kedurhakaan 
akan berlimpah ruah, a kasih 
banyak orang akan menjadi 
dingin;

11 Tetapi dia yang tetap tabah 
dan tidak terkuasai, orang yang 
sama akan diselamatkan.

12 Ketika kamu, oleh karena 
itu, akan melihat a kekejian pe-
musnahan, yang diucapkan oleh 
b Daniel sang nabi, mengenai 
penghancuran c Yerusalem, pada 
waktu itu kamu akan berdiri di 
d tempat kudus, barang siapa 
membaca biarlah dia mengerti.

13 Pada waktu itu biarlah me-
reka yang berada di Yudea mela-
rikan diri ke a gunung-gunung;

14 Biarlah dia yang berada di 
atas atap rumah melarikan diri, 
dan jangan kembali untuk meng-
ambil apa pun dari rumahnya;

15 Janganlah juga dia yang 

berada di ladang kembali untuk 
mengambil pakaiannya;

16 Dan celakalah bagi mereka 
yang a berbadan dua, dan bagi 
mereka yang menyusui pada 
masa itu;

17 Oleh karena itu, berdoalah 
kamu kepada Tuhan agar pelari-
anmu tidak pada musim dingin, 
tidak juga pada hari Sabat;

18 Karena pada waktu itu, pada 
masa itu, akan terjadi kesukaran 
yang besar ke atas a orang-orang 
Yahudi, dan ke atas penghuni 
b Yerusalem, seperti yang sebe-
lumnya belum pernah dikirim-
kan ke atas israel, oleh allah, 
sejak awal kerajaan mereka sam-
pai waktu ini; tidak, tidak juga 
akan pernah dikirimkan lagi ke 
atas israel.

19 Segala sesuatu yang telah 
menimpa mereka hanyalah awal 
dari dukacita yang akan datang 
ke atas diri mereka.

20 Dan kecuali masa itu akan 
dipersingkat, tidak akan ada dari 
daging mereka yang diselamat-
kan; tetapi demi kepentingan 
orang pilihan, menurut perjanjian, 
masa itu akan dipersingkat.

21 lihatlah, hal-hal ini telah aku 
firmankan kepadamu mengenai 
orang-orang Yahudi; dan lagi, 
setelah kesukaran masa itu yang 
akan datang ke atas Yerusalem, 
jika siapa pun akan berkata ke-
padamu, Tengoklah, di sini ada 

 7 a 1 Ptr. 4:12–14.
  b PTS Penganiayaan.
 10 a a&P 45:27.
 12 a Dan. 12:11.

  b PTS Daniel.
  c PTS Yerusalem.
  d a&P 101:22–25.
 13 a a&P 133:13.

 16 a luk. 23:29–30.
 18 a PTS Orang-Orang 

Yahudi.
  b Za. 12; 14:1–5.
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Kristus, atau di sana, janganlah 
memercayainya;

22 Karena pada masa itu akan 
juga bangkit Kristus-Kristus 
palsu, dan para nabi palsu, dan 
akan memperlihatkan tanda 
dan keajaiban yang hebat, se-
demikian rupa, sehingga, jika 
mungkin, mereka akan menipu 
orang yang sangat pilihan, yang 
adalah orang pilihan menurut 
perjanjian.

23 lihatlah, aku memfirman-
kan hal-hal ini kepadamu demi 
a kepentingan orang pilihan; dan 
kamu juga akan mendengar 
tentang b peperangan, dan de-
sas-desus tentang peperangan; 
pastikanlah bahwa kamu tidak 
bersusah hati, karena semua yang 
telah aku beri tahu kepadamu 
mestilah terjadi; tetapi akhir itu 
belumlah tiba.

24 lihatlah, aku telah memberi 
tahu kamu sebelumnya;

25 Karenanya, jika mereka akan 
berkata kepadamu: lihatlah, Dia 
berada di gurun; janganlah pergi: 
lihatlah, Dia berada di dalam 
ruang-ruang rahasia; janganlah 
memercayainya;

26 Karena sebagaimana terang 
pagi datang dari a timur, dan ber-
sinar bahkan ke barat, dan me-
nutupi seluruh bumi, demikian 
akanlah juga kedatangan Putra 
Manusia adanya.

27 Dan sekarang aku memperli-
hatkan kepadamu sebuah perum-

pamaan. lihatlah, di mana pun 
bangkai adanya, di sana akanlah 
burung-burung nasar berkumpul 
bersama; demikian juga akanlah 
umat pilihan-Ku a dikumpulkan 
dari keempat penjuru bumi.

28 Dan mereka akan mendengar 
tentang peperangan, dan desas-
desus tentang peperangan.

29 lihatlah aku berfirman demi 
kepentingan umat pilihan-Ku; 
karena bangsa akan bangkit 
melawan bangsa, dan kerajaan 
melawan kerajaan; akan ada 
a bencana kelaparan, dan sampar, 
dan gempa bumi, di berbagai ra-
gam tempat.

30 Dan lagi, karena kedurha-
kaan akan berlimpah ruah, kasih 
orang-orang akan menjadi di-
ngin; tetapi dia yang tidak akan 
terkuasai, orang yang sama akan 
diselamatkan.

31 Dan lagi, injil Kerajaan ini 
akan dikhotbahkan di seluruh 
a dunia, untuk suatu kesaksian 
bagi segala bangsa, dan kemu-
dian akhir itu akan datang, atau 
penghancuran orang jahat;

32 Dan lagi akanlah kekejian pe-
musnahan, yang diucapkan oleh 
Daniel sang nabi, digenapi.

33 Dan segera setelah kesu-
karan masa itu, a matahari akan 
digelapkan, dan bulan tidak 
akan memberikan terangnya, 
dan bintang-bintang akan jatuh 
dari langit, dan kekuatan langit 
akan diguncangkan.

 23 a PTS Pilihan.
  b a&P 45:26.
 26 a Yeh. 43:2.

 27 a PTS israel—Pengum-
pulan israel.

 29 a a&P 43:24–25.

 31 a Mat. 28:19–20.
 33 a Yl. 2:10;  

a&P 29:14.
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34 Sesungguhnya, aku berfir-
man kepadamu, angkatan ini, 
yang di dalamnya hal-hal ini 
akan diperlihatkan, tidak akan 
berlalu sampai semua yang te-
lah aku beritahukan kepadamu 
akan digenapi.

35 Walaupun, masanya akan 
datang, ketika langit dan bumi 
akan berlalu; namun a firman-Ku 
tidak akan berlalu, tetapi semua-
nya akan digenapi.

36 Dan, seperti yang aku fir-
mankan sebelumnya, setelah 
a kesukaran masa itu, dan keku-
atan langit akan diguncangkan, 
kemudian akan tampak tanda 
Putra Manusia di langit, dan ke-
mudian akanlah semua suku di 
bumi berduka nestapa; dan me-
reka akan melihat Putra Manusia 
b datang dalam awan di langit, 
dengan kuasa dan kemuliaan 
yang besar;

37 Dan barang siapa menyim-
pan baik-baik a firman-Ku, tidak 
akan tertipu, karena Putra Ma-
nusia akan datang, dan Dia akan 
mengutus para b malaikat-nya se-
belum Dia dengan suara yang ke-
ras dari sangkakala, dan mereka 
akan c mengumpulkan bersama 
sisa dari umat pilihan-nya dari 
keempat penjuru angin, dari satu 
ujung langit ke yang lain.

38 Sekarang, pelajarilah perum-
pamaan tentang a pohon ara—

Ketika cabang-cabangnya masih 
lembut, dan itu mulai menge-
luarkan dedaunan, kamu tahu 
bahwa musim panas sudah di 
depan mata;

39 Demikian juga, umat pilih-
an-Ku, ketika mereka akan me-
lihat segala hal ini, mereka akan 
tahu bahwa Dia sudah dekat, 
bahkan di depan pintu;

40 Tetapi tentang hari itu, dan 
jamnya, tak seorang pun a tahu; 
tidak, tidak para malaikat allah 
di dalam surga, tetapi Bapa-Ku 
saja.

41 Tetapi sebagaimana terjadi 
pada masa a nuh, demikianlah 
itu akan terjadi juga pada keda-
tangan Putra Manusia;

42 Karena akan terjadi dengan 
mereka, sebagaimana adanya 
pada masa sebelum a air bah; 
karena sampai hari ketika nuh 
masuk ke dalam bahtera mereka 
sedang makan dan minum, me-
nikah dan menikahkan;

43 Dan tidak mengetahui sam-
pai air bah datang, dan mereng-
gut mereka semua; demikian 
juga akanlah kedatangan Putra 
Manusia adanya.

44 Pada waktu itu akan dige-
napi apa yang dituliskan, bahwa 
pada a zaman terakhir, dua orang 
akan berada di ladang, yang 
satu akan diambil, dan yang lain 
b ditinggalkan;

 35 a a&P 1:38.
 36 a JS—M 1:18.
  b PTS Kedatangan  

Kedua Yesus Kristus.
 37 a PTS Tulisan Suci.

  b a&P 29:11–15.
  c PTS israel—Pengum-

pulan israel.
 38 a a&P 35:16.
 40 a a&P 39:20–21; 49:7.

 41 a Kej. 6:5.
 42 a PTS air Bah pada 

Masa nuh.
 44 a PTS Zaman akhir.
  b Za. 13:8.
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45 Dua orang akan sedang 
menggiling di penggilingan, 
yang satu akan diambil, dan yang 
lain ditinggalkan;

46 Dan apa yang aku firmankan 
kepada yang satu, aku firman-
kan kepada semua orang; a ber-
jagalah, oleh karena itu, karena 
kamu tidak tahu pada jam berapa 
Tuhanmu datang.

47 Tetapi ketahuilah ini, jika 
tuan rumah yang baik telah me-
ngetahui pada kurun waktu 
mana pencuri akan datang, dia 
akan berjaga, dan tidak akan 
membiarkan rumahnya dibong-
kar, tetapi akan siap.

48 Oleh karena itu jadilah kamu 
juga siap, karena pada jam seperti 
yang tidak kamu pikirkan, Putra 
Manusia datang.

49 Maka, siapa, adalah seorang 
hamba yang a setia dan bijak, yang 
tuannya telah jadikan penguasa 
atas seisi rumahnya, untuk mem-
berikan mereka makanan pada 
masa yang tepat?

50 Diberkatilah hamba itu yang 
tuannya, ketika dia datang, akan 

mendapati melakukan demikian; 
dan sesungguhnya aku berfir-
man kepadamu, dia akan men-
jadikannya penguasa atas segala 
harta bendanya.

51 Tetapi jika hamba yang 
jahat itu akan berkata dalam 
hatinya: Tuanku a menunda 
kedatangannya,

52 Dan akan mulai untuk meng-
hantam hamba sesamanya, dan 
makan dan minum bersama 
pemabuk,

53 Tuan atas hamba itu akan 
datang pada hari ketika dia tidak 
menantikannya, dan pada jam 
yang tidak dia sadari,

54 Dan akan menyisihkannya, 
dan akan menetapkannya bagi-
annya bersama yang munafik; 
akan ada tangisan dan a kertakan 
gigi.

55 Dan demikianlah datang 
a akhir dari yang jahat, menu-
rut nubuat Musa, mengata-
kan: Mereka akan disingkirkan 
dari antara orang-orang; tetapi 
akhir bumi belumlah tiba, tetapi 
segera.

 46 a PTS Berjaga.
 49 a PTS Percaya, 

Kepercayaan.

 51 a a&P 45:26.
 54 a Mat. 8:12.
 55 a 2 ne. 30:10;  

a&P 1:9–10; 29:17. 
PTS Dunia—akhir 
dunia.
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KUTiPan Dari SEJaraH JOSEPH SMiTH, SanG naBi

History of the Church, Jilid 1, Pasal 1 sampai 5

Joseph Smith menceritakan tentang 
leluhurnya, anggota keluarga, dan 
tempat tinggal terdahulu mereka—
Suatu keributan yang tidak lazim 
tentang agama meluas di sebelah 
barat New York—Dia memutuskan 
untuk mencari kebijaksanaan seba-
gaimana diarahkan oleh Yakobus—
Bapa dan Putra menampakkan diri, 
dan Joseph dipanggil pada pelayanan 
kenabiannya. (Ayat 1–20.)

DiSEBaBKan oleh banyak-
nya laporan yang telah  

disebarkan oleh orang-orang 
yang cenderung jahat dan ber-
komplot, dalam hubungannya 
dengan a berdirinya dan kema-
juan b Gereja Yesus Kristus dari 
Orang-Orang Suci Zaman akhir, 
yang semuanya telah dirancang 
oleh para pemrakarsanya untuk 
memusuhi nama baiknya sebagai 
sebuah Gereja dan kemajuan-
nya di dunia—aku telah dige-
rakkan untuk menulis sejarah 
ini, untuk meluruskan penda-
pat umum, dan menempatkan 
semua penyelidik kebenaran 
dalam kepemilikan akan fakta, 
sebagaimana itu telah terjadi, da-
lam hubungannya baik dengan 

diriku maupun Gereja, sejauh aku 
memiliki fakta seperti itu dalam 
kepemilikanku.

2 Dalam sejarah ini aku akan 
menyajikan berbagai peristiwa 
dalam hubungannya dengan 
Gereja ini, dalam kebenaran 
dan kesalehan, sebagaimana itu 
telah terjadi, atau sebagaimana 
itu saat sekarang adanya, yakni 
sekarang [1838] tahun kedelapan 
sejak a pengorganisasian Gereja 
tersebut.

3 a aku lahir pada tahun Tuhan 
kita seribu delapan ratus dan 
lima, pada hari kedua puluh 
tiga bulan Desember, di Kota 
Sharon, Windsor County, ne-
gara Bagian Vermont. … ayahku, 
b Joseph Smith, Sen., meninggal-
kan negara Bagian Vermont, 
dan pindah ke Palmyra, Ontario 
(sekarang Wayne) County, di 
negara Bagian new York, ke-
tika aku berada pada umurku 
yang kesepuluh, atau sekitar itu. 
Pada sekitar empat tahun setelah 
tibanya ayahku di Palmyra, dia 
pindah bersama keluarganya ke 
Manchester di Ontario County 
yang sama—

4 Keluarganya terdiri dari 

1 1 a PTS Pemulihan injil.
  b PTS Gereja Yesus 

Kristus dari Orang-

Orang Suci Zaman 
akhir.

 2 a a&P 20:1.

 3 a PTS Joseph Smith, Jr.
  b 2 ne. 3:15. 
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sebelas jiwa, yaitu, ayahku, 
a Joseph Smith; b ibuku, lucy 
Smith (yang namanya, sebelum 
pernikahannya, adalah Mack, 
putri dari Solomon Mack); sau-
dara laki-lakiku, c alvin (yang 
meninggal tanggal 19 novem-
ber 1823, pada tahun ke-26 dari 
usianya), d Hyrum, aku sendiri, 
e Samuel Harrison, William, Don 
Carlos; dan saudara perem-
puanku, Sophronia, Catherine, 
dan lucy.

5 Suatu saat pada tahun kedua 
setelah kepindahan kami ke 
Manchester, terjadilah di tem-
pat di mana kami tinggal suatu 
keributan yang tidak lazim ten-
tang pokok agama. itu dimulai 
dengan penganut Metodis, tetapi 
segera menjadi umum di antara 
semua sekte di kawasan daerah 
itu. Tentunya, seluruh distrik ka-
wasan itu tampaknya terpenga-
ruh olehnya, dan khalayak ramai 
menggabungkan diri mereka ke 
kelompok agama yang berbeda, 
yang menciptakan kegemparan 
dan perpecahan yang tidak kecil 
di antara orang-orang, sebagian 
berseru, a “Tengoklah, ke sini!” 
dan yang lain, “Tengoklah, ke 
sana!” Sebagian sedang berjuang 
untuk kepercayaan Metodis, se-
bagian untuk Presbiterian, dan 
sebagian untuk Baptis.

6 Karena, terlepas dari kasih 
besar yang orang insaf pada 

kepercayaan berbeda ini utara-
kan pada waktu keinsafan me-
reka, dan semangat besar yang 
dinyatakan oleh kelompok pen-
deta masing-masing, yang aktif 
dalam membangunkan dan me-
ngobarkan pemandangan luar 
biasa ini akan perasaan keaga-
maan, supaya setiap orang di-
insafkan, sebagaimana mereka 
senang menyebutnya, biarlah 
mereka bergabung dengan sekte 
apa yang mereka senangi; namun 
ketika orang insaf mulai memi-
sah-misahkan diri, sebagian ke 
satu kelompok dan sebagian ke 
yang lain, terlihatlah bahwa pe-
rasaan yang tampaknya baik dari 
pendeta maupun juga orang in-
saf adalah lebih banyak berpura-
pura daripada yang sebenarnya; 
karena pemandangan akan keka-
cauan hebat dan perasaan buruk 
mengiringi—pendeta berselisih 
pendapat melawan pendeta, dan 
orang insaf melawan orang insaf; 
sehingga segala perasaan baik 
mereka satu sama lain, jika me-
reka pernah memilikinya, sama 
sekali hilang dalam a pertikaian 
perkataan dan perbantahan ten-
tang pendapat.

7 aku berada pada waktu ini 
pada umurku yang kelima belas. 
Keluarga ayahku ditarik masuk 
pada kepercayaan Presbiterian, 
dan empat dari mereka berga-
bung dengan gereja itu, yaitu, 

 4 a PTS Joseph Smith, Sr.
  b PTS lucy Mack 

Smith.

  c a&P 137:5–6.
  d PTS Hyrum Smith.
  e PTS Samuel H. Smith.

 5 a Mat. 24:23.
 6 a PTS Perselisihan. 



68Joseph Smith—Sejarah 1:8–12

ibuku, lucy; saudara laki-lakiku 
Hyrum dan Samuel Harrison; 
dan saudara perempuanku 
Sophronia.

8 Selama waktu keributan be-
sar ini pikiranku tergugah pada 
pemikiran yang serius dan ke-
resahan yang hebat; tetapi wa-
laupun perasaanku mendalam 
dan sering perih, masihlah aku 
memisahkan diriku dari semua 
kelompok ini, walaupun aku 
menghadiri beberapa pertemuan 
mereka sesering kesempatan 
mengizinkan. Dalam pergerakan 
waktu pikiranku menjadi agak 
berpihak pada sekte Metodis, dan 
aku merasakan suatu hasrat un-
tuk dipersatukan dengan mereka; 
tetapi sedemikian hebatnya ke-
kacauan dan pertikaian di antara 
golongan agama yang berbeda 
itu, sehingga adalah tidak mung-
kin bagi seseorang yang muda 
seperti aku, dan demikian tidak 
mengenal orang-orang dan segala 
sesuatunya, untuk sampai pada 
kesimpulan tertentu siapa yang 
benar dan siapa yang keliru.

9 Pikiranku adakalanya teramat 
bergairah, seruan dan kegaduhan 
sedemikian hebatnya dan tak ada 
habisnya. Penganut Presbiterian 
paling bertekad keras menentang 
penganut Baptis dan penganut 
Metodis, dan menggunakan se-
gala kekuatan baik dengan nalar 
maupun pengelabuan untuk 
membuktikan kekhilafan me-
reka, atau, setidaknya, untuk 

membuat orang-orang berpikir 
mereka berada dalam kekhilafan. 
Sebaliknya, penganut Baptis dan 
penganut Metodis pada giliran 
mereka dengan setara bersema-
ngatnya dalam berikhtiar untuk 
menegakkan doktrin mereka 
sendiri dan menyanggah semua 
yang lain.

10 Di tengah perang perkataan 
dan kegaduhan pendapat, aku se-
ring berkata kepada diriku: apa 
yang mesti dilakukan? Siapa dari 
semua kelompok ini yang a benar; 
atau, apakah mereka semua sa-
ma-sama salah? Jika siapa pun 
dari mereka adalah benar, yang 
manakah itu, dan bagaimana aku 
akan mengetahuinya?

11 Saat aku sedang bergumul di 
bawah kesulitan yang teramat he-
bat disebabkan oleh perbantahan 
kelompok penganut agama ini, 
aku pada suatu hari membaca 
Surat Yakobus, pasal pertama 
ayat kelima, yang berbunyi: Tetapi 
apabila di antara kamu ada yang ke-
kurangan hikmat, hendaklah ia me-
mintakannya kepada Allah,—yang 
memberikan kepada semua orang 
dengan murah hati dan dengan tidak 
membangkit-bangkit—, maka hal itu 
akan diberikan kepadanya.

12 Tidak pernah petikan tulisan 
suci apa pun datang dengan ke-
kuatan yang lebih besar ke hati 
manusia daripada ini pada waktu 
ini ke hatiku. itu tampaknya 
masuk dengan kekuatan yang 
besar ke dalam setiap perasaan 

 10 a PTS Kebenaran.
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hatiku. aku memikirkannya lagi 
dan lagi, mengetahui bahwa jika 
siapa pun membutuhkan ke-
bijaksanaan dari allah, akulah 
itu; karena bagaimana bertindak 
aku tidak tahu, dan kecuali aku 
dapat memperoleh lebih banyak 
kebijaksanaan daripada yang 
aku pada waktu itu miliki, aku 
tidak akan pernah tahu; karena 
para pengajar agama dari sek-
te-sekte berbeda a mengartikan 
petikan tulisan suci yang sama 
dengan demikian berbedanya 
sehingga menghancurkan segala 
rasa percaya dalam menangani 
pertanyaan itu melalui pertim-
bangan terhadap b alkitab.

13 Pada akhirnya aku sampai 
pada kesimpulan bahwa aku 
mesti apakah tetap dalam kege-
lapan dan kekacauan, atau kalau 
tidak aku mesti melakukan seba-
gaimana Yakobus arahkan, yaitu, 
meminta kepada allah. aku pada 
akhirnya sampai pada kebulatan 
tekad untuk a “meminta kepada 
allah,” menyimpulkan bahwa 
jika Dia memberikan kebijaksa-
naan kepada mereka yang keku-
rangan kebijaksanaan, dan akan 
memberikan dengan murah hati, 
dan tidak membangkit-bangkit, 
bolehlah aku berani coba.

14 Jadi, selaras dengan hal ini, 
kebulatan tekadku untuk me-
minta kepada allah, aku pergi 
ke hutan untuk melakukan usaha 
itu. adalah di pagi hari pada 

suatu hari yang indah, yang te-
rang, di awal musim semi tahun 
seribu delapan ratus dan dua 
puluh. adalah pertama kalinya 
dalam hidupku bahwa aku te-
lah melakukan usaha seperti 
itu, karena di tengah segala ke-
gelisahanku aku belum per-
nah sampai saat itu melakukan 
usaha untuk a berdoa dengan 
bersuara.

15 Setelah aku mengasingkan 
diri ke tempat yang telah aku se-
belumnya rancang untuk pergi, 
setelah melihat di sekitarku, dan 
mendapati diriku seorang diri, 
aku berlutut dan mulai menyam-
paikan hasrat hatiku kepada 
allah. aku baru saja melakukan 
demikian, ketika dengan segera 
aku dicekam oleh suatu kekuatan 
yang seutuhnya menguasaiku, 
dan memiliki pengaruh yang de-
mikian mencengangkan ke atas 
diriku yang mengikat lidahku se-
hingga aku tidak dapat berbicara. 
Kegelapan yang pekat berkum-
pul di sekitarku, dan tampaknya 
bagiku untuk sesaat seolah-olah 
aku terhukum untuk penghan-
curan yang tiba-tiba.

16 Tetapi, mengerahkan segala 
kekuatanku untuk a meminta 
kepada allah untuk membebas-
kanku dari kekuatan musuh ini 
yang telah mencekamku, dan 
pada saat yang tepat ketika aku 
siap untuk tenggelam ke dalam 
keputusasaan dan memasrahkan 

 12 a 1 Kor. 2:10–16.
  b PTS alkitab.

 13 a PTS Doa.
 14 a PTS Doa.

 16 a Musa 1:20.
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diriku pada kehancuran—bu-
kan pada keruntuhan khayalan, 
tetapi pada kekuatan makhluk 
sebenarnya dari dunia yang tak 
kelihatan, yang memiliki keku-
atan yang sedemikian menak-
jubkannya seperti yang tidak 
pernah sebelumnya aku rasakan 
pada makhluk apa pun—tepat 
pada saat kegentaran yang hebat 
ini, aku melihat seberkas tiang 
b cahaya persis di atas kepalaku, 
melebihi kecemerlangan c mata-
hari, yang turun secara bertahap 
sampai jatuh ke atas diriku.

17 Segera setelah itu tampak 
aku mendapati diriku dibebaskan 
dari musuh yang mengekangku. 
Ketika cahaya itu berhenti di atas 
diriku aku a melihat b dua Sosok, 
yang kecemerlangan dan c kemu-
liaan Mereka tak teruraikan, ber-
diri di atas diriku di udara. Salah 
seorang dari Mereka berfirman 
kepadaku, memanggilku dengan 
nama dan berfirman, menunjuk 
kepada yang lain—Inilah d Putra 
e Terkasih-Ku. Dengarlah Dia!

18 Sasaranku pergi a bertanya 
kepada Tuhan adalah untuk me-
ngetahui yang mana dari semua 
sekte itu yang benar, agar aku 
boleh mengetahui ke mana ha-
rus bergabung. Segera, oleh ka-
rena itu, setelah aku memperoleh 

penguasaan atas diriku, sehingga 
sanggup untuk berbicara, aku 
bertanya kepada Sosok-Sosok 
yang berdiri di atas diriku da-
lam cahaya itu, yang mana dari 
semua sekte itu yang benar (ka-
rena pada waktu ini tidak pernah 
masuk ke dalam hatiku bahwa 
semuanya adalah keliru)—dan 
yang dengannya aku hendaknya 
bergabung.

19 aku dijawab bahwa aku 
mesti tidak bergabung dengan 
yang mana pun darinya, ka-
rena semuanya a keliru; dan So-
sok yang menyapaku berfirman 
bahwa segala pernyataan keper-
cayaan mereka adalah kekejian 
dalam pandangan-nya; bahwa 
para penganut itu semuanya 
busuk; bahwa: “mereka b men-
dekat kepada-Ku dengan bibir 
mereka, tetapi c hati mereka jauh 
dari-Ku, mereka mengajarkan se-
bagai ajaran d perintah-perintah 
manusia, yang memiliki e bentuk 
keallahan, tetapi mereka me-
nyangkal kuasa darinya.”

20 Dia kembali melarangku 
untuk bergabung dengan yang 
mana pun darinya; dan banyak 
hal lain Dia firmankan kepadaku, 
yang tidak dapat aku tuliskan 
pada waktu ini. Ketika aku sadar 
diri lagi, aku mendapati diriku 

 16 b Kis. 26:13.
  c Why. 1:16.
 17 a PTS Penglihatan.
  b Kis. 7:55–56;  

Kol. 3:1.  
PTS Ke-allah-an.

  c PTS Kemuliaan.
  d PTS Yesus Kristus.

  e Mat. 3:17; 17:5;  
3 ne. 11:7.

 18 a a&P 6:11; 46:7.
 19 a Mzm. 14.  

PTS Kemurtadan—
Kemurtadan gereja 
Kristen terdahulu.

  b Yes. 29:13–14;  

Yeh. 33:30–31.
  c PTS Kemurtadan—

Kemurtadan umum.
  d Tit. 1:14;  

a&P 45:29.
  e 2 Tim. 3:5. 
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terlentang, memandang ke langit. 
Ketika cahaya itu telah pergi, aku 
tidak memiliki kekuatan; tetapi 
segera setelah pulih hingga suatu 
tingkat tertentu, aku pulang ke 
rumah. Dan ketika aku bersan-
dar pada tungku perapian, ibu 
bertanya apa masalahnya. aku 
menyahut, “Tidak apa-apa, semu-
anya baik—aku cukup baik.” aku 
kemudian berkata kepada ibuku, 
“aku telah mendapat tahu untuk 
diriku bahwa Presbiterianisme 
tidaklah benar.” Tampaknya se-
akan-akan a lawan mengetahui, 
pada suatu periode sangat awal 
dari kehidupanku, bahwa aku di-
takdirkan untuk mencuat sebagai 
pengganggu dan pengusik kera-
jaannya; kalau tidak mengapa 
mesti kuasa kegelapan bergabung 
melawanku? Mengapa b perten-
tangan dan penganiayaan yang 
timbul terhadapku, hampir pada 
masa kecilku?

Beberapa pengkhotbah dan penganut 
agama yang lain menolak laporan 
tentang Penglihatan Pertama—
Penganiayaan ditimpakan ke atas 
diri Joseph Smith—Dia bersaksi 
tentang kenyataan penglihatan itu. 
(Ayat 21–26.)

21 Beberapa hari setelah aku 
memperoleh a penglihatan ini, 
aku secara kebetulan bersama de-
ngan salah seorang pengkhotbah 

Metodis, yang sangat aktif dalam 
keributan agama yang disebut-
kan sebelumnya; dan, berca-
kap-cakap dengannya tentang 
pokok agama, aku mengambil 
kesempatan untuk memberinya 
laporan tentang penglihatan yang 
telah aku peroleh. aku teramat 
terkejut dengan perilakunya; dia 
bukan saja menganggap ringan 
pemberitahuanku, tetapi dengan 
sikap memandang rendah yang 
amat sangat, mengatakan itu se-
mua dari iblis, bahwa tidak ada 
hal-hal demikian seperti b peng-
lihatan atau c wahyu pada zaman 
ini; bahwa segala hal seperti itu 
telah berhenti bersama para ra-
sul, dan bahwa tidak akan pernah 
ada lagi darinya.

22 aku segera mendapati, ba-
gaimanapun, bahwa penceritaan 
kisahku itu telah membangkit-
kan banyak prasangka terha-
dapku di antara penganut agama, 
dan merupakan penyebab dari 
a penganiayaan hebat, yang terus 
meningkat; dan walaupun aku 
adalah seorang b anak laki-laki 
yang tak dikenal, hanya berusia 
antara empat belas sampai lima 
belas tahun, dan keadaanku 
dalam kehidupan sedemikian 
rupa sehingga menjadikan se-
orang anak laki-laki yang tidak 
ada pentingnya di dunia, namun 
orang-orang dengan kedudukan 
tinggi akan memberi perhatian 

 20 a PTS iblis.
  b 2 ne. 2:11;  

a&P 58:2–4. 
PTS Kemalangan.

 21 a PTS Penglihatan 
Pertama.

  b PTS Penglihatan.
  c PTS Wahyu.

 22 a Yak. 5:10–11. 
PTS Penganiayaan.

  b 1 Sam. 16:7;  
alma 37:35.
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cukup untuk membangkitkan 
pendapat umum menentangku, 
dan menimbulkan penganiayaan 
yang pahit; dan ini adalah biasa 
di antara semua sekte—semua 
bersatu untuk menganiayaku.

23 itu memberiku pemikiran 
yang serius pada waktu itu, dan 
sering terjadi sejak itu, betapa 
sangat anehnya bahwa seorang 
anak laki-laki yang tak dikenal, 
yang berusia sedikit di atas empat 
belas tahun, dan seorang, pula, 
yang terhukum untuk keperluan 
mendapatkan nafkah yang tak 
memadai melalui kerja harian-
nya, mesti dianggap sosok yang 
cukup berkepentingan untuk me-
narik perhatian orang hebat dari 
sekte-sekte yang paling populer 
pada masa itu, dan dengan suatu 
cara untuk menimbulkan dalam 
diri mereka semangat pengani-
ayaan dan pencacimakian yang 
paling pahit. Tetapi aneh atau 
tidak, demikianlah adanya, dan 
itu sering menjadi penyebab du-
kacita hebat bagi diriku.

24 Bagaimanapun, itu adalah 
walaupun demikian sebuah fakta 
bahwa aku telah melihat suatu 
penglihatan. aku telah berpikir 
sejak itu, bahwa aku merasa amat 
seperti a Paulus, ketika dia mem-
buat b pembelaannya di hadapan 
raja agripa, dan menuturkan la-
poran tentang penglihatan yang 
dia peroleh ketika dia melihat 
seberkas cahaya, dan mendengar 
sebuah suara; tetapi tetap saja 

hanya ada sedikit yang memerca-
yainya; sebagian mengatakan dia 
tidak jujur, yang lain mengatakan 
dia gila; dan dia diolok-olok dan 
dicaci maki. Tetapi semua ini ti-
dak menghancurkan kenyataan 
akan penglihatannya. Dia telah 
melihat suatu penglihatan, dia 
tahu dia telah melihatnya, dan 
segala penganiayaan di kolong 
langit tidak dapat menjadikannya 
berbeda; dan walaupun mereka 
akan menganiayanya sampai 
mati, namun dia tahu, dan akan 
tahu sampai napas terakhirnya, 
bahwa dia telah melihat seberkas 
cahaya maupun juga mendengar 
sebuah suara berbicara kepada-
nya, dan seluruh dunia tidak da-
pat menjadikan dia berpikir atau 
percaya hal yang berbeda.

25 Demikianlah adanya de-
nganku. aku telah dengan sebe-
narnya melihat seberkas cahaya, 
dan di tengah cahaya itu aku 
melihat dua a Sosok, dan Mereka 
dalam kenyataannya berfirman 
kepadaku; dan walaupun aku 
dibenci dan dianiaya karena 
mengatakan bahwa aku telah 
melihat suatu penglihatan, na-
mun itu adalah benar; dan saat 
mereka menganiayaku, menca-
cimakiku, dan berbicara segala 
macam yang jahat menentangku 
dengan palsu karena mengata-
kan demikian, aku dituntun un-
tuk mengatakan dalam hatiku: 
Mengapa menganiayaku karena 
menceritakan kebenaran? aku 

 24 a PTS Paulus.   b Kis. 26:1–32.  25 a JS—S 1:17.
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telah dengan sebenarnya meli-
hat suatu penglihatan; dan sia-
pakah aku sehingga aku dapat 
menahan allah, atau mengapa 
dunia berpikir untuk membuat 
aku menyangkal apa yang telah 
aku sebenarnya lihat? Karena 
aku telah melihat suatu pengli-
hatan; aku mengetahuinya, dan 
aku tahu bahwa allah mengeta-
huinya, dan aku tidak dapat b me-
nyangkalnya, tidak juga berani 
aku melakukannya; setidaknya 
aku tahu bahwa dengan melaku-
kan demikian aku akan bersalah 
terhadap allah, dan datang di 
bawah penghukuman.

26 aku sekarang telah menda-
patkan pikiranku terpuaskan 
sejauh berkenaan dengan dunia 
kesektean—bahwa bukanlah 
kewajibanku untuk bergabung 
dengan yang mana pun darinya, 
tetapi untuk melanjutkan seba-
gaimana aku adanya sampai le-
bih lanjut diarahkan. aku telah 
menemukan a kesaksian Yakobus 
adalah benar—bahwa seseorang 
yang kekurangan kebijaksanaan 
boleh meminta kepada allah, 
dan mendapatkan, dan tidak 
dibangkit-bangkitkan.

Moroni menampakkan diri kepada 
Joseph Smith—Nama Joseph akan di-
kenal dengan baik dan jahat di antara 
segala bangsa—Moroni memberi 
tahu dia tentang Kitab Mormon dan 
tentang penghakiman Tuhan yang 

akan datang dan mengutip banyak 
tulisan suci—Tempat persembu-
nyian lempengan-lempengan emas 
diungkapkan—Moroni melanjutkan 
untuk memberi petunjuk kepada 
Nabi. (Ayat 27–54.)

27 aku melanjutkan untuk me-
ngerjakan pekerjaanku sehari-hari 
dalam kehidupan sampai tanggal 
dua puluh satu September, seribu 
delapan ratus dan dua puluh 
tiga, sepanjang waktu mende-
rita penganiayaan hebat dari 
tangan segala golongan orang, 
baik yang keagamaan maupun 
yang bukan keagamaan, karena 
aku melanjutkan untuk menan-
daskan bahwa aku telah melihat 
suatu penglihatan.

28 Selama kurun waktu yang 
berselang antara waktu aku 
memperoleh penglihatan sam-
pai tahun seribu delapan ratus 
dan dua puluh tiga—setelah di-
larang untuk bergabung dengan 
yang mana pun dari sekte-sekte 
keagamaan pada masa itu, dan 
berumur sangat muda, dan di-
aniaya oleh mereka yang seha-
rusnya menjadi teman-temanku 
dan memperlakukanku dengan 
baik, dan jika mereka mengira 
aku teperdaya seharusnya ber-
ikhtiar dengan suatu cara yang 
tepat dan penuh kasih sayang 
untuk memulihkanku kemba-
li—aku ditinggalkan mengha-
dapi segala jenis a godaan; dan, 

 25 b PTS Berani, Kebera-
nian; integritas.

 26 a Yak. 1:5–7.
 28 a PTS Godaan.
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berbaur bersama segala lapisan 
masyarakat, aku kerap kali ja-
tuh ke dalam kekhilafan yang 
bodoh, dan memperlihatkan 
kelemahan orang muda, dan 
kekurangan sifat manusia; yang, 
aku menyesal untuk mengata-
kan, menuntunku ke dalam ber-
bagai ragam godaan, bersalah 
pada pandangan allah. Dengan 
membuat pengakuan ini, tak se-
orang pun perlu mengira aku 
bersalah akan dosa-dosa yang 
besar atau sangat jahat. Watak 
untuk berbuat demikian tidak 
pernah ada dalam sifatku. Tetapi 
aku bersalah akan kecerobohan, 
dan kadang-kadang bersahabat 
dengan kelompok jenaka, dsb., 
tidak selaras dengan karakter 
yang seharusnya dipertahankan 
oleh orang yang b dipanggil oleh 
allah seperti aku adanya. Tetapi 
ini tidak akan tampak sangat 
aneh bagi siapa pun yang mengi-
ngat kembali masa mudaku, dan 
kenal dengan perangai periang 
alamiahku.

29 Sebagai akibat dari hal-hal 
ini, aku sering merasa dihukum 
karena kelemahan dan ketidak-
sempurnaanku; ketika, pada 
suatu malam tanggal dua puluh 
satu September yang disebut-
kan di atas, setelah aku pergi ke 
pembaringanku untuk malam 
itu, aku membawa diriku dalam 
a doa dan permohonan kepada 
allah Yang Mahakuasa untuk 

pengampunan atas segala dosa 
dan kebodohanku, dan juga un-
tuk suatu pernyataan bagiku, 
agar aku boleh mengetahui ten-
tang keadaan dan kedudukanku 
di hadapan-nya; karena aku me-
miliki rasa percaya penuh dalam 
mendapatkan suatu pernyataan 
ilahi, karena aku sebelumnya 
memperolehnya.

30 Saat aku demikian dalam 
tindakan meminta kepada allah, 
aku melihat seberkas cahaya yang 
tampak di dalam ruanganku, 
yang terus meningkat sampai ru-
angan itu lebih terang daripada 
saat tengah hari, ketika dengan 
segera suatu a sosok menampak-
kan diri di sisi pembaringanku, 
berdiri di udara, karena kakinya 
tidak menyentuh lantai.

31 Dia mengenakan jubah long-
gar yang paling hebat a putih-
nya. Putihnya melampaui apa 
pun yang duniawi yang pernah 
aku lihat; tidak juga aku percaya 
bahwa apa pun yang duniawi 
dapat dibuat untuk tampak de-
mikian amat putih dan gemer-
lap. Tangannya telanjang, dan 
lengannya juga, sedikit di atas 
pergelangan tangan; demikian, 
juga, kakinya telanjang, seperti 
halnya tungkainya, sedikit di 
atas pergelangan kaki. Kepala 
dan lehernya juga terbuka. aku 
dapat melihat bahwa dia tidak 
mengenakan pakaian lain se-
lain jubah ini, karena terbuka, 

 28 b PTS Pemanggilan.
 29 a PTS Doa.
 30 a PTS Malaikat; 

Moroni, Putra 
Mormon.

 31 a Kis. 10:30;  

1 ne. 8:5;  
3 ne. 11:8.
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sehingga aku dapat melihat ke 
arah dadanya.

32 Bukan saja jubahnya amat 
putih, tetapi seluruh sosoknya 
a mulia melampaui uraian, dan air 
mukanya benar-benar bagaikan 
b kilat. ruangan itu amat terang, 
tetapi tidak demikian sangat 
cemerlangnya seperti langsung 
di sekitar sosoknya. Ketika aku 
pertama memandangnya, aku 
c takut; tetapi rasa takut itu segera 
meninggalkanku.

33 Dia memanggilku dengan 
a nama, dan berkata kepadaku 
bahwa dia adalah seorang utusan 
yang diutus dari hadirat allah 
kepadaku, dan bahwa namanya 
adalah Moroni; bahwa allah 
memiliki suatu pekerjaan untuk 
aku lakukan; dan bahwa namaku 
akan dikenal dengan baik dan 
jahat di antara segala bangsa, 
kaum, dan bahasa, atau bahwa 
itu akan secara baik maupun ja-
hat dibicarakan di antara semua 
orang.

34 Dia mengatakan ada sebuah 
a kitab tersimpan, ditulis di atas 
b lempengan-lempengan emas, 
memberikan sebuah laporan 
tentang penghuni terdahulu be-
nua ini, dan sumber dari mana 
mereka terlahirkan. Dia juga 

mengatakan bahwa c kegenapan 
injil abadi termuat di dalamnya, 
sebagaimana disampaikan oleh 
Juruselamat kepada penghuni 
zaman dahulu;

35 Juga, bahwa ada dua batu 
pada bingkai lengkung perak—
dan batu-batu ini, diikatkan pada 
sebuah a lempengan dada, meru-
pakan apa yang disebut b Urim 
dan Tumim—tersimpan bersama 
lempengan-lempengan; dan ke-
pemilikan dan penggunaan batu-
batu ini adalah yang menjadikan 
c “pelihat” pada zaman kuno atau 
terdahulu; dan bahwa allah telah 
mempersiapkannya untuk tujuan 
menerjemahkan kitab itu.

36 Setelah memberi tahu aku 
hal-hal ini, dia mulai mengutip 
nubuat-nubuat dari a Perjanjian 
lama. Dia pertama mengutip se-
bagian dari pasal ketiga b Malea-
khi; dan dia mengutip juga pasal 
keempat atau terakhir dari nu-
buat yang sama, walaupun de-
ngan sedikit perbedaan dari cara 
yang terbaca dalam alkitab kita. 
alih-alih mengutip ayat pertama 
sebagaimana terbaca dalam ki-
tab-kitab kita, dia mengutipnya 
demikian:

37 Karena lihatlah, a harinya da-
tang yang akan b membakar bagaikan 

 32 a 3 ne. 19:25. 
PTS Kemuliaan.

  b Kel. 34:29–35;  
Hel. 5:36;  
a&P 110:3.

  c Kel. 3:6;  
Eter 3:6–8, 19.

 33 a Kel. 33:12, 17;  
Yes. 45:3–4.

 34 a PTS Kitab Mormon.

  b PTS lempengan-
lempengan Emas.

  c PTS Pemulihan injil.
 35 a im. 8:8.  

PTS lempengan 
Dada.

  b Kel. 28:30.  
PTS Urim dan 
Tumim.

  c PTS Pelihat.

 36 a PTS Perjanjian lama.
  b PTS Maleakhi.
 37 a PTS Kedatangan  

Kedua Yesus Kristus.
  b 3 ne. 25:1–6;  

a&P 64:23–24. 
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perapian, dan semua yang sombong, 
ya, dan semua yang melakukan 
kejahatan akan terbakar bagaikan 
c tunggul jerami; karena itu yang 
datang akan membakar mereka, fir-
man Tuhan Semesta Alam, sehingga 
akan meninggalkan mereka tanpa 
akar tidak juga cabang.

38 Dan lagi, dia mengutip ayat 
kelimanya demikian: Lihatlah, 
Aku akan mengungkapkan kepadamu 
a Imamat, melalui tangan b Elia sang 
nabi, sebelum kedatangan hari Tuhan 
yang besar dan mengerikan.

39 Dia juga mengutip ayat beri-
kutnya dengan berbeda: Dan dia 
akan menanamkan dalam hati anak-
anak a janji-janji yang dibuat kepada 
leluhur, dan hati anak-anak akan 
b berpaling kepada leluhur mereka. 
Jika tidak demikian, seluruh bumi 
akan sepenuhnya dilenyapkan pada 
kedatangan-Nya.

40 Di samping ini, dia mengutip 
pasal kesebelas Yesaya, mengata-
kan bahwa itu hampir digenapi. 
Dia mengutip juga pasal ketiga 
Kisah Para rasul, ayat kedua 
puluh dua dan kedua puluh 
tiga, tepat sebagaimana adanya 
dalam Perjanjian Baru kita. Dia 
mengatakan bahwa a nabi itu 
adalah Kristus; tetapi masanya 
belumlah datang ketika “mereka 
yang tidak mau mendengar su-
ara-nya akan b disingkirkan dari 

antara orang-orang,” tetapi se-
gera akan datang.

41 Dia juga mengutip a pasal ke-
dua Yoel, dari ayat kedua puluh 
delapan sampai yang terakhir. 
Dia juga berkata bahwa ini be-
lumlah digenapi, tetapi akan se-
gera terjadi. Dan dia lebih lanjut 
menyatakan bahwa kegenapan 
b orang-orang bukan israel akan 
segera datang. Dia mengutip 
banyak petikan lain dari tulisan 
suci, dan menyampaikan banyak 
penjelasan yang tidak dapat di-
sebutkan di sini.

42 lagi, dia memberi tahu aku, 
bahwa ketika aku mempero-
leh lempengan-lempengan itu 
yang mengenainya telah dia bi-
carakan—karena waktu ketika 
itu akan didapatkan belum di-
genapi—aku hendaknya tidak 
memperlihatkannya kepada siapa 
pun; tidak juga lempengan dada 
itu bersama Urim dan Tumim; 
selain kepada mereka kepada 
siapa aku akan diperintahkan 
untuk memperlihatkannya; jika 
aku melakukannya aku akan 
dihancurkan. Sementara dia se-
dang bercakap-cakap denganku 
tentang lempengan-lempengan 
itu, penglihatan dibukakan pada 
a pikiranku sehingga aku dapat 
melihat tempat di mana lempeng-
an-lempengan itu tersimpan, dan 

 37 c nah. 1:8–10;  
1 ne. 22:15, 23;  
2 ne. 26:4–6;  
a&P 29:9.
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itu dengan sedemikian jelas dan 
terangnya sehingga aku menge-
nali tempat itu lagi ketika aku 
mengunjunginya.

43 Setelah komunikasi ini, aku 
melihat cahaya di dalam ru-
angan mulai berkumpul dengan 
segera di sekitar sosok dari dia 
yang telah berbicara kepadaku, 
dan itu berlanjut demikian sam-
pai ruangan ditinggalkan gelap 
lagi, kecuali tepat di sekitarnya; 
ketika, dengan sekejap aku me-
lihat, seakan-akan, suatu lorong 
terbuka secara langsung ke da-
lam surga, dan dia naik sampai 
dia sama sekali menghilang, dan 
ruangan ditinggalkan seperti se-
belum cahaya surgawi ini mem-
buat penampakannya.

44 aku berbaring termenung 
akan keganjilan pemandangan 
itu, dan teramat takjub pada apa 
yang telah diberitahukan kepa-
daku oleh utusan yang luar biasa 
ini; ketika, di tengah a meditasiku, 
aku dengan tiba-tiba mendapati 
bahwa ruanganku mulai lagi 
menjadi diterangi, dan dalam 
sekejap, seakan-akan, utusan 
surgawi yang sama berada lagi 
di dekat sisi pembaringanku.

45 Dia memulai, dan kembali 
menuturkan hal-hal yang per-
sis sama yang telah dia lakukan 
pada kunjungannya yang per-
tama, tanpa perbedaan sedikit 
pun; yang setelah dilakukan, 
dia memberi tahu aku tentang 

penghakiman besar yang akan 
datang ke atas bumi, dengan ke-
musnahan hebat melalui bencana 
kelaparan, pedang, dan sampar; 
dan bahwa penghakiman yang 
memilukan ini akan datang ke 
atas bumi pada angkatan ini. 
Setelah menuturkan hal-hal ini, 
dia naik lagi seperti yang telah 
dia lakukan sebelumnya.

46 Pada waktu ini, sedemikian 
dalamnya kesan yang dibuat 
dalam pikiranku, sehingga ke-
inginan tidur telah lenyap dari 
mataku, dan aku berbaring di-
liputi ketercengangan pada apa 
yang telah aku lihat maupun 
juga dengar. Tetapi alangkah 
terkejutnya aku ketika aku meli-
hat lagi utusan yang sama di sisi 
pembaringanku, dan mendengar 
dia menceritakan kembali atau 
mengulangi sekali lagi kepadaku 
apa yang sama seperti sebelum-
nya; dan menambahkan suatu 
peringatan kepadaku, memberi 
tahu aku bahwa a Setan akan men-
coba untuk b menggodaku (seba-
gai akibat dari keadaan melarat 
keluarga ayahku), untuk mem-
peroleh lempengan-lempengan 
itu untuk tujuan menjadi kaya. 
ini dia larang aku, mengatakan 
bahwa aku mesti tidak memiliki 
sasaran lain dalam pandangan 
dalam memperoleh lempengan-
lempengan itu selain untuk me-
muliakan allah, dan mesti tidak 
dipengaruhi oleh c motif lain apa 

 44 a PTS Merenungkan.
 46 a PTS iblis.

  b PTS Godaan.
  c a&P 121:37.
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pun selain untuk membangun ke-
rajaan-nya; jika tidak aku tidak 
dapat memperolehnya.

47 Setelah kunjungan ketiga ini, 
dia kembali naik ke dalam surga 
seperti sebelumnya, dan aku di-
tinggalkan lagi untuk merenung 
tentang keanehan dari apa yang 
baru saja telah aku alami; ketika 
hampir segera setelah utusan sur-
gawi itu naik dariku untuk ketiga 
kalinya, ayam jantan berkokok, 
dan aku mendapati bahwa siang 
sedang menghampiri, sehingga 
pembahasan kami mestilah telah 
memakan waktu seluruh ma-
lam itu.

48 aku tak lama setelah itu 
bangkit dari pembaringanku, 
dan, seperti biasa, pergi pada 
kerja yang perlu pada hari itu; 
tetapi, saat berusaha untuk be-
kerja seperti pada waktu-waktu 
yang lain, aku mendapati ke-
kuatanku demikian terkuras 
sehingga menjadikanku sama 
sekali tak sanggup. ayahku, 
yang sedang bekerja bersamaku, 
menemukan sesuatu yang tidak 
beres denganku, dan memberi 
tahu aku untuk pulang ke rumah. 
aku mulai dengan maksud untuk 
pulang ke rumah; tetapi, dalam 
berusaha untuk menyeberangi 
pagar dari ladang di mana kami 
berada, kekuatanku sama sekali 
gagal menopangku, dan aku ja-
tuh tak berdaya di atas tanah, 
dan untuk sesaat sungguh tidak 
sadar tentang apa pun.

49 Hal pertama yang dapat 
aku ingat kembali adalah se-
buah suara yang berbicara ke-
padaku, memanggilku dengan 
nama. aku menengadah, dan 
melihat utusan yang sama ber-
diri di atas kepalaku, dikelilingi 
oleh cahaya seperti sebelumnya. 
Dia kemudian menuturkan lagi 
kepadaku semua yang telah dia 
tuturkan kepadaku malam sebe-
lumnya, dan memerintahkanku 
untuk pergi kepada a ayahku dan 
menceritakan kepadanya tentang 
penglihatan dan perintah-perin-
tah yang telah aku terima.

50 aku patuh; aku kembali 
kepada ayahku di ladang, dan 
menceritakan kembali seluruh 
masalah kepadanya. Dia me-
nyahutiku bahwa itu dari allah, 
dan memberi tahu aku untuk 
pergi dan melakukan sebagai-
mana diperintahkan oleh utusan 
itu. aku meninggalkan ladang, 
dan pergi ke tempat di mana 
utusan itu telah memberi tahu 
aku lempengan-lempengan itu 
tersimpan; dan disebabkan oleh 
jernihnya penglihatan yang telah 
aku peroleh mengenainya, aku 
mengenali tempat itu seketika 
aku tiba di sana.

5 1  Ti d a k  j a u h  d a r i  d e s a 
Manchester, Ontario County, 
new York, ada sebuah a bukit 
berukuran cukup besar, dan pa-
ling tinggi dari apa pun di ling-
kungan itu. Pada sisi barat bukit 
ini, tidak jauh dari puncaknya, di 

 49 a PTS Joseph Smith, Sr.  51 a PTS Bukit Cumorah.
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bawah sebuah batu berukuran 
cukup besar, terletak lempeng-
an-lempengan itu, disimpan di 
dalam sebuah kotak batu. Batu 
ini tebal dan membulat di tengah 
pada sisi atasnya, dan menipis ke 
arah pinggirnya, sehingga bagian 
tengah darinya kelihatan di atas 
tanah, tetapi pinggirnya di sepu-
tarnya tertutup dengan tanah.

52 Setelah menyingkirkan ta-
nah, aku mendapatkan sebuah 
pengungkit, yang aku pasang 
di bawah pinggiran batu itu, 
dan dengan sedikit pengerahan 
upaya mengangkatnya. aku 
melihat ke dalam, dan di sana 
memang aku melihat a lempeng-
an-lempengan, b Urim dan Tu-
mim, dan c lempengan dada, 
sebagaimana dinyatakan oleh 
utusan itu. Kotak yang di dalam-
nya itu terletak dibentuk dengan 
meletakkan batu-batu bersama 
dalam sejenis semen. Di bagian 
terbawah kotak diletakkan dua 
batu menyilangi kotak itu, dan 
pada batu-batu ini terletak lem-
pengan-lempengan itu dan ben-
da-benda lain bersamanya.

53 aku membuat upaya untuk 
mengeluarkannya, tetapi dila-
rang oleh utusan itu, dan diberi 
tahu lagi bahwa waktu untuk 
menampilkannya belumlah tiba, 
tidak juga akan tiba, sampai em-
pat tahun sejak waktu itu; tetapi 
dia memberi tahu aku bahwa aku 
hendaknya datang ke tempat 

itu tepat dalam satu tahun se-
jak waktu itu, dan bahwa dia di 
sana akan bertemu denganku, 
dan bahwa aku mesti melanjut-
kan untuk melakukannya sam-
pai waktunya akan tiba untuk 
mendapatkan lempengan-lem-
pengan itu.

54 Sesuai dengan itu, sebagai-
mana aku telah diperintahkan, 
aku pergi pada akhir tiap tahun, 
dan pada tiap kalinya aku me-
nemukan utusan yang sama di 
sana, dan menerima petunjuk 
dan kecerdasan darinya pada 
tiap pembahasan kami, perihal 
apa yang akan Tuhan lakukan, 
dan bagaimana dan dengan cara 
apa a kerajaan-nya mesti dipandu 
pada zaman terakhir.

Joseph Smith menikahi Emma 
Hale—Dia menerima lempengan-
lempengan emas dari Moroni dan 
menerjemahkan sebagian dari aksara 
itu—Martin Harris memperlihatkan 
aksara dan terjemahan kepada Profe-
sor Anthon, yang mengatakan, “Aku 
tidak dapat membaca sebuah kitab 
yang termeterai.” (Ayat 55–65.)

55 Karena keadaan duniawi 
ayahku sangat terbatas, kami 
merasa perlu untuk bekerja de-
ngan tangan kami, mengupahkan 
diri dengan kerja harian dan de-
ngan cara lain, kapan pun kami 
dapat memperoleh kesempatan. 
Kadang-kadang kami berada di 

 52 a Morm. 6:6.  
PTS lempengan-
lempengan Emas.

  b PTS Urim dan 
Tumim.

  c PTS lempengan 

Dada.

 54 a PTS Kerajaan allah.
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rumah, dan kadang-kadang di 
luar daerah, dan dengan kerja 
berkelanjutan dimungkinkan 
untuk memperoleh nafkah yang 
lumayan.

56 Pada tahun 1823 keluarga 
ayahku dihadapkan dengan su-
atu kesengsaraan yang hebat de-
ngan kematian kakak tertuaku, 
a alvin. Pada bulan Oktober 1825, 
aku diupah oleh seorang pria 
tua terhormat bernama Josiah 
Stoal, yang tinggal di Chenango 
County, negara Bagian new 
York. Dia telah mendengar se-
suatu tentang tambang perak 
yang telah dibuka oleh orang-
orang Spanyol di Harmony, 
Susquehanna County, negara 
Bagian Pennsylvania; dan te-
lah, sebelum pengupahanku 
olehnya, menggali, supaya, jika 
mungkin, menemukan tambang 
itu. Setelah aku pergi untuk 
tinggal bersamanya, dia meng-
ambilku, dengan sisa buruhnya, 
untuk menggali tambang perak 
itu, di mana aku melanjutkan 
bekerja selama hampir sebu-
lan, tanpa keberhasilan dalam 
pengupayaan kami, dan akhir-
nya aku meyakinkan pria tua 
terhormat itu untuk berhenti 
menggali mencarinya. Dari sini 
timbul cerita yang sangat umum 
tentang pernahnya aku menjadi 
seorang penggali harta.

57 Selama waktu ketika aku 
dipekerjakan demikian, aku 

ditempatkan untuk menum-
pang bersama Tuan isaac Hale, 
dari tempat itu; di sanalah aku 
pertama melihat istriku (putri-
nya), a Emma Hale. Pada tanggal 
18 Januari 1827, kami menikah, 
sementara aku masih dipekerja-
kan dalam pelayanan bagi Tuan 
Stoal.

58 Disebabkan oleh perlan-
jutanku untuk bersikukuh bahwa 
aku telah melihat suatu peng-
lihatan, a penganiayaan masih 
mengikutiku, dan keluarga ayah 
istriku sangatlah menentang ter-
hadap menikahnya kami. aku, 
oleh karena itu, merasa perlu 
untuk membawanya ke tem-
pat lain; sehingga kami pergi 
dan menikah di rumah Pejabat 
Hukum lokal Tarbill, di South 
Bainbridge, Chenango County, 
new York. Segera setelah per-
nikahanku, aku meninggalkan 
tempat Tuan Stoal, dan pergi ke 
tempat ayahku, dan bertani ber-
samanya musim itu.

59 Pada akhirnya waktunya 
tiba untuk mendapatkan lem-
pengan-lempengan, Urim dan 
Tumim, dan lempengan dada 
itu. Pada hari kedua puluh dua 
bulan September, seribu dela-
pan ratus dan dua puluh tu-
juh, setelah pergi seperti biasa 
pada akhir tahun yang lain ke 
tempat di mana itu disimpan, 
utusan surgawi yang sama me-
nyerahkannya kepadaku dengan 

 56 a a&P 137:5–8.
 57 a PTS Emma Hale 
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tanggung jawab ini: bahwa aku 
hendaknya bertanggung jawab 
atasnya; bahwa jika aku akan 
membiarkannya lepas dengan 
sembrono, atau melalui a kela-
laian apa pun dariku, aku akan 
disingkirkan; tetapi bahwa jika 
aku akan menggunakan segala 
ikhtiarku untuk b melindungi-
nya, sampai dia, utusan itu, akan 
datang mengambilnya, itu akan 
dilindungi.

60 aku segera mendapati alasan 
mengapa aku telah menerima pe-
rintah-perintah yang sedemikian 
ketatnya untuk menjaganya tetap 
aman, dan mengapa utusan itu 
berkata bahwa ketika aku telah 
melakukan apa yang dituntut 
dari tanganku, dia akan datang 
mengambilnya. Karena segera 
setelah diketahui bahwa aku 
memilikinya, pengerahan upaya 
yang paling dahsyat digunakan 
untuk memperolehnya dariku. 
Setiap tipu muslihat yang dapat 
diciptakan dikerahkan untuk tu-
juan itu. Penganiayaan menjadi 
lebih pahit dan hebat daripada 
sebelumnya, dan khalayak ramai 
berada dalam kesiagaan secara 
berkelanjutan untuk mempero-
lehnya dariku jika mungkin. Te-
tapi dengan kebijaksanaan allah, 
itu tetap aman dalam tanganku, 
sampai aku telah merampung-
kan melaluinya apa yang di-
tuntut dari tanganku. Ketika, 
menurut rencana, utusan itu 

datang mengambilnya, aku me-
nyerahkannya kepadanya; dan 
dia memilikinya dalam tanggung 
jawabnya sampai hari ini, hari 
kedua bulan Mei, seribu delapan 
ratus dan tiga puluh delapan.

61 Keributan itu, bagaimana-
pun, masih berlanjut, dan desas-
desus dengan seribu lidahnya 
sepanjang waktu disibukkan 
dalam menyebarkan kebohongan 
tentang keluarga ayahku, dan 
tentang diriku. Jika aku mesti 
menuturkan seperseribu ba-
gian darinya, itu akan mengisi 
berjilid-jilid buku. Pengania-
yaan, bagaimanapun, menjadi 
demikian tak tertanggungkan 
sehingga aku merasa perlu un-
tuk meninggalkan Manchester, 
dan pergi bersama istriku ke 
Susquehanna County, di negara 
Bagian Pennsylvania. Sementara 
mempersiapkan untuk berang-
kat—karena sangat miskin, dan 
penganiayaan sedemikian berat-
nya ke atas diri kami sehingga 
tidak ada kemungkinan bahwa 
kami akan pernah menjadi ber-
beda—di tengah kesengsaraan 
kami, kami menemukan seo-
rang teman dalam diri seorang 
pria terhormat bernama a Mar-
tin Harris, yang datang kepada 
kami dan memberiku lima puluh 
dolar untuk membantu kami 
dalam perjalanan kami. Tuan 
Harris adalah penduduk Kota 
Praja Palmyra, Wayne County, 

 59 a JS—S 1:42.
  b PTS Tulisan Suci—

Tulisan suci yang 
dilindungi.

 61 a a&P 5:1.  
PTS Martin Harris.
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di negara Bagian new York, dan 
petani yang dihormati.

62 Dengan bantuan yang tepat 
waktu ini aku dimungkinkan 
untuk menjangkau tempat tu-
juanku di Pennsylvania; dan se-
gera setelah tibanya aku di sana 
aku mulai menyalin aksara dari 
lempengan-lempengan. aku 
menyalin sejumlah besar dari-
nya, dan melalui sarana a Urim 
dan Tumim aku menerjemahkan 
sebagian darinya, yang aku la-
kukan antara waktu aku tiba di 
rumah ayah istriku, pada bulan 
Desember, dan bulan Februari 
berikutnya.

63 Suatu kali  pada bulan 
Februari ini, Tuan Martin Harris 
yang telah disebutkan sebelum-
nya datang ke tempat kami, 
mengambil aksara yang telah aku 
salin dari lempengan-lempengan 
itu, dan berangkat dengannya ke 
Kota new York. Untuk apa yang 
terjadi yang berhubungan dengan 
dia dan aksara itu, aku merujuk 
pada catatannya sendiri tentang 
keadaan itu, sebagaimana dia 
menuturkannya kepadaku sete-
lah kembalinya dia, yang adalah 
sebagai berikut:

64 “aku pergi ke Kota new 
York, dan menunjukkan aksara 
yang telah diterjemahkan, dengan 
terjemahannya, kepada Profesor 
Charles anthon, seorang pria ter-
hormat yang termasyhur untuk 
pencapaian kesusastraannya. 
Profesor anthon menyatakan 

bahwa terjemahan itu benar, 
bahkan lebih daripada apa pun 
yang sebelumnya telah dia lihat 
diterjemahkan dari bahasa Mesir. 
aku kemudian memperlihatkan 
kepadanya apa yang belum diter-
jemahkan, dan dia mengatakan 
bahwa itu adalah bahasa Mesir, 
bahasa Kasdim, bahasa asiria, 
dan bahasa arab; dan dia menga-
takan itu adalah aksara yang be-
nar. Dia memberikanku selembar 
sertifikat, menegaskan kepada 
orang-orang Palmyra bahwa itu 
adalah aksara yang benar, dan 
bahwa terjemahan dari yang se-
perti itu sebagaimana yang telah 
diterjemahkan juga benar. aku 
mengambil sertifikat itu dan me-
naruhnya ke dalam sakuku, dan 
baru saja akan meninggalkan 
rumah itu, ketika Tuan anthon 
memanggilku kembali, dan me-
nanyaiku bagaimana pemuda 
itu menemukan bahwa ada lem-
pengan-lempengan emas di tem-
pat di mana dia menemukannya. 
aku menjawab bahwa seorang 
malaikat allah telah mengung-
kapkannya kepadanya.

65 Dia kemudian berkata kepa-
daku, ‘Biarlah aku melihat serti-
fikat itu.’ aku sesuai dengan itu 
mengambilnya dari sakuku dan 
memberikannya kepada dia, lalu 
dia mengambilnya dan menyo-
beknya berkeping-keping, me-
ngatakan bahwa tidak ada hal 
yang seperti itu sekarang seperti 
pelayanan para a malaikat, dan 

 62 a PTS Urim dan Tumim.  65 a PTS Malaikat.
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bahwa jika aku mau membawa 
lempengan-lempengan itu ke-
padanya dia akan menerjemah-
kannya. aku memberi tahu dia 
bahwa sebagian dari lempengan-
lempengan itu b termeterai, dan 
bahwa aku dilarang untuk mem-
bawanya. Dia menyahut, ‘aku 
tidak dapat membaca sebuah 
kitab yang termeterai.’ aku me-
ninggalkannya dan pergi kepada 
Dr. Mitchell, yang membenarkan 
apa yang telah Profesor anthon 
katakan perihal baik aksara mau-
pun terjemahan itu.”

· · · · · ·
Oliver Cowdery melayani sebagai 
tenaga penulis dalam menerjemah-
kan Kitab Mormon—Joseph dan 
Oliver menerima Imamat Harun 
dari Yohanes Pembaptis—Mereka 
dibaptis, ditahbiskan, dan menerima 
roh nubuat. (Ayat 66–75.)

66 Pada hari ke-5 bulan april 
1829, a Oliver Cowdery datang 
ke rumahku, yang sampai waktu 
itu belum pernah aku melihat-
nya. Dia menyatakan kepadaku 
bahwa karena sedang mengajar 
sekolah di lingkungan di mana 
ayahku bertempat tinggal, dan 
ayahku adalah salah seorang dari 
mereka yang mengirim ke seko-
lah itu, dia pergi menumpang 
untuk suatu masa di rumahnya, 

dan sementara di sana keluarga 
itu menuturkan kepadanya ke-
adaan telah diterimanya lem-
pengan-lempengan olehku, dan 
sesuai dengan itu dia telah da-
tang untuk mengajukan perta-
nyaan kepadaku.

67 Dua hari setelah tibanya 
Tuan Cowdery (yang adalah 
tanggal 7 april) aku mulai me-
nerjemahkan Kitab Mormon, dan 
dia mulai menulis bagiku.

· · · · · ·
68 Kami masih melanjutkan 

pekerjaan penerjemahan, ketika, 
pada bulan yang berikut (Mei 
1829), kami pada suatu hari ter-
tentu pergi ke hutan untuk ber-
doa dan bertanya kepada Tuhan 
perihal a baptisan untuk b peng-
ampunan akan dosa-dosa, yang 
kami temukan disebut-sebut da-
lam penerjemahan lempengan-
lempengan itu. Sementara kami 
disibukkan demikian, berdoa 
dan meminta kepada Tuhan, se-
orang c utusan dari surga turun 
dalam d awan cahaya, dan setelah 
e menumpangkan tangannya ke 
atas diri kami, dia f menahbiskan 
kami, mengatakan:

69 Ke atas dirimu para hamba se-
samaku, dalam nama Mesias, aku 
menganugerahkan a Imamat Harun, 
yang memegang kunci-kunci pe-
layanan para malaikat, dan Injil 

 65 b Yes. 29:11–12;  
2 ne. 27:10;  
Eter 4:4–7.

 66 a PTS Oliver Cowdery.
 68 a PTS Baptis, Baptisan.
  b PTS Pengampunan 

akan Dosa-Dosa.
  c PTS Yohanes 

Pembaptis.
  d Bil. 11:25;  

Eter 2:4–5, 14;  
a&P 34:7.

  e PK 5. PTS Penum-
pangan Tangan.

  f PTS Penahbisan; 
Wewenang.

 69 a PTS imamat Harun. 
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pertobatan, dan baptisan melalui 
pencelupan untuk pengampunan 
akan dosa-dosa; dan ini tidak akan 
pernah diambil lagi dari bumi sampai 
para putra b Lewi mempersembahkan 
lagi suatu persembahan bagi Tuhan 
dalam kesalehan.

70 Dia mengatakan imamat 
Harun ini tidak memiliki kuasa 
penumpangan tangan untuk a ka-
runia roh Kudus, tetapi bahwa 
ini akan dianugerahkan ke atas 
diri kami setelah ini; dan dia me-
merintahkan kami untuk pergi 
dan dibaptis, dan memberi kami 
arahan bahwa aku hendaknya 
membaptis Oliver Cowdery, dan 
bahwa sesudahnya dia hendak-
nya membaptisku.

71 Sesuai dengan itu kami 
pergi dan dibaptis. aku mem-
baptisnya terlebih dahulu, dan 
sesudahnya dia membaptis-
ku—yang setelahnya aku me-
numpangkan tanganku ke atas 
kepalanya dan menahbiskannya 
pada imamat Harun, dan se-
sudahnya dia menumpangkan 

tangannya ke atas diriku dan me-
nahbiskanku pada imamat yang 
sama—karena demikianlah kami 
diperintahkan.*

72 Utusan yang mengunjungi 
kami pada kejadian ini dan meng-
anugerahkan imamat ini ke atas 
diri kami, mengatakan bahwa 
namanya adalah Yohanes, orang 
yang sama yang disebut a Yohanes 
Pembaptis dalam Perjanjian Baru, 
dan bahwa dia bertindak di ba-
wah arahan b Petrus, c Yakobus, 
dan d Yohanes, yang memegang 
e kunci-kunci imamat f Melkise-
dek, yang imamat itu, dia kata-
kan, akanlah pada waktu yang 
tepat dianugerahkan ke atas diri 
kami, dan bahwa aku akan di-
sebut g Penatua pertama Gereja, 
dan dia (Oliver Cowdery) yang 
kedua. itu terjadi pada hari ke-
lima belas bulan Mei 1829, bahwa 
kami ditahbiskan di bawah ta-
ngan utusan ini, dan dibaptis.

73 Dengan segera pada kemun-
culan kami keluar dari air setelah 
kami dibaptis, kami mengalami 

 69 b Ul. 10:8;  
a&P 13; 124:39. 
PTS lewi—Suku 
lewi.

 70 a PTS Karunia roh 
Kudus.

 72 a PTS Yohanes 

Pembaptis.
  b a&P 27:12–13. 

PTS Petrus.
  c PTS Yakobus, Putra 

Zebedeus.
  d PTS Yohanes, Putra 

Zebedeus.

  e PTS Kunci-Kunci 
imamat.

  f PTS imamat 
Melkisedek.

  g PTS Penatua. 

* Oliver Cowdery menguraikan peristiwa ini demikian: “inilah hari-hari yang ti-
dak pernah akan dilupakan—duduk di bawah bunyi suara yang didikte oleh ilham 
dari surga, membangunkan rasa syukur terbesar di dada ini! Hari demi hari saya 
melanjutkan, tak tersela, untuk menulis dari mulutnya, ketika dia menerjemahkan 
dengan Urim dan Tumim, atau, sebagaimana orang-orang nefi akan katakan, ‘Pe-
nafsir,’ sejarah atau catatan yang disebut ‘Kitab Mormon.’

“Untuk menyebutkan, bahkan dalam beberapa kata, catatan menarik yang di-
berikan oleh Mormon dan putranya yang setia, Moroni, tentang suatu umat yang 
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berkat-berkat yang besar dan 
mulia dari Bapa Surgawi kita. 
Segera setelah aku membaptis 
Oliver Cowdery, a roh Kudus 
turun ke atas dirinya, dan dia 
berdiri dan b bernubuat banyak 
hal yang tak lama lagi akan ter-
jadi. Dan lagi, sesegera setelah 
aku dibaptis olehnya, aku juga 
memperoleh roh nubuat, ketika, 
berdiri, aku bernubuat mengenai 
berdirinya Gereja ini, dan ba-
nyak hal lain yang berhubungan 
dengan Gereja, dan angkatan 
anak-anak manusia ini. Kami 
dipenuhi dengan roh Kudus, 
dan bersukacita di dalam allah 
keselamatan kita.

74 Pikiran kami sekarang di-
terangi, kami mulai merasakan 
tulisan suci terbuka bagi a penger-
tian kami, dan b arti dan maksud 
sejati dari petikannya yang lebih 
misterius diungkapkan kepada 
kami dalam suatu cara yang ti-
dak pernah dapat kami capai se-
belum ini, tidak juga sebelumnya 

pernah terpikirkan. Sementara itu 
kami dipaksa untuk menyimpan 
rahasia keadaan tentang telah 
diterimanya imamat dan telah 
dibaptisnya kami, disebabkan 
oleh semangat penganiayaan 
yang telah menyatakan diri di 
lingkungan itu.

75 Kami telah diancam dengan 
dikeroyok, dari waktu ke waktu, 
dan ini, pula, oleh penganut 
agama. Dan maksud mereka un-
tuk mengeroyok kami hanyalah 
diurungkan oleh pengaruh ke-
luarga ayah istriku (di bawah 
pemeliharaan baik ilahi), yang 
telah menjadi sangat ramah ter-
hadapku, dan yang menentang 
gerombolan perusuh, dan rela 
bahwa aku akan diperkenankan 
untuk melanjutkan pekerjaan 
penerjemahan tanpa penyelaan; 
dan oleh karena itu menawarkan 
dan menjanjikan kepada kami 
perlindungan dari segala tin-
dakan tidak sah, sejauh mereka 
mampu.

 73 a PTS roh Kudus.
  b PTS nubuat.

 74 a PTS Pengertian.
  b Yoh. 16:13.

dahulunya dikasihi dan berkenan bagi surga, akan melampaui rancangan saya yang 
sekarang; saya akan oleh karena itu menangguhkan ini ke suatu periode menda-
tang, dan, sebagaimana saya katakan dalam prakata, mengarah lebih langsung pada 
beberapa insiden yang erat berhubungan dengan berdirinya Gereja ini, yang boleh 
jadi memikat bagi beberapa ribu orang yang telah melangkah ke depan, di tengah 
kerutan dahi orang fanatik dan fitnah orang munafik, dan memeluk injil Kristus.

“Tak seorang pun, dalam pikiran sadar mereka, dapat menerjemahkan dan me-
nulis arahan yang diberikan kepada orang-orang nefi dari mulut Juruselamat, 
tentang cara yang tepat yang melaluinya manusia hendaknya membangun Gere-
ja-nya, dan khususnya ketika kebusukan telah menyebarkan suatu ketidakpastian 
atas segala bentuk dan sistem yang dipraktikkan di antara manusia, tanpa meng-
hasratkan hak istimewa untuk memperlihatkan kerelaan hati dengan dikuburkan 
dalam kuburan yang cair, untuk menjawab ‘suara hati yang baik melalui kebang-
kitan Yesus Kristus.’



“Setelah menulis laporan yang diberikan tentang pelayanan Juruselamat kepada 
sisa benih keturunan Yakub, di atas benua ini, adalah mudah untuk dilihat, seperti 
yang nabi katakan itu akan terjadi, bahwa kegelapan menutupi bumi dan kegelapan 
pekat pada pikiran orang-orang. Dengan memikirkan lebih lanjut adalah mudah 
untuk dilihat bahwa di tengah pertikaian dan hiruk-pikuk yang hebat mengenai 
agama, tak seorang pun memiliki wewenang dari allah untuk melaksanakan tata 
cara-tata cara injil. Karena pertanyaan itu mungkin diajukan, apakah orang-orang 
memiliki wewenang untuk melayani dalam nama Kristus, yang menyangkal wah-
yu-wahyu, bilamana kesaksian tentang-nya tidak kurang daripada roh nubuat, dan 
agama-nya didasarkan, dibangun, dan didukung oleh wahyu-wahyu langsung, pada 
segala zaman dunia ketika Dia telah memiliki suatu umat di atas bumi? Jika fakta 
ini dikuburkan, dan dengan hati-hati disembunyikan oleh orang-orang yang keli-
cinannya akan ada dalam bahaya jika sekali saja diizinkan untuk bersinar di muka 
orang-orang, itu tidaklah lagi untuk kami; dan kami hanya menunggu perintahnya 
diberikan ‘Bangkit dan dibaptislah.’

“ini tidaklah lama dihasratkan sebelum dijadikan nyata. Tuhan, yang kaya dalam 
belas kasihan, dan senantiasa bersedia untuk menjawab doa yang konsisten dari 
yang rendah hati, setelah kami meminta kepada-nya dalam suatu cara yang kuat, 
jauh dari tempat tinggal orang-orang, mengabdikasi untuk menyatakan kepada 
kami kehendak-nya. Dengan tiba-tiba, seolah-olah dari tengah kekekalan, suara 
Penebus memfirmankan kedamaian kepada kami, sementara tabir terbelah dan 
malaikat allah turun berpakaian dengan kemuliaan, dan menyampaikan pesan 
yang dengan bersemangat dinantikan, dan kunci-kunci injil pertobatan. alangkah 
sukacitanya! alangkah ajaibnya! alangkah mengagumkannya! Saat dunia tersiksa 
dan bingung—saat jutaan orang sedang meraba-raba bagaikan orang buta mencari 
tembok, dan saat semua orang sedang bersandar pada ketidakpastian, sebagai ke-
lompok massa yang umum, mata kami melihat, telinga kami mendengar, bagaikan 
di ‘siang bolong’; ya, lebih—melebihi kemilau sinar matahari bulan Mei, yang pada 
waktu itu mencurahkan kegemerlapannya di atas permukaan alam! Kemudian su-
aranya, walaupun lembut, menusuk ke lubuk hati, dan perkataannya, ‘aku adalah 
hamba sesamamu,’ menghilangkan setiap rasa takut. Kami mendengarkan, kami 
menatap, kami mengagumi! itulah suara seorang malaikat dari kemuliaan, itulah 
sebuah pesan dari Yang Mahatinggi! Dan ketika kami mendengar kami bersukacita, 
saat kasih-nya tersulut ke atas jiwa kami, dan kami terbungkus dalam penglihatan 
Yang Mahakuasa! Di manakah ada ruang untuk keraguan? Tidak di mana pun juga; 
ketidakpastian telah lenyap, keraguan telah tenggelam tidak lagi timbul, sementara 
khayalan dan penipuan telah lenyap selamanya!

“Tetapi, saudara terkasih, pikirkanlah, lebih lanjut pikirkanlah untuk sesaat, be-
tapa sukacita memenuhi hati kami, dan dengan alangkah terkejutnya kami mesti 
membungkuk, (karena siapakah yang tidak akan menekukkan lutut untuk berkat 
yang demikian?) ketika kami menerima di bawah tangannya imamat Kudus ke-
tika dia berkata, ‘Ke atas dirimu para hamba sesamaku, dalam nama Mesias, aku 
menganugerahkan imamat ini dan wewenang ini, yang akan tetap tinggal di atas 
bumi, agar para putra lewi boleh mempersembahkan suatu persembahan bagi 
Tuhan dalam kesalehan!’

“Saya tidak akan berusaha untuk melukiskan kepada anda perasaan hati ini, 
tidak juga keindahan dan kemuliaan agung yang mengelilingi kami pada kejadian 
ini; tetapi anda akan memercayai saya ketika saya katakan, bahwa bumi, tidak 
juga orang-orangnya, dengan kefasihan lidah oleh waktu, tidak dapat mulai men-
dandani bahasa dalam cara semenarik dan seluhur seperti sosok yang kudus ini. 
Tidak; tidak juga bumi ini memiliki kekuatan untuk memberikan sukacita, untuk 
melimpahkan kedamaian, atau memahami kebijaksanaan yang termuat dalam tiap 
kalimat sebagaimana itu disampaikan melalui kuasa roh Kudus! Manusia boleh 
menipu sesamanya manusia, penipuan boleh mengikuti penipuan, dan anak-anak 
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dari yang jahat boleh memiliki kekuatan untuk merayu yang bodoh dan yang tak 
diajar, sampai tidak ada apa pun selain khayalan memberi makan banyak orang, 
dan buah kebohongan membawa dalam arusnya yang ceroboh ke kubur; tetapi 
satu sentuhan dengan jari kasih-nya, ya, seberkas cahaya kemuliaan dari dunia di 
atas, atau satu firman dari mulut Juruselamat, dari dada kekekalan, menyambar 
itu semuanya ke dalam keremehan, dan menghapusnya selamanya dari pikiran. 
Keyakinan bahwa kami berada di hadirat seorang malaikat, kepastian bahwa kami 
mendengar suara Yesus, dan kebenaran tak tercela sebagaimana itu mengalir dari 
sosok yang murni, didiktekan oleh kehendak allah, adalah bagi saya melampaui 
uraian, dan saya akan senantiasa memandang ungkapan kebaikan Juruselamat ini 
dengan keterpukauan dan ungkapan terima kasih sementara saya diizinkan untuk 
tinggal; dan di dalam tempat tinggal di mana kesempurnaan berdiam dan dosa tidak 
pernah datang, saya berharap untuk memuja pada hari itu yang tidak akan pernah 
berhenti.”—Messenger and Advocate, jld. 1 (Oktober 1834), hlm. 14–16.
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   Pasal-Pasal Kepercayaan  

GErEJa YESUS KriSTUS Dari OranG-OranG SUCi ZaMan aKHir

History of the Church, Jilid 4, halaman 535 sampai 541

KaMi a percaya kepada b allah, 
Bapa Yang Kekal, dan kepada 

c Putra-nya, Yesus Kristus, dan 
kepada d roh Kudus.

2 Kami percaya bahwa manusia 
akan dihukum karena a dosa-dosa 
mereka sendiri, dan bukan karena 
b pelanggaran adam.

3 Kami percaya bahwa melalui 
a Pendamaian Kristus, seluruh 
umat manusia boleh b diselamat-
kan, melalui c kepatuhan pada 
d hukum dan e tata cara injil.

4 Kami percaya bahwa asas dan 
a tata cara pertama injil adalah: 
pertama, b iman kepada Tuhan 
Yesus Kristus; kedua, c Pertobatan; 
ketiga, d Baptisan melalui pence-
lupan untuk e pengampunan akan 

dosa-dosa; keempat, f Penum-
pangan tangan untuk g karunia 
roh Kudus.

5 Kami percaya bahwa seseo-
rang mesti a dipanggil oleh allah, 
melalui b nubuat, dan melalui c pe-
numpangan tangan oleh mereka 
yang d berwenang, untuk e meng-
khotbahkan injil dan melaksana-
kan f tata caranya.

6 Kami percaya pada a organisasi 
yang sama yang ada di dalam Ge-
reja Zaman Dahulu, yaitu, b rasul, 
c nabi, d gembala, pengajar, e pem-
berita injil, dan sebagainya.

7 Kami percaya pada a karunia 
b bahasa, c nubuat, d wahyu, e peng-
lihatan, f penyembuhan, g penaf-
siran bahasa, dan sebagainya.

1 1 a PTS Percaya, 
Kepercayaan.

  b PTS Ke-allah-an—
allah Bapa.

  c PTS Ke-allah-an—
allah Putra; Yesus 
Kristus.

  d PTS Ke-allah-an—
allah roh Kudus; 
roh Kudus.

 2 a Ul. 24:16;  
Yeh. 18:19–20. 
PTS Hak Pilihan; 
Tanggung Jawab.

  b PTS Kejatuhan adam 
dan Hawa.

 3 a PTS Pendamaian.
  b Mosia 27:24–26;  

Musa 5:9. 
PTS Keselamatan.

  c PTS Patuh, 
Kepatuhan.

  d PTS Hukum.
  e PTS injil.
 4 a PTS Tata Cara.
  b PTS iman.
  c PTS Pertobatan.
  d PTS Baptis, Baptisan.
  e PTS Pengampunan 

akan Dosa-Dosa.
  f PTS Penumpangan 

Tangan.
  g PTS Karunia roh 

Kudus.
 5 a PTS Pemanggilan.
  b PTS nubuat.
  c PTS Penumpangan 

Tangan.
  d PTS imamat; 

Wewenang.

  e PTS Khotbah.
  f alma 13:8–16.
 6 a PTS Tanda-Tanda  

Gereja Sejati— 
Organisasi Gereja.

  b PTS rasul.
  c PTS nabi.
  d PTS Uskup.
  e PTS Bapa Bangsa; 

Pemberita injil.
 7 a PTS Karunia roh.
  b PTS Karunia Bahasa.
  c PTS nubuat.
  d PTS Wahyu.
  e PTS Penglihatan.
  f PTS Penyembuhan.
  g 1 Kor. 12:10;  

Morm. 9:7–8. 
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8 Kami percaya a alkitab ada-
lah b firman allah sejauh diterje-
mahkan c secara benar; kami juga 
percaya d Kitab Mormon adalah 
firman allah.

9 Kami percaya segala yang telah 
allah a ungkapkan, segala yang 
sekarang Dia ungkapkan, dan 
kami percaya bahwa Dia masih 
akan b mengungkapkan banyak 
hal yang besar dan penting berka-
itan dengan Kerajaan allah.

10 Kami percaya pada a pengum-
pulan harfiah israel dan pada pe-
mulihan b Sepuluh Suku; bahwa 
c Sion (Yerusalem Baru) akan diba-
ngun di Benua amerika; bahwa 
Kristus akan d memerintah secara 
pribadi di atas bumi; dan, bahwa 
bumi akan e diperbarui dan mene-
rima f kemuliaan g firdausnya.

11 Kami menuntut a hak isti-
mewa untuk menyembah allah 
Yang Mahakuasa menurut b suara 
hati c nurani kami sendiri, dan 

memperkenankan semua orang 
hak istimewa yang sama, biarlah 
mereka d menyembah bagaimana, 
di mana, atau apa yang mereka 
kehendaki.

12 Kami percaya untuk tunduk 
kepada raja, presiden, penguasa, 
dan pejabat hukum, dalam me-
matuhi, menghormati, dan men-
dukung a hukum.

13 Kami percaya harus a jujur, 
benar, b suci, baik hati, bajik, dan 
c melakukan kebaikan kepada se-
mua orang; sesungguhnya, kami 
boleh berkata bahwa kami meng-
ikuti d petuah Paulus—Kami per-
caya segala hal, kami e mengharap 
segala hal, kami telah bertahan 
dalam banyak hal, dan berharap 
sanggup f bertahan dalam segala 
hal. Jika ada apa pun yang g bajik, 
indah, atau dikatakan baik atau 
layak dipuji, kami mengupaya-
kan hal-hal ini.

Joseph Smith.

 8 a PTS alkitab.
  b PTS Firman allah.
  c 1 ne. 13:20–40; 

14:20–26.
  d PTS Kitab Mormon.
 9 a PTS Wahyu.
  b am. 3:7;  

a&P 121:26–33. 
PTS Tulisan Suci—
Tulisan suci yang 
dinubuatkan untuk 
tampil.

 10 a Yes. 49:20–22; 60:4; 
1 ne. 19:16–17. 
PTS israel—Pengum-
pulan israel.

  b PTS israel—Sepuluh 

suku israel yang 
hilang.

  c Eter 13:2–11;  
a&P 45:66–67; 
84:2–5;  
Musa 7:18.  
PTS Sion; Yerusalem 
Baru.

  d PTS Milenium.
  e PTS Bumi—Pember-

sihan bumi.
  f YaiTU suatu kondisi 

seperti Taman Eden; 
Yes. 11:6–9; 35:1–10; 
51:1–3; 65:17–25;  
Yeh. 36:35. 
PTS Firdaus.

  g PTS Kemuliaan.
 11 a a&P 134:1–11.
  b PTS Hak Pilihan.
  c PTS Suara Hati.
  d PTS ibadat.
 12 a a&P 58:21–23. 

PTS Hukum.
 13 a PTS integritas; Jujur, 

Kejujuran.
  b PTS Kesucian.
  c PTS Pelayanan.
  d Flp. 4:8.
  e PTS Harapan.
  f PTS Bertahan.
  g PTS Kebajikan; 

Kesahajaan.
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Prakata

Penuntun bagi tulisan Suci mendefinisikan ajaran, asas, orang, dan tempat yang  
diseleksi yang terdapat dalam alkitab, kitab Mormon, ajaran dan Perjanjian, serta 

Mutiara yang Sangat Berharga. Itu juga menyediakan rujukan kunci tulisan suci untuk 
anda telaah untuk tiap topik. Penuntun ini dapat menolong anda dalam penelaahan 
tulisan suci individu dan keluarga anda. Itu dapat menolong anda menjawab perta-
nyaan tentang Injil, menelaah topik dalam tulisan suci, mempersiapkan ceramah dan 
pelajaran, serta meningkatkan pengetahuan dan kesaksian anda akan Injil.

Penuntun ini memiliki tiga bagian: (1) daftar topik menurut abjad, (2) seleksi dari 
terjemahan Joseph Smith terhadap alkitab (tJS), (3) kronologi, peta, dan foto sejarah 
Gereja, serta peta dan foto alkitab.
 1. Daftar topik menurut abjad. Bagian ini memberikan definisi singkat dari tiap topik 
dan mendaftar rujukan tulisan suci yang paling penting tentang topik itu. Masing-ma-
sing rujukan didahului oleh kutipan singkat atau ringkasan dari tulisan suci tersebut. 
rujukan tulisan suci muncul dengan urutan berikut: Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, 
kitab Mormon, ajaran dan Perjanjian, serta Mutiara yang Sangat Berharga.
 2. Seleksi dari Terjemahan Joseph Smith terhadap Alkitab. Pada tahun 1830, tuhan mem-
beri petunjuk kepada Nabi Joseph Smith untuk memulai pekerjaan atas revisi atau 
penerjemahan dari alkitab Versi raja James (VrJ). tujuan Nabi adalah untuk me-
mulihkan sebagian kebenaran yang gamblang dan berharga yang telah hilang dari 
teks asli alkitab. Dia menuntaskan sebagian besar pekerjaan itu pada bulan Juli 1833. 
Meskipun demikian, sampai kematiannya pada tahun 1844, dia melanjutkan untuk 
membuat modifikasi sementara mempersiapkan naskah untuk pencetakan. Walaupun 
seluruh jilid itu tidak tertuntaskan, tidak juga secara resmi dipakai oleh Gereja, terje-
mahan Joseph Smith memuat banyak wawasan akan arti tulisan suci dan merupakan 
bantuan yang bernilai untuk memahami alkitab. Sebagian dari revisi yang lebih pen-
ting dimasukkan dalam Penuntun bagi tulisan Suci. (Untuk informasi lebih banyak, 
lihat topik “terjemahan Joseph Smith” dalam Penuntun.)
Gereja Yesus kristus dari Orang-Orang Suci Zaman akhir menggunakan sebagai terje-
mahan bahasa Inggris resminya alkitab Versi raja James. Itu memainkan peran kunci 
dalam pemulihan Injil dan terus memiliki pengaruh yang penting di banyak bangsa 
seluruh dunia.
 3. Kronologi, peta, dan foto sejarah Gereja, serta peta dan foto Alkitab. Dengan menge-
tahui geografi tanah yang didiskusikan dalam tulisan suci, anda dapat dengan lebih 
baik memahami peristiwa-peristiwa dalam tulisan suci. Penuntun ini memasukkan 6 
peta area yang penting dalam sejarah Gereja, 14 peta tanah dalam alkitab, serta 1 peta 
dunia. Untuk menemukan suatu lokasi, gunakanlah indeks untuk rangkaian peta yang 
anda minati. Indeks akan merujuk anda pada peta yang cocok dan koordinat lokasi 
pada peta itu. 18 foto sejarah Gereja dan 32 foto alkitab juga memiliki uraian yang 
akan menolong anda dengan lebih baik memahami peristiwa-peristiwa tertentu da-
lam tulisan suci.
kronologi sejarah Gereja mendaftarkan tanggal peristiwa-peristiwa penting tentang 
pemulihan dan perkembangan Gereja Yesus kristus dari Orang-Orang Suci Zaman 
akhir.

Untuk menolong anda lebih lanjut dalam penelaahan tulisan suci anda, Penun-
tun ini memuat beberapa fitur bermanfaat yang lain. Contohnya, jika anda membuka 
judul “Yesus kristus,” anda akan menemukan suatu daftar yang komprehensif dari 
setiap topik dalam Penuntun yang menyediakan informasi yang berhubungan se-
cara langsung dengan Juruselamat dan pelayanan-Nya. Ini adalah satu-satunya topik 
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dalam Penuntun dengan suatu daftar yang demikian luas, yang menekankan penting-
nya kristus bagi seluruh umat manusia. Di samping itu, di bawah topik “kronologi,” 
sebagian dari peristiwa paling penting pada zaman alkitab dan kitab Mormon dicatat, 
sekalian dengan perkiraan waktunya. topik “kitab-kitab Injil” memasukkan suatu ke-
selarasan tentang kitab-kitab Injil. keselarasan ini membandingkan ajaran-ajaran Juru-
selamat sebagaimana ditemukan dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan wahyu 
zaman akhir.

Singkatan berikut untuk kitab-kitab dari tulisan suci digunakan dalam Penuntun:

Perjanjian Lama
kejadian kej.
keluaran kel.
Imamat Im.
Bilangan Bil.
Ulangan Ul.
Yosua Yos.
Hakim-Hakim Hak.
rut rut
1 Samuel 1 Sam.
2 Samuel 2 Sam.
1 raja-raja 1 raj.
2 raja-raja 2 raj.
1 tawarikh 1 taw.
2 tawarikh 2 taw.
Ezra Ezr.
Nehemia Neh.
Ester Est.
ayub ayb.
Mazmur Mzm.
amsal ams.
Pengkhotbah Pkh.
kidung agung kid.
Yesaya Yes.
Yeremia Yer.
ratapan rat.
Yehezkiel Yeh.
Daniel Dan.
Hosea Hos.
Yoel Yl.
amos am.
Obaja Ob.
Yunus Yun.
Mikha Mi.
Nahum Nah.

Habakuk Hab.
Zefanya Zef.
Hagai Hag.
Zakharia Za.
Maleakhi Mal.

Perjanjian Baru
Matius Mat.
Markus Mrk.
Lukas Luk.
Yohanes Yoh.
kisah Para rasul kis.
roma rm.
1 korintus 1 kor.
2 korintus 2 kor.
Galatia Gal.
Efesus Ef.
Filipi Flp.
kolose kol.
1 tesalonika 1 tes.
2 tesalonika 2 tes.
1 timotius 1 tim.
2 timotius 2 tim.
titus tit.
Filemon Flm.
Ibrani Ibr.
Yakobus Yak.
1 Petrus 1 Ptr.
2 Petrus 2 Ptr.
1 Yohanes 1 Yoh.
2 Yohanes 2 Yoh.
3 Yohanes 3 Yoh.
Yudas Yud.
Wahyu Why.
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Kitab Mormon
1 Nefi 1 Ne.
2 Nefi 2 Ne.
Yakub Yakub
Enos Enos
Yarom Yarom
Omni Omni
kata-kata Mormon kkM
Mosia Mosia
alma alma
Helaman Hel.
3 Nefi 3 Ne.
4 Nefi 4 Ne.
Mormon Morm.
Eter Eter
Moroni Moro.

Ajaran dan Perjanjian a&P
Maklumat resmi—1 Mr—1
Maklumat resmi—2 Mr—2

Mutiara yang Sangat Berharga
Musa Musa
abraham abr.
Joseph Smith—Matius JS—M
Joseph Smith—Sejarah JS—S
Pasal-Pasal kepercayaan Pk

Terjemahan Joseph Smith tJS
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DaFtar tOPIk MENUrUt aBJaD
Cara Menggunakan. Penuntun bagi tulisan Suci adalah suatu daftar topik Injil menu-
rut abjad. Itu memberikan definisi singkat dari tiap topik dan menyediakan rujukan-
rujukan tulisan suci yang paling penting tentang topik itu. tiap rujukan didahului oleh 
kutipan singkat atau ringkasan dari tulisan suci tersebut. rujukan tulisan suci muncul 
dengan urutan berikut: Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kitab Mormon, ajaran dan 
Perjanjian, serta Mutiara yang Sangat Berharga. Diagram berikut menjelaskan judul 
contoh:

BuMi. Lihat juga Dunia; Penciptaan
Planet yang di atasnya kita t inggal, 
diciptakan oleh allah melalui Yesus kris-
tus untuk digunakan oleh manusia selama 
percobaan fananya. takdir akhirnya adalah 
untuk dimuliakan dan dipermuliakan (a&P 
77:1–2; 130:8–9). Bumi akan menjadi warisan 
kekal bagi mereka yang telah hidup layak 
akan kemuliaan selestial (a&P 88:14–26). 
Mereka akan menikmati hadirat Bapa dan 
Putra (a&P 76:62).
Diciptakan untuk manusia: allah membe-
rikan manusia kekuasaan atas bumi, Kej. 
1:28 (Musa 2:28). Bumi adalah milik tuhan, 
Kel. 9:29 (Mzm. 24:1). Melalui kuasa firman-
Nya manusia datang ke atas bumi, Yakub 
4:9. Yang miskin dan yang lembut hati di 
bumi akan mewarisinya, A&P 88:17 (Mat. 
5:5; 3 Ne. 12:5). kita akan membuat sebuah 
bumi, dan kita akan menguji mereka, Abr. 
3:24–25. 

KALvAri. Lihat Golgota

PenCerAi-BerAiAn iSrAeL. Lihat 
Israel—Pencerai-beraian Israel

topik tercetak tebal, 
berhuruf besar.

ada definisi singkat 
dari tiap topik.

Beberapa topik 
memiliki subjudul. 
Ini dalam ketikan 
miring.

rujukan tulisan suci 
yang berhubungan 
diberikan dalam 
tanda kurung.

kadang-kadang 
informasi tentang 
suatu pokok tidak 
dimasukkan di 
bawah topik yang 
telah anda lihat. 
kata berhuruf mi-
ring lihat mengarah-
kan anda ke topik 
di mana informasi 
tersebut didapatkan.

kadang topik lain 
dalam penuntun 
memuat informasi 
yang berhubungan 
dengan topik yang 
sedang anda telaah. 
kata-kata berhu-
ruf miring lihat juga 
mengarahkan anda 
ke topik-topik yang 
berhubungan ini.

rujukan tulisan suci 
yang membantu 
anda memahami 
definisi berada dalam 
tanda kurung.

tiap rujukan tulisan 
suci didahului oleh 
kutipan singkat dari 
tulisan suci atau 
ringkasan tulisan suci 
tersebut.

kata berhuruf mi-
ring lihat (atau lihat 
juga) yang diikuti 
oleh tanda hubung ini 
memberi tahu anda 
bahwa informasi 
tersebut ditemukan 
dalam subjudul (“ak-
hir dunia”) dari topik 
utama (“Dunia”).



1 abraham

ABednego. Lihat juga Daniel
Dalam Perjanjian Lama, Sadrakh, Me
sakh, dan abednego adalah tiga pemuda 
Israel yang, bersama dengan Daniel, di
bawa ke dalam istana Nebukadnezar,  
raja Babilon. Nama Ibrani abednego  
adalah azarya. keempat pemuda terse
but menolak untuk menodai diri mereka  
dengan menyantap makanan dan air ang
gur raja (Dan. 1). Sadrakh, Mesakh, dan 
abednego dilempar ke dalam tungku 
berapi oleh raja tetapi dilindungi oleh  
Putra allah (Dan. 3).

ABinAdi. Lihat juga Martir
Seorang nabi orang Nefi dalam kitab 
Mormon.
Bernubuat bahwa allah akan menghu
kum rakyat dari raja Nuh yang jahat ke
cuali mereka bertobat, Mosia 11:20–25. 
Ditahan karena menubuatkan kehan
curan raja Nuh dan rakyatnya, Mosia 
12:1–17. Mengajari para imam raja Nuh 
yang jahat tentang hukum Musa dan ten
tang kristus, Mosia 12–16. alma yang 
tua percaya dan menuliskan perkataan
nya, Mosia 17:2–4. Dibakar sampai mati 
oleh raja Nuh, Mosia 17:20. 

ABrAhAM. Lihat juga Perjanjian 
abraham

Putra terah, lahir di Urkasdim (kej. 
11:26, 31; 17:5). Seorang nabi tuhan de
ngan siapa tuhan membuat perjanjian
perjanjian kekal, yang melaluinya segala 
bangsa di bumi diberkati. abraham se
mula bernama abram.
Berimigrasi ke Haran, di mana terah  
mati, Kej. 11:31–32 (abr. 2:1–5). Dipang
gil oleh allah untuk melakukan perja
lanan ke kanaan dan untuk menerima 
perjanjian ilahi, Kej. 12:1–8 (abr. 2:4, 
15–17). Melakukan perjalanan ke Mesir,  
Kej. 12:9–20 (abr. 2:21–25). Bermukim di  
Hebron, Kej. 13:18. Menyelamatkan Lot, 
Kej. 14:1–16. Bertemu dengan Melkise
dek, Kej. 14:18–20. Hagar melahirkan 
putranya Ismael, Kej. 16:15–16. Nama
nya diubah menjadi abraham, Kej. 17:5. 
tuhan memberi tahu abraham dan Sara 

bahwa mereka akan memiliki seorang 
putra, Kej. 17:15–22; 18:1–14. Sara me
lahirkan putranya Ishak, Kej. 21:2–3. 
Diperintahkan untuk mengurbankan 
Ishak, Kej. 22:1–18. Sara mati dan diku
burkan, Kej. 23:1–2, 19. abraham mati 
dan dikuburkan, Kej. 25:8–10. kerelaan 
abraham untuk mengurbankan Ishak  
adalah kemiripan dengan allah dan Putra  
tunggalNya, Yakub 4:5. Membayar  
persepuluhan kepada Melkisedek, Alma 
13:15. Melihat sebelumnya dan bersaksi  
tentang kedatangan kristus, hel. 8:16–17.  
Menerima imamat dari Melkisedek, A&P  
84:14. Yang setia menjadi benih keturunan  
abraham, A&P 84:33–34 (Gal. 3:27–29). 
Menerima segala sesuatu melalui wahyu, 
A&P 132:29. telah menerima permuliaan
nya, A&P 132:29. Mencari berkatberkat 
leluhur dan penetapan pada imamat, Abr. 
1:1–4. Dianiaya oleh para imam palsu di 
kasdim, Abr. 1:5–15. Diselamatkan oleh  
tuhan, Abr. 1:16–20. Belajar tentang  
matahari, bulan, dan bintangbintang, 
Abr. 3:1–14. Belajar tentang kehidupan 
prabumi dan Penciptaan, Abr. 3:22–28. 
Kitab Abraham: Catatancatatan kuno yang  
ditulis oleh abraham yang jatuh ke da
lam kepemilikan Gereja pada tahun 1835. 
Catatancatatan tersebut dan beberapa 
mumi ditemukan di dalam katakomba
katakomba Mesir oleh antonio Lebolo, 
yang mewasiatkannya kepada Michael 
Chandler. Chandler memamerkannya di 
amerika Serikat pada tahun 1835. Bebe
rapa teman Joseph Smith membelinya dari 
Chandler dan memberikannya kepada 
Nabi, yang menerjemahkannya. Sebagian 
dari catatan ini sekarang ditemukan da
lam Mutiara yang Sangat Berharga.

Pasal 1 mencatat pengalaman abraham 
di Urkasdim, di mana para imam 
yang jahat mencoba untuk mengurban
kannya. Pasal 2 menceritakan tentang  
perjalanannya ke kanaan. tuhan menam
pakkan diri kepadanya dan membuat  
perjanjianperjanjian dengannya. Pasal 3  
mencatat bahwa abraham melihat alam 
semesta dan mengenali hubungan antara 
planetplanet. Pasal 4–5 adalah laporan 
lain tentang Penciptaan.
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Benih keturunan Abraham: Orangorang 
yang, melalui kepatuhan pada hukum  
dan tata cara Injil Yesus kristus, mene
rima janji dan perjanjian yang dibuat oleh 
allah kepada abraham. Pria dan wanita 
boleh menerima berkatberkat ini jika me
reka secara harfiah dari garis keturunan 
abraham atau jika mereka diadopsi ke 
dalam keluarganya dengan memeluk  
Injil dan dibaptis (Gal. 3:26–29; 4:1–7; a&P 
84:33–34; 103:17; 132:30–32; abr. 2:9–11). 
keturunan harfiah dari abraham bisa  
kehilangan berkatberkat mereka melalui 
ketidakpatuhan (rm. 4:13; 9:6–8).

ABrAM. Lihat abraham

AdAM. Lihat juga 
adamondiahman; Eden; Hawa; 
kejatuhan adam dan Hawa; 
Mikhael; Penghulu Malaikat

Manusia pertama yang diciptakan di atas 
bumi.

adam adalah leluhur dan bapa bangsa 
dari ras manusia di atas bumi. Pelang
garannya di dalam taman Eden (kej.  
3; a&P 29:40– 42; Musa 4) menyebab
kan dia “jatuh” dan menjadi fana, suatu 
langkah yang perlu supaya umat manu
sia maju di atas bumi ini (2 Ne. 2:14–29; 
alma 12:21–26). adam dan Hawa hen
daknya oleh karena itu dihormati untuk 
peran mereka dalam memungkinkan per
tumbuhan kekal kita. adam adalah Yang 
Lanjut Usianya dan juga dikenal sebagai 
Mikhael (Dan. 7; a&P 27:11; 107:53–54; 
116; 138:38). Dia adalah penghulu malai
kat dan akan datang lagi ke bumi sebagai 
bapa bangsa dari keluarga manusia, se
bagai persiapan bagi kedatangan kedua 
Yesus kristus (a&P 29:26).
allah menciptakan manusia dalam rupa
Nya sendiri, Kej. 1:26–28 (Musa 2:26–28; 
abr. 4:26–28). allah memberikan ma
nusia kekuasaan atas segala sesuatu dan 
memerintahkannya untuk beranak cucu 
dan memenuhi bumi, Kej. 1:28–31 (Musa 
2:28–31; abr. 4:28–31). allah menempat
kan adam dan Hawa di dalam taman 
Eden serta melarang mereka untuk ma
kan dari pohon pengetahuan tentang 

yang baik dan yang jahat, Kej. 2:7–9, 
15–17 (Musa 3:7–9, 15–17; abr. 5:7–13). 
adam menamai setiap makhluk hidup, 
Kej. 2:19–20 (Musa 3:19–20; abr. 5:20–21). 
adam dan Hawa dinikahkan oleh allah, 
Kej. 2:18–25 (Musa 3:18–25; abr. 5:14–21). 
adam dan Hawa digoda oleh Setan, me
makan buah terlarang, dan diusir dari 
taman Eden, Kej. 3 (Musa 4). adam ber
umur 930 tahun pada saat kematian
nya, Kej. 5:5 (Musa 6:12). adam adalah 
manusia pertama, A&P 84:16. Sebelum 
kematiannya adam memanggil anak 
cucunya yang saleh untuk berkumpul 
di adamondiahman dan memberkati 
mereka, A&P 107:53–57. adam memper
sembahkan kurban, Musa 5:4–8. adam 
dibaptis, menerima roh kudus, dan di
tahbiskan pada imamat, Musa 6:51–68. 

AdAM-ondi-AhMAn. Lihat juga 
adam

tempat di mana adam memberkati anak 
cucunya yang saleh tiga tahun sebelum 
dia mati (a&P 107:53–56) dan di mana dia 
akan datang sebelum waktu kedatang an 
kedua (a&P 116).

AdoPSi. Lihat juga abraham—Benih 
keturunan abraham; anakanak 
kristus; Israel; Putra dan Putri 
allah

tulisan suci berbicara tentang dua jenis 
adopsi.

(1) Seseorang yang dari garis ketu
runan bukan orang Israel menjadi ang
gota keluarga abraham dan bani Israel 
dengan memiliki iman kepada Yesus 
kristus, bertobat, dibaptis melalui pence
lupan, dan menerima roh kudus (2 Ne. 
31:17–18; a&P 84:73–74; abr. 2:6, 11).

(2) Semua orang yang telah menerima 
tata caratata cara Injil yang menyelamat
kan menjadi putra dan putri Yesus kristus 
dengan kepatuhan yang berkelanjutan 
pada perintahperintahNya (rm. 8:15–17; 
Gal. 3:24–29; 4:5–7; Mosia 5:7–8).

AgriPA. Lihat juga Paulus
Dalam Perjanjian Baru, putra Herodes 
agripa I serta saudara lakilaki Bernike 
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dan Drusila. Dia adalah raja kalkis,  
berlokasi di Libanon. Dia mendengarkan 
rasul Paulus dan hampir terbujuk untuk 
menjadi orang kristen (kis. 25–26; JS—S 
1:24).

AhAB. Lihat juga Izebel
Dalam Perjanjian Lama, salah seorang  
raja Israel utara yang paling jahat dan 
sangat berkuasa. Dia menikahi Izebel,  
seorang putri Sidon, yang melalui penga
ruhnya penyembahan Baal dan asyte
rot ditegakkan di Israel (1 raj. 16:29–33; 
2 raj. 3:2) dan suatu usaha dibuat untuk 
mengakhiri para nabi dan penyembahan 
kepada Yehova (1 raj. 18:13).
Memerintah atas Israel di Samaria dua 
puluh dua tahun, 1 raj. 16:29 (1 raj. 
16–22). Melakukan yang jahat dalam pan
dangan tuhan melebihi semua yang ada 
sebelum dia, 1 raj. 16:30. tewas dalam 
pertempuran, 1 raj. 22:29–40. 

AhLi TAurAT
ahli taurat kerap kali disebutsebut da
lam Perjanjian Baru dan kadangkadang 
disebut ahli hukum atau alim ulama hu
kum. Mereka mengembangkan hukum 
secara rinci dan menerapkannya pada 
keadaan zaman mereka (Mat. 13:52; 
Mrk. 2:16–17; 11:17–18; Luk. 11:44–53; 
20:46–47).

AhLi WAriS
Seseorang yang berhak untuk mewarisi 
karuniakarunia jasmani atau rohani. Da
lam tulisan suci, yang saleh dijanjikan 
bahwa mereka akan menjadi ahli waris 
atas segala yang allah miliki.
abraham menghasratkan seorang ahli 
waris, Kej. 15:2–5. abraham menjadi se
orang ahli waris dunia melalui kesalehan 
iman, rm. 4:13. kita adalah anakanak 
allah, dan jika anakanak, maka ahli wa
ris, ahli waris allah, dan ahli waris ber
sama dengan kristus, rm. 8:16–17 (a&P 
84:38). Engkau adalah seorang putra, se
orang ahli waris allah melalui kristus, 
gal. 4:7. allah telah menentukan Put
raNya sebagai ahli waris akan segala 
sesuatu, ibr. 1:2. Mereka yang menanti

nantikan pengampunan akan dosadosa 
mereka adalah ahli waris kerajaan allah, 
Mosia 15:11. Orangorang menjadi anak
anak kristus dan ahli waris kerajaan 
allah, 4 ne. 1:17. Mereka yang mati tanpa 
pengetahuan tentang Injil boleh men
jadi ahli waris kerajaan selestial, A&P 
137:7–8. Orangorang mati yang berto
bat adalah ahli waris keselamatan, A&P 
138:59. abraham menjadi ahli waris yang 
sah melalui kesalehannya, Abr. 1:2. 

Air BAh PAdA MASA nuh. Lihat 
juga Bahtera; Nuh, Bapa Bangsa 
dalam alkitab; Pelangi

Pada masa Nuh bumi seluruhnya tertu
tup dengan air. Ini adalah baptisan bumi 
dan menyimbolkan pembersihan (1 Ptr. 
3:20–21).
allah akan membawa air bah ke atas 
bumi untuk menghancurkan semua da
ging, Kej. 6:17 (Musa 7:34, 43, 50–52; 8:17, 
30). air bah ada di atas bumi, Kej. 7:10. 
allah menempatkan sebuah busur di 
awan sebagai lambang perjanjian, Kej. 
9:9–17. Setelah air surut, tanah amerika 
menjadi suatu tanah pilihan, eter 13:2. 
Yang jahat akan binasa dalam air bah, 
Musa 7:38;  8:24. 

Air hiduP. Lihat juga Yesus kristus
Simbol dari tuhan Yesus kristus dan ajar
anajaranNya. Sebagaimana air adalah 
penting untuk mendukung kehidupan 
jasmani, Juruselamat dan ajaranajaran
Nya (air hidup) adalah penting bagi ke
hidupan kekal.
Dengan sukacita akanlah kamu menimba 
air dari sumur keselamatan, Yes. 12:3. 
Mereka telah meninggalkan aku, sumber 
air yang hidup, Yer. 2:13. Barang siapa 
minum dari air yang akan aku berikan 
dia tidak akan pernah haus, Yoh. 4:6–15. 
Jika siapa pun haus, biarlah dia datang  
kepadaku, dan minum, Yoh.  7:37.  
Batang dari besi menuntun ke sumber air 
hidup, 1 ne. 11:25. Minum air kehidupan 
dengan bebas, A&P 10:66. Perintah 
perintahku akan menjadi sumur air  
hidup, A&P 63:23. 
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Air MuKA
Penampilan umum dari muka seseorang, 
yang sering mencerminkan sikap rohani 
dan keadaan pikiran.
air muka mereka menjadi saksi terhadap 
mereka, Yes. 3:9. air muka raja berubah, 
dan pikirannya menyusahkan dia, dan. 
5:6. air mukaNya bagaikan kilat, Mat. 
28:3. air mukaNya bagaikan matahari, 
Why. 1:16. Sudahkah kamu menerima 
rupa allah pada air mukamu, Alma 5:14, 
19. amon melihat bahwa air muka raja 
berubah, Alma 18:12. Berpuasa dan ber
doalah dengan hati gembira dan air muka 
riang, A&P 59:14–15. air mukaNya ber
sinar melebihi kecemerlangan matahari, 
A&P 110:3. 

AJArAn dAn PerJAnJiAn. Lihat 
juga Joseph Smith, Jr.; kanon; 
kitab PerintahPerintah; tulisan 
Suci

Suatu kumpulan wahyu ilahi dan mak
lumat yang diilhami pada zaman akhir. 
tuhan memberikan ini kepada Joseph 
Smith dan beberapa penggantinya un
tuk penegakan dan pengaturan kerajaan 
allah di atas bumi pada zaman terakhir. 
ajaran dan Perjanjian adalah salah satu 
kitab standar tulisan suci dalam Gereja 
Yesus kristus dari OrangOrang Suci  
Zaman akhir, bersama dengan alkitab, 
kitab Mormon, dan Mutiara yang Sa ngat 
Berharga. ajaran dan Perjanjian unik, 
meskipun demikian, karena itu bukanlah 
suatu terjemahan dari dokumendoku
men kuno; tuhan memberikan wahyu
wahyu ini kepada para nabi terpilihNya 
pada zaman modern ini untuk memulih
kan kerajaanNya. Dalam wahyuwahyu 
ini seseorang mendengar suara yang lem
but tetapi tegas dari tuhan Yesus kristus 
(a&P 18:35–36).

Nabi Joseph Smith mengatakan bahwa 
ajaran dan Perjanjian adalah landasan 
Gereja pada zaman terakhir dan manfaat 
bagi dunia (a&P 70:uraian judul). Wahyu
wahyu di dalamnya mengawali pekerjaan 
mempersiapkan jalan bagi kedatangan 
kedua tuhan, dalam penggenapan dari 

segala perkataan yang diucapkan oleh 
para nabi sejak dunia dimulai.

AJArAn KriSTuS. Lihat juga Injil; 
rencana Penebusan

asas dan ajaran Injil Yesus kristus.
ajaranku akan menetes bagaikan hujan, 
ul. 32:2. Mereka yang menggerutu hen
daknya mempelajari ajaran, Yes. 29:24. 
Orangorang tercengang pada ajaranNya, 
Mat. 7:28. ajaranku bukanlah milikku, 
tetapi milik Dia yang mengutusku, Yoh. 
7:16. Semua tulisan suci menguntung
kan bagi ajaran, 2 Tim. 3:16. Inilah ajaran 
kristus, dan ajaran satusatunya dan se
jati dari Bapa, 2 ne. 31:21 (2 Ne. 32:6). 
tidak akan ada perbantahan di antara 
kamu mengenai pokokpokok ajaranku, 
3 ne. 11:28, 32, 35, 39–40. Setan mengha
sut hati orangorang pada perselisihan 
mengenai pokokpokok ajaranku, A&P 
10:62–63, 67. ajarilah anakanak ajaran 
tentang pertobatan, iman kepada kristus, 
baptisan, dan karunia roh kudus, A&P 
68:25. Saling mengajarlah ajaran kerajaan, 
A&P 88:77–78. ajaran keimamatan akan 
menitik ke atas jiwamu, A&P 121:45. 

AKhir duniA. Lihat Dunia—akhir 
dunia

AKu AdA. Lihat juga Yehova; Yesus 
kristus

Salah satu nama tuhan Yesus kristus.
allah berfirman kepada Musa, akU 
aDa aDaLaH akU aDa, Kel. 3:14–15. 
aku adalah tuhan, Kel. 6:2–3. Sebelum 
abraham ada, aku ada, Yoh. 8:56–59. 
Dengarkanlah suara Yesus kristus akU 
aDa Yang agung, A&P 29:1 (a&P 38:1; 
39:1). 

ALfA dAn oMegA. Lihat juga 
Yesus kristus

alfa adalah huruf pertama dalam abjad 
Yunani; Omega adalah yang terakhir. 
Itu juga namanama yang diberikan ke
pada Yesus kristus dan digunakan seba
gai simbol untuk memperlihatkan bahwa 
kristus adalah baik awal maupun akhir 
dari segala ciptaan (Why. 1:8; a&P 19:1).
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ALKiTAB. Lihat juga apokrifa; 
Efraim—tongkat Efraim atau 
Yusuf; kanon; Perjanjian Baru; 
Perjanjian Lama; tulisan Suci; 
Yehuda—tongkat Yehuda

Suatu kumpulan tulisan Ibrani dan  
kristen yang memuat wahyuwahyu 
ilahi. kata alkitab berarti “kitabkitab.” 
alkitab adalah pekerjaan banyak nabi 
dan penulis yang diilhami bertindak di 
bawah pe ngaruh roh kudus (2 Ptr. 1:21).

alkitab kristen memiliki dua bagian, 
secara umum dikenal sebagai Perjanjian 
Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian 
Lama terdiri dari kitabkitab suci yang 
digunakan di antara orangorang Yahudi 
di Palestina pada saat pelayanan fana  
tuhan. Perjanjian Baru memuat tulisan
tulisan yang menjadi bagian dari zaman  
para rasul dan dianggap memiliki keku
dusan dan wewenang yang sama seperti  
tulisan suci orang Yahudi. kitabkitab 
Perjanjian Lama disalin dari kesusastraan 
nasional yang terbentang selama ber
abadabad dan ditulis hampir seutuhnya 
dalam bahasa Ibrani, sementara kitab 
kitab Perjanjian Baru adalah pekerjaan 
dari suatu angkatan tunggal dan ditulis 
terutama dalam bahasa Yunani.

Dalam Perjanjian Lama [Old testa
ment, dalam bahasa Inggris] kata testa-
ment mewakili kata Ibrani yang artinya 
“perjanjian.” Perjanjian yang Lama ada
lah hukum yang diberikan kepada Musa 
ketika Israel menolak kegenapan Injil 
yang dimiliki oleh umat allah sejak awal 
kefanaan. Perjanjian yang Baru adalah 
Injil sebagaimana diajarkan oleh Yesus 
kristus.

Dalam alkitab Ibrani (Perjanjian Lama) 
kitabkitab dibagi ke dalam tiga kelom
pok: Hukum, Para Nabi, dan tulisantu
lisan. alkitab yang digunakan oleh dunia 
kristen menggolongkan kitabkitab terse
but menurut masalah pokok, misalnya 
yang berhubungan dengan sejarah, puisi, 
dan nubuat.

kitabkitab Perjanjian Baru secara 
umum berada dalam urutan ini: keem
pat Injil dan kisah Para rasul; surat

surat Paulus; suratsurat umum Yakobus, 
Petrus, Yohanes, dan Yudas; dan Wahyu 
Yohanes.

Gereja Yesus kristus dari OrangOrang 
Suci Zaman akhir menakzimkan dan 
menghormati alkitab serta menandaskan 
juga bahwa tuhan melanjutkan untuk 
memberikan tambahan wahyu melalui 
para nabiNya pada zaman terakhir yang 
mendukung dan membuktikan lapor an 
alkitab tentang urusan allah dengan 
umat manusia.
tongkat Yehuda (alkitab) dan tongkat 
Yusuf (kitab Mormon) akan menjadi satu 
dalam tangan tuhan, Yeh. 37:15–19. ke
benaran penuh alkitab akan ditegak
kan oleh tulisan suci zaman akhir, 1 ne. 
13:38–40. alkitab akan bergabung de
ngan kitab Mormon dalam menumpas 
ajaran palsu, 2 ne. 3:12. Sebuah alkitab! 
Sebuah alkitab! kami telah memiliki se
buah alkitab, 2 ne. 29:3–10. Semua orang 
yang memercayai alkitab juga akan me
mercayai kitab Mormon, Morm. 7:8–10. 
Para penatua hendaknya mengajarkan 
asasasas Injilku, yang ada dalam alki
tab dan kitab Mormon, A&P 42:12. kami 
percaya alkitab adalah firman allah se
jauh diterjemahkan secara benar, PK 1:8. 

ALKiTAB, TerJeMAhAn JoSePh 
SMiTh (TJS). Lihat terjemahan 
Joseph Smith (tJS)

ALKohoL. Lihat Firman 
kebijaksanaan

ALLAh. Lihat keallahan

ALMA, PuTrA ALMA. Lihat 
juga alma yang tua; amulek; 
PutraPutra Mosia

Dalam kitab Mormon, hakim kepala yang 
pertama dan nabi dalam bangsa Nefi. 
Pada tahuntahun awalnya dia berupaya 
untuk menghancurkan Gereja (Mosia 
27:8–10). Meskipun demikian, seorang 
malaikat menampakkan diri kepada
nya dan dia diinsafkan pada Injil (Mo
sia 27:8–24; alma 36:6–27). Belakang an 
dia menyerahkan jabatannya sebagai  
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hakim kepala untuk mengajar orang
orang (alma 4:11–20).
Kitab Alma: Sebuah kitab terpisah dalam 
kitab Mormon, tersusun dari suatu ring
kasan catatancatatan nabi alma, putra 
alma, dan putranya Helaman. Peristiwa
peristiwa yang digambarkan dalam kitab 
ini terjadi dari kirakira tahun 91 sampai 
52 SM. kitab ini memuat 63 pasal. Pasal  
1–4 menguraikan pemberontakan para 
pengikut Nehor dan amlisi melawan 
orangorang Nefi. Peperangan yang di
hasilkan adalah di antara yang paling 
menghancurkan hingga waktu itu dalam 
sejarah orangorang Nefi. Pasal 5–16 me
muat laporan tentang perjalananperja
lanan misionaris awal alma, termasuk 
khotbahnya mengenai Gembala yang 
Baik (alma 5) dan pengkhotbahannya 
bersama amulek di kota amoniha. Pasal 
17–27 memuat catatan tentang para putra  
Mosia dan pelayanan mereka di antara 
orangorang Laman. Pasal 28–44 memuat 
beberapa dari khotbah alma yang paling 
penting. Dalam pasal 32 alma memban
dingkan firman dengan sebiji benih;  
dalam pasal 36 dia menuturkan kembali 
cerita keinsafannya kepada putranya 
Helaman. Pasal 39–42 mencatat nasihat 
alma kepada putranya korianton, yang 
telah terlibat dalam pelanggaran moral; 
khotbah yang penting ini menjelaskan ke
adilan, belas kasihan, kebangkitan, dan  
Pendamaian. Pasal 45–63 menguraikan  
peperangan orangorang Nefi pada peri
ode waktu itu dan migrasi di bawah Hagot.  
Para pemimpin yang sedemikian hebat 
seperti Panglima Moroni, teankum, dan 
Lehi menolong untuk melindungi orang
orang Nefi melalui tindakantindakan 
mereka yang berani dan tepat waktu.

ALMA YAng TuA
Seorang nabi orang Nefi dalam kitab 
Mormon yang mengorganisasi Gereja 
pada masa raja Nuh yang jahat.
adalah imam raja Nuh yang jahat dan ke
turunan Nefi, Mosia 17:1–2. Setelah men
dengar dan memercayai abinadi, diusir 
oleh raja. Dia melarikan diri, bersembu
nyi, dan menuliskan perkataan abinadi, 

Mosia 17:3–4. Bertobat dan mengajarkan 
perkataan abinadi, Mosia 18:1. Membap
tis di Perairan Mormon, Mosia 18:12–16. 
Mengorganisasi Gereja, Mosia 18:17–29. 
tiba bersama umatnya di Zarahemla, Mo-
sia 24:25. Diberi wewenang atas Gereja, 
Mosia 26:8. Menghakimi dan memimpin 
Gereja, Mosia 26:34–39. Menganugerah
kan jabatan imam tinggi ke atas putranya, 
Alma 4:4 (Mosia 29:42; alma 5:3). 

ALTAr. Lihat juga kurban
Sebuah bangunan yang digunakan untuk 
pengurbanan, persembahan, dan ibadat.
Nuh membangun sebuah altar bagi tuhan  
dan mempersembahkan persembahan 
bakaran, Kej. 8:20. abram membangun 
sebuah altar bagi tuhan, Kej. 12:7–8. 
abraham mengikat Ishak putranya di atas 
altar, Kej. 22:9 (kej. 22:1–13). Yakub mem
bangun di sana sebuah altar dan menye
but tempat itu ElBetel, Kej. 35:6–7. Elia 
membangun sebuah altar dan menantang 
para imam Baal, 1 raj. 18:17–40. Jika eng
kau membawa pemberianmu ke altar, 
mulamula berdamailah dengan sauda
ramu, Mat. 5:23–24. aku melihat di ba
wah altar jiwajiwa mereka yang dibunuh 
demi firman allah, Why. 6:9 (a&P 135:7). 
Lehi membangun sebuah altar dari batu 
dan berterima kasih kepada tuhan, 1 ne. 
2:7. abraham diselamatkan dari kematian 
di atas altar Elkena, Abr. 1:8–20. 

AMALiKiA
Dalam kitab Mormon, seorang peng
khianat bangsa Nefi yang memperoleh 
kekuasaan di antara orangorang Laman 
dan memimpin mereka melawan orang
orang Nefi (alma 46–51).

AMArAh. Lihat juga Benci, 
kebencian; kasih

amarah adalah peragaan perangai. tuhan  
memperingatkan para Orang SuciNya 
untuk mengendalikan amarah mereka 
(Mat. 5:22). Baik orang tua ataupun anak 
hendaknya tidak merundung yang lain 
dalam keluarga. Dalam tulisan suci, ama
rah sering memiliki bentuk kiasan seba
gai api (2 Ne. 15:25; a&P 1:13).
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Dan kain sangat geram, dan air mukanya 
muram, Kej. 4:5. tuhan lambat marah, 
dan berbelas kasihan besar, Mzm. 145:8. 
Jawaban yang lunak memalingkan ke
murkaan, Ams. 15:1. Seorang yang penuh 
kemurkaan menggugah pertikaian, te
tapi dia yang lambat marah menentram
kan pertikaian, Ams. 15:18 (ams. 14:29). 
Demi kepentingan namaku akan aku 
tangguhkan amarahku, Yes. 48:9. aku 
telah membentangkan tanganku kepada 
suatu bangsa yang menggusarkanku 
pada amarah secara berkelanjutan, Yes. 
65:2–3. Barang siapa akan menampar 
engkau pada pipi kananmu, palingkan
lah kepadanya yang lain juga, Mat. 5:39. 
kamu para ayah, janganlah menggusar
kan anakanakmu pada kemurkaan, ef. 
6:4. karena aku telah memberi tahu kamu 
kebenaran, kamu marah terhadapku,  
Mosia 13:4. aku akan mengunjungi orang
orang ini dalam amarahku, Alma 8:29. 
tidak terhadap siapa pun kemurkaan 
Nya tersulut kecuali mereka yang tidak 
mengakui tanganNya dalam segala hal, 
A&P 59:21. aku, tuhan, marah terhadap 
yang jahat, A&P 63:32. 

AMin. Lihat juga Doa
Berarti “semoga adanya demikian” atau 
“demikianlah adanya.” Amin dikata
kan untuk memperlihatkan persetujuan 
dan kesepakatan yang sepenuh hati dan 
khusyuk (Ul. 27:14–26) atau kebenaran  
penuh (1 raj. 1:36). Dewasa ini pada 
akhir doa, kesaksian, dan ceramah, me
reka yang mendengar doa atau pesan 
mengatakan amin yang terdengar un
tuk mengindikasikan kesepakatan dan 
persetujuan.

Dalam zaman Perjanjian Lama, se
seorang mesti berkata amin ketika mem
buat sumpah (1 taw. 16:7, 35–36; Neh. 
5:13; 8:2–6). kristus disebut “amin, Saksi 
yang setia dan benar” (Why. 3:14). Amin 
juga merupakan lambang dari perjanjian 
di Sekolah Para Nabi (a&P 88:133–135).

AMLiSi
Seorang pria dalam kitab Mormon yang 
memimpin sekelompok orang Nefi yang  

menghasratkan seorang raja pada saat 
pemerintahan para hakim. Orangorang 
Nefi ini, yang disebut orangorang 
amli si, secara terbuka memberontak 
terhadap allah, yang untuknya mereka  
dikutuk (alma 2–3).

AMon, KeTurunAn 
ZArAheMLA. Lihat juga Limhi

Dalam kitab Mormon, seorang pria yang 
kuat dan perkasa yang memimpin suatu 
ekspedisi dari Zarahemla ke tanah Lehi
Nefi (Mosia 7:1–16). Dia diperlihatkan 
catatancatatan kuno, dan menjelaskan 
apa seorang pelihat itu (Mosia 8:5–18). 
Dia belakangan menolong untuk mem
bebaskan raja Limhi dan rakyatnya dari 
orangorang Laman dan membawa me
reka kembali ke Zarahemla (Mosia 22).

AMon, PuTrA MoSiA. Lihat 
juga Mosia, Putra Benyamin; 
OrangOrang antiNefiLehi; 
PutraPutra Mosia

Dalam kitab Mormon, putra raja Mosia.  
amon melayani sebagai misionaris yang 
upayaupaya tekunnya menolong un
tuk menginsafkan banyak jiwa kepada 
kristus.
adalah orang yang tidak percaya yang 
berupaya untuk menghancurkan Gereja, 
Mosia 27:8–10, 34. Seorang malaikat me
nampakkan diri kepadanya dan para re
kannya, Mosia 27:11. Bertobat dan mulai 
mengkhotbahkan firman allah, Mosia 
27:32–28:8. Menolak untuk diangkat se
bagai raja dan alihalih pergi ke tanah 
orangorang Laman untuk mengkhotbah
kan firman allah, Alma 17:6–9. Berpua
 sa dan berdoa untuk bimbingan, Alma 
17:8–11. Dibawa terikat kepada raja 
Lamoni, Alma 17:20–21. Menyelamatkan 
kawanan ternak Lamoni, Alma 17:26–39. 
Berkhotbah kepada Lamoni,  Alma  
18:1–19:13. Berterima kasih kepada allah 
dan dikuasai dengan sukacita, Alma 
19:14. Orangorangnya yang insaf tidak 
pernah jatuh, Alma 23:6. Bersukacita 
dalam menjadi alat dalam tangan allah 
dalam membawa ribuan orang pada ke
benaran, Alma 26:1–8 (alma 26:1–37). 
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Memimpin orangorang antiNefiLehi 
pada keamanan, Alma 27. Merasakan  
sukacita besar saat bertemu saudara 
saudaranya, Alma 27:16–18. 

AMorALiTAS. Lihat Hawa Nafsu; 
Jahat, kejahatan; kesucian; 
Pelanggaran Moral

AMoS
Seorang nabi Perjanjian Lama yang ber
nubuat dari kirakira tahun 792 sampai 
740 SM pada masa Uzia, raja Yehuda, dan 
Yerobeam, raja Israel.
Kitab Amos: Sebuah kitab dalam Perjan
jian Lama. Banyak dari nubuat amos 
memperingatkan Israel dan bangsa
bangsa tetangganya untuk kembali pada 
kesalehan.

Pasal 1– 5 memanggil Israel dan  
bangsabangsa tetangganya untuk ber
tobat. Pasal 3 menjelaskan bahwa tuhan 
mengungkapkan rahasiarahasiaNya  
kepada para nabi dan bahwa karena pe
langgaran, Israel akan dihancurkan oleh  
lawan. Pasal 6–8 menubuatkan keruntuh
an Israel bertahuntahun sebelum pe
nyerbuan orangorang asiria. Pasal 9 
menubuatkan bahwa Israel akan dipulih
kan ke tanahnya sendiri.

AMSAL
Perkataan atau nasihat moral yang 
singkat.
Kitab Amsal: Sebuah kitab Perjanjian Lama 
yang memuat banyak perumpamaan, 
perkataan, dan sajak, sebagian darinya 
ditulis oleh Salomo. kitab amsal kerap 
kali dikutip dalam Perjanjian Baru.

Pasal 1–9 memuat penjelasan tentang 
kebijaksanaan sejati. Pasal 10–24 memuat 
kumpulan perkataan tentang jalan hidup  
yang benar dan yang keliru. Pasal 25–29 
memuat amsalamsal Salomo yang orang
orangnya Hizkia, raja Yehuda, catat. Pasal 
30–31 mencakup uraian tentang wanita 
yang bajik.

AMuLeK. Lihat juga alma, Putra 
alma

Dalam kitab Mormon, seorang rekan  
misionaris alma, putra alma.
Dikunjungi oleh seorang malaikat, 
Alma 8:20; 10:7. Menerima alma ke da
lam rumahnya, Alma 8:21–27. Berkhot
bah dengan kuasa kepada orangorang 
amoniha, Alma 8:29–32; 10:1–11. adalah  
seorang keturunan Nefi, Lehi, dan 
Manasye, Alma 10:2–3. Bersaksi ten
tang kebenaran, Alma 10:4–11. Memang
gil orangorang pada pertobatan dan  
ditolak, Alma 10:12–32. Berselisih pen
dapat dengan Zezrom, Alma 11:20–40. 
Mengajar tentang kebangkitan, pengha
kiman, dan pemulihan, Alma 11:41–45. 
Ingin menghentikan kematisyahidan dari 
orangorang percaya, Alma 14:9–10. Dita
han bersama alma, Alma 14:14–23. Me
mutuskan ikatan tahanan melalui iman, 
Alma 14:24–29. Bersaksi tentang Penda
maian, belas kasihan, dan keadilan, Alma 
34:8–16. Mengajar tentang doa, Alma 
34:17–28. Mendorong orangorang untuk 
tidak menangguhkan pertobatan, Alma  
34:30– 41.  Iman alma dan amulek  
menyebabkan temboktembok tahanan 
ambruk, eter 12:13. 

AnAK-AnAK. Lihat juga Baptisan 
Bayi; Berkat—Pemberkatan 
anakanak; keluarga; 
keselamatan—keselamatan 
anakanak; Pendamaian; tanggung 
Jawab

Orang yang muda, orang yang belum 
mencapai masa puber. Para ayah dan ibu 
mesti mendidik anakanak mereka untuk 
mematuhi kehendak allah. anakanak 
adalah tanpa dosa sampai mereka men
capai usia pertanggungjawaban (Moro. 
8:22; a&P 68:27).
anakanak adalah pusaka dari tuhan, 
Mzm. 127:3–5. Didiklah anak di jalan yang 
hendaknya dia lalui, Ams. 22:6. Biarkan
lah anakanak kecil itu, dan janganlah me
larang mereka untuk datang kepadaku, 
Mat. 19:14. Patuhilah orang tuamu, ef. 
6:1–3 (kol. 3:20). tanpa kejatuhan, adam 
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dan Hawa tidak akan memiliki anak
anak, 2 ne. 2:22–23. ajarilah anakanak 
untuk berjalan dalam kebenaran dan ke
sungguhan, Mosia 4:14–15. anakanak 
kecil memperoleh kehidupan kekal,  
Mosia 15:25. Yesus mengambil anakanak  
kecil dan memberkati mereka, 3 ne. 17:21. 
Semua anakmu akan diajar oleh tuhan, 
dan akan besarlah kedamaian anak
anakmu, 3 ne. 22:13 (Yes. 54:13). anak
anak kecil tidak perlu pertobatan atau 
baptisan, Moro. 8:8–24. anakanak kecil 
ditebus sejak pelandasan dunia melalui 
anak tunggalku, A&P 29:46–47. Para 
orang tua hendaknya mengajarkan asas
asas dan praktikpraktik Injil, A&P 68:25, 
27–28. anakanak adalah kudus mela
lui pendamaian kristus, A&P 74:7. Para 
orang tua diperintahkan untuk membe
sarkan anakanak mereka dalam terang 
dan kebenaran, A&P 93:40. anakanak 
yang mati sebelum usia pertanggungja
waban diselamatkan di dalam kerajaan 
selestial, A&P 137:10. 

AnAK-AnAK ALLAh. Lihat 
Manusia; Putra dan Putri allah

AnAK-AnAK iSrAeL. Lihat Israel

AnAK-AnAK KriSTuS. Lihat 
juga Dilahirkan kembali; 
Diperanakkan; Putra dan Putri 
allah; Yesus kristus

Mereka yang telah menerima Injil Yesus 
kristus.
Barang siapa akan merendahkan hatinya 
sendiri seperti anak kecil ini adalah yang 
terbesar, Mat. 18:1–4. Percayalah pada te
rang sehingga kamu boleh menjadi anak
anak terang, Yoh. 12:36. tanggalkanlah  
manusia alami dan jadilah seperti se
orang anak, Mosia 3:19;  27:25–26. karena 
perjanjian kamu akan disebut anakanak 
kristus, Mosia 5:7. Jika kamu mau meme
gang setiap apa yang baik, kamu tentu
nya akan menjadi seorang anak kristus, 
Moro. 7:19. Sebanyak yang menerimaku, 
aku berikan kuasa untuk menjadi para 
putraku, A&P 39:4. Janganlah takut, 
anakanak kecil, karena kamu adalah mi
likku, A&P 50:40–41. Engkau adalah 

satu di dalam aku, seorang Putra allah, 
Musa 6:68. 

AnAK doMBA ALLAh. Lihat 
juga Paskah; Pendamaian; Yesus 
kristus

Nama bagi Juruselamat yang merujuk ke
pada Yesus sebagai persembahan kurban 
yang diberikan demi kepentingan kita.
Dia dibawa bagaikan seekor anak domba 
ke pembantaian, Yes. 53:7 (Mosia 14:7). 
Lihatlah anak Domba allah, yang meng
ambil dosa dunia, Yoh. 1:29 (alma 7:14). 
kamu ditebus dengan darah kristus yang 
berharga, seperti seekor anak domba 
tanpa cela, 1 Ptr. 1:18–20. Layaklah anak 
Domba yang dibunuh, Why. 5:12. kita 
mengatasi Setan dengan darah anak 
Domba, Why. 12:11. Mereka ini dijadikan 
putih dalam darah anak Domba, karena 
iman mereka kepadaNya, 1 ne. 12:11. 
anak Domba allah adalah Putra Bapa 
Yang kekal, dan Juruselamat dunia, 1 ne. 
13:40 (1 Ne. 11:21). Berserulah dengan 
kuat kepada Bapa dalam nama Yesus, 
agar barangkali kamu boleh dibersihkan 
melalui darah anak Domba, Morm. 9:6 
(Why. 7:14; alma 34:36). Putra Manusia 
adalah anak Domba yang dibunuh sejak 
pelandasan dunia, Musa 7:47. 

AnAK SuLung. Lihat juga Hak 
kesulungan; Yesus kristus

Pada masa para bapa bangsa zaman da
hulu, putra sulung menerima hak kesu
lungan (kej. 43:33) dan dengan demikian 
mewarisi kepemimpinan keluarga saat 
kematian sang ayah. anak sulung harus 
layak untuk memikul tanggung jawab ini 
(1 taw. 5:1–2) dan dapat kehilangan hak 
kesulungannya melalui ketidaksalehan.

Di bawah hukum Musa, putra sulung 
dianggap sebagai kepunyaan allah. anak 
sulung menerima bagian ganda dari  
kepemilikan ayahnya (Ul. 21:17). Sete
lah kematian ayahnya, dia bertanggung 
jawab atas pengurusan ibu dan saudara
saudara perempuannya.

anak sulung hewan yang jantan juga 
kepunyaan allah. Hewan yang bersih 



10anak tunggal

digunakan untuk kurban, sementara he
wan yang tidak bersih boleh ditebus atau 
dijual atau dimatikan (kel. 13:2, 11–13; 
34:19–20; Im. 27:11–13, 26–27).

anak sulung menyimbolkan Yesus 
kristus dan pelayanan duniawiNya, 
mengingatkan orangorang bahwa Me
sias Yang agung akan datang (Musa 
5:4–8; 6:63).

Yesus adalah anak sulung dari anak
anak roh Bapa Surgawi kita, anak tung
gal Bapa dalam daging, dan yang pertama  
bangkit dari yang mati dalam kebangkit
an (kol. 1:13–18). Para Orang Suci yang  
setia menjadi anggota Gereja anak  
Sulung dalam kekekalan (a&P 93:21–22).
anak sulung dari putraputramu hen
daknya engkau berikan kepadaku, Kel. 
22:29. aku menyucikan bagiku semua 
anak sulung di Israel, Bil. 3:13. Dia boleh 
jadi anak sulung di antara banyak sau
dara, rm. 8:29. Dia membawa Yang Per
tama Diperanakkan ke dalam dunia, ibr. 
1:6. Mereka adalah mereka yang adalah 
Gereja anak Sulung, A&P 76:54, 94. Itu 
dianugerahkan ke atasku dari leluhur, 
bahkan hak anak sulung, Abr. 1:3. 

AnAK TunggAL. Lihat juga 
Diperanakkan; Yesus kristus

Nama lain bagi Yesus kristus. Dia adalah  
Putra tunggal Bapa (Luk. 1:26–35; Yoh. 
1:14; 3:16; 1 Ne. 11:18–20; 2 Ne. 25:12; 
alma 7:10; 12:33; Musa 7:62).

AnAniAS dAri dAMSYiK. Lihat 
juga Paulus

Seorang murid kristen di Damsyik yang 
membaptis Paulus (kis. 9:10–18; 22:12).

AnAniAS dAri YeruSALeM
Dalam Perjanjian Baru, dia dan istrinya, 
Safira, berdusta kepada tuhan dengan 
menahan sebagian uang yang telah me
reka persucikan kepada tuhan. ketika 
Petrus mempertanyakannya kepada me
reka, mereka berdua jatuh ke tanah dan 
mati (kis. 5:1–11).

AndreAS
Dalam Perjanjian Baru, saudara lakilaki 
Simon Petrus dan salah seorang dari  
Dua Belas rasul yang dipanggil oleh 
Yesus pada saat pelayanan fanaNya 
(Mat. 4:18–19; Mrk. 1:16–18, 29).

AnTiKriSTuS. Lihat juga Iblis
Siapa pun atau apa pun yang memalsu
kan rencana keselamatan Injil sejati dan 
yang secara terbuka atau secara rahasia 
menentang kristus. Yohanes Pewahyu 
menguraikan antikristus sebagai seorang 
penipu (1 Yoh. 2:18–22; 4:3–6; 2 Yoh. 1:7). 
antikristus yang utama adalah Lusifer, 
tetapi dia memiliki banyak asisten, baik 
makhluk roh maupun makhluk fana.
Putra kebinasaan menentang dan mem
permuliakan dirinya melebihi segala yang 
disebut allah, 2 Tes. 2:1–12. Dia menipu 
mereka yang berdiam di atas bumi mela
lui cara mukjizat, Why. 13:13–17. Serem 
menyangkal kristus dan menipu banyak 
orang, Yakub 7:1–23. Nehor mengajarkan 
ajaranajaran palsu, menegakkan sebuah 
gereja, dan memperkenalkan penipuan 
imam, Alma 1:2–16. korihor mengolok
olok kristus, Pendamaian, dan roh nu
buat, Alma 30:6–60. 

APi. Lihat juga Baptis, Baptisan; 
Bumi—Pembersihan bumi; 
Neraka; roh kudus

Simbol untuk membersihkan, memurni
kan, atau menguduskan. api juga dapat 
merupakan simbol hadirat allah.
allahmu adalah api yang melalap, ul. 
4:24. tuhan menjadikan para pelayan ro
haniNya api yang menyalanyala, Mzm. 
104:4. tuhan semesta alam akan mengun
jungi mereka dengan nyala api pelahap, 
Yes. 29:6 (2 Ne. 27:2). tuhan akan datang 
dengan api, Yes. 66:15. Dia seperti api  
perajin, Mal.  3:2 (3 Ne. 24:2;  a&P 
128:24). Dia akan membaptismu dengan 
roh kudus, dan dengan api, Mat. 3:11 
(Luk. 3:16). Yang saleh akan dilindungi  
dengan api, 1 ne. 22:17. Yang jahat akan 
dihancurkan dengan api, 2 ne. 30:10. Nefi 
menjelaskan bagaimana kita menerima 



11 asiria

baptisan melalui api dan roh kudus, 
2 ne. 31:13–14 (3 Ne. 9:20; 12:1; 19:13; 
Eter 12:14; a&P 33:11). Engkau hendak
nya memaklumkan pengampunan akan 
dosadosa melalui baptisan, dan melalui 
api, A&P 19:31. Gereja yang besar dan 
keji itu akan dicampakkan dengan api  
pelahap, A&P 29:21. Bumi akan ber
lalu seolaholah dengan api, A&P 43:32.  
Hadirat tuhan akan bagaikan api yang 
melelehkan, A&P 133:41. adam dibaptis 
dengan api dan roh kudus, Musa 6:66. 

APoKALiPS. Lihat juga Wahyu 
Yohanes

kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Per
janjian Baru; dapat juga berarti wahyu 
luar biasa apa pun; dari suatu kata bahasa 
Yunani yang artinya “diungkapkan” atau 
“disingkapkan.”

APoKrifA. Lihat juga alkitab; 
tulisan Suci

kitabkitab sakral orangorang Yahudi 
yang tidak termasuk dalam alkitab Ibrani 
tetapi dipertahankan dalam alkitab dari 
sebagian gereja kristen. kitabkitab ini 
sering bernilai dalam mempertautkan 
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta 
dianggap di dalam Gereja sebagai bacaan 
yang berguna.
apokrifa sebagian besar diterjemahkan 
secara benar tetapi dengan penyisipan 
yang tidak benar, A&P 91:1–3. apokrifa 
dapat bermanfaat bagi mereka yang dite
rangi oleh roh, A&P 91:4–6. 

ASA
Dalam Perjanjian Lama, raja ketiga 
Yehuda. tulisan suci mencatat bahwa 
“asa berpaut kepada tUHaN dengan 
segenap hatinya sepanjang umurnya” 
(1 raj. 15:14). Selama masa pemerintah
annya dia mengangkat pasukan pada su
atu keadaan efisiensi, menanggalkan kuk 
orangorang Etiopia, menyingkirkan ber
halaberhala palsu, dan mengajak orang
orang membuat sebuah perjanjian untuk 
mencari Yehova (1 raj. 15–16; 2 taw. 14–
16). Meskipun demikian, ketika dia men
jadi berpenyakit pada kakinya, dia tidak 

mencari pertolongan tuhan dan mati 
(1 raj. 15:23–24; 2 taw. 16:12–13).

ASAS. Lihat juga Injil
ajaran, kebenaran, atau hukum dasar. 
asasasas pertama Injil adalah iman ke
pada tuhan Yesus kristus dan pertobatan 
(Pk 1:4).
tanpa meninggalkan asasasas ajaran 
kristus, marilah kita terus menuju ke
sempurnaan, ibr. 6:1–3. Penatua, imam 
dan pengajar hendaknya mengajarkan 
asasasas Injilku, yang ada dalam tulisan 
suci, A&P 42:12. Diberi petunjuk dengan 
lebih sempurna dalam asas, dalam ajaran, 
dalam segala sesuatu, A&P 88:78 (a&P 
97:14). Setiap orang boleh bertindak da
lam ajaran dan asas menurut hak pilihan 
moral yang telah aku berikan kepada
nya, A&P 101:78. asas kecerdasan apa 
pun yang kita capai dalam kehidupan ini 
akan bangkit bersama kita dalam kebang
kitan, A&P 130:18–19. 

ASAS-ASAS PerTAMA inJiL. Lihat 
Baptis, Baptisan; Iman; Pertobatan; 
roh kudus

ASiriA
Sebuah kerajaan kuno yang, bersama sa
ingannya Babilon, menguasai banyak ne
gara bagian kuno dari aram dan Palestina 
sepanjang sebagian besar zaman Perjan
jian Lama. Meskipun orangorang asiria 
adalah kekuatan utama dari pertengahan 
abad ke12 SM sampai penutupan abad 
ke7 SM, mereka tidak pernah sanggup 
untuk membangun suatu struktur poli
tik yang stabil. Mereka berkuasa melalui 
teror, meluluhlantakkan musuh mereka 
dengan api dan pedang atau memperle
mah mereka dengan mengasingkan ba
gianbagian besar dari suatu populasi 
ke bagianbagian lain dari kerajaan me
reka. Orangorang jajahan mereka tidak 
pernah berhenti menjadi seteru mereka, 
dan seluruh masa kerajaan itu ditandai  
dengan pemberontakan yang tak ada  
habisnya. (Lihat 2 raj. 18–19; 2 taw. 32; 
Yes. 7:17–20; 10; 19; 37.)
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ASYer. Lihat juga Israel; Yakub, 
Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra Yakub 
dan Zilpa, hamba perempuan Lea (kej. 
30:12–13).
Suku Asyer: Yakub memberkati asyer 
(kej. 49:20), dan Musa memberkati ketu
runan asyer (Ul. 33:1, 24–29). keturunan 
ini disebut “orangorang perkasa penuh 
keberanian” (1 taw. 7:40).

AWAL. Lihat juga kehidupan Prafana; 
Penciptaan; Yesus kristus

Secara umum merujuk pada masa sebe
lum kehidupan fana ini—yaitu, kehidup
an prafana. kadangkadang Yesus kristus 
dirujuk sebagai Yang awal.
Pada awalnya allah menciptakan langit 
dan bumi, Kej. 1:1 (Musa 2:1). Pada awal
nya adalah Firman, Yoh. 1:1. aku adalah 
alfa dan Omega, yang awal dan yang 
akhir, 3 ne. 9:18. kristus adalah yang 
awal dan yang akhir, A&P 19:1. Perjan
jian yang baru dan abadi ada sejak awal, 
A&P 22:1. Manusia pada awalnya ber
sama allah, A&P 93:23, 29. rohroh yang 
mulia dan agung dipilih pada awalnya 
untuk menjadi penguasa, A&P 138:55. 
anak tunggalku berada bersamaku  
sejak awal, Musa 2:26. 

AYAh. Lihat juga Bapa Bangsa; Berkat 
Bapa Bangsa; keluarga; Orang tua

Sebutan sakral yang merujuk kepada 
seorang pria yang telah memperanak
kan atau secara sah mengadopsi seorang 
anak.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, Kel. 
20:12 (Ul. 5:16; Mat. 19:19; Mosia 13:20). 
Seorang ayah akan mengoreksi putra 
yang dia senangi, Ams. 3:12. Para ayah, 
janganlah menggusarkan anakanakmu 
pada kemurkaan, ef. 6:1–4. aku di ajar 
sedikit dengan segala pembelajaran 
ayahku, 1 ne. 1:1. ayahku adalah orang 
yang saleh—karena dia mengajarku, 
enos 1:1. alma berdoa bagi putranya, 
Mosia 27:14. alma memberikan perintah
perintah kepada para putranya, Alma 
36–42. Helaman menamai para putranya 

menurut nenek moyang mereka, hel. 
5:5–12. Mormon selalu penuh perhatian 
akan putranya dalam doadoanya, Moro. 
8:2–3. Halhal yang besar akan ditun
tut dari tangan leluhur, A&P 29:48. Se
tiap pria diwajibkan untuk menyediakan 
bagi keluarganya sendiri, A&P 75:28. Dia 
memerintahkanku untuk pergi kepada 
ayahku, JS—S 1:49. 

AYuB
Dalam Perjanjian Lama, pria saleh yang 
menderita kesengsaraan hebat namun  
tetap setia pada kepercayaannya kepada 
allah. Ceritanya disampaikan dalam  
kitab ayub.
Kitab Ayub: Walaupun kitab ini adalah 
tentang penderitaan ayub, itu tidaklah 
seutuhnya menjawab pertanyaan tentang  
mengapa ayub (atau orang lain siapa 
pun) bisa menderita rasa sakit serta ke
hilangan keluarga dan harta bendanya. 
kitab tersebut mengklarifikasi bahwa 
mengalami kesengsaraan belum tentu 
berarti bahwa seseorang telah berdosa. 
tuhan bisa menggunakan kesengsaraan 
untuk pengalaman, pendisiplinan, dan 
petunjuk seperti juga untuk hukuman 
(a&P 122).

kitab tersebut dapat dibagi ke dalam 
empat bagian. Pasal 1–2 adalah penda
huluan terhadap cerita itu. Pasal 3–31 
menuturkan serangkaian diskusi antara 
ayub dan tiga orang teman. Pasal 32–37 
memuat ucapan Elihu, teman ke empat, 
yang mengecam ayub karena alasan  
yang lain daripada alasan ketiga teman 
yang pertama. Pasal 38–42 menyimpul
kan kitab tersebut dengan menjadikan 
yakin kembali kepada ayub bahwa jalan
nya dalam kehidupan adalah baik sejak 
awal.

kitab ayub mengajarkan bahwa jika 
seseorang memiliki pengetahuan yang 
benar tentang allah dan menjalani ke
hidupan yang dapat diterima allah, dia 
akan lebih sanggup menanggung penco
baan yang datang ke atas dirinya. Iman 
ayub yang tak menciut dicirikan de
ngan seruan seperti, “Lihatlah, Ia hendak 
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membunuh aku, tak ada harapan bagiku” 
(ayb. 13:15). ayub juga disebutkan dalam 
Yehezkiel 14:14; Yakobus 5:11; ajaran dan 
Perjanjian 121:10.

BAAL. Lihat juga Pemujaan Berhala
Dewa matahari lakilaki yang disembah 
terutama di Fenisia (1 raj. 16:31) tetapi 
juga disembah dengan caracara berbeda 
di berbagai tempat: oleh orangorang 
Moab sebagai BaalPeor (Bil. 25:1–3), di 
Sikhem sebagai BaalBerit (Hak. 8:33; 9:4), 
di Ekron sebagai BaalZebub (2 raj. 1:2). 
Baal mungkin sama seperti Bel di Babilon 
dan Zeus di Yunani. kata Baal meng
utarakan hubungan antara seorang tuan 
dan budaknya. Simbol yang lazim untuk 
Baal adalah seekor sapi jantan. asytoret 
adalah dewi yang secara umum disem
bah bersama dengan Baal.

Baal kadangkadang digabungkan de
ngan nama atau kata yang lain untuk  
mengindikasikan suatu hubungan de
ngan Baal, misalnya suatu tempat di 
mana dia disembah atau seseorang de
ngan si fatsifat seperti yang dari Baal. 
Belakang an, karena Baal menjadi memi
liki artiarti yang sangat jahat, kata Boset 
menggantikannya dalam namanama  
gabungan itu. Boset berarti “rasa malu.”

BABeL. Lihat juga Dunia; 
Nebukadnezar

Ibu kota Babilonia.
Babel didirikan oleh Nimrod dan ada

lah salah satu kota paling kuno di tanah 
Mesopotamia, atau Sinear (kej. 10:8–10). 
tuhan mengacaukan bahasabahasa 
pada waktu orangorang sedang mem
bangun Menara Babel (kej. 11:1–9; Eter 
1:3–5, 33–35). Babilon belakangan men
jadi ibu kota Nebukadnezar. Dia memba
ngun sebuah kota yang sangat besar yang 
darinya reruntuhannya masih tersisa. 
Babilon menjadi sebuah kota yang sangat 
jahat dan telah sejak itu menyimbolkan  
kejahatan dunia.
Larikanlah diri dari tengahtengah 
Babilon, Yer. 51:6. Babilon akan ditegak
kan dan akan jatuh, Why. 17–18. Babilon 

akan dihancurkan, 2 ne. 25:15. Babilon 
akan jatuh, A&P 1:16. aku tidak akan me
nyelamatkan siapa pun yang tetap ting
gal di Babilon, A&P 64:24. Pergilah kamu 
keluar dari Babilon, A&P 133:5, 7, 14. 

BABiLon. Lihat Babel

BAdAni. Lihat juga Hawa Nafsu; 
kejatuhan adam dan Hawa; 
Manusia alami

Sesuatu yang tidak rohani; khususnya 
kata tersebut boleh digunakan untuk ber
arti apakah fana dan jasmani (a&P 67:10) 
ataupun duniawi, secara daging, dan  
berhawa nafsu (Mosia 16:10–12).
Berpikiran badani adalah kematian, 2 ne. 
9:39. Iblis menidurkan manusia ke dalam 
keamanan badani, 2 ne. 28:21. Mereka 
telah melihat diri mereka dalam keadaan 
badani mereka sendiri, Mosia 4:2. Dia 
yang bersikeras dalam sifat badaninya 
sendiri tetap berada dalam keadaan ter
jatuhnya, Mosia 16:5. Semua orang mesti 
dilahirkan dari allah, berubah dari ke
adaan badani dan terjatuhnya mereka, 
Mosia 27:25. Umat manusia telah men
jadi badani, berhawa nafsu, dan bagai 
iblis, Alma 42:10. Mereka yang mengikuti 
kehendak dan hasrat badani mereka sen
diri mesti jatuh, A&P 3:4. Manusia tidak 
dapat melihat allah dengan suatu pikiran 
badani, A&P 67:10–12. Manusia mulai 
menjadi badani, berhawa nafsu, dan ba
gai iblis, Musa 5:13; 6:49. 

BAhAgiA, KeBAhAgiAAn. Lihat 
Sukacita

BAhASA
katakata, tertulis atau lisan, dirangkai 
dalam pola khusus untuk menyampai
kan informasi, pemikiran, dan gagasan. 
Bagaimana kita menggunakan bahasa 
memperlihatkan bagaimana perasaan 
kita terhadap allah dan orang lain. Pada 
kedatangan kedua Yesus kristus tuhan 
akan memberikan kepada seluruh umat 
manusia bahasa yang murni (Zef. 3:8–9).
Seluruh bumi dahulu memiliki satu ba
hasa, Kej. 11:1. tuhan mengacaukan 
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bahasa seluruh bumi, Kej. 11:4–9. Setiap 
orang mendengar mereka dalam bahasa
nya sendiri, Kis. 2:1–6. tuhan berfirman 
kepada manusia menurut bahasa mereka, 
2 ne. 31:3 (a&P 1:24). Benyamin menga
jarkan para putranya bahasa leluhurnya, 
agar mereka boleh menjadi orang yang 
memiliki pemahaman, Mosia 1:2–5. Dia 
yang bahasanya lembut dan meneguhkan 
adalah dari allah jika dia mematuhi tata 
caratata caraku, A&P 52:16. Menjadi 
kenal dengan bahasabahasa, logatlo
gat, dan orangorang, A&P 90:15. adam 
dan anakanaknya memiliki bahasa yang 
murni dan tak ternoda, Musa 6:5–6, 46. 
allah memberikan Henokh kuasa bahasa 
yang besar, Musa 7:13. 

BAhASA iBrAni. Lihat juga Israel
Bahasa orang Semit yang digunakan oleh 
anakanak Israel.

Bahasa Ibrani digunakan oleh bangsa 
Israel sampai sekembalinya mereka dari 
penawanan Babilonia, yang pada waktu itu 
bahasa aram menjadi bahasa perca kap an 
seharihari. Pada masa Yesus, bahasa  
Ibrani adalah bahasa orang terpelajar,  
hukum, dan sastra keagamaan.

BAhTerA. Lihat juga air Bah pada 
Masa Nuh; Nuh, Bapa Bangsa 
dalam alkitab; Pelangi

Dalam Perjanjian Lama, perahu yang  
dibangun oleh Nuh untuk memelihara 
kehidupan selama air bah yang besar.
Buatlah engkau sebuah bahtera dari kayu 
gofir, Kej. 6:14. Bahtera terkandas di atas 
Pegunungan ararat, Kej. 8:4. kapal 
kapal barkas orangorang Yared rapat  
seperti bahtera Nuh, eter 6:7. 

BAiT SuCi. Lihat juga kemah Suci; 
Pemberkahan; tata Cara; tempat 
Mahakudus

Secara harfiah rumah tuhan. tuhan se
lalu memerintahkan umatNya untuk 
membangun bait suci, bangunan kudus 
yang di dalamnya para Orang Suci me
laksanakan upacara dan tata cara Injil 
yang sakral bagi diri mereka sendiri dan 
bagi yang mati. tuhan mengunjungi bait 

suciNya, dan itu adalah yang paling  
kudus dari semua tempat ibadat.

kemah suci yang didirikan oleh 
Musa dan anakanak Israel adalah bait 
suci yang dapat diangkut. Bangsa Israel  
menggunakannya selama eksodus me
reka dari Mesir.

Bait suci paling terkenal yang disebut
sebut dalam alkitab adalah yang diba
ngun oleh Salomo di Yerusalem (2 taw. 
2–5). Itu dihancurkan pada tahun 600 SM 
oleh orangorang Babilonia dan dipulih
kan oleh Zerubabel hampir seratus tahun 
kemudian (Ezra 1–6). Bagian dari bait 
suci ini dibakar pada tahun 37 SM, dan 
Herodes yang agung belakangan mem
bangunnya kembali. Orangorang roma 
menghancurkan bait suci tersebut pada 
tahun 70 M.

Dalam kitab Mormon, pengikut allah 
yang saleh dituntun untuk membangun 
dan beribadat di dalam bait suci (2 Ne. 
5:16; Mosia 1:18; 3 Ne. 11:1). Membangun 
dan menggunakan bait suci dengan te
pat adalah tanda dari Gereja sejati pada 
dispensasi kapan pun, termasuk Gereja 
yang dipulihkan pada zaman kita. Bait 
Suci kirtland adalah bait suci pertama 
yang dibangun dan didedikasikan bagi 
tuhan pada dispensasi ini. Sejak waktu 
itu bait suci telah didedikasikan di ba
nyak negeri seantero bumi.
Siapa yang akan berdiri di tempat kudus
Nya?, Mzm. 24:3–5. Marilah kita naik 
ke rumah allah Yakub, Yes. 2:2–3 (Mi. 
4:1–2; 2 Ne. 12:2–3). tuhan akan dengan  
tibatiba datang ke bait suciNya, Mal. 3:1 
(3 Ne. 24:1; a&P 36:8; 42:36). Yesus mem
bersihkan bait suci, Mat. 21:12–16 (Mrk. 
11:15–18; Luk. 19:45–48). Para Orang Suci 
diperintahkan untuk membangun bait 
suci di Missouri, A&P 57:3 (a&P 84:3–5). 
tegakkanlah sebuah rumah allah, A&P 
88:119 (a&P 109:8). tuhan mendera para 
Orang Suci karena lalai untuk memba
ngun bait suci, A&P 95:1–12. aku tidak 
akan datang ke dalam bait sucibait suci 
yang tidak kudus, A&P 97:15–17. aku 
telah menerima rumah ini, dan namaku 
akan ada di sini, A&P 110:7–8. Umat 
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tuhan selalu diperintahkan untuk mem
bangun rumah bagi namaNya, A&P 
124:39. Pekerjaan besar yang akan dilaku
kan di dalam bait sucibait suci mencakup 
pemeteraian anakanak kepada orang tua 
mereka, A&P 138:47–48. Pekerjaan besar 
zaman akhir mencakup pembangunan 
bait sucibait suci, A&P 138:53–54. 

BAiT SuCi KirTLAnd
Bait suci pertama yang dibangun oleh 
Gereja pada zaman modern. Para Orang 
Suci membangunnya di kirtland, Ohio 
(amerika Serikat), menurut perintah 
tuhan (a&P 94:3–9). Satu tujuannya ada
lah menyediakan sebuah tempat di mana 
para anggota Gereja yang layak dapat 
menerima kuasa, wewenang, dan pence
rahan rohani (a&P 109; 110). Itu didedi
kasikan pada tanggal 27 Maret 1836; doa 
pendedikasian diberikan kepada Nabi 
Joseph Smith melalui wahyu (a&P 109). 
tuhan memberikan beberapa wahyu pen
ting dan memulihkan kuncikunci ima
mat yang diperlukan di dalam bait suci 
ini (a&P 110; 137). Itu tidak digunakan 
untuk tata caratata cara bait suci penuh 
yang diberikan di dalam bait suci dewasa 
ini.

BAJu ZirAh
Penutup yang dikenakan untuk melin
dungi tubuh dari pukulan atau tikaman 
senjata. kata ini juga digunakan dengan 
arti sifatsifat rohani yang melindungi se
seorang dari godaan atau kejahatan.
kenakanlah seluruh baju zirah allah, ef. 
6:10–18 (a&P 27:15–18). 

BAKA, KeBAKAAn. Lihat juga 
Fana, kefanaan; kebangkitan; 
keselamatan; Pendamaian; Yesus 
kristus

kondisi hidup selamanya dalam keadaan 
telah dibangkitkan, tidak tunduk pada 
kematian jasmani.
Dia bangkit, Mrk. 16:6. Demikian pula 
di dalam kristus semua akan dijadi
kan hidup, 1 Kor. 15:22. kematian di
telan ketika yang fana ini mengenakan 
kebakaan, 1 Kor. 15:53–54. kristus telah 

menghapuskan kematian dan membawa 
kebakaan, 2 Tim. 1:10. kebakaan adalah 
dipulihkannya roh kepada tubuh, 2 ne. 
9:13. rohroh dipersatukan dengan tubuh 
mereka menjadi baka, tidak pernah mati 
lagi, Alma 11:45. Yang setia akan dimah
kotai dengan kebakaan dan kehidupan 
kekal, A&P 75:5. Bumi akan dikuduskan 
dan baka, A&P 77:1 (a&P 130:9). Peker
jaan dan kemuliaan allah adalah untuk 
mendatangkan kebakaan dan kehidupan 
kekal bagi manusia, Musa 1:39. 

BALSAM giLeAd
Getah atau rempahrempah beraroma 
yang digunakan untuk menyembuhkan 
luka (kej. 43:11; Yer. 8:22; 46:11; 51:8). 
Semak yang menghasilkan damar yang 
darinya balsam dijadikan tumbuh sede
mikian sangat banyaknya di Gilead pada 
zaman Perjanjian Lama sehingga balsam 
tersebut dikenal sebagai “balsam Gilead” 
(kej. 37:25; Yeh. 27:17).

BAni iSrAeL. Lihat Israel

BAPA BAngSA. Lihat juga ayah; 
Berkat Bapa Bangsa; Imamat 
Melkisedek; Pemberita Injil

tulisan suci berbicara tentang dua jenis 
bapa bangsa: (1) jabatan yang ditahbis
kan dalam Imamat Melkisedek, kadang
kadang disebut pemberita Injil; (2) ayah 
dalam keluarga. Para bapa bangsa yang 
ditahbiskan memberikan berkatberkat 
khusus kepada para anggota Gereja yang 
layak.
Bapa Bangsa yang ditahbiskan: Dia mem
berikan kepada sebagian orang, nabi dan 
kepada sebagian orang, pemberita Injil, 
ef. 4:11 (Pk 1:6). adalah kewajiban Dua 
Belas untuk menahbiskan pelayan rohani 
pemberita Injil, A&P 107:39. Hyrum bo
leh mengambil jabatan imamat dan bapa 
bangsa, A&P 124:91–92, 124; 135:1. 
Ayah: Yakub memberkati para putranya 
dan keturunan mereka, Kej. 49:1–28. Bi
arlah aku dengan bebas berbicara kepa
damu tentang bapa bangsa Daud, Kis. 
2:29. Lehi menasihati dan memberkati 
anak cucunya, 2 ne. 4:3–11. aku menjadi 
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ahli waris yang saleh, memegang hak ke
punyaan leluhur, Abr. 1:2–4. 

BAPA di SurgA. Lihat juga 
keallahan

Bapa dari roh seluruh umat manusia 
(Mzm. 82:6; Mat. 5:48; Yoh. 10:34; rm. 
8:16–17; Gal. 4:7; 1 Yoh. 3:2). Yesus ada
lah Putra tunggalNya dalam daging. 
Manusia telah diperintahkan untuk me
matuhi dan memberikan rasa khidmat 
kepada Bapa dan untuk berdoa kepada
Nya dalam nama Yesus.
Jika kamu mengampuni orang, Bapa Sur
gawimu juga akan mengampunimu, Mat. 
6:14 (Mat. 18:35; 3 Ne. 13:14). Bapa Sur
gawimu tahu bahwa kamu memerlukan 
segala sesuatu ini, Mat. 6:26–33 (3 Ne. 
13:26–33). Berapa banyak lagi akan Bapa 
Surgawimu berikan roh kudus kepada 
mereka yang meminta kepadaNya? Luk. 
11:11–13. terpujilah allah dan Bapa dari 
tuhan kita Yesus kristus, ef. 1:3. kamu 
secara kekal berutang kepada Bapa  
Surgawimu, Mosia 2:34. kristus memu
liakan nama Bapa, eter 12:8. Para Orang 
Suci hendaknya memberikan kesaksian 
tentang penganiayaanpenganiayaan 
mereka sebelum Bapa tampil dari tem
pat persembunyianNya, A&P 123:1–3, 
6. kami mengalami berkatberkat yang 
besar dan mulia dari Bapa Surgawi kita, 
JS—S 1:73. 

BAPA SurgAWi. Lihat Bapa di 
Surga; keallahan

BAPA YAng KeKAL. Lihat Bapa di 
Surga; keallahan

BAPTiS, BAPTiSAn. Lihat juga 
Baptisan Bayi; Dilahirkan kembali; 
roh kudus; tata Cara

Dari sebuah kata bahasa Yunani yang  
artinya “membenamkan” atau “mence
lupkan.” Baptisan melalui pencelupan 
dalam air oleh seseorang yang memiliki 
wewenang adalah tata cara pendahuluan 
Injil dan adalah perlu untuk menjadi se
orang anggota Gereja Yesus kristus dari 
OrangOrang Suci Zaman akhir. Itu dida
hului dengan iman kepada Yesus kristus 

dan dengan pertobatan. Itu mesti diikuti 
dengan menerima karunia roh kudus  
supaya lengkap (2 Ne. 31:13–14). Bap
tisan dengan air dan roh adalah perlu 
sebelum seseorang dapat memasuki ke
rajaan selestial. adam adalah yang per
tama dibaptis (Musa 6:64–65). Yesus juga 
dibaptis untuk menggenapi segala kebe
naran dan untuk memperlihatkan jalan 
bagi seluruh umat manusia (Mat. 3:13–17; 
2 Ne. 31:5–12).

karena semua orang di atas bumi tidak 
memperoleh kesempatan untuk mene
rima Injil selama kefanaan, tuhan telah 
mewenangkan baptisan yang dilaksana
kan melalui wakil bagi yang mati. Oleh 
karena itu, mereka yang menerima Injil di 
dunia roh boleh memenuhi syarat untuk 
masuk ke dalam kerajaan allah.
Penting: Biarkanlah demikian adanya 
sekarang untuk menggenapi segala ke
benaran, Mat. 3:15. Yesus datang dan 
dibaptis oleh Yohanes, Mrk. 1:9. Orang
orang Farisi dan para ahli hukum tau
rat menolak nasihat allah, karena tidak 
dibaptis, Luk. 7:30. kecuali seseorang 
dilahirkan melalui air dan melalui roh, 
dia tidak dapat masuk ke dalam kera
jaan allah, Yoh. 3:5. Bertobatlah, dan di
baptislah setiap orang darimu, Kis. 2:38. 
Dia memerintahkan semua orang bahwa 
mereka mesti dibaptis dalam namaNya, 
2 ne. 9:23–24. Manusia mesti mengikuti 
kristus, dibaptis, menerima roh kudus, 
dan bertahan sampai akhir untuk disela
matkan, 2 ne. 31. ajaran kristus adalah 
bahwa manusia hendaknya percaya dan 
dibaptis, 3 ne. 11:20–40. Mereka yang  
tidak percaya pada perkataanmu dan  
tidak dibaptis di dalam air dalam nama 
ku akan dilaknat, A&P 84:74. allah  
menjelaskan kepada adam mengapa  
pertobatan dan baptisan adalah perlu, 
Musa 6:52–60. 
Baptisan melalui pencelupan: Yesus, sesudah 
Dia dibaptis, naik dengan segera dari air, 
Mat. 3:16 (Mrk. 1:10). Yohanes membaptis 
karena ada banyak air di sana, Yoh. 3:23. 
Filipus dan sidasida itu turun ke dalam 
air, Kis. 8:38. kita dikuburkan bersama
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Nya melalui baptisan, rm. 6:4 (kol. 2:12). 
Ikuti tuhanmu dan Juruselamatmu turun 
ke dalam air, 2 ne. 31:13. alma, Helam, 
dan yang lain dikuburkan ke dalam air, 
Mosia 18:12–16. Dan kemudian akanlah 
kamu mencelupkan mereka ke dalam air, 
3 ne. 11:25–26. Cara baptisan yang tepat 
dijelaskan, A&P 20:72–74. Mereka dibap
tis menurut cara penguburanNya, diku
burkan di dalam air dalam namaNya, 
A&P 76:50–51. adam diletakkan di ba
wah air dan ditampilkan keluar dari air, 
Musa 6:64. Baptisan adalah melalui pen
celupan untuk pengampunan akan dosa
dosa, PK 1:4. 
Baptisan untuk pengampunan akan dosa-
dosa: Bangkit dan dibaptislah, dan ba
suhlah dosadosamu, Kis. 22:16. Setelah 
baptisan datanglah suatu pengampunan 
akan dosadosamu dengan api dan de
ngan roh kudus, 2 ne. 31:17. Datang dan 
dibaptislah untuk pertobatan agar kamu 
boleh dibasuh dari dosadosamu, Alma 
7:14. Diberkatilah mereka yang akan per
caya dan dibaptis, karena mereka akan 
menerima suatu pengampunan akan 
dosadosa mereka, 3 ne. 12:1–2. Mak
lumkanlah pertobatan dan iman pada 
Juruselamat dan pengampunan akan 
dosadosa melalui baptisan, A&P 19:31. 
kami percaya pada baptisan melalui pen
celupan untuk pengampunan akan dosa
dosa, PK 1:4. 
Wewenang yang tepat: Pergilah kamu dan 
ajarlah segala bangsa, membaptis dalam 
nama Bapa, Putra, dan roh kudus, Mat. 
28:19 (a&P 68:8). Limhi dan banyak dari 
rakyatnya berhasrat untuk dibaptis, te
tapi tidak ada seorang pun di tanah itu 
yang memiliki wewenang dari allah, 
Mosia 21:33. aku memberi kepadamu 
kuasa agar kamu akan membaptis, 3 ne. 
11:19–21. Imamat Harun memegang kun
cikunci baptisan melalui pencelupan un
tuk pengampunan akan dosadosa, A&P 
13:1. Mereka adalah mereka yang ditah
biskan olehku untuk membaptis dalam 
namaku, A&P 18:29. Yohanes Pembap
tis memberikan Joseph Smith dan Oliver 
Cowdery wewenang untuk membaptis, 
JS—S 1:68–69. 

Syarat-syarat untuk baptisan: Bertobatlah 
kamu, dan dibaptislah dalam nama Putra 
terkasihku, 2 ne. 31:11. kamu mesti ber
tobat dan dilahirkan kembali, Alma 7:14. 
Pastikanlah bahwa kamu tidak dibaptis 
dengan tidak layak, Morm. 9:29. ajarilah 
para orang tua bahwa mereka mesti ber
tobat dan dibaptis dan merendahkan hati 
mereka sendiri, Moro. 8:10. Syaratsyarat 
bagi mereka yang menghasratkan bap
tisan dinyatakan, A&P 20:37. anakanak 
hendaknya dibaptis untuk pengampunan 
akan dosadosa mereka ketika berumur 
delapan tahun, A&P 68:25, 27. 
Perjanjian-perjanjian yang dibuat melalui 
baptisan: kamu telah masuk ke dalam 
sebuah perjanjian denganNya bahwa 
kamu akan melayaniNya dan menaati 
perintahperintahNya, Mosia 18:8–10, 
13. Mereka yang bertobat, mengambil 
nama kristus, dan memutuskan untuk 
melayaniNya akan diterima melalui  
baptisan, A&P 20:37. 
Baptisan bagi yang mati: apa yang akan 
mereka lakukan yang dibaptis bagi yang 
mati, 1 Kor. 15:29. Baptisan bagi yang 
mati dilaksanakan untuk pengampunan 
akan dosadosa, A&P 124:29; 127:5–9;  
128:1;  138:33. 
Baptisan bukan untuk bayi: adalah ejek
an yang serius di hadapan allah bahwa  
kamu membaptis anak kecil, Moro. 
8:4–23. anakanak hendaknya dibaptis  
ketika berumur delapan tahun, A&P 68:27.  
Semua anak yang mati sebelum umur 
pertanggungjawaban diselamatkan di  
dalam kerajaan selestial, A&P 137:10. 

BAPTiSAn BAYi. Lihat 
juga anakanak; Baptis, 
Baptisan—Baptisan bukan untuk 
bayi; keselamatan—keselamatan 
anakanak; tanggung Jawab

Praktik yang tidak perlu untuk membap
tis bayi dan anakanak yang berada di 
bawah usia pertanggungjawaban, yaitu 
delapan tahun. tuhan mengecam baptis
an bayi (Moro. 8:10–21). anakanak dila
hirkan tak bersalah dan tanpa dosa. Setan 
tidak memiliki kuasa untuk menggoda 
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anakanak sampai mereka mulai menjadi 
bertanggung jawab (a&P 29:46–47) se
hingga mereka tidak perlu untuk berto
bat atau dibaptis. anakanak hendaknya 
dibaptis pada usia delapan tahun (a&P 
68:25–27).

BArABAS
Nama pria yang dibebaskan sebagai 
pengganti Yesus pada waktu Penyaliban. 
Barabas adalah pelaku makar, pembu
nuh, dan perampok (Mat. 27:16–26; Mrk. 
15:6–15; Luk. 23:18–25; Yoh. 18:40).

BArnABAS
Nama yang diberikan kepada Yusuf (juga 
disebut Yoses), seorang Lewi dari Siprus, 
yang menjual tanahnya dan memberi
kan hasil penjualan itu kepada para ra
sul (kis. 4:36–37). Walaupun bukan salah 
seorang dari Dua Belas rasul mulamula, 
dia menjadi rasul (kis. 14:4, 14) dan me
layani pada beberapa perjalanan misiona
ris (kis. 11:22–30; 12:25; 13–15; 1 kor. 9:6; 
Gal. 2:1, 9; kol. 4:10).

BArToLoMeuS. Lihat juga 
Natanael

Dalam Perjanjian Baru, salah seorang dari 
Dua Belas rasul mulamula Yesus kristus 
(Mat. 10:2–4).

BASuh, PeMBASuhAn. Lihat juga 
Baptis, Baptisan; Pendamaian

Membersihkan, secara jasmani atau se
cara rohani. Secara simbolis, orang yang 
bertobat bisa dibersihkan dari kehidupan 
yang dibebani dengan dosa dan akibat
nya melalui kurban pendamaian Yesus 
kristus. Pembasuhan tertentu yang di
laksanakan di bawah wewenang imamat 
yang tepat merupakan tata cara sakral.
Imam akan mencuci pakaiannya dan 
mandi dalam air, Bil. 19:7. Basuhlah aku 
secara menyeluruh dari dosaku, Mzm. 
51:4, 9. Basuhlah kamu, jadikanlah kamu 
bersih, berhentilah melakukan yang ja
hat, Yes. 1:16–18. Yesus membasuh kaki 
para rasulNya, Yoh. 13:4–15 (a&P 
88:138–139). Dibaptislah, dan basuhlah 
dosadosamu, Kis. 22:16 (alma 7:14; a&P 

39:10). tak seorang pun dapat diselamat
kan kecuali pakaiannya dibasuh hingga 
putih, Alma 5:21 (3 Ne. 27:19). Pakaian 
mereka dibasuh hingga putih melalui  
darah kristus, Alma 13:11 (Eter 13:10). 
Dengan menaati  perintahperintah  
mereka boleh dibasuh dan dibersihkan 
dari segala dosa mereka, A&P 76:52. 
Pengurapanmu dan pembasuhanmu  
ditetapkan melalui tata cara rumah  
kudusku, A&P 124:39–41. 

BATSYeBA. Lihat juga Daud
Istri Uria; belakangan, istri Daud dan ibu 
Salomo. raja Daud berbuat zina dengan
nya. Dia juga merencanakan kematian  
suaminya dalam pertempuran (2 Sam. 
11), yang dosa itu memiliki akibat kekal 
bagi Daud (a&P 132:39).

BATu KArAng. Lihat juga Injil; 
Wahyu; Yesus kristus

Secara kiasan, Yesus kristus dan Injil
Nya, yang adalah landasan dan penun
jang yang kuat (a&P 11:24; 33:12–13). 
Batu karang dapat juga merujuk pada 
wahyu, yang melaluinya allah menying
kapkan InjilNya kepada manusia (Mat. 
16:15–18).
Dia adalah batu karang, pekerjaanNya 
sempurna, ul. 32:4. tuhan adalah batu 
karangku; kepadaNya aku akan percaya, 
2 Sam. 22:2–3. Sebuah batu terpenggal 
tanpa perbuatan tangan, dan. 2:34–35. 
Itu didirikan di atas batu karang, Mat. 
7:25 (3 Ne. 14:25). Yesus kristus adalah 
batu yang dilecehkan, Kis. 4:10–11. Batu 
karang itu adalah kristus, 1 Kor. 10:1–4 
(kel. 17:6). Dia yang dibangun di atas 
batu karang menerima kebenaran, 2 ne. 
28:28. Orangorang Yahudi akan menolak 
batu [kristus] yang di atasnya mereka bo
leh membangun, Yakub 4:15–17. adalah 
di atas batu karang Penebus kita bahwa 
kita mesti membangun landasan kita, 
hel. 5:12. Barang siapa membangun di 
atas ajaranajaran kristus membangun di 
atas batu karangNya dan tidak akan ja
tuh ketika air bah datang, 3 ne. 11:39–40 
(Mat. 7:24–27; 3 Ne. 18:12–13). Pria yang 
bijak membangun rumahnya di atas batu 
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karang, 3 ne. 14:24. Jika kamu dibangun 
di atas batu karangku, bumi dan neraka 
tidak dapat berjaya, A&P 6:34. Dia yang 
membangun di atas batu karang ini tidak 
akan pernah jatuh, A&P 50:44. aku ada
lah Mesias, raja Sion, Batu karang Surga, 
Musa 7:53. 

BATu PenJuru. Lihat juga Yesus 
kristus

Batu utama yang membentuk penjuru 
dari landasan sebuah bangunan. Yesus 
kristus disebut kepala batu penjuru (Ef. 
2:20).
Batu yang tukang bangunan tolak te
lah menjadi batu penjuru utama, Mzm. 
118:22 (Mat. 21:42–44; Mrk. 12:10; Luk. 
20:17; kis. 4:10–12). Orangorang Yahudi 
menolak batu penjuru, Yakub 4:15–17. 

BeBAS, KeBeBASAn. Lihat juga 
Hak Pilihan; kemerdekaan; 
Penawanan

kuasa atau kemampuan untuk membuat 
pilihanpilihan pribadi tanpa tekanan. 
Dalam pengertian rohani, seseorang yang 
bertobat dan mematuhi kehendak allah 
bebas dari penawanan dosa melalui pen
damaian Yesus kristus (Mosia 5:8).
kebenaran akan menjadikanmu bebas, 
Yoh. 8:32. Mereka yang menjadi bebas 
dari dosa menerima kehidupan kekal, 
rm. 6:19–23. Suatu cabang yang saleh 
bagi bani Israel akan dibawa keluar dari 
penawanan menuju kebebasan, 2 ne. 3:5. 
Mereka berseru kepada tuhan demi ke
bebasan mereka, Alma 43:48–50. Moroni 
bersukacita dalam kebebasan negerinya, 
Alma 48:11. roh allah adalah roh ke
bebasan, Alma 61:15. Ikutlah aku, dan 
kamu akan menjadi suatu umat yang be
bas, A&P 38:22. 

BeLAS KASihAn. Lihat juga kasih 
karunia; keadilan; Mengampuni; 
Pendamaian; Yesus kristus

roh rasa iba, kelembutan, dan pengam
punan. Belas kasihan adalah salah satu 
sifat allah. Yesus kristus menawarkan 
belas kasihan kepada kita melalui kurban 
pendamaianNya.

tuhan penuh belas kasihan dan ramah, 
Kel. 34:6 (Ul. 4:31). Belas kasihanNya 
bertahan selamanya, 1 Taw. 16:34. keba
ikan dan belas kasihan akan mengikuti
 ku, Mzm. 23:6. Dia yang memiliki belas 
kasihan kepada yang miskin adalah baha
gia, Ams. 14:21. aku menghasratkan be
las kasihan dan bukan kurban, hos. 6:6. 
Diberkatilah yang penuh belas kasihan: 
karena mereka akan mendapatkan belas 
kasihan, Mat. 5:7 (3 Ne. 12:7). Celakalah 
orang munafik yang membayar persepu
luhan dan menghapus masalahmasalah 
yang lebih berbobot dari hukum, peng
hakiman, belas kasihan, dan iman, Mat. 
23:23. Jadilah kamu oleh karena itu pe
nuh belas kasihan, seperti Bapamu juga 
penuh belas kasihan, Luk. 6:36. Bukan 
melalui pekerjaan kebenaran kita, tetapi 
menurut belas kasihanNya Dia menye
lamatkan kita, Tit. 3:5. Belas kasihan 
tuhan yang lembut berada di atas semua,  
1 ne. 1:20. Belas kasihan tidak memi
liki tuntutan atas yang tidak bertobat, 
Mosia 2:38–39. allah penuh belas ka
sihan kepada semua yang percaya pada  
namaNya, Alma 32:22. Belas kasihan da
pat memuaskan tuntutan keadilan, Alma 
34:16. apakah kamu mengira bahwa be
las kasihan dapat merampas keadilan? 
Alma 42:25 (alma 42:13–25). anak kecil 
hidup di dalam kristus karena belas ka
sihanNya, Moro. 8:19–20 (a&P 29:46). 
Lengan belas kasihan Yesus kristus te
lah mendamaikan dosadosamu, A&P 
29:1. Berdasarkan darah yang aku tum
pahkan, aku telah memohon di hadapan 
Bapa bagi mereka yang percaya pada na
maku, A&P 38:4. Mereka yang telah me
naati perjanjian akan mendapatkan belas 
kasihan, A&P 54:6. aku, tuhan, meng
ampuni dosadosa, dan penuh belas ka
sihan kepada mereka yang mengakui 
dosadosa mereka dengan hati yang ren
dah hati, A&P 61:2. aku, tuhan, mem
perlihatkan belas kasihan kepada semua 
yang lembut hati, A&P 97:2. Dan yang 
menerimamu seperti seorang anak kecil, 
menerima kerajaanku, karena mereka 
akan mendapatkan belas kasihan, A&P 
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99:3. Belas kasihan akan pergi di depan 
mukaMu, Musa 7:31. 

BeLSYAZAr. Lihat juga Babel
Dalam perjanjian Lama, raja terakhir di 
Babilon, memerintah sebelum koresh 
menaklukkan Babilon; putra dan peng
ganti Nebukadnezar (Dan. 5:1–2).

BenCi, KeBenCiAn. Lihat juga 
kasih; Pembalasan; Permusuhan

Benci adalah rasa tidak suka yang kuat ter
hadap seseorang atau terhadap sesuatu.
aku, allah, mengunjungi kedurhakaan 
para ayah ke atas anakanak mereka 
yang membenciku, Kel. 20:5. Enam hal 
ini yang tuhan benci, Ams. 6:16. Orang 
yang bodoh meremehkan ibunya, Ams. 
15:20. Dia diremehkan dan ditolak ma
nusia, Yes. 53:3. Lakukanlah yang baik 
kepada mereka yang membencimu, Mat. 
5:44. apakah dia akan membenci yang 
satu, dan mengasihi yang lain; atau dia 
akan berpegang kepada yang satu, dan 
meremehkan yang lain, Mat. 6:24. kamu 
akan dibenci semua orang demi kepen
tingan namaku, Mat. 10:22. Setiap orang 
yang melakukan kejahatan membenci te
rang, Yoh. 3:20. Jangan biarkan seorang 
pun meremehkan kemudaanmu, 1 Tim. 
4:12. karena mereka kaya, mereka mere
mehkan yang miskin, 2 ne. 9:30. Jangan
lah meremehkan wahyuwahyu allah, 
Yakub 4:8. Mereka memiliki kebencian 
kekal terhadap kami, Yakub 7:24. Ma
nusia melecehkan nasihatnasihat allah, 
dan meremehkan firmanNya, A&P 3:7. 
aku dibenci dan dianiaya karena me
ngatakan bahwa aku telah melihat suatu 
penglihatan, JS—S 1:25. 

Benih KeTurunAn ABrAhAM. 
Lihat abraham—Benih keturunan 
abraham

Benih SeSAWi
Benih dari tanaman sesawi. Walaupun 
benih sangat kecil, namun ketinggian 
ta naman yang tumbuh darinya sangat 
hebat. Yesus membandingkan kerajaan 
surga dengan benih sesawi (Mat. 13:31).

Jika kamu memiliki iman seperti sebiji 
benih sesawi, kamu dapat memindahkan 
gunung, Mat. 17:20. 

BenYAMin, AYAh dAri MoSiA. 
Lihat juga Mosia, Putra Benyamin

Seorang nabi dan raja dalam kitab Mor
mon (Mosia 1–6).
Berurusan dengan persoalanpersoalan 
serius dalam menegakkan perdamaian di 
tanah itu, omni 1:23–25 (kkM 1:12–18). 
Mengajar para putranya, Mosia 1:1–8. 
Menganugerahkan kerajaan kepada put
ranya Mosia, Mosia 1:9–18. rakyatnya 
berkumpul untuk mendengar ceramah 
terakhirnya, Mosia 2:1–8. Menceramahi 
rakyatnya, Mosia 2:9–4:30. rakyatnya  
membuat perjanjian dengan tuhan,  
Mosia 5–6. 

BenYAMin, PuTrA YAKuB. Lihat 
juga Israel; Yakub, Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra kedua 
Yakub dan rahel (kej. 35:16–20).
Suku Benyamin: Yakub memberkati Be
nyamin (kej. 49:27). keturunan Benyamin 
adalah ras yang suka berperang. Dua 
orang Benyamin yang penting adalah 
Saul, raja Israel pertama (1 Sam. 9:1–2),  
dan Paulus, rasul Perjanjian Baru  
(rm. 11:1).

BerAni, KeBerAniAn. Lihat juga 
Iman; takut

tidak menjadi takut, khususnya dalam 
melakukan apa yang benar.
Jadilah kuat dan milikilah keberanian 
yang besar, ul. 31:6 (Yos. 1:6–7). Jadilah 
sangat berani untuk memelihara dan me
lakukan segala yang tertulis, Yos. 23:6. 
allah tidak memberi kita roh ketakutan, 
2 Tim. 1:7. Hatinya menjadi berani ketika 
dia mendengar, Alma 15:4 (alma 62:1). 
Para putra Helaman amat gagah berani 
dalam keberanian, Alma 53:20–21. tidak 
pernah aku lihat keberanian yang demi
kian besar, Alma 56:45. Beranilah, sau
darasaudara, dan maju, majulah menuju 
kemenangan, A&P 128:22. 
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BerJAgA. Lihat juga 
Memperingatkan

Bersiap siaga, mengawal. Orang yang 
berjaga dan patuh adalah siap dan diper
siapkan. Penjaga adalah pemimpin yang 
dipanggil melalui wakil tuhan untuk 
memiliki tanggung jawab khusus bagi 
kesejahteraan orang lain. Mereka yang 
dipanggil sebagai pemimpin memiliki 
tanggung jawab khusus untuk juga men
jadi penjaga bagi sisa dunia.
aku telah menjadikan engkau seorang 
penjaga, Yeh. 3:17–21. Para penjaga yang 
mengangkat suara peringatan menyela
matkan jiwa mereka sendiri, Yeh. 33:7–9. 
Berjagalah oleh karena itu: karena kamu 
tidak tahu jamnya tuhanmu akan datang, 
Mat. 24:42–43 (Mat. 25:13; Mrk. 13:35–37; 
a&P 133:10–11). Berjaga dan berdoalah 
agar kamu tidak masuk ke dalam godaan, 
Mat. 26:41 (3 Ne. 18:15, 18). Jika kamu 
tidak menjaga dirimu, pikiranmu, per
kataanmu, perbuatanmu, kamu mestilah 
binasa, Mosia 4:30. alma menahbiskan 
para imam dan penatua untuk mengetuai  
dan mengawasi Gereja, Alma 6:1. Dia 
yang tidak berjagajaga bagi Juruselamat 
akan disingkirkan, A&P 45:44. Uskup 
dan yang lain dipanggil dan ditahbis
kan allah untuk mengawasi Gereja, A&P 
46:27. tuhan menempatkan para penjaga 
atas kebun anggur itu, A&P 101:44–58. 

BerJALAn BerSAMA ALLAh. 
Lihat juga Jalan; Patuh, kepatuhan; 
Saleh, kesalehan

Berada dalam keselarasan dengan ajaran 
allah dan hidup sebagaimana allah ke
hendaki umatNya hidup; mau menerima 
dan patuh pada dorongan roh kudus.
aku boleh menguji mereka, apakah me
reka akan berjalan dalam hukumku, atau 
tidak, Kel. 16:4. tidak ada hal yang baik 
akan ditahan dari mereka yang berjalan 
dengan lurus, Mzm. 84:12. Mereka yang 
berjalan dalam peraturanku dan menaati 
tata caraku akan menjadi umatku, Yeh. 
11:20–21 (Ul. 8:6). apakah yang tuhan 
tuntut darimu selain agar kamu berja
lan dengan rendah hati bersama allah? 

Mi. 6:8 (a&P 11:12). Berjalanlah dalam 
terang, sebagaimana allah berada dalam 
terang, 1 Yoh. 1:7 (2 Yoh. 1:6; 4 Ne. 1:12; 
3 Yoh. 1:4). Berjalan di jalan yang sesak 
yang menuntun pada kehidupan, 2 ne. 
33:9. raja Benyamin berjalan dengan 
sua ra hati yang jernih di hadapan allah, 
Mosia 2:27. kewajibanmu adalah untuk 
berjalan tanpa salah menurut tata tertib 
kudus allah, Alma 7:22. Para anggota  
Gereja hendaknya menyatakan suatu  
jalan dan percakapan yang saleh, A&P 
20:69. Indahkanlah nabi dan berjalanlah  
dalam segala kekudusan di hadapan 
tuhan, A&P 21:4. ajarilah anakanak  
untuk berdoa dan untuk berjalan dengan 
lurus di hadapan tuhan, A&P 68:28. 
tinggallah di dalam aku, dan aku dalam  
dirimu; oleh karena itu berjalanlah  
bersamaku, Musa 6:34. 

BerKAT. Lihat juga Berkat Bapa 
Bangsa; Hukum; kasih karunia; 
Pelayanan bagi yang Sakit; terima 
kasih

anugerah kemurahan ilahi ke atas sese
orang. apa pun yang menambah ke
bahagiaan sejati, kesejahteraan, atau 
kemakmuran adalah sebuah berkat.

Segala berkat berdasarkan pada hu
kumhukum kekal (a&P 130:20–21). 
karena allah ingin anakanakNya me
nemukan sukacita dalam kehidupan (2 Ne.  
2:25), Dia memberikan berkatberkat 
ke pada mereka sebagai akibat dari ke
patuhan mereka pada perintahperintah 
Nya (a&P 82:10), sebagai jawaban ter
hadap doa atau tata cara imamat (a&P 
19:38; 107:65–67), atau melalui kasih  
karuniaNya (2 Ne. 25:23).

Sebuah daftar pernyataan yang terke
nal tentang keterberkatan adalah Ucapan 
Bahagia (Mat. 5:1–12; 3 Ne. 12:1–12).
Umum: aku akan menjadikan engkau 
bangsa yang besar, dan aku akan mem
berkati engkau, Kej. 12:2–3 (1 Ne. 15:18; 
abr. 2:9–11). Berkat ada di atas kepala 
yang saleh, Ams. 10:6. Orang yang se
tia akan berlimpah ruah dengan ber
kat, Ams. 28:20. tuhan akan membuka 
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tingkaptingkap langit dan mencurahkan 
kepadamu berkat, Mal. 3:10 (3 Ne. 24:10). 
Ucapan Bahagia menjanjikan berkatber
kat, Mat. 5:1–12 (3 Ne. 12:1–12). Diberkati
lah mereka yang diundang ke perjamuan 
malam pernikahan anak Domba, Why. 
19:9. Dia yang saleh berkenan bagi allah, 
1 ne. 17:35 (Mosia 10:13). Jika kamu mau 
menyimak, aku akan meninggalkan ke
padamu suatu berkat, 2 ne. 1:28. aku me
ninggalkan kepadamu berkat yang sama, 
2 ne. 4:9. Dia dengan segera memberka
timu, Mosia 2:24. tuhan memberkati dan 
memakmurkan mereka yang menaruh 
kepercayaan mereka kepadaNya, hel. 
12:1. Bantulah untuk mewujudkan peker
jaanku, dan kamu akan diberkati, A&P 
6:9. Berdoalah selalu, dan akan besarlah 
berkatmu, A&P 19:38. Dibaptislah, dan 
kamu akan menerima rohku dan ber
kat yang demikian besar seperti yang be
lum pernah kamu ketahui, A&P 39:10. 
Setelah banyak kesukaran datanglah ber
katberkat, A&P 58:4. Manusia tidak me
matuhi; aku mencabut dan mereka tidak 
menerima berkatnya, A&P 58:32. kamu 
masih belum mengerti betapa berkatber
kat besar telah Bapa persiapkan bagimu, 
A&P 78:17. Dari imamat tinggi datang
lah pelayanan tata caratata cara dan ber
katberkat ke atas gereja, A&P 107:65–67. 
ada suatu hukum yang di atasnya segala 
berkat dilandaskan, A&P 130:20. Semua 
orang yang menghendaki untuk mem
peroleh suatu berkat dari tanganku hen
daknya menuruti hukum itu, A&P 132:5. 
Berkatberkat disimpan dalam cadangan 
bagi mereka yang mengasihi tuhan, A&P 
138:52. abraham mencari berkatberkat 
leluhur dan hak untuk melaksanakan 
yang sama itu, Abr. 1:2. 
Pemberkatan anak-anak: Dia mengambil 
mereka dalam pelukanNya dan member
kati mereka, Mrk. 10:16. Dia mengambil 
anakanak kecil mereka, satu demi satu, 
dan memberkati mereka, 3 ne. 17:21. Para 
penatua mesti memberkati anakanak  
dalam nama Yesus kristus, A&P 20:70. 

BerKAT BAPA BAngSA. Lihat juga 
ayah; Bapa Bangsa; Pemberita Injil

Berkatberkat yang diberikan kepada 
para anggota Gereja yang layak oleh 
bapa bangsa yang ditahbiskan. Berkat 
bapa bangsa memuat nasihat tuhan un
tuk orang yang menerima berkat terse
but dan memaklumkan garis keturunan 
orang itu dalam bani Israel. Para ayah 
boleh memberikan berkatberkat khusus 
sebagai bapa bangsa keluarga mereka,  
tetapi berkatberkat seperti itu tidak  
dicatat atau disimpan oleh Gereja.
Israel merentangkan tangan kanannya 
dan menumpangkannya ke atas kepala 
Efraim, Kej. 48:14. Yakub memberkati 
para putranya dan benih keturunan me
reka, Kej. 49. Lehi memberkati anak cu
cunya, 2 ne. 4:3–11. 

BernYAnYi. Lihat juga Musik; 
Nyanyian Pujian

Menyembah dan memuji allah dalam 
nyanyian dan syair musik.
Bernyanyilah bagi tuhan, 1 Taw. 16:23–36 
(Mzm. 96). Bernyanyilah bagi tuhan, dan 
berterimakasihlah, Mzm. 30:5. Buatlah 
bunyibunyian yang penuh sukacita bagi 
tuhan, Mzm. 100:1. ketika mereka telah  
menyanyikan nyanyian pujian, mereka 
pergi ke Bukit Zaitun, Mat. 26:30. roh 
kudus menuntun mereka untuk bernya
nyi, Moro. 6:9. Nyanyian orang saleh ada
lah doa bagiku, A&P 25:12. Jika engkau 
sukaria, pujilah tuhan dengan bernyanyi, 
A&P 136:28. 

BerSAKSi. Lihat juga kesaksian
Memberikan kesaksian melalui kuasa roh 
kudus; membuat pernyataan khusyuk 
tentang kebenaran berdasarkan pada  
pengetahuan atau kepercayaan pribadi.
Penghibur akan bersaksi tentang aku, 
Yoh. 15:26. Dia memerintahkan kita un
tuk berkhotbah dan untuk bersaksi, 
Kis. 10:42. tiga saksi akan bersaksi ten
tang kebenaran, 2 ne. 27:12. kuasa roh  
kudus membawanya ke hati anakanak  
manusia, 2 ne. 33:1. tulisan suci bersaksi 
tentang kristus, Yakub 7:10–11 (Yoh.  
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5:39). aku bersaksi kepadamu bahwa 
aku tahu bahwa halhal ini yang menge
nainya telah aku ucapkan adalah benar, 
Alma 5:45 (alma 34:8). kamu akan ber
saksi tentangnya melalui kuasa allah, 
A&P 17:3–5. apa yang roh persaksikan 
kepadamu, hendaknya kamu lakukan,  
A&P 46:7. aku mengutusmu keluar  
untuk bersaksi dan memperingatkan, 
A&P 88:81. 

BerSALAh
Melanggar suatu hukum ilahi, berdosa, 
atau menyebabkan keresahan atau ke
rugian; juga membuat tidak senang atau 
mengusik.
Saudara yang tersinggung adalah lebih 
sukar dimenangkan daripada kota yang 
kuat, Ams. 18:19. Jika mata kananmu ber
salah terhadapmu, cungkillah itu, Mat. 
5:29. Barang siapa akan menyebabkan 
bersalah terhadap salah seorang anak ke
cil ini yang percaya kepadaku, adalah 
lebih baik bahwa dia dibenamkan ke da
lam laut, Mat. 18:6 (a&P 121:19–22). Jika 
saudara lakilaki atau saudara perempu
anmu bersalah terhadapmu dan meng
aku, engkau hendaknya berdamai, A&P 
42:88. tidak dalam apa pun manusia 
bersalah terhadap allah, kecuali mereka 
yang tidak mengakui tanganNya dan 
tidak mematuhi perintahperintahNya, 
A&P 59:21. 

BerSih dAn TidAK BerSih. 
Lihat juga Hukum Musa; kotor, 
kotoran; Murni, kemurnian

Dalam Perjanjian Lama, tuhan mengung
kapkan kepada Musa dan bangsa Israel 
zaman dahulu bahwa hanya makanan 
tertentu dianggap halal atau, dengan 
perkataan lain, patut dimakan. Perbe
daan yang bangsa Israel gariskan antara 
makanan halal dan haram memiliki suatu 
dampak yang luas terhadap kehidupan 
keagamaan dan bermasyarakat mereka. 
Hewan, burung, dan ikan tertentu diang
gap sebagai halal dan dapat diterima un
tuk dimakan, sementara yang lain adalah 
haram dan dilarang (Im. 11; Ul. 14:3–20). 

Sebagian orang yang berpenyakit juga  
dianggap tidak bersih.

Dalam pengertian rohani, menjadi 
bersih adalah bebas dari dosa dan has
rat yang penuh dosa. Dalam pengertian 
ini kata tersebut digunakan untuk meng
gambarkan seseorang yang bajik dan 
memiliki hati yang murni (Mzm. 24:4). 
Umat perjanjian allah selalu memperoleh 
petunjuk khusus untuk menjadi bersih 
(3 Ne. 20:41; a&P 38:42; 133:5).
Dia yang memiliki tangan yang bersih 
dan hati yang murni akan naik ke bukit 
tuhan, Mzm. 24:3–5. Janganlah meng
anggap siapa pun biasa atau tidak bersih, 
Kis. 10:11–28. Dapatkah kamu meman
dang kepada allah pada hari itu dengan 
hati yang murni dan tangan yang ber
sih? Alma 5:19. tuhan akan mendera Sion 
sampai bersih, A&P 90:36. Jadilah kamu 
bersih yang menyandang bejanabejana 
tuhan, A&P 133:4–5, 14 (Yes. 52:11). 

BerSuMPAh. Lihat Hujat, 
Penghujatan; Perkataan tak 
Senonoh; Sumpah

BerTAhAn. Lihat juga Godaan; 
kemalangan; Sabar, kesabaran

tetap teguh dalam komitmen untuk se
tia pada perintahperintah allah terlepas 
dari adanya godaan, pertentangan, dan 
kemalangan.
Dia yang bertahan sampai akhir akan di
selamatkan, Mat. 10:22 (Mrk. 13:13). Me
reka tidak memiliki akar dan karenanya 
bertahan hanya untuk suatu masa, Mrk. 
4:17. kasih amal bertahan dalam segala 
sesuatu, 1 Kor. 13:7. Setelah abraham de
ngan sabar bertahan, dia mendapatkan  
janji itu, ibr. 6:15. Jika mereka bertahan 
sampai akhir mereka akan diangkat pada 
hari terakhir, 1 ne. 13:37. Jika kamu akan 
patuh pada perintahperintah, dan berta
han sampai akhir, kamu akan diselamat
kan, 1 ne. 22:31 (alma 5:13). Jika kamu 
akan maju terus, mengenyangkan diri de
ngan firman kristus, dan bertahan sampai 
akhir, kamu akan memperoleh kehidupan 
kekal, 2 ne. 31:20 (3 Ne. 15:9; a&P 14:7). 
Barang siapa mengambil ke atas dirinya  
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namaku, dan bertahan sampai akhir, 
akan diselamatkan, 3 ne. 27:6. Barang si
apa bertahan dari gerejaku sampai akhir, 
dia akan aku tegakkan di atas batu ka
rangku, A&P 10:69. Dia yang bertahan 
dalam iman akan mengatasi dunia, A&P 
63:20, 47. Segala takhta dan kekuasaan 
akan dinyatakan ke atas semua orang 
yang telah bertahan dengan gagah berani 
demi Injil Yesus kristus, A&P 121:29. 

BerTAnYA. Lihat Meminta

BeTAniA
Desa tempat Yesus kristus tinggal selama  
minggu terakhir kehidupan fanaNya  
(Mat. 21:17; Mrk. 11:11). Berlokasi di le
reng tenggara Bukit Zaitun, Betania ada
lah kediaman Lazarus, Maria, dan Marta 
(Yoh. 11:1–46; 12:1).

BeTeL
Dalam bahasa Ibrani, berarti “rumah  
allah” dan adalah salah satu tempat  
paling sakral di Israel. Itu berlokasi kira 
kira sepuluh mil utara Yerusalem. Di sini 
abraham membangun altarnya pada 
waktu tibanya dia pertama kali di kanaan  
(kej. 12:8; 13:3). Di sini Yakub melihat da
lam penglihatan sebuah tangga yang men
jangkau sampai ke langit (kej. 28:10–19). 
Itu adalah juga sebuah tempat kudus 
pada masa Samuel (1 Sam. 7:16; 10:3).

BeTLeheM
Sebuah kota kecil berlokasi lima mil se
latan Yerusalem. Dalam bahasa Ibrani, 
Betlehem berarti “rumah roti”; juga dise
but Efrata, artinya “subur.” Yesus kristus 
lahir di Betlehem (Mi. 5:1; Mat. 2:1–8). Itu 
adalah tempat penguburan rahel (kej. 
35:19; 48:7).
rut dan Boas tinggal di sana, rut 1:22. 
Samuel mengurapi Daud di sana, 1 Sam. 
16:1–13; 17:12, 15; 20:6, 28. Herodes telah 
membunuh anakanak di sana, Mat. 2:16. 

BiLAngAn. Lihat juga Pentateus
kitab keempat dalam Perjanjian Lama. 
Musa menulis kitab Bilangan. kitab 

Bilangan menuturkan cerita tentang per
jalanan Israel dari Gunung Sinai ke 
Datar an Moab di perbatasan kanaan.  
Salah satu pelajaran penting yang diajar
kannya adalah bahwa umat allah mesti 
berjalan dengan iman, memercayai jan
jijanjiNya, jika mereka berniat untuk  
melanjutkan dengan berhasil. Itu menu
turkan kem bali hukuman allah terhadap  
Israel kar ena ketidakpatuhan dan menye
diakan informasi tentang hukumhukum 
Israel. Nama kitab tersebut berasal dari 
menonjolnya angkaangka sensus (Bil. 
1–2, 26).

Pasal 1–10 menceritakan tentang per
siapan bangsa Israel untuk keberangkat
 an dari Sinai. Pasal 11–14 menguraikan 
per gerakan itu sendiri, pengutusan ma
tamata ke kanaan, dan penolakan Israel 
untuk memasuki tanah terjanjikan.  
Pasal 15–19 mencatat berbagai hukum dan 
pe ristiwaperistiwa sejarah. Pasal 20–36 
adalah sejarah tentang tahun terakhir 
bangsa tersebut di padang belantara.

BiLeAM
Seorang nabi dalam Perjanjian Lama yang 
ingin mengutuk Israel karena uang. Dia 
diperintahkan oleh tuhan untuk tidak 
mengutuk Israel (Bil. 22–24).
keledai Bileam menolak untuk berjalan 
maju karena seorang malaikat berdiri di 
jalannya, Bil. 22:22–35. 

BoAS. Lihat juga rut
Suami rut (rut 4:9–10); kakek buyut 
Daud, raja Israel (rut 4:13–17); dan lelu
hur kristus, raja Segala raja (Luk. 3:32).

BrighAM Young
rasul awal pada dispensasi ini dan Presi
den Gereja Yesus kristus dari Orang
Orang Suci Zaman akhir yang kedua. 
Dia memimpin para Orang Suci ke arah 
barat dari Nauvoo, Illinois, ke Lembah 
Salt Lake dan adalah kolonis hebat di 
amerika Serikat sebelah barat.
Brigham Young dipanggil untuk men
jadi Presiden atas Dua Belas rasul, 
A&P 124:127. Brigham Young dipuji 
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atas kerjanya dan dibebaskan dari per
jalanan ke luar daerah di masa depan, 
A&P 126. tuhan memberi petunjuk ke
pada Brigham Young bagaimana meng
atur para Orang Suci untuk perjalanan 
mereka ke arah barat, A&P 136. Brigham 
Young ada di antara yang pilihan di  
dunia roh, A&P 138:53. 

BroTher. Lihat Saudara LakiLaki

BuAh PerTAMA
Hasil panen pertama yang dikumpulkan 
dalam suatu musim. Pada masa Perjan
jian Lama, itu dipersembahkan kepada 
tuhan (Im. 23:9–20). Mereka yang me
nerima Injil dan bertahan sampai akhir 
dalam kesetiaan adalah secara simbolis 
buah pertama, karena mereka kepunyaan 
allah.
Mereka yang mengikuti anak Domba ke 
mana pun Dia pergi adalah buahbuah 
pertama bagi allah, Why. 14:4. Mereka 
yang akan pertama turun bersama kristus 
adalah buahbuah pertama, A&P 88:98. 

BuAh TerLArAng. Lihat Eden, 
kejatuhan adam dan Hawa

BuKiT CuMorAh. Lihat juga 
Joseph Smith, Jr.; kitab Mormon; 
Moroni, Putra Mormon.

Sebuah bukit kecil yang berlokasi di sebe
lah barat New York, amerika Serikat. Di 
sini nabi zaman dahulu yang bernama 
Moroni menyembunyikan lempengan
lempengan emas yang memuat sebagian 
catatan tentang bangsa Nefi dan bangsa 
Yared. Joseph Smith diarahkan ke bukit 
ini pada tahun 1827 oleh Moroni yang di
bangkitkan untuk memperoleh lempeng
anlempengan ini dan menerjemahkan 
sebagian darinya. terjemahan ini adalah 
kitab Mormon.
Orangorang Nefi berkumpul di kumora, 
Morm. 6:2–4. kumora adalah di suatu 
tanah dengan banyak perairan, Morm. 
6:4. Mormon menyembunyikan catatan
catatan di Bukit kumora, Morm. 6:6. Se
mua selain dua puluh empat orang Nefi 
dibunuh di kumora, Morm. 6:11. kita 

mendengar kabar baik dari Cumorah, 
A&P 128:20. Joseph Smith mengambil 
lempenganlempengan dari Bukit Cumo
rah, JS—S 1:42, 50–54, 59. 

BuKiT ZAiTun. Lihat juga 
Getsemani

Sebuah bukit di timur Lembah kidron,  
timur Yerusalem. Di lerenglereng sebelah 
baratnya, dekat bagian bawah, adalah ta
man Getsemani. Betfage dan Betania ber
lokasi di puncak dan lereng timur. Bukit 
ini adalah tempat dari banyak peristiwa 
dalam alkitab (Mat. 24:3) dan juga akan 
menjadi tempat penting dalam peristiwa
peristiwa zaman akhir (Za. 14:3–5; a&P 
45:48–54; 133:20).

BuMi. Lihat juga Dunia; Penciptaan
Planet yang di atasnya kita tinggal, di
ciptakan oleh allah melalui Yesus kristus 
untuk digunakan oleh manusia selama 
percobaan fananya. takdir akhirnya ada
lah untuk dimuliakan dan dipermuliakan 
(a&P 77:1–2; 130:8–9). Bumi akan men
jadi warisan kekal bagi mereka yang te
lah hidup layak akan kemuliaan selestial 
(a&P 88:14–26). Mereka akan menikmati 
hadirat Bapa dan Putra (a&P 76:62).
Diciptakan untuk manusia: allah mem
berikan manusia kekuasaan atas bumi, 
Kej. 1:28 (Musa 2:28). Bumi adalah milik 
tuhan, Kel. 9:29 (Mzm. 24:1). tuhan te
lah memberikan bumi kepada anakanak 
manusia, Mzm. 115:16. aku telah menja
dikan bumi dan menciptakan manusia di 
atasnya, Yes. 45:12. Melalui kuasa firman
Nya manusia datang ke atas bumi, Yakub 
4:9. Bumi akan diberikan kepada mereka 
yang telah mengambil roh kudus untuk 
pembimbing mereka, A&P 45:56–58 (a&P 
103:7). Mereka yang telah mematuhi In
jil diberi pahala dengan apa yang baik 
dari bumi, A&P 59:3. Yang miskin dan 
yang lembut hati di bumi akan mewarisi
nya, A&P 88:17 (Mat. 5:5; 3 Ne. 12:5). kita 
akan membuat sebuah bumi, dan kita 
akan menguji mereka, Abr. 3:24–25. 
Keberadaan yang hidup: Bumi tetap ting
gal selamanya, Pkh. 1:4. Laut kaca ada
lah bumi dalam keadaannya yang 
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dikuduskan, baka, dan kekal, A&P 77:1. 
Bumi mesti dikuduskan dan dipersiapkan 
bagi kemuliaan selestial, A&P 88:18–19. 
Bumi berduka nestapa dengan nyaring, 
Musa 7:48. 
Terbaginya bumi: Biarlah perairan dikum
pulkan bersama ke satu tempat, Kej. 
1:9. Pada masa Peleg bumi terbagi, Kej. 
10:25. Setelah air surut, itu menjadi ta
nah pilihan, eter 13:2. Bumi akan men
jadi seperti adanya sebelum terbagi, A&P 
133:24. 
Pembersihan bumi: Hujan turun ke atas 
bumi selama empat puluh hari, Kej. 7:4. 
Bumi dicadangkan bagi api pada hari 
penghakiman, 2 Ptr. 3:7. Setelah hari ini 
datanglah pembakaran, A&P 64:24. Bumi 
berhasrat untuk dibersihkan dari keko
toran, Musa 7:48. 
Keadaan terakhir bumi: Bumi akan digu
lung bagaikan suatu gulungan perkamen 
dan berlalu, 3 ne. 26:3 (a&P 29:23). akan 
ada suatu langit yang baru dan suatu 
bumi yang baru, eter 13:9 (a&P 29:23). 
Laut kaca adalah bumi dalam keadaan
nya yang dikuduskan, baka, dan kekal, 
A&P 77:1. Bumi mesti dikuduskan dan di
persiapkan bagi kemuliaan selestial, A&P 
88:18–19. Bumi ini akan dijadikan seperti 
kristal dan akan menjadi sebuah Urim 
dan tumim, A&P 130:8–9. Selama seribu 
tahun bumi akan beristirahat, Musa 7:64. 
Bumi akan diperbarui, PK 1:10. 

CeMBuru, KeCeMBuruAn. Lihat 
juga Iri

Sebagaimana digunakan dalam tulisan 
suci, kata cemburu memiliki dua arti: (1) 
kuat hati serta memiliki perasaan yang 
sensitif dan dalam tentang seseorang atau 
sesuatu, dan (2) iri hati akan seseorang 
atau curiga bahwa orang lain akan mem
peroleh keuntungan.
Memiliki perasaan yang kuat: aku tuhan 
adalah seorang allah yang cemburu,  
Kel. 20:5 (Ul. 5:9; 6:15; Mosia 11:22).  
aku akan cemburu untuk nama ku
dusku, Yeh. 39:25. aku cemburu untuk 
Yerusalem dan untuk Sion, Za. 1:14. 
Iri hati atau curiga: kecemburuan adalah 

amukan seorang lakilaki, Ams. 6:32–35. 
akis mulai menjadi cemburu terhadap 
putranya, eter 9:7. Lucuti dirimu dari ke
cemburuan dan rasa takut, A&P 67:10. 

dAging. Lihat juga Badani; Fana, 
kefanaan; Manusia alami; tubuh

Daging memiliki beberapa arti: (1) jaring
an lunak yang membentuk tubuh umat 
manusia, hewan, unggas, atau ikan; (2) 
kefanaan; atau (3) sifat jasmani atau ba
dani manusia.
Jaringan tubuh: Hewan akan menjadi 
makanan bagimu, Kej. 9:3. Hewan hen
daknya tidak dibunuh dengan tidak 
perlu, TJS, kej. 9:10–11 (a&P 49:21). He
wan dan unggas adalah bagi manusia 
untuk dimakan dan digunakan sebagai 
pakaian, A&P 49:18–19 (a&P 59:16–20). 
kita hendaknya memakan daging de
ngan hemat, A&P 89:12–15. 
Kefanaan: Yesus adalah satusatunya Yang 
Diperanakkan oleh Bapa ke dalam ke
fanaan, Yoh. 1:14 (Mosia 15:1–3). adam 
menjadi daging pertama, Musa 3:7. 
Sifat badani manusia: terkutuklah orang 
yang menjadikan daging lengannya, Yer. 
17:5. roh menurut, tetapi daging lemah, 
Mrk. 14:38. Nafsu daging bukanlah dari 
Bapa, 1 Yoh. 2:16. Nefi penuh dukacita 
karena daging dan kedurhakaannya, 
2 ne. 4:17–18, 34. Jangan memperda
maikan dirimu dengan iblis dan daging, 
2 ne. 10:24. 

dAMAi, KedAMAiAn. Lihat juga 
Istirahat; Milenium; Pendamai

Dalam tulisan suci, damai dapat berarti 
kebebasan dari konflik dan kekacauan 
atau ketenangan serta penghiburan bati
niah yang lahir dari roh yang allah beri
kan kepada para Orang SuciNya yang 
setia.
Kebebasan dari konflik dan kekacauan: Dia 
menjadikan peperangan berhenti, Mzm. 
46:10. tidak juga mereka akan belajar 
perang lagi, Yes. 2:4. Hiduplah dengan 
damai bersama semua orang; janganlah 
membalas bagi dirimu, rm. 12:18–21. 
Masih ada damai di negeri itu, 4 ne. 1:4, 
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15–20. tampiklah perang dan permak
lumkanlah perdamaian, A&P 98:16. ang
katlah panji perdamaian, A&P 105:39. 
Damai dari Allah kepada yang patuh: Juru
selamat akan disebut Pangeran Damai, 
Yes. 9:5. tidak ada damai bagi yang jahat, 
Yes. 48:22. ada bala tentara surgawi, me
muji allah dan mengatakan, kemuliaan 
bagi allah di tempat yang paling tinggi, 
dan di atas bumi ada damai, Luk. 2:13–14. 
Damai aku tinggalkan bersamamu, Yoh. 
14:27. Damai allah melampaui segala pe
ngertian, flp. 4:7. rakyat raja Benyamin 
menerima kedamaian suara hati, Mosia 
4:3. Betapa indah di atas gununggunung 
kaki mereka yang memberitakan keda
maian, Mosia 15:14–18 (Yes. 52:7). alma 
berseru kepada tuhan dan menemukan 
kedamaian, Alma 38:8. rohroh dari yang 
saleh diterima ke dalam keadaan yang da
mai, Alma 40:12. apakah aku tidak mem
firmankan kedamaian pada pikiranmu 
mengenai masalah ini?, A&P 6:23. Ber
jalanlah dalam kelembutan hati rohku, 
dan kamu akan merasakan kedamaian di 
dalam aku, A&P 19:23. Dia yang melaku
kan pekerjaan kebenaran akan menerima 
kedamaian, A&P 59:23. kenakanlah pada 
dirimu ikatan kasih amal, yang adalah 
ikatan kesempurnaan dan kedamaian, 
A&P 88:125. Putraku, kedamaian bagi 
jiwamu, A&P 121:7. Mendapati ada ke
damaian yang lebih besar, aku mencari  
berkatberkat leluhur, Abr. 1:2. 

dAMBA, MendAMBAKAn. Lihat 
juga Iri

Sebagaimana digunakan dalam tulisan 
suci, mendambakan adalah merasa iri  
terhadap seseorang atau memiliki hasrat 
yang berlebihan untuk sesuatu.
Janganlah engkau mendambakan, Kel. 
20:17 (Ul. 5:21; Mosia 13:24; a&P 19:25). 
Dia yang membenci keserakahan akan 
memperpanjang masa hidupnya, Ams. 
28:16. Mereka mendambakan ladangla
dang dan mengambilnya, Mi. 2:2. Ber
hatihatilah terhadap keserakahan, Luk. 
12:15. Hukum berkata, Janganlah eng
kau mendambakan, rm. 7:7. Pada zaman 
terakhir, manusia akan menjadi serakah, 

2 Tim. 3:1–2. ketika Laban melihat harta 
milik kami, dia bernafsu terhadapnya, 
1 ne. 3:25. Janganlah engkau mendam
bakan harta milikmu sendiri, A&P 19:26. 
Berhentilah menjadi serakah, A&P 88:123. 
Janganlah mendambakan apa yang ada
lah milik saudaramu, A&P 136:20. 

dAMSYiK
Sebuah kota kuno di aram.

Damsyik berada di atas dataran yang 
subur di pinggir gurun dan diairi dengan 
baik oleh Sungai Barada. Itu kerap kali 
disebutsebut dalam tulisan suci (bera
wal dengan kej. 15:2). Paulus berada da
lam perjalanan ke Damsyik ketika tuhan 
yang dibangkitkan menampakkan diri 
kepadanya (kis. 9:1–27; 22:5–16; 26:12–20; 
2 kor. 11:32–33).

dAn. Lihat juga Israel; Yakub, Putra 
Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra Yakub 
dan Bilha, hamba perempuan rahel (kej. 
30:5–6).
Suku Dan: Untuk berkat Yakub terha
dap Dan, lihat kejadian 49:16–18. Untuk 
berkat Musa terhadap suku Dan, lihat 
Ulang an 33:22. Setelah mereka bermukim 
di kanaan, suku Dan menerima bidang 
tanah yang kecil tetapi sangat subur (Yos. 
19:40–48). Mereka mengalami banyak  
kesulitan melindunginya terhadap orang
orang amori (Hak. 1:34) dan terhadap 
orangorang Filistin (Hak. 13:2, 25; 18:1). 
Sebagai akibatnya, orangorang Dan pin
dah ke utara Palestina (Hak. 18), di sekitar  
Lais, dan menamai kembali kota itu  
yaitu Dan. kota ini terkenal sebagai batas  
sebelah utara Palestina, yang terbentang 
“dari Dan bahkan ke Bersyeba.”

dAnieL
Sosok utama kitab Daniel dalam Perjan
jian Lama; nabi allah dan pria dengan 
iman yang besar.

tidak ada yang diketahui tentang 
orang tuanya, walaupun dia tampaknya  
adalah keturunan rajani (Dan. 1:3). 
Dia ditawan ke Babilon, di mana dia 
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menerima nama Beltsazar (Dan. 1:6–7). 
Daniel dan tiga tawanan yang lain me
nolak makan an raja karena alasan keaga
maan (Dan. 1:8–16).

Daniel memikat hati Nebukadnezar 
dan Darius melalui kuasanya untuk me
nafsirkan mimpi (Dan. 2; 4). Dia juga 
membaca dan menafsirkan tulisan ta
ngan pada tembok (Dan. 5). Musuhnya 
berkomplot melawannya, dan dia dilem
parkan ke dalam liang singa, tetapi tuhan 
melindungi nyawanya (Dan. 6).
Kitab Daniel: kitab ini memiliki dua ba
gian: pasal 1–6 adalah ceritacerita ten
tang Daniel dan tiga rekannya; pasal 7–12 
adalah penglihatanpenglihatan kenabian 
yang Daniel saksikan. kitab ini mengajar
kan pentingnya menjadi benar terhadap  
allah dan mengilustrasikan bahwa  
tuhan memberkati yang setia.

Sumbangan utama dari kitab ini ada
lah penafsiran mimpi raja Nebukadne
zar. Dalam mimpi tersebut, kerajaan 
allah pada zaman terakhir digambarkan 
sebagai sebuah batu yang terpenggal dari 
gunung. Batu itu akan bergulir sampai 
itu memenuhi seluruh bumi (Dan. 2; lihat 
juga a&P 65:2).

dArAh. Lihat juga kurban; 
Pendamaian; Yesus kristus

Dianggap oleh bangsa Israel kuno dan 
banyak kebudayaan dewasa ini seba
gai inti kehidupan atau tenaga vital dari 
semua daging. Pada zaman Perjanjian 
Lama tuhan melarang Israel untuk me
makan darah sebagai makanan (Im. 3:17; 
7:26–27; 17:10–14).

kuasa pendamaian dari suatu pengur
banan adalah dalam darahnya karena  
darah dianggap penting bagi kehidupan. 
Pengurbanan hewan dalam Perjanjian 
Lama adalah suatu simbol akan pengur
banan besar yang belakangan dilaksana
kan oleh Yesus kristus (Im. 17:11; Musa 
5:5–7). Darah pendamaian Yesus kristus 
membersihkan yang bertobat dari dosa 
(1 Yoh. 1:7).
PeluhNya seakanakan adalah tetesan
tetesan darah yang hebat, Luk. 22:44. kita 

dikuduskan melalui penumpahan darah 
kristus, ibr. 10:1–22. Darah keluar dari 
setiap pori, Mosia 3:7 (a&P 19:18). Da
rah tuhan ditumpahkan untuk pengam
punan akan dosadosa, A&P 27:2. Yesus 
mendatangkan suatu pendamaian yang 
sempurna melalui penumpahan darah
Nya, A&P 76:69. Melalui darah kamu  
dikuduskan, Musa 6:60. 

dAriuS. Lihat juga Babel
Dalam Perjanjian Lama, raja Madai yang 
memerintah di Babilon setelah kematian 
Belsyazar (Dan. 6:1; 6:10, 26–29; 9:1; 11:1).

dATAng. Lihat juga Murid; Patuh, 
kepatuhan

Dalam tulisan suci, mendekat kepada  
seseorang dengan mengikuti atau mema
tuhi, seperti dalam ungkapan “datanglah 
kepada kristus, dan disempurnakanlah 
di dalam Dia” (Moro. 10:32).
Condongkan telingamu, dan datanglah 
kepadaku, Yes. 55:3. Datanglah kepa
daku, kamu semua yang letih lesu, Mat. 
11:28. Biarkanlah anak kecil datang kepa
daku, Mat. 19:14. Jika siapa pun akan 
mengikutiku, biarlah dia menyangkal 
dirinya, Luk. 9:23. Dia yang datang kepa
daku tidak akan pernah kelaparan, Yoh. 
6:35. kristus mengajak semua orang un
tuk datang kepadaNya, 2 ne. 26:33. Da
tanglah kepadaku dan diselamatkan, 
3 ne. 12:20. Datanglah kepada kristus, 
Moro. 10:32. ajaklah semua orang un
tuk datang kepada kristus, A&P 20:59. 
Datanglah kepadaku, dan jiwamu akan 
hidup, A&P 45:46. 

dAud. Lihat juga Batsyeba; Mazmur
Seorang raja Israel kuno dalam Perjan
jian Lama.

Daud adalah putra Isai dari suku  
Yehuda. Dia adalah pemuda berani yang 
membunuh singa, beruang, dan manusia  
raksasa Filistin, Goliat (1 Sam. 17). Daud 
dipilih dan diurapi untuk menjadi raja  
Israel. Seperti Saul, pada masa dewasanya  
dia bersalah akan tindakan kejahatan be
sar, tetapi, tidak seperti Saul, dia mampu 
melakukan penyesalan sejati. Dia oleh 
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karena itu dapat memperoleh pengam
punan, kecuali dalam pembunuhan Uria  
(a&P 132:39). kehidupannya dapat 
diba gi ke dalam empat bagian: (1) di 
Betlehem, di mana dia adalah gembala 
(1 Sam. 16–17); (2) di sidang balairung 
raja Saul (1 Sam. 18–19:18); (3) sebagai 
pelarian (1 Sam. 19:18–2 Sam. 1:27); (4)  
sebagai raja atas Yehuda di Hebron 
(2 Sam. 2–4), dan belakangan sebagai raja 
atas seluruh Israel (2 Sam. 5–1 raj. 2:11).

Dosa perzinaan Daud dengan Batsyeba 
diikuti oleh serangkaian nasib buruk 
yang merusak dua puluh tahun terakhir 
dari kehidupannya. Bangsa tersebut se
cara keseluruhan makmur selama masa 
pemerintahannya, tetapi Daud sendiri 
menderita dari akibat dosadosanya. 
ada perseteruan keluarga terusmene
rus, yang, dalam perkara absalom dan 
adonia, berakhir dengan pemberon
takan terbuka. Insideninsiden ini ada
lah penggenapan dari pernyataan Natan 
sang nabi ke atas Daud karena dosanya 
(2 Sam. 12:7–13).

terlepas dari bencanabencana ini, pe
merintahan Daud adalah yang paling ge
merlap dalam sejarah Israel, karena (1) 
dia mempersatukan sukusuku ke dalam 
satu bangsa, (2) dia memperoleh kepemi
likan yang tak terbantahkan atas negeri 
itu, (3) dia mendasarkan pemerintahan 
pada agama sejati sehingga kehendak  
allah adalah hukum Israel. karena alasan 
ini, pemerintahan Daud belakangan di
anggap sebagai zaman keemasan bangsa 
tersebut dan perlambang dari zaman 
yang lebih mulia ketika Mesias akan da
tang (Yes. 16:5; Yer. 23:5; Yeh. 37:24–28).

kehidupan Daud mengilustrasikan 
perlunya bagi semua orang untuk berta
han dalam kesalehan sampai akhir. Se
waktu muda, dia dikatakan sebagai orang 
yang “berkenan di hati” tuhan (1 Sam. 
13:14); sewaktu dia dewasa, dia berbicara 
melalui roh dan memperoleh banyak 
wahyu. tetapi dia membayar harga yang 
mahal untuk ketidakpatuh annya pada 
perintahperintah allah (a&P 132:39).

dAvid WhiTMer
Pemimpin awal di dalam Gereja yang 
dipulihkan dan salah seorang dari tiga 
Saksi akan asal usul dan kebenaran penuh  
ilahi kitab Mormon (a&P 14, 17–18). 
tuhan memberinya petunjuk pribadi da
lam ajaran dan Perjanjian 14 serta 30:1–4.

dAvid W. PATTen
anggota dari kuorum Dua Belas rasul 
pertama yang dipilih pada dispensasi za
man akhir. David Patten adalah martir 
pertama Gereja yang dipulihkan, sete
lah terbunuh dalam pertempuran Sungai 
Crooked di Missouri pada tahun 1838.
Dipanggil untuk membereskan urusan
nya dan melaksanakan suatu misi, A&P 
114:1. Diambil bagi tuhan, A&P 124:19, 
130. 

deBorA
Dalam Perjanjian Lama, nabiah yang 
menghakimi Israel dan mendorong Barak 
melawan orangorang kanaan (Hakim
Hakim 4). Nyanyian Debora dan Barak 
merayakan pembebasan Israel dari pena
wanan (HakimHakim 5).

deLiLA. Lihat juga OrangOrang 
Filistin

Seorang wanita Filistin dalam Perjanjian 
Lama yang menipu dan mengkhianati 
Simson (Hak. 16).

derAAn. Lihat Penderaan

deSAK, deSAKAn. Lihat juga roh 
kudus

Didorong dengan kuat untuk melaku
kan atau tidak melakukan sesuatu, khu
susnya melalui pengaruh dan kuasa roh 
kudus.
Semangat di dalam diriku mendesakku, 
Ayb. 32:18. kasih kristus mendesak kita, 
2 Kor. 5:14. aku didesak oleh roh bahwa 
aku hendaknya membunuh Laban, 1 ne. 
4:10. roh mendesakku, Alma 14:11. aku 
didesak menurut perjanjian, Alma 60:34. 
amaron, didesak oleh roh kudus, me
nyembunyikan catatancatatan itu, 4 ne. 
1:48. apa yang datang dari atas mesti  
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diucapkan dengan desakan dari roh, 
A&P 63:64. 

deSAS-deSuS. Lihat juga Gosip; 
Pembicaraan Jahat

Setan menyebarkan desasdesus dan 
perselisihan—kadangkadang berdasar
kan sebagian pada kebenaran—untuk  
memalingkan orangorang melawan  
allah dan segala yang baik (Hel. 16:22; 
JS—S 1:1). Salah satu tanda kedatangan 
kedua Yesus kristus adalah bahwa orang
orang akan berbicara mengenai peperang
an dan desasdesus tentang peperangan 
(Mat. 24:6; a&P 45:26; JS—M 1:23).

deSereT. Lihat juga OrangOrang 
Yared

Dalam kitab Mormon, suatu kata bahasa 
Yared yang artinya “lebah madu” (Eter 
2:3).

deWAn duA BeLAS. Lihat rasul

deWAn Tinggi
Dewan dua belas imam tinggi.

Pada masa awal Gereja yang dipulih
kan, istilah dewan tinggi merujuk pada 
dua badan pengatur yang berbeda: (1) 
kuorum Dua Belas rasul Gereja (a&P 
107:33, 38); dan (2) dewan tinggi yang 
melayani di dalam tiap pasak (a&P 102; 
107:36).

diAKen. Lihat juga Imamat Harun
Pemanggilan dalam pelayanan Gereja 
pada masa rasul Paulus (Flp. 1:1; 1 tim. 
3:8–13) dan jabatan dalam Imamat Harun 
(a&P 20:38, 57–59; 84:30, 111; 107:85).

diLAhirKAn dAri ALLAh. Lihat 
Dilahirkan kembali

diLAhirKAn KeMBALi. Lihat 
juga anakanak kristus; Baptis, 
Baptisan; Diperanakkan; Insaf, 
keinsafan; Manusia alami; Putra 
dan Putri allah

Memiliki roh tuhan menyebabkan suatu 
perubahan dahsyat dalam hati seseorang 
sehingga dia tidak memiliki lagi has
rat untuk melakukan yang jahat, tetapi 

sebaliknya berhasrat untuk mencari apa 
yang dari allah.
aku akan menempatkan roh yang baru 
di dalam dirimu, Yeh. 11:19 (Yeh. 18:31; 
36:26). Mereka yang percaya pada nama 
kristus dilahirkan, bukan dari darah, 
tetapi dari allah, Yoh. 1:12–13. kecuali 
seseorang dilahirkan melalui air dan me
lalui roh, dia tidak dapat masuk ke da
lam kerajaan allah, Yoh. 3:3–7. kita dapat 
dilahirkan kembali melalui firman allah, 
1 Ptr. 1:3–23. Barang siapa dilahirkan dari 
allah tidak berlanjut dalam dosa, TJS, 
1 Yoh. 3:9. karena apa pun yang dilahir
kan dari allah mengatasi dunia, 1 Yoh. 
5:4. Mereka yang dilahirkan dari kristus 
membuat perjanjian dengan allah, Mosia 
3:19; 5:2–7. Semua orang mesti dilahir
kan kembali; ya, dilahirkan dari allah,  
Mosia 27:25–26 (alma 5:49). apakah 
kamu secara rohani telah dilahirkan dari 
allah? Alma 5:12–19. Jika kamu tidak  
dilahirkan kembali, kamu tidak dapat 
mewarisi kerajaan surga, Alma 7:14.  
Barang siapa percaya pada firmanku 
akan dilahirkan dariku, bahkan dari air 
dan dari roh, A&P 5:16. kamu mesti dila
hirkan kembali ke dalam kerajaan surga,  
Musa 6:59. 

diPerAnAKKAn. Lihat juga 
anakanak kristus; anak tunggal; 
Dilahirkan kembali; Putra dan 
Putri allah

Dilahirkan. Memperanakkan adalah 
melahirkan, menurunkan, atau menda
tangkan kehidupan. Dalam tulisan suci, 
katakata ini sering digunakan dengan 
arti dilahirkan dari allah. Walaupun 
Yesus kristus adalah satusatunya anak 
yang diperanakkan oleh Bapa dalam ke
fanaan, semua orang bisa secara rohani 
diperanakkan oleh kristus dengan me
nerimaNya, mematuhi perintahperin
tahNya, dan menjadi orangorang baru 
melalui kuasa roh kudus.
Hari ini telah aku peranakkan engkau, 
Mzm. 2:7 (kis. 13:33; Ibr. 1:5–6; 5:5). ke
muliaanNya adalah dari anak tung
gal Bapa, Yoh. 1:14 (2 Ne. 25:12; alma 
12:33–34; a&P 76:23). allah demikian 
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mengasihi dunia sehingga Dia membe
rikan Putra tunggalNya, Yoh. 3:16 (a&P 
20:21). kristus telah secara rohani mem
peranakkan umatNya, Mosia 5:7. Me
reka yang diperanakkan melalui tuhan 
adalah Gereja anak Sulung, A&P 93:22. 

diSPenSASi. Lihat juga Imamat; 
Injil; kuncikunci Imamat; 
Pemulihan Injil

Suatu dispensasi Injil adalah periode 
waktu yang di dalamnya tuhan memiliki 
setidaknya satu orang hamba yang ber
wenang di atas bumi yang menyandang 
kuncikunci imamat kudus.

adam, Henokh, Nuh, abraham, Musa, 
Yesus kristus, Joseph Smith, dan yang 
lain masingmasing telah memulai suatu 
dispensasi Injil yang baru. ketika tuhan 
mengorganisasi suatu dispensasi, Injil di
ungkapkan sekali lagi sehingga orang
orang dari dispensasi itu tidak harus 
bergantung pada dispensasidispensasi 
yang lalu untuk pengetahuan akan ren
cana keselamatan. Dispensasi yang di
mulai oleh Joseph Smith dikenal sebagai 
“dispensasi kegenapan zaman.”
allah surga mendirikan suatu kerajaan, 
dan. 2:44 (a&P 65). Pada zaman terakhir  
aku akan mencurahkan rohku ke atas 
semua daging, Kis. 2:17 (Yl. 2:28). Surga 
mesti menerima kristus sampai masa pe
mulihan segala sesuatu, Kis. 3:21. Pada 
dispensasi kegenapan zaman, allah akan 
mengumpulkan bersama segala sesuatu 
di dalam kristus, ef. 1:10. aku akan mene
gakkan gerejaku di antara mereka, 3 ne. 
21:22. tuhan memercayakan kuncikunci 
kerajaanNya dan suatu dispensasi Injil 
untuk zaman terakhir, A&P 27:13. kun
cikunci dispensasi ini dipercayakan ke 
dalam tanganmu, A&P 110:12–16. Semua 
kunci dari dispensasidispensasi yang 
lalu telah dipulihkan pada dispensasi  
kegenapan zaman, A&P 128:18–21. 

doA. Lihat juga amin; Ibadat; 
Meminta; Merenungkan

Suatu komunikasi khidmat dengan  
allah ketika seseorang berterima kasih  
dan meminta berkatberkat. Doa ditujukan  

kepada Bapa Surgawi kita dalam nama 
Yesus kristus. Doa dapat diucapkan de
ngan bersuara atau dengan hening.  
Pikiran seseorang bisa juga menjadi  
doa jika itu diarahkan kepada allah. Nya
nyian orang saleh bisa menjadi doa bagi 
allah (a&P 25:12).

Maksud dari doa bukanlah untuk 
mengubah kehendak allah, tetapi untuk 
memperoleh bagi diri kita dan bagi yang 
lain berkatberkat yang telah allah rela 
berikan, tetapi yang mesti kita minta su
paya mendapatkannya.

kita berdoa kepada Bapa dalam nama 
kristus (Yoh. 14:13–14; 16:23–24). kita 
benarbenar dapat berdoa dalam nama 
kristus ketika keinginan kita adalah ke
inginan kristus (Yoh. 15:7; a&P 46:30). 
kita kemudian meminta untuk apa yang 
benar dan dengan demikian mungkin 
untuk allah kabulkan (3 Ne. 18:20). Se
bagian doa tetap tak terjawab karena  
itu sama sekali tidak mewakili hasrat  
kristus tetapi malah lahir dari sifat 
memen tingkan diri manusia (Yak. 4:3;  
a&P 46:9). tentunya, jika kita meminta 
kepada allah untuk apa yang tidak benar, 
itu akan berbalik bagi penghukuman kita 
(a&P 88:65).
Pada waktu itu mulailah orangorang me
manggil nama tuhan, Kej. 4:26. Di tempat 
altar, abraham memanggil nama tuhan, 
Kej. 13:4. Hamba abraham berdoa untuk 
pertolongan dalam menemukan seorang 
istri bagi Ishak, Kej. 24:10–19. Jangan 
sampai allah membiarkan bahwa aku 
akan berdosa terhadap tuhan dengan ber
henti berdoa bagimu, 1 Sam. 12:23. tuhan 
mendengar doa dari yang saleh, Ams. 
15:29. kamu akan menemukanku, ketika 
kamu akan mencariku dengan segenap 
hatimu, Yer. 29:12–13. Berdoalah bagi me
reka yang dengan menghina memanfaat
kanmu, Mat. 5:44 (Luk. 6:28; 3 Ne. 12:44). 
Berdoalah kepada Bapamu yang berada 
di tempat tersembunyi, Mat. 6:5–8 (3 Ne. 
13:5–8). Menurut cara ini oleh karena itu 
berdoalah kamu, Mat. 6:9–13 (Luk. 11:2; 
3 Ne. 13:9). Mintalah, dan akan diberikan 
bagimu, Mat. 7:7 (3 Ne. 14:7; a&P 4:7;  
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6:5;  66:9) .  Yesus pergi  ke gunung  
menyendiri untuk berdoa, Mat. 14:23. 
Berjaga dan berdoalah, agar kamu  
tidak masuk ke dalam godaan, Mat. 26:41 
(Mrk. 14:38; 3 Ne. 18:15–18; a&P 31:12). 
Biarlah dia meminta dalam iman, tidak 
bimbang, Yak. 1:5–6 (a&P 42:68; 46:7). 
Doa yang kuat dari orang yang saleh 
berfaedah banyak, Yak. 5:16. Simaklah 
roh yang mengajari orang untuk berdoa, 
2 ne. 32:8–9. aku berseru kepadaNya 
dalam doa yang amat kuat, enos 1:4. aku 
telah berpuasa dan berdoa berharihari, 
Alma 5:45–46 (alma 26:22). Mereka telah 
memberikan diri mereka sendiri pada ba
nyak doa, dan puasa, Alma 17:3. apakah 
kamu ingat apa yang Zenos katakan me
ngenai doa atau ibadat?, Alma 33:3. ren
dahkanlah hatimu, dan teruslah dalam 
doa, Alma 34:18–27. Berundinglah de
ngan tuhan dalam segala perbuatanmu, 
Alma 37:37. kamu mesti selalu berdoa 
kepada Bapa dalam namaku, 3 ne. 
18:19–20. Berdoalah dalam keluargamu, 
3 ne. 18:21. Yesus berdoa kepada Bapa, 
3 ne. 19:31–34 (Yoh. 17; 3 Ne. 18:16). Dia 
memerintahkan mereka agar mereka hen
daknya tidak berhenti berdoa dalam hati 
mereka, 3 ne. 20:1. Jika dia akan berdoa 
dan tidak dengan maksud yang sung
guhsungguh dari hati, itu tidak meng
untungkan dirinya apa pun, Moro. 7:6–9. 
Janganlah kamu meminta untuk apa yang 
seharusnya tidak kamu minta, A&P 8:10. 
Berdoalah selalu, agar kamu boleh keluar 
sebagai penakluk, A&P 10:5. aku me
merintahkan engkau agar engkau hen
daknya berdoa dengan bersuara seperti 
juga dalam hatimu, A&P 19:28. roh akan 
diberikan kepadamu melalui doa dengan 
iman, A&P 42:14. Pergilah ke rumah doa 
dan persembahkanlah sakaramenmu, 
A&P 59:9 (Mat. 21:13). Para orang tua 
hendaknya mengajari anakanak mereka 
untuk berdoa, A&P 68:28. tuhan allah 
mereka lambat untuk menyimak doa
doa mereka, A&P 101:7–8 (Mosia 21:15). 
Jadilah engkau rendah hati; dan tuhan 
allahmu akan memberi engkau jawaban 
terhadap doadoamu, A&P 112:10. adam 
diperintahkan untuk meminta kepada 

allah dalam nama Putra, Musa 5:8. Bapa 
dan Putra menampakkan diri kepada 
Joseph Smith sebagai jawaban terhadap 
doanya, JS—S 1:11–20. 

doA TuhAn. Lihat juga Doa
Doa yang dipanjatkan oleh Juruselamat 
bagi para muridNya yang dipakai seba
gai pola untuk segala doa (Mat. 6:9–13; 
3 Ne. 13:9–13).

doSA. Lihat juga Bersalah; Fasik; 
Jahat, kejahatan; keji, kekejian; 
kotor, kotoran; Pemberontakan; 
tidak Saleh, ketidaksalehan

ketidakpatuhan yang dikehendaki pada 
perintahperintah allah.
Dia yang menutupi dosanya tidak akan 
makmur, Ams. 28:13. Walaupun dosa
dosamu bagaikan kain kirmizi, itu akan 
menjadi seputih salju, Yes. 1:18. Pendosa 
akan mati, dan yang saleh akan dise
lamatkan, Yeh. 18. anak Domba allah 
mengambil dosadosa dunia, Yoh. 1:29. 
Dibaptislah, dan basuhlah dosadosamu, 
Kis. 22:16. Upah dosa adalah kematian, 
rm. 6:23. Bagi dia yang mengetahui un
tuk melakukan yang baik, dan tidak me
lakukannya, baginya itu adalah dosa, 
Yak. 4:17. akankah Engkau membuatku 
agar aku boleh berguncang pada penam
pakan dosa, 2 ne. 4:31. Celakalah mereka  
semua yang mati dalam dosadosa me
reka, 2 ne. 9:38. Mereka tidak dapat me
mandang dosa kecuali dengan kemuakan, 
Alma 13:12. Janganlah mengira kamu 
akan dipulihkan dari dosa pada kebaha
giaan, Alma 41:9–10. tuhan tidak dapat 
memandang dosa dengan tingkat perke
nanan yang terkecil, Alma 45:16 (a&P 
1:31). anak kecil tidak mampu berbuat 
dosa, Moro. 8:8. Untuk bertobat, manusia 
mesti mengakui dan meninggalkan dosa
dosa mereka, A&P 58:42–43. Dosa yang 
lebih besar tetap tinggal dalam dirinya 
yang tidak mengampuni, A&P 64:9. Dia 
yang berdosa terhadap terang yang lebih 
cemerlang akan menerima penghukuman 
yang lebih besar, A&P 82:3. kepada jiwa 
itu yang berdosa akanlah dosadosa yang 
terdahulu kembali, A&P 82:7. ketika kita 
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berupaya untuk menutupi dosadosa kita, 
surga menarik dirinya, A&P 121:37. 

doSA TAK TerMAAfKAn. 
Lihat juga Hujat, Penghujatan; 
Membunuh, Putra kebinasaan; 
roh kudus

Dosa menyangkal roh kudus, dosa yang 
tidak dapat diampuni.
Penghujatan terhadap roh kudus ti
dak akan diampuni bagi manusia, Mat. 
12:31–32 (Mrk. 3:29; Luk. 12:10). adalah 
tidak mungkin bagi mereka yang dija
dikan pengambil bagian roh kudus un
tuk memperbarui mereka kembali pada 
pertobatan, ibr. 6:4–6. Jika kita berdosa 
dengan sengaja setelah kita menerima pe
ngetahuan tentang kebenaran, tidak ada 
tertinggal kurban bagi dosa, ibr. 10:26. 
Jika kamu menyangkal roh kudus dan 
tahu bahwa kamu menyangkalnya, ini 
adalah dosa yang tak termaafkan, Alma 
39:5–6 (Yakub 7:19). Mereka tidak memi
liki pengampunan, setelah menyangkal 
Putra tunggal Bapa, setelah menyalibkan
Nya bagi mereka sendiri, A&P 76:30–35. 
Penghujatan terhadap roh kudus tidak 
akan diampuni, yang adalah menum
pahkan darah tak berdosa setelah kamu 
menerima perjanjianku yang baru dan 
abadi, A&P 132:26–27. 

duA BeLAS SuKu iSrAeL. Lihat 
Israel—Dua belas suku Israel

duniA. Lihat juga Babel; Bumi; Fana, 
kefanaan

Bumi; tempat pengujian bagi manusia 
fana. Secara kiasan, orangorang yang  
tidak mematuhi perintahperintah allah.
Keberadaan fana: Di dunia kamu akan 
mengalami kesukaran, Yoh. 16:33. Ja
nganlah takut sampai kematian; karena 
di dunia ini sukacitamu tidaklah penuh, 
A&P 101:36. 
Orang yang tidak mematuhi perintah-perin-
tah: aku akan menghukum dunia karena 
kejahatan mereka, Yes. 13:11 (2 Ne. 23:11). 
Jika dunia membencimu, kamu tahu 
bahwa itu membenciku sebelumnya, 
Yoh. 15:18–19. Bangunan yang besar dan 

lapang adalah kesombongan dunia, 1 ne. 
11:36. Dunia sedang menjadi matang da
lam kedurhakaan, A&P 18:6. Jagalah di
rimu tak ternoda dari dunia, A&P 59:9. 
Dia yang setia dan bertahan akan meng
atasi dunia, A&P 63:47. kamu tidak akan 
hidup menurut cara dunia, A&P 95:13. 
Akhir dunia: aku menciptakan suatu 
bumi yang baru: dan yang terdahulu ti
dak akan diingat, Yes. 65:17 (Why. 21:1; 
Pk 1:10). Pada akhir dunia ini, lalang 
akan dikumpulkan dan dibakar dalam 
api, Mat. 13:40, 49 (Mal. 4:1; Yakub 6:3). 
kebun anggurku akan aku suruh untuk 
dibakar dengan api, Yakub 5:77 (a&P 
64:23–24). tuhan akan menghancurkan 
Setan dan pekerjaannya pada akhir du
nia, A&P 19:3. Bumi akan mati, tetapi 
itu akan dihidupkan lagi, A&P 88:25–26. 
tuhan memperlihatkan kepada Henokh 
akhir dunia, Musa 7:67. 

duniA roh. Lihat Firdaus; 
kehidupan Prafana; Neraka

duSTA. Lihat juga Jujur, kejujuran; 
Menipu; Pembicaraan Jahat

komunikasi kebohongan atau ketidakbe
naran apa pun untuk tujuan penipuan.
Janganlah kamu mencuri, ataupun ber
urusan secara palsu, ataupun berdusta, 
im. 19:11. aku benci dan muak berdusta, 
Mzm. 119:163. Bibir yang berdusta ada
lah kekejian bagi tuhan, Ams. 12:22. Me
reka adalah umatku yang tidak akan 
berdusta, Yes. 63:8. Iblis adalah pendusta 
dan bapa kedustaan, Yoh. 8:44 (2 Ne. 
2:18; Eter 8:25; Musa 4:4). Engkau tidak 
berdusta kepada manusia, tetapi kepada 
allah, Kis. 5:4 (alma 12:3). Jika seseorang 
berkata, aku mengasihi allah, dan mem
benci saudaranya, dia adalah pendusta, 
1 Yoh. 4:20. Semua pendusta memperoleh 
bagian dalam kematian kedua, Why. 21:8 
(a&P 63:17). Celakalah pendusta, karena 
dia akan dibuang ke neraka, 2 ne. 9:34. 
Banyak orang akan mengajarkan ajaran 
palsu, mengatakan: berdustalah sedikit 
dan tidak ada bahaya dalam hal ini, 2 ne. 
28:8–9 (a&P 10:25). apakah kamu mem
bayangkan kamu dapat berdusta kepada 



34Eden

tuhan?, Alma 5:17. Engkau adalah allah 
kebenaran dan tidak dapat berdusta, eter 
3:12 (Bil. 23:19; 1 Sam. 15:29; tit. 1:2; Ibr. 
6:18; Enos 1:6). Dia yang berdusta dan ti
dak mau bertobat akan diusir, A&P 42:21. 
Para pendusta mewarisi kemuliaan teles
tial, A&P 76:81, 103–106. kami percaya 
mesti jujur, PK 1:13. 

eden. Lihat juga adam; Hawa
kediaman dari orang tua kita yang per
tama, adam dan Hawa (kej. 2:8–3:24; 
4:16; 2 Ne. 2:19–25; Musa 3, 4; abr. 5),  
ditandai sebagai sebuah taman, arah  
timur di Eden. adam dan Hawa dikirim 
keluar dari Eden setelah makan buah 
terlarang dan menjadi fana (Musa 4:29). 
Wahyu zaman akhir mengukuhkan la
poran alkitab tentang taman Eden. Itu 
menambahkan informasi penting bahwa 
taman itu berlokasi di tempat yang seka
rang adalah Benua amerika Utara (a&P 
116; 117:8).

edWArd PArTridge
Seorang anggota dan pemimpin awal  
Gereja setelah pemulihannya pada za
man modern. Edward Partridge melayani 
sebagai uskup pertama Gereja (a&P 36; 
41:9–11; 42:10; 51:1–18; 115; 124:19).

efrAiM. Lihat juga Israel; kitab 
Mormon; Manasye; Yusuf, Putra 
Yakub

Dalam Perjanjian Lama, putra kedua 
Yusuf dan asnat (kej. 41:50–52; 46:20). 
Bertentangan dengan cara menurut tra
disi, Efraim menerima berkat hak kesu
lungan alihalih Manasye, yang adalah 
putra yang lebih tua (kej. 48:17–20). 
Efraim menjadi leluhur suku Efraim.
Suku Efraim: Efraim diberi hak kesu
lungan di Israel (1 taw. 5:1–2; Yer. 31:9).  
Pada zaman terakhir hak istimewa dan 
tanggung jawab mereka adalah untuk 
menyandang imamat, membawa pesan 
Injil yang dipulihkan kepada dunia, dan 
mengangkat panji untuk mengumpulkan 
Israel yang terceraiberai (Yes. 11:12–13; 
2 Ne. 21:12–13).  anakanak Efraim 
akan memahkotai dengan kemuliaan  

mereka yang dari negerinegeri utara 
yang kembali pada zaman terakhir (a&P 
133:26–34).
Tongkat Efraim atau Yusuf: Sebuah catat
an tentang satu kelompok dari suku 
Efraim yang dituntun dari Yerusalem ke  
amerika kirakira tahun 600 SM. Catatan  
kelompok ini disebut tongkat Efraim 
atau Yusuf, atau kitab Mormon. Itu dan 
tongkat Yehuda (alkitab) membentuk 
kesaksian terpadu tentang tuhan Yesus 
kristus, kebangkitanNya, dan pekerjaan  
ilahiNya di antara dua segmen bani  
Israel ini.
Suatu cabang Efraim akan dipatahkan 
dan akan menuliskan satu kesaksian lagi 
tentang kristus, TJS, kej. 50:24–26, 30–31. 
tongkat Yehuda dan tongkat Yusuf akan 
menjadi satu, Yeh. 37:15–19. tulisantu
lisan Yehuda dan Yusuf akan tumbuh ber
sama, 2 ne. 3:12. tuhan berfirman kepada 
banyak bangsa, 2 ne. 29. kuncikunci 
catatan tongkat Efraim dipercayakan  
kepada Moroni, A&P 27:5. 

egiPTuS
Nama dari baik istri maupun putri Ham, 
putra Nuh. Dalam bahasa kasdim, nama 
ini menandakan Mesir, atau apa yang  
terlarang (abr. 1:23–25).

eKSKoMuniKASi. Lihat juga 
kemurtadan; Pemberontakan

Proses mengeluarkan seseorang dari  
Gereja dan menyingkirkan semua hak dan  
hak istimewa keanggotaan. Para pembesar  
Gereja mengekskomunikasi seseorang 
dari Gereja hanya ketika dia telah me
milih untuk hidup bertentangan dengan 
perintahperintah tuhan dan de ngan  
demikian telah mendiskualifikasikan  
dirinya untuk keanggotaan lebih lanjut  
di dalam Gereja.
Hati banyak orang dikeraskan, dan nama 
mereka dihapuskan, Alma 1:24 (alma 
6:3). Jika dia tidak bertobat dia tidak akan 
terbilang di antara umatku, 3 ne. 18:31 
(Mosia 26). Para pezina yang tidak berto
bat akan diusir, A&P 42:24. Dia yang ber
dosa dan tidak bertobat akan diusir, A&P 
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42:28. Prosedur diberikan untuk mem
bereskan kesulitankesulitan penting di 
dalam Gereja, A&P 102 (a&P 42:80–93). 
Uskup ditetapkan untuk menjadi hakim 
di Israel, A&P 107:72. Masyarakat keaga
maan memiliki hak untuk berurusan de
ngan tingkah laku yang tidak tertib dari 
para anggota, A&P 134:10. 

eLi. Lihat juga Samuel, Nabi 
Perjanjian Lama

Imam tinggi dan hakim dalam Perjanjian 
Lama ketika tuhan memanggil Samuel 
sebagai nabi (1 Sam. 3). tuhan menghar
diknya karena menoleransi kejahatan 
para putranya (1 Sam. 2:22–36; 3:13).

eLiA. Lihat juga Elias; keselamatan; 
Pemeteraian

Seorang nabi Perjanjian Lama yang kem
bali pada zaman akhir untuk menganuge
rahkan kuncikunci kuasa pemeteraian ke 
atas Joseph Smith dan Oliver Cowdery. 
Pada zamannya, Elia melayani di kera
jaan Israel Sebelah Utara (1 raj. 17–2 raj. 
2). Dia memiliki iman yang besar kepada 
tuhan dan terkemuka karena banyaknya 
mukjizat. Dia mencegah hujan selama 
tiga setengah tahun. Dia menghidupkan 
kembali seorang anak lakilaki dari yang 
mati dan memanggil turun api dari langit 
(1 raj. 17–18). Orangorang Yahudi ma
sih menunggu Elia kembali, sebagaimana 
Maleakhi nubuatkan akan dia lakukan 
(Mal. 4:5). Dia tetap tamu yang diundang 
pada perayaan paskah Yahudi, di mana 
pintu terbuka dan kursi kosong selalu 
menunggunya.

Nabi  Joseph Smith mengatakan 
bahwa Elia memegang kuasa pemete
raian Imamat Melkisedek dan adalah 
nabi terakhir yang melakukannya se
belum masa Yesus kristus. Dia menam
pakkan diri di Gunung Perubahan rupa 
bersama Musa dan menganugerahkan  
kuncikunci imamat ke atas Petrus, Ya
kobus, dan Yohanes (Mat. 17:3). Dia me
nampakkan diri lagi, bersama Musa dan 
yang lain, pada tanggal 3 april 1836, 
di dalam Bait Suci kirtland Ohio dan 
menganuge rahkan kuncikunci yang 

sama ke atas Joseph Smith dan Oliver 
Cowdery (a&P 110:13–16). Semuanya ini 
adalah dalam persiapan bagi kedatangan 
kedua tuhan, sebagaimana dibicarakan 
dalam Maleakhi 4:5–6.

kuasa Elia adalah kuasa pemeteraian 
imamat yang melaluinya apa yang ter
ikat atau terlepas di bumi terikat atau 
terlepas di dalam surga (a&P 128:8–18). 
Para hamba terpilih tuhan di bumi de
wasa ini memiliki kuasa pemeteraian ini 
dan melaksanakan tata caratata cara Injil 
yang menyelamatkan bagi yang hidup 
dan yang mati (a&P 128:8).
Memeteraikan langit dan diberi makan 
oleh burungburung gagak, 1 raj. 17:1–7. 
Memerintahkan tepung dalam tempa
yan dan minyak dalam bulibuli si janda 
untuk tidak berkurang, 1 raj. 17:8–16. 
Menghidupkan kembali putra si janda 
dari kematian, 1 raj. 17:17–24. Menga
lahkan para imam Baal, 1 raj. 18:21–39. 
Suara lembut tenang berbicara kepada
nya, 1 raj. 19:11–12. Naik ke surga di da
lam sebuah kereta kuda berapi, 2 raj. 
2:11. Maleakhi bernubuat tentang kem
balinya dia pada zaman akhir, Mal. 4:5–6 
(3 Ne. 25:5). Menampakkan diri di dalam 
Bait Suci kirtland Ohio pada tahun 1836,  
A&P 110:13–16. 

eLiAS. Lihat juga Elia
ada beberapa penggunaan nama atau se
butan Elias dalam tulisan suci:
Elia: Elias adalah bentuk Perjanjian Baru 
(bahasa Yunani) dari Elia (bahasa Ibrani), 
seperti dalam Mat. 17:3–4, Luk. 4:25–26, 
dan Yak. 5:17. Dalam hal ini, Elias adalah 
nabi zaman dahulu Elia yang pelayanan
nya dicatat dalam 1 dan 2 rajaraja.
Pendahulu: Elias juga sebutan bagi se
seorang yang adalah pendahulu. Contoh
nya, Yohanes Pembaptis adalah seorang 
Elias karena dia diutus untuk mempersi
apkan jalan bagi Yesus (Mat. 17:12–13).
Pemulih: Sebutan Elias juga telah dite
rapkan kepada orangorang lain yang 
memiliki misi khusus untuk digenapi,  
misalnya Yohanes Pewahyu (a&P 77:14) 
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dan Gabriel (Luk. 1:11–20; a&P 27:6–7; 
110:12).
Seorang pria pada dispensasi Abraham: Nabi 
yang disebut Esayas atau Elias yang rup
anya hidup pada masa abraham (a&P 
84:11–13; 110:12).

eLiSA
Seorang nabi Perjanjian Lama di kerajaan 
Israel Utara dan penasihat kepercayaan 
dari beberapa raja negeri itu.

Elisa memiliki watak yang lemah 
lembut dan penuh kasih sayang, tanpa 
semangat yang berapiapi itu yang mem
bedakannya dengan majikannya, Elia. 
Mukjizatmukjizatnya yang terkemuka 
(2 raj. 2–5; 8) bersaksi bahwa dia benar
benar menerima kuasa Elia ketika dia 
menggantikan Elia sebagai nabi (2 raj. 
2:9–12). Contohnya, dia menyehatkan 
perairan dari mata air yang pahit, mem
belah air Sungai Yordan, melipatgan
dakan minyak si janda, menghidupkan 
kembali seorang anak lakilaki dari yang 
mati, menyembuhkan seorang pria dari 
penyakit kusta, menyebabkan kapak besi 
mengapung, dan menyerang orangorang 
aram dengan kebutaan (2 raj. 2–6). Pela
yanannya berlangsung lebih dari lima 
puluh tahun selama masa pemerintahan 
Yoram, Yehu, Yoahas, dan Yoas.
Menerima jubah Elia, 2 raj. 2:13. Melipat
kan minyak si janda, 2 raj. 4:1–7. Meng
hidupkan kembali putra wanita Sunem  
dari yang mati, 2 raj. 4:18–37. Menyem
buhkan Naaman, orang aram, 2 raj. 
5:1–14. Membutakan para serdadu aram, 
dan mata para hambanya dibukakan, 
2 raj. 6:8–23. 

eLiSABeT. Lihat juga Yohanes 
Pembaptis

Dalam Perjanjian Baru, istri Zakharias, 
ibu Yohanes Pembaptis, dan sanak sau
dara perempuan Maria (Luk. 1:5–60).

eLohiM. Lihat Bapa di Surga; 
keallahan

eMAnueL. Lihat Imanuel

eMMA hALe SMiTh. Lihat juga 
Joseph Smith, Jr.

Istri Nabi Joseph Smith. tuhan meme
rintahkan Emma untuk membuat seleksi 
nyanyian pujian bagi Gereja. Dia juga  
melayani sebagai presiden Lembaga  
Pertolongan yang pertama.
Wahyu yang diberikan mengenai kehen
dak tuhan kepada Emma Smith, A&P 25. 
tuhan menasihati Emma Smith perihal 
pernikahan, A&P 132:51–56. 

enoS, PuTrA YAKuB
Seorang nabi orang Nefi dan penyim
pan catatan dalam kitab Mormon yang 
berdoa untuk dan menerima pengam
punan akan dosadosanya melalui iman
nya kepada kristus (Enos 1:1–8). tuhan 
membuat pernjanjian dengan Enos un
tuk menampilkan kitab Mormon kepada 
orangorang Laman (Enos 1:15–17).
Kitab Enos: Sebuah kitab dalam kitab 
Mormon yang menceritakan tentang doa 
Enos kepada tuhan untuk pengampun
an pribadi, untuk rakyatnya, dan untuk 
yang lain. tuhan menjanjikan kepadanya 
bahwa kitab Mormon akan dilindungi 
dan dijadikan tersedia bagi orangorang 
Laman di masa depan. Walaupun kitab 
itu memuat hanya satu pasal, itu menca
tat cerita yang sangat kuat tentang seo
rang pria yang mencari allahnya dalam 
doa, hidup patuh pada perintahperintah 
allah, dan sebelum kematiannya bersu
kacita dalam pengetahuannya tentang 
Penebus.

eSAu. Lihat juga Ishak; Yakub, Putra 
Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra yang  
lebih tua dari Ishak dan ribka dan sau
dara kembar Yakub. Dua bersaudara ini 
bersaingan sejak kelahiran mereka (kej. 
25:19–26). keturunan Esau, orangorang 
Edom, dan keturunan Yakub, bangsa  
Israel, menjadi bangsabangsa yang  
bersaingan (kej. 25:23).
Esau menjual hak kesulungannya ke
pada Yakub, Kej. 25:33 (Ibr. 12:16–17). 
Esau menikahi istriistri orang Het yang 
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mendukacitakan orang tuanya, Kej. 
26:34–35. Yakub dan Esau berdamai,  
Kej. 33. 

eSAYAS
Bentuk Perjanjian Baru (bahasa Yunani) 
dari nama Yesaya (Luk. 4:17). Esayas 
juga seorang nabi yang hidup pada masa 
abraham (a&P 76:100; 84:11).

eSTer
Seorang wanita dengan iman yang besar 
dan sosok utama dalam kitab Ester.
Kitab Ester: Sebuah kitab dalam Perjanjian 
Lama yang memuat cerita tentang kebe
ranian besar ratu Ester dalam menyela
matkan rakyatnya dari kehancuran.

Pasal 1–2 menceritakan bagaimana 
Ester, seorang wanita Yahudi dan putri 
angkat dari seorang pria Yahudi yang 
bernama Mordekhai, dipilih sebagai ratu 
Persia karena kecantikannya. Pasal 3 men
jelaskan bahwa Haman, kepala di sidang 
balairung raja, membenci Mordekhai dan 
mendapatkan ketetapan untuk meng
hukum mati semua orang Yahudi. Pasal 
4–10 menceritakan bagaimana Ester, de
ngan risiko pribadi yang besar, mengung
kapkan kebangsaannya sendiri kepada 
raja dan mendapatkan pencabutan atas 
ketetapan tersebut.

eTer. Lihat juga OrangOrang Yared
Nabi terakhir orang Yared dalam kitab 
Mormon (Eter 12:1–2).
Kitab Eter: Sebuah kitab dalam kitab Mor
mon yang memuat bagianbagian dari 
catatan orangorang Yared. Orangorang 
Yared adalah suatu kelompok orang yang 
hidup di belahan bumi sebelah barat ber
abadabad sebelum orangorang Lehi.  
kitab Eter diambil dari dua puluh empat 
lempengan yang ditemukan oleh orang
orang Limhi (Mosia 8:8–9).

Pasal 1–2 menceritakan bagaimana 
orangorang Yared meninggalkan kediam
 an mereka pada zaman Menara Babel 
dan memulai perjalanan mereka ke tem
pat yang sekarang dikenal sebagai Benua 
amerika. Pasal 3–6 menjelaskan bahwa 

saudara lakilaki Yared melihat Juruse
lamat prafana dan bahwa orangorang 
Yared berlayar di dalam delapan kapal 
barkas. Pasal 7–11 melanjutkan sejarah  
kejahatan yang mendominasi sebagian be
sar sejarah orangorang Yared. Moroni, 
yang mengedit catatan Eter, menulis da
lam pasal 12–13 tentang keajaibankeajaib
 an yang dilakukan melalui iman dan 
tentang kristus serta Yerusalem Baru yang 
akan datang. Pasal 14–15 menceritakan  
bagaimana orangorang Yared menjadi 
suatu bangsa yang perkasa tetapi hancur 
oleh perang sipil karena kejahatan.

eZrA
Seorang imam dan penyurat Perjanjian 
Lama yang membawa sebagian orang 
Yahudi kembali ke Yerusalem dari pena
wanan Babilonia (Ezr. 7–10; Neh. 8, 12). 
Pada tahun 458 SM dia mendapatkan izin 
dari artahsasta, raja Persia, untuk mem
bawa ke Yerusalem siapa pun orang Yahudi  
yang diasingkan yang berkeinginan  
untuk pergi (Ezr. 7:12–26).

Sebelum masa Ezra, para imam memi
liki hampir seluruh kendali atas pemba
caan kumpulan tulisan suci tertulis yang 
disebut “hukum.” Ezra menolong men
jadikan tulisan suci tersedia bagi setiap 
orang Yahudi. Pembacaan terbuka “kitab 
hukum” pada akhirnya menjadi pusat ke
hidupan kebangsaan Yahudi. Barangkali 
ajaran Ezra terbesar datang dari contoh 
dirinya dalam mempersiapkan hatinya 
untuk mencari hukum tuhan, untuk me
matuhinya, dan untuk mengajarkannya 
kepada orang lain (Ezr. 7:10).
Kitab Ezra: Pasal 1–6 menguraikan peris
tiwaperistiwa yang terjadi dari enam pu
luh sampai delapan puluh tahun sebelum 
Ezra tiba di Yerusalem—ketetapan koresh 
pada tahun 537 SM dan kembalinya 
orangorang Yahudi di bawah Zerubabel. 
Pasal 7–10 memperlihatkan bagaimana 
Ezra pergi ke Yerusalem. Dia, bersama 
rombongannya, berpuasa dan berdoa un
tuk perlindungan. Di Yerusalem mereka 
menemukan banyak orang Yahudi yang 
telah pergi ke Yerusalem lebih dahulu di 
bawah Zerubabel serta telah menikahi 
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wanita di luar pernjanjian dan dengan de
mikian menodai diri mereka. Ezra berdoa 
bagi mereka dan menempatkan mereka 
di bawah perjanjian untuk menceraikan 
para istri itu. Sejarah Ezra yang kemu
dian ditemukan dalam kitab Nehemia.

fAnA, KefAnAAn. Lihat juga 
Dunia; kejatuhan adam dan 
Hawa; kematian Jasmani; tubuh

Masa dari kelahiran sampai kematian 
jasmani. Ini kadangkadang disebut ke
adaan kedua.
Pada hari dimana engkau makan darinya 
engkau pastilah akan mati, Kej. 2:16–17 
(Musa 3:16–17). Saat kematian roh akan 
kembali kepada allah dan tubuh pada 
debu tanah, Pkh. 12:7 (kej. 3:19; Musa 
4:25). Janganlah membiarkan dosa ber
kuasa dalam tubuh fanamu, rm. 6:12. 
tubuh yang fana ini mestilah mengena
kan kebakaan, 1 Kor. 15:53 (Enos 1:27; 
Mosia 16:10; Morm. 6:21). keadaan ma
nusia menjadi keadaan percobaan, 2 ne. 
2:21 (alma 12:24; 42:10). adam jatuh agar 
manusia boleh ada, 2 ne. 2:25. apakah 
kamu menantinantikan dan meman
dang tubuh yang fana ini dibangkitkan 
dalam kebakaan? Alma 5:15. kehidupan 
ini adalah waktu untuk bersiap menemui 
allah, Alma 34:32. Janganlah takut kema
tian, karena sukacitamu tidaklah penuh 
di dalam dunia ini, A&P 101:36. Mereka 
yang mempertahankan keadaan kedua 
mereka akan memperoleh kemuliaan,  
Abr. 3:26. 

fASiK. Lihat juga Dosa; Jahat, 
kejahatan; kotor, kotoran; tidak 
Saleh, ketidaksalehan

Seseorang atau sesuatu yang tidak selaras 
dengan kehendak atau perintah allah;  
jahat dan tidak kudus.
Jalan orang fasik akan musnah, Mzm. 1:6. 
Jika yang saleh hampir tidak diselamat
kan, akan di mana yang fasik tampak? 
1 Ptr. 4:18. tolaklah dirimu dari segala ke
fasikan, Moro. 10:32. Pembalasan datang 
selekasnya ke atas yang fasik, A&P 97:22. 
Di antara yang fasik, suara Juruselamat 
tidak diangkat, A&P 138:20. 

fAYeTTe, neW YorK (AS)
tempat tanah pertanian yang dimiliki 
oleh Peter Whitmer, Sr., di mana banyak 
wahyu diberikan kepada Nabi Joseph 
Smith, Jr. Di sini Gereja diorganisasi pada 
tanggal 6 april 1830 dan suara tuhan ter
dengar (a&P 128:20).

fiLeMon. Lihat juga Paulus
Seorang pria kristen dalam Perjanjian 
Baru yang memiliki budak Onesimus, 
yang melarikan diri dan bergabung de
ngan Paulus. Paulus mengirim Onesimus 
kembali kepada Filemon dengan sepucuk 
surat meminta agar Filemon mengam
puni budak tersebut.

fiLiPuS
Dalam Perjanjian Baru, Filipus, dari 
Betsaida, adalah salah seorang dari Dua 
Belas rasul mulamula dari Juruselamat 
(Mat. 10:2–4; Yoh. 1:43–45).

Filipus yang lain adalah salah satu dari 
tujuh orang yang terpilih untuk mem
bantu Dua Belas rasul (kis. 6:2–6). Dia 
berkhotbah di Samaria dan kepada se
orang sidasida Etiopia (kis. 8).

firAun. Lihat juga Egiptus, Mesir
Putra tertua Egiptus, putri Ham (abr. 
1:25). Juga, sebutan yang diberikan ke
pada para raja Mesir (abr. 1:27).

firdAuS. Lihat juga Surga
Bagian dari dunia roh itu di mana rohroh  
yang saleh yang telah pergi dari kehidup
 an ini menunggu kebangkitan tubuh. Itu 
adalah suatu kondisi kebahagiaan dan 
kedamaian.

Firdaus juga digunakan dalam tulisan 
suci dengan arti dunia rohroh (Luk. 
23:43), kerajaan selestial (2 kor. 12:4), dan 
kondisi bumi milenium yang dimuliakan 
(Pk 1:10).
kepada dia yang mengatasi akan aku be
rikan untuk makan dari pohon kehidupan, 
yang ada di tengah firdaus allah, Why. 
2:7. Firdaus allah mesti menyerahkan 
roh dari yang saleh, 2 ne. 9:13. roh dari 
yang saleh diterima ke dalam keadaan 
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kebahagiaan, yang disebut firdaus, Alma 
40:11–12. Semua murid Yesus telah pergi 
ke firdaus allah, kecuali tiga orang, 4 ne. 
1:14. aku segera pergi untuk beristira
hat di dalam firdaus allah, Moro. 10:34. 
kristus melayani rohroh yang saleh di 
dalam firdaus, A&P 138. 

firMAn. Lihat Yesus 
kristus—keberadaan prafana 
kristus

firMAn ALLAh. Lihat juga 
PerintahPerintah allah; tulisan 
Suci; Wahyu

Petunjuk, perintah, atau pesan dari allah. 
anakanak allah bisa menerima firman
Nya secara langsung berdasarkan wahyu 
melalui roh atau dari para hamba terpi
lihNya (a&P 1:38).
Berdasarkan setiap firman yang keluar  
dari mulut tuhan manusia hidup, ul. 
8:3 (Mat. 4:4; a&P 84:43–44). FirmanMu 
adalah pelita bagi kakiku, dan terang bagi 
jalanku, Mzm. 119:105. Mereka semuanya  
dipenuhi dengan roh kudus dan meng
ucapkan firman allah dengan keberanian,  
Kis. 4:31–33. Batang besi adalah firman 
allah yang menuntun ke pohon kehi
dupan, 1 ne. 11:25 (1 Ne. 15:23–25). kamu 
tidak lagi berperasaan, sehingga kamu ti
dak dapat merasakan firmanNya, 1 ne. 
17:45–46. Celakalah bagi dia yang meno
lak firman allah!, 2 ne. 27:14 (2 Ne. 28:29; 
Eter 4:8). Maju terus, mengenyangkan diri 
dengan firman kristus, 2 ne. 31:20 (2 Ne. 
32:3). karena ketidakpercayaan mereka, 
mereka tidak dapat mengerti firman 
allah, Mosia 26:3 (alma 12:10). Mereka 
telah menyelidiki tulisan suci dengan  
tekun, agar mereka boleh mengetahui fir
man allah, Alma 17:2. Coba kuasa firman 
allah, Alma 31:5. alma membandingkan 
firman allah dengan sebiji benih, Alma 
32:28–43. apa pun yang mereka ucapkan 
ketika digerakkan oleh roh kudus akan 
menjadi firman tuhan, A&P 68:4. Hidup
lah dengan setiap firman yang keluar dari 
mulut allah, A&P 84:44–45. Barang siapa 
menyimpan baikbaik firmanku tidak 
akan tertipu, JS—M 1:37. 

firMAn KeBiJAKSAnAAn
Sebuah hukum kesehatan yang diwahyu
kan oleh tuhan untuk manfaat jasmani 
dan rohani para Orang Suci (a&P 89). Se
cara umum telah dirujuk sebagai Firman 
kebijaksanaan. tuhan selalu mengajar 
pengikutNya asasasas kesehatan. tuhan 
mengungkapkan kepada Joseph Smith je
nis makanan apa yang hendaknya dima
kan dan apa yang hendaknya dihindari, 
bersama dengan janji akan berkatberkat 
duniawi dan rohani bila mematuhi Fir
man kebijaksanaan.
Janganlah minum air anggur tidak juga 
minuman keras, im. 10:9. air anggur ada
lah pengejek, dan minuman keras adalah 
pengamuk, Ams. 20:1. Minuman keras 
akan menjadi pahit bagi mereka yang me
minumnya, Yes. 24:9. Daniel tidak mau 
menodai dirinya dengan makanan dan 
air anggur raja, dan. 1:8. Jika siapa pun 
menodai bait suci allah, dia akan allah 
hancurkan, 1 Kor. 3:16–17. Pemabuk ti
dak akan mewarisi kerajaan allah, 1 Kor. 
6:10 (Gal. 5:21). Barang siapa melarang 
bahwa orang mesti tidak makan daging 
bukanlah ditetapkan oleh allah, A&P 
49:18–21. Segala sesuatu yang datang 
dari bumi adalah untuk digunakan de
ngan pertimbangan, tidak sampai berle
bihan, A&P 59:20. tuhan menasihati para 
Orang Suci untuk tidak menggunakan 
air anggur, minuman keras, tembakau, 
dan minuman panas, A&P 89:1–9. tum
buhan berkhasiat, buahbuahan, daging, 
dan bijibijian ditetapkan untuk penggu
naan manusia dan hewan, A&P 89:10–17. 
kepatuhan pada Firman kebijaksanaan 
membawa berkatberkat duniawi dan  
rohani, A&P 89:18–21. 

fiTnAh. Lihat Pembicaraan Jahat

frederiCK g. WiLLiAMS
Pemimpin awal di dalam Gereja yang 
dipulihkan yang melayani untuk suatu 
masa sebagai penasihat dalam Presidensi 
Imamat tinggi (a&P 81; 90:6, 19; 102:3).
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gABrieL. Lihat juga Malaikat; Maria, 
Ibu dari Yesus; Nuh, Bapa Bangsa 
dalam alkitab

Seorang malaikat yang diutus kepada 
Daniel (Dan. 8:16; 9:21), Zakharias (Luk. 
1:11–19; a&P 27:7), Maria (Luk. 1:26–38), 
dan yang lain (a&P 128:21). Nabi Joseph 
Smith mengindikasikan bahwa Gabriel 
adalah Nabi Nuh dalam Perjanjian Lama.

gAd, PuTrA YAKuB. Lihat juga 
Israel; Yakub, Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra Yakub dan 
Zilpa (kejadian 30:10–11). keturunannya 
menjadi suku Israel.
Suku Gad: Untuk berkat Yakub ke atas  
putranya Gad, lihat kej. 49:19. Untuk ber
kat Musa ke atas suku Gad, lihat Ulangan 
33:20–21. Menurut berkatberkat ini, ke
turunan Gad akan menjadi ras yang suka 
berperang. tanah yang dibagikan kepada 
mereka di tanah kanaan adalah timur  
Sungai Yordan dan meliputi tanah padang 
rumput yang baik dengan air berlimpah
limpah.

gAd Si PeLihAT. Lihat juga tulisan 
Suci—tulisan suci yang hilang

Seorang nabi dan teman setia serta pe
nasihat Daud dalam Perjanjian Lama 
(1 Sam. 22:5; 2 Sam. 24:11–19). Dia me
nulis sebuah kitab tentang tindakan 
tindak an Daud, yang telah menjadi  
tulisan suci yang hilang (1 taw. 29:29).

gAdiS. Lihat Perawan

gALiLeA
Pada zaman dahulu dan modern, distrik 
paling utara Israel di barat Sungai Yordan 
dan Danau Galilea. Galilea kirakira enam 
puluh mil (sembilan puluh tujuh kilome
ter) panjangnya kali tiga puluh mil (em
pat puluh delapan kilometer) le barnya. 
Pada zaman dahulu, itu meliputi seba
gian dari tanah paling baik dan kotakota 
Israel yang paling sibuk. Jalanjalan raya 
penting menuju ke Damsyik, Mesir, dan 
sebelah timur Israel melewati Galilea. 
Iklimnya yang sangat bagus dan tanah
nya yang subur menghasilkan banyak 

hasil panen zaitun, gandum, jawawut, 
dan buah anggur. Perikanan dekat Da
nau Galilea menyediakan perdagangan 
ekspor yang besar dan adalah sumber ke
kayaan yang besar. Juruselamat melewat
kan banyak waktuNya di Galilea.
Suatu terang yang besar akan bangkit di 
Galilea, Yes. 9:1–3 (2 Ne. 19:1–3). Yesus 
pergi hampir ke seluruh Galilea berkhot
bah, mengajar, dan menyembuhkan, Mat. 
4:23. Setelah Yesus bangkit, Dia menam
pakkan diri di Galilea, Mrk. 14:28 (Yoh. 
21:1–14). kemasyhuran Yesus menyebar 
ke seluruh Galilea, Luk. 4:14. Yesus me
mulai mukjizatmukjizatNya di kana, 
Galilea, Yoh. 2:11. 
Danau Galilea: Danau Galilea berlokasi 
di sebelah utara Israel. Itu juga disebut 
Danau kineret dalam Perjanjian Lama 
dan Danau Genesaret atau tiberias da
lam Perjanjian Baru. Yesus mengajarkan 
beberapa khotbah di sana (Mat. 13:2). 
Danau tersebut berbentuk seperti buah 
pir, 12,5 mil (20 kilometer) panjangnya 
dan 7,5 mil (12 kilometer) lebarnya pada 
sisi nya yang paling lebar. Itu berada 680  
kaki (207 meter) di bawah permukaan 
laut, yang sering menyebabkan udara se
kelilingnya menjadi amat panas. Udara 
dingin yang mengalir turun dari bukit
bukit dan bertemu udara panas di atas 
air sering menimbulkan badai mendadak 
(Luk. 8:22–24).

gAMALieL. Lihat juga OrangOrang 
Farisi

Orang Farisi terkenal dalam Perjanjian 
Baru yang mengetahui dan mengajarkan 
hukum orang Yahudi. rasul Paulus ada
lah salah satu siswanya (kis. 22:3). Dia  
sangat berpengaruh dalam Sanhedrin 
(kis. 5:34–40).

gArAM
Digunakan sebagai bahan pengawet pen
ting untuk makanan dalam dunia kuno; 
itu dianggap penting bagi kehidupan.
Istri Lot menjadi tiang garam, Kej. 19:26. 
kamu adalah garam bagi bumi, Mat. 5:13 
(Luk. 14:34; 3 Ne. 12:13). Umat perjanjian 
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tuhan dianggap sebagai garam bagi 
bumi, A&P 101:39–40. Jika Orang Suci  
bukan penyelamat manusia, mereka  
bagaikan garam yang telah kehilangan 
rasanya, A&P 103:9–10. 

geMBALA. Lihat juga Gembala yang 
Baik; Yesus kristus

Secara simbolis, orang yang mengurus 
anakanak tuhan.
tuhan adalah gembalaku, Mzm. 23:1. 
Gembala hendaknya memberi makan ka
wanan domba, Yeh. 34:2–3. 

geMBALA YAng BAiK. Lihat juga 
Yesus kristus

Yesus kristus adalah Gembala Yang Baik. 
Secara simbolis, para pengikutNya ada
lah seperti dombadomba yang Yesus 
awasi.
tuhan adalah gembalaku, Mzm. 23:1. 
Dia akan memberi makan kawanan dom
baNya seperti seorang gembala, Yes. 
40:11. Begitulah aku akan mencari dom
badombaku, Yeh. 34:12. aku adalah 
gembala yang baik, Yoh. 10:14–15. Yesus 
adalah Gembala agung dombadomba, 
ibr. 13:20. Dia menghitung dombadom
baNya dan mereka mengenalNya, 
1 ne. 22:25. Gembala yang baik memang
gilmu dalam namaNya, yang adalah 
kristus, Alma 5:38, 60. akan ada satu 
kawanan, dan satu gembala, 3 ne. 15:21  
(Yoh. 10:16). 

gereJA YAng BeSAr dAn KeJi. 
Lihat Iblis—Gereja iblis

gereJA YAng KeJi. Lihat 
Iblis—Gereja iblis

gereJA YeSuS KriSTuS. Lihat 
juga Gereja Yesus kristus dari 
OrangOrang Suci Zaman akhir; 
kerajaan allah; Nama Gereja; 
Orang Suci; Pemulihan Injil; 
tandatanda Gereja Sejati

Suatu kelompok orang percaya yang ter
organisasi yang telah mengambil ke atas 
diri mereka nama Yesus kristus mela
lui baptisan dan pengukuhan. Untuk 

menjadi Gereja sejati itu mestilah Gereja 
tuhan; mesti memiliki wewenang, ajaran, 
hukum, tata cara, dan namaNya; serta 
mesti diatur olehNya melalui para wakil 
yang telah Dia tetapkan.
tuhan menambahkan ke dalam Gereja se
tiap hari, Kis. 2:47. kita, yang banyak ada
nya, adalah satu tubuh di dalam kristus, 
rm. 12:5. Melalui satu roh kita semua di
baptis ke dalam satu tubuh, 1 Kor. 12:13. 
Gereja dibangun di atas landasan para 
rasul dan nabi, ef. 2:19–20. Para rasul 
dan nabi penting bagi Gereja, ef. 4:11–16. 
kristus adalah kepala Gereja, ef. 5:23. Se
kalipun ada banyak Jemaat, itu semua 
satu Gereja, Mosia 25:19–22. Gereja di
bersihkan dan ditertibkan, Alma 6:1–6. 
Gereja kristus mesti dinamakan dengan 
namaNya, 3 ne. 27:8. Gereja sering ber
temu bersama untuk berpuasa dan untuk 
berdoa dan untuk berbicara, Moro. 6:5. 
Inilah satusatunya Gereja yang sejati dan 
hidup, A&P 1:30. Gereja kristus berdiri 
pada zaman terakhir ini, A&P 20:1. tuhan 
memanggil para hambaNya untuk mem
bangun GerejaNya, A&P 39:13. karena 
demikianlah Gerejaku akan dinamakan 
pada zaman terakhir, A&P 115:4. 

gereJA YeSuS KriSTuS dAri 
orAng-orAng SuCi ZAMAn 
AKhir. Lihat juga Gereja Yesus 
kristus; Nama Gereja; Pemulihan 
Injil; tandatanda Gereja Sejati

Nama yang diberikan kepada Gereja 
kristus pada zaman akhir untuk mem
bedakannya dari Gereja pada dispensasi 
lainnya (a&P 115:3–4).
tuhan akan mencurahkan pengetahuan 
ke atas para Orang Suci Zaman akhir, 
A&P 121:33. Joseph Smith adalah nabi 
dan pelihat Gereja Yesus kristus dari 
OrangOrang Suci Zaman akhir, A&P 
127:12. Hari tuhan yang besar di depan 
mata bagi para Orang Suci Zaman akhir, 
A&P 128:21, 24. Joseph Smith telah me
nolong mengumpulkan para Orang Suci 
Zaman akhir, A&P 135:3. rombong
anrombongan para Orang Suci Zaman 
akhir mesti diatur untuk perjalanan ke 
teritorial sebelah barat amerika Serikat, 
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A&P 136:2. Hukumhukum tentang per
nikahan diklarifikasikan bagi para Orang 
Suci Zaman akhir, a&P Mr—1. Imamat 
diberikan kepada semua anggota laki
laki yang layak dari Gereja Yesus kristus 
dari OrangOrang Suci Zaman akhir, 
a&P Mr—2. Laporan tentang Pengli
hatan Pertama kepada semua Orang Suci 
Zaman akhir, JS—S 1:1. 

geTSeMAni. Lihat juga Bukit 
Zaitun, Pendamaian

Sebuah taman yang dibicarakan dalam 
Perjanjian Baru sebagai berada di dekat 
Bukit Zaitun. Dalam bahasa aram, kata 
getsemani berarti “alat pemeras zaitun.” 
Yesus pergi ke taman tersebut pada ma
lam ketika Yudas mengkhianatiNya. 
Di sana Dia berdoa dan menderita di 
Getsemani bagi dosadosa umat manusia 
(Mat. 26:36, 39; Mrk. 14:32; Yoh. 18:1; 
alma 21:9; a&P 19:15–19).

gideon (KiTAB MorMon)
Seorang pemimpin orang Nefi yang 
setia.
adalah pria yang kuat dan musuh bagi 
raja Nuh, Mosia 19:4–8. Berunding de
ngan raja Limhi, Mosia 20:17–22. Meng
usulkan rencana untuk meloloskan diri 
dari penawanan orang Laman, Mo-
sia 22:3–9. Dibunuh oleh Nehor, Alma 
1:8–10. 

gideon (PerJAnJiAn LAMA)
Seorang pemimpin yang membebaskan 
Israel dari orangorang Midian (Hak. 
6:11–40; 7–8).

godAAn. Lihat juga Bertahan, Hak 
Pilihan, Iblis

Ujian akan kemampuan seseorang untuk 
memilih yang baik alihalih yang jahat; 
bujukan untuk berdosa dan mengikuti 
Setan alihalih allah.
Janganlah menuntun kami ke dalam go
daan, tetapi bebaskanlah kami dari yang 
jahat, Mat. 6:13 (3 Ne. 13:12). allah tidak 
akan membiarkanmu untuk digoda mele
bihi yang kamu sanggup tanggung, 1 Kor. 
10:13. kristus digoda seperti kita adanya, 

ibr. 4:14–15. Diberkatilah orang yang ber
tahan dalam godaan, Yak. 1:12–14. Go
daan lawan tidak dapat mengalahkan 
mereka yang menyimak firman allah, 
1 ne. 15:24 (Hel. 5:12). Manusia tidak da
pat bertindak bagi dirinya sendiri kecuali 
dia dibujuk oleh yang satu atau yang lain, 
2 ne. 2:11–16. Berjaga dan berdoa secara 
berkelanjutan, agar kamu boleh tidak 
digoda melebihi apa yang dapat kamu 
tanggung, Alma 13:28. ajarilah mereka 
untuk menahan setiap godaan iblis, de
ngan iman mereka kepada tuhan Yesus 
kristus, Alma 37:33. Berdoa selalu agar 
jangan kamu masuk ke dalam godaan, 
3 ne. 18:15, 18 (a&P 20:33; 31:12; 61:39). 
Berhatihatilah akan kesombongan, agar 
jangan engkau akan masuk ke dalam go
daan, A&P 23:1. adam menjadi tunduk 
pada kehendak iblis karena dia menyerah 
pada godaan, A&P 29:39–40. aku diting
galkan menghadapi segala jenis godaan, 
JS—S 1:28. 

gog. Lihat juga kedatangan kedua 
Yesus kristus, Magog

Seorang raja Magog. Yehezkiel bernubuat 
bahwa Gog akan menyerbu Israel pada 
waktu kedatangan kedua tuhan (Yeh. 
38–39). Pertempuran lain, disebut per
tempuran Gog dan Magog, akan terjadi 
pada akhir Milenium (Why. 20:7–9; a&P 
88:111–116).

goLgoTA. Lihat juga Penyaliban, 
Yesus kristus

Golgota berarti “tengkorak” dalam bahasa 
aram. Itu adalah nama tempat di mana 
kristus disalibkan (Mat. 27:33; Mrk. 15:22; 
Yoh. 19:17). Nama Latin untuk tempat ini 
adalah kalvari (Luk. 23:33).

goLiAT. Lihat juga Daud
Dalam Perjanjian Lama, seorang manusia 
raksasa Filistin yang menantang pasu
kan Israel. Daud menerima tantangannya 
dan membunuhnya dengan pertolongan 
tuhan (1 Sam. 17).

goMorA. Lihat juga Sodom
Dalam Perjanjian Lama, sebuah kota yang 
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jahat yang dihancurkan oleh tuhan (kej. 
19:12–29).

goSiP. Lihat juga DesasDesus; 
Pembicaraan Jahat

Membagikan fakta atau informasi pri ba
di tentang orang lain tanpa persetujuan 
orang itu.
Setiap kata tak berguna yang orang akan 
ucapkan, mereka akan memberi per
tanggungjawaban atasnya, Mat. 12:36. 
Para orang suci diberi petuah untuk ti
dak menjadi penggunjing dan orang yang 
usil, membicarakan apa yang seharusnya 
tidak mereka bicarakan, 1 Tim. 5:11–14. 
Janganlah engkau berbicara jahat tentang 
sesamamu, A&P 42:27. kuatkanlah sau
darasaudaramu dalam segala percakap
anmu, A&P 108:7. 

gudAng PenYiMPAnAn. Lihat 
juga kesejahteraan

Sebuah tempat di mana uskup menerima, 
menyimpan dalam kepercayaan, dan me
nyalurkan kepada yang miskin persem
bahan yang dipersucikan dari para Orang 
Suci Zaman akhir. tiap gudang penyim
panan boleh sebesar atau sekecil seba
gaimana keadaan menuntut. Para Orang 
Suci yang setia mendonasikan bakat, ke
terampilan, materi, dan sarana keuangan 
kepada uskup untuk mengurus yang mis
kin pada waktu kebutuhan. Oleh karena 
itu, gudang penyimpanan bisa mencakup 
daftar akan pelayanan, uang, makanan, 
atau komoditas lain yang tersedia. Uskup 
adalah juru kuasa gudang penyimpanan 
dan mendistribusikan barang serta pela
yanan menurut kebutuhan dan sebagai
mana diarahkan oleh roh tuhan (a&P 
42:29–36; 82:14–19).
Biarlah mereka mengumpulkan makanan 
untuk penyimpanan menghadapi tujuh 
tahun bencana kelaparan, Kej. 41:34–36, 
46–57. Bawalah kamu seluruh persepu
luhan ke dalam gudang penyimpanan, 
Mal. 3:10 (3 Ne. 24:10). Biarlah uskup me
netapkan sebuah gudang penyimpanan 
bagi Jemaat ini, A&P 51:13. Barangba
rang yang kelebihan hendaknya diberi
kan ke dalam gudang penyimpananku, 

A&P 70:7–8. Para Orang Suci hendak
nya mengorganisasi dan mendirikan se
buah gudang penyimpanan, A&P 78:1–4. 
anakanak memiliki tuntutan hak atas 
gudang penyimpanan tuhan jika orang 
tua mereka tidak punya, A&P 83:5. 

gunung SinAi. Lihat juga Hukum 
Musa; Musa

Sebuah gunung di Semenanjung Sinai, 
yang di dekatnya Musa dan bangsa Israel 
berkemah selama tiga bulan setelah ek
sodus mereka dari Mesir; juga dinamakan 
Gunung Horeb (kel. 3:1). Di sini allah 
memberikan hukumNya kepada Musa 
bagi bani Israel; di sini juga kemah suci 
dibangun (kel. 19:2; 20:18; 24:12; 32:15).

hABAKuK
Seorang nabi Perjanjian Lama di Yehuda 
yang berbicara tentang keadaan penuh 
dosa orangorang kemungkinan selama 
masa pemerintahan Yoyakhin (kirakira 
tahun 600 SM).
Kitab Habakuk: Pasal 1 adalah diskusi 
antara tuhan dan nabiNya, serupa de
ngan yang ada dalam Yeremia 12 dan 
a&P 121. Habakuk bersusah hati bahwa 
yang jahat tampaknya makmur. Dalam 
pasal 2 tuhan menasihati Habakuk un
tuk bersabar—yang saleh mesti belajar 
hidup dengan iman. Pasal 3 mencatat doa  
Habakuk yang di dalamnya dia mengakui  
keadilan allah.

hABeL. Lihat juga adam; kain
Dalam Perjanjian Lama, putra adam dan 
Hawa.
Mempersembahkan kepada allah su
atu kurban yang lebih unggul daripada 
kakak lakilakinya kain, Kej. 4:4–5 (Ibr. 
11:4; Musa 5:16–21). Dibunuh oleh kain, 
Kej. 4:8 (Musa 5:32). Menerima imamat 
dari adam, A&P 84:16. Setan berkomplot 
dengan kain untuk membunuh Habel, 
Musa 5:28–31 (Hel. 6:27). 

hAgAi
Seorang nabi Perjanjian Lama yang ber
nubuat pada kirakira tahun 520 SM di 
Yerusalem, segera setelah orangorang 
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Yahudi kembali dari pengasingan mere ka 
di Babilonia (Ezr. 5:1; 6:14). Dia berbicara 
tentang membangun kembali bait suci 
tuhan di Yerusalem dan menegur orang
orang karena belum diselesaikan. Dia  
juga menulis tentang bait suci dan  
pe merintahan milenium Juruselamat.
Kitab Hagai: Dalam pasal 1 tuhan meng
hardik orangorang karena tinggal di 
dalam rumahrumah mereka yang telah 
selesai sementara bait suci tetap tak ter
bangun. Pasal 2 mencatat nubuat Hagai 
bahwa tuhan akan memberikan keda
maian di dalam bait suciNya.

hAgAr. Lihat juga abraham; Ismael, 
Putra abraham

Dalam Perjanjian Lama, orang Mesir 
hamba perempuan Sara. Dia menjadi  
istri abraham dan ibu dari Ismael (kej. 
16:1–16; 25:12; a&P 132:34, 65). tuhan  
menjanjikan kepada Hagar bahwa su
atu bangsa yang besar akan turun dari  
put ranya (kej. 21:9–21).

hAgoT
Seorang pembangun kapal orang Nefi da
lam kitab Mormon (alma 63:5–7).

hAK KeSuLungAn. Lihat juga 
anak Sulung; Perjanjian

Suatu hak waris kepunyaan putra sulung. 
Dalam pengertian yang luas, hak kesu
lungan mencakup suatu atau semua hak 
atau warisan yang diteruskan kepada se
seorang ketika dia lahir ke dalam sebuah 
keluarga dan budaya.
Juallah kepadaku hari ini hak kesulung
anmu, Kej. 25:29–34 (kej. 27:36). anak su
lung duduk menurut hak kesulungannya, 
Kej. 43:33. Dia menetapkan Efraim sebe
lum Manasye, Kej. 48:14–20 (Yer. 31:9). 
Hak kesulungan adalah milik Yusuf, 
1 Taw. 5:2. Esau menjual hak kesulung
annya, ibr. 12:16. kamu adalah para ahli 
waris sah, A&P 86:9. Sion memiliki suatu 
hak akan keimamatan melalui garis ketu
runan, A&P 113:8 (abr. 2:9–11). 

hAK PiLihAn. Lihat juga Bebas, 
kebebasan; tanggung Jawab

kemampuan dan hak istimewa yang  
allah berikan kepada orangorang untuk 
memilih dan untuk bertindak bagi diri 
mereka.
Dari setiap pohon engkau boleh dengan 
bebas makan, Kej. 2:16. Manusia tidak da
pat bertindak bagi dirinya kecuali bahwa  
dia dibujuk, 2 ne. 2:15–16. Manusia be
bas untuk memilih kemerdekaan dan 
kehidupan kekal atau penawanan dan 
kematian, 2 ne. 2:27. kamu bebas; kamu 
diizinkan untuk bertindak bagi dirimu, 
hel. 14:30. Sepertiga bagian dari bala ten
tara surga dia palingkan karena hak pi
lihan mereka, A&P 29:36. Mestilah perlu  
bahwa iblis akan menggoda manusia, atau  
mereka tidak dapat menjadi juru kuasa, 
A&P 29:39. Biarlah setiap orang memilih 
bagi dirinya, A&P 37:4. Setiap orang bo
leh bertindak menurut hak pilihan moral 
yang telah aku berikan kepadanya, A&P 
101:78. Setan berupaya untuk menghan
curkan hak pilihan manusia, Musa 4:3. 
tuhan memberikan kepada manusia hak 
pilihannya, Musa 7:32. 

hAK PiLihAn BeBAS. Lihat Hak 
Pilihan

hAM. Lihat juga Nuh, Bapa Bangsa 
dalam alkitab

Dalam Perjanjian Lama, putra ketiga Nuh 
(kej. 5:32; 6:10; Musa 8:12, 27).
Nuh, para putranya, dan keluarga me
reka memasuki bahtera, Kej. 7:13. ka
naan, putra Ham, dikutuk, Kej. 9:18–25. 
Pemerintahan Ham adalah patriarkat dan 
diberkati sehubungan dengan apa yang 
dari bumi dan kebijaksanaan tetapi ti
dak sehubungan dengan imamat, Abr. 
1:21–27. Istri Ham, Egiptus, adalah ketu
runan kain, para putra dari putri mereka 
Egiptus bermukim di Mesir, Abr. 1:23, 25 
(Mzm. 105:23; 106:21–22). 

hAnA (PerJAnJiAn LAMA). Lihat 
juga Samuel, Nabi Perjanjian Lama

Ibu dari Samuel, seorang nabi Perjanjian 
Lama. tuhan memberikan Samuel kepada 
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Hana sebagai jawaban terhadap doadoa
nya (1 Sam. 1:11, 20–28). Hana mendedi
kasikan Samuel kepada tuhan. Nyanyian 
ungkapan terima kasihnya bisa diban
dingkan dengan yang dari Maria, ibu dari 
Yesus (1 Sam. 2:1–10; Luk. 1:46–55).

hAnA (PerJAnJiAn BAru)
Dalam Perjanjian Baru, seorang nabiah 
dari suku bangsa asyer. Pada masa ke
lahiran Yesus, dia adalah seorang janda 
tua. Dia melihat bayi Yesus pada saat di
hadirkannya Dia di dalam bait suci dan 
mengenaliNya sebagai Penebus (Luk. 
2:36–38).

hAnAS. Lihat juga kayafas
Dalam Perjanjian Baru, seorang pria 
de ngan pengaruh yang besar dalam 
Sanhedrin. Yesus, ketika ditangkap, lebih 
dahulu dibawa kepadanya (Yoh. 18:13); 
dia juga mengambil bagian pimpinan da
lam pengadilan para rasul (kis. 4:3–6).

hArAPAn. Lihat juga Iman
Pengharapan yang yakin akan dan kerin
duan untuk berkatberkat kesalehan yang 
dijanjikan. tulisan suci sering berbicara 
tentang harapan sebagai antisipasi akan 
kehidupan kekal melalui iman kepada 
Yesus kristus.
Diberkatilah orang yang harapannya 
adalah tuhan, Yer. 17:7. tuhan akan men
jadi harapan umatNya, Yl. 3:16. kita me
miliki harapan melalui kesabaran dan 
tulisan suci, rm. 15:4. allah telah mem
peranakkan kita pada harapan yang hi
dup dalam kebangkitan kristus, 1 Ptr. 
1:3. Setiap orang yang memiliki harapan 
ini memurnikan dirinya, 1 Yoh. 3:2–3. 
kamu mesti maju terus, memiliki ke
cemerlangan harapan yang sempurna, 
2 ne. 31:20. Pastikanlah bahwa kamu me
miliki iman, harapan, dan kasih amal, 
Alma 7:24 (1 kor. 13:13; Moro. 10:20). aku 
ingin bahwa kamu akan menyimak per
kataanku, memiliki harapan bahwa kamu 
akan menerima kehidupan kekal, Alma 
13:27–29. Jika kamu memiliki iman, kamu 
berharap untuk segala sesuatu yang tidak 
terlihat, yang adalah benar, Alma 32:21 

(Ibr. 11:1). Harapan datang dari iman 
dan menjadikan sauh bagi jiwa, eter 12:4 
(Ibr. 6:17–19). Manusia mesti berharap 
atau dia tidak dapat menerima warisan, 
eter 12:32. Mormon berbicara mengenai 
iman, harapan, dan kasih amal, Moro. 
7:1. kamu akan berharap melalui penda
maian Yesus kristus untuk dibangkitkan 
pada kehidupan kekal, Moro. 7:40–43. 
roh kudus memenuhi dirimu dengan 
harapan, Moro. 8:26 (rm. 15:13). Mereka 
meninggalkan kehidupan fana, teguh 
dalam harapan akan suatu kebangkitan 
yang mulia, A&P 138:14. 

hAri Minggu. Lihat Hari Sabat

hAri SABAT. Lihat juga Istirahat; 
Penciptaan

Suatu hari kudus yang ditetapkan tiap 
minggu untuk istirahat dan ibadat. Se
telah allah menciptakan segala sesuatu,  
Dia beristirahat pada hari ketujuh dan 
memerintahkan agar satu hari tiap 
ming gu menjadi hari istirahat untuk me
nolong orangorang mengingatNya (kel. 
20:8–11).

Sebelum kebangkitan kristus, para 
anggota Gereja menghormati hari ter
akhir dari suatu minggu sebagai Sabat, 
sebagaimana dilakukan orangorang Ya
hudi. Setelah kebangkitan, para anggota  
Gereja, apakah orangorang Yahudi atau 
orangorang bukan Israel, menghormati  
hari pertama dari suatu minggu (hari 
tuhan) untuk mengingat kebangkitan 
tuhan. Gereja dewasa ini melanjutkan  
untuk menghormati satu hari tiap ming
gu sebagai hari sabat kudus saat untuk  
menyembah allah dan beristirahat dari 
kerja dunia.

Sabat mengingatkan orangorang  
akan kebutuhan mereka untuk pemeli
haraan rohani dan akan kewajiban mere
ka untuk mematuhi allah. ketika suatu 
bangsa tumbuh sembrono dalam meng
hormati Sabat, segala aspek kehidupan 
terpengaruh dan kehidupan keagama
annya menjadi rusak (Neh. 13:15–18; Yer. 
17:21–27).
allah beristirahat pada hari ketujuh, 
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Kej. 2:1–3. anakanak Israel tidak me
ngumpulkan mana pada hari sabat, Kel. 
16:22–30. Ingatlah hari sabat, untuk 
menjaganya kudus, Kel. 20:8–11 (Mosia 
13:16–19). Sabat diberikan sebagai tanda 
antara allah dan manusia, Kel. 31:12–17 
(Yeh. 20:12, 20). kami tidak akan mem
beli atau menjual pada hari sabat, neh. 
10:31. Sebutlah sabat suatu kesenangan, 
menghormati tuhan dan tidak mencari 
kesenanganmu sendiri, Yes. 58:13–14. Sa
bat dijadikan untuk manusia dan bukan 
manusia untuk sabat, Mrk. 2:23–28. Putra 
Manusia adalah tuhan dari sabat, Luk. 
6:1–10. Yesus mengajar di dalam sinagoge 
dan menyembuhkan pada hari sabat, 
Luk. 13:10–14. Orangorang Nefi men
jaga hari sabat kudus, Yarom 1:5. Hormati 
hari sabat untuk menjaganya kudus, Mo-
sia 18:23. Persembahkanlah sakramenmu 
pada hari kudusku, A&P 59:9–13. Peng
huni Sion mesti menghormati hari sabat, 
A&P 68:29. aku, allah, beristirahat pada 
hari ketujuh dari segala pekerjaanku, 
Musa 3:1–3 (kej. 2:1–3; abr. 5:1–3). 

hAri TuhAn. Lihat Hari Sabat; 
kedatangan kedua Yesus kristus; 
Penghakiman terakhir

hArMAgedon. Lihat juga Gog; 
kedatangan kedua Yesus kristus; 
Magog

Nama Harmagedon berasal dari bahasa 
Ibrani Har Megiddon, artinya “Gunung 
Megido.” Lembah Megido berada di ba
gian sebelah barat dari dataran Esdrae
lon, lima puluh mil (delapan puluh 
kilometer) utara Yerusalem, dan ada
lah tempat beberapa pertempuran yang 
sangat penting pada zaman Perjanjian 
Lama. Suatu konflik yang besar dan ter
akhir yang akan terjadi mendekati waktu 
kedatangan kedua tuhan disebut per
tempuran Harmagedon karena itu akan 
mulai di lokasi yang sama. (Lihat Yeh. 
39:11; Za. 12–14, khususnya 12:11; Why. 
16:14–21.)

hArun, KAKAK LAKi-LAKi 
MuSA. Lihat juga Imamat Harun; 
Musa

Dalam Perjanjian Lama, putra amram 
dan Yokhebed, dari suku Lewi (kel. 
6:16–20); kakak lakilaki Musa (kel. 7:7).
Ditetapkan oleh tuhan untuk membantu 
Musa dalam membawa anakanak Israel 
keluar dari Mesir dan untuk menjadi juru 
bicaranya, Kel. 4:10–16, 27–31; 5:1–12:51. 
Di Gunung Sinai, Musa menerima arahan 
tentang penetapan Harun dan keem
pat putranya pada Imamat Harun, Kel. 
28:1–4. Membuat anak lembu emas atas 
permintaan orangorang, Kel. 32:1–6, 21, 
24, 35. Mati di Gunung Hor pada usia 123 
tahun, Bil. 20:22–29 (Bil. 33:38–39). tuhan 
juga mengukuhkan imamat ke atas Harun 
dan benih keturunannya, A&P 84:18, 
26–27, 30. Mereka yang mengembang
kan pemanggilan keimamatan menjadi 
putra Musa dan Harun, A&P 84:33–34. 
tuhan akan membenarkan tindakan
tindakan yang saleh dari mereka yang 
dipanggil allah seperti halnya Harun,  
A&P 132:59. 

hArun, PuTrA MoSiA. Lihat 
juga Mosia, Putra Benyamin; 
PutraPutra Mosia

Dalam kitab Mormon, putra raja Mosia. 
Harun melayani sebagai misionaris yang 
upaya tekunnya menolong untuk meng
insafkan banyak jiwa kepada kristus.
Dahulunya orang yang tidak percaya yang 
berupaya untuk menghancurkan Gereja,  
Mosia 27:8–10, 34. Seorang malaikat me
nampakkan diri kepadanya dan para re
kannya, Mosia 27:11. Bertobat dan mulai 
mengkhotbahkan firman allah, Mosia 
27:32–28:8. Menolak untuk diangkat se
bagai raja dan alihalih pergi ke tanah 
orangorang Laman untuk mengkhotbah
kan firman allah, Alma 17:6–9. Berpuasa  
dan berdoa untuk bimbingan, Alma 17:8– 
11. Mengajar ayah raja Lamoni, Alma 
22:1–26. Pergi berkhotbah kepada orang
orang Zoram, Alma 31:6–7. 

hArTA KeKAYAAn. Lihat 
kekayaan
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hASTA
Satuan panjang yang biasa di antara 
orangorang Ibrani—aslinya jarak dari 
siku ke ujung jari.

hATi. Lihat juga Dilahirkan kembali; 
Hati yang Hancur

Simbol dari pikiran dan kehendak ma
nusia serta sumber kiasan dari segala 
emosi dan perasaan.
kasihilah tuhan allahmu dengan se
genap hatimu, ul. 6:5 (Ul. 6:3–7; Mat.  
22:37; Luk. 10:27; a&P 59:5). tuhan men
cari seseorang menurut hatiNya sendiri, 
1 Sam. 13:14. Manusia melihat pada pe
nampilan lahiriah, tetapi tuhan melihat 
pada hati, 1 Sam. 16:7. Dia yang memiliki 
tangan yang bersih dan hati yang murni 
akan naik ke bukit tuhan dan diberkati, 
Mzm. 24:3–5 (2 Ne. 25:16). Sebagaimana 
orang berpikir dalam hatinya, demiki
anlah dia adanya, Ams. 23:7. Elia akan 
memalingkan hati leluhur kepada anak
anak, dan hati anakanak kepada leluhur 
mereka, Mal. 4:5–6 (Luk. 1:17; a&P 2:2; 
110:14–15; 138:47; JS—S 1:39). Diberkatilah 
yang murni hatinya, Mat. 5:8 (3 Ne. 12:8).  
Seseorang berbicara dari yang baik atau 
yang jahat dalam hatinya, Luk. 6:45.  
Ikutlah Sang Putra dengan maksud hati 
yang sepenuhnya, 2 ne. 31:13. apakah 
kamu secara rohani telah dilahirkan dari 
allah dan mengalami perubahan hebat  
dalam hatimu?, Alma 5:14. Persembahkan
lah sebagai kurban bagi tuhan hati yang 
hancur dan roh yang menyesal, 3 ne. 9:20 
(3 Ne. 12:19; Eter 4:15; Moro. 6:2). aku akan 
memberi tahu kamu dalam pikiranmu 
dan dalam hatimu melalui roh kudus,  
A&P 8:2. 

hATi YAng hAnCur. Lihat juga 
Hati; kurban; Lembut Hati, 
kelembutan Hati; Pertobatan; 
rendah Hati, kerendahan Hati

Memiliki hati yang hancur adalah men
jadi rendah hati, menyesal, bertobat, dan 
lembut hati—yaitu, mau menerima ke
hendak allah.
aku berdiam dengan dia yang memiliki 

roh yang menyesal dan rendah hati, Yes. 
57:15. kristus mempersembahkan diri
Nya bagi mereka yang memiliki hati yang 
hancur dan roh yang menyesal, 2 ne. 2:7. 
Persembahkanlah untuk pengurbanan 
kepada tuhan hati yang hancur dan roh 
yang menyesal, 3 ne. 9:20 (a&P 59:8). 
Hanya mereka dengan hati yang hancur 
dan roh yang menyesal diterima pada 
baptisan, Moro. 6:2. Yesus disalibkan un
tuk pengampunan akan dosadosa bagi 
hati yang menyesal, A&P 21:9. Dia yang 
rohnya menyesal diterima, A&P 52:15. 
roh kudus dijanjikan kepada mereka 
yang menyesal, A&P 55:3. rohku diki
rim untuk menerangi yang rendah hati 
dan menyesal, A&P 136:33. 

hATi YAng MenYeSAL. Lihat Hati 
yang Hancur

hAWA. Lihat juga adam; Eden; 
kejatuhan adam dan Hawa

Wanita pertama yang hidup di atas bumi 
(kej. 2:21–25; 3:20). Dia adalah istri adam. 
Dalam bahasa Ibrani nama itu berarti “ke
hidupan” dan mengandung arti bahwa 
Hawa adalah ibu pertama di atas bumi 
(Musa 4:26). Dia dan adam, pria pertama, 
akan berbagi kemuliaan kekal untuk pe
ran mereka dalam memungkinkan kema
juan kekal seluruh umat manusia.
Hawa digoda dan memakan buah ter
larang, Kej. 3 (2 Ne. 2:15–20; Musa 4). 
Hawa mengenali perlunya kejatuhan 
dan sukacita penebusan, Musa 5:11–12. 
Presiden Joseph F. Smith melihat Hawa 
dalam penglihatannya akan dunia roh,  
A&P 138:39. 

hAWA nAfSu. Lihat juga kesucian; 
Nafsu; Pelanggaran Moral; 
Percabulan; Perzinaan

kegemaran atau hasrat untuk kesenang
an jasmani yang tidak benar, khususnya  
pelanggaran moral.
Istri majikannya mengarahkan matanya 
pada Yusuf, Kej. 39:7. Barang siapa me
mandang kepada seorang wanita sehingga 
bernafsu terhadapnya telah berbuat zina, 
Mat. 5:28 (3 Ne. 12:28). Jauhkanlah diri 
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dari nafsu daging, yang berperang me
lawan jiwa, 1 Ptr. 2:11. Nafsu daging dan 
nafsu mata bukanlah dari Bapa, 1 Yoh. 
2:16. Jangan lagi menuruti nafsu matamu, 
Alma 39:9. Melalui pelanggaran terhadap 
hukumhukum kudus, manusia menjadi 
berhawa nafsu, A&P 20:20. Jika siapa pun 
berbuat zina dalam hati mereka, mereka 
tidak akan memiliki roh, A&P 63:16. Ber
hentilah dari segala hasratmu yang pe
nuh nafsu, A&P 88:121. Manusia mulai 
menjadi badani, berhawa nafsu, bagai ib
lis, Musa 5:13 (Mosia 16:3; Musa 6:49). 

heBron
Sebuah kota kuno di Yehuda, dua puluh 
mil (tiga puluh dua kilometer) selatan 
Yerusalem. Itu adalah tempat penguburan 
abraham dan keluarganya (kej. 49:29–
32). Itu adalah ibu kota Daud selama awal 
masa pemerintahannya (2 Sam. 5:3–5).

heLAMAn, PuTrA ALMA. 
Lihat juga alma, Putra alma; 
OrangOrang antiNefiLehi; 
PutraPutra Helaman

Dalam kitab Mormon, putra tertua alma, 
putra alma (alma 31:7). Helaman adalah 
nabi dan pemimpin militer.
alma memercayakan putranya Helaman 
dengan catatancatatan tentang orang
orangnya dan dengan lempenganlem
pengan tentang orangorang Yared, 
Alma 37:1–2, 21. alma memerintahkan 
Helaman untuk melanjutkan menulis 
sejarah tentang orangorangnya, Alma 
45–62. Helaman menegakkan kembali 
Gereja, Alma 45:22–23. Dua ribu peju
ang muda orang amon menghasrat
kan Helaman untuk menjadi pemimpin 
mereka, Alma 53:19, 22. Helaman dan 
para teruna orang amonnya memerangi 
orangorang Laman dan dilindungi oleh 
iman, Alma 57:19–27. 

heLAMAn, PuTrA heLAMAn
Seorang nabi dan penyimpan catatan  
dalam kitab Mormon yang menga
jar orangorang Nefi. Dia adalah cucu  
lakilaki alma yang Muda dan ayah dari 
Nefi yang diberikan kuasa atas segala 

unsur (Hel. 5–10). Bersama putranya Nefi, 
Helaman menulis kitab Helaman.
Kitab Helaman: Pasal 1–2 menguraikan 
masa kekacauan politik yang besar. Pasal  
3 – 4 mencatat bahwa Helaman dan 
Moroniha, panglima utama pasukan 
orang Nefi, akhirnya sanggup meraih  
kedamaian untuk suatu masa. Meski
pun demikian, terlepas dari kepemim
pinan orangorang yang baik ini, orang 
semakin bertambah jahat. Dalam pasal 
5–6 Nefi menyerahkan kursi kehakiman,  
sebagaimana telah kakeknya alma  
lakukan, untuk mengajar orangorang. 
Untuk suatu masa orangorang bertobat. 
Dalam pasal 6–12, meskipun demikian, 
bangsa Nefi menjadi jahat. Pasalpasal 
terakhir, 13–16, memuat laporan luar  
biasa tentang seorang nabi yang disebut 
Samuel si orang Laman yang meramalkan 
kelahiran dan penyaliban Juruselamat 
serta tandatanda yang akan menandai 
peristiwaperistiwa itu.

heLAMAn, PuTrA rAJA 
BenYAMin. Lihat juga Benyamin, 
ayah dari Mosia

Dalam kitab Mormon, salah satu dari ke
tiga putra raja Benyamin (Mosia 1:2–8).

henoKh. Lihat juga Sion
Seorang nabi yang memimpin orang
orang di kota Sion. Pelayanannya didis
kusikan baik dalam Perjanjian Lama 
maupun Mutiara yang Sangat Berharga. 
Dia adalah bapa bangsa yang ketujuh 
se telah adam. Dia adalah putra Yared 
dan ayah dari Metusalah (kej. 5:18–24;  
Luk. 3:37).

Henokh adalah orang yang hebat dan 
memiliki pelayanan yang lebih penting 
daripada yang diindikasikan laporan 
singkat alkitab tentang dirinya. alkitab 
mencatat bahwa dia diubah (Ibr. 11:5) 
tetapi tidak memberikan rincian tentang 
pelayanannya. Yud. 1:14 memuat kutip an 
dari nubuat yang dia buat. Wahyu  
zaman akhir menjelaskan lebih banyak 
tentang Henokh, khususnya tentang 
pengkhotbahannya, kotanya yang di
sebut Sion, penglihatanpenglihatannya, 
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herodiAS
Saudara perempuan Herodes agripa da
lam Perjanjian Baru. Dia menikah de 
ngan pamannya, Herodes Filipus, de ngan  
siapa dia memiliki seorang putri, Salome. 
Dia dan Salome bersekongkol memeng
gal kepala Yohanes Pembaptis (Mat. 
14:3–11).

hiduP. Lihat juga kehidupan kekal; 
terang kristus

keberadaan duniawi dan rohani yang di
mungkinkan oleh kuasa allah.
aku telah menaruh di hadapan engkau 
hari ini kehidupan dan kebaikan, ul. 
30:15–20. Engkau akan memperlihatkan 
kepadaku jalan kehidupan, Mzm. 16:11. 
Dia yang mengikuti kebenaran menemu
kan kehidupan, Ams. 21:21. Dia yang me
nemukan nyawanya akan kehilangan itu: 
dan dia yang kehilangan nyawanya demi 
kepentinganku akan menemukannya, 
Mat. 10:39 (Mat. 16:25; Mrk. 8:35; Luk. 
9:24; 17:33). Putra Manusia bukanlah da
tang untuk menghancurkan kehidupan 
manusia, melainkan untuk menyelamat
kannya, Luk. 9:56. Dalam Dia ada kehi
dupan, dan kehidupan itu adalah terang 
manusia, Yoh. 1:4. Dia yang percaya kepa
daNya yang mengutusku berlalu dari 
kematian ke kehidupan, Yoh. 5:24. aku 
adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, 
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dan nubuatnubuatnya (a&P 107:48–57; 
Musa 6–7). Sion diambil ke surga karena 
kesalehan mereka yang tinggal di dalam
nya (Musa 7:69).
allah mengungkapkan diriNya kepada 
Henokh, Musa 6:26–37. Henokh meng
ajarkan Injil, Musa 6:37–68. Henokh 
mengajar orangorang dan menegakkan 
Sion, Musa 7:1–21. Henokh melihat masa 
depan hingga kedatangan kedua kristus, 
Musa 7:23–68. 

herodeS
Sebuah keluarga penguasa di Yudea 
menjelang masa Yesus kristus. Mereka 
adalah tokoh penting dalam banyak pe
ristiwa Perjanjian Baru. Lihat bagan  
di bawah:
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Yoh. 14:6. Jika dalam kehidupan ini saja 
kita memiliki harapan di dalam kristus, 
kita paling sengsara, 1 Kor. 15:19–22. ke
allahan memiliki janji akan kehidupan 
yang sekarang, dan akan apa yang akan 
datang, 1 Tim. 4:8. anakanak kita bo
leh menantinantikan kehidupan itu yang 
ada di dalam kristus, 2 ne. 25:23–27. ke
hidupan ini adalah waktu bagi manusia 
untuk bersiap menemui allah, Alma 
34:32 (alma 12:24). aku adalah terang 
dan kehidupan dunia, 3 ne. 9:18 (Mosia 
16:9; 3 Ne. 11:11; Eter 4:12). Diberkatilah 
mereka yang setia, apakah dalam kehi
dupan atau dalam kematian, A&P 50:5. 
Inilah kehidupan kekal—mengenal allah 
dan Yesus kristus, A&P 132:24. Inilah pe
kerjaanku dan kemuliaanku—untuk 
mendatangkan kebakaan dan kehidupan 
kekal bagi manusia, Musa 1:39. 

hiMni. Lihat juga Mosia, Putra 
Benyamin; PutraPutra Mosia

Dalam kitab Mormon, putra raja Mo
sia. Himni pergi bersama para saudara 
lakilakinya untuk berkhotbah kepada 
orangorang Laman (Mosia 27:8–11, 34–
37; 28:1–9).

hiZKiA
Seorang raja yang saleh dari bangsa 
Yehuda dalam Perjanjian Lama. Dia 
meme rintah selama dua puluh sembi
lan tahun, pada saat Yesaya adalah nabi 
di Yehuda (2 raj. 18–20; 2 taw. 29–32;  
Yes. 36–39). Yesaya membantunya da
lam mereformasi baik gereja maupun 
negara. Dia menekan pemujaan berhala 
dan mengembalikan lagi pelayanan 
pelayanan bait suci. Hidup Hizkia diper
panjang lima belas tahun melalui doa dan 
iman (2 raj. 20:1–7). awal pemerintahan
nya makmur, tetapi pemberontakannya 
melawan raja asiria (2 raj. 18:7) berakibat 
pada dua penyerbuan asiria: yang per
tama diuraikan dalam Yesaya 10:24–32, 
yang kedua dalam 2 rajaraja 18:13–19:7. 
Pada penyerbuan kedua, Yerusalem di
selamatkan oleh seorang malaikat tuhan 
(2 raj. 19:35).

hoMoSeKSuALiTAS. Lihat juga 
Hawa Nafsu; Perzinaan

Hubungan seks individuindividu yang 
berjenis kelamin sama. allah melarang 
kegiatan seks jenis ini.
Bawa mereka keluar kepada kami, agar 
kami boleh menghampiri mereka, Kej. 
19:1–11 (Musa 5:51–53). Janganlah eng
kau tidur dengan kaum pria; itu adalah 
suatu kekejian, im. 18:22 (Im. 20:13). ti
dak akan ada semburit di antara putra 
Israel, ul. 23:17. Mereka memaklumkan 
dosa mereka seperti Sodom, mereka ti
dak menyembunyikannya, Yes. 3:9 (2 Ne. 
13:9). Para pria terbakar dalam nafsu me
reka terhadap satu sama lain, rm. 1:27. 
Para perundung diri sendiri dengan 
kaum pria tidak akan mewarisi kerajaan 
allah, 1 Kor. 6:9–10. Hukum tidak dibuat 
bagi orang yang saleh, tetapi bagi mereka 
yang menodai diri mereka dengan kaum 
pria, 1 Tim. 1:9–10. Mereka yang pergi 
mencari daging yang aneh dinyatakan se
bagai contoh, menderita pembalasan api 
kekal, Yud. 1:7. 

horMAT. Lihat juga khidmat; 
Menjunjung tinggi

Sebagaimana biasanya digunakan dalam 
tulisan suci, untuk memperlihatkan rasa 
hormat dan rasa khidmat kepada seseo
rang atau sesuatu.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, Kel. 20:12 
(1 Ne. 17:55; Mosia 13:20). Hormatilah 
tuhan dengan harta kekayaanmu, Ams. 
3:9. Jika siapa pun melayaniku, dia akan 
Bapaku hormati, Yoh. 12:26. Para suami 
hendaknya memberikan rasa hormat ke
pada istri mereka, 1 Ptr. 3:7. Dengan bibir 
mereka saja mereka menghormati tuhan, 
2 ne. 27:25 (Yes. 29:13). aku tidak meng
upayakan kehormatan dunia, Alma 60:36. 
Iblis memberontak melawanku, menga
takan, Berilah aku kehormatanMu, yang 
adalah kuasaku, A&P 29:36. Yang se
tia akan dimahkotai dengan kehormatan, 
A&P 75:5 (a&P 124:55). tuhan senang 
menghormati mereka yang melayani
Nya, A&P 76:5. Mereka tidak dipilih ka
rena mereka menginginkan kehormatan 
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manusia, A&P 121:34–35. kami percaya 
untuk menghormati dan mendukung hu
kum, PK 1:12 (a&P 134:6). 

hoSAnA
Suatu kata dari bahasa Ibrani yang berarti 
“tolong selamatkan kami” serta diguna
kan dalam pujian dan permohonan.

Pada Perayaan kemah Suci, yang  
merayakan pembebasan tuhan terha
dap Israel ke tanah terjanjikan, orang
orang mengumandangkan katakata dari 
Mazmur 118 dan melambaikan cabang
cabang palem. Pada perjalanan masuk  
tuhan dengan kemenangan ke Yerusalem, 
khalayak ramai berseru “Hosana” dan 
menebarkan cabangcabang palem untuk 
Yesus lalui dengan berkeledai, de ngan 
demikian menunjukkan pemahaman  
mereka bahwa Yesus adalah tuhan 
yang sama yang telah membebaskan  
Israel pada zaman dahulu (Mzm. 118:25–26; 
Mat. 21:9, 15; Mrk. 11:9–10; Yoh. 12:13).  
Orangorang ini mengakui kristus  
sebagai Mesias yang telah lama ditunggu. 
kata Hosana telah menjadi peringatan 
akan Mesias pada segala zaman (1 Ne. 
11:6; 3 Ne. 11:14–17). teriakan hosana  
disertakan dalam pendedikasian Bait  
Suci kirtland (a&P 109:79) dan sekarang 
adalah bagian dari pendedikasian bait 
suci modern.

hoSeA
Seorang nabi Perjanjian Lama yang ber
nubuat di kerajaan Israel sebelah utara 
pada penghujung masa pemerintahan 
Yerobeam II. Dia hidup pada suatu masa 
kemunduran dan keruntuhan nasional, 
akibat dosa Israel.
Kitab Hosea: tema dasar kitab ini adalah 
kasih allah bagi umatNya. Segala de
raanNya ditimpakan dalam kasih, dan 
pemulihan Israel akan terjadi karena ka
sihNya (Hos. 2:18; 14:5). Sebaliknya, 
Hosea memperlihatkan pengkhianatan 
dan ketidaksetiaan Israel. Namun allah 
mampu memandang ke depan pada pe
nebusan akhir Israel (Hos. 12:1–14:10).

huJAT, PenghuJATAn. Lihat juga 
Dosa tak termaafkan; Perkataan 
tak Senonoh

Berucap dengan tidak hormat atau de
ngan tidak sopan tentang allah atau apa 
yang sakral.

Yesus didakwa beberapa kali oleh 
orangorang Yahudi dengan mengucap
kan penghujatan karena Dia menyatakan 
hak untuk mengampuni dosadosa (Mat. 
9:2–3; Luk. 5:20–21), karena Dia menye
but diriNya Putra allah (Yoh. 10:22–36; 
19:7), dan karena Dia berfirman mereka 
akan melihat Dia duduk pada sisi kanan 
kuasa dan datang dalam awan dari langit 
(Mat. 26:64–65). Dakwaandakwaan ini 
adalah benar seandainya Dia sebenarnya 
bukanlah semua yang Dia firmankan Dia 
adanya. Dakwaan yang dikenakan ter
hadapNya oleh para saksi palsu pada 
pengadilan di hadapan Sanhedrin (Mat. 
26:59–61) adalah tentang penghujatan 
terhadap bait suci allah. Penghujatan 
terhadap roh kudus, yang adalah de
ngan sengaja menyangkal kristus setelah 
menerima suatu pengetahuan sempurna 
tentang Dia, adalah dosa yang tak ter
ampunkan (Mat. 12:31–32; Mrk. 3:28–29; 
a&P 132:27).
Dia yang menghujat nama tuhan akan di
hukum mati, im. 24:11–16. Musuh tuhan 
tidak akan ditinggalkan untuk menghu
jat namaNya, A&P 105:15. Pembalasan 
akan datang ke atas mereka yang meng
hujat terhadap tuhan, A&P 112:24–26. 

huKuM. Lihat juga Berkat; Hukum 
Musa; Patuh, kepatuhan; 
PerintahPerintah allah

Perintah atau peraturan allah yang di 
atasnya semua berkat dan hukuman di
dasarkan baik di dalam surga maupun 
di atas bumi. Mereka yang mematuhi hu
kum allah menerima berkat yang dijan
jikan. Nabi Joseph Smith mengajarkan 
bahwa orang hendaknya juga mematuhi, 
menghormati, dan mendukung hukum 
negara (Pk 1:12).

Hukum Musa adalah hukum persiap
an untuk membawa pria dan wanita 
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kepada kristus. Itu adalah hukum tentang  
pembatasan, perintah, dan tata cara.  
Dewasa ini hukum kristus, yang meng
genapi hukum Musa, adalah kegenap
an Injil atau “hukum yang sempurna … 
yang memerdekakan” (Yak. 1:25).
allah memberikan perintahperintah 
kepada adam, Kej. 1:28; 2:16–17. allah 
memberikan hukum kepada Nuh, Kej. 
9:1. Hukum tuhan adalah sempurna, 
menginsafkan jiwa, Mzm. 19:8. tuhan 
adalah pemberi hukum kita, Yes. 33:22. 
ada satu pemberi hukum, Yak. 4:12. Di
mana tidak ada hukum, tidak ada hu
kuman, 2 ne. 9:25. ada hukum yang 
diberikan, Alma 42:17–22. Manusia akan 
dihakimi menurut hukum, Alma 42:23. 
kristus adalah hukum, 3 ne. 15:9. Segala 
hukum adalah rohani, A&P 29:34. Joseph 
Smith menerima hukum Gereja melalui 
wahyu, A&P 42. Dia yang menaati hu
kum allah tidak perlu melanggar hukum 
negara, A&P 58:21. terang kristus adalah 
hukum yang melaluinya segala sesuatu 
diatur, A&P 88:7–13. Dia telah membe
rikan hukum bagi segala sesuatu, A&P 
88:42–43. Orang hendaknya menghor
mati hukum negara, A&P 98:4–5. ketika 
kita mendapatkan berkat dari allah, itu 
adalah karena kepatuhan pada hukum, 
A&P 130:20–21. Gereja memaklumkan 
kepercayaannya mengenai hukumhu
kum sipil, A&P 134. Umat manusia dise
lamatkan melalui kepatuhan pada hukum 
dan tata cara Injil, PK 1:3. 

huKuM MuSA. Lihat juga Bersih 
dan tidak Bersih; Hukum; Imamat 
Harun; Musa

allah memberikan hukumhukum mela
lui Musa kepada bani Israel untuk meng
gantikan hukum yang lebih tinggi yang 
telah gagal mereka patuhi (kel. 34; tJS, 
kel. 34:1–2; tJS, Ul. 10:2). Hukum Musa 
terdiri dari banyak asas, peraturan, upa
cara, ritual, dan simbol untuk mengingat
kan orang akan kewajiban dan tanggung 
jawab mereka. Itu mencakup hukum 
moral, etika, keagamaan, serta perintah 
dan kinerja jasmani—termasuk pengur
banan (Im. 1–7)—yang dimaksudkan 

untuk mengingatkan mereka akan allah  
dan kewajiban mereka terhadapNya 
(Mosia 13:30). Iman, pertobatan, baptis an 
di dalam air, dan pengampunan akan do
sadosa adalah bagian dari hukum itu, 
seperti Sepuluh Perintah serta banyak pe
rintah lain yang bernilai etika dan moral 
tinggi. Banyak dari hukum upacara ini 
digenapi pada kematian dan kebangkitan 
Yesus kristus, yang mengakhiri pengur
banan melalui penumpahan darah (alma 
34:13–14). Hukum tersebut dilaksanakan 
di bawah Imamat Harun dan adalah Injil 
persiapan untuk membawa penganutnya 
kepada kristus.
aku akan memberikan kepada mereka 
hukum seperti pada yang pertama, te
tapi itu akan menurut hukum dari pe
rintah badani, TJS, kel. 34:1–2. Hukum 
adalah penuntun kita untuk membawa 
kita kepada kristus, gal. 3:19–24. kita 
menaati hukum Musa dan menantinan
tikan dengan ketabahan kepada kristus, 
2 ne. 25:24–30. keselamatan tidak da
tang melalui hukum Musa saja, Mosia 
12:27–13:32. Di dalam aku hukum Musa 
digenapi, 3 ne. 9:17. Hukum yang dibe
rikan kepada Musa memiliki akhir dalam 
aku, 3 ne. 15:1–10. karena ketidakpa
tuhan, tuhan mengambil Musa dan Ima
mat kudus dari anakanak keturunan 
Israel, meninggalkan hukum perintah
perintah badani, A&P 84:23–27. 

huKuM PerSuCiAn. Lihat 
Mempersucikan

huKuMAn. Lihat Penghukuman

huKuMAn MATi. Lihat juga 
Membunuh

Hukuman dengan kematian untuk suatu 
tindak kejahatan yang diperbuat, khu
susnya berhubungan dengan hukuman 
untuk pembunuhan.
Barang siapa menumpahkan darah ma
nusia, oleh manusia akan darahnya di
tumpahkan, Kej. 9:6 (tJS, kej. 9:12–13). 
Pembunuh pastilah akan dihukum mati, 
Bil. 35:16. Pembunuh yang dengan se
ngaja membunuh akan mati, 2 ne. 9:35. 
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Engkau dihukum mati menurut hukum, 
Alma 1:13–14. Dia yang membunuh di
hukum hingga mati, Alma 1:18. Hukum 
menuntut nyawa dari dia yang telah 
membunuh, Alma 34:12. Dia yang mem
bunuh akan mati, A&P 42:19. 

huTAn SAKrAL. Lihat Penglihatan 
Pertama

hYruM SMiTh. Lihat juga Joseph 
Smith, Jr.

kakak lakilaki dan sahabat setia Joseph 
Smith. Hyrum lahir tanggal 9 Februari 
1800. Dia melayani sebagai asisten bagi 
Joseph dalam presidensi Gereja, seperti 
juga sebagai Bapa Bangsa kedua bagi Ge
reja. Pada tanggal 27 Juni 1844, dia men
jadi sesama martir bersama Joseph di 
Penjara Carthage.
allah mengungkapkan petunjukpe
tunjuk kepada Hyrum melalui adiknya 
Joseph, A&P 11; 23:3. Diberkatilah ham
baku Hyrum Smith karena integritas  
hatinya, A&P 124:15. Hyrum diperin
tahkan untuk mengambil jabatan bapa 
bangsa Gereja, A&P 124:91–96, 124. 
Joseph dan Hyrum mati syahid di Penjara 
Carthage, A&P 135. Hyrum dan rohroh 
pilihan lain dicadangkan untuk tampil 
pada kegenapan zaman, A&P 138:53. 

iBA. Lihat juga Belas kasihan; kasih; 
kasih amal

Dalam tulisan suci, rasa iba secara har
fiah berarti “menderita bersama.” Itu 
juga berarti untuk memperlihatkan sim
pati, rasa kasihan, dan belas kasihan bagi 
orang lain.
tuhan meminta umatNya untuk mem
perlihatkan rasa iba, Za. 7:8–10. Yesus 
digerakkan dengan rasa iba, Mat. 9:36 
(Mat. 20:34; Mrk. 1:41; Luk. 7:13). Seorang 
Samaria tertentu memiliki rasa iba pada
nya, Luk. 10:33. Milikilah rasa iba satu 
sama lain, 1 Ptr. 3:8. kristus dipenuhi rasa 
iba terhadap anakanak manusia, Mo-
sia 15:9. Sanubariku dipenuhi dengan 
rasa iba terhadapmu, 3 ne. 17:6. Joseph 
Smith berdoa untuk rasa iba tuhan, A&P 
121:3–5. 

iBAdAT. Lihat juga keallahan
kasih, rasa khidmat, pelayanan, dan bakti 
bagi allah (a&P 20:19). Ibadat mencakup 
doa, puasa, pelayanan gereja, berperan 
serta dalam tata cara Injil, dan praktik 
lain yang memperlihatkan bakti dan  
kasih bagi allah.
Janganlah engkau memiliki allah lain 
di hadapanku, Kel. 20:3 (kel. 32:1–8, 
19–35; Mzm. 81:10). Sembahlah Bapa da
lam roh dan dalam kebenaran, Yoh. 4:23. 
Sembahlah Dia yang menjadikan langit 
dan bumi, Why. 14:7 (a&P 133:38–39). 
Sembahlah Dia dengan segenap daya, 
pikiran, dan kekuatanmu, 2 ne. 25:29. 
Mereka percaya kepada kristus dan me
nyembah Bapa dalam namaNya, Yakub 
4:5. Zenos mengajarkan bahwa manusia 
hendaknya berdoa dan menyembah di 
segala tempat, Alma 33:3–11. Sembahlah 
allah, di tempat mana pun kamu boleh 
berada, dalam roh dan dalam kebenaran, 
Alma 34:38. Orangorang menjatuhkan 
diri di kaki Yesus dan menyembahNya, 
3 ne. 11:17. Semua orang mesti berto
bat, percaya pada Yesus kristus, dan me
nyembah Bapa dalam namaNya, A&P 
20:29. aku memberi kepadamu firman ini 
agar kamu boleh mengerti dan menge
tahui bagaimana menyembah, dan me
ngetahui apa yang kamu sembah, A&P 
93:19. Hanya satu allah ini akan aku sem
bah, Musa 1:12–20. kami menuntut hak  
istimewa untuk menyembah allah Yang  
Mahakuasa, PK 1:11. 

iBLiS. Lihat juga antikristus; Lusifer; 
Neraka; Penghancur; Putra 
kebinasaan; roh—rohroh jahat

Setan. Iblis adalah musuh dari kebenaran 
dan dari mereka yang berupaya untuk 
melakukan kehendak allah. Dia secara 
harfiah adalah seorang putra roh dari  
allah dan adalah pada satu masa seo
rang malaikat yang berwenang di hadirat  
allah (Yes. 14:12; 2 Ne. 2:17). Meskipun 
demikian, dia memberontak dalam ke
hidupan prafana dan membujuk seper
tiga bagian anakanak roh dari Bapa 
untuk memberontak bersamanya (a&P 
29:36; Musa 4:1–4; abr. 3:27–28). Mereka 
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dicampakkan dari surga, ditolak kesem
patan untuk mendapatkan tubuh fana 
dan mengalami kehidupan fana, serta 
akan secara kekal dilaknat. Sejak waktu 
iblis dicampakkan dari surga, dia telah 
berupaya secara terusmenerus untuk 
menipu semua pria dan wanita serta me
nuntun mereka menjauh dari pekerjaan 
allah untuk menjadikan seluruh umat 
manusia sengsara seperti dia adanya 
(Why. 12:9; 2 Ne. 2:27; 9:8–9).
Yesus menghardik iblis, Mat. 17:18. api 
abadi dipersiapkan bagi iblis dan para ma
laikatnya, Mat. 25:41. Lawanlah iblis, dan 
dia akan melarikan diri darimu, Yak. 4:7. 
Yang jahat akan dibawa ke dalam pena
wanan iblis, 1 ne. 14:7. Iblis adalah bapa 
segala kedustaan, 2 ne. 2:18 (Musa 4:4). 
Iblis berupaya agar semua orang boleh 
menjadi sengsara seperti dirinya, 2 ne. 
2:27. Jika daging tidak akan bangkit lagi, 
roh kita mesti menjadi tunduk kepada 
iblis, 2 ne. 9:8–9. Iblis akan mengamuk, 
menenangkan, dan merayurayu, 2 ne. 
28:20–23. apa yang jahat datang dari ib
lis, omni 1:25 (alma 5:40; Moro. 7:12, 17). 
Berhatihatilah agar jangan perselisihan 
timbul di antara kamu, dan kamu me
matuhi roh jahat, Mosia 2:32. Jika kamu 
bukan domba dari Gembala Yang Baik, 
iblislah gembalamu, Alma 5:38–39. Iblis 
tidak akan mendukung anakanaknya, 
Alma 30:60. Berdoa secara berkelanjutan 
agar kamu boleh tidak disesatkan oleh 
godaan iblis, Alma 34:39 (3 Ne. 18:15, 18). 
Bangunlah landasanmu di atas Penebus 
agar badai dahsyat iblis tidak akan memi
liki kuasa atas dirimu, hel. 5:12. Iblis ada
lah pemrakarsa segala dosa, hel. 6:26–31. 
Iblis berupaya untuk meletakkan suatu 
rencana yang licik, A&P 10:12. Mestilah 
perlu bahwa iblis menggoda anakanak 
manusia, atau mereka tidak dapat men
jadi juru kuasa, A&P 29:39. adam men
jadi tunduk pada kehendak iblis karena 
dia menyerah pada godaan, A&P 29:40. 
Para putra kebinasaan akan memerintah 
bersama iblis dan para malaikatnya da
lam kekekalan, A&P 76:33, 44. Iblis akan 
diikat untuk seribu tahun, A&P 88:110 
(Why. 20:2). Yang jahat itu mengambil 

terang dan kebenaran, A&P 93:39. Setan 
tidak mempertahankan keadaan perta
manya, Abr. 3:28. 
Gereja iblis: Setiap organisasi yang jahat 
dan keduniawian di bumi yang menyim
pangkan Injil yang murni dan sempurna 
serta berperang melawan anak Domba 
allah.
Iblis mendirikan gereja yang besar dan 
keji, 1 ne. 13:6 (1 Ne. 14:9). Hanya ada 
dua gereja, satu dari anak Domba allah 
dan yang lain dari iblis, 1 ne. 14:10 (alma 
5:39). Janganlah berselisih pendapat ter
hadap gereja apa pun, kecuali gereja iblis, 
A&P 18:20. Gereja yang besar dan keji 
akan dicampakkan, A&P 29:21. 

iBu. Lihat juga Hawa; keluarga; 
Orang tua

Sebutan sakral merujuk kepada seorang 
wanita yang melahirkan atau mengadopsi 
anakanak. kaum ibu membantu dalam 
rencana allah dengan menyediakan tu
buh fana bagi anakanak roh allah.
adam menyebut nama istrinya Hawa, 
karena dia adalah ibu dari semua yang 
hidup, Kej. 3:20 (Musa 4:26). Hormatilah 
ayahmu dan ibumu, Kel. 20:12 (Ef. 6:1–3; 
Mosia 13:20). Janganlah meninggalkan 
hukum dari ibumu, Ams. 1:8. Orang 
yang bodoh meremehkan ibunya, Ams. 
15:20 (ams. 10:1). Janganlah meremeh
kan ibumu ketika dia tua, Ams. 23:22. 
anakanak dan suaminya bangkit dan 
menyebut dia diberkati dan suaminya 
memujinya, Ams. 31:28. Ibu dari Yesus 
berdiri di dekat salib, Yoh. 19:25–27. Dua 
ribu pejuang orang Laman telah dia
jar oleh ibu mereka, Alma 56:47 (alma 
57:21). Ibu Hawa kita yang mulia berada 
di antara yang hebat dan perkasa kepada 
siapa tuhan berikan petunjuk di dunia 
roh, A&P 138:38–39. 

iLhAM. Lihat juga roh kudus; 
Wahyu

Bimbingan ilahi yang diberikan kepada 
manusia oleh allah. Ilham sering datang 
melalui roh dalam berbagai macam cara 
ke dalam pikiran atau hati seseorang.
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Setelah api datanglah suatu suara lem
but tenang, 1 raj. 19:12. roh kudus akan 
mengajarimu segala sesuatu dan mem
bawa segala sesuatu pada ingatanmu, 
Yoh. 14:26. roh kebenaran akan mem
bimbingmu pada segala kebenaran, Yoh. 
16:13. aku dituntun oleh roh, tidak me
ngetahui sebelumnya apa yang hendak
nya aku lakukan, 1 ne. 4:6. Suara tuhan 
datang ke dalam pikiranku, enos 1:10. 
Setiap hal yang mengajak dan membu
juk untuk melakukan yang baik diilhami 
oleh allah, Moro. 7:13–16. apakah aku 
tidak memfirmankan kedamaian pada pi
kiranmu?, A&P 6:23. aku akan memberi 
tahu kamu dalam pikiranmu dan dalam 
hatimu, A&P 8:2. rohku akan mene
rangi pikiranmu, yang akan mengisi ji
wamu dengan sukacita, A&P 11:13. akan 
diberikan kepadamu pada saat yang tepat  
apa yang akan engkau bicarakan atau  
tuliskan, A&P 24:6 (a&P 84:85). Suara 
lembut tenang berbisik melalui dan me
nusuk segala sesuatu, A&P 85:6. 

iMAM, iMAMAT hArun. Lihat 
juga Harun, kakak LakiLaki 
Musa; Imam tinggi; Imamat 
Harun

Suatu jabatan Imamat Harun. Pada za
man dahulu, jabatan paling tinggi dalam  
Imamat Lewi dipegang hanya oleh Harun 
dan keturunannya. ketika kristus meng
genapi hukum Musa, pembatasan ini 
disingkirkan.
kewajiban imam di dalam Gereja yang 
dipulihkan diuraikan, A&P 20:46–52. 

iMAM, iMAMAT MeLKiSedeK. 
Lihat juga Imam tinggi; Imamat 
Melkisedek

Orang yang melaksanakan ritusritus 
keagamaan bagi yang lain dan diarah
kan kepada allah. kerap kali dalam 
tulisan suci, imam sebenarnya adalah 
imam tinggi menurut tata tertib Melkise
dek (alma 13:2). Mereka yang menerima  
ke genapan kemuliaan allah setelah  
kebangkitan menjadi imam dan raja di 
dunia selestial.
Melkisedek adalah imam allah yang 

mahatinggi, Kej. 14:18. Engkau adalah 
imam untuk selamanya menurut tata 
tertib Melkisedek, Mzm. 110:4 (Ibr. 5:6; 
7:17, 21). kristus telah menjadikan kita 
raja dan imam bagi allah dan BapaNya, 
Why. 1:6 (Why. 5:10; 20:6). Ingat bahwa 
tuhan allah menahbiskan imam menu
rut tata tertib kudusNya, Alma 13:1–20. 
Mereka yang tampil dalam kebangkitan 
orang saleh adalah imam dan raja, A&P 
76:50, 55–60. 

iMAM Tinggi. Lihat juga Imamat 
Harun; Imamat Melkisedek

Suatu jabatan dalam imamat. tulisan suci 
berbicara tentang “imam tinggi” dalam 
dua pengertian: (1) jabatan dalam Ima
mat Melkisedek; dan (2) di bawah hukum 
Musa, pejabat ketua Imamat Harun.

Pengertian pertama berlaku bagi Yesus 
kristus sebagai Imam tinggi Yang agung. 
adam dan semua bapa bangsa juga ada
lah imam tinggi. Dewasa ini, tiga imam 
tinggi ketua membentuk Presidensi Ge
reja dan mengetuai seluruh pemegang 
imamat yang lain serta anggota Gereja. 
Para pria layak tambahan ditahbiskan 
sebagai imam tinggi sebagaimana pan
tas di seluruh Gereja dewasa ini. Imam 
tinggi boleh dipanggil, ditetapkan, dan 
ditahbiskan sebagai uskup (a&P 68:19; 
107:69–71).

Dalam pengertian kedua, di bawah hu
kum Musa, pejabat ketua Imamat Harun 
disebut imam tinggi. Jabatan tersebut 
adalah turuntemurun dan datang mela
lui anak sulung di antara keluarga Harun, 
Harun sendiri adalah imam tinggi per
tama dari tata tertib Harun (kel. 28; 29; 
Im. 8; a&P 84:18).
Melkisedek adalah imam allah yang ma
hatinggi, Kej. 14:18 (alma 13:14). Imam 
tinggi dipanggil dan dipersiapkan sejak 
pelandasan dunia, Alma 13:1–10. Imam 
tinggi melaksanakan apa yang rohani, 
A&P 107:10, 12, 17. 

iMAMAT. Lihat juga Imamat Harun; 
Imamat Melkisedek; kuasa; 
kuncikunci Imamat; Penahbisan; 
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Sumpah dan Perjanjian Imamat; 
Wewenang

Wewenang dan kuasa yang allah beri
kan kepada manusia untuk bertindak da
lam segala hal bagi keselamatan manusia 
(a&P 50:26–27). anggota lakilaki Gereja 
yang memegang imamat diorganisasi ke 
dalam kuorumkuorum dan diwenang
kan untuk melaksanakan tata caratata 
cara dan fungsi administratif tertentu di 
dalam Gereja.
Pengurapan mereka pastilah akan men
jadi imamat abadi, Kel. 40:15 (Bil. 25:13). 
aku telah menahbiskanmu, Yoh. 15:16. 
kamu dibangun sebagai rumah rohani, 
imamat kudus, 1 Ptr. 2:5. kamu adalah 
angkatan terpilih, imamat rajani, 1 Ptr. 
2:9 (kel. 19:6). kaum pria dipanggil seba
gai imam tinggi karena iman yang amat 
besar dan pekerjaan baik mereka, Alma 
13:1–12. aku memberi kepadamu kua sa 
untuk membaptis, 3 ne. 11:21. kamu 
akan memiliki kuasa untuk memberikan 
roh kudus, Moro. 2:2. aku akan meng
ungkapkan kepadamu imamat, melalui 
tangan Elia, A&P 2:1 (JS—S 1:38). tuhan 
mengukuhkan imamat juga ke atas Harun 
dan benih keturunannya, A&P 84:18. 
Imamat yang lebih tinggi ini melaksa
nakan Injil, A&P 84:19. Dia mengambil 
Musa dari tengah mereka, dan Imamat 
kudus, A&P 84:25. Sumpah dan perjan
jian imamat diuraikan, A&P 84:33–42. 
Imamat telah berlanjut melalui garis ke
turunan leluhurmu, A&P 86:8. ada, di 
dalam gereja, dua imamat, A&P 107:1. 
Imamat pertama adalah Imamat kudus, 
menurut tata tertib Putra allah, A&P 
107:2–4. Hakhak keimamatan secara tak 
terpisahkan berhubungan dengan kuasa 
surga, A&P 121:36. tidak ada kuasa atau 
pengaruh dapat atau seharusnya diper
tahankan kecuali melalui kebajikan ke
imamatan, A&P 121:41. Setiap anggota 
lakilaki Gereja yang setia, yang layak 
boleh menerima imamat, A&P Mr—2. 
kami percaya bahwa seseorang mesti di
panggil oleh allah, PK 1:5. 

iMAMAT hArun. Lihat juga Harun, 
kakak LakiLaki Musa; Hukum 
Musa; Imamat

Imamat yang lebih rendah (Ibr. 7:11–12; 
a&P 107:13–14). Jabatanjabatannya ada
lah uskup, imam, pengajar, dan diaken 
(a&P 84:30; 107:10, 14–15, 87–88). Pada 
zaman dahulu, di bawah hukum Musa, 
ada imam tinggi, imam, dan orang Lewi. 
Imamat Harun diungkapkan kepada 
Musa karena bangsa Israel zaman dahulu 
memberontak melawan allah. Mereka 
menolak untuk dikuduskan dan mene
rima Imamat Melkisedek dan tata ca
ratata caranya (a&P 84:23–25). Imamat 
Harun berurusan dengan tata caratata 
cara duniawi dan lahiriah dari hukum 
dan Injil (1 taw. 23:27–32; a&P 84:26–27; 
107:20). Itu memegang kuncikunci pela
yanan para malaikat, Injil pertobatan, dan 
baptisan (a&P 13). Imamat Harun dipu
lihkan ke bumi pada dispensasi ini pada 
tanggal 15 Mei 1829. Yohanes Pembap
tis menganugerahkannya ke atas Joseph 
Smith dan Oliver Cowdery di tepi Su
ngai Susquehanna, di dekat Harmony, 
Pennsylvania (a&P 13; JS—S 1:68–73).
Dan dia akan memperoleh perjanjian dari 
imamat yang abadi, Bil. 25:13. tuhan 
akan memurnikan para putra Lewi, dan 
menahirkan mereka, Mal. 3:3 (3 Ne. 
24:3). tak seorang pun mengambil kehor
matan ini bagi dirinya, ibr. 5:4. kesem
purnaan tidak datang melalui Imamat 
Lewi, ibr. 7:11. Imamat ini tidak akan 
pernah diambil dari bumi sampai para 
putra Lewi mempersembahkan suatu 
persembahan, A&P 13:1. Joseph Smith 
dan Oliver Cowdery ditahbiskan pada 
Imamat Harun, A&P 27:8. Imamat yang 
lebih rendah memegang kuncikunci pe
layanan para malaikat, A&P 84:26 (a&P 
13:1). ada dua imamat, yaitu, Melkisedek 
dan Harun, A&P 107:1. Imamat yang ke
dua disebut Imamat Harun, A&P 107:13. 

iMAMAT LeWi. Lihat Imamat Harun

iMAMAT MeLKiSedeK. Lihat juga 
Imamat; Melkisedek; Penatua

Imamat Melkisedek adalah imamat yang 
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lebih tinggi atau lebih agung; Imamat 
Harun adalah imamat yang lebih rendah. 
Imamat Melkisedek mencakup kunci
kunci berkat rohani Gereja. Melalui tata 
caratata cara imamat yang lebih tinggi, 
kuasa keallahan dinyatakan kepada ma
nusia (a&P 84:18–25; 107:18–21).

allah pertama kali mengungkapkan 
imamat yang lebih tinggi ini kepada 
adam. Para bapa bangsa dan nabi dalam 
setiap dispensasi memiliki wewenang ini  
(a&P 84:6–17). Itu mulamula disebut 
Imamat kudus, menurut tata tertib Put
 ra allah. Itu belakangan dikenal sebagai 
Imamat Melkisedek (a&P 107:2–4).

ketika anakanak Israel gagal un
tuk hidup sesuai dengan hak istimewa 
dan perjanjian dari Imamat Melkisedek, 
tuhan mengambil hukum yang lebih 
tinggi tersebut dan memberi mereka ima
mat yang lebih rendah dan hukum yang 
lebih rendah (a&P 84:23–26). Ini disebut 
Imamat Harun dan hukum Musa. ketika 
Yesus datang ke bumi, Dia memulihkan 
Imamat Melkisedek kepada orangorang 
Yahudi dan mulai membangun Gereja 
di antara mereka. Meskipun demikian, 
imamat dan Gereja hilang lagi melalui 
kemurtadan. Itu belakangan dipulihkan 
melalui Joseph Smith, Jr. (a&P 27:12–13; 
128:20; JS—S 1:73).

Dalam Imamat Melkisedek ada jabatan 
penatua, imam tinggi, bapa bangsa, tujuh  
puluh dan rasul (a&P 107). Imamat 
Melkisedek akan selalu menjadi bagian 
dari kerajaan allah di atas bumi.

Presiden Gereja Yesus kristus dari 
OrangOrang Suci Zaman akhir adalah 
presiden Imamat tinggi atau Melkisedek, 
dan dia memegang semua kunci yang 
berkaitan dengan kerajaan allah di atas 
bumi. Panggilan sebagai Presiden dipe
gang hanya oleh satu orang pada suatu 
masa, dan dia adalah satusatunya orang 
di atas bumi yang diwenangkan untuk 
menjalankan semua kunci imamat (a&P 
107:64–67; a&P 132:7).
kristus akan menjadi imam selama
nya menurut tata tertib Melkisedek, 
Mzm. 110:4 (Ibr. 5:6, 10; 7:11). Imamat 

Melkisedek melaksanakan Injil, ibr. 7 
(a&P 84:18–25). Melkisedek menjalan
kan iman yang amat kuat dan mene
rima jabatan imamat tinggi, Alma 13:18. 
Imamat Melkisedek dianugerahkan ke 
atas Joseph Smith dan Oliver Cowdery, 
A&P 27:12–13 (JS—S 1:72). Imamat ini 
diterima melalui sumpah dan perjan
jian, A&P 84:33–42. ada dua pembagian 
atau bagian utama, Imamat Melkisedek 
dan Imamat Harun, A&P 107:6. Imamat 
Melkisedek memegang hakhak untuk 
melaksanakan segala berkat rohani, A&P 
107:8–18. Musa, Elias, serta Elia memberi 
Joseph Smith dan Oliver Cowdery kun
cikunci imamat, A&P 110:11–16. aku se
karang memberi kepadamu para pejabat 
yang termasuk dalam Imamatku, agar 
kamu boleh memegang kuncikunci dari
nya, A&P 124:123. 

iMAMAT Tinggi. Lihat Imamat 
Melkisedek

iMAn. Lihat juga Harapan; Percaya, 
kepercayaan; Yesus kristus

rasa percaya kepada sesuatu atau sese
orang. Sebagaimana yang paling sering 
digunakan dalam tulisan suci, iman ada
lah percaya kepada Yesus kristus yang 
menuntun seseorang untuk mematuhi
Nya. Iman mesti berpusat kepada Yesus  
kristus supaya menuntun seseorang 
menuju keselamatan. Para Orang Suci  
Zaman akhir juga memiliki iman kepada 
allah Bapa, roh kudus, kuasa imamat, 
dan aspekaspek penting lain dari Injil 
yang dipulihkan.

Iman mencakup harapan untuk apa 
yang tidak terlihat, tetapi yang adalah 
benar (Ibr. 11:1; alma 32:21; Eter 12:6). 
Iman disulut melalui mendengar Injil  
yang diajarkan oleh para pemimpin yang  
berwenang yang diutus oleh allah  
(rm. 10:14–17). Mukjizatmukjizat tidak 
menghasilkan iman, tetapi iman yang  
kuat dikembangkan melalui kepatuhan  
pada Injil Yesus kristus. Dengan perka
taan lain, iman datang melalui kesaleh
an (alma 32:40–43; Eter 12:4, 6, 12; a&P 
63:9–12).



58Iman

Iman sejati membawa mukjizat, pengli
hatan, mimpi, penyembuhan, dan semua 
karunia allah yang Dia berikan kepada 
para Orang SuciNya. Melalui iman sese
orang mendapatkan pengampunan akan 
dosadosa dan pada akhirnya dapat ber
diam di hadirat allah. kurangnya iman 
menuntun seseorang pada keputusasaan, 
yang datang karena kedurhakaan (Moro. 
10:22).
Yang saleh akan hidup dengan iman, 
hab. 2:4. Imanmu telah menjadikan eng
kau selamat, Mat. 9:22 (Mrk. 5:34; Luk. 
7:50). Menurut imanmu terjadilah ke
padamu, Mat. 9:29. Jika kamu memiliki 
iman seperti sebiji benih sesawi, tidak 
ada yang akan tidak mungkin bagimu, 
Mat. 17:20 (Luk. 17:6). aku telah berdoa 
bagi engkau, agar imanmu tidak gagal, 
Luk. 22:32. Iman pada nama kristus te
lah menjadikan orang ini kuat, Kis. 3:16. 
Iman datang melalui mendengar firman 
allah, rm. 10:17. Jika kristus tidak bang
kit imanmu juga siasia, 1 Kor. 15:14. Iman  
bekerja melalui kasih, gal. 5:6. Dengan 
kasih karunia kamu diselamatkan melalui 
iman, ef. 2:8 (2 Ne. 25:23). ambillah peri
sai iman, ef. 6:16 (a&P 27:17). aku telah 
menyelesaikan perjalananku, aku telah 
memelihara iman, 2 Tim. 4:7. Iman ada
lah wujud dari apa yang diharapkan, ibr. 
11:1. tanpa iman tidaklah mungkin untuk 
menyenangkanNya, ibr. 11:6. Iman, jika 
tidak disertai pekerjaan, adalah mati, Yak. 
2:17–18, 22. aku akan pergi dan melaku
kan apa yang telah tuhan perintahkan, 
1 ne. 3:7. tuhan sanggup untuk melaku
kan segala sesuatu bagi anakanak ma
nusia, jika mereka menjalankan iman 
kepadaNya, 1 ne. 7:12. Penunjuk di da
lam Liahona bekerja menurut iman, 1 ne. 
16:28. Bertobat, dan dibaptis dalam na
maNya, memiliki iman yang sempurna 
kepada Yang kudus, 2 ne. 9:23. kristus 
mengerjakan mukjizatmukjizat dahsyat 
di antara anakanak manusia menurut 
iman mereka, 2 ne. 26:13 (Eter 12:12; 
Moro. 7:27–29, 34–38). Dosadosa Enos di
ampuni karena imannya kepada kristus, 
enos 1:3–8. keselamatan tidak datang 
kepada yang demikian kecuali melalui 

iman kepada tuhan Yesus kristus, Mosia 
3:12. Hati diubah melalui iman pada na
maNya, Mosia 5:7. Doadoa para hamba 
allah dijawab menurut iman mereka, 
Mosia 27:14. Berilah kami kekuatan me
nurut iman kami kepada kristus, Alma 
14:26. Panggillah nama allah dalam 
iman, Alma 22:16. Iman bukanlah memi
liki suatu pengetahuan sempurna tentang 
sesuatu, Alma 32:21 (Eter 12:6). Sewaktu 
itu mulai menggembung demikian pula 
peliharalah itu dengan imanmu, Alma 
33:23 (alma 32:28). Pemeliharaan me
reka diyakini sebagai kuasa mukjizat dari 
allah karena iman mereka yang besar, 
Alma 57:25–27. Sebanyak yang akan me
mandang Putra allah dengan iman bo
leh hidup, hel. 8:15. aku melihat bahwa 
imanmu cukup sehingga aku hendak
nya menyembuhkanmu, 3 ne. 17:8. Iman 
adalah apa yang diharapkan dan bukan 
dilihat, eter 12:6. Mereka semua yang me
ngerjakan mukjizat mengerjakannya de
ngan iman, eter 12:12–18. Jika mereka 
memiliki iman kepadaku, maka akan 
aku jadikan apa yang lemah menjadi 
kuat bagi mereka, eter 12:27–28, 37. Mor
mon mengajar tentang iman, harapan, 
dan kasih amal, Moro. 7. apa pun yang 
akan kamu minta kepada Bapa dalam 
namaku, yang adalah baik, dalam iman 
memercayai bahwa kamu akan mene
rima, lihatlah, itu akan terjadi kepadamu, 
Moro. 7:26. Mereka yang memiliki iman 
kepada kristus akan mengikatkan diri 
pada setiap hal yang baik, Moro. 7:28. 
Jika kamu akan bertanya, memiliki iman 
kepada kristus, Dia akan menyatakan ke
benaran, Moro. 10:4. tanpa iman kamu 
tidak dapat melakukan apa pun; oleh ka
rena itu mintalah dalam iman, A&P 8:10. 
akan diberikan kepada mereka menu
rut iman mereka dalam doadoa mereka, 
A&P 10:47, 52. Semua orang mesti berta
han dalam iman pada namaNya sampai 
akhir, A&P 20:25, 29. Pembenaran mela
lui kasih karunia kristus adalah tepat dan 
benar, A&P 20:30. roh akan diberikan ke
padamu melalui doa dengan iman, A&P 
42:14. Iman datang bukan melalui tan
datanda, tetapi tandatanda mengikuti 
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mereka yang percaya, A&P 63:9–12. Para 
orang tua mesti mengajari anakanak 
iman kepada kristus, A&P 68:25. Upa
yakanlah pembelajaran, bahkan melalui 
penelaahan dan juga melalui iman, A&P 
88:118. Iman kepada tuhan Yesus kristus 
adalah asas pertama Injil, PK 1:4. 

iMAnueL. Lihat juga Yesus kristus
Salah satu nama Yesus kristus. Itu berasal 
dari katakata dalam bahasa Ibrani yang 
berarti “allah beserta kita.”

Imanuel adalah nama sebutan yang 
diberikan sebagai tanda dari pembebasan 
allah (Yes. 7:14). rujukan Yesaya kepada 
Imanuel secara khusus diidentifikasi oleh 
Matius sebagai nubuat akan kelahiran 
Yesus ke dalam kefanaan (Mat. 1:18–25). 
Nama tersebut juga muncul dalam tu
lisan suci zaman akhir (2 Ne. 17:14; 2 Ne. 
18:8; a&P 128:22).

inJiL. Lihat juga ajaran kristus; 
Dispensasi; rencana Penebusan

rencana keselamatan allah, dimung
kinkan melalui pendamaian Yesus  
kristus. Injil mencakup kebenaran atau 
hukum, perjanjian, dan tata cara kekal 
yang diperlukan umat manusia untuk 
masuk kembali ke hadirat allah. allah 
memulihkan kegenapan Injil ke bumi 
pada abad kesembilan belas melalui Nabi 
Joseph Smith.
Pergilah kamu ke seluruh dunia dan 
khotbahkanlah Injil, Mrk. 16:15. Bagian
bagian yang gamblang dan berharga dari 
Injil anak Domba telah ditahan, 1 ne. 
13:32. Inilah Injilku, 3 ne. 27:13–21 (a&P 
39:6). kitab Mormon memuat kegenapan 
Injil, A&P 20:8–9 (a&P 42:12). Inilah Injil, 
A&P 76:40–43. Imamat Melkisedek me
laksanakan Injil, A&P 84:19. Setiap orang 
akan mendengar kegenapan Injil dalam 
logatnya sendiri, A&P 90:11. Sang Putra 
mengkhotbahkan Injil kepada rohroh 
orang mati, A&P 138:18–21, 28–37. In
jil dikhotbahkan sejak awal, Musa 5:58. 
asas dan tata cara pertama Injil diurai
kan, PK 1:4. 

inSAf, KeinSAfAn. Lihat juga 
Dilahirkan kembali; Murid

Mengubah kepercayaan, hati, dan kehi
dupan seseorang untuk menerima dan 
menyepadankan dengan kehendak allah 
(kis. 3:19).

keinsafan mencakup suatu keputusan 
sadar untuk menghentikan cara hidup 
terdahulu seseorang dan berubah menjadi 
murid kristus. Pertobatan, baptisan untuk 
pengampun  an akan dosadosa, peneri
maan roh kudus melalui penumpangan 
tangan, dan iman yang berkelanjutan ke
pada tuhan Yesus kristus menjadikan 
keinsafan lengkap. Manusia alami akan 
diubah menjadi orang yang baru yang 
dikuduskan dan murni, dilahirkan kem
bali di dalam kristus Yesus (2 kor. 5:17;  
Mosia 3:19).
Orangorang mesti insaf dan menjadi se
perti anakanak kecil, Mat. 18:3 (Mosia 
3:19). ketika engkau insaf, perkuatkanlah 
saudarasaudaramu, Luk. 22:32. Mereka 
yang dengan gembira menerima perkata
annya dibaptis, Kis. 2:37–41. Insafkanlah 
pendosa dari kekhilafan jalannya, Yak. 
5:20. Enos insaf, enos 1:2–5. Perkataan 
raja Benyamin mengerjakan perubahan 
yang hebat pada orangorang, Mosia 5:2 
(alma 5:12–14). Seluruh umat manusia 
mesti dilahirkan kembali, ya, dilahir
kan dari allah, Mosia 27:25. alma dan 
para putra Mosia insaf, Mosia 27:33–35. 
ayah Lamoni insaf, Alma 22:15–18. Mela
lui kuasa dan firman allah, mereka telah 
diinsafkan kepada tuhan, Alma 53:10. 
Pertobatan membawa suatu perubahan 
hati, hel. 15:7. Sebanyak yang diinsafkan  
benarbenar memperlihatkan bahwa me
reka telah dikunjungi oleh kuasa dan roh 
allah, 3 ne. 7:21. karena iman mereka 
kepada kristus pada waktu keinsafan 
mereka, mereka dibaptis dengan api dan 
dengan roh kudus, 3 ne. 9:20. Mereka  
akan pergi dan mengkhotbahkan perto
batan, dan banyak orang akan insaf,  
A&P 44:3–4. 
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inTegriTAS. Lihat juga Jujur, 
kejujuran; Saleh, kesalehan

kesalehan, kejujuran, dan ketulusan.
Sampai aku mati aku tidak akan me
nyingkirkan integritasku dariku, Ayb. 
27:5. Orang yang saleh berjalan dalam 
integritasnya, Ams. 20:7. Mereka adalah 
para pria yang jujur pada segala waktu 
dalam hal apa pun yang dipercayakan 
kepada mereka, Alma 53:20. tuhan me
ngasihi Hyrum Smith karena integritas 
hatinya, A&P 124:15. 

iri. Lihat juga Cemburu, 
kecemburuan; Damba, 
Mendambakan

Menurut tulisan suci, menghasratkan  
sesuatu yang menjadi kepunyaan orang 
lain adalah keliru.
Para bapa bangsa, digerakkan rasa iri, 
menjual Yusuf ke Mesir, Kis. 7:9. kasih 
amal tidak merasa iri, 1 Kor. 13:4 (Moro. 
7:45). rasa iri datang dari kesombongan, 
1 Tim. 6:4. Di mana ada rasa iri, di sana 
ada kekacauan dan setiap pekerjaan  
jahat, Yak. 3:16. tuhan memerintahkan 
manusia bahwa mereka hendaknya tidak 
merasa iri, 2 ne. 26:32. tidak ada rasa iri 
di antara orangorang Nefi, 4 ne. 1:15–18. 
rasa iri dan kemurkaan manusia telah 
menjadi bagianku yang biasa sepanjang 
hidupku, A&P 127:2. 

iSAi. Lihat juga Daud
Dalam Perjanjian Lama, ayah dari Daud 
dan leluhur dari kristus serta semua raja 
Yehuda.
Putra rut, Obed, adalah ayah dari Isai, 
rut 4:17, 22. Leluhur Isai dituturkan  
kembali hingga Yehuda, 1 Taw. 2:5–12 
(Mat. 1:5–6). 

iSAKhAr. Lihat juga Israel; Yakub, 
Putra Ishak

Putra Yakub dan Lea dalam Perjanjian 
Lama (kej. 30:17–18; 35:23; 46:13). ketu
runannya menjadi salah satu dari dua  
belas suku Israel.
Suku Isakhar: Berkat Yakub kepada Isakhar 
ditemukan dalam kejadian 49:14–15. 

Setelah bermukim di kanaan, suku  
tersebut menerima sebagian dari tanah 
Palestina yang paling subur, termasuk 
Dataran Esdraelon. Di dalam perbatasan 
Isakhar ada beberapa tempat penting  
dalam sejarah orang Yahudi, contohnya, 
karmel, Megido, Dotan, Gilboa, Yizreel, 
tabor, dan Nazaret (Yos. 19:17–23).

iShAK. Lihat juga abraham
Seorang bapa bangsa Perjanjian Lama. 
kelahirannya bagi abraham dan Sara 
pada usia tua mereka adalah mukjizat 
(kej. 15:4–6; 17:15–21; 21:1–8). kerelaan 
abraham untuk mempersembahkan 
Ishak adalah suatu kemiripan akan allah 
dan Putra tunggalNya (Yakub 4:5). Ishak 
adalah ahli waris bagi janjijanji dari per
janjian abraham (kej. 21:9–12; 1 Ne. 17:40; 
a&P 27:10).
Ishak lahir, Kej. 21:1–7. Mesti dikurban
kan di atas Gunung Moria, Kej. 22:1–19 
(a&P 101:4). Menikah, Kej. 24. Berurusan 
dengan para putranya, Kej. 27:1–28:9. 
telah menerima permuliaan bersama 
abraham dan Yakub, A&P 132:37 (Mat. 
8:11). 

iSMAeL, AYAh MerTuA nefi. 
Lihat juga Lehi, ayah dari Nefi

Seorang pria dalam kitab Mormon yang, 
bersama keluarganya, bergabung dengan 
keluarga Lehi dalam perjalanan mereka 
ke tanah terjanjikan.
Nefi dan saudarasaudaranya kembali ke 
Yerusalem serta membujuk Ismael dan 
keluarganya untuk menyertai Lehi dan 
keluarganya ke tanah terjanjikan, 1 ne. 
7:2–5. Dua keluarga itu saling menikah, 
1 ne. 16:7. Ismael mati di padang belan
tara, 1 ne. 16:34. 

iSMAeL, PuTrA ABrAhAM. Lihat 
juga abraham; Hagar

Dalam Perjanjian Lama, putra abraham 
dan Hagar, hamba perempuan Sara yang  
orang Mesir (kej. 16:11–16). tuhan  
berjanji kepada baik abraham maupun 
Hagar bahwa Ismael akan menjadi bapa 
dari bangsa yang besar (kej. 21:8–21).



61 Israel

Perjanjian datang melalui Ishak daripada 
Ismael, Kej. 17:19–21 (Gal. 4:22–5:1). allah 
memberkati Ismael bahwa dia akan ber
tambah banyak, Kej. 17:20. Ismael meno
long menguburkan abraham, Kej. 25:8–9. 
Dua belas putra Ismael disebutkan, Kej. 
25:12–16. Ismael mati, Kej. 25:17–18. Esau 
mengambil putri Ismael, Mahalat, men
jadi istrinya, Kej. 28:9. 

iSrAeL. Lihat juga abraham—Benih 
keturunan abraham; adopsi; 
Yakub, Putra Ishak

tuhan memberi nama Israel kepada 
Yakub, putra Ishak dan cucu lakilaki 
abraham dalam Perjanjian Lama (kej. 
32:28; 35:10). Nama Israel dapat meru
juk kepada Yakub sendiri, keturunannya, 
atau pada kerajaan yang dahulu dimi
liki keturunan itu pada zaman Perjanjian 
Lama (2 Sam. 1:24; 23:3). Setelah Musa 
memimpin anakanak Israel keluar dari 
perbudakan di Mesir (kel. 3–14), mereka 
diperintah oleh para hakim selama lebih 
tiga ratus tahun. Berawal dengan raja 
Saul, para raja berkuasa atas persekutuan 
Israel sampai kematian Salomo, ketika 
sepuluh suku memberontak terhadap 
rehabeam untuk membentuk negara yang 
terpisah. Setelah kerajaan Israel terbagi, 
sukusuku sebelah utara, sebagai bagian 
yang lebih besar, mempertahankan nama 
Israel, sementara kerajaan sebelah selatan 
disebut Yehuda. tanah kanaan juga dise
but Israel dewasa ini. Dalam pengertian 
lain, Israel berarti orang percaya sejati  
kepada kristus (rm. 10:1; 11:7; Gal. 6:16; 
Ef. 2:12).
Dua belas suku Israel: Cucu lakilaki abra
ham, Yakub, namanya diubah menjadi 
Israel, memiliki dua belas putra. ketu
runan mereka menjadi dikenal sebagai 
dua belas suku Israel atau anakanak 
Israel. Inilah dua belas suku tersebut: 
ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, 
dan Zebulun (putra Yakub dan Lea); Dan 
dan Naftali (putra Yakub dan Bilha); Gad 
dan asyer (putra Yakub dan Zilpa); Yusuf 
dan Benyamin (putra Yakub dan rahel) 
(kej. 29:32–30:24; 35:16–18).

Yakub memberikan masingmasing 

pemimpin suku berkat sebelum kema
tiannya (kej. 49:1–28). Untuk informasi 
lebih lanjut, lihat nama dari masing 
ma sing putra Yakub.

ruben, putra sulung dari istri pertama 
Yakub, Lea, kehilangan berkat hak ke
sulungan dan bagian ganda warisannya  
karena amoralitas (kej. 49:3– 4). Hak  
ke sulungan tersebut kemudian jatuh  
kepada Yusuf, yang adalah putra sulung 
dari istri kedua Yakub, rahel (1 taw. 
5:1–2). Lewi, yang sukunya telah tuhan 
pilih untuk melayani sebagai pelayan  
rohani keimamatanNya, tidak menerima  
waris an karena pemanggilan khusus  
mereka adalah untuk melayani di antara 
semua suku. Ini memperkenankan bagian 
ganda Yusuf dibagi di antara putraputra 
Yusuf, Efraim dan Manasye (1 taw. 5:1; 
Yer. 31:9), yang dianggap sebagai suku  
Israel yang terpisah (tJS, kej. 48:5–6).

anggota suku Yehuda akan menjadi 
penguasa sampai Mesias datang (kej. 
49:10; tJS, kej. 50:24). Pada zaman tera
khir suku Efraim memiliki hak istimewa 
untuk membawa pesan pemulihan Injil 
kepada dunia dan mengumpulkan Israel 
yang terceraiberai (Ul. 33:13–17). Waktu
nya akan datang ketika melalui Injil Yesus  
kristus, Efraim akan memiliki suatu  
peran kepemimpinan dalam memper
satukan semua suku Israel (Yes. 11:12–13; 
a&P 133:26–34).
Pencerai-beraian Israel: tuhan mencerai
beraikan dan menyengsarakan kedua be
las suku Israel karena ketidaksalehan dan  
pemberontakan mereka. Meskipun de
mikian, tuhan juga menggunakan pence
raiberaian umat terpilihNya ke antara 
bangsabangsa di dunia ini untuk mem
berkati bangsabangsa itu.
aku akan menceraiberaikanmu ke an
tara orangorang kafir, im. 26:33. tuhan 
akan menceraiberaikan engkau ke antara 
segala bangsa, ul. 28:25, 37, 64. aku akan 
menyerahkan mereka untuk disingkirkan 
ke segala kerajaan di bumi, Yer. 29:18–19. 
aku akan mengayak bani Israel ke antara 
segala bangsa, Am. 9:9 (Za. 10:9). Yesus 
diutus ke dombadomba yang hilang 
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dari bani Israel, Mat. 15:24. aku memi
liki dombadomba lain yang bukan dari 
kawanan ini, Yoh. 10:16. Israel akan dice
raiberaikan ke atas seluruh muka bumi, 
1 ne. 22:3–8. Yakub menyatakan kiasan 
Zenos tentang pohon zaitun yang terpeli
hara dan yang liar, Yakub 5–6. Pekerjaan 
Bapa akan dimulai di antara sukusuku 
yang terserak, 3 ne. 21:26. 
Pengumpulan Israel: Bani Israel akan di
kumpulkan bersama pada zaman ter
akhir sebelum kedatangan kristus (Pk 
1:10). tuhan mengumpulkan umatNya 
Israel ketika mereka menerimaNya dan 
menaati perintahperintahNya.
Dia akan mengangkat suatu panji dan me
reka akan datang, Yes. 5:26. Dengan belas 
kasihan yang besar akan aku kumpulkan 
engkau, Yes. 54:7. Israel dan Yehuda akan 
dikumpulkan ke negeri mereka, Yer. 30:3. 
tuhan akan mengumpulkan bani Israel 
dari bangsabangsa yang di antara siapa 
mereka terceraiberai, Yeh. 28:25. Pada  
dispensasi kegenapan zaman Dia akan 
mengumpulkan menjadi satu segala  
sesuatu di dalam kristus, ef. 1:10. Sete
lah Israel diceraiberaikan, mereka akan  
dikumpulkan, 1 ne. 15:12–17. tuhan akan 
mengumpulkan segala bangsa dari bani 
Israel, 1 ne. 19:16 (3 Ne. 16:5). Mereka 
akan dibawa keluar dari kegelapan dan 
mengetahui bahwa tuhan adalah Juruse
lamat mereka, 1 ne. 22:12. allah mengum
pulkan dan menghitung anakanakNya, 
1 ne. 22:25. Bangsabangsa bukan Israel 
akan membawa Israel ke tanah warisan 
mereka, 2 ne. 10:8 (3 Ne. 16:4). Umatku 
dan firmanku akan dikumpulkan men
jadi satu, 2 ne. 29:13–14. Para penatua 
dipanggil untuk mengumpulkan orang
orang pilihan, A&P 29:7 (a&P 39:11). aku 
akan kumpulkan umat pilihanku, A&P 
33:6. Berkumpullah sehingga aku boleh 
memberimu hukumku dan agar kamu 
boleh diberkahi, A&P 38:31–33. aku akan 
memulihkan umatku, yang adalah dari 
bani Israel, A&P 39:11. Para Orang Suci 
akan tampil, A&P 45:46. Musa menye
rahkan kuncikunci pengumpulan, A&P 
110:11. kesalehan dan kebenaran akan 
menyapu bumi dan mengumpulkan umat 

pilihan tuhan, Musa 7:62. Pengumpulan 
dibandingkan dengan berkumpulnya 
burungburung nasar ke suatu bangkai, 
JS—M 1:27. 
Sepuluh suku Israel yang hilang: Sepuluh 
suku Israel membentuk kerajaan Israel 
sebelah utara dan dibawa pergi tertawan 
ke asiria pada tahun 721 SM. Pada waktu 
itu mereka pergi ke “negerinegeri utara” 
dan menjadi hilang bagi pengetahuan 
orangorang lain. Pada zaman terakhir 
mereka akan kembali.
aku akan berfirman kepada utara, Serah
kanlah, Yes. 43:6. Orangorang ini akan 
datang dari utara, Yes. 49:12 (1 Ne. 21:12). 
Yehuda dan Israel akan datang bersama
sama keluar dari negeri utara, Yer. 3:18. 
tuhan yang hidup yang membawa anak
anak Israel dari tanah utara, Yer. 16:14–16. 
aku akan membawa mereka dari tanah 
utara, Yer. 31:8. Orangorang Nefi dan 
orangorang Yahudi akan memiliki per
kataan dari sukusuku Israel yang hilang, 
2 ne. 29:12–13. aku pergi untuk mem
perlihatkan diriku kepada sukusuku 
Israel yang hilang, 3 ne. 17:4. ketika In
jil dikhotbahkan kepada sisa bani Israel,  
sukusuku yang hilang akan dikumpul
kan pulang ke tanah warisan mereka, 
3 ne. 21:26–29. Musa memercayakan 
kuncikunci pengumpulan Israel kepada 
Joseph Smith dan Oliver Cowdery, A&P 
110:11. Mereka yang berada di negeri 
negeri utara akan datang dalam ingatan 
di hadapan tuhan, A&P 133:26–32. kami 
percaya pada pengumpulan harfiah 
Israel, PK 1:10. 

iSTirAhAT. Lihat juga Damai, 
kedamaian; Hari Sabat

Penikmatan kedamaian serta kebebasan 
dari kecemasan dan kekacauan. tuhan te
lah menjanjikan istirahat yang demikian 
kepada pengikut setiaNya selama kehi
dupan ini. Dia juga telah mempersiapkan 
tempat peristirahatan bagi mereka dalam 
kehidupan yang akan datang.
kehadiranku akan pergi bersama eng
kau, dan aku akan memberi engkau isti
rahat, Kel. 33:14. Datanglah kepadaku, 
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kamu semua yang berbeban berat, dan 
aku akan memberi kepadamu istirahat, 
Mat. 11:28–29. kami bekerja agar me
reka boleh masuk ke dalam peristirahat
anNya, Yakub 1:7 (Ibr. 4:1–11). Barang 
siapa bertobat akan masuk ke dalam per
istirahatanku, Alma 12:34. ada amat  
sangat banyak, yang dijadikan murni, dan 
masuk ke dalam peristirahatan tuhan, 
Alma 13:12–16. Firdaus adalah keadaan 
istirahat, Alma 40:12 (alma 60:13). tidak 
ada apa pun yang masuk ke dalam per
istirahatanNya kecuali mereka yang te
lah membasuh pakaian mereka dalam 
darahku, 3 ne. 27:19. Maklumkanlah 
pertobatan kepada orangorang ini, agar 
kamu boleh beristirahat bersama mereka 
di dalam kerajaan Bapaku, A&P 15:6 
(a&P 16:6). Mereka yang mati akan ber
istirahat dari segala kerja mereka, A&P 
59:2 (Why. 14:13). Peristirahatan tuhan 
adalah kegenapan kemuliaanNya, A&P 
84:24. 

iSTri. Lihat keluarga; Pernikahan

iZeBeL. Lihat juga ahab
Seorang wanita jahat dalam Perjanjian 
Lama dari negeri Fenisia. Dia adalah istri 
ahab (1 raj. 16:30–31), raja Israel yang 
memerintah saat Elia adalah nabi.

Pernikahan Izebel dengan ahab, lebih  
daripada peristiwa tunggal lain apa pun, 
menyebabkan keruntuhan kerajaan Israel 
sebelah utara; Izebel memperkenalkan 
kepada Israel bentukbentuk terburuk 
penyembahan berhala dari negerinya se
bagai pengganti penyembahan kepada 
Yehova (1 raj. 18:13, 19).
Izebel membunuh banyak nabi allah, 
1 raj. 18:4. Izebel mencoba untuk mem
bunuh Elia, 1 raj. 19:1–3. kejahatan 
Izebel berakhir dengan kematiannya 
yang menakutkan, 2 raj. 9:30–37. 

JABATAn. Lihat juga Imamat; 
Penahbisan

Jabatan wewenang atau tanggung jawab  
dalam suatu organisasi, sering digunakan  
dalam tulisan suci dengan arti jabatan 
dari wewenang keimamatan; bisa juga 

berarti kewajiban yang ditetapkan pada 
jabatan atau orang yang memegang  
jabatan tersebut.
Semua anggota tidak memiliki jabatan 
yang sama, rm. 12:4. kami mengem
bangkan jabatan kami bagi tuhan, Yakub 
1:19. Melkisedek menerima jabatan 
imamat tinggi, Alma 13:18. Jabatan pe
layanan para malaikat adalah untuk me
manggil manusia pada pertobatan, Moro. 
7:31. tak seorang pun semestinya ditah
biskan pada jabatan apa pun di dalam 
Gereja ini tanpa pemungutan suara dari 
Jemaat, A&P 20:65. Biarlah setiap orang 
berdiri pada jabatannya sendiri, A&P 
84:109. ada presiden, atau pejabat ketua, 
ditetapkan dari antara mereka yang di
tahbiskan pada jabatanjabatan dalam ke
dua imamat ini, A&P 107:21. kewajiban 
dari mereka yang mengetuai jabatan ku
orumkuorum imamat diuraikan, A&P 
107:85–98. Biarlah setiap pria mempel
ajari kewajibannya, dan bertindak pada 
jabatan yang di dalamnya dia ditetapkan, 
A&P 107:99–100. aku memberi kepa
damu para pejabat yang termasuk dalam 
Imamatku, A&P 124:123. 

JACKSon CounTY, MiSSouri 
(AS). Lihat juga Yerusalem Baru

tempat pengumpulan para Orang Suci 
pada zaman terakhir; yaitu, tempat pu
sat di mana mereka akan menegakkan 
Yerusalem Baru (a&P 57–58; 82; 101:69–
71; 105:28).

JAhAT, KeJAhATAn. Lihat juga 
Dosa; Fasik; kegelapan rohani; 
kotor, kotoran; tidak Saleh, 
ketidaksalehan

kejahatan, kedurhakaan; tidak patuh 
pada perintahperintah allah.
Bagaimana jika begitu aku dapat melaku
kan kejahatan besar ini, dan berdosa ter
hadap allah? Kej. 39:7–9. tuhan itu jauh 
dari yang jahat, tetapi Dia mendengar doa 
dari yang saleh, Ams. 15:29. ketika yang 
jahat berkuasa, rakyat berduka nestapa, 
Ams. 29:2 (a&P 98:9). Singkirkanlah dari 
antara dirimu orang jahat itu, 1 Kor. 5:13. 
kita bergumul melawan kejahatan rohani 



64Jalan

di tempattempat tinggi, ef. 6:12. keluar
lah kamu dari yang jahat, dan janganlah 
menyentuh benda mereka yang tidak ber
sih, Alma 5:56–57 (a&P 38:42). Inilah ke
adaan akhir dari yang jahat, Alma 34:35 
(alma 40:13–14). kejahatan tidak pernah 
merupakan kebahagiaan, Alma 41:10. 
adalah melalui yang jahat maka yang 
jahat dihukum, Morm. 4:5 (a&P 63:33). 
Pada jam itu datanglah suatu pemisahan 
menyeluruh antara yang saleh dan yang 
jahat, A&P 63:54. Demikianlah datang 
akhir dari yang jahat, JS—M 1:55. 

JALAn. Lihat juga Berjalan bersama 
allah; Yesus kristus

Jalan atau lintasan yang orang ikuti. Yesus 
berfirman Dia adalah jalan (Yoh. 14:4–6).
taatilah perintahperintah tuhan untuk 
berjalan pada jalanNya, ul. 8:6. Didiklah 
anak di jalan yang dia hendaknya lalui, 
Ams. 22:6 (2 Ne. 4:5). tuhan berfirman 
jalanNya lebih tinggi daripada jalan kita, 
Yes. 55:8–9. Sesaklah gerbang dan sempit
lah jalan yang menuntun pada kehidupan, 
Mat. 7:13–14 (3 Ne. 14:13–14; 27:33; a&P 
132:22, 25). allah akan membuat jalan 
bagimu untuk lolos dari godaan, 1 Kor. 
10:13. tuhan tidak memberikan perintah 
dimana Dia tidak mempersiapkan jalan 
bagi anakanakNya untuk diikuti, 1 ne. 
3:7 (1 Ne. 9:6; 17:3, 13). tidak ada jalan 
lain kecuali melalui gerbang itu, 2 ne. 
9:41. kamu bebas untuk bertindak bagi 
dirimu—untuk memilih jalan kematian 
abadi atau jalan kehidupan kekal, 2 ne. 
10:23. Inilah jalannya dan tidak ada jalan 
tidak juga nama lain, 2 ne. 31:21 (Mosia 
3:17; alma 38:9; Hel. 5:9). Dalam karunia 
PutraNya allah telah mempersiapkan 
jalan yang lebih unggul, eter 12:11 (1 kor. 
12:31). Setiap orang berjalan pada jalan
nya sendiri, A&P 1:16. Itu mestilah perlu 
dilakukan dengan caraku sendiri, A&P 
104:16. 

JAndA. Lihat juga kesejahteraan
Wanita yang suaminya telah mati dan 
yang belum menikah lagi.
anak yatim dan janda akan datang dan 
akan makan, ul. 14:29. Janda miskin ini 

telah memberikan segala yang dia miliki, 
Mrk. 12:41–44. kunjungilah anak yatim 
dan janda dalam kesengsaraan mereka, 
Yak. 1:27. tuhan akan menjadi saksi ce
katan menentang mereka yang menin
das janda, 3 ne. 24:5 (Za. 7:10). Janda dan  
yatim piatu hendaknya diurus, A&P 83:6 
(a&P 136:8). 

JiWA. Lihat juga roh; tubuh
tulisan suci berbicara tentang jiwa da
lam tiga cara: (1) makhluk roh, baik pra
fana maupun pascafana (alma 40:11–14; 
abr. 3:23); (2) roh dan tubuh yang diper
satukan dalam kefanaan (abr. 5:7); dan 
(3) orang yang baka, yang dibangkitkan 
yang roh dan tubuhnya telah menjadi  
secara tak terpisahkan digabungkan 
(alma 40:23; a&P 88:15–16).
Darah membuat pendamaian bagi jiwa, 
im. 17:11. Dia memulihkan jiwaku, Mzm. 
23:3. Engkau hendaknya mengasihi 
tuhan allahmu dengan segenap jiwamu, 
Mat. 22:37 (Mrk. 12:30). Iblis mengakali 
jiwa mereka, 2 ne. 28:21. Persembah
kanlah seluruh jiwamu sebagai persem
bahan kepadaNya, omni 1:26. Firman 
itu mulai memperbesar jiwaku, Alma 
32:28. Jiwanya tidak akan pernah lapar 
tidak juga haus, 3 ne. 20:8. roti dan air 
sakramen dikuduskan bagi jiwa mereka 
yang mengambilnya, Moro. 4–5 (a&P 
20:77–79). Para pekerja di dalam kerajaan 
membawa keselamatan pada jiwa mereka 
melalui pelayanan mereka, A&P 4:2, 4. 
Nilai jiwa adalah besar, A&P 18:10. kamu 
dilahirkan ke dunia melalui air, darah, 
dan roh, dan dengan demikian menjadi 
jiwa yang hidup, Musa 6:59. 
Nilai jiwa: Semua orang adalah anakanak 
roh allah. Dia peduli terhadap tiap anak
Nya dan menganggap tiap orang penting. 
karena mereka adalah anakanakNya, 
mereka memiliki potensi untuk menjadi 
seperti Dia. Oleh karena itu, mereka amat 
berharga.
ada sukacita atas satu pendosa yang  
bertobat, Luk. 15:10. allah demikian me
ngasihi dunia sehingga Dia memberikan 
Putra tunggalNya, Yoh. 3:16. Mereka 



65 Joseph Smith, Jr.

tidak dapat tahan bahwa jiwa manusia 
mana pun akan binasa, Mosia 28:3. Bu
kankah satu jiwa pada waktu ini sama 
berharganya bagi allah seperti satu jiwa 
adanya pada waktu kedatanganNya? 
Alma 39:17. Hal yang paling berharga 
bagimu adalah membawa jiwajiwa  
kepadaku, A&P 15:6. Ingatlah nilai jiwa 
adalah mahal dalam pandangan allah, 
A&P 18:10–15. Inilah pekerjaanku dan 
kemuliaanku—untuk mendatangkan 
kebakaan dan kehidupan kekal bagi  
manusia, Musa 1:39. 

John TAYLor
Presiden Gereja Yesus kristus dari Orang
Orang Suci Zaman akhir yang ketiga.
Dipanggil ke dalam Dewan Dua Belas, 
A&P 118:6 (a&P 124:128–129). Menu
lis tentang kematisyahidan Joseph dan 
Hyrum Smith, A&P 135. terluka pada 
saat kematisyahidan, A&P 135:2. Be
rada di antara yang perkasa yang dilihat 
oleh Joseph F. Smith di dunia roh, A&P 
138:53–56. 

John WhiTMer
Pemimpin awal di dalam Gereja yang di
pulihkan dan salah seorang dari Delapan 
Saksi kitab Mormon. Lihat “kesaksian 
Delapan Saksi” pada halamanhalaman 
prakata kitab Mormon. Dia juga dipang
gil untuk mengkhotbahkan Injil (a&P 
30:9–11).

JoSePh f. SMiTh
Presiden Gereja yang keenam; satusa
tunya putra Hyrum dan Mary Fielding 
Smith. Dia lahir tanggal 13 November 
1838 dan meninggal tanggal 19 Novem
ber 1918.
Joseph F. Smith menerima suatu peng
lihatan tentang penebusan orangorang 
mati, A&P 138. 

JoSePh SMiTh, Jr. Lihat juga 
ajaran dan Perjanjian; kitab 
Mormon; Mutiara yang Sangat 
Berharga; Pemulihan Injil; 

Penglihatan Pertama; terjemahan 
Joseph Smith (tJS)

Nabi yang dipilih untuk memulihkan  
Gereja Yesus kristus yang sejati ke bumi. 
Joseph Smith lahir di Negara Bagian 
Vermont, amerika Serikat dan hidup dari 
tahun 1805 sampai 1844.

Pada tahun 1820, allah Bapa dan  
Yesus kristus menampakkan diri kepada  
Joseph, dan dia mendapat tahu bahwa 
tidak ada satu pun gereja di atas bumi  
adalah benar (JS—S 1:1–20). Dia belakang
 an dikunjungi oleh malaikat Moroni, 
yang mengungkapkan tempat disembu
nyikannya lempenganlempengan emas 
yang memuat catatan tentang bangsa
bangsa zaman dahulu di Benua amerika 
(JS—S 1:29–54).

Joseph menerjemahkan lempengan
lempengan emas tersebut dan pada ta
hun 1830 menerbitkannya sebagai kitab 
Mormon (JS—S 1:66–67, 75). Pada tahun 
1829, dia menerima wewenang imamat 
dari Yohanes Pembaptis serta dari Petrus, 
Yakobus, dan Yohanes (a&P 13; 27:12; 
128:20; JS—S 1:68–70).

Sebagaimana diarahkan oleh allah, 
pada tanggal 6 april 1830, Joseph dan 
beberapa yang lain mengorganisasi  
Gereja Yesus kristus yang dipulihkan 
(a&P 20:1–4). Di bawah kepemimpinan 
Joseph, Gereja tumbuh di kanada, Inggris, 
serta bagian sebelah timur amerika  
Serikat, khususnya di Ohio, Missouri, dan 
Illinois. Penganiayaan serius mengikuti 
Joseph dan para Orang Suci di mana pun 
mereka bermukim. Pada tanggal 27 Juni 
1844, Joseph dan kakaknya Hyrum mati 
syahid di Carthage, Illinois, di amerika 
Serikat.
Yusuf, putra Yakub, bernubuat tentang 
Joseph Smith, 2 ne. 3:6–15. karena pe
ngetahuanNya tentang malapetaka men
datang, tuhan memanggil hambaNya 
Joseph Smith, A&P 1:17 (a&P 19:13). 
Joseph Smith ditahbiskan sebagai rasul  
Yesus kristus dan penatua pertama  
Gereja ini, A&P 20:2. Joseph ditahbiskan 
pada kerasulan oleh Petrus, Yakobus, dan 
Yohanes, A&P 27:12. Joseph dan Sidney 
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rigdon bersaksi bahwa mereka melihat 
anak tunggal Bapa, A&P 76:23. Bersama 
Oliver Cowdery, Joseph Smith melihat 
tuhan dalam penglihatan, A&P 110:1–4. 
tuhan memanggil Joseph sebagai pena
tua ketua, penerjemah, pewahyu, peli
hat, dan nabi, A&P 124:125. Joseph Smith  
telah melakukan lebih banyak demi ke
selamatan manusia, daripada orang lain  
siapa pun, kecuali Yesus saja, A&P 135:3. 
Tulisan suci yang ditampilkan oleh Nabi 
Joseph Smith: Joseph menerjemahkan  
bagianbagian dari lempenganlempeng an  
emas yang diberikan kepadanya oleh 
malaikat Moroni, yang terjemahannya 
diterbitkan tahun 1830 sebagai kitab 
Mormon. Dia juga menerima ba nyak 
wahyu dari tuhan yang menjabarkan  
ajaranajaran dasar dan organisasi  
Gereja. Banyak dari wahyu ini disusun 
dalam apa yang sekarang dikenal sebagai 
ajaran dan Perjanjian. Dia juga bertang
gung jawab untuk menampilkan Muti
ara yang Sangat Berharga, yang memuat 
terjemahan yang diilhami dari sebagian 
tulisan Musa, abraham, dan Matius, cup
likancuplikan dari sejarah dan kesaksian 
pribadinya, serta tiga belas pernyataan  
tentang ajaran dan kepercayaan yang  
diyakini oleh Gereja.

JoSePh SMiTh, Sr.. Lihat juga 
Joseph Smith, Jr.; Lucy Mack Smith

ayah Nabi Joseph Smith. Dia lahir tang
gal 12 Juli 1771. Dia menikahi Lucy Mack, 
dan mereka memiliki sembilan anak 
(JS—S 1:4). Joseph menjadi orang per
caya yang setia pada pemulihan zaman  
akhir dan Bapa Bangsa pertama bagi  
Gereja. Dia meninggal tanggal 14 Septem
ber 1840.
allah mengungkapkan petunjukpetun
juk kepadanya melalui putranya Joseph, 
A&P 4; 23:5. Biarlah hambaku yang 
lanjut usia melanjutkan bersama keluar
ganya, A&P 90:20. Hambaku yang lanjut 
usia Joseph duduk bersama abraham di 
sisi kanannya, A&P 124:19. Joseph Smith, 
Jr., melihat ayahnya dalam suatu peng
lihatan tentang kerajaan selestial, A&P 
137:5. Seorang malaikat memerintahkan 

Joseph Smith, Jr., untuk menceritakan ke
pada ayahnya tentang penglihatan yang 
telah dia terima, JS—S 1:49–50. 

JuJur, KeJuJurAn. Lihat juga 
Integritas

tulus, penuh kebenaran, dan tanpa 
tipuan.
Mereka yang berurusan secara benar 
adalah kesenangan allah, Ams. 12:22. 
tepatilah apa yang engkau telah ikrar
kan, Pkh. 5:4–5. kita telah menampik apa 
yang tersembunyi dari ketidakjujuran, 
2 Kor. 4:1–2. Jadikanlah percakapanmu 
jujur, 1 Ptr. 2:12. Celakalah pendusta, ka
rena dia akan dibuang ke neraka, 2 ne. 
9:34. roh mengucapkan kebenaran dan 
tidak berdusta, Yakub 4:13. Barang siapa 
meminjam dari sesamanya hendaknya 
dia mengembalikan benda yang dia pin
jam, Mosia 4:28 (a&P 136:25). Pastikan
lah bahwa kamu berurusan dengan adil, 
menghakimi dengan benar, dan melaku
kan yang baik, Alma 41:14. Biarlah setiap 
orang berurusan dengan jujur, A&P 51:9. 
Semua orang yang mengetahui hati me
reka adalah jujur diterima olehku, A&P 
97:8. Orangorang yang jujur, bijak, dan 
baik hendaknya dicari untuk jabatanja
batan politik, A&P 98:4–10. Dengan tekun 
carilah untuk mengembalikan apa yang 
bagi sesamamu telah hilang, A&P 136:26. 
kami percaya mesti jujur, PK 1:13. 

JuruSeLAMAT. Lihat juga Yesus 
kristus

Orang yang menyelamatkan. Yesus 
kristus, melalui pendamaianNya, me
nawarkan penebusan dan keselamatan 
kepada seluruh umat manusia. “Jurusela
mat” adalah nama dan sebutan dari Yesus 
kristus.
tuhan adalah terangku dan kesela
matanku, Mzm. 27:1 (kel. 15:1–2; 2 Sam.  
22:2–3). aku adalah tuhan; dan selain aku  
tidak ada juruselamat, Yes. 43:11 (a&P 
76:1). Panggillah namaNya Yesus: karena 
Dia akan menyelamatkan umatNya dari 
dosadosa mereka, Mat. 1:21. Bagimu 
lahir hari ini Juruselamat, yang adalah 
kristus tuhan, Luk. 2:11. allah demikian 
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mengasihi dunia sehingga Putra tunggal 
datang untuk menyelamatkan manusia, 
Yoh. 3:16–17. tidak ada nama lain selain 
nama kristus yang melaluinya manusia 
boleh diselamatkan, Kis. 4:10–12 (2 Ne. 
25:20; Mosia 3:17; 5:8; a&P 18:23; Musa 
6:52). Dari surga kita menantikan Juru
selamat, tuhan Yesus kristus, flp. 3:20. 
Bapa mengutus Putra untuk menjadi 
Juruselamat dunia, 1 Yoh. 4:14. tuhan 
mengangkat Mesias, Juruselamat dunia, 
1 ne. 10:4. anak Domba allah adalah  
Juruselamat dunia, 1 ne. 13:40. Pengeta
huan tentang Juruselamat akan menyebar 
ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan kha
layak, Mosia 3:20. kristus mesti mati agar 
keselamatan dapat datang, hel. 14:15–16.  
Pembenaran dan pengudusan melalui  
Juruselamat adalah tepat dan benar, A&P 
20:30–31. aku adalah Yesus kristus, Ju
ruselamat dunia, A&P 43:34. anak tung
galku adalah Juruselamat, Musa 1:6. 
Sebanyak yang percaya kepada Putra dan  
bertobat dari dosadosa mereka akan  
diselamatkan, Musa 5:15. 

KAin. Lihat juga adam; Habel; 
komplotan rahasia; Membunuh

Putra adam dan Hawa yang membunuh 
adik lakilakinya Habel (kej. 4:1–16).
Persembahannya ditolak oleh tuhan, 
Kej. 4:3–7 (Musa 5:5–8, 18–26). Membu
nuh adik lakilakinya Habel, Kej. 4:8–14 
(Musa 5:32–37). tuhan menaruh kutukan 
dan tanda ke atas dirinya, Kej. 4:15 (Musa 
5:37–41). adam dan Hawa memiliki ba
nyak putra dan putri sebelum dia dilahir
kan, Musa 5:1–3, 16–17. Mengasihi Setan 
lebih daripada allah, Musa 5:13, 18. Ma
suk ke dalam sebuah perjanjian yang ti
dak kudus dengan Setan, Musa 5:29–31. 

KAiSAr
Dalam Perjanjian Baru, sebutan yang 
de ngannya sebagian penguasa roma  
dikenal. Itu digunakan dalam tulisan suci 
sebagai simbol dari pemerintahan atau 
kekuasaan duniawi.
Berikanlah kepada kaisar apa yang ada
lah milik kaisar, Mat. 22:21 (Mrk. 12:17; 
Luk. 20:25; a&P 63:26). 

KALeB
Salah seorang dari mereka yang diutus  
oleh Musa untuk menyelidiki tanah  
kanaan dalam tahun kedua setelah Ek
sodus. Dia dan Yosua sendiri membawa  
kembali suatu laporan yang benar ten
tang tanah itu (Bil. 13:6, 30; 14:6–38). Me
reka sendiri di antara semua orang yang 
telah meninggalkan Mesir yang selamat 
setelah 40 tahun di padang belantara 
(Bil. 26:65; 32:12; Ul. 1:36) dan memasuki  
kanaan (Yos. 14:6–15; 15:13–19).

KALvAri. Lihat Golgota

KAnAAn
Pada zaman Perjanjian Lama, putra keem
pat Ham (kej. 9:22; 10:1, 6) dan cucu laki
laki Nuh. Orang kanaan merujuk kepada 
orang dari tanah di mana kanaan semula 
tinggal dan juga kepada keturunannya. 
Orang kanaan juga suatu sebut an bagi 
orang yang menghuni dataran rendah se
panjang pesisir Mediterania di Palestina. 
Sebutan ini kadangkadang digunakan 
untuk menggambarkan semua peng
huni bukan orang Israel di kawasan barat 
Yordan, yang orang Yunani sebut sebagai 
orang Fenisia.

KAnon. Lihat juga ajaran dan 
Perjanjian; alkitab; kitab Mormon; 
Mutiara yang Sangat Berharga; 
tulisan Suci

Suatu kumpulan kitab sakral yang di
akui dan diwenangkan. Dalam Gereja  
Yesus kristus dari OrangOrang Suci  
Zaman akhir, kitabkitab kanon itu di
sebut kitabkitab standar dan mencakup 
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru,  
kitab Mormon, ajaran dan Perjanjian, 
serta Mutiara yang Sangat Berharga.

KAruniA. Lihat juga karunia roh; 
karunia roh kudus

allah memberi manusia banyak berkat 
dan karunia.
ada banyak karunia rohani, 1 Kor. 
12:4–10. Upayakanlah dengan sung
guhsungguh karuniakarunia yang ter
baik, 1 Kor. 12:31. Setiap karunia yang 
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sempurna adalah dari allah, Yak. 1:17. 
kuasa roh kudus adalah karunia allah,  
1 ne. 10:17. Mereka yang berkata tidak  
ada karunia tidak mengenal Injil kristus,  
Morm. 9:7–8. Setiap karunia yang baik 
datang dari kristus, Moro.  10:8–18.  
kehidupan kekal adalah yang terbesar  
dari segala karunia allah, A&P 14:7 
(1 Ne. 15:36). karuniakarunia diberikan 
kepada mereka yang mengasihi tuhan,  
A&P  46:8–11. kepada semua orang  
tidaklah setiap karunia diberikan bagi 
mereka, A&P 46:11–29. 

KAruniA BAhASA. Lihat juga 
karunia roh; Lidah

Suatu karunia roh kudus yang memper
kenankan para individu yang diilhami 
untuk berbicara dalam, memahami, atau 
menafsirkan bahasa yang tidak lazim. 
kami percaya pada karunia bahasa (Pk 
1:7).
Mereka semuanya dipenuhi dengan roh 
kudus, dan mulai berbicara dengan ba
hasabahasa lain, Kis. 2:4. Dia yang ber
bicara dalam bahasa yang tak dikenal 
berbicara bukan kepada manusia, tetapi 
kepada allah, 1 Kor. 14:1–5, 27–28. Bahasa 
adalah untuk tanda bagi mereka yang ti
dak percaya, 1 Kor. 14:22–28. kemudian 
datanglah baptisan dengan api dan de
ngan roh kudus; dan kemudian dapatlah 
kamu berbicara dengan bahasa para ma
laikat, 2 ne. 31:13–14. amaleki mendesak 
semua orang untuk percaya pada karunia 
berbicara dengan bahasabahasa, omni 
1:25. Diberikan kepada sebagian untuk 
berbicara dengan bahasabahasa; dan ke
pada yang lain penafsiran bahasabahasa, 
A&P 46:24–25 (1 kor. 12:10; Moro. 10:8, 
15–16). Biarlah karunia bahasa dicurah
kan, A&P 109:36. 

KAruniA PeMBedAAn. Lihat juga 
karunia roh

Untuk memahami atau mengenali sesu
atu melalui kuasa roh. karunia pem
bedaan adalah salah satu karunia roh. 
Itu mencakup mengenali karakter sejati  
orangorang dan sumber serta arti  
pernyataan rohani.

Manusia melihat pada penampilan la
hiriah, tetapi tuhan melihat pada hati, 
1 Sam. 16:7. Celakalah mereka yang 
menganggap kejahatan itu baik, Yes. 5:20 
(2 Ne. 15:20). apa yang dari allah secara 
rohani dibedakan, 1 Kor. 2:14. kepada 
sebagian orang diberikan karunia untuk 
membedakan rohroh, 1 Kor. 12:10. amon 
dapat mengenali pikirannya, Alma 18:18, 
32. Suara halus menusuk mereka yang 
mendengar, 3 ne. 11:3. agar kamu boleh 
tidak tertipu carilah karuniakarunia ter
baik, A&P 46:8, 23. Para pemimpin Gereja 
diberi kuasa untuk membedakan karu
niakarunia roh, A&P 46:27. tubuh itu 
yang dipenuhi dengan terang memahami 
segala sesuatu, A&P 88:67. Musa meli
hat bumi, membedakannya melalui roh 
allah, Musa 1:27. 

KAruniA roh. Lihat juga karunia
Berkatberkat rohani khusus yang diberi
kan oleh tuhan kepada individu yang 
layak demi manfaat mereka sendiri dan 
untuk mereka gunakan dalam member
kati orang lain. Untuk uraian tentang 
karu niakarunia roh, telaahlah ajaran 
dan Perjanjian 46:11–33; 1 korintus 12:1– 
12; Moroni 10:8–18.
Dambakanlah dengan sungguhsung
guh karuniakarunia terbaik, 1 Kor. 12:31 
(1 kor. 14:1). Orangorang Nefi diberikan 
banyak karunia roh, Alma 9:21. Celaka
lah dia yang berkata tuhan tidak lagi be
kerja melalui karunia atau melalui kuasa 
roh kudus, 3 ne. 29:6. allah memberi
kan karunia kepada yang setia, Morm. 
9:7. karuniakarunia datang melalui roh 
kristus, Moro. 10:17. ada banyak karunia 
dan kepada setiap orang diberikan se
buah karunia oleh roh, A&P 46:11. Para 
pemimpin gereja diberikan kuasa untuk 
membedakan karuniakarunia roh, A&P  
46:27. Presiden Gereja memiliki segala  
karunia allah, A&P 107:92. 

KAruniA roh KuduS. Lihat 
juga karunia; karunia roh; 
keallahan; roh kudus

adalah hak setiap anggota Gereja yang 
dibaptis yang layak untuk memiliki 
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pengaruh terusmenerus dari roh kudus. 
Menyusul baptisan seseorang ke dalam 
Gereja Yesus kristus yang sejati, dia me
nerima karunia roh kudus melalui pe
numpangan tangan dari seseorang yang 
memiliki wewenang yang tepat (kis. 
8:12–25; Moro. 2:1–3; a&P 39:23). Mene
rima karunia roh kudus sering dibica
rakan sebagai baptisan dengan api (Mat. 
3:11; a&P 19:31).
Manusia diperintahkan untuk bertobat, 
dibaptis, dan menerima karunia roh ku
dus, Kis. 2:38. Petrus dan Yohanes meng
anugerahkan karunia roh kudus melalui 
penumpangan tangan, Kis. 8:14–22. ka
runia roh kudus diberikan melalui 
penumpangan tangan, Kis. 19:2–6. Peng
ampunan akan dosadosa datang dengan 
api dan dengan roh kudus, 2 ne. 31:17. 
kami percaya pada penumpangan tangan 
untuk karunia roh kudus, PK 1:4. 

KAruniA rohAni. Lihat karunia 
roh

KASih. Lihat juga Iba; kasih amal; 
Permusuhan

Bakti dan kasih sayang yang dalam. kasih  
bagi allah mencakup pengabdian, pemu
jaan, rasa khidmat, kelembutan, belas 
kasihan, pengampunan, rasa iba, kasih 
karunia, pelayanan, rasa syukur, kebaik an 
hati. Contoh paling besar akan kasih  
allah bagi anakanakNya ditemukan  
dalam pendamaian Yesus kristus yang 
tak terbatas.
Engkau hendaknya mengasihi sesamamu 
seperti dirimu, im. 19:18 (Mat. 5:43–44; 
22:37–40; rm. 13:9; Gal. 5:14; Yak. 2:8;  
Mosia 23:15; a&P 59:6). Engkau hen
daknya mengasihi tuhan allahmu de
ngan segenap hatimu, ul. 6:5 (Moro. 
10:32; a&P 59:5). tuhan allahmu meng
ujimu, untuk mengetahui apakah kamu 
mengasihi tuhan allahmu, ul. 13:3. Si
apa yang tuhan kasihi Dia koreksi, Ams. 
3:12. Seorang teman mengasihi pada se
gala waktu, Ams. 17:17. allah demikian  
mengasihi dunia, sehingga Dia membe
rikan Putra tunggalNya, Yoh. 3:16 (a&P 
138:3). Saling mengasihilah; sebagaimana 

aku telah mengasihimu, Yoh. 13:34 (Yoh. 
15:12, 17; Musa 7:33). Jika kamu menga
sihiku, taatilah perintahperintahku, 
Yoh. 14:15 (a&P 42:29). kasih yang lebih 
besar tidak ada dimiliki orang daripada 
ini, dimana seseorang menyerahkan nya
wanya bagi temantemannya, Yoh. 15:13. 
Petrus, apakah engkau mengasihiku le
bih daripada ini? Berilah makan domba
dombaku, Yoh. 21:15–17. tidak ada yang 
akan memisahkan kita dari kasih allah 
di dalam kristus, rm. 8:35–39. Mata be
lum melihat apa yang telah allah persi
apkan bagi mereka yang mengasihiNya, 
1 Kor. 2:9. Dengan kasih saling melayani
lah, gal. 5:13. Suami, kasihilah istrimu, 
ef. 5:25 (kol. 3:19). Janganlah mengasihi 
dunia, 1 Yoh. 2:15. allah adalah kasih, 
1 Yoh. 4:8. kita mengasihiNya, karena 
Dia lebih dahulu mengasihi kita, 1 Yoh. 
4:19. kristus menderita karena kebaikan 
hatiNya yang penuh kasih terhadap 
manusia, 1 ne. 19:9. Maju terus dengan 
kasih bagi allah dan bagi semua orang, 
2 ne. 31:20. kamu akan mengajar anak
anakmu untuk saling mengasihi dan 
melayani, Mosia 4:15. Jika kamu telah 
merasakan untuk menyanyikan nyanyian 
kasih penebusan, dapatkah kamu mera
sakan demikian sekarang?, Alma 5:26. 
Dituntun oleh roh kudus, menjadi sabar, 
penuh dengan kasih, Alma 13:28. kekang 
segala nafsumu, agar kamu boleh dipe
nuhi dengan kasih, Alma 38:12. tidak 
ada perselisihan karena kasih allah yang 
berdiam dalam hati orangorang, 4 ne. 
1:15. Segala sesuatu yang mengajak un
tuk mengasihi allah diilhami oleh allah, 
Moro. 7:13–16. kasih amal adalah kasih 
murni kristus, Moro. 7:47. kasih yang 
sempurna mengusir rasa takut, Moro. 
8:16 (1 Yoh. 4:18). kasih menjadikan 
orang memenuhi syarat bagi pekerjaan 
allah, A&P 4:5 (a&P 12:8). Pengudusan 
datang kepada mereka semua yang me
ngasihi dan melayani allah, A&P 20:31. 
Jika engkau mengasihiku, layanilah aku 
dan taatilah perintahperintahku, A&P 
42:29 (Yoh. 14:15). Perlihatkanlah pening
katan kasih kepada mereka yang engkau 
koreksi atau tegur, A&P 121:43. Manusia 
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mengasihi Setan lebih daripada allah, 
Musa 5:13, 18, 28. 

KASih AMAL. Lihat juga Iba; kasih; 
kesejahteraan; Pelayanan

kasih murni kristus (Moro. 7:47); kasih 
yang kristus miliki bagi anakanak ma
nusia dan yang anakanak manusia hen
daknya miliki bagi satu sama lain (2 Ne. 
26:30; 33:7–9; Eter 12:33–34); jenis kasih 
yang paling tinggi, paling mulia, paling 
kuat, bukan cuma kasih sayang.
Pengetahuan membuat congkak, tetapi 
kasih amal meneguhkan, 1 Kor. 8:1. ka
sih amal, suatu kasih yang murni, meng
ungguli dan melampaui hampir semua 
yang lain, 1 Kor. 13. tujuan dari perintah 
adalah kasih amal dari suatu hati yang 
murni, 1 Tim. 1:5. tambahkanlah pada 
kebaikan hati persaudaraan kasih amal, 
2 Ptr. 1:7. tuhan telah memerintahkan 
agar semua orang hendaknya memiliki 
kasih amal, 2 ne. 26:30 (Moro. 7:44–47). 
Pastikanlah bahwa kamu memiliki iman, 
harapan, dan kasih amal, Alma 7:24. 
kasih yang tuhan miliki bagi manusia 
adalah kasih amal, eter 12:33–34. tanpa 
kasih amal manusia tidak dapat mewarisi 
tempat itu yang dipersiapkan di tempat 
tinggal Bapa, eter 12:34 (Moro. 10:20–21). 
Moroni menuliskan katakata Mormon 
tentang iman, harapan, dan kasih amal, 
Moro. 7. kasih amal menjadikan manusia 
memenuhi syarat bagi pekerjaan tuhan, 
A&P 4:5–6 (a&P 12:8). kenakanlah pada 
dirimu ikatan kasih amal, A&P 88:125. 
Biarlah sanubarimu penuh kasih amal, 
A&P 121:45. 

KASih KAruniA. Lihat juga 
Belas kasihan; keselamatan; 
Pendamaian; Yesus kristus

kuasa yang memungkinkan dari allah 
yang memperkenankan pria dan wanita  
untuk mendapatkan berkatberkat dalam  
kehidupan ini dan untuk memperoleh 
kehidupan kekal serta permuliaan sete
lah mereka menjalankan iman, bertobat,  
dan memberikan upaya terbaik me
reka untuk menaati perintahperintah.  
Pertolongan atau kekuatan ilahi yang 

demikian diberikan melalui  belas  
kasihan dan kasih allah. Setiap pribadi 
fana memerlukan kasih karunia ilahi  
karena kejatuhan adam dan juga karena 
kelemahan manusia.
kasih karunia dan kebenaran datang 
melalui Yesus kristus, Yoh. 1:17. Mela
lui kasih karunia kristus, kita akan dise
lamatkan, Kis. 15:11 (rm. 3:23–24; a&P 
138:14). kita memiliki jalan masuk mela
lui iman ke kasih karuniaNya, rm. 5:2. 
Dengan kasih karunia kamu diselamat
kan melalui iman, ef. 2:8. kasih karunia 
allah membawa keselamatan, Tit. 2:11. 
Datanglah dengan berani ke takhta ka
sih karunia, ibr. 4:16. allah memberikan 
kasih karunia kepada yang rendah hati, 
1 Ptr. 5:5. tak seorang pun dapat berdiam 
di hadirat allah kecuali melalui jasa, belas 
kasihan, dan kasih karunia Mesias Yang 
kudus, 2 ne. 2:8. Hanya dalam dan me
lalui kasih karunia allah maka manusia 
diselamatkan, 2 ne. 10:24. kita disela
matkan melalui kasih karunia, setelah se
gala yang dapat kita lakukan, 2 ne. 25:23. 
adalah melalui kasih karunia bahwa kita 
memiliki kuasa untuk melakukan halhal 
ini, Yakub 4:7. Manusia dapat dipulih
kan pada kasih karunia demi kasih ka
runia, menurut pekerjaan mereka, hel. 
12:24. kasih karuniaku cukup bagi yang 
lembut hati dan semua yang merendah
kan hati mereka, eter 12:26–27. Moroni 
berdoa agar orangorang bukan Israel 
diberikan kasih karunia agar mereka  
boleh memiliki kasih amal, eter 12:36, 41. 
Dengan kasih karunia allah kamu sem
purna di dalam kristus, Moro. 10:32–33. 
Yesus menerima kasih karunia demi  
kasih karunia, A&P 93:12–13, 20. 

KAYAfAS. Lihat juga Hanas; 
OrangOrang Saduki

Dalam Perjanjian Baru, seorang imam 
tinggi dan putra menantu Hanas. kayafas 
mengambil bagian aktif dalam menen
tang Yesus dan para muridNya (Mat. 
26:3–4; Yoh. 11:47–51; 18:13–14).
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Ke-ALLAh-An. Lihat juga Bapa di 
Surga; roh kudus; tuhan; Yesus 
kristus

ada tiga pribadi terpisah dalam ke 
allahan: allah, Bapa Yang kekal; Putra
Nya, Yesus kristus; dan roh kudus. kita 
percaya kepada masingmasing dari Me
reka (Pk 1:1). Dari wahyu zaman akhir 
kita belajar bahwa Bapa dan Putra me
miliki tubuh nyata dari daging dan tu
lang dan bahwa roh kudus adalah Sosok 
dari roh, tanpa daging dan tulang (a&P 
130:22–23). ketiga pribadi ini adalah satu 
dalam kesatuan dan keselarasan yang 
sempurna dalam tujuan dan ajaran (Yoh. 
17:21–23; 2 Ne. 31:21; 3 Ne. 11:27, 36).
Allah Bapa: Secara umum adalah Bapa,  
atau Elohim, adalah yang dirujuk dengan 
sebutan allah. Dia disebut Bapa karena  
Dia adalah Bapa dari roh kita (Mal. 2:10; 
Bil. 16:22; 27:16; Mat. 6:9; Ef. 4:6; Ibr. 12:9). 
allah Bapa adalah penguasa mahatinggi 
alam semesta. Dia adalah maha penuh 
kuasa (kej. 18:14; alma 26:35; a&P 19:1–
3), mahatahu (Mat. 6:8; 2 Ne. 2:24), dan 
hadir di manamana melalui rohNya 
(Mzm. 139:7–12; a&P 88:7–13, 41). Umat  
manusia memiliki hubungan khusus de
ngan allah yang membedakan manusia 
dari segala ciptaan yang lain: pria dan 
wanita adalah anakanak roh allah (Mzm. 
82:6; 1 Yoh. 3:1–3; a&P 20:17–18).

ada beberapa peristiwa tercatat ten
tang allah Bapa menampakkan diri atau 
berfirman kepada manusia. tulisan suci 
mengatakan bahwa Dia berfirman ke
pada adam dan Hawa (Musa 4:14–31) 
dan memperkenalkan Yesus kristus 
pada beberapa kesempatan (Mat. 3:17; 
17:5; Yoh. 12:28–29; 3 Ne. 11:3–7). Dia me
nampakkan diri kepada Stefanus (kis. 
7:55–56) dan Joseph Smith (JS—S 1:17). 
Belakangan Dia menampakkan diri ke
pada baik Joseph Smith maupun Sidney 
rigdon (a&P 76:20, 23). kepada mereka 
yang mengasihi allah dan memurnikan 
diri mereka di hadapanNya, allah ka
dangkadang memberikan hak istimewa 
untuk melihat dan mengetahui bagi diri 

mereka bahwa Dia adalah allah (Mat. 5:8; 
3 Ne. 12:8; a&P 76:116–118; 93:1).
allahku, allahku, mengapa Engkau 
telah meninggalkanku?, Mrk. 15:34. 
Orangorang ini adalah hamba allah 
yang mahatinggi, Kis. 16:17. kita ada
lah anakanak keturunan allah, Kis. 
17:28–29. Engkau hendaknya memper
sembahkan sakramenmu kepada Yang 
Mahatinggi, A&P 59:10–12. Henokh me
lihat rohroh yang telah allah ciptakan, 
Musa 6:36. Manusia kekudusan adalah 
namaNya, Musa 6:57. 
Allah Putra: allah yang dikenal sebagai 
Yehova adalah Sang Putra, Yesus kristus 
(Yes. 12:2; 43:11; 49:26; 1 kor. 10:1–4; 1 tim. 
1:1; Why. 1:8; 2 Ne. 22:2). Yesus bekerja di 
bawah arahan Bapa dan berada dalam 
keselarasan penuh denganNya. Seluruh 
umat manusia adalah saudara lakilaki  
dan saudara perempuanNya, karena Dia  
adalah yang tertua dari anakanak roh  
Elohim. Beberapa rujukan tulisan suci  
merujuk kepada Dia dengan kata allah.  
Contohnya, tulisan suci me ngata kan bah
wa “allah menciptakan la ngit dan bumi” 
(kej. 1:1), tetapi sebenarnya Yesuslah 
Sang Pencipta di bawah arahan allah 
Bapa (Yoh. 1:1–3, 10, 14; Ibr. 1:1–2).
tuhan mengidentifikasi diriNya seba
gai akU aDa, Kel. 3:13–16. aku adalah  
tuhan [Yehova], dan selain aku tidak ada  
juruselamat, Yes. 43:11 (Yes. 45:23). aku 
adalah terang dunia, Yoh. 8:12. Sebelum 
abraham ada, aku ada, Yoh. 8:58. tuhan 
akan melayani di antara manusia dalam 
tubuh fana, Mosia 3:5–10. abinadi men
jelaskan bagaimana kristus adalah Bapa 
dan Putra, Mosia 15:1–4 (Eter 3:14). tuhan 
menampakkan diri kepada saudara laki
laki Yared, eter 3. Dengarkanlah firman 
kristus tuhanmu dan allahmu, Moro. 
8:8. Yehova adalah hakim atas yang hi
dup dan yang mati, Moro. 10:34. Yesus 
menampakkan diri kepada Joseph Smith 
dan Sidney rigdon, A&P 76:20, 23. tuhan 
Yehova menampakkan diri di dalam Bait 
Suci kirtland, A&P 110:1–4. Yehova ber
firman kepada abraham, Abr. 1:16–19. 
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Yesus menampakkan diri kepada Joseph 
Smith, JS—S 1:17. 
Allah Roh Kudus: roh kudus adalah juga 
seorang allah dan disebut roh, serta roh 
allah, di antara nama dan sebutan lain  
yang serupa. Dengan bantuan roh kudus, 
manusia dapat mengetahui kehendak  
allah Bapa dan mengetahui bahwa Yesus 
adalah kristus (1 kor. 12:3).
roh kudus akan mengajarimu apa yang 
hendaknya kamu katakan, Luk. 12:12. 
roh kudus adalah Sang Penghibur, Yoh. 
14:26 (Yoh. 16:7–15). Yesus memberikan  
perintahperintah kepada para rasul  
melalui roh kudus, Kis. 1:2. roh kudus 
memberikan kesaksian tentang allah dan 
kristus, Kis. 5:29–32 (1 kor. 12:3). roh 
kudus juga adalah saksi bagi kita, ibr. 
10:10–17. Melalui kuasa roh kudus kamu 
boleh mengetahui kebenaran akan segala 
hal, Moro. 10:5. roh kudus adalah roh 
wahyu, A&P 8:2–3 (a&P 68:4). 

KeAdAAn KeduA. Lihat Fana, 
kefanaan

KeAdiLAn. Lihat juga Belas 
kasihan; Pendamaian

akibat tak terhindarkan berupa berkat
berkat bagi pikiran dan tindakan yang 
benar, serta hukuman untuk dosa yang 
tak dipertobati. keadilan adalah hukum 
kekal yang menuntut hukuman tiap kali 
hukum allah dilanggar (alma 42:13–24). 
Si pendosa mesti membayar hukuman 
jika dia tidak bertobat (Mosia 2:38–39; 
a&P 19:17). Jika dia bertobat, Jurusela
mat membayarkan hukumannya melalui 
Pendamaian, memintakan belas kasihan 
(alma 34:16).
Jiwa yang berdosa akan mati, Yeh. 18:4. 
apa yang tuhan tuntut dari engkau, se
lain berlaku secara adil?, Mi. 6:8. Yesus 
akan adil dan mengampuni dosadosa 
kita, 1 Yoh. 1:9. keadilan allah memisah
kan yang jahat dari yang saleh, 1 ne. 15:30. 
Pendamaian memuaskan tuntutan keadil
anNya, 2 ne. 9:26. Seluruh umat manusia 
terjatuh dan berada dalam cengkeraman  
keadilan, Alma 42:14. Pendamaian me
menuhi tuntutan keadilan, Alma 42:15. 

apakah kamu mengira bahwa belas ka
sihan dapat merampas keadilan? Alma 
42:25. keadilan allah mengancammu ke
cuali kamu bertobat, Alma 54:6. keadilan 
dan penghakiman adalah hukuman yang 
dikaitkan pada hukumku, A&P 82:4. ke
adilan melanjutkan lintasannya dan me
nuntut hak atas miliknya, A&P 88:40. tak 
seorang pun akan terbebas dari keadilan 
dan hukum allah, A&P 107:84. 

KeALLAhAn. Lihat kehidupan 
kekal; Manusia—Manusia, 
berpotensi untuk menjadi seperti 
Bapa Surgawi; Permuliaan

KeBAJiKAn. Lihat juga Integritas; 
kesucian; kuasa

keunggulan integritas dan moral, kuasa 
dan kekuatan (Luk. 8:46), atau kemurnian 
akhlak (Moro. 9:9).
Engkau adalah seorang wanita yang bajik,  
rut 3:11. Dia yang memiliki tangan yang  
bersih dan hati yang murni akan berdiri  
di tempat kudus tuhan, Mzm. 24:3–4.  
Wanita bajik adalah mahkota bagi suami
nya, Ams. 12:4. Nilai seorang wanita bajik 
adalah jauh melebihi batu delima, Ams.  
31:10–31. tambahkanlah pada imanmu  
kebajikan, 2 Ptr. 1:5 (a&P 4:6). Coba 
kua sa firman allah, Alma 31:5. Biarlah  
kebajikan mengisi pikiranmu dengan  
tidak ada hentinya, A&P 121:45. kami 
percaya harus bajik, PK 1:13 (Flp. 4:8). 

KeBAKAAn. Lihat Baka, kebakaan

KeBAngKiTAn. Lihat juga Baka, 
kebakaan; kematian Jasmani; 
Pendamaian; roh; tubuh; Yesus 
kristus

Pemersatuan kembali tubuh roh dengan 
tubuh jasmani dari daging dan tulang 
setelah kematian. Setelah kebangkitan,  
roh dan tubuh tidak akan pernah lagi  
terpisah, dan orang itu akan menjadi 
baka. Setiap orang yang lahir di atas bumi 
akan dibangkitkan karena Yesus kristus 
me ngatasi kematian (1 kor. 15:20–22).

Yesus kristus adalah orang pertama 
yang dibangkitkan di atas bumi (kis. 
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26:23; kol. 1:18; Why. 1:5). Perjanjian Baru 
memberikan bukti yang cukup bahwa  
Yesus bangkit dengan tubuh jasmani
Nya: makamNya kosong, Dia makan 
ikan dan madu, Dia memiliki tubuh dari 
da ging dan tulang, orangorang menyen
tuhNya, dan para malaikat berkata Dia 
telah bangkit (Mrk. 16:1–6; Luk. 24:1–12, 
36–43; Yoh. 20:1–18). Wahyu zaman akhir  
me ngukuhkan kenyataan tentang ke
bangkitan kristus dan seluruh umat  
manusia (alma 11:40–45; 40; 3 Ne. 11:1–
17; a&P 76; Musa 7:62).

Semua orang tidak akan dibangkit
kan pada kemuliaan yang sama (1 kor. 
15:39–42; a&P 76:89–98), tidak juga se
mua akan dibangkitkan pada waktu yang 
sama (1 kor. 15:22–23; alma 40:8; a&P 
76:64–65, 85). Banyak Orang Suci dibang
kitkan setelah kebangkitan kristus (Mat. 
27:52). Yang saleh akan dibangkitkan se
belum yang jahat dan akan tampil dalam  
kebangkitan pertama (1 tes. 4:16); pen
dosa yang tidak bertobat akan tampil  
dalam kebangkitan terakhir (Why. 20:5–
13; a&P 76:85).
Walaupun tubuh ini rusak, namun dalam 
dagingku aku akan melihat allah, Ayb. 
19:26 (Musa 5:10). aku akan membuka 
kuburkuburmu, dan menyebabkanmu 
muncul, Yeh. 37:12. kuburkubur dibu
kakan, dan banyak tubuh bangkit, Mat. 
27:52–53 (3 Ne. 23:9). tuhan telah bang
kit, Luk. 24:34. roh tidak memiliki da
ging dan tulang, seperti kamu lihat aku 
miliki, Luk. 24:39. aku adalah kebang
kitan dan kehidupan, Yoh. 11:25. Dua 
Belas rasul mengajarkan bahwa Yesus 
telah bangkit, Kis. 1:21–22 (kis. 2:32; 
3:15; 4:33). Di dalam kristus semua orang 
akan dijadikan hidup, 1 Kor. 15:1–22. 
Yang mati di dalam kristus akan bang
kit lebih dahulu, 1 Tes. 4:16. Diberkati 
dan kuduslah dia yang memperoleh ba
gian dalam kebangkitan pertama, Why. 
20:6. kristus menyerahkan nyawaNya 
dan mengambilnya kembali agar Dia  
boleh mendatangkan kebangkitan orang 
mati, 2 ne. 2:8 (Mosia 13:35; 15:20; alma 
33:22; 40:3; Hel. 14:15). tanpa kebang
kitan, kita akan menjadi tunduk kepada 

Setan, 2 ne. 9:6–9. kebangkitan akan 
mendatangi semua orang, 2 ne. 9:22. 
abinadi mengajarkan tentang kebang
kitan pertama, Mosia 15:21–26. Yang 
jahat tetap seakanakan tidak ada pene
busan, kecuali untuk pelepasan ikatan 
kematian, Alma 11:41–45. alma menje
laskan keadaan jiwajiwa antara kema
tian dan kebangkitan, Alma 40:6, 11–24. 
Pada kedatangan tuhan, orang mati 
yang mati di dalam kristus akan tam
pil, A&P 29:13 (a&P 45:45–46; 88:97–98; 
133:56). Menangislah khususnya bagi me
reka yang tidak memiliki harapan untuk  
kebangkitan yang mulia, A&P 42:45. Me
reka yang tidak mengetahui hukum akan 
memperoleh bagian dalam kebangkitan 
pertama, A&P 45:54. Mereka akan bang
kit dari yang mati dan tidak akan mati 
setelahnya, A&P 63:49. kebangkitan dari 
yang mati adalah penebusan jiwa, A&P 
88:14–16. roh dan unsur, secara tak terpi
sahkan terhubung, menerima kegenapan 
sukacita, A&P 93:33. Malaikat yang ada
lah makhluk yang telah dibangkitkan 
memiliki tubuh dari daging dan tulang, 
A&P 129:1. kecerdasan apa pun yang kita 
capai dalam kehidupan ini akan bangkit 
bersama kita dalam kebangkitan, A&P 
130:18–19. 

KeBenArAn. Lihat juga kecerdasan; 
Pengetahuan; terang kristus

Pengetahuan tentang halhal sebagaimana  
adanya, dan sebagaimana adanya dahulu, 
dan sebagaimana adanya yang akan da
tang (a&P 93:24). kebenaran juga meru
juk pada terang dan wahyu dari surga.
kebenaran akan terlahir dari bumi, Mzm. 
85:12 (Musa 7:62). kamu akan mengeta
hui kebenaran, dan kebenaran akan men
jadikanmu bebas, Yoh. 8:32. aku adalah 
jalan, kebenaran, dan kehidupan, Yoh. 
14:6. Jika kita berkata bahwa kita tidak 
memiliki dosa, kebenaran tidak ada di 
dalam kita, 1 Yoh. 1:8. Yang bersalah me
mandang kebenaran adalah keras, 1 ne. 
16:2. Yang saleh mengasihi kebenaran, 
2 ne. 9:40. roh mengucapkan kebenaran 
dan tidak berdusta, Yakub 4:13. Engkau 
adalah allah kebenaran dan tidak dapat 
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berdusta, eter 3:12. Melalui kuasa roh  
kudus kamu boleh mengetahui kebe
naran akan segala hal, Moro. 10:5. kebe
naran tetap tinggal selamalamanya, A&P 
1:39. Engkau telah diterangi dengan roh 
kebenaran, A&P 6:15. kitab Mormon me
muat kebenaran dan firman allah, A&P 
19:26. Penghibur diutus untuk meng
ajarkan kebenaran, A&P 50:14. Dia yang 
menerima firman melalui roh kebenaran 
menerimanya sebagaimana itu dikhot
bahkan melalui roh kebenaran, A&P 
50:17–22. Permaklumkanlah kebenaran 
menurut wahyu yang telah aku berikan 
kepadamu, A&P 75:3–4. apa pun yang 
merupakan kebenaran adalah terang, 
A&P 84:45. terang kristus adalah terang 
kebenaran, A&P 88:6–7, 40. rohku ada
lah kebenaran, A&P 88:66. kecerdasan, 
atau terang kebenaran, tidaklah dicipta
kan, A&P 93:29. kemuliaan allah adalah 
kecerdasan, atau terang dan kebenaran, 
A&P 93:36. aku telah memerintahkanmu  
untuk membesarkan anakanakmu dalam  
terang dan kebenaran, A&P 93:40. anak 
tunggalku penuh dengan kasih karunia 
dan kebenaran, Musa 1:6. 

KeBiJAKSAnAAn. Lihat juga 
kebenaran; Pengertian; 
Pengetahuan

kemampuan atau karunia dari allah untuk 
menilai secara benar. Seseorang memper
oleh kebijaksanaan melalui peng alaman 
dan penelaahan serta dengan mengikuti 
nasihat allah. tanpa pertolong an allah,  
manusia tidak memiliki kebijaksanaan  
sejati (2 Ne. 9:28; 27:26).
allah memberi Salomo kebijaksanaan, 
1 raj. 4:29–30. kebijaksanaan adalah hal 
utama: oleh karena itu perolehlah kebijak
sanaan, Ams. 4:7. Dia yang memperoleh 
kebijaksanaan mengasihi jiwanya sen
diri, Ams. 19:8. Yesus bertambah dalam 
kebijaksanaan, Luk. 2:40, 52. Jika siapa 
pun darimu kekurangan kebijaksanaan, 
biarlah dia meminta kepada allah, Yak. 
1:5 (a&P 42:68; JS—S 1:11). aku memberi 
tahu kamu halhal ini agar kamu boleh 
belajar kebijaksanaan, Mosia 2:17. Bela
jarlah kebijaksanaan pada masa mudamu, 

Alma 37:35. Para Orang Suci akan mene
mukan kebijaksanaan dan harta pengeta
huan yang besar, A&P 89:19. Biarlah dia  
yang tidak tahu belajar kebijaksanaan de
ngan merendahkan hatinya dan meminta 
kepada tuhan, A&P 136:32. 

KeBinASAAn. Lihat Putra 
kebinasaan

KeBun Anggur TuhAn. Lihat 
juga Israel, Ladang

Simbol untuk ladang kerja rohani. Da
lam tulisan suci, kebun anggur tuhan 
biasanya merujuk pada bani Israel atau 
kerajaan allah di atas bumi. Itu kadang
kadang merujuk kepada khalayakkha
layak di dunia secara umum.
kebun anggur tuhan semesta alam ada
lah bani Israel, Yes. 5:7 (2 Ne. 15:7). Yesus 
memberi perumpamaan tentang para pe
kerja di kebun anggur, Mat. 20:1–16. Israel 
adalah seperti sebatang pohon zaitun ter
pelihara yang dirawat di kebun anggur 
tuhan, Yakub 5. Para hamba tuhan akan 
memangkas kebun anggurNya untuk 
terakhir kalinya, Yakub 6. tuhan akan 
memberkati semua yang bekerja di da
lam kebun anggurNya, A&P 21:9 (alma 
28:14). Bekerjalah kamu di dalam kebun 
anggurku untuk terakhir kalinya, A&P 
43:28. 

KeCerdASAn. Lihat juga 
kebenaran; roh; terang kristus

Kecerdasan memiliki beberapa arti, tiga 
darinya adalah: (1) terang kebenaran 
yang memberikan kehidupan dan terang 
pada segala sesuatu di alam semesta. Itu 
selamanya telah ada. (2) kata kecerdas-
an-kecerdasan bisa juga merujuk kepada 
anakanak roh dari allah. (3) tulisan suci 
bisa juga berbicara tentang kecerdasan 
sewaktu merujuk kepada unsur roh yang 
ada sebelum kita diperanakkan sebagai 
anakanak roh.
kecerdasan mengikatkan diri pada kecer
dasan, A&P 88:40. kecerdasan tidaklah 
diciptakan atau dijadikan, A&P 93:29. Se
mua kecerdasan adalah mandiri di dalam 
lingkup itu yang di dalamnya allah telah 
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menempatkannya, A&P 93:30. kemuliaan 
allah adalah kecerdasan, A&P 93:36–37. 
kecerdasan yang diperoleh dalam kehi
dupan ini bangkit bersama kita dalam 
kebangkitan, A&P 130:18–19. tuhan ber
kuasa atas semua kecerdasan, Abr. 3:21. 
tuhan memperlihatkan kepada abraham 
kecerdasankecerdasan yang diorganisasi 
sebelum dunia ada, Abr. 3:22. 

KedATAngAn KeduA 
YeSuS KriSTuS. Lihat juga 
Gog; Harmagedon; Magog; 
tandatanda Zaman; Yesus kristus

Pada awal Era Milenium, kristus akan 
kembali ke bumi. Peristiwa ini akan me
nandai akhir masa percobaan fana bumi 
ini. Yang jahat akan disingkirkan dari 
bumi dan yang saleh akan diangkat da
lam awan saat bumi dibersihkan. Semen
tara tak seorang pun mengetahui secara 
persis kapan kristus akan datang untuk 
yang kedua kali, Dia telah memberi kan 
kita tandatanda untuk diwaspadai yang  
mengindikasikan waktunya sedang  
mendekat (Mat. 24; JS—M 1).
aku tahu bahwa Penebusku akan ber
diri pada zaman akhir di atas tanah, Ayb. 
19:25. kepadaku setiap lutut akan berte
kuk, setiap lidah bersumpah, Yes. 45:23 
(a&P 88:104). Putra Manusia datang 
dengan awan di langit, dan. 7:13 (Mat. 
26:64; Luk. 21:25–28). Mereka akan me
mandang kepadaku yang telah mereka 
tusuk, Za. 12:10. Orang akan berkata, Lu
kaluka apakah ini pada tanganmu? Za. 
13:6 (a&P 45:51). Siapakah yang bisa me
nanggung hari kedatanganNya? karena 
Dia seperti api perajin, Mal. 3:2 (3 Ne. 
24:2; a&P 128:24). Putra Manusia akan 
datang dalam kemuliaan BapaNya, Mat. 
16:27 (Mat. 25:31). tentang hari itu dan  
jamnya tak seorang pun tahu, tetapi  
Bapaku saja, Mat. 24:36 (a&P 49:7; 
JS—M 1:38–48). Yesus yang sama ini akan 
datang demikian dengan cara yang mirip 
seperti kamu telah melihatNya pergi ke 
surga, Kis. 1:11. tuhan sendiri akan turun 
dari surga, 1 Tes. 4:16. Hari tuhan akan 
datang seperti pencuri pada malam hari, 
2 Ptr. 3:10. tuhan datang bersama sepuluh 

ribu Orang SuciNya, Yud. 1:14. Dia da
tang dengan awan; dan setiap mata akan 
melihatNya, Why. 1:7. Yesus akan berdiri 
untuk menghakimi dunia, 3 ne. 27:14–18. 
Bersiaplah kamu, bersiaplah kamu, ka
rena tuhan sudah dekat, A&P 1:12. aku 
akan mengungkapkan diriku dari surga 
dengan kuasa, dan berdiam di atas bumi 
selama seribu tahun, A&P 29:9–12. ang
katlah suaramu dan serukanlah perto
batan, mempersiapkan jalan tuhan untuk 
kedatangan keduaNya, A&P 34:5–12. 
aku adalah Yesus kristus, dan aku akan 
dengan tibatiba datang ke bait suciku, 
A&P 36:8 (a&P 133:2). Harinya segera 
datang ketika kamu akan melihatku, 
dan mengetahui bahwa aku ada, A&P 
38:8. Dia yang takut kepadaku akan me
nantinantikan tandatanda kedatangan 
Putra Manusia, A&P 45:39. Muka tuhan 
akan disibakkan, A&P 88:95. Hari tuhan 
yang besar dan mengerikan sudahlah de
kat, A&P 110:16. ketika Juruselamat akan 
menampakkan diri kita akan melihatNya 
seperti Dia adanya, A&P 130:1. Jurusela
mat akan berdiri di tengah umatNya dan  
akan berkuasa, A&P 133:25. Siapakah ini  
yang turun dari allah di dalam surga  
dengan pakaian yang tercelup, A&P 
133:46 (Yes. 63:1). 

KeduniAWiAn. Lihat juga 
kekayaan; kesombongan; Pongah, 
kepongahan; Uang

Hasrat dan upaya yang tidak benar un
tuk kekayaan duniawi dan harta benda 
materi sementara meninggalkan apa 
yang rohani.
karena apakah orang mendapat keun
tungan jika dia akan memperoleh seluruh 
dunia dan kehilangan jiwanya sendiri? 
Mat. 16:26. Mereka menaruh hati mereka 
pada apa yang siasia dari dunia, Alma 
4:8 (alma 31:27). kesampingkanlah apa 
yang dari dunia ini, A&P 25:10. Hati ma
nusia melekat sedemikian besarnya pada 
apa yang dari dunia ini, A&P 121:35. 

KefAnAAn. Lihat Fana, kefanaan
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KegeLAPAn LuAr. Lihat Iblis; 
kematian rohani; Neraka; Putra 
kebinasaan

KegeLAPAn rohAni. Lihat juga 
Jahat, kejahatan

kejahatan atau ketidaktahuan akan apa 
yang rohani.
Celakalah mereka yang menaruh kege
lapan bagi terang, Yes. 5:20 (2 Ne. 15:20). 
kegelapan akan menutupi bumi, dan 
kegelapan pekat orangorang, Yes. 60:2. 
Yesus akan memberikan terang kepada 
mereka yang duduk dalam kegelapan, 
Luk. 1:79. terang bersinar dalam kege
lapan dan kegelapan itu tidak memahami
nya, Yoh. 1:5 (a&P 45:7). Enyahkanlah 
pekerjaanpekerjaan kegelapan dan ke
nakanlah baju zirah terang, rm. 13:12. 
Janganlah memiliki pertemanan dengan 
pekerjaanpekerjaan kegelapan yang tak 
berbuah, ef. 5:8–11. karena kamu tidak 
bertanya, kamu tidak dibawa ke dalam 
terang tetapi mesti binasa dalam gelap, 
2 ne. 32:4. Setan menyebarkan pekerjaan
pekerjaan kegelapan, hel. 6:28–31. kua sa 
kegelapan berjaya di atas bumi, A&P 38:8, 
11–12. Seluruh dunia merintih di bawah 
kegelapan dan dosa, A&P 84:49–54. Jika 
pandanganmu tunggal pada kemulia
anku, tidak akan ada kegelapan dalam 
kamu, A&P 88:67. Pekerjaanpekerjaan 
kegelapan mulai meluas di antara semua 
putra manusia, Musa 5:55. 

KehiduPAn ABAdi. Lihat 
kehidupan kekal

KehiduPAn KeKAL. Lihat juga 
Hidup; kemuliaan Selestial; 
Mahkota; Pendamaian; Permuliaan

Hidup selamanya sebagai keluarga di  
hadirat allah (a&P 132:19–20, 24, 55). ke
hidupan kekal adalah karunia terbesar 
allah bagi manusia.
Engkau memiliki firman kehidupan ke
kal, Yoh. 6:68. Inilah kehidupan yang 
kekal, bahwa mereka boleh mengenal 
Engkau satusatunya allah yang se
jati, dan Yesus kristus, Yoh. 17:3 (a&P 
132:24). Perangilah perang yang baik bagi 

iman, berpeganglah pada kehidupan ke
kal, 1 Tim. 6:12. Orang bebas untuk me
milih kemerdekaan dan kehidupan kekal, 
2 ne. 2:27 (Hel. 14:31). Berpikiran rohani 
adalah kehidupan yang kekal, 2 ne. 9:39. 
Pada waktu itu kamu berada di jalan 
sempit yang menuntun pada kehidupan 
kekal, 2 ne. 31:17–20. Percaya kepada 
kristus dan bertahan sampai akhir adalah 
kehidupan yang kekal, 2 ne. 33:4 (3 Ne. 
15:9). Dia yang memperoleh kehidupan 
kekal adalah kaya, A&P 6:7 (a&P 11:7). 
kehidupan kekal adalah yang terbesar 
dari segala karunia allah, A&P 14:7 (rm. 
6:23). Yang saleh akan menerima keda
maian di dunia ini, dan kehidupan kekal 
di dunia yang akan datang, A&P 59:23. 
Mereka yang bertahan sampai akhir akan 
memperoleh mahkota kehidupan kekal, 
A&P 66:12 (a&P 75:5). Semua orang yang 
mati tanpa Injil yang akan menerimanya 
jika mereka hidup adalah para ahli waris 
kerajaan selestial, A&P 137:7–9. Peker
jaan dan kemuliaan allah adalah untuk 
mendatangkan kebakaan dan kehidupan 
kekal bagi manusia, Musa 1:39. allah 
memberikan kehidupan kekal kepada 
yang patuh, Musa 5:11. 

KehiduPAn PrAfAnA. Lihat juga 
awal; Manusia; Perang di Surga; 
Sidang di Surga

kehidupan sebelum kehidupan bumi.  
Semua lakilaki dan perempuan hidup 
bersama allah sebagai anakanak roh
Nya sebelum datang ke bumi sebagai  
makhluk fana. Ini kadangkadang disebut  
keadaan pertama (abr. 3:26).
ketika allah meletakkan landasan bumi, 
semua putra allah bersorak karena suka
cita, Ayb. 38:4–7. roh akan kembali ke
pada allah yang memberikannya, Pkh. 
12:7. Sebelum aku membentuk engkau 
di dalam rahim aku mengenal engkau, 
Yer. 1:4–5. kita semua adalah anak ke
turunanNya, Kis. 17:28. allah memilih 
kita sebelum pelandasan dunia, ef. 1:3–4. 
kita mesti berada dalam ketundukan ke
pada Bapa rohroh, ibr. 12:9. Para malai
kat yang tidak mempertahankan keadaan 
pertama mereka, Dia telah cadangkan 



77 kejatuhan adam dan Hawa

dalam rantai abadi, Yud. 1:6 (abr. 3:26). 
Iblis dan para malaikatnya dicampakkan, 
Why. 12:9. Mereka dipanggil dan diper
siapkan sejak pelandasan dunia, Alma 
13:3. kristus memandang bentangan 
kekekalan dan bala tentara surga sebe
lum dunia dijadikan, A&P 38:1. Manusia 
juga pada awalnya bersama allah, A&P 
93:29 (Hel. 14:17; a&P 49:17). rohroh 
yang mulia dipilih pada awalnya untuk 
menjadi penguasa di dalam Gereja, A&P 
138:53–55. Banyak orang menerima pela
jaranpelajaran pertama mereka di dunia 
roh, A&P 138:56. Segala sesuatu dicipta
kan secara rohani sebelum itu ada di atas 
bumi, Musa 3:5. aku menjadikan dunia, 
dan manusia sebelum mereka ada dalam 
daging, Musa 6:51. abraham melihat ke
cerdasankecerdasan yang diorganisasi 
sebelum dunia ada, Abr. 3:21–24. 

KeJAdiAn. Lihat juga Pentateus
Suatu kata bahasa Yunani yang berarti 
“asal mula” atau “awal.” kitab kejadian  
adalah kitab pertama dari Perjanjian 
Lama dan ditulis oleh Nabi Musa. Itu 
memberikan sebuah laporan tentang ba
nyak awal, seperti misalnya penciptaan 
bumi, penempatan hewan dan manusia 
di atas bumi, kejatuhan adam dan Hawa, 
wahyu tentang Injil kepada adam, awal 
dari suku dan ras, asal usul berbagai ba
hasa di Babel, dan awal keluarga abraham 
yang menuntun pada pembentukan bani 
Israel. Peran Yusuf sebagai pelin dung 
Israel ditekankan dalam kejadian.

Wahyu zaman akhir membuktikan dan 
mengklarifikasi catatan kejadian (1 Ne. 5; 
Eter 1; Musa 1–8; abr. 1–5).

Dalam kitab kejadian, pasal 1– 4  
menuturkan penciptaan dunia dan  
perkembangan keluarga adam. Pasal 5–10 
mencatat sejarah Nuh. Pasal 11–20 mence
ritakan tentang abraham dan keluarganya  
hingga masa Ishak. Pasal 21–35 mengikuti  
keluarga Ishak. Pasal 36 menceritakan  
tentang Esau dan keluarganya. Pasal 37–
50 menceritakan tentang keluarga Yakub 
dan memberikan laporan tentang Yusuf 
yang dijual ke Mesir dan perannya dalam 
menyelamatkan bani Israel.

KeJATuhAn AdAM dAn hAWA. 
Lihat juga adam; Fana, kefanaan; 
Hawa; kematian Jasmani; 
kematian rohani; Manusia alami; 
Pendamaian; Penebusan; rencana 
Penebusan; Yesus kristus

Proses yang melaluinya umat manusia 
menjadi fana di atas bumi ini. ketika 
adam dan Hawa memakan buah terla
rang, mereka menjadi fana, yaitu, tunduk 
pada dosa dan kematian. adam menjadi 
“daging pertama” di atas bumi (Musa 
3:7). Wahyu zaman akhir menjadikan je
las bahwa kejatuhan adalah suatu berkat 
dan bahwa adam dan Hawa hendaknya 
dihormati sebagai orang tua pertama se
luruh umat manusia.

kejatuhan adalah langkah yang 
perlu dalam kemajuan manusia. karena  
allah tahu bahwa kejatuhan akan terjadi, 
Dia telah merencanakan di kehidupan 
prafana seorang Juruselamat. Yesus  
kristus datang pada pertengahan zaman 
untuk mendamaikan kejatuhan adam  
dan juga dosadosa individu manusia  
dengan syarat pertobatan manusia.
Pada hari engkau makan darinya engkau 
pastilah akan mati, Kej. 2:17 (Musa 3:17). 
Dia mengambil buah darinya, dan ma
kan, Kej. 3:6 (Musa 4:12). Seperti dalam 
adam semua orang mati, demikian pula 
di dalam kristus akanlah semua orang di
jadikan hidup, 1 Kor. 15:22. Seluruh umat 
manusia berada dalam keadaan yang ter
sesat dan yang terjatuh, 1 ne. 10:6. Jalan 
dipersiapkan sejak kejatuhan manusia, 
2 ne. 2:4. Setelah adam dan Hawa ma
kan buah terlarang, mereka dihalau dari 
taman Eden, 2 ne. 2:19. adam jatuh agar 
manusia boleh ada, 2 ne. 2:15–26. Ma
nusia alami adalah musuh bagi allah, dan 
telah demikian sejak kejatuhan adam, 
Mosia 3:19. Harun mengajar ayah Lamoni 
tentang kejatuhan, Alma 22:12–14. Mesti
lah ada suatu pendamaian dibuat atau 
kalau tidak seluruh umat manusia terja
tuh dan tersesat, Alma 34:9. Orang tua 
pertama kita disingkirkan baik secara du
niawi maupun secara rohani dari hadirat 
tuhan, Alma 42:2–15 (Hel. 14:16). karena 
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kejatuhan sifat kami telah menjadi jahat, 
eter 3:2. Melalui pelanggaran terhadap  
hukumhukum kudus ini manusia men
jadi manusia yang terjatuh, A&P 20:20 
(a&P 29:34–44). karena engkau telah  
jatuh engkau boleh ditebus, Musa 5:9–12.  
Oleh karena pelanggaran datanglah ke
jatuhan, Musa 6:59. Manusia akan dihu
kum karena dosadosa mereka sendiri, 
PK 1:2. 

KeJi, KeKeJiAn. Lihat juga Dosa
Dalam tulisan suci, sesuatu yang menye
babkan kejijikan atau kebencian kepada 
yang saleh dan murni.
Bibir yang berdusta adalah kekejian bagi 
tuhan, Ams. 12:22. kesombongan adalah  
kekejian dalam pandangan tuhan, Yakub 
2:13–22. Yang jahat dihadapkan pada pe
mandangan akan kekejian mereka sen
diri, Mosia 3:25. ketidaksucian adalah 
yang paling keji melebihi segala dosa 
kecuali pembunuhan dan penyangkalan 
roh kudus, Alma 39:3–5. keberangan 
tuhan tersulut terhadap kekejian mereka, 
A&P 97:24. 

KeKAiSArAn roMAWi. Lihat juga 
roma

kekaisaran roma kuno. Pada zaman 
para rasul, kekaisaran romawi adalah  
satu kekuatan besar dunia. Itu mencakup 
segalanya antara Efrat, Danube, rhine, 
atlantik, dan Gurun Sahara. Pa lestina 
menjadi negara jajahan pada tahun 63 SM,  
ket ika  Pompeius  mengambi l  a l ih 
Yerusalem. Walaupun orangorang roma  
memberikan orangorang Yahudi banyak 
hak istimewa, orangorang Yahudi mem
benci kekuasaan roma dan berada secara 
terusmenerus dalam pemberontakan.

Paulus, seorang warga negara roma, 
menggunakan bahasa Yunani, bahasa 
yang paling umum digunakan di kekai
saran, untuk menyebarkan Injil ke selu
ruh kekaisaran.
Berikanlah kepada kaisar apa yang ada
lah milik kaisar, Mat. 22:17–22. Paulus 
memohon hakhaknya sebagai warga ne
gara roma, Kis. 16:37–39 (kis. 22:25–29). 

KeKAYAAn. Lihat juga 
kesombongan; Uang

Harta kekayaan atau kelimpahan. tuhan 
menasihati para Orang Suci untuk tidak 
mencari kekayaan duniawi kecuali untuk 
melakukan kebaikan. Para Orang Suci 
semestinya tidak menempatkan mencari 
kekayaan duniawi sebelum mencari kera
jaan allah, yang menyimpan kekayaan 
kekekalan (Yakub 2:18–19).
Jika kekayaan bertambah, janganlah  
menaruh hatimu padanya, Mzm. 62:11. 
kekayaan tidak menguntungkan pada 
hari kemurkaan, Ams. 11:4. Dia yang per
caya pada kekayaannya akan jatuh, Ams. 
11:28. Nama baik lebih dipilih daripada 
kekayaan besar, Ams. 22:1. Betapa su
karnya mereka yang memiliki kekayaan 
akan masuk ke dalam kerajaan allah, 
Mrk. 10:23 (Luk. 18:24–25). Cinta akan 
uang adalah akar dari segala kejahatan, 
1 Tim. 6:10. Celakalah yang kaya yang 
meremehkan yang miskin dan yang harta 
bendanya adalah allah mereka, 2 ne. 9:30. 
Yang saleh tidak menaruh hati mereka 
pada kekayaan tetapi berbagi bersama 
semuanya, Alma 1:30. Orangorang mu
lai menjadi sombong karena kekayaan, 
Alma 4:6–8. Orangorang dibedakan 
menurut tingkatan, menurut kekayaan 
mereka, 3 ne. 6:12. Janganlah mencari 
untuk kekayaan tetapi untuk kebijaksa
naan, A&P 6:7 (alma 39:14; a&P 11:7). 
kekayaan bumi adalah milik allah untuk  
diberikan, tetapi berhatihatilah akan  
kesombongan, A&P 38:39. 
Kekayaan kekekalan: Simpanlah harta di 
surga, Mat. 6:19–21. Betapa sering telah 
aku minta kamu melalui kekayaan kehi
dupan kekal, A&P 43:25. kekayaan keke
kalan adalah milikku untuk diberikan, 
A&P 67:2 (a&P 78:18). 

KeKuduSAn. Lihat juga kudus; 
Murni, kemurnian; Pengudusan

kesempurnaan rohani dan moral. keku
dusan mengindikasikan kemurnian hati 
dan maksud seseorang.
anggota mesti menyatakan bahwa me
reka layak bagi Gereja dengan berjalan 
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dalam kekudusan di hadapan tuhan, 
A&P 20:69. rumah tuhan adalah tem
pat kekudusan, A&P 109:13. Manusia ke
kudusan adalah nama allah, Musa 6:57 
(Musa 7:35). 

KeLeMAhAn. Lihat juga rendah 
Hati, kerendahan Hati

kondisi menjadi fana dan kurangnya ke
mampuan, kekuatan, atau keterampilan. 
kelemahan adalah keadaan keberadaan. 
Semua orang adalah lemah, dan hanya
lah melalui kasih karunia allah bahwa 
mereka menerima kuasa untuk melaku
kan tindakan yang benar (Yakub 4:6–7). 
kelemahan ini diwujudkan antara lain 
dalam kelemahan atau kekurangan indi
vidu yang tiap orang miliki.
kuatkanlah kamu tangantangan yang 
lemah, Yes. 35:3–4. roh memang menu
rut, tetapi daging lemah, Mat. 26:41 (Mrk. 
14:38). karena kelemahan yang ada da
lam diriku, secara daging, aku mau me
maafkan diriku sendiri, 1 ne. 19:6. aku 
telah diperintahkan untuk menulis hal
hal ini, terlepas dari kelemahanku, 2 ne. 
33:11. Janganlah marah terhadap ham
baMu karena kelemahannya, eter 3:2. 
Orangorang bukan Israel akan meng
ejek halhal ini karena kelemahan kami 
dalam menulis, eter 12:23–25, 40. aku 
akan memperlihatkan kepada mereka ke
lemahan mereka, eter 12:27–28. karena 
engkau telah melihat kelemahanmu eng
kau akan dijadikan kuat, eter 12:37. Dia 
yang lemah di antara kamu setelah ini 
akan dijadikan kuat, A&P 50:16. Yesus 
kristus mengetahui kelemahan manusia, 
A&P 62:1. 

KeLuArAn. Lihat juga Pentateus
Sebuah kitab yang ditulis oleh Musa da
lam Perjanjian Lama yang menguraikan 
keberangkatan bangsa Israel keluar dari 
Mesir. Sejarah awal Israel sebagaimana 
dicatat dalam kitab keluaran dapat di
bagi ke dalam tiga bagian: (1) perbu
dakan orangorang tersebut di Mesir, (2) 
keberangkatan mereka dari Mesir di ba
wah kepemimpinan Musa, dan (3) dedi
kasi mereka pada pelayanan allah dalam 

kehidupan keagamaan mereka serta kehi
dupan politik mereka.

Bagian pertama, pasal 1–15, menjelas
kan penindasan terhadap Israel di Me
sir; sejarah awal dan pemanggilan Musa;  
Eksodus dan pemberlakuan Paskah; dan 
pergerakan ke Laut Merah, penghan
curan pasukan Firaun, serta nyanyian  
kemenangan Musa.

Bagian kedua, pasal 15–18, menceri
takan tentang penebusan Israel dan pe
ristiwaperistiwa dalam perjalanan dari 
Laut Merah ke Sinai; perairan pahit Mara, 
diberikannya burung puyuh dan mana, 
ketaatan akan Sabat, karunia mukjizat air 
di rafidim, dan pertempuran di sana de
ngan orangorang amalek; tibanya Yitro 
di perkemahan dan nasihatnya tentang 
pemerintahan sipil orangorang tersebut.

Bagian ketiga, pasal 19–40, berurus an 
dengan persucian Israel pada pelayanan 
allah selama peristiwaperistiwa khu
syuk di Sinai. tuhan menetapkan orang
orang sebagai kerajaan para imam dan 
bangsa yang kudus; Dia memberikan Se
puluh Perintah; dan Dia memberikan pe
tunjuk tentang kemah suci, perabotnya, 
dan ibadat di dalamnya. kemudian me
nyusul laporan tentang dosa orangorang 
tersebut dalam menyembah anak lembu 
emas, dan akhirnya laporan tentang pem
bangunan kemah suci dan perlengkapan 
untuk pelayanannya.

KeLuArgA. Lihat juga anakanak; 
ayah; Ibu; Pernikahan

Sebagaimana digunakan dalam tulisan 
suci, sebuah keluarga terdiri dari suami 
dan istri, anakanak, serta kadangka
dang kaum kerabat lain yang tinggal di 
dalam rumah yang sama atau di bawah 
satu kepala keluarga. Sebuah keluarga 
dapat juga berupa orang tua tunggal de
ngan anakanak, suami dan istri tanpa 
anakanak, atau bahkan seorang lajang 
yang tinggal seorang diri.
Umum: Dalam engkau akanlah semua ke
luarga di bumi diberkati, Kej. 12:3 (kej. 
28:14; abr. 2:11). aku akan menjadi allah 
dari segala keluarga Israel, Yer. 31:1. 
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Semua keluarga di surga dan bumi di
namai dari Bapa, ef. 3:14–15. adam dan 
Hawa melahirkan keluarga seluruh bumi, 
2 ne. 2:20. kemuliaanmu akan menjadi 
suatu kelanjutan benih keturunan se
lamanya, A&P 132:19. aku akan membe
rinya mahkotamahkota kehidupan kekal 
di dalam duniadunia kekal, A&P 132:55. 
Pemeteraian anakanak kepada orang tua 
adalah bagian dari pekerjaan besar kege
napan zaman, A&P 138:48. Lakilaki dan 
perempuan aku ciptakan mereka, dan 
berfirman kepada mereka: Bertambah 
banyaklah, dan beranakcuculah, Musa 
2:27–28. tidaklah baik bahwa pria itu 
akan seorang diri, Musa 3:18. adam dan 
Hawa bekerja bersama, Musa 5:1. 
Tanggung jawab orang tua: abraham akan 
memerintahkan anakanaknya, dan me
reka akan menaati jalan tuhan, Kej. 
18:17–19. Engkau hendaknya mengajar
kan perkataan ini dengan tekun kepada 
anakanakmu, ul. 6:7 (Ul. 11:19). Dia  
yang mengasihi putranya mendera dia, 
Ams. 13:24 (ams. 23:13). Didiklah anak 
di jalan yang hendaknya dia lalui, Ams. 
22:6. Hiduplah dengan penuh sukacita 
dengan istri yang engkau kasihi, Pkh. 9:9. 
Semua anakmu akan diajar oleh tuhan, 
Yes. 54:13 (3 Ne. 22:13). Besarkanlah me
reka dalam asuhan tuhan, ef. 6:1–4 (Enos 
1:1). Jika siapa pun tidak menyediakan 
bagi keluarganya sendiri, dia telah me
nyangkal iman, 1 Tim. 5:8. Dia mendesak 
mereka dengan segenap perasaan orang 
tua yang lembut, 1 ne. 8:37. kita berbicara 
tentang kristus agar anakanak kita boleh 
mengetahui pada sumber mana mereka 
boleh berpaling, 2 ne. 25:26. Para suami 
mereka dan para istri mereka mengasihi 
anakanak mereka, Yakub 3:7. ajari me
reka untuk saling mengasihi dan untuk 
saling melayani, Mosia 4:14–15. kamu 
akan mempertahankan keluargamu bah
kan sampai pertumpahan darah, Alma 
43:47. Berdoalah dalam keluargamu agar 
istrimu dan anakmu boleh diberkati, 
3 ne. 18:21. Para orang tua mesti meng
ajarkan Injil kepada anakanak mereka, 
A&P 68:25. Setiap pria diwajibkan untuk 
menyediakan bagi keluarganya sendiri, 

A&P 75:28. Semua anak memiliki tun
tutan hak atas orang tua mereka, A&P 
83:4. Besarkan anakanakmu dalam te
rang dan kebenaran, A&P 93:40. tertib
kan rumahmu sendiri, A&P 93:43–44, 
50. Para penyandang imamat hendaknya 
memengaruhi orangorang lain hanya de
ngan kasih yang tidak dibuatbuat, A&P 
121:41. adam dan Hawa menyingkapkan 
segala sesuatu kepada anakanak mereka, 
Musa 5:12. 
Tanggung jawab anak: Hormatilah ayahmu 
dan ibumu, Kel. 20:12. Putraku, dengar
lah petunjuk ayahmu, Ams. 1:8 (ams. 
13:1; 23:22). Yesus tunduk kepada orang 
tuaNya, Luk. 2:51. Yesus melakukan  
kehendak BapaNya, Yoh. 6:38 (3 Ne. 
27:13). Patuhilah orang tuamu di dalam 
tuhan, ef. 6:1 (kol. 3:20). Jika anakanak 
bertobat, keberanganmu hendaknya di
palingkan, A&P 98:45– 48. Para putri 
Hawa yang setia menyembah allah yang 
sejati dan hidup, A&P 138:38–39. 
Keluarga kekal: ajaran dan Perjanjian 
menyatakan sifat kekal dari hubungan 
pernikahan dan keluarga. Pernikahan se
lestial dan suatu kelanjutan unit keluarga 
memungkinkan suami dan istri untuk 
menjadi allah (a&P 132:15–20).

KeMAh SuCi. Lihat juga Bait 
Suci; tabut Perjanjian; tempat 
Mahakudus

rumah tuhan, pusat ibadat Israel selama 
eksodus dari Mesir. kemah suci sebenar
nya bait suci yang dapat diangkut dan 
dapat dipisahpisahkan serta dipasang 
kembali. anakanak Israel menggunakan 
kemah suci sampai mereka membangun 
bait suci Salomo (a&P 124:38).

allah mengungkapkan pola kemah 
suci kepada Musa (kel. 26–27), dan anak
anak Israel membangunnya menurut  
pola itu (kel. 35–40). ketika kemah suci 
tuntas, segumpal awan menutupi tenda, 
dan kemuliaan tuhan memenuhi kemah 
suci tersebut (kel. 40:33–34). awan ada
lah tanda kehadiran allah. Pada malam 
hari, itu memiliki tampilan api. ketika 
awan berhenti di atas tenda, anakanak 
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Israel berkemah. ketika bergerak, mereka  
bergerak bersamanya (kel. 40:36–38; Bil. 
9:17–18). anakanak Israel membawa 
kemah suci bersama mereka selama pe
ngembaraan mereka di gurun dan dalam 
penaklukan mereka atas tanah kanaan. 
Setelah penaklukan itu, kemah suci ber
lokasi di Silo, tempat yang telah tuhan  
pilih (Yos. 18:1). Setelah anakanak Israel 
membangun bait suci Salomo, kemah suci 
menghilang sama sekali dari sejarah.

tuhan dan Yesaya menggunakan ke
mah suci sebagai simbol dari kota Sion 
dan Yerusalem pada waktu kedatangan 
kedua tuhan (Yes. 33:20; Musa 7:62).

KeMALAngAn. Lihat juga 
Bertahan; Godaan; Penderaan; 
Penganiayaan

Melalui kemalangan—pencobaan, kesu
sahan dan kemasygulan—manusia dapat 
memperoleh banyak pengalaman yang 
menuntun pada pertumbuhan rohani dan 
kemajuan kekal dengan berpaling kepada 
tuhan.
allah sendiri menyelamatkanmu dari se
gala kemalanganmu dan kesukaranmu, 
1 Sam. 10:19. Mereka berseru kepada 
tuhan dalam kesusahan mereka, Mzm. 
107:6, 13, 19, 28. Walaupun tuhan mem
berimu roti kemalangan, namun para 
pengajarmu tidak akan disingkirkan, Yes. 
30:20–21. Mestilah perlu, bahwa ada per
tentangan dalam segala sesuatu, 2 ne.  
2:11. Jika mereka tidak pernah merasakan  
pahit mereka tidak dapat mengenal yang 
manis, A&P 29:39. kemalanganmu akan 
terjadi hanya sesaat, A&P 121:7–8. Segala 
hal ini akan memberi engkau pengalaman, 
dan akan terjadi demi kebaikanmu, A&P 
122:5–8. Mereka mengenyam yang pahit, 
agar mereka boleh tahu untuk menghar
gai yang baik, Musa 6:55. 

KeMATiAn JASMAni. Lihat juga 
Fana, kefanaan; kebangkitan; 
kejatuhan adam dan Hawa; 
keselamatan

Pemisahan tubuh dan roh. kejatuhan 
membawa kefanaan dan kematian ke 
bumi (2 Ne. 2:22; Musa 6:48). Pendamaian 

Yesus kristus menaklukkan kematian se
hingga setiap orang akan dibangkitkan 
(1 kor. 15:21–23). kebangkitan adalah ka
runia cumacuma kepada semua orang 
tanpa peduli apakah mereka telah mela
kukan yang baik atau yang jahat dalam 
kehidupan ini (alma 11:42–44). Masing
masing orang menderita hanya satu 
kematian jasmani karena sekali kita di
bangkitkan, tubuh kita tidak dapat mati 
lagi (alma 11:45).
Semua daging akan binasa, dan manusia 
akan balik kembali pada debu, Ayb. 34:15.  
Berharga dalam pandangan tuhan kema
tian para Orang SuciNya, Mzm. 116:15. 
Debu akan kembali ke tanah, dan roh 
akan kembali kepada allah, Pkh. 12:7. 
Melalui manusia datanglah kematian, 
1 Kor. 15:21. Juruselamat memegang kun
cikunci neraka dan kematian, Why. 1:18. 
tidak akan ada lagi kematian, tidak juga 
dukacita, Why. 21:4. kematian telah men
datangi semua orang, 2 ne. 9:6, 11 (alma 
12:24). Mereka tidak pernah memandang 
kematian dengan kengerian, Alma 27:28. 
alma menjelaskan keadaan jiwa antara 
kematian dan kebangkitan, Alma 40:11. 
Mereka yang mati di dalam aku tidak 
akan mengenyam kematian, A&P 42:46. 
Mereka yang tidak ditentukan bagi kema
tian akan disembuhkan, A&P 42:48. aku 
akan mengujimu dalam segala hal bah
kan sampai kematian, A&P 98:14. Pada 
debu akanlah engkau kembali, Musa 
4:25. adam jatuh, dan dengan kejatuhan
nya datanglah kematian, Musa 6:48. 

KeMATiAn KeduA. Lihat kematian 
rohani

KeMATiAn rohAni. Lihat juga 
Iblis; kejatuhan adam dan Hawa; 
keselamatan; Laknat; Neraka; 
Putra kebinasaan

Pemisahan dari allah dan pengaruhNya; 
mati sehubungan dengan apa yang ber
kaitan dengan kebenaran. Lusifer dan 
sepertiga bagian bala tentara surga men
derita kematian rohani ketika mereka di
campakkan dari surga (a&P 29:36–37).

kematian rohani diperkenalkan ke 
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dunia melalui kejatuhan adam (Musa 
6:48). Makhluk fana dengan pikiran, per
kataan, dan pekerjaan yang jahat secara 
rohani mati saat masih hidup di bumi 
(1 tim. 5:6). Melalui pendamaian Yesus 
kristus dan melalui kepatuhan pada asas 
dan tata cara Injil, pria dan wanita dapat 
menjadi bersih dari dosa dan mengatasi 
kematian rohani.

kematian rohani juga terjadi meng
ikuti kematian tubuh fana. Baik makh
luk yang dibangkitkan maupun iblis dan 
para malaikatnya akan dihakimi. Mereka 
yang telah dengan sengaja memberontak 
melawan terang dan kebenaran Injil akan 
menderita kematian rohani. kematian 
ini sering disebut kematian kedua (alma 
12:16; Hel. 14:16–19; a&P 76:36–38).
Para pelaku kejahatan akan disingkirkan, 
Mzm. 37:9. Berpikiran badani adalah ke
matian, rm. 8:6 (2 Ne. 9:39). Nafsu mem
benamkan manusia dalam kehancuran 
dan kebinasaan, 1 Tim. 6:9. Dosa meng
hasilkan kematian, Yak. 1:15. Dia yang 
mengatasi tidak akan disakiti oleh kema
tian kedua, Why. 2:11. Bagi orangorang 
yang demikian kematian kedua tidak me
miliki kuasa, Why. 20:6, 12–14. Yang jahat 
akan memperoleh bagian mereka di da
lam danau yang membakar dengan api 
dan belerang: yang adalah kematian ke
dua, Why. 21:8 (a&P 63:17–18). Manusia 
bebas untuk memilih kemerdekaan dan 
kehidupan kekal atau untuk memilih pe
nawanan dan kematian, 2 ne. 2:27 (2 Ne. 
10:23; alma 29:5; Hel. 14:30–31). allah 
telah mempersiapkan sebuah jalan un
tuk pelolosan diri kita dari kematian dan 
neraka, 2 ne. 9:10. Lepaskan dirimu dari 
rasa sakit neraka agar kamu boleh tidak 
menderita kematian kedua, Yakub 3:11. 
Manusia alami adalah musuh bagi allah, 
Mosia 3:19. Semoga tuhan memberikan 
kepadamu pertobatan agar kamu boleh 
tidak menderita kematian kedua, Alma 
13:30. alma dikelilingi oleh rantai kema
tian yang abadi, Alma 36:18. Orang jahat 
mati sehubungan dengan apa yang berka
itan dengan kesalehan, Alma 40:26 (alma 
12:16). kejatuhan mendatangkan ke atas 
seluruh umat manusia suatu kematian 

rohani, Alma 42:9 (Hel. 14:16–18). ketika 
adam jatuh, dia menjadi mati secara ro
hani, A&P 29:40–41, 44. 

KeMerdeKAAn. Lihat juga 
Bebas, kebebasan; Hak Pilihan; 
Penawanan

keadaan atau kondisi sanggup untuk ber
tindak dan berpikir dengan bebas. kepa
tuhan pada asasasas Injil membebaskan 
seseorang dari penawanan rohani akan 
dosa (Yoh. 8:31–36).
aku akan berjalan pada kemerdekaan, 
karena aku mencari ajaranajaranMu, 
Mzm. 119:45. Di mana roh tuhan ada, 
di sana ada kemerdekaan, 2 Kor. 3:17. 
Berdirilah teguh dalam kemerdekaan de
ngan apa kristus telah menjadikan kita  
bebas, gal. 5:1 (a&P 88:86). Manusia  
bebas untuk memilih kemerdekaan dan 
kehidupan kekal, 2 ne. 2:27. tanah ini 
akan menjadi suatu tanah kemerdekaan, 
2 ne. 10:11. Moroni memasang tunggul 
kemerdekaan di antara orangorang Nefi, 
Alma 46:36. tuhan dan para hambaNya  
memaklumkan kemerdekaan kepada roh
roh tawanan, A&P 138:18, 31, 42. 

KeMuLiAAn. Lihat juga kebenaran; 
terang kristus; tingkattingkat 
kemuliaan

Dalam tulisan suci, kemuliaan sering 
merujuk pada terang dan kebenaran  
allah. Itu bisa juga merujuk pada pujian 
atau kehormatan dan pada kondisi ter
tentu dari kehidupan kekal atau pada  
kemuliaan allah.
kuduslah tuhan semesta alam: seluruh 
bumi penuh dengan kemuliaanNya, Yes. 
6:3 (2 Ne. 16:3). kita diubah ke dalam rupa 
yang sama dari kemuliaan ke kemuliaan, 
2 Kor. 3:18. Dia akan membangkitkanku 
untuk berdiam bersamaNya dalam ke
muliaan, Alma 36:28. kemuliaan yang di
terima dalam kebangkitan akan berbeda 
menurut kesalehan, A&P 76:50–119. ke
muliaan allah adalah kecerdasan, A&P 
93:36. kemuliaan allah adalah untuk 
mendatangkan kebakaan dan kehidupan  
kekal bagi manusia, Musa 1:39. aku  
melihat dua Sosok, yang kecemerlangan 
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dan kemuliaan Mereka tak teruraikan, 
JS—S 1:17. 

KeMuLiAAn SeLeSTiAL. 
Lihat juga kehidupan kekal; 
Permuliaan; tingkattingkat 
kemuliaan

Yang paling tinggi dari tiga tingkat ke
muliaan yang dapat orang capai setelah 
kehidupan ini. Di sini yang saleh akan 
berdiam di hadirat allah Bapa dan Putra
Nya Yesus kristus.
kemuliaan selestial adalah satu, 1 Kor. 
15:40 (a&P 76:96). Paulus diangkat ke 
surga tingkat ketiga, 2 Kor. 12:2. kemu
liaan selestial diperlihatkan dalam peng
lihatan, A&P 76:50–70. Jika para Orang 
Suci menghasratkan sebuah tempat di da
lam dunia selestial, mereka mesti bersiap, 
A&P 78:7. Dia yang tidak sanggup untuk 
menuruti hukum suatu kerajaan selestial 
tidak dapat menanggung suatu kemu
liaan selestial, A&P 88:15–22. Di dalam 
kemuliaan selestial ada tiga surga; syarat
syarat dinyatakan untuk mencapai yang 
paling tinggi, A&P 131:1–2. anakanak 
yang mati sebelum usia pertanggungja
waban diselamatkan di dalam kerajaan 
selestial, A&P 137:10. 

KeMuLiAAn TeLeSTiAL. Lihat 
juga tingkattingkat kemuliaan

Yang paling rendah dari tiga tingkat ke
muliaan tempat orangorang akan ber
diam setelah penghakiman akhir.
Paulus melihat kemuliaan bintangbin
tang, 1 Kor. 15:40–41. Joseph Smith dan 
Sidney rigdon melihat kemuliaan te
lestial, A&P 76:81–90. Penghuni dunia  
telestial sama tak terhitung banyaknya  
seperti bintangbintang, A&P 76:109–112. 
Dia yang tidak dapat menanggung  
hukum kerajaan telestial tidak dapat 
menanggung kemuliaan telestial, A&P 
88:24, 31, 38. 

KeMuLiAAn TereSTriAL. Lihat 
juga tingkattingkat kemuliaan

Yang kedua dari tiga tingkat kemuliaan 
tempat orangorang akan berdiam setelah 
penghakiman akhir.

Paulus melihat kemuliaan terestrial, di
persamakan dengan kemuliaan bulan, 
1 Kor. 15:40–41. Joseph Smith dan Sidney 
rigdon melihat kemuliaan terestrial, A&P 
76:71–80. kemuliaan terestrial mengung
guli yang dari kemuliaan telestial, A&P 
76:91. Mereka yang tidak dapat menang
gung hukum kerajaan terestrial tidak da
pat menanggung kemuliaan terestrial, 
A&P 88:23, 30, 38. 

KeMurKAAn. Lihat amarah

KeMurTAdAn. Lihat juga 
Pemberontakan; Pemulihan Injil

Suatu keberpalingan dari kebenaran oleh 
individu, Gereja, atau seluruh bangsa.
Kemurtadan umum: Israel harus berhati
hati terhadap hati mereka berpaling dari 
tuhan, ul. 29:18. Dimana tidak ada peng
lihatan, orangorang binasa, Ams. 29:18. 
Mereka telah melanggar perjanjian yang 
abadi, Yes. 24:5. angin menerjang ru
mah itu, dan roboh, Mat. 7:27. aku heran 
bahwa kamu demikian segera menying
kir ke injil yang lain, gal. 1:6. Mereka mu
lai di jalan yang baik tetapi kehilangan 
arah mereka dalam kabut, 1 ne. 8:23 
(1 Ne. 12:17). Setelah mereka mengenyam 
buah itu, mereka jatuh ke jalan terlarang, 
1 ne. 8:28. kemurtadan orangorang Nefi 
menyebabkan batu sandungan bagi yang 
tidak percaya, Alma 4:6–12. Banyak ang
gota Gereja menjadi sombong dan meng
aniaya anggota yang lain, hel. 3:33–34 
(Hel. 4:11–13; 5:2–3). ketika tuhan me
makmurkan umatNya, mereka kadang
kadang mengeraskan hati mereka dan 
melupakanNya, hel. 12:2; 13:38. Orang
orang Nefi mengeraskan hati mereka dan 
jatuh ke bawah kekuasaan Setan, 3 ne. 
2:1–3. Moroni bernubuat tentang kemur
tadan pada zaman terakhir, Morm. 8:28, 
31–41. kemurtadan akan mendahului  
kedatangan kedua, A&P 1:13–16. 
Kemurtadan gereja Kristen terdahulu : 
Bangsa ini mendekat kepadaku dengan 
mulut mereka, Yes. 29:10, 13. kegelapan 
akan menutupi bumi, Yes. 60:2. tuhan 
akan mengirim bencana kelaparan akan 
mendengar firman tuhan, Am. 8:11. akan 
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bangkit kristuskristus palsu dan nabi
nabi palsu, Mat. 24:24. Serigalaserigala 
yang ganas akan masuk ke antara kamu, 
Kis. 20:29. aku heran bahwa kamu demi
kian segera menyingkir dariNya, gal. 
1:6. akan ada suatu kejatuhan sebelum 
kedatangan kedua, 2 Tes. 2:3. Sebagian 
orang khilaf mengenai kebenaran, 2 Tim. 
2:18. Sebagian orang memiliki bentuk ke
allahan tetapi menyangkal kuasa dari
nya, 2 Tim. 3:5. Waktunya akan datang 
ketika mereka tidak mau menanggung 
ajaran yang sehat, 2 Tim. 4:3–4. akan ada  
para nabi palsu dan guru palsu di antara  
orangorang, 2 Ptr. 2:1. Orangorang ter
tentu menyelinap untuk menyangkal 
satusatunya tuhan allah, Yud. 1:4. Se
bagian orang mengatakan mereka ada
lah rasul dan ternyata bukan, Why. 2:2. 
Nefi melihat pembentukan sebuah gereja 
yang besar dan keji, 1 ne. 13:26. Orang
orang bukan Israel telah tersandung dan  
membangun banyak gereja, 2 ne. 26:20. 
Mereka telah melenceng dari tata cara
tata caraku dan telah melanggar perjan
jianku yang abadi, A&P 1:15. kegelapan 
menutupi bumi dan kegelapan pekat  
pikiran orangorang, A&P 112:23. Joseph 
diberi tahu bahwa gerejagereja itu 
semua nya keliru; hati mereka jauh dari 
allah, JS—S 1:19. 

KenAiKAn. Lihat juga kedatangan 
kedua Yesus kristus; Yesus kristus

kepergian resmi Juruselamat dari bumi, 
empat puluh hari setelah kebangkitan
Nya. kenaikan ini terjadi dari sebuah 
tempat di atas Bukit Zaitun di hadapan 
para murid (Mrk. 16:19; Luk. 24:51). Pada 
waktu itu dua malaikat dari surga ber
saksi bahwa di masa depan tuhan akan 
kembali “dengan cara yang sama” (kis. 
1:9–12).

KerAJAAn ALLAh. Lihat juga 
Gereja Yesus kristus; kemuliaan 
Selestial

kerajaan allah di atas bumi adalah  
Gereja Yesus kristus dari OrangOrang  
Suci Zaman akhir (a&P 65). tujuan Gereja  
adalah mempersiapkan para anggotanya 

untuk hidup selamanya di dalam kerajaan 
selestial atau kerajaan surga. Meskipun 
demikian, tulisan suci kadangkadang 
menyebut Gereja sebagai kerajaan surga, 
artinya bahwa Gereja adalah kerajaan 
surga di atas bumi.

Gereja Yesus kristus dari OrangOrang 
Suci Zaman akhir adalah kerajaan allah 
di atas bumi, tetapi saat sekarang ter
batas pada kerajaan gerejawi. Selama 
Milenium, kerajaan allah akan bersifat 
baik politik maupun gerejawi.
tuhan adalah raja selamalamanya, 
Mzm. 10:16 (Mzm. 11:4). allah surga akan 
mendirikan kerajaan yang tidak akan per
nah dihancurkan, dan. 2:44 (a&P 138:44). 
Bertobatlah kamu karena kerajaan surga 
di depan mata, Mat. 3:2 (Mat. 4:17). ke
rajaanMu datanglah, kehendakMu ter
jadilah di atas bumi, Mat. 6:10. Carilah 
kamu lebih dahulu kerajaan allah, Mat. 
6:33 (3 Ne. 13:33). aku akan memberi 
kepadamu kuncikunci kerajaan, Mat. 
16:19. Datanglah, warisilah kerajaan yang 
dipersiapkan bagimu, Mat. 25:34. ketika 
aku mengambil sakramen bersamamu di 
dalam kerajaan Bapaku, Mat. 26:26–29. 
kamu akan melihat semua nabi di dalam 
kerajaan allah, Luk. 13:28. Yang tidak sa
leh tidak akan mewarisi kerajaan allah, 
1 Kor. 6:9. Daging dan darah tidak dapat 
mewarisi kerajaan allah, 1 Kor. 15:50. Se
belum kamu mencari kekayaan carilah 
kamu kerajaan allah, Yakub 2:18. tidak 
ada apa pun yang tidak bersih dapat me
warisi kerajaan surga, Alma 11:37. kamu 
boleh beristirahat bersama mereka di da
lam kerajaan Bapaku, A&P 15:6. kepa
damu kerajaan atau kuncikunci Gereja 
telah diberikan, A&P 42:69 (a&P 65:2). 
Semoga kerajaan allah menyebar luas 
agar kerajaan surga boleh datang, A&P 
65:5–6. kuncikunci kerajaan ini tidak 
akan pernah diambil darimu, A&P 90:3. 
Yang menerimamu seperti seorang anak 
kecil, menerima kerajaanku, A&P 99:3. 
Demikianlah Gerejaku akan dinama
kan pada zaman terakhir, bahkan Gereja 
Yesus kristus dari OrangOrang Suci Za
man akhir, A&P 115:4. Langit dibukakan 
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dan aku melihat kerajaan selestial allah, 
A&P 137:1–4. 

KerAJAAn SurgA. Lihat kerajaan 
allah

KeruBin
Lambang yang melukiskan makhluk sur
gawi, bentuk persisnya tak diketahui. ke
rubin telah dipanggil untuk mengawal 
tempattempat sakral.
tuhan menempatkan kerubin untuk men
jaga jalan ke pohon kehidupan, Kej. 3:24 
(alma 12:21–29; 42:2–3; Musa 4:31). Pe
lukisan simbolis dari kerubin ditempat
kan pada kursi belas kasihan, Kel. 25:18, 
22 (1 raj. 6:23–28; Ibr. 9:5). kerubin di
sebut dalam penglihatanpenglihatan 
Yehezkiel, Yeh. 10; 11:22. 

KeSAhAJAAn. Lihat juga rendah 
Hati, kerendahan Hati

Perilaku atau penampilan yang rendah 
hati, moderat, dan santun. Orang yang 
bersahaja menghindari tindakan yang 
berlebihan dan kecongkakan.
allah membuat pakaian kulit binatang, 
dan mengenakan kepada adam dan  
Hawa, Kej. 3:21 (Musa 4:27). kaum  
wanita menghiasi  diri  mereka de
ngan busana yang bersahaja, 1 Tim. 2:9.  
Jadilah berakal budi, suci, pelindung  
rumah tangga, Tit. 2:5. Banyak yang 
terangkat dalam kesombongan karena 
mahalnya busana mereka, Yakub 2:13.  
Biarlah segala pakaianmu bersahaja, A&P 
42:40. kami percaya harus suci dan bajik, 
PK 1:13. 

KeSAKSiAn. Lihat juga Bersaksi; 
roh kudus; Saksi

Pengetahuan dan kesaksian rohani dibe
rikan oleh roh kudus. kesaksian dapat 
juga pernyataan resmi atau sah tentang  
apa yang seseorang rasakan sebagai  
kebenaran (a&P 102:26).
aku tahu bahwa Penebusku hidup, Ayb. 
19:25–26. Janganlah malu akan kesaksian 
tentang tuhan kita, 2 Tim. 1:8. kesaksian 
tentang Yesus adalah roh nubuat, Why. 
19:10. Berdiri sebagai saksi bagi allah di 

segala waktu, Mosia 18:9. tidak ada jalan 
untuk memulihkan orangorang kecuali 
dengan menekan dalam kesaksian murni 
terhadap mereka, Alma 4:19–20. aku me
miliki segala sesuatu sebagai kesaksian 
bahwa halhal ini adalah benar, Alma 
30:41–44. apakah aku tidak memfirman
kan kedamaian pada pikiranmu? kamu 
tidak menerima kesaksian sampai sete
lah pencobaan imanmu, eter 12:6. kesak
sian yang lebih besar apakah yang dapat 
kamu peroleh daripada dari allah?, A&P 
6:22–23. Dan sekarang, setelah banyak 
kesaksian yang telah diberikan tentang 
Dia, inilah kesaksian yang kami berikan 
tentang Dia, A&P 76:22–24. aku meng
utusmu keluar untuk bersaksi dan mem
peringatkan orangorang, A&P 88:81–82. 
Pemberi kesaksian itu sekarang mati, dan 
kesaksian mereka berlaku, A&P 135:4–5. 
Henokh melihat para malaikat membe
rikan kesaksian tentang Bapa dan Putra, 
Musa 7:27. Walaupun aku dibenci dan 
dianiaya karena mengatakan bahwa aku 
telah melihat suatu penglihatan, namun 
itu adalah benar, JS—S 1:24–25. 

KeSALAhAn. Lihat juga Pertobatan
kondisi dari telah melakukan kekeliruan, 
atau perasaan penyesalan dan dukacita 
yang hendaknya menyertai dosa.
Dia telah berdosa dan bersalah, im. 6:1–6. 
Barang siapa akan mengambil sakramen 
dengan tidak layak bersalah terhadap tu
buh dan darah Yesus, 1 Kor. 11:27. Yang 
bersalah memandang kebenaran adalah  
keras, 1 ne. 16:2. kita akan memiliki  
suatu pengetahuan yang sempurna ten
tang segala kesalahan kita, 2 ne. 9:14. 
rasa bersalahku disapu bersih, enos 1:6. 
ada hukuman dikaitkan, yang membawa 
penyesalan suara hati, Alma 42:18. Bi
arlah dosadosamu menyusahkanmu, 
dengan kesusahan itu yang akan mem
bawamu merendah pada pertobatan, 
Alma 42:29. Sebagian darimu bersalah 
di hadapanku, tetapi aku akan penuh 
belas kasihan, A&P 38:14. Putra allah 
telah mendamaikan kesalahan asal,  
Musa 6:54. 
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KeSATuAn. Lihat juga keallahan
Menjadi satu dalam pemikiran, hasrat, 
serta tujuan lebih dahulu dengan Bapa 
kita di Surga dan Yesus kristus, dan ke
mudian dengan para Orang Suci yang 
lain.
adalah baik bagi saudarasaudara un
tuk berdiam bersama dalam kesatuan, 
Mzm. 133:1. aku dan Bapaku adalah 
satu, Yoh. 10:30 (a&P 50:43). Yesus ber
doa agar semua boleh menjadi satu se
perti Dia dan BapaNya adalah satu, 
Yoh. 17:11–23 (3 Ne. 19:23). aku memo
hon kepadamu agar tidak ada perpe
cahan di antara kamu, tetapi agar kamu 
dengan sempurna tergabung bersama, 
1 Kor. 1:10. Bertekadlah dalam satu pi
kiran dan dalam satu hati, bersatu da
lam segala hal, 2 ne. 1:21. Para Orang 
Suci hendaknya hatinya terajut bersama 
dalam kesatuan, Mosia 18:21. Yesus ber
doa untuk kesatuan di antara para murid 
orang NefiNya, 3 ne. 19:23. Para mu
rid bersatu dalam doa yang amat kuat 
dan puasa, 3 ne. 27:1. Bapa, Putra, dan 
roh kudus adalah satu, A&P 20:27–28 
(a&P 35:2; 50:43). adalah kewajibanmu 
untuk bersatu dengan gereja sejati, A&P 
23:7. apa pun yang akan kamu minta da
lam iman, dipersatukan dalam doa, akan 
kamu terima, A&P 29:6. Jika kamu bu
kan satu kamu bukanlah milikku, A&P 
38:27. tuhan menyebut umatNya Sion 
karena mereka satu hati dan satu pikiran, 
Musa 7:18. 

KeSehATAn. Lihat Firman 
kebijaksanaan

KeSeJAhTerAAn. Lihat juga 
Miskin; Pelayanan; Persembahan; 
Puasa; Sedekah

Proses  dan cara untuk mengurus 
kebutuh an rohani dan duniawi orang.
Bukalah tanganmu lebarlebar kepada 
saudaramu, kepada orang miskinmu, 
dan kepada orangmu yang membutuh
kan di negerimu, ul. 15:11. Dia yang 
memberi kepada yang miskin tidak akan 
kekurangan, Ams. 28:27. Bukankah ini 
puasa yang telah aku pilih? memberikan 

rotimu kepada yang lapar, membawa 
yang miskin ke dalam rumahmu, Yes. 
58:6–7. aku lapar dan kamu memberiku 
makanan; aku orang asing dan kamu 
membawaku masuk. ketika kamu me
lakukannya untuk salah seorang sauda
raku yang paling rendah ini, kamu telah 
melakukannya untukku, Mat. 25:35–40. 
Berikanlah harta kekayaanmu kepada 
dia yang berada dalam kebutuhan, Mo-
sia 4:16–26. Mereka saling memberi baik 
secara duniawi maupun secara rohani 
menurut kebutuhan dan keinginan me
reka, Mosia 18:29. Mereka diperintah
kan untuk bergabung dalam puasa dan 
doa untuk kesejahteraan mereka yang 
tidak mengenal allah, Alma 6:6. Berdoa
lah demi kesejahteraanmu dan demi ke
sejahteraan mereka di sekitarmu, Alma  
34:27–28. Mereka memiliki segala sesua tu 
bersama di antara mereka, 4 ne. 1:3. 
Ingatlah yang miskin, A&P 42:30–31. 
kunjungilah yang miskin dan membu
tuhkan, A&P 44:6. Ingatlah dalam segala 
hal yang miskin dan membutuhkan, A&P 
52:40. Celakalah kamu orangorang kaya 
yang tidak mau memberikan harta keka
yaanmu kepada yang miskin, dan celaka
lah kamu orangorang miskin yang tidak 
puas, yang tamak dan tidak mau bekerja, 
A&P 56:16–17. Di Sion tidak ada yang 
miskin di antara mereka, Musa 7:18. 

KeSeLAMATAn. Lihat juga kasih 
karunia; kematian Jasmani; 
kematian rohani; Pendamaian; 
Penebusan; Permuliaan; rencana 
Penebusan; Yesus kristus

Diselamatkan dari baik kematian jasmani 
maupun rohani. Semua orang akan di
selamatkan dari kematian jasmani mela
lui kasih karunia allah, melalui kematian 
dan kebangkitan Yesus kristus. tiap indi
vidu juga dapat diselamatkan dari kema
tian rohani melalui kasih karunia allah, 
melalui iman kepada Yesus kristus. Iman 
ini dinyatakan dalam kehidupan dengan 
kepatuhan pada hukum dan tata cara Injil 
serta pelayanan kepada kristus.
tuhan adalah terangku dan kesela
matanku, Mzm. 27:1. Hanya Dialah batu 
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karangku dan keselamatanku, Mzm. 
62:3. Injil adalah kuasa allah pada ke
selamatan, rm. 1:16 (a&P 68:4). kerja
kan keselamatanmu sendiri dengan rasa 
takut, flp. 2:12. allah telah memilihmu 
pada keselamatan melalui pengudusan, 
2 Tes. 2:13. keselamatan adalah cuma
cuma, 2 ne. 2:4. tidak ada karunia yang 
lebih besar daripada karunia kesela
matan, A&P 6:13. Yesus kristus adalah 
satusatunya nama yang dengannya ke
selamatan akan datang, Musa 6:52 (kis. 
4:10–12). kami percaya bahwa melalui 
pendamaian kristus, seluruh umat ma
nusia boleh diselamatkan, PK 1:3. 
Keselamatan anak-anak: kecuali kamu 
menjadi seperti anak kecil, kamu tidak 
akan masuk ke dalam kerajaan surga, 
Mat. 18:3. anak kecil juga memperoleh 
kehidupan kekal, Mosia 15:25. Baptisan 
bayi adalah suatu kekejian, dan anak ke
cil hidup di dalam kristus karena Penda
maian, Moro. 8:8–24. anak kecil ditebus 
melalui anak tunggalku; Setan tidak  
dapat menggoda mereka, A&P 29:46–47. 
anakanak mesti diajarkan Injil dan di
baptis ketika berumur delapan tahun, 
A&P 68:25–28. anak kecil dikuduskan  
melalui Yesus kristus, A&P 74:7. Manusia 
menjadi lagi, dalam keadaan semasa bayi 
mereka, tak berdosa, A&P 93:38. Semua 
anak yang mati sebelum usia pertang
gungjawaban diselamatkan di dalam ke
rajaan selestial, A&P 137:10. anakanak  
adalah tanpa dosa sejak pelandasan  
dunia, Musa 6:54. 

KeSeLAMATAn AnAK-AnAK. 
Lihat anakanak; keselamatan— 
keselamatan anakanak

KeSeLAMATAn BAgi YAng 
MATi. Lihat juga keselamatan; 
kitab kenangan; rencana 
Penebusan; Silsilah

kesempatan bagi mereka yang telah mati 
tanpa menerima tata cara Injil yang me
nyelamatkan untuk memperoleh tata cara 
ini dilaksanakan bagi mereka di dalam 
bait suci oleh anggota Gereja yang hidup 
yang layak. Orang mati diajarkan Injil di 

dunia roh dan boleh menerima tata cara 
yang dilaksanakan untuk mereka dalam 
kefanaan.

anggota Gereja yang setia menyelidiki  
dan mempersiapkan sejarah keluarga  
untuk menentukan nama dan tanggal  
kelahiran leluhur sehingga tata cara yang 
menyelamatkan boleh dilaksanakan bagi 
mereka.
katakan kepada para tahanan, keluar
lah, Yes. 49:9 (Yes. 24:22; 1 Ne. 21:9). Per
maklumkanlah kemerdekaan kepada 
para tawanan, Yes. 61:1 (Luk. 4:18). Dia 
akan memalingkan hati leluhur kepada 
anakanak, Mal. 4:5–6 (3 Ne. 25:5–6; a&P 
110:13–16). Yang mati akan mendengar 
suara Putra allah, Yoh. 5:25. Mengapa 
mereka jika begitu dibaptis bagi yang 
mati?, 1 Kor. 15:29. kristus berkhotbah 
kepada rohroh di dalam tahanan, 1 Ptr. 
3:18–20. Untuk alasan inilah Injil dikhot
bahkan juga kepada mereka yang mati, 
1 Ptr. 4:6. Putra mengunjungi rohroh di 
dalam tahanan, A&P 76:73. kemudian 
datanglah penebusan mereka yang telah 
menerima bagian mereka di dalam ta
hanan itu, A&P 88:99. Suatu kolam bap
tisan tidak ada di atas bumi sehingga para 
orang suciku boleh dibaptis bagi mereka 
yang mati, A&P 124:29. Mereka semua 
yang telah mati yang akan menerima Injil 
akan menjadi pewaris kerajaan selestial, 
A&P 137:7–10. Putra allah menampak
kan diri memaklumkan kemerdekaan  
kepada para tawanan yang telah setia, 
A&P 138:18. Sebanyak roh yang berada di 
dalam tahanan tampil, Musa 7:57. 

KeSeMBronoAn. Lihat juga 
Pembicaraan Jahat

Menganggap ringan apa yang sakral 
(a&P 84:54).
Para Orang Suci tidak boleh memiliki pi
kiran yang tak berguna, tidak juga gelak 
tawa yang berlebihan, A&P 88:69. Ber
hentilah dari kesombongan dan kesem
bronoanmu, A&P 88:121. 

KeSoMBongAn. Lihat juga 
keduniawian; kekayaan; Pongah, 
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kepongahan; rendah Hati, 
kerendahan Hati; Uang

kurangnya atau ketiadaan kerendahan 
hati atau kemudahan diajar. kesombong an 
menempatkan orangorang dalam per
tentangan terhadap satu sama lain dan 
terhadap allah. Orang yang sombong 
menempatkan dirinya di atas mereka 
di sekitarnya dan mengikuti kehendak
nya sendiri daripada kehendak allah. 
kecong kakan, rasa iri, kekerasan hati, 
dan keta kaburan juga ciri khas dari orang 
yang sombong.
Berhatihatilah supaya engkau tidak me
lupakan tuhan agar jangan hatimu ter
angkat, ul. 8:11–14. kesombongan dan 
keangkuhan aku benci, Ams. 8:13 (ams. 
6:16–17). kesombongan ada sebelum 
kehancuran, Ams. 16:18. Hari tuhan 
akan berada di atas yang sombong, Yes. 
2:11–12 (2 Ne. 12:11–12). kesombongan 
hatimu telah menipu engkau, ob. 1:3. Se
mua yang sombong akan menjadi tung
gul jerami, Mal. 4:1 (1 Ne. 22:15; 3 Ne. 
25:1; a&P 29:9). Barang siapa akan mem
permuliakan dirinya akan direndahkan, 
Mat. 23:12 (a&P 101:42). allah melawan 
yang sombong, 1 Ptr. 5:5. Bangunan yang 
besar dan lapang adalah kesombongan 
dunia, 1 ne. 11:36 (1 Ne. 12:18). Bilamana 
mereka terpelajar mereka pikir mereka 
bijak, 2 ne. 9:28–29. kamu terangkatang
kat dalam kesombongan hatimu, Yakub 
2:13, 16 (alma 4:8–12). apakah kamu di
lucuti dari kesombongan?, Alma 5:28. ke
sombongan yang amat besar telah masuk 
ke dalam hati orangorang, hel. 3:33–36. 
Betapa cepatnya anakanak manusia 
terangkatangkat dalam kesombongan, 
hel. 12:4–5. kesombongan bangsa ini 
telah berakibat pada kehancuran me
reka, Moro. 8:27. Berhatihatilah akan ke
sombongan, agar jangan kamu menjadi 
seperti orangorang Nefi, A&P 38:39. Ber
hentilah dari segala kesombongan dan 
kesembronoanmu, A&P 88:121. 

KeSuCiAn. Lihat juga Hawa Nafsu; 
kebajikan; Percabulan; Perzinaan

kemurnian akhlak pria dan wanita.

Yusuf melawan cumbuan istri Potifar, 
Kej. 39:7–21 (a&P 42:24; 59:6). Jangan
lah engkau berbuat zina, Kel. 20:14. Wa
nita bajik adalah mahkota bagi suaminya, 
Ams. 12:4 (ams. 31:10). tidak tahukah 
kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci 
dari roh kudus?, 1 Kor. 6:18–19. Jadilah 
engkau teladan dalam kemurnian, 1 Tim. 
4:12. tidak ada sesuatu yang tidak ber
sih dapat berdiam bersama allah, 1 ne. 
10:21. karena aku, tuhan allah, senang 
akan kesucian kaum wanita, Yakub 2:28. 
Dosa seks adalah suatu kekejian, Alma 
39:1–13. kesucian dan kebajikan adalah 
paling mahal dan berharga melebihi se
gala sesuatu, Moro. 9:9. kami percaya 
mesti suci, PK 1:13. 

KeTeKunAn
Upaya yang konsisten, yang gagah be
rani, khususnya dalam melayani tuhan 
dan mematuhi firmanNya.
Simaklah dengan tekun kepadaku, Yes. 
55:2. allah adalah seorang pemberi pa
hala bagi mereka yang dengan tekun 
mencariNya, ibr. 11:6. Memberikan se
genap ketekunan, tambahkanlah pada 
imanmu kebajikan, 2 Ptr. 1:5. ajarkan fir
man allah dengan segenap ketekunan, 
Yakub 1:19. Mereka telah menyelidiki tu
lisan suci dengan tekun, Alma 17:2. Me
reka bersedia dengan segenap ketekunan 
untuk menaati perintahperintah, 3 ne. 
6:14. Marilah kita bekerja dengan tekun, 
Moro. 9:6. Bersemangatlah terlibat dalam 
perkara yang baik, A&P 58:27. tidak juga 
bermalasmalas tetapi bekerja dengan da
yamu, A&P 75:3. Indahkanlah dengan 
tekun firman tentang kehidupan kekal, 
A&P 84:43. Biarlah setiap pria mempela
jari kewajibannya, dan bertindak dengan 
segenap ketekunan, A&P 107:99. 

KeTidAKPerCAYAAn. Lihat juga 
Percaya, kepercayaan

kurangnya iman kepada allah dan Injil
Nya.
Dia tidak melakukan banyak pekerjaan 
yang dahsyat di sana karena ketidakper
cayaan mereka, Mat. 13:58. karena keti
dakpercayaan mereka para murid Yesus 
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tidak dapat mengusir iblis, Mat. 17:14–21. 
tolonglah engkau atas ketidakperca
yaanku, Mrk. 9:23–24. Yesus mencela para 
rasulNya terhadap ketidakpercayaan 
dan kekerasan hati mereka, Mrk. 16:14. 
akankah ketidakpercayaan menjadikan 
iman kepada allah tidak berdampak?, 
rm. 3:3. adalah lebih baik bahwa satu 
orang akan binasa daripada suatu bangsa 
akan merosot dan binasa dalam ketidak
percayaan, 1 ne. 4:13. ketika waktunya 
datang ketika mereka merosot dalam ke
tidakpercayaan, Dia akan menyebabkan 
mereka diceraiberaikan dan dihantam, 
2 ne. 1:10–11 (a&P 3:18). karena keti
dakpercayaan mereka, mereka tidak da
pat mengerti firman allah, Mosia 26:1–5. 
aku tidak dapat memperlihatkan kepada 
orangorang Yahudi mukjizatmukjizat 
yang demikian besar, karena ketidakper
cayaan mereka, 3 ne. 19:35. Pikiranmu 
pada waktuwaktu yang lalu telah dige
lapkan karena ketidakpercayaan, A&P 
84:54–58. 

KeTuhAnAn. Lihat keallahan

KeWAJiBAn. Lihat juga Patuh, 
kepatuhan

Dalam tulisan suci, tugas, penugasan, 
atau tanggung jawab, sering diberikan 
oleh tuhan atau para hambaNya.
taatilah perintahperintahNya, karena 
inilah seluruh kewajiban manusia, Pkh. 
12:13. apa yang tuhan tuntut dari eng
kau, selain berlaku adil, Mi. 6:8. kita se
harusnya lebih mematuhi allah daripada 
manusia, Kis. 5:29. Mereka dihantam de
ngan kesengsaraan untuk menggugah 
mereka sebagai ingatan akan kewajiban 
mereka, Mosia 1:17. kewajiban penatua, 
imam, pengajar, dan diaken diuraikan, 
A&P 20:38–67. Para pemegang imamat 
mesti melaksanakan segala kewajiban ke
luarga, A&P 20:47, 51. kewajiban ang
gota setelah baptisan diuraikan, A&P 
20:68–69. Para penatuaku hendaknya 
menunggu untuk suatu masa yang sing
kat agar umatku boleh mengetahui 
dengan lebih sempurna mengenai kewa
jiban mereka, A&P 105:10. Biarlah setiap 

pria mempelajari kewajibannya, A&P 
107:99–100. 

KhidMAT. Lihat juga Hormat; takut
respek yang mendalam untuk apa yang 
sakral; rasa takjub.
tuhan memerintahkan Musa untuk me
nanggalkan kasutnya, karena dia sedang 
berdiri di atas tanah yang kudus, Kel. 
3:4–5. allah mesti ditakuti dan ditem
patkan dalam kekhidmatan, Mzm. 89:8. 
Layanilah allah secara yang dapat dite
rima dengan rasa khidmat dan rasa takut 
keallahan, ibr. 12:28. Moroni membung
kukkan dirinya ke tanah, dan berdoa de
ngan amat kuat, Alma 46:13. khalayak 
ramai jatuh ke tanah dan menyembah 
kristus, 3 ne. 11:12–19. Bungkukkanlah 
diri di hadapanku, A&P 5:24. Segala 
sesuatu membungkuk dalam rasa khid
mat yang rendah hati di hadapan takhta 
allah, A&P 76:93. Pikiranmu telah dige
lapkan karena kamu telah menganggap 
ringan apa yang telah kamu terima, A&P 
84:54–57. Setiap lutut akan bertekuk dan 
setiap lidah akan mengakui, A&P 88:104. 
karena rasa hormat atau rasa khidmat 
terhadap nama dari Makhluk Yang Ma
hatinggi, Gereja menyebut imamat itu 
menurut Melkisedek, A&P 107:4. Berkat
berkat akan dicurahkan ke atas mereka 
yang khidmat terhadap tuhan di dalam 
rumahNya, A&P 109:21. 

KhoTBAh. Lihat juga Injil; 
Pekerjaan Misionaris

Memberikan pesan yang menyediakan 
pengertian yang lebih baik tentang suatu 
asas atau ajaran Injil.
tuhan telah mengurapiku untuk meng
khotbahkan kabar baik kepada yang 
lembut hati, Yes. 61:1 (Luk. 4:16–21). 
Bangkitlah, pergilah ke Niniwe, dan ber
khotbahlah kepadanya, Yun. 3:2–10. Sejak 
waktu itu Yesus mulai berkhotbah, Mat. 
4:17. Pergilah kamu ke seluruh dunia, dan 
khotbahkanlah Injil kepada setiap makh
luk, Mrk. 16:15. kami mengkhotbahkan 
kristus yang disalibkan, 1 Kor. 1:22–24. 
Dia pergi dan berkhotbah kepada rohroh 
di dalam tahanan, 1 Ptr. 3:19. tidak ada 
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apa pun kecuali berkhotbah dan meng
gugah mereka secara berkelanjutan un
tuk menjaga mereka dalam takut akan 
tuhan, enos 1:23. Dia memerintahkan 
mereka agar mereka hendaknya tidak 
mengkhotbahkan apa pun kecuali per
tobatan dan iman kepada tuhan, Mosia 
18:20. Pengkhotbahan firman memiliki 
kecenderungan besar untuk menuntun 
orangorang melakukan apa yang adil, 
Alma 31:5. kamu tidak perlu mengira 
bahwa kamu dipanggil untuk berkhot
bah sampai kamu dipanggil, A&P 11:15. 
tidak akan diberikan kepada siapa pun 
untuk pergi mengkhotbahkan Injilku  
kecuali dia ditahbiskan, A&P 42:11.  
Injil ini akan dikhotbahkan kepada setiap 
bangsa, A&P 133:37. Injil mulai dikhot
bahkan sejak awal, Musa 5:58. 

KhoTBAh di BuKiT. Lihat juga 
Ucapan Bahagia; Yesus kristus

khotbah oleh tuhan Yesus kristus ke
pada para muridNya yang hampir di
utus ke misi (Mat. 5–7; Luk. 6:20–49). 
tuhan memberikan khotbah ini segera 
setelah pemanggilan Dua Belas.

khotbah tersebut diklarifikasi melalui 
terjemahan Joseph Smith terhadap al
kitab dan melalui khotbah serupa yang 
tercatat dalam 3 Ne. 12–14 yang memper
lihatkan bahwa bagianbagian penting 
dari khotbah itu telah hilang dari laporan 
dalam Matius.

Kidung Agung
Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama. 
Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa 
kidung agung bukanlah tulisan yang 
diilhami.

KiSAh PArA rASuL. Lihat juga 
Lukas

kitab ini adalah yang kedua dari peker
jaan dua bagian yang ditulis oleh Lukas 
kepada teofilus. Bagian pertama dikenal 
sebagai Injil Lukas. Pasal 1–12 mencatat 
sebagian dari aktivitas misionaris utama 
dari Dua Belas rasul di bawah arahan 
Petrus segera menyusul kematian dan 
kebangkitan Juruselamat. Pasal 13–28 

menjabarkan sebagian dari perjalanan 
dan pekerjaan misionaris rasul Paulus.

KiSKuMen. Lihat juga Perampok 
Gadianton

Dalam kitab Mormon, pemimpin dari  
kelompok orang jahat yang belakangan 
dikenal sebagai perampok Gadianton 
(Hel. 1:9–12; 2).

KiTAB hAKiM-hAKiM
Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama. 
kitab HakimHakim berurusan dengan 
bangsa Israel dari kematian Yosua sampai 
kelahiran Samuel.

Pasal 1–3 adalah kata pengantar untuk 
seluruh kitab HakimHakim. Itu menje
laskan bahwa karena bangsa Israel tidak 
menghalau keluar musuh mereka (Hak. 
1:16–35), bangsa Israel mesti menderita 
akibatnya: hilangnya iman, pernikahan 
dengan orang yang tidak percaya, dan 
pemujaan berhala. Pasal 3–5 menutur
kan pengalaman Debora dan Barak, yang 
membebaskan Israel dari orangorang 
kanaan. Pasal 6–8 adalah pengalaman 
yang meningkatkan iman dari Gideon, 
yang tuhan berkati untuk membebaskan 
Israel dari orangorang Midian. Dalam 
pasal 9–12, beberapa pria berbeda me
layani sebagai hakim di Israel, sebagian 
besar dalam kemurtadan dan di bawah 
penindasan. Pasal 13–16 menceritakan 
kebangkitan dan kejatuhan hakim ter
akhir, Simson. Pasalpasal terakhir, 17–21, 
dapat diuraikan sebagai tambahan yang 
mengungkapkan kedalaman dosadosa 
Israel.

KiTAB iMAMAT. Lihat juga 
Pentateus

Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama yang  
menceritakan tentang kewajiban keimam
an di Israel. Itu menekankan kekudusan 
allah dan tatanan yang dengannya umat
Nya dapat hidup untuk menjadi kudus. 
Maksudnya adalah untuk mengajarkan 
ajaran moral dan kebenaran keagama
an dari hukum Musa melalui cara ritual. 
Musa menulis kitab Imamat.

Pasal 1–7 menjelaskan tata caratata 
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cara pengurbanan. Pasal 8–10 mengurai
kan ritual yang ditepati dalam penah
bisan imam. Pasal 11 menjelaskan apa 
yang boleh atau tidak boleh dimakan 
dan apa yang halal atau haram. Pasal 
12 mendiskusikan kaum wanita setelah 
kelahiran anak. Pasal 13–15 adalah hu
kumhukum yang berhubungan dengan 
keharaman dalam upacara. Pasal 16  
memuat ritual untuk ditepati pada Hari 
Pendamaian. Pasal 17–26 memuat tatanan 
hukum yang berurusan dengan ketaatan 
keagamaan dan bermasyarakat. Pasal 27 
menjelaskan bahwa tuhan memerintah
kan Israel untuk mempersucikan hasil 
panen, kawan an domba, dan kawanan 
ternak mereka kepada tuhan.

KiTAB KehiduPAn. Lihat juga 
kitab kenangan

Dalam satu pengertian kitab kehidupan 
adalah keseluruhan dari pikiran dan tin
dakan seseorang—catatan dari kehidup
annya. Meskipun demikian, tulisan suci 
juga mengindikasikan bahwa sebuah ca
tatan surgawi disimpan tentang orang 
yang setia, termasuk nama mereka dan 
laporan tentang perbuatan saleh mereka.
tuhan akan menghapus para pendosa 
dari kitabNya, Kel. 32:33. Dia yang 
mengatasi tidak akan dihapus dari ki
tab kehidupan, Why. 3:5. kitab yang lain 
dibuka, yang adalah kitab kehidupan, 
Why. 20:12 (a&P 128:6–7). Nama orang 
yang saleh akan ditulis dalam kitab ke
hidupan, Alma 5:58. Doadoamu dicatat 
dalam kitab nama dari yang dikuduskan, 
A&P 88:2. 

KiTAB KenAngAn. Lihat juga 
kitab kehidupan; Silsilah

Sebuah buku yang dimulai oleh adam 
yang di dalamnya dicatat pekerjaan ke
turunannya; juga catatancatatan apa pun 
yang serupa yang disimpan oleh para 
nabi dan anggota yang setia sejak waktu 
itu. adam dan anakanaknya menyim
pan kitab kenangan, yang di dalamnya 
mereka menulis melalui roh ilham, dan 
buku tentang angkatanangkatan, yang 

memuat silsilah (Musa 6:5, 8). Catatan
catatan seperti itu mungkin saja memiliki 
bagian dalam memutuskan penghakiman 
akhir kita.
Sebuah kitab kenangan ditulis, Mal. 
3:16–18 (3 Ne. 24:16–18). Mereka semua 
yang tidak ditemukan tertulis dalam ki
tab kenangan tidak akan menemukan wa
risan pada hari itu, A&P 85:9. Yang mati 
dihakimi melalui kitabkitab yang me
muat catatan tentang pekerjaan mereka, 
A&P 128:7. Marilah kita menyajikan se
buah kitab yang memuat catatan tentang 
orang mati kita, A&P 128:24. Sebuah ki
tab kenangan disimpan, Musa 6:5–8. kita  
memiliki sebuah kitab kenangan, Musa 
6:46. abraham berikhtiar untuk menulis 
sebuah catatan bagi anak cucunya, Abr. 
1:31. 

KiTAB-KiTAB inJiL. Lihat juga 
Lukas; Markus; Matius; Yohanes, 
Putra Zebedeus

Empat catatan atau kesaksian tentang 
kehidupan fana Yesus dan peristiwa 
peristiwa yang berkaitan dengan pela
yananNya dimuat dalam empat kitab 
pertama Perjanjian Baru. Ditulis oleh 
Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, 
i tu  adalah saksi  tercatat  tentang  
kehidupan kristus. kitab 3 Nefi dalam  
kitab Mormon serupa dalam banyak 
hal dengan keempat Injil Perjanjian  
Baru ini.

kitabkitab Perjanjian Baru aslinya 
di tulis dalam bahasa Yunani. kata ba
hasa Yunani untuk Injil berarti “berita 
baik.” Berita baiknya adalah bahwa Yesus  
kristus telah membuat suatu penda
maian yang akan menebus seluruh umat  
manusia dari kematian dan memberi  
pahala masingmasing individu menurut  
pekerjaannya (Yoh. 3:16; rm. 5:10–11; 
2 Ne. 9:26; alma 34:9; a&P 76:69).
Keselarasan Kitab-Kitab Injil: ajaran 
a jaran tentang Juruselamat dalam  
Ma tius, Markus, Lukas, dan Yohanes  
dapat dibandingkan satu sama lain serta 
de ngan wahyu zaman akhir dengan cara 
berikut:
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KeSeLArASAn KiTAB-KiTAB inJiL
Peristiwa Matius Markus Lukas Yohanes Wahyu  

Zaman Akhir
Silsilah Yesus 1:2–17 3:23–38
kelahiran Yohanes 
Pembaptis

1:5–25, 
57–58

kelahiran Yesus 2:1–15 2:6–7 1 Ne. 11:18–
20; 2 Ne. 
17:14; Mosia 
3:5–8; alma 
7:10; Hel. 
14:5–12; 3 Ne. 
1:4–22

Nubuatnubuat 
Simeon dan Hana

2:25–39

kunjungan ke bait 
suci (Paskah)

2:41–50

awal pelayanan 
Yohanes

3:1, 5–6 1:4 3:1–3 1:6–14

Baptisan Yesus 3:13–17 1:9–11 3:21–22 1:32–34 1 Ne. 10:7–10; 
2 Ne. 31:4–21

Godaangodaan 
terhadap Yesus

4:1–11 4:1–13

kesaksian Yohanes 
Pembaptis

1:15–36 a&P 93:6–18, 
26

Perjamuan 
pernikahan di kana 
(mukjizat pertama 
Yesus)

2:1–11

Pembersihan pertama 
bait suci

2:14–17

Pertemuan dengan 
Nikodemus

3:1–10

Wanita Samaria di 
dekat sumur

4:1–42

Yesus ditolak di 
Nazaret

4:13–16 4:16–30

Penjala ikan 
dipanggil untuk 
menjadi penjala 
manusia

4:18–22 1:16–20

Penuhnya pukat 
melalui mukjizat

5:1–11

Menghidupkan 
kembali putri Yairus

9:18–19, 
23–26

5:21–24, 
35–43

8:41–42, 
49–56
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Peristiwa Matius Markus Lukas Yohanes Wahyu  
Zaman Akhir

Menyembuhkan 
wanita dengan 
masalah pendarahan

9:20–22 5:25–34 8:43–48

Pemanggilan Dua 
Belas rasul

10:1–42 3:13–19; 
6:7–13

6:12–16; 
9:1–2; 
12:2–12, 
49–53

1 Ne. 13:24–
26, 39–41; 
a&P 95:4

Menghidupkan 
kembali putra janda

7:11–15

Mengurapi kaki 
kristus

7:36–50 12:2–8

Menenangkan badai 4:36–41 8:22–25
Pemanggilan tujuh 
Puluh

10:1 a&P 107:25, 
34, 93–97

Mencampakkan 
legiun iblis ke dalam 
babibabi

5:1–20

khotbah di Bukit 5–7 6:17–49 3 Ne. 12–14
Perumpamaanperumpamaan Yesus adalah cerita pendek yang membandingkan 
objek atau peristiwa biasa dengan kebenaran. Yesus sering menggunakannya untuk 
mengajarkan kebenaran rohani.

Penabur: 13:3–9, 
18–23

4:3–9, 
14–20

8:4–8, 
11–15

Lalang: 13:24–30, 
36–43

a&P 86:1–7

Benih sesawi: 13:31–32 4:30–32 13:18–19
ragi: 13:33 13:20–21
Harta benda di 
ladang:

13:44

Mutiara yang 
sangat berharga:

13:45–46

Pukat penjala ikan: 13:47–50
tuan rumah: 13:51–52
Domba yang 
hilang:

18:12–14 15:1–7

kepingan uang 
yang hilang:

15:8–10

Putra yang boros: 15:11–32
Hamba yang tak 
berbelas kasihan:

18:23–35

Orang Samaria 
yang baik:

10:25–37
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Peristiwa Matius Markus Lukas Yohanes Wahyu  
Zaman Akhir

Petugas 
pengawasan yang 
tidak saleh:

16:1–8

Lazarus dan si 
orang kaya:

16:14–15, 
19–31

Hakim yang tidak 
adil:

18:1–8

Gembala Yang 
Baik:

10:1–21 3 Ne. 
15:17–24

Para pekerja di 
kebun anggur:

20:1–16 10:31

Mina: 19:11–27
Dua orang putra: 21:28–32
Penggarap yang 
jahat:

21:33–46 12:1–12 20:9–20

Pernikahan putra 
raja:

22:1–14 14:7–24

Sepuluh orang 
gadis:

25:1–13 12:35–36 a&P 
45:56–59

talenta: 25:14–30
Dombadomba, 
kambingkambing:

25:31–46

Memberi makan lima 
ribu orang

14:16–21 6:33–44 9:11–17 6:5–14

Yesus berjalan di 
atas air

14:22–33 6:45–52 6:16–21

kesaksian Petrus 
tentang kristus

16:13–16 8:27–29 9:18–20

Petrus dijanjikan 
kuncikunci kerajaan

16:19

khotbah tentang roti 
kehidupan

6:22–71

Menyembuhkan 
orang buta pada hari 
Sabat

9:1–41

Perubahan rupa; 
kuncikunci imamat 
dipercayakan

17:1–13 9:2–13 9:28–36 a&P 63:20–
21; 110:11–13

Memberkati 
anakanak

19:13–15 10:13–16 18:15–17

Doa tuhan 6:5–15 11:1–4
Lazarus dipulihkan 11:1–45
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Peristiwa Matius Markus Lukas Yohanes Wahyu  
Zaman Akhir

Perjalanan masuk 
dengan kemenangan

21:6–11 11:7–11 19:35–38 12:12–18

Para penukar uang 
diusir dari bait suci

21:12–16 11:15–19 19:45–48

Peser si janda 12:41–44 21:1–4
khotbah tentang 
kedatangan kedua

24:1–51 13:1–37 12:37–48; 
17:20–37; 
21:5–38

a&P 45:16–
60; JS—M 
1:1–55

Menyembuhkan 
sepuluh penderita 
kusta

17:12–14

Paskah terakhir 
Yesus; sakramen 
diberlakukan; 
petunjukpetunjuk 
bagi Dua Belas; 
pembasuhan kaki 
para murid

26:14–32 14:10–27 22:1–20 13–17

Penderitaan Yesus di 
Getsemani

26:36–46 14:32–42 22:40–46 2 Ne. 9:21–22; 
Mosia 3:5–12; 
a&P 19:1–24

Yesus adalah pokok 
anggur

15:1–8

Pengkhianatan Yudas 26:47–50 14:43–46 22:47–48 18:2–3
Pemeriksaan di 
hadapan kayafas

26:57 14:53 22:54, 
66–71

18:24, 28

Pemeriksaan di 
hadapan Pilatus

27:2, 11–14 15:1–5 23:1–6 18:28–38

Pemeriksaan di 
hadapan Herodes

23:7–10

Yesus dicambuk dan 
diejek

27:27–31 15:15–20 19:1–12

Penyaliban 27:35–44 15:24–33 23:32–43 19:18–22 Hel. 14:20–
27;  
3 Ne. 8:5–22; 
10:9

kebangkitan 28:2–8 16:5–8 24:4–8
Penampakan diri 
Yesus kepada para 
murid

16:14 24:13–32, 
36–51

20:19–23

Penampakan diri 
Yesus kepada tomas

20:24–29

kenaikan 16:19–20 24:50–53



96kitabkitab Standar

KiTAB-KiTAB STAndAr. Lihat 
kanon

KiTAB-KiTAB TuLiSAn SuCi 
YAng hiLAng. Lihat tulisan 
Suci—tulisan suci yang hilang

KiTAB MorMon. Lihat juga 
Efraim—tongkat Efraim atau 
Yusuf; Joseph Smith, Jr.; kanon; 
LempenganLempengan; 
LempenganLempengan Emas; 
Mormon, Nabi Orang Nefi; Saksi 
kitab Mormon; tulisan Suci

Salah satu dari empat jilid tulisan suci 
yang diterima oleh Gereja Yesus kristus 
dari OrangOrang Suci Zaman akhir. Itu 
adalah ringkasan oleh seorang nabi za
man dahulu bernama Mormon tentang 
catatancatatan penghuni zaman dahulu 
dari tanah amerika. Itu ditulis untuk 
bersaksi bahwa Yesus adalah kristus. Me
ngenai catatan ini, Nabi Joseph Smith, 
yang menerjemahkannya melalui karunia 
dan kuasa allah, berkata: “Saya memberi 
tahu saudarasaudara bahwa kitab Mor
mon adalah yang paling benar dari ki
tab apa pun di atas bumi, dan batu kunci 
agama kita, dan seseorang akan menjadi 
lebih dekat kepada allah dengan menu
ruti ajaranajarannya, daripada melalui 
kitab lain apa pun” (lihat prakata pada 
bagian depan kitab Mormon).

kitab Mormon adalah sebuah catatan 
keagamaan dari tiga kelompok bangsa 
yang berimigrasi dari Dunia Lama ke Be
nua amerika. kelompokkelompok ini 
dipimpin oleh para nabi yang mencatat 
sejarah keagamaan dan duniawi mereka 
di atas lempenganlempengan logam. ki
tab Mormon mencatat kunjungan Yesus 
kristus kepada orangorang di Benua 
amerika menyusul kebangkitanNya. 
Suatu era kedamaian selama dua ratus ta
hun mengikuti kunjungan kristus itu.

Moroni, yang terakhir dari para na
bisejarawan orang Nefi, memeteraikan 
catatancatatan yang diringkas dari orang
orang ini dan menyembunyikannya pada 
kirakira tahun 421 M. Pada tahun 1823, 
Moroni yang dibangkitkan mengunjungi 

Joseph Smith dan belakangan menye
rahkan kepadanya catatancatatan kuno 
dan sakral ini untuk diterjemahkan dan 
ditam pilkan kepada dunia sebagai satu 
kesaksian lagi tentang Yesus kristus.
Yusuf adalah suatu dahan yang berbuah 
lebat yang cabangcabangnya merentang 
melampaui tembok, Kej. 49:22–26. ke
benaran akan terlahir dari bumi, Mzm. 
85:12 (Morm. 8:16; Musa 7:62). tuhan 
akan mengangkat suatu panji kepada 
bangsabangsa dan akan bersuit kepada 
mereka, Yes. 5:26. Suatu suara akan berbi
cara dari tanah, Yes. 29:4 (2 Ne. 26:14–17). 
Penglihatan dari semuanya telah menjadi 
seperti katakata dari sebuah kitab yang 
termeterai, Yes. 29:11 (Yes. 29:9–18; 2 Ne. 
27:6–26). tongkat Yusuf dan Yehuda akan 
menjadi satu dalam tangan tuhan, Yeh. 
37:15–19. Dombadomba lain aku mi
liki, yang bukan dari kawanan ini, Yoh. 
10:16 (3 Ne. 15:16–24). kitab Mormon dan  
alkitab akan tumbuh bersama, 2 ne. 
3:12–21. Firman tuhan akan mendesis 
sampai ujungujung bumi, 2 ne. 29:2. 
tuhan membuat perjanjian dengan Enos 
untuk menampilkan kitab Mormon ke
pada orangorang Laman, enos 1:15–16. 
kitab Mormon ditulis untuk maksud agar 
kita boleh memercayai alkitab, Morm. 
7:9. kitab Mormon akan berdiri sebagai 
kesaksian menentang dunia, eter 5:4.  
Bertanya kepada allah apakah halhal  
ini tidaklah benar, Moro. 10:4. kristus 
memberikan kesaksian bahwa kitab 
Mormon adalah benar, A&P 17:6. kitab 
Mormon memuat kegenapan Injil Yesus 
kristus, A&P 20:9 (a&P 20:8–12; 42:12). 
kami percaya kitab Mormon adalah  
firman allah, PK 1:8. 

KiTAB PerinTAh-PerinTAh. 
Lihat juga ajaran dan Perjanjian; 
Wahyu

Pada tahun 1833, sejumlah wahyu yang 
diterima oleh Nabi Joseph Smith dipersi
apkan untuk penerbitan di bawah judul 
kitab PerintahPerintah untuk Penga
turan Gereja kristus. tuhan melanjut
kan untuk berkomunikasi dengan para  
hambaNya, dan penyusunan yang 
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diperluas dari wahyuwahyu diterbitkan 
dua tahun kemudian sebagai ajaran dan 
Perjanjian.
a&P 1 adalah kata pengantar tuhan un
tuk kitab perintahperintahNya, A&P 
1:6. tuhan menantang orang yang pa
ling bijak untuk meniru yang terkecil dari 
wahyuwahyuNya dalam kitab Perin
tahPerintah, A&P 67:4–9. Petugas peng
awasan ditetapkan untuk menerbitkan 
wahyuwahyu, A&P 70:1–5. 

KiTAB rATAPAn
Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama, di
tulis oleh Yeremia. Itu adalah kumpulan 
sajak atau nyanyian kesedihan karena 
kejatuhan Yerusalem dan bangsa Israel. 
kitab itu ditulis setelah kejatuhan kota 
tersebut kirakira tahun 586 SM.

KoLoB
Bintang yang paling dekat dengan takhta 
allah (abr. 3:2–3, 9).
abraham melihat kolob dan bintangbin
tang, Abr. 3:2–18. Waktu tuhan diperhi
tungkan menurut waktu kolob, Abr. 3:4, 
9 (abr. 5:13). 

KoMPLoTAn rAhASiA. Lihat juga 
kain; Perampok Gadianton

Suatu organisasi orangorang yang terikat 
bersama dengan sumpah untuk melaksa
nakan tujuan jahat kelompok tersebut.
Bapa kedustaan menghasut anakanak 
manusia pada komplotankomplotan 
rahasia, 2 ne. 9:9. aku mestilah perlu 
menghancurkan pekerjaan rahasia kege
lapan, 2 ne. 10:15. Penghakiman allah 
datang ke atas pekerja komplotan raha
sia ini, Alma 37:30. Gadianton hampir 
mengakibatkan kehancuran menyelu
ruh orangorang Nefi, hel. 2:4–13. Setan 
menaruhnya ke dalam hati orangorang 
untuk membentuk sumpah dan perjan
jian rahasia, hel. 6:21–31. tuhan tidak 
bekerja dalam komplotan rahasia, eter 
8:19. Bangsabangsa yang menyokong 
komplotan rahasia akan dihancurkan, 
eter 8:22–23. Mereka menolak segala per
kataan para nabi, karena perkumpulan 

rahasia mereka, eter 11:22. Sejak masa 
kain, ada komplotan rahasia, Musa 5:51. 

KoreSh
Dalam Perjanjian Lama, raja Persia yang 
menggenapi nubuat Yesaya (2 taw. 
36:22–23; Yes. 44:28; 45:1) dengan mem
perkenankan orangorang Yahudi kem
bali ke Yerusalem untuk membangun 
kembali bait suci, dengan demikian meng
akhiri sebagian penawanan Babilonia. 
Nubuat Yesaya dibuat kirakira 180 tahun  
sebelum tindakan raja tersebut.

KoriAnTon. Lihat juga alma, 
Putra alma

Dalam kitab Mormon, putra alma, putra 
alma.
Pergi kepada orangorang Zoram, Alma 
31:7. Meninggalkan pelayanan untuk 
pergi mengikuti seorang perempuan sun
dal, Alma 39:3. alma memberi petunjuk 
kepadanya tentang keadaan keberadaan 
setelah kematian, kebangkitan, dan pen
damaian, Alma 39–42. Dipanggil untuk 
berkhotbah kembali, Alma 42:31. Pergi 
ke tanah sebelah utara di dalam sebuah  
kapal, Alma 63:10. 

KoriAnTuMur. Lihat juga 
OrangOrang Yared

Dalam kitab Mormon, raja bangsa Yared 
dan orang terakhir yang selamat dari 
bangsa Yared.
Ditemukan oleh orangorang Zarahemla, 
omni 1:21. adalah raja atas seluruh ne
geri, eter 12:1–2. Ditawan oleh Sared 
dan dibebaskan oleh para putranya, eter 
13:23–24. Bertempur melawan berbagai 
musuh, eter 13:28–14:31. Bertobat, eter 
15:3. Berperang dalam pertempuran tera
khirnya dengan Siz, eter 15:15–32. 

Korihor. Lihat juga antikristus
Seorang antikristus dalam kitab Mor
mon yang menuntut tanda sebagai bukti  
dari kuasa allah; tuhan menyebabkan 
korihor menjadi bisu (alma 30:6–60).
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KorneLiuS. Lihat juga 
OrangOrang Bukan Israel; 
Perwira Pasukan; Petrus

Seorang perwira pasukan di kaisarea, di
baptis oleh Petrus (kis. 10). Dia mungkin 
orang bukan Israel pertama yang berga
bung dengan Gereja tanpa lebih dahulu 
diinsafkan pada ajaran Yahudi. Baptisan 
kornelius dan keluarganya menandai 
pembukaan jalan bagi Injil untuk dikhot
bahkan kepada orangorang bukan Israel. 
Petrus, kepala rasul, yang memegang 
kuncikunci kerajaan allah di atas bumi 
pada waktu itu, mengarahkan pengkhot
bahan ini.

KoTor, KoTorAn. Lihat juga 
Bersih dan tidak Bersih; Dosa; 

Fasik; Jahat, kejahatan; tidak 
Saleh, ketidaksalehan

ketidakbersihan rohani karena ketidakpa
tuhan yang dikehendaki terhadap allah.
tuhan akan membasuh kotoran para 
putri Sion, Yes. 4:4 (2 Ne. 14:4). kerajaan 
allah tidaklah kotor, 1 ne. 15:34 (alma 
7:21). Mereka yang kotor akan tetap saja 
kotor, 2 ne. 9:16 (Morm. 9:14). Bagaimana 
perasaanmu, jika kamu akan berdiri di 
hadapan meja penghakiman allah, pakai
anmu dinodai dengan kekotoran? Alma 
5:22. Mereka mestilah tetap saja kotor, 
A&P 88:35. kapankah aku akan beristi
rahat, dan dibersihkan dari kekotoran? 
Musa 7:48. 

KriSTuS. Lihat Yesus kristus

KronoLogi
kronologi atau daftar peristiwa berikut tidaklah komprehensif dan dimaksudkan ha
nya untuk memberikan pembaca suatu pengertian tentang urutan peristiwa pada za
man alkitab dan kitab Mormon:

Peristiwa-peristiwa pada masa para bapa bangsa terdahulu: (karena kesulitan 
dalam menentukan tanggal persis untuk peristiwaperistiwa pada bagian ini, 
tanggal tidak diberikan.)
SM (atau SEU—Sebelum Era Umum)
4000 adam jatuh.

Henokh melayani.
Nuh melayani; bumi dilanda air bah.
Menara Babel dibangun; orangorang Yared pergi ke tanah terjanjikan.
Melkisedek melayani.
Nuh mati.
abram (abraham) lahir.
Ishak lahir.
Yakub lahir.
Yusuf lahir.
Yusuf dijual ke Mesir.
Yusuf muncul di hadapan Firaun.
Yakub (Israel) dan keluarganya pergi ke Mesir.
Yakub (Israel) mati.
Yusuf mati.
Musa lahir.
Musa memimpin anakanak Israel keluar dari Mesir (Eksodus).
Musa diubah.
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Yosua mati.
Setelah Yosua mati, periode hakimhakim dimulai, hakim pertama adalah 

Otniel dan yang terakhir Samuel; urutan dan tanggal sisanya sangat tidak 
pasti.

Saul diurapi sebagai raja.

Peristiwa-peristiwa di Persekutuan Kerajaan Israel:
1095 Masa pemerintahan Saul dimulai.
1063 Daud diurapi sebagai raja oleh Samuel.
1055 Daud menjadi raja di Hebron.
1047 Daud menjadi raja di Yerusalem; Natan dan Gad bernubuat.
1015 Salomo menjadi raja seluruh Israel.
991 Bait suci diselesaikan.
975 Salomo mati; sepuluh suku utara memberontak melawan rehabeam, 

putranya, dan Israel terbagi.

Peristiwa-peristiwa di 
Israel:

Peristiwa-peristiwa di 
Yehuda:

Peristiwa-peristiwa dalam 
Sejarah Kitab Mormon:

975 Yerobeam adalah 
raja Israel.

949 Sisak, raja 
Mesir, menjarah 
Yerusalem.

875 ahab berkuasa 
di Samaria atas 
Israel utara; Elia 
bernubuat.

851 Elisa mengerjakan 
mukjizatmukjizat 
besar.

792 amos bernubuat.
790 Yunus dan Hosea 

bernubuat.
740 Yesaya mulai 

bernubuat. 
(roma didirikan; 
Nabonasar adalah 
raja Babilon 
pada tahun 747; 
tiglatPileser III 
adalah raja asiria 
dari tahun 747 
sampai 734.)

728 Hizkia adalah 
raja Yehuda. 
(Salmaneser IV 
adalah raja asiria.)
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Peristiwa-peristiwa di 
Israel:

Peristiwa-peristiwa di 
Yehuda:

Peristiwa-peristiwa dalam 
Sejarah Kitab Mormon:

721 kerajaan Utara 
dihancurkan; 
sepuluh suku 
dibawa ke dalam 
penawanan; Mikha 
bernubuat.

642 Nahum bernubuat.
628 Yeremia dan 

Zefanya bernubuat.
609 Obaja bernubuat; 

Daniel dibawa 
pergi tertawan ke 
Babilon. (Niniwe 
jatuh pada tahun 
606; Nebukadnezar 
adalah raja Babilon 
dari tahun 604 
sampai 561.)

600 Lehi meninggalkan 
Yerusalem.

598 Yehezkiel 
bernubuat di 
Babilon; Habakuk 
bernubuat; Zedekia 
adalah raja Yehuda.

588 Mulek berangkat 
dari Yerusalem ke 
tanah terjanjikan.

588 Orangorang Nefi 
memisahkan diri 
dari orangorang 
Laman (antara 
tahun 588 sampai 
570).

587 Nebukadnezar 
merebut Yerusalem.

Peristiwa-peristiwa dalam Sejarah 
Orang-Orang Yahudi:

Peristiwa-peristiwa dalam Sejarah  
Kitab Mormon:

537 koresh menetapkan bahwa 
orangorang Yahudi dapat 
kembali dari Babilon.

520 Hagai and Zakharia bernubuat.
486 Ester hidup.
458 Ezra diberi kewenangan untuk 

mengadakan reformasi.
444 Nehemia ditetapkan sebagai 

gubernur Yudea.
432 Maleakhi bernubuat.
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Peristiwa-peristiwa dalam Sejarah 
Orang-Orang Yahudi:

Peristiwa-peristiwa dalam Sejarah  
Kitab Mormon:
400 Yarom menerima 

lempenganlempengan.
360 Omni menerima 

lempenganlempengan.
332 aleksander yang agung 

menaklukkan aram dan Mesir.
323 aleksander mati.
277 Septuagin, terjemahan tulisan suci 

Yahudi ke dalam bahasa Yunani, 
dimulai.

167 Matatias orang Makabe 
memberontak melawan aram.

166 Yudas Makabaeus menjadi 
pemimpin orangorang Yahudi.

165 Bait suci dibersihkan dan 
didedikasikan kembali; Hanukah 
bermula.

161 Yudas Makabaeus mati.
148 abinadi mati syahid; alma 

menegakkan kembali Gereja di 
antara orangorang Nefi.

124 Benyamin memberikan ucapan 
terakhirnya kepada orangorang 
Nefi.

100 alma yang Muda dan para putra 
Mosia memulai pekerjaan mereka.

91 Masa pemerintahan para hakim 
dimulai di antara orangorang 
Nefi.

63 Pompei menaklukkan Yerusalem, 
dan kekuasaan Makabe berakhir 
di Israel.

51 kleopatra memerintah.
41 Herodes dan Fasael dijadikan raja 

wilayah bersama dari Yudea.
37 Herodes menjadi pemimpin di 

Yerusalem.
31 Pertempuran aktium 

dipertarungkan; agustus adalah 
kaisar roma dari tahun 31 SM 
sampai 14 M.

30 kleopatra mati.
17 Herodes memulihkan bait suci.

6 Samuel si orang Laman bernubuat 
tentang kelahiran kristus.
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Peristiwa-peristiwa dalam Sejarah 
Kristen:

Peristiwa-peristiwa dalam Sejarah  
Kitab Mormon:

M (atau EU—Era Umum) M (atau EU)
kelahiran Yesus kristus:

30 Pelayanan kristus dimulai.
33 kristus disalibkan. 33 

atau 
34

kristus yang bangkit 
menampakkan diri di amerika.

35 Paulus insaf.
45 Paulus mengadakan perjalanan 

misionarisnya yang pertama.
58 Paulus diutus ke roma.
61 Sejarah kisah Para rasul ditutup.
62 roma dibakar; orangorang 

kristen dianiaya di bawah Nero.
70 Orangorang kristen pergi ke Pela; 

Yerusalem dikepung dan direbut.
95 Orangorang kristen dianiaya 

oleh Domitian.
385 Bangsa Nefi dihancurkan.
421 Moroni menyembunyikan 

lempenganlempengan.

KuASA. Lihat juga Imamat; 
Wewenang

kemampuan untuk melakukan sesuatu. 
Memiliki kuasa atas seseorang atau se
suatu adalah memiliki kemampuan un
tuk mengendalikan atau memerintah 
orang atau benda itu. Dalam tulisan suci, 
kuasa sering kali dihubungkan dengan 
kuasa allah atau kuasa surga. Itu sering 
kali secara erat berhubungan dengan we
wenang keimamatan, yang adalah izin 
atau hak untuk bertindak bagi allah.
Untuk alasan ini telah aku pelihara eng
kau, untuk memperlihatkan dalam di
rimu kuasaku, Kel. 9:16. allah adalah 
kekuatan dan kuasaku, 2 Sam. 22:33. Ja
nganlah menahan kebaikan ketika ada 
dalam kuasa tanganmu untuk melaku
kannya, Ams. 3:27. Sebenarnyalah aku pe
nuh dengan kuasa melalui roh tuhan, Mi. 
3:8. Segala kuasa diberikan kepadaku di 
surga dan di bumi, Mat. 28:18. Mereka 
tercengang pada ajaranNya: karena fir
manNya adalah dengan kuasa, Luk. 4:32. 
tinggallah kamu di kota sampai kamu di
berkahi dengan kuasa dari tempat yang 

tinggi, Luk. 24:49. Sebanyak yang mene
rimaNya, kepada mereka Dia memberi 
kuasa untuk menjadi putra allah, Yoh. 
1:12 (a&P 11:30). kamu akan menerima 
kuasa, setelah roh kudus turun ke atas 
dirimu, Kis. 1:8. tidak ada kuasa selain 
dari allah, rm. 13:1. kamu akan dipeli
hara oleh kuasa allah melalui iman pada 
keselamatan, 1 Ptr. 1:3–5. aku dipenuhi 
dengan kuasa allah, 1 ne. 17:48. Itu te
lah dinyatakan kepadaku oleh kuasa roh 
kudus, Yakub 7:12. Seorang pria boleh 
memiliki kuasa yang besar diberikan ke
padanya dari allah, Mosia 8:16. Mereka 
mengajar dengan kuasa dan wewenang 
allah, Alma 17:2–3. Nefi melayani de
ngan kuasa dan dengan wewenang yang 
besar, 3 ne. 7:15–20 (3 Ne. 11:19–22). Wa
laupun seseorang bisa memiliki kuasa 
untuk melakukan banyak pekerjaan dah
syat, jika dia sesumbar akan kekuatan
nya sendiri, dia mesti jatuh, A&P 3:4. 
kuasa untuk melakukan yang baik ada 
dalam diri tiap orang, A&P 58:27–28. Da
lam tata caratata cara Imamat Melkise
dek kuasa keallahan dinyatakan, A&P 
84:19–22. Hakhak keimamatan secara tak 
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terpisahkan berhubungan dengan kuasa 
surga, A&P 121:34–46. aku akan menun
tun engkau dengan tanganku, dan kua
saku akan ada di atas dirimu, Abr. 1:18. 

KuBur. Lihat juga kebangkitan
tempat penguburan bagi tubuh fana. ka
rena Pendamaian, setiap orang akan di
bangkitkan dari kubur.
Setelah kebangkitan kristus, kuburanku
buran terbuka dan banyak tubuh bangkit, 
Mat. 27:52–53 (3 Ne. 23:9–13). Hai ku
bur, di manakah kemenanganmu? 1 Kor. 
15:55. kuburan mesti membebaskan orang 
matinya, 2 ne. 9:11–13. Mereka yang telah 
tidur di dalam kubur akan tampil, A&P 
88:97–98. kolam baptisan adalah simbol 
dari kubur, A&P 128:12–13. 

KuduS. Lihat juga kekudusan; 
Murni, kemurnian; Pengudusan

Sakral, memiliki suatu karakter keallah an, 
atau secara rohani dan secara moral 
murni. kebalikan dari kudus adalah 
umum atau biasa.
kamu akan menjadi bagiku suatu kera
jaan para imam, dan suatu bangsa yang 
kudus, Kel. 19:5–6 (1 Ptr. 2:9). tuhan me
merintahkan Israel: Jadilah kudus, karena 
aku adalah kudus, im. 11:44–45. Mereka 
dengan tangan yang bersih dan hati yang 
murni akan berdiri di tempat kudusNya, 
Mzm. 24:3–4. ajarilah umatku perbe
daan antara yang kudus dan yang tak se
nonoh, Yeh. 44:23. allah telah memanggil 
kita dengan suatu pemanggilan kudus, 
2 Tim. 1:8–9. Dari kanakkanak engkau 
telah mengenal tulisan suci yang kudus, 
2 Tim. 3:15. Orangorang kudus allah 
berbicara sewaktu digerakkan oleh roh 
kudus, 2 Ptr. 1:21. Semua orang mesti 
dihakimi menurut kebenaran dan keku
dusan yang ada dalam allah, 2 ne. 2:10. 
Manusia alami menjadi Orang Suci me
lalui pendamaian kristus, Mosia 3:19. 
Berjalanlah menurut tata tertib kudus 
allah, Alma 7:22 (alma 13:11–12). tiga 
orang murid dikuduskan dalam daging 
dan dijadikan kudus, 3 ne. 28:1–9, 36–39. 
Janganlah mempermainkan apa yang sak
ral, A&P 6:12. kamu tidak dapat menulis 

apa yang sakral kecuali itu diberikan ke
padamu dariku, A&P 9:9. kamu akan 
mengikatkan dirimu untuk bertindak da
lam segala kekudusan, A&P 43:9. Para 
muridku akan berdiri di tempattempat 
kudus, A&P 45:32. apa yang datang dari 
atas adalah sakral, A&P 63:64. anakanak  
kecil adalah kudus, A&P 74:7. Memper
sucikan bidang tanah itu dan itu akan  
dijadikan kudus, A&P 124:44. tuhan akan 
mengumpulkan umat pilihanNya ke  
sebuah kota yang kudus, Musa 7:62. 

KuK. Lihat juga Murid
alat yang ditaruh di sekeliling leher he
wan atau manusia untuk mengekang me
reka bersama. kuk kristus adalah simbol 
untuk kemuridan, sedangkan kuk perbu
dakan adalah simbol untuk penindasan.
kukku mudah, dan bebanku pun ri
ngan, Mat. 11:29–30. Janganlah kamu 
secara tidak setara berpasangan dalam 
kuk bersama dengan yang tidak percaya, 
2 Kor. 6:14. Janganlah terlibat dengan kuk 
perbudakan, gal. 5:1. tidak juga kami 
berhasrat membawa siapa pun pada kuk 
perbudakan, Alma 44:2. Penderitaan para 
Orang Suci adalah sebuah kuk besi, suatu 
ikatan yang kuat, dan rantai neraka, A&P 
123:1–3, 7–8. 

KunCi-KunCi iMAMAT. Lihat juga 
Dispensasi; Imamat; Presidensi 
Utama

kunci adalah hak presidensi, atau ku
asa yang diberikan kepada manusia oleh  
allah untuk mengarahkan, mengendali
kan, dan mengatur imamat allah di atas 
bumi. Para pemegang imamat yang di
panggil pada jabatan presidensi menerima 
kuncikunci dari mereka yang berwenang 
atas diri mereka. Para pemegang imamat 
menggunakan imamat hanya di dalam 
batasbatas yang dijabarkan oleh mereka 
yang memegang kuncikunci tersebut. 
Presiden Gereja memegang semua kunci 
imamat (a&P 107:65–67, 91–92; 132:7).
Petrus menerima kuncikunci kerajaan, 
Mat. 16:19. Mikhael (adam) menerima 
kuncikunci keselamatan di bawah arahan 
Yesus kristus, A&P 78:16. kuncikunci 
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kerajaan selalu menjadi kepunyaan Pre
sidensi Utama, A&P 81:2. Imamat Melki
sedek memegang kunci misterimisteri 
pengetahuan allah, A&P 84:19. Joseph 
Smith dan Oliver Cowdery menerima 
kuncikunci dari pengumpulan Israel, 
Injil abraham, dan kuasa pemeteraian, 
A&P 110:11–16. kuncikunci khusus dipe
gang oleh Dua Belas rasul, A&P 112:16. 
Presidensi Utama dan Dua Belas meme
gang kuncikunci dispensasi kegenapan 
zaman, A&P 112:30–34. Para pejabat da
lam imamat memegang kuncikunci, 
A&P 124:123. Dia yang memiliki kunci
kunci bisa mendapatkan pengetahuan, 
A&P 128:11. Imamat Harun memegang 
kuncikunci pelayanan para malaikat dan 
Injil pertobatan dan baptisan, JS—S 1:69 
(a&P 13). 

KuoruM. Lihat juga Imamat
kata kuorum dapat digunakan dalam dua 
cara: (1) kelompok khusus kaum pria 
yang memegang jabatan imamat yang 
sama. (2) Mayoritas, atau jumlah mini
mum anggota dalam sebuah kelompok 
imamat yang mesti ada dalam kehadiran 
pada suatu pertemuan untuk memandu 
urusan Gereja (a&P 107:28).
kuorum Presidensi Utama, Dua Belas, 
serta tujuh Puluh dan hubungan mereka 
satu sama lain diuraikan, A&P 107:22–26, 
33–34 (a&P 124:126–128). keputusan dari 
kuorumkuorum ini mesti berdasarkan  
suara bulat, A&P 107:27. keputusan  
sebuah kuorum mesti dibuat dalam se
gala kebenaran, A&P 107:30–32. kewa
jiban presiden kuorumkuorum imamat  
diuraikan, A&P 107:85–96. kuorum pe
natua dibentuk untuk pelayan rohani  
tetap, A&P 124:137. 

KuoruM duA BeLAS. Lihat rasul

KurBAn. Lihat juga Darah; Hati 
yang Hancur; Pendamaian; 
Sakramen; Yesus kristus

Pada zaman dahulu, pengurbanan ber arti 
menjadikan sesuatu atau seseorang ku
dus. Itu sekarang berarti menyerahkan 
atau membiarkan kehilangan apa yang 

duniawi bagi tuhan dan kerajaanNya. 
anggota Gereja tuhan hendaknya rela 
berkurban segala sesuatu bagi tuhan. 
Joseph Smith mengajarkan bahwa “suatu 
agama yang tidak menuntut pengurbanan 
segala sesuatu tidak pernah memiliki ke
kuatan yang cukup untuk menghasilkan 
iman yang diperlukan bagi kehidupan 
dan keselamatan.” Dalam perspektif ke
kal, berkatberkat yang dida patkan mela
lui pengurbanan lebih besar daripada apa 
pun yang diserahkan.

Setelah adam dan Hawa diusir dari 
taman Eden, tuhan memberi mereka hu
kum pengurbanan. Hukum ini termasuk 
mempersembahkan yang sulung dari ter
nak mereka. Pengurbanan ini menyim
bolkan pengurbanan yang akan dibuat 
oleh Putra tunggal allah (Musa 5:4–8). 
Praktik ini berlanjut sampai kematian 
Yesus kristus, yang mengakhiri pengur
banan hewan sebagai tata cara Injil (alma 
34:13–14). Di dalam Gereja dewasa ini 
anggota mengambil sakramen roti dan 
air sebagai ingatan akan pengurbanan 
Yesus kristus. anggota Gereja kristus de
wasa ini juga diminta untuk mempersem
bahkan kurban hati yang hancur dan roh 
yang menyesal (3 Ne. 9:19–22). Ini berarti 
bahwa mereka rendah hati, penuh perto
batan, dan bersedia mematuhi perintah
perintah allah.
abraham mengikat Ishak putranya dan 
membaringkannya di atas altar, Kej. 
22:1–18 (Yakub 4:5). Engkau hendaknya 
mengurbankan persembahan bakaranmu, 
Kel. 20:24. Hewan untuk dikurbankan 
mesti tanpa cela, ul. 15:19–21. Mema
tuhi adalah lebih baik daripada kurban, 
1 Sam. 15:22. Mengasihi adalah lebih da
ripada segala persembahan bakaran dan  
kurban, Mrk. 12:32–33. kita dikudus
kan melalui pengurbanan kristus, ibr. 
10:10–14. kristus mempersembahkan  
diriNya sebagai kurban untuk dosa, 2 ne. 
2:6–7. kurban yang besar dan terakhir itu 
akanlah Putra allah, ya, tak terbatas dan  
kekal, Alma 34:8–14. Jangan lagi memper
sembahkan persembahan bakaran; kur
bankan bagi allah hati yang hancur dan 
roh yang menyesal, 3 ne. 9:19–20 (Mzm. 
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51:18–19; a&P 59:8). Hari ini adalah hari 
pengurbanan, A&P 64:23 (a&P 97:12). 
Semua yang bersedia untuk menepati 
perjanjian mereka melalui pengurbanan 
diterima oleh tuhan, A&P 97:8. Joseph F. 
Smith melihat rohroh dari yang saleh, 
yang telah mempersembahkan kurban 
dalam kemiripan dengan pengurbanan  
Juruselamat, A&P 138:13. Penebusan  
datang melalui pengurbanan Putra allah 
di atas salib, A&P 138:35. 

KuTuKAn. Lihat juga Laknat; 
Perkataan tak Senonoh

Dalam tulisan suci, kutukan adalah pene
rapan hukum ilahi yang memperkenan
kan atau membawa penghakiman dan 
akibatnya atas sesuatu, seseorang, atau 
orangorang, terutama karena ketidaksa
lehan. kutukan adalah pernyataan ten
tang kasih dan keadilan ilahi allah. Itu 
bisa ditimpakan secara langsung oleh  
allah atau dinyatakan oleh para hamba
Nya yang berwenang. kadangkadang, 
alasan lengkap untuk kutukan hanya 
diketahui allah. Di samping itu, suatu 
keadaan terkutuk dialami oleh mereka 
yang dengan sengaja tidak mematuhi  
allah dan dengan demikian menarik diri 
mereka dari roh tuhan.

tuhan bisa menyingkirkan kutukan 
karena iman individu atau orangorang 
kepada Yesus kristus dan kepatuhan 
pada hukum dan tata cara Injil (alma 
23:16–18; 3 Ne. 2:14–16; Pk 1:3).
allah mengutuk ular karena memper
dayai adam dan Hawa, Kej. 3:13–15 
(Musa 4:19–21). tanah dikutuk demi ke
pentingan adam dan Hawa, Kej. 3:17–19 
(Musa 4:23–25). tuhan mengutuk kain 
karena membunuh Habel, Kej. 4:11–16 
(Musa 5:22–41). tuhan mengutuk ka
naan dan keturunannya, Kej. 9:25–27 
(Musa 7:6–8; abr. 1:21–27). Israel akan 
diberkati jika patuh kepada allah, dan 
dikutuk jika tidak patuh, ul. 28:1–68 (Ul. 
29:18–28). Gehazi dan keturunannya di
kutuk dengan penyakit kusta Naaman, 
2 raj. 5:20–27. tuhan mengutuk bangsa 
Israel zaman dahulu karena tidak mem
bayar persepuluhan dan persembahan, 

Mal. 3:6–10. Yesus mengutuk sebatang 
pohon ara dan itu mati, Mrk. 11:11–14, 
20–21. Yesus mengutuk kota khorazim, 
Betsaida, dan kapernaum, Luk. 10:10–15. 
karena orangorang Laman tidak mau 
mendengarkan tuhan, mereka dipisah
kan dari hadirat tuhan dan dikutuk, 
2 ne. 5:20–24. Semua orang diajak untuk 
datang kepada allah, 2 ne. 26:33. tuhan 
akan mengutuk mereka yang berbuat 
pelacuran, Yakub 2:31–33. Orangorang 
Nefi menerima kutukan yang lebih besar 
daripada orangorang Laman kecuali me
reka bertobat, Yakub 3:3–5. Orang yang 
memberontak membawa kutukan ke atas 
diri mereka, Alma 3:18–19 (Ul. 11:26–28). 
korihor dikutuk karena menuntun 
orangorang menjauh dari allah, Alma 
30:43–60. tuhan mengutuk tanah dan ke
kayaan orangorang Nefi karena kedur
hakaan orangorang itu, hel. 13:22–23 
(2 Ne. 1:7; alma 37:31). tuhan mengu
tuk orangorang Yared yang jahat, eter 
9:28–35. Pendamaian kristus menying
kirkan kutukan terhadap adam dari anak 
kecil, Moro. 8:8–12. Mereka yang berpa
ling dari tuhan dikutuk, A&P 41:1. Bumi 
akan dihantam dengan kutukan kecuali 
ada gabungan mata rantai antara ayah 
dan anak, A&P 128:18 (Mal. 4:5–6). 
Perkataan tak senonoh: Mengutuk adalah 
juga menggunakan bahasa yang tak seno
noh, yang menghujat, atau yang meman
dang rendah.
Orang tidak boleh mengutuk ayah atau 
ibu mereka, Kel. 21:17 (Mat. 15:4). Ja
nganlah mengutuk mereka yang berku
asa atas dirimu, Kel. 22:28 (Pkh. 10:20). 
Pria dan wanita tidak boleh mengutuk 
allah, im. 24:13–16. Petrus mengutuk 
ketika dia menyangkal mengenal Yesus, 
Mat. 26:69–74. Orangorang Nefi yang 
jahat mengutuk allah dan berkeinginan 
untuk mati, Morm. 2:14. 

LABAn, PenYiMPAn 
LeMPengAn-LeMPengAn 
KuningAn. Lihat juga 
LempenganLempengan kuningan

Dalam kitab Mormon, pria yang menyim
pan lempenganlempengan kuningan 
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di Yerusalem pada masa keluarga Lehi. 
Laban merampok dan mencoba untuk 
membunuh Nefi serta kakakkakaknya 
(1 Ne. 3:1–27). roh menuntun Nefi mem
bunuh Laban untuk memperoleh lem
penganlempengan itu (1 Ne. 4:1–26).

LABAn, SAudArA LAKi-LAKi 
riBKA. Lihat juga ribka

Dalam Perjanjian Lama, saudara laki
laki ribka serta ayah dari Lea dan rahel, 
para istri Yakub (kej. 24:29–60; 27:43–44; 
28:1–5; 29:4–29; 30:25–42; 31:1–55).

LAdAng. Lihat juga Dunia; kebun 
anggur tuhan

Dalam tulisan suci, suatu area tanah ter
buka yang digunakan untuk penanaman 
atau padang rumput. Itu sering menyim
bolkan dunia dan orangorangnya.
Ladang adalah dunia, Mat. 13:38. kera
jaan surga adalah seperti harta yang ter
sembunyi di sebuah ladang, Mat. 13:44. 
aku melihat suatu ladang yang luas dan 
lapang, 1 ne. 8:9, 20. Ladang telah ma
tang, Alma 26:5. Ladang telah putih siap 
dipanen, A&P 4:4 (a&P 6:3; 11:3; 12:3; 
14:3; 31:4; 33:3, 7). Ladang adalah dunia,  
A&P 86:1–2. aku akan mempersama
kan kerajaankerajaan ini dengan seo
rang pria yang memiliki sebuah ladang,  
A&P 88:51. 

LAKnAT. Lihat juga Iblis; kematian 
rohani; Neraka; Putra kebinasaan

keadaan dihentikannya kemajuan sese
orang dan disangkalnya jalan masuk ke 
hadirat allah dan kemuliaanNya. Lak
nat terjadi pada tingkat yang berbagai 
macam. Semua yang tidak mendapatkan 
kegenapan permuliaan selestial akan se
dikit banyak terbatasi dalam kemajuan 
dan hakhak istimewa mereka, dan me
reka akan dilaknat pada tingkat itu.
Celakalah kamu orangorang munafik! 
kamu akan menerima laknat yang lebih 
besar, Mat. 23:14. Dia yang akan meng
hujat terhadap roh kudus berada dalam 
bahaya laknat kekal, Mrk. 3:29. Mereka 
yang telah melakukan yang jahat akan 
tampil pada kebangkitan laknat, Yoh. 5:29 

(3 Ne. 26:5). Dia yang makan dan minum 
dengan tidak layak, memakan dan me
minum laknat bagi dirinya, 1 Kor. 11:29 
(3 Ne. 18:28–29). Dia yang tidak mau 
bertobat, dibaptis, dan bertahan sampai 
akhir mesti dilaknat, 2 ne. 9:24 (Mrk. 
16:16; Eter 4:18; a&P 68:9; 84:74). Yang ja
hat akan lebih sengsara berdiam bersama 
allah daripada bersama jiwajiwa yang 
terlaknat di neraka, Morm. 9:4. Dia yang 
tidak melakukan apa pun sampai dia di
perintahkan, orang yang sama dilaknat, 
A&P 58:29. Dia yang menerima suatu ke
genapan perjanjian yang baru dan abadi 
mesti menuruti hukum itu, atau dia akan 
dilaknat, A&P 132:6. 

LALAng
rumput atau alangalang beracun yang 
serupa dalam tampilan dengan gandum. 
tidak dapat dibedakan dari gandum 
sampai telah tumbuh sepenuhnya (Mat. 
13:24–30; a&P 86:1–7).

LAMAn. Lihat juga Lehi, ayah dari 
Nefi; OrangOrang Laman

Dalam kitab Mormon, putra tertua Lehi 
dan Saria serta kakak tertua Nefi (1 Ne. 
2:5). Laman secara umum memilih un
tuk melakukan yang jahat alihalih yang 
baik.
Laman menggerutu terhadap ayahnya, 
1 ne. 2:11–12. Memberontak terhadap 
adiknya yang saleh, Nefi, 1 ne. 7:6 (1 Ne. 
3:28–29). tidak makan buah dari pohon 
kehidupan dalam penglihatan Lehi, 1 ne. 
8:35–36. Suatu kutukan datang ke atas 
Laman dan para pengikutnya, 2 ne. 5:21 
(alma 3:7). 

LAMoni. Lihat juga amon, Putra 
Mosia

Dalam kitab Mormon, raja orang Laman 
yang diinsafkan oleh roh tuhan serta 
kerja dan pengajaran amon yang teril
hami (alma 17–19).

LAngiT
Suatu bentangan di seputar bumi (kej. 
1:1, 17; kel. 24:10).
aku memerhatikan langitMu, pekerjaan 
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jariMu, Mzm. 8:4. Melalui firman tuhan 
langit dijadikan, Mzm. 33:6. Langit akan 
digulung bersama bagaikan gulungan 
perkamen, Yes. 34:4. aku menciptakan 
langit yang baru dan suatu bumi yang 
baru, Yes. 65:17. allah akan membuka 
tingkaptingkap langit, Mal. 3:10. ada 
keheningan di langit, Why. 8:1 (a&P 
88:95–98). aku akan datang dalam awan 
di langit, A&P 45:16. 

LAuT MATi
Laut garam di ujung sebelah selatan Lem
bah Yordan. Itu juga dikenal sebagai Laut 
asin. Permukaannya berada kirakira 
1300 kaki (395 meter) di bawah Laut te
ngah. kota Sodom, Gomora, dan Zoar 
atau Bela berada di dekat tepi lautnya 
(kej. 14:2–3).

Dalam penggenapan nubuat dan se
bagai salah satu tanda kedatangan kedua 
Juruselamat, perairan Laut Mati akan di
sehatkan, dan kehidupan akan tumbuh 
subur di sana (Yeh. 47:8–9).

LAuT MerAh. Lihat juga Musa
kumpulan air antara Mesir dan arab. Dua 
teluk sebelah utaranya membentuk garis 
pesisir Semenanjung Sinai. tuhan secara 
ajaib membelah Laut Merah sehingga 
bangsa Israel di bawah kepemimpinan 
Musa dapat lewat di atas tanah kering 
(kel. 14:13–31; Ibr. 11:29). Pembelahan 
laut oleh Musa tersebut dikukuhkan  
dalam wahyu zaman akhir (1 Ne. 4:2;  
Hel. 8:11; a&P 8:3; Musa 1:25).

LAWAn. Lihat Iblis

LAYAK, KeLAYAKAn. Lihat juga 
Saleh, kesalehan

Secara pribadi saleh dan berdiri disetujui 
pada pandangan allah serta para pemim
pinNya yang ditetapkan.
Dia yang tidak memikul salibnya tidak 
layak bagiku, Mat. 10:38. Pekerja layak 
akan upahnya, Luk. 10:7 (a&P 31:5). Pas
tikanlah bahwa kamu melakukan segala 
sesuatu dalam kelayakan, Morm. 9:29. 
Mereka tidak dibaptis kecuali mereka la
yak, Moro. 6:1. Yang malas tidak akan 

dianggap layak untuk bertahan, A&P 
107:100. Dia yang tidak mau menanggung 
deraan tidaklah layak akan kerajaanku, 
A&P 136:31. Imamat dikaruniakan ke
pada semua anggota lakilaki yang layak, 
a&P Mr—2. 

LAZAruS. Lihat juga Maria dari 
Betania; Marta

Dalam Perjanjian Baru, saudara lakilaki 
Marta dan Maria. Yesus menghidup
kannya kembali dari yang mati (Yoh. 
11:1–44; 12:1–2, 9–11). Ini bukan Lazarus 
yang sama dengan pengemis dalam per
umpamaan yang Yesus ajarkan (Luk. 
16:19–31).

LeA. Lihat juga Laban, Saudara 
LakiLaki ribka; Yakub, Putra 
Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putri tertua 
Laban dan salah seorang istri Yakub (kej. 
29). Lea menjadi ibu dari enam putra dan 
satu putri (kej. 29:31–35; 30:17–21).

Lehi, AYAh dAri nefi
Dalam kitab Mormon, nabi orang Ibrani 
yang memimpin keluarga dan pengikut
nya dari Yerusalem ke tanah terjanjikan 
di belahan bumi sebelah barat kirakira 
tahun 600 SM. Lehi adalah nabi pertama 
di antara umatnya dalam kitab Mormon.

Lehi melarikan diri dari Yerusalem 
bersama keluarganya atas perintah tuhan 
(1 Ne. 2:1– 4). Dia adalah keturunan  
Yusuf, yang dijual ke Mesir (1 Ne. 5:14). 
tuhan memberinya penglihatan tentang 
pohon kehidupan (1 Ne. 8:2–35). Lehi  
dan para putranya membangun sebuah 
kapal dan berlayar ke belahan bumi  
sebelah barat (1 Ne. 17–18). Dia dan  
keturunannya menetap di tanah yang 
baru (1 Ne. 18:23–25). Sebelum dia mati, 
Lehi memberkati para putranya serta 
mengajari mereka tentang kristus dan 
tampilnya kitab Mormon pada zaman 
akhir (2 Ne. 1:1–4:12).
Kitab Lehi: Joseph Smith mulai dengan 
kitab Lehi ketika dia menerjemahkan 
kitab Mormon. Itu adalah catatan yang 
telah Mormon ringkas dari lempengan
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lempengan Lehi. Setelah dia memiliki 116 
halaman dari naskah yang telah dia ter
jemahkan dari kitab ini, Joseph membe
rikan naskah itu kepada Martin Harris, 
yang untuk waktu singkat telah melayani 
sebagai tenaga penulis Joseph dalam pe
nerjemahan kitab Mormon. Halaman 
halaman tersebut kemudian hilang. 
Joseph tidak menerjemahkan kembali 
kitab Lehi untuk menggantikan naskah 
yang hilang tetapi sebagai gantinya me
nerjemahkan laporanlaporan lain yang 
berhubungan dari lempenganlempengan 
emas itu (lihat prakata untuk a&P 3, 10). 
Laporanlaporan lain ini sekarang adalah 
enam kitab pertama dari kitab Mormon.

Lehi, KoMAndAn MiLiTer 
orAng nefi

Dalam kitab Mormon, komandan mili
ter orang Nefi (alma 43:35–53; 49:16–17; 
52:27–36; 53:2; 61:15–21).

Lehi, MiSionAriS orAng 
nefi. Lihat juga Helaman, Putra 
Helaman

Dalam kitab Mormon, putra Helaman, 
yang adalah putra dari Helaman. Lehi 
adalah misionaris yang hebat (Hel. 3:21; 
4:14).
Dinamai Lehi untuk diingatkan akan nenek  
moyangnya, hel. 5:4–6. Bersama Nefi, 
menjadikan banyak orang insaf, ditahan, 
dikelilingi oleh api, dan berbicara dengan 
para malaikat, hel. 5:14–48. Memperoleh 
banyak wahyu setiap hari, hel. 11:23. 

LeMBuT hATi, KeLeMBuTAn 
hATi. Lihat juga Hati yang 
Hancur; rendah Hati, kerendahan 
Hati; Sabar, kesabaran

takut akan allah, saleh, rendah hati, mu
dah diajar, dan sabar di bawah penderi
taan. Yang lembut hati bersedia mengi
kuti ajaranajaran Injil.
Musa sangat lembut hati, Bil. 12:3. Yang 
lembut hati akan mewarisi bumi, Mzm. 
37:11 (Mat. 5:5; 3 Ne. 12:5; a&P 88:17). 
Carilah kamu tuhan, kamu semuanya 
yang lembut hati; carilah kebenaran, cari
lah kelembutan hati, Zef. 2:3 (1 tim. 6:11). 

Belajarlah dariku karena aku lembut 
hati dan rendah hati, Mat. 11:29. kelem
butan hati adalah buah roh, gal. 5:22–23. 
Hamba tuhan mesti lemah lembut, cakap 
mengajar, sabar, dalam kelembutan hati 
memberi petunjuk kepada mereka yang 
menentang, 2 Tim. 2:24–25. roh yang 
lembut hati dan tenang adalah sangat ber
harga dalam pandangan allah, 1 Ptr. 3:4. 
tanggalkan manusia alami dan jadilah 
lembut hati, Mosia 3:19 (alma 13:27–28). 
allah memerintahkan Helaman untuk 
mengajari orangorang menjadi lembut 
hati, Alma 37:33. kasih karunia tuhan 
cukup bagi yang lembut hati, eter 12:26. 
kamu memiliki iman kepada kristus ka
rena kelembutan hatimu, Moro. 7:39. tak 
seorang pun dapat diterima di hadapan 
allah kecuali yang lembut hati dan ren
dah hati, Moro. 7:44. Pengampunan akan 
dosadosa membawa kelembutan hati, 
dan karena kelembutan hati datanglah pe
ngunjungan roh kudus, Moro. 8:26. Ber
jalanlah dalam kelembutan hati rohku, 
A&P 19:23. aturlah seisi rumahmu de
ngan kelembutan hati, A&P 31:9. kuasa 
dan pengaruh keimamatan dapat diper
tahankan melalui kelemahlembutan dan 
kelembutan hati, A&P 121:41. 

LeMPengAn dAdA. Lihat juga 
Urim dan tumim

tulisan suci menyebutkan dua jenis lem
pengan dada: (1) Bagian depan dari pa
kaian pelindung atau baju zirah serdadu.  
Dalam pengertian simbolis, para Orang 
Suci hendaknya mengenakan suatu lem
pengan dada kesalehan untuk melindungi 
diri mereka terhadap yang jahat (Yes. 
59:17; Ef. 6:14). (2) Bagian dari pakaian 
yang dikenakan oleh imam tinggi dalam 
hukum Musa (kel. 28:13–30; 39:8–21). Itu 
terbuat dari kain lenan dan bertatahkan 
dua belas batu berharga. Itu kadangka
dang dirujuk berhubungan dengan Urim 
dan tumim (a&P 17:1; JS—S 1:35, 42, 52).

LeMPengAn-LeMPengAn. 
Lihat juga kitab Mormon; 
LempenganLempengan Emas

Pada zaman dahulu beberapa kebudayaan 



109 Liahona

menuliskan sejarah dan catatan mereka 
di atas lempenganlempengan logam, se
perti halnya kitab Mormon. Untuk in
formasi lebih lanjut, lihat “Penjelasan 
Singkat tentang kitab Mormon” pada 
halamanhalaman prakata dari kitab 
Mormon.

LeMPengAn-LeMPengAn 
eMAS. Lihat juga kitab Mormon; 
LempenganLempengan

Sebuah catatan yang ditulis di atas lem
penganlempengan dari emas. Itu menceri
takan kisah tentang dua peradaban besar 
di Benua amerika. Joseph Smith menerje
mahkan dan menerbitkan sebagian dari 
lempenganlempengan ini. terjemahan 
ini dinamakan kitab Mormon. (Untuk  
informasi lebih banyak, lihat “Prakata” 
dan “kesaksian Nabi Joseph Smith” pada 
bagian depan kitab Mormon.)

LeMPengAn-LeMPengAn 
KuningAn. Lihat juga 
LempenganLempengan

Sebuah catatan tentang orangorang 
Yahudi sejak awal sampai tahun 600 SM, 
memuat banyak tulisan para nabi (1 Ne. 
5:10–16). Catatan ini disimpan oleh 
Laban, salah seorang penatua Yahudi di 
Yerusalem. Saat Lehi dan keluarganya 
berada di padang belantara, Lehi meng
utus para putranya kembali ke Yerusalem 
untuk mendapatkan catatan ini (1 Ne. 
3–4). (Untuk informasi lebih lanjut, li
hat “Suatu Penjelasan Singkat tentang 
kitab Mormon,” yang ada dalam kitab 
Mormon.)

LeMueL. Lihat juga Laman; Lehi, 
ayah dari Nefi; OrangOrang 
Laman

Dalam kitab Mormon, putra kedua Lehi 
dan salah seorang kakak Nefi. Dia ber
gabung dengan Lman untuk menentang 
Nefi.
Lehi memberi petuah kepada Lemuel un
tuk tabah, seperti sebuah lembah, 1 ne. 
2:10. Menjadi marah terhadap Nefi dan 
menyimak Laman, 1 ne. 3:28. Orang
orang Lemuel dimasukkan ke antara 

orangorang Laman, Yakub  1:13–14 
(alma 47:35). 

LeWi. Lihat juga Israel; Yakub, Putra 
Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra ketiga 
Yakub dan Lea (kej. 29:34; 35:23). Lewi 
menjadi leluhur salah satu suku Israel.
Suku Lewi: Yakub memberkati Lewi dan 
keturunannya (kej. 49:5–7). keturunan 
Lewi melayani di dalam tempattempat 
kudus Israel (Bil. 1:47–54). Harun ada
lah seorang Lewi, dan keturunannya 
adalah para imam (kel. 6:16–20; 28:1–4; 
29). Orangorang Lewi membantu imam, 
para putra Harun (Bil. 3:5–10; 1 raj. 8:4). 
Mereka kadangkadang bertindak seba
gai pemusik (1 taw. 15:16; Neh. 11:22); 
menyembelih kurban (2 taw. 29:34; Ezr. 
6:20); dan secara umum membantu di da
lam bait suci (Neh. 11:16). Orangorang 
Lewi didedikasikan untuk pelayanan bagi 
tuhan untuk melaksanakan tata caratata 
cara bagi anakanak Israel. Orangorang 
Lewi sendiri dipersembahkan atas nama 
anakanak Israel (Bil. 8:11–22); mereka 
dengan demikian menjadi harta milik  
allah yang khas, diberikan kepada
Nya sebagai pengganti anak sulung (Bil. 
8:16). Mereka tidak dipersucikan tetapi 
dibersih kan untuk jabatan mereka (Bil. 
8:7–16). Mereka tidak memiliki warisan 
tanah di kanaan (Bil. 18:23–24), tetapi 
mereka menerima persepuluhan (Bil. 
18:21), empat puluh delapan kota (Bil. 
35:6), dan hak untuk menerima sedekah 
dari orangorang pada waktu perayaan 
(Ul. 12:18–19; 14:27–29).

LiAhonA
Dalam kitab Mormon, sebuah bola ku
ningan dengan dua penunjuk yang mem
berikan arah—seperti kompas—dan juga 
petunjuk rohani kepada Lehi dan peng
ikutnya ketika mereka saleh. tuhan me
nyediakan Liahona dan memberikan 
petunjuk melaluinya.
Lehi menemukan sebuah bola kuningan 
dengan dua buah jarum yang menunjuk 
jalan yang hendaknya Lehi dan keluarga
nya tempuh, 1 ne. 16:10. Bola itu bekerja 
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menurut iman dan ketekunan, 1 ne. 
16:28–29 (alma 37:40). Benyamin membe
rikan bola itu kepada Mosia, Mosia 1:16. 
Bola atau alat petunjuk itu disebut Lia
hona, Alma 37:38. Liahona dibandingkan 
dengan firman kristus, Alma 37:43–45. 
tiga Saksi kitab Mormon akan melihat  
alat penunjuk arah yang diberikan  
kepada Lehi, A&P 17:1. 

LidAh. Lihat juga karunia Bahasa
Simbol untuk ucapan. Para Orang Suci 
mesti mengendalikan lidah mereka, ber
arti bahwa mereka mesti mengendalikan 
ucapan mereka. Lidah juga merujuk pada 
bahasa dan khalayak. Pada akhirnya, se
tiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah 
mengaku kepada allah (Yes. 45:23; rm. 
14:11).
Jagalah lidahmu dari yang jahat, Mzm. 
34:14 (1 Ptr. 3:10). Barang siapa menjaga 
mulutnya dan lidahnya menjaga jiwanya 
dari kesusahan, Ams. 21:23. Jika siapa 
pun tidak mengekang lidahnya, ibadah  
orang ini siasia, Yak. 1:26. Jika siapa pun 
tidak bersalah dalam perkataan, orang 
yang sama adalah orang yang sempurna, 
Yak. 3:1–13. Injil akan dikhotbahkan ke
pada setiap bangsa, kaum, bahasa, dan 
khalayak, Why. 14:6–7 (2 Ne. 26:13;  
Mosia 3:13, 20; a&P 88:103; 112:1). tuhan 
memberi kepada segala bangsa, dari 
bangsa dan bahasa mereka sendiri, un
tuk mengajarkan firmanNya, Alma 29:8. 
Lempenganlempengan ini akan disebar
luaskan ke setiap bangsa, kaum, bahasa, 
dan khalayak, Alma 37:4. Dapatkanlah 
firmanku, dan kemudian lidahmu akan 
dilepaskan, A&P 11:21. Setiap orang akan 
mendengar kegenapan Injil dalam logat
nya sendiri, A&P 90:11. 

LiMhi. Lihat juga Nuh, Putra Zenif
Dalam kitab Mormon, raja yang saleh 
dari orangorang Nefi di tanah Nefi; dia 
adalah putra raja Nuh (Mosia 7:7–9). 
raja Limhi masuk ke dalam perjanjian 
untuk melayani allah (Mosia 21:32). Dia 
memimpin rakyatnya keluar dari per
budakan orang Laman dan kembali ke 
Zarahemla (Mosia 22).

LoT. Lihat juga abraham
Dalam Perjanjian Lama, putra Haran dan 
kemenakan lakilaki abraham (kej. 11:27, 
31; abr. 2:4). Haran mati karena bencana 
kelaparan di Ur (abr. 2:1). Lot meninggal
kan Ur bersama abraham dan Sara serta 
melakukan perjalanan bersama mereka 
ke kanaan (kej. 12:4–5). Lot memilih un
tuk tinggal di Sodom. tuhan mengirim 
utusan untuk memperingatkan Lot un
tuk melarikan diri dari Sodom sebelum 
tuhan menghancurkannya karena keja
hatan orangorang (kej. 13:8–13; 19:1, 13, 
15); meskipun demikian, istri Lot meman
dang ke belakang pada penghancuran 
itu dan menjadi tiang garam (kej. 19:26). 
Perjanjian Baru memuat rujukanrujukan 
untuk Lot (Luk. 17:29; 2 Ptr. 2:6–7). kehi
dupannya setelah perpisahannya dengan 
abraham diuraikan dalam kejadian 13, 
14, dan 19.

LuCY MACK SMiTh. Lihat juga 
Joseph Smith, Jr.; Joseph Smith, Sr.

Ibu dari Nabi Joseph Smith dan istri 
Joseph Smith, Sr. (JS—S 1:4, 7, 20). Dia 
lahir tanggal 8 Juli 1776 dan meninggal 
tanggal 5 Mei 1856.
Joseph melihat ibunya dalam suatu peng
lihatan tentang kerajaan selestial, A&P 
137:5. 

LuKAS. Lihat juga kisah Para rasul; 
kitabkitab Injil

Penulis Injil Lukas dan kitab kisah Para 
rasul dalam Perjanjian Baru serta rekan 
misionaris Paulus. Dia lahir dari orang 
tua Yunani dan mempraktikkan ketabiban 
(kol. 4:14). Lukas berpendidikan tinggi. 
Dia mengidentifikasi dirinya sebagai re
kan rasul Paulus ketika dia bergabung 
dengan Paulus di troas (kis. 16:10–11).  
Lukas juga berada bersama Paulus di  
Fi lipi pada perjalanan terakhir Paulus 
ke Yerusalem (kis. 20:6), dan keduanya  
ber ada bersama sampai tibanya mereka 
di roma. Lukas juga berada bersama 
Paulus selama penahanan keduanya di 
roma (2 tim. 4:11). keyakinan tradisi  
mengatakan dia mati sebagai martir.
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Injil Lukas: Sebuah laporan yang Lukas 
tulis tentang Yesus kristus dan pelayanan 
fanaNya. kitab kisah Para rasul adalah 
kelanjutan dari Injil Lukas. Lukas me
ninggalkan laporan yang tertulis dengan 
baik tentang pelayanan Yesus, menampil
kan Yesus sebagai Juruselamat dari baik 
orang Yahudi maupun orang bukan Israel. 
Dia menulis banyak tentang ajaran Yesus 
dan perbuatanNya. Dalam Lukas kita 
memperoleh satusatunya laporan ten
tang kunjungan Gabriel kepada Zakha
rias dan Maria (Lukas 1); kunjungan para 
gembala kepada bayi Yesus (Luk. 2:8–18); 
Yesus di bait suci pada usia dua belas ta
hun (Luk. 2:41–52); tujuh puluh murid 
diperintahkan dan diutus (Luk. 10:1–24); 
Yesus berpeluh darah (Luk. 22:44); Pem
bahasan Yesus dengan pencuri di atas sa
lib (Luk. 23:39–43); serta Yesus memakan 
ikan dan madu setelah kebangkitanNya 
(Luk. 24:42–43).

Untuk ikhtisar pasal, lihat “kitabkitab  
Injil.”

LuSifer. Lihat juga antikristus; 
Iblis; Neraka; Penghancur; Putra 
kebinasaan

Nama itu berarti Yang Bersinar atau Pe
nyandang terang. Dia juga dikenal se
bagai Putra Fajar. Lusifer adalah putra 
roh dari Bapa Surgawi dan memimpin 
pemberontakan di kehidupan prafana. 
Wahyu zaman akhir memberikan lebih 
banyak rincian tentang kejatuhan Lusifer 
(a&P 76:25–29).
Lusifer jatuh di dalam keberadaan pra
fana, Yes. 14:12 (Luk. 10:18; 2 Ne. 24:12). 
Setelah kejatuhannya dia menjadi Setan 
dan iblis, A&P 76:25–29 (Musa 4:1–4). 

MABuK. Lihat Firman kebijaksanaan

MAgog. Lihat juga Gog; 
kedatangan kedua Yesus kristus

Dalam alkitab, negeri dan orangorang 
di dekat Laut Hitam. raja mereka, Gog, 
akan memimpin pasukan Magog da
lam pertempuran besar terakhir sebe
lum kedatangan kedua kristus (Yeh. 
38:2; 39:6). tulisan suci berbicara tentang 

pertempuran besar Gog dan Magog yang 
lain pada akhir Milenium antara kekuat an 
allah dan kekuatan jahat (Why. 20:7–9; 
a&P 88:111–116).

MAhAhAdir. Lihat juga 
keallahan

kemampuan allah untuk hadir di mana 
pun melalui rohNya (Mzm. 139:7–12; 
a&P 88:7–13, 41).

MAhAKuASA. Lihat juga 
keallahan

Sifat ilahi memiliki segala kuasa (kej. 
18:14; alma 26:35; a&P 19:1–3).

MAhATAhu. Lihat juga keallahan
Sifat ilahi memiliki segala pengetahuan 
(Mat. 6:8; 2 Ne. 2:24).

MAhKoTA. Lihat juga kehidupan 
kekal

Perhiasan melingkar yang dikenakan 
di kepala oleh para penguasa. Itu dapat 
menjadi simbol kuasa, kekuasaan, dan 
keallahan selestial. Mereka yang berta
han sampai akhir dengan menaati semua 
pe rintah allah akan menerima mahkota 
kehidupan kekal. (Lihat a&P 20:14; Musa 
7:56; JS—M 1:1.)
ada tersimpan bagiku sebuah mahkota 
kebenaran, 2 Tim. 4:8. kamu akan mene
rima sebuah mahkota kemuliaan yang ti
dak layu, 1 Ptr. 5:4. Orang mati yang mati 
di dalam tuhan akan menerima mahkota 
kebenaran, A&P 29:13. Mereka akan me
nerima mahkota di dalam tempat tinggal 
Bapaku, A&P 59:2. tuhan mempersi
apkan para Orang Suci untuk naik pada 
mahkota yang dipersiapkan bagi mereka, 
A&P 78:15. tuhan telah menjanjikan ke
pada para Orang SuciNya mahkota ke
muliaan di sisi kananNya, A&P 104:7. 

MAKhLuK uBAhAn
Orang yang diubah sehingga mereka ti
dak mengalami rasa sakit atau kema
tian sampai kebangkitan mereka pada 
kebakaan.
Henokh ber ja lan  bersama al lah :  
dan dia tidak ada lagi; karena allah 
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mengambilnya, Kej. 5:24 (Ibr. 11:5; a&P 
107:48–49). tak seorang pun mengetahui 
tentang liang kubur Musa sampai hari ini, 
ul. 34:5–6 (alma 45:19). Elia naik dalam 
angin puyuh ke dalam surga, 2 raj. 2:11. 
Jika aku menghendaki bahwa dia ting
gal sampai aku datang, apa urusanmu? 
Yoh. 21:22–23 (a&P 7:1–3). kamu tidak 
akan pernah mengenyam kematian, 3 ne. 
28:7. agar mereka boleh tidak menge
nyam kematian ada perubahan dikerja
kan atas tubuh mereka, 3 ne. 28:38 (4 Ne. 
1:14; Morm. 8:10–11). Yohanes terkasih 
akan hidup sampai tuhan datang, A&P 
7. aku telah mengambil Sion Henokh ke 
dadaku sendiri, A&P 38:4 (Musa 7:21, 
31, 69). Henokh dan saudarasaudaranya 
adalah kota yang dicadangkan sampai 
hari kesalehan, A&P 45:12. Elia diambil 
ke surga tanpa mengenyam kematian, 
A&P 110:13. roh kudus turun ke atas 
banyak orang, dan mereka diangkat ke 
Sion, Musa 7:27. 

MAKLuMAT reSMi—1. Lihat juga 
Manifesto; Pernikahan— 
Pernikahan jamak; Wilford 
Woodruff

Dicetak pada halamanhalaman penu
tup dari ajaran dan Perjanjian, bagian 
pertama dari Maklumat resmi—1 juga 
dikenal sebagai Manifesto. Itu diberikan 
oleh Presiden Wilford Woodruff dan di
sampaikan kepada para anggota Gereja 
di sebuah konferensi umum pada tanggal 
6 Oktober 1890. Mulai tahun 1862, berba
gai hukum untuk dua puluh lima tahun 
berikutnya menjadikan pernikahan jamak 
ilegal di amerika Serikat. tuhan mem
perlihatkan kepada Wilford Woodruff 
melalui penglihatan dan wahyu apa yang 
akan terjadi jika para Orang Suci tidak 
menghentikan praktik pernikahan jamak. 
Manifesto secara resmi meng umumkan 
bahwa pernikahan jamak tidak lagi 
dilaksanakan.

MAKLuMAT reSMi—2. Lihat juga 
Imamat; Spencer W. kimball

Suatu pernyataan ajaran perihal siapa 
yang boleh memegang imamat allah, 

sekarang tercetak pada halamanhalaman 
terakhir dari ajaran dan Perjanjian. Pada 
awal Juni 1978, tuhan mengungkapkan 
kepada Presiden Spencer W. kimball 
bahwa imamat hendaknya diberikan ke
pada semua anggota lakilaki Gereja yang 
layak. Ini menjadikan imamat tersedia 
bagi semua pria yang layak dan berkat
berkat bait suci tersedia bagi semua ang
gota yang layak, tanpa peduli ras atau 
warna kulit. Pada tanggal 30 September 
1978, maklumat ini disampaikan pada 
konferensi umum Gereja dan dengan 
sua ra bulat diterima.

MALAiKAT
ada dua jenis makhluk di dalam surga 
yang disebut malaikat: mereka yang ada
lah roh dan mereka yang memiliki tubuh 
dari daging dan tulang. Malaikat yang 
adalah roh belum mendapatkan tubuh 
dari daging dan tulang, atau mereka ada
lah roh yang pernah memiliki tubuh fana 
dan sedang menunggu kebangkitan. Ma
laikat yang memiliki tubuh dari da ging 
dan tulang telah dibangkitkan dari yang 
mati atau dibakakan.

ada banyak rujukan dalam tulisan 
suci tentang pekerjaan malaikat. kadang
kadang malaikat berbicara dengan suara 
guntur sewaktu mereka menyampaikan 
pesanpesan allah (Mosia 27:11–16). Ma
nusia fana yang saleh boleh juga disebut 
malaikat (tJS, kej. 19:15). Sebagian ma
laikat melayani di sekitar takhta allah di  
dalam surga (alma 36:22).

tulisan suci juga berbicara tentang 
malaikat iblis. Ini adalah roh itu yang 
mengikuti Lusifer dan disuruh pergi dari 
hadirat allah di kehidupan prafana dan 
dicampakkan ke bumi (Why. 12:1–9; 2 Ne. 
9:9, 16; a&P 29:36–37).
Yakub melihat para malaikat allah naik 
dan turun, Kej. 28:12. Para malaikat allah 
menemui Yakub, Kej. 32:1–2. Gideon me
lihat seorang malaikat tuhan berhadapan 
muka, hak. 6:22. Seorang malaikat me
rentangkan tangannya di atas Yerusalem 
untuk menghancurkannya, 2 Sam. 24:16. 
Seorang malaikat menyentuh Elia dan 
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berkata kepadanya, Bangkit dan makan
lah, 1 raj. 19:5–7. Daniel melihat malai
kat Gabriel dalam suatu penglihatan, 
dan. 8:15–16. Malaikat Mikhael meno
long Daniel, dan. 10:13. Malaikat Gabriel 
diutus dari allah, Luk. 1:19, 26–27. Ma
laikat iblis akan ditahan dengan rantai 
pada penghakiman, Yud. 1:6 (2 Ptr. 2:4). 
Orangorang melihat para malaikat turun 
dari surga, 3 ne. 17:24. Moroni menulis 
tentang pelayanan para malaikat, Moro. 
7:25–32. Imamat Harun memegang kun
cikunci pelayanan para malaikat, A&P 
13. Moroni, Yohanes Pembaptis, Petrus, 
Yakobus, Yohanes, Musa, Elia, dan Elias 
semuanya melayani Joseph Smith sebagai 
malaikat, A&P 27:5–12. kamu tidak sang
gup untuk bertahan terhadap pelayanan 
para malaikat, A&P 67:13. Mikhael, peng
hulu malaikat, adalah adam, A&P 107:54. 
Malaikat adalah sosok yang telah dibang
kitkan, memiliki tubuh dari daging dan 
tulang, A&P 129. tidak ada malaikat 
yang melayani bumi ini selain mereka 
yang termasuk padanya, A&P 130:5. Ma
nusia yang tidak mematuhi hukum allah 
tentang pernikahan kekal tidak juga me
nikah tidak juga dinikahkan; hanya dite
tapkan sebagai malaikat di dalam surga, 
A&P 132:16–17. 

MALAiKAT YAng MeLAYAni. 
Lihat Malaikat

MALAS, KeMALASAn
tidak aktif dan tidak terlibat dalam pe
kerjaan kebenaran.
Jika siapa pun tidak mau bekerja, jangan
lah juga dia makan, 2 Tes. 3:10. Mereka 
menjadi bangsa yang malas, penuh de
ngan kejahilan, 2 ne. 5:24. Jauhkan diri 
dari kemalasan, Alma 38:12. Dia yang 
bermalasmalas tidak akan makan roti 
pekerja, A&P 42:42. Celakalah kamu yang 
tidak mau bekerja dengan tanganmu sen
diri, A&P 56:17. Bersemangatlah terlibat 
dalam perkara yang baik, A&P 58:27. Ber
hentilah bermalasmalas, A&P 88:124. 

MALeAKhi
Seorang nabi Perjanjian Lama yang 

menulis dan bernubuat pada kirakira 
tahun 430 SM.
Kitab Maleakhi: kitab atau nubuat Malea
khi adalah kitab terakhir dalam Perjanjian 
Lama. Itu tampaknya meng ikuti empat 
tema utama: (1) dosadosa Israel—Malea
khi 1:6–2:17; 3:8–9; (2) penghakiman yang 
akan datang ke atas Israel karena ketidak
patuhan mereka—Maleakhi 1:14; 2:2–3, 
12; 3:5; (3) janjijanji untuk kepatuhan—
Maleakhi 3:10–12, 16–18; 4:2–3; dan (4) 
nubuatnubuat yang berkaitan dengan 
Israel—Maleakhi 3:1–5; 4:1, 5–6 (a&P 2; 
128:17; JS—S 1:37–39).

Dalam nubuatnya, Maleakhi menu
lis tentang Yohanes Pembaptis (Mal. 3:1; 
Mat. 11:10), hukum persepuluhan (Mal. 
3:7–12), kedatangan kedua tuhan (Mal. 
4:5), dan kembalinya Elia (Mal. 4:5–6;  
a&P 2; 128:17; JS—S 1:37–39). Juruselamat 
mengutip seluruh pasal 3 dan 4 Maleakhi 
kepada orangorang Nefi (3 Ne. 24–25).

MAMon. Lihat juga Uang
Sebuah kata bahasa aram yang artinya 
“kekayaan” (Mat. 6:24; Luk. 16:9; a&P 
82:22).

MAnASYe. Lihat juga Efraim; Israel; 
Yusuf, Putra Yakub

Dalam Perjanjian Lama, putra tertua as
nat dan Yusuf yang dijual ke Mesir (kej. 
41:50–51). Dia dan adiknya Efraim ada
lah cucu lakilaki Yakub (Israel) tetapi di
adopsi dan diberkati olehnya seolaholah 
mereka adalah putranya sendiri (kej. 
48:1–20).
Suku Manasye: keturunan Manasye ter
bilang di antara sukusuku Israel (Bil. 
1:34–35; Yos. 13:29–31). Berkat Musa ke
pada suku Yusuf, yang diberikan juga 
kepada Efraim dan Manasye, dicatat da
lam Ulangan 33:13–17. tanah yang dite
tapkan milik mereka sebagian adalah di 
barat Yordan dan di sebelah milik Efraim. 
Mereka juga memiliki kolonikoloni di 
timur Yordan di padang rumput subur 
Basan dan Gilead. Pada zaman terakhir, 
suku Manasye akan membantu suku 
Efraim dalam mengumpulkan Israel yang 
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terceraiberai (Ul. 33:13–17). Nabi kitab 
Mormon Lehi adalah keturunan Manasye 
(alma 10:3).

MAnifeSTo. Lihat juga 
Pernikahan—Pernikahan jamak; 
Wilford Woodruff

Sebuah maklumat resmi oleh Presiden 
Wilford Woodruff pada tahun 1890 yang 
secara jelas menyatakan bahwa Gereja 
dan para anggotanya tunduk pada hu
kum negara serta tidak lagi masuk ke 
dalam pernikahan jamak (a&P Mr—
1). Presiden Woodruff mengeluarkan 
Manifesto menyusul suatu penglihatan 
dan wahyu dari allah.

MAnnA. Lihat juga keluaran; roti 
kehidupan

Wujud makanan yang halus, yang seperti 
sisik dengan rasa biskuit tipis madu (kel. 
16:14–31) atau minyak segar (Bil. 11:8). 
tuhan menyediakannya untuk memberi 
makan anakanak Israel selama empat 
puluh tahun mereka di padang belantara 
(kel. 16:4–5, 14–30, 35; Yos. 5:12; 1 Ne. 
17:28).

anakanak Israel menyebutnya manna 
(atau manhu dalam bahasa Ibrani)—
yang berarti “apakah ini?”—karena me
reka tidak tahu apa itu (kel. 16:15). Itu 
juga disebut “roti malaikat” dan “roti dari 
surga” (Mzm. 78:24–25; Yoh. 6:31). Itu 
adalah simbol untuk kristus, yang akan 
menjadi roti kehidupan (Yoh. 6:31–35).

MAnuSiA. Lihat juga keallahan; 
Penciptaan roh; Putra dan Putri 
allah; roh

Merujuk kepada seluruh umat manusia, 
baik lakilaki maupun perempuan. Se
mua pria dan wanita adalah anakanak 
keturunan yang harfiah, yang roh dari 
Bapa Surgawi. ketika mereka dilahirkan 
ke dalam kefanaan, mereka menerima 
tubuh yang jasmani, yang fana. tubuh
tubuh ini diciptakan dalam rupa allah 
(kej. 1:26–27). Para pria dan wanita yang 
setia dalam menerima tata caratata cara 
yang perlu, menaati perjanjianperjanjian 
mereka, dan mematuhi perintahperintah 

allah akan masuk ke dalam permuliaan 
mereka dan menjadi seperti allah.
allah menciptakan manusia dalam rupa
Nya sendiri, Kej. 1:27 (Mosia 7:27; a&P 
20:17–18). apakah manusia, sehingga 
Engkau penuh perhatian terhadapnya? 
Mzm. 8:4–5. terkutuklah orang yang per
caya kepada manusia dan menjadikan 
daging lengannya, Yer. 17:5 (2 Ne. 4:34; 
28:26, 31). ketika aku menjadi dewasa, 
aku singkirkan apa yang kekanakkana
kan, 1 Kor. 13:11. Manusia ada agar me
reka boleh merasakan sukacita, 2 ne. 2:25. 
Manusia alami adalah musuh bagi allah, 
Mosia 3:19. Orang macam apakah seha
rusnya kamu adanya? 3 ne. 27:27. Peker
jaan manusialah yang digagalkan, bukan 
pekerjaan allah, A&P 3:3. kamu hendak
nya tidak lebih takut kepada manusia da
ripada allah, A&P 3:7 (a&P 30:11; 122:9). 
Segala sesuatu dijadikan demi manfaat 
dan penggunaan manusia, A&P 59:18. 
aku tahu bahwa manusia bukanlah apa
apa, Musa 1:10. Pekerjaan dan kemuliaan 
allah adalah untuk mendatangkan keba
kaan dan kehidupan kekal bagi manusia, 
Musa 1:39. 
Manusia, anak roh Bapa Surgawi: Mereka 
tersungkur, dan berkata, ya allah, allah 
dari roh semua daging, Bil. 16:22 (Bil. 
27:16). kamu adalah anakanak tuhan 
allahmu, ul. 14:1. kamu adalah allah 
dan kamu semua adalah anakanak Yang 
Mahatinggi, Mzm. 82:6. kamu adalah 
para putra allah yang hidup, hos. 1:10. 
Bukankah kita semua memiliki satu 
Bapa? Bukankah satu allah telah men
ciptakan kita? Mal. 2:10. kita adalah 
anak keturunan allah, Kis. 17:29. roh 
sendiri memberikan kesaksian bahwa 
kita adalah anakanak allah, rm. 8:16. 
Jadilah tunduk kepada Bapa rohroh, ibr. 
12:9. roh semua orang dibawa pulang 
kepada allah itu yang memberi mereka 
kehidupan, Alma 40:11. Penghuni dunia
dunia adalah para putra dan putri yang 
diperanakkan bagi allah, A&P 76:24. 
Manusia pada awalnya bersama Bapa, 
A&P 93:23, 29. allah menciptakan semua 
orang secara rohani, sebelum mereka 
berada di atas muka bumi, Musa 3:5–7. 



115 Maria, Ibu dari Yesus

aku adalah allah; aku menjadikan du
nia, dan manusia sebelum mereka berada 
dalam daging, Musa 6:51. 
Manusia, berpotensi untuk menjadi seperti 
Bapa Surgawi: Jadilah kamu oleh karena 
itu sempurna, bahkan seperti Bapamu, 
Mat. 5:48 (3 Ne. 12:48). Bukankah tertu
lis dalam hukummu bahwa kamu adalah 
allah?, Yoh. 10:34 (a&P 76:58). kita boleh 
menjadi ahli waris allah dan ahli waris 
bersama kristus, rm. 8:17. Engkau ada
lah putra, dan jika putra, maka ahli wa
ris allah melalui kristus, gal. 4:7. ketika 
Dia akan menampakkan diri, kita akan 
seperti Dia, 1 Yoh. 3:2. kepada dia yang 
mengatasi akan aku berikan untuk du
duk bersamaku di takhtaku, Why. 3:21. 
kepada mereka telah aku berikan untuk 
menjadi putra allah, 3 ne. 9:17. Mereka 
yang mewarisi kerajaan selestial adalah 
allah, bahkan putra allah, A&P 76:50, 
58. Pada waktu itu mereka akan men
jadi allah, karena mereka memiliki segala 
kua sa, A&P 132:20. 

MAnuSiA ALAMi. Lihat juga 
Badani; Dilahirkan kembali; 
kejatuhan adam dan Hawa

Orang yang lebih memilih untuk dipe
ngaruhi oleh nafsu, hasrat, selera, dan in
dera daging daripada oleh dorongan roh 
kudus. Orang yang demikian dapat me
mahami apa yang jasmani tetapi tidak apa 
yang rohani. Semua orang adalah badani, 
atau fana, karena kejatuhan adam dan 
Hawa. tiap orang mesti dilahirkan kem
bali melalui pendamaian Yesus kristus 
untuk berhenti menjadi manusia alami.
Manusia alami tidak menerima apa yang 
dari roh, 1 Kor. 2:14. Manusia alami ada
lah musuh bagi allah dan hendaknya 
ditanggalkan, Mosia 3:19. Dia yang ber
sikeras dalam sifat badaninya sendiri te
taplah dalam keadaannya yang terjatuh, 
Mosia 16:5 (alma 42:7–24; a&P 20:20). 
Manusia alami manakah yang ada yang 
mengetahui halhal ini?, Alma 26:19–22. 
Manusia alami atau badani berada tanpa 
allah di dunia, Alma 41:11. karena pe
langgarannya, manusia menjadi mati 
secara rohani, A&P 29:41. tidak juga 

manusia alami siapa pun dapat bertahan 
di hadirat allah, A&P 67:12. Dan manusia 
mulai menjadi badani, berhawa nafsu, 
dan bagai iblis, Musa 5:13 (Musa 6:49). 

MAnuSiA KeKuduSAn. Lihat juga 
Bapa di Surga; keallahan; Putra 
Manusia

Nama lain untuk allah Bapa (Musa 6:57).

MAriA, iBu dAri MArKuS. Lihat 
juga Markus

Dalam Perjanjian Baru, ibu dari Yohanes 
Markus, yang menulis Injil Markus (kis. 
12:12).

MAriA, iBu dAri YeSuS. Lihat 
juga Yesus kristus; Yusuf, Suami 
Maria

Dalam Perjanjian Baru, gadis yang dipilih 
oleh allah Bapa untuk menjadi ibu dari 
PutraNya dalam daging. Setelah kela
hiran Yesus, Maria memiliki anakanak 
yang lain (Mrk. 6:3).
Dia bertunangan dengan Yusuf, Mat. 1:18 
(Luk. 1:27). Yusuf diberi tahu untuk tidak 
menceraikan Maria atau membatalkan 
pertunangannya, Mat. 1:18–25. Orang
orang majus mengunjungi Maria, Mat. 
2:11. Maria dan Yusuf melarikan diri ber
sama Yesus yang masih anakanak ke 
Mesir, Mat. 2:13–14. Setelah kematian 
Herodes, keluarga itu kembali ke Nazaret, 
Mat. 2:19–23. Malaikat Gabriel mengun
junginya, Luk. 1:26–38. Dia mengunjungi 
Elisabet, saudara sepupunya, Luk. 1:36, 
40–45. Maria menyanyikan mazmur pu
jian kepada tuhan, Luk. 1:46–55. Maria 
pergi ke Betlehem bersama Yusuf, Luk. 
2:4–5. Maria melahirkan Yesus dan mem
baringkanNya di dalam palungan, Luk. 
2:7. Para gembala pergi ke Betlehem 
untuk mengunjungi kristus yang ma
sih anakanak, Luk.  2:16–20. Maria 
dan Yusuf membawa Yesus ke bait suci 
di Yerusalem, Luk. 2:21–38. Maria dan 
Yusuf membawa Yesus ke perayaan Pas
kah, Luk. 2:41–52. Maria berada di perka
winan di kana, Yoh. 2:2–5. Juruselamat, 
saat di atas salib, meminta Yohanes un
tuk mengurus ibuNya, Yoh. 19:25–27. 
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Maria berada bersama para rasul sete
lah kristus terangkat ke surga, Kis. 1:14. 
Maria adalah seorang gadis, paling cantik 
dan rupawan melebihi semua gadis lain, 
1 ne. 11:13–20. Ibu Yesus akan dinamai 
Maria, Mosia 3:8. Maria akan merupakan 
seorang perawan, bejana yang berharga 
dan terpilih, Alma 7:10. 

MAriA dAri BeTAniA. Lihat juga 
Lazarus; Marta

Dalam Perjanjian Baru, saudara perem
puan Lazarus dan Marta.
Maria duduk dan mendengarkan pada 
kaki Yesus, Luk. 10:39, 42. Maria dan 
saudara perempuannya Marta mengi
rim orang untuk memanggil Yesus, Yoh. 
11:1–45. Dia mengurapi kaki Yesus de
ngan minyak narwastu, Yoh. 12:3–8. 

MAriA MAgdALenA
Seorang wanita dalam Perjanjian Baru 
yang menjadi murid Yesus kristus yang 
berbakti. Magdalena merujuk pada  
Magdala, tempat dari mana Maria ini  
datang. Itu berlokasi di tepi laut sebelah 
barat Danau Galilea.
Dia berada di dekat salib, Mat. 27:56 
(Mrk. 15:40; Yoh. 19:25). Dia berada di 
penguburan kristus, Mat. 27:61 (Mrk. 
15:47). Dia berada di makam pada pagi 
hari kebangkitan, Mat. 28:1 (Mrk. 16:1; 
Luk. 24:10; Yoh. 20:1, 11). Yesus menam
pakkan diri pertama kali kepadanya se
telah kebangkitanNya, Mrk. 16:9 (Yoh. 
20:14–18). tujuh iblis keluar darinya, 
Luk. 8:2. 

MArKuS. Lihat juga kitabkitab Injil
Dalam Perjanjian Baru, Yohanes Mar
kus adalah putra Maria, yang tinggal 
di Yerusalem (kis. 12:12); dia mungkin 
juga adalah saudara sepupu (atau ke
menakan lakilaki) Barnabas (kol. 4:10). 
Dia pergi bersama Paulus dan Barnabas 
dari Yerusalem pada perjalanan misiona
ris mereka yang pertama, dan mening
galkan mereka di Perga (kis. 12:25; 13:5, 
13). Belakangan dia menyertai Barnabas 
ke Siprus (kis. 15:37–39). Dia bersama 
Paulus di roma (kol. 4:10; Flm. 1:24); dan 

dia berada bersama Petrus di Babilon 
(mungkin di roma) (1 Ptr. 5:13). akhir
nya, dia berada bersama timotius di 
Efesus (2 tim. 4:11).
Injil Markus: kitab kedua dalam Perjan
jian Baru. Injil Markus mungkin ditulis di 
bawah arahan Petrus. Maksudnya adalah 
untuk menggambarkan tuhan sebagai 
Putra allah yang hidup dan bertindak di 
antara manusia. Markus menggambar
kan, dengan tenaga dan kerendahan hati, 
kesan yang Yesus buat atas orangorang 
di sekitarnya. keyakinan tradisi menya
takan bahwa setelah kematian Petrus, 
Markus mengunjungi Mesir, mengorgani
sasi Gereja di aleksandria, dan mati  
dalam kematisyahidan.

Untuk ikhtisar pasal, lihat “kitabkitab  
Injil.”

MArTA. Lihat juga Lazarus; Maria 
dari Betania

Saudara perempuan Lazarus dan Maria 
dalam Perjanjian Baru (Luk. 10:38–42; 
Yoh. 11:1–46; 12:2).

MArTin hArriS. Lihat juga Saksi 
kitab Mormon

Salah seorang dari tiga Saksi akan asal 
usul dan kebenaran penuh yang ilahi 
dari kitab Mormon. Dia secara keuang an 
menolong Joseph Smith dan Gereja.  
tuhan meminta Martin Harris untuk 
menjual harta miliknya dan memberikan 
dananya untuk membayar penerbitan  
kitab Mormon (a&P 19:26–27, 34–35); 
sebagai teladan bagi Gereja (a&P 58:35); 
dan menolong membayar biaya tugas  
pelayanan (a&P 104:26).

Martin Harris diekskomunikasi dari 
Gereja tetapi belakangan kembali pada 
keanggotaan penuh. Sampai akhir hidup
nya dia memberikan kesaksian bahwa dia 
melihat malaikat Moroni dan lempeng
anlempengan emas yang darinya Joseph 
Smith menerjemahkan kitab Mormon.

MArTir
Seseorang yang memberikan nyawanya 
daripada meninggalkan kristus, Injil,  
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atau kepercayaan atau asasnya yang 
benar.
Semua darah orang saleh dari Habel sam
pai Zakharias akan bersaksi menentang 
yang jahat, Mat. 23:35 (Luk. 11:50). Ba
rang siapa akan kehilangan nyawanya 
demi kepentingan kristus dan Injil akan 
menyelamatkannya, Mrk. 8:35 (a&P 
98:13). Dan mereka merajam Stefanus, 
Kis. 7:59 (kis. 22:20). Di mana wasiat 
ada di sana mestilah ada kematian dari 
pembuat wasiatnya, ibr. 9:16–17. abinadi 
jatuh, setelah menderita kematian oleh 
api, Mosia 17:20. Orangorang amoniha 
yang insaf dilempar ke dalam api, Alma 
14:8–11. Banyak yang dibunuh karena 
mereka bersaksi tentang halhal ini, 3 ne. 
10:15. Barang siapa menyerahkan nyawa
nya dalam perkaraku akan menemukan 
kehidupan yang kekal, A&P 98:13–14. 
Joseph Smith dan Hyrum Smith adalah 
martir bagi pemulihan Injil, A&P 135. 
Joseph Smith memeteraikan kesaksian
nya dengan darahnya, A&P 136:39. 

MATA
Dalam tulisan suci, mata sering digu
nakan sebagai simbol dari kemam
puan seseorang untuk menerima terang  
allah. Secara simbolis, mata seseorang 
juga memperlihatkan kondisi rohani dan 
pengertian akan apa yang dari allah.
Perintah tuhan adalah murni, menerangi 
mata, Mzm. 19:9. Yang bodoh memiliki 
mata dan tidak melihat, Yer. 5:21 (Mrk. 
8:18). terang dari tubuh adalah mata, 
Mat. 6:22 (Luk. 11:34; 3 Ne. 13:22; a&P 
88:67). Diberkatilah matamu karena meli
hat, Mat. 13:16. Mata pengertianmu akan 
diterangi, ef. 1:17–18. Celakalah mereka 
yang bijak di mata mereka sendiri, 2 ne. 
15:21 (Yes. 5:21). Mereka mulai berpu
asa dan berdoa agar mata orangorang 
boleh dibukakan, Mosia 27:22. Setan 
membutakan mata mereka, 3 ne. 2:2. tak 
seorang pun dapat memiliki kuasa un
tuk menampilkan kitab Mormon kecuali 
dengan pandangan tunggal pada kemu
liaan allah, Morm. 8:15. Melalui kuasa 
roh mata kami dibukakan dan penger
tian kami diterangi, A&P 76:12. terang 

adalah melalui Dia yang menerangi ma
tamu, A&P 88:11. Jika pandanganmu 
tunggal pada kemuliaanku, seluruh tu
buhmu akan dipenuhi dengan terang, 
A&P 88:67. 

MATi SYAhid. Lihat Martir

MATiAS. Lihat juga rasul—Seleksi 
rasul

Orang yang terpilih untuk menggantikan 
Yudas Iskariot sebagai anggota kuorum 
Dua Belas rasul (kis. 1:15–26). Dia ada
lah seorang murid sepanjang seluruh pe
layanan fana Yesus (kis. 1:21–22).

MATiuS. Lihat juga kitabkitab Injil
Seorang rasul Yesus kristus dan penulis 
kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Ma
tius, orang Yahudi yang adalah pemungut 
cukai bagi orang roma di kapernaum, 
mungkin berada dalam pelayanan bagi 
Herodes antipas. Dia dikenal sebelum 
keinsafannya sebagai Lewi, putra alfeus  
(Mrk. 2:14). Segera setelah pemanggilan
nya untuk menjadi murid Yesus, dia me
ngadakan perjamuan di mana tuhan hadir 
(Mat. 9:9–13; Mrk. 2:14–17; Luk. 5:27–32). 
Matius mungkin memiliki pengetahuan 
luas tentang tulisan suci Perjanjian Lama 
dan sanggup untuk melihat penggenap an 
rinci dari nubuat dalam kehidupan  
tuhan. tentang kehidupan rasul ini ke
mudian sedikit diketahui. Satu keyakinan  
tradisi bersikukuh bahwa dia mati de
ngan kematian seorang martir.
Injil Matius: kitab pertama dalam Perjan
jian Baru. Injil Matius mungkin ditulis 
pada awalnya untuk penggunaan orang
orang Yahudi di Palestina. Itu menggu
nakan banyak kutipan dari Perjanjian 
Lama. Maksud utama Matius adalah un
tuk memperlihatkan bahwa Yesus adalah 
Mesias tentang siapa para nabi Perjanjian 
Lama berbicara. Dia juga menekankan 
bahwa Yesus adalah raja dan Hakim bagi 
manusia.

Untuk ikhtisar pasal, lihat “kitabkitab  
Injil.”
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MAZMur. Lihat juga Daud; Musik
Sajak atau nyanyian puj ian yang 
diilhami.
Kitab Mazmur: Sebuah kitab Perjanjian 
Lama yang memuat kumpulan mazmur, 
yang banyak darinya tentang kristus. 
kitab Mazmur kerap kali dikutip dalam 
Perjanjian Baru.

Daud menulis banyak dari mazmur
mazmur tersebut. Mazmur ditulis se
bagai pujipujian kepada allah. Banyak 
yang dibuatkan gubahan musiknya.

MediTASi. Lihat Merenungkan

MeLAKuKAn. Lihat Patuh, 
kepatuhan

MeLAYAni. Lihat juga Imamat; 
Pelayanan

Melakukan pekerjaan tuhan di atas bumi. 
Para hamba terpilih allah mesti dipang
gil oleh allah untuk melayani dalam pe
kerjaanNya. ketika para pelayan rohani 
sejati melakukan kehendak tuhan, me
reka mewakili tuhan dalam kewajiban 
resmi mereka dan bertindak sebagai juru 
kuasaNya (a&P 64:29), dengan demi
kian memandu pekerjaan yang perlu bagi 
keselamatan umat manusia. tuhan telah 
memberikan para rasul, nabi, pembe
rita Injil, imam tinggi, tujuh puluh, pe
natua, uskup, imam, pengajar, diaken, 
pertolongan, dan pemerintahan untuk 
penyempurnaan para Orang Suci, untuk 
pekerjaan pelayanan (Ef. 4:11–16; 1 kor. 
12:12–28; a&P 20; 107).
tuhan telah memilih dia untuk mela
yani dalam nama tuhan, ul. 18:5. Orang
orang akan menyebutmu para Pelayan 
rohani allah kita, Yes. 61:6. Putra Ma
nusia datang bukan untuk dilayani, te
tapi untuk melayani, Mat. 20:26–28. aku 
telah menampakkan diri untuk menja
dikan engkau pelayan rohani dan saksi, 
Kis. 26:16–18. allah bukan tidak adil 
melupakan kerja kasihmu yang di da
lamnya kamu telah melayani bagi para 
Orang Suci, ibr. 6:10. Jika siapa pun me
layani, biarlah dia melakukannya seperti 
kemampuan yang allah berikan, 1 Ptr. 

4:10–11. Mereka mengajar, dan mela
yani satu sama lain, 3 ne. 26:19. adalah 
kewajiban Dua Belas untuk menahbis
kan pelayan rohani pemberita Injil, A&P 
107:39–40. Imam tinggi boleh ditetapkan 
pada pelayanan apa yang duniawi, A&P 
107:71–72. tujuh puluh ini mesti menjadi 
pelayan rohani yang melakukan perja
lanan, A&P 107:93–97. Para penatua di
tahbiskan untuk menjadi pelayan rohani 
tetap bagi gerejaku, A&P 124:137. 

MeLKiSedeK. Lihat juga Imamat 
Melkisedek; Salem

Seorang imam tinggi, nabi, serta pe
mimpin Perjanjian Lama yang agung 
yang hidup setelah air bah dan pada 
masa abraham. Dia disebut raja Salem 
(Yerusalem), raja damai, raja kesalehan 
(yang adalah arti Melkisedek dalam ba
hasa Ibrani), dan imam dari allah yang 
mahatinggi.
abraham membayar persepuluhan ke
pada Melkisedek, Kej. 14:18–20. rak
yat Melkisedek mengerjakan kebenaran, 
dan mencapai surga, TJS, kej. 14:25–40. 
kristus adalah imam tinggi menurut tata 
tertib Melkisedek, ibr. 5:6. Melkisedek 
adalah raja Salem, imam allah yang ma
hatinggi, ibr. 7:1–3. tak seorang pun yang 
lebih besar daripada Melkisedek, Alma 
13:14–19. abraham menerima imamat 
dari Melkisedek, A&P 84:14. Sebagai rasa  
hormat terhadap nama tuhan, Gereja  
zaman dahulu, menyebut imamat yang 
lebih tinggi itu Imamat Melkisedek, A&P 
107:1–4. 

MeMBenArKAn. Lihat 
Pembenaran

MeMBunuh. Lihat juga Hukuman 
Mati; kain

Membunuh seseorang dengan tidak sah 
dan dengan sengaja. Pembunuhan ada
lah dosa terkutuk dari zaman paling awal 
(kej. 4:1–12; Musa 5:18–41).
Siapa pun menumpahkan darah ma
nusia darahnya akan ditumpahkan oleh 
manusia, Kej. 9:6 (tJS, kej. 9:12–13; kel. 
21:12; alma 34:12). Janganlah engkau 
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membunuh, Kel. 20:13 (Ul. 5:17; Mat. 
5:21–22; Mosia 13:21; a&P 59:6). Yesus 
berfirman, janganlah engkau melaku
kan pembunuhan, Mat. 19:18. Pembunuh 
akan memperoleh bagian mereka dalam 
kematian kedua, Why. 21:8. kamu adalah 
pembunuh dalam hatimu, 1 ne. 17:44. 
Celakalah pembunuh yang dengan se
ngaja membunuh, 2 ne. 9:35. allah telah 
memerintahkan bahwa manusia hendak
nya tidak membunuh, 2 ne. 26:32. Pem
bunuhan adalah kekejian bagi tuhan, 
Alma 39:5–6. Dia yang membunuh tidak 
akan memperoleh pengampunan, A&P 
42:18. Siapa pun yang membunuh akan 
diserahkan pada hukum negara, A&P 
42:79. 

MeMiLih. Lihat juga Bebas, 
kebebasan; Hak Pilihan; 
Pemanggilan

ketika tuhan menyeleksi, atau memilih, 
individu atau kelompok, Dia biasanya 
juga memanggil mereka untuk melayani.
Pilihlah kamu pada hari ini siapa yang 
akan kamu layani, Yos. 24:15 (alma 30:8; 
Musa 6:33). aku telah memilih engkau 
dalam tungku kesengsaraan, Yes. 48:10 
(1 Ne. 20:10). kamu tidak memilihku, 
tetapi aku telah memilihmu, Yoh. 15:16. 
allah telah memilih apa yang bodoh di 
dunia untuk mempermalukan yang bi
jak, 1 Kor. 1:27. Dia telah memilih kita 
sebelum pelandasan dunia, ef. 1:4. kita 
bebas untuk memilih kemerdekaan dan 
kehidupan kekal atau penawanan dan ke
matian, 2 ne. 2:27. Yang mulia dan agung 
dipilih pada awalnya, A&P 138:55–56. 
Israel dipilih oleh allah, Musa 1:26. 
abraham dipilih sebelum dia dilahirkan, 
Abr. 3:23. 

MeMinTA. Lihat juga Doa
Mencari tahu, bertanya, atau memohon 
kepada allah untuk suatu pertolongan 
khusus.
Mintalah, dan akan diberikan kepa
damu, Mat. 7:7. Jika siapa pun darimu 
kekurangan kebijaksanaan, biarlah dia 
meminta kepada allah, Yak. 1:5 (JS—S 
1:7–20). Meminta kepadaku dalam 

iman, 1 ne. 15:11. Jika kamu tidak da
pat mengerti perkataan ini, itu adalah 
karena kamu tidak bertanya, 2 ne. 32:4. 
Mintalah dalam ketulusan hati, Mosia 
4:10. allah memberikan kepadamu apa 
pun yang kamu minta yang benar, dalam 
iman, Mosia 4:21. Bertanya kepada allah 
apakah halhal ini tidaklah benar, Moro. 
10:4. Mereka lebih mengasihi kegelapan 
daripada terang; oleh karena itu, mereka 
tidak mau meminta dariku, A&P 10:21. 
kamu diperintahkan dalam segala hal 
untuk meminta kepada allah, A&P 46:7. 

MeMPeLAi LAKi-LAKi. Lihat juga 
Yesus kristus

Yesus kristus disimbolkan dalam tulisan 
suci sebagai Mempelai LakiLaki. Gereja 
adalah mempelai perempuan simbolis
Nya.
Sepuluh orang gadis pergi untuk mene
mui Mempelai LakiLaki, Mat. 25:1–13. 
Dia yang memiliki mempelai perem
puan adalah Mempelai LakiLaki, Yoh. 
3:27–30. Diberkatilah mereka yang diun
dang ke perjamuan malam pernikahan 
anak Domba, Why. 19:5–10. Siaplah pada 
kedatangan Mempelai LakiLaki, A&P 
33:17. Persiapkanlah untuk Mempelai La
kiLaki, A&P 65:3. 

MeMPeringATKAn. Lihat juga 
Berjaga

Memberikan pemberitahuan atau per
ingatan. Para nabi, pemimpin, dan orang 
tua memperingatkan serta mengajar 
orang lain untuk patuh kepada tuhan 
dan ajaranajaranNya.
Yakub memperingatkan orangorang 
Nefi terhadap setiap jenis dosa, Yakub 
3:12. Suara peringatan adalah kepada se
mua orang, A&P 1:4. Biarlah pengkhot
bahanmu menjadi suara peringatan, A&P 
38:41. Ini adalah hari peringatan, A&P 
63:58. Setiap orang yang telah diper
ingatkan hendaknya memperingatkan 
sesamanya, A&P 88:81. aku telah mem
peringatkanmu, dan memperingatkanmu 
sebelumnya, dengan memberimu firman 
kebijaksanaan ini, A&P 89:4. 
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MeMPerSuCiKAn. Lihat juga 
kerajaan allah; Ordo Gabungan

Mendedikasikan, menjadikan kudus, atau  
menjadi saleh. Hukum persucian adalah 
suatu asas ilahi yang melaluinya pria dan 
wanita secara sukarela mendedikasikan 
waktu, bakat, dan harta kekayaan materi 
mereka untuk penegakan dan pemba
ngunan kerajaan allah.
Persucikanlah dirimu hari ini kepada 
tuhan, Kel. 32:29. Semua orang yang per
caya memiliki segala sesuatu bersama, 
Kis. 2:44–45. Mereka memiliki segala 
sesuatu bersama di antara mereka; oleh 
karena itu tidak ada kaya dan miskin, 
4 ne. 1:3. tuhan menjelaskan asasasas 
persucian, A&P 42:30–39 (a&P 51:2–19; 
58:35–36). Satu orang hendaknya tidak 
memiliki lebih daripada orang lain, A&P 
49:20. Setiap orang diberikan suatu ba
gian yang setara menurut keluarganya, 
A&P 51:3. Suatu ordo ditegakkan se
hingga para Orang Suci dapat menjadi se
tara dalam ikatan akan apa yang surgawi 
dan duniawi, A&P 78:4–5. Setiap orang 
mesti memiliki tuntutan yang setara me
nurut keinginan dan kebutuhannya, A&P 
82:17–19. Sion hanya dapat dibangun ber
dasarkan asasasas hukum selestial, A&P 
105:5. Umat Henokh memiliki satu hati  
dan satu pikiran dan berdiam dalam  
kesalehan, dan tidak ada yang miskin di 
antara mereka, Musa 7:18. 

MenASihATi
Sebagaimana digunakan dalam tulisan 
suci, menasihati berarti memberi advis 
atau petunjuk.
aku menasihati engkau untuk membeli 
dariku emas yang teruji dalam api, Why. 
3:18. Janganlah berupaya untuk menasi
hati tuhan, Yakub 4:10. Dia menasihati 
dalam kebijaksanaan atas segala pekerja
anNya, Alma 37:12. Dosadosamu telah 
naik kepadaku karena kamu berupaya 
untuk menasihati dengan caramu sendiri, 
A&P 56:14. 

MenCuri
Mengambil sesuatu dari orang lain secara 

tidak jujur atau secara tidak sah. tuhan se
lalu memerintahkan anakanakNya un
tuk tidak mencuri (kel. 20:15; Mat. 19:18; 
2 Ne. 26:32; Mosia 13:22; a&P 59:6).
Simpanlah bagi dirimu harta di dalam 
surga, di mana pencuri tidak membong
kar tidak juga mencuri, Mat. 6:19–21. ke
kalahan orangorang Nefi datang karena 
kesombongan, kekayaan, penjarahan, 
pencurian, hel. 4:12. Dia yang mencuri 
dan tidak mau bertobat akan diusir, A&P 
42:20. Mereka yang mencuri akan diserah
kan pada hukum negara, A&P 42:84–85. 

MendAMAiKAn. Lihat 
Pendamaian

MenduKung PeMiMPin 
gereJA. Lihat juga Persetujuan 
Bersama

Mengikrarkan dukungan kepada mereka 
yang melayani dalam jabatan kepemim
pinan Gereja umum dan lokal.
tetapkanlah Yosua di hadapan seluruh je
maat, dan berikan dia suatu tanggung ja
wab di depan mata mereka, Bil. 27:18–19. 
Semua orang bersorak, dan mengatakan, 
semoga allah menyelamatkan raja, 1 Sam. 
10:24. Percayalah kepada para nabi 
Nya, sehingga kamu akan makmur, 2 Taw. 
20:20. Patuhilah mereka yang memiliki 
kekuasaan atas kamu, ibr. 13:17. Engkau 
akan berkenan bagi tuhan, karena eng
kau tidak menggerutu, 1 ne. 3:6. Mereka 
yang menerima para nabi dibiarkan hi
dup, 3 ne. 10:12–13. Indahkan perkataan 
dari dua belas ini, 3 ne. 12:1. Melalui  
sua raku sendiri atau melalui suara para 
hambaku, itu adalah sama, A&P 1:38. Per
kataannya akan kamu terima, seolaholah 
dari mulutku sendiri, A&P 21:5. Dia yang  
menerima para hambaku, menerimaku, 
A&P 84:35–38. Barang siapa menerima 
ku, menerima mereka yang telah aku 
utus, A&P 112:20. Jika umatku tidak mau 
menyimak suara orangorang ini yang  
telah aku tetapkan, mereka tidak akan  
diberkati, A&P 124:45–46. 

MenerJeMAhKAn
Mengekspresikan arti dari gagasan yang 
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diberikan dalam satu bahasa dengan isti
lah yang setara dalam bahasa lain (Mosia 
8:8–13; Pk 1:8). Dalam tulisan suci sering 
dirujuk sebagai karunia dari allah (alma 
9:21; a&P 8; 9:7–9). Itu kadangkadang 
dapat berarti memperbaiki atau mengo
reksi terjemahan yang sudah ada dalam 
suatu bahasa atau untuk memulihkan 
teks yang hilang (a&P 45:60–61). Joseph 
Smith diperintahkan untuk mengupaya
kan terjemahan yang diilhami dari alki
tab raja James (a&P 42:56; 76:15).
Joseph Smith memperoleh kuasa untuk 
menerjemahkan melalui belas kasihan 
allah, melalui kuasa allah, A&P 1:29. 
kamu memiliki karunia untuk mener
jemahkan, A&P 5:4. aku memberi ke
padamu sebuah karunia, jika kamu 
menghasratkan dariku, untuk menerje
mahkan, A&P 6:25. allah memberi Joseph 
Smith kuasa dari tempat yang tinggi un
tuk menerjemahkan kitab Mormon, A&P 
20:8. Melalui sarana Urim dan tumim 
aku menerjemahkan sebagian dari aksara 
itu, JS—S 1:62 (Mosia 8:13;  28:13). 

MeneTAPKAn. Lihat Penetapan

MengAJAr. Lihat juga roh kudus
Memberikan pengetahuan kepada yang 
lain, khususnya tentang kebenaran In
jil, dan membimbing mereka pada ke
salehan. Mereka yang mengajarkan Injil 
hendaknya diarahkan oleh roh. Semua 
orang tua adalah pengajar di dalam ke
luarga mereka sendiri. Para Orang Suci 
hendaknya berupaya dan bersedia untuk 
menerima petunjuk dari tuhan serta para 
pemimpinNya.
ajarkanlah itu kepada para putramu, ul. 
4:8–9. Engkau hendaknya mengajarkan 
itu dengan tekun kepada anakanakmu, 
ul. 6:7 (Ul. 11:18–19). Didiklah anak di ja
lan yang hendaknya dia lalui, Ams. 22:6. 
anakanakmu akan diajar oleh tuhan, 
Yes. 54:13 (3 Ne. 22:13). kami tahu eng
kau adalah seorang pengajar yang datang 
dari allah, Yoh. 3:2. Engkau yang meng
ajar orang lain, tidakkah engkau mengajar 
dirimu sendiri? rm. 2:21. aku diajar sedi
kit dengan segala pembelajaran ayahku, 

1 ne. 1:1 (Enos 1:1). Para imam dan peng
ajar mesti mengajar dengan tekun atau 
mempertanggungjawabkan dosa orang
orang ke atas kepala mereka sendiri, 
Yakub 1:18–19. Menyimakku, dan mem
buka telingamu, Mosia 2:9. kamu akan 
mengajari anakanakmu untuk saling 
mengasihi dan melayani, Mosia 4:15. Ja
nganlah memercayai seorang pun untuk 
menjadi pengajarmu kecuali dia adalah 
orangnya allah, Mosia 23:14. tuhan men
curahkan rohNya ke atas seluruh ne
geri untuk mempersiapkan hati mereka 
menerima firman, Alma 16:16. Mereka 
mengajar dengan kuasa dan wewenang 
dari allah, Alma 17:2–3. Mereka telah di
ajari oleh ibu mereka, Alma 56:47 (alma 
57:21). Sejauh mereka mencari kebijaksa
naan mereka boleh diberi petunjuk, A&P 
1:26. Saling mengajarlah menurut jabatan 
dengan apa aku telah tetapkan kamu, 
A&P 38:23. ajarkanlah asasasas Injilku, 
yang ada dalam alkitab dan kitab Mor
mon, A&P 42:12. kamu mesti diajar dari 
tempat yang tinggi, A&P 43:15–16. Orang 
tua hendaknya mengajari anakanak me
reka, A&P 68:25–28. Saling mengajarlah 
ajaran kerajaan, A&P 88:77–78, 118. te
tapkanlah dari antara kamu sendiri se
orang pengajar, A&P 88:122. kamu belum 
mengajari anakanakmu terang dan kebe
naran, dan inilah penyebab kesengsara
anmu, A&P 93:39–42. ajarkanlah halhal 
ini dengan bebas kepada anakanakmu, 
Musa 6:57–61. 
Mengajar dengan Roh: Bukanlah kamu 
yang berbicara, tetapi roh yang berbicara 
dalam dirimu, Mat. 10:19–20. tidakkah 
hati kita membara dalam diri kita saat 
Dia membuka bagi kita tulisan suci? Luk. 
24:32. Injil dikhotbahkan dengan kuasa 
roh, 1 Kor. 2:1–14. Dia berbicara dengan 
kuasa dan wewenang dari allah, Mo-
sia 13:5–9 (alma 17:3; Hel. 5:17). kamu 
akan memiliki rohku untuk diyakin
kannya orangorang, A&P 11:21. Eng
kau akan didengar dalam segala hal yang 
akan engkau ajarkan melalui Penghibur, 
A&P 28:1 (a&P 52:9). Jika kamu tidak 
menerima roh janganlah kamu meng
ajar, A&P 42:14 (a&P 42:6). ajarlah anak
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anak manusia halhal itu melalui kuasa 
rohku, A&P 43:15. Para penatua mesti 
mengkhotbahkan Injil melalui roh, A&P 
50:13–22. akan diberikan kepadamu pada 
jam yang tepat apa yang akan kamu kata
kan, A&P 84:85 (a&P 100:5–8). 

MengAKui. Lihat Pengakuan

MengAMPuni. Lihat juga 
Pendamaian; Pengakuan; 
Pengampunan akan DosaDosa; 
Pertobatan

Sebagaimana digunakan dalam tulisan 
suci, mengampuni secara umum ber
arti satu dari dua hal: (1) ketika allah 
mengampuni manusia, Dia menghapus
kan atau menyisihkan hukuman yang 
diperlukan untuk dosa. Melalui penda
maian kristus, pengampunan dosadosa 
tersedia bagi semua orang yang berto
bat, kecuali mereka yang bersalah atas 
pembunuhan atau dosa tak termaafkan 
terhadap roh kudus. (2) Sewaktu orang
orang mengampuni satu sama lain, me
reka saling memperlakukan dengan kasih 
seperti kristus dan tidak memiliki pera
saan buruk terhadap mereka yang telah 
bersalah kepada mereka (Mat. 5:43–45; 
6:12–15; Luk. 17:3–4; 1 Ne. 7:19–21).
tuhan adalah panjang sabar, dan berbelas 
kasihan besar, mengampuni kedurhakaan 
dan pelanggaran, Bil. 14:18. Walaupun 
dosadosamu bagaikan kain kirmizi, itu 
akan menjadi seputih salju, Yes. 1:18. am
punilah kami akan utangutang kami, se
bagaimana kami mengampuni para orang 
yang berutang kepada kami, Mat. 6:12 
(Luk. 11:4; 3 Ne. 13:11). Putra Manusia 
memiliki kuasa untuk mengampuni do
sadosa, Mat. 9:6 (Mat. 18:35; Mrk. 2:10; 
Luk. 5:20–24). Seberapa seringkah akan 
saudaraku berdosa terhadapku, dan aku 
mengampuninya? Mat. 18:21–22 (a&P 
98:40). Dia yang menghujat terhadap roh 
kudus tidak pernah memper oleh peng
ampunan, Mrk. 3:29 (alma 39:6). Jika 
saudaramu melanggar terhadap engkau 
dan bertobat, ampunilah dia, Luk. 17:3. 
Bapa ampunilah mereka, karena mereka 
tidak tahu apa yang mereka lakukan, 

Luk. 23:34. Berdoa untuk pengampunan, 
1 ne. 7:21. Berlakukanlah darah penda
maian kristus agar kami boleh menerima 
pengampunan akan dosadosa kami, Mo-
sia 4:2. Jika dia mengakui dosadosanya 
di hadapanmu dan aku, dan bertobat, 
dia hendaknya kamu ampuni, Mosia 
26:29–31. Dia yang bertobat dan mela
kukan perintahperintah akan diampuni, 
A&P 1:32. ayunkanlah sabitmu, dan do
sadosamu diampuni, A&P 31:5 (a&P 
84:61). Dia yang telah bertobat dari do
sadosanya diampuni, dan aku, tuhan, 
tidak mengingatnya lagi, A&P 58:42. 
aku akan mengampuni yang akan aku 
ampuni, tetapi darimu dituntut untuk 
mengampuni semua orang, A&P 64:10. 
Sejauh kamu telah saling mengampuni 
pelanggaranmu, demikian pula aku, 
tuhan, mengampuni mu, A&P 82:1. Yang 
aku kasihi juga aku dera agar dosadosa 
mereka boleh diampuni, A&P 95:1. aku 
telah mengampuni engkau akan pelang
garanmu, Musa 6:53. 

MengAnggAP. Lihat Menjunjung 
tinggi

MenggeruTu. Lihat juga 
Pemberontakan

Mengomel dan mengeluh terhadap tu
juan, rencana, atau para hamba allah.
Orangorang menggerutu terhadap Musa, 
Kel. 15:23–16:3. Orangorang Yahudi ke
mudian menggerutu terhadap Yesus, Yoh. 
6:41. Laman dan Lemuel menggerutu da
lam banyak hal, 1 ne. 2:11–12 (1 Ne. 3:31;  
17:17). Janganlah menggerutu karena apa 
yang belum engkau lihat, A&P 25:4. 

MenghAKiMi. Lihat juga 
Penghakiman terakhir; 
Penghukuman; Yesus 
kristus—Hakim

Mengevaluasi perilaku dalam hubungan
nya dengan asasasas Injil; memutuskan; 
membedakan yang baik dari yang jahat.
Musa duduk untuk menghakimi orang
orang, Kel. 18:13. Dalam kebenaran hen
daklah engkau menghakimi sesamamu, 
im. 19:15. Janganlah menghakimi, agar 
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kamu tidak dihakimi, Mat. 7:1 (tJS, Mat. 
7:1–2; Luk. 6:37; 3 Ne. 14:1). Sebanyak 
orang yang telah berdosa dalam hukum 
akan dihakimi oleh hukum, rm. 2:12. 
Para Orang Suci akan menghakimi dunia,  
1 Kor. 6:2–3. Putra allah yang abadi itu 
dihakimi oleh dunia, 1 ne. 11:32. Dua Be
las rasul anak Domba akan menghakimi 
kedua belas suku Israel, 1 ne. 12:9 (a&P 
29:12). kematian, neraka, iblis, dan semua  
yang telah dicekam olehnya mesti diha
kimi, 2 ne. 28:23 (1 Ne. 15:33). Jika kamu 
menghakimi orang yang mengajukan per
mohonannya kepadamu untuk harta ke
kayaan, seberapa lebih adil akan jadinya 
penghukumanmu karena menahan harta 
kekayaanmu, Mosia 4:22. Manusia hen
daknya dihakimi menurut pekerjaan me
reka, Alma 41:3. Hakimilah dengan benar, 
dan kamu akan memperoleh keadilan di
pulihkan kepadamu kembali, Alma 41:14. 
Dari kitabkitab yang akan ditulis akan
lah dunia dihakimi, 3 ne. 27:23–26 (Why. 
20:12). Sisa dari orangorang ini akan di
hakimi oleh dua belas yang Yesus pilih di 
tanah ini, Morm. 3:18–20. Mormon men
jelaskan cara menilai yang baik dari yang 
jahat, Moro. 7:14–18. taruhlah keperca
yaanmu kepada roh itu yang menuntun 
untuk menghakimi dengan benar, A&P 
11:12. kamu seharusnya mengatakan da
lam hatimu—biarlah allah menghakimi 
di antara aku dan engkau, A&P 64:11. 
Gereja tuhan akan menghakimi bangsa
bangsa, A&P 64:37–38. Sang Putra me
ngunjungi rohroh di dalam tahanan agar 
mereka boleh dihakimi menurut manusia 
dalam daging, A&P 76:73 (1 Ptr. 4:6). Us
kup akan menjadi seorang hakim umum, 
A&P 107:72–74. tuhan akan menghakimi 
semua orang menurut pekerjaan mereka, 
menurut hasrat hati mereka, A&P 137:9. 

MenghiduPKAn. Lihat juga 
kebangkitan

Menjadikan hidup, membangkitkan, atau 
mengubah seseorang sehingga dia dapat 
berada di hadirat allah.
allah telah menghidupkan kita bersama  
dengan kristus, ef. 2:4–5 (kol. 2:6, 12–13). 
kristus dihukum mati dalam daging,  

tetapi dihidupkan oleh roh, 1 Ptr. 3:18 
(a&P 138:7). tak seorang pun telah me
lihat allah, kecuali dihidupkan oleh roh,  
A&P 67:11. Penebusan adalah melalui Dia 
yang menghidupkan segala sesuatu, A&P  
88:16–17. Para Orang Suci akan di
hidupkan dan diangkat untuk menemui 
kristus, A&P 88:96. adam menjadi di
hidupkan dalam manusia batiniahnya, 
Musa 6:65. 

MengurAPi. Lihat juga Minyak; 
Pelayanan bagi yang Sakit

Pada zaman dahulu, para nabi tuhan 
mengurapi dengan minyak mereka yang 
akan melaksanakan kewajiban khusus, 
misalnya Harun atau para imam atau raja 
yang akan berkuasa atas Israel. Di da
lam Gereja dewasa ini, mengurapi adalah 
menempatkan satu atau dua tetes mi
nyak yang dipersucikan ke atas kepala 
seseorang sebagai bagian dari suatu ber
kat khusus. Ini dapat dilakukan hanya 
di bawah wewenang dan kuasa Imamat 
Melkisedek. Setelah pengurapan, seseo
rang yang bertindak dengan wewenang 
imamat yang sama itu boleh memeterai
kan pengurapan tersebut dan memberi
kan suatu berkat khusus kepada orang 
yang diurapi.
Urapilah mereka, dan persucikanlah  
mereka sehingga mereka boleh mela
yani bagiku, Kel. 28:41 (Im. 8:6–12, 30).  
Urapi lah dia untuk menjadi pemimpin  
atas umatku Israel, 1 Sam. 9:16; 10:1. 
Para penatua mesti mengurapi dan  
memberkati yang sakit, Yak. 5:14–15 
(a&P 42:44). 

MeniPu. Lihat juga Dusta; tipu 
Daya

Dalam tulisan suci, menipu adalah me
nyebabkan orang percaya sesuatu yang 
tidak benar.
Dia yang tidak bersumpah palsu akan 
naik ke bukit tuhan, Mzm. 24:4. Be
baskanlah aku dari penipu, Mzm. 43:1. 
Celakalah mereka yang menganggap ke
jahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat, 
Yes. 5:20 (2 Ne. 15:20). Janganlah biarkan 
seorang pun menipu dirinya, 1 Kor. 3:18. 
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Janganlah biarkan seorang pun meni
pumu dengan perkataan yang siasia, ef. 
5:6. Orang jahat akan menipu dan ditipu, 
2 Tim. 3:13. Setan, yang menipu seluruh 
dunia, dicampakkan, Why. 12:9. Setan 
diikat agar dia tidak akan lagi menipu 
bangsabangsa, Why. 20:1–3. tuhan tidak 
dapat ditipu, 2 ne. 9:41. Jika kamu meng
ikuti Putra, bertindak tanpa penipuan 
di hadapan allah, kamu akan menerima 
roh kudus, 2 ne. 31:13. Serem mengakui 
bahwa dia ditipu oleh kuasa iblis, Yakub 
7:18. rakyat raja Nuh ditipu oleh perka
taan yang menyanjungnyanjung, Mo-
sia 11:7. Yang bijak telah mengambil roh 
kudus untuk pembimbing mereka, dan 
tidak tertipu, A&P 45:57. Celakalah me
reka yang adalah penipu, A&P 50:6. Dia 
menjadi Setan, bapa segala kedustaan, 
untuk menipu dan untuk membutakan 
manusia, Musa 4:4. 

MenJunJung Tinggi. Lihat juga 
Hormat; khidmat

Menganggap seseorang atau sesuatu se
bagai berharga dan bernilai, khususnya 
dalam lingkup Injil.
Dia diremehkan, dan kita tidak menjun
jung tinggi dia, Yes. 53:3–4. apa yang di
junjung tinggi di antara manusia adalah 
kekejian dalam pandangan allah, Luk. 
16:15. Biarlah tiap orang menjunjung 
tinggi yang lain lebih baik daripada diri 
mereka sendiri, flp. 2:3. tuhan mengang
gap semua daging sama, 1 ne. 17:35. Se
tiap orang hendaknya menjunjung tinggi 
sesamanya seperti dirinya, Mosia 27:4 
(a&P 38:24–25). Pada masa kedamaian 
mereka, mereka menganggap sepele nasi
hatku, A&P 101:8. 

MenYeMBuhKAn. Lihat 
Penyembuhan

MerASAKAn. Lihat juga roh kudus
Merasakan dorongan roh.
kamu tidak lagi berperasaan, sehingga 
kamu tidak dapat merasakan firman
Nya, 1 ne. 17:45. ketika kamu merasakan 
gerakan penggembungan ini, kamu akan 
mulai berkata bahwa ini adalah benih 

yang baik, Alma 32:28. kamu akan mera
sakan bahwa itu benar, A&P 9:8. Semua 
orang yang akan memasuki rumah tuhan 
boleh merasakan kuasaMu, A&P 109:13. 

MereMehKAn. Lihat Benci, 
kebencian

MerenungKAn. Lihat juga Doa; 
Wahyu

Bermeditasi dan berpikir secara menda
lam, sering kali terhadap tulisan suci atau 
halhal lain tentang allah. ketika diga
bungkan dengan doa, merenungkan hal
hal tentang allah bisa membawa wahyu 
dan pengertian.
Maria merenungkan halhal ini didalam 
hatinya, Luk. 2:19. Sewaktu aku duduk 
merenung dalam hatiku aku diangkat 
pergi, 1 ne. 11:1. Hatiku merenungkan 
tulisan suci, 2 ne. 4:15. Nefi pergi ke ja
lannya, merenung tentang apa yang telah 
tuhan perlihatkan, hel. 10:2–3. kembali
lah kamu ke rumahmu dan renungkan
lah apa yang telah aku firmankan, 3 ne. 
17:3. Ingat betapa telah penuh belas ka
sihan tuhan, dan merenungkannya da
lam hatimu, Moro. 10:3. renungkanlah 
apa yang telah kamu terima, A&P 30:3. 
Saat kami bermeditasi tentang halhal 
ini, tuhan menyentuh mata pengertian 
kami, A&P 76:19. aku duduk di dalam  
ruanganku merenung tentang tulisan 
suci, A&P 138:1–11. aku memikirkannya 
lagi dan lagi, JS—S 1:12. 

MeSAKh. Lihat juga Daniel
Dalam Perjanjian Lama, Sadrakh, Me
sakh, dan abednego adalah tiga pemuda 
Israel yang, bersama dengan Daniel, di
bawa ke dalam istana Nebukadnezar, 
raja Babilon. Nama Ibrani Mesakh adalah 
Misael. keempat pemuda tersebut meno
lak untuk menodai diri mereka dengan 
menyantap makanan dan minuman ang
gur raja (Dan. 1). Sadrakh, Mesakh, serta 
abednego dilemparkan ke dalam tungku 
berapi oleh raja dan dilindungi oleh Putra 
allah (Dan. 3).
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MeSiAS. Lihat juga Yang Diurapi; 
Yesus kristus

Suatu bentuk dari kata bahasa aram dan 
bahasa Ibrani yang artinya “yang diu
rapi.” Dalam Perjanjian Baru Yesus di
sebut kristus, yang adalah sama dengan 
Mesias dalam bahasa Yunani. Itu berarti 
Nabi, Imam, raja, dan Pembebas yang di
urapi yang kedatanganNya diharapkan 
orang Yahudi dengan sangat.

Banyak orang Yahudi menantinanti
kan hanya untuk seorang pembebas dari 
kekuasaan roma dan untuk kemakmur an 
nasional yang lebih besar; demikianlah, 
ketika Mesias datang, para pemimpin 
dan banyak yang lain menolakNya. Ha
nya yang rendah hati dan yang setia da
pat melihat dalam diri Yesus dari Nazaret 
kristus yang sejati (Yes. 53; Mat. 16:16; 
Yoh. 4:25–26).
Mesias akan memiliki roh, mengkhotbah
kan Injil, dan mempermaklumkan kemer
dekaan, Yes. 61:1–3 (Luk. 4:18–21). kami 
telah menemukan Mesias, yang ada
lah, ditafsirkan, kristus, Yoh. 1:41 (Yoh. 
4:25–26). allah angkat di antara orang
orang Yahudi Mesias, atau, dengan per
kataan lain, seorang Juruselamat, 1 ne. 
10:4. Putra allah adalah Mesias yang akan 
datang, 1 ne. 10:17. Penebusan datang 
dalam dan melalui Mesias yang kudus, 
2 ne. 2:6. Mesias datang pada kegenapan 
zaman, 2 ne. 2:26. Mesias akan bangkit 
dari yang mati, 2 ne. 25:14. Dalam nama 
Mesias, aku menganugerahkan Imamat 
Harun, A&P 13:1. tuhan berfirman, aku 
adalah Mesias, raja Sion, Musa 7:53. 

MeSir
Sebuah negara di sudut timur laut afrika. 
Sebagian besar dari Mesir gersang dan 
telantar. Sebagian besar penghuninya hi
dup di Lembah Nil, yang terhampar se
jauh kirakira 550 mil (890 kilometer).

Mesir kuno subur dan makmur. Pe
kerjaan umum yang besar dibangun, ter
masuk terusan untuk irigasi; kota yang 
kuat untuk pertahanan; dan monumen 
rajani, khususnya makam piramida dan 
kuil, yang masih termasuk di antara  

keajaiban dunia. Untuk suatu masa, pe
merintahan Mesir adalah suatu tiruan 
dari tata tertib patriarkat imamat (abr. 
1:21–27).
abraham dan Yusuf dituntun ke Mesir un
tuk menyelamatkan keluarga mereka dari 
bencana kelaparan, Kej. 12:10 (kej. 37:28). 
Yusuf dijual ke Mesir, Kej. 45:4–5 (1 Ne. 
5:14–15). Yakub dituntun ke Mesir, Kej. 
46:1–7. Musa memimpin anakanak Israel 
keluar dari Mesir, Kel. 3:7–10;  13:14 (Ibr. 
11:27; 1 Ne. 17:40; Musa 1:25–26). Mesir 
menyimbolkan kejahatan, Yeh. 29:14–15 
(Hos. 9:3–7; abr. 1:6, 8, 11–12, 23). Seorang 
malaikat memberi tahu Yusuf untuk me
larikan diri bersama Maria dan Yesus ke 
Mesir, Mat. 2:13 (Hos. 11:1). 

MeTuSALAh. Lihat juga Henokh
Putra Henokh dalam Perjanjian Lama. 
Metusalah hidup 969 tahun (kej. 5:21–27; 
Luk. 3:37; Musa 8:7). Dia adalah nabi yang 
saleh yang ditinggalkan di atas bumi ke
tika kota Henokh diambil ke surga. Dia 
tetap tinggal di atas bumi untuk menye
diakan keturunan yang melaluinya Nuh 
akan datang (Musa 8:3–4).

MiKhA
Seorang nabi Perjanjian Lama. Dia ada
lah penduduk asli Moresyet Gat, di da
taran negeri Yehuda, dan bernubuat saat 
Hizkia sebagai raja (Mi. 1:1–2).
Kitab Mikha: Mikha adalah satusatunya 
kitab dalam Perjanjian Lama yang me
nyebut Betlehem sebagai tempat di mana 
Mesias akan lahir (Mi. 5:1). Dalam kitab 
tersebut tuhan menasihati umatNya 
dan menuturkan kembali kebaikanNya 
yang lalu kepada mereka; Dia menuntut 
dari mereka keadilan, belas kasihan, dan  
ke rendahan hati (Mi. 6:8).

MiKhAeL. Lihat juga adam; 
Penghulu Malaikat

Nama yang dengannya adam dikenal 
dalam kehidupan prafana. Dia dise
but Penghulu Malaikat. Dalam bahasa 
Ibrani nama tersebut berarti “Yang mirip 
allah.”
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Mikhael, salah seorang pangeran utama, 
datang untuk menolong Daniel, dan. 
10:13, 21 (a&P 78:16). Pada zaman ter
akhir Mikhael akan berdiri, pangeran 
yang agung itu, dan. 12:1. Mikhael sang 
penghulu malaikat berselisih pendapat 
dengan iblis, Yud. 1:9. Mikhael dan para 
malaikatnya berperang melawan naga itu, 
Why. 12:7 (Dan. 7). Mikhael adalah adam, 
A&P 27:11 (a&P 107:53–57; 128:21). 
Mikhael, penghulu malaikat tuhan, akan 
membunyikan sangkakalanya, A&P  
29:26. Mikhael akan mengumpulkan  
pasukannya dan memerangi Setan, A&P 
88:112–115. Suara Mikhael terdengar  
mengenali iblis, A&P 128:20. 

MiLeniuM. Lihat juga kedatangan 
kedua Yesus kristus; Neraka

Periode kedamaian seribu tahun yang 
akan dimulai ketika kristus kembali un
tuk memerintah secara pribadi di atas 
bumi (Pk 1:10).
Orangorang tidak akan mengangkat pe
dang, tidak juga belajar perang lagi, Yes. 
2:4 (2 Ne. 12:4; Mi. 4:3). tanah yang te
lantar menjadi seperti taman Eden, Yeh. 
36:35. Mereka hidup dan memerintah 
bersama kristus selama seribu tahun, 
Why. 20:4. karena kesalehan, Setan tidak 
memiliki kuasa, 1 ne. 22:26. aku akan 
berdiam dalam kebenaran di atas bumi 
selama seribu tahun, A&P 29:11. ketika 
seribu tahun berakhir, aku akan meng
amankan bumi untuk suatu masa yang 
singkat, A&P 29:22. Milenium yang hebat 
akan datang, A&P 43:30. anakanak dari 
yang saleh akan tumbuh tanpa dosa, A&P 
45:58. anakanak akan tumbuh sampai 
mereka menjadi tua; manusia akan diu
bah dalam sekejap mata, A&P 63:51. Pada 
awal seribu tahun ketujuh, tuhan akan 
menguduskan bumi, A&P 77:12. Mereka  
tidak hidup lagi sampai seribu tahun  
berakhir, A&P 88:101. Setan akan di
ikat selama seribu tahun, A&P 88:110. 
Milenium diuraikan, A&P 101:23–34. Se
lama seribu tahun bumi akan beristirahat, 
Musa 7:64. 

MiMPi. Lihat juga Wahyu
Satu cara allah mengungkapkan kehen
dakNya kepada pria dan wanita di bumi. 
Meskipun demikian, tidak semua mimpi 
adalah wahyu. Mimpi yang diilhami ada
lah buah dari iman.
Dia bermimpi, dan melihat sebuah tangga 
yang menjangkau ke langit, Kej. 28:12. 
Yusuf bermimpi sebuah mimpi, Kej. 
37:5. tuhan akan berfirman kepadanya 
dalam sebuah mimpi, Bil. 12:6. Nebu
kadnezar bermimpi sebuah mimpi, dan. 
2:1–3. Orangorang tua akan bermimpi 
banyak mimpi, Yl. 2:28 (kis. 2:17). Ma
laikat tuhan menampakkan diri kepada
nya dalam sebuah mimpi, Mat. 1:20 (Mat. 
2:19). Lehi menuliskan banyak hal yang 
telah dia lihat dalam mimpi, 1 ne. 1:16. 
Lehi bermimpi sebuah mimpi, 1 ne. 8. 

MinuM. Lihat Firman kebijaksanaan

MinYAK. Lihat juga Mengurapi; 
Pelayanan bagi yang Sakit; Pohon 
Zaitun

Biasanya minyak zaitunlah yang dimak
sudkan ketika minyak disebutkan dalam 
tulisan suci. Dari zaman Perjanjian Lama, 
minyak zaitun telah digunakan untuk ri
tusritus bait suci dan kemah suci, untuk 
pengurapan, untuk pembakaran dalam 
pelita, serta untuk makanan. Minyak zai
tun kadangkadang adalah simbol bagi 
kemurnian dan bagi roh kudus serta 
pengaruhnya (1 Sam. 10:1, 6; 16:13; Yes. 
61:1–3).
Imam akan menaruh minyak ke atas 
ujung telinga kanan, im. 14:28–29. tuhan 
mengutusku untuk mengurapi engkau 
menjadi raja atas umatNya, 1 Sam. 15:1. 
Wadah minyak si janda tidak menjadi ko
song, 1 raj. 17:10–16. tuhan mengurapi 
kepalaku dengan minyak, Mzm. 23:5. 
Mereka mengurapi dengan minyak ba
nyak orang yang sakit, Mrk. 6:13. Biarlah 
para penatua berdoa atas dirinya, meng
urapinya dengan minyak, Yak. 5:13–15. 
Milikilah pelitamu yang terawat rapi dan 
menyala dan minyak bersamamu, A&P 
33:17 (Mat. 25:1–13). 
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MirYAM. Lihat juga Musa
Dalam Perjanjian Lama, kakak perem
puan Musa (Bil. 26:59).
Mengawasi peti yang terbuat dari pan
dan, Kel. 2:1–8. Memimpin para wanita 
dengan rebana, Kel. 15:20–21. Meng
gerutu terhadap Musa dan dihantam 
dengan penyakit kusta, kemudian disem
buhkan, Bil. 12:1–15 (Ul. 24:9). 

MiSKin. Lihat juga kesejahteraan; 
Persembahan; Puasa; rendah Hati, 
kerendahan Hati; Sedekah

Dalam tulisan suci, miskin dapat me
rujuk pada (1) orang yang tanpa harta 
benda materi yang dibutuhkan, misal
nya makanan, pakaian, dan tempat ber
lindung, atau (2) orang yang rendah hati 
dan tanpa kesombongan.
Miskin dalam harta benda materi: Janganlah 
engkau menutup tanganmu dari sauda
ramu yang miskin, ul. 15:7. Yang jahat 
dalam kesombongannya menganiaya 
yang miskin, Mzm. 10:2. Dia yang mem
beri kepada yang miskin tidak akan keku
rangan, Ams. 28:27. Bawalah yang miskin 
ke rumahmu, Yes. 58:6–7. Jika engkau 
mau menjadi sempurna, memberilah ke
pada yang miskin, Mat. 19:21 (Mrk. 10:21; 
Luk. 18:22). tidakkah allah telah memi
lih yang miskin dari dunia?, Yak. 2:5. ka
rena mereka kaya mereka meremehkan 
yang miskin, 2 ne. 9:30. Demi memper
tahankan pengampunan akan dosado
samu, berikan harta kekayaanmu kepada 
yang miskin, Mosia 4:26. Mereka mem
berikan harta kekayaan mereka kepada 
yang miskin, Alma 1:27. Jika kamu me
nolak yang miskin, doamu siasia, Alma 
34:28. Orangorang Nefi memiliki segala 
sesuatu secara bersama; tidak ada kaya 
dan miskin, 4 ne. 1:3. Engkau hendaknya 
mengingat yang miskin, A&P 42:30 (a&P 
52:40). Celakalah yang miskin yang ha
tinya tidak hancur, A&P 56:17–18. Yang 
miskin akan datang ke pernikahan anak 
Domba, A&P 58:6–11. Uskup mesti men
cari yang miskin, A&P 84:112. Hukum 
Injil mengatur pengurusan yang miskin, 

A&P 104:17–18. tidak ada yang miskin di 
antara mereka, Musa 7:18. 
Miskin di dalam roh: Lebih diberkatilah 
mereka yang merendahkan hati mereka 
tanpa dipaksa karena kemiskinan, Alma 
32:4–6, 12–16. Diberkatilah yang miskin 
di dalam roh yang datang kepadaku, 
3 ne. 12:3 (Mat. 5:3). Yang miskin dan 
lembut hati akan mendapatkan Injil di
khotbahkan kepada mereka, A&P 35:15. 

MiSSouri. Lihat Yerusalem Baru

MiSTeri ALLAh
Misteri allah adalah kebenaran rohani 
yang diketahui hanya melalui wahyu. 
allah mengungkapkan misterimisteri
Nya kepada mereka yang patuh pada 
Injil. Sebagian misteri allah masih akan 
diungkapkan.
Diberikan kepadamu untuk mengetahui 
misterimisteri kerajaan surga, Mat. 13:11. 
Walaupun aku memahami segala misteri 
dan tidak memiliki kasih amal, aku bu
kanlah apaapa, 1 Kor. 13:2. Nefi memiliki 
pengetahuan besar tentang misteri allah, 
1 ne. 1:1. Diberikanlah kepada banyak 
orang untuk mengetahui misterimisteri 
allah, Alma 12:9. kepada yang demikian 
diberikan untuk mengetahui misteri
misteri allah, Alma 26:22. Misterimisteri 
ini belumlah sepenuhnya disingkap
kan kepadaku, Alma 37:11. ada banyak 
misteri yang tak seorang pun tahu kecu
ali allah sendiri, Alma 40:3. Betapa be
sarnya misteri keallahan, A&P 19:10. Jika 
kamu meminta, kamu akan menerima 
wahyu dan mengetahui misterimisteri 
kerajaan, A&P 42:61, 65 (1 kor. 2:7, 11–14). 
Dia yang menaati perintahperintah akan 
diberikan misterimisteri kerajaan, A&P 
63:23. kepada mereka akan aku ung
kapkan segala misteri, A&P 76:7. Ima
mat yang lebih tinggi memegang kunci 
misterimisteri, A&P 84:19. Pada keda
tanganNya tuhan akan mengungkapkan 
segala sesuatu yang tersembunyi yang 
tak seorang pun tahu, A&P 101:32–33. 
Imamat Melkisedek adalah memiliki hak 
istimewa menerima misterimisteri kera
jaan, A&P 107:19. 
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MoAB. Lihat juga Lot
Sebuah negeri pada zaman Perjanjian 
Lama yang berlokasi di timur Laut Mati. 
Orangorang Moab adalah keturunan Lot 
dan berkerabat dengan bangsa Israel. 
Mereka berbicara dengan bahasa yang 
serupa dengan bahasa Ibrani. ada pepe
rangan yang terusmenerus antara orang
orang Moab dan bangsa Israel (Hak. 
3:12–30; 11:17; 2 Sam. 8:2; 2 raj. 3:6–27; 
2 taw. 20:1–25; Yes. 15).

MorALiTAS. Lihat kesucian; 
Pelanggaran Moral; Percabulan; 
Perzinaan

MorMon, nABi orAng nefi. 
Lihat juga kitab Mormon

Seorang nabi, jenderal militer, dan pe
nyimpan catatan orang Nefi dalam kitab 
Mormon. Mormon hidup kirakira tahun 
311–385 M (Morm. 1:2, 6; 6:5–6; 8:2–3). 
Dia adalah pemimpin militer selama se
bagian besar hidupnya, mulai usia lima 
belas tahun (Morm. 2:1–2; 3:8–12; 5:1; 
8:2–3). ama ron memberi petunjuk ke
pada Mormon untuk mempersiapkan 
dirinya untuk bertanggung jawab atas 
catatancatatan dan penyimpanan catatan 
(Morm. 1:2–5; 2:17–18). Setelah mencatat 
sejarah masa hidupnya sendiri, Mormon 
meringkas lempenganlempengan besar 
Nefi di atas lempenganlempengan Mor
mon. Dia belakangan memasrahkan ca
tatan sakral ini kepada putranya Moroni. 
Lempeng anlempengan ini adalah bagian 
catatan yang darinya Joseph Smith me
nerjemahkan kitab Mormon.
Kata-Kata Mormon: Sebuah kitab kecil da
lam kitab Mormon. Di antara katakata 
terakhir amaleki dalam kitab Omni dan 
katakata pertama dalam kitab Mosia, 
Mormon, editor semua catatan tersebut, 
membuat sisipan kecil ini. (Lihat “Pen
jelasan Singkat tentang kitab Mormon” 
pada bagian depan kitab Mormon.)
Kitab Mormon: Sebuah kitab terpisah di da
lam jilid tulisan suci yang dikenal sebagai 
kitab Mormon. Pasal 1–2 menceritakan 
tentang amaron, seorang nabi di antara 
orangorang Nefi, memberi petunjuk 

kepada Mormon kapan dan di mana 
memperoleh lempenganlempeng an ter
sebut. Juga, peperangan besar di mulai, 
dan tiga Orang Nefi diambil karena ke
jahatan orangorang. Pasal 3–4 mence
ritakan tentang Mormon menyerukan 
pertobatan kepada orangorang: tetapi 
mereka tidak lagi berperasaan, dan keja
hatan yang lebih besar meluas daripada 
yang pernah ada sebelumnya di Israel. 
Pasal 5–6 mencatat pertempuranpertem
puran terakhir antara orangorang Nefi 
dan orangorang Laman. Mormon tewas 
bersama dengan sebagian besar bangsa 
Nefi. Dalam pasal 7, sebelum kematian
nya, Mormon meminta kepada orang
orang—pada waktu itu dan pada waktu 
mendatang—untuk bertobat. Pasal 8–9 
mencatat bahwa akhirnya hanya putra 
Mormon, Moroni, yang tersisa. Dia men
catat pemandangan terakhir akan kema
tian dan pembantaian massal, termasuk 
akhir dari orangorang Nefi, dan menulis 
pesan kepada angkatanangkatan men
datang dan para pembaca catatan ini.

Moroni, PuTrA MorMon. Lihat 
juga kitab Mormon; Mormon, Nabi 
Orang Nefi

Nabi orang Nefi terakhir dalam kitab 
Mormon (kurang lebih tahun 421 M). te
pat sebelum kematian Mormon, dia me
nyerahkan sebuah catatan sejarah yang 
disebut lempenganlempengan Mor
mon kepada putranya Moroni (kkM 
1:1). Moroni menyelesaikan menyusun 
lempenganlempengan Mormon. Dia 
menambahkan pasal 8 dan 9 ke dalam 
kitab Mormon (Morm. 8:1). Dia mering
kas dan menyertakan kitab Eter (Eter 
1:1–2) dan menambahkan kitabnya sen
diri yang disebut kitab Moroni (Moro. 
1:1–4). Moroni memeteraikan lempeng
anlempengan itu dan menyembunyikan
nya di Bukit kumora (Morm. 8:14; Moro. 
10:2). Pada tahun 1823 Moroni diutus se
bagai makhluk yang dibangkitkan untuk 
meng ungkapkan kitab Mormon kepada 
Joseph Smith (JS—S 1:30–42, 45; a&P 
27:5). Dia memberi petunjuk kepada nabi 
yang muda tersebut tiap tahun dari tahun 
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1823 sampai tahun 1827 (JS—S 1:54) dan 
akhirnya menyerahkan lempenganlem
pengan itu kepadanya pada tahun 1827 
(JS—S 1:59). Setelah menuntaskan pe
nerjemahan Joseph Smith mengemba
likan lempenganlempengan tersebut 
kepada Moroni.
Kitab Moroni: kitab terakhir di dalam ki
tab Mormon. Itu ditulis oleh nabi orang 
Nefi terakhir, Moroni. Pasal 1–3 men
ceritakan tentang kehancuran terakhir 
orangorang Nefi, memberikan petunjuk 
tentang penganugerahan roh kudus dan 
imamat. Pasal 4–5 memerincikan cara 
yang tepat untuk melaksanakan sakra
men. Pasal 6 meringkas pekerjaan Gereja. 
Pasal 7–8 adalah khotbah tentang asas
asas pertama Injil, termasuk ajaranajar an 
oleh Mormon tentang iman, harapan, 
dan kasih amal serta tentang cara untuk 
menghakimi yang baik dan yang jahat 
(Moro. 7), dan penjelasan Mormon bahwa 
anakanak kecil hidup di dalam kristus 
dan tidak perlu baptisan (Moro. 8). Pasal 
9 menguraikan kebobrokan bangsa Nefi. 
Pasal 10 adalah pesan terakhir Moroni 
dan menyertakan cara untuk mengetahui 
kebenaran kitab Mormon (Moro. 10:3–5).

MoronihA, PuTrA PAngLiMA 
Moroni

Seorang komandan orang Nefi yang sa
leh dalam kitab Mormon (kirakira tahun 
60 SM).
Moroni memasrahkan pasukan kepada 
putranya Moroniha, Alma 62:43. Mere
but kembali kota Zarahemla, hel. 1:33. 
Membawa orangorang Laman pada per
tobatan dan memperoleh kembali kendali 
atas negeri itu, hel. 4:14–20. 

MoSiA, AYAh dAri BenYAMin. 
Lihat juga Benyamin, ayah dari 
Mosia; Zarahemla

Dalam kitab Mormon, seorang nabi orang 
Nefi yang dijadikan raja atas orangorang 
di Zarahemla.
Mosia diperingatkan untuk melarikan 
diri dari tanah Nefi, omni 1:12. Dia me
nemukan orangorang Zarahemla, omni 

1:14–15. Dia menyuruh orangorang 
Zarahemla diajar dalam bahasanya, 
omni 1:18. Dia ditetapkan menjadi raja 
bagi orangorang yang bersekutu, omni 
1:19. Putranya, Benyamin, memerintah 
setelah kematiannya, omni 1:23. 

MoSiA, PuTrA BenYAMin. Lihat 
juga Benyamin, ayah dari Mosia; 
PutraPutra Mosia

Seorang raja dan nabi orang Nefi yang 
saleh dalam kitab Mormon. Mosia meng
ikuti teladan saleh dari ayahnya (Mosia 
6:4–7). Dia menerjemahkan dua puluh 
empat lempengan emas yang memuat 
catatan tentang orangorang Yared (Mo
sia 28:17).
Kitab Mosia: Sebuah kitab dalam kitab 
Mormon. Pasal 1–6 memuat khotbah raja 
Benyamin yang penuh kekuatan kepada 
rakyatnya. roh tuhan menyentuh hati 
mereka dan orangorang insaf serta ti
dak lagi merasakan hasrat untuk melaku
kan yang jahat. Pasal 7–8 menceritakan 
seke lompok orang Nefi yang telah pergi 
untuk tinggal di antara orangorang 
Laman. Suatu kelompok pencarian diu
tus untuk menemukan mereka. amon, 
pemimpin kelompok pencarian itu, me
nemukan mereka dan mendapat tahu 
cerita tentang pencobaan mereka di ba
wah penindasan orang Laman. Pasal 9–24 
menguraikan penindasan itu dan bagai
mana para pemimpin mereka—Zenif, 
Nuh, dan Limhi—hidup di bawah orang
orang Laman. kematisyahidan nabi yang 
bernama abinadi juga dicatat. alma insaf 
saat pe ngadilan abinadi. Pasal 25–28 me
nuturkan kembali cerita tentang bagai
mana put ra alma dan keempat putra raja  
Mosia menjadi insaf. Dalam pasal 29 
raja Mosia merekomendasikan agar sis
tem para hakim menggantikan para raja. 
alma, putra alma dipilih sebagai hakim 
kepala yang pertama.

MuKJiZAT. Lihat juga Iman; tanda
Suatu peristiwa luar biasa disebabkan 
oleh kuasa allah. Mukjizat adalah un
sur penting dalam pekerjaan Yesus 
kristus. Itu mencakup penyembuhan, 
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memulihkan orang mati pada kehidupan, 
dan kebangkitan. Mukjizat adalah bagian 
dari Injil Yesus kristus. Iman perlu su
paya mukjizat dinyatakan (Mrk. 6:5–6; 
Morm. 9:10–20; Eter 12:12).
Bilamana Firaun akan berbicara, tunjuk
kan mukjizat, Kel. 7:9. tak seorang pun 
yang akan melakukan mukjizat dalam 
namaku dapat dengan ringan berbicara 
jahat tentangku, Mrk. 9:39. kana adalah 
tempat di mana Yesus melakukan muk
jizatNya yang pertama, Yoh. 2:11. aku 
adalah seorang allah mukjizat, 2 ne. 
27:23. kuasa allah mengerjakan mukji
zat, Alma 23:6. kristus dapat memper
lihatkan mukjizatmukjizat yang lebih 
besar kepada mereka di Benua amerika 
karena mereka memiliki iman yang besar, 
3 ne. 19:35. allah tidak berhenti men
jadi seorang allah mukjizat, Morm. 9:15. 
Janganlah menuntut mukjizat, kecuali 
tuhan akan memerintahkanmu, A&P 
24:13–14. kepada sebagian diberikan ka
runia untuk mengerjakan mukjizatmuk
jizat, A&P 46:21 (Moro. 10:12). 

MuLeK. Lihat juga Zedekia
Putra raja Zedekia dalam Perjanjian Lama 
(kurang lebih tahun 589 SM). alkitab men
catat bahwa seluruh putra Zedekia terbu
nuh (2 raj. 25:7), tetapi kitab Mormon 
mengklarifikasi bahwa Mulek selamat 
(Hel. 8:21).
Zarahemla adalah keturunan Mulek, Mo-
sia 25:2. Orangorang Mulek bergabung 
dengan orangorang Nefi, Mosia 25:13. 
tuhan membawa Mulek ke tanah utara, 
hel. 6:10. Semua putra Zedekia terbunuh 
kecuali Mulek, hel. 8:21. 

Murid. Lihat juga Insaf, keinsafan; 
kuk; OrangOrang kristen; rasul

Seorang pengikut Yesus kristus yang  
hidup menurut ajaranajaran kristus 
(a&P 41:5). Murid digunakan untuk 
menggambarkan Dua Belas rasul yang 
kristus panggil selama pelayanan fana
Nya (Mat. 10:1–4). Murid juga diguna
kan untuk menggambarkan dua belas 
orang yang Yesus pilih untuk memimpin  

GerejaNya di antara orangorang Nefi 
dan orangorang Laman (3 Ne. 19:4).
Meteraikanlah hukum itu di antara para 
muridku, Yes. 8:16. Jika kamu terus da
lam firmanku, maka kamu adalah mu
ridku, Yoh. 8:31. Mormon adalah murid 
Yesus kristus, 3 ne. 5:12–13. kamu adalah 
para muridku, 3 ne. 15:12. tiga orang 
murid tidak akan mengenyam kematian, 
3 ne. 28:4–10. Suara peringatan adalah 
melalui mulut para muridku, A&P 1:4. 
Para muridku akan berdiri di tempat
tempat kudus, A&P 45:32. Mereka yang 
tidak mengingat yang miskin, yang mem
butuhkan, yang sakit dan yang sengsara 
bukanlah muridku, A&P 52:40. Barang 
siapa tidak bersedia untuk menyerah
kan nyawanya bukanlah muridku, A&P 
103:27–28. 

Murid-Murid orAng nefi. 
Lihat tiga Murid Orang Nefi

Murni, KeMurniAn. Lihat 
juga Bersih dan tidak Bersih; 
Pengudusan

Bebas dari dosa atau kesalahan; tanpa 
salah. Seseorang menjadi murni ketika 
pikiran dan tindakannya bersih dalam 
setiap hal. Seseorang yang telah berbuat 
dosa dapat menjadi murni melalui iman 
kepada Yesus kristus, pertobatan, dan 
menerima tata caratata cara Injil.
Dia yang memiliki tangan yang bersih dan 
hati yang murni akan menerima berkat
berkat tuhan, Mzm. 24:3–5. Jadilah kamu 
bersih, yang menyandang bejana tuhan, 
Yes. 52:11 (a&P 133:4–5). Diber katilah 
yang murni hatinya, Mat. 5:8 (3 Ne. 12:8). 
Halhal apa pun yang murni, pikirkanlah 
akan halhal ini, flp. 4:8 (Pk 1:13). kamu 
semua yang murni hatinya, angkatlah ke
palamu dan terimalah firman allah yang 
menyenangkan, Yakub 3:2–3. Dapatkah 
kamu memandang kepada allah pada 
hari itu dengan hati yang murni dan ta
ngan yang bersih?, Alma 5:19. Menjadi 
murni dan tanpa noda di hadapan allah, 
mereka tidak dapat memandang dosa ke
cuali dengan kemuakan, Alma 13:12. Di
murnikan bahkan seperti kristus adalah 
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murni, Moro. 7:48 (Morm. 9:6). kristus 
akan mencadangkan bagi diriNya sua tu 
umat yang murni, A&P 43:14. tuhan me
merintahkan agar sebuah rumah diba
ngun di Sion di mana yang murni akan 
melihat allah, A&P 97:10–17. Inilah  
Sion—yang murni hatinya, A&P 97:21. 

MuSA. Lihat juga Harun, kakak 
LakiLaki Musa; Hukum 
Musa; Pentateus; Perubahan 
rupa—Perubahan rupa kristus; 
Sepuluh Perintah

Seorang nabi Perjanjian Lama yang me
mimpin bangsa Israel keluar dari per
budakan Mesir dan memberikan kepada 
mereka seperangkat hukum keagamaan, 
bermasyarakat, serta yang berhubungan 
dengan makanan sebagaimana diung
kapkan oleh allah.

Pelayanan Musa merentang melam
paui batas masa hidup fananya sendiri. 
Joseph Smith mengajarkan bahwa, ber
sama dengan Elia, dia datang ke Gunung 
Perubahan rupa dan melimpahkan kun
cikunci imamat ke atas Petrus, Yakobus, 
serta Yohanes (Mat. 17:3–4; Mrk. 9:4–9; 
Luk. 9:30; a&P 63:21).

Musa menampakkan diri kepada  
Joseph Smith dan Oliver Cowdery pada 
tanggal 3 april 1836, di dalam bait suci 
di kirtland, Ohio, dan menganugerah
kan ke atas diri mereka kuncikunci 
pengumpul an Israel (a&P 110:11).

Wahyu zaman akhir berbicara banyak 
mengenai Musa. Dia disebutsebut ke
rap kali dalam kitab Mormon, serta dari 
ajar an dan Perjanjian kita belajar tentang 
pelayanannya (a&P 84:20–26) dan bahwa 
dia menerima imamat dari ayah mertua
nya, Yitro (a&P 84:6).

Wahyu zaman akhir juga mengukuh
kan laporan dalam alkitab tentang pe
layanannya di antara anakanak Israel  
dan menandaskan kembali bahwa dia 
adalah penulis kelima kitab yang me
mulai Perjanjian Lama (1 Ne. 5:11; Musa 
1:40–41).
Diselamatkan oleh putri Firaun, Kel. 
2:1–10. Melarikan diri ke Midian, Kel. 

2:11–22. Malaikat tuhan menampakkan 
diri kepadanya dalam semak yang me
nyala, Kel. 3:1–15. Mengumumkan wabah 
yang akan datang ke atas orangorang 
Mesir, Kel. 7–11. tuhan memberlakukan 
Paskah, Kel. 12:1–30. Memimpin anak
anak Israel menyeberangi Laut Merah, 
Kel. 14:5–31. tuhan mengirim manna di 
gurun, Kel. 16. Memukul batu karang di 
Horeb dan air menyembur, Kel. 17:1–7. 
Harun dan Hur menopang tangannya 
sehingga Yosua berjaya atas amalek, 
Kel. 17:8–16. Yitro menasihatinya, Kel. 
18:13–26. Mempersiapkan orangorang 
bagi penampakan diri tuhan di atas Gu
nung Sinai, Kel. 19. tuhan mengungkap
kan Sepuluh Perintah kepadanya, Kel. 
20:1–17. Dia dan tujuh puluh penatua 
melihat allah, Kel. 24:9–11. Memecah 
lohloh kesaksian dan menghancurkan 
anak lembu emas, Kel. 32:19–20. Berbi
cara dengan allah berhadapan muka, 
Kel. 33:9–11. Menampakkan diri ketika 
Yesus diubah rupa, Mat. 17:1–13 (Mrk. 
9:2–13; Luk. 9:28–36). Marilah kita kuat 
seperti Musa, 1 ne. 4:2. kristus adalah 
nabi seperti Musa yang akan tuhan ang
kat, 1 ne. 22:20–21 (3 Ne. 20:23; Ul. 18:15). 
Memimpin Israel melalui wahyu, A&P 
8:3. terlihat di antara rohroh yang mulia, 
A&P 138:41. Melihat allah berhadapan 
muka, Musa 1:2, 31. Dalam kemiripan de
ngan anak tunggal, Musa 1:6, 13. Mesti 
menulis apa yang diungkapkan kepada
nya mengenai Penciptaan, Musa 2:1. 
Kitab Musa: Sebuah kitab dalam Mutia ra 
yang Sangat Berharga yang memuat  
terjemahan Joseph Smith yang diilhami 
tentang ketujuh pasal pertama dari 
kejadian.

Pasal 1 mencatat suatu penglihatan 
tatkala Musa melihat allah, yang meng
ungkapkan kepadanya seluruh rencana 
keselamatan. Pasal 2–5 adalah sebuah  
laporan tentang penciptaan dan kejatuh
 an manusia. Pasal 6–7 memuat suatu 
penglihatan tentang Henokh dan pela
yanannya di atas bumi. Pasal 8 memuat 
suatu penglihatan tentang Nuh dan air 
bah yang besar.
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Lima kitab Musa: Lihat kejadian; keluaran; 
kitab Imamat; Bilangan; Ulangan

kelima kitab pertama Perjanjian Lama 
dikenal sebagai kitabkitab Musa. Lem
penganlempengan kuningan yang Nefi 
ambil dari Laban memuat kitabkitab 
Musa (1 Ne. 5:11).
Nefi membacakan banyak hal yang tertu
lis dalam kitabkitab Musa, 1 ne. 19:23. 

MuSiK. Lihat juga Bernyanyi; 
Nyanyian Pujian

Melodi dan irama yang dinyanyikan dan 
dimainkan sejak masa awal alkitab un
tuk mengekspresikan sukacita, pujian, 
dan ibadat (2 Sam. 6:5). Itu dapat menjadi 
suatu bentuk doa. Mazmur mungkin di
nyanyikan dengan melodi sederhana dan 
diiringi dengan alatalat musik.
Miryam, kakak perempuan Harun dan 
Musa, mengambil rebana dan dia beserta 
para wanita menari, Kel. 15:20. Orang
orang Lewi yang adalah penyanyi memi
liki ceracap serta harpa dan seratus dua 
puluh imam meniup nafiri, 2 Taw. 5:12. 
Yesus dan Dua Belas menyanyikan nya
nyian pujian setelah Perjamuan Malam 
terakhir, Mat. 26:30. Saling mengajar dan 
memberilah petuah dalam mazmur dan 
nyanyian pujian dan nyanyian rohani, 
Kol. 3:16. apakah kamu telah merasakan 
untuk menyanyikan nyanyian kasih pe
nebusan? Alma 5:26. Jiwa allah senang 
akan nyanyian hati; ya, nyanyian orang 
saleh adalah sebuah doa, A&P 25:12. Pu
jilah tuhan dengan bernyanyi, dengan 
musik, dan dengan menari, A&P 136:28. 

MuTiArA YAng SAngAT 
BerhArgA. Lihat juga Joseph 
Smith, Jr.; kanon; tulisan Suci

kerajaan allah di atas bumi dipersama
kan dengan “mutiara yang sangat ber
harga” (Mat. 13:45–46).

Mutiara yang Sangat Berharga juga 
nama yang diberikan pada salah satu 
dari empat jilid tulisan suci yang dise
but “kitabkitab standar” Gereja Yesus 
kristus dari OrangOrang Suci Zaman 
akhir. Edisi pertama Mutiara yang Sangat 

Berharga diterbitkan pada tahun 1851 
dan memuat sebagian materi yang seka
rang ada dalam ajaran dan Perjanjian. 
Edisiedisi yang diterbitkan sejak tahun 
1902 memuat (1) cuplikancuplikan dari 
terjemahan Joseph Smith dari kejadian, 
disebut kitab Musa, dan dari Matius 24, 
disebut Joseph Smith—Matius; (2) terje
mahan Joseph Smith dari beberapa papi
rus Mesir yang dia dapatkan pada tahun 
1835, disebut kitab abraham; (3) cuplikan 
dari sejarah Joseph Smith tentang Gereja 
yang dia tulis pada tahun 1838, disebut 
Joseph Smith—Sejarah; serta (4) Pasal
Pasal kepercayaan, tiga belas pernyataan 
kepercayaan dan ajaran.

nAAMAn. Lihat juga Elisa
Dalam Perjanjian Lama, panglima dari 
pasukan raja aram. Dia juga penderi ta 
kusta. Melalui iman seorang hamba pe
rempuan orang Israel dia pergi ke Israel 
untuk menemui Nabi Elisa. Dia di
sembuhkan dari penyakit kusta dengan 
merendahkan hatinya dan mandi tujuh 
kali di dalam Sungai Yordan sesuai pe
tunjuk yang diberikan Nabi Elisa (2 raj. 
5:1–19; Luk. 4:27).

nABi. Lihat juga Nubuat; Pelihat; 
Presiden; Wahyu

Orang yang telah dipanggil oleh dan ber
bicara bagi allah. Sebagai orang utusan 
allah, nabi menerima perintah, nubuat, 
dan wahyu dari allah. tanggung jawab
nya adalah untuk menyingkapkan ke
hendak dan karakter sejati allah kepada 
umat manusia dan untuk memperlihat
kan arti urusanNya dengan mereka. 
Nabi mencela dosa dan meramalkan aki
batnya. Dia adalah pengkhotbah kebe
naran. Pada kesempatan tertentu, para 
nabi bisa diilhami untuk meramalkan 
masa depan demi manfaat umat manusia. 
tanggung jawab utamanya, meskipun 
demikian, adalah memberikan kesaksian 
tentang kristus. Presiden Gereja Yesus 
kristus dari OrangOrang Suci Zaman 
akhir adalah nabi allah di atas bumi de
wasa ini. anggota Presidensi Utama serta 
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Dua Belas rasul didukung sebagai nabi, 
pelihat, dan pewahyu.
Semoga allah berkehendak bahwa selu
ruh umat tuhan adalah nabi, Bil. 11:29. 
Jika ada seorang nabi, aku tuhan akan 
menyingkapkan diriku kepadanya da
lam suatu penglihatan, Bil. 12:6. tuhan 
bersaksi menentang Israel melalui semua 
nabi, 2 raj. 17:13 (2 taw. 36:15–16; Yer. 
7:25). aku menahbiskan engkau sebagai 
nabi bagi bangsabangsa, Yer. 1:5, 7. Dia 
mengungkapkan rahasiaNya kepada 
hambaNya, para nabi, Am. 3:7. Dia berfir
man melalui mulut para nabi kudusNya, 
Luk. 1:70 (kis. 3:21). Semua nabi bersaksi 
tentang kristus, Kis. 10:43. allah telah 
menetapkan para nabi di dalam Gereja, 
1 Kor. 12:28 (Ef. 4:11). Gereja dibangun 
di atas landasan para rasul dan nabi, 
ef. 2:19–20. Orangorang telah menolak 
perkataan para nabi, 1 ne. 3:17–18 (2 Ne. 
26:3). Melalui roh segala sesuatu dising
kapkan kepada para nabi, 1 ne. 22:1–2. 
kristus datang kepada orangorang Nefi 
untuk menggenapi semua yang telah Dia 
firmankan melalui mulut para nabi ku
dusNya, 3 ne. 1:13 (a&P 42:39). Mereka 
yang tidak mau mengindahkan perka
taan para nabi akan disingkirkan, A&P 
1:14. Mereka yang memercayai perkataan 
para nabi akan memperoleh kehidupan 
kekal, A&P 20:26. Perkataan nabi akan 
kamu terima, seolaholah dari mulutku 
sendiri, A&P 21:4–6. Wahyu dan perintah 
bagi Gereja datang hanya melalui orang 
yang ditetapkan, A&P 43:1–7. kewajiban 
Presiden adalah untuk mengetuai seluruh 
Gereja dan untuk menjadi seperti Musa, 
menjadi nabi, A&P 107:91–92. kami per
caya kepada nabi, PK 1:6. 

nABiAh. Lihat juga Nubuat
Seorang wanita yang telah menerima  
kesaksian tentang Yesus dan menikmati 
roh wahyu. Nabiah tidak memegang 
imamat atau kuncikuncinya. Walaupun  
hanya beberapa wanita dalam tulisan  
suci yang disebut nabiah, banyak yang 
bernubuat,  misalnya ribka, Hana, 
Elisabet, dan Maria.
Miryam disebut nabiah, Kel.  15:20. 

Debora disebut nabiah, hak. 4:4. Hulda 
disebut nabiah, 2 raj. 22:14 (2 taw. 34:22). 
Hana disebut nabiah, Luk. 2:36. 

nAfSu. Lihat juga Hawa Nafsu
Memiliki hasrat yang kuat secara tidak 
pantas untuk sesuatu.
Janganlah bernafsu terhadap kecantik
annya dalam hatimu, Ams. 6:25. Barang 
siapa memandang kepada seorang wa
nita sehingga bernafsu terhadapnya telah 
berbuat zina, Mat. 5:28 (3 Ne. 12:28). Para 
pria terbakar dalam nafsu mereka terha
dap satu sama lain, rm. 1:27. Menurut 
nafsu mereka sendiri mereka akan meng
himpun bagi diri mereka para pengajar, 
2 Tim. 4:3–4. Laban melihat harta milik 
kami dan bernafsu terhadapnya, 1 ne. 
3:25. Jangan lagi mengikuti nafsu ma
tamu, Alma 39:3–4, 9. Dia yang meman
dang kepada seorang wanita sehingga 
bernafsu terhadapnya akan menyangkal 
iman, A&P 42:23. Berhentilah dari se
gala hasratmu yang penuh nafsu, A&P 
88:121. 

nAfTALi. Lihat juga Israel; Yakub, 
Putra Ishak

Yang kelima dari dua belas putra Yakub 
dan anak kedua Bilha, hamba perempuan 
rahel (kej. 30:7–8). Naftali memiliki em
pat putra (1 taw. 7:13).
Suku Naftali: Berkat Yakub atas Naftali di
catat dalam kejadian 49:21. Berkat Musa 
atas suku tersebut dicatat dalam Ulangan 
33:23.

nAhuM
Seorang nabi Perjanjian Lama dari Galilea 
yang mencatat nubuatnubuatnya suatu 
masa antara tahun 642 dan 606 SM.
Kitab Nahum: Pasal 1 berbicara tentang 
pembakaran bumi pada kedatangan 
kedua dan tentang belas kasihan serta 
kuasa tuhan. Pasal 2 menceritakan ten
tang kehancuran Niniwe, yang adalah 
bayangan tentang apa yang akan datang 
pada zaman akhir. Pasal 3 melanjutkan 
meramalkan kehancuran Niniwe yang 
menyedihkan.
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nAMA gereJA. Lihat juga Gereja 
Yesus kristus; Gereja Yesus kristus 
dari OrangOrang Suci Zaman 
akhir; Orang Mormon

Dalam kitab Mormon, ketika Yesus 
kristus mengunjungi orangorang Nefi 
yang saleh tak lama setelah kebangkit
anNya, Dia berfirman bahwa gereja
Nya mesti menyandang namaNya (3 Ne. 
27:3–8). Pada zaman modern tuhan 
mengungkapkan nama Gereja adalah 
“Gereja Yesus kristus dari OrangOrang 
Suci Zaman akhir” (a&P 115:4).

nAoMi. Lihat juga rut
Dalam Perjanjian Lama, seorang wani ta 
saleh dan istri Elimelekh (rut 1– 4). 
Elimelekh dan Naomi membawa ke
luarga mereka ke Moab untuk melo
loskan diri dari bencana kelaparan. 
Setelah Elimelekh dan kedua putranya 
mati, Naomi kembali ke Betlehem ber
sama menantu perempuannya rut.

nASihAT. Lihat juga Nabi
Petuah, peringatan, advis, dan petunjuk 
dari tuhan dan para pemimpinNya yang 
ditahbiskan.
aku akan memberi engkau nasihat, Kel. 
18:19. allah akan membimbingku dengan 
nasihatNya, Mzm. 73:24. ketika tidak 
ada nasihat diberikan, jatuhlah bangsa, 
Ams. 11:14. Para orang Farisi dan ahli hu
kum taurat menolak nasihat allah, Luk. 
7:30. Menjadi terpelajar adalah baik jika 
mereka menyimak nasihat allah, 2 ne. 
9:29. Dengarkanlah nasihat dari Dia yang 
telah menahbiskanmu, A&P 78:2. Me
nerima nasihat dari dia yang telah aku 
tetapkan, A&P 108:1. Dia menginginkan 
untuk menegakkan nasihatnya alihalih 
nasihat yang telah aku tetapkan, A&P 
124:84. Menyimak nasihat hambaku 
Joseph, A&P 124:89. Jika siapa pun tidak 
mencari nasihatku, dia tidak akan me
miliki kuasa, A&P 136:19. 

nATAn. Lihat juga Daud
Seorang nabi Perjanjian Lama pada masa 
raja Daud. ketika Daud menawarkan un
tuk membangun bait suci bagi tuhan, 

tuhan memberi petunjuk kepada Natan 
untuk memberi tahu Daud dia tidak boleh 
membangunnya. Natan juga menghar
dik Daud karena menyebabkan kema
tian Uria, salah seorang pejuangnya, dan 
karena mengambil istri Uria, Batsyeba 
(2 Sam. 12:1–15; a&P 132:38–39). Zadok, 
bersama Natan, mengurapi putra Daud, 
Salomo sebagai raja (1 raj. 1:38–39, 45).

nATAnAeL. Lihat juga Bartolomeus
rasul kristus dan teman Filipus dalam 
Perjanjian Baru (Yoh. 1:45–51). Dia datang 
dari kana di Galilea (Yoh. 21:2). kristus 
berfirman bahwa Natanael adalah orang 
Israel tanpa tipu daya (Yoh. 1:47). Dia 
dan Bartolomeus secara umum dianggap 
sebagai orang yang sama (Mat. 10:3; Mrk. 
3:18; Luk. 6:14; Yoh. 1:43–45).

nAuvoo, iLLinoiS (AS)
Sebuah kota yang didirikan oleh para 
Orang Suci Zaman akhir pada tahun 1839 
di Negara Bagian Illinois. Itu berlokasi di 
Sungai Mississippi, hampir dua ratus mil 
ke hulu sungai tersebut dari St. Louis.

karena penganiayaan di Negara Ba
gian Missouri, para Orang Suci pindah 
kirakira dua ratus mil ke timur laut, me
nyeberangi Sungai Mississippi, dan ke 
Illinois, di mana mereka menemukan 
kondisi yang lebih berkenan. Pada akhir
nya, para Orang Suci membeli tanah di 
dekat kota Commerce yang belum ber
kembang. tanah ini sebetulnya adalah 
padang belantara berawa dengan ha
nya beberapa bangunan sederhana. Para 
Orang Suci mengeringkan tanah tersebut 
dan mendirikan rumahrumah. Joseph 
Smith memindahkan keluarganya ke da
lam sebuah rumah kayu gelondong yang 
kecil. Nama kota Commerce diubah men
jadi Nauvoo, menurut kata bahasa Ibrani 
untuk “indah.”

Beberapa bagian dari ajaran dan Per
janjian dicatat di Nauvoo (a&P 124–129, 
132, 135). Para Orang Suci diberi tahu 
untuk membangun sebuah bait suci 
di Nauvoo (a&P 124:26–27). Mereka 
membangun bait suci dan mengorgani
sasi pasakpasak Sion sebelum dihalau 
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dari rumahrumah mereka pada tahun 
1846. Sebagai akibat dari penganiayaan 
ini, para Orang Suci meninggalkan area  
tersebut dan mengadakan perjalanan  
mereka ke barat.

nAZAreT. Lihat juga Yesus kristus
Sebuah desa di antara bukitbukit di barat 
Danau Galilea. Nazaret adalah kediaman 
awal Yesus (Mat. 2:23). Yesus mengajar di 
dalam sinagoge di Nazaret, dan memak
lumkan bahwa Dia menggenapi nubuat 
dalam Yesaya 61:1–2 (Mat. 13:54–58; Mrk. 
6:1–6; Luk. 4:16–30).

neBuKAdneZAr. Lihat juga Babel; 
Daniel

Dalam Perjanjian Lama, raja Babilon 
(604 – 561  SM)  yang menundukkan 
Yehuda (2 raj. 24:1–4) dan mengepung 
Yerusalem (2 raj. 24:10–11). Nabi Lehi di
perintahkan untuk melarikan diri dari 
Yerusalem pada kirakira tahun 600 SM 
untuk menghindari dibawa tertawan ke 
Babilon (1 Ne. 1:4–13) ketika Nebukadne
zar membawa pergi raja Zedekia dan 
orangorang (2 raj. 25:1, 8–16, 20–22). 
Daniel menafsirkan mimpimimpi Nebu
kadnezar (Dan. 2; 4).

nefi, PuTrA heLAMAn. Lihat juga 
Helaman, Putra Helaman; Lehi, 
Misionaris Orang Nefi

Dalam kitab Mormon, seorang nabi dan 
misionaris orang Nefi yang hebat.
adalah putra yang lebih tua dari 
Helaman, hel. 3:21. Ditetapkan sebagai 
hakim kepala, hel. 3:37. Dia dan adiknya 
Lehi menginsafkan banyak orang Laman 
pada Injil, hel. 5:18–19. Dikelilingi oleh 
api dan dibebaskan dari tahanan, hel. 
5:20–52. Berdoa di atas menara taman
nya, hel. 7:6–10. Mengungkapkan pem
bunuhan hakim kepala, hel. 8:25–28; 
9:1–38. Diberi kuasa yang besar oleh 
tuhan, hel. 10:3–11. Meminta kepada 
tuhan untuk bencana kelaparan dan  
untuk akhir dari bencana kelaparan itu, 
hel. 11:3–18. 

nefi, PuTrA Lehi. Lihat juga Lehi, 
ayah dari Nefi; OrangOrang Nefi

Dalam kitab Mormon, putra yang saleh 
dari Lehi dan Saria (1 Ne. 1:1–4; 2:5). Nefi 
memiliki iman yang kuat pada firman  
allah (1 Ne. 3:7) dan menjadi nabi, pe
nyimpan catatan, dan pemimpin yang 
besar bagi umatnya.
Patuh dan berdoa dalam iman, 1 ne. 2:16. 
kembali ke Yerusalem untuk memper
oleh lempenganlempengan kuningan, 
1 ne. 3–4. kembali ke Yerusalem untuk 
membawa keluarga Ismael ke padang 
belantara, 1 ne. 7. Menerima pengli
hatan yang sama yang Lehi terima, 1 ne. 
10:17–22; 11. Melihat dalam penglihatan 
masa depan umatnya dan pemulihan In
jil, 1 ne. 12–13. Menafsirkan penglihatan 
akan pohon kehidupan, 1 ne. 15:21–36. 
Mematahkan busurnya tetapi melalui 
iman sanggup mendapatkan makanan, 
1 ne. 16:18–32. Membangun kapal dan 
berlayar ke tanah terjanjikan, 1 ne. 17–18. 
Orang Nefi dan orang Laman berpisah, 
2 ne. 5. Memberikan kesaksian terakhir, 
2 ne. 33. 
Kitab 1 Nefi: Pasal 1 sampai 18:8 sebagian 
besar berurusan dengan Nabi Lehi dan 
keluarganya meninggalkan Yerusalem. 
Mereka melakukan perjalanan melalui 
gurun gersang sampai mereka mencapai 
laut. 1 Nefi 18:9–23 menceritakan tentang 
pelayaran mereka ke tanah terjanjikan, 
sebagaimana diarahkan oleh tuhan, ter
lepas dari pemberontakan Laman dan 
Lemuel. Pasal 19–22 menceritakan tujuan 
Nefi untuk menyimpan catatancatatan 
(1 Ne. 6:1–6; 19:18)—untuk membujuk 
semua orang mengingat tuhan Pene
bus mereka. Dia mengutip Yesaya (1 Ne.  
20–21) dan menafsirkan pesanpesan  
Yesaya, dengan harapan agar semua 
orang boleh mengetahui Yesus kristus 
sebagai Juruselamat dan Penebus mereka 
(1 Ne. 22:12).
Kitab 2 Nefi: Pasal 1–4 memuat beberapa 
ajaran dan nubuat terakhir Lehi sebelum 
kematiannya, termasuk berkatberkat ke
pada para putranya dan keturunan mereka. 
Pasal 5 menjelaskan mengapa orangorang 
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Nefi memisahkan diri mereka dari orang
orang Laman. Orangorang Nefi memba
ngun sebuah bait suci, mengajarkan hukum 
Musa, dan menyimpan catatancatatan. 
Pasal 6–10 memuat katakata Yakub, adik 
Nefi. Yakub mengulas sejarah Yehuda dan 
bernubuat tentang Mesias, yang sebagian 
darinya diambil dari tulisantulisan Nabi 
Yesaya. Dalam pasal 11–33 Nefi mencatat 
kesaksiannya tentang kristus, kesaksian 
Yakub, nubuatnubuat tentang zaman ter
akhir, dan beberapa pasal dari kitab Yesaya 
dalam Perjanjian Lama.
Lempengan-Lempengan Nefi: Lihat Lem
penganLempengan

nefi, PuTrA nefi, PuTrA 
heLAMAn. Lihat juga Murid; 
Nefi, Putra Helaman

Salah seorang dari dua belas murid orang 
Nefi yang dipilih oleh Yesus kristus yang 
bangkit dalam kitab Mormon (3 Ne. 1:2–3; 
19:4). Nabi ini berdoa dengan amat kuat  
kepada tuhan demi kepentingan umatnya. 
Nefi mendengar suara tuhan (3 Ne. 1:11–
14). Nefi juga dikunjungi oleh malaikat, 
mengusir iblis, menghidupkan kembali 
saudaranya dari yang mati, dan membe
rikan kesaksian yang tidak dapat tidak 
dipercaya (3 Ne. 7:15–19; 19:4). Nefi me
nyimpan catatan tulisan suci (3 Ne. 1:2–3).
Kitab 3 Nefi: Sebuah kitab yang ditulis 
oleh Nefi, putra Nefi, dalam kitab Mor
mon. Pasal 1–10 memperlihatkan pengge
napan nubuatnubuat tentang kedatangan 
tuhan. tanda kelahiran kristus diberikan; 
orangorang bertobat; tetapi kemudian 
mereka kembali pada kejahatan. akhir
nya angin ribut, gempa bumi, badai ganas, 
dan kehancuran hebat menandai kematian 
kristus. Pasal 11–28 mencatat kedatang an 
kristus ke Benua amerika. Ini adalah ba
gian pokok dari kitab 3 Nefi. Banyak dari 
firman kristus serupa dengan khotbah
Nya yang tercatat dalam alkitab (con
tohnya, Mat. 5–7 dan 3 Ne. 12–14). Pasal 
29–30 adalah perkataan Mormon kepada 
bangsabangsa zaman akhir.
Kitab 4 Nefi: kitab ini memiliki hanya em
pat puluh sembilan ayat, kesemuanya 

dalam satu pasal, namun itu meliputi 
hampir tiga ratus tahun sejarah orang 
Nefi (34–321 M). Beberapa angkatan pe
nulis, termasuk Nefi, memberi kontribusi 
pada catatan tersebut. ayat 1–19 mence
ritakan bahwa setelah kunjungan kristus 
yang bangkit seluruh orang Nefi dan 
orang Laman diinsafkan pada Injil. ke
damaian, kasih, dan kerukunan berkuasa. 
tiga murid orang Nefi, yang telah kristus 
perkenankan untuk tetap tinggal di atas 
bumi sampai kedatangan keduaNya 
(3 Ne. 28:4–9), melayani orangorang. 
Nefi meninggalkan catatan kepada put
ranya amos. ayat 19–47 adalah catatan 
tentang pelayanan amos (84 tahun) dan 
pelayanan putranya amos (112 tahun). 
Pada tahun 201 M, kesombongan mulai 
menyebabkan persoalan di antara orang
orang, yang memisahkan diri mereka ke 
dalam golongangolongan dan memulai 
gerejagereja palsu untuk memperoleh 
keuntungan (4 Ne. 1:24–34).

ayatayat terakhir dari 4 Nefi memper
lihatkan bahwa orangorang telah kem
bali lagi pada kejahatan (4 Ne. 1:35–49). 
Pada tahun 305 M, amos putra amos 
mati dan saudara lakilakinya amaron 
menyembunyikan semua catatan sak
ral itu untuk penyimpanan yang aman. 
ama ron belakangan memercayakan ca
tatancatatan tersebut kepada Mormon, 
yang mencatat banyak peristiwa tentang 
masa hidupnya sendiri dan kemudian 
meringkasnya (Morm. 1:2–4).

neheMiA
Seorang bangsawan Israel di Babilon 
dalam Perjanjian Lama (bisa jadi orang 
Lewi atau dari suku Yehuda) yang me
megang jabatan pembawa cawan di si
dang balairung artahsasta, dari siapa dia 
mendapatkan kewenangan rajani yang 
mewenangkannya untuk membangun 
kembali temboktembok Yerusalem.
Kitab Nehemia: kitab ini adalah kelanjutan 
kitab Ezra. Itu memuat laporan tentang 
kemajuan dan kesulitan pekerjaan di 
Yerusalem menyusul kembalinya orang
orang Yahudi dari penawanan Babilon. Pa
sal 1–7 menceritakan tentang kunjungan 
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pertama Nehemia ke Yerusalem dan pem
bangunan kembali temboktembok kota, 
terlepas dari pertentangan yang hebat. 
Pasal 8–10 menguraikan reformasi kea
gamaan dan sosial yang Nehemia coba 
untuk implementasikan. Pasal 11–13 
memberikan daftar nama dari mere ka 
yang layak dan memberikan laporan ten
tang pendedikasian tembok tersebut. ayat 
4–31 dari pasal 13 mencatat kunjungan 
kedua oleh Nehemia ke Yerusalem setelah 
pergi selama dua belas tahun.

nehor. Lihat juga antikristus; 
Penipuan Imam

Seorang pria jahat dalam kitab Mor
mon. Nehor adalah salah seorang dari 
yang pertama mempraktikkan penipuan 
imam di antara orangorang Nefi. Sete
lah me ngajarkan ajaran palsu dan mem
bunuh Gideon, Nehor dieksekusi karena 
tindak an kejahatannya (alma 1). Para 
pengikut Nehor melanjutkan praktik dan 
ajaran jahatnya lama setelah Nehor mati.
alma dan amulek ditahan oleh seorang 
hakim menurut aturan Nehor, Alma 
14:14–18. Mereka adalah penganut Nehor 
yang dibunuh, Alma 16:11. Banyak orang 
adalah menurut aturan kaum Nehor, 
Alma 21:4. Jumlah terbesar dari mereka 
yang membunuh saudarasaudara me
reka adalah menurut aturan kaum Nehor, 
Alma 24:28. 

nerAKA. Lihat juga Iblis; kematian 
rohani; Laknat; Putra kebinasaan

Wahyu zaman akhir berbicara tentang 
neraka setidaknya dalam dua pengertian. 
Pertama, itu adalah tempat tinggal se
mentara di dunia roh bagi mereka yang 
tidak patuh dalam kefanaan. Dalam pe
ngertian ini, neraka memiliki suatu akhir. 
rohroh di sana akan diajari Injil, dan 
suatu saat menyusul pertobatan mereka, 
mere ka akan dibangkitkan pada suatu 
tingkat kemuliaan yang untuknya mereka 
layak. Mereka yang tidak mau bertobat, 
walaupun demikian bukanlah putra ke
binasaan, akan tetap tinggal di neraka se
panjang Milenium. Setelah ribuan tahun 
siksaan ini, mereka akan dibangkitkan 

pada kemuliaan telestial (a&P 76:81–86; 
88:100–101).

kedua, itu adalah lokasi permanen 
bagi mereka yang tidak ditebus melalui 
pendamaian Yesus kristus. Dalam pe
ngertian ini, neraka adalah permanen. 
Itu adalah untuk mereka yang ditemukan 
“masih kotor” (a&P 88:35, 102). Inilah 
tempat di mana Setan, para malaikatnya, 
dan para putra kebinasaan—mereka yang 
telah menyangkal Putra setelah Bapa 
mengungkapkanNya—akan berdiam se
cara kekal (a&P 76:43–46).

tulisan suci kadangkadang merujuk 
pada neraka sebagai kegelapan luar.
Jiwa Daud tidak akan ditinggalkan di da
lam neraka, Mzm. 16:10 (Mzm. 86:13). 
Pergilah ke dalam neraka, ke dalam api 
itu yang tidak akan pernah terpadam
kan, Mrk. 9:43 (Mosia 2:38). Orang kaya 
itu di dalam neraka mengangkat mata
nya, sedang dalam siksaan, Luk. 16:22–23 
(a&P 104:18). kematian dan neraka me
nyerahkan orangorang mati, Why. 20:13. 
ada suatu tempat dipersiapkan, ya, bah
kan neraka yang menyeramkan itu, 1 ne. 
15:35. kehendak daging memberikan roh 
iblis kuasa untuk membawa kita turun ke 
neraka, 2 ne. 2:29. kristus mempersiap
kan jalan bagi pembebasan kita dari ke
matian dan neraka, 2 ne. 9:10–12. Mereka 
yang tetap kotor pergi ke dalam siksaan 
abadi, 2 ne. 9:16. Iblis mengakali jiwa me
reka dan menuntun mereka pergi dengan 
hatihati turun ke neraka, 2 ne. 28:21. 
Yesus telah menebus jiwaku dari neraka, 
2 ne. 33:6. Lepaskan dirimu dari rasa sa
kit neraka, Yakub 3:11. Dibawa tertawan 
oleh iblis dan dituntun oleh kehendak
nya ke kehancuran adalah rantai neraka, 
Alma 12:11. Yang jahat dicampakkan ke 
dalam kegelapan luar sampai waktu ke
bangkitan mereka, Alma 40:13–14. Yang 
kotor akan lebih sengsara berdiam ber
sama allah daripada berdiam di neraka, 
Morm. 9:4. Hukuman yang diberikan 
dari tanganku adalah hukuman tanpa 
akhir, A&P 19:10–12. Neraka adalah tem
pat yang dipersiapkan bagi iblis dan para 
malaikatnya, A&P 29:37–38. Mereka yang 
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mengakui allah dibebaskan dari kema
tian dan rantai neraka, A&P 138:23. 

neWeL K. WhiTneY
Pemimpin awal di dalam Gereja yang di
pulihkan. Newel k. Whitney adalah us
kup di kirtland, Ohio (amerika Seri kat), 
dan belakangan melayani sebagai Uskup 
ketua Gereja (a&P 72:1–8; 104; 117).

niKodeMuS. Lihat juga 
OrangOrang Farisi

Dalam Perjanjian Baru, seorang penguasa 
yang saleh dari orang Yahudi (mungkin 
dari Sanhedrin) dan orang Farisi (Yoh. 
3:1).
Dia berbicara dengan Yesus pada malam 
hari, Yoh. 3:1–21. Dia membela kristus ter
hadap orangorang Farisi, Yoh. 7:50–53. 
Dia membawa rempahrempah pada pe
nguburan Yesus, Yoh. 19:39–40. 

niniWe. Lihat juga asiria; Yunus
Dalam Perjanjian Lama, ibu kota asiria 
dan selama lebih dua ratus tahun adalah 
pusat perniagaan besar di tepi timur Su
ngai tigris. Itu jatuh pada keruntuhan ke
rajaan asiria, tahun 606 SM.
Sanherib, raja asiria, tinggal di Niniwe, 
2 raj. 19:36. Yunus diutus untuk me
manggil kota itu pada pertobatan, Yun. 
1:1–2 (Yun. 3:1–4). Orangorang Niniwe 
bertobat, Yun. 3:5–10. kristus mengguna
kan Niniwe sebagai contoh tentang per
tobatan di hadapan orangorang Yahudi, 
Mat. 12:41. 

nuBuAT. Lihat juga Nabi; Nabiah; 
Pelihat; Wahyu

Nubuat terdiri dari kata atau tulisan yang 
diilhami secara ilahi, yang seseorang 
teri ma melalui wahyu dari roh kudus.  
kesaksian tentang Yesus adalah roh nu
buat (Why. 19:10). Nubuat bisa berkaitan  
dengan waktu lalu, sekarang, atau men
datang. ketika seseorang bernubuat,  
dia berbicara atau menulis apa yang  
allah inginkan untuk dia ketahui, demi 
kebaikannya sendiri atau kebaikan orang 
lain. Para individu bisa menerima nu

buat atau wahyu bagi kehidupan mereka 
sendiri.
Semoga allah berkehendak bahwa selu
ruh umat tuhan adalah nabi, Bil. 11:29. 
Para putra dan putrimu akan bernubuat, 
Yl. 2:28 (kis. 2:17–18). Dia mengungkap
kan rahasiaNya kepada hambaNya, 
para nabi, Am. 3:7. tidak ada nubuat tu
lisan suci yang adalah dari penafsiran 
pribadi, 2 Ptr. 1:20. Orangorang Nefi 
memperoleh banyak wahyu dan roh nu
buat, Yakub 4:6, 13. alma dan amulek 
mengetahui maksud hati Zezrom mela
lui roh nubuat, Alma 12:7. Celakalah dia 
yang berkata tuhan tidak lagi bekerja 
melalui nubuat, 3 ne. 29:6. Selidikilah 
nubuatnubuat Yesaya, Morm. 8:23. Nu
buatnubuat semuanya akan digenapi, 
A&P 1:37–38. Orang mesti dipanggil oleh 
allah melalui nubuat, PK 1:5. 

nuh, BAPA BAngSA dALAM 
ALKiTAB. Lihat juga air Bah 
pada Masa Nuh; Bahtera; Gabriel; 
Pelangi

Dalam Perjanjian Lama, putra Lamekh 
dan bapa bangsa kesepuluh dari adam 
(kej. 5:29–32). Dia bersaksi tentang 
kristus dan mengkhotbahkan pertobat an 
kepada angkatan yang jahat. ketika 
orangorang menolak pesannya, allah 
memerintahkan dia untuk membangun 
sebuah bahtera untuk menampung kelu
arganya dan segala hewan ketika bumi 
dilanda air bah untuk menghancurkan 
yang jahat (kej. 6:13–22; Musa 8:16–30). 
Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa 
Nuh adalah malaikat Gabriel dan yang 
berikutnya setelah adam dalam meme
gang kuncikunci keselamatan.
Dia dan para putranya Yafet, Sem, dan 
Ham, dan istriistri mereka diselamat
kan ketika mereka membangun bahtera 
atas perintah allah, Kej. 6–8 (Ibr. 11:7; 
1 Ptr. 3:20). tuhan memperbarui perjan
jian yang telah Dia buat bersama Henokh 
dengan Nuh, Kej. 9:1–17 (Musa 7:49–52; 
tJS, kej. 9:15, 21–25). Nuh ditahbiskan 
pada imamat ketika dia berumur sepu
luh tahun oleh Metusalah, A&P 107:52. 
Orangorang mencoba untuk mengambil 



139 Omni

nyawanya, tetapi kuasa allah menye
lamatkannya, Musa 8:18. Dia menjadi 
pengkhotbah kebenaran dan mengajar
kan Injil Yesus kristus, Musa 8:19, 23–24 
(2 Ptr. 2:5). 

nuh, PuTrA Zenif
Seorang raja yang jahat dalam kitab Mor
mon. Dia memerintah atas sekelompok 
orang Nefi di tanah Nefi.
Nuh berbuat banyak dosa, Mosia 11:1–15. 
Dia menitahkan agar Nabi abinadi dibu
nuh, Mosia 13:1 (Mosia 17:1, 5–20). Nuh 
dibakar sampai mati, Mosia 19:20. 

nYAnYiAn PuJiAn. Lihat juga 
Bernyanyi; Musik

Nyanyian pujian bagi allah.
Suatu nyanyian pujian dinyanyikan oleh 
Dua Belas rasul sebelum tuhan pergi ke 
Getsemani, Mat. 26:30. tuhan memang
gil Emma Smith untuk membuat seleksi 
nyanyian pujian yang sakral, A&P 25:11. 
Nyanyian orang saleh adalah doa bagi 
ku, dan akan dijawab dengan berkat ke 
atas kepala mereka, A&P 25:12. Pujilah 
tuhan dengan bernyanyi dan dengan 
musik, A&P 136:28. 

oBAJA
Seorang nabi Perjanjian Lama yang mera
malkan kepunahan Edom. Dia bernubuat 
mungkin pada masa pemerintahan Yoram  
(848–844 SM) atau pada saat penyerbuan 
Babilon pada tahun 586 SM.
Kitab Obaja: Sebuah kitab dalam Perjan
jian Lama. Itu hanya memiliki satu pa
sal. Di dalamnya, Obaja menulis tentang 
keruntuhan Edom dan bernubuat bahwa 
para penyelamat akan berdiri di atas  
Gunung Sion.

oBed. Lihat juga Boas; rut
Dalam Perjanjian Lama, putra Boas dan 
rut serta ayah dari Isai, yang menjadi 
ayah dari raja Daud (rut 4:13–17, 21–22).

oLiver CoWderY
Penatua kedua dari Gereja yang dipulih
kan dan salah seorang dari tiga Saksi 

akan asal usul dan kebenaran ilahi kitab 
Mormon. Dia bertindak sebagai tenaga 
penulis sementara Joseph Smith menerje
mahkan kitab Mormon dari lempengan
lempengan emas (JS—S 1:66–68).
Menerima suatu kesaksian tentang ke
benaran penerjemahan kitab Mormon, 
A&P  6:17, 22–24. Ditahbiskan oleh 
Yohanes Pembaptis, A&P 13 (a&P 27:8; 
JS—S 1:68–73, lihat catatan pada ayat 71). 
Setelah kamu mendapatkan iman dan te
lah melihatnya dengan matamu, kamu 
akan bersaksi bahwa kamu telah melihat
nya, A&P 17:3, 5. aku telah menyatakan 
kepadamu, melalui rohku, bahwa apa 
yang telah kamu tuliskan adalah benar, 
A&P 18:2. Ditetapkan dan ditahbiskan se
bagai salah seorang petugas pengawasan 
atas wahyuwahyu, A&P 70:3. Mene
rima kuncikunci imamat bersama Joseph 
Smith, A&P 110. 

oMegA. Lihat alfa dan Omega; 
Yesus kristus

oMner. Lihat juga Mosia, Putra 
Benyamin; PutraPutra Mosia

Dalam kitab Mormon, putra raja Mosia. 
Omner pergi bersama saudarasaudara
nya untuk berkhotbah kepada orang
orang Laman (Mosia 27:8–11, 34–37; 
28:1–9).

oMni
Penyimpan catatan orang Nefi dalam 
kitab Mormon yang menulis kirakira  
tahun 361 SM (Yarom 1:15; Omni 1:1–3).
Kitab Omni: Sebuah kitab yang diterje
mahkan dari lempenganlempengan 
kecil Nefi dalam kitab Mormon. kitab 
tersebut hanya memiliki satu pasal, yang 
memuat laporan tentang peperangan di 
antara orangorang Nefi dan orangorang 
Laman. Omni hanya menulis tiga ayat 
pertama dari kitab itu. Lempenganlem
pengan itu kemudian diserahkan bergi
liran kepada amaron, kemis, abinadom, 
dan akhirnya amaleki. amaleki menye
rahkan lempenganlempengan tersebut 
kepada raja Benyamin, raja Zarahemla.
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orAng KAnAAn. Lihat kanaan

orAng MorMon. Lihat juga 
Gereja Yesus kristus; Gereja Yesus 
kristus dari OrangOrang Suci 
Zaman akhir

Julukan Mormon diciptakan oleh orang 
yang bukan anggota Gereja untuk me
rujuk kepada anggota Gereja Yesus 
kristus dari OrangOrang Suci Zaman 
akhir. Nama tersebut datang dari kitab 
tulisan suci sakral yang disusun oleh nabi 
zaman dahulu Mormon dan berjudul ki
tab Mormon. Nama yang diberikan oleh 
tuhan yang dengannya anggota Gereja 
akan dikenal adalah “Orang Suci.” Nama 
Gereja yang benar adalah Gereja Yesus 
kristus dari OrangOrang Suci Zaman 
akhir.

orAng SuCi. Lihat juga Gereja 
Yesus kristus; Gereja Yesus kristus 
dari OrangOrang Suci Zaman 
akhir; OrangOrang kristen

anggota setia dari Gereja Yesus kristus.
kumpulkanlah para Orang Suciku ber
sama kepadaku, Mzm. 50:5. Saulus me
lakukan banyak kejahatan terhadap para 
Orang Suci di Yerusalem, Kis. 9:1–21. 
Petrus datang juga kepada para Orang 
Suci yang berdiam di Lida, Kis. 9:32. ka
sih karunia dan damai kepada semua 
orang yang berada di roma, dipanggil 
untuk menjadi para Orang Suci, rm. 1:7. 
kamu adalah sesama warga bersama 
para Orang Suci, ef. 2:19–21. aku melihat 
Gereja anak Domba, yang adalah para 
Orang Suci allah, 1 ne. 14:12. Manusia 
alami adalah musuh bagi allah kecuali 
dia menjadi Orang Suci melalui penda
maian kristus, Mosia 3:19. aku, tuhan, 
telah memberkati tanah itu untuk peng
gunaan para Orang Suciku, A&P 61:17. 
Setan memicu perang terhadap para 
Orang Suci allah, A&P 76:28–29. Beker
jalah dengan tekun untuk mempersiap
kan para Orang Suci bagi penghakiman 
yang akan datang, A&P 88:84–85. Para 
Orang Suci hendaknya memberikan harta 
kekayaan mereka kepada yang miskin 
dan sengsara, A&P 105:3. Jabatanjabatan 

di atas telah aku berikan untuk peker
jaan pelayanan dan penyempurnaan para 
Orang Suciku, A&P 124:143 (Ef. 4:12). 

orAng TuA. Lihat juga ayah; Ibu
ayah dan ibu. Suami dan istri yang layak 
yang telah secara tepat dimeteraikan da
lam pernikahan di dalam bait suci allah 
boleh memenuhi peran mereka sebagai 
orang tua sepanjang kekekalan.
anakanak, patuhilah orang tuamu, ef. 
6:1–3 (kol. 3:20). adam dan Hawa adalah 
orang tua pertama kita, 1 ne. 5:11. ku
tukan boleh berada di atas kepala orang 
tuamu, 2 ne. 4:6. ajarilah para orang tua 
bahwa mereka mesti bertobat dan dibap
tis, Moro. 8:10. Orang tua diperintahkan 
untuk mengajarkan Injil kepada anak
anak mereka, A&P 68:25. Semua anak 
memiliki tuntutan hak atas orang tua 
mereka, A&P 83:4. Dosadosa orang tua 
tidak dapat dipertanggungjawabkan ke 
atas kepala anakanak, Musa 6:54. 

orAng-orAng AMALeK
Suatu suku bangsa arab yang tinggal di 
Gurun Paran antara araba dan Medi
terania. Mereka secara terusmenerus 
berperang dengan orangorang Ibrani 
dari zaman Musa (kel. 17:8) hingga Saul 
dan Daud (1 Sam. 15; 27:8; 30; 2 Sam. 
8:11–12).

orAng-orAng AMALeKi
Suatu kelompok pemurtad orang Nefi 
yang memimpin orangorang Laman 
untuk bertempur melawan orangorang 
Nefi (alma 21–24, 43).

orAng-orAng AMLiSi. Lihat 
amlisi

orAng-orAng AnTi-nefi-Lehi. 
Lihat juga amon, Putra Mosia; 
PutraPutra Helaman; PutraPutra 
Mosia

Dalam kitab Mormon, nama yang dibe
rikan kepada orangorang Laman yang 
diinsafkan oleh para putra Mosia. Sete
lah keinsafan mereka, orangorang ini, 
yang disebut orangorang amon, setia 
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sepanjang hidup mereka (alma 23:4–7, 
16–17; 27:20–27).
Mereka mengambil nama orangorang 
antiNefiLehi, Alma 23:16–17; 24:1.  
Mereka menolak menumpahkan darah 
dan mengubur senjata mereka, Alma 
24:6–19. Para putra mereka bersiap untuk 
perang dan memilih Helaman sebagai 
pemimpin mereka, Alma 53:16–19; 56–58 
(para putra ini juga dikenal sebagai 2.000 
pejuang teruna). 

orAng-orAng BuKAn iSrAeL
Sebagaimana digunakan dalam tulisan 
suci, orang-orang bukan Israel memiliki 
beberapa arti. kadangkadang itu me
nandakan orangorang bukan dari garis 
keturunan Israel, kadangkadang orang
orang bukan dari garis keturunan Yahudi, 
dan kadangkadang bangsabangsa yang 
tanpa Injil, meskipun mungkin ada seba
gian darah Israel di antara orangorang 
tersebut. Penggunaan yang terakhir ini 
khususnya mencirikan kata tersebut  
sebagaimana digunakan dalam kitab 
Mormon serta ajaran dan Perjanjian.
Bangsa Israel tidak boleh menikahi orang
orang bukan Israel, ul. 7:1–3. tuhan akan 
datang untuk menjadi terang bagi orang
orang bukan Israel, Yes. 42:6. Petrus dipe
rintahkan untuk membawa Injil kepada 
orangorang bukan Israel, Kis. 10:9–48. 
allah juga memberikan pertobatan ke
pada orangorang bukan Israel, Kis. 11:18. 
kita dibaptis ke dalam satu gereja, apakah 
kita orangorang Yahudi atau orangorang 
bukan Israel, 1 Kor. 12:13. Orangorang 
bukan Israel hendaknya menjadi sesama 
ahli waris di dalam kristus melalui In
jil, ef. 3:6. kitab Mormon ditulis untuk 
orangorang bukan Israel, halaman ju
dul kitab Mormon (Morm. 3:17). Seorang 
pria di antara orangorang bukan Israel 
pergi di atas perairan, 1 ne. 13:12. kitab
kitab lain datang dari orangorang bu
kan Israel, 1 ne. 13:39. kegenapan Injil 
akan datang kepada orangorang bukan 
Israel, 1 ne. 15:13 (3 Ne. 16:7; a&P 20:9).  
tanah ini akan menjadi suatu tanah ke
merdekaan bagi orangorang bukan 
Israel, 2 ne. 10:11. Orangorang bukan 

Israel adalah suatu keserupaan dengan 
pohon zaitun liar, Yakub 5. Injil akan tam
pil pada zaman orangorang bukan Israel, 
A&P 45:28 (a&P 19:27). Firman akan di
sebarluaskan ke ujungujung bumi, ke
pada orangorang bukan Israel terlebih 
dahulu, dan kemudian kepada orang
orang Yahudi, A&P 90:8–10. tujuh Puluh 
mesti menjadi saksi khusus bagi orang
orang bukan Israel, A&P 107:25. Utuslah 
para penatua gerejaku untuk meminta 
kepada segala bangsa, terlebih dahulu 
kepada orangorang bukan Israel, dan 
kemudian kepada orangorang Yahudi, 
A&P 133:8. 

orAng-orAng fAriSi. Lihat juga 
OrangOrang Yahudi

Dalam Perjanjian Baru, suatu kelom
pok keagamaan di antara orangorang 
Yahudi yang namanya memberi kesan 
terpisah atau tersendiri. Orangorang 
Farisi menyombongkan diri mereka ka
rena ketatnya menaati hukum Musa dan 
menghindari apa pun yang berhubungan 
dengan orangorang bukan Israel. Mere ka 
percaya pada kehidupan setelah kema
tian, kebangkitan, serta keberadaan para 
malaikat dan roh. Mereka percaya bahwa 
hukum lisan dan tradisi adalah setara 
pentingnya dengan hukumhukum ter
tulis. ajaranajaran mereka membatasi 
agama pada ketaatan akan peraturanper
aturan dan mendorong kesombongan ro
hani. Mereka menyebabkan banyak orang 
Yahudi meragukan kristus dan InjilNya. 
tuhan mencela orangorang Farisi dan 
pekerjaan mereka dalam Matius 23; Mrk. 
7:1–23; serta Luk. 11:37–44.

orAng-orAng fiLiSTin
Dalam Perjanjian Lama, suatu suku yang 
aslinya datang dari kaftor (am. 9:7) dan 
menduduki dataran rendah yang subur di 
pesisir Mediterania dari Yafo sampai gu
run Mesir sebelum masa abraham (kej. 
21:32). Selama banyak tahun ada pergo
lakan militer antara orangorang Filistin 
dan orangorang Israel. Pada akhirnya 
Palestina, nama teritorial Filistin, men
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jadi sebutan yang lazim untuk seluruh 
tanah Suci.
Israel berada dalam penawanan orang
orang Filistin selama empat puluh tahun, 
hak. 13:1. Simson memerangi orang
orang Filistin, hak. 13–16. Goliat ada
lah seorang Filistin dari Gat, 1 Sam. 17. 
Daud mengalahkan orangorang Filistin, 
1 Sam. 19:8. 

orAng-orAng KriSTen. Lihat 
Murid; Orang Suci

Nama yang diberikan kepada yang per
caya kepada Yesus kristus. Walaupun 
istilah ini secara umum digunakan di se
luruh dunia, tuhan telah menunjuk peng
ikut kristus sejati sebagai Orang Suci 
(kis. 9:13, 32, 41; 1 kor. 1:2; a&P 115:4).
Para murid disebut orang kristen, Kis. 
11:26. Jika siapa pun menderita seba
gai seorang kristen, janganlah dia malu, 
1 Ptr. 4:16. karena perjanjian kamu akan 
disebut anakanak kristus, Mosia 5:7. 
Orang percaya yang sejati disebut orang 
kristen oleh mereka yang bukan anggota 
Gereja, Alma 46:13–16. 

orAng-orAng LAMAn. Lihat 
juga kitab Mormon; Laman; 
OrangOrang Nefi

Suatu kelompok orang dalam kitab  
Mormon, yang banyak dari mereka 
adalah keturunan Laman, putra tertua 
Lehi. Mereka merasa bahwa mereka te
lah diperlakukan tidak adil oleh Nefi 
dan keturunannya (Mosia 10:11–17). Se
bagai akibatnya, mereka memberontak 
melawan orangorang Nefi dan sering 
menolak ajaranajaran Injil. Meskipun 
demikian, tak lama sebelum kelahiran 
Yesus kristus, orangorang Laman me
nerima Injil dan lebih saleh daripada 
orangorang Nefi (Hel. 6:34–36). Dua ra
tus tahun setelah kristus mengunjungi 
Benua amerika, baik orangorang Laman 
maupun orangorang Nefi menjadi jahat 
dan mulai mencetuskan perang terha
dap satu sama lain. Sekitar tahun 400 M, 
orangorang Laman secara menyeluruh 
menghancurkan bangsa Nefi.

Orangorang Laman menguasai benih 
keturunan Nefi, 1 ne. 12:19–20. Orang
orang Laman membenci orangorang 
Nefi, 2 ne. 5:14. Orangorang Laman 
akan menjadi cambuk bagi orangorang 
Nefi, 2 ne. 5:25. kitab Mormon akan me
mulihkan kepada orangorang Laman 
pengetahuan tentang nenek moyang me
reka dan tentang Injil Yesus kristus, 2 ne. 
30:3–6 (Halaman judul kitab Mormon). 
Orangorang Laman adalah sisa dari 
orang Yahudi, A&P 19:27. Orangorang 
Laman akan bermekaran bagaikan bu
nga mawar sebelum kedatangan tuhan, 
A&P 49:24. 

orAng-orAng nefi. Lihat juga 
kitab Mormon; Nefi, Putra Lehi; 
OrangOrang Laman

Suatu kelompok orang dalam kitab Mor
mon, yang banyak dari mereka adalah 
keturunan Nabi Nefi, putra Lehi. Me
reka berpisah dari orangorang Laman 
dan secara umum lebih saleh daripada 
orangorang Laman. Meskipun demikian, 
mereka pada akhirnya dihancurkan oleh 
orangorang Laman karena kejahatan.
Orangorang Nefi berpisah dari orang
orang Laman, 2 ne. 5:5–17. Mereka semua 
yang bukan orang Laman adalah orang 
Nefi, Yakub 1:13. Orangorang Nefi diil
hami oleh suatu alasan yang lebih baik, 
Alma 43:6–9, 45. Orangorang Nefi tidak 
pernah lebih bahagia daripada pada masa 
Moroni, Alma 50:23. Orangorang Nefi 
diselamatkan karena doa orangorang sa
leh, Alma 62:40. Orangorang Nefi mulai 
merosot dalam ketidakpercayaan, hel. 
6:34–35. Yesus mengajar dan melayani di 
antara orangorang Nefi, 3 ne. 11:1–28:12. 
Semua diinsafkan kepada tuhan dan me
miliki segala sesuatu secara bersama, 
4 ne. 1:2–3. tidak ada perselisihan, kasih 
allah berdiam dalam hati mereka, dan 
mereka adalah bangsa yang paling baha
gia, 4 ne. 1:15–16. Orangorang Nefi mu
lai menjadi sombong dan pongah, 4 ne. 
1:43. Darah dan pembantaian massal 
tersebar di seluruh permukaan negeri, 
Morm. 2:8. Orangorang Nefi meningkat 
dalam kejahatan dan Mormon menolak 
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untuk memimpin mereka, Morm. 3:9–11. 
Semua orang Nefi, kecuali dua puluh em
pat, terbunuh, Morm. 6:7–15. Setiap orang 
Nefi yang tidak mau menyangkal kristus 
dihukum mati, Moro. 1:2. Orangorang 
Nefi dihancurkan karena kejahatan dan 
dosa mereka, A&P 3:18. Berhatihatilah 
akan kesombongan karena takut kamu 
menjadi seperti orangorang Nefi, A&P 
38:39. 

orAng-orAng PenduKung 
rAJA

Dalam kitab Mormon, suatu kelompok 
yang ingin menumbangkan pemerin
tahan orangorang Nefi (alma 51:1–8).

orAng-orAng SAduKi. Lihat 
juga OrangOrang Yahudi

Suatu kelompok atau kasta yang kecil 
tetapi secara politik sangat kuat di an
tara orangorang Yahudi. Mereka barang
kali paling dikenal karena kepercayaan 
mereka yang kaku dalam mematuhi 
keharfiahan dari hukum Musa dan ka
rena menolak nyatanya rohroh serta 
para malaikat dan juga ajaran tentang 
kebangkitan dan kehidupan kekal (Mrk. 
12:18–27; kis. 4:1–3; 23:7–8).

orAng-orAng SAMAriA. Lihat 
juga Samaria

Orangorang zaman alkitab yang ting
gal di Samaria setelah kerajaan Israel se
belah utara ditawan oleh orangorang 
asiria. Orang Samaria adalah sebagian 
Israel dan sebagian bukan Israel. agama 
mere ka adalah campuran kepercayaan 
dan praktik Yahudi serta kafir. Perumpa
maan tentang orang Samaria yang baik 
dalam Lukas 10:25–37 memperlihatkan 
kebencian yang telah orang Yahudi kem
bangkan terhadap orang Samaria karena 
orang Samaria telah murtad dari agama 
orang Israel. tuhan mengarahkan para 
rasul untuk mengajarkan Injil kepada 
orang Samaria (kis. 1:6–8). Filipus de
ngan penuh keberhasilan mengkhotbah
kan Injil kristus kepada orang Samaria 
dan melakukan banyak mukjizat di an
tara mereka (kis. 8:5–39).

orAng-orAng YAhudi. Lihat 
juga Israel; Yehuda

Orangorang Yahudi dapat merupakan 
(1) keturunan Yehuda, salah seorang dari 
dua belas putra Yakub, (2) orangorang 
dari kerajaan Yehuda sebelah selatan 
pada zaman dahulu, atau (3) orangorang 
yang mempraktikkan agama, gaya hi
dup, dan tradisi Yehudaisme tetapi bisa 
atau bisa jadi bukan orang Yahudi me
lalui kelahir an. telah menjadi kebiasaan 
menggunakan kata Yahudi untuk merujuk 
kepada seluruh keturunan Yakub, tetapi 
ini adalah suatu kesilapan. Semestinya 
itu dibatasi kepada mereka yang dari  
kerajaan Yehuda atau, lebih khusus 
lagi dewasa ini, mereka yang dari suku 
Yehuda dan para sekutunya.
tongkat rajani tidak akan pergi dari 
Yehuda sampai dia datang, Kej. 49:10. 
Injil kristus adalah kuasa allah bagi kese
lamatan, kepada orang Yahudi lebih da
hulu, rm. 1:16. Seorang nabi akan tuhan 
angkat di antara orangorang Yahudi—
bahkan seorang Mesias, 1 ne. 10:4. ketika 
kitab itu keluar dari mulut orang Yahudi, 
halhal itu adalah gamblang dan murni, 
1 ne. 14:23. Orangorang Yahudi akan 
diceraiberaikan ke antara segala bangsa, 
2 ne. 25:15. Orangorang Yahudi adalah 
umat perjanjianku zaman dahulu, 2 ne. 
29:4. Orangorang Yahudi yang dicerai
beraikan akan mulai percaya kepada 
kristus, 2 ne. 30:7. Orangorang Yahudi 
akan menolak batu yang di atasnya me
reka boleh membangun, Yakub 4:14–16. 
Orangorang Yahudi akan memiliki saksi 
lain bahwa Yesus adalah bahkan kristus, 
Morm. 3:20–21. Dua orang nabi akan di
angkat bagi bangsa Yahudi pada zaman 
terakhir, A&P 77:15. Mintalah kepada 
segala bangsa, terlebih dahulu kepada 
orangorang bukan Israel, dan kemudian 
kepada orangorang Yahudi, A&P 133:8. 
Pada masa itu akan terjadi kesukaran 
yang besar ke atas orangorang Yahudi, 
JS—M 1:18. 
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orAng-orAng YAred. Lihat juga 
kitab Mormon; Saudara LakiLaki 
Yared; Yared

Orangorang dalam kitab Mormon yang 
adalah keturunan Yared, saudara laki
lakinya, dan temanteman mereka (Eter 
1:33–41). Mereka dituntun oleh allah 
dari Menara Babel ke Benua amerika, 
suatu tanah terjanjikan (Eter 1:42–43; 2–3; 
6:1–18). Walaupun bangsa mereka pada 
satu masa memiliki jutaan orang, mereka 
semuanya hancur oleh perang sipil yang 
disebabkan oleh kejahatan (Eter 14–15).

orAng-orAng ZorAM. Lihat 
Zoram

ordo gABungAn. Lihat juga 
Mempersucikan

Suatu organisasi yang melaluinya para 
Orang Suci pada masa awal Gereja yang 
dipulihkan berupaya untuk menjalan
kan hukum persucian. Para individu 
berbagi harta milik, harta benda, serta 
keuntung an, menerima halhal ini me
nurut keinginan dan kebutuhan mereka 
(a&P 51:3; 78:1–15; 104).
Dalam halhal duniawimu kamu hendak
nya setara, A&P 70:14. Para Orang Suci 
mesti diatur untuk menjadi setara dalam 
segala hal, A&P 78:3–11 (a&P 82:17–20). 
tuhan memberikan pada ordo gabungan 
sebuah wahyu dan perintah, A&P 92:1. 
John Johnson hendaknya menjadi ang
gota ordo gabungan, A&P 96:6–9. tuhan 
memberikan petunjuk umum untuk 
meng operasikan ordo gabungan, A&P 
104. Umatku tidak dipersatukan menu
rut persatuan yang dituntut oleh kerajaan 
selestial, A&P 105:1–13. 

orSon hYde
anggota kuorum Dua Belas rasul yang 
pertama yang dipanggil pada dispensasi 
ini (a&P 68:1–3; 75:13; 102:3; 124:128–
129). Dia melaksanakan banyak misi bagi 
Gereja, termasuk mendedikasikan tanah 
Suci pada tahun 1841 bagi kembalinya 
orangorang Yahudi.

orSon PrATT
Salah seorang dari Dua Belas rasul yang 
pertama dipanggil setelah pemulihan Ge
reja pada zaman modern (a&P 124:128–
129). Dia baru menjadi anggota Gereja 
enam minggu ketika tuhan memberikan 
sebuah wahyu kepadanya melalui Joseph 
Smith (a&P 34). Orson Pratt juga misio
naris bagi Gereja (a&P 52:26; 75:14) dan 
melayani sebagai sejarawan Gereja untuk 
beberapa tahun.

PAhorAn
Hakim kepala orang Nefi yang ketiga  
dalam kitab Mormon (alma 50:39–40; 
51:1–7; 59–62).

PAndAngAn. Lihat Mata

PAnen
tulisan suci kadangkadang mengguna
kan kata panen secara kiasan untuk me
rujuk pada membawa orangorang ke 
dalam Gereja, yang adalah kerajaan allah 
di atas bumi, atau pada suatu masa peng
hakiman, misalnya kedatangan kedua  
Yesus kristus.
Panen telah berlalu, musim panas telah 
berakhir, dan kita tidak diselamatkan, 
Yer. 8:20 (a&P 56:16). Panennya berlim
pah, tetapi pekerjanya sedikit, Mat. 9:37. 
Panen adalah akhir dunia, Mat. 13:39. 
apa pun yang orang tabur, itu juga yang 
akan dia tuai, gal. 6:7–9 (a&P 6:33). La
dang telah putih siap dipanen, A&P 4:4. 
Panen berakhir dan jiwamu tidak dise
lamatkan, A&P 45:2. Waktu panen telah 
datang, dan firmanku mesti digenapi, 
A&P 101:64. 

PAnggiLAn. Lihat Pemanggilan

PAngLiMA Moroni. Lihat juga 
Panji kemerdekaan

Dalam kitab Mormon, seorang koman
dan militer orang Nefi yang saleh yang 
hidup kirakira tahun 100 SM.
Moroni ditetapkan sebagai panglima 
utama dari seluruh pasukan orang 
Nefi, Alma 43:16–17. Mengilhami ser
dadu orang Nefi untuk berperang bagi 
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kebebasan mereka, Alma 43:48–50. Mem
buat panji kemerdekaan dari potongan 
jubahnya, Alma 46:12–13. adalah orang
nya allah, Alma 48:11–18. Marah terha
dap pemerintah atas pengabaian mereka 
tentang kebebasan negeri, Alma 59:13. 

PAnJi
Dalam tulisan suci, bendera atau tunggul 
yang di sekitarnya orangorang berkum
pul dalam suatu kesatuan tujuan atau 
identitas. Pada zaman dahulu panji me
rupakan sebuah titik tempat berkumpul 
untuk para serdadu dalam pertempuran. 
kitab Mormon dan Gereja Yesus kristus 
adalah panji simbolis bagi segala bangsa 
di bumi.
Dia akan mengangkat suatu panji kepada 
bangsabangsa, Yes. 5:26 (2 Ne. 15:26). 
Pangkal Isai akan berdiri sebagai panji, 
Yes. 11:10 (2 Ne. 21:10; a&P 113:6). ang
katlah panji perdamaian, A&P 105:39. 

PAnJi KeMerdeKAAn. Lihat juga 
Panglima Moroni

Bendera yang diangkat oleh Moroni, ko
mandan utama pasukan orang Nefi dalam 
kitab Mormon. Moroni membuat bendera 
tersebut untuk mengilhami orangorang 
Nefi mempertahankan agama, kebebasan, 
kedamaian, dan keluarga mereka.
Moroni membuat panji kemerdekaan dari 
sobekan jubahnya, Alma 46:12–13. Me
reka yang mau mempertahankan panji 
itu masuk ke dalam sebuah perjanjian, 
Alma 46:20–22. Moroni menyuruh panji 
itu untuk dikibarkan di atas setiap me
nara, Alma 46:36 (alma 51:20). 

PArLeY PArKer PrATT
kakak lakilaki Orson Pratt dan salah se
orang dari Dua Belas rasul yang pertama 
dipanggil setelah pemulihan Gereja pada 
zaman modern (a&P 124:128–129). Parley 
Pratt dipanggil pada yang pertama dari 
beberapa upaya misionaris ketika tuhan 
memberikan sebuah wahyu kepadanya 
melalui Joseph Smith pada bulan Oktober 
1830 (a&P 32; 50:37).

PASAK
Salah satu unit organisasi dan adminis
trasi Gereja Yesus kristus dari Orang
Orang Suci Zaman akhir. Pasak (patok) 
terbentuk dari sejumlah lingkungan atau 
cabang. Itu secara umum memiliki se
rangkaian tapal batas geografis dan sepa
dan dengan bentuk tenda yang diuraikan 
dalam Yesaya 54:2: “Panjangkanlah tali
tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh
kokoh patokpatokmu.” tiap pasak Sion 
mendukung dan menolong untuk me
negakkan Gereja dengan cara seperti 
tenda atau kemah suci ditegakkan oleh 
pasakpasaknya. Pasak adalah tempat pe
ngumpulan bagi sisa bani Israel yang ter
ceraiberai (a&P 82:13–14; 101:17–21).
Perkuatlah pasakpasakmu dan perluas
lah perbatasanmu, Moro. 10:31 (a&P 
82:14). tetapkanlah bagi Sion pasakpa
sak lain selain yang satu ini, A&P 109:59. 
Pengumpulan bersama ke atas Sion, dan 
ke atas pasakpasaknya, bisa untuk perta
hanan, A&P 115:6 (a&P 101:21). tempat
tempat lain hendaknya ditetapkan untuk 
pasakpasak, A&P 115:18. Presiden ku
orum imam tinggi dibentuk untuk men
jadikan memenuhi syarat mereka yang 
akan ditetapkan sebagai presiden pasak,  
A&P 124:133–134. Pergilah kamu ke  
tanah Sion, agar pasakpasaknya boleh 
diperkuat, A&P 133:9. 

PASAL-PASAL KePerCAYAAn. 
Lihat juga Joseph Smith, Jr.; 
Mutiara yang Sangat Berharga.

tiga belas pokok dasar kepercayaan yang 
para anggota Gereja Yesus kristus dari 
OrangOrang Suci Zaman akhir yakini.

Joseph Smith mulamula menulis
nya dalam sepucuk surat kepada John 
Wentworth, editor dari Chicago Democrat, 
sebagai jawaban terhadap permintaan
nya untuk mengetahui apa yang para 
anggota Gereja percayai. Surat itu men
jadi terkenal sebagai Surat Wentworth 
dan pertama kali diterbitkan dalam Times 
and Seasons pada bulan Maret 1842. Pada 
tanggal 10 Oktober 1880, PasalPasal ke
percayaan secara resmi diterima sebagai 
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tulisan suci melalui pemungutan suara 
para anggota Gereja dan dimasukkan se
bagai bagian dari Mutiara yang Sangat 
Berharga.

PASKAh. Lihat juga anak Domba 
allah; kebangkitan; Perjamuan 
Malam terakhir; Yesus kristus

Perayaan Paskah diselenggarakan untuk 
menolong anakanak Israel meng ingat 
ketika malaikat pemusnah melewati ru
mahrumah mereka dan membebaskan 
mereka dari orangorang Mesir (kel. 
12:21–28; 13:14–15). anak domba tak ber
cela, yang darahnya digunakan sebagai 
tanda untuk menyelamatkan Israel pada  
zaman dahulu, adalah simbol akan  
Yesus kristus, anak Domba allah, yang 
pe ngurbananNya menebus seluruh 
umat manusia.
Ini adalah tata cara Paskah, Kel. 12:43. 
Yesus dan para rasulNya menyeleng
garakan Paskah pada Perjamuan Malam 
terakhir, Mat. 26:17–29 (Mrk. 14:12–25). 
Lihatlah anak Domba allah, yang meng
ambil dosadosa dunia, Yoh. 1:29, 36. 
kristus Paskah kita dikurbankan bagi 
kita, 1 Kor. 5:7. kita ditebus oleh darah 
kristus, seperti anak domba tanpa cela, 
1 Ptr. 1:18–19. Miliki iman kepada anak 
Domba allah yang mengambil dosadosa 
dunia, Alma 7:14. Para Orang Suci yang 
hidup dengan Firman kebijaksanaan 
akan dilindungi seperti halnya anakanak 
Israel, A&P 89:21. anak Domba dibunuh 
sejak pelandasan dunia, Musa 7:47. 

PATuh, KePATuhAn. Lihat juga 
Berjalan bersama allah; Berkat; 
Hukum; PerintahPerintah allah; 
Simak; Sukacita

Dalam pengertian rohani, kepatuhan ada
lah melakukan kehendak allah.
Nuh melakukan menurut semua yang 
allah perintahkan, Kej. 6:22. abraham 
mematuhi tuhan, Kej. 22:15–18. Semua 
yang telah tuhan firmankan akan kami 
lakukan, Kel. 24:7. Dengarlah oleh ka
rena itu, hai Israel, dan berusahalah keras 
untuk melakukannya, ul. 6:1–3. kasihi
lah tuhan dan patuhilah suaraNya, ul. 

30:20. Mematuhi lebih baik daripada kur
ban, 1 Sam. 15:22. takutlah kepada allah, 
dan taatilah perintahperintahNya, Pkh. 
12:13–14. tidak setiap orang akan me
masuki kerajaan surga, selain dia yang 
melakukan kehendak Bapa, Mat. 7:21 
(3 Ne. 14:21). Jika siapa pun mau mela
kukan kehendakNya, dia akan tahu jika 
ajaran itu dari allah, Yoh. 7:17. kita seha
rusnya lebih mematuhi allah daripada 
manusia, Kis. 5:29. anakanak, patuhi
lah orang tua mu, ef. 6:1 (kol. 3:20). aku 
akan pergi dan melakukan apa yang telah 
tuhan perintahkan, 1 ne. 3:7. aku mema
tuhi suara roh, 1 ne. 4:6–18. Jika anak
anak manusia menaati perintahperintah 
allah Dia memelihara mereka, 1 ne. 17:3. 
Berhatihatilah agar jangan kamu mema
tuhi roh jahat, Mosia 2:32–33, 37 (a&P 
29:45). Manusia menuai pahala mereka 
menurut roh yang mereka patuhi, Alma 
3:26–27. Manusia hendaknya melakukan 
banyak hal dari kehendak bebas mereka 
sendiri, A&P 58:26–29. tidak dalam apa 
pun manusia bersalah terhadap allah, 
kecuali mereka yang tidak mengakui ta
nganNya dan tidak mematuhi perintah
perintahNya, A&P 59:21. aku tuhan 
terikat ketika kamu melakukan apa yang 
aku firmankan, A&P 82:10. Setiap jiwa 
yang mematuhi suaraku akan melihat 
mukaku dan mengetahui bahwa aku 
ada, A&P 93:1. Orangorang mesti didera 
sampai mereka belajar kepatuhan, A&P 
105:6. ketika kita mendapatkan berkat 
apa pun dari allah, itu adalah karena ke
patuhan pada hukum itu yang di atas
nya itu dilandaskan, A&P 130:21. adam 
patuh, Musa 5:5. kita akan menguji me
reka untuk melihat apakah mereka akan 
melakukan segala hal apa pun yang akan 
tuhan perintahkan, Abr. 3:25. 

PAuLuS. Lihat juga SuratSurat 
Paulus

Seorang rasul dalam Perjanjian Baru. 
Nama Ibrani Paulus adalah Saulus, dan 
dia memakai nama ini sampai awal mi
sinya kepada orangorang bukan Israel. 
Dia sebelumnya menganiaya Gereja te
tapi diinsafkan pada kebenarannya 
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setelah melihat suatu penglihatan akan 
Yesus kristus. Paulus pergi melakukan 
tiga perjalanan misionaris utama dan me
nulis banyak surat kepada para Orang 
Suci. Empat belas dari suratsurat ini 
membentuk sebagian dari Perjanjian Baru 
dewasa ini. Dia akhirnya dibawa sebagai 
tahanan ke roma dan dibunuh, mungkin 
pada musim semi tahun 65 M.
Menyetujui perajaman Stefanus, Kis. 
7:57–8:1. Menganiaya para Orang Suci, 
Kis. 8:3. Sedang melakukan perjalanan 
ke Damsyik ketika Yesus menampakkan 
diri kepadanya, Kis. 9:1–9. Dibaptis oleh 
ananias, Kis. 9:10–18. Setelah pergi ke 
arab, kembali ke Damsyik untuk ber
khotbah, Kis. 9:19–25 (Gal. 1:17). tiga 
tahun setelah keinsafannya, kembali ke 
Yerusalem, Kis. 9:26–30 (Gal. 1:18–19). 
Pergi melakukan tiga perjalanan misiona
ris, mengkhotbahkan Injil dan mengorga
nisasi cabangcabang Gereja di berbagai 
bagian dari kekaisaran romawi, Kis.  
13:1–14:26; 15:36–18:22; 18:23–21:15. ke
tika dia kembali ke Yerusalem setelah mi
sinya yang ketiga, ditangkap dan dikirim  
ke kaisarea, Kis. 21:7–23:35. tinggal seba
gai tahanan di kaisarea selama dua tahun, 
Kis. 24:1–26:32. Dikirim ke roma untuk  
pengadilan dan mengalami karamnya  
kapal dalam perjalanan, Kis. 27:1–28:11. 

PeJABAT. Lihat Jabatan

PeKerJAAn
tindakan seseorang, apakah baik atau
pun jahat. tiap orang akan dihakimi ber
dasarkan pekerjaannya sendiri.
tuhan akan memberikan kepada setiap 
orang menurut pekerjaannya, Ams. 24:12. 
Biarlah terangmu demikian bersinar di 
hadapan manusia, agar mereka boleh me
lihat pekerjaanmu yang baik, Mat. 5:16 
(3 Ne. 12:16). Dia yang melakukan ke
hendak Bapaku akan masuk ke dalam 
kerajaan surga, Mat. 7:21. Iman tanpa pe
kerjaan adalah mati, Yak. 2:14–26. Mereka 
mesti dihakimi berdasarkan pekerjaan 
mereka, 1 ne. 15:32 (Mosia 3:24). kita 
tahu bahwa adalah melalui kasih karunia 
maka kita diselamatkan, setelah semua 

yang dapat kita lakukan, 2 ne. 25:23. 
ajarilah mereka untuk tidak pernah lelah 
akan pekerjaan baik, Alma 37:34. adalah 
dituntut bahwa manusia hendaknya di
hakimi menurut pekerjaan mereka, Alma 
41:3. Melalui pekerjaan mereka kamu 
akan mengenali mereka, Moro. 7:5 (a&P 
18:38). aku, tuhan, akan menghakimi se
mua orang menurut pekerjaan mereka, 
A&P 137:9. 

PeKerJAAn MiSionAriS. Lihat 
juga Injil; khotbah

Membagikan Injil Yesus kristus melalui 
perkataan dan melalui teladan.
Betapa indah di atas gununggunung 
kaki dari dia yang memberitakan kese
lamatan, Yes. 52:7. aku akan memeriksa 
dombadombaku maupun juga menca
rinya, Yeh. 34:11. khotbahkanlah Injil ke
pada setiap makhluk, Mrk. 16:15 (Morm. 
9:22). Ladang telah putih siap dipanen, 
Yoh. 4:35. Dan bagaimana mereka akan 
berkhotbah, kecuali mereka diutus, rm. 
10:15. ajarkan kepada mereka firman 
allah dengan segenap ketekunan, Yakub 
1:19. tuhan memberi kepada segala 
bangsa untuk mengajarkan firmanNya, 
Alma 29:8. Injil boleh dipermaklumkan 
oleh yang lemah dan yang sederhana, 
A&P 1:23. Suatu pekerjaan yang me
nakjubkan hampir tampil, A&P 4:1. Jika 
kamu bekerja sepanjang hidupmu dan 
membawa satu jiwa kepadaku, betapa 
akan besar sukacitamu, A&P 18:15. Umat 
pilihanku mendengar suaraku dan ti
dak mengeraskan hati mereka, A&P 29:7. 
Pergilah mengkhotbahkan Injilku, ber
duadua, A&P 42:6. Suara itu mesti me
nyebar luas dari tempat ini, A&P 58:64. 
Bukalah mulutmu untuk mempermak
lumkan Injilku, A&P 71:1. Permaklum
kanlah kebenaran menurut wahyu dan 
perintah, A&P 75:4. Setiap orang yang 
telah diperingatkan hendaknya memper
ingatkan sesamanya, A&P 88:81 (a&P 
38:40–41). tuhan akan menyediakan bagi 
keluarga dari mereka yang mengkhotbah
kan Injil, A&P 118:3. Para hamba allah 
akan pergi, A&P 133:38. Para penatua 
yang setia, ketika mereka meninggalkan 
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kehidupan fana, melanjutkan kerja me
reka, A&P 138:57. 

PeLAnggArAn MorAL. Lihat 
juga Hawa Nafsu; Percabulan; 
Perzinaan

Peran serta yang dikehendaki dalam per
zinaan, percabulan, homoseksualitas, 
lesbianisme, inses, atau aktivitas seks apa 
pun yang tidak kudus, tidak alami, atau 
tidak murni.
Marilah kita membuat ayah kita minum 
air anggur, dan kita akan tidur dengan
nya, Kej. 19:30–36. ruben pergi dan tidur 
dengan Bilha selir ayahnya, Kej. 35:22 
(kej. 49:4; 1 taw. 5:1). Homoseksualitas 
dan penyimpangan seks yang lain adalah 
kekejian, im. 18:22–23. Jika pria memaksa 
wanita untuk tidur dengannya, hanya pria 
itu yang bersalah akan dosa, ul. 22:25–27. 
Barang siapa memandang pada seorang 
wanita sehingga bernafsu terhadapnya 
telah berbuat zina dengannya dalam ha
tinya, Mat. 5:28 (3 Ne. 12:28). Percabulan, 
ketidakbersihan, kasih sayang yang tak 
terkendali adalah pemujaan berhala, Kol. 
3:5. Pada zaman terakhir manusia akan 
menjadi tanpa kasih sayang alami, 2 Tim. 
3:1–3. Dosa amoral adalah suatu kekejian, 
Alma 39:3–5. 

PeLAngi. Lihat juga air Bah pada 
Masa Nuh; Bahtera; Nuh, Bapa 
Bangsa dalam alkitab

tanda atau lambang dari perjanjian  
allah dengan Nuh (kej. 9:13–17). tJS, 
kej. 9:21–25 menjelaskan bahwa perjan
jian tersebut mencakup janjijanji bahwa 
bumi tidak akan pernah lagi tertutup de
ngan air bah, bahwa Sion Henokh akan 
kembali, dan bahwa tuhan akan datang 
lagi untuk berdiam di atas bumi.

PeLAYAnAn. Lihat juga kasih; 
kesejahteraan

Pengurusan yang diberikan atau peker
jaan yang dilakukan demi manfaat allah 
dan orang lain. Sewaktu kita melayani 
orang lain, kita juga melayani allah.
Pilihlah kamu pada hari ini siapa yang 
akan kamu layani, Yos. 24:15. karena 

kamu telah melakukannya untuk yang 
paling rendah dari mereka ini, kamu telah 
melakukannya untukku, Mat. 25:35–45. 
Persembahkanlah tubuhmu sebagai kur
ban yang hidup, yang adalah pelayan
anmu yang pantas, rm. 12:1. Dengan 
kasih layanilah satu sama lain, gal. 5:13. 
Masa hidupmu akan dihabiskan dalam 
pelayanan bagi allahmu, 2 ne. 2:3. Bila
mana kamu berada dalam pelayanan bagi 
sesamamu manusia kamu sematamata 
berada dalam pelayanan bagi allahmu, 
Mosia 2:17. Mereka yang memiliki ta
nah yang dijanjikan mesti melayani allah 
atau disapu habis, eter 2:8–12. Mereka 
yang mulai dalam pelayanan bagi allah 
hendaknya melayani dengan seluruh hati 
mereka, A&P 4:2. tuhan memberikan pe
rintahperintah agar umat manusia hen
daknya mengasihi dan melayaniNya, 
A&P 20:18–19. Dalam nama Yesus kristus 
engkau hendaknya melayani allah, A&P 
59:5. aku, tuhan, senang menghormati 
mereka yang melayaniku, A&P 76:5. 
Sembahlah allah, karena Dia sajalah hen
daknya engkau layani, Musa 1:15. 

PeLAYAnAn BAgi YAng SAKiT. 
Lihat juga Imamat; Mengurapi; 
Minyak; Penumpangan tangan; 
Penyembuhan

Suatu berkat yang diberikan kepada yang 
sakit oleh kaum pria yang memegang 
Imamat Melkisedek, melibatkan penggu
naan minyak yang dipersucikan.
tumpangkan tanganmu ke atas dirinya, 
Mat. 9:18. Yesus menumpangkan ta
nganNya ke atas beberapa orang yang 
sakit dan menyembuhkan mereka, Mrk. 
6:5. Para rasul kristus mengurapi de
ngan minyak banyak orang yang sakit 
dan menyembuhkan mereka, Mrk. 6:13. 
Para penatua mesti mengurapi dan me
nyembuhkan yang sakit, Yak. 5:14–15. 
Janganlah kamu menyembuhkan yang 
sakit kecuali itu dituntut darimu oleh me
reka yang berhasrat, A&P 24:13–14. Para 
penatua hendaknya menumpangkan ta
ngan ke atas yang sakit, A&P 42:44. tum
pangkanlah tanganmu ke atas yang sakit, 
dan mereka akan pulih, A&P 66:9. 
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PeLeg
Dalam Perjanjian Lama, putra Eber dan 
canggah lakilaki Sem. Pada masanya 
bumi terbelah (kej. 10:22–25).

PeLihAT. Lihat juga Nabi; Urim dan 
tumim

Orang yang diwenangkan oleh allah 
untuk melihat dengan mata rohani apa 
yang telah allah sembunyikan dari dunia 
(Musa 6:35–38). Dia adalah pewahyu dan 
nabi (Mosia 8:13–16). Dalam kitab Mor
mon, amon mengajarkan bahwa hanya 
pelihat dapat menggunakan alatalat taf
sir khusus, atau Urim dan tumim (Mosia 
8:13; 28:16). Pelihat mengetahui waktu 
yang lalu, sekarang, dan mendatang. 
Pada zaman dahulu, nabi sering disebut 
pelihat (1 Sam. 9:9; 2 Sam. 24:11).

Joseph Smith adalah pelihat zaman 
akhir yang agung (a&P 21:1; 135:3). Di 
samping itu, Presidensi Utama dan De
wan Dua Belas didukung sebagai nabi, 
pelihat, dan pewahyu.
Inilah suatu bangsa pemberontak yang 
berkata kepada para pelihat, Janganlah 
melihat; dan kepada para nabi, Jangan
lah bernubuat, Yes. 30:9–10. Seorang pe
lihat pilihan akan aku angkat dari buah 
keturunan auratmu, 2 ne. 3:6–15. Inilah 
kebijaksanaan; ya, untuk menjadi pe
lihat, pewahyu, penerjemah, dan nabi, 
A&P 107:92. tuhan menetapkan Hyrum 
Smith untuk menjadi nabi, pelihat, dan 
pewahyu bagi Gereja, A&P 124:91–94. 

PeMAnggiLAn. Lihat juga 
Memilih; Penahbisan; Petugas 
Pengawasan; terpilih; Wewenang

Dipanggil oleh allah adalah menerima 
penetapan atau ajakan dariNya atau 
para pemimpin GerejaNya yang berwe
nang sepatutnya untuk melayaniNya da
lam suatu cara tertentu.
Dia menumpangkan tangan ke atas diri
nya dan memberinya suatu tanggung ja
wab, Bil. 27:23. aku menahbiskan engkau 
sebagai nabi, Yer. 1:5. aku telah memi
lihmu dan menahbiskanmu, Yoh. 15:16. 
Paulus dipanggil untuk menjadi rasul, 

rm. 1:1. tak seorang pun mengambil ke
hormatan ini bagi dirinya, tetapi dia yang 
dipanggil oleh allah, ibr. 5:4. Yesus di
panggil oleh allah menurut tata tertib 
Melkisedek, ibr. 5:10. aku telah dipang
gil untuk mengkhotbahkan firman allah 
menurut roh wahyu dan nubuat, Alma 
8:24. Para imam dipanggil dan dipersiap
kan sejak pelandasan dunia, Alma 13:3. 
Jika kamu memiliki hasrat untuk mela
yani allah, kamu dipanggil, A&P 4:3. 
Berdirilah teguh dalam pekerjaan yang 
padanya aku telah memanggilmu, A&P 
9:14. kamu tidak perlu mengira bahwa 
kamu dipanggil untuk berkhotbah sam
pai kamu dipanggil, A&P 11:15. Para pe
natua dipanggil untuk mendatangkan 
pengumpulan umat pilihan, A&P 29:7. 
tak seorang pun akan mengkhotbahkan 
Injilku atau membangun Gerejaku ke
cuali dia ditahbiskan, A&P 42:11. ada ba
nyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang 
dipilih, A&P 121:34. Orang mesti dipang
gil oleh allah, PK 1:5. 

PeMAnggiLAn dAn 
PeMiLihAn. Lihat juga Pemilihan

Para pengikut kristus yang saleh dapat 
menjadi terbilang di antara orangorang 
pilihan yang memperoleh kepastian akan 
permuliaan. Pemanggilan dan pemilihan 
dimulai dengan pertobatan dan baptisan. 
Itu menjadi lengkap ketika mereka “maju 
terus, mengenyangkan diri dengan fir
man kristus, dan bertahan sampai akhir” 
(2 Ne. 31:19–20). tulisan suci menyebut 
proses ini menjadikan pemanggilan dan 
pemilihan kita pasti (2 Ptr. 1:4–11; a&P 
131:5–6).
kamu akan menjadi bagiku suatu kera
jaan para imam, Kel. 19:5–6 (Why. 1:6). 
allah telah sejak awal memilih orang
orang pilihan untuk keselamatan, 2 Tes. 
2:13. Bertekunlah untuk menjadikan pe
manggilan dan pemilihanmu pasti, 2 Ptr. 
1:10. tuhan boleh memeteraikanmu se
bagai milikNya, Mosia 5:15. aku mem
buat perjanjian denganmu bahwa engkau 
akan memperoleh kehidupan kekal, Mo-
sia 26:20. Para pemegang imamat yang 
setia menjadi gereja dan kerajaan dan 
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orangorang pilihan allah, A&P 84:33–34. 
Firman nubuat yang lebih pasti berarti 
mengetahui bahwa seseorang dimeterai
kan pada kehidupan kekal, A&P 131:5–6. 
aku memeteraikan ke atas dirimu per
muliaanmu, A&P 132:49. 

PeMBALASAn. Lihat juga 
Permusuhan

Pembalasan dendam atau tuntut an 
p e m b a l a s a n  u n t u k  c e d e r a  a t a u 
ketersinggungan.
allahmu akan datang dengan pemba
lasan, Yes. 35:4. Pembalasan adalah mi
likku; aku akan membayar kembali, 
rm. 12:19 (Morm. 3:15; 8:20). Pedang 
pembalasan bergantung di atas dirimu, 
Morm. 8:40–41. aku akan melakukan 
pembalasan terhadap yang jahat, karena 
mereka tidak mau bertobat, A&P 29:17. 
Juruselamat datang pada masa kejahatan 
dan pembalasan, Musa 7:45–46. 

PeMBAPTiS. Lihat Yohanes 
Pembaptis

PeMBeBAS. Lihat juga Yesus kristus
Yesus kristus adalah Pembebas umat 
manusia karena Dia menyelamatkan  
semua orang dari penawanan kematian 
dan orang yang bertobat dari hukuman
hukuman dosa.
tuhan adalah batu karangku dan pem
bebasku, 2 Sam. 22:2 (Mzm. 18:3; 144:2). 
Engkau adalah pertolonganku dan pem
bebasku, Mzm. 40:18 (Mzm. 70:6). Sang 
Pembebas akan datang dari Sion, rm. 
11:26. Para Orang Suci mengakui Putra  
allah sebagai Penebus dan Pembebas  
mereka, A&P 138:23. 

PeMBenArAn. Lihat juga 
Pendamaian, Pengudusan

Dimaafkan dari hukuman bagi dosa dan 
dimaklumkan tak bersalah. Seseorang 
dibenarkan oleh kasih karunia Juruse
lamat melalui iman kepadaNya. Iman 
ini diperlihatkan melalui pertobatan 
dan kepatuhan pada hukum serta tata 
cara Injil. Pendamaian Yesus kristus me
mungkinkan umat manusia bertobat dan 

dibenarkan atau dimaafkan dari hukum an 
yang jika tidak akan mereka terima.
Di dalam tuhan akanlah seluruh Israel 
dibenarkan, Yes. 45:25. Bukan pendengar 
tetapi pelaku hukumlah yang akan di
benarkan, rm. 2:13. Manusia dibenar
kan melalui darah kristus, rm. 5:1–2, 9. 
kamu dibenarkan dalam nama tuhan 
Yesus, 1 Kor. 6:11. Dibenarkan melalui 
kasih karuniaNya, kita akan dijadikan 
ahli waris, Tit. 3:7. Bukankah abraham le
luhur kita dibenarkan karena pekerjaan? 
Yak. 2:21. karena pekerjaan orang dibe
narkan, dan bukan karena iman saja, Yak. 
2:14–26. Melalui hukum tidak ada daging 
dibenarkan, 2 ne. 2:5. Hambaku yang 
saleh akan membenarkan banyak orang, 
karena Dia akan menanggung kedurha
kaan mereka, Mosia 14:11 (Yes. 53:11). 
Dapatkah kamu berkata bahwa pakai
anmu telah dibersihkan melalui kristus? 
Alma 5:27. Pembenaran melalui kasih ka
runia Yesus kristus adalah benar, A&P 
20:30–31 (a&P 88:39). Melalui roh kamu 
dibenarkan, Musa 6:60. 

PeMBeriTA inJiL. Lihat juga Bapa 
Bangsa; Berkat Bapa Bangsa

Seseorang yang menyampaikan atau 
mempermaklumkan berita baik tentang 
Injil Yesus kristus. Joseph Smith meng
ajarkan bahwa pemberita Injil adalah 
seorang bapa bangsa. Para bapa bangsa di
panggil dan ditahbiskan di bawah arah an 
Dua Belas rasul untuk memberik an ber
katberkat khusus yang disebut berkat 
bapa bangsa.
tuhan memanggil sebagian pria untuk 
menjadi rasul, dan sebagian nabi, dan 
sebagian pemberita Injil, ef. 4:11. Laku
kanlah pekerjaan seorang pemberita Injil, 
2 Tim. 4:5. kami percaya kepada rasul, 
nabi, gembala, pengajar, pemberita Injil, 
PK 1:6. 

PeMBerKAhAn. Lihat juga Bait 
Suci

Dalam pengertian umum, suatu karunia 
kuasa dari allah. anggota Gereja yang 
layak dapat menerima karunia kuasa me
lalui tata caratata cara di dalam bait suci 
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yang memberikan mereka petunjuk dan 
perjanjianperjanjian Imamat kudus yang 
mereka perlukan untuk mencapai permu
liaan. Pemberkahan mencakup petunjuk 
tentang rencana keselamatan.
Di sana kamu akan diberkahi dengan 
kua sa dari tempat yang tinggi, A&P 38:32, 
38 (Luk. 24:49; a&P 43:16). Membangun 
sebuah rumah, yang di dalam rumah 
itu aku merancang untuk memberkahi 
mereka yang telah aku pilih, A&P 95:8. 
aku telah mempersiapkan pemberkahan 
dan berkat yang besar, A&P 105:12, 18, 
33. Banyak orang akan bersukacita ka
rena pemberkahan yang dengannya para 
hambaku telah diberkahi, A&P 110:9. 
kemuliaan, kehormatan, dan pember
kahan ditetapkan melalui tata cara rumah  
kudusku, A&P 124:39. Mereka yang di
panggil oleh Bapa, seperti halnya Harun, 
diberkahi dengan kuncikunci imamat, 
A&P 132:59. 

PeMBeronTAKAn. Lihat juga 
Dosa; Iblis; kemurtadan; 
Menggerutu

Menantang atau menentang tuhan, ter
masuk menolak untuk mengikuti para 
pemimpin terpilihNya dan dengan se
ngaja tidak mematuhi perintahperintah
Nya.
Janganlah kamu memberontak melawan 
tuhan, Bil. 14:9. Orang yang jahat hanya 
mengupayakan pemberontakan, Ams. 
17:11. Celakalah anakanak yang mem
berontak, Yes. 30:1. tuhan tidak mene
bus yang demikian yang memberontak 
melawanNya dan mati dalam dosadosa 
mereka, Mosia 15:26. Orangorang amlisi 
menyatakan diri dalam pemberontakan 
terbuka melawan allah, Alma 3:18–19. 
Yang memberontak akan tertusuk de
ngan banyak dukacita, A&P 1:3. amarah 
tuhan tersulut terhadap yang memberon
tak, A&P 56:1 (a&P 63:1–6). Setan mem
berontak melawan allah, Musa 4:3. 

PeMBeSAr uMuM. Lihat Presidensi 
Utama; rasul; tujuh Puluh; Uskup 
ketua

PeMBiCArAAn JAhAT. Lihat 
juga DesasDesus; Dusta; Gosip; 
Perselisihan

Mengatakan halhal yang keliru, menya
kitkan, dan jahat. Sering dalam tulisan 
suci pembicaraan demikian diarahkan 
kepada seseorang dengan maksud khu
sus untuk menyebabkan rasa sakit.
Jagalah lidahmu dari yang jahat, Mzm. 
34:14 (1 Ptr. 3:10). Orang fasik meng
gali kejahatan, Ams. 16:27. Diberkatilah 
kamu, ketika orang akan mengatakan se
gala macam yang jahat terhadapmu de
ngan palsu, Mat. 5:11 (3 Ne. 12:11). Dari 
hati keluarlah pikiran jahat, Mat. 15:19 
(Mrk. 7:21). Janganlah engkau berbicara 
jahat tentang penguasa, Kis. 23:5. Biarlah 
segala pembicaraan jahat disingkirkan 
darimu, ef. 4:31. Janganlah saling berbi
cara jahat, Yak. 4:11. Pastikanlah bahwa 
tidak ada pemfitnahan, tidak juga pembi
caraan jahat, A&P 20:54. 

PeMerinTAhAn. Lihat juga 
UndangUndang Dasar

ketika Yesus kristus kembali,  Dia 
akan menegakkan suatu pemerintahan 
kesalehan.
Pemerintahan akan ada di atas bahuNya, 
Yes. 9:5 (2 Ne. 19:6). Berikanlah kepada 
kaisar apa yang adalah milik kaisar, Mat. 
22:21 (a&P 63:26). tunduklah pada ke
kuasaan yang lebih tinggi, rm. 13:1. Ber
doalah bagi rajaraja dan semua yang 
berwenang, 1 Tim. 2:1–2. tunduklah 
pada pemerintahan dan kekuasaan dan 
patuhilah pejabat hukum, Tit. 3:1. tun
dukkanlah dirimu pada setiap peraturan 
manusia demi kepentingan tuhan, 1 Ptr. 
2:13–14. Yesus kristus akan menjadi pe
ngelola bumi yang terakhir, Why. 11:15. 
Miliki para pria yang saleh untuk menjadi 
rajamu, Mosia 23:8. Lakukan urusanmu 
melalui suara rakyat, Mosia 29:26. kristus 
akan menjadi penguasa kita ketika Dia 
datang, A&P 41:4. Dia yang menaati hu
kum allah tidak perlu melanggar hukum 
negara, A&P 58:21. ketika yang jahat 
berkuasa, orangorang berduka nestapa, 
A&P 98:9–10. Pemerintahan ditegakkan 
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oleh allah demi manfaat manusia, A&P 
134:1–5. Orangorang terikat untuk men
dukung dan menyokong pemerintah, 
A&P 134:5. kami percaya untuk tunduk 
kepada raja, presiden, penguasa, dan pe
jabat hukum, PK 1:12. 

PeMeTerAiAn. Lihat juga Elia; 
Imamat; tata Cara

Menjadikan absah di dalam surga tata 
cara yang dilaksanakan oleh wewenang 
imamat di atas bumi. tata cara dimete
raikan ketika menerima persetujuan roh 
kudus yang Dijanjikan, yang adalah roh 
kudus.
apa pun yang engkau akan ikat di atas 
bumi akan terikat di dalam surga, Mat. 
16:19 (Mat. 18:18; a&P 124:93; 132:46). 
kamu dimeteraikan dengan roh kudus 
yang Dijanjikan itu, ef. 1:13. aku mem
beri kepadamu kuasa, bahwa apa pun 
yang akan kamu meteraikan di atas bumi 
akan dimeteraikan di dalam surga, hel. 
10:7. kepada mereka kuasa diberikan un
tuk memeteraikan baik di atas bumi mau
pun di dalam surga, A&P 1:8. Mereka 
yang di dalam kemuliaan selestial dime
teraikan oleh roh kudus yang Dijanjikan, 
A&P 76:50–70. Elia memercayakan kunci
kunci kuasa pemeteraian ke dalam tangan 
Joseph Smith, A&P 110:13–16. Ini adalah 
kuasa pemeteraian dan pengikatan, A&P 
128:14. Firman nubuat yang lebih pasti 
berarti mengetahui bahwa seseorang di
meteraikan pada kehidupan kekal, A&P 
131:5. Segala perjanjian yang tidak dime
teraikan oleh roh kudus yang Dijanjikan 
berakhir ketika manusia mati, A&P 132:7. 
Pekerjaan besar yang akan dilakukan di 
dalam bait sucibait suci mencakup pe
meteraian anakanak kepada orang tua 
mereka, A&P 138:47–48. 

PeMiKirAn. Lihat juga Hak Pilihan; 
Merenungkan

Gagasan, konsep, dan gambaran dalam 
pikiran seseorang. kuasa untuk berpikir 
adalah karunia dari allah, dan kita bebas 
untuk memilih bagaimana kita menggu
nakan kuasa kita untuk berpikir. Cara 
kita berpikir amat memengaruhi sikap 

dan perilaku, seperti juga kedudukan 
kita setelah kehidupan ini. Pikiran yang 
benar menuntun pada keselamatan; pi
kiran yang jahat menuntun pada laknat.
tuhan mengerti segala khayalan pikiran, 
1 Taw. 28:9. Sebagaimana dia berpikir 
dalam hatinya, demikianlah dia adanya, 
Ams. 23:7. Pemikiranku bukanlah pe
mikiranmu, Yes. 55:7–9. Yesus mengeta
hui pikiran mereka, Mat. 12:25 (Luk. 5:22; 
6:8). Dari dalam, dari hati manusia, kelu
arlah pikiran jahat, Mrk. 7:20–23. Bawa
lah ke dalam penawanan setiap pikiran 
pada kepatuhan akan kristus, 2 Kor. 10:5. 
Hal apa pun yang benar, jujur, murni, 
atau indah, pikirkanlah tentang halhal 
ini, flp. 4:8. Ingatlah, berpikiran badani 
adalah kematian, dan berpikiran rohani 
adalah kehidupan yang kekal, 2 ne. 9:39. 
Jika kamu tidak menjaga dirimu, dan pi
kiranmu, kamu mestilah binasa, Mosia 
4:30. Pikiran kita akan menghukum kita, 
Alma 12:14. Hanya allah yang mengeta
hui pemikiran dan maksud hatimu, A&P 
6:16 (a&P 33:1). Pandanglah kepadaku 
dalam setiap pemikiran, A&P 6:36. Sim
panlah baikbaik dalam pikiranmu fir
man kehidupan, A&P 84:85. Buanglah 
pikiranmu yang tak berguna, A&P 88:69. 
Pikiran hati manusia akan diungkapkan, 
A&P 88:109. Biarlah kebajikan mengisi 
pikiranmu dengan tidak ada hentinya, 
A&P 121:45. Pikiran setiap orang adalah 
jahat secara berkelanjutan, Musa 8:22. 

PeMiLihAn. Lihat juga Pemanggilan 
dan Pemilihan

Berdasarkan pada kelayakan prafana,  
allah memilih mereka yang akan menjadi 
benih keturunan abraham dan bani Israel 
serta menjadi umat perjanjian (Ul. 32:7–9; 
abr. 2:9–11). Orangorang ini diberi ber
kat dan kewajiban khusus sehingga me
reka dapat memberkati segala bangsa di 
dunia (rm. 11:5–7; 1 Ptr. 1:2; alma 13:1–5; 
a&P 84:99). Meskipun demikian, bahkan 
orangorang terpilih ini mesti dipanggil 
dan dipilih dalam kehidupan ini untuk 
memperoleh keselamatan.
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PeMuJAAn BerhALA
Penyembahan terhadap benda berhala 
atau suatu keterikatan atau bakti yang 
berlebihan terhadap apa pun.
Janganlah engkau memiliki para allah 
lain di hadapanku, Kel. 20:3 (Mosia 
12:35; 13:12–13). Jika engkau berjalan  
menurut allahallah lain, kamu pasti 
akan binasa, ul. 8:19. Sikap keras kepala 
adalah seperti kedurhakaan dan pemu
jaan berhala, 1 Sam. 15:23. Engkau telah 
menelanjangi dirimu kepada yang lain 
selain aku, Yes. 57:8. Engkau telah me
mujimuji dewadewa dari perak dan 
emas, dan. 5:23. kamu tidak dapat mela
yani allah dan mamon, Mat. 6:24. kesera
kahan adalah pemujaan berhala, Kol. 3:5. 
anakanak, jagalah dirimu dari berhala, 
1 Yoh. 5:21. Celakalah mereka yang me
nyembah berhala, 2 ne. 9:37. Pemujaan 
berhala orangorang Nefi membawa ke 
atas diri mereka peperangan dan kehan
curan mereka, Alma 50:21. Setiap orang 
berjalan menurut rupa allahnya sendiri, 
A&P 1:16. Biarlah mereka bekerja dengan  
tangan mereka sendiri agar tidak ada  
pemujaan berhala, A&P 52:39. ayah dari  
abraham dituntun menjauh melalui  
pemujaan berhala, Abr. 1:27. 

PeMuLihAn. Lihat juga Pemulihan 
Injil

kembalinya sesuatu atau kondisi yang  
telah diambil atau hilang.
roh dan tubuh akan dipersatukan kem
bali dalam bentuknya yang sempurna, 
Alma 11:43–44. Pemulihan adalah mem
bawa kembali yang jahat untuk yang ja
hat, yang saleh untuk yang saleh, Alma 
41:10–15. kami percaya pada pemulihan  
Sepuluh Suku dan bahwa bumi akan  
dipulihkan pada kemuliaan firdausnya, 
PK 1:10 (a&P 133:23–24). 

PeMuLihAn inJiL. Lihat juga 
Dispensasi; Injil; Joseph Smith, Jr.; 
kemurtadan.

Penegakan kembali allah akan kebenaran 
dan tata cara InjilNya di antara manusia 
di atas bumi. Injil Yesus kristus hilang 

dari bumi melalui kemurtadan yang ter
jadi menyusul pelayanan duniawi dari 
para rasul kristus. kemurtadan itu men
jadikan perlu adanya pemulihan Injil. 
Melalui penglihatan, pelayanan para ma
laikat, dan wahyu kepada manusia di atas 
bumi, allah memulihkan Injil. Pemulihan 
dimulai dengan Nabi Joseph Smith (JS—S 
1:1–75; a&P 128:20–21) dan telah berlan
jut sampai masa sekarang melalui peker
jaan para nabi tuhan yang hidup.
rumah tuhan akan ditegakkan di pun
cak gununggunung, Yes. 2:2 (Mi. 4:2; 
2 Ne. 12:2). allah akan melakukan su
atu pekerjaan yang menakjubkan dan su
atu keajaiban, Yes. 29:14 (2 Ne. 25:17–18; 
a&P 4:1). allah akan mendirikan sua tu 
kerajaan, yang tidak akan pernah dihan
curkan, dan. 2:44. Elias akan datang, 
dan memulihkan segala sesuatu, Mat. 
17:11 (Mrk. 9:12; a&P 77:14). akan da
tang masa pemulihan segala sesuatu, Kis. 
3:21 (a&P 27:6). Pada dispensasi kege
napan zaman, allah akan mengumpul
kan bersama menjadi satu segala sesuatu, 
ef. 1:10. aku melihat malaikat lain, me
miliki Injil abadi untuk dikhotbahkan, 
Why. 14:6. kegenapan Injil akan datang 
kepada orangorang bukan Israel, 1 ne. 
15:13–18. Orangorang Yahudi akan di
pulihkan pada gereja yang sejati, 2 ne. 
9:2. Pada zaman akhir akanlah kebe
naran datang, 3 ne. 16:7. ke atas dirimu 
aku menganugerahkan Imamat Harun, 
A&P 13:1 (JS—S 1:69). aku telah perca
yakan kuncikunci kerajaan untuk yang 
terakhir kalinya, A&P 27:6, 13–14 (a&P 
128:19–21). kumpulkanlah bersama su
kusuku Israel dan pulihkanlah segala se
suatu, A&P 77:9. kuncikunci dispensasi 
ini dipercayakan, A&P 110:16 (a&P 65:2). 
Imamat diberikan pada dispensasi kege
napan zaman, A&P 112:30. aku melihat 
dua Sosok, JS—S 1:17. aku akan meng
ungkapkan kepadamu imamat, melalui 
tangan Elia, JS—S 1:38 (Mal. 4:5–6). 

PeMunguT CuKAi. Lihat juga 
kekaisaran romawi

Pada zaman romawi kuno, penarik pajak 
bagi pemerintah. Pemungut cukai secara 
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umum dibenci oleh orangorang Yahudi. 
Beberapa pemungut cukai dengan mudah 
menerima Injil (Mat. 9:9–10; Luk. 19:2–8).

PeMunguTAn SuArA. Lihat 
Persetujuan Bersama

PenAhBiSAn. Lihat juga 
Imamat; Jabatan; Pemanggilan; 
Penumpangan tangan; Wewenang

Menetapkan atau menganugerahkan we
wenang atau jabatan. Untuk mengguna
kan wewenang di dalam Gereja tuhan, 
seseorang mesti dipanggil oleh allah, me
lalui nubuat, dan melalui penumpang an 
tangan oleh mereka yang berwenang (Pk 
1:5). Walaupun seseorang boleh mene
rima wewenang melalui penahbisan, dia 
menggunakannya di bawah arahan me
reka yang memegang kuncikunci khusus 
bagi wewenang itu.
aku menahbiskan engkau sebagai nabi 
bagi bangsabangsa, Yer. 1:5. kamu tidak
lah memilihku, tetapi akulah yang telah 
memilihmu, dan menahbiskanmu, Yoh. 
15:16. Memiliki wewenang dari allah, 
alma menahbiskan para imam, Mosia 
18:18. Para pria ditahbiskan pada ima
mat tinggi dengan tata cara kudus, Alma 
13:1–9. Yesus memanggil dan menahbis
kan dua belas murid, 3 ne. 12:1. Penatua 
menahbiskan imam dan peng ajar melalui 
penumpangan tangan, Moro. 3:1–4. tung
gulah beberapa saat lagi, karena kamu 
belum ditahbiskan, A&P 5:17. Joseph 
Smith ditahbiskan sebagai rasul Yesus 
kristus, A&P 20:2 (a&P 27:12). tak se
orang pun semestinya ditahbiskan tanpa 
pemungutan suara Jemaat, A&P 20:65. ti
dak akan diberikan kepada siapa pun un
tuk mengkhotbahkan Injilku, kecuali dia 
ditahbiskan oleh seseorang yang memi
liki wewenang, A&P 42:11. Para penatua 
mesti ditahbiskan untuk mengkhotbah
kan Injilku, A&P 50:13–18. adalah ke
wajiban Dua Belas untuk menahbiskan 
dan menertibkan semua pejabat Gereja 
yang lain, A&P 107:58. aku mencari ber
katberkat leluhur, dan hak yang kepa
danya aku akan ditahbiskan, Abr. 1:2. 
Joseph Smith dan Oliver Cowdery saling 

menahbiskan pada Imamat Harun, JS—S 
1:68–72. 

PenAhBiSAn iMAMAT. Lihat 
Penahbisan

PenATuA. Lihat juga Imamat; 
Imamat Melkisedek

Istilah penatua (tua-tua) digunakan dalam  
berbagai cara dalam alkitab. Dalam Per
janjian Lama itu sering merujuk pada pria  
yang lebih tua dalam suatu suku, yang 
bia sanya dipercayai dengan urusan 
peme rintahan (kej. 50:7; Yos. 20:4; rut 
4:2; Mat. 15:2). Usia dan pengalaman me
reka menjadikan nasihat mereka bernilai.  
Jabatan mereka belum tentu suatu pe
manggilan imamat.

ada juga penatua yang ditahbiskan 
dalam Imamat Melkisedek pada zaman 
Perjanjian Lama (kel. 24:9–11). Dalam 
Perjanjian Baru, penatua disebut seba
gai jabatan imamat di dalam Gereja (Yak. 
5:14–15). Di antara orangorang Nefi juga 
ada penatua yang ditahbiskan dalam 
imamat (alma 4:7, 16; Moro. 3:1). Pada 
dispensasi ini, Joseph Smith dan Oliver 
Cowdery adalah para penatua pertama 
yang ditahbiskan (a&P 20:2–3).

Penatua sekarang adalah sebutan 
yang diberikan kepada semua pemegang 
Imamat Melkisedek. Contohnya, para  
misionaris lakilaki disapa sebagai pe
natua. Juga, rasul adalah penatua, dan 
adalah pantas untuk berbicara menge
nai anggota dari kuorum Dua Belas atau 
kuorumkuorum tujuh Puluh dengan 
sebutan ini (a&P 20:38; 1 Ptr. 5:1). kewa
jiban penatua yang ditahbiskan dalam 
Gereja dewasa ini telah diberikan da
lam wahyu zaman akhir (a&P 20:38–45; 
42:44; 46:2; 107:12).
Musa menulis kepada semua penatua 
Israel, ul. 31:9. Barnabas mengirim perto
longan kepada para penatua gereja, Kis. 
11:30. Para penatua ditahbiskan dalam 
setiap jemaat, Kis. 14:23 (tit. 1:5). Pang
gillah penatua untuk berdoa atas yang 
sakit, Yak. 5:14. Para penatua ditahbiskan 
melalui penumpangan tangan, Alma 6:1. 
Penatua mesti memberkati anakanak, 
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A&P 20:70. Penatua mesti memandu per
temuanpertemuan melalui roh kudus, 
A&P 46:2. Penatua mesti memberikan se
buah laporan tentang tugas pengawasan 
mereka, A&P 72:5. Para penatua mesti 
mengkhotbahkan Injil kepada bangsa
bangsa, A&P 133:8. 

PenAWAnAn. Lihat juga Bebas, 
kebebasan

Berada dalam perbudakan jasmani atau 
rohani.
Bani Israel pergi ke dalam penawanan 
karena kedurhakaan mereka, Yeh. 39:23. 
Dia yang menuntun ke dalam pena
wanan akan pergi ke dalam penawanan, 
Why. 13:10. Yang jahat akan dibawa ke 
dalam penawanan iblis, 1 ne. 14:4, 7. Ma
nusia bebas untuk memilih kemerdekaan 
dan kehidupan kekal atau penawanan 
dan kematian, 2 ne. 2:27. kehendak da
ging memberikan roh iblis kuasa untuk 
menawan, 2 ne. 2:29. apakah kamu telah 
cukup menyimpan sebagai ingatan pena
wanan leluhurmu? Alma 5:5–6. Mereka 
yang mengeraskan hati mereka dibawa 
tertawan oleh iblis, Alma 12:11. Berjaga 
dan berdoalah selalu, agar jangan kamu 
digoda oleh si iblis, dan kamu dituntun 
tertawan olehnya, 3 ne. 18:15. 

PenCeLuPAn. Lihat Baptis, 
Baptisan—Baptisan melalui 
pencelupan

PenCerAi-BerAiAn iSrAeL. 
Lihat Israel—Penceraiberaian 
Israel

PenCiPTA. Lihat Penciptaan; Yesus 
kristus

PenCiPTAAn. Lihat juga awal; 
Bumi; Hari Sabat; Penciptaan roh; 
Yesus kristus

Mengorganisasi. allah, bekerja melalui 
PutraNya, Yesus kristus, mengorgani
sasi unsurunsur di alam untuk mem
bentuk bumi. Bapa Surgawi dan Yesus  
menciptakan manusia menurut rupa  
Mereka (Musa 2:26–27).
Pada awalnya allah menciptakan langit 

dan bumi, Kej. 1:1. Marilah kita menjadi
kan manusia menurut rupa kita, Kej. 1:26 
(Musa 2:26–27; abr. 4:26). Segala sesuatu 
dijadikan olehNya, Yoh. 1:3, 10. Oleh Dia 
segala sesuatu diciptakan yang ada di 
langit, Kol. 1:16 (Mosia 3:8; Hel. 14:12). 
allah menjadikan duniadunia melalui 
PutraNya, ibr. 1:2. Manusia diciptakan 
pada awalnya, Mosia 7:27. aku mencip
takan langit dan bumi dan segala sesu
atu, 3 ne. 9:15 (Morm. 9:11, 17). Semua 
orang diciptakan pada awalnya menurut 
rupaku sendiri, eter 3:15. Yesus kristus 
menciptakan langit dan bumi, A&P 14:9. 
Dia menciptakan manusia, lakilaki dan 
perempuan, menurut rupaNya sendiri, 
A&P 20:18. Duniadunia tak terhitung 
jumlahnya telah aku ciptakan, Musa 1:33. 
Melalui anak tunggalku aku mencipta
kan langit, Musa 2:1. aku, tuhan allah,  
menciptakan segala sesuatu secara rohani  
sebelum itu ada secara alami di atas muka 
bumi, Musa 3:5. Jutaan bumi seperti ini 
tidaklah menjadi awal bagi jumlah cipta
anMu, Musa 7:30. Para allah mengorga
nisasi dan membentuk langit, Abr. 4:1. 

PenCiPTAAn roh. Lihat juga 
Manusia; Penciptaan

tuhan menciptakan segala sesuatu secara 
rohani sebelum Dia menciptakannya se
cara jasmani (Musa 3:5).
tuhan menjadikan setiap tanaman sebe
lum itu ada di bumi, Kej. 2:4–6 (abr. 5:5). 
Melalui kuasa rohku aku ciptakan se
gala sesuatu—yang pertama rohani, yang 
kedua duniawi, A&P 29:31–32. apa yang 
duniawi adalah dalam keserupaan de
ngan apa yang rohani, A&P 77:2. aku 
menjadikan dunia dan manusia sebelum 
mereka ada dalam daging, Musa 6:51. 

PendAMAi. Lihat juga Damai, 
kedamaian

Seseorang yang mendatangkan atau me
nyebarkan damai (Mat. 5:9; 3 Ne. 12:9). 
Pendamai bisa juga orang yang memper
maklumkan Injil (Mosia 15:11–18).

PendAMAiAn. Lihat juga 
anakanak kristus; Baka, 
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kebakaan; Belas kasihan; Darah; 
Getsemani; kasih karunia; 
kebangkitan; kejatuhan adam 
dan Hawa; keselamatan; kurban; 
Mengampuni; Pembenaran; 
Penebusan; Pengampunan 
akan DosaDosa; Pengudusan; 
Penyaliban; Pertobatan; Putra dan 
Putri allah; rencana Penebusan; 
Sakramen; Salib; Yesus kristus

Untuk memperdamaikan manusia de
ngan allah.

Sebagaimana digunakan dalam tulisan 
suci, mendamaikan adalah menderita hu
kuman untuk suatu tindakan dosa, de
ngan demikian menyingkirkan dampak 
dosa dari pendosa yang bertobat dan 
memperkenankan dia untuk diperdamai
kan dengan allah. Yesus kristus adalah 
satusatunya orang yang mampu mem
buat suatu pendamaian yang sempurna 
bagi seluruh umat manusia. Dia sanggup 
untuk melakukannya karena seleksi dan 
prapenahbisanNya dalam Sidang raya 
sebelum dunia dibentuk (Eter 3:14; Musa 
4:1–2; abr. 3:27), keputraanNya yang 
ilahi, dan hidupNya yang tanpa dosa. 
PendamaianNya termasuk penderita
anNya bagi dosadosa umat manusia di 
taman Getsemani, penumpahan darah
Nya, serta kematian dan kebangkitan
Nya se sudahnya dari kubur (Yes. 53:3–12; 
Mosia 3:5–11; alma 7:10–13). karena 
Pendamai an, semua orang akan bang
kit dari yang mati dengan tubuh baka 
(1 kor. 15:22). Pendamaian juga menye
diakan cara bagi kita untuk diampuni 
dari dosadosa kita dan hidup selamanya 
bersama allah. tetapi seseorang yang te
lah mencapai usia pertanggungjawaban 
dan menerima hukum dapat menerima 
berkatberkat ini hanya jika dia memi
liki iman kepada Yesus kristus, bertobat 
dari dosadosanya, menerima tata ca
ratata cara keselamatan, dan mematuhi 
perintahperintah allah. Mereka yang ti
dak mencapai usia pertanggungjawaban 
dan mereka yang tanpa hukum ditebus 
melalui Pendamaian (Mosia 15:24–25; 
Moro. 8:22). tulisan suci dengan jelas 
mengajarkan bahwa jika kristus tidak 

mendamaikan dosadosa kita, tidak ada 
hukum, tata cara, atau kurban yang akan 
memuaskan tuntutan keadilan, dan ma
nusia tidak pernah dapat memperoleh 
kembali hadirat allah (2 Ne. 2; 9).
Inilah darahku, ditumpahkan bagi ba
nyak orang untuk pengampunan akan 
dosadosa, Mat. 26:28. PeluhNya seakan
akan adalah tetesantetesan darah yang 
hebat, Luk. 22:39–44. aku akan mem
berikan dagingku bagi kehidupan du
nia, Yoh. 6:51. aku adalah kebangkitan, 
dan kehidupan, Yoh. 11:25. kristus ada
lah pemrakarsa keselamatan kekal bagi 
mereka semua yang patuh, ibr. 5:9. kita 
dikuduskan melalui penumpahan darah 
kristus, ibr. 9; 10:1–10. kristus juga per
nah menderita untuk dosadosa, 1 Ptr. 
3:18. Darah Yesus kristus membersihkan 
kita dari segala dosa, 1 Yoh. 1:7. Dia di
angkat ke atas salib dan dibunuh bagi 
dosadosa, 1 ne. 11:32–33. Penebusan da
tang kepada mereka yang memiliki hati 
yang hancur dan roh yang menyesal, 
2 ne. 2:3–10, 25–27. Dia mempersembah
kan diriNya sebagai kurban untuk dosa, 
2 ne. 2:7. Pendamaian menebus manusia 
dari kejatuhan dan menyelamatkan me
reka dari kematian dan neraka, 2 ne. 
9:5–24. Mestilah perlu ada suatu penda
maian yang tak terbatas, 2 ne. 9:7. Di
perdamaikanlah dengan allah melalui 
Pendamaian kristus, Yakub 4:11. Darah
Nya mendamaikan dosadosa mereka 
yang telah dengan tidak tahu berdosa, 
Mosia 3:11–18. Manusia menerima kesela
matan melalui pendamaian, Mosia 4:6–8. 
Seandainya bukan karena Pendamaian, 
mereka mestilah dengan tak terhindar
kan binasa, Mosia 13:27–32. Dia akan 
mendamaikan dosadosa dunia, Alma 
34:8–16. allah sendiri mendamaikan do
sadosa dunia, mendatangkan rencana 
belas kasihan, Alma 42:11–30. aku adalah 
allah seluruh bumi, dibunuh bagi dosa
dosa dunia, 3 ne. 11:14. aku, allah, telah 
menderita halhal ini bagi semua orang, 
A&P 19:16. anakanak kecil ditebus me
lalui anak tunggalku, A&P 29:46–47. 
Lihatlah penderitaan dan kematian dari 
Dia yang tak berdosa, A&P 45:3–5. Hal 
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ini adalah suatu kemiripan dari pengur
banan anak tunggal, Musa 5:7. Melalui 
Pendamaian kristus, seluruh umat ma
nusia boleh diselamatkan, PK 1:3. 

PenderAAn. Lihat juga 
kemalangan

koreksi atau pendisiplinan yang diberi
kan kepada individu atau kelompok un
tuk menolong mereka bertambah baik 
atau menjadi lebih kuat.
Janganlah meremehkan tangan pende
raan Yang Mahakuasa, Ayb. 5:17 (ams. 
3:11). Diberkatilah orang yang Engkau 
dera, ya tuhan, Mzm. 94:12. Seluruh tu
lisan suci diberikan untuk teguran, untuk 
koreksi, 2 Tim. 3:16. tuhan mendera me
reka yang Dia kasihi, ibr. 12:5–11. tuhan 
menganggap patut untuk mendera umat
Nya, Mosia 23:21–22. kecuali tuhan 
mendera umatNya, mereka tidak akan 
mengingatNya, hel. 12:3. tuhan berbin
cang dengan saudara lakilaki Yared, dan 
menderanya, eter 2:14. Mereka didera 
agar mereka boleh bertobat, A&P 1:27. 
Yang aku kasihi juga aku dera agar do
sadosa mereka boleh diampuni, A&P 
95:1. Mereka semua yang tidak mau me
nanggung penderaan tidak dapat diku
duskan, A&P 101:2–5. Umatku mestilah 
perlu didera sampai mereka belajar ke
patuhan, A&P 105:6. Dia yang tidak mau 
menanggung deraan tidaklah layak akan 
kerajaanku, A&P 136:31. 

PeneBuS. Lihat juga Juruselamat; 
Yesus kristus

Yesus kristus adalah Penebus agung 
umat manusia karena Dia, melalui pen
damaianNya, membayarkan harga bagi 
dosadosa umat manusia dan memung
kinkan kebangkitan semua orang.
aku tahu bahwa Penebusku hidup, Ayb. 
19:25. aku akan menolong engkau, fir
man Penebusmu, Yang kudus dari Israel, 
Yes. 41:14 (Yes. 43:14; 48:17; 54:5; 59:20). 
aku tuhan adalah Juruselamatmu dan 
Penebusmu, Yes. 49:26 (Yes. 60:16). Se
butlah namaNya Yesus: karena Dia akan 
menyelamatkan umatNya dari dosa
dosa mereka, Mat. 1:21. Putra Manusia 

datang untuk memberikan nyawaNya 
sebagai tebusan bagi banyak orang, Mat. 
20:28 (1 tim. 2:5–6). tuhan allah Israel 
telah mengunjungi dan menebus umat
Nya, Luk. 1:68. kita diperdamaikan de
ngan allah melalui kematian PutraNya, 
rm. 5:10. Yesus kristus memberikan di
riNya bagi kita, agar Dia boleh menebus 
kita dari segala kedurhakaan, Tit. 2:13–14. 
Yesus kristus membasuh kita dari dosa
dosa kita dalam darahNya sendiri, Why. 
1:5. Penebusan datang dalam dan melalui 
Mesias Yang kudus, 2 ne. 2:6–7, 26. Putra 
mengambil ke atas diriNya kedurhakaan 
dan pelanggaran manusia, menebus me
reka, dan memuaskan tuntutan keadilan, 
Mosia 15:6–9, 18–27. kristus datang un
tuk menebus mereka semua yang akan 
dibaptis untuk pertobatan, Alma 9:26–27. 
Dia akan datang ke dunia untuk menebus 
umatNya, Alma 11:40–41. Penebusan da
tang melalui pertobatan, Alma 42:13–26. 
Yesus kristus datang untuk menebus du
nia, hel. 5:9–12. kristus menebus umat 
manusia dari kematian jasmani dan ro
hani, hel. 14:12–17. Penebusan datang 
melalui kristus, 3 ne. 9:17. aku adalah 
Dia yang dipersiapkan sejak pelandasan 
dunia untuk menebus umatku, eter 
3:14. tuhan Penebusmu menderita ke
matian dalam daging, A&P 18:11. kristus 
menderita bagi semua orang jika mereka 
bertobat, A&P 19:1, 16–20. anakanak ke
cil ditebus melalui anak tunggal, A&P 
29:46. aku telah mengutus Putra tung
galku ke dunia untuk penebusan dunia, 
A&P 49:5. kristus adalah terang dan Pe
nebus dunia, A&P 93:8–9. Joseph F. Smith 
menerima suatu penglihatan tentang pe
nebusan orang mati, A&P 138. kami per
caya bahwa melalui pendamaian kristus, 
seluruh umat manusia boleh diselamat
kan, PK 1:3. 

PeneBuSAn. Lihat juga kejatuhan 
adam dan Hawa; kematian 
Jasmani; kematian rohani; 
keselamatan; Pendamaian; Yesus 
kristus

Membebaskan, membeli, atau menebus, 
misalnya membebaskan seseorang dari 
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penawanan melalui pembayaran. Pene-
busan merujuk pada pendamaian Yesus 
kristus dan pada pembebasan dari dosa. 
Pendamaian Yesus menebus seluruh umat 
manusia dari kematian jasmani. Melalui 
pendamaianNya, mereka yang memiliki 
iman kepadaNya dan yang bertobat juga 
ditebus dari kematian rohani.
aku telah menebus engkau, Yes. 44:22. 
aku akan menebus mereka dari kematian, 
hos. 13:14 (Mzm. 49:16). kita memper
oleh penebusan melalui darah kristus, ef. 
1:7, 14 (Ibr. 9:11–15; 1 Ptr. 1:18–19; alma 
5:21; Hel. 5:9–12). tuhan telah menebus 
jiwaku dari neraka, 2 ne. 1:15. Penebusan 
datang dalam dan melalui Mesias Yang 
kudus, 2 ne. 2:6–7, 26 (Mosia 15:26–27; 
26:26). Mereka menyanyikan kasih pene
busan, Alma 5:9 (alma 5:26; 26:13). Yang 
jahat tetap seakanakan tidak ada pene
busan yang dibuat, Alma 11:40–41 (alma 
34:16; 42:13; Hel. 14:16–18). Yesus kristus 
telah mendatangkan penebusan dunia, 
Morm. 7:5–7. kuasa penebusan datang 
kepada semua yang tidak memiliki hu
kum, Moro. 8:22 (a&P 45:54). Mereka 
yang tidak percaya tidak dapat ditebus 
dari kejatuhan rohani mereka, A&P 29:44. 
anakanak kecil ditebus sejak pelandasan 
dunia, A&P 29:46. tuhan telah menebus 
umatNya, A&P 84:99. Joseph F. Smith 
melihat dalam penglihatan penebusan 
orang mati, A&P 138. adam dan Hawa 
bersukacita dalam penebusan mereka, 
Musa 5:9–11. 

PeneMAnAn. Lihat juga kasih; 
kesatuan

Bagi para Orang Suci Zaman akhir, pe
nemanan mencakup menawarkan 
kerekan an yang ramah, melayani, meng
angkat moral, dan menguatkan yang lain.
kasihilah sesamamu seperti dirimu, 
im. 19:18 (Mat. 19:19; a&P 59:6). ketika 
engkau insaf, kuatkanlah saudarasau
daramu, Luk. 22:32. kamu adalah mu
ridku jika kamu saling mengasihi, Yoh. 
13:35. Berilah makan dombadombaku, 
Yoh. 21:15–17. Mereka berdoa agar kami 
mau mengambil ke atas diri kami pene
manan akan pelayanan kepada Orang

Orang Suci, 2 Kor. 8:1–5. Pertemanan 
kami adalah dengan Bapa, dan dengan 
PutraNya, 1 Yoh. 1:3. Orangorang Nefi 
dan orangorang Laman melakukan per
temanan satu sama lain, hel. 6:3. Biarlah 
setiap orang menjunjung tinggi sauda
ranya seperti dirinya, A&P 38:24–25. 
Jika kamu bukan satu kamu bukanlah 
milikku, A&P 38:27. aku menerimamu 
pada penemanan untuk menjadi teman 
dan saudaramu, A&P 88:133. 

PeneTAPAn. Lihat juga 
Pemanggilan; Penumpangan 
tangan

Diseleksi dan dipersucikan untuk tujuan 
kudus. Penetapan ini adalah pada pela
yanan khusus di dalam organisasi Gereja 
melalui penumpangan tangan oleh orang  
yang memiliki wewenang yang tepat.  
Hanya mereka yang mengetuai kuorum 
imamat menerima kuncikunci ketika me
reka ditetapkan. Orang yang ditetapkan 
pada jabatan selain daripada presiden 
kuorum imamat boleh meneri ma berkat 
keimamatan, tetapi tidak ada kuncikunci 
diberikan bersama berkat itu.
khususkanlah bagiku Barnabas dan 
Saulus untuk pekerjaan itu, Kis. 13:2–3. 
Para uskup lain ditetapkan, A&P 68:14. 
Uskup, seorang hakim umum, akan dite
tapkan pada pelayanan ini, A&P 107:17, 
74. Seseorang mesti dipanggil oleh allah 
melalui nubuat dan melalui penum
pangan tangan, PK 1:5. 

PengACArA. Lihat juga Yesus 
kristus

Yesus kristus adalah Pengacara kita  
dengan Bapa (Moro. 7:28) dan membela 
perkara kita denganNya.
Yesus kristus adalah pengacara kita de
ngan Bapa, 1 Yoh. 2:1 (a&P 110:4). Yesus 
akan membuat penghubungan bagi se
mua orang, 2 ne. 2:9 (Ibr. 7:25). Yesus 
memperoleh kemenangan atas kematian, 
memberikan kepadaNya kuasa untuk 
membuat penghubungan bagi anakanak 
manusia, Mosia 15:8. aku adalah peng
acaramu dengan Bapa, A&P 29:5. Yesus 
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kristus membela perkaramu, A&P 
45:3–5. 

PengAJAr. Lihat Mengajar

PengAJAr, iMAMAT hArun. 
Lihat juga Imamat Harun

Jabatan dalam Imamat Harun.
kewajiban pengajar adalah mengawasi 
Gereja, A&P 20:53–60. Jabatan pengajar 
adalah tambahan yang perlu pada ima
mat yang lebih rendah, A&P 84:30, 111. 
Presiden kuorum pengajar mengetuai 
dua puluh empat pengajar, A&P 107:86. 

PengAKuAn. Lihat juga 
Mengampuni; Pertobatan

tulisan suci menggunakan pengakuan 
setidaknya dalam dua cara. Dalam satu 
pengertian, mengakui adalah menyata
kan iman seseorang terhadap sesuatu, 
misalnya mengakui bahwa Yesus adalah 
kristus (Mat. 10:32; rm. 10:9; 1 Yoh. 4:1–3; 
a&P 88:104).

Dalam pengertian lain, mengakui ada
lah mengenali kesalahan seseorang, mi
salnya dalam pengakuan dosa. adalah 
kewajiban semua orang untuk mengakui 
segala dosa mereka kepada tuhan dan 
mendapatkan pengampunanNya (a&P 
58:42–43). Bilamana perlu, dosadosa 
hendaknya diakui kepada orang atau 
orangorang yang disalahi. Dosadosa se
rius hendaknya diakui kepada pejabat 
resmi Gereja (dalam sebagian besar kasus 
adalah uskup).
Dia hendaknya mengakui bahwa dia 
telah berdosa, im. 5:5. Mereka hendak
nya mengakui kedurhakaan mereka, im. 
26:40–42. Berikanlah kemuliaan kepada 
tuhan allah Israel, dan buatlah penga
kuan kepadaNya, Yos. 7:19. Orangorang 
dibaptis olehnya di Yordan, mengakui 
dosadosa mereka, Mat. 3:5–6. Pelang
gar yang mengakui dosadosanya akan 
diampuni, Mosia 26:29. akui dosado
samu, agar jangan kamu menderita hu
kuman, A&P 19:20. Yang bertobat akan 
mengakui dan meninggalkan dosadosa 
mereka, A&P 58:43. tuhan penuh belas 
kasihan kepada mereka yang mengakui 

dosadosa mereka dengan hati yang ren
dah hati, A&P 61:2. tuhan mengampuni 
dosadosa mereka yang mengaku dan 
meminta pengampunan, A&P 64:7. 

PengAMPunAn AKAn 
doSA-doSA. Lihat juga 
Mengampuni; Pendamaian; 
Pertobatan; Yesus kristus

Pengampunan untuk perbuatan keliru 
dengan syarat pertobatan. Pengampun
an akan dosadosa dimungkinkan mela
lui pendamaian Yesus kristus. Seseorang 
mendapatkan pengampunan akan dosa
dosanya jika dia memiliki iman kepada  
kristus, bertobat dari dosadosanya, me
nerima tata cara baptisan dan penumpang
an tangan untuk karunia roh kudus,  
serta mematuhi perintahperintah allah 
(Pk 1:3–4).
Walaupun dosadosamu bagaikan kain 
kirmizi, itu akan menjadi seputih salju, 
Yes. 1:16–18. Inilah darahku, yang di
tumpahkan bagi banyak orang untuk 
pengampunan akan dosadosa, Mat. 
26:28 (Ibr. 9:22–28; a&P 27:2). Bertobat, 
dan dibaptislah untuk pengampunan 
akan dosadosa, Kis. 2:38 (Luk. 3:3; a&P 
107:20). Mereka yang percaya kepada 
Yesus akan menerima pengampunan 
akan dosadosa, Kis. 10:43 (Mosia 3:13). 
kristus adalah sumber kepada sia pa 
mereka boleh berpaling untuk peng
ampunan akan dosadosa, 2 ne. 25:26. 
Untuk mempertahankan pengampunan 
akan dosadosa kita, kita mesti mengurus 
yang miskin dan membutuhkan, Mosia 
4:11–12, 26. Barang siapa bertobat akan 
memiliki tuntutan hak atas belas kasihan, 
untuk pengampunan akan dosadosa
nya, Alma 12:34. Menggenapi perintah
perintah membawa pengampunan akan 
dosadosa, Moro. 8:25. Imamat Harun 
memegang kuncikunci baptisan melalui 
pencelupan untuk pengampunan akan 
dosadosa, A&P 13:1 (a&P 84:64, 74; Pk 
1:4). aku, tuhan, tidak mengingat dosa
dosa mereka lagi, A&P 58:42–43 (Yeh. 
18:21–22). Orangorang ini diajarkan bap
tisan perwakilan untuk pengampunan 
akan dosadosa, A&P 138:33. 
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PengAniAYAAn. Lihat juga 
kemalangan

Menyebabkan kepedihan atau rasa sa
kit kepada yang lain karena kepercayaan 
atau status sosial mereka; mengacau atau 
menindas.
Diberkatilah mereka yang dianiaya 
demi kebenaran, Mat. 5:10 (3 Ne. 12:10). 
Berdoa lah bagi mereka yang dengan 
menghina memanfaatkanmu dan meng
aniayamu, Mat. 5:44 (3 Ne. 12:44). karena 
mereka kaya, mereka menganiaya yang 
lembut hati, 2 ne. 9:30 (2 Ne. 28:12–13). 
Yang saleh yang menantinantikan 
kristus terlepas dari segala penganiayaan 
tidak akan binasa, 2 ne. 26:8. Segala hal 
ini akan memberi engkau pengalaman, 
A&P 122:7. 

PengendALiAn KeLAhirAn. 
Lihat juga keluarga; Pernikahan

Mengendalikan jumlah anak yang lahir 
oleh pasangan suami istri dengan mem
batasi atau mencegah kehamilan.
Bertambah banyaklah, dan beranakcu
culah, dan penuhilah bumi, Kej. 1:28 
(Musa 2:28). anakanak adalah pusaka 
dari tuhan, Mzm. 127:3–5. keluarga Lehi 
mesti membangkitkan benih keturunan 
bagi tuhan, 1 ne. 7:1. Pernikahan dite
tapkan oleh allah bagi manusia, A&P 
49:15–17. Yang dipermuliakan akan me
nerima suatu kegenapan dan suatu kelan
jutan benih keturunan selamalamanya, 
A&P 132:19, 63. 

PengerTiAn. Lihat juga kebenaran; 
kebijaksanaan; Pengetahuan

Memperoleh pengetahuan tentang atau 
mengenal arti dari suatu kebenaran, ter
masuk penerapannya pada kehidupan.
Janganlah bersandar pada pengertianmu 
sendiri, Ams. 3:5. Dengan segala yang 
engkau dapatkan perolehlah penger
tian, Ams. 4:7. Yesus berfirman dalam 
perumpamaan dan sebagian tidak me
ngerti, Mat. 13:12–17. tuhan membuka 
pengertian mereka, Luk. 24:45. Jika kamu 
tidak dapat mengerti perkataan ini, itu 
akan terjadi karena kamu tidak bertanya, 

2 ne. 32:4 (3 Ne. 17:3). Catatancatatan 
itu dilindungi supaya kita boleh mem
baca dan mengerti, Mosia 1:2–5. karena 
ketidakpercayaan mereka, mereka tidak 
dapat mengerti firman allah, Mosia 26:3. 
Mereka adalah pria yang berpengertian 
sehat, Alma 17:2–3. Firman itu mulai me
nerangi pengertianku, Alma 32:28. Mari
lah kita bertukar pikiran bersama agar 
kamu boleh mengerti, A&P 50:10–12, 
19–23. Orang tua mesti mengajar anak
anak mereka untuk mengerti, A&P 68:25. 
Pekerjaan dan misteri allah hanya da
pat dimengerti melalui roh kudus, A&P 
76:114–116. Setan berupaya untuk me
malingkan hati manusia dari pengertian, 
A&P 78:10. terang kristus menghidup
kan pengertian kita, A&P 88:11. 

PengeTAhuAn. Lihat juga 
kebenaran; kebijaksanaan; 
Pengertian

Pengertian dan pemahaman, khususnya 
tentang kebenaran sebagaimana diajar
kan atau dikukuhkan oleh roh.
tuhan adalah seorang allah pengeta
huan, 1 Sam. 2:3. tuhan sempurna da
lam pengetahuan, Ayb. 37:16. rasa takut 
akan tuhan adalah awal dari pengeta
huan, Ams. 1:7. Dia yang memiliki penge
tahuan mengekang perkataannya, Ams. 
17:27. Bumi akan penuh dengan penge
tahuan tentang tuhan, Yes. 11:9 (2 Ne. 
21:9; 30:15). kamu telah mengambil kunci 
pengetahuan, Luk. 11:52. kasih kristus 
melampaui pengetahuan, ef. 3:19. tam
bahkanlah pada imanmu kebajikan, dan 
pada kebajikan pengetahuan, 2 Ptr. 1:5. 
Nefi memiliki pengetahuan besar tentang 
kebaikan allah, 1 ne. 1:1. Mereka akan 
sampai pada pengetahuan tentang Pene
bus mereka, 2 ne. 6:11. Yang saleh akan 
memiliki pengetahuan yang sempurna 
tentang kesalehan mereka, 2 ne. 9:14. roh 
memberikan pengetahuan, Alma 18:35. 
Pengetahuanmu sempurna dalam hal itu, 
Alma 32:34. Orangorang Laman akan di
bawa pada pengetahuan yang sejati ten
tang Penebus mereka, hel. 15:13. kamu 
boleh tahu dengan suatu pengetahuan 
yang sempurna itu adalah dari allah, 
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Moro. 7:15–17. Para Orang Suci akan me
nemukan harta pengetahuan yang be
sar, A&P 89:19. Pengetahuan yang murni 
teramat memperluas jiwa, A&P 121:42. 
Dia yang memiliki kuncikunci imamat 
kudus tidak ada kesulitan dalam menda
patkan suatu pengetahuan tentang fakta, 
A&P 128:11. Jika seseorang memperoleh 
pengetahuan dalam kehidupan ini, dia 
memperoleh suatu keuntungan di dunia 
yang akan datang, A&P 130:19. tidaklah 
mungkin untuk diselamatkan dalam keti
daktahuan, A&P 131:6. 

PenghAKiMAn. Lihat Menghakimi

PenghAKiMAn TerAKhir. Lihat 
juga Menghakimi; Penghukuman; 
Yesus kristus—Hakim

Penghakiman akhir yang akan terjadi se
telah kebangkitan. allah, melalui Yesus 
kristus, akan menghakimi tiap orang un
tuk menentukan kemuliaan kekal yang 
akan dia terima. Penghakiman ini akan 
berdasarkan pada kepatuhan tiap orang 
terhadap perintahperintah allah, terma
suk penerimaannya akan kurban penda
maian Yesus kristus.
Bapa telah memercayakan segala pengha
kiman kepada Putra, Yoh. 5:22. kita semua  
akan berdiri di hadapan kursi pengha
kiman kristus, rm. 14:10. Yang mati di
hakimi dari segala itu yang tertulis, Why. 
20:12 (a&P 128:6–7). Untuk segala per
buatanmu engkau akan dibawa ke dalam 
penghakiman, 1 ne. 10:20. kedua Belas 
rasul dan kedua belas murid orang Nefi 
akan menghakimi Israel, 1 ne. 12:9 (a&P 
29:12). Semua orang mesti muncul di ha
dapan kursi penghakiman Yang kudus, 
2 ne. 9:15. Persiapkanlah jiwamu untuk 
hari yang mulia itu, 2 ne. 9:46. Dapatkah 
kamu membayangkan dirimu di hadapan 
kursi pengadilan allah? Alma 5:17–25. 
Yesus kristus akan berdiri untuk meng
hakimi dunia, 3 ne. 27:16. tuhan akan tu
run dengan kutukan untuk penghakiman 
ke atas yang fasik, A&P 133:2. 

PenghAnCur. Lihat juga Iblis
Setan adalah si penghancur.

tuhan tidak akan membiarkan si peng
hancur datang ke rumahrumahmu, Kel. 
12:23. Si penghancur berkendara di atas 
perairan, A&P 61:19. Penjaga itu dapat 
menyelamatkan kebun anggurku dari si 
penghancur, A&P 101:51–54. 

PenghiBur. Lihat juga roh kudus; 
Yesus kristus

tulisan suci berbicara tentang dua Peng
hibur. Yang pertama adalah roh kudus 
(Yoh. 14:26–27; Moro. 8:26; a&P 21:9; 
42:17; 90:11). Penghibur kedua adalah 
tuhan Yesus kristus (Yoh. 14:18, 21, 23). 
ketika seseorang mendapatkan Penghi
bur kedua, Yesus kristus akan menam
pakkan diri kepadanya dari waktu ke 
waktu, akan mengungkapkan Bapa, dan 
akan mengajarnya berhadapan muka 
(a&P 130:3).

PenghiBur KeduA. Lihat 
Penghibur

PenghuKuMAn. Lihat juga 
Menghakimi; Penghakiman 
terakhir

Penghakiman atau dihakimi bersalah 
oleh allah.
allah akan menghukum orang yang ber
muslihat jahat, Ams. 12:2. kita didera 
oleh tuhan, agar kita tidak akan dihu
kum bersama dunia, 1 Kor. 11:32. Per
kataan, pekerjaan, dan pikiran kita akan 
menghukum kita, Alma 12:14. Dengan 
mengetahui berbagai hal dan tidak me
lakukannya, manusia berada di bawah 
penghukuman, hel. 14:19. Jika kita akan 
berhenti bekerja, kita akan dibawa di ba
wah penghukuman, Moro. 9:6. Dia yang 
tidak mengampuni saudaranya berdiri ter
hukum di hadapan tuhan, A&P 64:9. Dia 
yang berdosa terhadap terang yang lebih 
cemerlang akan menerima penghukuman 
yang lebih besar, A&P 82:3. Seluruh Ge
reja berada di bawah penghukuman sam
pai mereka bertobat dan mengingat kitab 
Mormon, A&P 84:54–57. 
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PenghuLu MALAiKAT. Lihat juga 
adam; Mikhael

Mikhael, atau adam, adalah penghulu 
atau kepala malaikat.
tuhan akan turun dari surga dengan te
riakan, dengan suara penghulu malai
kat, 1 Tes. 4:16. Mikhael adalah penghulu 
malaikat, Yud. 1:9 (a&P 29:26; 88:112; 
128:20–21). 

PengKhoTBAh
Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama me
muat pemikiranpemikiran akan bebe
rapa persoalan hidup yang paling dalam.

Penulis kitab, si pengkhotbah, me
nulis sebagian besar dari kitab ini dari 
sudut pandang mereka yang tanpa 
pemaham an Injil. Dia menulis menu
rut perasaan orangorang dunia—ya
itu, mereka “di bawah matahari” (Pkh. 
1:9). Sebagian besar dari kitab ini tampak 
negatif dan pesimistis (Pkh. 9:5, 10). Ini 
bukanlah bagaimana tuhan menghen
daki kita memandang kehidupan tetapi 
sebaliknya bagaimana si pengkhotbah 
telah mengamati tampaknya segala se
suatu bagi orangorang di bumi yang ti
dak di terangi. Bagian yang paling rohani 
dari kitab ini ada dalam pasal 11 dan 12, 
di mana penulis menyimpulkan bahwa  
satusatunya hal yang bernilai abadi ada
lah kepatuhan pada perintahperintah  
allah.

PengLihATAn. Lihat juga Mimpi; 
Penglihatan Pertama; Wahyu

Wahyu visual tentang peristiwa, orang, 
atau sesuatu melalui kuasa roh kudus.

Contoh penglihatanpenglihatan pen
ting mencakup yang berikut: penglihatan 
Yehezkiel tentang zaman terakhir (Yeh. 
37–39), penglihatan Stefanus tentang 
Yesus yang berdiri pada sisi kanan allah 
(kis. 7:55–56), wahyu Yohanes mengenai 
zaman terakhir (Why. 4–21), penglihatan 
Lehi dan Nefi tentang pohon kehidupan 
(1 Ne. 8, 10–14), penglihatan alma yang 
muda tentang malaikat tuhan (Mosia 27), 
penglihatan saudara lakilaki Yared ten
tang semua penghuni bumi (Eter 3:25), 

penglihatan tentang kemuliaankemu
liaan (a&P 76), penglihatan yang dibe
rikan kepada Joseph Smith dan Oliver 
Cowdery di dalam Bait Suci kirtland 
(a&P 110), penglihatan Joseph F. Smith 
tentang penebusan orang mati (a&P 138), 
penglihatan Musa tentang allah dan cip
taanNya (Musa 1), penglihatan Henokh 
tentang allah (Musa 6–7), penglihatan 
pertama Joseph Smith (JS—S 1).
Dimana tidak ada penglihatan, orang
orang binasa, Ams. 29:18. Para pemuda 
akan melihat penglihatanpenglihatan, 
Yl. 2:28 (kis. 2:17). Dia telah memberi
kanku pengetahuan melalui penglihatan, 
2 ne. 4:23. Dia adalah seorang utusan 
yang diutus dari hadirat allah, JS—S 
1:33. kami percaya pada nubuat, wahyu, 
penglihatan, PK 1:7. 

PengLihATAn PerTAMA. Lihat 
juga Joseph Smith, Jr.; Pemulihan 
Injil.

Penampakan diri allah Bapa dan Putra
Nya Yesus kristus kepada Nabi Joseph 
Smith di sebuah hutan kecil pepohonan.

Pada musim semi tahun 1820, Joseph 
Smith, Jr., berada dalam umurnya yang 
lima belas tahun. Dia tinggal bersama ke
luarganya di kota Praja Palmyra, New 
York. tak jauh ke barat dari rumah ke
luarga ada sebuah hutan kecil dengan 
pepohonan yang besar. Joseph pergi ke 
tempat ini untuk berdoa kepada allah 
untuk mendapat tahu gereja mana yang 
benar. Dia telah terkesan saat membaca 
alkitab bahwa dia mesti mengupayakan 
jawaban itu dari allah (Yak. 1:5–6). Se
bagai jawaban terhadap doanya, Bapa 
dan Putra menampakkan diri kepadanya 
dan memberi tahu dia untuk tidak ber
gabung dengan gerejagereja yang ada 
waktu itu di atas bumi, karena semuanya 
keliru (JS—S 1:15–20). Pengalaman sak
ral ini mengawali serangkaian peristiwa 
yang akan mendatangkan pemulihan Injil 
dan Gereja kristus yang sejati.
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PenguduSAn. Lihat juga 
Pembenaran; Pendamaian; Yesus 
kristus

Proses menjadi bebas dari dosa, murni, 
bersih, dan kudus melalui pendamaian 
Yesus kristus (Musa 6:59–60).
allah telah memilihmu pada keselamatan 
melalui pengudusan roh, 2 Tes. 2:13. kita 
dikuduskan melalui persembahan tubuh 
Yesus, ibr. 10:10. Yesus menderita agar 
Dia boleh menguduskan orangorang de
ngan darahNya sendiri, ibr. 13:12. Para 
imam tinggi dikuduskan dan pakaian 
mereka dibasuh hingga putih melalui 
darah anak Domba, Alma 13:10–12. Pe
ngudusan datang kepada mereka yang 
menyerahkan hati mereka kepada allah, 
hel. 3:33–35. Bertobatlah agar kamu bo
leh dikuduskan melalui penerimaan roh 
kudus, 3 ne. 27:20. Pengudusan melalui 
kasih karunia Yesus kristus adalah tepat 
dan benar, A&P 20:31. Yesus datang untuk 
menguduskan dunia, A&P 76:41. kudus
kanlah dirimu agar pikiranmu menjadi 
tunggal kepada allah, A&P 88:68. 

PenguKuhAn. Lihat 
Penumpangan tangan

PenguMPuLAn iSrAeL. Lihat 
Israel—Pengumpulan Israel

PeniPuAn. Lihat Menipu

PeniPuAn iMAM
Orangorang yang berkhotbah dan mene
tapkan diri mereka sebagai terang bagi 
dunia agar mereka boleh memperoleh 
keuntungan dan pujian dunia; mereka 
tidak mengupayakan kesejahteraan Sion 
(2 Ne. 26:29).
Berilah makan kawanan domba allah, 
bukan untuk uang kotor, 1 Ptr. 5:2. Gere
jagereja yang dibangun untuk mempero
leh keuntungan mesti dijadikan rendah, 
1 ne. 22:23 (Morm. 8:32–41). karena pe
nipuan imam dan kedurhakaan, Yesus 
akan disalibkan, 2 ne. 10:5. Seandainya 
penipuan imam diberlakukan di antara 
orangorang ini akan berakibat pada ke
hancuran menyeluruh mereka, Alma 

1:12. Orangorang bukan Israel akan di
penuhi dengan segala macam penipuan 
imam, 3 ne. 16:10. 

PenJAgA. Lihat Berjaga

PenJArA CArThAge (AS). Lihat 
juga Hyrum Smith; Joseph Smith, 
Jr.

Joseph dan Hyrum Smith dibunuh oleh 
suatu gerombolan perusuh pada tanggal 
27 Juni 1844 di dalam penjara di Carthage, 
Illinois, amerika Serikat (a&P 135).

PenJArA LiBerTY, MiSSouri 
(AS). Lihat juga Joseph Smith, Jr.

Penjara kecil yang di dalamnya Nabi 
Joseph Smith dan yang lain dengan ti
dak adil ditahan sejak bulan Novem
ber 1838 sampai april 1839. Saat dalam 
kondisi yang sulit ini, Joseph menerima 
wahyuwahyu tertentu, memberikan nu
buatnubuat, dan diilhami untuk menulis 
sepucuk surat penting kepada para Orang 
Suci, yang cuplikancuplikannya dimuat 
dalam ajaran dan Perjanjian 121–123.

PenJArA roh. Lihat Neraka

PenTAKoSTA. Lihat juga Hukum 
Musa

Sebagai bagian dari hukum Musa, pe
rayaan Pentakosta atau buahbuah per
tama diadakan lima puluh hari setelah 
perayaan Paskah (Im. 23:16). Pentakosta 
adalah untuk merayakan panen, dan da
lam Perjanjian Lama disebut perayaan 
panen atau perayaan bermingguming gu. 
Itu adalah perayaan yang sedang dira
yakan ketika para rasul di Yerusalem 
dipenuhi dengan roh kudus dan berbi
cara dalam bahasabahasa (kis. 2; a&P 
109:36–37).

PenTATeuS. Lihat juga Bilangan; 
kejadian; keluaran; kitab Imamat; 
Musa; Perjanjian Lama; Ulangan

Nama yang diberikan kepada kelima 
kitab pertama Perjanjian Lama—keja
dian, keluaran, Imamat, Bilangan, dan 
Ulangan. Orangorang Yahudi merujuk 
pada kitabkitab ini sebagai taurat atau 
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hukum Israel. Itu ditulis oleh Musa (1 Ne. 
5:10–11).

PenuMPAngAn TAngAn. 
Lihat juga karunia roh kudus; 
Pelayanan bagi yang Sakit; 
Penahbisan; Penetapan

tindakan menempatkan tangan sese
orang di atas kepala orang sebagai ba
gian tata cara imamat. Banyak tata cara 
imamat dilaksanakan melalui penum
pangan ta ngan, misalnya penahbisan, 
pemberkatan, melayani bagi yang sakit, 
mengukuhkan keanggotaan Gereja, dan 
menganugerahkan roh kudus.
Musa menumpangkan tangannya ke atas 
kepala Yosua, seperti yang tuhan perin
tahkan, Bil. 27:18, 22–23 (Ul. 34:9). Yesus 
menumpangkan tanganNya ke atas be
berapa orang sakit, dan menyembuhkan 
mereka, Mrk. 6:5 (Morm. 9:24). Para ra
sul menumpangkan tangan mereka ke 
atas ketujuh orang yang akan membantu 
mereka, Kis. 6:5–6. roh kudus diberi
kan melalui penumpangan tangan, Kis. 
8:14–17. ananias menumpangkan ta
ngannya ke atas Saulus dan memulihkan 
penglihatannya, Kis. 9:12, 17–18. Paulus 
menumpangkan tangannya ke atas 
dia dan menyembuhkannya, Kis. 28:8. 
Paulus mengajarkan ajaran tentang bap
tisan dan penumpangan tangan, ibr. 6:2. 
alma menahbiskan para imam dan pena
tua melalui penumpangan tangan, Alma 
6:1. Yesus memberikan para muridNya 
kua sa untuk menganugerahkan roh ku
dus melalui penumpangan tangan, 3 ne. 
18:36–37. kepada siapa kamu akan me
numpangkan tangan, kamu akan mem
berikan roh kudus, Moro. 2:2. Penatua 
mesti menumpangkan tangan mereka ke 
atas anakanak untuk suatu berkat, A&P 
20:70. Mereka hendaknya menerima roh 
kudus melalui penumpangan tangan, 
A&P 35:6 (Pk 1:4). Para penatua hendak
nya menumpangkan tangan ke atas diri 
yang sakit, A&P 42:44 (a&P 66:9). anak
anak mesti menerima penumpangan 
tangan setelah baptisan, A&P 68:27. Ima
mat diterima melalui penumpangan ta
ngan, A&P 84:6–16. 

PenYAKiT. Lihat Sakit

PenYAKiT KuSTA
Penyakit menular yang sering dibica
rakan dalam Perjanjian Lama dan Per
janjian Baru. Banyak orang terkemuka 
dalam alkitab pada suatu masa terserang 
olehnya, termasuk Musa (kel. 4:6–7), ka
kak perempuannya Miryam (Bil. 12:10), 
Naaman (2 raj. 5), dan raja Uzia (2 taw. 
26:19–21).
Yesus menyembuhkan penyakit kusta 
pada beberapa orang, Mat. 8:2–4 (Mrk. 
1:40–45; Luk. 5:12–15; 3 Ne. 17:7–9). Yesus 
menyembuhkan sepuluh penderita kusta, 
Luk. 17:11–19. 

PenYALiBAn. Lihat juga Golgota; 
Pendamaian; Salib; Yesus kristus

Suatu bentuk eksekusi roma, umum 
pada saat zaman Perjanjian Baru, dima
na orang dihadapkan pada kematian de
ngan mengikat atau memaku tangan dan 
kakinya pada sebuah salib. Itu biasanya  
dilakukan hanya untuk budak dan pen
jahat yang paling rendah. Penyaliban se
ring didahului dengan mencambuk atau  
melecut (Mrk. 15:15). Orang yang akan 
disalibkan biasanya dipaksa membawa  
salibnya sendiri ke tempat eksekusi (Yoh.  
19:16–17). Pakaiannya biasanya diambil  
oleh serdadu yang melaksanakan hukum
an tersebut (Mat. 27:35). Salib itu dipan
cangkan ke dalam tanah sehingga kaki 
orang tersebut hanya satu atau dua kaki 
di atas tanah. Salib itu dijaga oleh ser
dadu sampai orang di atas salib tersebut 
mati, yang kadangkadang menghabiskan 
waktu sampai tiga hari (Yoh. 19:31–37).

Yesus kristus disalibkan karena seke
lompok orang yang tidak percaya secara 
palsu mendakwaNya dengan hasutan 
menentang kaisar dan penghujatan ka
rena Dia berfirman Dia adalah Putra  
allah. Jubah ungu (Yoh. 19:2), mahkota 
duri, dan penghinaan lainnya diberikan 
kepada Yesus (Mat. 26:67; Mrk. 14:65).
Yang jahat akan menusuk tangan dan 
kaki Mesias, Mzm. 22:11–19. kristus 
akan pergi bagaikan seekor anak domba 



165 Perang

ke pembantaian, Yes. 53:7. Yesus mera
malkan penyalibanNya, Mat. 20:18–19. 
Penyaliban kristus diuraikan, Mat. 
27:22–50 (Mrk. 15:22–37; Luk. 23:26–46; 
Yoh. 19:17–30). Nefi melihat dalam peng
lihatan penyaliban anak Domba allah, 
1 ne. 11:33. Nefi menceritakan pende
ritaan dan penyaliban kristus, 1 ne. 
19:9–14. Yakub menceritakan tentang 
pelayanan dan penyaliban Yang kudus 
dari Israel, 2 ne. 6:9. angin ribut, gempa 
bumi, kebakaran, dan angin puyuh di 
amerika mempersaksikan penyaliban 
kristus di Yerusalem, 3 ne. 8. aku ada
lah Yesus yang telah disalibkan, A&P 
45:51–52. Pelayanan kristus di antara 
rohroh di dalam tahanan terbatas pada 
waktu antara kematian dan kebangkitan
Nya, A&P 138:27. 

PenYeMBuhAn. Lihat juga 
Mengurapi; Pelayanan bagi yang 
Sakit

Menjadikan baik atau sehat kembali, baik 
secara jasmani maupun secara rohani. 
tulisan suci memuat banyak contoh pe
nyembuhan yang ajaib oleh tuhan dan 
para hambaNya.
aku adalah tuhan yang menyembuh
kan engkau, Kel. 15:26. Naaman membe
namkan dirinya di dalam Sungai Yordan 
tujuh kali dan sembuh, 2 raj. 5:1–14. De
ngan bilurbilurNya kita disembuhkan, 
Yes. 53:5 (Mosia 14:3). Surya kebenaran 
akan terbit dengan kesembuhan pada sa
yapnya, Mal. 4:2. Yesus menyembuhkan 
segala macam penyakit, Mat. 4:23 (Mat. 
9:35). Dia memberikan mereka kuasa un
tuk menyembuhkan segala macam pe
nyakit, Mat. 10:1. Dia telah mengutusku 
untuk menyembuhkan orangorang yang 
hancur hati, Luk. 4:18. Mereka disembuh
kan melalui kuasa anak Domba allah, 
1 ne. 11:31. Jika engkau percaya pada pe
nebusan kristus, engkau dapat disem
buhkan, Alma 15:8. Dia menyembuhkan 
mereka setiap orang, 3 ne. 17:9. Dia yang 
memiliki iman kepadaku untuk disem
buhkan akan disembuhkan, A&P 42:48. 
Dalam namaku mereka akan menyem
buhkan yang sakit, A&P 84:68. kami 

percaya pada karunia penyembuhan,  
PK 1:7. 

PenYerAKAn. Lihat 
Israel—Penceraiberaian Israel

PenYurAT. Lihat juga ahli taurat
Dalam Perjanjian Lama, tanggung jawab 
utama penyurat adalah menyalin tulisan 
suci (Yer. 8:8).

PerAMPoK gAdiAnTon. Lihat 
juga komplotan rahasia

Dalam kitab Mormon, suatu gerombolan 
perampok yang didirikan oleh orang Nefi 
yang jahat yang bernama Gadianton. Or
ganisasi mereka berdasarkan pada ke
rahasiaan dan sumpahsumpah yang 
berlandaskan setan.
Gadianton menyebabkan kehancuran 
bangsa Nefi, hel. 2:12–13. Iblis mem
berikan sumpah dan perjanjian rahasia 
kepada Gadianton, hel. 6:16–32. kom
plotan rahasia menyebabkan kehancuran 
bangsa Yared, eter 8:15–26. 

PerAng. Lihat juga Damai, 
kedamaian

Pertempuran atau konflik bersenjata; ber
tarung dengan senjata. tuhan menyetujui 
perang hanya sebagai cara terakhir bagi 
para Orang SuciNya untuk memperta
hankan keluarga, harta milik, hak, hak 
istimewa, dan kebebasan mereka (alma 
43:9, 45–47).
Moroni berupaya untuk membela bang
sanya, haknya, negerinya, dan agamanya, 
Alma 48:10–17. Joseph Smith menerima  
sebuah wahyu dan nubuat tentang  
perang, A&P 87. tampiklah perang  
dan permaklumkanlah perdamaian, A&P 
98:16, 34–46. kami percaya bahwa orang 
dibenarkan dalam mempertahankan  
diri mereka, temanteman mereka, dan 
harta milik, dan pemerintahan, A&P 
134:11. kami percaya untuk mematuhi, 
menghormati, dan mendukung hukum, 
PK 1:12. 
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PerAng di SurgA. Lihat juga 
kehidupan Prafana; Sidang di 
Surga

konflik yang terjadi di kehidupan pra
fana di antara anakanak roh allah.
Setan dicampakkan dari surga dan ke 
bumi, Why. 12:4, 7–9. Iblis dan sepertiga 
bagian surga dibuang, A&P 29:36–37. 
Lusifer memberontak melawan Putra  
tunggal, A&P 76:25–26. Setan meng
upayakan kemuliaan Bapa dan menghan
curkan hak pilihan manusia, Musa 4:1–4 
(Yes. 14:12–15; abr. 3:27–28). Mereka yang 
mengikuti allah mempertahankan ke
adaan pertama mereka, datang ke bumi, 
dan menerima tubuh, Abr. 3:26. 

PerAngAi. Lihat amarah

PerAnTArA. Lihat juga 
Pendamaian; Yesus kristus

Seorang penghubung atau penengah. Ye
sus kristus adalah perantara antara allah 
dan manusia. PendamaianNya memung
kinkan sebuah jalan bagi orangorang un
tuk bertobat dari dosadosa mereka dan 
menjadi diperdamaikan dengan allah.
tak seorang pun datang kepada Bapa 
kecuali melalui Yesus kristus, Yoh. 14:6. 
ada satu perantara antara allah dan ma
nusia, 1 Tim. 2:5. kristus adalah peran
tara sebuah perjanjian yang lebih baik, 
ibr. 8:6 (Ibr. 9:15; 12:24; a&P 107:19). Me
sias Yang kudus akan membuat penghu
bungan bagi semua anak manusia, 2 ne. 
2:9 (Yes. 53:12; Mosia 14:12). kamu hen
daknya memandang kepada Perantara 
yang agung, 2 ne. 2:27–28. kita dijadikan 
sempurna melalui Yesus sang perantara 
perjanjian yang baru, A&P 76:69. 

PerAWAn. Lihat juga Maria, Ibu dari 
Yesus

Wanita usia nikah yang belum pernah 
melakukan persetubuhan. Dalam tulisan 
suci, gadis atau perawan bisa mewakili 
orang yang bersih secara moral (Why. 
14:4).
Seorang perawan akan mengandung dan 
melahirkan seorang putra, Yes. 7:14 (Mat. 

1:23; 2 Ne. 17:14). kerajaan surga diper
samakan dengan sepuluh gadis, Mat. 
25:1–13. Di kota Nazaret aku melihat se
orang gadis, yang adalah ibu dari Putra  
allah, 1 ne. 11:13–18. Maria adalah se
orang perawan, bejana yang berharga 
dan terpilih, Alma 7:10. 

PerAWAn MAriA. Lihat Maria, Ibu 
dari Yesus

PerCABuLAn. Lihat juga Hawa 
Nafsu; kesucian; Perzinaan

Persetubuhan tidak sah antara dua orang 
yang tidak menikah satu sama lain. Da
lam tulisan suci itu terkadang juga digu
nakan sebagai simbol untuk kemurtadan.
Janganlah memaksaku, karena yang 
demikian tidak seharusnya dilakukan, 
2 Sam. 13:12. Jauhkanlah diri dari perca
bulan, Kis. 15:20. tubuh bukanlah untuk 
percabulan, tetapi untuk tuhan, 1 Kor. 
6:13–18. Untuk menghindari percabulan, 
biarlah setiap pria memiliki istrinya sen
diri, 1 Kor. 7:2–3. Inilah kehendak allah, 
agar kamu hendaknya menjauhkan diri 
dari percabulan, 1 Tes. 4:3. Yakub mem
peringatkan orangorang Nefi terhadap 
percabulan, Yakub 3:12. kamu sedang 
menjadi matang, karena pembunuhan 
dan percabulanmu, untuk kehancuran, 
hel. 8:26. Pencabul mesti bertobat un
tuk bisa bergabung dengan Gereja, A&P 
42:74–78. 

PerCAYA, KePerCAYAAn. Lihat 
juga Iman; ketidakpercayaan; rasa 
Percaya; Yesus kristus

Memiliki iman kepada seseorang atau 
menerima sesuatu sebagai yang benar, 
serta bersandar pada atau menempatkan 
rasa percaya kepadanya. Dalam masa
lah rohani, percaya mencakup bersandar 
kepada allah dan rohNya. Seseorang 
mesti bertobat dan percaya kepada Yesus 
kristus supaya diselamatkan di dalam 
kerajaan allah (a&P 20:29).
Percayalah kepada tuhan allahmu; per
cayailah para nabiNya, 2 Taw. 20:20. Wa
laupun Dia membunuhku, namun aku 
akan percaya kepadaNya, Ayb. 13:15. 
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Percayalah kepada tuhan dengan se
genap hatimu, Ams. 3:5. allah membe
baskan para hambaNya yang percaya 
kepadaNya, dan. 3:19–28. Daniel tidak 
terluka di dalam liang singa karena dia 
percaya kepada allah, dan. 6:23. Sebagai
mana engkau telah percaya, demikianlah 
terjadi kepadamu, Mat. 8:13. apa pun 
yang akan kamu minta dalam doa, me
mercayai, akan kamu terima, Mat. 21:22. 
Jangan takut, percayalah saja, Mrk. 5:36. 
Segala sesuatu adalah mungkin bagi dia 
yang percaya, Mrk. 9:23–24. Dia yang 
percaya dan dibaptis akan diselamatkan, 
Mrk. 16:16 (2 Ne. 2:9; 3 Ne. 11:33–35). Dia 
yang percaya kepada Putra memperoleh 
kehidupan abadi, Yoh. 3:16, 18, 36 (Yoh. 
5:24; a&P 10:50). kami percaya dan ya
kin bahwa Engkaulah kristus, Yoh. 6:69. 
Dia yang percaya kepadaku, walaupun 
dia mati, namun dia akan hidup, Yoh. 
11:25–26. kita yang telah percaya masuk 
ke dalam peristirahatan, ibr. 4:3. Percaya
lah kepada Yesus kristus, dan saling me
ngasihilah, 1 Yoh. 3:23. aku akan percaya 
kepadaMu selamanya, 2 ne. 4:34. Mesias 
tidak akan menghancurkan siapa pun 
yang percaya kepadaNya, 2 ne. 6:14. 
Orangorang Yahudi akan dianiaya sam
pai mereka dibujuk untuk percaya kepada 
kristus, 2 ne. 25:16. Jika kamu memerca
yai halhal ini, pastikanlah bahwa kamu 
melakukannya, Mosia 4:10. Bersukaci
talah dan taruhlah kepercayaanmu ke
pada allah, Mosia 7:19. Siapa pun yang 
menaruh kepercayaannya kepada allah 
akan diangkat pada hari terakhir, Mosia 
23:22. Putra akan mengambil ke atas di
riNya pelanggaran mereka yang percaya 
pada namaNya, Alma 11:40. Diberkati
lah dia yang percaya pada firman allah 
tanpa dipaksa, Alma 32:16. Jika kamu ti
dak dapat lebih daripada berhasrat untuk 
percaya, biarlah hasrat ini bekerja dalam 
dirimu, Alma 32:27. Siapa pun yang akan 
menaruh kepercayaannya kepada allah 
akan didukung dalam pencobaan me
reka, Alma 36:3, 27. Jika kamu percaya 
pada nama kristus, kamu akan bertobat, 
hel. 14:13. Mereka yang percaya kepada 
kristus percaya kepada Bapa juga, 3 ne. 

11:35. Belum pernah ada manusia yang 
percaya kepada tuhan seperti saudara la
kilaki Yared lakukan, eter 3:15. Setiap hal 
yang membujuk untuk percaya kepada 
kristus dikirim melalui kuasa kristus, 
Moro. 7:16–17. Janganlah percaya pada 
lengan daging, A&P 1:19. Mereka yang 
percaya pada firman tuhan akan dibe
rikan suatu pernyataan roh, A&P 5:16. 
taruhlah kepercayaanmu kepada roh itu 
yang menuntun untuk melakukan yang 
baik, A&P 11:12. Mereka yang percaya 
pada nama tuhan akan menjadi para 
putra allah, A&P 11:30 (Yoh. 1:12). ke
pada sebagian diberikan untuk percaya 
pada perkataan orang lain, A&P 46:14. 
tandatanda mengikuti mereka yang per
caya, A&P 58:64 (a&P 63:7–12). Biarlah 
dia percaya kepadaku dan dia tidak 
akan dibingungkan, A&P 84:116. Mereka 
yang percaya, bertobat, dan dibaptis akan 
menerima roh kudus, Musa 6:52. 

PerCerAiAn. Lihat juga Pernikahan
Penghentian suatu pernikahan melalui 
kuasa sipil atau hukum gerejawi. Menurut 
Perjanjian Baru, allah mengizinkan per
ceraian di bawah beberapa syarat karena 
kekerasan hati orangorang; meskipun 
demikian, sebagaimana Yesus jelaskan, 
“sejak semula tidaklah demikian” (Mat. 
19:3–12). tulisan suci menasihati me
nentang perceraian secara umum dan  
memberi nasihat suami dan istri untuk  
mengasihi satu sama lain dalam kesaleh an 
(1 kor. 7:10–12; a&P 42:22).

PeringATAn. Lihat 
Memperingatkan

PerinTAh-PerinTAh ALLAh. 
Lihat juga Dosa; Firman allah; 
Hukum; Patuh, kepatuhan; 
Sepuluh Perintah

Hukum dan persyaratan yang allah beri
kan kepada umat manusia, apakah secara 
individu atau secara kolektif. Menaati  
perintah akan membawa berkat tuhan 
kepada yang patuh (a&P 130:21).
Nuh melakukan menurut semua yang 
allah perintahkan kepadanya, Kej. 6:22. 
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Berjalanlah dalam peraturanku, dan ta
atilah perintahku, im. 26:3. taatilah pe
rintahperintahku, dan hiduplah, Ams. 
4:4 (ams. 7:2). Jika kamu mengasihiku, 
taatilah perintahperintahku, Yoh. 14:15 
(a&P 42:29). apa pun yang kita minta, 
kita terima dariNya, karena kita mena
ati perintahperintahNya, 1 Yoh. 3:22. 
PerintahperintahNya tidaklah berat, 
1 Yoh. 5:3. tak tergoyahkan dalam mena
ati perintahperintah, 1 ne. 2:10. tuhan 
tidak memberikan perintah kecuali Dia 
akan mempersiapkan jalan, 1 ne. 3:7. 
aku mesti melakukan menurut perintah
perintah yang ketat dari allah, Yakub 
2:10. Sejauh kamu menaati perintahpe
rintahku, kamu akan makmur di tanah 
ini, Yarom 1:9 (alma 9:13; 50:20). Belajar
lah pada masa mudamu untuk menaati 
perintahperintah allah, Alma 37:35. Pe
rintahperintah ini dariku, A&P 1:24. Se
lidikilah perintahperintah ini, A&P 1:37. 
Mereka yang tidak menaati perintah
perintahku tidak dapat diselamatkan, 
A&P 18:46 (a&P 25:15; 56:2). Perintahpe
rintahku adalah rohani; itu bukan alami 
tidak juga duniawi, A&P 29:35. Perin
tahperintah diberikan sehingga kita bo
leh mengerti kehendak tuhan, A&P 82:8. 
aku tidak tahu, kecuali tuhan memerin
tahkanku, Musa 5:6. tuhan akan menguji 
manusia untuk melihat apakah mereka 
akan melakukan segala yang Dia perin
tahkan kepada mereka, Abr. 3:25. 

PerJAMuAn MALAM TerAKhir. 
Lihat juga Paskah; Sakramen

Menurut Perjanjian Baru, hidangan ter
akhir yang Yesus makan sebelum pe
nangkapan dan penyalibanNya (Luk. 
22:14–18). Dia dan Dua Belas rasulNya 
memakan hidangan ini pada saat Pas
kah (Mat. 26:17–30; Mrk. 14:12–18; Luk. 
22:7–13).
Juruselamat memberkati roti dan air  
anggur dan memberikannya kepada para 
rasul, Mat. 26:26–29 (Mrk. 14:22–25; 
Luk. 22:7–20). Yesus membasuh kaki 
para rasul, Yoh.  13. Yudas disebut  
sebagai pengkhianat Yesus, Yoh. 13:21–26 
(Mat. 26:20–25). 

PerJAMuAn MALAM TuhAn. 
Lihat Sakramen

PerJAnJiAn. Lihat juga Perjanjian 
abraham; Perjanjian yang Baru 
dan abadi; Sumpah; Sumpah dan 
Perjanjian Imamat

kesepakatan antara allah dan manusia, 
tetapi mereka tidak bertindak sebagai 
pihak setara dalam kesepakatan terse
but. allah memberikan syaratsyarat un
tuk perjanjian itu, dan manusia sepakat 
untuk melakukan apa yang Dia minta 
mereka lakukan. allah kemudian men
janjikan kepada manusia berkatberkat 
tertentu untuk kepatuhan mereka.

asas dan tata cara diterima melalui 
perjanjian. Para anggota Gereja yang 
membuat perjanjianperjanjian demikian 
berjanji untuk menghormatinya. Con
tohnya, para anggota membuat perjan
jian dengan tuhan pada baptisan dan 
memperbarui perjanjianperjanjian itu 
dengan mengambil bagian dalam sakra
men. Mereka membuat perjanjianperjan
jian lebih lanjut di dalam bait suci. Umat 
tuhan adalah suatu umat perjanjian dan  
teramat diberkati  sewaktu mereka  
menaati perjanjianperjanjian mereka  
de ngan tuhan.
Dengan engkau akan aku tegakkan per
janjianku, Kej. 6:18. taatilah perjanji
anku; kemudian kamu akan menjadi 
suatu harta yang khas, Kel. 19:5. Jangan
lah membuat perjanjian dengan mereka 
tidak juga para allah mereka, Kel. 23:32. 
Jagalah Sabat untuk sebuah perjanjian se
terusnya, Kel. 31:16. aku tidak akan per
nah melanggar perjanjianku denganmu, 
hak. 2:1. Para Orang Suciku telah mem
buat sebuah perjanjian denganku mela
lui pengurbanan, Mzm. 50:5 (a&P 97:8). 
Ingatlah perjanjianNya yang kudus, Luk. 
1:72 (a&P 90:24). kuasa allah turun ke 
atas umat perjanjian tuhan, 1 ne. 14:14. 
Perjanjian yang dibuat kepada abraham 
akan digenapi pada zaman akhir, 1 ne. 
15:18 (3 Ne. 16:5, 11–12; 21:7; Morm. 
9:37). rakyat Benyamin bersedia ma
suk ke dalam sebuah perjanjian dengan 
allah untuk melakukan kehendakNya,  
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Mosia 5:5. Baptisan adalah suatu ke
saksian bahwa manusia telah masuk ke 
dalam sebuah perjanjian dengan allah 
untuk melakukan kehendakNya, Mo-
sia 18:13. kamu adalah anakanak per
janjian, 3 ne. 20:25–26. Para malaikat 
menggenapi dan melakukan pekerjaan 
perjanjian Bapa, Moro. 7:31. Penumpahan 
darah kristus adalah perjanjian itu, Moro. 
10:33. Setiap orang yang termasuk Gereja 
kristus ini hendaknya berusaha keras un
tuk menaati semua perjanjian, A&P 42:78. 
Diberkatilah mereka yang telah mena
ati perjanjian, A&P 54:6. Dia yang me
langgar perjanjian ini akan kehilangan 
jabatan dan kedudukannya di dalam Ge
reja, A&P 78:11–12. Mereka semua yang 
menerima imamat menerima sumpah 
dan perjanjian ini, A&P 84:39–40. Me
reka bersedia untuk menepati perjanjian
perjanjian mereka melalui pengurbanan, 
A&P 97:8. Perjanjian pernikahan dapat 
menjadi kekal, A&P 132. Ini akan menjadi 
perjanjian kita, bahwa kita akan berjalan 
dalam segala tata cara, A&P 136:4. 

PerJAnJiAn ABrAhAM. Lihat juga 
abraham; Perjanjian; Sunat

abraham menerima Injil dan ditahbis
kan pada imamat yang lebih tinggi (a&P 
84:14; abr. 2:11), dan dia masuk ke dalam 
pernikahan selestial, yang adalah perjan
jian permuliaan (a&P 131:1–4; 132:19, 29). 
abraham menerima sebuah janji bahwa 
segala berkat dari perjanjianperjanjian 
ini akan disampaikan kepada anak cucu 
fananya (a&P 132:29–31; abr. 2:6–11). 
Bersamasama, perjanjian dan janji ini 
disebut perjanjian abraham. Pemulihan 
perjanjian ini adalah pemulihan Injil pada 
zaman terakhir, karena melaluinya segala 
bangsa di bumi diberkati (Gal. 3:8–9, 29; 
a&P 110:12; 124:58; abr. 2:10–11).

PerJAnJiAn BAru. Lihat juga 
alkitab; tulisan Suci

Suatu kumpulan tulisan yang diilhami 
(aslinya dalam bahasa Yunani) tentang 
kehidupan dan pelayanan Yesus kristus, 
para rasul, dan pengikut Yesus kristus 
yang lain. Perjanjian Baru secara umum 

dibagi ke dalam kitabkitab Injil, kisah 
Para rasul, suratsurat Paulus, suratsu
rat umum, dan kitab Wahyu.

keempat Injil—kitab Matius, Markus, 
Lukas, dan Yohanes—adalah laporan ten
tang kehidupan kristus. kitab kisah Para 
rasul mencatat sejarah Gereja dan para 
rasul, khususnya perjalananperjalanan 
misionaris Paulus, setelah kematian 
kristus. Suratsurat Paulus memberikan 
petunjuk kepada para pemimpin dan 
anggota Gereja. Suratsurat lain ditulis  
oleh para rasul yang lain dan memberi
kan nasihat tambahan kepada Orang Suci 
terdahulu. kitab Wahyu, yang ditulis oleh 
rasul Yohanes, memuat sebagian besar 
nubuat berkaitan dengan zaman terakhir.

PerJAnJiAn LAMA. Lihat juga 
alkitab; Pentateus; tulisan Suci

tulisantulisan para nabi zaman dahulu 
yang bertindak di bawah pengaruh roh 
kudus dan yang selama berabadabad 
bersaksi tentang kristus dan pelayan
anNya mendatang. Itu juga memuat 
catatan tentang sejarah abraham dan ke
turunannya, dimulai dengan abraham, 
dan perjanjian, yang tuhan buat dengan 
abraham dan anak cucunya.

Lima kitab pertama dari Perjanjian 
Lama ditulis oleh Musa. Itu adalah ke
jadian, keluaran, Imamat, Bilangan, dan 
Ulangan. kejadian merujuk pada asal 
usul bumi, umat manusia, bahasa, ras, 
serta awal dari bani Israel.

kitabkitab sejarah menceritakan ten
tang peristiwaperistiwa di Israel. kitab
kitab ini adalah Yosua, HakimHakim, 
rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 rajaraja, 
1 dan 2 tawarikh, Ezra, Nehemia, serta 
Ester.

kitabkitab puisi mencatat sebagian 
kebijaksanaan dan kesusatraan para nabi. 
Itu adalah ayub, Mazmur, amsal, Peng
khotbah, kidung agung, serta ratapan.

Para nabi memperingatkan Israel akan 
dosadosanya dan bersaksi tentang ber
katberkat yang datang dari kepatuhan. 
Mereka bernubuat tentang kedatangan 
kristus, yang akan mendamaikan dosa
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dosa mereka yang bertobat, menerima 
tata caratata cara, dan menjalankan In
jil. kitabkitab para nabi adalah Yesaya, 
Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, 
amos, Obaja, Yunus, Mikha, Nahum, 
Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, serta 
Maleakhi.

Sebagian besar kitab Perjanjian Lama 
ditulis dalam bahasa Ibrani. Beberapa tu
lisan memuat bahasa aram, bahasa yang 
serumpun.

PerJAnJiAn YAng ABAdi. Lihat 
Perjanjian; Perjanjian yang Baru 
dan abadi

PerJAnJiAn YAng BAru dAn 
ABAdi. Lihat juga Perjanjian

kegenapan Injil Yesus kristus (a&P 66:2). 
Itu adalah baru setiap kali diungkapkan 
sekali lagi menyusul suatu periode ke
murtadan. Itu adalah abadi dalam penger
tian bahwa itu adalah perjanjian allah  
dan telah dinikmati dalam setiap di
spensasi Injil dimana orangorang telah 
bersedia untuk menerimanya. Perjanjian 
yang baru dan abadi diungkapkan kem
bali kepada manusia di atas bumi oleh 
Yesus kristus melalui Nabi Joseph Smith. 
Itu memuat tata caratata cara sakral 
yang dilaksanakan oleh wewenang ima
mat—misalnya baptisan dan pernikahan 
bait suci—yang menyediakan bagi kese
lamatan, kebakaan, dan kehidupan kekal 
manusia. ketika orangorang menerima 
Injil dan berjanji untuk menaati perintah
perintah allah, allah membuat perjan
jian untuk memberi mereka berkatberkat 
dari perjanjianNya yang baru dan abadi.
aku akan menegakkan perjanjianku an
tara aku dan kamu, Kej. 17:7. Dia akan 
memiliki perjanjian dari imamat yang 
abadi, Bil. 25:13. Orangorang mengubah 
tata caratata cara dan melanggar perjan
jian yang abadi, Yes. 24:5 (a&P 1:15). aku 
akan membuat sebuah perjanjian yang 
abadi denganmu, Yes. 55:3 (Yer. 32:40). 
Itu akan menjadi sebuah perjanjian yang 
abadi, Yeh. 37:26. tuhan membuat sebuah 
perjanjian yang baru, dan yang lama ber
lalu, ibr. 8:13. Yesus adalah perantara 

perjanjian yang baru, ibr. 12:24 (a&P 
76:69). Ini adalah sebuah perjanjian yang 
baru dan yang abadi, A&P 22:1. aku te
lah kirimkan perjanjianku yang abadi ke 
dunia, A&P 45:9 (a&P 49:9). tuhan me
ngirim kegenapan InjilNya, perjanjian
Nya yang abadi, A&P 66:2 (a&P 133:57). 
Supaya mendapatkan tingkat yang pa
ling tinggi di dalam kerajaan selestial, se
seorang mesti masuk ke dalam perjanjian 
pernikahan yang baru dan abadi, A&P 
131:1–2. Perjanjian yang baru dan abadi 
ditegakkan demi kegenapan kemuliaan 
tuhan, A&P 132:6, 19. 

PerKATAAn TAK Senonoh. 
Lihat juga Hujat, Penghujatan

Sikap tidak hormat atau sikap meman
dang rendah terhadap apa yang sakral; 
khususnya, ketidaksopanan terhadap 
nama allah.
Janganlah engkau menggunakan nama 
tuhan allahmu dengan siasia, Kel. 20:7 
(2 Ne. 26:32; Mosia 13:15; a&P 136:21). 
Mengapa kita tak senonoh terhadap per
janjian leluhur kita? Mal. 2:10. Setiap kata 
yang tak berguna yang akan manusia 
ucapkan, akan mereka pertanggung
jawabkan dalam penghakiman, Mat. 
12:34–37. Dari mulut yang sama keluar
lah berkat dan kutukan, yang seharusnya 
tidak terjadi demikian, Yak. 3:10. Perka
taan kita akan menghukum kita, Alma 
12:14 (Mosia 4:30). Biarlah semua orang 
berhatihati bagaimana mereka menggu
nakan namaku pada bibir mereka, A&P 
63:61–62. 

PerMuLiAAn. Lihat juga 
kehidupan kekal; kemuliaan 
Selestial; Mahkota; Manusia— 
Manusia, berpotensi untuk 
menjadi seperti Bapa Surgawi; 
Pendamaian

keadaan kebahagiaan dan kemuliaan pa
ling tinggi di dalam kerajaan selestial.
Di hadiratMu ada kegenapan sukacita, 
Mzm. 16:11. Mereka adalah allah, bahkan 
putra allah—karenanya, segala sesua tu 
adalah milik mereka, A&P 76:58–59. 
Para Orang Suci akan menerima warisan 
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mereka dan dijadikan setara dengan
Nya, A&P 88:107. Para malaikat ini ti
dak menuruti hukumku; oleh karena itu, 
mereka tinggal secara terpisah dan sendi
rian, tanpa permuliaan, A&P 132:17. Para 
pria dan wanita mesti menikah menurut 
hukum allah untuk memperoleh permu
liaan, A&P 132:19–20. Sesaklah gerbang 
dan sempitlah jalan yang menuntun pada 
permuliaan, A&P 132:22–23. abraham, 
Ishak, dan Yakub telah masuk ke dalam 
permuliaan mereka, A&P 132:29, 37. aku 
memeteraikan ke atas dirimu permulia
anmu, A&P 132:49. 

PerMuSuhAn. Lihat juga Iri; kasih; 
Pembalasan

Dalam tulisan suci, antagonisme, persete
ruan, dan rasa benci.
aku akan menaruh permusuhan antara 
engkau dan wanita itu, Kej. 3:15 (Musa 
4:21). Pikiran badani adalah permusuhan 
terhadap allah, rm. 8:7. Persahabatan 
dengan dunia adalah permusuhan de
ngan allah, Yak. 4:4. Pada masa itu per
musuhan akan berhenti dari hadapan 
mukaku, A&P 101:26. 

PerniKAhAn. Lihat juga keluarga; 
Perceraian

Sebuah perjanjian atau kontrak yang sah 
antara pria dan wanita yang menjadikan 
mereka suami dan istri. allah menetap
kan pernikahan (a&P 49:15).
tidaklah baik bahwa pria itu akan se
orang diri, Kej. 2:18 (Musa 3:18). Seorang 
pria akan mengikatkan diri kepada istri
nya, dan mereka akan menjadi satu da
ging, Kej. 2:24 (Mat. 19:5; abr. 5:18). apa 
yang telah allah persatukan bersama, ja
nganlah biarkan manusia ceraikan, Mat. 
19:6 (Mrk. 10:9). Pada zaman akhir se
bagian orang akan pergi dari iman, me
larang untuk menikah, 1 Tim. 4:1–3. 
Pernikahan adalah terhormat, ibr. 13:4. 
tuhan memerintahkan para putra Lehi 
untuk menikahi para putri Ismael, 1 ne. 
7:1, 5 (1 Ne. 16:7–8). allah menciptakan 
adam dan Hawa untuk menjadi suami 
dan istri, Musa 3:7, 18, 21–25. 

Perjanjian pernikahan yang baru dan abadi: 
Pernikahan yang dilaksanakan di bawah 
hukum Injil dan imamat kudus adalah 
untuk kehidupan fana dan untuk keke
kalan. Pria dan wanita layak yang di
meteraikan demikian di dalam bait suci 
dalam pernikahan bisa berlanjut sebagai 
suami dan istri sepanjang kekekalan.
Yesus mengajarkan hukum pernikahan, 
Luk. 20:27–36. tidak ada pria tanpa wa
nita di dalam tuhan, 1 Kor. 11:11. Sua mi 
dan istri adalah ahli waris bersama akan 
kasih karunia kehidupan, 1 Ptr. 3:7. 
apa pun yang akan kamu meteraikan 
di atas bumi akan dimeteraikan di da
lam surga, hel. 10:7 (Mat. 16:19). Untuk 
mendapatkan tingkat paling tinggi kera
jaan selestial, seseorang mesti masuk ke 
dalam perjanjian pernikahan yang baru 
dan abadi, A&P 131:1–4. Jika seorang 
pria menikahi seorang istri bukan mela
luiku, perjanjian dan pernikahan me
reka tidaklah berkekuatan ketika mereka 
mati, A&P 132:15. Jika seorang pria meni
kahi seorang istri melalui firmanku dan 
melalui perjanjian yang baru dan abadi, 
dan itu dimeteraikan melalui roh kudus 
yang Dijanjikan, itu akan berkekuatan 
penuh ketika mereka ada di luar dunia, 
A&P 132:19. 
Pernikahan antar agama: Pernikahan an
tara pria dan wanita dari kepercayaan 
dan praktik keagamaan yang berbeda.
kamu tidak akan mengambil istri bagi 
putraku dari para putri orang kanaan, 
Kej. 24:3. Jika Yakub mengambil istri dari 
para putri orang Het, apakah akan ada 
baiknya hidupku bagi diriku?, Kej. 27:46 
(kej. 28:1–2). Israel hendaknya tidak me
nikahi orangorang kanaan, ul. 7:3–4. 
Israel saling menikah dengan orang
orang kanaan, menyembah allahallah 
palsu, dan dikutuk, hak. 3:1–8. Istriistri 
Salomo memalingkan hatinya untuk me
nyembah allahallah palsu, 1 raj. 11:1–6. 
kami tidak akan memberikan para putri 
kami kepada orangorang negeri ini, ti
dak juga mengambil para putri mereka 
bagi para putra kami, neh. 10:30. Jangan
lah kamu secara tidak setara berpasangan 



172Pernikahan Bait Suci

bersama dengan yang tidak percaya,  
2 Kor. 6:14. tuhan menaruh tanda pada 
orangorang Laman supaya orangorang 
Nefi boleh tidak bercampur dan per
caya pada tradisi yang tidak benar, Alma 
3:6–10. Jika se orang pria menikahi se
orang istri bukan melaluiku, perjanjian 
dan pernikahan mereka tidaklah berke
kuatan ketika mereka mati, A&P 132:15. 
Para putra manusia mengambil bagi me
reka istriistri bahkan seperti yang me
reka pilih, Musa 8:13–15. 
Pernikahan jamak: Pernikahan seorang sua
mi dengan dua istri yang hidup atau  
lebih. adalah sah bagi seorang pria untuk  
memiliki hanya satu istri, kecuali tuhan  
memerintahkan sebaliknya melalui wah
yu (Yakub 2:27–30). Melalui wahyu, per
nikahan jamak dipraktikkan pada zaman 
Perjanjian Lama dan pada masa awal 
Gereja yang dipulihkan melalui arah
an nabi yang memegang kuncikunci 
imamat (a&P 132:34–40, 45). Itu tidak 
lagi dipraktikkan di dalam Gereja (a&P  
Mr—1); dewasa ini, memiliki lebih dari 
satu istri adalah bertentangan dengan ke
anggotaan di dalam Gereja Yesus kristus 
dari OrangOrang Suci Zaman akhir.
Sarai memberikan Hagar kepada abram 
sebagai istrinya, Kej. 16:1–11. Yakub me
nerima Lea dan rahel serta para hamba 
perempuan mereka sebagai istri, Kej. 
29:21–28 (kej. 30:4, 9, 26). Jika seorang 
pria mengambil istri yang lain, dia tidak 
akan mengurangi kepemilikan istri per
tama, Kel. 21:10. Daud dan kedua istrinya 
pergi ke Hebron, 2 Sam. 2:1–2. abraham, 
Ishak, dan Yakub melakukan apa yang 
kepada mereka diperintahkan dalam me
nerima istri jamak, A&P 132:37. Daud 
dan Salomo tidak berdosa dalam apa pun 
kecuali halhal itu yang mereka tidak te
rima dari tuhan, A&P 132:38–39. 

PerniKAhAn BAiT SuCi. Lihat 
Pernikahan

PerniKAhAn JAMAK. Lihat 
Pernikahan—Pernikahan jamak

PerSeKuTuAn. Lihat Sakramen

PerSeLiSihAn. Lihat juga 
Pemberontakan

Pertikaian, perdebatan, dan perbantahan. 
Perselisihan, khususnya di antara ang
gota Gereja tuhan atau di antara anggota 
keluarga, tidaklah menyenangkan bagi 
tuhan.
Janganlah ada pertikaian di antara aku 
dan engkau, Kej. 13:8. kesombongan 
menyebabkan perselisihan, Ams. 13:10. 
Jika siapa pun mengalami pertengkaran 
terhadap seseorang, ampunilah sebagai
mana kristus mengampuni, Kol. 3:13. 
Hindarilah pertanyaanpertanyaan bo
doh dan perselisihan, Tit. 3:9. tuhan me
merintahkan manusia untuk tidak saling 
berselisih pendapat, 2 ne. 26:32. kamu 
tidak akan membiarkan anakanakmu 
berkelahi dan bertengkar satu sama lain, 
Mosia 4:14. alma memerintahkan agar 
tidak ada perselisihan di antara anggota 
Gereja, Mosia 18:21. Setan menyebarkan 
desasdesus dan perselisihan, hel. 16:22. 
Iblis adalah bapa perselisihan dan meng
hasut manusia untuk berselisih pendapat 
satu sama lain, 3 ne. 11:29 (Mosia 23:15). 
tegakkanlah Injilku, agar boleh tidak 
ada demikian banyak perselisihan, A&P 
10:62–64. Berhentilah saling berselisih 
pendapat, A&P 136:23. 

PerSeMBAhAn. Lihat juga 
kesejahteraan; kurban; 
Persepuluhan; Puasa; Sedekah

Suatu pemberian bagi tuhan. Perjanjian 
Lama sering menggunakan kata ini untuk 
merujuk pada kurban atau persembahan 
bakaran. Gereja dewasa ini menggunakan 
persembahan puasa dan persembah an 
sukarela yang lain (termasuk waktu, ba
kat, dan kepemilikan) untuk menolong 
yang miskin serta untuk maksud layak 
lainnya.
kamu telah merampokku dalam perse
puluhan dan persembahan, Mal. 3:8–10. 
Lebih dahulu berdamailah dengan sau
daramu dan kemudian persembahkanlah 
pemberianmu, Mat. 5:23–24. Persem
bahkanlah seluruh jiwamu sebagai per
sembahan kepada kristus, omni 1:26. 
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Jika seseorang mempersembahkan suatu 
pemberian tanpa maksud yang sungguh
sungguh, itu tidak menguntungkan di
rinya apa pun, Moro. 7:6. kuncikunci 
imamat tidak akan pernah diambil lagi 
sampai para putra Lewi mempersembah
kan lagi suatu persembahan bagi tuhan 
dalam kesalehan, A&P 13:1. Pada hari 
ini, hari tuhan, engkau hendaknya mem
persembahkan serahanmu dan sakra
menmu kepada Yang Mahatinggi, A&P 
59:12. Marilah kita sebagai sebuah gereja 
dan suatu umat mempersembahkan bagi 
tuhan suatu persembahan dalam kesa
lehan, A&P 128:24. 

PerSePuLuhAn. Lihat juga 
Persembahan; Uang

Sepersepuluh bagian dari  pertam
bahan tahunan seseorang yang diberi
kan kepada tuhan melalui Gereja. Dana 
persepuluh an digunakan untuk mem
bangun gereja dan bait suci, untuk men
dukung pekerjaan misionaris, dan untuk 
membangun kerajaan allah di atas bumi.
abraham memberikan sepersepuluh dari 
segala yang dia miliki kepada Melkise
dek, Kej. 14:18–20 (Ibr. 7:1–2, 9; alma 
13:15). Segala persepuluhan adalah mi
lik tuhan: itu adalah kudus bagi tuhan, 
im. 27:30–34. Engkau hendaknya benar
benar membayar persepuluhan semua 
pertambahan, ul. 14:22, 28. Persepuluhan 
dari segala sesuatu mereka bawa dengan 
berlimpahlimpah, 2 Taw. 31:5. akan
kah orang merampok allah? Dalam hal 
apakah kami telah merampok Engkau? 
Dalam persepuluhan dan persembahan, 
Mal. 3:8–11 (3 Ne. 24:8–11). Dia yang 
membayar persepuluhan tidak akan di
bakar pada kedatanganNya, A&P 64:23 
(a&P 85:3). rumah tuhan akan dibangun 
dengan persepuluhan umatNya, A&P 
97:11–12. tuhan mengungkapkan hukum 
persepuluhan, A&P 119. Persepuluhan 
akan dilepas oleh sebuah dewan, A&P 
120. 

PerSeTuJuAn BerSAMA. 
Lihat juga Gereja Yesus kristus; 
Mendukung Pemimpin Gereja

asas yang melaluinya para anggota Ge
reja mendukung mereka yang dipanggil 
untuk melayani di dalam Gereja, se perti 
juga keputusankeputusan Gereja yang 
lain yang memerlukan dukungan mereka, 
biasanya diperlihatkan dengan mengang
kat tangan kanan.

Yesus kristus berdiri sebagai kepala 
Gereja. Melalui ilham roh kudus, Dia 
mengarahkan pemimpin Gereja dalam tin
dakan dan keputusan penting. Meskipun  
demikian, semua anggota Gereja memi
liki hak dan hak istimewa untuk men
dukung atau tidak mendukung tindakan 
dan keputusan dari pemimpin mereka.
Semua orang menjawab dengan satu  
sua ra, Kel. 24:3 (Bil. 27:18–19). Para rasul 
dan penatua berhimpun dengan suara  
bulat, Kis. 15:25. tak seorang pun semes
tinya ditahbiskan tanpa pemungutan sua
ra Gereja, A&P 20:65–66. Segala sesua tu 
mesti dilakukan dengan persetujuan 
bersama, A&P 26:2 (a&P 28:13). Biarlah 
segala sesuatu dilakukan melalui perse
tujuan terpadu, A&P 104:21. 

PerTeMAnAn. Lihat Penemanan

PerTengKArAn. Lihat 
Perselisihan

PerTenTAngAn. Lihat 
kemalangan

PerToBATAn. Lihat juga Hati 
yang Hancur; Mengampuni; 
Pendamaian; Pengakuan; 
Pengampunan akan DosaDosa; 
Yesus kristus

Perubahan pikiran dan hati yang mem
bawa sikap yang baru terhadap allah, 
diri sendiri, dan kehidupan secara umum. 
Pertobatan mengandung arti bahwa se
seorang berpaling dari yang jahat serta 
memalingkan hati dan kehendaknya ke
pada allah, tunduk pada perintahperin
tah dan hasrat allah serta meninggalkan 
dosa. Pertobatan sejati datang dari kasih 
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bagi allah dan hasrat yang tulus untuk 
mematuhi perintahperintahNya. Se
mua orang yang bertanggung jawab telah 
berdosa dan mesti bertobat supaya maju 
menuju keselamatan. Hanya melalui pen
damaian Yesus kristus pertobatan kita 
dapat menjadi berdampak dan diterima 
oleh allah.
Buatlah pengakuan kepada tuhan, ezr. 
10:11. Singkirkanlah perbuatanmu yang 
jahat; berhentilah melakukan yang jahat, 
Yes. 1:16. Bertobatlah, dan palingkanlah 
dirimu dari segala pelanggaranmu, Yeh. 
18:30–31. Bertobatlah kamu: karena ke
rajaan surga ada di depan mata, Mat. 3:2. 
ada sukacita di dalam surga atas satu 
pendosa yang bertobat, Luk. 15:7. allah 
memerintahkan semua orang di mana 
pun untuk bertobat, Kis. 17:30 (2 Ne. 9:23; 
3 Ne. 11:31–40; a&P 133:16). Dukacita ke
allahan mengerjakan pertobatan menuju 
keselamatan, 2 Kor. 7:10. roh tuhan Yang 
Mahakuasa telah mengerjakan perubahan 
yang hebat dalam hati kami, sehingga 
kami tidak lagi memiliki watak untuk 
melakukan yang jahat, Mosia 5:2. Jika 
dia mengakui dosadosanya dan berto
bat, dia hendaknya kamu ampuni, Mosia 
26:29. Setelah pengkhotbahan alma, ba
nyak orang mulai bertobat, Alma 14:1. Ja
ngan menangguhkan hari pertobatanmu, 
Alma 34:33. alma mengajarkan Helaman 
tentang pertobatan dan keinsafannya, 
Alma 36 (Mosia 27:8–32). Pertobatan ti
dak dapat datang kepada manusia ke
cuali ada hukuman, Alma 42:16. Biarlah 
dosadosamu menyusahkanmu, dengan 
kesusahan itu yang akan membawamu 
merendah pada pertobatan, Alma 42:29. 
kamu akan mempersembahkan sebagai 
kurban bagiku hati yang hancur dan roh 
yang menyesal, 3 ne. 9:20. Barang siapa 
bertobat dan datang kepadaku seperti 
seorang anak kecil, dia akan aku terima, 
3 ne. 9:22. Bertobatlah, kamu segenap 
ujung bumi, 3 ne. 27:20. Sesering mereka 
bertobat, mereka diampuni, Moro. 6:8. 
Janganlah mengatakan apa pun selain 
pertobatan kepada angkatan ini, A&P 
6:9 (a&P 11:9). Betapa besar sukacita
Nya akan jiwa yang bertobat! A&P 18:13. 

Setiap orang mesti bertobat atau men
derita, A&P 19:4. Dia yang berdosa dan 
tidak bertobat akan diusir, A&P 42:28. 
Dia yang mengakui dan meninggalkan 
dosadosanya diampuni, A&P 58:42–43. 
Orang mati yang bertobat akan ditebus, 
A&P 138:58. kami percaya pada perto
batan, PK 1:4. 

PeruBAhAn ruPA. Lihat juga 
kuncikunci Imamat; Yesus 
kristus

kondisi orangorang yang untuk semen
tara waktu diubah dalam penampilan 
dan kodrat—yaitu, diangkat ke tingkat  
rohani yang lebih tinggi—sehingga  
me reka dapat menanggung hadirat dan  
kemuliaan makhluk surgawi.
Perubahan rupa Kristus: Petrus, Yakobus, 
dan Yohanes melihat tuhan dimuliakan 
dan diubah rupa di hadapan mereka. Juru
selamat sebelumnya telah berjanji bahwa 
Petrus akan menerima kuncikunci kera
jaan surga (Mat. 16:13–19; 17:1–9; Mrk. 
9:2–10; Luk. 9:28–36; 2 Ptr. 1:16–18). Pada 
peristiwa penting ini, Juruselamat, Musa, 
dan Elias (Elia) memberikan kuncikunci 
imamat yang dijanjikan kepada Petrus, 
Yakobus, dan Yohanes. Dengan kunci
kunci imamat ini, para rasul memiliki 
kuasa untuk melanjutkan pekerjaan kera
jaan setelah kenaikan Yesus.

Joseph Smith mengajarkan bahwa 
di gunung perubahan rupa, Petrus, 
Yakobus, dan Yohanes juga diubah rupa. 
Me reka melihat suatu penglihatan ten
tang bumi sebagaimana itu akan tampak 
dalam kondisi masa depannya yang di
muliakan (a&P 63:20–21). Mereka meli
hat Musa dan Elia, dua makhluk ubahan, 
dan mendengar suara Bapa. Bapa berfir
man, “Inilah anak yang kukasihi, kepa
daNya lah aku berkenan, dengarkanlah 
Dia” (Mat. 17:5).
Makhluk yang diubah rupa: Mereka melihat 
allah Israel, Kel. 24:9–11. kulit muka
nya bersinar saat dia berbincang dengan 
allah, Kel. 34:29 (Mrk. 9:2–3). Muka Yesus 
bersinar, Mat. 17:2 (Mrk. 9:2–3). Israel ti
dak dapat dengan tegar melihat muka 
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Musa karena kemuliaannya, 2 Kor. 3:7. 
Muka abinadi terlihat dengan kilauan 
yang luar biasa, Mosia 13:5–9. Mereka 
dikelilingi seolaholah oleh api, hel. 5:23, 
36, 43–45 (3 Ne. 17:24; 19:14). Mereka se
putih air muka Yesus, 3 ne. 19:25. Itu 
tampak bagi mereka seperti perubahan 
rupa, 3 ne. 28:15. tak seorang pun telah 
melihat allah dalam daging, kecua li di
hidupkan oleh roh, A&P 67:10–12. Me
lalui kuasa roh mata kami dibukakan, 
A&P 76:12. kemuliaan allah berada di 
atas Musa, Musa 1:2. kemuliaanNya be
rada di atasku; dan aku melihat muka
Nya, karena aku diubah rupa, Musa 1:11.  
aku melihat langit terbuka, dan aku  
dibalut dengan kemuliaan, Musa 7:3–4. 

PeruMPAMAAn. Lihat juga 
kitabkitab Injil—keselarasan 
kitabkitab Injil

Suatu cerita sederhana yang digunakan 
untuk mengilustrasikan dan mengajarkan 
kebenaran atau asas rohani. Perumpa
maan berdasarkan pada membandingkan 
suatu objek atau peristiwa biasa dengan 
kebenaran, dan arti atau pesan mendasar 
dari perumpamaan sering kali tersembu
nyi bagi pendengar yang secara rohani ti
dak siap menerimanya (Mat. 13:10–17).

Yesus sering mengajar dengan per
umpamaan. Untuk daftar dari perum
pamaanperumpamaan kunciNya, lihat 
“kitabkitab Injil.”

PerWAKiLAn. Lihat keselamatan 
bagi yang Mati; tata Cara—tata 
cara perwakilan

PerWirA PASuKAn
Opsir dalam pasukan roma yang me
ngomando suatu kelompok 50 sampai 
100 orang. kelompok yang demikian 
membentuk seperenam puluh bagian 
dari sebuah legiun roma. (Lihat Mat. 8:5; 
Luk. 23:47; kis. 10:1–8.)

PerZinAAn. Lihat juga Hawa 
Nafsu; Homoseksualitas; kesucian; 
Pelanggaran Moral; Percabulan

Hubungan seksual tidak sah antara pria 

dan wanita. Walaupun perzinaan secara 
umum merujuk pada persetubuhan an
tara orang yang sudah menikah dan sese
orang selain pasangannya, dalam tulisan 
suci itu bisa juga merujuk kepada orang 
yang belum menikah.

kadangkadang perzinaan digunakan 
sebagai simbol untuk kemurtadan dari 
suatu bangsa atau seluruh umat dari ja
lan tuhan (Bil. 25:1–3; Yeh. 16:15–59; Yer. 
3:6–10; Hos. 4).
Yusuf tidak mau melakukan kejahatan 
yang besar ini, dan berdosa terhadap 
allah, Kej. 39:7–12. Janganlah engkau 
berbuat zina, Kel. 20:14. Barang siapa 
memandang kepada seorang wanita se
hingga bernafsu terhadapnya telah ber
buat zina dalam hatinya, Mat. 5:28. tidak 
juga pencabul tidak juga pezina akan me
warisi kerajaan allah, 1 Kor. 6:9–10. allah 
akan menghakimi pelaku pelacuran dan 
pezina, ibr. 13:4. Perzinaan adalah yang 
paling keji melebihi segala dosa kecua li 
penumpahan darah tak berdosa atau  
penyangkalan roh kudus, Alma 39:3–5. 
Dia yang berbuat zina, dan tidak berto
bat, akan diusir, A&P 42:23–26. Jika siapa 
pun akan berbuat zina dalam hati me
reka, mereka tidak akan memiliki roh, 
A&P 63:14–16. 

PeTer WhiTMer, Jr.
Pemimpin awal di dalam Gereja yang di
pulihkan dan salah seorang dari Delapan 
Saksi kitab Mormon. Lihat “kesaksian 
Delapan Saksi” pada halamanhalaman 
prakata kitab Mormon. tuhan memberi
nya petunjuk pribadi dalam ajaran dan 
Perjanjian 16 serta 30:5–8.

PeTruS
Dalam Perjanjian Baru, Petrus semula di
kenal sebagai Simeon atau Simon (2 Ptr. 
1:1), penjala ikan dari Betsaida yang ting
gal di kapernaum bersama istrinya. Yesus 
menyembuhkan ibu mertua Petrus (Mrk. 
1:29–31). Petrus dipanggil bersama sau
dara lakilakinya andreas untuk menjadi 
murid Yesus kristus (Mat. 4:18–22; Mrk. 
1:16–18; Luk. 5:1–11). Nama bahasa aram
nya, kefas, artinya “seorang pelihat” atau 
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“batu,” diberikan kepadanya oleh tuhan 
(Yoh. 1:40–42; tJS, Yoh. 1:42). Sementara 
Perjanjian Baru menyebutnyebut be
berapa kelemahan fana Petrus, itu juga 
mengilustrasikan bahwa dia mengatasi
nya dan dijadikan kuat melalui imannya 
kepada Yesus kristus.

Petrus mengakui bahwa Yesus adalah 
kristus dan Putra allah (Yoh. 6:68–69), 
serta tuhan memilihnya untuk meme
gang kuncikunci kerajaan di atas bumi 
(Mat. 16:13–18). Di Gunung Perubahan 
rupa, Petrus melihat Juruselamat yang 
berubah rupa, seperti juga Musa dan 
Elias (Elia) (Mat. 17:1–9).

Petrus adalah rasul kepala pada masa
nya. Setelah kematian, kebangkitan, dan 
kenaikan Juruselamat, dia memanggil 
Gereja bersama dan mengarahkan pe
manggilan seorang rasul untuk meng
gantikan Yudas Iskariot (kis. 1:15–26). 
Petrus dan Yohanes menyembuhkan se
orang pria yang lumpuh sejak lahir (kis. 
3:1–16) dan secara ajaib dibebaskan dari 
tahanan (kis. 5:11–29; 12:1–19). Melalui 
pelayanan Petruslah Injil pertama kali 
dibukakan kepada orangorang bukan 
Israel (kis. 10–11). Pada zaman akhir, 
Petrus, bersama Yakobus dan Yohanes, 
datang dari surga dan menganugerahkan 
Imamat Melkisedek serta kuncikuncinya 
ke atas Joseph Smith dan Oliver Cowdery 
(a&P 27:12–13; 128:20).
Surat Petrus yang pertama: Surat pertama 
ditulis dari “Babilon” (mungkin roma) 
dan dikirim kepada para Orang Suci di 
tempat yang sekarang disebut asia kecil 
segera setelah Nero mulai menganiaya 
orangorang kristen.

Pasal 1 berbicara tentang peran yang 
ditahbiskan sebelumnya dari kristus se
bagai Penebus. Pasal 2–3 menjelaskan 
bahwa kristus adalah batu penjuru utama 
Gereja, bahwa para Orang Suci meme
gang imamat rajani, dan bahwa kristus 
berkhotbah kepada rohroh di dalam ta
hanan. Pasal 4–5 menjelaskan mengapa 
Injil dikhotbahkan kepada yang mati dan 
mengapa para penatua mesti memberi 
makan kawanan domba.

Surat Petrus yang kedua: Pasal 1 mendesak 
para Orang Suci untuk menjadikan pe
manggilan dan pemilihan mereka pasti. 
Pasal 2 memperingatkan terhadap peng
ajar palsu. Pasal 3 berbicara tentang zaman 
akhir dan kedatangan kedua kristus.

PeTugAS PengAWASAn. Lihat 
juga Pemanggilan

Orang yang mengurusi urusan atau harta 
milik orang lain. apa yang diurus petugas 
pengawasan disebut tugas pengawasan. 
Segala sesuatu di atas bumi adalah ke
punyaan tuhan; kita adalah petugas pe
ngawasanNya. kita bertanggung jawab 
kepada tuhan, tetapi kita boleh melapor
kan akan tugas pengawasan kita kepada 
para wakil allah yang berwenang. ketika 
kita menerima pemanggilan pelayanan 
dari tuhan atau para hambaNya yang 
berwenang, tugas pengawasan itu bisa 
mencakup baik urusan rohani maupun 
duniawi (a&P 29:34).
Engkau telah setia atas beberapa hal, aku 
akan menjadikan engkau penguasa atas 
banyak hal, Mat. 25:14–23. kepada siapa 
pun banyak diberi, dari dia akan banyak 
dituntut, Luk. 12:48 (a&P 82:3). Yesus 
memberikan perumpamaan tentang pe
tugas pengawasan yang tidak saleh, Luk. 
16:1–8. Barang siapa didapati sebagai pe
tugas pengawasan yang setia akan masuk 
ke dalam sukacita tuhannya, A&P 51:19. 
Setiap orang mesti memberikan laporan 
tentang tugas pengawasannya, A&P 
72:3–5. Dia yang adalah petugas penga
wasan yang setia dan bijak akan mewarisi 
segala sesuatu, A&P 78:22. tuhan akan 
menjadikan setiap orang bertanggung ja
wab sebagai petugas pengawasan atas 
berkatberkat duniawi, A&P 104:11–17 
(a&P 42:32). Jadilah tekun agar engkau 
boleh menjadi petugas pengawasan yang 
bijak, A&P 136:27. 

PiKirAn
kecakapan mental; kekuatan sadar 
pikiran.
Layanilah Dia dengan hati yang sem
purna dan dengan pikiran yang rela, 
1 Taw. 28:9. kasihilah tuhan allahmu 
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dengan segenap pikiranmu, Mat. 22:37. 
Berpikiran badani adalah kematian; ber
pikiran rohani adalah kehidupan yang 
kekal, 2 ne. 9:39. Suara tuhan datang ke 
dalam pikiranku, enos 1:10. Firman itu 
memiliki dampak yang lebih kuat atas 
pikiran orang daripada pedang, Alma 
31:5. aku akan memberi tahu kamu 
dalam pikiranmu, A&P 8:2. telaahlah 
itu dalam pikiranmu, A&P 9:8. Biarlah 
kekhusyuk an akan kekekalan berdiam 
dalam pikiranmu, A&P 43:34. Pikiranmu 
pada waktuwaktu yang lalu telah di
gelapkan, A&P 84:54. Pergilah ke pem
baringanmu awal, bangunlah awal agar 
tubuhmu dan pikiranmu boleh disegar
kan, A&P 88:124. Setan tidak mengetahui 
pikiran allah, Musa 4:6. tuhan menye
but umatNya Sion, karena mereka satu 
hati dan satu pikiran, Musa 7:18. 

PiLihAn. Lihat juga Hak Pilihan; 
Memilih

Orangorang pilihan adalah mereka 
yang mengasihi allah dengan segenap 
hati mereka dan menjalani kehidupan 
yang menyenangkanNya. Mereka yang 
menjalani kehidupan kemuridan yang 
demikian suatu hari akan diseleksi oleh 
tuhan untuk berada di antara anakanak 
terpilihNya.
Jika mungkin, mereka akan menipu bah
kan orangorang yang sangat pilihan, 
Mat. 24:24. Yohanes bersukacita karena 
anakanak dari wanita pilihan adalah 
benar dan setia, 2 Yoh. 1. Dosadosamu 
diampuni bagimu, dan engkau adalah 
wanita pilihan, A&P 25:3. Umat pilih
anku mendengar suaraku dan tidak 
mengeraskan hati mereka, A&P 29:7. 
Demikian pula akan aku kumpulkan 
umat pilihanku dari keempat penjuru 
bumi, A&P 33:6. tulisan suci akan dibe
rikan untuk keselamatan umat pilihan 
milikku, A&P 35:20–21. Mereka yang 
mengembangkan pemanggilan imamat 
menjadi orangorang pilihan allah, A&P 
84:33–34. Demi kepentingan orangorang 
pilihan, masa kesukaran akan dipersing
kat, JS—M 1:20. 

Pohon KehiduPAn. Lihat juga 
Eden

Sebatang pohon di dalam taman Eden 
dan firdaus allah (kej. 2:9; Why. 2:7). Da
lam mimpi Lehi pohon kehidupan melu
kiskan kasih allah dan dirujuk sebagai 
yang terbesar dari segala karunia allah 
(1 Ne. 8; 11:21–22, 25; 15:36).
kerubin dan sebilah pedang yang  
menyala menjaga jalan ke pohon kehi
dupan, Kej. 3:24 (alma 12:21–23; 42:2–6). 
Yohanes melihat pohon kehidupan, dan 
daundaunnya memiliki kuasa penyem
buhan bagi bangsabangsa, Why. 22:2. 
Lehi melihat pohon kehidupan, 1 ne. 
8:10–35. Nefi melihat pohon yang telah 
ayahnya lihat, 1 ne. 11:8–9. Batang besi 
menuntun ke pohon kehidupan, 1 ne. 
11:25 (1 Ne. 15:22–24). Sebuah jurang 
yang menyeramkan memisahkan yang 
jahat dari pohon kehidupan, 1 ne. 15:28, 
36. Mestilah perlu bahwa ada buah ter
larang bertentangan dengan pohon ke
hidupan, 2 ne. 2:15. Datanglah kepada 
tuhan dan makanlah buah dari pohon 
kehidupan, Alma 5:34, 62. Jika orang tua 
kita yang pertama makan dari pohon ke
hidupan, mereka akan selamanya seng
sara, Alma 12:26. Jika kamu tidak mau 
memelihara firman, kamu tidak pernah 
dapat memetik buah dari pohon kehi
dupan, Alma 32:40. tuhan menanam po
hon kehidupan di tengah taman, Musa 
3:9 (abr. 5:9). allah mengeluarkan adam 
dari Eden agar jangan dia makan dari 
pohon kehidupan dan hidup selamanya, 
Musa 4:28–31. 

Pohon ZAiTun. Lihat juga Israel; 
Minyak

Pohon yang umum bagi Israel dan sum
ber pertanian yang penting di tanahta
nah dalam alkitab. Itu ditanam untuk 
kayu, buah, dan minyaknya. Pohon zai
tun digunakan paling kerap dalam tulisan 
suci untuk menyimbolkan bani Israel.
Bani Israel dibandingkan dengan sebatang 
pohon zaitun yang cabangcabangnya di
patahkan dan diceraiberaikan, 1 ne. 10:12 
(1 Ne. 15:12). tuhan membandingkan 
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bani Israel dengan sebatang pohon zai
tun yang terpelihara, Yakub 5–6. Joseph 
Smith menyebut wahyu dalam bagian 
88 daun zaitun, A&P 88:uraian judul. 
Seorang bangsawan memberi tahu para 
hambanya untuk pergi ke dalam kebun  
anggurnya dan menanam dua belas  
batang pohon zaitun, A&P 101:43–62. 

PoLA
Sebuah model yang dapat orang ikuti un
tuk mendapatkan hasil tertentu. Dalam 
tulisan suci, pola biasanya berarti contoh 
apakah untuk hidup dengan cara tertentu 
ataupun untuk membangun sesuatu.
tuhan memerintahkan Israel untuk mem
bangun sebuah kemah suci menurut pola 
yang diperlihatkan kepada Musa, Kel. 
25. Daud memberikan Salomo pola untuk 
membangun bait suci, 1 Taw. 28:11–13. 
Dalam diriku Yesus kristus boleh mem
perlihatkan sebuah pola kepada mereka 
yang hendaknya percaya kepadaNya, 
1 Tim. 1:16. aku akan memberi kepa
damu sebuah pola dalam segala hal, agar 
kamu boleh tidak tertipu, A&P 52:14. 

PoLigAMi. Lihat 
Pernikahan—Pernikahan jamak

PongAh, KePongAhAn. Lihat 
juga keduniawian; kesombongan

kebohongan atau tipuan; kesombongan. 
Pongah dan kepongahan dapat juga berarti 
kosong, siasia atau tanpa nilai.
Dia yang tidak mengangkat jiwanya pada 
kepongahan akan berdiri di tempat ku
dus tuhan, Mzm. 24:3–4. Bilamana kamu 
berdoa, janganlah menggunakan peng
ulangan yang siasia, Mat. 6:7. Bangunan 
yang luas dan lapang adalah khayalan 
siasia dan kesombongan, 1 ne. 12:18. 
akankah kamu bersikeras dalam mena
ruh hatimu pada apa yang siasia dari du
nia?, Alma 5:53. Janganlah mencari apa 
yang siasia dari dunia ini, karena kamu 
tidak dapat membawanya bersamamu, 
Alma 39:14. kepongahan dan ketidakper
cayaan telah membawa Gereja ke bawah 
penghukuman, A&P 84:54–55. ketika 
kita berusaha untuk memuaskan ambisi 

kita yang siasia, surga menarik diri, A&P 
121:37. 

PonTiuS PiLATuS
Seorang penguasa roma di Yudea, 
26–36 M (Luk. 3:1). Dia membenci orang
orang Yahudi dan agama mereka serta 
menghukum mati setidaknya beberapa 
orang Galilea (Luk. 13:1). Yesus dituduh  
dan dihukum untuk disalibkan di 
hadap an Pilatus (Mat. 27:2, 11–26, 58–66; 
Mrk. 15; Luk. 23; Yoh. 18:28–19:38).

PornogrAfi. Lihat kesucian; 
Percabulan; Perzinaan

PrAPenAhBiSAn. Lihat juga 
kehidupan Prafana

Penahbisan prafana allah atas anakanak 
rohNya yang gagah berani untuk meng
genapi misi tertentu selama kehidupan 
fana mereka.
allah menetapkan batas orangorang, ul. 
32:8. Sebelum aku membentuk engkau di 
dalam rahim aku menahbiskan engkau 
sebagai nabi, Yer. 1:5. allah memutus
kan waktuwaktu sebelum ditentukan, 
Kis. 17:26. karena siapa yang Dia kenal 
sebelumnya, Dia juga tentukan sebelum
nya, rm. 8:28–30. Dia telah memilih kita 
dalam Dia sebelum pelandasan dunia, 
ef. 1:3–4. Yesus kristus ditahbiskan se
belumnya untuk menjadi Penebus, 1 Ptr. 
1:19–20 (Why. 13:8). Mereka dipanggil 
dan dipersiapkan sejak pelandasan du
nia, Alma 13:1–9. aku mengamati yang 
mulia dan agung yang dipilih pada awal
nya, A&P 138:55–56. Putra terkasihku 
dipilih sejak awal, Musa 4:2. abraham  
dipilih sebelum dia lahir, Abr. 3:23. 

PredeSTinASi. Lihat 
Prapenahbisan

PreSiden. Lihat juga Nabi; 
Presidensi Utama

Sebutan untuk pejabat ketua dari se
buah organisasi. Presiden Gereja adalah  
nabi, pelihat, serta pewahyu (a&P 21:1; 
107:91–92), dan para anggota Gereja mesti 
memanggil nabi Gereja dengan se butan 
“Presiden” (a&P 107:65). Dia adalah 
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satusatunya orang di atas bumi yang di
wenangkan untuk menjalankan semua 
kunci imamat.

kepala kuorum imamat dan organisasi 
Gereja yang lain bisa juga memiliki se
butan presiden.
tuhan memberikan kuncikunci kerajaan 
kepada Joseph Smith, A&P 81:1–2. tiga 
presiden membentuk kuorum Presidensi 
Gereja, A&P 107:21–24. Presiden ditahbis
kan menurut tata tertib Melkisedek, A&P 
107:29. kewajiban presiden atas diaken, 
pengajar, imam, dan penatua diuraikan, 
A&P 107:85–89 (a&P 124:136–138, 142). 
ada tujuh presiden atas semua tujuh Pu
luh yang lain, A&P 107:93–95. Presiden 
pasak ditetapkan, A&P 124:133–135. 

PreSidenSi. Lihat Presidensi 
Utama

PreSidenSi uTAMA. Lihat juga 
kuncikunci Imamat; Presiden; 
Wahyu

Presiden Gereja dan para Penasihatnya. 
Mereka adalah suatu kuorum tiga imam 
tinggi dan mengetuai atas seluruh Ge
reja. Presidensi Utama memegang semua 
kunci imamat.
kuncikunci kerajaan selalu menjadi 
kepunyaan Presidensi Imamat tinggi, 
A&P 81:2. Presidensi Imamat tinggi 
memiliki hak untuk bertugas dalam  
semua jabatan, A&P 107:9, 22. Barang  
siapa menerimaku menerima Presidensi 
Utama, A&P 112:20, 30. Presidensi Utama 
mesti menerima sabda ilahi bagi seluruh  
Gereja, A&P 124:126. 

PuASA. Lihat juga kesejahteraan; 
Miskin; Persembahan; Sedekah

Secara sukarela menjauhkan diri dari 
makan atau minum untuk tujuan lebih 
mendekat kepada tuhan dan meminta 
berkatberkatNya. ketika individu dan 
kelompok berpuasa, mereka hendaknya 
juga berdoa untuk mengerti kehendak  
allah dan untuk mengembangkan 
kekuat an rohani yang lebih besar. Ber
puasa telah senantiasa dipraktikkan oleh 
orang percaya yang sejati.

Di dalam Gereja dewasa ini, satu hari 
Sabat tiap bulan disisihkan untuk tujuan 
berpuasa. Pada waktu ini, para anggota 
Gereja berpantang makan dan minum 
selama dua puluh empat jam. Mereka 
kemudian menyumbangkan ke Gereja 
uang yang seharusnya mereka belanja
kan makanan untuk hidangan itu. Uang 
ini disebut persembahan puasa. Gereja 
menggunakan persembahan puasa ter
sebut untuk menolong yang miskin dan 
membutuhkan.
kita berpuasa dan memohon kepada allah 
kita, ezr. 8:21–23, 31. aku berpuasa dan 
berdoa di hadapan allah surga, neh. 1:4. 
Berpuasalah kamu bagiku, dan tidak juga 
makan tidak juga minum selama tiga hari, 
est. 4:16. aku merendahkan jiwaku de
ngan berpuasa, Mzm. 35:13. Bukankah ini 
puasa yang telah aku pilih?, Yes. 58:3–12. 
aku menunjukkan mukaku kepada tuhan 
allah, untuk mencari melalui doa, dengan 
berpuasa, dan. 9:3. Berpalinglah kamu 
kepadaku dengan segenap hatimu, dan 
dengan berpuasa, Yl. 2:12. Niniwe me
mercayai allah, dan mempermaklumkan 
puasa, Yun. 3:5. Yesus berpuasa selama 
empat puluh hari, Mat. 4:2 (kel. 34:28; 
1 raj. 19:8; Luk. 4:1–2). Janganlah tampak 
kepada orangorang bahwa sedang ber
puasa, Mat. 6:18 (3 Ne. 13:16). Jenis ini ti
dak keluar selain dengan doa dan puasa, 
Mat. 17:21. Lanjutkanlah dalam berpuasa 
dan berdoa, omni 1:26 (4 Ne. 1:12). Me
reka mulai berpuasa, dan berdoa kepada 
tuhan allah mereka, Mosia 27:22. aku te
lah berpuasa dan berdoa berharihari agar  
aku boleh mengetahui halhal ini, Alma 
5:46. anakanak allah bergabung dalam 
puasa dan doa yang amat kuat, Alma 6:6.  
Para putra Mosia telah memberikan diri 
mereka sendiri pada banyak doa dan 
pua sa, Alma 17:3, 9. Sua tu masa puasa dan  
doa mengikuti kematian banyak orang 
Nefi, Alma 28:5–6. Mereka banyak ber
puasa dan banyak berdoa, Alma 45:1 (Hel.  
3:35). Biarlah makananmu dipersiapkan 
dengan ketunggalan hati agar puasamu 
boleh sempurna, A&P 59:13–14. kamu 
hendaknya melanjutkan dalam doa dan 
puasa, A&P 88:76. 
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PuJiAn. Lihat kemuliaan; terima 
kasih

PuTrA ALLAh. Lihat keallahan; 
Yesus kristus

PuTrA dAn PuTri ALLAh. 
Lihat juga anakanak 
kristus; Dilahirkan kembali; 
Diperanakkan; Manusia; 
Pendamaian

tulisan suci menggunakan istilah ini da
lam dua cara. Dalam satu pengertian, kita 
semuanya adalah anakanak roh harfiah 
Bapa Surgawi kita. Dalam pengertian 
lain, putra dan putri allah adalah mereka 
yang telah dilahirkan kembali melalui 
pendamaian kristus.
Anak-anak roh Bapa: kamu adalah allah, 
anakanak Yang Mahatinggi, Mzm. 82:6. 
kita adalah anak keturunan allah, Kis. 
17:29. tunduklah kepada Bapa rohroh, 
ibr. 12:9. aku adalah seorang putra allah, 
Musa 1:13. 
Anak-anak dilahirkan kembali melalui Penda-
maian: Sebanyak yang menerimaNya Dia 
berikan kuasa untuk menjadi putra allah, 
Yoh. 1:12 (rm. 8:14; 3 Ne. 9:17; a&P 11:30). 
Sekarang kita adalah para putra allah, 
1 Yoh. 3:1–2. kamu akan disebut anak
anak kristus, putraNya dan putriNya, 
Mosia 5:7. Semua orang mesti dilahirkan 
kembali, menjadi putra dan putriNya, 
Mosia 27:25. Mereka akan menjadi put
raku dan putriku, eter 3:14. kamu ten
tunya akan menjadi anak kristus, Moro. 
7:19. Mereka semua yang menerima In
jilku adalah putra dan putri, A&P 25:1. 
Mereka adalah allah, bahkan putra allah, 
A&P 76:58. Demikianlah semua boleh 
menjadi putraku, Musa 6:68. Banyak 
yang telah percaya dan menjadi putra 
allah, Musa 7:1. 

PuTrA KeBinASAAn. Lihat juga 
Dosa tak termaafkan; Iblis; 
kematian rohani; Laknat; Neraka

Pengikut Setan yang akan menderita 
bersamanya dalam kekekalan. Putra ke
binasaan mencakup (1) mereka yang 
mengikuti Setan dan dicampakkan dari 

surga karena pemberontakan pada saat 
prakefanaan, dan (2) mereka yang diizin
kan untuk dilahirkan ke dunia ini dengan 
tubuh jasmani tetapi kemudian melayani 
Setan dan berpaling sepenuhnya menen
tang allah. Mereka yang di dalam ke
lompok kedua ini akan dibangkitkan dari 
yang mati tetapi tidak akan ditebus dari 
kematian kedua (rohani) dan tidak dapat 
berdiam di dalam kerajaan kemuliaan 
(a&P 88:32, 35).
tak seorang pun dari mereka yang hi
lang selain putra kebinasaan, Yoh. 17:12. 
adalah tidak mungkin untuk memper
barui mereka lagi pada pertobatan, ibr. 
6:4–6 (Ibr. 10:26–29). Belas kasihan tidak 
memiliki tuntutan atas orang itu dan 
nasib akhirnya adalah siksaan yang tak 
pernah berakhir, Mosia 2:36–39. Dia se
akanakan tidak ada penebusan dibuat, 
Mosia 16:5. Mereka yang menyangkal 
mukjizatmukjizat kristus untuk mem
peroleh keuntungan akan menjadi seperti 
putra kebinasaan, 3 ne. 29:7. Mereka ti
dak akan menerima pengampunan di du
nia ini ataupun yang akan datang, A&P 
76:30–34 (a&P 84:41; 132:27). Mereka ada
lah satusatunya yang tidak akan ditebus 
dari kematian kedua, A&P 76:34–48. Para 
putra kebinasaan menyangkal roh ku
dus setelah menerimaNya, A&P 76:35. 
Para putra kebinasaan menyangkal Putra 
setelah Bapa mengungkapkanNya, A&P 
76:43. kain akan disebut kebinasaan, 
Musa 5:22–26. 

PuTrA MAnuSiA. Lihat juga 
keallahan; Yesus kristus

Sebutan yang Yesus kristus gunakan ke
tika berbicara tentang diriNya sendiri 
(Luk. 9:22; Luk. 21:36). Itu berarti Putra 
dari Manusia kekudusan. Manusia ke
kudusan adalah salah satu nama allah 
Bapa. ketika Yesus menyebut diriNya 
sendiri Putra Manusia, itu adalah pernya
taan terbuka tentang hubungan ilahiNya 
dengan Bapa. Sebutan ini kerap kali di
temukan dalam kitabkitab Injil. Wahyu  
zaman akhir mengukuhkan arti khusus 
dan ke sakralan nama Juruselamat ini 
(a&P 45:39; 49:6, 22; 58:65; Musa 6:57).
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PuTrA-PuTrA heLAMAn. 
Lihat juga Helaman, Putra alma; 
OrangOrang antiNefiLehi

Dalam kitab Mormon, para putra orang 
Laman yang insaf yang dikenal sebagai 
orangorang amon yang menjadi peju
ang di bawah tanggung jawab Helaman 
(alma 53:16–22).
Helaman menganggap mereka layak un
tuk disebut putranya, Alma 56:10. Para 
ibu mereka telah mengajari mereka un
tuk tidak meragukan kemampuan tuhan 
untuk membebaskan mereka, Alma 
56:47. Mereka mengalahkan orangorang 
Laman dan dilindungi karena iman me
reka sehingga tak seorang pun terbunuh, 
Alma 56:52–54, 56;  57:26. 

PuTrA-PuTrA MoSiA. Lihat 
juga amon, Putra Mosia; Harun, 
Putra Mosia; Himni; Mosia, Putra 
Benyamin; Omner

Dalam kitab Mormon, empat putra raja 
Mosia yang insaf setelah seorang malai
kat menampakkan diri kepada mereka 
dan memanggil mereka pada pertobat an. 
Nama mereka adalah amon, Harun, 
Omner, dan Himni (Mosia 27:34). Mereka 
melewatkan empat belas tahun dengan 
penuh keberhasilan mengkhotbahkan In
jil kepada orangorang Laman. Sebuah 
catatan tentang pelayanan mereka di an
tara orangorang Laman diberikan dalam 
kitab alma, pasal 17 sampai 26.
awalnya mereka adalah orang tidak per
caya yang mencoba untuk menghancur
kan Gereja, Mosia 27:8–10 (alma 36:6). 
Mereka dihardik oleh seorang malaikat 
dan bertobat, Mosia 27:11–12, 18–20. Me
reka mendapatkan izin untuk berkhot
bah kepada orangorang Laman, Mosia 
28:1–7. 

rAfAeL. Lihat juga Malaikat
Malaikat tuhan yang berperan serta da
lam pemulihan segala sesuatu (a&P 
128:21).

rAheL. Lihat juga Yakub, Putra 
Ishak

Dalam Perjanjian Lama, istri Yakub (kej. 
29–31, 35). Dia juga ibu dari Yusuf dan 
Benyamin.

rAJA-rAJA. Lihat juga kronologi
Dua kitab dalam Perjanjian Lama. kitab
kitab ini menarasikan sejarah Israel dari 
pemberontakan adonia, putra keempat 
raja Daud (kirakira tahun 1015 SM) sam
pai penawanan terakhir Yehuda (kirakira 
tahun 586 SM). Itu meliputi seluruh seja
rah kerajaan sebelah utara (sepuluh suku 
Israel) dari pemisahan sampai orang
orang asiria membawa mereka tertawan 
ke negerinegeri utara.
1 Raja-Raja: Pasal 1 menguraikan hari
hari terakhir kehidupan raja Daud. Pasal 
2–11 mencatat kehidupan Salomo. Pasal 
12–16 menceritakan tentang pengganti 
langsung Salomo, yaitu rehabeam dan 
Yerobeam. Yerobeam menyebabkan per
pecahan kerajaan Israel. Para raja lain 
juga disebutkan. Pasal 17–21 mencatat 
bagianbagian pelayanan Elia sewaktu 
dia memberi petuah kepada ahab, raja 
Israel. Pasal 22 mencatat perang mela
wan aram dimana ahab dan Yosafat, raja 
Yehuda, menggabungkan kekuatan. Nabi 
Mikhaya bernubuat menentang para raja.
2 Raja-Raja: Pasal 1–2:11 melanjutkan ke
hidupan Elia, termasuk kenaikan Elia ke 
surga di dalam kereta kuda berapi. Pasal 
2–9 menuturkan pelayanan Elisa yang 
penuh iman dan kuasa yang besar. Pasal  
10 menceritakan tentang Yehu, sang raja,  
dan bagaimana dia menghancurkan bani 
ahab serta para imam Baal. Pasal 11–13 
mencatat pemerintahan yang saleh dari 
Yoas dan kematian Elisa. Pasal 14–17 
menceritakan tentang berbagai raja yang 
memerintah di Israel dan Yehuda, sering 
kali dalam kejahatan. Pasal 15 mencatat 
penawanan orangorang asiria terhadap 
sepuluh suku Israel. Pasal 18–20 menca
tat kehidupan yang saleh dari Hizkia, raja 
Yehuda, dan Nabi Yesaya. Pasal 21–23  
menceritakan tentang raja Manasye dan 
raja Yosia. Menurut tradisi yang diyakini, 
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Manasye bertanggung jawab atas ke
matisyahidan Yesaya. Yosia adalah seo
rang raja yang saleh yang menegakkan 
kembali hukum di antara orangorang 
Yahudi. Pasal 24–25 mencatat penawanan 
Babilonia.

rAMeuMToM
Dalam kitab Mormon sebuah mim
bar tinggi yang di atasnya orangorang 
Zoram, orangorang Nefi yang murtad, 
berdoa (alma 31:8–14).

rASA PerCAYA. Lihat juga Iman; 
Percaya, kepercayaan

Memiliki suatu keyakinan, kepercayaan, 
percaya, atau iman pada sesuatu, khu
susnya allah dan Yesus kristus.
adalah lebih baik untuk percaya kepada 
tuhan daripada menaruh rasa percaya 
kepada manusia, Mzm. 118:8. tuhan akan 
menjadi rasa percayamu, Ams. 3:26. ke
tika kristus akan menampakkan diri, kita 
boleh memiliki rasa percaya, 1 Yoh. 2:28. 
Orangorang Nefi yang jahat kehilangan 
rasa percaya anakanak mereka, Yakub 
2:35. Maka rasa percayamu akan menjadi 
kuat di hadirat allah, A&P 121:45. 

rASuL. Lihat juga Murid; Wahyu
Dalam bahasa Yunani, Rasul berarti 
“orang yang diutus.” Itu adalah sebutan 
yang Yesus berikan kepada Dua Belas 
yang Dia pilih dan tahbiskan untuk men
jadi murid dan penolongNya yang pa
ling dekat selama pelayananNya di bumi 
(Luk. 6:13; Yoh. 15:16). Dia mengutus  
mereka untuk mewakiliNya dan untuk 
melayani bagiNya setelah kenaikanNya 
ke surga. Baik pada zaman dahulu mau
pun dalam kuorum Dua Belas rasul di 
dalam Gereja yang dipulihkan dewasa 
ini, rasul adalah saksi khusus bagi Yesus 
kristus di seluruh dunia untuk bersaksi 
tentang keilahianNya dan tentang ke
bangkitanNya dari yang mati (kis. 1:22; 
a&P 107:23).
Gereja kristus dibangun di atas lan
dasan para rasul dan nabi, ef. 2:20; 4:11. 
Lehi dan Nefi melihat dua belas rasul 
mengikuti Yesus, 1 ne. 1:10; 11:34. Para 

rasul akan menghakimi bani Israel, 
Morm. 3:18. Mereka yang tidak meng
indahkan perkataan para nabi dan rasul 
akan disingkirkan, A&P 1:14 (3 Ne. 12:1). 
Pemanggilan dan misi Dua Belas diung
kapkan, A&P 18:26–36. Joseph Smith di
tahbiskan sebagai rasul, A&P 20:2; 21:1. 
rasul adalah saksi khusus bagi nama 
kristus dan menyandang kuncikunci 
pelayanan, A&P 27:12 (a&P 112:30–32). 
Dua Belas rasul membentuk sebuah kuo
rum setara dalam wewenang dengan  
Presidensi Utama, A&P 107:23–24. Dua 
Belas adalah sebuah Dewan tinggi ketua 
yang Melakukan Perjalanan, A&P 107:33. 
Para rasul memegang kuncikunci pe
kerjaan misionaris, A&P 107:35. Beberapa 
kewajiban rasul diuraikan, A&P 107:58. 
aku firmankan kepada semua Dua Belas: 
ikutlah aku, dan berilah makan domba
dombaku, A&P 112:14–15. kami percaya 
kepada rasul, PK 1:6. 
Seleksi Rasul: rasul dipilih oleh tuhan 
(Yoh. 6:70; 15:16).
Dari para muridNya, Yesus memilih dua 
belas rasul, Luk. 6:13–16. Matias dipilih 
untuk menjadi rasul, Kis. 1:21–26. Oliver 
Cowdery dan David Whitmer diperin
tahkan untuk mencari Dua Belas, A&P 
18:37–39. 

rehABeAM. Lihat juga Salomo
Dalam Perjanjian Lama, putra raja 
Salomo. Dia menggantikan ayahnya dan 
memerintah selama tujuh belas tahun di 
Yerusalem (1 raj. 11:43; 14:21, 31). Selama 
masa pemerintahan rehabeam, kerajaan 
terbagi ke dalam kerajaan Israel di utara 
dan kerajaan Yehuda di selatan (1 raj. 
11:31–36; 12:19–20). rehabeam berkuasa 
atas kerajaan Yehuda.

rehueL. Lihat Yitro

renCAnA KeSeLAMATAn. Lihat 
rencana Penebusan

renCAnA PeneBuSAn. Lihat juga 
Injil; kejatuhan adam dan Hawa; 
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keselamatan; Pendamaian; Yesus 
kristus

kegenapan Injil Yesus kristus, dirancang 
untuk mendatangkan kebakaan dan ke
hidupan kekal manusia. Itu mencakup 
Penciptaan, kejatuhan, dan Pendamaian, 
bersama dengan semua hukum, tata cara, 
serta ajaran yang allah berikan. rencana 
ini memungkinkan bagi semua orang un
tuk dipermuliakan dan hidup selamanya 
bersama allah (2 Ne. 2, 9). tulisan suci 
juga merujuk pada rencana ini sebagai 
rencana keselamatan, rencana kebahagi
aan, serta rencana belas kasihan.
Dia terluka untuk pelanggaran kita, Yes. 
53:5 (Mosia 14:5). tidak ada nama lain 
di kolong langit yang melaluinya ma
nusia dapat diselamatkan, Kis. 4:12. Se
perti di dalam adam semua orang mati, 
demikian pula di dalam kristus semua 
orang akan dijadikan hidup, 1 Kor. 15:22. 
Dengan kasih karunia kamu diselamat
kan melalui iman, ef. 2:8 (2 Ne. 25:23). 
allah menjanjikan kehidupan kekal sebe
lum dunia dimulai, Tit. 1:2. Yesus adalah 
pemrakarsa keselamatan kekal, ibr. 5:8–9. 
rencana penebusan disampaikan kepada 
yang mati, 1 Ptr. 3:18–20; 4:6 (a&P 138). 
kematian menggenapi rencana penuh be
las kasihan Pencipta yang agung, 2 ne. 
9:6. Betapa besarnya rencana allah kita! 
2 ne. 9:13. rencana penebusan menda
tangkan kebangkitan dan pengampunan 
akan dosadosa, Alma 12:25–34. Harun 
mengajarkan rencana penebusan kepada 
ayah Lamoni, Alma 22:12–14. amulek 
menjelaskan rencana keselamatan, Alma 
34:8–16. alma menjelaskan rencana ke
selamatan, Alma 42:5–26, 31. ajaran ten
tang penciptaan, kejatuhan, pendamaian, 
dan baptisan ditandaskan dalam wahyu 
modern, A&P 20:17–29. rencana itu dite
tapkan sebelum dunia ada, A&P 128:22. 
Pekerjaanku dan kemuliaanku adalah 
untuk mendatangkan kebakaan dan ke
hidupan kekal bagi manusia, Musa 1:39. 
Inilah rencana keselamatan bagi semua 
orang, Musa 6:52–62. kita akan menguji 
mereka dengan ini, Abr. 3:22–26. 

rendAh hATi, KerendAhAn 
hATi. Lihat juga Hati 
yang Hancur; kelemahan; 
kesombongan; Lembut Hati, 
kelembutan Hati; Miskin

Menjadikan lembut hati dan mudah dia
jar, atau kondisi menjadi lembut hati serta 
mudah diajar. kerendahan hati termasuk 
mengakui ketergantungan kita kepada 
allah dan berhasrat untuk tunduk pada 
kehendakNya.
allah menuntun engkau empat puluh 
tahun di padang belantara untuk me
rendahkan hatimu, ul. 8:2. aku meren
dahkan jiwaku dengan berpuasa, Mzm. 
35:13. Lebih baik anak yang miskin dan 
bijak daripada raja yang tua dan bodoh, 
Pkh. 4:13. tuhan berdiam bersama dia 
yang rendah hati, Yes. 57:15. Barang sia pa 
yang akan merendahkan hatinya sendiri 
seperti anak kecil ini, orang yang sama 
adalah yang terbesar di dalam kerajaan 
surga, Mat. 18:4. Dia yang akan meren
dahkan hatinya sendiri akan dipermulia
kan, Mat. 23:12 (Luk. 14:11; 18:14). Yesus 
merendahkan hatiNya sendiri dan men
jadi patuh hingga kematian, flp. 2:8 (Luk. 
22:42; 23:46). allah melawan yang som
bong, dan memberikan kasih karunia  
kepada yang rendah hati, 1 Ptr. 5:5–6 
(2 Ne. 9:42). rendahkanlah hatimu da
lam kedalaman kerendahan hati, Mosia 
4:11 (2 Ne. 9:42; 3 Ne. 12:2). apakah kamu 
telah cukup rendah hati? Alma 5:27–28. 
Bagian yang lebih rendah hati dari rak
yat menjadi lebih kuat dalam kerendahan 
hati mereka, hel. 3:33–35. aku memberi 
kepada manusia kelemahan agar mereka 
boleh rendah hati, eter 12:27. kerendahan 
hati adalah syarat untuk baptisan, A&P 
20:37. rendahkan hatimu di hadapanku 
dan kamu akan melihatku dan menge
tahui bahwa aku ada, A&P 67:10. Jadi
lah engkau rendah hati dan tuhan akan 
memberi engkau jawaban terhadap doa
doamu, A&P 112:10. Biarlah dia yang ti
dak tahu belajar kebijaksanaan dengan 
merendahkan hatinya, A&P 136:32. roh 
dikirim untuk menerangi yang rendah 
hati, A&P 136:33. 
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riBKA. Lihat juga Ishak
Istri Ishak, bapa bangsa dalam Perjanjian 
Lama (kej. 24–27). ribka adalah ibu dari 
Esau dan Yakub (kej. 25:23–26).

roh. Lihat juga Jiwa; kebangkitan; 
kematian Jasmani; Manusia

Bagian makhluk hidup itu yang ada se
belum kelahiran fana, yang berdiam da
lam tubuh jasmani selama kefanaan, dan 
yang ada setelah kematian sebagai makh
luk terpisah sampai kebangkitan. Segala 
sesuatu yang hidup—umat manusia, he
wan, dan tanaman—adalah roh sebelum 
bentuk kehidupan apa pun ada di atas 
bumi (kej. 2:4–5; Musa 3:4–7). tubuh 
roh terlihat seperti tubuh jasmani (1 Ne. 
11:11; Eter 3:15–16; a&P 77:2; a&P 129). 
roh adalah zat, tetapi lebih halus atau 
murni daripada unsur atau zat fana (a&P 
131:7).

Setiap orang secara harfiah adalah 
put ra atau putri allah, yang telah dilahir
kan sebagai roh kepada Orang tua Sur
gawi sebelum dilahirkan kepada orang 
tua fana di atas bumi (Ibr. 12:9). tiap 
orang di atas bumi memiliki tubuh roh 
yang baka di samping tubuh dari daging 
dan tulang. Sebagaimana kadangkadang 
didefinisikan dalam tulisan suci, roh dan 
tubuh jasmani bersamasama membentuk 
jiwa (kej. 2:7; a&P 88:15; Musa 3:7, 9, 19; 
abr. 5:7). roh dapat hidup tanpa tubuh 
jasmani, tetapi tubuh jasmani tidak dapat 
hidup tanpa roh (Yak. 2:26). kematian jas
mani adalah pemisahan roh dari tubuh. 
Dalam kebangkitan, roh dipersatu kan 
kembali dengan tubuh jasmani dari da
ging dan tulang yang sama yang dimili
kinya sebagai makhluk fana, dengan dua 
perbedaan utama: itu tidak akan pernah 
dipisahkan lagi, dan tubuh jasmani akan 
menjadi baka dan disempurnakan (alma 
11:45; a&P 138:16–17).
roh tidak memiliki daging dan tulang, 
seperti yang kamu lihat aku miliki, Luk. 
24:39. roh itu sendiri memberikan kesak
sian bersama roh kita, bahwa kita adalah 
anakanak allah, rm. 8:16. Muliakanlah 
allah dalam tubuhmu, dan dalam rohmu, 

1 Kor. 6:20. tubuh ini adalah tubuh dari 
rohku, eter 3:16. Manusia adalah roh, 
A&P 93:33. kristus melayani kepada 
roh yang saleh di dalam firdaus, A&P 
138:28–30 (1 Ptr. 3:18–19). kamu dilahir
kan ke dunia melalui air, dan darah, dan 
roh, Musa 6:59. Dia berdiri di antara me
reka yang adalah roh, Abr. 3:23. 
Roh-roh jahat: Yesus mengusir banyak ib
lis, Mrk. 1:27, 34, 39. keluarlah dari orang 
itu, engkau roh jahat, Mrk. 5:2–13. roh 
jahat mengajari orang bahwa dia mesti 
tidak berdoa, 2 ne. 32:8. Dalam nama 
Yesus dia mengusir iblis dan roh jahat, 
3 ne. 7:19. Banyak roh palsu telah ber
keliaran menipu dunia, A&P 50:2, 31–32. 
Joseph Smith menjelaskan tiga kunci un
tuk menentukan apakah suatu roh dari 
allah atau iblis, A&P 129. 

roh KuduS. Lihat juga Baptis, 
Baptisan; Dosa tak termaafkan; 
Ilham; karunia roh kudus; 
keallahan; Penghibur; roh 
kudus yang Dijanjikan; tanda 
Burung Merpati; Wahyu

anggota ketiga dari keallahan (1 Yoh. 
5:7; a&P 20:28). Dia adalah Sosok dari 
roh, tidak memiliki tubuh dari daging 
dan tulang (a&P 130:22). roh kudus se
ring dirujuk sebagai roh, atau roh allah.

roh kudus melaksanakan beberapa 
peran vital dalam rencana keselamatan. 
(1) Dia memberikan kesaksian tentang 
Bapa dan Putra (1 kor. 12:3; 3 Ne. 28:11; 
Eter 12:41). (2) Dia mengungkapkan  
kebenaran segala hal (Yoh. 14:26; 16:13; 
Moro. 10:5; a&P 39:6). (3) Dia mengudus
kan mereka yang telah bertobat dan men
jadi dibaptis (Yoh. 3:5; 3 Ne. 27:20; Musa  
6:64–68). (4) Dia adalah roh kudus  
yang Dijanjikan (a&P 76:50–53; 132:7, 
18–19, 26).

kuasa roh kudus dapat datang ke atas 
diri seseorang sebelum baptisan dan ber
saksi bahwa Injil adalah benar. tetapi hak 
untuk memiliki kerekanan terusmenerus 
dari roh kudus, kapan pun seseorang 
layak, adalah suatu karunia yang dapat 
diterima hanya melalui penumpangan 
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tangan oleh seorang pemegang Imamat 
Melkisedek setelah baptisan yang diwe
nangkan ke dalam Gereja Yesus kristus 
yang sejati.

Yesus mengajarkan bahwa segala dosa 
dapat diampuni kecuali penghujat an ter
hadap roh kudus (Mat. 12:31–32; Mrk. 
3:28–29; Luk. 12:10; Ibr. 6:4–8; a&P 
76:34–35).
roh menyebabkan manusia berjalan da
lam peraturanperaturan allah, Yeh. 
36:27. Para rasul diberi kewenangan un
tuk membaptis dalam nama Bapa, Putra,  
dan roh kudus, Mat. 28:19. roh kudus 
akan mengajarimu segala sesuatu, Yoh. 
14:26. Orangorang kudus berbicara se
waktu mereka digerakkan oleh roh ku
dus, 2 Ptr. 1:21. Nefi dituntun oleh roh, 
1 ne. 4:6. Misterimisteri allah akan di
kuakkan kepada mereka melalui kuasa 
roh kudus, 1 ne. 10:17–19. roh kudus 
memperlihatkan segala sesuatu yang 
hendaknya kamu lakukan, 2 ne. 32:5. 
Melalui kuasa roh kudus kamu boleh 
mengetahui kebenaran akan segala hal, 
Moro. 10:5. roh kudus akan memberi 
tahu kamu dalam pikiranmu dan dalam 
hatimu, A&P 8:2. roh menuntun untuk 
melakukan yang baik, A&P 11:12. roh 
kudus mengetahui segala sesuatu, A&P 
35:19. roh kudus mengajarkan halhal 
yang damai tentang kerajaan, A&P 36:2 
(a&P 39:6). Jika kamu tidak menerima  
roh, janganlah kamu mengajar, A&P  
42:14. roh kudus memberikan kesaksian  
tentang Bapa dan Putra, A&P 42:17 (1 kor. 
12:3; 3 Ne. 11:32, 35–36). kepada sebagian 
orang diberikan oleh roh kudus untuk 
mengetahui bahwa Yesus kristus adalah 
Putra allah, A&P 46:13. apa pun yang 
akan mereka ucapkan ketika digerakkan 
oleh roh kudus akan menjadi tulisan 
suci, A&P 68:4. roh kudus akan dicurah
kan dalam memberikan kesaksian untuk 
segala hal apa pun yang akan kamu kata
kan, A&P 100:8. roh kudus akan menjadi 
rekanmu terusmenerus, A&P 121:45–46. 

roh KuduS YAng diJAnJiKAn. 
Lihat juga roh kudus

roh kudus adalah roh kudus yang 

Dijanjikan (kis. 2:33). Dia mengukuhkan 
sebagai yang dapat diterima oleh allah 
tindakan yang benar, tata cara, dan per
janjian dari manusia. roh kudus yang Di
janjikan bersaksi kepada Bapa bahwa tata 
cara yang menyelamatkan telah dilaksa
nakan dengan tepat dan bahwa perjan
jian yang berhubungan dengannya telah 
ditaati.
Mereka yang dimeteraikan oleh roh ku
dus yang Dijanjikan menerima segala 
yang Bapa miliki, A&P 76:51–60 (Ef. 
1:13–14). Segala perjanjian dan kinerja  
mesti dimeteraikan oleh roh kudus yang 
Dijanjikan supaya memiliki kekuatan  
setelah kehidupan ini,  A&P  132:7,  
18–19, 26. 

roh-roh JAhAT. Lihat roh— 
rohroh jahat

roMA. Lihat juga kekaisaran 
romawi

Dalam Per jan j ian  Baru,  ibu  kota 
kekaisar an romawi, berlokasi di Sungai 
tiber di Italia (kis. 18:2; 19:21; 23:11).  
Paulus mengajarkan Injil di roma ketika 
dia adalah tahanan pemerintah romawi 
(rm. 1:7, 15–16; kis. 28:14–31).

roTi KehiduPAn. Lihat juga 
Sakramen; Yesus kristus

Yesus kristus adalah roti kehidupan. 
roti sakramen secara simbolis mewakili 
tubuh kristus.
aku adalah roti kehidupan, Yoh. 6:33–58. 
Makan dan minumlah, roti dan air ke
hidupan, Alma 5:34. roti adalah untuk 
ingatan akan tubuh kristus, 3 ne. 18:5–7. 
roti adalah suatu lambang akan daging 
kristus, A&P 20:40, 77 (Moro. 4:1–3). 

ruBen. Lihat juga Israel; Yakub, 
Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra tertua dari 
Yakub dan Lea (kej. 29:32; 37:21–22, 29; 
42:22, 37). Walaupun ruben adalah anak 
sulung, dia kehilangan hak kesulungan
nya karena dosa (kej. 35:22; 49:3–4).
Suku Ruben: Berkat Yakub kepada ruben 
ditemukan dalam kejadian 49:3 dan 
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Ulangan 33:6. Jumlah suku ini secara ber
tahap berkurang, dan walaupun suku ter
sebut berlanjut keberadaannya, menjadi 
kurang penting secara politik. Hak kesu
lungan ruben beralih kepada Yusuf dan 
para putranya karena Yusuf adalah putra 
sulung dari istri kedua Yakub, rahel 
(1 taw. 5:1–2).

ruMAh. Lihat juga keluarga
rumah hendaknya menjadi  pusat 
kegiat an Injil dan keluarga.
Seorang pria hendaknya bebas di rumah 
untuk menyenangkan hati istrinya, ul. 
24:5. Dia menyuruh dia pulang ke ru
mahnya, Mrk. 8:26. Biarlah anakanak 
belajar untuk memperlihatkan kealiman 
di rumah, 1 Tim. 5:4. Jadilah bijak, suci, 
penjaga di rumah, Tit. 2:5. kembalilah ke 
rumahmu dan renungkanlah apa yang 
telah aku firmankan, 3 ne. 17:2–3. aku 
mendorong mereka untuk berperang 
demi istri mereka, dan anak mereka, dan 
rumah mereka, dan rumah tangga me
reka, Morm. 2:23. Para ayah diperintah
kan untuk tekun dan peduli di rumah, 
A&P 93:43–44, 48–50. 

ruMAh TuhAn. Lihat Bait Suci

ruT. Lihat juga Boas
Dalam Perjanjian Lama, wanita Moab me
nantu Naomi dan Elimelekh, yang adalah 
orang Israel. Setelah kematian suami
nya, rut menikahi sanak saudara Naomi, 
Boas. Putra mereka Obed adalah leluhur 
Daud dan kristus. Cerita tentang rut de
ngan indah mengilustrasikan keinsafan 
dari seorang yang bukan orang Israel ke 
dalam kawanan Israel. rut melepaskan 
allah dan kehidupannya terdahulu untuk 
bersatu dengan rumah tangga yang ber
iman dalam melayani allah Israel (rut 
1:16).
Kitab Rut: Pasal 1 menguraikan kehidup an 
Elimelekh dan keluarganya di Moab. Se
telah kematian suamisuami mereka, 
Naomi dan rut pergi ke Betlehem. Pasal 
2 menjelaskan bahwa rut mengumpul
kan jelai di ladang Boas. Pasal 3 men
ceritakan bagaimana Naomi memberi 

petunjuk kepada rut untuk pergi ke 
lantai pengirik an dan berbaring di kaki 
Boas. Pasal 4 adalah cerita pernikahan 
rut dengan Boas. Mereka memiliki se
orang putra, Obed, yang melalui garis  
keturunannya Daud dan kristus datang.

SABAr, KeSABArAn. Lihat 
juga Bertahan; Lembut Hati, 
kelembutan Hati

ketahanan yang tenang; kemampuan un
tuk menanggung kesengsaraan, peng
hinaan, atau cedera tanpa keluhan atau 
tuntutan pembalasan.
Bersandarlah kepada tuhan, dan tunggu
lah dengan sabar akan Dia, Mzm. 37:7–8. 
Dia yang lambat murka adalah berpe
ngertian besar, Ams. 14:29. Dalam kesa
baranmu milikilah kamu jiwamu, Luk. 
21:19. kita memiliki harapan melalui ke
sabaran dan penghiburan tulisan suci, 
rm. 15:4. Jadilah pengikut dari mereka 
yang melalui iman dan kesabaran me
warisi janjijanji, ibr. 6:12–15. Biarlah 
kesabaran memiliki pekerjaannya yang 
sempurna, agar kamu boleh sempurna 
dan utuh, Yak. 1:2–4. kamu telah mende
ngar tentang kesabaran ayub, Yak. 5:11. 
Mereka tunduk dengan riang dan dengan 
kesabaran pada segala kehendak tuhan, 
Mosia 24:15. Engkau menanggung se
gala sesuatu ini dengan kesabaran karena 
tuhan besertamu, Alma 38:4–5. teruslah 
dalam kesabaran sampai kamu disem
purnakan, A&P 67:13. 

SAdrAKh. Lihat juga Daniel
Dalam Perjanjian Lama, Sadrakh, Me
sakh, dan abednego adalah tiga pemuda 
Israel yang, bersama dengan Daniel, di
bawa ke dalam istana Nebukadnezar, raja 
Babilon. Nama bahasa Ibrani Sadrakh 
adalah Hananya. keempat pemuda terse
but menolak untuk menodai diri mereka 
dengan menyantap makanan dan air ang
gur raja (Dan. 1). Sadrakh, Mesakh, dan 
abednego dilemparkan ke dalam tungku 
berapi oleh raja dan dilindungi oleh Putra 
allah (Dan. 3).
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SAKiT
Memiliki penyakit. Dalam tulisan suci, 
penyakit jasmani kadangkadang meru
pakan simbol untuk kurangnya kesejah
teraan rohani (Yes. 1:4–7; 33:24).
aku telah mendengar doamu, aku telah 
melihat air matamu: lihatlah, aku akan 
menyembuhkan engkau, 2 raj. 20:1–5 
(2 taw. 32:24; Yes. 38:1–5). Yesus berke
lana menyembuhkan segala macam rasa 
sakit dan segala macam penyakit, Mat. 
4:23–24 (1 Ne. 11:31; Mosia 3:5–6). Mereka 
yang sehat tidak membutuhkan tabib, 
tetapi mereka yang sakit, Mat. 9:10–13 
(Mrk. 2:14–17; Luk. 5:27–32). apakah se
seorang sakit di antara kamu? biarlah dia 
memanggil para penatua, Yak. 5:14–15. 
kristus akan mengambil ke atas diri
Nya rasa sakit dan penyakit umatNya, 
Alma 7:10–12. Yesus menyembuhkan se
mua yang sakit di antara orangorang 
Nefi, 3 ne. 26:15. rawat yang sakit de
ngan kelembutan, tumbuhan berkhasiat, 
dan makanan yang mudah dicerna, A&P 
42:43 (alma 46:40). Ingatlah dalam segala 
hal yang sakit dan yang sengsara, A&P 
52:40. tumpangkanlah tanganmu ke atas 
yang sakit, dan mereka akan pulih, A&P 
66:9. 

SAKrAL. Lihat kekudusan; kudus

SAKrAMen. Lihat juga air 
Hidup; Baptis, Baptisan; kurban; 
Pendamaian; Perjamuan Malam 
terakhir; roti kehidupan; Salib; 
Yesus kristus

Bagi para Orang Suci Zaman akhir, sak-
ramen merujuk pada tata cara meng
ambil roti dan air sebagai ingatan akan 
kurban pendamaian kristus. roti yang 
terpecahpecah mewakili dagingNya 
yang dihancurkan; air mewakili darah 
yang Dia tumpahkan untuk mendamai
kan dosadosa kita (1 kor. 11:23–25; a&P 
27:2). ketika anggota Gereja yang layak 
mengambil sakramen, mereka berjanji 
untuk mengambil ke atas diri mereka 
nama kristus, untuk selalu mengingat
Nya, dan untuk menaati perintahperin
tahNya. Melalui tata cara ini, anggota 

Gereja memperbarui perjanjian baptisan 
mereka.

Pada Perjamuan Malam terakhir, 
Yesus menjelaskan tata cara sakramen se
waktu Dia makan bersama Dua Belas ra
sul (Mat. 26:17–28; Luk. 22:1–20).
Yesus mengambil roti, dan memberkati
nya; dan Dia mengambil cawan, dan 
berterima kasih, Mat. 26:26–28 (Mrk. 
14:22–24; Luk. 22:19–20). Barang siapa 
makan dagingku, dan minum darahku, 
memperoleh kehidupan kekal, Yoh. 6:54. 
Dia yang makan dan minum dengan ti
dak layak, makan dan minum laknat bagi 
jiwanya, 1 Kor. 11:29 (3 Ne. 18:29). Yesus 
mengajar dua belas murid orang Nefi
Nya tentang sakramen, 3 ne. 18:1–11. 
Yesus mengajar para murid ini untuk me
larang orang tidak layak dari mengambil 
sakramen, 3 ne. 18:28–29 (Morm. 9:29). 
Doadoa sakramen diberikan, Moro. 4–5 
(a&P 20:75–79). Sakramen mesti diber
kati oleh imam atau penatua, A&P 20:46, 
76. Pengajar dan diaken tidak memiliki 
wewenang untuk memberkati sakramen, 
A&P 20:58. Benda cair selain daripada 
air anggur boleh digunakan untuk sakra
men, A&P 27:1–4. 

SAKSi. Lihat juga kesaksian
Suatu pernyataan atau bukti lain bahwa 
sesuatu adalah benar; sebuah kesaksian. 
Saksi juga dapat seseorang yang membe
rikan pernyataan atau bukti yang se
perti itu berdasarkan pada pengetahuan 
priba di; yaitu, seseorang yang memberi
kan kesaksian.
Janganlah engkau memberikan kesaksian 
palsu, Kel. 20:16. Injil akan dikhotbahkan 
di seluruh dunia untuk kesaksian bagi 
segala bangsa, Mat. 24:14 (JS—M 1:31). 
kamu akan menjadi saksi bagiku, Kis. 
1:8. roh itu sendiri memberikan kesak
sian bersama roh kita, rm. 8:16 (1 Yoh. 
5:6). kamu bersedia untuk berdiri se
bagai saksi bagi allah di segala waktu, 
Mosia 18:8–9. kita mengambil sakra
men untuk bersaksi kepada Bapa bahwa 
kita akan menaati perintahperintah dan 
selalu mengingat Yesus, 3 ne. 18:10–11  
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(Moro. 4, 5; a&P 20:77–79). kamu tidak 
menerima kesaksian sampai setelah pen
cobaan imanmu, eter 12:6. Hukum saksi: 
melalui mulut dua atau tiga saksi setiap 
kata akan ditegakkan, A&P 6:28 (Ul. 
17:6; Mat. 18:16; 2 kor. 13:1; Eter 5:4; a&P 
128:3). aku telah menahbiskanmu un
tuk menjadi rasul dan saksi khusus bagi 
namaku, A&P 27:12 (a&P 107:23). tu
juh Puluh dipanggil untuk menjadi saksi 
khusus bagi orangorang bukan Israel 
dan di seluruh dunia, A&P 107:25. Biar
lah ada seorang juru catat, dan biarlah dia 
menjadi saksi mata untuk baptisanmu, 
A&P 127:6 (a&P 128:2–4). 

SAKSi KiTAB MorMon. Lihat juga 
kitab Mormon; Saksi

tuhan memerintahkan yang lain selain 
Nabi Joseph Smith untuk memberikan 
kesaksian tentang keilahian kitab Mor
mon (a&P 17; 128:20). Lihat kesaksian 
dari para saksi ini dalam “Prakata” pada 
bagian depan kitab Mormon.
Melalui perkataan tiga orang aku akan 
menegakkan firmanku, 2 ne. 11:3. Para 
saksi akan memberikan kesaksian ten
tang firmanNya kepada anakanak ma
nusia, 2 ne. 27:12–13. Dalam mulut tiga 
saksi halhal ini akan ditegakkan, eter 
5:4. Dengan iman tiga Saksi akan melihat 
lempenganlempengan, A&P 17. 

SALeh, KeSALehAn. Lihat 
juga Berjalan bersama allah; 
Integritas; Layak, kelayakan; 
PerintahPerintah allah; tidak 
Saleh, ketidaksalehan

Menjadi benar, kudus, bajik, lurus; bertin
dak dalam kepatuhan pada perintahpe
rintah allah; menghindari dosa.
tuhan akan memberkati yang saleh, Mzm. 
5:13. Mata tuhan tertuju kepada yang sa
leh, Mzm. 34:16, 18 (1 Ptr. 3:12). ketika 
yang saleh dalam kewenangan, rakyat 
bersukacita, Ams. 29:2 (a&P 98:9–10). Di
berkatilah mereka yang lapar dan haus 
akan kebenaran, Mat. 5:6 (3 Ne. 12:6). Ca
rilah lebih dahulu kerajaan allah dan ke
benaranNya, Mat. 6:33. Yang saleh pergi 
ke dalam kehidupan yang kekal, Mat. 

25:46. Doa yang kuat dari orang yang sa
leh berfaedah banyak, Yak. 5:16. Dia yang 
saleh berkenan bagi allah, 1 ne. 17:35. 
Dia akan melindungi yang saleh; mereka 
tidak perlu takut, 1 ne. 22:17, 22. Setan 
tidak akan memiliki kuasa karena kesa
lehan umat tuhan, 1 ne. 22:26. Jika tidak 
ada kesalehan tidak ada kebahagiaan, 
2 ne. 2:13. Yang saleh akan mewarisi ke
rajaan allah, 2 ne. 9:18. Yang saleh tidak 
takut pada perkataan kebenaran, 2 ne. 
9:40. Semua orang mesti diubah ke ke
adaan kesalehan, Mosia 27:25–26. Nama 
orang yang saleh akan ditulis dalam ki
tab kehidupan, Alma 5:58. kamu telah 
mengupayakan kebahagiaan dengan me
lakukan kedurhakaan, yang adalah ber
tentangan dengan kodrat kebenaran, hel. 
13:38. Nyanyian orang saleh adalah doa 
bagiku, A&P 25:12. Berdirilah, dengan 
mengenakan lempengan dada kesalehan, 
A&P 27:16 (Ef. 6:14). kematian orang sa
leh adalah manis bagi mereka, A&P 42:46. 
Yang saleh akan dikumpulkan keluar dari 
antara segala bangsa, A&P 45:71. Ma
nusia hendaknya mendatangkan banyak 
kebenaran dari kehendak bebas mereka 
sendiri, A&P 58:27. Dia yang melaku
kan pekerjaan kesalehan akan menerima 
kedamaian di dunia ini dan kehidupan 
kekal di dunia yang akan datang, A&P 
59:23. Pada kedatangan kedua, akan 
ada suatu pemisahan menyeluruh antara 
yang saleh dan yang jahat, A&P 63:54. 
kuasa surga dapat dikendalikan hanya 
berdasarkan asasasas kebenaran, A&P 
121:36. Di antara yang saleh ada keda
maian, A&P 138:22. Umat Sion berdiam 
dalam kesalehan, Musa 7:18. abraham 
adalah pengikut kebenaran, Abr. 1:2. 

SALeM. Lihat juga Melkisedek, 
Yerusalem

kota dalam Perjanjian Lama di mana 
Melkisedek memerintah. Itu mungkin 
berlokasi di tempat Yerusalem zaman  
sekarang. Nama “Salem” sangat menye
rupai sebuah kata bahasa Ibrani yang  
artinya “damai.”
Melkisedek raja Salem membawa roti dan 
air anggur, Kej. 14:18. Melkisedek, raja 
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Salem, adalah imam allah yang maha
tinggi, ibr. 7:1–2. Melkisedek adalah raja 
atas negeri Salem, Alma 13:17–18. 

SALiB. Lihat juga Golgota; 
Pendamaian; Penyaliban; 
Sakramen; Yesus kristus

Struktur dari kayu yang di atasnya Yesus 
kristus disalibkan (Mrk. 15:20–26). Ba
nyak orang di dunia sekarang mengang
gapnya sebagai suatu simbol penya liban 
dan kurban pendamaian kristus; meski
pun demikian, tuhan telah mene gakkan 
simbolsimbolNya sendiri bagi penya
liban dan pengurbananNya—roti dan air 
sakramen (Mat. 26:26–28; a&P 20:40, 75–
79). Dalam tulisan suci, mereka yang me
mikul salib mereka adalah mere ka yang 
mengasihi Yesus kristus sedemikian be
sar sehingga mereka menolak dari diri 
mereka akan kefasikan dan setiap nafsu 
duniawi dan menaati perintahperintah
Nya (tJS, Mat. 16:25–26).
Pikullah salib, dan ikutlah aku, Mrk. 
10:21 (3 Ne. 12:30; a&P 23:6). Yesus me
nanggung salib dan ditempatkan di sisi 
kanan takhta allah, ibr. 12:2. Dia diang
kat ke atas salib dan dibunuh bagi do
sadosa dunia, 1 ne. 11:33. Mereka yang 
telah menanggung salib dunia akan me
warisi kerajaan allah, 2 ne. 9:18. Bapaku 
mengutusku agar aku boleh diangkat ke 
atas salib, 3 ne. 27:14–15. Dia yang tidak 
mau memikul salibnya dan mengikutiku 
dan menaati perintahperintahku, orang 
yang sama tidak akan diselamatkan, A&P 
56:2. Lihatlah Putra Manusia diangkat di 
atas salib, Musa 7:55. 

SALoMo. Lihat juga Batsyeba; Daud
Dalam Perjanjian Lama, putra Daud dan 
Batsyeba (2 Sam. 12:24). Salomo untuk su
atu masa adalah raja Israel.
Daud mengangkat Salomo sebagai raja, 
1 raj. 1:11–53. Daud memerintahkan 
Salomo untuk berjalan pada jalan tuhan, 
1 raj. 2:1–9. tuhan menjanjikan kepada
nya hati yang berpengertian, 1 raj. 
3:5–15. Menghakimi di antara dua orang 
ibu dan memastikan ibu sebenarnya anak 
itu, 1 raj. 3:16–28. Mengucapkan amsal 

dan nyanyian, 1 raj. 4:32. Membangun 
bait suci, 1 raj. 6; 7:13–51. Mendedika
sikan bait suci, 1 raj. 8. Dikunjungi oleh 
ratu dari Syeba, 1 raj. 10:1–13. Salomo 
menikah di luar bani Israel, dan istriistri
nya memalingkan hatinya pada penyem
bahan para allah palsu, 1 raj. 11:1–8. 
tuhan marah terhadap Salomo, 1 raj. 
11:9–13. Mati, 1 raj. 11:43. Daud bernu
buat tentang ke agungan pemerintahan 
Salomo, Mzm. 72. Salomo menerima ba
nyak istri dan selir, tetapi sebagian tidak 
diterima dari tuhan, A&P 132:38 (Yakub 
2:24). 

SAM. Lihat juga Lehi, ayah dari Nefi
Dalam kitab Mormon, putra ketiga Lehi 
(1 Ne. 2:5). Dia adalah orang yang saleh 
dan kudus yang memilih untuk meng
ikuti tuhan (1 Ne. 2:17; 2 Ne. 5:5–6;  
alma 3:6).

SAMAriA. Lihat juga OrangOrang 
Samaria

Dalam Perjanjian Lama, ibu kota dari ke
rajaan Israel sebelah utara (1 raj. 16:23–
24). karena posisi militernya yang kuat di 
atas bukit, orangorang asiria tidak dapat 
merebutnya sampai setelah pengepungan 
tiga tahun (2 raj. 17:5–6). Herodes mem
bangunnya kembali dan menyebutnya 
Sebaste. Pada zaman Perjanjian Baru, 
Samaria adalah nama seluruh distrik pu
sat Palestina sebelah barat Yordan.

SAMueL, nABi PerJAnJiAn 
LAMA

Putra Elkana dan Hana, Samuel lahir 
sebagai jawaban atas doadoa ibunya 
(1 Samuel 1). Sewaktu kanakkanak dia 
ditempatkan dalam pengurusan Eli, imam 
tinggi pada kemah suci di Silo (1 Sam. 
2:11; 3:1). tuhan memanggil Samuel pada 
usia muda untuk menjadi nabi (1 Sam. 
3). Setelah kematian Eli, Samuel menjadi 
nabi dan hakim Israel yang besar serta 
memulihkan hukum, tata tertib, dan iba
dat keagamaan yang teratur di negeri itu 
(1 Sam. 4:15–18; 7:3–17).

1 Sam. 28:5–20 memuat sebuah lapor an 
tentang Samuel dibawa kembali dari yang 
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mati oleh penyihir wanita di EnDor atas 
permintaan raja Saul. Ini tidaklah mung
kin suatu penglihatan dari allah, karena 
penyihir wanita atau perantaraan rohani 
lain tidak dapat memengaruhi seorang 
nabi untuk menampakkan diri atas per
mintaannya (1 Sam. 28:20; 31:1–4).
Kitab 1 dan 2 Samuel: Dalam beberapa ma
cam alkitab, kitab 1 dan 2 Samuel adalah 
satu kitab. Di dalam yang lainnya itu ada
lah dua kitab. kitabkitab tersebut me
liputi periode kirakira 130 tahun, dari 
kelahiran Samuel sampai tepat sebelum 
kematian raja Daud.
Kitab 1 Samuel: Pasal 1–4 menguraikan  
bahwa tuhan mengutuk dan menghukum  
keluarga Eli serta memanggil Samuel se
bagai imam tinggi dan hakim. Pasal 4–6 
menceritakan bagaimana tabut perjan
jian jatuh ke dalam tangan orangorang 
Filistin. Pasal 7–8 mencatat peringatan 
Samuel tentang memiliki allah palsu dan 
raja yang jahat. Pasal 9–15 menguraikan 
penobatan Saul dan masa pemerintahan
nya sebagai raja. Pasal 16–31 menceritakan 
sejarah Daud dan perolehan kekuasaan 
olehnya—Samuel mengurapi Daud yang 
telah menewaskan Goliat. Saul membenci 
Daud, tetapi Daud menolak untuk mem
bunuh Saul walaupun dia memiliki ke
sempatan untuk melakukannya.
Kitab 2 Samuel: kitab ini memuat rincian 
tentang masa pemerintahan Daud sebagai 
raja Yehuda dan akhirnya seluruh Israel. 
Pasal 1–4 memperlihatkan perjuangan 
panjang antara pengikut Daud, setelah 
dia dinobatkan atas Yehuda, dan peng
ikut Saul. Pasal 5–10 memperlihatkan 
Daud menjadi sangat berkuasa di banyak 
negeri. Pasal 11–21 memperlihatkan ke
munduran kekuatan rohani Daud karena 
dosadosanya dan pemberontakan dalam  
keluarganya sendiri. Pasal 22–24 meng
uraikan usaha Daud untuk membuat  
rekonsiliasi dengan tuhan.

SAMueL h. SMiTh. Lihat juga 
Joseph Smith, Jr.

adik lakilaki Nabi Joseph Smith (JS—S 
1:4). Samuel lahir pada tahun 1808 dan 

meninggal pada tahun 1844. Dia adalah 
salah seorang dari Delapan Saksi kitab 
Mormon dan melayani sebagai salah seo
rang misionaris pertama bagi Gereja yang 
dipulihkan (a&P 23:4; 52:30; 61:33–35; 
66:7–8; 75:13).

SAMueL Si orAng LAMAn
Seorang nabi orang Laman dalam kitab 
Mormon yang diutus oleh tuhan untuk 
mengajar dan memperingatkan orang
orang Nefi tepat sebelum kelahiran Ju
ruselamat. Samuel bernubuat tentang 
tandatanda yang berhubungan dengan 
kelahiran dan kematian Yesus kristus 
serta tentang kehancuran orangorang 
Nefi (Hel. 13–16).

SAnhedrin. Lihat juga 
OrangOrang Yahudi

Senat Yahudi dan pengadilan tertinggi 
Yahudi dalam masalahmasalah baik sipil 
maupun gerejawi. Sanhedrin terdiri dari 
tujuh puluh satu anggota yang diambil 
dari antara kepala para imam, ahli tau
rat, dan penatua. Dalam tulisan suci, itu 
sering disebut Mahkamah agama (Mat. 
26:59; Mrk. 14:55; kis. 5:34).

SArA. Lihat juga abraham
Dalam Perjanjian Lama, istri pertama 
abraham. Dalam usia tuanya dia menjadi 
ibu dari Ishak (kej. 18:9–15; 21:2).

SAriA. Lihat juga Lehi, ayah dari 
Nefi

Dalam kitab Mormon, istri Lehi (1 Ne. 
5:1–8; 8:14–16; 18:19) dan ibu dari Laman, 
Lemuel, Sam, Nefi, Yakub, Yusuf, dan 
para putri (1 Ne. 2:5; 2 Ne. 5:6).

SATu. Lihat keallahan, kesatuan

SAudArA LAKi-LAKi. Lihat juga 
Manusia; Saudara Perempuan

Sebagai anakanak Bapa Surgawi kita, 
semua pria dan wanita adalah saudara 
lakilaki dan saudara perempuan secara 
rohani. Di dalam Gereja, anggota lakilaki  
dan temanteman Gereja sering disapa  
sebagai saudara lakilaki (brother).
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ketika engkau insaf, kuatkanlah sauda
rasaudaramu, Luk. 22:32. Dia yang tidak 
mengasihi saudaranya tinggal dalam ke
matian, 1 Yoh. 3:10–17. anggaplah sau
daramu seperti dirimu sendiri, Yakub 
2:17. Biarlah setiap orang menjunjung 
tinggi saudaranya seperti dirinya, A&P 
38:24–25. kuatkanlah saudarasauda
ramu dalam segala percakapanmu, A&P 
108:7. 

SAudArA LAKi-LAKi YAred. 
Lihat juga OrangOrang Yared; 
Yared

Seorang nabi kitab Mormon. Dia dan 
saudara lakilakinya membangun bangsa 
Yared ketika mereka memimpin koloni 
orangorang dari Menara Babel ke tanah 
terjanjikan di belahan bumi sebelah barat 
(Eter 1–6). Dia adalah pria dengan iman 
yang demikian besar sehingga dia ber
bicara dengan tuhan berhadapan muka 
(a&P 17:1). Ceritanya dicatat dalam ki
tab Eter.
Saudara lakilaki Yared adalah pria yang 
besar dan perkasa, dan sangat berke
nan bagi tuhan, eter 1:34. karena iman
nya, saudara lakilaki Yared melihat jari 
tuhan, eter 3:6–9 (Eter 12:20). kristus 
memperlihatkan tubuh rohNya kepada 
saudara lakilaki Yared, eter 3:13–20. 
tidak pernah ada apa yang lebih besar 
dinyatakan daripada yang dinyatakan 
kepada saudara lakilaki Yared, eter 4:4. 
Saudara lakilaki Yared memperingatkan 
bangsanya terhadap suatu monarki, eter 
6:22–23. tuhan memperlihatkan segala 
sesuatu kepada saudara lakilaki Yared, 
eter 12:21. Saudara lakilaki Yared hebat 
dalam menulis, eter 12:24. Melalui iman 
saudara lakilaki Yared memindahkan 
Gunung Zerin, eter 12:30. 

SAudArA PereMPuAn. Lihat juga 
Manusia; Saudara LakiLaki

Sebagai anakanak Bapa Surgawi kita, 
semua pria dan wanita secara rohani 
adalah saudara lakilaki dan saudara pe
rempuan. Di dalam Gereja, anggota pe
rempuan dan teman Gereja sering disapa 
sebagai saudara perempuan (sister).

Mereka yang melakukan kehendak Ba
paku, orang yang sama adalah saudara 
lakilaki dan saudara perempuanku, 
Mat. 12:50 (Mrk. 3:35). Hukumhukum 
yang mengatur pengakuan dosa antara 
saudara lakilaki dan saudara perem
puan di dalam Gereja dinyatakan, A&P 
42:88–93. 

SAuL, rAJA iSrAeL
Dalam Perjanjian Lama, raja pertama 
Israel sebelum terbagi. Walaupun dia 
saleh pada awal pemerintahannya, dia 
pada akhirnya dipenuhi dengan kesom
bongan dan tidak patuh kepada allah 
(1 Sam. 9–31).

SAuLuS dAri TArSuS. Lihat 
Paulus

SedeKAh. Lihat juga kesejahteraan; 
Miskin; Persembahan; Puasa

Persembahan untuk menolong yang 
miskin.
Janganlah melakukan sedekahmu di ha
dapan manusia, Mat. 6:1–4 (3 Ne. 13:1–4). 
Janda yang miskin ini telah mema
sukkan lebih banyak daripada mereka 
semua, Mrk. 12:41–44. adalah lebih di
berkati memberi daripada menerima, Kis. 
20:33–35. aku menghendaki agar kamu 
hendaknya memberikan harta kekaya
anmu kepada yang miskin, Mosia 4:26. 
Umat Gereja hendaknya memberikan 
harta kekayaan mereka, setiap orang me
nurut apa yang dia miliki, Mosia 18:27. 

SeJArAh KeLuArgA. Lihat 
keselamatan bagi yang Mati; 
Silsilah

SeKoLAh PArA nABi. Lihat juga 
Joseph Smith, Jr.

Di kirtland, Ohio (amerika Serikat), se
lama musim dingin tahun 1832–1833, tu
han memerintahkan Joseph Smith untuk 
mengorganisasi sebuah sekolah untuk 
tujuan melatih saudarasaudara dalam 
segala sesuatu yang berkaitan dengan  
Injil dan kerajaan allah. Dari sekolah ini 
lahirlah banyak pemimpin awal Gereja. 
Sekolah para nabi atau penatua yang lain 
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dipandu oleh Parley P. Pratt di Jackson 
County, Missouri (a&P 97:1–6). Sekolah
sekolah serupa diadakan tak lama sete
lah para Orang Suci bermigrasi ke Barat; 
meskipun demikian, ini segera dihenti
kan. ajaran Injil dewasa ini dilakukan di 
rumah, kuorum imamat, dan berbagai or
ganisasi pelengkap, dan melalui sekolah 
Gereja serta kelas seminari dan institut.
kuduskanlah dirimu dan saling meng
ajarlah ajaran kerajaan, A&P 88:74–80. 
Carilah kamu dengan tekun, dan saling 
mengajarlah, A&P 88:118–122. tata ter
tib sekolah para nabi dinyatakan, A&P 
88:127–141. Presidensi Utama meme
gang kuncikunci sekolah para nabi, A&P 
90:6–7. 

SeLiBAT. Lihat Pernikahan

SeM. Lihat juga Nuh, Bapa Bangsa 
dalam alkitab

Dalam Perjanjian Lama, putra yang saleh 
dari Nuh dan, menurut tradisi yang diya
kini, nenek moyang dari orangorang Se
mit, termasuk orangorang arab, Ibrani, 
Babilonia, aram, Fenisia, dan asiria (kej. 
5:29–32; 6:10; 7:13; 9:26; 10:21–32; Musa 
8:12). Dalam wahyu zaman akhir Sem di
rujuk sebagai “imam tinggi yang agung” 
(a&P 138:41).

SeMBAh. Lihat Ibadat

SeMPurnA
tuntas, menyeluruh, dan sepenuhnya  
telah berkembang; secara keseluruhan 
saleh. Sempurna dapat juga berarti tanpa 
dosa atau kejahatan. Hanya kristus secara 
keseluruhan sempurna. Pengikut sejati 
kristus boleh menjadi sempurna melalui 
kasih karunia dan pendamaianNya.
Biarlah hatimu sempurna bersama tuhan, 
1 raj. 8:61. Jadilah kamu oleh karena 
itu sempurna, bahkan seperti Bapamu 
di surga, Mat. 5:48 (3 Ne. 12:48). Jika si
apa pun tidak bersalah dalam perkataan, 
orang yang sama adalah orang yang sem
purna, Yak. 3:2. Iman bukanlah memi
liki suatu pengetahuan yang sempurna 
tentang segala sesuatu, Alma 32:21, 26. 

Pendamaian dibuat supaya allah boleh 
menjadi seorang allah yang sempurna, 
Alma 42:15. Moroni adalah pria yang me
miliki pengertian yang sempurna, Alma 
48:11–13, 17–18. roh kristus diberikan ke
pada setiap orang untuk menilai dan me
ngenali dengan suatu pengetahuan yang 
sempurna apakah sesuatu adalah dari 
allah atau iblis, Moro. 7:15–17. Datanglah 
kepada kristus, dan disempurnakanlah 
di dalam Dia, Moro. 10:32. teruslah da
lam kesabaran sampai kamu disempur
nakan, A&P 67:13. Inilah mereka yang 
adalah orang saleh yang dijadikan sem
purna melalui Yesus, A&P 76:69. Jabat
anjabatan di dalam Gereja adalah untuk 
penyempurnaan para Orang Suci, A&P 
124:143 (Ef. 4:11–13). Yang hidup tidak 
sempurna tanpa orang mati mereka, A&P 
128:15, 18. Nuh adalah orang yang saleh, 
dan sempurna pada angkatannya, Musa 
8:27. 

SenSuALiTAS. Lihat Hawa Nafsu

SePuLuh PerinTAh. Lihat juga 
Musa; PerintahPerintah allah

Sepuluh hukum yang diberikan oleh  
allah melalui Nabi Musa untuk menga
tur perilaku moral.

Sebutan dalam bahasa Ibrani untuk ini 
adalah “Sepuluh Firman.” Itu juga dise
but Perjanjian (Ul. 9:9) atau hukum (kel. 
25:21; 32:15). Pemberian allah akan Se
puluh Perintah kepada Musa, dan me
lalui dia kepada Israel, diuraikan dalam 
kel. 19:9–20:23; 32:15–19; 34:1. Perintah
perintah itu diukir pada dua loh batu, 
yang ditempatkan dalam tabut; oleh se
bab itu tabut itu disebut tabut Perjanjian 
(Bil. 10:33). tuhan, mengutip dari Ul. 6:4–
5 dan Im. 19:18, telah meringkas Sepuluh 
Perintah tersebut dalam “dua perintah 
besar” (Mat. 22:37–39).

Sepuluh Perintah telah diulang da
lam wahyu zaman akhir (Mosia 12:32–37; 
13:12–24; a&P 42:18–28; 59:5–13; tJS, kel. 
34:1–2).

SePuLuh SuKu. Lihat Israel
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SereM. Lihat juga antikristus
Seorang pria dalam kitab Mormon yang 
menyangkal kristus dan menuntut suatu 
tanda (Yakub 7:1–20).

SeSuMBAr. Lihat kesombongan

SeT. Lihat juga adam
Dalam Perjanjian Lama, putra yang saleh 
dari adam dan Hawa.
Set adalah seorang pria sempurna, dan 
tampak rupanya adalah persis tampak 
rupa ayahnya, A&P 107:42–43 (kej. 5:3). 
Set berada di antara rohroh perkasa di 
dunia roh, A&P 138:40. allah mengung
kapkan diriNya kepada Set, Musa 6:1–3, 
8–14. 

SeTAn. Lihat Iblis

SiA-SiA. Lihat Pongah, kepongahan

SiBLon. Lihat juga alma, Putra 
alma

Dalam kitab Mormon, putra alma yang 
Muda. Siblon mengajarkan Injil kepada 
orangorang Zoram dan dianiaya karena 
kesalehannya. tuhan membebaskannya 
dari penganiayaannya karena kesetiaan 
dan kesabarannya (alma 38). Siblon juga 
mengurus catatancatatan orang Nefi un
tuk suatu masa (alma 63:1–2, 11–13).

SidAng di SurgA. Lihat juga 
kehidupan Prafana; Perang di 
Surga; rencana Penebusan

kejadian di dalam kehidupan prafana 
ketika Bapa menyajikan rencanaNya ke
pada anakanak rohNya yang akan da
tang ke bumi ini.
Para putra allah bersorak karena su
kacita, Ayb. 38:7. Permuliakanlah takh
taku melebihi bintangbintang allah, 
Yes. 14:12–13. ada perang di surga, Why. 
12:7–11. Sebelum mereka lahir, mereka 
menerima pelajaranpelajaran pertama 
mereka di dalam dunia roh, A&P 138:56. 
Setan memberontak di dalam kehidupan 
prafana, Musa 4:1–4. kecerdasankecer
dasan diatur sebelum dunia diciptakan, 
Abr. 3:22. Para allah berunding di antara 

Mereka sendiri, Abr. 4:26. Para allah 
meng akhiri pekerjaan yang Mereka run
dingkan untuk lakukan, Abr. 5:2. 

SidneY rigdon
Orang yang insaf dan pemimpin awal di 
dalam Gereja yang dipulihkan pada tahun 
1830an serta awal tahun 1840an. Sidney 
rigdon melayani untuk suatu masa seba
gai Penasihat Pertama bagi Joseph Smith 
dalam Presidensi Utama Gereja (a&P 35; 
58:50, 57; 63:55–56; 76:11–12, 19–23; 90:6; 
93:44; 100:9–11; 124:126). Dia belakangan 
jatuh dan diekskomunikasi pada bulan 
September 1844.

SiLSiLAh. Lihat juga Baptis, 
Baptisan—Baptisan bagi yang 
mati; keluarga; keselamatan; 
keselamatan bagi yang Mati; kitab 
kenangan; tata Cara—tata cara 
perwakilan

Sebuah catatan yang menelusuri garis ke
turunan dalam keluarga. Dimana jabatan 
keimamatan atau berkat khusus dibatasi 
bagi keluarga tertentu, silsilah dalam tu
lisan suci sangatlah penting (kej. 5; 10; 
25; 46; 1 taw. 1–9; Ezr. 2:61–62; Neh. 7:63–
64; Mat. 1:1–17; Luk. 3:23–38; 1 Ne. 3:1–4; 
5:14–19; Yarom 1:1–2). Di dalam Gereja 
yang dipulihkan dewasa ini, para anggota 
Gereja melanjutkan untuk me nelusuri ga
ris keturunan keluarga mereka, antara 
lain untuk dengan tepat mengi dentifikasi 
leluhur yang telah mati sehingga mereka 
dapat melaksanakan tata caratata cara 
yang menyelamatkan demi kepentingan 
leluhur mereka. tata caratata cara ini 
absah bagi orangorang yang meninggal 
itu yang menerima Injil Yesus kristus di 
dunia roh (a&P 127, 128).

SiMAK. Lihat juga Patuh, kepatuhan, 
telinga

Mendengar dan mematuhi suara atau 
ajar an tuhan.
tuhan akan mengangkat seorang nabi 
seperti diriNya, dan kamu akan menyi
maknya, ul. 18:15. Menyimak adalah 
lebih baik daripada lemak dari domba 
jantan kurban, 1 Sam. 15:20–23. kita 
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tidak menyimak hamba tuhan, para nabi, 
dan. 9:6. Yang saleh yang menyimak per
kataan para nabi tidak akan binasa, 2 ne. 
26:8. Jika kamu tidak mau menyimak su
ara Gembala yang baik, kamu bukanlah 
dombaNya, Alma 5:38 (Hel. 7:18). Si
maklah, hai kamu umat gerejaku, A&P 
1:1. Mereka yang menyimak suara roh 
diterangi dan datang kepada Bapa, A&P 
84:46–47. Mereka lambat untuk menyi
mak tuhan; oleh karena itu, Dia lambat 
untuk menyimak doadoa mereka, A&P 
101:7–9. Mereka yang tidak menyimak 
perintahperintah didera, A&P 103:4 
(Musa 4:4). 

SiMBoLiSMe
Menggunakan sesuatu sebagai keseru
paan atau bentuk dari sesuatu yang lain. 
Simbolisme dalam tulisan suci meng
gunakan objek, peristiwa, atau keadaan 
yang lazim untuk melukiskan asas atau 
ajaran Injil. Contohnya, nabi kitab Mor
mon alma menggunakan sebiji benih un
tuk melukiskan firman allah (alma 32).

Para nabi di seluruh tulisan suci meng
gunakan simbolisme untuk mengajarkan 
tentang Yesus kristus. Sebagian dari sim
bolsimbol ini mencakup upacara dan 
tata cara (Musa 6:63), pengurbanan (Ibr. 
9:11–15; Musa 5:7–8), sakramen (Luk. 
22:13–20; tJS, Mrk. 14:20–24), serta bap
tisan (rm. 6:1–6; a&P 128:12–13). Banyak 
nama dalam alkitab adalah simbolis. 
Upa cara kemah suci Perjanjian Lama dan 
hukum Musa melukiskan kebenaran ke
kal (Ibr. 8–10; Mosia 13:29–32; alma 25:15; 
Hel. 8:14–15). Untuk contohcontoh lain, 
lihat Mat. 5:13–16; Yoh. 3:14–15; Yakub 
4:5; alma 37:38–45.

SiMeon. Lihat juga Israel; Yakub, 
Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra kedua 
Yakub dan istrinya Lea (kej. 29:33; 35:23; 
kel. 1:2). Dia bergabung dengan Lewi da
lam pembantaian orangorang Sikhem 
(kej. 34:25–31). Nubuat Yakub menge
nai Simeon ditemukan dalam kejadian 
49:5–7.
Suku Simeon: keturunan Simeon se ring  

berdiam bersama suku Yehuda dan di 
dalam perbatasan kerajaan Yehuda (Yos. 
19:1–9; 1 taw. 4:24–33). Suku Sime on 
bergabung dengan Yehuda dalam per
tempuran melawan orangorang kanaan 
(Hak. 1:3, 17). Mereka juga belakang an 
bergabung dengan pasukan Daud (1 taw. 
12:25).

SiMon PeTruS. Lihat Petrus

SiMon Si orAng KAnAAn
Dalam Perjanjian Baru, salah seorang dari 
Dua Belas rasul mulamula dari Yesus 
kristus (Mat. 10:2–4).

SiMSon
Dalam Perjanjian Lama, yang kedua be
las dari “hakimhakim” Israel. Dia di
kenal karena kekuatan fisiknya yang 
besar, tetapi dia tidak bijak dalam bebe
rapa pilihan dan tindakan moral (Hak. 
13:24–16:31).

SinAgoge. Lihat juga OrangOrang 
Yahudi

Sebuah tempat pertemuan yang digu
nakan untuk tujuan keagamaan [rumah  
ibadat]. Pada zaman Perjanjian Baru, pe
rabotnya secara umum sederhana, terdiri 
dari sebuah peti yang menyimpan gu
lungan hukum dan tulisan sakral lain, 
sebuah meja baca, dan kursikursi untuk 
yang beribadat.

Suatu dewan penatua lokal menge lola 
tiap sinagoge. Mereka memutuskan si
apa yang akan diterima dan siapa yang  
akan dikucilkan (Yoh. 9:22; 12:42). Pejabat  
resmi yang paling penting adalah pengua
sa sinagoge (Luk. 13:14; Mrk. 5:22). Dia 
umumnya adalah ahli taurat, mengurus 
bangunan, dan mengawasi pelayanan. 
Seorang pejabat melaksanakan kewajiban 
kependetaan (Luk. 4:20).

ada sinagoge di setiap kota di mana 
orangorang Yahudi tinggal, baik di Pa
lestina maupun di tempat lain. Ini adalah 
bantuan yang besar dalam menyebarkan 
Injil Yesus kristus karena para misiona
ris Gereja terdahulu biasanya dapat ber
bicara di dalam sinagoge (kis. 13:5, 14; 



195 Stefanus

14:1; 17:1, 10; 18:4). Praktik yang sama 
ini terjadi di antara para misionaris da
lam kitab Mormon (alma 16:13; 21:4–5; 
32:1), se perti juga di antara para misio
naris awal pada dispensasi ini (a&P 66:7; 
68:1).

Sion. Lihat juga Henokh; Yerusalem 
Baru

Yang murni hatinya (a&P 97:21). Sion 
juga berarti tempat di mana yang murni 
hatinya tinggal. kota yang dibangun oleh 
Henokh dan umatnya yang pada akhir
nya diambil ke surga karena kesalehan di
sebut Sion (a&P 38:4; Musa 7:18–21, 69). 
Pada zaman akhir sebuah kota bernama 
Sion akan dibangun di dekat Jackson 
County, Missouri (amerika Serikat), ke 
mana sukusuku Israel akan berkumpul 
(a&P 103:11–22; 133:18). Para Orang Suci 
dinasihati untuk membangun Sion di 
mana pun mereka tinggal di dunia.
kota Daud disebut Sion, 1 raj. 8:1. Dari 
Sion akan keluar hukum, Yes. 2:2–3 (Mi. 
4:2; 2 Ne. 12:2–3). Penebus akan datang 
ke Sion, Yes. 59:20. aku akan mengam
bilmu satu orang dari sebuah kota, dan 
dua orang dari sebuah keluarga, dan aku 
akan membawamu ke Sion, Yer. 3:14. Di 
gunung Sion dan di Yerusalem akan ada 
pembebasan, Yl. 2:32 (Ob. 1:17). Diber
katilah mereka yang akan berupaya un
tuk menampilkan Sionku, 1 ne. 13:37. 
Para putri Sion takabur, 2 ne. 13:16 (Yes. 
3:16). Celakalah bagi dia yang terlengah 
di Sion!, 2 ne. 28:19–25. Upayakanlah un
tuk mewujudkan dan menegakkan per
kara Sion, A&P 6:6 (a&P 11:6). Dia telah 
aku ilhami untuk menggerakkan perkara 
Sion dalam kekuatan dahsyat demi ke
baikan, A&P 21:7. Yerusalem Baru akan 
disebut Sion, A&P 45:66–67. Indepen
dence, Missouri, adalah tempat untuk 
kota Sion, A&P 57:1–3. Pencambukan 
tetap ada di atas anakanak Sion sampai 
mereka bertobat, A&P 84:58. tuhan me
nyebut umatNya Sion, karena mereka 
satu hati dan satu pikiran, Musa 7:18–19. 
Sion (Yerusalem Baru) akan dibangun di 
atas Benua amerika, PK 1:10. 

SiSTer. Lihat Saudara Perempuan

SiZ. Lihat juga OrangOrang Yared
Seorang pemimpin militer orang Yared 
dalam kitab Mormon. Dia mati pada 
akhir pertempuran besar yang meng
hancurkan seluruh bangsa Yared (Eter 
14:17–15:31).

SodoM. Lihat juga Gomora
Dalam Perjanjian Lama, sebuah kota ja
hat yang dihancurkan oleh tuhan (kej. 
19:12–29).

SPenCer W. KiMBALL. Lihat juga 
Maklumat resmi—2

Presiden Gereja kedua belas sejak didiri
kan pada tahun 1830. Spencer W. kimball 
melayani sebagai Presiden sejak bulan 
Desember 1973 sampai November 1985. 
Dia lahir pada tahun 1895 dan mening
gal tahun 1985 pada usia sembilan puluh 
tahun.
Pada bulan Juni 1978, Presidensi Utama 
mengumumkan bahwa wahyu telah dite
rima oleh Presiden kimball yang menga
runiakan berkatberkat keimamatan dan 
bait suci kepada semua anggota lakilaki 
yang layak, A&P Mr—2. 

STefAnuS
Stefanus adalah martir bagi Juruselamat 
dan GerejaNya pada zaman Perjanjian 
Baru. Pengkhotbahannya memberikan 
bayangan dan mungkin memengaruhi 
pekerjaan Paulus yang hebat, yang ha
dir ketika Stefanus membela dirinya di 
hadap an Sanhedrin (kis. 8:1; 22:20).
Stefanus adalah salah satu dari tujuh pria 
yang ditetapkan untuk membantu Dua 
Belas rasul, Kis. 6:1–8. Stefanus melaku
kan keajaiban dan mukjizat besar, Kis. 
6:8. Stefanus terlibat dalam perbantahan 
dengan orangorang Yahudi, Kis. 6:9–10. 
Dakwaandakwaan dikenakan terhadap
nya dan dia diadili di hadapan Sanhedrin, 
Kis. 6:11–15. Stefanus menyampaikan 
pembelaannya, Kis. 7:2–53. Dipenuhi roh 
kudus, dia melihat Bapa dan Putra dalam 
penglihatan, Kis. 7:55–56. Stefanus mati 
syahid demi kesaksiannya, Kis. 7:54–60. 
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SuAMi. Lihat keluarga; Pernikahan

SuArA. Lihat juga Wahyu
Sebagaimana digunakan dalam tulisan 
suci, kadangkadang pesan yang terde
ngar diucapkan oleh tuhan atau para 
utusanNya. Suara roh bisa juga tak ter
dengar dan diarahkan pada hati atau 
pikiran.
adam dan Hawa mendengar suara 
tuhan allah, Kej. 3:8 (Musa 4:14). tuhan 
berfirman kepada Elia dalam suara lem
but tenang, 1 raj. 19:11–13. Yang saleh 
mengikuti suara Gembala Yang Baik, 
Yoh. 10:1–16. Setiap orang yang dari ke
benaran mendengar suaraku, Yoh. 18:37. 
aku mematuhi suara roh, 1 ne. 4:6–18. 
Datanglah suatu suara kepadaku, mem
firmankan: Enos, dosadosamu diampuni, 
enos 1:5. Itu adalah suara yang tenang 
dengan kelembutan yang sempurna dan 
menusuk bahkan persis ke dalam jiwa, 
hel. 5:29–33 (3 Ne. 11:3–7). apakah me
lalui suaraku sendiri atau melalui suara 
para hambaku, itu adalah sama, A&P 
1:38. apa pun yang mereka akan ucapkan 
ketika digerakkan oleh roh kudus akan 
menjadi suara tuhan, A&P 68:2–4. Setiap 
jiwa yang mematuhi suaraku akan me
lihat mukaku dan mengetahui bahwa 
aku ada, A&P 93:1. 

SuArA hATi. Lihat juga terang 
kristus

Pengertian batiniah tentang yang benar 
dan keliru, datang dari terang kristus ke
pada semua orang (Moro. 7:16). kita lahir 
dengan suatu kesanggupan alami untuk 
membedakan antara yang benar dan ke
liru karena terang kristus yang diberikan 
kepada setiap orang (a&P 84:46). keca
kapan ini disebut suara hati. kepemilik
annya menjadikan kita makhluk yang 
bertanggung jawab. Seperti kecakapan 
lain, suara hati kita bisa termatikan mela
lui dosa atau penyalahgunaan.
Para ahli taurat dan orang Farisi dihu
kum oleh suara hati mereka sendiri, Yoh. 
8:9. Suara hati mereka juga memberikan 
kesaksian, rm. 2:14–15. Pemurtad te
lah menghanguskan suara hati mereka 

dengan besi yang panas, 1 Tim. 4:2. Ma
nusia diberi petunjuk dengan cukup se
hingga mereka mengetahui yang baik dari 
yang jahat, 2 ne. 2:5. raja Benyamin me
miliki suara hati yang jernih di hadapan 
allah, Mosia 2:15. Orangorang Nefi di
penuhi dengan sukacita, memperoleh ke
damaian suara hati, Mosia 4:3. Zezrom 
amat tertekan di bawah kesadaran akan 
kesalahannya sendiri, Alma 14:6. kita di
berikan sukacita atau penyesalan suara 
hati menurut hasrat kita, Alma 29:5. Hu
kuman dan hukum yang adil membawa 
penyesalan suara hati, Alma 42:18. roh 
kristus diberikan kepada setiap orang 
agar dia boleh tahu yang baik dari yang 
jahat, Moro. 7:16. Masingmasing indi
vidu hendaknya memiliki penerapan 
bebas dari suara hati, A&P 134:2. aku 
memiliki sua ra hati yang hampa akan 
kesalahan, A&P 135:4. kami menuntut 
hak istimewa untuk menyembah allah 
menurut suara hati nurani kami sendiri, 
PK 1:11. 

SuKACiTA. Lihat juga Patuh, 
kepatuhan

kondisi kebahagiaan besar yang datang 
dari kehidupan yang saleh. tujuan dari 
kehidupan fana adalah agar semua orang 
merasakan sukacita (2 Ne. 2:22–25). Su
kacita penuh akan datang hanya melalui 
Yesus kristus (Yoh. 15:11; a&P 93:33–34; 
101:36).
Yang lembut hati juga akan menambah su
kacita mereka di dalam tuhan, Yes. 29:19 
(2 Ne. 27:30). aku membawa bagimu ka
bar baik tentang sukacita besar, Luk. 2:10. 
Sukacitamu tak seorang pun mengambil 
darimu, Yoh. 16:22. Buah dari roh ada
lah kasih, sukacita, kedamaian, gal. 5:22. 
Buahnya memenuhi jiwaku dengan suka
cita yang amat besar, 1 ne. 8:12. Manusia 
ada agar mereka boleh merasakan suka
cita, 2 ne. 2:25. Sukacita orang yang saleh 
akan penuh selamanya, 2 ne. 9:18. Me
reka boleh berdiam bersama allah dalam 
suatu keadaan kebahagiaan yang tak per
nah berakhir, Mosia 2:41. aku akan mele
paskan segala yang aku miliki agar aku 
boleh menerima sukacita yang besar ini, 
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Alma 22:15. Barangkali aku boleh men
jadi alat dalam tangan allah untuk mem
bawa beberapa jiwa pada pertobatan, 
dan inilah sukacitaku, Alma 29:9. Betapa 
sukacitanya, dan betapa menakjubkan
nya terang yang aku lihat, Alma 36:20. 
rohku akan mengisi jiwamu dengan su
kacita, A&P 11:13. Betapa akan besar su
kacitamu bersamanya di dalam kerajaan 
Bapaku, A&P 18:15–16. Di dunia ini su
kacitamu tidaklah penuh, tetapi di dalam 
aku sukacitamu penuh, A&P 101:36. Da
lam kehidupan ini aku akan merasakan 
sukacita, Musa 5:10–11. 

SuKu-SuKu YAng hiLAng. Lihat 
Israel—Sepuluh suku Israel yang 
hilang

SuMPAh. Lihat juga Perjanjian, 
Sumpah dan Perjanjian Imamat

Sebagaimana digunakan dalam tulisan 
suci, biasanya sebuah perjanjian atau janji 
sakral. Meskipun demikian, orangorang 
jahat, termasuk Setan dan para malaikat
nya, juga bersumpah untuk mencapai tu
juan jahat mereka. Pada zaman Perjanjian 
Lama, sumpah dapat diterima; meski
pun demikian, Yesus kristus mengajar
kan bahwa orangorang hendaknya tidak 
bersumpah dalam nama allah atau cipta
anNya (Mat. 5:33–37).
aku akan melaksanakan sumpah yang 
aku sumpahkan kepada abraham, Kej. 
26:3. Jika seorang pria bersumpah sebuah 
sumpah untuk mengikat jiwanya, dia ja
nganlah melanggarnya, Bil. 30:2. Mereka 
masuk ke dalam sebuah sumpah untuk 
berjalan dalam hukum allah, neh. 10:29. 
Engkau hendaknya melaksanakan bagi 
tuhan sumpahsumpahmu, Mat. 5:33 
(Pkh. 5:1–2; 3 Ne. 12:33). allah bersum
pah dengan sebuah sumpah bahwa yang 
setia akan diselamatkan, ibr. 6:13–18. ke
tika Zoram bersumpah, rasa takut kami 
berhenti, 1 ne. 4:37. Orangorang amon 
mengambil sebuah sumpah bahwa me
reka tidak akan pernah menumpahkan 
darah, Alma 53:11. Orangorang Nefi 
yang jahat membuat sumpah dan perjan
jian rahasia dengan Setan, hel. 6:21–30. 

Manusia memperoleh kehidupan kekal 
melalui sumpah dan perjanjian imamat, 
A&P 84:33–42. Segala perjanjian, kon
trak, ikatan, kewajiban, dan sumpah yang 
tidak dimeteraikan oleh roh kudus yang 
Dijanjikan berakhir ketika manusia mati, 
A&P 132:7. 

SuMPAh dAn PerJAnJiAn 
iMAMAT. Lihat juga Imamat; 
Perjanjian; Sumpah

Sumpah adalah penandasan yang di
sumpahkan untuk menjadi jujur dan setia 
pada janjijanji seseorang. Perjanjian ada
lah janji yang khusyuk antara dua pihak. 
Imamat Harun diterima melalui perjan
jian saja. Pemegang Imamat Melkisedek 
menerima imamat melalui sumpah yang 
tak diucapkan seperti juga melalui per
janjian. Sewaktu pemegang imamat se
tia dan mengembangkan pemanggilan 
mereka sebagaimana allah arahkan, Dia 
memberkati mereka. Mereka yang setia 
sampai akhir dan melakukan semua yang 
Dia minta dari mereka akan menerima se
mua yang Bapa miliki (a&P 84:33–39).
tuhan membuat perjanjian dengan 
abraham, dan abraham mematuhi, Kej. 
15:18; 17:1; 22:16–18. Para imam pada 
masa Yehezkiel tidak memberi makan ka
wanan domba, Yeh. 34:2–3. Para imam 
pada masa Maleakhi mencemarkan per
janjian, Mal. 1–2. 

SunAT. Lihat juga Perjanjian 
abraham

Lambang perjanjian abraham bagi para 
lakilaki Israel selama dispensasidi
spensasi Perjanjian Lama (kej. 17:10–11, 
23–27; tJS, kej. 17:11). Sunat dilaksanakan 
de ngan memotong “daging kulit khitan” 
dari bayi maupun orang dewasa lakilaki. 
Mereka yang menerimanya menikmati 
hakhak istimewa dan menerima tang
gung jawab dari perjanjian. Sunat seba
gai lambang perjanjian diakhiri oleh misi 
kristus (Moro. 8:8; a&P 74:3–7).

SungAi YordAn
Sungai Yordan mengalir dari Danau 
Galilea sampai Laut Mati. Sungai tersebut 
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seratus mil (160 kilometer) panjangnya 
dan dibentuk oleh kesatuan beberapa 
mata air yang mengalir dari Gunung 
Hermon. Itu adalah sungai yang paling 
penting di Israel.

Dua peristiwa penting yang berhubung an 
dengan sungai ini adalah pembelahan su
ngai oleh tuhan untuk penyeberangan 
Israel (Yos. 3:14–17), dan baptisan Yesus 
kristus (Mat. 3:13–17; 1 Ne. 10:9).

SurAT KePAdA fiLeMon. Lihat 
juga Paulus; SuratSurat Paulus

Sebuah kitab dalam Perjanjian Baru, 
diambil dari sepucuk surat yang ditu
lis oleh Paulus. Surat Paulus kepada 
Filemon adalah sepucuk surat pribadi 
tentang Onesimus, budak yang telah me
rampok majikannya, Filemon, dan mela
rikan diri ke roma. Paulus mengirimnya 
kembali kepada majikannya di kolose 
bersama dengan tikhikus, pembawa su
rat Paulus kepada jemaat kolose. Paulus 
meminta agar Onesimus diampuni dan 
diterima kembali sebagai sesama orang 
kristen. Paulus menulis surat ini saat dia 
berada di dalam tahanan di roma yang 
pertama kali.

SurAT KePAdA JeMAAT efeSuS. 
Lihat juga Paulus; SuratSurat 
Paulus

Dalam Perjanjian Baru, sepucuk surat 
yang ditulis oleh rasul Paulus kepada 
para Orang Suci di Efesus. Surat ini me
miliki kepentingan besar, karena itu me
muat ajaranajaran Paulus tentang Gereja 
kristus.

Pasal 1 memuat salam yang lazim. Pa
sal 2–3 menjelaskan perubahan yang ter
jadi kepada orangorang ketika mereka 
menjadi anggota Gereja—mereka menjadi 
sesama warga dengan para Orang Suci, 
dengan orangorang bukan Israel dan 
orangorang Yahudi yang dipersatukan 
di dalam satu Gereja. Pasal 4–6 menjelas
kan peran para rasul dan nabi, perlunya  
kesatuan, serta perlunya mengenakan  
seluruh baju zirah allah.

SurAT KePAdA JeMAAT fiLiPi. 
Lihat juga Paulus; SuratSurat 
Paulus

Sepucuk surat yang Paulus tulis kepada 
para Orang Suci di Filipi saat dia berada 
di dalam tahanan di roma yang pertama 
kali. Itu sekarang adalah kitab Filipi da
lam Perjanjian Baru.

Pasal 1 memuat salam Paulus dan pe
tunjuknya tentang kesatuan, kerendahan 
hati, serta kegigihan. Pasal 2 menekan
kan bahwa semua orang akan membung
kuk kepada kristus dan bahwa tiap orang 
mesti mengerjakan keselamatannya sen
diri. Dalam pasal 3, Paulus menjelaskan 
bahwa dia telah berkurban segala sesuatu 
bagi kristus. Dalam pasal 4, Paulus berte
rima kasih kepada para Orang Suci Filipi 
untuk bantuan mereka.

SurAT KePAdA JeMAAT 
gALATiA. Lihat juga Paulus; 
SuratSurat Paulus

Sebuah kitab dalam Perjanjian Baru. Itu 
aslinya adalah sepucuk surat yang rasul 
Paulus tulis kepada para Orang Suci yang 
tinggal di seluruh Galatia. tema dari surat 
ini adalah bahwa kebebasan sejati dapat 
ditemukan hanya dengan menjalankan 
Injil Yesus kristus. Jika para Orang Suci 
mengadopsi ajaranajaran orang kristen 
Yahudi yang bersikeras mencamkan hu
kum Musa, mereka akan membatasi atau 
menghancurkan kebebasan yang telah 
mereka temukan di dalam kristus. Da
lam surat tersebut Paulus menegakkan 
kedudukannya sendiri sebagai rasul, 
menjelaskan ajaran tentang kesalehan 
melalui iman, dan menandaskan nilai su
atu agama yang rohani.

Dalam pasal 1 dan 2, Paulus menguta
rakan penyesalan atas berita yang telah 
dia terima tentang kemurtadan di antara 
orangorang Galatia dan mengklarifikasi 
kedudukannya di antara para rasul. Pa
sal 3 dan 4 mendiskusikan ajar anajaran 
tentang iman dan pekerjaan (perbuatan). 
Pasal 5 dan 6 memuat khotbah tentang 
hasilhasil praktis dari ajaran mengenai 
iman.
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SurAT KePAdA JeMAAT 
KoLoSe. Lihat juga Paulus; 
SuratSurat Paulus

Sebuah kitab dalam Perjanjian Baru. Itu 
aslinya adalah sepucuk surat yang ra
sul Paulus tulis kepada orangorang 
kolose setelah dia dikunjungi oleh 
Epafras, pemberita Injil dari Gereja di 
kolose (kol. 1:7–8). Epafras memberi 
tahu Paulus bahwa orangorang kolose 
jatuh ke dalam kekhilafan yang serius—
mere ka berpikir mereka lebih baik da
ripada orangorang lain karena mereka 
dengan hatihati menepati tata caratata 
cara lahiriah tertentu (kol. 2:16), menolak 
dari diri mereka akan keinginan jasmani 
tertentu, dan menyembah para malaikat 
(kol. 2:18). Praktikpraktik ini menjadi
kan orangorang kolose merasa mereka 
dikuduskan. Mereka juga merasa mere ka 
memahami misterimisteri alam semesta 
lebih baik daripada para anggota Gereja 
lainnya. Dalam suratnya, Paulus me
ngoreksi mereka dengan mengajarkan 
bahwa penebusan datang hanya melalui 
kristus dan bahwa kita mesti bijak dan 
melayaniNya.

Pasal 1 adalah salam Paulus kepada 
orangorang kolose. Pasal 2–3 adalah ber
sifat ajaran dan memuat pernyataanper
nyataan tentang kristus sebagai Penebus, 
bahayanya ibadat palsu, dan pentingnya 
kebangkitan. Pasal 4 meng ajarkan bahwa 
para Orang Suci mesti bijak dalam segala 
sesuatu.

SurAT KePAdA JeMAAT roMA. 
Lihat juga Paulus; SuratSurat 
Paulus

Dalam Perjanjian Baru, sepucuk surat 
yang Paulus tulis kepada para Orang  
Suci di roma. Dia sedang memper
timbangkan kunjungan ke Yerusalem, 
yang pastinya berbahaya. Jika dia lolos  
de ngan nyawanya, dia berharap sesu
dahnya untuk mengunjungi roma. Surat 
tersebut dimaksudkan antara lain untuk 
mempersiapkan Gereja di sana untuk  
menerimanya ketika dia datang. Itu  
boleh juga dianggap sebagai memuat 
pernyataan tentang ajaran tertentu yang 

sedang dalam perbantahan dan yang 
Paulus sekarang anggap sebagai akhir nya  
ditegakkan.

Pasal 1 memuat salam Paulus kepada 
orangorang roma. Pasal 2–11 mencakup 
beberapa pernyataan tentang ajaran iman, 
pekerjaan, dan kasih karunia. Pasal 12–16  
memuat ajaran praktis tentang kasih,  
kewajiban, dan kekudusan.

SurAT KePAdA orAng iBrAni. 
Lihat juga Paulus; SuratSurat 
Paulus

Sebuah kitab dalam Perjanjian Baru. 
Paulus menulis surat ini kepada para 
anggota Gereja yang orang Yahudi untuk 
membujuk mereka bahwa aspekaspek 
penting dari hukum Musa telah digenapi 
di dalam kristus dan bahwa hukum In
jil kristus yang lebih tinggi telah meng
gantikannya. ketika Paulus kembali ke 
Yerusalem pada akhir misinya yang keti
ga (kirakira 60 M), dia menemukan bah
wa banyak anggota Gereja yang orang 
Yahudi masih memegang teguh hukum  
Musa (kis. 21:20). Ini setidaknya sepuluh  
tahun setelah konferensi Gereja di 
Yerusalem memutuskan bahwa tata cara 
hukum Musa tertentu tidak perlu bagi 
keselamat an orang kristen yang bukan 
Israel. rupanya, segera setelah itu Paulus 
menulis kepada orangorang Ibrani untuk 
memperlihatkan kepada mereka dengan 
tulisan suci mereka sendiri dan dengan 
nalar sehat mengapa mereka hendaknya 
tidak lagi mempraktikkan hukum Musa.

Pasal 1 dan 2 menjelaskan bahwa Yesus 
lebih besar daripada para malaikat. Pasal 
3–7 membandingkan Yesus de ngan Musa 
dan dengan hukum musa serta bersaksi 
bahwa Dia lebih besar daripada kedua
nya. Itu juga mengajarkan bahwa Imamat 
Melkisedek lebih besar daripada yang 
Harun. Pasal 8–9 menguraikan bagai
mana tata caratata cara Musa memper
siapkan orang untuk pelayanan kristus 
dan bagaimana kristus adalah perantara 
perjanjian yang baru (alma 37:38–45; 
a&P 84:21–24). Pasal 10 adalah desakan 
pada ketekunan dan kesetiaan. Pasal 11 
adalah khotbah tentang iman. Pasal 12 
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memberikan petuah dan salam. Pasal 13 
menuturkan sifat terhormat pernikahan 
dan pentingnya kepatuhan.

SurAT KePAdA TiTuS. Lihat juga 
Paulus; SuratSurat Paulus; titus

Saat Paulus untuk sementara waktu bebas 
dari penahanan roma, dia menulis surat 
kepada titus, yang berada di kreta. Surat 
tersebut terutama membahas pertanyaan 
pertanyaan yang berhubungan dengan  
disiplin internal dan organisasi Gereja.

Pasal 1 memuat salam Paulus seperti 
juga petunjuk dan syarat umum bagi us
kup. Pasal 2–3 memuat ajaran umum dan 
pesan pribadi kepada titus tentang perla
kuan berbagai kelompok di dalam Jemaat 
kreta. Paulus mendorong para Orang 
Suci untuk mengatasi perilaku jahat, ber
sungguhsungguh dan setia, serta meme
lihara pekerjaan baik.

SurAT-SurAT KePAdA JeMAAT 
KorinTuS. Lihat juga Paulus; 
SuratSurat Paulus

Dua kitab dalam Perjanjian Baru. Itu  
aslinya adalah suratsurat yang Paulus 
tulis kepada para Orang Suci di korintus 
untuk mengoreksi ketidaktertiban di  
antara mereka. Orangorang korintus 
hidup dalam masyarakat yang secara  
moral jahat.
1 Korintus: Pasal 1 memuat salam Paulus 
dan pesan ungkapan terima kasih. Pasal 
2–6 adalah koreksi Paulus akan kesalah
ankesalahan para Orang Suci korintus. 
Pasal 7–12 memuat jawaban Paulus atas 
pertanyaanpertanyaan tertentu. Pasal 
13–15 berkenaan dengan kasih amal, ka
runia rohani, dan kebangkitan. Pasal 16 
memuat nasihat Paulus untuk bertahan 
kuat dalam iman.
2 Korintus: Pasal 1 memuat salam Paulus 
dan pesan ungkapan terima kasih. Pasal 2 
memuat nasihat pribadi bagi titus. Pasal 
3–7 berurusan dengan kuasa Injil dalam 
kehidupan Orang Suci dan pemimpin 
mereka. Pasal 8–9 menasihati Orang Suci 
untuk menjadi pemberi yang periang ke
pada yang miskin. Pasal 10–12 adalah 

pernyataan tegas tentang jabatan Paulus 
sendiri sebagai rasul. Pasal 13 adalah pe
tuah untuk menjadi sempurna.

SurAT-SurAT KePAdA JeMAAT 
TeSALoniKA. Lihat juga Paulus; 
SuratSurat Paulus

Dua kitab dalam Perjanjian Baru. Itu asli
nya adalah suratsurat yang Paulus tulis 
kepada jemaat tesalonika saat dia berada 
di korintus selama kunjung an pertama
nya ke Eropa sekitar tahun 50 M. Peker
jaannya di tesalonika diuraikan dalam 
kisah Para rasul 17. Paulus ingin kem
bali ke tesalonika tetapi tidak dapat me
lakukannya (1 tes. 2:18). Dia oleh karena 
itu mengutus timotius untuk menghibur 
hati orang yang insaf dan membawakan
nya kabar tentang bagaimana keadaan 
mereka. Paulus menulis surat pertama 
sebagai akibat rasa terima kasihnya atas 
kembalinya timotius.
1 Tesalonika: Pasal 1–2 memuat salam 
Paulus dan doanya bagi para Orang Suci; 
pasal 3–5 memberikan petunjuk tentang 
pertumbuhan rohani, kasih, kesucian, ke
tekunan, dan kedatangan kedua Yesus 
kristus.
2 Tesalonika: Pasal 1 memuat doa bagi 
para Orang Suci. Pasal 2 berbicara ten
tang kemurtadan yang akan datang. Pasal 
3 memuat doa Paulus untuk kemenangan 
perkara Injil.

SurAT-SurAT KePAdA 
TiMoTiuS. Lihat juga Paulus; 
SuratSurat Paulus; timotius

Dua kitab dalam Perjanjian Baru. kedua
nya aslinya adalah suratsurat yang 
Paulus tulis kepada timotius.
1 Timotius: Paulus menulis surat pertama 
setelah penahanannya yang pertama. Dia 
telah meninggalkan timotius di Efesus, 
bermaksud sesudahnya untuk kembali 
(1 tim. 3:14). Meskipun demikian, Paulus 
merasa bahwa dia mungkin tertunda, 
sehingga dia menulis kepada timotius, 
barangkali dari Makedonia (1 tim. 1:3), 
untuk memberinya nasihat dan dorongan 
dalam memenuhi kewajibannya.



201 SuratSurat Paulus

Pasal 1 memuat salam Paulus dan 
juga petunjuknya tentang spekulasi bo
doh yang mulai merasuki Gereja. Pasal 
2–3 memberikan arahan tentang ibadat 
umum serta tentang karakter dan tingkah 
laku pelayan rohani. Pasal 4–5 memuat 
urai an mengenai kemurtadan zaman 
akhir dan nasihat kepada timotius ten
tang bagaimana melayani bagi mereka 
yang sedang dia pimpin. Pasal 6 adalah 
desakan untuk terbukti setia dan meng
hindari kekayaan duniawi.
2 Timotius: Paulus menulis surat kedua 
pada saat penahanannya yang kedua, 
sesaat sebelum kematisyahidannya. Itu 
memuat katakata terakhir rasul serta 
memperlihatkan keberanian dan keper
cayaan yang memukau yang dengannya 
dia menghadapi kematian.

Pasal 1 memuat salam dan tanggung 
jawab yang diberikan Paulus kepada 
timotius. Pasal 2–3 memberikan berbagai 
peringatan dan arahan, dengan tantangan 
untuk menghadapi bahaya mendatang. 
Pasal 4 adalah pesan kepada temante
man Paulus, memuat nasihat tentang ba
gaimana menangani pemurtad.

SurAT-SurAT PAuLuS. Lihat juga 
Paulus; judul suratsurat yang 
terpisah

Empat belas kitab dalam Perjanjian Baru 
yang aslinya adalah suratsurat yang 
di tulis oleh rasul Paulus kepada para 
anggota Gereja. Itu bisa dibagi ke dalam 
kelompokkelompok sebagai berikut:
1 dan 2 Tesalonika (50–51 M) 
Paulus menulis suratsurat kepada jemaat 
tesalonika dari korintus selama perja
lanan misionarisnya yang kedua. Peker
jaannya di tesalonika diuraikan dalam 
kisah Para rasul 17. Dia ingin kembali 
ke tesaloni ka, tetapi dia tidak dapat me
lakukannya (1 tes. 2:18). Dia oleh karena 
itu mengutus timotius untuk menghibur 
hati orang yang insaf dan membawakan
nya kabar tentang bagaimana keadaan 
mereka. Surat pertama adalah hasil dari 
rasa terima kasihnya atas kembalinya 

timotius. Surat kedua ditulis tak lama 
kemudian.
1 dan 2 Korintus, Galatia, Roma (55–57 M) 
Paulus menulis suratsurat kepada je
maat korintus selama perjalanan mi
sionarisnya yang ketiga untuk menjawab 
pertanyaanpertanyaan dan mengoreksi 
ketidaktertiban di antara para Orang Suci 
di korintus.

Surat kepada jemaat Galatia mungkin 
ditulis kepada banyak unit Gereja di se
luruh Galatia. Sebagian anggota Gereja 
meninggalkan Injil karena lebih berkenan 
dengan hukum Yahudi. Dalam surat ini, 
Paulus menjelaskan tujuan hukum Musa 
dan nilai suatu agama rohani.

Paulus menulis surat kepada jemaat 
roma dari korintus, antara lain untuk 
mempersiapkan para Orang Suci roma 
untuk kunjungan yang diharapkannya 
akan dilakukan kepada mereka. Surat ini 
juga menandaskan kembali ajaranajaran 
yang sedang diperbantahkan oleh seba
gian orang Yahudi yang telah diinsafkan 
pada kekristenan.
Filipi, Kolose, Efesus, Filemon, Ibrani 
(60–62 M) 
Paulus menulis suratsurat ini saat dia 
berada di dalam tahanan yang pertama 
kali di roma.

Paulus menulis suratsurat kepada 
jemaat Filipi terutama untuk menguta
rakan rasa syukur dan kasih sayangnya 
untuk para Orang Suci Filipi dan untuk 
menghibur hati mereka dari kekecewaan 
akan penahanannya yang lama.

Paulus menulis surat kepada jemaat 
kolose sebagai akibat dari laporan bahwa 
para Orang Suci kolose sedang jatuh ke 
dalam kekhilafan yang serius. Mereka 
percaya bahwa kesempurnaan datang 
melalui ketaatan yang saksama terhadap 
tata caratata cara lahiriah saja daripada 
pengembangan karakter seperti kristus.

Surat kepada jemaat Efesus mem
punyai kepentingan besar, karena me
muat ajaranajaran Paulus tentang Gereja 
kristus.
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Surat kepada Filemon adalah sepucuk  
surat pribadi tentang Onesimus, budak  
yang telah merampok majikannya, 
Filemon, dan melarikan diri ke roma. 
Paulus mengutus Onesimus kembali  
kepada majikannya dengan surat yang 
meminta agar Onesimus diampuni.

Paulus menulis surat kepada orang
orang Ibrani bagi para anggota Gereja 
orang Yahudi untuk membujuk mereka 
bahwa hukum Musa telah digenapi di 
dalam kristus dan bahwa hukum Injil 
kristus telah menggantikannya.
1 dan 2 Timotius, Titus (64–65 M) 
Paulus menulis suratsurat ini setelah dia 
dibebaskan dari tahanan di roma yang 
pertama kali.

Paulus melakukan perjalanan ke Efe
sus, di mana dia meninggalkan timotius 
untuk menghentikan pertumbuhan bebe
rapa bentuk spekulasi, bermaksud sesu
dahnya untuk kembali. Dia menulis surat 
pertamanya kepada timotius, barang
kali dari Makedonia, untuk menasihati 
dan mendorongnya dalam pemenuhan 
kewajibannya.

Paulus menulis surat kepada titus pada 
suatu masa ketika dia bebas dari tahanan. 
Dia mungkin telah mengunjungi kreta, di  
mana titus sedang melayani. Surat ini  
terutama berurusan dengan kehidupan 
yang saleh dan disiplin di dalam Gereja.

Paulus menulis surat keduanya kepada 
timotius sementara berada di dalam ta
hanan yang kedua kali, sesaat sebelum 
kematisyahidan Paulus. Surat ini memuat 
katakata terakhir Paulus serta memperli
hatkan keberanian dan kepercayaan yang 
memukau yang dengannya dia mengha
dapi kematian.

SurgA. Lihat juga Firdaus; 
kemuliaan Selestial; kerajaan 
allah

tempat di mana allah tinggal dan rumah 
masa depan bagi para Orang Suci (kej. 
28:12; Mzm. 11:4; Mat. 6:9).

Surga secara jelas bukanlah firdaus, 
yang adalah tempat sementara bagi roh 

yang setia dari mereka yang telah hidup  
dan mati di atas bumi ini. Yesus me
ngunjungi firdaus setelah kematianNya 
di atas salib, tetapi pada hari ketiga, Dia 
memberi tahu Maria bahwa Dia belum 
pergi kepada Bapa (Luk. 23:39–44; Yoh. 
20:17; a&P 138:11–37).
Betapa engkau terjatuh dari surga, hai Lu
sifer! Yes. 14:12 (2 Ne. 24:12). Bapa kami 
yang di surga, disucikanlah namaMu, 
Mat. 6:9 (3 Ne. 13:9). Paulus diangkat 
ke surga tingkat ketiga, 2 Kor. 12:2. Jika 
mereka bertahan setia sampai akhir me
reka diterima ke dalam surga, Mosia 2:41. 
kamu boleh menjadi anakanak Bapamu 
yang berada di dalam surga, 3 ne. 12:45. 
Elia diambil ke surga tanpa merasakan 
kematian, A&P 110:13. Hakhak keima
matan berhubungan dengan kuasa surga, 
A&P 121:36. ada dua jenis makhluk di 
dalam surga, A&P 129:1. Sion diangkat ke 
dalam surga, Musa 7:23. 

SYuKur. Lihat terima kasih

TABir
Sebuah kata yang digunakan dalam tu
lisan suci untuk mengartikan (1) pemi
sah yang memisahkan area dari kemah 
suci atau bait suci, (2) simbol untuk pe
misahan antara allah dan manusia, (3) 
kain tipis yang dikenakan oleh orang
orang untuk menutupi muka atau kepala 
mere ka, atau (4) keadaan lupa yang dibe
rikan allah yang menghalangi kenangan 
orang akan keberadaan prafana.
tabir itu memisahkan tempat maha ku
dus dari tempat kudus, Kel. 26:33. tabir 
bait suci terkoyak menjadi dua pada pe
nyaliban kristus, Mat. 27:51 (Mrk. 15:38; 
Luk. 23:45). Sekarang kita melihat me
lalui sebuah cermin, dengan gelap; te
tapi kemudian berhadapan muka, 1 Kor. 
13:12. tabir gelap ketidakpercayaan se
dang dibuang dari pikirannya, Alma 
19:6. Saudara lakilaki Yared tidak dapat 
ditahan dari melihat ke dalam tabir, eter 
3:19 (Eter 12:19). tabir akan terkoyak dan 
kamu akan melihatku, A&P 67:10 (a&P 
38:8). tabir penutup bait suciku akan di
lepaskan, A&P 101:23. tabir diambil dari 
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pikiran kami, A&P 110:1. tabir kegelapan 
akan menutupi tanah, Musa 7:61. 

TABuT PerJAnJiAn. Lihat juga 
kemah Suci

Juga dikenal sebagai tabut Yehova dan 
tabut kesaksian, tabut Perjanjian adalah 
sebuah peti persegi panjang atau kotak 
terbuat dari kayu dilapisi dengan emas. 
Itu adalah yang paling kuno dan paling 
sakral dari simbol keagamaan bangsa 
Israel. kursi Belas kasihan yang mem
bentuk penutupnya dianggap sebagai 
tempat kediaman duniawi Yehova (kel. 
25:22). Sesudah penuntasan kemah suci, 
tabut itu ditempatkan di dalam tempat 
Maha kudus, tempat yang paling kudus 
di dalam bangunan itu (1 raj. 8:1–8).
Musa membuat tabut atas perintah allah, 
Kel. 25. anakanak Lewi diberi tanggung 
jawab untuk mengurus tabut, Bil. 3:15, 
31. tabut perjanjian mendahului mereka, 
Bil. 10:33. ambillah kitab hukum ini, dan 
taruhlah itu di dalam tabut perjanjian, ul. 
31:24–26. Perairan Yordan terpotong di 
hadapan tabut perjanjian, Yos. 3:13–17; 
4:1–7. Para imam membawa tabut per
janjian dalam menaklukkan Yerikho, Yos. 
6:6–20. Orangorang Filistin merebut ta
but allah, 1 Sam. 5. tuhan memberkati 
rumah ObedEdom karena tabut allah, 
2 Sam. 6:11–12. Uza dibunuh oleh tuhan 
ketika dia dengan tidak patuh berusaha 
untuk menahan tabut itu, 1 Taw. 13:9–12 
(a&P 85:8). Bangunlah kamu tempat ku
dus tuhan allah, untuk membawa tabut 
perjanjian, 1 Taw. 22:19. Isi tabut perjan
jian diuraikan, ibr. 9:4. 

TAK BerdoSA, 
KeTidAKBerdoSAAn

tanpa salah atau tanpa dosa.
Sebelum kejatuhan, adam dan Hawa ber
ada dalam keadaan ketidakberdosaan, 
2 ne. 2:23. Darah dari yang tak berdosa 
akan berdiri sebagai suatu kesaksian, 
Alma 14:11. Setiap roh manusia tak ber
dosa pada awalnya, A&P 93:38. Yang tak 
berdosa tidak akan dihukum bersama 
yang tidak saleh, A&P 104:7. Joseph dan 

Hyrum Smith tak berdosa akan tindak 
kejahatan apa pun, A&P 135:6–7. anak
anak adalah tanpa dosa sejak pelandasan 
dunia, Musa 6:54. 

TAKuT. Lihat juga Berani, 
keberanian; Iman; khidmat

Takut dapat memiliki dua arti: (1) takut 
kepada allah adalah merasakan kekhid
matan dan kekaguman terhadap Dia 
serta mematuhi perintahperintahNya; 
(2) takut kepada manusia, bahayabahaya 
fana, rasa sakit, dan kejahatan adalah me
rasa gentar akan halhal seperti itu dan 
ngeri terhadapnya.
Takut akan Allah: Pastilah takut akan allah 
tidak ada di tempat ini, Kej. 20:11. Engkau 
hendaknya takut kepada tuhan allahmu, 
ul. 6:13 (Yos. 24:14; 1 Sam. 12:24). Layani
lah tuhan dengan rasa takut, Mzm. 2:11. 
takut akan tuhan adalah awal kebijak
sanaan, Mzm. 111:10. takutlah kepada 
tuhan dan tinggalkanlah kejahatan, Ams. 
3:7. akanlah baik bagi mereka yang ta
kut kepada allah, Pkh. 8:12. kerjakan ke
selamatanmu sendiri dengan rasa takut 
dan gemetar, flp. 2:12. takutlah kepada 
allah, dan berikanlah kemuliaan kepada
Nya, Why. 14:7 (a&P 88:104). Para nabi 
menggugah orangorang secara berke
lanjutan untuk menjaga mereka dalam 
rasa takut akan tuhan, enos 1:23. alma 
dan para putra Mosia jatuh ke tanah, ka
rena rasa takut akan tuhan datang ke atas 
diri mereka, Alma 36:7. kerjakanlah ke
selamatanmu dengan rasa takut dan ge
metar, Morm. 9:27. Mereka yang tidak 
takut kepadaku, akan aku ganggu dan 
sebabkan gemetar, A&P 10:56. Dia yang 
takut kepadaku akan menantinantikan 
tandatanda kedatangan Putra Manusia, 
A&P 45:39. 
Takut akan manusia: Janganlah takut, ka
rena aku besertamu, Kej. 26:24 (Yes. 
41:10). tuhan beserta kita: janganlah ta
kut kepada mereka, Bil. 14:9. Jangan
lah takut: karena mereka yang bersama 
kita lebih banyak, 2 raj. 6:16. aku tidak 
akan takut apa yang dapat daging laku
kan, Mzm. 56:5. Janganlah takut celaan 
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manusia, Yes. 51:7 (2 Ne. 8:7). allah tidak 
memberikan kita roh rasa takut, 2 Tim. 
1:7. kasih yang sempurna mengusir rasa 
takut, 1 Yoh. 4:18 (Moro. 8:16). Para putra 
Helaman tidak takut kematian, Alma 
56:46–48. rasa takut akan kematian me
menuhi dada yang jahat, Morm. 6:7. 
Jangan takut apa yang dapat manusia 
lakukan, Moro. 8:16. kamu hendaknya ti
dak lebih takut kepada manusia daripada 
kepada allah, A&P 3:7 (a&P 30:1, 11; 
122:9). Janganlah takut melakukan yang 
baik, A&P 6:33. Barang siapa termasuk 
dalam gerejaku tidak perlu takut, A&P 
10:55. Jika kamu siap kamu tidak akan 
takut, A&P 38:30. Lucutilah dirimu dari 
rasa takut, A&P 67:10. Jadilah riang, dan 
janganlah takut, karena aku tuhan beser
tamu, A&P 68:6. Janganlah takut terha
dap musuhmu, A&P 136:17. 

TALenTA
Suatu ukuran berat atau jumlah uang  
zaman dahulu yang amat berharga. 
Itu juga dipakai sebagai simbol untuk  
sesuatu yang bernilai besar, seperti Injil 
Yesus kristus (Mat. 25:14–29; Eter 12:35; 
a&P 60:2, 13).

TAMAn eden. Lihat Eden

TAMAn geTSeMAni. Lihat 
Getsemani

TAnAh TerJAnJiKAn
tanah yang tuhan janjikan sebagai 
waris an kepada pengikut setiaNya, 
dan sering kali juga kepada keturunan 
mere ka. ada banyak tanah yang dijan
jikan. Sering kali dalam kitab Mormon,  
tanah terjanjikan yang dibicarakan adalah  
Benua amerika.
kepada benih keturunanmu akan aku 
berikan tanah ini, Kej. 12:7 (abr. 2:19). 
aku akan memberikan kepadamu dan 
kepada benih keturunanmu tanah ka
naan, Kej. 17:8 (kej. 28:13). Musa mene
tapkan batasbatas tanah bagi Israel di 
kanaan, Bil. 34:1–12 (Bil. 27:12). kamu 
akan dituntun ke tanah yang dijanjikan, 
1 ne. 2:20 (1 Ne. 5:5). tuhan menuntun 
pergi yang saleh ke tanahtanah yang 

berharga, 1 ne. 17:38. Jika keturunan Lehi 
menaati perintahperintah allah, mereka 
akan makmur di tanah yang dijanjikan, 
2 ne. 1:5–9. Israel akan kembali ke tanah 
mereka yang dijanjikan, 2 ne. 24:1–2 (Yes. 
14:1–2). Bangsa apa pun yang akan me
miliki tanah terjanjikan ini akan melayani 
allah, atau mereka akan disapu habis, 
eter 2:9–12. Inilah tanah yang dijanjikan, 
dan tempat untuk kota Sion, A&P 57:2. 
Yehuda boleh mulai kembali ke tanah
tanah abraham, leluhur mereka, A&P 
109:64. Yerusalem Baru akan dibangun di 
atas Benua amerika, PK 1:10. 

TAndA. Lihat juga Mukjizat; 
tandatanda Gereja Sejati; 
tandatanda Zaman

Peristiwa atau pengalaman yang orang
orang pahami sebagai bukti akan sesuatu. 
tanda biasanya suatu pernyataan ajaib 
dari allah. Setan juga memiliki kuasa un
tuk memperlihatkan tandatanda di ba
wah kondisi tertentu. Para Orang Suci 
hendaknya mencari karunia roh tetapi 
hendaknya tidak mencari tanda untuk 
memuaskan keingintahuan atau men
dukung iman. Sebaliknya, tuhan akan 
memberi tanda sebagaimana Dia anggap 
patut kepada mereka yang percaya (a&P 
58:64).
tuhan sendiri akan memberimu suatu 
tanda, Yes. 7:14 (2 Ne. 17:14). allah me
ngerjakan tanda dan keajaiban di langit 
dan di bumi, dan. 6:28. angkatan yang 
jahat dan berzina mencari tanda, Mat. 
12:39 (Mat. 16:4; Luk. 11:29). tandatanda 
ini akan mengikuti mereka yang per
caya, Mrk. 16:17 (Morm. 9:24; Eter 4:18; 
a&P 84:65). Serem meminta suatu tanda, 
Yakub 7:13–20. korihor meminta suatu 
tanda, Alma 30:48–60. Perlihatkan ke
pada kami suatu tanda kemudian kami 
akan percaya, Alma 32:17. Bagian yang le
bih banyak dari orangorang memercayai 
tanda dan keajaiban, 3 ne. 1:22. Orang
orang melupakan tanda dan keajaiban, 
3 ne. 2:1. kamu tidak menerima kesak
sian sampai setelah pencobaan imanmu, 
eter 12:6. Janganlah menuntut mukjizat, 
kecuali aku akan memerintahkan, A&P 
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24:13. Iman datang bukan melalui tan
datanda, tetapi tandatanda mengikuti 
mereka yang percaya, A&P 63:7–11. Pada 
masa itu akan bangkit kristuskristus 
palsu, dan para nabi palsu, dan akan 
memperlihatkan tanda dan keajaiban 
yang hebat, JS—M 1:22. 

TAndA Burung MerPATi. Lihat 
juga roh kudus

Suatu tanda yang diatur sebelumnya 
yang melaluinya Yohanes Pembaptis 
akan mengenali Mesias (Yoh. 1:32–34). 
Joseph Smith mengajarkan bahwa tanda 
burung merpati ditegakkan sebelum pen
ciptaan dunia sebagai suatu kesaksian 
bagi roh kudus; oleh karena itu, iblis 
tidak dapat datang dengan tanda seekor 
burung merpati.
roh allah turun seperti seekor burung 
merpati, Mat. 3:16. Setelah Yesus dibap
tis, roh kudus turun dalam bentuk se
ekor burung merpati, 1 ne. 11:27. aku, 
Yohanes, memberikan kesaksian, dan te
ngoklah, langit terbuka, dan roh kudus 
turun ke atasNya dalam bentuk seekor 
burung merpati, A&P 93:15. 

TAndA-TAndA gereJA SeJATi. 
Lihat juga Gereja Yesus kristus; 
Gereja Yesus kristus dari 
OrangOrang Suci Zaman akhir; 
tanda

ajaran dan pekerjaan sebuah Gereja yang 
memperlihatkannya disetujui oleh allah 
dan adalah sarana yang telah tuhan te
gakkan bagi anakanakNya untuk mem
peroleh kegenapan berkatberkatNya. 
Beberapa tanda dari Gereja sejati adalah 
sebagai berikut:
Pemahaman yang benar tentang Ke-Allah-an: 
allah menciptakan manusia menurut ru
paNya sendiri, Kej. 1:26–27. tuhan ber
bicara dengan Musa berhadapan muka, 
Kel. 33:11. kehidupan kekal adalah me
ngenal allah Bapa dan Yesus kristus, 
Yoh. 17:3. Bapa dan Putra memiliki tubuh 
dari daging dan tulang, A&P 130:22–23. 
Bapa dan Putra menampakkan diri ke
pada Joseph Smith, JS—S 1:15–20. kami 

percaya kepada allah, Bapa Yang kekal, 
PK 1:1. 
Asas dan tata cara pertama: kecuali sese
orang dilahirkan melalui air dan roh, 
Yoh. 3:3–5. Bertobat dan dibaptislah, se
tiap orang darimu, dalam nama Yesus 
kristus, Kis. 2:38. kemudian mereka me
numpangkan tangan ke atas diri mereka, 
dan mereka menerima roh kudus, Kis. 
8:14–17. Menjadi anakanak allah dengan 
iman kepada Yesus kristus, gal. 3:26–27. 
Bertobatlah kamu, dan dibaptislah dalam 
nama Putra terkasihku, 2 ne. 31:11–21. 
Mereka yang percaya dibaptis dan mene
rima roh kudus melalui penumpangan 
tangan, A&P 76:50–53. Imamat yang te
pat diperlukan untuk membaptis dan 
untuk memberikan karunia roh kudus, 
JS—S 1:70–72. asas dan tata cara per
tama Injil diuraikan, PK 1:4. 
Wahyu: Dimana tidak ada penglihatan, 
orangorang binasa, Ams. 29:18. tuhan 
mengungkapkan rahasiaNya kepada 
para nabiNya, Am. 3:7. Gereja dibangun 
di atas batu karang wahyu, Mat. 16:17–18 
(a&P 33:13). Celakalah dia yang akan 
berkata tuhan tidak lagi bekerja melalui 
wahyu, 3 ne. 29:6. Wahyu dan perintah 
datang hanya melalui orang yang dite
tapkan, A&P 43:2–7. kami percaya segala 
yang allah telah ungkapkan, PK 1:9. 
Nabi: Gereja dibangun di atas landasan 
para rasul dan nabi, ef. 2:19–20. Para 
rasul dan nabi penting bagi Gereja, ef. 
4:11–16. Joseph Smith dipanggil untuk 
menjadi pelihat, nabi, dan rasul, A&P 
21:1–3. kami percaya kepada nabi, PK 
1:6. 
Wewenang: Yesus memberikan para mu
ridNya kuasa dan wewenang, Luk. 9:1–2  
(Yoh. 15:16). Nefi, putra Helaman, me
miliki wewenang yang besar dari allah, 
hel. 11:18 (3 Ne. 7:17). Nabi mesti mene
rima perintahperintah bagi Gereja, A&P 
21:4–5. tak seorang pun boleh mengkhot
bahkan Injil atau membangun Gereja ke
cuali dia ditahbiskan oleh seseorang yang 
memiliki wewenang, A&P 42:11. Para pe
natua mesti mengkhotbahkan Injil, ber
tindak dalam wewenang, A&P 68:8. Siapa 
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pun yang berkhotbah atau melayani bagi 
allah mesti dipanggil oleh allah melalui 
mereka yang berwenang, PK 1:5. 
Tulisan suci tambahan tampil: tongkat 
Yehuda akan digabungkan dengan tong
kat Yusuf, Yeh. 37:15–19. tampilnya tu
lisan suci zaman akhir diramalkan, 1 ne. 
13:38–41. kami percaya bahwa allah ma
sih akan mengungkapkan banyak hal 
yang besar dan penting, PK 1:9. 
Organisasi Gereja: Gereja dibangun di atas 
landasan para rasul dan nabi, ef. 2:19–20. 
Para rasul dan nabi penting bagi Gereja, 
ef. 4:11–16. kristus adalah kepala Gereja, 
ef. 5:23. Gereja kristus mesti dinamai de
ngan namaNya, 3 ne. 27:8. kami per
caya pada organisasi yang sama yang ada 
di dalam Gereja Zaman Dahulu, PK 1:6. 
Pekerjaan misionaris: Pergilah kamu oleh 
karena itu, dan ajarlah segala bangsa, 
Mat. 28:19–20. tujuh Puluh dipanggil 
untuk mengkhotbahkan Injil, Luk. 10:1. 
Mereka berhasrat agar keselamatan hen
daknya dimaklumkan ke setiap makh
luk, Mosia 28:3. Para penatua mesti pergi, 
mengkhotbahkan Injilku, berduadua, 
A&P 42:6. Injil mesti dikhotbahkan ke
pada setiap makhluk, A&P 58:64. 
Karunia rohani: Mereka mulai berbicara 
dengan bahasabahasa lain, Kis. 2:4. Para 
penatua mesti menyembuhkan yang sa
kit, Yak. 5:14. Janganlah menyangkal ka
runia allah, Moro. 10:8. karuniakarunia 
rohani didaftar, A&P 46:13–26 (1 kor. 
12:1–11; Moro. 10:9–18). 
Bait suci: aku akan membuat sebuah 
perjanjian dan akan mendirikan tempat 
kudusku di tengah mereka sepanjang 
masa, Yeh. 37:26–27. tuhan akan dengan 
tibatiba datang ke bait suciNya, Mal. 
3:1. Nefi membangun sebuah bait suci, 
2 ne. 5:16. Para Orang Suci didera karena 
lalai untuk membangun rumah tuhan, 
A&P 95 (a&P 88:119). Umat tuhan selalu 
membangun bait suci untuk pelaksanaan 
tata caratata cara kudus, A&P 124:37–44. 
Membangun bait sucibait suci dan me
laksanakan tata caratata cara adalah ba
gian dari pekerjaan zaman akhir yang 
besar, A&P 138:53–54. 

TAndA-TAndA KeLAhirAn 
dAn KeMATiAn YeSuS 
KriSTuS. Lihat juga Yesus kristus

Peristiwaperistiwa yang menyertai kela
hiran dan kematian Yesus kristus.
Kelahiran: Seorang perawan akan me
ngandung dan melahirkan seorang putra, 
Yes. 7:14. Dari Betlehem akan tampil se
orang penguasa di Israel, Mi. 5:1. Samuel 
si orang Laman menubuatkan satu hari, 
satu malam, dan satu hari yang terang; 
sebuah bintang baru; dan tandatanda 
yang lain, hel. 14:2–6. tandatanda itu 
digenapi, 3 ne. 1:15–21. 
Kematian: Samuel si orang Laman menu
buatkan kegelapan, guntur dan kilat, dan 
berguncangnya tanah, hel. 14:20–27. tan
datanda itu digenapi, 3 ne. 8:5–23. 

TAndA-TAndA ZAMAn. Lihat juga 
kedatangan kedua Yesus kristus; 
tanda; Zaman akhir

Peristiwa atau pengalaman yang allah 
berikan kepada orangorang untuk mem
perlihatkan bahwa sesuatu yang penting 
dalam pekerjaanNya telah terjadi atau 
akan segera terjadi. Pada zaman akhir, 
banyak tanda bagi kedatangan kedua 
Juruselamat telah dinubuatkan. tanda
tanda ini memperkenankan orang yang 
setia untuk mengenali rencana allah, di
peringatkan, dan bersiap.
Gunung rumah tuhan akan ditegakkan 
di puncak gununggunung, Yes. 2:2–3. 
tuhan akan mengangkat suatu panji dan 
mengumpulkan Israel, Yes. 5:26 (2 Ne. 
15:26–30). Matahari akan digelapkan dan 
bulan tidak akan menyebabkan cahaya
nya bersinar, Yes. 13:10 (Yl. 3:15; a&P 
29:14). Manusia akan melanggar hukum 
dan melanggar perjanjian yang abadi, 
Yes. 24:5. Orangorang Nefi akan berbi
cara bagaikan suara dari debu, Yes. 29:4 
(2 Ne. 27). Israel akan dikumpulkan de
ngan kuasa, Yes. 49:22–23 (1 Ne. 21:22–23; 
3 Ne. 20–21). allah akan mendirikan su
atu kerajaan yang tidak akan dihancur
kan, dan. 2:44 (a&P 65:2). Perang, mimpi, 
dan penglihatan akan mendahului keda
tangan kedua, Yl. 2. Segala bangsa akan 
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berkumpul melawan Yerusalem untuk 
bertempur, Za. 14:2 (Yeh. 38–39). Hari itu 
datang yang akan membakar seperti per
apian, Mal. 4:1 (3 Ne. 25:1; a&P 133:64; 
JS—S 1:37). Malapetakamalapetaka be
sar akan mendahului kedatangan kedua, 
Mat. 24 (JS—M 1). Paulus menguraikan 
kemurtadan dan masa berbahaya zaman 
terakhir, 2 Tim. 3–4. Dua nabi akan di
bunuh dan dibangkitkan di Yerusalem, 
Why. 11 (a&P 77:15). Injil akan dipulih
kan pada zaman terakhir melalui pela
yanan malaikat, Why. 14:6–7 (a&P 13; 
27; 110:11–16; 128:8–24). Babilon akan di
tegakkan dan jatuh, Why. 17–18. Israel 
akan dikumpulkan dengan kuasa, 1 ne. 
21:13–26 (Yes. 49:13–26; 3 Ne. 20–21). 
Inilah tanda, agar kamu boleh mengeta
hui waktunya, 3 ne. 21:1. kitab Mormon 
akan tampil melalui kuasa allah, Morm. 
8. Orangorang Laman akan bermekaran, 
A&P 49:24–25. Yang jahat akan membu
nuh yang jahat, A&P 63:32–35 (Why. 9). 
Perang akan dicurahkan ke atas segala 
bangsa, A&P 87:2. tandatanda, kehe
bohan unsurunsur, dan para malaikat 
mempersiapkan jalan bagi kedatangan 
tuhan, A&P 88:86–94. kegelapan menu
tupi bumi, A&P 112:23–24. tuhan meme
rintahkan para Orang Suci untuk bersiap 
bagi kedatangan kedua, A&P 133. 

TAnggung JAWAB. Lihat juga Hak 
Pilihan

tuhan telah berfirman bahwa semua 
orang bertanggung jawab atas mo
tif, sikap, hasrat, dan tindakan mereka 
sendiri.

Usia pertanggungjawaban adalah 
usia dimana anakanak dianggap ber
tanggung jawab atas tindakantindakan 
mereka serta mampu berbuat dosa dan 
bertobat.
aku akan menghakimi setiap orang me
nurut jalannya, Yeh. 18:30. Mereka akan 
memberi pertanggungjawaban atas setiap 
kata yang tak berguna, Mat. 12:36. Beri
kanlah pertanggungjawaban atas tugas 
pengawasanmu, Luk. 16:2. Setiap orang 
dari kita akan memberi pertanggungja
waban atas dirinya kepada allah, rm. 

14:12. Yang mati akan dihakimi menurut 
pekerjaan mereka, Why. 20:12. Perkataan, 
pekerjaan, dan pikiran kita akan meng
hukum kita, Alma 12:14. kita adalah ha
kim diri kita sendiri, apakah melakukan 
yang baik atau jahat, Alma 41:7. kamu di
izinkan untuk bertindak bagi dirimu sen
diri, hel. 14:29–31. Hal ini akanlah kamu 
ajarkan—pertobatan dan baptisan bagi 
mereka yang bertanggung jawab, Moro. 
8:10. Semua mesti bertobat dan dibaptis 
yang telah mencapai umur pertanggung
jawaban, A&P 18:42. Setan tidak dapat 
menggoda anakanak kecil, sampai me
reka mulai menjadi bertanggung jawab di 
hadapanku, A&P 29:46–47. anakanak 
akan dibaptis ketika berumur delapan 
tahun, A&P 68:27. Setiap orang akan ber
tanggung jawab atas dosadosanya sen
diri pada hari penghakiman, A&P 101:78. 
Diberikan kepada manusia untuk menge
tahui yang baik dari yang jahat; karena
nya mereka adalah juru kuasa bagi diri 
mereka sendiri, Musa 6:56. Manusia akan 
dihukum karena dosadosa mereka sen
diri, PK 1:2. 

TAnPA AKhir. Lihat juga 
keallahan

Salah satu nama allah, mengindikasikan 
sifat kekalNya (a&P 19:10–12; Musa 1:3; 
7:35).

TATA CArA. Lihat juga Bait Suci; 
keselamatan; keselamatan bagi 
yang Mati; Pemeteraian; Silsilah

ritus dan upacara sakral. tata cara terdiri 
dari tindakan yang memiliki arti rohani. 
tata cara juga dapat berarti hukum dan 
peraturan allah.

tata cara di dalam Gereja mencakup 
pelayanan bagi yang sakit (Yak. 5:14–15), 
pemberkatan sakramen (a&P 20:77, 79), 
baptisan melalui pencelupan (Mat. 3:16; 
a&P 20:72–74), pemberkatan anakanak 
(a&P 20:70), penganugerahan roh ku
dus (a&P 20:68; 33:15), penganugerahan 
imamat (a&P 84:6–16; 107:41–52), tata ca
ratata cara bait suci (a&P 124:39), serta 
pernikahan dalam perjanjian yang baru 
dan abadi (a&P 132:19–20).
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ajarkanlah kepada mereka tata cara dan 
hukum, Kel. 18:20. Berjalanlah dalam per
aturanku, dan taatilah tata caraku, Yeh. 
11:20. Bangsa itu ketat dalam menaati 
tata caratata cara allah, Alma 30:3. apa
kah menguntungkan bahwa kita telah 
menaati tata caratata caraNya?, 3 ne. 
24:13–14. Dia yang berdoa dan menyesal 
diterima olehku jika dia mematuhi tata 
caratata caraku, A&P 52:14–19. Seluruh 
umat manusia boleh diselamatkan, mela
lui kepatuhan pada hukum dan tata cara 
Injil, PK 1:3. 
Tata cara perwakilan: Suatu tata cara keaga
maan yang dilaksanakan oleh orang yang 
hidup demi kepentingan orang yang 
mati. tata cara ini berdampak hanya bila
mana mereka untuk siapa tata cara terse
but dilaksanakan menerimanya, menaati 
perjanjianperjanjian yang berhubungan 
dengannya, dan menjadi termeteraikan 
melalui roh kudus yang Dijanjikan. tata 
cara yang demikian dilaksanakan dewasa 
ini di dalam bait suci.
apa yang akan mereka lakukan yang di
baptis bagi yang mati, jika yang mati ti
dak bangkit sama sekali?, 1 Kor. 15:29. 
Baptisan bagi yang mati mesti dilaksana
kan di dalam bait suci, A&P 124:29–36. 
rohroh di dunia roh diajarkan baptisan 
perwakilan untuk pengampunan akan 
dosadosa, A&P 138:29–34. 

TAWAriKh
Dua kitab dalam Perjanjian Lama. Itu 
memberikan sejarah singkat tentang pe
ristiwaperistiwa dari Penciptaan sampai 
maklumat koresh yang memperkenan
kan orangorang Yahudi untuk kembali 
ke Yerusalem.
1 Tawarikh: Pasal 1–9 mencatat silsilah 
dari adam sampai Saul. Pasal 10 me
narikhkan kematian Saul. Pasal 11–22 
menelusuri peristiwaperistiwa yang ber
hubungan dengan pemerintahan Daud. 
Pasal 23–27 menjelaskan bahwa Salomo 
dijadikan raja dan orangorang Lewi di
tertibkan. Pasal 28 menjelaskan bahwa 
Daud memerintahkan Salomo untuk 

membangun sebuah bait suci. Pasal 29 
mencatat kematian Daud.
2 Tawarikh: Pasal 1–9 menelusuri peristi
waperistiwa yang berhubungan de ngan 
pemerintahan Salomo. Pasal 10–12 men
ceritakan pemerintahan putra Salomo, 
rehabeam, yang pada saat itu perseku
tuan kerajaan Israel terbagi ke dalam 
kerajaan utara dan selatan. Pasal 13–36 
menguraikan pemerintahan berbagai raja 
sampai penawanan kerajaan Yehuda oleh 
Nebukadnezar. kitab ini ber akhir de
ngan ketetapan koresh bahwa tawanan 
anakanak Yehuda dapat kembali ke 
Yerusalem.

TeAnKuM
Seorang pemimpin militer orang Nefi 
yang hebat dalam kitab Mormon (alma 
50:35; 51–52; 61–62).

TeLingA. Lihat juga Simak
Dalam tulisan suci, telinga sering digu
nakan sebagai simbol kemampuan sese
orang untuk mendengar dan memahami 
apa yang dari allah.
Mereka memiliki telinga, tetapi mereka 
tidak mendengar, Mzm. 115:6. tuhan 
membangunkan telingaku untuk mende
ngar, Yes. 50:4–5 (2 Ne. 7:4–5). Dia yang 
memiliki telinga untuk mendengar, biar
lah dia mendengar, Mat. 11:15. telinga 
mereka lamban dalam mendengar, Mat. 
13:15 (Musa 6:27). Mata belum melihat 
tidak juga telinga mendengar apa yang 
telah allah persiapkan bagi mereka yang 
mengasihiNya, 1 Kor. 2:9 (a&P 76:10). 
Iblis berbisik di telinga mereka, 2 ne. 
28:22. Buka telingamu agar kamu boleh 
mendengar, Mosia 2:9 (3 Ne. 11:5). aku 
dipanggil berulang kali, dan aku tidak 
mau mendengar, Alma 10:6. Pasanglah 
telinga terhadap perkataanku, Alma 36:1 
(alma 38:1; a&P 58:1). tidak ada telinga 
yang tidak akan mendengar, A&P 1:2. te
linga dibukakan melalui kerendahan hati 
dan doa, A&P 136:32. 

TeMBAKAu. Lihat Firman 
kebijaksanaan
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TeMPAT MAhAKuduS. Lihat juga 
Bait Suci, kemah Suci

ruang yang paling sakral di dalam kemah 
suci Musa dan belakangan di dalam bait 
suci. tempat Mahakudus juga disebut 
“tempat paling kudus” (kel. 26:33–34).

TerAng. Lihat terang kristus

TerAng KriSTuS. Lihat juga 
kebenaran; kecerdasan; roh 
kudus; Suara Hati; Yesus kristus

tenaga, kuasa, atau pengaruh ilahi yang 
keluar dari allah melalui kristus serta 
memberi kehidupan dan terang kepada 
segala sesuatu. Itu adalah hukum yang 
melaluinya segala sesuatu diatur di dalam 
surga dan di atas bumi (a&P 88:6–13). Itu 
juga menolong orangorang memahami 
kebenaran Injil dan menolong menem
patkan mereka pada jalan Injil itu yang 
menuntun ke keselamatan (Yoh. 3:19–21; 
12:46; alma 26:15; 32:35; a&P 93:28–29, 
31–32, 40, 42).

terang kristus hendaknya tidak di
kacaukan dengan roh kudus. terang 
kristus bukanlah sosok orang. Itu ada
lah pengaruh yang datang dari allah dan 
mempersiapkan orang untuk menerima 
roh kudus. Itu adalah pengaruh untuk 
kebaikan dalam kehidupan semua orang 
(Yoh. 1:9; a&P 84:46–47).

Satu pernyataan dari terang kristus 
adalah suara hati, yang menolong orang 
memilih antara yang benar dan yang ke
liru (Moro. 7:16). Sewaktu orang bela
jar lebih banyak tentang Injil, suara hati 
me reka menjadi lebih sensitif (Moro. 
7:12–19). Orang yang menyimak terang 
kristus dituntun pada Injil Yesus kristus 
(a&P 84:46–48).
tuhan adalah terangku, Mzm. 27:1. Mari
lah kita berjalan dalam terang tuhan, Yes.  
2:5 (2 Ne. 12:5). tuhan akan menjadi te
rang abadi, Yes. 60:19. terang sejati me
nerangi setiap orang yang datang ke 
dalam dunia, Yoh. 1:4–9 (Yoh. 3:19; a&P 
6:21; 34:1–3). aku adalah terang dunia, 
Yoh. 8:12 (Yoh. 9:5; a&P 11:28). apa pun 
yang terang, adalah baik, Alma 32:35. 

kristus adalah kehidupan dan terang 
dunia, Alma 38:9 (3 Ne. 9:18; 11:11; Eter 
4:12). roh kristus diberikan kepada se
tiap orang agar dia boleh mengetahui 
yang baik dari yang jahat, Moro. 7:15–19. 
apa yang dari allah adalah terang, dan 
tumbuh makin cemerlang dan makin 
cemerlang sampai hari yang sempurna, 
A&P 50:24. roh memberikan terang ke
pada setiap orang, A&P 84:45–48 (a&P 
93:1–2). Dia yang menaati perintahperin
tahNya menerima terang dan kebenaran,  
A&P 93:27–28. terang dan kebenaran  
meninggalkan yang jahat itu, A&P 93:37. 

TeriMA KASih. Lihat juga Berkat; 
Ibadat

rasa syukur untuk berkatberkat yang 
diterima dari allah. Mengekspresikan 
rasa syukur adalah menyenangkan bagi  
allah, dan ibadat sejati mencakup 
berteri ma kasih kepadaNya. kita hen
daknya berterima kasih kepada tuhan 
untuk segala sesuatu.
adalah hal yang baik untuk berterima 
kasih kepada tuhan, Mzm. 92:2. Da
tanglah di hadapan hadiratNya dengan 
ungkapan terima kasih, Mzm. 95:1–2. Pe
nuhlah rasa terima kasih kepadaNya, 
dan pujilah namaNya, Mzm. 100:1–5. Ja
nganlah berhenti untuk berterima kasih, 
ef. 1:15–16. kamu penuhlah rasa terima 
kasih, Kol. 3:15. Pujian, dan kemuliaan, 
dan ungkapan terima kasih, dan kehor
matan bagi allah kita, Why. 7:12. ah, be
tapa kamu seharusnya berterima kasih 
kepada raja surgawimu, Mosia 2:19–21. 
Hidup dengan ungkapan terima kasih 
setiap hari, Alma 34:38. ketika engkau 
bangun pada pagi hari biarlah hatimu 
penuh dengan ungkapan terima kasih 
kepada allah, Alma 37:37. Hendaknya 
kamu melakukan segala sesuatu dengan 
doa dan ungkapan terima kasih, A&P 
46:7. kamu mesti berterima kasih kepada 
allah, A&P 46:32. Lakukanlah halhal 
ini dengan ungkapan terima kasih, A&P 
59:15–21. terimalah berkat ini dari tangan  
tuhan, dengan hati yang penuh rasa te
rima kasih, A&P 62:7. Dia yang menerima  
segala sesuatu dengan rasa terima kasih 
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akan dijadikan mulia, A&P 78:19. Dalam 
setiap hal berterimakasihlah, A&P 98:1 
(1 tes. 5:18). Pujilah tuhan dengan doa 
pujian dan ungkapan terima kasih, A&P 
136:28. 

TerJeMAhAn JoSePh SMiTh 
(TJS). Lihat juga Joseph Smith, Jr.

revisi atau terjemahan dari alkitab Versi 
raja James dalam bahasa Inggris, yang 
Nabi Joseph Smith mulai pada bulan Juni 
1830. Dia diperintahkan oleh allah untuk 
membuat terjemahan tersebut dan meng
anggapnya sebagai bagian dari pemang
gilannya sebagai nabi.

Walaupun Joseph menuntaskan seba
gian besar terjemahan pada bulan Juli 
1833, dia melanjutkan sampai kemati
annya pada tahun 1844 untuk membuat 
modifikasi saat mempersiapkan naskah 
untuk penerbitan. Walaupun dia mener
bitkan beberapa bagian dari terjemahan 
tersebut selama masa hidupnya, adalah 
mungkin dia akan membuat perubah
anperubahan tambahan seandainya dia 
hidup untuk menerbitkan seluruh peker
jaan tersebut. Gereja Yesus kristus dari 
OrangOrang Suci Zaman akhir yang 
Diorganisasi kembali menerbitkan edisi 
pertama terjemahan Joseph Smith yang 
diilhami pada tahun 1867. Mereka telah 
menerbitkan beberapa edisi sejak waktu 
itu.

Nabi belajar banyak hal selama pro
ses penerjemahan. Beberapa bagian dari 
ajar an dan Perjanjian diterima karena 
pekerjaan terjemahannya (misalnya a&P 
76, 77, 91, dan 132). Juga, tuhan mem
berikan Joseph petunjuk khusus untuk 
penerjemahan tersebut, yang dicatat da
lam ajaran dan Perjanjian (a&P 37:1; 
45:60–61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 
124:89). kitab Musa dan Joseph Smith—
Matius, sekarang dimasukkan dalam  
Mutiara yang Sangat Berharga, yang di
ambil secara langsung dari terjemahan 
Joseph Smith.

terjemahan Joseph Smith telah me
mulihkan sebagian dari apa yang gam
blang dan berharga yang telah hilang dari 

alkitab (1 Ne. 13). Walaupun itu bukan 
alkitab resmi dari Gereja, terjemahan ini 
menyampaikan banyak wawasan yang 
menarik dan adalah sangat bernilai da
lam memahami alkitab. Itu juga saksi 
bagi pemanggilan dan pelayanan ilahi 
Nabi Joseph Smith.

TerPiLih. Lihat juga Pemanggilan
Mereka yang diseleksi oleh allah untuk 
tanggung jawab khusus.
aku telah membuat sebuah perjanjian 
dengan umat terpilihku, Mzm. 89:4. Ba
nyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit 
yang terpilih, Mat. 22:14 (Mat. 20:16; a&P 
95:5; 121:34, 40). Para Orang Suci adalah 
suatu angkatan yang terpilih, suatu ima
mat rajani, 1 Ptr. 2:9. kristus adalah Yang 
terkasih dan terpilih milik allah sejak 
awal, Musa 4:2. 

TerSinggung. Lihat Bersalah

ThoMAS B. MArSh
Presiden kuorum Dua Belas rasul yang 
pertama setelah pemulihan Gereja pada 
tahun 1830. Dia memegang kuncikunci 
kerajaan berkaitan dengan Dua Belas 
(a&P 112:16) dan, pada tahun 1838, dipe
rintahkan melalui wahyu untuk mener
bitkan firman tuhan (a&P 118:2). Bagian 
31 dari ajaran dan Perjanjian diarahkan 
kepadanya. Marsh diekskomunikasi dari 
Gereja pada tahun 1839 tetapi dibaptis 
kembali pada bulan Juli 1857.

TidAK BerSih. Lihat Bersih dan 
tidak Bersih

TidAK KuduS. Lihat Fasik

TidAK SALeh, 
KeTidAKSALehAn. Lihat juga 
Dosa; Fasik; Jahat, kejahatan; 
kotor, kotoran; Saleh, kesalehan

Jahat, tidak adil; orang yang tidak  
me ngasihi allah atau apa yang dari  
allah dan yang tidak mendukung 
perkaraNya.
Yang tidak saleh tidak akan mewarisi  
kerajaan allah, 1 Kor. 6:9–10. Mereka 
yang menikmati kesenangan dalam 
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ketidaksalehan dilaknat, 2 Tes. 2:12. Yesus 
kristus dapat membersihkan kita dari se
gala ketidaksalehan, 1 Yoh. 1:9. Se orang 
raja yang tidak saleh menyimpangkan 
jalan segala kebenaran, Mosia 29:23. Lan
dasan kehancuran diletakkan oleh keti
daksalehan para ahli hukum dan para 
hakim, Alma 10:27. aku mengutusmu 
keluar untuk menegur dunia tentang per
buatan yang tidak saleh, A&P 84:87. Jiwa 
perlu dikuduskan dari segala ketidaksa
lehan, A&P 88:17–18. Watak dari hampir 
semua orang adalah untuk mulai menja
lankan kekuasaan yang tidak benar, A&P 
121:39. 

Tidur
Suatu keadaan istirahat dimana orang 
tidak aktif dan tidak sadar. tuhan telah 
menasihati para Orang SuciNya untuk 
tidak tidur lebih lama daripada yang di
butuhkan (a&P 88:124). tidur dapat juga 
menjadi simbol bagi kematian rohani 
(1 kor. 11:30; 2 Ne. 1:13) atau bagi kema
tian jasmani (Morm. 9:13).

TigA Murid orAng nefi. Lihat 
juga Makhluk Ubahan; Murid; 
OrangOrang Nefi

tiga murid kristus yang orang Nefi 
dan terpilih yang dirujuk dalam kitab 
Mormon.

tuhan memberikan kepada para murid  
ini berkat yang sama yang diberikan ke
pada Yohanes terkasih—bahwa mereka 
boleh tinggal di atas bumi untuk mem
bawa jiwajiwa kepada kristus sampai 
tuhan datang lagi. Mereka diubah se
hingga mereka tidak akan merasakan 
rasa sakit dan tidak akan mati (3 Ne. 28).
kristus mengabulkan hasrat ketiga murid 
untuk tinggal sampai kedatanganNya, 
3 ne. 28:1–9. Mereka tidak akan pernah 
menderita rasa sakit kematian atau du
kacita, 3 ne. 28:7–9. Mereka akan mera
sakan kegenapan sukacita, 3 ne. 28:10. 
Mereka untuk sementara waktu diangkat 
ke dalam surga, 3 ne. 28:13–17. Mereka 
melayani orangorang dan menang
gung penganiayaan, 3 ne. 28:18–23. Me
reka melayani Mormon, 3 ne. 28:24–26 

(Morm. 8:10–11). Mereka akan melayani 
orangorang bukan Israel, orangorang 
Yahudi, sukusuku yang terceraiberai, 
dan segala bangsa, 3 ne. 28:27–29. Setan 
tidak memiliki kuasa atas diri mereka, 
3 ne. 28:39. 

TiMoTiuS. Lihat juga Paulus
Dalam Perjanjian Baru, rekan misionaris 
muda Paulus selama pelayanan Paulus 
(kis. 16:1–3; 2 tim. 1:1–5); putra dari ayah 
yang orang Yunani dan ibu yang orang 
Yahudi; dia dan orang tuanya tinggal di 
Listra.

Paulus berbicara tentang timotius se
bagai “anakku yang sah di dalam iman” 
(1 tim. 1:2, 18; 2 tim. 1:2). timotius  
barangkali asisten Paulus yang paling  
dipercaya dan mampu (Flp. 2:19–23).

TingKAT-TingKAT KeMuLiAAn. 
Lihat juga kemuliaan Selestial; 
kemuliaan telestial; kemuliaan 
terestrial

kerajaankerajaan yang berbeda di da
lam surga. Pada penghakiman akhir, 
tiap orang akan ditentukan ke tempat 
kediam an kekal di sebuah kerajaan ke
muliaan yang khusus, kecuali mereka 
yang adalah para putra kebinasaan.
Yesus berfirman, Di dalam rumah Ba
paku ada banyak tempat tinggal, Yoh. 
14:2 (Eter 12:32). ada satu kemuliaan 
dari matahari, dan yang lain dari bu
lan, dan yang lain dari bintangbintang, 
1 Kor. 15:40–41. Paulus diangkat ke surga 
tingkat ketiga, 2 Kor. 12:2. ada sebuah 
tempat tanpa kemuliaan dan hanya hu
kuman abadi, A&P 76:30–38, 43–45. ada 
tiga tingkat kemuliaan, A&P 76:50–113; 
88:20–32. 

TiPu dAYA. Lihat juga Menipu
Dalam tulisan suci, tipu daya adalah  
kelicikan yang penuh tipuan.
Diberkatilah orang yang di dalam roh
nya tidak ada tipu daya, Mzm. 32:2  
(Mzm. 34:14; 1 Ptr. 2:1). Natanael ada
lah orang Israel yang di dalamnya tidak 
ada tipu daya, Yoh. 1:47 (a&P 41:9–11).  
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Pengetahuan yang murni memperluas 
jiwa tanpa tipu daya, A&P 121:42. 

TiTuS. Lihat juga Paulus; Surat 
kepada titus; SuratSurat Paulus

Dalam Perjanjian Baru, orang Yunani 
yang insaf yang dapat dipercaya yang 
melakukan perjalanan bersama Paulus 
dan belakangan menjadi misionaris (Gal. 
2:1–4; 2 tim. 4:10). titus menyampaikan 
surat pertama Paulus kepada para Orang 
Suci di korintus (2 kor. 7:5–8, 13–15).

ToMAS
Dalam Perjanjian Baru, salah seorang dari 
Dua Belas rasul mulamula yang dipilih 
oleh Juruselamat pada saat pelayanan fa
naNya. Dalam bahasa Yunani nama ter
sebut adalah Didimus (Mat. 10:2–3; Yoh. 
14:5; 20:24–29; 21:2). Walaupuan tomas 
meragukan kebangkitan Yesus sampai 
dia secara pribadi melihat Juruselamat, 
kekuatan karakternya menjadikannya 
bersedia untuk menghadapi pengania
yaan dan kematian bersama tuhannya 
(Yoh. 11:16; 20:19–25).

TongKAT efrAiM. Lihat Efraim— 
tongkat Efraim atau Yusuf; kitab 
Mormon

TongKAT YehudA. Lihat 
Yehuda—tongkat Yehuda

TongKAT YuSuf. Lihat Efraim— 
tongkat Efraim atau Yusuf; kitab 
Mormon

TrAdiSi
kepercayaan dan praktik yang berlang
sung dari satu angkatan ke yang lain 
(2 tes. 2:15). Dalam tulisan suci, tuhan 
secara konsisten memperingatkan yang 
saleh untuk menghindari tradisi jahat 
manusia (Im. 18:30; Mrk. 7:6–8; Mosia 
1:5; a&P 93:39–40).

TuBuh. Lihat juga Fana, kefanaan; 
Jiwa; kebangkitan; kematian 
Jasmani

Struktur yang fana, yang jasmani dari  
daging dan tulang diciptakan dalam rupa 

allah yang digabungkan dengan roh un
tuk membentuk orang yang hidup. tu
buh jasmani semua pria dan wanita akan 
dipersatukan kembali secara kekal de
ngan roh mereka dalam kebangkitan. tu
lisan suci kadangkadang merujuk pada 
tubuh dan roh yang digabungkan ber
sama sebagai jiwa (kej. 2:7; a&P 88:15; 
Musa 3:7, 9, 19; abr. 5:7).
tuhan allah membentuk manusia dari 
debu tanah, Kej. 2:7 (Musa 3:7). Pegang 
aku dan lihatlah, karena suatu roh ti
dak memiliki daging dan tulang, Luk. 
24:39. aku melatih tubuhku dan menun
dukkannya, 1 Kor. 9:27. ada suatu tubuh 
alami, dan ada suatu tubuh rohani, 1 Kor. 
15:44. tubuh tanpa roh adalah mati, Yak. 
2:26. tubuh fana akan dibangkitkan seba
gai tubuh baka, Alma 11:43–45. Setiap ba
gian tubuh akan dipulihkan, Alma 41:2. 
Yesus memperlihatkan tubuhNya yang 
dibangkitkan kepada orangorang Nefi, 
3 ne. 10:18–19; 11:13–15. Bapa memiliki 
suatu tubuh dari daging dan tulang se
nyata milik manusia; Putra juga, A&P 
130:22. allah menciptakan lakilaki dan 
perempuan dalam rupa tubuhNya sen
diri, Musa 6:9 (kej. 9:6). 

TugAS PengAWASAn. Lihat 
Petugas Pengawasan

TuhAn. Lihat juga keallahan; 
Yesus kristus

Sebutan rasa hormat dan penghormatan 
yang dalam bagi allah Bapa dan Juruse
lamat Yesus kristus. Sebutan ini merujuk 
pada kedudukan Mereka sebagai Maji
kan yang Mahatinggi, yang mengasihi 
atas ciptaan Mereka.
tidak ada yang terlalu sukar bagi tuhan, 
Kej. 18:14. tuhan berbicara kepada Musa 
berhadapan muka, Kel. 33:11. Engkau 
hendaknya mengasihi tuhan allahmu, 
ul. 6:5 (Mat. 22:37; Mrk. 12:30). Perihal 
aku dan rumahku, kami akan melayani 
tuhan, Yos. 24:15. tuhan adalah gem
balaku, Mzm. 23:1. tuhan kuat dan per
kasa, perkasa dalam pertempuran, Mzm. 
24:8. tuhan Yehova adalah kekuatanku, 
Yes. 12:2 (2 Ne. 22:2). aku tuhan adalah 
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Juruselamatmu dan Penebusmu, Yes. 
60:16. Engkau hendaknya menyembah 
tuhan allahmu, Mat. 4:10 (Luk. 4:8). Be
tapa besar apa yang telah tuhan laku
kan, Mrk. 5:19. ada satu tuhan Yesus 
kristus, 1 Kor. 8:6. ada satu tuhan, satu 
iman, satu baptisan, ef. 4:5. tuhan sendiri 
akan turun dari surga, 1 Tes. 4:16. aku 
akan pergi dan melakukan apa yang te
lah tuhan perintahkan, 1 ne. 3:7. tuhan 
akan menghakimi yang miskin dengan 
kebenaran, 2 ne. 30:9. tuhan allah, allah 
abraham, membebaskan bangsa Israel 
dari perbudakan, Alma 29:11. tidak ada 
apa pun yang dapat menyelamatkan 
bangsa ini kecuali pertobatan dan iman 
kepada tuhan, hel. 13:6 (Mosia 3:12). 
Dengarkanlah firman Yesus kristus, 
tuhanmu, A&P 15:1. Carilah muka tuhan 
selalu, A&P 101:38. tuhan akan merah 
dalam busanaNya pada kedatangan ke
dua, A&P 133:48 (Yes. 63:1–4). abraham 
berbincang dengan tuhan berhadapan 
muka, Abr. 3:11. kami percaya bahwa 
asas pertama Injil adalah iman kepada 
tuhan Yesus kristus, PK 1:4. 

TuhAn SeMeSTA ALAM. Lihat 
juga Yesus kristus

Nama lain bagi Yesus kristus. Dia berku
asa atas bala tentara surga dan bumi serta 
memimpin yang saleh melawan yang  
jahat (a&P 29:9; 121:23).
tuhan Semesta alam adalah raja kemu
liaan, Mzm. 24:10. allah Israel adalah 
tuhan Semesta alam, 1 ne. 20:2. rohku 
tidak akan selalu berjuang bersama  
manusia, firman tuhan Semesta alam, 
A&P 1:33. 

TuJuh PuLuh. Lihat juga Imamat 
Melkisedek; rasul

Jabatan yang kepadanya pria ditahbiskan 
dalam Imamat Melkisedek. Dewasa ini, 
kuorum tujuh Puluh adalah Pembesar 
Umum Gereja yang diberikan wewenang 
kerasulan tetapi tidak ditahbiskan seba
gai rasul. Mereka membaktikan seluruh 
waktu mereka pada pelayanan.
tuhan menetapkan tujuh puluh yang lain, 
Luk. 10:1. tujuh Puluh dipanggil untuk 

mengkhotbahkan Injil dan menjadi saksi 
khusus Yesus kristus, A&P 107:25–26. tu
juh Puluh bertindak dalam nama tuhan, 
di bawah arahan Dua Belas, membangun 
Gereja dan mengatur segala urusan dari 
yang sama di segala bangsa, A&P 107:34. 
Pilihlah tujuh puluh yang lain, bahkan 
tujuh kali tujuh puluh, jika kerja mem
butuhkannya, A&P 107:93–97. kuorum 
tujuh puluh dibentuk bagi para penatua 
yang melakukan perjalanan untuk mem
berikan kesaksian tentang namaku di 
seluruh dunia, A&P 124:138–139. 

TuLiSAn SuCi. Lihat juga ajaran 
dan Perjanjian; alkitab; Firman 
allah; kanon; kitab Mormon; 
kronologi; Mutiara yang Sangat 
Berharga

katakata, baik tertulis maupun lisan, 
melalui orang kudus allah ketika dige
rakkan oleh roh kudus. tulisan suci 
kanonis Gereja yang resmi dewasa ini ter
diri dari alkitab, kitab Mormon, ajaran 
dan Perjanjian, serta Mutiara yang Sangat 
Berharga. Yesus dan para penulis Perjan
jian Baru menganggap kitabkitab Perjan
jian Lama sebagai tulisan suci (Mat. 22:29; 
Yoh. 5:39; 2 tim. 3:15; 2 Ptr. 1:20–21).
tidakkah hati kita membara dalam diri 
kita, saat Dia membuka bagi kita tulisan 
suci, Luk. 24:32. Selidikilah tulisan suci; 
karena di dalamnya kamu menganggap 
kamu memperoleh kehidupan kekal: 
dan itu adalah apa yang bersaksi ten
tang aku, Yoh. 5:39. Firman kristus akan 
memberi tahu kamu segala sesuatu yang 
hendaknya kamu lakukan, 2 ne. 32:3. Se
banyak yang dituntun untuk memercayai 
tulisan suci yang kudus teguh dan tabah 
dalam iman, hel. 15:7–8. Manusia khilaf 
dalam memutarbalikkan tulisan suci dan 
tidak mengerti itu, A&P 10:63. Firman ini 
bukan dari orangorang tidak juga dari 
manusia, tetapi dariku, A&P 18:34–36. 
tampilnya kitab Mormon membuktikan 
kepada dunia bahwa tulisan suci adalah 
benar, A&P 20:2, 8–12. Biarlah waktumu 
dibaktikan untuk penelaahan tulisan 
suci, A&P 26:1. tulisan suci diberikan un
tuk petunjuk para Orang Suci, A&P 33:16. 
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tulisan suci diberikan untuk keselamatan 
umat pilihan, A&P 35:20. ajarkanlah asas
asas Injilku, yang ada dalam alkitab dan 
kitab Mormon, A&P 42:12. Hukumku 
mengenai halhal ini diberikan dalam 
tulisan suciku, A&P 42:28. apa pun 
yang di ucapkan di bawah pengaruh roh  
kudus adalah tulisan suci, A&P 68:4. 
Tulisan suci yang hilang: ada banyak tu
lisan sakral disebutsebut dalam tulisan 
suci yang tidak kita miliki dewasa ini, 
yang di antaranya adalah kitabkitab dan 
para penulis ini: kitab perjanjian (kel. 
24:7), kitab peperangan tuhan (Bil. 21:14), 
kitab Orang Jujur (Yos. 10:13; 2 Sam. 
1:18), kitab riwayat Salomo (1 raj. 11:41), 
riwayat Samuel, pelihat itu (1 taw. 29:29), 
riwayat Nabi Natan (2 taw. 9:29), riwa
yat Semaya, nabi itu (2 taw. 12:15), kitab 
sejarah Nabi Ido (2 taw. 13:22), riwayat 
Yehu bin Hanani (2 taw. 20:34), riwayat 
para pelihat (2 taw. 33:19), Henokh (Yud. 
1:14), serta katakata Zenok, Neum, dan 
Zenos (1 Ne. 19:10), Zenos (Yakub 5:1), 
Zenok dan Ezias (Hel. 8:20), dan kitab ke
nangan (Musa 6:5); serta suratsurat ke
pada Jemaat korintus (1 kor. 5:9), kepada 
Jemaat Efesus (Ef. 3:3), dan dari Laodikia 
(kol. 4:16).
Tulisan suci yang dilindungi: kita hendak
nya mendapatkan catatancatatan ini agar 
kita boleh memelihara perkataan yang di
ucapkan oleh para nabi, 1 ne. 3:19–20. 
aku hendaknya melindungi lempengan
lempengan ini, Yakub 1:3. Bendabenda 
ini telah dipelihara dan dilindungi oleh 
tangan allah, Mosia 1:5. Uruslah ben
dabenda sakral ini, Alma 37:47. tulisan 
suci itu akan dipelihara dalam keamanan, 
A&P 42:56. Gunakan segala ikhtiar untuk 
melindunginya, JS—S 1:59. 
Nilai tulisan suci: Engkau hendaknya 
membacakan hukum ini di hadapan selu
ruh Israel, ul. 31:10–13. kitab hukum ini 
tidak akan pergi dari mulutmu, Yos. 1:8. 
Hukum tuhan adalah sempurna, meng
insafkan jiwa, Mzm. 19:8. FirmanMu 
adalah pelita bagi kakiku, Mzm. 119:105. 
tulisan suci bersaksi tentang aku, Yoh. 
5:39. Segala tulisan suci diberikan melalui 

ilham dari allah dan menguntungkan un
tuk ajaran dan petunjuk, 2 Tim. 3:15–16. 
aku mempersamakan segala tulisan suci 
dengan kami, agar itu boleh untuk ke
untungan dan pembelajaran kami, 1 ne. 
19:23. Jiwaku senang akan tulisan suci, 
2 ne. 4:15–16. kita bekerja dengan tekun 
untuk menulis, untuk membujuk anak
anak kita, dan juga saudarasaudara kita, 
untuk percaya kepada kristus, 2 ne. 
25:23. Mereka menyelidiki tulisan suci, 
dan tidak menyimak lagi perkataan dari 
pria jahat ini, Yakub 7:23 (alma 14:1). Jika 
bukan karena lempenganlempengan ini, 
kita mestilah telah menderita dalam ke
tidaktahuan, Mosia 1:2–7. Mereka telah 
menyelidiki tulisan suci dengan tekun, 
agar mereka boleh mengetahui firman 
allah, Alma 17:2–3. tulisan suci dilin
dungi untuk membawa jiwajiwa pada 
keselamatan, Alma 37:1–19 (2 Ne. 3:15). 
Firman allah akan menuntun orangnya 
kristus, hel. 3:29. apa pun yang mereka 
ucapkan melalui roh kudus akan menjadi 
tulisan suci dan kuasa allah pada kesela
matan, A&P 68:4. Cetaklah kegenapan tu
lisan suciku untuk tujuan pembangunan 
Gerejaku dan untuk mempersiapkan 
umatku, A&P 104:58–59. Barang siapa 
menyimpan baikbaik firmanku tidak 
akan tertipu, JS—M 1:37. 
Tulisan suci yang dinubuatkan untuk tam-
pil: Yesaya meramalkan tampilnya kitab 
Mormon, Yes. 29:11–14. ambillah engkau 
satu tongkat, dan tulislah di atasnya, un
tuk Yehuda, Yeh. 37:15–19. kitabkitab 
lain akan tampil, 1 ne. 13:39. kamu tidak 
perlu mengira bahwa alkitab memuat 
seluruh firmanku, 2 ne. 29:10–14. Ber
peganglah pada Injil kristus, yang akan 
tersedia di hadapanmu dalam catatan
catatan yang akan tampil, Morm. 7:8–9. 
Diberkatilah dia yang akan membawa ini 
pada terang, Morm. 8:16. tuliskanlah hal
hal ini dan aku akan memperlihatkannya 
pada waktuku sendiri yang tepat, eter 
3:27 (Eter 4:7). kami percaya bahwa Dia 
masih akan mengungkapkan banyak hal, 
PK 1:9. 
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TuLiSAn SuCi YAng hiLAng. 
Lihat tulisan Suci—tulisan suci 
yang hilang

uAng. Lihat juga keduniawian, 
kekayaan, Persepuluhan, Sedekah

kepingan uang, lembaran kertas, serti
fikat, atau sesuatu yang orang gunakan 
sebagai pembayaran untuk barang atau 
pelayanan. Itu kadangkadang adalah 
simbol materialisme.
kamu akan ditebus tanpa uang, Yes. 
52:3. Dua Belas diberi tahu untuk tidak 
membawa apa pun bagi perjalanan me
reka, tanpa tas, tanpa roti, tanpa uang, 
Mrk. 6:8. Petrus memberi tahu Simon si 
tukang sihir bahwa uangnya akan mus
nah bersamanya, Kis. 8:20. Cinta akan 
uang adalah akar dari segala kejahatan, 
1 Tim. 6:10. Janganlah membelanjakan 
uang untuk apa yang tak berharga, 2 ne. 
9:50–51 (Yes. 55:1–2; 2 Ne. 26:25–27). Jika 
mereka bekerja untuk uang, mereka akan 
binasa, 2 ne. 26:31. Sebelum kamu men
cari kekayaan, carilah kerajaan allah, 
Yakub 2:18–19. Gerejagereja akan ber
kata bahwa untuk uangmu kamu akan 
diampuni dari dosadosamu, Morm. 8:32, 
37. Dia yang memberikan uangnya untuk 
perkara Sion bagaimanapun tidak akan 
kehilangan pahalanya, A&P 84:89–90. 

uCAPAn BAhAgiA. Lihat juga 
khotbah di Bukit

Serangkaian ajaran yang Yesus berikan 
dalam khotbah di Bukit yang menggam
barkan suatu karakter yang berbudi pe
kerti halus dan rohani (Mat. 5:3–12; Luk. 
6:20–23). Ucapan Bahagia ditata dalam 
suatu cara yang sedemikian rupa se
hingga tiap pernyataan membangun di 
atas yang satu yang mendahuluinya. Se
buah catatan yang lebih komprehensif 
dan teliti tentang Ucapan Bahagia dite
mukan dalam 3 Ne. 12.

uLAngAn. Lihat juga Pentateus
Berarti “pengulangan hukum” dan ada
lah kitab kelima dari Perjanjian Lama.

Ulangan memuat tiga khotbah terakhir 
dari Musa, yang dia sampaikan di Dataran 

Moab tepat sebelum dia diubah. khot
bah pertama (pasal 1–4) adalah prakata. 
khotbah kedua (pasal 5–26) memuat dua 
bagian: (1) pasal 5–11—Sepuluh Perintah 
dan suatu penjelasan praktis mengena
inya; dan (2) pasal 12–26—suatu kitab 
hukumhukum, yang membentuk inti se
luruh kitab. khotbah ketiga (pasal 27–30) 
memuat pembaruan khusyuk tentang 
perjanjian antara Israel dan allah serta 
pemberitahuan mengenai berkatberkat 
yang mengikuti kepatuhan dan kutukan 
yang mengikuti ketidakpatuhan. Pasal 
31–34 menguraikan penyampaian hukum 
tersebut kepada orangorang Lewi, nya
nyian dan berkat terakhir Musa, serta ke
pergian Musa.

uLAr KuningAn. Lihat juga Musa; 
Yesus kristus

Ular kuningan dibuat oleh Musa atas 
perintah allah untuk menyembuhkan 
orangorang Israel yang telah digigit 
oleh ularular ganas (ularular beracun) 
di padang belantara (Bil. 21:8–9). Ular 
kuning an ini diikatkan pada sebuah ti
ang dan “diangkat sehingga barang si
apa yang akan memandangnya boleh  
hidup” (alma 33:19–22). tuhan merujuk 
pada diangkatnya ular di padang belan
tara sebagai simbol akan diriNya sendiri 
yang diangkat ke atas salib (Yoh. 3:14–15). 
Wahyu zaman akhir mengukuhkan la
poran tentang ularular ganas dan bagai
mana orangorang disembuhkan (1 Ne. 
17:41; 2 Ne. 25:20; Hel. 8:14–15).

undAng-undAng dASAr. Lihat 
juga Hukum; Pemerintahan

Dalam ajaran dan Perjanjian, “Undang
Undang Dasar” merujuk pada Undang
Undang Dasar amerika Serikat, yang 
secara ilahi diilhami supaya mempersi
apkan jalan bagi pemulihan Injil.
Hukum berdasarkan undangundang  
dasar hendaknya dipersahabati, A&P 
98:5–6. tuhan menyebabkan Undang
Undang Dasar untuk ditegakkan, A&P 
101:77, 80. 
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undi
Cara menyeleksi atau mengeliminasi be
berapa opsi dari suatu pilihan, sering di
lakukan dengan memilih satu potongan 
kertas atau kepingan kayu dari antara be
berapa. Ini disebut mengundi.
Mereka membagibagi pakaianNya, 
mengundi, Mat. 27:35 (Mzm. 22:19; Mrk. 
15:24; Luk. 23:34; Yoh. 19:24). Mereka 
mengundi di antara mereka, dan undian 
jatuh ke atas Matias, Kis. 1:23–26. kami 
mengundi—siapa dari antara kami yang 
akan pergi ke rumah Laban, 1 ne. 3:11. 

ur
Dalam Perjanjian Lama, Urkasdim ada
lah kediaman asal abram (kej. 11:27–28, 
31; 15:7; Neh. 9:7; abr. 2:1, 4).

uriM dAn TuMiM. Lihat juga 
Lempengan Dada; Pelihat

alatalat yang dipersiapkan oleh allah 
untuk membantu manusia dalam menda
patkan wahyu dan dalam menerjemahkan 
bahasa. Dalam bahasa Ibrani katakata 
tersebut berarti “terang dan kesempur
naan.” Urim dan tumim terdiri dari dua 
batu yang terpasang pada bingkai leng
kung perak dan kadangkadang diguna
kan dengan lempengan dada (a&P 17:1; 
JS—S 1:35, 42, 52). Bumi ini akan men
jadi sebuah Urim dan tumim yang besar  
dalam keadaannya yang dikuduskan  
dan baka (a&P 130:6–9).
Engkau hendaknya menaruh dalam lem
pengan dada keputusan Urim dan tumim, 
Kel. 28:30. kepada dia yang mengatasi 
akan aku berikan sebuah batu putih, 
Why. 2:17. Dia memiliki dengan apa dia 
dapat melihat, dan menerjemahkan, Mo-
sia 8:13. kedua batu ini akan aku beri
kan kepadamu, eter 3:23–24, 28 (Eter 4:5). 
Joseph Smith menerima wahyuwahyu 
melalui Urim dan tumim, uraian judul, 
A&P untuk bagian 6, 11, 14–16. kamu 
telah diberikan kuasa kepadamu untuk 
menerjemahkan melalui sarana Urim dan 
tumim, A&P 10:1. tiga Saksi akan me
lihat Urim dan tumim, yang diberikan 
kepada saudara lakilaki Yared di atas 

gunung, A&P 17:1. tempat di mana allah 
bertempat tinggal adalah sebuah Urim 
dan tumim yang besar. Batu putih itu 
akan menjadi sebuah Urim dan tumim 
bagi tiap individu yang menerimanya, 
A&P 130:6–11. aku, abraham, memiliki 
Urim dan tumim, Abr. 3:1, 4. 

uSiA PerTAnggungJAWABAn. 
Lihat anakanak; Baptis, 
Baptisan—Baptisan bukan untuk 
bayi; Baptisan Bayi; tanggung 
Jawab

uSKuP. Lihat juga Imamat Harun
Berarti “penilik,” suatu jabatan atau ke
dudukan yang memiliki tanggung jawab. 
Uskup adalah jabatan yang ditahbiskan 
dalam Imamat Harun (a&P 20:67; 107:87–
88), dan uskup adalah hakim umum di 
Israel (a&P 107:72, 74).
roh kudus telah menjadikanmu para 
penilik, Kis. 20:28. Syaratsyarat dinya
takan untuk para uskup, 1 Tim. 3:1–7 
(tit. 1:7). Uskup mesti ditahbiskan, A&P 
20:67. Edward Partridge mesti melayani 
sebagai uskup bagi Gereja, A&P 41:9. Us
kup mesti membedakan karuniakarunia 
rohani, A&P 46:27, 29. Imam tinggi bo
leh bertugas dalam jabatan uskup, A&P 
68:14, 19 (a&P 107:17). Uskup ditetapkan 
oleh tuhan, A&P 72:1–26. Uskup mesti 
mengurus yang miskin, A&P 84:112. Us
kup mesti melaksanakan segala sesuatu 
yang duniawi, A&P 107:68. Uskup ada
lah presiden dari Imamat Harun, A&P 
107:87–88. 

uSKuP KeTuA
Seorang Pembesar Umum di dalam Ge
reja. Dia memiliki tanggung jawab umum 
atas kesejahteraan duniawi Gereja (a&P 
107:68). Uskup ketua dan para penasihat
nya, yang juga adalah Pembesar Umum, 
mengetuai Imamat Harun Gereja (a&P 
68:16–17; 107:76, 87–88).
Edward Partridge ditahbiskan seba
gai uskup, A&P 41:9. Uskup mesti di
panggil dan ditetapkan oleh Presidensi 
Utama, A&P 68:14–15. keturunan harfiah 
dari Harun, yang adalah anak sulung, 
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memiliki hak untuk mengetuai jika di
panggil, ditetapkan, dan ditahbiskan oleh 
Presidensi Utama, A&P 68:16, 18–20. Bo
leh diadili hanya di hadapan Presidensi 
Utama, A&P 68:22–24 (a&P 107:82). 

uTAng. Lihat juga Mengampuni
Sebagaimana digunakan dalam tulisan 
suci, uang atau harta milik yang diutang 
dari orang lain menyebabkan si pemin
jam berada dalam suatu bentuk pena
wanan. Dalam pengertian lain, Yesus 
mengajarkan bahwa kita hendaknya me
minta kepada Bapa untuk mengampuni 
kita atas utangutang kita, atau membe
baskan kita dari membayarkan harga un
tuk dosadosa kita—melalui pendamaian 
Yesus kristus—setelah kita mengampuni 
orangorang lain untuk kesalahankesa
lahan mereka terhadap kita (Mat. 6:12; 
3 Ne. 13:11).
Yang jahat meminjam dan tidak memba
yar kembali, Mzm. 37:21. Peminjam ada
lah hamba dari orang yang meminjami, 
Ams. 22:7. aku mengampuni engkau 
atas semua utang itu: tidakkah semesti
nya engkau juga memiliki rasa iba?Mat. 
18:23–35. Janganlah berutang apa pun 
kepada siapa pun, tetapi saling menga
sihilah, rm. 13:8. kamu secara kekal ber
utang kepada Bapa Surgawimu, Mosia 
2:21–24, 34. Barang siapa meminjam dari 
sesamanya hendaknya mengembalikan 
apa yang dia pinjam, Mosia 4:28. Bayar
lah utang, dan bebaskan dirimu dari pe
nawanan, A&P 19:35. adalah dilarang 
untuk berutang kepada musuhmu, A&P 
64:27. Bayarlah seluruh utangmu, A&P 
104:78. Janganlah berutang untuk mem
bangun rumah tuhan, A&P 115:13. 

WAhYu. Lihat juga Firman 
allah; Ilham; Mimpi; Nubuat; 
Penglihatan; roh kudus; Suara; 
terang kristus

komunikasi dari allah kepada anak
anakNya di atas bumi. Wahyu bisa da
tang melalui terang kristus dan roh 
kudus dengan cara ilham, penglihatan, 
mimpi, atau kunjungan malaikat. Wahyu 
menyediakan bimbingan yang dapat 

menuntun yang setia pada keselamatan 
kekal di dalam kerajaan selestial.

tuhan mengungkapkan pekerjaan
Nya kepada para nabiNya dan mengu
kuhkan kepada yang percaya bahwa 
wahyuwahyu kepada para nabi adalah 
benar (amos 3:7). Melalui wahyu, tuhan 
menyediakan bimbingan individu bagi 
setiap orang yang mengupayakannya 
serta yang memiliki iman, bertobat, dan 
patuh pada Injil Yesus kristus. “roh ku
dus adalah pewahyu,” kata Joseph Smith, 
dan “tak seorang pun dapat menerima 
roh kudus tanpa menerima wahyu.”

Di dalam Gereja tuhan, Presidensi 
Utama dan kuorum Dua Belas rasul 
adalah nabi, pelihat, dan pewahyu bagi 
Gereja dan bagi dunia. Presiden Ge
reja adalah satusatunya orang yang te
lah tuhan wenangkan untuk menerima 
wahyu bagi Gereja (a&P 28:2–7). Setiap 
orang bisa menerima wahyu pribadi bagi 
manfaatnya sendiri.
Dengan setiap kata yang keluar dari mu
lut tuhan manusia hidup, ul. 8:3 (Mat. 
4:4; a&P 98:11). tuhan berfirman da
lam suara lembut tenang, 1 raj. 19:12. 
Dimana tidak ada penglihatan, orang
orang binasa, Ams. 29:18. Pastilah tuhan 
allah tidak akan melakukan apa pun, se
lain Dia mengungkapkan rahasiaNya 
kepada hambaNya, para nabi, Am. 3:7. 
Diberkatilah engkau, Simon bin Yunus: 
karena daging dan darah tidak mengung
kapkannya kepadamu, selain Bapaku, 
Mat. 16:15–19. roh akan membimbingmu 
pada segala kebenaran dan akan mem
perlihatkan kepadamu apa yang akan da
tang, Yoh. 16:13. Jika siapa pun darimu 
kekurangan kebijaksanaan, biarlah dia 
meminta kepada allah, Yak. 1:5. Segala 
sesuatu akan diungkapkan, 2 ne. 27:11. 
aku akan memberikan kepada anakanak 
manusia baris demi baris, 2 ne. 28:30. ti
dak ada apa pun yang rahasia yang tidak 
akan diungkapkan, 2 ne. 30:17. roh ku
dus akan memperlihatkan kepadamu se
gala sesuatu, 2 ne. 32:5. tak seorang pun 
mengetahui jalan allah kecuali itu di
ungkapkan kepadanya, Yakub 4:8. alma 



218Wahyu Yohanes

berpuasa dan berdoa untuk wahyu, Alma 
5:46. apa yang belum pernah diungkap
kan akan diungkapkan kepada yang se
tia, Alma 26:22. Mereka yang menyangkal 
wahyu tidak mengenal Injil Yesus kristus 
dan tidak mengerti tulisan suci, Morm. 
9:7–8. kamu tidak menerima kesaksian 
sampai setelah pencobaan imanmu, eter 
12:6. Firmanku semuanya akan dige
napi, A&P 1:38. apakah aku tidak mem
firmankan kedamaian pada pikiranmu 
mengenai masalah ini?, A&P 6:22–23. 
aku akan memberi tahu kamu dalam pi
kiranmu dan dalam hatimu, A&P 8:2–3. 
Jika itu benar aku akan menyebabkan 
bahwa dadamu akan membara, A&P 9:8. 
Janganlah menyangkal roh wahyu, A&P 
11:25. Mereka yang meminta akan me
nerima wahyu demi wahyu, A&P 42:61. 
apa pun yang akan mereka ucapkan ke
tika digerakkan oleh roh kudus akan 
menjadi suara tuhan, A&P 68:4. allah 
akan memberi kepadamu pengetahuan, 
A&P 121:26. Joseph Smith melihat Bapa 
dan Putra, JS—S 1:17. kami percaya se
gala yang telah allah ungkapkan dan ma
sih akan ungkapkan, PK 1:7, 9. 

WAhYu YohAneS. Lihat juga 
apokalips; Yohanes, Putra 
Zebedeus

kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, ter
diri dari wahyu yang diberikan kepada 
Yohanes sang rasul. Dia diizinkan untuk 
melihat sejarah dunia, khususnya zaman 
terakhir (Why. 1:1–2; 1 Ne. 14:18–27; a&P 
77). Wahyu Yohanes juga dikenal sebagai 
apokalips.

Yohanes menerima wahyu ini pada 
hari tuhan di Pulau Patmos (Why. 1:9–10), 
lepas pesisir asia, tidak jauh dari Efesus. 
tanggal yang tepat dari wahyu tersebut 
tidak diketahui.

kunci untuk mengerti kitab tersebut 
tercakup dalam 1 Nefi 14:18–27 dan a&P 
77 (Eter 4:15–16).

Pasal 1–3 adalah prakata dari kitab ter
sebut dan suratsurat kepada tujuh jema
at di asia. Yohanes menulis suratsurat 
itu untuk menolong para Orang Suci 

memecahkan persoalan tertentu. Pasal 
4–5 mencatat penglihatan yang Yohanes 
terima memperlihatkan keagungan dan 
kuasa yang benar dari allah dan kristus. 
Dalam pasal 6–9, 11, Yohanes mencatat 
melihat sebuah kitab yang dimeterai
kan dengan tujuh meterai, tiap meterai  
melukiskan seribu tahun sejarah dunia
wi bumi. Pasalpasal ini paling utama 
berurusan dengan peristiwaperistiwa 
yang termuat dalam meterai ketujuh (li
hat Why. 8–9; 11:1–15). Pasal 10 meng
gambarkan sebuah kitab yang Yohanes 
makan. kitab itu melukiskan misi masa 
depan yang akan dia laksanakan. Pasal 
12 mencatat penglihatan dari yang jahat  
yang dimulai di dalam surga ketika Setan  
memberontak dan diusir. Perang yang di
mulai di sana berlanjut dipertarungkan di 
atas bumi. Dalam pasal 13, 17–19, Yohanes  
menggambarkan kerajaankera jaan dunia
wi yang jahat dikendalikan oleh Setan  
dan mencatat nasib mereka, termasuk 
penghancuran terakhir kejahat an. Pasal 
14–16 menggambarkan kesalehan para 
Orang Suci di tengah kejahatan tepat se
belum kedatangan kedua kristus. Pasal 
20–22 menguraikan Milenium, kota in
dah Yerusalem Baru, dan peristiwape
ristiwa terakhir dari sejarah bumi.

WAniTA. Lihat juga Manusia
Perempuan dewasa, putri allah. Istilah 
Wanita kadangkadang digunakan dalam 
tulisan suci sebagai sebutan rasa hormat 
(Yoh. 19:26; alma 19:10).
allah menciptakan lakilaki dan pe
rempuan, Kej. 1:27 (Musa 2:27; 6:9; abr. 
4:27). Wanita bajik bernilai melebihi batu  
delima, Ams. 31:10–31. Wanita adalah ke
muliaan pria, 1 Kor. 11:7. tidak ada pria 
tanpa wanita, tidak ada juga wanita tanpa 
pria, di dalam tuhan, 1 Kor. 11:11. kaum 
wanita hendaknya menghiasi diri mereka 
dengan busana yang bersahaja, 1 Tim. 
2:9–10. aku, tuhan allah, senang akan 
kesucian kaum wanita, Yakub 2:28. Do
sadosamu diampuni bagimu, dan eng
kau adalah seorang wanita pilihan, A&P 
25:3. kaum wanita memiliki tuntutan hak 



219 Yakobus, adik LakiLaki tuhan

atas suami mereka untuk pemeliharaan, 
A&P 83:2. 

WeWenAng. Lihat juga Imamat; 
kuasa; kuncikunci Imamat; 
Pemanggilan; Penahbisan

Izin yang diberikan kepada manusia di 
bumi yang dipanggil atau ditahbiskan un
tuk bertindak bagi dan demi kepenting an 
allah Bapa atau Yesus kristus dalam me
lakukan pekerjaan allah.
aku telah mengutus engkau, Kel. 3:12–15. 
Berbicaralah segala yang aku perintahkan 
kepadamu, Kel. 7:2. Dia memberikan ke
dua belas murid kuasa, Mat. 10:1. kamu 
tidaklah memilihku, tetapi akulah yang 
telah memilihmu, dan menahbiskanmu, 
Yoh. 15:16. Nefi dan Lehi berkhotbah de
ngan wewenang yang besar, hel. 5:18. 
Nefi, putra Helaman, adalah orangnya 
allah, memiliki kuasa dan wewenang 
yang besar dari allah, hel. 11:18 (3 Ne. 
7:17). Yesus memberikan kuasa dan we
wenang kepada dua belas orang Nefi, 
3 ne. 12:1–2. Joseph Smith dipanggil oleh 
allah dan ditahbiskan, A&P 20:2. tak 
seorang pun akan mengkhotbahkan In
jilku atau membangun Gerejaku ke
cuali dia ditahbiskan dan diketahui oleh 
Gereja bahwa dia memiliki wewenang, 
A&P 42:11. Para penatua mesti meng
khotbahkan Injil, bertindak dalam we
wenang, A&P 68:8. Imamat Melkisedek 
memiliki wewenang untuk melayani da
lam apa yang rohani, A&P 107:8, 18–19. 
apa yang dilakukan dengan wewenang 
ilahi menjadi hukum, A&P 128:9. Siapa 
pun yang berkhotbah atau melayani bagi 
allah mesti dipanggil oleh allah melalui 
mereka yang berwenang, PK 1:5. 

WiLford Woodruff. Lihat juga 
Maklumat resmi—1, Manifesto

Presiden Gereja yang keempat menyu
sul pemulihan Injil melalui Nabi Joseph 
Smith. Dia lahir pada tahun 1807 dan  
meninggal pada tahun 1898.
Dipanggil untuk mengisi jabatan dalam 
Dewan Dua Belas, A&P 118:6. Berada di 
antara rohroh pilihan yang dicadangkan 
untuk tampil pada kegenapan zaman, 

A&P 138:53. Menerima wahyu untuk 
menghentikan pernikahan jamak di da
lam Gereja, A&P Mr—1. 

WiLLiAM W. PheLPS
Seorang anggota dan pemimpin awal Ge
reja setelah dipulihkan pada tahun 1830. 
tuhan memanggil William Phelps se
bagai pencetak bagi Gereja (a&P 57:11; 
58:40; 70:1).

YAfeT. Lihat juga Nuh, Bapa Bangsa 
dalam alkitab

Putra tertua Nuh, seorang nabi Perjanjian 
Lama (Musa 8:12).
Nuh memperanakkan Yafet, Kej. 5:32 
(kej. 6:10; Musa 8:12). Yafet dan istrinya 
memasuki bahtera Nuh, Kej. 7:13. Yafet 
keluar dari bahtera, Kej. 9:18. allah akan 
memperluas tempat kediaman Yafet, Kej. 
9:27. 

YAKoBuS, AdiK LAKi-LAKi 
TuhAn

Dalam Perjanjian Baru, adik lakilaki 
tuhan (Gal. 1:19) dan saudara kandung  
Yoses, Simon, Yudas, serta beberapa sau
dara perempuan (Mat. 13:55–56; Mrk. 6:3;  
Yud. 1:1). Dia juga dikenal sebagai Yakobus 
yang Saleh dan menduduki jabatan  
penting di dalam Gereja di Yerusalem 
(kis. 12:17; 15:13; 1 kor. 15:7; Gal. 2:9–12). 
Dia mungkin menulis surat Yakobus.
Surat Yakobus: Sebuah kitab dalam Per
janjian Baru. aslinya itu adalah sepucuk 
surat yang ditujukan kepada kedua belas 
suku Israel yang terceraiberai ke luar da
erah dan mungkin ditulis dari Yerusalem. 
Surat tersebut memuat beberapa butir 
yang dinyatakan dengan jelas tentang 
agama praktis, termasuk nasihat pen
ting dalam pasal 1 bahwa jika orang ke
kurangan kebijaksanaan, dia hendaknya 
meminta pertolongan kepada allah (Yak. 
1:5–6; JS—S 1:9–20). Pasal 2 berurusan 
dengan iman dan pekerjaan. Pasal 3–4 
berbicara tentang perlunya mengenda
likan lidah dan memberi petuah kepada 
para Orang Suci untuk tidak saling berbi
cara jahat. Pasal 5 mendorong para Orang 
Suci untuk memiliki kesabaran dan untuk 
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memanggil para penatua untuk suatu 
berkat ketika sakit; itu juga mengajar
kan tentang berkatberkat dari menolong 
menginsafkan orang lain.

YAKoBuS, PuTrA ALfeuS
Salah seorang dari Dua Belas rasul yang  
dipilih oleh Yesus selama pelayanan fana 
Nya (Mat. 10:3; Mrk. 3:18; Luk. 6:15;  
kis. 1:13).

YAKoBuS, PuTrA ZeBedeuS
Salah seorang dari Dua Belas rasul yang 
dipilih oleh Yesus selama pelayanan fa
naNya. Dia adalah saudara lakilaki 
Yohanes. Dia adalah satu dari tiga rasul 
yang dipilih untuk berada bersama Yesus 
pada kejadian khusus tertentu: pada di
hidupkannya kembali putri Yairus (Mrk. 
5:37), pada Perubahan rupa (Mat. 17:1; 
Mrk. 9:2; Luk. 9:28), dan di Getsemani 
(Mat. 26:37; Mrk. 14:33). Bersama Petrus 
dan Yohanes, dia memulihkan Imamat 
Melkisedek ke bumi dengan menahbis
kan Joseph Smith (a&P 27:12; 128:20; 
JS—S 1:72).

YAKuB, PuTrA iShAK. Lihat juga 
Esau; Ishak; Israel

Seorang bapa bangsa dan nabi Perjan
jian Lama; yang lebih muda dari putra 
kembar Ishak dan ribka (kej. 25:19–26). 
Yakub mendapatkan hak kesulungan atas 
kakaknya, Esau. Ini karena kelayakan 
dan pernikahan Yakub dalam perjanjian, 
sementara Esau meremehkan hak kesu
lungannya dan menikah di luar pernjan
jian (kej. 25:30–34; 26:34–35; 27; 28:6–9; 
Ibr. 12:16).
ribka mendapat tahu dari tuhan bahwa 
Esau akan melayani Yakub, Kej. 25:23. 
Membeli hak kesulungan dari Esau, Kej. 
25:29–34. Bermimpi tentang tangga me
nuju langit, Kej. 28. Menikahi Lea dan 
rahel, Kej. 29:1–30. Memiliki dua be
las orang putra dan seorang putri, Kej. 
29:31–30:24; 35:16–20. Menikahi Bilha 
dan Zilpa, Kej. 30:3–4, 9. Nama diubah 
menjadi Israel, Kej. 32:28. Melihat allah 
berhadapan muka, Kej. 32:30. Berkenan 
dengan Yusuf, Kej. 37:3. Pergi ke Mesir 

bersama keluarganya, Kej. 46:1–7. Mem
berkati para putranya dan anak cucu me
reka, Kej. 49. Mati, Kej. 49:33. Menaati 
perintahperintah dan dewasa ini diper
muliakan di atas takhta di dalam surga, 
bersama dengan abraham dan Ishak, 
A&P 132:37. 

YAKuB, PuTrA Lehi. Lihat juga 
Lehi, ayah dari Nefi

Seorang nabi dalam kitab Mormon dan 
penulis dari beberapa khotbah dalam ki
tab 2 Nefi dan Yakub (2 Ne. 6–11; Yakub 
1–7).
Kitab Yakub: kitab ketiga dalam kitab 
Mormon. Pasal 1 menceritakan bahwa 
Nefi mengalihkan catatancatatan ke
pada Yakub dan kemudian menahbiskan 
Yakub dan adiknya, Yusuf sebagai imam 
dan pengajar bagi orangorang. Pasal 
2–4 adalah khotbahkhotbah yang mem
beri petuah kepada orangorang untuk 
menjadi bersih secara moral. Yakub juga 
mengajarkan tentang kedatangan seorang 
Mesias yang menebus, dan dia memberi
kan alasan mengapa sebagian orang di 
Israel tidak akan menerimaNya pada ke
datanganNya. Pasal 5–6 memuat kesak
sian Yakub dan kiasan kenabian tentang 
sejarah dan misi bangsa Israel. Pasal 7 
memuat laporan tentang pemberontak 
yang terpelajar bernama Serem, yang di
kalahkan oleh kesaksian ilahi Yakub.

YAng diurAPi. Lihat juga Mesias; 
Yesus kristus

Yesus disebut kristus (suatu kata bahasa 
Yunani) atau Mesias (suatu kata bahasa 
aram). kedua kata itu berarti “Yang Di
urapi.” Dia adalah Yang Diurapi Bapa 
untuk menjadi perwakilan pribadi Bapa 
dalam segala sesuatu berkaitan dengan 
keselamatan umat manusia.
tuhan telah mengurapiku, Yes. 61:1–3. 
Dia telah mengurapi seseorang untuk 
mengkhotbahkan Injil, Luk. 4:16–22. 
Yesus diurapi oleh allah Bapa, Kis. 4:27. 
allah mengurapi Yesus dari Nazaret, Kis. 
10:38. 



221 Yehuda

YAng KuduS dAri iSrAeL. Lihat 
Yesus kristus

YAng LAnJuT uSiAnYA. Lihat 
adam

YAred. Lihat juga OrangOrang 
Yared; Saudara LakiLaki Yared

Seorang pemimpin kitab Mormon yang, 
bersama saudara lakilakinya, memimpin 
koloni orangorang dari Menara Babel ke 
tanah terjanjikan di belahan bumi sebelah 
barat (Eter 1:33–2:1).
Yared meminta saudara lakilakinya un
tuk berdoa agar tuhan tidak mengacau
kan bahasa keluarga dan temanteman 
mereka, eter 1:34–37. Melakukan perja
lanan ke laut dan berdiam di sana selama 
empat tahun, eter 2:13. Berlayar ke tanah 
terjanjikan, eter 6:4–12. 

YAroM
Dalam kitab Mormon, putra Enos dan  
cicit lakilaki Lehi. Dia menyimpan catat an 
orangorang Nefi selama enam puluh  
tahun, 420–361 SM (Enos 1:25; Yarom 
1:13). Dia adalah pria setia yang memilih 
untuk tidak menulis terlampau banyak 
dalam catatan sejarah (Yarom 1:2).
Kitab Yarom: Hanya ada lima belas ayat 
di kitab ini dalam kitab Mormon. Yarom 
mencatat bahwa orangorang Nefi me
lanjutkan untuk hidup dalam hukum 
Musa dan menantinantikan kedatangan 
kristus. Mereka dipimpin oleh para raja 
yang adalah pria perkasa yang beriman. 
Mere ka makmur sewaktu mereka meng
indahkan para nabi, imam, dan pengajar 
mereka.

YeheZKieL
Seorang nabi  yang menulis  ki tab 
Yehezkiel dalam Perjanjian Lama. Dia 
adalah imam dari keluarga Zadok dan sa
lah seorang tawanan Yahudi yang dibawa 
pergi oleh Nebukadnezar. Dia bermukim 
bersama orangorang Yahudi yang dia
singkan di Babilon dan bernubuat selama 
periode dua puluh dua tahun, dari tahun 
592 sampai 570 SM.
Kitab Yehezkiel: kitab Yehezkiel dapat 

dipisahkan ke dalam empat bagian. Pa
sal 1–3 menceritakan tentang penglihatan 
akan allah dan panggilan Yehezkiel un
tuk melayani; pasal 4–24 membicarakan 
tentang penghakiman atas Yerusalem 
dan mengapa itu diberikan; pasal 25–32 
mempermaklumkan penghakiman atas 
bangsabangsa; dan pasal 33–48 mencatat 
penglihatan tentang Israel zaman akhir.

YehovA. Lihat juga akU aDa; 
Yesus kristus

Perjanjian atau nama yang pantas dari 
allah Israel. Itu menunjukkan “aku ada 
Yang kekal” (kel. 3:14; Yoh. 8:58). Yehova 
adalah Yesus kristus prafana dan datang 
ke bumi sebagai putra Maria (Mosia 3:8; 
15:1; 3 Ne. 15:1–5). Biasanya, ketika kata 
Tuhan muncul dalam Perjanjian Lama, itu 
berarti Yehova.
Yehova adalah Kristus: Yehova dikenal oleh 
para nabi zaman dahulu (kel. 6:3; abr. 
1:16). rasul Paulus mengajarkan bahwa 
kristus adalah Yehova dari Perjanjian 
Lama (kel. 17:6; 1 kor. 10:1–4). Saudara 
lakilaki Yared dalam kitab Mormon 
melihat kristus prafana dan menyem
bahNya (Eter 3:13–15). Moroni juga me
nyebut kristus Yehova (Moro. 10:34). Di 
dalam Bait Suci kirtland, Joseph Smith 
dan Oliver Cowdery melihat Yehova 
yang bangkit (a&P 110:3–4).

YehudA. Lihat juga alkitab; Israel; 
OrangOrang Yahudi

Dalam Perjanjian Lama, putra keempat 
dari Yakub dan Lea (kej. 29:35; 37:26–27; 
43:3, 8; 44:16; 49:8). Yakub memberkati 
Yehuda bahwa dia akan menjadi pemim
pin alami di antara para putra Yakub dan 
bahwa Silo (Yesus kristus) akan menjadi 
keturunannya (kej. 49:10).
Suku Yehuda: Suku Yehuda mengambil 
pimpinan setelah pemukiman di kanaan. 
Saingan utamanya adalah suku Efraim. 
Musa memberkati suku Yehuda (Ul. 33:7). 
Setelah masa pemerintahan Salomo, suku 
Yehuda menjadi kerajaan Yehuda.
Kerajaan Yehuda: Pada masa pemerintahan 
rehabeam kekuasaan Salomo dipecah ke 



222Yeremia

dalam dua kerajaan terpisah, ter utama 
karena kecemburuan antara suku Efraim 
dan Yehuda. kerajaan sebelah selatan, 
atau kerajaan Yehuda, mencakup suku 
Yehuda dan bagian yang lebih besar dari 
Benyamin. Yerusalem adalah ibu kota
nya. Secara keseluruhan itu tetap lebih 
setia pada penyembahan kepada Yehova 
daripada kerajaan sebelah utara. Yehuda 
sedikit terbuka untuk serangan dari utara 
dan timur, dan kekuasaan tertinggi te
tap dalam tangan keluarga Daud sam
pai penawanan Babilon. kerajaan Yehuda 
berhasil tetap bertahan selama 135 tahun 
setelah keruntuhan kerajaan Israel yang 
berpenduduk lebih padat dan lebih kuat.
Tongkat Yehuda: Ini merujuk pada alki
tab sebagai catatan tentang bani Yehuda 
(Yeh. 37:15–19). Pada zaman terakhir, ke
tika berbagai cabang bani Israel dikum
pulkan, catatancatatan sakral mereka 
juga akan dikumpulkan bersama. Catat
ancatatan tulisan suci ini saling meleng
kapi dan membentuk kesaksian terpadu 
bahwa Yesus adalah kristus, allah Israel 
dan allah seluruh bumi (2 Ne. 3; 29; tJS, 
kej. 50:24–36).

YereMiA. Lihat juga kitab ratapan
Seorang nabi Perjanjian Lama yang lahir 
dari sebuah keluarga imam dan bernu
buat di Yehuda dari tahun 626–586 SM. 
Dia hidup menjelang masa para nabi be
sar yang lain: Lehi, Yehezkiel, Hosea, dan 
Daniel.

Yeremia ditahbiskan menjadi nabi da
lam kehidupan prafana (Yer. 1:4–5). Se
lama kirakira empat puluh tahunnya 
sebagai nabi dia mengajar menentang pe
mujaan berhala dan keasusilaan di antara 
orangorang Yahudi (Yer. 3:1–5; 7:8–10). 
Dia harus menghadapi pertentangan 
dan penghinaan yang berkelanjutan (Yer. 
20:2; 36:18–19; 38:4). Setelah kejatuhan 
Yerusalem, orangorang Yahudi yang me
loloskan diri ke Mesir membawa Yeremia 
bersama mereka (Yer. 43:5–6), di mana, 
menurut tradisi yang diyakini, mereka 
merajamnya sampai mati.
Kitab Yeremia: Pasal 1–6 memuat nubuat

nubuat yang diberikan selama masa 
pemerintahan Yosia. Pasal 7–20 adalah 
nubuatnubuat selama masa Yoyakim. 
Pasal 21–38 berurusan dengan peme
rintahan Zedekia. Pasal 39–44 memuat 
nubuatnubuat dan menguraikan peris
tiwaperistiwa sejarah setelah kejatuhan 
Yerusalem. Pasal 45 memuat janji kepada 
Barukh, penyuratnya, bahwa nyawa Ba
rukh akan dilindungi. akhirnya, pasal 
46–51 adalah nubuatnubuat menentang 
bangsabangsa asing. Pasal 52 adalah su
atu kesimpulan sejarah. Beberapa nubuat 
Yeremia termuat dalam lempeng anlem
pengan kuningan Laban yang diamankan 
oleh Nefi (1 Ne. 5:10–13). Yeremia juga di
sebutkan dua kali lagi dalam kitab Mor
mon (1 Ne. 7:14; Hel. 8:20).

kitab Yeremia juga mencakup pe
ngakuan akan keberadaan prafana manu
sia dan prapenahbisan dari Yeremia (Yer. 
1:4–5); nubuat tentang kembalinya Israel 
dari kondisi mereka yang terceraiberai, 
mengumpulkan satu orang dari sebuah 
kota dan dua orang dari sebuah keluarga 
ke Sion, suatu tanah yang menyenang
kan di mana Israel dan Yehuda dapat ber
diam dalam keamanan dan kedamaian 
(Yer. 3:12–19); serta nubuat tentang tuhan 
mengumpulkan Israel dari negerinegeri 
sebelah utara dengan mengutus banyak 
“penangkap ikan” dan “pemburu” untuk 
menemukan mereka (Yer. 16:14–21). Pe
ristiwa zaman akhir ini akan lebih besar 
dalam perbandingan bahkan daripada 
dibawanya Israel oleh Musa keluar dari 
Mesir (Yer. 16:13–15; 23:8).

YeriKho
Sebuah kota bertembok di Lembah 
Yordan, 800 kaki (245 meter) di bawah 
permukaan laut. Yerikho berada di dekat 
tempat di mana bangsa Israel menyebe
rangi sungai ketika mereka pertama kali 
memasuki tanah terjanjikan (Yos. 2:1–3; 
3:16; 6).
Bangsa Israel berperang dalam suatu per
tempuran di Yerikho, Yos. 6:1–20. Yosua 
menempatkan kutukan ke atas Yerikho, 
Yos. 6:26 (1 raj. 16:34). Yerikho berada di 
dalam kawasan yang ditentukan kepada 
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Benyamin, Yos. 18:11–12, 21. tuhan me
ngunjungi Yerikho pada perjalanan ter
akhirNya ke Yerusalem, Mrk. 10:46 (Luk. 
18:35; 19:1). 

YeroBeAM
Dalam Perjanjian Lama, Yerobeam adalah 
raja pertama dari bagian sebelah utara 
Israel yang terbagi. Dia adalah anggota 
dari suku Efraim. Yerobeam yang jahat 
memimpin pemberontakan melawan 
bani Yehuda dan keluarga Daud.
Yerobeam mendirikan berhalaberhala 
bagi orangorang di Dan dan Betel untuk 
disembah, 1 raj. 12:28–29. ahia menghar
dik Yerobeam, 1 raj. 14:6–16. Yerobeam 
diingat karena telah membawa dosa yang 
menakutkan kepada Israel, 1 raj. 15:34 
(1 raj. 12:30). 

YeruBAAL. Lihat juga Gideon 
(Perjanjian Lama)

Sebuah nama yang diberikan kepada 
Gideon dalam Perjanjian Lama setelah 
dia menghancurkan altar Baal (Hak. 6:32; 
7:1; 9; 1 Sam. 12:11).

YeruSALeM
kota yang berlokasi di Israel modern. Itu 
adalah kota yang paling penting dalam 
sejarah alkitab. Beberapa tempat paling 
sakral bagi orang kristen, Yahudi, dan 
Muslim berada di kota ini dan dikunjungi 
secara teratur oleh banyak orang percaya 
yang setia. Itu sering dirujuk sebagai kota 
yang kudus.

Dahulunya dikenal sebagai Salem (kej. 
14:18; Mzm. 76:3), Yerusalem adalah kota 
orang Yebusi sampai direbut oleh Daud 
(Yos. 10:1; 15:8; 2 Sam. 5:6–7), yang men
jadikannya ibu kotanya. Sampai saat itu 
kota tersebut telah dipakai sebagian besar 
sebagai benteng pegunungan, kirakira 
2600 kaki (800 meter) di atas permukaan 
laut. Itu dikelilingi oleh lembahlembah 
yang dalam pada semua sisinya kecuali 
sebelah utara.

Selama pemerintahan raja Daud di  
Yerusalem, dia menempati sebuah  
istana kayu. Meskipun demikian, selama  

pemerintahan Salomo, orangorang me
lakukan banyak hal untuk memper indah 
kota tersebut, termasuk membangun is
tana raja dan bait suci.

Setelah kerajaan Israel dan Yehuda ter
bagi, Yerusalem tetap ibu kota Yehuda. 
Itu sering diserang oleh pasukanpasuk an 
yang menyerbu (1 raj. 14:25; 2 raj. 14:13; 
16:5; 18–19; 24:10; 25). Di bawah Hizkia, 
Yerusalem menjadi pusat ibadat keaga
maan, tetapi sebagian dihancurkan pada 
tahun 320 SM, 168 SM, dan 65 SM. Herodes 
membangun kembali temboktembok 
dan bait sucinya, tetapi pada tahun 70 M 
orangorang roma menghancurkannya 
sama sekali.
Melkisedek adalah raja Salem, Kej. 14:18 
(Ibr. 7:2). Yesaya meminta Yerusalem un
tuk mengenakan pakaiannya yang in
dah, Yes. 52:1. Firman tuhan akan datang 
dari Yerusalem, Mi. 4:2. kristus mera
tap atas nasib Yerusalem, Mat. 23:37–39 
(Luk. 13:34). Yerusalem adalah kota dari 
allah yang hidup, ibr. 12:22. Yerusalem 
akan dihancurkan jika tidak bertobat, 
1 ne. 1:4, 13, 18 (2 Ne. 1:4; Hel. 8:20). 
Yerusalem akan dihuni kembali setelah 
penghancuran, 3 ne. 20:46. Yerusalem 
akan dibangun kembali, eter 13:5. kristus  
memperingatkan para Orang Suci Zaman  
akhir seperti Dia memperingatkan orang
orang Yerusalem, A&P 5:20. Mereka yang 
dari Yehuda melarikan diri ke Yerusalem, 
A&P 133:13. tuhan akan berfirman dari 
Yerusalem, A&P 133:21. 

YeruSALeM BAru. Lihat Sion
tempat di mana para Orang Suci akan 
berkumpul dan kristus akan secara pri
badi memerintah bersama mereka selama 
Milenium. Sion (Yerusalem Baru) akan 
dibangun di atas Benua amerika, dan 
bumi akan diperbarui dan menerima ke
muliaan firdausnya (Pk 1:10). Itu juga 
merujuk pada sebuah kota yang kudus 
yang akan turun dari langit pada awal 
Milenium.
Hukum akan keluar dari Sion, Mi. 4:2. 
Nama kota allahku adalah Yerusalem 
Baru, Why. 3:12. Yohanes melihat kota 
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yang kudus, Yerusalem Baru, Why. 21:1–5. 
Umat ini akan aku tegakkan di tanah ini, 
dan itu akan menjadi Yerusalem Baru, 
3 ne. 20:22. Yerusalem Baru akan diba
ngun di amerika, eter 13:3–6, 10. kota 
Yerusalem Baru akan dipersiapkan, A&P 
42:9, 35, 62–69. Para Orang Suci akan 
berkumpul dan membangun Yerusalem 
Baru, A&P 45:63–75. Yerusalem Baru akan 
dibangun di Missouri, A&P 84:1–5 (a&P 
57:1–3). anak Domba akan berdiri di atas 
Gunung Sion dan di atas kota yang ku
dus, Yerusalem Baru, A&P 133:56. kemah 
suciku akan disebut Sion, Yerusalem 
Baru, Musa 7:62. 

YeSAYA
Seorang nabi Perjanjian Lama yang ber
nubuat dari tahun 740–701 SM. Sebagai 
penasihat utama raja Hizkia, Yesaya me
miliki pengaruh keagamaan dan politik 
yang besar.

Yesus mengutip Yesaya lebih kerap 
daripada Dia mengutip nabi lain mana 
pun. Yesaya juga kerap kali dikutip oleh 
Petrus, Yohanes, dan Paulus dalam Per
janjian Baru. kitab Mormon serta ajaran 
dan Perjanjian memuat lebih banyak 
kutip an dari Yesaya daripada nabi lain 
mana pun serta menyediakan banyak 
pertolongan dalam menafsirkan Yesaya. 
Nefi mengajari bangsanya dari tulisan
tulisan Yesaya (2 Ne. 12–24; Yes. 2–14). 
tuhan memberi tahu orangorang Nefi 
bahwa “agunglah katakata Yesaya” dan 
bahwa segala hal yang Yesaya nubuatkan 
akan digenapi (3 Ne. 23:1–3).
Kitab Yesaya: Sebuah kitab dalam Perjan
jian Lama. Banyak nubuat Yesaya ber
urusan dengan kedatangan Penebus, baik 
dalam pelayanan duniawiNya (Yes. 9:6) 
maupun sebagai raja agung pada hari 
terakhir (Yes. 63). Dia juga bernubuat ba
nyak tentang masa depan Israel.

Pasal 1 adalah pendahuluan untuk sisa 
dari kitab tersebut. Yesaya 7:14; 9:6–7; 
11:1–5; 53:1–12; dan 61:1–3 memberikan 
bayangan tentang misi Juruselamat. Pasal 
2, 11, 12, dan 35 berurusan dengan peris
tiwaperistiwa pada zaman akhir, ketika 

Injil akan dipulihkan, Israel akan dikum
pulkan, dan tanah yang haus akan ber
mekaran bagaikan bunga mawar. Pasal 29 
memuat nubuat tentang munculnya kitab 
Mormon (2 Ne. 27). Pasal 40–46 memper
maklumkan keunggulan Yehova sebagai 
allah sejati atas para allah berhala dari 
penyembah kafir. Pasalpasal sisanya, 47–
66, berurusan dengan peristiwaperistiwa 
pada pemulihan terakhir Israel dan pene
gakan Sion, bersama tuhan yang berdiam 
di antara umatNya.

YeSuS KriSTuS. Lihat juga air 
Hidup; akU aDa; alfa dan 
Omega; anak Domba allah; anak 
Sulung; awal; Batu karang; Batu 
Penjuru; Darah; Diperanakkan; 
Gembala Yang Baik; Golgota; 
Iman; Imanuel; Jalan; Juruselamat; 
kasih karunia; keallahan; 
kebangkitan; kedatangan 
kedua Yesus kristus; kejatuhan 
adam dan Hawa; kenaikan; 
khotbah di Bukit; kitabkitab 
Injil; kurban; Maria, Ibu dari 
Yesus; Mempelai LakiLaki; 
Mesias; Pembebas; Penciptaan; 
Pendamaian; Penebus; Penebusan; 
Pengacara; Pengampunan 
akan DosaDosa; Penghibur; 
Penyaliban; Perantara; Pertobatan; 
Perubahan rupa—Perubahan rupa 
kristus; Putra Manusia; rencana 
Penebusan; roti kehidupan; 
Sakramen; Salib; Suara Hati; tanpa 
akhir; terang kristus; tuhan; Ular 
kuningan; Yang Diurapi; Yehova

kristus (sebuah kata bahasa Yunani) dan 
Mesias (sebuah kata bahasa Ibrani) ber
arti “yang diurapi.” Yesus kristus ada
lah anak Sulung Bapa di dalam roh (Ibr. 
1:6; a&P 93:21). Dia adalah anak tung
gal Bapa dalam daging (Yoh. 1:14; 3:16). 
Dia adalah Yehova (a&P 110:3–4) dan di
tahbiskan sebelumnya pada pemanggil
anNya yang agung sebelum penciptaan 
dunia. Di bawah arahan Bapa, Yesus 
menciptakan bumi dan segala sesuatu di 
atasnya (Yoh. 1:3, 14; Musa 1:31–33). Dia 
lahir dari Maria di Betlehem, menjalani 
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kehidupan tanpa dosa, dan membuat 
pendamaian yang sempurna bagi dosa
dosa seluruh umat manusia melalui pe
numpahan darahNya dan memberikan 
nyawaNya di atas salib (Mat. 2:1; 1 Ne. 
11:13–33; 3 Ne. 27:13–16; a&P 76:40–42). 
Dia bangkit dari yang mati, dengan de
mikian memastikan kebangkitan se
luruh umat manusia pada akhirnya. 
Melalui pendamaian dan kebangkitan  
Yesus, mere ka yang bertobat dari dosa
dosa mereka dan mematuhi perintah
perintah allah dapat hidup secara kekal 
bersama Yesus dan Bapa (2 Ne. 9:10–12; 
21–22; a&P 76:50–53, 62).

Yesus kristus adalah makhluk paling 
agung yang lahir di atas bumi ini. ke
hidupanNya adalah teladan sempurna 
tentang bagaimana seluruh umat ma
nusia hendaknya hidup. Semua doa, ber
kat, dan tata cara keimamatan hendaknya 
dilakukan dalam namaNya. Dia adalah 
tuan segala tuan, raja segala raja, Pen
cipta, Juruselamat, dan allah seluruh 
bumi.

Yesus kristus akan datang kembali 
dalam kuasa dan kemuliaan untuk me
merintah di atas bumi selama Milenium. 
Pada hari terakhir, Dia akan menghakimi 
seluruh umat manusia (alma 11:40–41; 
JS—M 1).
Ringkasan kehidupan-Nya (dalam urutan pe-
ristiwa): kelahiran dan misi Yesus dira
malkan, Luk. 1:26–38 (Yes. 7:14; 9:6–7; 
1 Ne. 11). Lahir, Luk. 2:1–7 (Mat. 1:18–25). 
Disunat, Luk. 2:21. Dipersembahkan di 
dalam bait suci, Luk. 2:22–38. Dikun
jungi oleh orangorang bijak (Majus), 
Mat. 2:1–12. Yusuf dan Maria melarikan 
diri bersamaNya ke Mesir, Mat. 2:13–18. 
Dibawa ke Nazaret, Mat. 2:19–23. Me
ngunjungi bait suci pada usia dua belas 
tahun, Luk. 2:41–50. Memiliki adikadik 
lakilaki dan perempuan, Mat. 13:55–56 
(Mrk. 6:3). Dibaptis, Mat. 3:13–17 (Mrk. 
1:9–11; Luk. 3:21–22). Digoda oleh iblis, 
Mat. 4:1–11 (Mrk. 1:12–13; Luk. 4:1–13). 
Memanggil  para muridNya, Mat. 
4:18–22 (Mat. 9:9; Mrk. 1:16–20; 2:13–14; 
Luk. 5:1–11, 27–28; 6:12–16; Yoh. 1:35–51). 

Memberi kewenangan kepada Dua Belas, 
Mat. 10:1–4 (Mrk. 3:13–19; Luk. 6:12–16). 
Memberikan khotbah di Bukit, Mat. 5–7. 
Meramalkan kematian dan kebangkitan
Nya sendiri, Mat. 16:21 (Mat. 17:22–23; 
20:17–19; Mrk. 8:31; 9:30–32; 10:32–34; 
Luk. 9:22; 18:31–34). Diubah rupa, Mat. 
17:1–9 (Mrk. 9:2–8; Luk. 9:28–36). Mengu
tus tujuh puluh, Luk. 10:1–20. Melakukan 
perjalananNya masuk dengan keme
nangan ke Yerusalem, Mat. 21:1–11 (Mrk. 
11:1–11; Luk. 19:29–40; Yoh. 12:12–15). 
Memberlakukan sakramen, Mat. 26:26–29 
(Mrk. 14:22–25; Luk. 22:19–20). Menderita 
dan berdoa di Getsemani, Mat. 26:36–46 
(Mrk. 14:32–42; Luk. 22:39–46). Dikhia
nati, ditangkap, dan ditinggalkan, Mat. 
26:47–56 (Mrk. 14:43–53; Luk. 22:47–54; 
Yoh. 18:2–13). Disalibkan, Mat. 27:31–54 
(Mrk. 15:20–41; Luk. 23:26–28, 32–49; 
Yoh. 19:16–30). Bangkit, Mat. 28:1–8 
(Mrk. 16:1–8; Luk. 24:1–12; Yoh. 20:1–10). 
Menampakkan diri setelah kebang
kitanNya, Mat. 28:9–20 (Mrk. 16:9–18; 
Luk. 24:13–48; Yoh. 20:11–31; kis. 1:3–8; 
1 kor. 15:5–8). Naik ke surga, Mrk. 
16:19–20 (Luk. 24:51–53; kis. 1:9–12). 
Menampakkan diri kepada orangorang 
Nefi, 3 ne. 11:1–17 (3 Ne. 11–26). Me
nampakkan diri kepada Joseph Smith,  
JS—S 1:15–20. 
Wewenang: Pemerintahan akan berada 
di atas bahuNya, Yes. 9:5 (2 Ne. 19:6). 
Yesus mengajar seperti orang yang me
miliki wewenang, Mat. 7:28–29 (Mrk. 
1:22). Putra Manusia memiliki kuasa di 
atas bumi untuk mengampuni dosadosa, 
Mat. 9:6. Yesus memerintahkan rohroh 
jahat dengan wewenang dan mereka me
matuhiNya, Mrk. 1:27 (Luk. 4:33–36). 
Yesus menahbiskan dua belas orang un
tuk memiliki kuasa, Mrk. 3:14–15. Firman 
Yesus adalah dengan kuasa, Luk. 4:32. 
Bapa telah memercayakan segala pengha
kiman kepada Putra, Yoh. 5:22, 27. allah 
mengurapi Yesus dengan roh kudus dan 
dengan kuasa, Kis. 10:38. kristus telah 
ditahbiskan sebelumnya sebelum pelan
dasan dunia, 1 Ptr. 1:20 (Eter 3:14). kristus 
memiliki kuncikunci neraka dan kema
tian, Why. 1:18. Semua orang menjadi 
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tunduk kepada kristus, 2 ne. 9:5. Yesus 
kristus, Putra allah, adalah Bapa dari 
langit dan bumi, Pencipta segala sesuatu 
sejak awal, hel. 14:12. kristus datang me
lalui kehendak Bapa untuk melakukan 
kehendakNya, A&P 19:24. Yesus mene
rima suatu kegenapan kemuliaan Bapa, 
dan Dia menerima segala kuasa, A&P 
93:3–4, 16–17 (Yoh. 3:35–36). 
Teladan dari Yesus Kristus: aku telah mem
berikanmu suatu teladan, Yoh. 13:15. aku 
adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, 
Yoh. 14:6. kristus juga menderita bagi 
kita, meninggalkan bagi kita suatu tela
dan, agar kamu hendaknya mengikuti 
jejakNya, 1 Ptr. 2:21. kecuali seseorang 
mengikuti teladan Putra allah yang hi
dup, dia tidak dapat diselamatkan, 2 ne. 
31:16. aku menghendaki agar kamu hen
daknya sempurna bahkan seperti aku, 
3 ne. 12:48. Ini akanlah selalu kamu usa
hakan dengan keras untuk lakukan, bah
kan seperti yang telah aku lakukan, 3 ne. 
18:6. aku telah menunjukkan teladan ba
gimu, 3 ne. 18:16. Pekerjaan yang telah 
kamu lihat aku lakukan itu akan kamu 
lakukan juga, 3 ne. 27:21, 27. Pengikut 
sejati Yesus kristus akan menjadi seperti 
Dia, Moro. 7:48. 
Kemuliaan Yesus Kristus: kemuliaan tuhan 
memenuhi kemah suci, Kel. 40:34–38. 
Seluruh bumi penuh dengan kemulia
anNya, Yes. 6:3 (2 Ne. 16:3). kemuliaan 
tuhan terbit ke atas dirimu, Yes. 60:1–2. 
Putra Manusia akan datang dalam kemu
liaan BapaNya, Mat. 16:27. Muliakan
lah Engkau diriku dengan kemuliaan 
yang aku miliki bersama Engkau sebe
lum dunia ada, Yoh. 17:5. Yang kudus 
dari Israel mesti memerintah dalam 
kemulia an yang besar, 1 ne. 22:24. kita 
memiliki suatu harapan akan kemulia
anNya, Yakub 4:4. Putra allah datang 
dalam kemuliaanNya, Alma 5:50. Dia 
memaparkan segala sesuatu, dari awal 
sampai Dia akan datang dalam kemuli
aanNya, 3 ne. 26:3. Para rasulku akan 
berdiri berbalutkan kemuliaan bahkan 
seperti aku, A&P 29:12 (a&P 45:44). 
kami melihat kemuliaan Putra, pada 
sisi kanan Bapa, A&P 76:19–23. Yohanes 

melihat dan memberikan kesaksian ten
tang kegenapan kemuliaanku, A&P 93:6 
(Yoh. 1:14). air mukaNya bersinar mele
bihi kecemerlangan matahari, A&P 110:3.  
kemuliaanNya ada di atasku, dan  
aku melihat mukaNya, Musa 1:1–11. 
Inilah pekerjaanku dan kemuliaanku, 
Musa 1:39. 
Kepala Gereja: kristus adalah kepala Ge
reja, ef. 5:23 (Ef. 1:22; 4:15). Dia adalah 
kepala tubuh, Gereja, Kol. 1:18. Ini ada
lah Gerejaku, Mosia 26:22 (Mosia 27:13). 
kristus adalah pemrakarsa dan penyem
purna iman mereka, Moro. 6:1–4. Gereja 
ini telah aku tegakkan, A&P 33:5 (3 Ne. 
27:3–8). 
Hakim: Dia akan menghakimi dunia da
lam kebenaran, Mzm. 9:9 (3 Ne. 27:16). 
Dia datang untuk menghakimi bumi, 
Mzm. 96:13. allah akan menghakimi 
yang saleh dan yang jahat, Pkh. 3:17. 
Dia akan menghakimi di antara bang
sabangsa, Yes. 2:4 (Mi. 4:3; 2 Ne. 12:4). 
Dengan kebenaran akanlah Dia mengha
kimi yang miskin, Yes. 11:2–4. Bapa te
lah memercayakan segala penghakiman 
kepada Putra, Yoh. 5:22. Jika aku meng
hakimi, penghakimanku adalah benar, 
Yoh. 8:16. Dia ditetapkan oleh allah un
tuk menjadi Hakim atas yang hidup dan 
yang mati, Kis. 10:42 (2 tim. 4:1). allah 
akan menghakimi rahasiarahasia ma
nusia melalui Yesus kristus, rm. 2:16. 
kita semua akan berdiri di hadapan kursi 
penghakiman kristus, rm. 14:10 (2 kor. 
5:10; alma 12:12; Morm. 3:20; 7:6; Eter 
12:38; a&P 135:5). Semua orang datang 
kepada allah untuk dihakimi olehNya 
menurut kebenaran dan kekudusan yang 
ada di dalam Dia, 2 ne. 2:10. Berdiri di 
hadapan allah untuk dihakimi menurut 
perbuatan, Alma 5:15 (alma 12:15; 33:22; 
3 Ne. 27:14). allah dan kristus adalah  
Hakim atas semua orang, A&P 76:68. 
Pemerintahan milenium Kristus: Peme
rintahan akan berada di atas bahuNya, 
Yes. 9:5 (2 Ne. 19:6). aku akan berdiam 
di tengahtengahmu, firman tuhan, Za. 
2:10–12 (Za. 14:9). allah akan memberi 
kepada Yesus takhta leluhurNya, Daud, 
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Luk. 1:30–33. kristus akan memerintah 
untuk selamalamanya, Why. 11:15. Para 
Orang Suci akan memerintah bersama 
kristus selama seribu tahun, Why. 20:4 
(a&P 76:63). karena kesalehan orang
orang, Setan tidak akan memiliki kuasa, 
1 ne. 22:26 (Why. 20:1–3). aku akan ber
diam dalam kebenaran bersama manusia 
di atas bumi selama seribu tahun, A&P 
29:11 (a&P 43:29–30). tunduklah kepada 
kekuasaan yang ada, sampai Dia meme
rintah yang merupakan hakNya untuk 
memerintah, A&P 58:22 (1 kor. 15:25). 
kristus akan memerintah secara pribadi 
di atas bumi, PK 1:10 (Yes. 32:1). 
Penampakan diri pascafana Kristus: ketika 
Yesus telah bangkit, Dia menampakkan 
diri mulamula kepada Maria, Mrk. 16:9 
(Yoh. 20:11–18). Yesus berjalan dan ber
bincang dengan dua orang murid di jalan 
ke Emaus, Luk. 24:13–34. Yesus menam
pakkan diri kepada para rasul, yang me
raba tangan dan kakiNya, Luk. 24:36–43 
(Yoh. 20:19–20). Yesus menampakkan diri 
kepada tomas, Yoh. 20:24–29. Yesus me
nampakkan diri kepada para murid di 
Danau tiberias, Yoh. 21:1–14. Yesus me
layani selama empat puluh hari setelah 
kebangkitanNya, Kis. 1:2–3. Stefanus 
melihat Yesus berdiri pada sisi kanan 
allah, Kis. 7:55–56. Yesus menampak
kan diri kepada Saulus, Kis. 9:1–8 (tJS, 
kis. 9:7; kis. 26:9–17). kristus dilihat 
oleh lebih daripada 500 orang, 1 Kor. 
15:3–8. Yesus kristus memperlihatkan di
riNya kepada orangorang Nefi, 3 ne. 
11:1–17. 2500 orang melihat dan mende
ngar Yesus, 3 ne. 17:16–25. Mormon di
kunjungi oleh tuhan, Morm. 1:15. Joseph 
Smith dan Sidney rigdon melihat Yesus, 
A&P 76:22–23. Joseph Smith dan Oliver 
Cowdery melihat tuhan di dalam Bait 
Suci kirtland, A&P 110:1–4. Joseph Smith  
melihat Yesus pada sisi kanan allah,  
JS—S 1:15–17. 
Keberadaan prafana Kristus: tuhan me
nampakkan diri kepada abram, Kej. 12:7 
(kej. 17:1; 18:1; abr. 2:6–8). tuhan ber
bicara kepada Musa berhadapan muka, 
Kel. 33:11 (Ul. 34:10; Musa 1:1–2). aku 
melihat tuhan berdiri di atas altar, Am. 

9:1. Pada awalnya, Firman ada bersama 
allah. Dan Firman itu dijadikan daging, 
dan berdiam di antara kita, Yoh. 1:1, 14 
(1 Yoh. 1:1–3). Sebelum abraham ada, 
aku ada, Yoh. 8:58. Muliakanlah Engkau 
diriku dengan kemuliaan yang aku mi
liki bersama Engkau sebelum dunia ada, 
Yoh. 17:5. Yesaya sungguh melihat Pe
nebusku seperti aku dan adikku Yakub 
telah melihatNya, 2 ne. 11:2–3. Pada 
esok hari datanglah aku ke dunia, 3 ne. 
1:12–14. kristus ada sebelum dunia dimu
lai, 3 ne. 26:5 (Yoh. 6:62). Sebagaimana 
tampaknya aku bagimu akanlah aku 
menampakkan diri kepada umatku da
lam daging, eter 3:14–17. Henokh melihat 
tuhan dan berjalan bersamaNya, A&P 
107:48–49. Putra terkasihku, yang ada
lah Yang terkasih dan Yang terpilihku 
sejak awal, Musa 4:2. tuhan berfirman: 
Siapakah yang akan aku utus? Dan sese
orang menjawab seperti Putra Manusia: 
Di sinilah aku, utuslah aku, Abr. 3:27. 
Nubuat tentang kelahiran dan kematian Yesus 
Kristus: Seorang gadis akan mengandung 
dan melahirkan seorang putra, Yes. 7:14 
(1 Ne. 11:13–20). Dari Betlehem akan tam
pil seorang penguasa di Israel, Mi. 5:1. 
Samuel si orang Laman menubuatkan 
satu hari, satu malam, dan satu hari yang 
terang; sebuah bintang baru; dan tanda
tanda yang lain, hel. 14:2–6. Samuel si 
orang Laman menubuatkan kegelapan, 
guntur dan kilat, dan berguncangnya  
tanah, hel. 14:20–27. tandatanda ke
lahiran Yesus digenapi, 3 ne. 1:15–21.  
tandatanda kematian Yesus digenapi, 
3 ne. 8:5–23. 
Mengambil nama Yesus Kristus ke atas diri 
kita: tidak ada nama lain yang melaluinya 
kita mesti diselamatkan, Kis. 4:12 (2 Ne. 
31:21). Para rasul bersukacita bahwa me
reka dianggap layak untuk menderita rasa 
malu bagi namaNya, Kis. 5:38–42. Ini 
adalah perintahNya, bahwa kita hendak
nya percaya pada nama PutraNya Yesus 
kristus, 1 Yoh. 3:23. Bersaksilah bahwa 
kamu bersedia untuk mengambil ke atas 
dirimu nama kristus melalui baptisan, 
2 ne. 31:13. aku menghendaki agar kamu 
hendaknya mengambil ke atas dirimu 



228Yitro

nama kristus, Mosia 5:6–12 (Mosia 1:11). 
Barang siapa berhasrat mengambil ke atas 
diri mereka nama kristus bergabung de
ngan Gereja allah, Mosia 25:23. Mereka 
semua yang adalah orang percaya yang 
sejati kepada kristus mengambil ke atas 
diri mereka nama kristus, Alma 46:15. 
Gerbang surga terbuka bagi mereka yang 
akan percaya pada nama Yesus kristus, 
hel. 3:28. Diberkatilah dia yang didapati 
setia pada namaku pada hari terakhir, 
eter 4:19. Mereka bersedia mengambil 
ke atas diri mereka nama Putra, Moro. 
4:3 (a&P 20:77). ambillah ke atas dirimu 
nama kristus, A&P 18:21–25. 
Kesaksian yang dipersaksikan tentang Yesus 
Kristus: Paulus bersaksi bahwa Yesus ada
lah kristus, Kis. 18:5. Bahkan rohroh jahat 
bersaksi bahwa mereka mengenal Yesus, 
Kis. 19:15. tak seorang pun dapat berkata 
bahwa Yesus adalah tuhan kecuali mela
lui roh kudus, 1 Kor. 12:3. Setiap lutut 
akan bertekuk dan setiap lidah mengakui 
bahwa Yesus kristus adalah tuhan, flp. 
2:10–11. kita berbicara tentang kristus, 
kita bersukacita di dalam kristus, kita 
berkhotbah tentang kristus, kita bernu
buat tentang kristus, 2 ne. 25:26. kitab 
Mormon akan meyakinkan orang Yahudi 
dan orang bukan Israel bahwa Yesus ada
lah kristus, 2 ne. 26:12 (Halaman judul 
kitab Mormon). Para nabi dan tulisan 
suci bersaksi tentang kristus, Yakub 7:11, 
19. Carilah Yesus ini tentang siapa para 
nabi dan rasul telah menulis, eter 12:41. 
kami melihatNya dan mendengar sua ra 
yang memberikan kesaksian bahwa Dia 
adalah anak tunggal, A&P 76:20–24. Ini
lah kehidupan kekal—mengenal allah  
dan Yesus kristus, A&P 132:24. kami  
percaya kepada allah Bapa Yang kekal, 
dan kepada PutraNya, Yesus kristus, PK 
1:1. kami percaya bahwa kristus akan 
memerintah secara pribadi di atas bumi, 
PK 1:10. 
Perlambang atau simbol bagi Kristus: Habel 
mempersembahkan yang sulung dari 
ternaknya, Kej. 4:4 (Musa 5:20). Bawa
lah putramu satusatunya Ishak, dan 
persembahkanlah dia untuk persem
bahan, Kej. 22:1–13 (Yakub 4:5). tuhan 

memerintahkan anakanak Israel untuk 
mengurbankan anakanak domba tanpa 
cela, Kel. 12:5, 21, 46 (Bil. 9:12; Yoh. 1:29; 
19:33; 1 Ptr. 1:19; Why. 5:6). Inilah roti yang 
tuhan telah berikan kepadamu untuk di
makan, Kel. 16:2–15 (Yoh. 6:51). Hantam 
batu karang itu, dan akan keluar air dari
nya, agar orangorang boleh minum, Kel. 
17:6 (Yoh. 4:6–14; 1 kor. 10:1–4). kam
bing itu akan menanggung ke atasnya 
segala kedurhakaan mereka, im. 16:20–22  
(Yes. 53:11; Mosia 14:11; 15:6–9). Musa 
mengangkat ular dari kuningan untuk 
menyelamatkan mereka yang melihat  
padanya, Bil. 21:8–9 (Yoh. 3:14–15; alma 
33:19; Hel. 8:14–15). Yunus berada di  
dalam perut ikan selama tiga hari, Yun. 
1:17 (Mat. 12:40). Hal ini adalah suatu ke
miripan dari pengurbanan anak tunggal 
Bapa, Musa 5:4–8. 

YiTro. Lihat juga Musa
Seorang pangeran dan imam Perjanjian 
Lama dari Midian yang memberi Musa 
sebuah rumah setelah Musa melarikan 
diri dari Mesir. Dia juga dinamakan 
rehuel (kel. 2:18). Musa belakangan me
nikahi putri Yitro, Zipora (kel. 3:1; 4:18; 
18:1–12). Yitro mengajari Musa untuk 
mendelegasikan (kel. 18:13–27). Musa 
menerima Imamat Melkisedek dari Yitro 
(a&P 84:6–7).

YoeL
Seorang nabi di tanah Yehuda dalam Per
janjian Lama. Masa kehidupannya tidak 
pasti—dia mungkin hidup suatu masa 
antara masa pemerintahan Yoas, sebe
lum tahun 850 SM, dan kembalinya suku 
Yehuda dari penawanan di Babilon.
Kitab Yoel: kitab ini berpusat pada nu
buat yang Yoel buat setelah tanah Yehuda 
dihantam dengan kemarau yang hebat 
dan dengan belalang perusak (Yl. 1:4–20). 
Yoel meyakinkan orangorang bahwa 
melalui pertobatan mereka akan kembali 
menerima berkatberkat dari allah (Yl. 
2:12–14).

Pasal 1 adalah panggilan bagi sebuah 
pertemuan khusyuk di dalam rumah  
tuhan. Pasal 2 menceritakan tentang 
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perang dan kemusnahan yang mendahu
lui Milenium. Pasal 3 berbicara tentang za
man akhir dan menandaskan bahwa segala  
bangsa akan berperang tetapi bahwa pada 
akhirnya tuhan akan berdiam di Sion.

Petrus mengutip nubuat Yoel tentang 
pencurahan roh pada hari Pentakosta (Yl. 
2:28–32; kis. 2:16–21). Malaikat Moroni 
juga mengutip petikan yang sama ini  
kepada Joseph Smith (JS—S 1:41).

YohAneS PeMBAPTiS. Lihat juga 
Elias; Imamat Harun

Putra Zakharias dan Elisabet dalam 
Perjanjian Baru. Yohanes diutus untuk 
mempersiapkan orangorang menerima 
Mesias (Yoh. 1:19–27). Dia memegang 
kuncikunci Imamat Harun dan mem
baptis Yesus kristus.
Yesaya dan yang lain bernubuat ten
tang misi Yohanes, Yes. 40:3 (Mal. 3:1; 
1 Ne. 10:7–10; 2 Ne. 31:4). Dimasukkan 
ke dalam tahanan dan dipenggal kepala
nya, Mat. 14:3–12 (Mrk. 6:17–29). Gabriel 
meng umumkan kelahiran dan pelayanan 
Yohanes kepada Zakharias, Luk. 1:5–25. 
Yesus mengajarkan bahwa Yohanes Pem
baptis adalah seorang nabi besar, Luk. 
7:24–28. Mengenali Yesus sebagai Putra 
allah, Yoh. 1:29–34. Para murid Yohanes 
menjadi murid Yesus, Yoh. 1:25–29, 35–42 
(kis. 1:21–22). tidak melakukan mukji
zat, Yoh. 10:41. Sebagai makhluk yang 
dibangkitkan, diutus untuk menahbiskan 
Joseph Smith dan Oliver Cowdery pada 
Imamat Harun, A&P 13 (a&P 27:7–8; 
JS—S 1:68–72). Ditahbiskan oleh seorang 
malaikat ketika dia berumur delapan 
hari, A&P 84:28. 

YohAneS, PuTrA ZeBedeuS. 
Lihat juga Imamat Melkisedek; 
kitabkitab Injil; Makhluk 
Ubahan; rasul; Wahyu Yohanes

Salah seorang dari Dua Belas rasul dalam 
Perjanjian Baru, putra Zebedeus, dan sau
dara lakilaki Yakobus. Pada awal kehi
dupannya dia adalah penjala ikan (Mrk. 
1:17–20). Dia mungkin murid Yohanes 
Pembaptis yang tidak disebutkan nama
nya yang disebutsebut dalam Yoh. 1:40. 

Belakangan dia menerima panggilan se
bagai murid Yesus kristus (Mat. 4:21–22; 
Luk. 5:1–11). Dia menulis Injil Yohanes, 
tiga pucuk surat, dan kitab Wahyu. Dia 
adalah satu dari tiga orang yang berada 
bersama tuhan pada saat dihidupkannya 
kembali putri Yairus (Mrk. 5:35–42), di 
Gunung Perubahan rupa (Mat. 17:1–9), 
dan di Getsemani (Mat. 26:36–46). Dalam 
tulisantulisannya sendiri dia merujuk 
dirinya sebagai murid yang Yesus kasihi 
(Yoh. 13:23; 21:20) dan sebagai “murid 
yang lain” (Yoh. 20:2–8). Yesus juga me
namainya dan saudara lakilakinya Boa
nerges, “anakanak guruh” (Mrk. 3:17). 
ada rujukanrujukan yang kerap meng
arah kepadanya dalam laporan tentang pe
nyaliban dan kebangkitan (Luk. 22:8; Yoh. 
18:15; 19:26–27; 20:2–8; 21:1–2). Yohanes 
belakangan dibuang ke Patmos, di mana 
dia menulis kitab Wahyu (Why. 1:9).

Yohanes kerap kali disebutsebut da
lam wahyu zaman akhir (1 Ne. 14:18–27; 
3 Ne. 28:6; Eter 4:16; a&P 7; 27:12; 
61:14; 77; 88:141). Petikanpetikan ini 
mengukuh kan catatan alkitab tentang 
Yohanes dan juga menyediakan wawasan 
akan kebesar annya serta pentingnya pe
kerjaan yang telah tuhan berikan untuk 
dilakukannya di atas bumi pada zaman 
Perjanjian Baru dan pada zaman terakhir. 
tulisan suci zaman akhir mengklarifikasi 
bahwa Yohanes tidak mati tetapi diperke
nankan untuk tetap tinggal di atas bumi 
sebagai hamba yang melayani sampai 
waktu kedatangan kedua tuhan (Yoh. 
21:20–23; 3 Ne. 28:6–7; a&P 7).
Surat-Surat Yohanes: Walaupun penulis 
dari tiga pucuk surat ini tidak menye
but dirinya dengan nama, bahasanya de
mikian kuatnya menyerupai yang dari 
Yohanes sang rasul sehingga dia diang
gap telah menulis ketiganya.

1 Yohanes 1 memberikan petuah ke
pada para Orang Suci untuk mendapat
kan pertemanan dengan allah. Pasal 2 
menekankan bahwa para Orang Suci 
mengenal allah melalui kepatuhan dan 
memberikan petunjuk kepada mereka 
untuk tidak mengasihi dunia. Pasal 3 
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memanggil semua untuk menjadi anak
anak allah dan untuk saling mengasihi. 
Pasal 4 menjelaskan bahwa allah ada
lah kasih dan berdiam dalam diri mereka 
yang mengasihiNya. Pasal 5 menjelas
kan bahwa para Orang Suci dilahirkan 
dari allah melalui kepercayaan kepada 
kristus.

2 Yohanes serupa dengan 1 Yohanes. 
Di dalamnya Yohanes bersukacita ka
rena kesetiaan dari anakanak “Ibu yang 
terpilih.”

3 Yohanes memuji seseorang yang 
bernama Gayus karena kesetiaan dan 
pertolongannya kepada mereka yang me
ngasihi kebenaran.
Injil Yohanes: Dalam kitab Perjanjian Baru 
ini, Yohanes sang rasul bersaksi bahwa 
(1) Yesus adalah kristus atau Mesias, dan 
(2) Yesus adalah Putra allah (Yoh. 20:31). 
Pemandangan dari kehidupan Yesus 
yang dia uraikan dengan saksama di
seleksi dan ditata dengan maksud ini se
bagai sasaran pandangan. kitab tersebut 
dimulai dengan suatu pernyataan ten
tang status kristus di dalam keberadaan 
prafana: Dia berada bersama allah, Dia 
adalah allah, dan Dia adalah pencipta 
segala sesuatu. Dia lahir dalam daging 
sebagai Putra tunggal Bapa. Yohanes me
nelusuri lintasan pelayanan Yesus, me
nekankan dengan sangat keilahianNya 
dan kebangkitanNya dari yang mati. 
Dia dengan jelas menandaskan bahwa 
Yesus adalah Putra allah, dipersaksi
kan melalui mukjizatmukjizat, melalui 
para saksi, melalui para nabi, dan melalui  
suara kristus sendiri. Yohanes meng
ajar de ngan membandingkan terang dan  
kegelapan, kebenaran dan kekhilafan, 
yang baik dan yang jahat, allah dan iblis. 
Barangkali tidak ada dalam catatan lain 
mana pun kekudusan Yesus dan ketidak
setiaan para penguasa Yahudi dengan de
mikian gamblangnya dimaklumkan.

Yohanes menulis terutama tentang 
pelayanan kristus di Yudea, khususnya 
minggu terakhir pelayanan fanaNya, se
dangkan Matius, Markus, dan Lukas me
nulis terutama tentang pelayananNya 

di Galilea. Beberapa hal dari Injil ini te
lah diklarifikasi oleh wahyu zaman akhir 
(a&P 7 dan a&P 88:138–141).

Untuk ikhtisar pasal, lihat “kitab 
kitab Injil.”
Kitab Wahyu: Lihat Wahyu Yohanes

YonATAn. Lihat juga Daud; Saul, 
raja Israel

Dalam Perjanjian Lama, putra Saul, raja 
Israel. Yonatan adalah teman dekat Daud 
(1 Sam. 13–23, 31).

YoSAfAT
Dalam Perjanjian Lama, raja Yehuda yang 
setia (1 raj. 15:24; 22).

YoSiA
Seorang raja Yehuda yang saleh dari 
tahun 641–610 SM (2 raj. 22–24; 2 taw. 
34–35). Selama masa pemerintahannya, 
kitab hukum ditemukan di dalam rumah 
tuhan (2 raj. 22:8–13).

YoSuA. Lihat juga Yerikho
Seorang nabi dan pemimpin dalam Per
janjian Lama, dan pengganti Musa. Dia 
lahir di Mesir sebelum anakanak Israel 
meloloskan diri (Bil. 14:26–31). Dia dan 
kaleb berada di antara dua belas mata
mata yang diutus ke kanaan. Hanya me
reka yang memberikan laporan yang baik 
mengenai tanah itu (Bil. 13:8, 17–33; 14:1–
10). Dia mati pada usia 110 tahun (Yos. 
24:29). Yosua adalah teladan yang hebat 
sebagai nabi, pejuang yang berbakti.
Kitab Yosua: kitab ini disebut menurut 
nama Yosua karena dia adalah tokoh 
utama di dalamnya dan bukan karena 
dia adalah penulisnya. Pasal 1–12 meng
uraikan penaklukan kanaan; Pasal 13–24 
menceritakan tentang sukusuku Israel 
membagi tanah tersebut dan tentang  
nasihatnasihat terakhir Yosua.

Dua ayat terkemuka dalam kitab 
Yosua adalah perintah tuhan kepada dia 
untuk bermeditasi mengenai tulisan suci 
(Yos. 1:8) dan panggilan Yosua kepada 
orangorang untuk setia kepada tuhan 
(Yos. 24:15).



231 Yusuf dari arimatea

YudAS
Dalam Perjanjian Baru, salah seorang 
adik lakilaki Yesus dan mungkin penulis 
surat Yudas (Mat. 13:55; Yud. 1:1).
Surat Yudas: kitab ini terdiri dari sepucuk 
surat dari Yudas kepada Orang Suci ter
tentu yang sedang melemah dalam iman.  
Mereka diperlemah oleh orangorang 
di antara mereka yang mengaku seba
gai orang kristen tetapi mempraktikkan 
ibadat kafir yang asusila dan mengaku
ngaku terbebas dari mematuhi hukum 
akhlak. Yudas berniat untuk memba
ngunkan para Orang Suci pada suatu pe
ngertian akan bahaya rohani mereka dan 
mendo rong mereka untuk tetap setia.

Beberapa petikan terkemuka dalam 
Yudas adalah ayat 6, yang menuturkan 
kembali perang di surga dan peng usiran 
Lusifer serta para malaikatnya dari ke
adaan prafana itu (abr. 3:26–28), dan ayat 
14–15, yang mengutip nubuat yang di
buat oleh Henokh.

YudAS iSKArioT
Salah seorang dari Dua Belas rasul Yesus 
dalam Perjanjian Baru (Mat. 10:4; Mrk. 
14:10; Yoh. 6:71; 12:4). Nama keluarganya 
berarti “orang dari keriot.” Dia berasal 
dari suku Yehuda dan adalah satusa
tunya rasul yang bukan orang Galilea. 
Yudas mengkhianati tuhan.
Menerima tiga puluh keping perak un
tuk menyerahkan kristus kepada salah 
seorang imam kepala, Mat. 26:14–16 (Za. 
11:12–13). Mengkhianati tuhan dengan 
sebuah ciuman, Mat. 26:47–50 (Mrk. 
14:43–45; Luk. 22:47–48; Yoh. 18:2–5). 
Menggantung diri, Mat. 27:5. Setan ma
suk ke dalam Yudas, Luk. 22:3 (Yoh. 13:2, 
26–30). Daud berbicara tentang pengkhi
anatan Yudas terhadap Yesus, Kis. 1:16 
(Mzm. 41:10). 

YudAS, SAudArA LAKi-LAKi 
YAKoBuS

Dalam Perjanjian Baru, salah seorang dari 
Dua Belas rasul mulamula Yesus kristus 
(Luk. 6:13–16). Dia mungkin juga dikenal 
sebagai Lebeus tadeus (Mat. 10:2–4).

YunuS. Lihat juga Niniwe
Seorang nabi Perjanjian Lama yang di
panggil oleh tuhan untuk mengkhot
bahkan pertobatan ke kota Niniwe  
(Yun. 1:1–2).
Kitab Yunus: Sebuah kitab dalam Perjan
jian Lama yang menceritakan tentang 
pengalaman dalam kehidupan Yunus. 
Yunus mungkin tidak menulis sendiri ki
tab tersebut. Gagasan utama dari kitab 
Yunus adalah bahwa Yehova berkuasa di 
manamana dan tidak membatasi kasih
Nya kepada suatu bangsa atau khalayak 
tertentu.

Dalam pasal 1, tuhan memanggil 
Yunus untuk berkhotbah ke Niniwe. 
alihalih melakukan seperti yang telah 
tuhan perintahkan, Yunus melarikan diri 
de ngan menumpang kapal dan ditelan 
oleh seekor ikan besar. Dalam pasal 2, 
Yunus berdoa kepada tuhan, dan ikan 
tersebut memuntahkan Yunus keluar ke 
tanah kering. Pasal 3 mencatat bahwa 
Yunus pergi ke Niniwe dan bernubuat 
tentang keruntuhannya. Meskipun demi
kian, orangorang bertobat. Dalam pasal 
4, tuhan menghardik Yunus karena ma
rah bahwa tuhan menyelamatkan orang
orang tersebut.

Yesus mengajarkan bahwa ditelan
nya Yunus oleh ikan merupakan suatu 
bayang an akan kematian dan kebang
kitan Yesus sendiri (Mat. 12:39–40; 16:4; 
Luk. 11:29–30).

YuSuf dAri AriMATeA
Yusuf dari arimatea adalah anggota 
Sanhedrin, murid kristus, serta orang 
Israel yang kaya dan setia yang ti
dak mengambil bagian dalam penghu
kuman tuhan kita. Setelah penyaliban, 
Yusuf mengafani tubuh Juruselamat de
ngan kain lenan yang bersih dan mem
baringkanNya di dalam makam milik 
Yusuf sendiri yang menyerupai gua (Mat. 
27:57–60; Mrk. 15:43–46; Luk. 23:50–53; 
Yoh. 19:38–42).
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YuSuf, PuTrA YAKuB. Lihat juga 
Israel; Yakub, Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra sulung 
Yakub dan rahel (kej. 30:22–24; 37:3).

Yusuf mendapatkan hak kesulungan 
di Israel karena ruben, putra sulung dari 
istri pertama Yakub, kehilangan hak is
timewa tersebut karena pelanggaran 
(1 taw. 5:1–2). karena dia layak, Yusuf, 
sebagai putra sulung dari istri kedua 
Yakub, adalah berikutnya dalam garis ke
turunan bagi berkat tersebut. Yusuf juga 
menerima berkat dari ayahnya tak lama 
sebelum Yakub mati (kej. 49:22–26).

Yusuf adalah pria dengan karakter 
yang luhur, individu “berakal budi dan 
bijaksana” (kej. 41:39). Penolakannya ter
hadap istri Potifar adalah teladan iman, 
kesucian, dan integritas pribadi (kej. 
39:7–12). Di Mesir, ketika Yusuf meng
ungkapkan identitas sejatinya kepada 
saudarasaudaranya, dia berterima ka
sih alihalih menyalahkan mereka atas 
cara mereka telah memperlakukannya. 
Dia percaya tindakan mereka telah me
nolong untuk mencapai kehendak ilahi 
allah (kej. 45:4–15).

Wahyu zaman akhir mengungkapkan 
misi yang lebih besar dari keluarga Yusuf 
pada zaman terakhir (2 Ne. 3:3–24; 3 Ne. 
20:25–27; tJS, kej. 50).
Yakub sangat mengasihi Yusuf dan mem
berinya jubah berwarnawarni, Kej. 37:3. 
karena kecemburuan saudarasaudara 
Yusuf semakin membencinya dan ber
komplot untuk membunuhnya, tetapi se
bagai gantinya menjual dia kepada para 
saudagar, yang berada dalam perjalanan 
mereka ke Mesir, Kej. 37:5–36. Di Me
sir, tuhan memakmurkan Yusuf dan dia 
menjadi penguasa di rumah Potifar, Kej. 
39:1–4. Istri Potifar berdusta, mengata
kan bahwa Yusuf berusaha merayunya; 
Yusuf secara keliru dihukum dan dima
sukkan ke dalam tahanan, Kej. 39:7–20. 
Yusuf menafsirkan mimpi dari kepala 
juru minuman dan juru roti Firaun, 
Kej. 40. Firaun mulai berkenan dengan 
Yusuf karena Yusuf telah menafsirkan sa
lah satu dari mimpimimpi Firaun; dia 

menjadikan Yusuf seorang penguasa atas 
Mesir, Kej. 41:14–45. Efraim dan Manasye 
lahir, Kej. 41:50–52. Yusuf dipersatukan 
dengan ayah dan para saudara lakilaki
nya, Kej. 45–46. Yusuf mati di Mesir pada 
usia 110 tahun, Kej. 50:22–26. 

YuSuf, SuAMi MAriA. Lihat 
juga Maria, Ibu dari Yesus; Yesus 
kristus

Suami Maria, ibu dari Yesus. Yusuf ada
lah keturunan Daud (Mat. 1:1–16; Luk. 
3:23–38) dan tinggal di Nazaret. Dia telah 
bertunangan dengan Maria. tepat sebe
lum pernikahan mereka, Maria me nerima 
kunjungan dari malaikat Gabriel, yang 
mengumumkan bahwa Maria telah di
pilih untuk menjadi ibu dari Jurusela
mat (Luk. 1:26–35). Yusuf juga menerima 
wahyu tentang kelahiran ilahi ini (Mat. 
1:20–25).

Maria adalah satusatunya orang tua 
duniawi Yesus karena allah Bapa ada
lah ayah dari Yesus. tetapi orangorang 
Yahudi menganggap Yusuf sebagai ayah 
dari Yesus, dan Yesus memperlakukan
nya demikian (Luk. 2:48, 51). Diper
ingatkan melalui mimpi surgawi, Yusuf 
melindungi nyawa bayi Yesus dengan 
melarikan diri ke Mesir (Mat. 2:13–14). 
Setelah Herodes mati, seorang malaikat 
memberi petunjuk kepada Yusuf untuk 
membawa kristus kecil kembali ke Israel 
(Mat. 2:19–23).

ZAKhAriA
Seorang nabi Perjanjian Lama yang ber
nubuat sekitar tahun 520 SM. Dia hidup 
pada masa yang sama seperti Nabi Hagai 
(Ezr. 5:1; 6:14).
Kitab Zakharia: kitab ini terkemuka un
tuk nubuatnubuatnya tentang pelayanan 
fana kristus dan kedatangan keduaNya 
(Za. 9:9; 11:12–13; 12:10; 13:6). Pasal 1–8 
memuat serangkaian penglihatan masa 
depan umat allah. Pasal 9–14 memuat 
penglihatan tentang Mesias, zaman ter
akhir, pengumpulan Israel, perang besar 
terakhir, dan kedatangan kedua.
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ZAKhAriAS. Lihat juga Elisabet; 
Yohanes Pembaptis

Dalam Perjanjian Baru, ayah dari Yohanes 
Pembaptis. Zakharias memegang jabatan 
imam dan bertugas di dalam bait suci.
Malaikat Gabriel menjanjikan kepada 
Zakharias dan istrinya, Elisabet, seorang 
putra, Luk. 1:5–25 (a&P 27:7). Lidahnya 
dilepaskan, Luk. 1:59–79. Zakharias di
bunuh di antara bait suci dan altar, Mat. 
23:35 (Luk. 11:51). 

ZAMAn AKhir. Lihat juga 
kedatangan kedua Yesus kristus; 
tandatanda Zaman

Zaman dimana kita sekarang hidup. Za
man (atau dispensasi zaman) tepat sebe
lum kedatangan kedua tuhan.
aku memberi tahu kamu apa yang akan 
menimpamu pada zaman terakhir, Kej. 
49:1. Penebus akan berdiri pada zaman 
akhir di atas tanah, Ayb. 19:25. Pada za
man terakhir, rumah tuhan akan ditegak
kan, Yes. 2:2. Pada zaman terakhir masa 
berbahaya akan datang, 2 Tim. 3:1–7. Para 
pengolok zaman akhir akan menyang
kal kedatangan kedua, 2 Ptr. 3:3–7. aku 
bernubuat kepadamu mengenai zaman 
terakhir, 2 ne. 26:14–30. Demikianlah ge
rejaku akan dinamakan pada zaman ter
akhir, bahkan Gereja Yesus kristus dari 
OrangOrang Suci Zaman akhir, A&P 
115:4. kristus akan datang pada zaman 
terakhir, Musa 7:60. 

ZAMAn TerAKhir. Lihat Zaman 
akhir

ZArAheMLA. Lihat juga amon, 
keturunan Zarahemla; Mulek

Dalam kitab Mormon, Zarahemla meru
juk pada (1) pria yang memimpin koloni 
Mulek, (2) kota yang disebut menurut 
namanya, (3) tanah Zarahemla, atau (4) 
orangorang yang mengikutinya.
Zarahemla bersukacita bahwa tuhan te
lah mengutus orangorang Nefi, omni 
1:14. Zarahemla memberikan silsilah le
luhur, omni 1:18. amon adalah ketu
runan Zarahemla, Mosia 7:3, 13. Gereja 

ditegakkan di kota Zarahemla, Alma 
5:2. karena yang saleh, yang jahat di
selamatkan di Zarahemla, hel. 13:12. 
kota Zarahemla terbakar pada kematian 
kristus, 3 ne. 8:8, 24. 

ZeBuLon. Lihat juga Israel; Yakub, 
Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra Yakub dan 
Lea (kej. 30:19–20).
Suku Zebulon: Yakub memberkati suku 
Zebulon (kej. 49:13). Suku Zebulon ber
gabung dengan Debora dan Barak dalam 
berperang melawan musuh Israel (Hak. 
4:4–6, 10). Mereka juga bergabung de
ngan Gideon dalam memerangi orang
orang Midian (Hak. 6:33–35).

ZedeKiA. Lihat juga Mulek
Dalam Perjanjian Lama, raja terakhir 
Yehuda (2 raj. 24:17–20; 25:2–7). Zedekia 
menahan Nabi Yeremia (Yer. 32:1–5), 
dan Yeremia menubuatkan penawanan 
Zedekia (Yer. 34:2–8, 21). Lehi dan keluar
ganya tinggal di Yerusalem selama ta
hun pertama masa pemerintahan Zedekia 
(1 Ne. 1:4). Semuanya kecuali salah seo
rang putra Zedekia dibunuh; putranya 
Mulek meloloskan diri ke Belahan Bumi  
Sebelah Barat (Yer. 52:10; Omni 1:15;  
Hel. 8:21).

ZefAnYA
Seorang nabi Perjanjian Lama yang hi
dup pada masa pemerintahan Yosia 
(639–608 SM).
Kitab Zefanya: Pasal 1 berbicara tentang 
hari mendatang yang akan dipenuhi de
ngan kemurkaan dan kesusahan. Pasal 
2 memberi petuah kepada bangsa Israel 
untuk mengupayakan kesalehan dan ke
lembutan hati. Pasal 3 menceritakan ten
tang kedatangan kedua, ketika segala 
bangsa akan berhimpun untuk pertem
puran. tuhan, meskipun demikian, akan 
memerintah di tengah mereka.

Zenif
Dalam kitab Mormon, pria yang memim
pin rombongan yang kembali ke tanah 
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Nefi; dia menjadi raja mereka dan me
mimpin mereka dengan saleh (Mosia 
9–10).

ZenoK
Seorang nabi Israel dalam zaman Perjan
jian Lama yang disebutkan hanya dalam 
kitab Mormon.
Bernubuat tentang kematian kristus, 
1 ne. 19:10. Berbicara tentang Putra allah, 
Alma 33:15 (alma 34:7). adalah martir 
bagi kebenaran, Alma 33:17. Bernubuat 
mengenai kedatangan Mesias, hel. 8:20. 

ZenoS
Seorang nabi Israel dalam zaman Per
janjian Lama yang nubuatnubuatnya 
tentang misi kristus ditemukan hanya 
dalam kitab Mormon.
Bernubuat tentang penguburan kristus 
dan tiga hari kegelapan, 1 ne. 19:10, 12. 
Meramalkan pengumpulan Israel, 1 ne. 
19:16. Yakub mengutip perumpamaan 
Zenos tentang pohon zaitun yang terpe
lihara dan yang liar, Yakub 5. Yakub me
maparkan kiasan Zenos, Yakub 6:1–10. 
Mengajarkan mengenai doa dan ibadat, 
Alma 33:3–11. Mengajarkan bahwa pene
busan datang melalui Putra, Alma 34:7. 
Dibunuh karena kesaksiannya yang be
rani, hel. 8:19. Berbicara tentang pemu
lihan orangorang Laman, hel. 15:11. 

Bersaksi tentang kehancuran pada kema
tian kristus, 3 ne. 10:15–16. 

ZeruBABeL
Dalam Perjanjian Lama, ketika koresh 
memberikan izin bagi orangorang Yahudi 
untuk kembali ke Palestina, Zerubabel 
ditetapkan sebagai pembesar atau per
wakilan keluarga rajani Yahudi. Nama 
Persianya adalah Sesbazar (Ezr. 1:8). Dia 
terlibat dalam membangun kembali bait 
suci di Yerusalem (Ezr. 3:2, 8; 5:2).

ZeZroM
Dalam kitab Mormon, ahli hukum di kota 
amoniha. alma dan amulek menge nali 
melalui roh bahwa Zezrom sedang ber
dusta. Dia kemudian diinsafkan pada In
jil kristus (alma 11:21–46; 15:1–12).

ZiPorA. Lihat juga Musa
Dalam Perjanjian Lama, istri Musa dan 
putri dari Yitro (kel. 2:21; 18:2).

ZorAM
Dalam kitab Mormon, hamba Laban 
yang bergabung dengan Nefi dan Lehi 
untuk datang ke tanah terjanjikan (1 Ne. 
4:31–38). karena kesetiaan Zoram, Lehi 
memberkatinya bersama dengan para 
putra Lehi sendiri (2 Ne. 1:30–32). ketu
runannya dikenal sebagai orangorang 
Zoram (Yakub 1:13).



SelekSi dari Terjemahan joSeph SmiTh  
Terhadap alkiTab

berikut adalah penggalan-penggalan yang diseleksi dari Terjemahan joseph Smith ter-
hadap alkitab Versi raja james (TjS). Tuhan mengilhami nabi joseph Smith untuk me-
mulihkan kebenaran pada teks alkitab yang telah hilang atau berubah sejak kata-kata 
yang asli dituliskan. kebenaran yang dipulihkan mengklarifikasi ajaran dan mening-
katkan pemahaman akan tulisan suci. petikan yang diseleksi untuk penuntun akan 
menolong meningkatkan pengertian anda akan tulisan suci terlepas dari ke dalam 
bahasa apa diterjemahkan.

karena Tuhan mengungkapkan kepada joseph kebenaran tertentu yang pernah para 
penulis aslinya dahulu catat, Terjemahan joseph Smith tidak seperti terjemahan alki-
tab yang lain apa pun di dunia. dalam pengertian ini, kata terjemahan digunakan dalam 
cara yang lebih luas dan berbeda daripada biasanya, karena terjemahan joseph lebih 
merupakan wahyu daripada terjemahan harfiah dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. 
Untuk informasi lebih banyak tentang TjS, lihat “Terjemahan joseph Smith (TjS)” pada 
daftar topik menurut abjad dalam penuntun.

ilustrasi berikut memperlihatkan sebuah contoh seleksi dari TjS:

TJS, Matius 4:1, 5–6, 8–9 
(bandingkan dengan matius 4:1, 
5–6, 8–9; perubahan serupa dibuat 
dalam lukas 4:2, 5–11)

(Yesus dituntun oleh Roh, bukan oleh Setan.)
1 kemudian Yesus dituntun oleh roh, 

ke padang belantara, untuk berada ber-
sama allah.

5 kemudian Yesus dibawa ke dalam 
kota yang kudus, dan roh menempatkan-
nya di puncak bait suci.

6 kemudian iblis datang kepada-nya 
dan berkata, jika engkau adalah putra 
allah, campakkanlah diri-mu: karena ter-
tulis, dia akan memberikan para malai-
kat-nya tanggung jawab atas engkau: 
dan dalam tangan mereka, mereka akan 
menopang engkau, agar jangan pada 
waktu kapan pun engkau membenturkan 
kaki-mu terhadap batu.

8 dan kembali, Yesus berada di dalam 
roh, dan membawa-nya ke suatu gunung 
yang amat tinggi, dan memperlihatkan 
kepada-nya semua kerajaan dunia dan 
kemuliaan darinya.

9 dan iblis datang kepada-nya lagi, 
dan berkata, Segala sesuatu ini akan aku 
berikan kepada-mu, jika engkau mau 
menjatuhkan diri dan menyembahku.

ini adalah teks 
sebagaimana 
joseph Smith 
menerjemahkannya.

dalam tanda 
kurung adalah 
rujukan dalam 
alkitab anda yang 
dengannya hendak-
nya anda memban-
dingkan dengan 
terjemahan joseph 
Smith.

pernyataan ini 
menjelaskan 
ajaran apa yang 
diklarifikasi joseph 
Smith dengan 
terjemahannya.

rujukan dengan ke-
tikan tebal ini adalah 
petikan dalam terje-
mahan joseph Smith 
terhadap alkitab raja 
james. karena terje-
mahannya memulih-
kan kata-kata pada 
teks alkitab, nomor-
nomor ayat mungkin 
berbeda dari edisi 
yang anda gunakan.
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TJS, Kejadian 9:10–15 (bandingkan 
dengan Kejadian 9:3–9)

(Manusia akan dianggap bertanggung jawab 
atas pembunuhan dan juga atas pemborosan 
nyawa hewan.)

10 Tetapi, darah semua daging yang 
telah Aku berikan kepadamu untuk ma
kanan, hendaknya ditumpahkan ke atas 
tanah, yang mengambil nyawanya, dan 
darahnya janganlah kamu makan.

11 Dan pastinya, darah janganlah di
tumpahkan, hanya untuk makanan, 
untuk menyelamatkan hidupmu; dan da
rah setiap unggas akan Aku tuntut dari 
tanganmu.

12 Dan barang siapa menumpahkan da
rah manusia, oleh manusia darahnya akan 
ditumpahkan; karena manusia janganlah 
menumpahkan darah manusia.

13 Karena sebuah perintah Aku beri
kan, bahwa saudara setiap orang hendak
nya memelihara hidup manusia, karena 
menurut rupaKu sendiri telah Aku jadi
kan manusia.

14 Dan sebuah perintah Aku berikan 
kepadamu, Kamu berbuah dan beranak
cuculah; hasilkanlah dengan berlimpah
limpah di atas bumi, dan beranakcuculah 
di dalamnya.

15 Dan Allah berfirman kepada Nuh, 
dan kepada para putranya bersamanya, 
mengatakan, Dan Aku, lihatlah, Aku akan 
menegakkan perjanjianKu denganmu, 
yang Aku buat kepada bapamu Henokh, 
mengenai benih keturunanmu setelah 
kamu.

TJS, Kejadian 9:21–25 (bandingkan 
dengan Kejadian 9:16–17)

(Pelangi ditempatkan di langit sebagai peng
ingat tentang perjanjian Allah kepada Henokh 
dan kepada Nuh. Pada zaman terakhir perte
muan umum gereja Anak Sulung [Sion Tuhan 
pada masa Henokh; lihat Musa 7] akan berga
bung dengan yang saleh di bumi.)

21 Dan busur itu akan berada di awan; 
dan Aku akan memandangnya, agar Aku 
boleh mengingat perjanjian yang abadi, 
yang Aku buat kepada bapamu Henokh; 
agar, ketika orangorang akan menaati 

semua perintahKu, Sion akan datang lagi 
ke atas bumi, Kota Henokh yang telah Aku 
angkat bagi diriKu.

22 Dan inilah perjanjianKu yang abadi, 
bahwa ketika anak cucumu akan meme
luk kebenaran, dan memandang ke atas, 
pada waktu itu Sion akan memandang ke 
bawah, dan seluruh langit akan bergun
cang dengan kegembiraan, dan bumi akan 
bergetar dengan sukacita;

23 Dan pertemuan umum gereja Anak 
Sulung akan turun dari surga, dan me
miliki bumi, dan akan memiliki tempat  
sampai akhir itu datang. Dan inilah per
janjianKu yang abadi, yang Aku buat  
dengan bapamu Henokh.

24 Dan busur itu akan berada di awan, 
dan Aku akan menegakkan perjanjianKu 
kepadamu, yang telah Aku buat antara 
Aku dan engkau, untuk setiap makhluk 
hidup yaitu semua daging yang akan ber
ada di atas bumi.

25 Dan Allah berfirman kepada Nuh, 
Inilah lambang perjanjian yang telah Aku 
tegakkan antara Aku dan engkau; untuk 
semua daging yang akan berada di atas 
bumi.

TJS, Kejadian 14:25–40 (bandingkan 
dengan Kejadian 14)

(Pelayanan yang hebat Melkisedek disebutkan; 
kuasa dan berkatberkat Imamat Melkisedek 
diuraikan.)

25 Dan Melkisedek mengangkat suara
nya dan memberkati Abram.

26 Sekarang, Melkisedek adalah se
orang pria beriman, yang mengerjakan 
kebenaran; dan ketika kanakkanak dia 
takut kepada Allah, dan menghentikan 
mulutmulut singa, dan memadamkan 
keganas an api.

27 Dan demikianlah, setelah disetujui 
oleh Allah, dia ditahbiskan sebagai imam 
tinggi menurut tata tertib perjanjian yang 
Allah buat dengan Henokh.

28 Itu adalah menurut tata tertib Putra 
Allah; yang tata tertib itu datang, bukan 
melalui manusia, tidak juga kehendak ma
nusia; tidak juga melalui ayah tidak juga 
ibu; tidak juga melalui awal hari tidak juga 
akhir tahun; tetapi dari Allah;
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29 Dan diserahkan kepada para pria 
melalui panggilan suaraNya sendiri, me
nurut kehendakNya sendiri, kepada se
banyak yang percaya pada namaNya.

30 Karena setelah Allah bersumpah 
kepada Henokh dan kepada benih ketu
runannya dengan sebuah sumpah oleh di
riNya sendiri; bahwa setiap orang yang 
ditahbiskan menurut tata tertib dan pe
manggilan ini akan memiliki kuasa, mela
lui iman, untuk membelah gunung, untuk 
memisahkan laut, untuk mengeringkan 
perairan, untuk membelokkannya dari 
lintasannya;

31 Untuk menghadapi pasukan bangsa 
bangsa, untuk membelah bumi, untuk me
matahkan setiap ikatan, untuk bertahan  
di hadirat Allah; untuk melakukan se
gala sesuatu menurut kehendakNya, 
menurut perintahNya, menundukkan 
pemerintah an dan kekuasaan; dan ini  
melalui kehendak Putra Allah yang ada 
sejak sebelum pelandasan dunia.

32 Dan para pria yang memiliki iman 
ini, yang datang pada tata tertib Allah ini, 
diubah dan diangkat ke dalam surga.

33 Dan sekarang, Melkisedek adalah se
orang imam dari tata tertib ini; oleh karena 
itu dia mendapatkan kedamaian di Salem, 
dan disebut Pangeran damai.

34  Dan rakyatnya menger jakan 
kebenar an, dan mendapatkan surga, dan 
mengupayakan Kota Henokh yang sebe
lumnya telah Allah ambil, memisahkannya  
dari bumi, setelah mencadangkannya  
untuk zaman akhir, atau akhir dunia;

35 Dan telah berkata, dan bersumpah 
dengan sebuah sumpah, bahwa surga dan 
bumi akan melebur bersama; dan para  
putra Allah akan dicobai seolaholah  
dengan api.

36 Dan Melkisedek ini, setelah demi
kian menegakkan kebenaran, disebut raja 
surga oleh rakyatnya, atau, dengan perka
taan lain, Raja damai.

37 Dan dia mengangkat suaranya, 
dan dia memberkati Abram, yang adalah 
imam tinggi, dan penjaga gudang penyim
panan Allah;

38 Dia yang telah Allah tetapkan un

tuk menerima persepuluhan bagi yang 
miskin.

39 Karenanya, Abram membayar kepa
danya sepersepuluh dari segala yang dia 
punyai, dari segala kekayaan yang dia mi
liki, yang telah Allah berikan kepadanya 
lebih daripada apa yang dia butuhkan.

40 Dan terjadilah, bahwa Allah mem
berkati Abram, dan memberikan kepa
danya kekayaan, dan kehormatan, dan 
tanah untuk kepemilikan abadi; menurut 
perjanjian yang telah dia buat, dan menu
rut berkat dengan apa Melkisedek telah 
memberkatinya.

TJS, Kejadian 15:9–12 (bandingkan 
dengan Kejadian 15:1–6)

(Abraham melihat dalam penglihatan Putra 
Allah dan mengetahui tentang kebangkitan.)

9 Dan Abram berkata, Tuhan Allah, ba
gaimana Engkau akan memberiku tanah 
ini untuk warisan abadi?

10 Dan Tuhan berfirman, Walaupun 
engkau mati, namun apakah Aku tidak  
sanggup memberikannya kepadamu?

11 Dan jika engkau mati, namun engkau 
akan memilikinya, karena masanya tiba, 
ketika Putra Manusia akan hidup; tetapi 
bagaimana Dia dapat hidup jika Dia tidak 
mati? Dia mesti lebih dahulu dihidupkan.

12 Dan terjadilah, bahwa Abram 
meman dang ke depan dan melihat masa 
hidup Putra Manusia, dan gembira, dan 
jiwanya menemukan istirahat, dan dia 
percaya kepada Tuhan; dan Tuhan meng
anggapnya baginya sebagai kebenaran.

TJS, Kejadian 17:3–7, 11–12 
(bandingkan dengan Kejadian 
17:3–12)

(Allah menegakkan perjanjian sunat dengan 
Abraham. Tata cara baptisan dan usia ketika 
anakanak menjadi bertanggung jawab di
ungkapkan kepada Abraham.)

3 Dan terjadilah, bahwa Abram ter
sungkur, dan memanggil nama Tuhan.

4 Dan Allah berbincang dengannya, 
memfirmankan, UmatKu telah tersesat 
dari ajaranKu, dan telah tidak menaati 
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tata caraKu, yang Aku berikan kepada le
luhur mereka;

5 Dan mereka telah tidak menepati 
pengurapanKu, dan penguburan, atau 
baptisan dengan apa Aku perintahkan 
mereka;

6 Tetapi telah berpaling dari perintah, 
dan mengambil bagi diri mereka pemba
suhan anakanak, dan darah pemercikan;

7 Dan telah berkata bahwa darah Habel 
yang saleh ditumpahkan bagi dosadosa; 
dan tidak tahu dimana mereka bertang
gung jawab di hadapanKu.

11 Dan Aku akan menegakkan perjan
jian sunat denganmu, dan akan menjadi 
perjanjianKu antara Aku dan engkau, dan 
benih keturunanmu setelah engkau, pada 
angkatanangkatan mereka; agar engkau 
boleh mengetahui selamanya bahwa 
anakanak tidaklah bertanggung jawab 
di hadap anKu sampai mereka berumur  
delapan tahun.

12 Dan engkau hendaknya berusaha 
keras untuk menaati semua perjanjianKu 
dimana Aku membuat perjanjian dengan 
leluhurmu; dan engkau akan menaati pe
rintahperintah yang telah Aku berikan 
kepadamu dengan mulutKu sendiri, dan 
Aku akan menjadi seorang Allah bagimu 
dan benih keturunanmu setelah engkau.

TJS, Kejadian 17:23 (bandingkan 
dengan Kejadian 17:17)

(Abraham bersukacita ketika kelahiran Ishak 
diramalkan.)

23 Kemudian Abraham tersungkur dan 
bersukacita, dan berkata dalam hatinya, 
Akan ada seorang anak lahir kepada dia 
yang berumur seratus tahun, dan Sara 
yang berumur sembilan puluh tahun akan 
melahirkan.

TJS, Kejadian 19:9–15 (bandingkan 
dengan Kejadian 19:5–10)

(Lot melawan kejahatan Sodom.)
9 Dan mereka berkata kepadanya, Mun

dur. Dan mereka marah terhadapnya.
10 Dan mereka berkata di antara me

reka sendiri, Satu orang pria ini datang 
untuk singgah ke antara kita, dan dia akan 

perlu sekarang membuat dirinya untuk 
menjadi hakim; sekarang kita akan mem
perlakukan lebih buruk terhadapnya dari
pada terhadap mereka.

11 Karenanya mereka berkata kepada 
pria itu, Kami akan memiliki para pria 
itu, dan para putrimu juga; dan kami akan 
melakukan terhadap mereka seperti yang 
tampaknya baik bagi kami.

12 Sekarang, ini adalah menurut keja
hatan Sodom.

13 Dan Lot berkata, Lihatlah seka
rang, aku memiliki dua putri yang be
lum dihampiri oleh pria; biarlah aku, aku 
memintamu, memohon kepada saudara
saudaraku agar aku boleh tidak membawa 
mereka kepadamu; dan kamu tidak akan 
melakukan kepada mereka seperti yang 
tampaknya baik di matamu;

14 Karena Allah tidak akan membe
narkan hambaNya dalam hal ini; ka
renanya, biarlah aku memohon kepada 
saudarasaudaraku, sekali ini saja, agar 
kepada para pria ini janganlah kamu me
lakukan apa pun, sehingga mereka boleh 
memiliki kedamaian di dalam rumahku; 
karena, oleh karena itulah mereka datang 
di bawah bayangan atapku.

15 Dan mereka marah terhadap Lot 
dan datang mendekat untuk membongkar 
pintu, tetapi para malaikat Allah, yang 
adalah orang kudus, mengulurkan tangan 
mereka dan menarik Lot ke dalam rumah 
ke arah mereka, dan menutup pintu.

TJS, Kejadian 48:5–11 (bandingkan 
dengan Kejadian 48:5–6)

(Benih keturunan Yusuf akan menjadi para  
pemimpin dalam pengumpulan Israel pada  
zaman akhir.)

5 Dan sekarang, dari dua putramu, 
Efra im dan Manasye, yang lahir bagimu 
di tanah Mesir, sebelum aku datang kepa
damu ke Mesir; lihatlah, mereka adalah 
milikku, dan Allah leluhurku akan mem
berkati mereka; bahkan seperti Ruben dan 
Simeon mereka akan diberkati, karena  
mereka adalah milikku; karenanya  
mereka akan disebut menurut namaku. 
(Oleh karena itu mereka disebut Israel.)

6 Dan anakanakmu yang engkau 
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peranakkan setelah mereka, akan men
jadi milikmu, dan akan disebut menu
rut nama saudarasaudara mereka dalam 
warisan mereka, di dalam suku; oleh ka
rena itu mereka disebut suku Manasye 
dan Efraim.

7 Dan Yakub berkata kepada Yusuf, Ke
tika Allah leluhurku menampakkan diri 
kepadaku di Lus, di tanah Kanaan; Dia 
bersumpah kepadaku, bahwa Dia akan 
memberikan kepadaku, dan kepada be
nih keturunanku, tanah untuk kepemili
kan abadi.

8 Oleh karena itu, hai putraku, Dia telah 
memberkatiku dalam mengangkat engkau 
untuk menjadi hamba bagiku, dalam me
nyelamatkan keluargaku dari kematian;

9 Dalam membebaskan orangorang ku, 
saudarasaudaramu, dari  bencana  
kelaparan yang parah di tanah itu; kare
nanya Allah leluhurmu akan memberkati  
engkau, dan buah keturunan dari aurat mu, 
bahwa mereka akan diberkati melebihi  
saudarasaudaramu, dan melebihi  
keluarga ayahmu;

10 Karena engkau telah berjaya, dan 
keluarga ayahmu telah membungkukkan 
diri kepadamu, bahkan seperti diperlihat
kan kepadamu, sebelum engkau dijual ke 
Mesir oleh tangan saudarasaudaramu; 
karenanya saudarasaudaramu akan 
mem bungkukkan diri kepadamu, dari  
angkatan ke angkatan, kepada buah  
keturunan dari auratmu selamanya;

11 Karena engkau akan menjadi  
suatu terang bagi bangsaku, untuk mem
bebaskan mereka pada masa penawanan 
mereka, dari perbudakan; dan untuk 
mem bawa keselamatan kepada mereka, 
ketika mereka sepenuhnya membungkuk
kan diri di bawah dosa.

TJS, Kejadian 50:24–38 (bandingkan 
dengan Kejadian 50:24–26; lihat 
juga 2 Nefi 3)

(Musa, Harun, dan Joseph Smith semuanya 
disebut dalam nubuat Yusuf di Mesir ini. Juga, 
Yusuf bernubuat bahwa Kitab Mormon akan 
menjadi pasangan bagi catatan Yehuda.)

24 Dan Yusuf berkata kepada saudara
saudaranya, aku mati, dan pergi kepada 

leluhurku; dan aku pergi ke kuburku de
ngan sukacita. Allah dari ayahku Yakub 
besertamu, untuk membebaskanmu dari  
kesengsaraan pada masa perbudakan
mu; karena Tuhan telah mengunjungiku,  
dan aku telah mendapatkan sebuah jan
ji dari Tuhan, bahwa dari buah keturunan 
aurat ku, Tuhan Allah akan mengangkat 
suatu cabang yang benar dari auratku; 
dan bagimu, yang telah ayahku Yakub 
namai Israel, seorang nabi; (bukan Me
sias yang dinamai Silo;) dan nabi ini akan 
membebaskan bangsaku dari Mesir pada 
masa perbudakanmu.

25 Dan akan terjadi bahwa mereka 
akan diceraiberaikan lagi; dan suatu ca
bang akan dipatahkan, dan akan dibawa 
ke suatu negeri yang jauh; walaupun de
mikian mereka akan diingat dalam per
janjianperjanjian Tuhan, ketika Mesias 
datang; karena Dia akan dinyatakan ke
pada mereka pada zaman akhir, di dalam 
Roh kuasa; dan akan membawa mereka 
keluar dari kegelapan menuju terang; ke
luar dari kegelapan yang tersembunyi, 
dan keluar dari penawanan ke kebebasan.

26 Seorang pelihat akan Tuhan Allahku 
angkat, yang akan menjadi pelihat pilihan 
bagi buah keturunan dari auratku.

27 Demikianlah firman Tuhan Allah 
le luhurku kepadaku, Seorang pelihat 
pilih an akan Aku angkat dari buah ketu
runan auratmu, dan dia akan dijunjung 
tinggi di antara buah keturunan dari  
auratmu; dan kepadanya akan Aku be
rikan perintah agar dia akan melakukan  
pekerjaan bagi buah keturunan dari  
auratmu, saudarasaudaranya.

28 Dan dia akan membawa mereka 
pada pengetahuan tentang perjanjian
perjanjian yang telah Aku buat dengan 
leluhurmu; dan dia akan melakukan  
peker jaan apa pun yang akan Aku  
perintahkan kepadanya.

29 Dan Aku akan menjadikannya besar 
di mataKu, karena dia akan melakukan 
pekerjaanKu; dan dia akan menjadi besar 
seperti dia yang telah Aku firmankan akan 
Aku angkat bagimu, untuk membebaskan 
umatKu, hai bani Israel, keluar dari tanah 
Mesir; karena seorang pelihat akan Aku 
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angkat untuk membebaskan umatKu ke
luar dari tanah Mesir; dan dia akan dina
mai Musa. Dan dengan nama ini dia akan 
mengetahui bahwa dia adalah bagian dari 
keluargamu; karena dia akan diasuh oleh 
putri raja, dan akan disebut putranya.

30 Dan lagi, seorang pelihat akan Aku 
angkat dari buah keturunan dari auratmu, 
dan kepadanya akan Aku berikan kuasa 
untuk menampilkan firmanKu kepada 
benih keturunan dari auratmu; dan tidak 
untuk penampilan firmanKu saja, firman 
Tuhan, tetapi juga untuk diyakinkannya 
mereka tentang firmanKu, yang akan te
lah menyebar luas ke antara mereka pada 
zaman terakhir;

31 Karenanya buah keturunan dari 
aurat mu akan menulis, dan buah keturunan  
dari aurat Yehuda akan menulis; dan apa  
yang akan ditulis oleh buah keturunan dari  
auratmu, dan juga apa yang akan ditulis  
oleh buah keturunan dari aurat Yehuda,  
akan tumbuh bersama untuk dikacaukan
nya ajaran palsu, dan diredamnya perse
lisihan, dan ditegakkannya kedamaian di 
antara buah keturunan dari auratmu, dan 
dibawanya mereka pada suatu pengeta
huan tentang leluhur mere ka pada zaman 
akhir; dan juga pada pengetahuan tentang 
perjanjianperjanjianKu, firman Tuhan.

32 Dan dari kelemahan dia akan dija
dikan kuat, pada masa itu ketika peker
jaanKu akan menyebar luas ke antara 
seluruh umatKu, yang akan memulihkan 
mereka, yang adalah bani Israel, pada za
man terakhir.

33 Dan pelihat itu akan Aku berkati, 
dan mereka yang berupaya untuk meng
hancurkannya akan dibungkam; karena 
janji ini Aku berikan kepadamu; karena 
Aku akan mengingatmu dari angkatan ke 
angkatan; dan namanya akan disebut Yu
suf, dan itu akan menurut nama ayahnya; 
dan dia akan seperti kamu; karena apa 
yang akan Tuhan tampilkan melalui ta
nganNya akan membawa umatKu pada 
keselamatan.

34 Dan Tuhan bersumpah kepada Yusuf  
bahwa Dia akan memelihara benih  
keturunannya selamanya, memfirman
kan, Aku akan mengangkat Musa, dan 

sebatang tongkat akan ada di tangan
nya, dan dia akan berkumpul bersama 
umatKu, dan dia akan menuntun mereka 
bagaikan sekawanan domba, dan dia akan 
menghantam perairan Laut Merah dengan 
tongkatnya.

35 Dan dia akan memiliki pertimbang an, 
dan akan menuliskan firman Tuhan. Dan 
dia tidak akan berbicara banyak kata, ka
rena Aku akan menulis kepadanya hu
kumKu dengan jari tanganKu sendiri. 
Dan Aku akan menunjuk seorang juru bi
cara baginya, dan namanya akan disebut 
Harun.

36 Dan itu akan terjadi kepadamu pada  
zaman terakhir juga, bahkan seperti yang  
telah Aku sumpahkan. Oleh karena itu,  
Yusuf berkata kepada saudarasaudara
nya, Allah pastilah akan mengunjungimu, 
dan membawamu keluar dari tanah ini, 
ke tanah yang Dia sumpahkan kepada 
Abraham, dan kepada Ishak, dan kepada 
Yakub.

37 Dan Yusuf mengukuhkan banyak 
hal lain kepada saudarasaudaranya, dan 
mengambil sumpah dari anakanak Israel, 
mengatakan kepada mereka, Allah pasti
lah akan mengunjungimu, dan kamu akan 
membawa tulangtulangku dari sini.

38 Demikianlah Yusuf mati ketika dia 
berumur seratus dan sepuluh tahun; dan 
mereka membalsamnya, dan mereka me
nempatkannya di dalam sebuah peti 
jenazah di Mesir; dan dia ditahan dari pe
nguburan oleh anakanak Israel, agar dia 
boleh dibawa dan dibaringkan di dalam 
liang kubur bersama ayahnya. Dan demi
kianlah mereka mengingat sumpah yang 
mereka sumpahkan kepadanya.

TJS, Keluaran 4:21 (bandingkan 
dengan Keluaran 4:21; 7:3, 13; 
9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8, 17; 
Ulangan 2:30)

(Tuhan tidak bertanggung jawab atas kekeras an 
hati Firaun. Lihat juga TJS, Keluaran 7:3, 13;  
9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8, 17; tiap  
rujukan, bilamana secara benar diterjemahkan, 
memperlihatkan bahwa Firaun mengeraskan 
hatinya sendiri.)

21 Dan Tuhan berfirman kepada Musa, 
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Ketika engkau pergi untuk kembali ke Me
sir, pastikanlah bahwa engkau melakukan 
segala keajaiban itu di hadapan Firaun, 
yang telah Aku taruh dalam tanganmu, 
dan Aku akan menjadikan engkau berha
sil; tetapi Firaun akan mengeraskan ha
tinya, dan dia tidak akan membiarkan 
orangorang itu pergi.

TJS, Keluaran 18:1 (bandingkan 
dengan Keluaran 18:1)

(Yitro adalah imam tinggi.)

1 Ketika Yitro, imam tinggi di Midian, 
ayah mertua Musa, mendengar tentang  
segala yang telah Allah lakukan bagi  
Musa, dan bagi Israel umatNya, dan  
bah wa Tuhan telah membawa Israel  
keluar dari Mesir;

TJS, Keluaran 22:18 (bandingkan 
dengan Keluaran 22:18)

(Pembunuh tidak akan hidup.)

18 Janganlah engkau membiarkan pem
bunuh untuk hidup.

TJS, Keluaran 33:20, 23 (bandingkan 
dengan Keluaran 33:20, 23)

(Tidak ada orang yang penuh dosa dapat meli
hat muka Allah dan hidup.)

20 Dan Dia berfirman kepada Musa, 
Engkau tidak dapat melihat mukaKu pada 
waktu ini, agar jangan amarahKu tersulut 
terhadapmu juga, dan Aku meng hancurkan 
engkau, dan bangsamu; karena tidak akan  
ada seorang pun di antara mereka melihat 
Ku pada waktu ini, dan hidup, karena  
mereka amat penuh dosa. Dan tidak ada 
orang yang penuh dosa telah pada waktu 
kapan pun, tidak juga akan ada orang yang 
penuh dosa pada waktu kapan pun, akan 
melihat mukaKu dan hidup.

23 Dan Aku akan menyingkirkan ta
nganKu, dan engkau akan melihat bagian 
belakangKu, tetapi mukaKu tidak akan 
terlihat, sebagaimana pada waktu yang 
lain; karena Aku marah terhadap umatKu 
Israel.

TJS, Keluaran 34:1–2, 14 (bandingkan 
dengan Keluaran 34:1–2, 14; Ajaran 
dan Perjanjian 84:21–26)

(Perangkat loh yang kedua yang diberikan ke
pada Musa memuat hukum yang lebih rendah 
daripada perangkat pertama.)

1 Dan Tuhan berfirman kepada Musa, 
Belahlah engkau dua loh batu yang lain,  
seperti yang pertama, dan Aku akan me
nulis ke atasnya juga, firman dari hukum,  
menurut seperti yang tertulis pada yang 
pertama di atas lohloh yang engkau 
pecah kan; tetapi itu tidak akan menurut 
yang pertama, karena Aku akan meng
ambil imamat dari tengah mereka; oleh 
karena itu tata tertib kudusKu, dan tata 
caratata cara darinya, tidak akan menda
hului mereka; karena hadiratKu tidak 
akan pergi di tengah mereka, agar jangan 
Aku menghancurkan mereka.

2 Tetapi Aku akan memberi kepada me
reka hukum seperti pada yang pertama, 
tetapi itu akan menurut hukum dari pe
rintah badani; karena Aku telah bersum
pah dalam kemurkaanKu, bahwa mereka 
tidak akan masuk ke hadiratKu, ke dalam 
peristirahatanKu, pada masa pengemba
raan mereka. Oleh karena itu lakukanlah 
seperti yang telah Aku perintahkan ke
padamu, dan siaplah pada pagi hari, dan 
naiklah pada pagi hari ke Gunung Sinai, 
dan tunjukkanlah dirimu di sana kepa
daKu, di atas puncak gunung.
(Yehova adalah satu nama yang dengannya 
orangorang Perjanjian Lama mengenal Tuhan 
Yesus Kristus.)

14 Karena janganlah engkau menyem
bah allah lain; karena Tuhan, yang nama
Nya adalah Yehova, adalah seorang Allah 
yang cemburu.

TJS, Ulangan 10:2 (bandingkan 
dengan Ulangan 10:2)

(Di atas perangkat loh yang pertama Allah 
meng ungkapkan perjanjian imamat kudus 
yang abadi.)

2 Dan Aku akan menulis di atas lohloh 
itu firman yang ada pada lohloh pertama, 
yang engkau pecahkan, kecuali firman 
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perjanjian imamat kudus yang abadi, dan 
engkau hendaknya menaruhnya di da
lam tabut.

TJS, 1 Samuel 16:14–16, 23 
(bandingkan dengan 1 Samuel 
16:14–16, 23; perubahan serupa 
dibuat terhadap 1 Samuel 18:10 
dan 19:9)

(Roh jahat yang datang ke atas diri Saul bu
kanlah dari Tuhan.)

14 Tetapi Roh Tuhan pergi dari Saul, 
dan roh jahat yang bukan dari Tuhan 
menyusahkannya.

15 Dan para hamba Saul berkata kepa
danya, Lihatlah sekarang, roh jahat yang 
bukan dari Allah menyusahkan engkau.

16 Biarlah tuan kami sekarang meme
rintahkan para hambamu, yang berada di 
hadapanmu, untuk mencari orang, yang 
adalah pemain harpa yang piawai; dan 
akan terjadi, ketika roh jahat, yang bukan 
dari Allah, berada di atas dirimu, maka dia 
akan main dengan tangannya, dan engkau 
akan baikbaik saja.

23 Dan terjadilah, ketika roh jahat, yang 
bukan dari Allah, berada di atas diri Saul, 
maka Daud mengambil harpa, dan main 
dengan tangannya; sehingga Saul disegar
kan, dan baikbaik saja, dan roh jahat itu 
pergi darinya.

TJS, 2 Samuel 12:13 (bandingkan 
dengan 2 Samuel 12:13)

(Dosa Daud yang memilukan tidaklah dising
kirkan oleh Allah.)

13 Dan Daud berkata kepada Natan, 
aku telah berdosa terhadap Tuhan. Dan 
Natan berkata kepada Daud, Tuhan juga 
belum menyingkirkan dosamu sehingga 
engkau tidak akan mati.

TJS, 2 Tawarikh 18:22 (bandingkan 
dengan 2 Tawarikh 18:22)

(Tuhan tidak menaruh roh dusta ke dalam mu
lut para nabi.)

22 Sekarang, oleh karena itu, lihatlah, 
Tuhan telah menemukan roh dusta dalam 

mulut para nabimu ini, dan Tuhan telah 
berfirman yang jahat terhadapmu.

TJS, Mazmur 14:1–7 (bandingkan 
dengan Mazmur 14:1–7)

(Pemazmur  bersukac i ta  a tas  zaman 
pemulihan.)

1 Yang bodoh telah berkata dalam ha
tinya, Tidak ada seorang pun yang telah 
melihat Allah. Karena Dia tidak memper
lihatkan diriNya kepada kita, oleh karena 
itu tidak ada Allah. Lihatlah, mereka bu
suk; mereka telah melakukan pekerjaan 
yang keji, dan tak seorang pun dari me
reka melakukan yang baik.

2 Karena Tuhan memandang ke bawah 
dari surga ke atas anakanak manusia, 
dan melalui suaraNya berfirman kepada 
ham baNya, Carilah kamu di antara anak
anak manusia, untuk memastikan jika ada 
seseorang yang mengerti Allah. Dan dia 
membuka mulutnya kepada Tuhan, dan 
berkata, Lihatlah, semua orang ini yang 
berkata mereka adalah milikMu.

3 Tuhan menjawab dan berfirman, Me
reka semuanya tersesat, mereka bersama
sama menjadi kotor, engkau dapat melihat 
tak seorang pun dari mereka yang sedang 
melakukan yang baik, tidak, tidak satu 
pun.

4 Semua yang mereka miliki sebagai  
pengajar mereka adalah pekerja kedur
hakaan, dan tidak ada pengetahuan pada 
mereka. Mereka adalah mereka yang  
melahap umatKu. Mereka makan roti dan 
tidak meminta kepada Tuhan.

5 Mereka berada dalam ketakutan yang 
besar, karena Allah berdiam pada angkat an 
yang saleh. Dia adalah nasihat bagi yang 
miskin, karena mereka malu akan yang  
jahat, dan melarikan diri kepada Tuhan, 
untuk perlindungan mereka.

6 Mereka malu akan nasihat dari 
yang miskin karena Tuhan adalah 
perlindungannya.

7 Ah, seandainya saja Sion ditegakkan 
dari surga, keselamatan Israel. Ya Tuhan, 
kapankah akan Engkau tegakkan Sion?  
Ket ika  Tuhan membawa kembal i 
penawan an umatNya, Yakub akan bersu
kacita, Israel akan gembira.
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TJS, Mazmur 24:7–10 (bandingkan 
dengan Mazmur 24)

(Mazmur ini memasyhurkan kedatangan ke
dua Kristus.)

7 Angkatlah kepalamu, hai kamu 
angkatanangkatan Yakub; dan terangkat
lah kamu; dan Tuhan kuat dan perkasa; 
Tuhan yang perkasa dalam pertempuran, 
yang adalah Raja kemuliaan, akan mene
gakkanmu selamanya.

8 Dan Dia akan menggulung langit; dan 
akan turun untuk menebus umatNya; un
tuk menjadikanmu suatu nama abadi; un
tuk menegakkanmu di atas batu karang 
abadiNya.

9 Angkatlah kepalamu, hai kamu 
angkatanangkatan Yakub; angkatlah ke
palamu, kamu angkatanangkatan abadi, 
dan Tuhan semesta alam, raja segala raja;

10 Bahkan raja kemuliaan akan datang 
kepadamu; dan akan menebus umatNya, 
dan akan menegakkan mereka dalam ke
salehan. Sela.

TJS, Mazmur 109:4 (bandingkan 
dengan Mazmur 109:4)

(Kita mesti berdoa untuk lawan kita.)
4 Dan, terlepas dari kasihku, mereka 

adalah lawanku; namun aku akan melan
jutkan dalam doa bagi mereka.

TJS, Yesaya 42:19–23 (bandingkan 
dengan Yesaya 42:19–22)

(Tuhan akan mengutus hambaNya kepada 
mereka yang buta.)

19 Karena Aku akan mengutus ham
baKu kepadamu yang buta; ya, seorang 
utusan untuk membuka mata orang yang 
buta, dan menyembuhkan telinga orang 
yang tuli;

20 Dan mereka akan dijadikan sem
purna terlepas dari kebutaan mereka, jika 
mereka akan menyimak utusan itu, ha
mba Tuhan.

21 Engkau adalah suatu umat, me
lihat banyak hal, tetapi engkau tidak  
mencamkan; membuka telinga untuk men
dengar, tetapi engkau tidak mendengar.

22 Tuhan tidak terlalu berkenan dengan 

umat yang demikian, tetapi demi kebenar
anNya Dia akan mengembangkan hu
kum dan menjadikannya terhormat.

23 Engkau adalah suatu umat yang di
rampok dan dijarah; musuhmu, semua 
dari mereka, telah menjerat engkau di  
dalam lubang, dan mereka telah me
nyembunyikan engkau di dalam rumah  
tahanan; mereka telah menangkap engkau 
untuk rampasan, dan tak seorang pun 
membebas kan; untuk jarahan, dan tak  
seorang pun berkata, Pulihkan.

TJS, Yeremia 26:13 (bandingkan 
dengan Yeremia 26:13)

(Tuhan tidak bertobat; manusia bertobat.)

13 Oleh karena itu sekarang, perbaikilah 
jalanmu dan perbuatanmu, dan patuhilah 
suara Tuhan Allahmu, dan bertobatlah, 
dan Tuhan akan memalingkan yang jahat 
yang telah Dia nyatakan terhadapmu.

TJS, Amos 7:3 (bandingkan dengan 
Amos 7:3)

(Tuhan tidak bertobat; manusia bertobat.)

3 Dan Tuhan berfirman, mengenai Ya
kub, Yakub akan bertobat untuk ini, oleh 
karena itu Aku tidak akan sepenuhnya 
menghancurkannya, firman Tuhan.

TJS, Matius 3:24–26 (bandingkan 
dengan Matius 2:23)

(Masa muda dan masa kanakkanak Yesus 
diuraikan.)

24 Dan terjadilah bahwa Yesus tumbuh 
bersama saudarasaudaraNya, dan men
jadi kuat, dan menunggununggu Tuhan 
untuk datangnya waktu pelayananNya.

25 Dan Dia melayani di bawah Bapa 
Nya, dan Dia berfirman tidak seperti 
orang lain, tidak juga Dia dapat diajar; ka
rena Dia tidak membutuhkan bahwa siapa 
pun mesti mengajarNya.

26 Dan setelah bertahuntahun, jam pe
layananNya semakin dekat.
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TJS, Matius 3:43–46 (bandingkan 
dengan Matius 3:15–17)

(Yesus dibaptis oleh Yohanes melalui 
pencelupan.)

43 Dan Yesus, menjawab, berfirman ke
padanya, Biarkanlah Aku dibaptis oleh 
engkau, karena demikianlah itu menjadi
kan kita menggenapi segala kebenaran. 
Kemudian dia membiarkanNya.

44 Dan Yohanes turun ke dalam air dan 
membaptisNya.

45 Dan Yesus ketika Dia dibaptis, naik 
dengan segera keluar dari air; dan Yoha
nes melihat, dan tengoklah, surga dibu
kakan baginya, dan dia melihat Roh Allah 
turun seperti seekor burung merpati dan 
hinggap di atas diri Yesus.

46 Dan tengoklah, dia mendengar suara 
dari surga, memfirmankan, Inilah Putra 
terkasihKu, kepada siapa Aku sangat ber
kenan. Dengarlah kamu kepadaNya.

TJS, Matius 4:1, 5–6, 8–9 
(bandingkan dengan Matius 4:1, 
5–6, 8–9; perubahan serupa dibuat 
dalam Lukas 4:2, 5–11)

(Yesus dituntun oleh Roh, bukan oleh Setan.)
1 Kemudian Yesus dituntun oleh Roh, 

ke padang belantara, untuk berada ber
sama Allah.

5 Kemudian Yesus dibawa ke dalam 
kota yang kudus, dan Roh menempatkan
Nya di puncak bait suci.

6 Kemudian iblis datang kepadaNya 
dan berkata, Jika Engkau adalah Putra 
Allah, campakkanlah diriMu: karena ter
tulis, Dia akan memberikan para malai
katNya tanggung jawab atas Engkau: dan 
dalam tangan mereka, mereka akan meno
pang Engkau, agar jangan pada waktu ka
pan pun Engkau membenturkan kakiMu 
terhadap batu.

8 Dan kembali, Yesus berada di dalam 
Roh, dan membawaNya ke suatu gunung 
yang amat tinggi, dan memperlihatkan ke
padaNya semua kerajaan dunia dan ke
muliaan darinya.

9 Dan iblis datang kepadaNya lagi, 
dan berkata, Segala sesuatu ini akan aku 

berikan kepadaMu, jika Engkau mau 
menjatuhkan diri dan menyembahku.

TJS, Matius 4:11 (bandingkan dengan 
Matius 4:11)

(Yesus mengutus para malaikat untuk me
layani Yohanes Pembaptis.)

11 Dan sekarang, Yesus tahu bahwa Yo
hanes dicampakkan ke dalam tahanan, dan 
Dia mengutus para malaikat, dan, lihatlah, 
mereka datang dan melayani baginya.

TJS, Matius 4:18 (bandingkan 
dengan Matius 4:19)

(Para nabi Perjanjian Lama berbicara tentang 
Yesus.)

18 Dan Dia berfirman kepada mereka, 
Aku adalah Dia tentang siapa ditulis oleh 
para nabi; ikutlah Aku, dan Aku akan 
menjadikanmu penjala manusia.

TJS, Matius 4:22 (bandingkan 
dengan Matius 4:23)

(Yesus menyembuhkan orang di antara mereka 
yang percaya pada namaNya.)

22 Dan Yesus berkelana ke seluruh Ga
lilea mengajar di dalam sinagogesina
goge mereka, dan mengkhotbahkan Injil 
kerajaan; dan menyembuhkan segala ma
cam penyakit, dan segala macam penyakit 
di antara orangorang yang percaya pada 
namaNya.

TJS, Matius 6:14 (bandingkan 
dengan Matius 6:13; perubahan 
serupa dibuat dalam Lukas 11:4)

(Tuhan tidak menuntun kita ke dalam 
godaan.)

14 Dan janganlah membiarkan kami di
tuntun ke dalam godaan, tetapi bebaskan
lah kami dari yang jahat.

TJS, Matius 6:22 (bandingkan 
dengan Matius 6:22)

(Jika pandangan kita tunggal pada kemuliaan 
Allah, seluruh tubuh kita akan dipenuhi de
ngan terang.)

22 Terang tubuh adalah mata; jika oleh 
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karena itu pandanganmu tunggal pada 
kemuliaan Allah, seluruh tubuhmu akan 
penuh dengan terang.

TJS, Matius 6:38 (bandingkan 
dengan Matius 6:33)

(Kita mesti berupaya lebih dahulu untuk mem
bangun kerajaan Allah.)

38 Karenanya, janganlah mengupaya
kan apa yang dari dunia ini tetapi ber
upayalah kamu lebih dahulu untuk 
membangun kerajaan Allah, dan untuk 
menegakkan kebenaranNya, dan segala 
sesuatu ini akan ditambahkan bagimu.

TJS, Matius 7:1–2 (bandingkan 
dengan Matius 7:1–2)

(Janganlah menghakimi dengan tidak benar.)
1 Sekarang, inilah firman yang Yesus 

ajarkan kepada para muridNya agar me
reka hendaknya katakan kepada orang
orang.

2 Janganlah menghakimi dengan ti
dak benar, agar kamu tidak dihakimi; te
tapi hakimilah dengan penghakiman yang 
benar.

TJS, Matius 7:9–11 (bandingkan 
dengan Matius 7:6)

(Janganlah berbagi misterimisteri kerajaan 
dengan dunia.)

9 Pergilah kamu ke dunia, mengata
kan kepada semua orang, Bertobatlah, ka
rena kerajaan surga telah datang dekat 
kepadamu.

10 Dan misterimisteri kerajaan akan 
kamu simpan dalam dirimu; karena tidak
lah pantas memberikan apa yang kudus 
pada anjing; tidak juga kamu melempar
kan mutiaramu pada babi, agar jangan itu 
memijakmijaknya di bawah kakinya.

11 Karena dunia tidak dapat mene
rima apa yang kamu, dirimu sendiri, tidak 
sang gup tanggung; karenanya janganlah 
kamu memberikan mutiaramu kepada 
mereka, agar jangan mereka berbalik lagi 
dan mengoyakmu.

TJS, Matius 9:18–21 (Ini adalah teks 
yang dipulihkan oleh Nabi Joseph 

Smith; disisipkan di antara Matius 
9:15 dan Matius 9:16)

(Yesus menolak baptisan orang Farisi; Dia 
mem berikan hukum Musa.)

18 Kemudian berkatalah orangorang 
Farisi kepadaNya, Mengapa kamu tidak 
mau menerima kami dengan baptis an 
kami, melihat kami menaati seluruh 
hukum?

19 Tetapi Yesus berfirman kepada me
reka, Kamu tidak menaati hukum. Jika 
kamu telah menaati hukum, kamu akan 
menerimaKu, karena Aku adalah Dia 
yang memberikan hukum itu.

20  Aku t idak mener imamu de
ngan baptisanmu, karena itu tidak 
menguntungkan mu apa pun.

21 Karena ketika apa yang baru datang, 
yang lama siap untuk disingkirkan.

TJS, Matius 16:25–26 (bandingkan 
dengan Matius 16:24)

(Arti dari ungkapan “memikul salib Yesus” 
adalah menolak kefasikan.)

25 Pada waktu itu berfirmanlah Yesus 
kepada para muridNya, Jika siapa pun 
mau datang mendapatiKu, biarlah dia 
menolak dari dirinya, dan memikul sa
libnya dan mengikutiKu.

26 Dan sekarang, bagi seseorang untuk 
memikul salibnya, adalah untuk menolak 
dari dirinya akan segala kefasikan, dan se
tiap nafsu duniawi, dan menaati perintah
perintahKu.

TJS, Matius 17:10–14 (bandingkan 
dengan Matius 17:11–13)

(Dua Elias akan datang—satu untuk memper
siapkan dan satu untuk memulihkan.)

10 Dan Yesus menjawab dan berfirman 
kepada mereka, Elias benarbenar akan  
lebih dahulu datang, dan memulihkan  
segala sesuatu, seperti yang telah para 
nabi tuliskan.

11 Dan lagi Aku berfirman kepadamu 
bahwa Elias telah datang, mengenai siapa 
dituliskan, Lihatlah, Aku akan meng utus 
utusanKu, dan dia akan mempersiapkan 
jalan sebelum Aku; dan mereka tidak 
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mengenalnya, dan telah melakukan kepa
danya, apa pun yang mereka inginkan.

12 Demikian juga Putra Manusia akan 
menderita oleh mereka.

13 Tetapi Aku berfirman kepadamu, 
Siapakah Elias? Lihatlah, inilah Elias, yang 
Aku utus untuk mempersiapkan jalan se
belum Aku.

14 Kemudian para murid mengerti 
bah wa Dia berfirman kepada mereka ten
tang Yohanes Pembaptis, dan juga tentang 
yang lain yang akan datang dan memulih
kan segala sesuatu, seperti yang dituliskan 
oleh para nabi.

TJS, Matius 18:11 (bandingkan 
dengan Matius 18:11; lihat juga 
Moroni 8)

(Anakanak kecil tidak perlu pertobatan.)
11 Karena Putra Manusia datang un

tuk menyelamatkan apa yang tersesat, dan  
untuk  memanggi l  pendosa  pada 
pertobat an; tetapi anakanak kecil ini  
tidak perlu pertobatan, dan Aku akan  
menyelamatkan mereka.

TJS, Matius 19:13 (bandingkan 
dengan Matius 19:13)

(Anakanak kecil akan diselamatkan.)
13 Kemudian ada dibawa kepadaNya 

anakanak kecil, agar Dia akan menaruh 
tanganNya ke atas diri mereka dan ber
doa. Dan para murid menghardik mereka, 
mengatakan, Tidak perlu, karena Yesus  
telah berfirman, Yang demikian akan 
diselamatkan.

TJS, Matius 21:33 (bandingkan 
dengan Matius 21:32–33)

(Orang mesti bertobat sebelum dia dapat per
caya kepada Kristus.)

33 Karena dia yang tidak memercayai 
Yohanes mengenaiKu, tidak dapat me
mercayaiKu, kecuali dia lebih dahulu 
bertobat.

TJS, Matius 21:47–56 (bandingkan 
dengan Matius 21:45–46)

(Yesus memaklumkan bahwa Dia adalah batu 

penjuru utama. Injil ditawarkan kepada ora
ngorang Yahudi dan kemudian kepada ora
ngorang bukan Israel. Yang jahat akan 
dihancurkan ketika Yesus kembali.)

47 Dan ketika para imam kepala dan 
orang Farisi telah mendengar perumpa
maanNya, mereka merasa bahwa Dia ber
firman tentang mereka.

48 Dan mereka berkata di antara me
reka sendiri, Akankah orang ini berpikir 
bahwa Dia seorang diri dapat merusak ke
rajaan yang besar ini? Dan mereka marah 
terhadapNya.

49 Tetapi ketika mereka berupaya un
tuk menjamahNya, mereka takut kepada 
khalayak ramai, karena mereka mendapat 
tahu bahwa khalayak ramai menganggap
Nya sebagai nabi.

50 Dan sekarang, para muridNya da
tang kepadaNya, dan Yesus berfirman 
kepada mereka, Takjubkah kamu pada fir
man tentang perumpamaan yang Aku fir
mankan kepada mereka?

51 Sesungguhnya, Aku berfirman kepa
damu, Aku adalah batu, dan orangorang 
jahat itu menolakKu.

52 Aku adalah kepala penjuru. Orang
orang Yahudi ini akan menyerangKu, dan 
akan diremukkan.

53 Dan kerajaan Allah akan diambil 
dari mereka, dan akan diberikan kepada 
suatu bangsa yang menghasilkan buah
buah darinya; (artinya orangorang bu
kan Israel.)

54 Karenanya, ke atas siapa pun batu 
ini akan jatuh, itu akan menggilingnya 
menjadi bubuk.

55 Dan ketika Tuan oleh karena itu dari 
kebun anggur datang, Dia akan menghan
curkan orangorang yang sengsara, yang 
jahat itu, dan akan menyewakan lagi ke
bun anggurNya kepada para penggarap 
lain, bahkan pada zaman terakhir, yang 
akan memberikanNya buahbuah pada 
musimnya.

56 Dan kemudian mengertilah mereka 
perumpamaan yang Dia firmankan ke
pada mereka, bahwa orangorang bukan 
Israel akan dihancurkan juga, ketika Tu
han akan turun dari surga untuk meme
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rintah di kebun anggurNya, yang adalah 
bumi dan penghuninya.

TJS, Matius 23:6 (bandingkan 
dengan Matius 23:9)

(Dia yang berada di dalam surga adalah Pen
cipta kita.)

6 Dan janganlah menyebut seorang 
pun penciptamu di atas bumi, atau Bapa 
surgawimu; karena satulah pencipta dan 
Bapa surgawimu, bahkan Dia yang berada 
di dalam surga.

TJS, Matius 26:22, 24–25 
(bandingkan dengan Matius 26:26–
29; TJS, Markus 14:20–25)

(Yesus memberlakukan sakramen.)
22 Dan sewaktu mereka sedang ma

kan, Yesus mengambil roti dan memecah
mecahkannya, dan memberkatinya, dan 
mem berikan kepada para muridNya, dan 
berfirman, Ambillah, makanlah; ini adalah 
sebagai ingatan akan tubuhKu yang Aku 
berikan sebagai tebusan bagimu.

24 Karena ini adalah sebagai ingatan 
akan darah perjanjianKu yang baru, yang 
ditumpahkan bagi sebanyak yang akan 
percaya pada namaKu, untuk pengampu
nan akan dosadosa mereka.

25 Dan Aku memberi kepadamu suatu 
perintah, agar kamu hendaknya berusaha 
keras untuk melakukan apa yang telah 
kamu lihat Aku lakukan, dan memberi
kan kesaksian tentang Aku bahkan sam
pai akhir.

TJS, Matius 27:3–6 (bandingkan 
dengan Matius 27:3–5; Kisah Para 
Rasul 1:18)

(Kematian Yudas diuraikan.)
3 Kemudian Yudas, yang telah meng

khianatiNya, ketika dia melihat bahwa 
Dia dihukum, bertobatlah dia, dan mem
bawa kembali tiga puluh keping perak  
kepada para imam kepala dan penatua,

4 Mengatakan, aku telah berdosa di
mana aku telah mengkhianati darah yang 
tak berdosa.

5 Dan mereka berkata kepadanya, Apa 

urusannya dengan kami? Engkau urus 
sen diri mengenainya; dosadosamu ber
ada di atas dirimu.

6 Dan dia melemparkan kepingkeping 
perak itu di dalam bait suci, dan berang
kat, dan pergi, dan menggantung dirinya 
sendiri pada sebatang pohon. Dan dengan 
segera dia jatuh, dan isi perutnya terburai 
keluar, dan dia mati.

TJS, Markus 9:3 (bandingkan dengan 
Markus 9:4)

(Yohanes Pembaptis berada di Gunung Per
ubahan Rupa.)

3 Dan di sana tampaklah bagi mereka 
Elias bersama Musa, atau dengan perka
taan lain, Yohanes Pembaptis dan Musa; 
dan mereka sedang berbincang dengan 
Yesus.

TJS, Markus 9:40–48 (bandingkan 
dengan Markus 9:43–48)

(Memotong tangan atau kaki yang bersalah 
dibandingkan dengan menyisihkan persahabat
 an yang bisa menuntun orang tersesat.)

40 Oleh karena itu, jika tanganmu me
nyebabkan engkau bersalah, potonglah 
itu; atau jika saudaramu bersalah terha
dap engkau dan tidak mengakui dan tidak 
meninggalkannya, dia akan disingkirkan. 
Adalah lebih baik bagimu untuk masuk ke 
dalam hidup buntung, daripada memiliki 
dua tangan, pergi ke dalam neraka.

41 Karena adalah lebih baik bagimu un
tuk masuk ke dalam hidup tanpa sauda
ramu, daripada bagimu dan saudaramu 
dicampakkan ke dalam neraka; ke dalam 
api yang tidak pernah akan terpadamkan, 
di mana ulatnya tidak mati, dan apinya  
tidak terpadamkan.

42 Dan lagi, jika kakimu menyebabkan 
engkau bersalah, potonglah itu; karena dia 
yang adalah patokanmu, menurut siapa 
engkau berjalan, jika dia menjadi pelang
gar, dia akan disingkirkan.

43 Adalah lebih baik bagimu, untuk 
masuk pincang ke dalam hidup, daripada 
memiliki dua kaki dicampakkan ke dalam  
neraka; ke dalam api yang tidak akan  
pernah terpadamkan.
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44 Oleh karena itu, biarlah setiap orang 
bertahan atau jatuh, melalui dirinya sen
diri, dan tidak demi yang lain; atau tidak 
memercayai yang lain.

45 Carilah dari BapaKu, dan itu akan 
terjadi pada saat yang tepat itu apa yang 
akan kamu minta, jika kamu meminta da
lam iman, memercayai bahwa kamu akan 
menerima.

46 Dan jika matamu yang melihat ba
gimu, dia yang ditetapkan mengawasi 
engkau untuk memperlihatkan kepadamu 
terang, menjadi pelanggar dan bersalah 
terhadapmu, cabutlah dia.

47 Adalah lebih baik bagimu untuk ma
suk ke dalam kerajaan Allah, dengan satu 
mata, daripada memiliki dua mata dicam
pakkan ke dalam api neraka.

48 Karena adalah lebih baik bahwa di
rimu diselamatkan, daripada dicampak
kan ke dalam neraka bersama saudaramu, 
di mana ulatnya tidak mati, dan di mana 
apinya tidak terpadamkan.

TJS, Markus 12:32 (bandingkan 
dengan Markus 12:27)

(Allah bukanlah seorang Allah atas yang mati, 
karena Dia membangkitkan yang mati dari 
kubur mereka.)

32 Dia bukanlah oleh karena itu Allah 
atas yang mati, tetapi Allah atas yang 
hidup; karena Dia membangkitkan me
reka keluar dari kubur mereka. Kamu oleh 
karena itu teramat khilaf.

TJS, Markus 14:20–25 (bandingkan 
dengan Markus 14:22–25; TJS, 
Matius 26:22, 24–25)

(Yesus memberlakukan sakramen.)
20 Dan sewaktu mereka makan, Yesus 

mengambil roti dan memberkatinya, dan 
memecahmecahkan, dan memberikan ke
pada mereka, dan berfirman, Ambillah ini, 
dan makanlah.

21 Lihatlah, ini adalah untuk kamu la
kukan sebagai ingatan akan tubuhKu; ka
rena sesering kamu melakukan ini kamu 
akan mengingat jam ini ketika Aku berada 
bersamamu.

22 Dan Dia mengambil cawan, dan 

ketika Dia telah berterima kasih, Dia mem
berikannya kepada mereka; dan mereka 
semua minum darinya.

23 Dan Dia berfirman kepada mereka, 
Ini adalah sebagai ingatan akan darahKu 
yang ditumpahkan bagi banyak orang, 
dan perjanjian yang baru yang Aku beri
kan kepadamu; karena tentang Aku kamu 
akan memberikan kesaksian kepada selu
ruh dunia.

24 Dan sesering kamu melakukan tata 
cara ini, kamu akan mengingatKu pada 
jam ini ketika Aku berada bersamamu 
dan minum bersamamu dari cawan ini, 
bahkan yang terakhir kalinya dalam 
pelayananKu.

25 Sesungguhnya Aku berfirman kepa
damu, Tentang ini kamu hendaknya mem
berikan kesaksian; karena Aku tidak akan 
lagi minum dari buah anggur bersamamu, 
sampai hari itu ketika Aku meminumnya 
baru di dalam kerajaan Allah.

TJS, Markus 14:36–38 (bandingkan 
dengan Markus 14:32–34)

(Di Getsemani, bahkan beberapa dari Dua Be
las tidak sepenuhnya memahami peran Yesus 
sebagai Mesias.)

36 Dan mereka datang ke tempat yang 
disebut Getsemani, yang adalah sebuah ta
man; dan para murid mulai menjadi amat 
gelisah, dan menjadi sangat berat, dan me
ngeluh dalam hati mereka, bertanyatanya 
apakah ini adalah Mesias.

37 Dan Yesus mengetahui hati mereka, 
berfirman kepada para muridNya, Du
duklah kamu di sini, sementara Aku akan 
berdoa.

38 Dan Dia membawa bersamaNya,  
Petrus, dan Yakobus, dan Yohanes, dan  
menghardik mereka, dan berfirman  
kepada mereka, JiwaKu amatlah penuh  
dukacita, bahkan sampai kematian;  
tinggallah kamu di sini dan berjagalah.

TJS, Markus 16:3–6 (bandingkan 
dengan Markus 16:4–7; perubahan 
serupa dibuat dalam Matius 
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28:2–8; bandingkan dengan Lukas 
24:2–4)

(Dua malaikat memberi salam kepada para wa
nita di makam Juruselamat.)

3 Tetapi ketika mereka memandang, 
mereka melihat bahwa batu itu digulir
kan, (karena itu sangat besar,) dan dua 
malaikat duduk di atasnya, berpakaian 
dalam pakaian putih yang panjang; dan 
mereka ketakutan.

4 Tetapi para malaikat itu berkata ke
pada mereka, Janganlah takut; kamu 
mencari Yesus dari Nazaret, yang disa
libkan; Dia telah bangkit; Dia tidak berada 
di sini; lihatlah tempat di mana mereka 
membaringkanNya;

5 Dan pergilah kamu, beritahulah para 
muridNya dan Petrus, bahwa Dia pergi 
sebelum kamu ke Galilea; di sana kamu 
akan lihat Dia seperti yang Dia firmankan 
kepadamu.

6 Dan mereka, masuk ke dalam 
kubur an, melihat tempat di mana mereka 
membaringkan Yesus.

TJS, Lukas 1:8 (bandingkan dengan 
Lukas 1:8)

(Zakharias, ayah Yohanes Pembaptis, sedang 
melaksanakan kewajiban keimamatan.)

8 Dan sementara dia melaksanakan ja
batan imam di hadapan Allah, menurut 
tata tertib keimamatannya,

TJS, Lukas 2:46 (bandingkan dengan 
Lukas 2:46)

(Para alim ulama di dalam bait suci sedang 
mendengarkan Yesus dan mengajukan kepada
Nya pertanyaan.)

46 Dan terjadilah, setelah tiga hari me
reka menemukanNya di dalam bait suci, 
sedang duduk di tengah para alim ulama, 
dan mereka sedang mendengar Dia, dan 
mengajukan kepadaNya pertanyaan.

TJS, Lukas 3:4–11 (bandingkan 
dengan Lukas 3:4–6)

(Kristus akan datang untuk menggenapi 
nubuat, mengambil dosadosa, membawa ke
selamatan, dan menjadi terang, dan Dia akan 

datang pada hari kekuasaan dan kegenapan 
zaman.)

4 Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi 
Esayas; dan inilah perkataan itu, mengata
kan, Suara orang yang berseru di padang 
belantara, Persiapkanlah kamu jalan Tu
han, dan jadikanlah jalanNya lurus.

5 Karena lihatlah, dan tengoklah, Dia 
akan datang, seperti yang tertulis dalam 
kitab para nabi, untuk mengambil dosa
dosa dunia, dan untuk membawa kesela
matan kepada bangsabangsa kafir, untuk 
mengumpulkan bersama mereka yang ter
sesat, yang adalah kawanan domba Israel;

6 Ya, bahkan yang terserak dan yang se
ngsara; dan juga untuk mempersiapkan 
jalan, dan menjadikan mungkin pengkhot
bahan Injil kepada orangorang bukan 
Israel;

7 Dan menjadi terang bagi semua yang 
duduk dalam kegelapan, ke bagian pa
ling jauh di bumi; untuk mendatangkan 
kebang kitan dari yang mati, dan untuk 
naik ke tempat yang tinggi, untuk berdiam 
pada sisi kanan Bapa,

8 Sampai kegenapan zaman, dan hu
kum dan kesaksiannya akan dimeteraikan, 
dan kuncikunci kerajaan akan diserahkan 
lagi kepada Bapa;

9 Untuk melaksanakan keadilan ke
pada semua orang; untuk turun dalam 
penghakiman ke atas semua orang, dan 
untuk meyakinkan semua yang fasik akan 
perbuatan fasik mereka, yang telah me
reka perbuat; dan semua ini terjadi pada 
hari ketika Dia akan datang;

10 Karena itu adalah hari kekuasaan; 
ya, setiap lembah akan dipenuhi, dan se
tiap gunung dan bukit akan dijadikan 
ren dah; yang berlikuliku akan dijadikan  
lurus, dan jalanjalan yang kasar akan  
dijadikan mulus;

11 Dan semua daging akan melihat  
keselamatan dari Allah.

TJS, Lukas 11:53 (bandingkan 
dengan Lukas 11:52)

(Kegenapan tulisan suci adalah kunci 
pengetahuan.)

53 Celakalah kamu, para ahli hukum 
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Taurat! Karena kamu telah mengambil 
kunci pengetahuan, kegenapan tulisan 
suci; kamu sendiri tidak masuk ke dalam 
kerajaan; dan mereka yang sedang masuk 
ke dalamnya, kamu rintangi.

TJS, Lukas 12:9–12 (bandingkan 
dengan Lukas 12:9–10)

(Penghujatan terhadap Roh Kudus tidak akan 
diampuni.)

9 Tetapi dia yang menyangkalKu di 
hadapan orangorang, akan disangkal di 
hadapan para malaikat Allah.

10 Sekarang, para muridNya tahu 
bahwa Dia memfirmankan ini, karena 
mereka telah berbicara yang jahat terha
dapNya di hadapan orangorang; karena 
mereka takut untuk mengakuiNya di ha
dapan orangorang.

11 Dan mereka bertukar pikiran di an
tara diri mereka, mengatakan, Dia me
ngetahui hati kita, dan Dia berfirman bagi 
kecaman kita, dan kita tidak akan diam
puni. Tetapi Dia menjawab mereka, dan 
berfirman kepada mereka,

12 Barang siapa akan mengucapkan 
suatu kata menentang Anak Manusia, dan 
bertobat, akan diampuni baginya; tetapi 
bagi dia yang menghujat terhadap Roh 
Kudus, tidak akan diampuni baginya.

TJS, Lukas 12:41–57 (bandingkan 
dengan Lukas 12:38–48)

(Kita mesti selalu siap untuk kedatangan 
Tuhan.)

41 Karena, lihatlah, Dia datang pada 
kurun waktu pertama pada malam hari, 
dan Dia akan juga datang pada kurun  
waktu kedua, dan lagi Dia akan datang 
pada kurun waktu ketiga.

42 Dan sesungguhnya Aku berfirman 
kepadamu, Dia telah datang, seperti yang 
tertulis tentang Dia; dan lagi ketika Dia 
akan datang pada kurun waktu kedua, 
atau datang pada kurun waktu ketiga, 
diberkatilah para hamba itu ketika Dia 
datang, yang akan Dia dapati melakukan 
demikian;

43 Karena Tuan para hamba itu akan 
merapikan pakaianNya sendiri, dan 

menjadikan mereka untuk duduk makan, 
dan akan tampil dan melayani mereka.

44 Dan sekarang, sesungguhnya Aku 
memfirmankan halhal ini kepadamu, 
agar kamu boleh mengetahui ini, bahwa 
kedatangan Tuhan adalah seperti pencuri 
pada malam hari.

45 Dan adalah seperti seorang pria yang 
adalah tuan rumah, yang, jika dia tidak 
menjaga harta bendanya, pencuri datang 
pada suatu jam yang tidak dia sadari, dan 
mengambil harta bendanya, dan mem
bagikannya di antara rekanrekannya.

46 Dan mereka berkata di antara me
reka sendiri, Jika pemilik rumah yang baik 
telah tahu jam berapa pencuri akan datang, 
dia akan berjaga, dan tidak mem biarkan 
rumahnya dibongkar dan hilangnya harta 
bendanya.

47 Dan Dia berfirman kepada mereka, 
Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, 
jadilah kamu oleh karena itu siap juga; ka
rena Putra Manusia datang pada jam yang 
tidak kamu pikirkan.

48 Kemudian Petrus berkata kepada
Nya, Tuhan, apakah Engkau firmankan 
perumpamaan ini kepada kami, atau ke
pada semuanya?

49 Dan Tuhan berfirman, Aku berfir
man kepada mereka yang akan Tuhan ja
dikan penguasa atas rumah tanggaNya, 
untuk memberikan anakanakNya bagian 
makanan mereka pada masa yang tepat.

50 Dan mereka berkata, Siapakah jika 
begitu adalah hamba yang setia dan bi
jak itu?

51 Dan Tuhan berfirman kepada me
reka, Itu adalah hamba yang berjaga, un
tuk memberikan bagian makanannya 
pada masa yang tepat.

52 Diberkatilah hamba itu yang akan 
Tuhannya dapati, ketika Dia datang, mela
kukan demikian.

53 Tentang suatu kebenaran Aku fir
mankan kepadamu, bahwa Dia akan men
jadikannya penguasa atas segala yang Dia 
miliki.

54 Tetapi hamba yang jahat adalah 
dia yang tidak didapati berjaga. Dan jika  
hamba itu tidak didapati berjaga, dia akan 
berkata dalam hatinya, Tuanku menunda 
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kedatanganNya; dan akan mulai me
mukuli hamba lakilaki, dan hamba pe
rempuan, dan makan, dan minum, dan 
menjadi mabuk.

55 Tuan hamba itu akan datang pada 
suatu hari yang tidak dia nantikan, dan 
pada suatu jam ketika dia tidak menya
dari, dan akan menebasnya, dan akan me
netapkan kepadanya bagiannya bersama 
yang tidak percaya.

56 Dan hamba itu yang mengetahui ke
hendak Tuannya, dan tidak bersiap bagi 
kedatangan Tuannya, tidak juga melaku
kan menurut kehendakNya, akan dipu
kul dengan banyak lecutan.

57 Tetapi dia yang tidak mengetahui 
kehendak Tuannya, dan berbuat apa yang 
layak untuk lecutan, akan dipukul de
ngan beberapa lecutan. Karena kepada 
siapa pun banyak diberi, darinya akan ba
nyak dituntut; dan kepada siapa Tuhan te
lah memercayakan banyak, darinya orang 
akan meminta lebih banyak.

TJS, Lukas 16:16–23 (bandingkan 
dengan Lukas 16:16–18)

(Yesus menyediakan konteks untuk perumpa
maan tentang orang kaya dan Lazarus.)

16 Dan mereka berkata kepadaNya, 
Kami memiliki hukum, dan para nabi; 
tetapi perihal orang ini kami tidak mau 
menerimaNya untuk menjadi penguasa 
kami; karena Dia membuat diriNya men
jadi hakim atas diri kami.

17 Kemudian berfirmanlah Yesus kepada 
mereka, Hukum dan para nabi bersak si  
tentang Aku; ya, dan semua nabi yang  
telah menulis, bahkan sampai Yohanes,  
telah meramalkan tentang harihari ini.

18 Sejak waktu itu, kerajaan Allah di
khotbahkan, dan setiap orang yang men
cari kebenaran mendesak ke dalamnya.

19 Dan adalah lebih mudah bagi langit  
dan bumi berlalu, daripada bagi satu nok
tah hukum gagal.

20 Dan mengapa kamu mengajarkan 
hukum, dan menyangkal apa yang ter
tulis; dan mengecam Dia yang telah Bapa 
utus untuk menggenapi hukum, agar 
kamu boleh semuanya ditebus?

21 Hai orangorang bodoh! karena 

kamu telah berkata dalam hatimu, Tidak 
ada Allah. Dan kamu menyimpangkan 
jalan yang benar; dan kerajaan surga 
men derita kekerasan olehmu; dan kamu 
menganiaya yang lembut hati; dan da
lam kekerasanmu kamu berupaya untuk 
menghancurkan kerajaan; dan kamu me
nangkap anakanak kerajaan dengan ke
kuatan. Celakalah kamu, kamu pezina!

22 Dan mereka mencaci makiNya lagi, 
marah karena firman itu, bahwa mereka 
adalah pezina.

23 Tetapi Dia melanjutkan, memfirman
kan, Barang siapa menceraikan istrinya, 
dan menikahi yang lain, berbuat zina; dan 
barang siapa menikahi dia yang dicerai
kan dari suaminya, berbuat zina. Sesu
ngguhnya Aku berfirman kepadamu, Aku 
akan mempersamakanmu dengan pria 
kaya itu.

TJS, Lukas 17:21 (bandingkan 
dengan Lukas 17:20–21)

(Kerajaan Allah telah datang.)
21 Tidak juga akan mereka katakan, Te

ngoklah, di sini! atau, Tengoklah, di sana! 
Karena, lihatlah, kerajaan Allah telah da
tang kepadamu.

TJS, Lukas 17:36–40 (bandingkan 
dengan Lukas 17:37)

(Yesus menjelaskan sebuah perumpamaan pe
rihal pengumpulan orang saleh.)

36 Dan mereka menjawab dan berkata 
kepadaNya, Ke mana, Tuhan, mereka 
akan dibawa?

37 Dan Dia berfirman kepada mereka, 
Di mana pun tubuhtubuh itu dikum
pulkan; atau, dengan perkataan lain, di 
mana pun para orang suci dikumpulkan, 
ke sanalah burungburung nasar akan di
kumpulkan bersama; atau, ke sanalah si
sanya akan dikumpulkan bersama.

38 Ini Dia firmankan, menandakan pe
ngumpulan para orang suciNya; dan 
tentang para malaikat yang turun dan 
mengumpulkan sisanya kepada mereka; 
yang satu dari tempat tidur, dan yang lain 
dari penggilingan, dan yang lain dari la
dang, di mana pun Dia inginkan.
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39 Karena sesungguhnya akan ada la
ngit yang baru, dan suatu bumi yang baru, 
di mana berdiam kebenaran.

40 Dan tidak akan ada sesuatu yang 
tidak bersih; karena bumi akan menjadi 
tua, bahkan seperti sehelai pakaian, se
telah menjadi busuk, karenanya itu akan 
lenyap, dan tumpuan kaki itu tetap diku
duskan, dibersihkan dari segala dosa.

TJS, Lukas 18:27 (bandingkan 
dengan Lukas 18:27)

(Percaya pada kekayaan mencegah seseorang 
dari memasuki kerajaan Allah.)

27 Dan Dia berfirman kepada mereka, 
Tidaklah mungkin bagi mereka yang per
caya pada kekayaan, untuk masuk ke 
dalam kerajaan Allah; tetapi dia yang me
ninggalkan apa yang dari dunia ini, ada
lah mungkin melalui Allah, bahwa dia 
akan masuk ke dalamnya.

TJS, Lukas 21:24–26 (bandingkan 
dengan Lukas 21:24–26)

(Yesus menjelaskan tandatanda kedatangan
Nya.)

24 Sekarang, halhal ini Dia firmankan 
kepada mereka, mengenai penghancuran 
Yerusalem. Dan kemudian para murid
Nya bertanya kepadaNya, mengatakan, 
Majikan, beritahulah kami mengenai 
kedatanganMu?

25 Dan Dia menjawab mereka, dan 
ber firman, Pada angkatan yang di da
lamnya zaman orangorang bukan Israel 
akan digenapi, akan ada tandatanda pada  
matahari, dan pada bulan, dan pada bin
tangbintang; dan di atas bumi kemasygul
 an bangsabangsa dengan kebingungan,  
bagaikan laut dan ombak mengaum. Bumi 
juga akan disusahkan, dan perairan dari 
samudra raya;

26 Hati orangorang menciut karena 
rasa takut, dan karena mewaspadai hal
hal itu yang akan datang ke atas bumi. Ka
rena kekuatan langit akan diguncangkan.

TJS, Lukas 21:32 (bandingkan 
dengan Lukas 21:32)

(Semuanya akan digenapi ketika zaman orang
orang bukan Israel digenapi.)

32 Sesungguhnya Aku berfirman ke
padamu, angkatan ini, angkatan ketika 
zaman orangorang bukan Israel dige
napi, tidak akan berlalu sampai semua
nya digenapi.

TJS, Lukas 23:35 (bandingkan 
dengan Lukas 23:34)

(Yesus memohon pengampunan bagi serdadu 
Roma yang menyalibkanNya.)

35 Pada waktu itu berfirmanlah Ye
sus, Bapa, ampunilah mereka; karena me
reka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 
(Artinya serdadu yang menyalibkanNya,) 
dan mereka membagibagi pakaianNya 
dan melempar undi.

TJS, Yohanes 1:1–34 (bandingkan 
dengan Yohanes 1:1–34)

(Injil Yesus Kristus telah dikhotbahkan sejak 
awal. Satu Elias [Yohanes Pembaptis] akan 
mempersiapkan jalan bagi Kristus, dan Elias 
yang lain [Kristus] akan memulihkan segala 
sesuatu.)

1 Pada awalnya Injil dikhotbahkan me
lalui Putra. Dan Injil adalah firman, dan 
firman itu ada bersama Putra, dan Putra 
berada bersama Allah, dan Putra adalah 
dari Allah.

2 Orang yang sama pada awalnya ber
ada bersama Allah.

3 Segala sesuatu dijadikan olehNya; 
dan tanpa Dia tidak ada apa pun yang  
dijadikan, yang dijadikan.

4 Di dalam Dia ada Injil, dan Injil ada
lah kehidupan, dan kehidupan adalah te
rang manusia;

5 Dan terang itu bersinar di dunia, dan 
dunia tidak mengenalinya.

6 Ada seorang pria diutus dari Allah, 
yang namanya adalah Yohanes.

7 Orang yang sama datang ke dunia 
sebagai saksi, untuk memberikan kesak
sian tentang terang itu, untuk memberi
kan kesaksian tentang Injil melalui Putra, 
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kepada semua orang, agar melaluinya  
orangorang boleh percaya.

8 Dia bukanlah terang itu, tetapi datang 
untuk memberikan kesaksian tentang te
rang itu,

9 Yang adalah terang yang sejati, yang 
menerangi setiap orang yang datang ke 
dunia;

10 Bahkan Putra Allah. Dia yang ber ada 
di dunia, dan dunia dijadikan olehNya, 
dan dunia tidak mengenalNya.

11 Dia datang kepada umat milikNya, 
dan umat milikNya tidak menerima
Nya.

12 Tetapi sebanyak yang menerima
Nya, kepada mereka Dia memberikan 
kuasa untuk menjadi putra Allah; hanya 
kepada mereka yang percaya pada nama
Nya.

13 Dia lahir, bukan melalui darah, ti
dak juga melalui kehendak daging, tidak 
juga melalui kehendak manusia, tetapi 
dari Allah.

14 Dan Firman yang sama dijadikan 
daging, dan berdiam di antara kita, dan 
kita melihat kemuliaanNya, kemuliaan 
seperti Anak Tunggal Bapa, penuh dengan 
kasih karunia dan kebenaran.

15 Yohanes memberikan kesaksian ten
tang Dia, dan berseru, mengatakan, Ini
lah Dia tentang siapa aku berbicara; Dia 
yang datang setelah aku, adalah lebih diis
timewakan daripadaku; karena Dia ada 
sebelum aku.

16 Karena pada awalnya adalah Fir
man, bahkan Putra, yang dijadikan da
ging, dan diutus kepada kita melalui 
kehendak Bapa. Dan sebanyak yang per
caya pada namaNya akan menerima ke
genapanNya. Dan kegenapanNya telah 
kita semua terima, bahkan kebakaan dan 
kehidupan kekal, melalui kasih karunia
Nya.

17 Karena hukum diberikan melalui 
Musa, tetapi kehidupan dan kebenaran 
datang melalui Yesus Kristus.

18 Karena hukum itu adalah menurut 
perintah badani, pada pelaksanaan ke
matian; tetapi Injil adalah menurut kuasa 
suatu kehidupan tanpa akhir, melalui  

Yesus Kristus, Putra Tunggal, yang berada 
di dada Bapa.

19 Dan tak seorang pun telah melihat  
Allah pada waktu kapan pun, kecuali 
dia telah memberikan kesaksian tentang 
Put ra; karena kecuali melalui Dia tak  
seorang pun dapat diselamatkan.

20 Dan inilah catatan Yohanes, ke
tika orangorang Yahudi mengutus para 
imam dan orangorang Lewi dari Yeru
salem, untuk bertanya kepadanya; Siapa
kah engkau?

21 Dan dia mengakui, dan tidak me
nyangkal bahwa dia adalah Elias; tetapi 
mengakui, mengatakan; aku bukanlah 
Kristus.

22 Dan mereka bertanya kepada
nya, mengatakan; Bagaimana jika begitu 
engkau adalah Elias? Dan dia berkata, aku 
bukanlah Elias itu yang akan memulihkan 
segala sesuatu. Dan mereka bertanya ke
padanya, mengatakan, Apakah engkau 
nabi itu? Dan dia menjawab, Bukan.

23 Kemudian berkatalah mereka kepa
danya, Siapakah engkau? agar kami bo
leh memberikan jawaban kepada mereka 
yang mengutus kami. Apa yang engkau 
katakan tentang dirimu?

24 Dia berkata, aku adalah suara orang  
yang berseru di padang belantara, Jadikan
lah lurus jalan Tuhan, seperti yang dika
takan Nabi Esayas.

25 Dan mereka yang diutus adalah 
orang Farisi.

26 Dan mereka bertanya kepadanya, 
dan berkata kepadanya; Mengapa engkau 
membaptis jika begitu, jika engkau bu
kan Kristus, tidak juga Elias yang akan 
memulihkan segala sesuatu, tidak juga 
nabi itu?

27 Yohanes menjawab mereka, me
ngatakan; aku membaptis dengan air, te
tapi ada orang di antara kamu, yang tidak 
kamu kenal;

28 Dia adalah tentang siapa aku mem
berikan kesaksian. Dia adalah nabi itu, 
bahkan Elias, yang, datang setelah aku, 
lebih diistimewakan daripadaku, yang 
tali kasutNya pun aku tidak layak un
tuk lepaskan, atau yang tempatnya aku ti
dak sanggup untuk isi; karena Dia akan 
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membaptis, bukan hanya dengan air, te
tapi dengan api, dan dengan Roh Kudus.

29 Hari berikutnya Yohanes melihat  
Yesus datang kepadanya, dan berkata;  
Lihat lah Anak Domba Allah, yang  
mengambil dosa dunia!

30 Dan Yohanes memberikan kesaksian 
tentang Dia kepada orangorang, menga
takan, Inilah Dia tentang siapa aku ber
kata; Setelah aku datanglah orang yang 
lebih diistimewakan daripadaku; karena 
Dia ada sebelum aku, dan aku mengenal
Nya, dan bahwa Dia akan dinyatakan ke
pada Israel; oleh karena itu aku datang 
membaptis dengan air.

31 Dan Yohanes memberikan kesak
sian, mengatakan; Ketika Dia dibaptis 
oleh ku, aku melihat Roh turun dari surga 
seperti seekor burung merpati, dan tinggal 
di atasNya.

32 Dan aku mengenaliNya; karena 
dia yang mengutusku untuk membaptis 
dengan air, orang yang sama berfirman 
kepadaku; Kepada siapa engkau akan me
lihat Roh turun, dan tinggal di atas diri
Nya, orang yang sama adalah Dia yang 
membaptis dengan Roh Kudus.

33 Dan aku melihat, dan memberikan 
kesaksian bahwa inilah Putra Allah.

34 Halhal ini dilakukan di Betabara, di 
seberang Yordan, di mana Yohanes sedang 
membaptis.

TJS, Yohanes 1:42 (bandingkan 
dengan Yohanes 1:42)

(Kefas berarti “pelihat” atau “batu.”)
42 Dan dia membawanya kepada Yesus. 

Dan ketika Yesus melihatnya, Dia berfir
man, Engkau adalah Simon, putra Yonas, 
engkau akan dinamai Kefas, yang adalah, 
melalui penafsiran, pelihat, atau batu. Dan 
mereka adalah penjala ikan. Dan mereka 
dengan segera meninggalkan segalanya, 
dan mengikuti Yesus.

TJS, Yohanes 4:1–4 (bandingkan 
dengan Yohanes 4:1–2)

(Yesus melaksanakan baptisan.)
1 Ketika oleh karena itu orangorang 

Farisi telah mendengar bahwa Yesus 

menjadikan dan membaptis lebih banyak 
murid daripada Yohanes,

2 Mereka mengupayakan dengan le
bih tekun beberapa cara agar mereka bo
leh menghukumNya sampai mati; karena 
banyak orang menerima Yohanes seba
gai nabi, tetapi mereka tidak percaya ke
pada Yesus.

3 Sekarang, Tuhan mengetahui ini, wa
laupun Dia sendiri tidak membaptis demi
kian banyak seperti para muridNya;

4 Karena Dia membiarkan mereka untuk 
sebuah contoh, saling mengistimewakan.

TJS, Yohanes 4:26 (bandingkan 
dengan Yohanes 4:24)

(Allah telah menjanjikan RohNya kepada 
orang percaya yang sejati.)

26 Karena bagi yang demikian telah 
Allah janjikan RohNya. Dan mereka yang 
menyembahNya, mestilah menyembah 
dalam roh dan dalam kebenaran.

TJS, Yohanes 13:8–10 (bandingkan 
dengan Yohanes 13:8–10)

(Yesus membasuh kaki para Rasul.)
8 Petrus berkata kepadaNya, Engkau 

tidak perlu membasuh kakiku. Yesus 
menjawabnya, Jika Aku tidak membasuh 
engkau, engkau tidak memiliki bagian 
bersamaKu.

9 Simon Petrus berkata kepadaNya, 
Tuhan, bukan kakiku saja, tetapi juga ta
nganku dan kepalaku.

10 Yesus berfirman kepadanya, Dia 
yang telah membasuh tangannya dan ke
palanya, tidak perlu selain membasuh ka
kinya, tetapi adalah bersih setiap bagian 
kecilnya; dan kamu adalah bersih, tetapi 
tidak seluruhnya. Sekarang, ini adalah ke
biasaan orang Yahudi di bawah hukum 
mereka; karenanya, Yesus melakukan ini 
agar hukum boleh digenapi.

TJS, Yohanes 14:30 (bandingkan 
dengan Yohanes 14:30)

(Pangeran kegelapan, atau Setan, adalah dari 
dunia ini.)

30 Setelah ini Aku tidak akan berbincang 
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banyak denganmu; karena pangeran kege
lapan, yang adalah dari dunia ini, datang, 
tetapi tidak memiliki kuasa atas diriKu, 
tetapi dia memiliki kuasa atas dirimu.

TJS, Kisah Para Rasul 9:7 
(bandingkan dengan Kisah Para 
Rasul 9:7; Kisah Para Rasul 22:9)

(Mereka yang bersama Paulus pada keinsafan
nya melihat cahaya, tetapi mereka tidak men
dengar suara atau melihat Tuhan.)

7 Dan mereka yang sedang melakukan 
perjalanan bersamanya tentunya melihat 
cahaya itu, dan takut; tetapi mereka ti
dak mendengar suara Dia yang berfirman 
kepadanya.

TJS, Roma 4:16 (bandingkan dengan 
Roma 4:16)

(Baik iman maupun pekerjaan, melalui kasih 
karunia, adalah perlu bagi keselamatan.)

16 Oleh karena itu kamu dibenarkan 
melalui iman dan pekerjaan, melalui ka
sih karunia, supaya janji itu boleh pasti 
kepada seluruh benih keturunan; bukan 
saja kepada mereka yang memiliki hu
kum, tetapi juga kepada mereka yang me
miliki iman Abraham; yang adalah bapa 
kita semua,

TJS, Roma 7:5–27 (bandingkan 
dengan Roma 7:5–25)

(Kristus memiliki kuasa untuk mengubah jiwa 
orang.)

5 Karena ketika kita berada dalam da
ging, hawa nafsu dosa, yang tidak menu
rut hukum, bekerja dalam anggota tubuh 
kita untuk menghasilkan buah menuju 
kematian.

6 Tetapi sekarang, kita dibebaskan dari 
hukum dimana kita dikekang, mati ter
hadap hukum, agar kita hendaknya me
layani dalam pembaruan roh, dan bukan 
dalam keusangan huruf.

7 Apa yang akan kita katakan jika be
gitu? Apakah hukum itu dosa? Semoga 
Allah mencegahnya. Tidak, aku tidak me
ngenal dosa, tetapi melalui hukum; karena 
aku tidak mengenal nafsu, kecuali hukum 

telah mengatakan, Janganlah engkau 
mendambakan.

8 Tetapi dosa, mengambil kesempatan 
melalui perintah, mendatangkan dalam 
diriku segala macam gairah. Karena tanpa 
hukum dosa mati.

9 Karena dahulunya aku hidup tanpa 
pelanggaran hukum, tetapi ketika perin
tah Kristus datang, dosa pulih, dan aku 
mati.

10 Dan ketika aku tidak memercayai  
perintah Kristus yang datang, yang ditetap
kan pada kehidupan, aku mendapatinya 
 menghukumku pada kematian.

11 Karena dosa, mengambil kesempat an, 
menyangkal perintah, dan menipuku; dan 
olehnya aku terbunuh.

12 Walaupun demikian, aku mendapati 
hukum adalah kudus, dan perintah adalah 
kudus, dan adil, dan baik.

13 Apakah jika begitu apa yang baik 
menjadikan kematian bagiku? Semoga 
Allah mencegahnya. Tetapi dosa, agar itu 
boleh tampak sebagai dosa melalui apa 
yang adalah kebaikan yang mengerjakan 
kematian dalam diriku; agar dosa, melalui 
perintah, boleh menjadi amat penuh dosa.

14 Karena kita tahu bahwa perintah itu 
adalah rohani; tetapi ketika aku berada di 
bawah hukum, aku masih badani, terjual 
di bawah dosa.

15 Tetapi sekarang, aku adalah rohani; 
karena apa yang diperintahkan untuk aku 
lakukan, aku lakukan; dan apa yang dipe
rintahkan untuk tidak aku perkenankan, 
tidak aku perkenankan.

16 Karena apa yang aku tahu adalah ti
dak benar, tidak mau aku lakukan; karena 
apa yang adalah dosa, aku benci.

17 Jika begitu aku tidak melakukan apa 
yang tidak mau aku perkenankan, aku 
menyetujui hukum, bahwa itu adalah 
baik; dan aku tidak dihukum.

18 Sekarang, jika begitu, adalah bukan 
lagi aku yang melakukan dosa; tetapi aku 
berupaya untuk menundukkan dosa yang 
berdiam dalam diriku.

19 Karena aku tahu bahwa dalam di
riku, yaitu, dalam dagingku, tidak 
berdiam apa yang baik; karena untuk ber
kehendak hadir bersamaku, tetapi untuk 
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melaksanakan apa yang baik tidak aku da
pati, hanya di dalam Kristus.

20 Karena kebaikan yang akan aku la
kukan ketika di bawah hukum, tidak aku 
dapati adalah baik; oleh karena itu, aku  
tidak melakukannya.

21 Tetapi kejahatan yang tidak akan aku 
lakukan di bawah hukum, aku dapati ada
lah baik; itu, aku lakukan.

22 Sekarang, jika aku lakukan itu, mela
lui bantuan Kristus, aku tidak akan mela
kukan di bawah hukum, aku tidak berada 
di bawah hukum; dan tidaklah lagi bah wa  
aku berupaya untuk melakukan yang  
keliru, tetapi untuk menundukkan dosa 
yang berdiam dalam diriku.

23 Aku mendapati jika begitu bahwa di 
bawah hukum, bahwa ketika aku hendak 
melakukan kebaikan kejahatan hadir ber
samaku; karena aku senang pada hukum 
Allah menurut manusia batiniah.

24 Dan sekarang, aku melihat hukum 
yang lain, bahkan perintah Kristus, dan itu 
tertanam dalam pikiranku.

25 Tetapi anggota tubuhku berperang 
melawan hukum dalam pikiranku, dan 
membawaku ke dalam penawanan pada 
hukum tentang dosa yang ada dalam 
anggota tubuhku.

26 Dan jika aku tidak menundukkan 
dosa yang ada dalam diriku, tetapi de
ngan daging melayani hukum dosa; ah, 
orang malanglah aku adanya! siapa yang 
akan membebaskanku dari tubuh kema
tian ini?

27 Aku berterima kasih kepada Allah 
melalui Yesus Kristus Tuhan kita, karena 
itu, bahwa demikianlah dengan pikiran 
aku sendiri melayani hukum Allah.

TJS, Roma 8:8 (bandingkan dengan 
Roma 8:8)

(Mereka yang mengikuti menurut cara daging 
tidak dapat menyenangkan Allah.)

8 Jadi jika begitu mereka yang menuruti 
daging tidak dapat menyenangkan Allah.

TJS, 1 Korintus 7:1–2, 5, 26, 29–33 
(bandingkan dengan 1 Korintus 
7:1–2, 5, 26, 29–33)

(Paulus menjawab pertanyaan tentang perni
kahan di antara mereka yang dipanggil misi.)

1 Sekarang, mengenai halhal yang me
ngenainya kamu menulis kepadaku, me
ngatakan, Adalah baik bagi pria untuk 
tidak menyentuh wanita.

2 Walaupun demikian, aku berkata, un
tuk menghindari percabulan, biarlah se
tiap pria memiliki istrinya sendiri, dan 
biarlah setiap wanita memiliki suaminya 
sendiri.

5 Janganlah kamu meninggalkan satu 
dari yang lain, kecuali itu dengan persetu
juan untuk suatu masa, agar kamu boleh 
memberikan dirimu untuk puasa dan doa; 
dan kembali bersama lagi, agar Setan ti
dak menggodamu karena pertarakanmu.

26 Aku mengira oleh karena itu bahwa 
ini adalah baik untuk kemasygulan seka
rang, bagi pria untuk tetap demikian agar 
dia boleh melakukan kebaikan yang le
bih besar.

29 Tetapi aku berbicara kepadamu yang 
dipanggil pada pelayanan. Karena ini aku 
katakan, saudarasaudara, waktu yang ter
sisa hanyalah singkat, ketika kamu akan 
diutus pada pelayanan. Bahkan mereka 
yang memiliki istri, akanlah seakanakan 
mereka tidak memilikinya; karena kamu 
dipanggil dan dipilih untuk melakukan 
pekerjaan Tuhan.

30 Dan akan terjadi dengan mereka 
yang menangis, seakanakan mereka tidak 
menangis; dan mereka yang bersukacita, 
seakanakan mereka tidak bersukacita, 
dan mereka yang membeli, seakanakan 
mereka tidak memiliki;

31 Dan mereka yang menggunakan du
nia ini, seperti tidak menggunakannya; 
karena citra dunia ini berlalu.

32 Tetapi aku menghendaki, sauda
rasaudara, agar kamu mengembangkan 
pemanggilanmu. Aku menghendakimu 
tanpa kekhawatiran. Karena dia yang ti
dak menikah, mengurusi apa yang ke
punyaan Tuhan, bagaimana dia boleh 
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menyenangkan Tuhan; oleh karena itu dia 
berjaya.

33 Tetapi dia yang menikah, mengurusi 
apa yang dari dunia, bagaimana dia boleh 
menyenangkan istrinya; oleh karena itu 
ada perbedaan, karena dia dirintangi.

TJS, 1 Korintus 15:40 (bandingkan 
dengan 1 Korintus 15:40)

(Ada t iga  t ingkat  kemul iaan da lam 
kebangkitan.)

40 Juga tubuh selestial, dan tubuh te
restrial, dan tubuh telestial; tetapi ke
muliaan selestial, satu; dan terestrial, yang 
lain; dan telestial, yang lain.

TJS, 2 Korintus 5:16 (bandingkan 
dengan 2 Korintus 5:16)

(Paulus menasihati para Orang Suci untuk  
tidak hidup menurut cara daging.)

16 Karenanya, mulai sekarang hidup 
kita tidak lagi menurut daging; ya, wa
laupun kita dahulunya hidup menurut 
daging, namun sejak kita telah menge
nal Kristus, sekarang, mulai sekarang kita 
hidup tidak lagi menurut daging.

TJS, Galatia 3:19–20 (bandingkan 
dengan Galatia 3:19–20)

(Kristus adalah perantara perjanjian yang baru. 
Hukum Musa [perjanjian yang lama] dan Injil 
abadi [perjanjian yang baru] dibandingkan.)

19 Karenanya jika begitu, hukum ditam
bahkan karena pelanggaran, sampai be
nih keturunan akan datang kepada siapa 
janji dibuat dalam hukum yang diberikan 
kepada Musa, yang ditahbiskan melalui 
tangan para malaikat untuk menjadi per
antara bagi perjanjian yang pertama ini, 
(hukum itu.)

20 Sekarang, perantara ini bukanlah pe
rantara perjanjian yang baru; tetapi ada 
perantara perjanjian yang baru, yang ada
lah Kristus, seperti yang tertulis dalam 
hukum mengenai janjijanji yang dibuat 
kepada Abraham dan benih keturunan
nya. Sekarang, Kristus adalah perantara 
kehidupan; karena ini adalah janji yang 
Allah buat kepada Abraham.

TJS, Efesus 4:26 (bandingkan dengan 
Efesus 4:26)

(Amarah yang tidak benar adalah dosa.)
26 Dapatkah kamu marah, dan tidak 

berdosa? janganlah biarkan matahari tu
run ke atas kemurkaanmu;

TJS, 1 Tesalonika 4:15 (bandingkan 
dengan 1 Tesalonika 4:15)

(Orang saleh itu yang hidup pada kedatangan 
Tuhan tidak akan memiliki keuntungan atas 
orang mati yang saleh.)

15 Karena ini kami katakan kepadamu 
melalui firman Tuhan, bahwa mereka yang 
hidup pada kedatangan Tuhan, tidak akan 
mencegah mereka yang tetap tinggal sam
pai kedatangan Tuhan, yang tertidur.

TJS, 2 Tesalonika 2:2–3, 7–9 
(bandingkan dengan 2 Tesalonika 
2:2–9)

(Paulus menubuatkan suatu kemurtadan sebe
lum Tuhan kembali.)

2 Bahwa janganlah kamu segera ter
guncang dalam pikiran, atau disusahkan 
melalui surat, kecuali kamu menerimanya 
dari kami; tidak juga melalui roh, tidak 
juga melalui kata, mengingat bahwa hari 
Kristus ada di depan mata.

3 Janganlah biarkan seorang pun meni
pumu melalui cara apa pun; karena akan 
datang suatu kejatuhan lebih dahulu, 
dan pria berdosa itu diungkapkan, putra 
kebinasaan;

7 Karena misteri kedurhakaan telah be
kerja, dan dialah yang sekarang bekerja, 
dan Kristus membiarkan dia bekerja, sam
pai waktunya digenapi bahwa dia akan 
diambil dari jalan itu.

8 Dan kemudian yang jahat itu akan 
di ungkapkan, yang akan Tuhan bas mi 
dengan roh dari mulutNya, dan akan 
hancurkan dengan kecemerlangan 
kedatanganNya.

9 Ya, Tuhan, bahkan Yesus, yang keda
tanganNya belum terjadi sampai setelah 
datang suatu kejatuhan, melalui pekerjaan 
Setan dengan segala kuasa, dan tanda dan 
keajaiban dusta,
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TJS, 1 Timotius 2:4 (bandingkan 
dengan 1 Timotius 2:4)

(Kris tus  adalah  Putra  Tunggal  dan 
Perantara.)

4 Yang bersedia untuk menjadikan se
mua orang diselamatkan, dan untuk da
tang pada pengetahuan kebenaran yang 
ada di dalam Kristus Yesus, yang adalah 
Putra Tunggal Allah, dan ditahbiskan un
tuk menjadi Perantara antara Allah dan 
manusia; yang adalah satu Allah, dan  
memiliki kuasa atas semua orang.

TJS, 1 Timotius 6:15–16 (bandingkan 
dengan 1 Timotius 6:15–16)

(Mereka yang memiliki terang kebakaan yang 
berdiam dalam diri mereka dapat melihat 
Yesus.)

15 Yang pada masaNya Dia akan mem
perlihatkan, siapa yang terberkati dan  
satusatunya Penguasa, Raja segala raja 
dan Tuan segala tuan, yang kepadaNya 
diberikan kehormatan dan kuasa abadi;

16 Yang tak seorang pun telah lihat,  
tidak juga dapat lihat, kepada siapa tak 
seorang pun dapat menghampiri, kecuali 
dia yang memiliki terang dan harapan 
akan kebakaan berdiam dalam dirinya.

TJS, Ibrani 1:6–7 (bandingkan 
dengan Ibrani 1:6–7)

(Malaikat adalah roh yang melayani.)
6 Dan lagi, ketika Dia mendatangkan 

Yang Sulung ke dunia, Dia berfirman, Dan 
biarlah semua malaikat Allah menyem
bahNya, yang menjadikan para pelayan 
rohaniNya bagaikan nyala api.

7 Dan tentang para malaikat Dia berfir
man, Malaikat adalah roh yang melayani.

TJS, Ibrani 4:3 (bandingkan dengan 
Ibrani 4:3)

(Pekerjaan Allah dipersiapkan sejak pelandas an 
dunia.)

3 Karena kita yang telah percaya masuk 
ke dalam peristirahatan, seperti yang Dia 
firmankan, Sebagaimana Aku telah ber
sumpah dalam kemurkaanKu, Jika me
reka mengeraskan hati mereka, mereka 

tidak akan masuk ke dalam peristirahat
anKu; juga, Aku telah bersumpah, Jika 
mereka tidak akan mengeraskan hati me
reka, mereka akan masuk ke dalam per
istirahatanKu; walaupun pekerjaan Allah 
dipersiapkan, (atau diselesaikan,) sejak 
pelandasan dunia.

TJS, Ibrani 5:7–8
(Catatan dalam naskah TJS menyatakan bahwa 
ayat 7 dan 8 menyinggung tentang Melkisedek 
dan bukan tentang Kristus. Selain itu, teks da
lam VRJ dan TJS adalah sama.)

TJS, Ibrani 6:1, 3 (bandingkan 
dengan Ibrani 6:1, 3)

(Asasasas dari Kristus menuntun pada 
kesempurnaan.)

1 Oleh karena itu tanpa meninggalkan 
asasasas ajaran Kristus, marilah kita terus 
menuju kesempurnaan; tidak meletakkan 
lagi landasan pertobatan dari pekerjaan 
yang mati, dan iman terhadap Allah.

3 Dan kita akan terus menuju kesem
purnaan jika Allah mengizinkan.

TJS, Ibrani 7:3 (bandingkan dengan 
Ibrani 7:3)

(Imamat kudus menurut tata tertib Putra 
Allah adalah tanpa ayah atau ibu dan tidak 
memiliki baik awal ataupun akhir masa.)

3 Karena Melkisedek ini ditahbiskan 
sebagai imam menurut tata tertib Putra 
Allah, yang tata tertib itu adalah tanpa 
ayah, tanpa ibu, tanpa keturunan, tidak 
juga memiliki awal masa, tidak juga akhir 
kehidupan. Dan mereka semua yang 
ditah biskan pada imamat ini dijadikan  
seperti Putra Allah, tinggal sebagai imam 
secara berkelanjutan.

TJS, Ibrani 7:25–26 (bandingkan 
dengan Ibrani 7:26–27)

(Peran Kristus sebagai perantara dijelaskan.)
25 Karena imam tinggi yang demikian 

patut bagi kita, yang adalah kudus, tak 
berbahaya, tak ternoda, terpisah dari pen
dosa, dan dijadikan penguasa atas surga;

26 Dan bukan seperti para imam tinggi 
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itu yang mempersembahkan kurban se
tiap hari, pertama bagi dosa mereka sen
diri, dan kemudian bagi dosa orang; 
karena Dia tidak perlu mempersembah
kan kurban bagi dosaNya sendiri, ka
rena Dia tidak mengenal dosa; tetapi bagi 
dosa orang. Dan ini Dia lakukan sekali 
saja, ketika Dia mempersembahkan diri
Nya sendiri.

TJS, Ibrani 11:1 (bandingkan dengan 
Ibrani 11:1)

(Iman adalah keyakinan akan apa yang 
diharapkan.)

1 Sekarang, iman adalah keyakinan 
akan segala sesuatu yang diharapkan, 
bukti akan segala sesuatu yang tidak 
terlihat.

TJS, Ibrani 11:35 (bandingkan 
dengan Ibrani 11:35)

(Yang setia yang disiksa karena Kristus men
dapatkan kebangkitan pertama.)

35 Kaum wanita menerima orang mati 
mereka dibangkitkan lagi pada kehidup an; 
dan yang lain disiksa, tidak menerima  
pembebasan; agar mereka boleh menda
patkan kebangkitan pertama;

TJS, Yakobus 1:2 (bandingkan 
dengan Yakobus 1:2)

(Kesengsaraan, bukan godaan, menolong un
tuk menguduskan kita.)

2 Saudarasaudaraku, anggaplah se
muanya sukacita ketika kamu jatuh ke  
dalam banyak kesengsaraan;

TJS, Yakobus 2:1 (bandingkan 
dengan Yakobus 2:1)

(Anggota janganlah menganggap satu orang 
lebih tinggi daripada yang lain.)

1 Saudarasaudaraku, kamu tidak da
pat memiliki iman kepada Tuhan kita Ye
sus Kristus, Tuhan kemuliaan, dan masih 
menunjukkan rasa pilih kasih.

TJS, 1 Petrus 3:20 (bandingkan 
dengan 1 Petrus 3:20)

(Sebagian roh di dalam tahanan tidak saleh 
pada masa Nuh.)

20 Sebagian dari mereka tidak patuh 
pada masa Nuh, saat kepanjangsabaran 
Allah menunggu, saat bahtera sedang di
persiapkan, dimana sedikit orang, yaitu, 
delapan jiwa diselamatkan melalui air.

TJS, 1 Petrus 4:6 (bandingkan dengan 
1 Petrus 4:6)

(Injil dikhotbahkan kepada mereka yang mati.)
6 Karena ini, Injil dikhotbahkan kepada 

mereka yang mati, agar mereka boleh di
hakimi menurut manusia dalam daging, 
tetapi hidup dalam roh menurut kehen
dak Allah.

TJS, 1 Petrus 4:8 (bandingkan dengan 
1 Petrus 4:8)

(Kasih amal mencegah kita dari berbuat dosa.)
8 Dan di atas segala sesuatu milikilah  

kasih amal yang kuat di antara kamu  
sendiri; karena kasih amal mencegah  
sejumlah besar dosa.

TJS, 1 Yohanes 2:1 (bandingkan 
dengan 1 Yohanes 2:1)

(Kristus akan menjadi pengacara kita dengan 
Bapa jika kita bertobat.)

1 Anakanak kecilku, halhal ini aku 
tuliskan bagimu, agar kamu jangan ber
dosa. Tetapi jika siapa pun berdosa dan 
bertobat, kita memiliki pengacara dengan 
Bapa, Yesus Kristus yang benar;

TJS, 1 Yohanes 3:9 (bandingkan 
dengan 1 Yohanes 3:9)

(Siapa pun yang dilahirkan dari Allah tidak 
berlanjut dalam dosa.)

9 Barang siapa dilahirkan dari Allah 
tidak berlanjut dalam dosa; karena Roh 
Allah tinggal dalam dirinya; dan dia tidak 
dapat berlanjut dalam dosa, karena dia di
lahirkan dari Allah, setelah menerima Roh 
Kudus yang dijanjikan itu.
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TJS, 1 Yohanes 4:12 (bandingkan 
dengan 1 Yohanes 4:12)

(Hanya orang yang percaya kepada Allah da
pat melihatNya.)

12 Tak seorang pun telah melihat Allah 
pada waktu kapan pun, kecuali mereka 
yang percaya. Jika kita saling mengasihi, 
Allah berdiam dalam diri kita, dan kasih
Nya disempurnakan dalam diri kita.

TJS, Wahyu 1:1–4 (bandingkan 
dengan Wahyu 1:1–4)

(Yohanes menerima sebuah wahyu dari Yesus 
Kristus dan menyampaikannya kepada para 
pemimpin atas tujuh jemaat di Asia.)

1 Wahyu Yohanes, seorang hamba 
Allah, yang diberikan kepadanya oleh  
Yesus Kristus, untuk memperlihatkan ke
pada para hambaNya apa yang mesti 
sesaat lagi terjadi, yang Dia utus dan sam
paikan melalui malaikatNya kepada ham
baNya Yohanes,

2 Yang memberi kesaksian tentang fir
man Allah, dan tentang kesaksian akan 
Yesus Kristus, dan tentang segala sesuatu 
yang dia lihat.

3 Diberkatilah mereka yang membaca, 
dan mereka yang mendengar dan me
ngerti perkataan dari nubuat ini, dan 
menyimpan halhal itu yang tertulis di da
lamnya, karena waktu kedatangan Tuhan 
semakin dekat.

4 Sekarang, inilah kesaksian Yohanes 
kepada tujuh hamba atas tujuh jemaat di 
Asia. Kasih karunia bagimu, dan keda
maian dari Dia yang ada, dan yang per
nah ada, dan yang akan datang; yang telah 
meng utus malaikatNya dari hadapan  
takhtaNya, untuk bersaksi kepada mereka  
yang adalah tujuh hamba atas tujuh je
maat itu.

TJS, Wahyu 2:22 (bandingkan dengan 
Wahyu 2:22)

(Yang jahat akan dicampakkan ke dalam 
neraka.)

22 Lihatlah, Aku akan mencampakkan
nya ke dalam neraka, dan mereka yang ber
buat zina dengannya ke dalam kesukaran 

yang hebat, kecuali mereka bertobat dari 
perbuatan mereka.

TJS, Wahyu 5:6 (bandingkan dengan 
Wahyu 5:6)

(Dua belas hamba Allah diutus ke seluruh 
bumi.)

6 Dan aku melihat, dan, tengoklah, di 
tengah takhta dan empat binatang itu, dan 
di tengah para penatua, berdirilah Anak 
Domba seperti telah dibunuh, memiliki 
dua belas tanduk dan dua belas mata, 
yang adalah dua belas hamba Allah, yang 
diutus ke seluruh bumi.

TJS, Wahyu 12:1–17 (bandingkan 
dengan Wahyu 12:1–17; Ajaran dan 
Perjanjian 77)

(Wanita [Gereja], anak [kerajaan Allah], ba
tang dari besi [firman Allah], naga [Setan], 
dan Mikhael dijelaskan. Perang di dalam surga 
dilanjutkan di atas bumi.)

1 Dan tampaklah tanda yang hebat 
di langit, dalam keserupaan dengan apa 
yang di atas bumi; seorang wanita ber
balutkan matahari, dan bulan di bawah 
kakinya, dan di atas kepalanya mahkota 
bertatahkan dua belas bintang.

2 Dan wanita itu karena sedang 
mengan dung, menangis, menderita bersa
lin, dan kesakitan akan melahirkan.

3 Dan dia melahirkan seorang anak  
lakilaki, yang akan memerintah segala 
bangsa dengan batang dari besi; dan  
anaknya diangkat kepada Allah dan 
takhtaNya.

4 Dan tampaklah tanda lain di langit; 
dan lihatlah, seekor naga merah yang be
sar, memiliki tujuh kepala dan sepuluh 
tanduk, dan tujuh mahkota di atas kepa
lanya. Dan ekornya menarik sepertiga ba
gian dari bintangbintang di langit, dan 
mencampakkannya ke bumi. Dan naga itu 
berdiri di hadapan wanita yang telah me
lahirkan, siap untuk melahap anaknya se
telah lahir.

5 Dan wanita itu melarikan diri ke pa
dang belantara, di mana dia memiliki 
sebuah tempat yang dipersiapkan oleh 
Allah, agar mereka akan memberinya 
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makan di sana seribu dua ratus dan enam 
puluh tahun.

6 Dan ada perang di dalam surga; Mi
khael dan para malaikatnya berperang 
melawan naga itu; dan naga itu dan para 
malaikatnya berperang melawan Mikhael;

7 Dan naga itu tidak berjaya melawan 
Mikhael, tidak juga anak itu, tidak juga 
wanita itu yang adalah gereja Allah, 
yang telah dibebaskan dari rasa sakitnya, 
dan melahirkan kerajaan Allah kita dan 
KristusNya.

8 Tidak juga ada tempat ditemukan di 
dalam surga bagi naga besar itu, yang di
usir; ular tua itu yang disebut iblis, dan 
juga disebut Setan, yang menipu selu
ruh dunia; dia diusir ke bumi; dan para 
malaikat nya dicampakkan bersamanya.

9 Dan aku mendengar suara nyaring 
mengatakan di dalam surga, Sekarang 
datanglah keselamatan, dan kekuatan, 
dan kerajaan Allah kita, dan kuasa dari 
KristusNya.

10 Karena penuduh dari saudarasau
dara kita dicampakkan, yang menuduh 
mereka di hadapan Allah kita siang dan 
malam.

11 Karena mereka telah mengatasinya 
melalui darah Anak Domba, dan melalui 
perkataan dari kesaksian mereka; karena 
mereka tidak mengasihi hidup mereka 
sen diri, tetapi menyimpan kesaksian itu 
bahkan sampai kematian. Oleh karena itu, 
bersukacitalah hai surga, dan kamu yang 
berdiam di dalamnya.

12 Dan setelah halhal ini aku mende
ngar suara lain mengatakan, Celakalah 
penghuni bumi, ya, dan mereka yang ber
diam di atas pulaupulau di laut! karena  
iblis turun kepadamu, memiliki kemur
kaan besar, karena dia tahu bahwa dia  
hanya memiliki waktu yang singkat.

13 Karena ketika naga itu melihat 
bah wa dia dicampakkan ke bumi, dia  
menganiaya wanita itu yang melahirkan 
anak lakilaki.

14 Oleh karena itu, kepada wanita 
itu diberikan dua sayap dari burung na
sar yang besar, agar dia boleh melarikan 
diri ke padang belantara, ke tempatnya, 
di mana dia dirawat untuk suatu masa, 
dan masamasa, dan setengah masa, dari 
muka ular itu.

15 Dan ular itu menyemburkan dari 
mulutnya air bagaikan air bah terhadap 
wanita itu, agar dia boleh menyebabkan
nya hanyut oleh air bah itu.

16 Dan bumi menolong wanita itu, dan 
bumi membuka mulutnya, dan mene
lan air bah yang naga itu semburkan dari 
mulutnya.

17 Oleh karena itu, naga itu geram ter
hadap wanita itu, dan pergi untuk memicu 
perang terhadap sisa benih keturunannya, 
yang menaati perintahperintah Allah, dan 
memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus.

TJS, Wahyu 19:15, 21 (bandingkan 
dengan Wahyu 19:15, 21)

(Allah menggunakan firman Kristus untuk 
menghantam bangsabangsa.)

15 Dan dari mulutNya keluarlah fir
man Allah, dan dengan itu Dia akan meng
hantam bangsabangsa; dan Dia akan 
memerintah mereka dengan firman dari 
mulutNya; dan Dia menginjakinjak alat 
pemeras anggur dalam kedahsyatan dan 
kemurkaan Allah Yang Mahakuasa.

21 Dan sisanya dibunuh dengan firman 
dari Dia yang duduk di atas kuda, yang 
firmannya keluar dari mulutNya; dan se
luruh unggas dikenyangkan dengan da
ging mereka.
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23 Desember 1805
Joseph Smith (1805–1844) 
lahir dari Joseph Smith 
Sr. dan Lucy Mack Smith, 
Sharon, Vermont (lihat 
JS—S 1:3).

Awal Musim Semi tahun 
1820

Nabi Joseph Smith mene-
rima Penglihatan Pertama 
di hutan kecil pepohonan 
di Palmyra dan Kota Praja 
Manchester, New York, 
di dekat rumahnya (lihat 
JS—S 1:15–17).

21–22 September 1823
Joseph Smith dikunjungi 
oleh malaikat Moroni dan 
diberi tahu tentang catatan 
Kitab Mormon. Joseph me-
lihat lempengan-lempeng-
an emas yang dikubur di 
bukit dekat sana (Cumorah) 
(lihat JS—S 1:27–54).

22 September 1827
Joseph Smith mendapatkan 
lempengan-lempengan 
emas dari Moroni di Bukit 
Cumorah (lihat JS—S 1:59).

15 Mei 1829
Yohanes Pembaptis meng-
anugerahkan Imamat 
Harun ke atas diri Joseph 
Smith dan Oliver Cowdery 
di Harmony, Pennsylvania 
(lihat A&P 13; JS—S 
1:71–72).

Mei 1829
Joseph Smith dan Oliver 
Cowdery menerima 
Imamat Melkisedek dari 
Petrus, Yakobus, dan 
Yohanes di dekat Sungai 
Susquehanna antara Har-
mony, Pennsylvania, dan 
Colesville, New York (lihat 
A&P 128:20).

Juni 1829
Penerjemahan Kitab Mor-
mon tuntas. Tiga Saksi dan 

Delapan Saksi diperlihat-
kan lempengan-lempengan 
emas (lihat 2 Ne. 11:3; 
27:12–13; A&P 17).

26 Maret 1830
Salinan-salinan cetakan 
pertama dari Kitab Mor-
mon tersedia, Palmyra, 
New York.

6 April 1830
Gereja diorganisasi di Kota 
Praja Fayette, New York.

September–Oktober 1830
Para misionaris pertama di-
panggil untuk berkhotbah 
kepada orang-orang Laman 
(Penduduk Asli Amerika) 
(lihat A&P 28; 30; 32).

Desember 1830–Januari 1831
Para Orang Suci diperin-
tahkan untuk berkumpul 
ke Ohio (lihat A&P 37; 
38:31–32).

20 Juli 1831
Tempat untuk Kota Sion 
(Yerusalem Baru) di 
Independence, Missouri, 
diungkapkan kepada Nabi 
Joseph Smith (lihat A&P 57; 
PK 1:10).

18 Maret 1833
Sidney Rigdon dan 
Frederick G. Williams dite-
tapkan sebagai Penasihat 
dalam Presidensi Gereja 
(lihat uraian judul A&P 81) 
dan diberikan kunci-kunci 
kerajaan yang terakhir ini 
(lihat uraian judul A&P 90; 
ayat 6).

7 November 1833
Para Orang Suci mulai 
melarikan diri dari gerom-
bolan perusuh di Jackson 
County, Missouri menyebe-
rangi Sungai Missouri dan 
masuk ke Clay County.

5 Mei 1834
Presiden Joseph Smith 
meninggalkan Kirtland, 
Ohio, ke Missouri sebagai 
pemimpin dari Kamp Sion 
untuk membawakan perto-
longan kepada para Orang 
Suci yang dipaksa keluar 
dari Jackson County.

14 Februari 1835
Kuorum Dua Belas Rasul 
diorganisasi, Kirtland, Ohio 
(lihat A&P 107:23–24).

28 Februari 1835
Pengorganisasian Kuorum 
Pertama Tujuh Puluh dimu-
lai, Kirtland, Ohio.

17 Agustus 1835
Ajaran dan Perjanjian dite-
rima sebagai kitab standar 
Gereja, Kirtland, Ohio.

27 Maret 1836
Bait Suci Kirtland didedika-
sikan (lihat A&P 109).

3 April 1836
Yesus Kristus menampak-
kan diri kepada Joseph 
Smith dan Oliver Cowdery 
di Bait Suci Kirtland. Musa, 
Elias, dan Elia menampak-
kan diri serta menyampai-
kan kunci-kunci imamat 
(lihat A&P 110).

19 Juli 1837
Heber C. Kimball dan 
enam orang yang lain tiba 
di Liverpool, Inggris, pada 
misi Gereja yang pertama 
di seberang laut.

26 April 1838
Nama Gereja ditetapkan 
melalui wahyu (lihat A&P 
115:4).

1 Desember 1838
Nabi Joseph Smith dan 
yang lain ditahan di Pen-
jara Liberty, Liberty, Clay 
County, Missouri (lihat 
A&P 121–123).
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15 Agustus 1840
Baptisan bagi yang mati di-
umumkan di depan umum 
oleh Nabi Joseph Smith.

24 Oktober 1841
Penatua Orson Hyde 
mendedikasikan Tanah Suci 
untuk kembalinya anak-
anak Abraham (lihat A&P 
68:1–3; 124:128–129).

17 Maret 1842
Lembaga Pertolongan 
Perempuan diorganisasi, 
Nauvoo, Illinois.

4 Mei 1842
Pemberkahan bait suci 
penuh yang pertama diberi-
kan.

27 Juni 1844
Joseph Smith dan Hyrum 
Smith mati syahid di Pen-
jara Carthage (lihat A&P 
135).

4 Februari 1846
Para Orang Suci Nauvoo 
mulai menyeberangi Sungai 
Mississippi untuk bergerak 
ke barat. Sebagian Orang 
Suci dari sebelah timur ber-
layar dari Kota New York 
ke California naik kapal 
Brooklyn.

16 Juli 1846
Batalion Mormon berhim-
pun ke dalam dinas militer 
AS di Iowa.

April 1847
Rombongan pionir Presiden 
Brigham Young meninggal-
kan Winter Quarters pada 
perjalanan ke barat (lihat 
A&P 136).

24 Juli 1847
Presiden Brigham Young 
memasuki Lembah Salt 
Lake.

27 Desember 1847
Konferensi Gereja mendu-
kung Presiden Brigham 
Young, Penatua Heber C. 

Kimball, dan Penatua 
Willard Richards sebagai 
Presidensi Utama.

Mei–Juni 1848
Jangkrik-jangkrik di 
Lembah Salt Lake merusak 
tanaman. Ladang-ladang 
diselamatkan dari kehan-
curan total sewaktu kawan-
an burung camar melalap 
jangkrik-jangkrik itu.

9 Desember 1849
Sekolah Minggu diorgani-
sasi oleh Richard Ballan-
tyne.

15 Juni 1850
Deseret News memulai pe-
nerbitan di Salt Lake City.

Oktober 1856
Rombongan gerobak 
tangan Willie dan Martin 
dihambat oleh badai 
salju dini. Ditemukan oleh 
kelompok penyelamat dari 
Lembah Salt Lake.

8 Desember 1867
Lembaga Pertolongan dior-
ganisasi kembali di bawah 
arahan Presiden Brigham 
Young.

28 November 1869
Persatuan Pembatasan 
Gadis Remaja diorganisasi, 
cikal bakal program Remaja 
Putri.

10 Juni 1875
Persatuan Peningkatan 
Bersama Remaja Putra 
diorganisasi, cikal bakal 
program Remaja Putra.

6 April 1877
Bait Suci St. George 
didedikasikan. Presiden 
Brigham Young menerima 
wahyu untuk menertibkan 
organisasi keimamatan dan 
pasak Sion.

25 Agustus 1878
Aurelia Spencer Rogers 
mengadakan pertemuan 

Pratama yang pertama di 
Farmington, Utah.

10 Oktober 1880
John Taylor didukung 
sebagai Presiden Gere-
ja. Mutiara yang Sangat 
Berharga diterima sebagai 
kitab standar.

14 April 1883
Wahyu kepada Presiden 
John Taylor tentang peng-
organisasian Tujuh Puluh.

7 April 1889
Wilford Woodruff didu-
kung sebagai Presiden 
Gereja.

6 Oktober 1890
“Manifesto” didukung 
dalam konferensi umum, 
mengumumkan penghen-
tian praktik pernikahan 
jamak (lihat MR—1).

6 April 1893
Presiden Wilford Woodruff 
mendedikasikan Bait Suci 
Salt Lake, 40 tahun dalam 
pembangunannya.

13 September 1898
Lorenzo Snow menjadi 
Presiden Gereja.

17 Mei 1899
Presiden Lorenzo Snow me-
nerima wahyu di St. George 
mendorongnya untuk 
menekankan persepuluhan 
(lihat A&P 119).

17 Oktober 1901
Joseph F. Smith menjadi 
Presiden Gereja.

3 Oktober 1918
Presiden Joseph F. Smith 
menerima penglihatan 
tentang penebusan orang 
mati (lihat A&P 138).

23 November 1918
Heber J. Grant menjadi 
Presiden Gereja.
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April 1936
Program Pengamanan 
Gereja ditegakkan untuk 
membantu yang miskin 
selama Depresi Hebat; 
menjadi program kesejah-
teraan Gereja. Program ini 
muncul dari wahyu yang 
diterima sebelumnya oleh 
Presiden Heber J. Grant.

6 April 1941
Para Asisten bagi Dua Belas 
pertama kali dipanggil.

21 Mei 1945
George Albert Smith menja-
di Presiden Gereja.

9 April 1951
David O. McKay didukung 
sebagai Presiden Gereja.

30 September 1961
Penatua Harold B. Lee, di 
bawah arahan Presidensi 
Utama, mengumumkan 
bahwa seluruh program 
Gereja mesti dikorelasikan 
melalui keimamatan untuk 
memperkuat keluarga dan 
individu.

Oktober 1964
Ketaatan akan malam kelu-
arga ditekankan kembali.

23 Januari 1970
Joseph Fielding Smith men-
jadi Presiden Gereja.

Januari 1971
Majalah baru Gereja— 
Ensign, New Era, dan  
Friend—mulai terbit.

7 Juli 1972
Harold B. Lee menjadi 
Presiden Gereja.

30 Desember 1973
Spencer W. Kimball menja-
di Presiden Gereja.

3 Oktober 1975
Presiden Spencer W. 
Kimball mengumumkan 
pengorganisasian kembali 
Kuorum Pertama Tujuh 
Puluh.

3 April 1976
Dua wahyu ditambahkan 
pada Mutiara yang Sangat 
Berharga. Pada tahun 1981, 
dipindahkan menjadi A&P 
137 dan 138.

30 September 1978
Wahyu didukung oleh 
Gereja memberikan imamat 
kepada setiap anggota 
laki-laki yang layak tanpa 
memandang ras atau warna 
kulit (lihat MR—2).

Agustus 1979
Alkitab Raja James edisi 
OSZA dengan alat bantu 
penelaahan diterbitkan.

September 1981
Edisi baru Kitab Mormon, 
Ajaran dan Perjanjian, Mu-
tiara yang Sangat Berharga 
diterbitkan dalam bahasa 
Inggris.

Juni 1984
Presidensi-presidensi Area 
dilantik, dengan para ang-
gota yang dipanggil dari 
Tujuh Puluh.

10 November 1985
Ezra Taft Benson menjadi 
Presiden Gereja.

1 April 1989
Kuorum Kedua Tujuh Pu-
luh diorganisasi kembali.

5 Juni 1994
Howard W. Hunter menjadi 
Presiden Gereja.

12 Maret 1995
Gordon B. Hinckley menja-
di Presiden Gereja.

1 April 1995
Jabatan perwakilan daerah 
dihentikan. Pengumuman 
tentang jabatan kepemim-
pinan baru yang dikenal 
sebagai Pembesar Area.

23 September 1995
“Keluarga: Maklumat kepa-
da Dunia” dari Presidensi 
Utama dan Dewan Dua 
Belas Rasul diterbitkan.

5 April 1997
Para Pembesar Area mesti 
ditahbiskan sebagai Tujuh 
Puluh. Kuorum Ketiga, 
Keempat, dan Kelima Tujuh 
Puluh diumumkan.

4 Oktober 1997
Presiden Hinckley meng-
umumkan pembangunan 
bait suci-bait suci yang 
lebih kecil.

November 1997
Keanggotaan Gereja menca-
pai 10 juta.

April 1998
Presiden Hinckley meng-
umumkan gol untuk me-
miliki 100 bait suci dalam 
layanan menjelang tahun 
2000.



Foto tempat-tempat penting sejarah Gereja 
ini menggambarkan tanah-tanah di mana 

para Orang Suci Zaman Akhir terdahulu ber-
jalan, di mana para nabi modern telah tinggal 
dan mengajar, dan di mana banyak peristiwa 
dalam tulisan suci terjadi. Untuk menolong 
Anda lebih baik dalam menggunakan foto-fo-
to tersebut dalam penelaahan Anda, tiap foto 
disertai dengan uraian singkat. Nomor uraian 
dan judul sesuai dengan foto yang memiliki 

nomor dan judul yang sama. Alinea pertama 
yang mengikuti judul uraian menjelaskan tem-
pat dan keadaan seputar foto itu, termasuk apa 
yang penting untuk dilihat dan sering ke arah 
mana pembuat foto itu menghadap. Peristiwa-
peristiwa penting dalam tulisan suci dari area 
itu kemudian dicatat, bersama dengan rujukan-
rujukan tulisan suci sehingga Anda dapat me-
ngetahui di mana bisa membaca lebih banyak 
tentang peristiwa-peristiwa itu.

1. Hutan Sakral
Hutan Sakral berlokasi di Kota Praja Palmyra 
dan Manchester, New York. Hutan kecil pepo-
honan ini berada tepat sebelah barat di mana 
rumah kecil kayu gelondong keluarga Smith 
berlokasi pada tahun 1820.
Peristiwa Penting: Penampakan diri Allah Bapa 
dan Putra-Nya, Yesus Kristus, kepada Nabi 
Joseph Smith terjadi di hutan kecil ini (JS—S 
1:14–20).

2. Bukit Cumorah dan Area 
Manchester-Palmyra
Memandang ke arah utara, foto ini memperlihat-
kan Bukit Cumorah, di Manchester, New York. 
Bukit ini tampak di sudut kanan bawah dari foto 
ini dan terbentang sampai sedikit di atas bagian 
tengah dari foto ini. Monumen putih yang keli-
hatan di ujung utara bukit menghormati malai-
kat Moroni dan tampilnya Kitab Mormon. Bukit 
Cumorah berlokasi sekitar lima kilometer sebe-
lah tenggara Hutan Sakral. Di dekat puncak dari 
foto ini adalah Palmyra, enam setengah kilome-
ter jauhnya. Tanah pertanian Smith dan Hutan 
Sakral terletak di sisi kiri atas dari foto ini.
Peristiwa Penting: Keluarga Nabi Joseph Smith 
tinggal di area ini pada waktu Penglihatan 
Pertama (JS—S 1:3). Pada tahun 421 M, Moroni 
menguburkan seperangkat lempengan emas 
di Bukit Cumorah yang memuat sejarah sakral 
dari bangsanya (KKM 1:1–11; Morm. 6:6; Moro. 
10:1–2). Moroni yang sama ini memberi tahu 
Joseph Smith di mana bisa menemukan lem-
pengan-lempengan itu—ke arah ujung utara bu-
kit, pada sisi barat, di dekat puncaknya. Moroni 
menyerahkannya kepadanya pada tahun 1827 
(A&P 27:5; 128:20; JS—S 1:33–35, 51–54, 59).

3. Rumah Kayu Gelondong Joseph Smith Sr.
Replika rumah Joseph Smith Sr., dibangun di 
atas tempat dari rumah kayu gelondong aslinya 

di dekat Palmyra, New York. Keluarga Smith 
membangun rumah kayu gelondong tebang 
satu setengah tingkat yang asli tak lama setelah 
mereka tiba di Palmyra.
Peristiwa Penting: Nabi Joseph Smith menelaah 
Alkitab di dalam rumah ini ketika dia berjuang 
untuk mendapat tahu gereja mana yang be-
nar (JS—S 1:11–13). Moroni menampakkan diri 
kepada Joseph dan memberi tahu dia tentang 
lempengan-lempengan Kitab Mormon (JS—S 
1:30–47).

4. Mesin Cetak dan Usaha Percetakan 
Grandin
Usaha percetakan yang dipulihkan dari ba-
ngunan Egbert B. Grandin yang bersejarah di 
mana salinan-salinan Kitab Mormon yang per-
tama diterbitkan pada tahun 1830. Martin Harris 
menggadaikan tanah pertaniannya dan menjual 
sebagian darinya untuk membayar biaya pence-
takan 5.000 salinan Kitab Mormon. Penyusunan 
huruf dimulai pada bulan Agustus 1829, dan sa-
linan-salinan yang telah selesai tersedia tanggal 
26 Maret 1830.
Peristiwa Penting: Martin Harris diperintahkan 
untuk memberikan dengan murah hati harta mi-
liknya untuk membayar utang bagi pencetakan 
Kitab Mormon (A&P 19:26–35).

5. Sungai Susquehanna
Foto ini memperlihatkan Sungai Susquehanna 
di Kota Praja Harmony, Pennsylvania.
Peristiwa Penting: Joseph Smith Jr. pertama kali 
datang ke Harmony pada tahun 1825 untuk 
mencari pekerjaan. Dia dan ayahnya menum-
pang di dekat sini di dalam rumah Isaac Hale, di 
mana Joseph pertama kali bertemu Emma Hale, 
istri masa depannya (JS—S 1:56–57). Joseph dan 
Emma menikah tanggal 18 Januari 1827. Nabi 
menerima lempengan-lempengan emas tanggal 
22 September 1827 di Manchester, New York, 
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dan segera setelah itu pindah bersama Emma 
ke Harmony, di mana dia mulai menerjemahkan 
lempengan-lempengan di dalam rumah kecil 
mereka di dekat sungai. Selama penerjemah-
an Kitab Mormon, Joseph dan Oliver Cowdery 
berkeinginan untuk tahu lebih banyak tentang 
baptisan dan berjalan ke sungai untuk berdoa 
kepada Tuhan mengenai pokok itu. Sebagai ja-
waban terhadap doa ini, Yohanes Pembaptis 
menampakkan diri pada tanggal 15 Mei 1829 
(JS—S 1:66–74; A&P 13). Dia menganugerahkan 
Imamat Harun ke atas diri Joseph dan Oliver. 
Mereka kemudian pergi ke dalam sungai ini dan 
membaptis satu sama lain untuk pengampunan 
akan dosa-dosa. Joseph dan Oliver kemudian 
diarahkan oleh Yohanes Pembaptis untuk sa-
ling menahbiskan pada Imamat Harun. Segera 
setelah itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes me-
nampakkan diri di tepi sungai ini dan menganu-
gerahkan ke atas diri Joseph dan Oliver Imamat 
Melkisedek (A&P 27:12–13; 128:20).

6. Rumah Kayu Gelondong Peter Whitmer Sr.
Rumah kayu gelondong Peter Whitmer Sr. yang 
dipugar, dibangun di atas tempat dari landasan 
rumah aslinya di Fayette, New York.
Peristiwa Penting: Joseph Smith menuntaskan 
penerjemahan Kitab Mormon di sini pada akhir 
Juni 1829. Di hutan dekat rumah ini, Tiga Saksi 
melihat malaikat Moroni dan lempengan-lem-
pengan emas. Kesaksian mereka sekarang dice-
tak dalam semua salinan Kitab Mormon. Pada 
tanggal 6 April 1830, sekitar 60 orang berhimpun 
di rumah Peter Whitmer untuk menyaksikan 
pengorganisasian resmi Gereja Yesus Kristus. 
Pertemuan dan konferensi pertama Gereja yang 
muda usia diadakan di sini. Dua puluh wahyu 
yang termuat dalam Ajaran dan Perjanjian dite-
rima di rumah Peter Whitmer.

7. Toko Newel K. Whitney and Company
Toko ini memainkan peran yang besar dalam 
sejarah Gereja di Kirtland. Joseph dan Emma 
Smith tinggal di sini untuk saat yang singkat. 
Itu menjadi markas besar Gereja pada tahun 
1832. Beberapa wahyu penting diterima di sini. 
Sekolah Para Nabi diadakan di dalam toko dari 
tanggal 24 Januari 1833 sampai suatu saat pada 
bulan April 1833.
Peristiwa Penting: Nabi Joseph menerima wahyu 
tentang Firman Kebijaksanaan (A&P 89). Dia 
melakukan banyak pekerjaan penerjemahan ter-
hadap Alkitab di sini.

8. Rumah John Johnson
Rumah dari John dan Alice Johnson berlokasi di 
Hiram, Ohio. Ruangan ini berada di lantai dua.
Peristiwa Penting: Nabi Joseph Smith dan istri-
nya, Emma, tinggal di rumah ini. Joseph dan 
Sidney Rigdon menerima penglihatan yang me-
nakjubkan tentang tingkat-tingkat kemuliaan 
di tengah kehadiran beberapa yang lain pada 
tanggal 16 Februari 1832 (A&P 76). Nabi Joseph 
juga mengerjakan Terjemahan Joseph Smith ter-
hadap Alkitab (TJS) di rumah ini. Pada tanggal 
24 Maret 1832, sementara Joseph dan Emma 
tinggal di sini, gerombolan perusuh pemurtad 
dan anti-Mormon dengan hebatnya memukuli 
dan melumuri dengan ter serta menempeli de-
ngan bulu ayam kepada Joseph dan Sidney.

9. Bait Suci Kirtland
Bait Suci Kirtland berlokasi di Kirtland, Ohio.
Peristiwa Penting: Bait Suci Kirtland adalah bait 
suci pertama yang dibangun pada dispensasi ini 
(A&P 88:119; 95). Di dalam bait suci ini, Joseph 
Smith melihat suatu penglihatan akan keraja-
an selestial (A&P 137). Itu didedikasikan pada 
tanggal 27 Maret 1836 (A&P 109). Pada tanggal 
3 April 1836, Juruselamat menampakkan diri 
dan menerima bait suci ini sebagai tempat di 
mana Dia akan mengungkapkan firman-Nya 
kepada umat-Nya (A&P 110:1–10). Menyusul 
penampakan diri ini, Joseph Smith dan Oliver 
Cowdery menerima kunjungan dari Musa, Elias, 
dan Elia, yang semuanya memberi mereka kun-
ci-kunci imamat tertentu dan informasi penting 
(A&P 110:11–16). Bait suci ini melayani para 
Orang Suci untuk sekitar dua tahun sebelum 
mereka harus melarikan diri dari Kirtland kare-
na penganiayaan.

10. Lembah Adam-ondi-Ahman
Memandang ke arah timur ke seantero lem-
bah Adam-ondi-Ahman, suatu lembah yang 
sepi, yang indah berlokasi di sebelah barat laut 
Missouri di dekat komunitas Gallatin.
Peristiwa Penting: Tiga tahun sebelum dia mati, 
Adam memanggil anak cucunya yang saleh ke 
lembah ini dan melimpahkan ke atas diri me-
reka berkat terakhirnya (A&P 107:53–56). Pada 
tahun 1838 Adam-ondi-Ahman adalah lokasi 
permukiman antara 500 sampai 1.000 Orang 
Suci Zaman Akhir. Para Orang Suci mening-
galkan permukiman ini ketika mereka dipak-
sa keluar dari Missouri. Sebelum Kedatangan 
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Kedua Kristus dalam kemuliaan, Adam dan 
anak cucunya yang saleh, yang mencakup para 
Orang Suci dari segala dispensasi, akan berhim-
pun kembali di lembah ini untuk bertemu de-
ngan Juruselamat (Dan. 7:9–10, 13–14; A&P 27; 
107:53–57; 116:1).

11. Tempat Bait Suci Far West
Permukiman Far West, Missouri, menjadi 
kediam an bagi 3.000 sampai 5.000 Orang Suci 
yang mencari perlindungan dari penganiayaan 
di Jackson County dan Clay County. Pada tang-
gal 31 Oktober 1838 Nabi Joseph Smith dan para 
pemimpin Gereja yang lain ditangkap dan, se-
telah pemeriksaan pengadilan di Richmond, di-
tahan di Penjara Liberty. Selama musim dingin 
tahun 1838–1839, para Orang Suci Zaman Akhir 
dihalau dari Far West dan tempat-tempat lain di 
Missouri serta berelokasi di Illinois.
Peristiwa Penting: Sebuah tempat bait suci di-
dedikasikan dan batu penjurunya diletakkan. 
Tujuh wahyu yang diterbitkan dalam Ajaran dan 
Perjanjian diterima (bagian 113–115; 117–120). 
Joseph F. Smith, Presiden Gereja yang keenam, 
lahir tanggal 13 November 1838 di Far West. Far 
West untuk sesaat melayani sebagai kantor pu-
sat Gereja di bawah Nabi Joseph Smith.

12. Penjara Liberty
Sebuah penjara kecil berlokasi di Liberty, 
Missouri. Joseph Smith dan lima saudara yang 
lain dijadikan tahanan di balik temboknya yang 
1,2 meter (empat kaki) tebalnya dari tanggal 
1 Desember 1838 sampai 6 April 1839. (Sidney 
Rigdon dibebaskan pada akhir bulan Februari.) 
Meringkuk di tingkat bawah atau bagian sel ba-
wah tanah dari bangunan ini, mereka tidur di 
atas lantai batu yang dingin, yang berserakkan 
jerami dengan sedikit cahaya dan perlindung-
an yang tak memadai dari dinginnya musim 
dingin.
Peristiwa Penting: Nabi Joseph, memohon bagi 
ribuan Orang Suci Zaman Akhir yang dihalau 
dari Missouri, menerima jawaban terhadap doa-
nya, yang dia tulis dalam sepucuk surat kepada 
para Orang Suci yang terasing (A&P 121–123).

13. Wisma Tempat Tinggal di Nauvoo
Joseph Smith Jr. dan keluarganya pindah ke 
Wisma Tempat Tinggal di Nauvoo pada bulan 
Agustus 1843. Belakangan suatu bagian ba-
ngunan ditambahkan pada sisi timur dari struk-
tur utama dengan total 22 kamar. Mulai bulan 

Januari 1844, Ebenezer Robinson mengelola wis-
ma itu sebagai hotel, dan Nabi menempati 6 dari 
ruang-ruang tersebut bagi keluarganya. Wisma 
itu melayani kurang lebih sebagai pusat kegiat-
an bermasyarakat bagi masyarakat Nauvoo. 
Para pejabat tinggi yang penting diterima di sini 
oleh Nabi.
Peristiwa Penting: Pada tanggal 27 Juni 1844 Nabi 
Joseph dan kakaknya Hyrum ditembak dan di-
bunuh di Carthage, Illinois, dan tubuh mereka 
dibawa ke wisma ini untuk disemayamkan sebe-
lum pemakaman. Mereka dikubur di sebidang 
tanah pemakaman keluarga yang kecil tepat di 
seberang Jalan Utama, sebelah barat rumah tua 
kayu gelondong yang Joseph tinggali ketika dia 
pertama kali datang ke Nauvoo. Emma Smith 
tinggal di Wisma Tempat Tinggal itu sampai 
tahun 1871. Kemudian dia pindah ke Wisma 
Nauvoo, di mana dia meninggal pada tahun 
1879.

14. Toko Batu Bata Merah Nabi Joseph Smith
Pemugaran toko dan kantor Joseph Smith ini 
berlokasi di Nauvoo, Illinois. Ini adalah salah 
satu bangunan yang paling penting di dalam 
Gereja selama periode Nauvoo. Tidak saja mela-
yani sebagai toko umum, itu juga menjadi pusat 
kegiatan bermasyarakat, ekonomi, politik, dan 
keagamaan. Joseph Smith menempati kantor 
pada lantai kedua.
Peristiwa Penting: Sebelum bait suci dituntaskan, 
ruang atas dari toko itu digunakan sebagai ru-
ang tata cara, di mana pemberkahan penuh yang 
pertama diberikan. Pada tanggal 17 Maret 1842, 
Nabi Joseph mengorganisasi para wanita Gereja 
ke dalam Lembaga Pertolongan.

15. Bait Suci Nauvoo
Model skala Bait Suci Nauvoo ini berlokasi di 
atas tempat bait suci yang asli. Bait suci ini diba-
ngun dari batu kapur lokal putih keabu-abuan. 
Bangunan ini berukuran panjang 39 meter dan 
lebar 27 meter. Puncak menara berdiri 48 meter 
di atas permukaan tanah. Para anggota Gereja 
membuat pengurbanan besar untuk memba-
ngun bait suci yang indah ini, memulai peker-
jaan pada tahun 1841. Beberapa bekerja selama 
berbulan-bulan pada bangunan itu; yang lain 
mengurbankan uang mereka. Meskipun belum 
sepenuhnya dituntaskan, bait suci ini dipe-
nuhi sesuai kapasitas oleh para anggota yang 
datang untuk tata cara-tata cara selama bulan-
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bulan sebelum pelarian diri mereka ke Barat. 
Sementara banyak dari para Orang Suci mening-
galkan Nauvoo pada awal musim semi tahun 
1846 di bawah ancaman kekerasan gerombolan 
perusuh, suatu regu khusus tetap tinggal untuk 
menuntaskan bait suci ini. Pada tanggal 30 April 
1846, Penatua Orson Hyde dan Penatua Wilford 
Woodruff serta kira-kira 20 lainnya mendedika-
sikan rumah Tuhan ini. Bait suci ini ditinggalkan 
pada bulan September ketika sisa anggota Gereja 
dihalau dari Nauvoo; kekuatan gerombolan pe-
rusuh kemudian mengotori dan menodai ba-
ngunan yang sakral itu. Itu dimusnahkan oleh 
api pada bulan Oktober 1848.
Peristiwa Penting: Konferensi umum diadakan 
di ruang pertemuan bait suci pada tanggal 
5 Oktober 1845. Pekerjaan pemberkahan dimu-
lai tanggal 10 Desember 1845 dan berlanjut sam-
pai 7 Februari 1846. Lebih dari 5.500 Orang Suci 
Zaman Akhir menerima pemberkahan mereka, 
serta banyak baptisan bagi yang mati dan peme-
teraian dilaksanakan.

16. Penjara Carthage
Rumah penjara di Kota Carthage, Illinois.
Peristiwa Penting: Joseph Smith dan kakaknya 
Hyrum berkendara ke Carthage pada tanggal 
24 Juni 1844. Mereka dilempar ke dalam pen-
jara ini pada tanggal 25 Juni dengan dakwaan-
dakwaan palsu tentang pengkhianatan. Pada 
tanggal 27 Juni gerombolan perusuh dengan 
wajah dihitamkan menyerbu penjara. Joseph 
dan Hyrum keduanya ditembak mati, dan John 
Taylor terluka beberapa kali. Secara tidak masuk 
akal, Willard Richards tidak cedera. John Taylor 
belakangan menulis catatan sejarah yang diil-
hami yang sekarang ditemukan dalam Ajaran 
dan Perjanjian 135.

17. Eksodus ke Barat
Awal evakuasi dari Nauvoo, Illinois, direncana-
kan bulan Maret–April, tetapi karena ancaman 
gerombolan perusuh Presiden Brigham Young 
mengarahkan agar eksodus para Orang Suci me-
nyeberangi Sungai Mississippi dimulai tanggal 
4 Februari 1846. Presiden Young tetap tinggal 
untuk melaksanakan pemberkahan bagi para 
Orang Suci dan tidak meninggalkan Nauvoo 
sampai pertengahan Februari.

Peristiwa Penting: Sebelum kematiannya Nabi 
Joseph Smith bernubuat, “Sebagian dari Anda 
akan hidup untuk pergi dan membantu dalam 
membuat permukiman serta membangun kota-
kota dan melihat para Orang Suci menjadi sua-
tu umat yang perkasa di tengah Pegunungan 
Rocky.” Hampir 12.000 Orang Suci meninggalkan 
Nauvoo dari bulan Februari sampai September 
1846. Setelah para Orang Suci meninggalkan 
Winter Quarters dan lokasi-lokasi kemudian, 
mereka diorganisasi ke dalam rombongan sepu-
luhan, lima puluhan, dan ratusan, di bawah se-
orang ketua rombongan (A&P 136:3). Pada bulan 
September 1846 gerombolan perusuh berjumlah 
kira-kira 800 orang diperlengkapi dengan enam 
meriam mengepung Nauvoo. Setelah beberapa 
hari berperang, sisa Orang Suci dipaksa untuk 
menyerah untuk menyelamatkan nyawa mere-
ka dan memperoleh kesempatan untuk menye-
berangi sungai. Lima hingga enam ratus pria, 
wanita, dan anak-anak menyeberangi sungai 
dan berkemah di tepi sungai. Presiden Brigham 
Young mengutus tim-tim penyelamat dengan 
perbekalan untuk mengevakuasi “para Orang 
Suci yang malang” ini.

18. Bait Suci Salt Lake
Beberapa hari setelah rombongan pertama pio-
nir para Orang Suci Zaman Akhir memasuki 
Lembah Salt Lake, Presiden Brigham Young me-
mukul tanah dengan tongkat jalannya dan mem-
permaklumkan, “Di sini kita akan membangun 
bait suci Allah kita.” Tanah dibuka pada tanggal 
14 Februari 1853. Pada tanggal 6 April 1853, batu 
penjuru diletakkan. Bait suci dituntaskan dan 
didedikasikan 40 tahun kemudian pada tanggal 
6 April 1893. Presidensi Utama dan Kuorum Dua 
Belas Rasul bertemu di sini tiap minggu untuk 
berembuk dan mencari arahan dari Tuhan dalam 
mengelola dan membangun kerajaan Allah.
Peristiwa Penting: Tuhan telah memberikan para 
Presiden Gereja dan Pembesar Umum yang 
lain pencurahan roh wahyu di sini, termasuk 
Maklumat Resmi—2. Yang belum lama berse-
lang, Presidensi Utama dan Dewan Dua Belas 
Rasul dengan suara bulat menyetujui dan me-
nerbitkan “Keluarga: Maklumat kepada Dunia.” 
Tata cara bait suci yang dilaksanakan bagi baik 
yang hidup maupun yang mati telah member-
kati kehidupan jutaan orang.
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Adam-ondi-Ahman, 
Missouri, 5:D3

Afrika, 7:E2
Albany, New York, 

1:C3
Alvin Smith, tempat 

kubur, Palmyra, 
2:C2

Amerika Selatan, 
7:C3

Amerika Tengah, 
7:B2

Amerika Utara, 7:B2
Amherst, Ohio, 3:C4
Anak Sungai Red, 

area Palmyra, 
2:D2

Anak Sungai Shoal, 
Missouri, 5:D3

Antartika, 7:E4
Asia, 7:F2
Australia, 7:G3

Bait Suci Kirtland, 
4:B4

Bank, Kirtland, 4:B4
Bendungan, 

Kirtland, 4:B2
Benteng Bridger, 

6:C2
Benteng Hall, 6:B1
Benteng Laramie, 

6:C2
Benteng 

Leavenworth, 
5:D4, 6:E2

Boston, 
Massachusetts, 
1:D3

Buffalo, New York, 
3:E2

Bukit Cumorah, 
area Palmyra, 
2:C4

California, 6:A3
Carthage, Illinois, 

5:G2
Cleveland, Ohio, 

3:C4

Colesville, New 
York, 1:B3, 3:H3

Connecticut, 1:C3
Council Bluffs 

(Kanesville), 
Iowa, 5:C1, 6:E2

Danau Erie, 3:C3
Danau Finger, New 

York, 1:A3, 3:G2
Danau Huron, 3:C1
Danau Ontario, 

1:A2, 3:E1
Desa Palmyra, New 

York, 2:C2
DeWitt, Missouri, 

5:E3

Eropa, 7:E1

Far West, Missouri, 
5:D3, 6:E2

Fayette, New York, 
1:A3, 3:G2, 6:G1

Freedom, New York, 
3:F2

Gallatin, Missouri, 
5:D3

Garden Grove, 
Iowa, 5:D2

Gilsum, New 
Hampshire, 1:D2

Grandin, E. B., 
Usaha Percetakan, 
Palmyra, 2:C2

Great Salt Lake, 6:B2
Gunung Pisgah, 

Iowa, 5:D1

Harmony, 
Pennsylvania, 
1:B3, 3:H3

Hiram, Ohio, 3:C4
Hutan Sakral, area 

Palmyra, 2:B3
Hyrum Smith, 

Rumah, Kirtland, 
4:B4

Illinois, 5:G3, 6:F2

Independence, 
Missouri, 5:D4, 
6:E2

Indiana, 6:F2
Iowa, 5:E1, 6:E2
Isaac Morley, 

Tanah Pertanian, 
Kirtland, 4:D1

Jackson County, 
Missouri, 5:D4

Jalan Canandaigua, 
area Palmyra, 
2:C3

Jalan Chillicothe, 
Kirtland, 4:B4

Jalan Cowdery, 
Kirtland, 4:A3

Jalan Fox, area 
Palmyra, 2:A3

Jalan Gedung 
Sekolah 
Armington, area 
Palmyra, 2:D3

Jalan Joseph, 
Kirtland, 4:A4

Jalan Lintas 
California, 6:B2

Jalan Markell, 
Kirtland, 4:A2

Jalan Stafford, area 
Palmyra, 2:B4

Jalan Whitney, 
Kirtland, 4:A3

John Johnson, 
Losmen, Kirtland, 
4:B2

Joseph Knight Sr., 
Rumah, Kota 
Praja Colesville, 
New York, 3:H3

Joseph Smith Jr., 
Rumah, 3:H3, 4:B3

Joseph Smith Jr., 
Toko Kelontong, 
Kirtland, 4:B3

Joseph Smith Sr., 
Rumah Kayu 
Gelondong, area 
Palmyra, 2:B3

Joseph Smith Sr., 
Rumah Papan, 
area Palmyra, 
2:B3

Joseph Smith Sr., 
Tanah Pertanian, 
area Palmyra, 
2:B3

Kali Hathaway, area 
Palmyra, 2:B2, 
2:D4

Kanada, 1:C1, 3:C3, 
3:D2, 6:F1

Kantor Percetakan, 
Kirtland, 4:B4

Kirtland, Ohio, 3:C3, 
6:F2

Kota New York, 
1:C4, 6:G1

Kota Praja 
Farmington, area 
Palmyra, 2:A4

Kota Praja 
Macedon, area 
Palmyra, 2:A1

Kota Praja 
Manchester, New 
York, 1:A3, 2:D3, 
3:F2

Kota Praja Palmyra, 
New York, 1:A3, 
2:D1, 3:F2

Lebanon, New 
Hampshire, 1:D2

Lengkungan 
McIlwaine, 
Missouri, 5:E3

Liberty, Missouri, 
5:D4, 6:E2

Los Angeles, 6:A3

Maine, 1:D2
Martin Harris, 

Rumah, Kirtland, 
4:D4

Martin Harris, 
Tanah Pertanian, 
area Palmyra, 
2:B1

Massachusetts, 1:C3



INDEKS NAMA-NAMA TEMPAT

Meksiko, 6:B3
Mendon, New York, 

3:F2
Misi San Luis Rey, 

6:A4
Missouri, 5:F3, 6:E3
Montrose, Iowa, 

5:F2

Nauvoo, Illinois, 
5:F2, 6:E2

New Hampshire, 
1:D2

New Jersey, 1:B4
New York, 1:B3, 

3:F3, 6:G1
Newel K. Whitney, 

Rumah, Kirtland, 
4:B2

Newel K. Whitney, 
Toko, Kirtland, 
4:B2

Norwich, Vermont, 
1:D2

Ohio, 3:B4, 6:F2
Ontario County, 

New York, 2:A3, 
2:C3

Orange, Ohio, 3:C4

Parley P. Pratt, 
Rumah, Kirtland, 
4:A3

Penggergajian, 
Kirtland, 4:B2

Penggilingan Haun, 
Missouri, 5:D3

Pennsylvania, 1:B3, 
3:E3, 6:G2

Permakaman, 
Kirtland, 4:B3

Perrysburg, New 
York, 3:E2

Philadelphia, 
Pennsylvania, 
1:B4, 6:G2

Pueblo, 6:C3

Quincy, Illinois, 
5:F2, 6:E2

Ramus, Illinois, 5:G2
Rhode Island, 1:D3
Richmond, 

Missouri, 5:D4
Rochester, New 

York, 3:F1

Sacramento, 6:A2
Salem, 

Massachusetts, 
1:D3

Salt Lake City, 6:B2
Samudra Atlantik 

Selatan, 7:D4
Samudra Atlantik 

Utara, 7:D2
Samudra Atlantik, 

1:D4, 6:H2
Samudra India, 7:F3
Samudra Pasifik 

Selatan, 7:A4
Samudra Pasifik 

Utara, 7:A2, 7:H2
Samudra Pasifik, 

6:A1, 7:A3
San Bernardino, 

6:B3
San Diego, 6:A4
San Francisco, 6:A2
Santa Fe, 6:C3
Sekolah, Kirtland, 

4:B3
Sharon, Vermont, 

1:C2
Sidney Rigdon, 

Rumah, Kirtland, 
4:B4

South Bainbridge, 
New York, 3:H3

Springfield, Illinois, 
5:H2

St. Louis, Missouri, 
5:H4

Sungai Arkansas, 
6:D3

Sungai Chagrin, 
Cabang Timur, 
Kirtland, 4:B1

Sungai Chariton, 
Missouri, 5:E2

Sungai Connecticut, 
1:D1

Sungai Delaware, 
1:B4

Sungai Fishing, 
Missouri, 5:D3

Sungai Gila, 6:B4
Sungai Grand, 

Missouri, 5:D2
Sungai Hudson, 

New York, 1:C3
Sungai Kanada, 

6:D3
Sungai Mississippi, 

5:G3
Sungai Missouri, 

5:C2, 5:F4
Sungai Pecos, 6:C4
Sungai Platte 

Selatan, 6:C2
Sungai Platte Utara, 

6:C2
Sungai Platte, 5:B1
Sungai Rio Grande, 

6:C4
Sungai Snake, 6:B1
Sungai 

Susquehanna, 
Pennsylvania, 
1:A4, 3:G3

Tempat Baptisan, 
Kirtland, 4:B2

Tempat Pembuatan 
Batu Bata, 
Kirtland, 4:A2

Tempat Pembuatan 
Garam Abu, 
Kirtland, 4:B3

Tempat 
Penggilingan Biji-
Bijian, Kirtland, 
4:B2

Tempat 
Penyamakan 
Kulit, Kirtland, 
4:B2

Teritorial Orang-
Orang Indian, 
5:B2, 6:C1, 6:D3

Teritorial Oregon, 
6:A1

Terusan Erie, New 
York, 2:B2, 3:F1

Thompson, Ohio, 
3:D3

Topsfield, 
Massachusetts, 
1:D3

Toronto, Kanada, 
3:E1

Tucson, 6:B4
Tunbridge, Vermont, 

1:C2

Vermont, 1:C2
Vinson Knight, 

Rumah, Kirtland, 
4:A4

Washington, D.C., 
6:G2

Wayne County, New 
York, 2:A3, 2:C2

Whitingham, 
Vermont, 1:C3

Winter Quarters, 
Teritorial Orang-
Orang Indian, 
5:B1, 6:E2



PETA DAN INDEKS NAMA TEMPAT

Peta berikut dapat membantu Anda lebih 
memahami sejarah awal Gereja Yesus 

Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir 
dan tulisan suci yang diungkapkan melalui 
Nabi Joseph Smith dan para penggantinya. 

Dengan mengetahui geografi tanah-tanah 
yang didiskusikan dalam tulisan suci, Anda 
dapat lebih baik memahami peristiwa-peris-
tiwa dalam tulisan suci.

 1. AMERIKA SERIKAT SEBELAH TI-
MUR LAUT

 2. PALMYRA-MANCHESTER, 1820–1831

 3. AREA NEW YORK, PENNSYLVANIA, 
DAN OHIO, AS

 4. KIRTLAND, OHIO, 1830–1838

 5. AREA MISSOURI, ILLINOIS, DAN 
IOWA, AS

 6. PERGERAKAN GEREJA KE ARAH 
BARAT

 7. PETA DUNIA

Indeks nama tempat menurut abjad dapat 
menolong Anda menemukan tempat ter-

tentu di peta. Tiap catatan mencakup nomor 
peta yang diikuti oleh rujukan grid yang ter-
diri dari kombinasi nomor dan huruf. Con-
tohnya, lokasi Benteng Hall diberikan seba-
gai 6:B1; yaitu, peta 6, kotak B1. Anda dapat 
menemukan kotak-kotak tertentu pada tiap 
peta dengan merujuk pada koordinat di atas 
dan sisi dari peta itu. Nama alternatif dari 
tempat didaftar dalam tanda kurung; con-
tohnya, Council Bluffs (Kanesville).
Berikut adalah kunci untuk memahami sim-
bol dan bentuk huruf berbeda yang diguna-
kan pada peta. Di samping itu, peta tersen-
diri bisa memuat kunci dengan penjelasan 
dari simbol tambahan berkaitan dengan peta 
tertentu itu.

   ● 
Titik merah mewakili kota besar atau 
kota kecil. Garis bisa kadang-kadang 
menunjuk dari titik ke nama kota atau 
lokasi itu.

Samudra Atlantik Bentuk huruf ini diguna-
kan untuk melabel tempat 
geografis, misalnya samu-
dra, laut, danau, sungai, 
gunung, padang belantara, 
lembah, gurun, dan pulau.

Palmyra  Bentuk huruf ini diguna-
kan untuk semua kota be-
sar dan kota kecil.

NEW YORK  Bentuk huruf ini diguna-
kan untuk divisi politik 
yang lebih kecil, misalnya 
daerah, serta negara bagian 
dan teritorial AS.

KANADA  Bentuk huruf ini diguna-
kan untuk divisi politik 
yang lebih besar, misalnya 
bangsa, negara, dan benua.
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 1. Topsfield Tempat kelahiran Joseph Smith Sr., 
lahir tanggal 12 Juli 1771.

 2. Gilsum Lucy Mack lahir di sini, 8 Juli 1775.
 3. Tunbridge Joseph Smith Sr. dan Lucy Mack 

menikah di sini, 24 Januari 1796.
 4. Whitingham Tempat kelahiran Brigham 

Young, lahir tanggal 1 Juni 1801.
 5. Harmony Emma Hale lahir di Kota Praja 

Harmony, 10 Juli 1804.

 6. Sharon Joseph Smith Jr. lahir di sini, 
23 Desember 1805 (lihat JS—S 1:3).

 7. Lebanon Keluarga Smith tinggal di Kota Praja 
Lebanon dari tahun 1811 sampai 1813, yang 
dalam kurun waktu itu Joseph Smith Jr. meng-
alami serangkaian operasi tungkai kaki.

 8. Norwich Keluarga Smith tinggal di sini dari 
tahun 1814 sampai 1816 sebelum pindah ke 
Palmyra.

 9. Palmyra Keluarga Smith pindah ke sini pada 
tahun 1816 (lihat JS—S 1:3).
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 1. Rumah Kayu Gelondong Joseph Smith Sr. 
Malaikat Moroni menampakkan diri kepada 
Joseph Smith di dalam sebuah ruang atas dari 
rumah ini pada tanggal 21–22 September 1823 
(lihat JS—S 1:29–47).

 2. Tanah Pertanian Joseph Smith Sr. Tanah perta-
nian 4,7 hektar ini dikembangkan oleh keluarga 
Smith dari tahun 1820 sampai 1829.

 3. Hutan Sakral Penglihatan Pertama Joseph Smith 
Jr. terjadi di tanah berhutan ini pada awal musim 
semi tahun 1820 (lihat JS—S 1:11–20).

 4. Rumah Papan Joseph Smith Sr. Rumah ini di-
mulai pada tahun 1822 oleh Alvin Smith dan 

ditempati oleh keluarga Smith dari tahun 1825 
sampai 1829.

 5. Bukit Cumorah Di sini malaikat Moroni mem-
berikan Nabi Joseph Smith lempengan-lem-
pengan emas pada tanggal 22 September 1827 
(lihat JS—S 1:50–54, 59).

 6. Tanah Pertanian Martin Harris Tanah pertanian 
ini digadaikan dan sebagian dari areanya dijual 
untuk membayar pencetakan Kitab Mormon.

 7. Usaha Percetakan E. B. Grandin 5.000 salinan 
Kitab Mormon dicetak di sini tahun 1829–1830.

 8. Kali Hathaway Di kali ini sebagian baptisan 
awal Gereja dilaksanakan.
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 1. Rumah Newel K. Whitney Joseph dan Emma tinggal 
di sini untuk beberapa minggu setelah mereka perta-
ma kali pindah ke Kirtland pada tahun 1831.

 2. Tanah Pertanian Isaac Morley Joseph dan Emma 
Smith tinggal di sini dari bulan Maret sampai 
September 1831. Para imam tinggi yang pertama 
ditahbiskan di sini. Joseph mengerjakan Terjemahan 
Joseph Smith (TJS).

 3. Toko Newel K. Whitney Presidensi Utama Gereja di-
beri kunci-kunci kerajaan di sini. Sekolah Para Nabi 
pertama kali bertemu di sini. TJS berada dalam pro-
ses penuntasan di sini pada tahun 1833. Joseph dan 
Emma tinggal di sini dari tahun 1832 sampai 1833. 
Joseph menerima banyak wahyu di sini.

 4. Losmen John Johnson Joseph Smith Sr. dipanggil se-
bagai Bapa Bangsa pertama Gereja di sini pada tahun 
1833. Losmen ini memuat kantor percetakan pertama 
di Kirtland. The Evening and the Morning Star dicetak 
di sini menyusul penghancuran mesin percetakan di 
Jackson County, Missouri. Dua Belas Rasul berangkat 
dari sini pada tanggal 4 Mei 1835 untuk misi mereka 
yang pertama.

 5. Rumah Joseph Smith Jr. Joseph dan Emma tinggal di 
sini dari tahun 1834 sampai 1837. Penerjemahan kitab 
Abraham dimulai.

 6. Kantor Percetakan Lectures on Faith disampaikan di 
dalam bangunan ini. Dua Belas Rasul dan Kuorum 
Pertama Tujuh Puluh dipanggil dan ditahbiskan di 
sini. Ajaran dan Perjanjian (edisi pertama), Kitab 
Mormon (edisi kedua), The Evening and the Morning 
Star, Latter Day Saints’ Messenger and Advocate, dan 
terbitan pertama Elders’ Journal dicetak di sini.

 7. Bait Suci Kirtland Bait suci ini adalah yang pertama 
pada dispensasi ini. Yesus Kristus menampakkan diri 
dan menerima bait suci ini. Musa, Elias, dan Elia me-
nampakkan diri serta memulihkan kunci-kunci ima-
mat tertentu (lihat A&P 110). Sekolah Para Nabi juga 
bertemu di sini. Wahyu-wahyu yang diterima di sini: 
A&P 109, 110, 137.
Kirtland (lokasi-lokasi tak diperinci) Pada tanggal 
17 Agustus 1835 Ajaran dan Perjanjian diterima se-
bagai tulisan suci. Wahyu-wahyu yang diterima 
di Kirtland mencakup A&P 41–50, 52–56, 63–64, 
102–104, 106–110, 134, dan 137. Bagian 104 menandai  
harta milik tertentu untuk diberikan sebagai tugas  
peng awasan kepada para anggota Gereja yang  
berperan serta dalam ordo gabungan (lihat ayat 
19–46).

KIRTLAND, OHIO, 1830–38 Peta 4
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Foto 1, 2

1. Hutan Sakral Di hutan dekat rumahnya ini, Nabi Joseph Smith menerima Penglihatan 
Pertama.

2. Bukit Cumorah dan Area Manchester-Palmyra Malaikat Moroni mengarahkan Joseph 
Smith untuk menemukan lempengan-lempengan emas yang telah dia kuburkan di bukit ini. 
(Bukit berada di bagian tengah kanan.)



Foto 3, 4

3. Rumah Kayu Gelondong Joseph Smith Sr. Ini adalah sebuah replika rumah di mana keluarga 
Smith dahulunya tinggal.

4. Mesin Cetak dan Usaha Percetakan Grandin Pencetakan pertama Kitab Mormon terjadi  
di sini.



Foto 5, 6

5. Sungai Susquehanna Imamat Harun dan Imamat Melkisedek dipulihkan di tepi sungai ini 
(lihat A&P 13; 128:20).

6. Rumah Kayu Gelondong Peter Whitmer Sr. Replika ini dibangun di atas tempat di mana 
Gereja diorganisasi pada tanggal 6 April 1830.



Foto 7, 8

7. Toko Newel K. Whitney and Company Wahyu yang kelak dikenal sebagai Firman 
Kebijaksanaan (lihat A&P 89) diterima di sini, bersama wahyu-wahyu lain.

8. Rumah John Johnson Saat di dalam rumah ini mengerjakan terjemahan terhadap Alkitab, 
Nabi Joseph Smith dan Sidney Rigdon menerima wahyu yang sekarang dicatat dalam Ajaran dan 
Perjanjian 76, bersama wahyu-wahyu lain.



Foto 9, 10

9. Bait Suci Kirtland Bait suci pertama yang dibangun pada dispensasi ini, tahun 1836. Di 
dalam bait suci ini, Yesus Kristus, Musa, Elias, dan Elia menampakkan diri serta memulihkan 
kunci-kunci imamat (lihat A&P 110).

10. Lembah Adam-ondi-Ahman Di sini Adam dan anak cucunya yang saleh bertemu (lihat A&P 
107:53–57). Adam, para nabi lain, dan para Orang Suci yang setia dari segala zaman akan berte-
mu Juruselamat di sini sebelum Kedatangan Kedua-Nya.



Foto 11, 12

11. Tempat Bait Suci Far West Pada tahun 1838 Tuhan memerintahkan para Orang Suci untuk 
membangun bait suci di sini (lihat A&P 115:7–8). Penganiayaan gerombolan perusuh mencegah 
mereka dari melakukannya.

12. Penjara Liberty Saat ditahan dengan tidak adil di sini (1838–1839), Nabi Joseph Smith mene-
rima wahyu yang sekarang dicatat dalam Ajaran dan Perjanjian 121–123.



Foto 13, 14

13. Wisma Tempat Tinggal di Nauvoo Rumah keluarga Nabi Joseph Smith mulai tahun 1843. 
Pada masa awal Gereja, ini adalah pusat kehidupan bermasyarakat di antara para Orang Suci.

14. Toko Batu Bata Merah Nabi Joseph Smith Di dalam bangunan ini, Lembaga Pertolongan 
diorganisasi pada tanggal 17 Maret 1842.



Foto 15, 16

15. Bait Suci Nauvoo Model ini memperlihatkan keindahan asli dari bangunan itu sebelum 
dibakar pada tahun 1848.

16. Penjara Carthage Di sini Nabi Joseph Smith dan kakaknya Hyrum mati syahid pada tanggal 
27 Juni 1844 (lihat A&P 135).



Foto 17, 18

17. Eksodus ke Barat Pada tanggal 4 Februari 1846 gerobak-gerobak pertama menyeberangi 
Sungai Mississippi untuk memulai perjalanan bersejarah ke barat.

18. Bait Suci Salt Lake Penanda kawasan Lembah Salt Lake ini memerlukan 40 tahun untuk 
membangunnya.
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Foto tempat-tempat penting ini memberikan 
contoh tanah-tanah di mana Yesus berjalan, 

di mana para nabi dalam alkitab tinggal dan 
mengajar, dan di mana banyak peristiwa da-
lam tulisan suci terjadi. untuk menolong anda 
lebih baik menggunakan foto-foto dalam pe-
nelaahan anda, uraian singkat menyertai tiap 
foto. nomor dan judul uraian serta nomor dan 
judul foto adalah sama. alinea pertama yang 

mengikuti judul uraian menjelaskan tempat 
dan keadaan seputar foto itu, termasuk apa 
yang penting untuk dilihat dan sering ke arah 
mana pembuat foto itu menghadap. peristi-
wa-peristiwa penting dalam tulisan suci dari 
area itu kemudian didaftar, bersama dengan 
rujukan tulisan suci sehingga anda dapat me-
ngetahui di mana bisa membaca lebih banyak 
tentang peristiwa-peristiwa itu.

1. Sungai Nil dan Mesir
tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sepanjang 
tepi sungai nil. di seberang adalah area gurun 
yang mencakup sebagian besar mesir.
Peristiwa Penting: tanah ini ditemukan oleh 
egiptus (abr. 1:23–25). abraham pergi ke mesir 
(Kej. 12:10–20; abr. 2:21–25). Yusuf dijual ke 
mesir, menjadi penguasa, dan menyelamatkan 
keluarganya dari bencana kelaparan (Kej. 37; 
39–46). Keturunan Yakub tinggal di mesir (Kej. 
47; Kel. 1; 12:40). putri Firaun menemukan bayi 
musa di sungai dan membesarkannya (Kel. 
2:1–10). musa memimpin bangsa israel keluar 
dari mesir (Kel. 3–14). maria, Yusuf, dan Yesus 
pergi ke mesir untuk sesaat untuk meloloskan 
diri dari Herodes (mat. 2:13–15, 19–21). pada 
zaman terakhir, orang-orang mesir akan me-
ngenal tuhan, dan tuhan akan memberkati 
mesir (Yes. 19:20–25). (lihat penuntun bagi 
tulisan suci, “mesir.”)

2. Gunung Sinai (Horeb) dan Padang 
Belantara Sinai
Gunung-gunung yang menonjol adalah puncak 
dari Yebel musa (Gunung musa). ada bebera-
pa kemungkinan tempat untuk Gunung sinai. 
salah satu lokasi yang lebih bisa diterima ada-
lah Yebel musa.
Peristiwa Penting: allah menampakkan diri 
kepada musa dan memberikan kepadanya 
sepuluh perintah (Kel. 19–20). musa, Harun, 
dua putra Harun, dan 70 penatua melihat dan 
bersekutu dengan allah (Kel. 24:9–12). allah 
memberi musa petunjuk untuk membangun 
kemah suci (Kel. 25–28; 30–31). Bangsa israel 
menyembah anak lembu emas yang Harun 
telah mereka bujuk untuk membuatnya (Kel. 
32:1–8). elia melarikan diri ke tanah ini dari 
lembah Yizreel, di mana Ratu izebel tinggal 
(1 Raj. 19:1–18). ini adalah juga di mana elia 
berbincang dengan allah (1 Raj. 19:8–19).

3. Padang Belantara Yudea dan Laut Mati
memandang ke arah tenggara ke atas padang 
belantara Yudea. Kelihatan di latar belakang 
adalah laut mati.
Peristiwa Penting: padang belantara Yudea ada-
lah perlindungan yang penting dalam banyak 
periode awal sejarah. daud bersembunyi dari 
Raja saul (1 sam. 26:1–3). Yesus berpuasa 40 
hari dan 40 malam (mat. 4:1–11; mrk. 1:12–13). 
Yesus menggunakan rute dari Yerusalem ke 
Yerikho melalui padang belantara Yudea seba-
gai tempat dan keadaan seputar perumpama-
an orang samaria yang baik hati karena pela-
ku perjalanan yang sendirian adalah mangsa 
yang empuk di area itu (luk. 10:25–37). (lihat 
penuntun bagi tulisan suci, “laut mati.”)

4. Kadesh-Barnea
ini adalah pemandangan sebelah timur laut 
dari lembah gurun yang besar (juga disebut 
wadi) di mana Kadesh-Barnea terletak. sungai 
kecil yang mengalir di sini selama musim hujan 
menjadikannya bidang tanah yang terairi de-
ngan baik dan subur di padang belantara Zin.
Peristiwa Penting: ini mungkin bidang tanah 
yang darinya musa mengutus 12 orang untuk 
memata-matai tanah Kanaan (Bil. 13:17–30). 
itu melayani sebagai perkemahan utama bagi 
bangsa israel selama 38 dari hampir 40 tahun 
pengembaraan mereka di padang belantara  
(ul. 2:14). miryam mati dan dikuburkan di sini 
(Bil. 20:1). ini adalah pemandangan pemberon-
takan Korah, gerutuan orang-orang, dan ber-
kuncupnya tongkat Harun (Bil. 16–17). di dekat 
sini musa menghantam batu dan air mengalir 
(Bil. 20:7–11).

5. Makam para Bapa Bangsa
salah satu bangunan yang paling masyhur di 
seluruh tanah suci. itu dibangun di Hebron 
oleh Raja Herodes di atas tempat yang menurut 
tradisi diyakini sebagai Gua makhpela, yang 
dibeli oleh abraham sebagai tempat kuburan 
keluarga (Kej. 23).
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Peristiwa Penting: tempat kuburan sara (Kej. 23) 
dan abraham (Kej. 25:9). ishak, Ribka, dan lea 
dikuburkan di sini juga (Kej. 49:30–31). tubuh 
Yakub dibawa dari mesir ke Kanaan dan diku-
burkan di dalam gua ini (Kej. 50).

6. Kawasan Bukit Yudea
Kawasan Bukit Yudea kira-kira 56 kilome-
ter panjangnya dan 27 kilometer lebarnya. 
sebagian besar dari tanah ini berbatu-batu dan 
sulit untuk ditanami. Bukit-bukitnya dipisah-
kan oleh lembah-lembah yang di dalamnya ta-
nahnya agak subur. Bangsa israel yang paling 
awal tinggal di bukit-bukit ini, menggunakan-
nya untuk perlindungan terhadap penyerbu. 
Yerusalem berlokasi di area ini.
Peristiwa Penting: tuhan menjanjikan tanah ini 
kepada abraham dan benih keturunannya (Kej. 
13:14–18; 17:8). sara dan abraham dikuburkan 
di dalam Gua makhpela, di Hebron (Kej. 23:19; 
25:9). daud merebut Yerusalem dari orang-
orang Yebusi (2 sam. 5:4–9). lebih banyak pe-
ristiwa perjanjian lama dicatat sebagai yang 
terjadi di bukit-bukit ini daripada di daerah 
lain mana pun.

7. Bethlehem
Foto ini memperlihatkan bukit berbatu-batu 
dan padang gembala di latar depan, dengan 
Kota Betlehem yang modern di latar belakang.
Peristiwa Penting: Rahel dikuburkan di dekat 
sini (Kej. 35:16–20). Rut dan Boas tinggal di sini 
(Rut 1:19–2:4). Raja daud lahir dan diurapi men-
jadi raja di sini (1 sam. 16:1–13). Juruselamat 
lahir di sini, dan para gembala serta orang-
orang majus menyembah-nya (mat. 2:1–11; 
luk. 2:4–16). (lihat penuntun bagi tulisan suci, 
“Betlehem.”)

8. Yerusalem
memandang ke arah utara. di tengah foto ada-
lah tempat keramat muslim dengan kubah ber-
selaput emas, disebut Kubah Batu. orang-orang 
Yahudi beribadat pada zaman dahulu di dalam 
bait suci yang berlokasi di sini. tembok-tembok 
di dekat Kubah Batu mengelilingi kota tua 
Yerusalem. pada sebelah kanan tembok adalah 
lembah Kidron. pada sebelah kanan jauh ada-
lah Bukit Zaitun. Ke utara, di seberang Kubah 
Batu, adalah kemungkinan tempat Golgota, 
atau Kalvari.
Peristiwa Penting: Yerusalem disebut salem pada 
zaman dahulu (mzm. 76:3). abraham mem-
bayar persepuluhan kepada melkisedek (Kej. 
14:18–20). abraham datang untuk mengurban-

kan ishak (Kej. 22:2–14). Raja daud merebut 
Yerusalem dari orang-orang Yebusi (2 sam. 5:4–
9). Raja salomo membangun bait suci (1 Raj. 
6–7). lehi berangkat untuk pergi ke tanah yang 
dijanjikan (1 ne. 1:4; 2). Juruselamat melayani, 
menebus dosa-dosa kita, dan bangkit (mat. 
21–28). sebagaimana Juruselamat bernubuat, 
Yerusalem dihancurkan tak lama setelah kema-
tian-nya (Js—m 1:3–20). Yerusalem akan diser-
bu pada zaman terakhir (Yeh. 38–39; Yoel 2–3; 
Why. 11; 16). Juruselamat akan menampakkan 
diri di sini tepat sebelum Kedatangan Kedua 
(Za. 12–14; a&p 45:48–53). (lihat penuntun 
bagi tulisan suci, “Yerusalem,” “salem.”)

9. Bait Suci Herodes
Foto ini memperlihatkan model skala dari bait 
suci Herodes sebagaimana diperkirakan ada-
nya pada tahun 67 M. tembok yang mengeli-
lingi kompleks bait suci mengitari tempat ku-
dus yang memuat tempat maha Kudus, tempat 
kudus, dan tiga ruangan besar.
Peristiwa Penting: Yusuf dan maria mempersem-
bahkan bayi Yesus di bait suci (luk. 2:22–38). 
Juruselamat mengajar di dalam bait suci pada 
usia 12 tahun (luk. 2:41–46). Juruselamat meng-
halau para penukar uang dari bait suci (mat. 
21:12–13) dan menubuatkan penghancuran bait 
suci (mat. 24:1–2). Bait suci masa depan akan 
dibangun di Yerusalem (Yeh. 40–48; Za. 8:7–9). 
(lihat penuntun bagi tulisan suci, “Bait suci.”)

10. Anak Tangga ke Bait Suci
area bait suci dibagi menjadi ruangan-ruang-
an, dan ruangan-ruangan luar berdiri di ting-
kat yang paling bawah. Yang beribadat masuk 
melalui berbagai gerbang, termasuk yang me-
nuntun ke atas dari anak-anak tangga ini ke 
ruangan luar dan kemudian ke ruangan dalam. 
Ribuan orang telah menaiki anak-anak tangga 
ini dalam perjalanan waktu, termasuk putra 
allah. Ketika pasukan titus menghancurkan 
bait suci pada tahun 70 M, anak-anak tangga ini 
tertutup dengan puing-puing. itu ditemukan 
kembali selama penggalian bagian dari kota 
tua Yerusalem.
Peristiwa Penting: Yehezkiel melihat dalam sua-
tu penglihatan ukuran dan bentuk bait suci 
masa depan (Yeh. 40). (lihat penuntun bagi 
tulisan suci, “Bait suci.”)

11. Bukit Zaitun, Taman Orson Hyde
pemandangan ini mengarah barat daya dari 
taman orson Hyde di atas Bukit Zaitun ke arah 
Yerusalem. pada lereng sebelah barat Bukit 
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Zaitun adalah taman Getsemani. pada tanggal 
24 oktober 1841, penatua orson Hyde berja-
lan ke atas Bukit Zaitun dan memanjatkan doa 
nubuat untuk pendedikasian bagi kembalinya 
anak-anak abraham dan pembangunan bait 
suci.
Peristiwa Penting: Roma menghancurkan 
Yerusalem pada tahun 70 M sebagaimana di-
ramalkan oleh Juruselamat (lihat Js—m 1:23). 
Juruselamat kelak akan berdiri di atas Bukit 
Zaitun sebelum penampakan diri-nya kepada 
seluruh dunia. (lihat Za. 14:3–5; a&p 45:48–53; 
133:19–20; penuntun bagi tulisan suci, “Bukit 
Zaitun.”)

12. Taman Getsemani
Foto dari sebatang pohon zaitun tua ini diam-
bil di tempat yang menurut tradisi diyakini 
sebagai taman Getsemani. Juruselamat berdoa 
di dekat sini setelah meninggalkan ruang atas 
pada malam pengkhianatan diri-nya.
Peristiwa Penting: di sini Yesus Kristus mu-
lai menderita bagi dosa-dosa umat manusia 
(mat. 26:36–44; mrk. 14:32–41; a&p 19:16–19). 
menyusul doa-nya dia dikhianati oleh Yudas 
iskariot, dan para murid-nya untuk sementara 
waktu meninggalkan-nya menyusul penang-
kapan-nya di taman itu (mrk. 14:50). (lihat 
penuntun bagi tulisan suci, “Getsemani.”)

13. Golgota
Batu ini menyerupai tengkorak dan berada te-
pat di luar Gerbang damsyik Yerusalem. ini 
adalah kemungkinan tempat sebagai tempat di 
mana Yesus Kristus disalibkan.
Peristiwa Penting: setelah Yesus dicambuk dan 
diejek, dia dibawa ke “suatu tempat yang ber-
nama Golgota, artinya: tempat tengkorak,” 
di mana dia disalibkan (mat. 27:26–35; Yoh. 
19:17–18). (lihat penuntun bagi tulisan suci, 
“Golgota.”)

14. Makam Taman
ini adalah tempat yang menurut tradisi diya-
kini sebagai tempat penguburan Juruselamat. 
Beberapa nabi modern merasa bahwa tubuh 
Juruselamat dibaringkan di dalam makam ta-
man ini.
Peristiwa Penting: setelah Juruselamat mati 
di atas salib, tubuh-nya ditempatkan di da-
lam makam baru yang digali dari batu (mat. 
27:57–60). pada hari ketiga, beberapa wanita 
pergi ke makam dan mendapati bahwa tubuh 
Juruselamat tidak ada di sana (mat. 28:1; Yoh. 

20:1–2). Rasul petrus dan Yohanes juga pergi ke 
makam dan melihat bahwa tubuh Juruselamat 
tidak ada di sana (Yoh. 20:2–9). Juruselamat 
yang dibangkitkan menampakkan diri kepada 
maria magdalena (Yoh. 20:11–18).

15. Yerikho
Foto ini memperlihatkan tumbuh-tumbuhan di 
Yerikho zaman sekarang. pada zaman dahulu 
itu adalah kota bertembok di lembah sungai 
Yordan, 252 meter di bawah permukaan laut. 
itu adalah area pertanian yang subur di mana 
pohon kurma dan rumpun pohon jeruk tumbuh 
subur. pada latar belakang adalah yang menu-
rut tradisi diyakini sebagai Gunung pencobaan 
(mat. 4:1–11).
Peristiwa Penting: di dekat tempat ini, Yosua 
dan anak-anak israel pertama kali menyebe-
rangi sungai Yordan, masuk ke dalam tanah 
terjanjikan (Yos. 2:1–3; 3:14–16). tuhan secara 
ajaib menyebabkan tembok-tembok runtuh 
di hadapan laskar israel (Yos. 6; lihat juga ibr. 
11:30). Yosua menempatkan kutukan ke atas 
kota itu (Yos. 6:26), yang digenapi (1 Raj. 16:34). 
elisa menyehatkan perairan Yerikho (2 Raj. 
2:18–22). Juruselamat lewat di sini pada kun-
jungan terakhir-nya ke Yerusalem, menyem-
buhkan Bartimeus yang buta dan tinggal bersa-
ma Zakheus, si pemungut cukai (mrk. 10:46–52; 
luk. 18:35–43; 19:1–10). Jalan ke Yerikho dari 
Yerusalem dicirikan dalam perumpamaan 
tentang orang samaria yang baik hati (luk. 
10:30–37).

16. Silo
pada pemandangan sebelah barat ini, reruntuh-
an kota kuno berada tepat sebelah kiri tengah. 
itu berada di sebuah bukit bulat yang kecil yang 
dikelilingi oleh bukit-bukit yang lebih tinggi.
Peristiwa Penting: suku-suku israel berhimpun 
dan menerima pembagian teritorial mereka 
(Yos. 18–22). Kemah suci dan tabut perjanjian 
didirikan di sini dan tetap tinggal selama ber-
abad-abad (Yos. 18:1). di sini Hana berdoa dan 
mendedikasikan putranya samuel pada pela-
yanan tuhan (1 sam. 1). Bangsa israel memba-
wa tabut dari silo dan dikalahkan oleh orang-
orang Filistin, yang kemudian merebut tabut 
itu (1 sam. 4:1–11).

17. Gunung Gerizim dan Gunung Ebal
memandang ke arah barat. pada sebelah kiri 
adalah Gunung Gerizim, dan pada sebelah ka-
nan, Gunung ebal. di foto di sini adalah nablus 
modern. Kota kuno sikhem terletak di antara 
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dua gunung ini di lembah di bawah (tepat se-
belah kanan foto).
Peristiwa Penting: abraham berkemah di 
sikhem (Kej. 12:6–7). Yakub berkemah di sini 
dan membeli sebidang tanah (Kej. 33:18–20). 
Gunung Gerizim adalah gunung berkat, se-
mentara Gunung ebal adalah gunung kutuk-
an (ul. 27–28). di Gunung ebal, Yosua mem-
bangun sebuah monumen yang menyandang 
hukum musa dan kemudian membacakan hu-
kum itu kepada bangsa israel (Yos. 8:30–35). 
tulang-tulang Yusuf dikuburkan di sikhem 
(Yos. 24:32).

18. Dotan di Samaria
daerah di tanah suci ini bercirikan barisan 
bukit dan lembah. itu adalah dataran padang 
rumput yang baik. Ketika bangsa israel bermu-
kim di tanah itu, daerah ini diberikan kepada 
manasye.
Peristiwa Penting: di lembah dotan, Yusuf di-
jual ke mesir (Kej. 37:12–28). obaja menyela-
matkan seratus nabi dengan menyembunyikan 
mereka di dalam gua-gua ketika izebel men-
coba untuk membunuh para nabi israel (1 Raj. 
18:13). pasukan orang aram mengelilingi elisa 
dan hambanya, yang secara ajaib tuhan sela-
matkan (2 Raj. 6:13–23).

19. Kaisarea dan Dataran Saron ke Karmel
memandang ke arah utara ke seantero bandar 
laut kuno Kaisarea. Juga dalam pemandangan 
sepanjang atas foto adalah jajaran pegunungan 
Karmel.
Peristiwa Penting: elia menghadapi para nabi 
Baal palsu di Gunung Karmel (1 Raj. 18). Via 
maris (Jalan laut), sebuah jalan penting pada 
zaman kuno, membentang ke timur Kaisarea. 
setelah penglihatan yang luar biasa saat di 
Yope, petrus memulai pelayanan di antara 
orang-orang bukan israel dengan mengajar 
seorang perwira pasukan bernama Kornelius 
di Kaisarea (Kis. 10). Filipus berkhotbah dan 
tinggal di sini serta memiliki empat putri yang 
bernubuat (Kis. 8:40; 21:8–9). paulus adalah 
tahanan di kota ini selama dua tahun (Kis. 
23–26). dia berkhotbah kepada Feliks, Festus, 
dan Herodes agripa ii, yang berkata, “Hampir-
hampir saja kauyakinkan aku menjadi orang 
Kristen!” (Kis. 26:28).

20. Yafo (Yope)
memandang ke arah barat laut di atas kota ban-
dar Yafo.

Peristiwa Penting: Yunus pergi ke Yafo dengan 
menggunakan kapal ke tarsis (Yun. 1:1–3). Yafo 
adalah bandar laut yang salomo dan belakang-
an Zerubabel gunakan ketika membawa kayu-
kayu dari hutan pohon cedar libanon untuk 
membangun bait suci mereka (2 taw. 2:16; ezr. 
3:7). di sini petrus membangkitkan tabita, juga 
dikenal sebagai dorkas, kembali hidup (Kis. 
9:36–43). petrus juga memperoleh penglihat-
an tentang hewan yang halal dan yang haram, 
mengungkapkan kepadanya perlunya untuk 
memulai pelayanan di antara orang-orang 
bukan israel (Kis. 10). orson Hyde tiba di sini 
untuk mendedikasikan tanah suci pada tahun 
1841.

21. Lembah Yizreel
memandang ke arah barat dari puncak Gunung 
tabor menuju sebagian dari lembah Yizreel. 
Walaupun lembah Yizreel sering dianggap se-
bagai satu lembah besar, itu sebenarnya serang-
kaian lembah yang menghubungkan dataran 
ako dengan lembah Yordan dan daerah danau 
Galilea. lembah megido, contohnya, berada 
di bagian sebelah barat lembah ini. lembah 
Yizreel adalah rute utama menyeberangi tanah 
suci antara laut tengah ke barat dan lembah 
Yordan ke timur.
Peristiwa Penting: Jalan raya utama yang meng-
hubungkan mesir dan mesopotamia melewati 
lembah ini, dan banyak pertempuran diper-
tarungkan di sini (Hak. 1:22–27; 5:19; 2 Raj. 
23:29–30). Konflik besar terakhir di tanah ini 
dimulai dengan pertempuran Harmagedon, 
yang akan dipertarungkan sesaat sebelum 
Kedatangan Kedua Juruselamat; itu meng-
ambil nama dari Har megidon, atau Gunung 
megido (Yeh. 38; Yoel 3:9–14; Za. 14:2–5; Why. 
16:14–16).

22. Gunung Tabor
memandang ke arah barat laut. dataran ren-
dah yang mengelilingi Gunung tabor adalah 
lembah Yizreel, juga dikenal sebagai dataran 
esdraelon. nazaret berada di bukit-bukit di ba-
lik Gunung tabor.
Peristiwa Penting: debora dan Barak menghim-
pun kekuatan dari tuhan melawan Yabin, raja 
Hazor (Hak. 4:4–14). Gunung tabor adalah sa-
lah satu tempat yang menurut tradisi diyakini 
sebagai tempat perubahan Rupa Juruselamat 
(mat. 17:1–9); yang lain adalah Gunung 
Hermon. (lihat penuntun bagi tulisan suci, 
“perubahan Rupa.”)
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23. Danau Galilea dan Bukit Ucapan Bahagia
memandang ke arah barat daya di atas penju-
ru barat laut danau Galilea, sebuah danau air 
tawar. tiberias berlokasi di sisi jauh dari tepi 
laut dan ke arah kiri jauh dari foto. Bukit di te-
ngah latar depan adalah tempat yang menurut 
tradisi diyakini sebagai Bukit ucapan Bahagia. 
Kapernaum adalah di sebelah kiri, di luar foto.
Peristiwa Penting: Juruselamat melewatkan ba-
nyak dari pelayanan fana-nya di daerah ini. 
di sini dia memanggil dan menahbiskan dua 
Belas Rasul (mat. 4:18–22; 10:1–4; mrk. 1:16–20; 
2:13–14; 3:7, 13–19; luk. 5:1–11), mengajarkan 
Khotbah di Bukit (mat. 5–7), dan mengajar 
dalam perumpamaan-perumpamaan (mat. 
13:1–52; mrk. 4:1–34). mukjizat-mukjizat yang 
dia lakukan mencakup yang berikut: dia me-
nyembuhkan penderita kusta (mat. 8:1–4); 
menenangkan badai (mat. 8:23–27); mengusir 
dari seorang pemuda satu legiun iblis, yang ke-
mudian masuk ke dalam babi-babi yang lari ke 
dalam laut (mrk. 5:1–15); menghidupkan kem-
bali putri Yairus dari yang mati (mat. 9:18–19, 
23–26; mrk. 5:22–24, 35–43); memberi makan 
5.000 dan 4.000 orang (mat. 14:14–21; 15:32–38); 
memerintahkan para murid-nya untuk melem-
parkan pukat mereka, yang dengannya me-
reka menangkap banyak ikan (luk. 5:1–6); 
menyembuhkan banyak orang (mat. 15:29–31; 
mrk. 3:7–12); dan menampakkan diri setelah 
Kebangkitan-nya untuk mengajar para murid-
nya (mrk. 14:27–28; 16:7; Yoh. 21:1–23).

24. Kapernaum
Kapernaum, berlokasi di tepi laut utara danau 
Galilea, adalah pusat pelayanan Galilea dari 
Yesus (mat. 9:1–2; mrk. 2:1–5). pusat penang-
kapan ikan dan perniagaan yang penting dan 
berhasil, itu adalah kediaman bagi orang-orang 
bukan israel seperti juga orang-orang Yahudi. 
populasi abad pertama mungkin tidak pernah 
melampaui 1.000 orang. Kapernaum berlokasi 
di persimpangan jalan rute-rute perdagangan 
yang penting, dengan tanah-tanah yang su-
bur mengelilinginya. serdadu Roma memba-
ngun pemandian dan fasilitas penyimpanan di 
sini, menyumbang pada struktur sosial yang 
terorganisasi dengan bangunan umum yang 
dibangun dengan baik. terlepas dari banyak 
mukjizat dilakukan di sini, orang-orang secara 
umum menolak pelayanan Juruselamat. Yesus 
oleh karena itu mengutuk kota ini (mat. 11:20, 
23–24). pada waktunya, Kapernaum jatuh men-
jadi reruntuhan dan tetap tak berpenghuni.

Peristiwa Penting: Kapernaum dikenal seba-
gai “kota-nya” Juruselamat (mat. 9:1–2; mrk. 
2:1–5). dia mengerjakan banyak mukjizat di 
tempat ini. contohnya, dia menyembuhkan 
banyak orang (mrk. 1:32–34), termasuk seorang 
hamba perwira pasukan (luk. 7:1–10), ibu mer-
tua petrus (mrk. 1:21, 29–31), orang lumpuh 
yang tempat tidurnya diturunkan melalui atap 
(mrk. 2:1–12), dan orang yang mati tangannya 
(mat. 12:9–13). di sini Yesus juga mengusir 
banyak roh jahat (mrk. 1:21–28, 32–34), meng-
hidupkan kembali putri Yairus dari yang mati 
(mrk. 5:22–24, 35–43), dan menyampaikan 
khotbah roti kehidupan di dalam sinagoge di 
Kapernaum (Yoh. 6:24–59). Juruselamat meng-
arahkan petrus untuk menangkap seekor ikan 
dari danau Galilea, membuka mulutnya, dan 
menemukan kepingan uang untuk membayar 
pajak (mat. 17:24–27).

25. Sungai Yordan
sungai Yordan mulai dari utara danau Galilea, 
mengalir ke dalamnya, dan kemudian berlanjut 
ke selatan ke laut mati.
Peristiwa Penting: lot memilih dataran Yordan 
bagi dirinya (Kej. 13:10–11). Yosua membelah 
perairan, memperkenankan bangsa israel un-
tuk menyeberang ke tanah terjanjikan (Yos. 
3:13–17; 4:1–9, 20–24). elia dan elisa membe-
lah perairan (2 Raj. 2:5–8, 12–14). naaman di-
sembuhkan dari penyakit kusta (2 Raj. 5:1–15). 
Yohanes pembaptis membaptis banyak orang, 
termasuk Juruselamat (mat. 3:1–6, 13–16). (lihat 
penuntun bagi tulisan suci, “sungai Yordan.”)

26. Kaisarea Filipi
mata air ini berlokasi di kaki Gunung Hermon. 
itu adalah salah satu daerah hulu sungai 
Yordan. Herodes Filipus, yang memerintah 
area ini, membangun sebuah kota di sini seba-
gai penghormatan bagi Kaisar (maharajanya) 
dan dirinya sendiri; kota ini sebelumnya dise-
but panias dan dewasa ini disebut Banias atau 
Kaisarea Filipi.
Peristiwa Penting: Juruselamat bertemu dengan 
para murid-nya di Kaisarea Filipi. di sini petrus 
memaklumkan bahwa Juruselamat adalah 
“mesias, anak allah yang hidup.” Juruselamat 
kemudian menjanjikan kepada petrus “kunci 
Kerajaan surga” (mat. 16:13–20).

27. Nazaret
pemandangan kota modern nazaret ini terlihat 
mengarah ke selatan. nazaret adalah desa kecil 
pada zaman alkitab.



Foto tempat-tempat dalam tulisan suci

Peristiwa Penting: nefi melihat dalam penglihat-
an ibu Juruselamat di nazaret (1 ne. 11:13–22). 
malaikat Gabriel memberi tahu maria dia akan 
melahirkan Juruselamat (luk. 1:26–35). Gabriel 
memberi tahu Yusuf untuk mengambil maria 
menjadi istri dan menamai putranya Yesus 
(mat. 1:18–25). Yesus tumbuh di nazaret (mat. 
2:19–23; luk. 2:4–40; 4:16). dia berkhotbah dan 
mengumumkan di dalam sinagoge bahwa dia 
adalah mesias (luk. 4:16–21), tetapi orang-
orang nazaret menolak-nya (mat. 13:54–58; 
luk. 4:22–30).

28. Dan
Kota kuno ini disebut lesem (Yos. 19:47) atau 
lais (Hak. 18:7, 14) sebelum bangsa israel me-
naklukkan tanah ini. mata air yang berlokasi 
di tempat ini, bersama-sama dengan mata air 
di Kaisarea Filipi, adalah sumber utama sungai 
Yordan.
Peristiwa Penting: abraham menyelamatkan lot 
(Kej. 14:13–16). suku dan merebut area ini dan 
menyebutnya dan (Yos. 19:47–48). Yerobeam 
mendirikan anak lembu emas yang memberi-
kan kontribusi terhadap keruntuhan 10 suku 
sebelah utara (1 Raj. 12:26–33). dan adalah kota 
israel paling utara—oleh sebab itu tulisan suci 
merujuk tanah israel itu “dari Bersyeba sampai 
dan” (2 taw. 30:5; Bersyeba adalah kota paling 
selatan). (lihat penuntun dari tulisan suci, 
“dan.”)

29. Atena
Foto ini memperlihatkan reruntuhan partenon 
di atena. atena adalah ibu kota Yunani kuno di 
atika dan pada zaman perjanjian Baru berada 
di provinsi Roma di akhaya. itu dinamakan 
sebagai penghormatan bagi dewi kafir Yunani, 
atena. menjelang zaman perjanjian Baru, atena 
telah kehilangan banyak kebesaran dan ke-
agungannya yang terdahulu, tetapi masih me-
nyimpan patung dan monumen bagi banyak 
dewa dan dewi, termasuk “allah yang tidak 
dikenal” (Kis. 17:23).
Peristiwa Penting: Rasul paulus mengunjungi 
kota ini dan berkhotbah di areopagus, dekat 
partenon (Kis. 17:15–34). para misionaris di-
utus dari atena ke bagian-bagian lain Yunani 
(1 tes. 3:1–2).

30. Korintus
Kota utama provinsi Roma di akhaya. itu berlo-
kasi di atas tanah genting yang menghubungkan 

peloponesus dengan tanah daratan Yunani, me-
miliki pelabuhan pada sisi timur maupun juga 
sisi barat. itu adalah kota bandar dengan keka-
yaan dan pengaruh.
Peristiwa Penting: paulus tinggal di Korintus 
selama setahun enam bulan dan mendirikan 
Gereja di sana (Kis. 18:1–18). paulus menulis be-
berapa pucuk surat kepada para anggota Gereja 
di area Korintus, yang dua darinya sekarang 
ada dalam perjanjian Baru (1 dan 2 Korintus).

31. Efesus
Reruntuhan teater Yunani di efesus, di mana 
Rasul paulus berkhotbah. selama zaman 
perjanjian Baru, efesus termasyhur ke seluruh 
dunia yang dikenal karena kuilnya yang sangat 
indah yang dibangun sebagai penghormatan 
bagi dewi kafir Roma, artemis. sekarang dalam 
reruntuhan, efesus dahulunya ibu kota provin-
si Roma di asia dan pusat perniagaan yang be-
sar. para pandai perak kota itu mengembang-
kan perdagangan yang tumbuh subur menjual 
patung-patung artemis.
Peristiwa Penting: Rasul paulus mengunjungi 
efesus mendekati akhir perjalanan misinya 
yang kedua (Kis. 18:18–19). pada perjalanan-
nya yang ketiga dia tinggal di kota ini selama 
dua tahun. dia dipaksa untuk pergi karena 
keonaran yang disebabkan oleh para pandai 
perak yang kehilangan usaha sewaktu paulus 
berkhotbah menentang penyembahan terhadap 
dewi palsu artemis (Kis. 19:1, 10, 23–41; 20:1). 
teater efesus adalah yang terbesar yang pernah 
dibangun oleh orang-orang Yunani dan tempat 
di mana para rekan paulus menghadapi gerom-
bolan perusuh (Kis. 19:29–31). paulus menulis 
sepucuk surat kepada para anggota Gereja di 
efesus selama penawanannya di Roma. salah 
satu dari tujuh cabang Gereja di asia yang ke-
padanya Kitab Wahyu ditujukan berlokasi di 
efesus (Why. 1:10–11; 2:1).

32. Pulau Patmos
sebuah pulau di laut aegia ke mana Yohanes 
dibuang (Why. 1:9). menurut tradisi yang diya-
kini, dia bekerja di sana di tempat penggalian 
marmer.
Peristiwa Penting: Yohanes melihat penglihatan 
besar yang dikenal sebagai apokalips (Kitab 
Wahyu). tuhan memberi tahu dia untuk mengi-
rimnya ke tujuh jemaat di asia (Why. 1:11).



peta-peta berikut dapat menolong anda de-
ngan lebih baik memahami tulisan suci. 

dengan mengetahui geografi tanah-tanah yang 

didiskusikan dalam tulisan suci, anda dapat 
dengan lebih baik memahami peristiwa-peris-
tiwa dalam tulisan suci.

 1. peta FisiK tanaH suci
 2. eKsodusnYa isRael daRi mesiR 

dan masuKnYa Ke Kanaan
 3. pemBaGian 12 suKu
 4. KeRaJaan daud dan salomo
 5. KeRaJaan asiRia
 6. KeRaJaan BaBilonia BaRu (nebu-

kadnezar) dan KeRaJaan mesiR
 7. KeRaJaan peRsia
 8. KeRaJaan Roma

 9. dunia peRJanJian lama
10. Kanaan pada Zaman peRJanJi-

an lama
11. tanaH suci pada Zaman peR-

JanJian BaRu
12. YeRusalem pada masa Yesus
13. peRJalanan misionaRis Rasul 

paulus
14. KetinGGian tanaH suci pada 

Zaman alKitaB

indeks nama tempat menurut abjad dapat me-
nolong anda menemukan tempat tertentu di 

peta. tiap catatan mencakup nomor peta yang 
diikuti oleh rujukan grid yang terdiri dari kom-
binasi nomor dan huruf. contohnya, catatan 
untuk Raba (aman) pada peta pertama didaftar 
sebagai 1:d5; yaitu, peta 1, kotak d5. anda da-
pat menemukan kotak-kotak tertentu pada tiap 
peta dengan merujuk pada koordinat di atas 
dan sisi dari peta itu. nama alternatif dari tem-
pat didaftar dalam tanda kurung; contohnya, 
Raba (aman). tanda tanya yang mengikuti sua-
tu nama mengindikasikan bahwa lokasi yang 
diperlihatkan dalam peta adalah mungkin atau 
barangkali tetapi belum pasti.
Berikut adalah kunci untuk memahami simbol 
dan bentuk huruf berbeda yang digunakan 
pada peta. di samping itu, peta tersendiri bisa 
memuat kunci dengan penjelasan dari simbol 
tambahan berkaitan dengan peta tertentu itu.
• Titik merah mewakili kota besar atau kota 

kecil. Garis bisa kadang-kadang 
menunjuk dari titik ke nama 
kota atau lokasi itu.

 ▲  Segitiga hitam kecil mewakili 
gunung.

Laut Mati  Bentuk huruf ini digunakan un-
tuk tempat geografis, misalnya 
samudra, laut, danau, sungai, 
gunung, padang belantara, 
lembah, gurun, dan pulau.

Yerusalem  Bentuk huruf ini digunakan un-
tuk semua kota besar dan kota 
kecil (dan untuk lokasi rinci 
pada peta Kota Yerusalem).

moaB  Bentuk huruf ini digunakan 
untuk divisi politik yang lebih 
kecil, misalnya daerah, bangsa, 
dan suku.

Yudea  Bentuk huruf ini digunakan 
untuk divisi politik yang lebih 
besar, misalnya bangsa, negara, 
dan benua.
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indeKs nama-nama tempat

abana, sungai, 1:d1
abilene, daerah, 11:d1
adria, laut (adriatik), 8:B2
ai, 2:d1, 10:B5
ainon, 11:c4
akaba, teluk, 2:d4
akad, daerah, 9:G2
akhaya, provinsi Roma, 8:c2, 

13:d2
ako (ptolemais), 1:B3, 3:a3, 

4:c3, 10:B2, 11:B3
aleksandria, 8:c3, 13:F4
amalek, daerah, 4:c6
aman (Raba), 1:d5, 10:d5, 

14:d2
amon, daerah, 1:d6, 3:B5, 

4:d4, 10:d6
antiokhia, di aram, 8:c3, 

13:H2
antiokhia, di pisidia, 13:F2
arab, 5:c3, 8:d4
araba (lembah curam), 1:B8, 

2:d2, 4:c7, 10:c8
arad, 2:d1, 3:a5, 4:c5
aram, daerah, 6:B3, 8:c3, 

9:d3, 11:c2, 13:H3
aram-damsyik, daerah, 4:d2
ararat, Gunung, 9:F1
argob, daerah, 4:d3
arimatea, 11:B5
arnon, sungai, 1:c7, 2:d1, 

3:B5, 4:d5, 10:c7, 11:c7
asdod (azotus), 1:a6, 3:a5, 

4:c5, 10:a6
asia, provinsi Roma, 8:c2, 

13:F2
asiria, 9:F2
askalon (askelon), 11:a6
askelon (askalon), 1:a6, 

3:a5, 4:c5, 10:a6, 11:a6
asyer, suku, 3:a3
asyur, 5:c3, 9:F2
atena, 6:a2, 7:a2, 8:c2, 13:d2
ayalon, 1:B5, 10:B5, 11:B5
azotus, 11:a6

Babel (sinear), 9:G3
Babilon, 5:c3, 6:c3, 7:B3, 9:F3

Babilonia, daerah, 9:F3
Bait suci, anak tangga ke, di 

Yerusalem, 12:d5
Bait suci, di Yerusalem, 12:c4
Bait suci, puncak, di 

Yerusalem, 12:d5
Basan, daerah, 1:c3, 10:c2
Benteng antonia, di 

Yerusalem, 12:c3
Benyamin, suku, 3:a5
Berea, 13:d1
Bersyeba, 1:B7, 2:c1, 3:a5, 

4:c6, 9:d4, 10:B7, 11:B8
Besor, sungai, 1:a7, 10:a7, 

11:a8
Betabara, 11:c6
Betania, 11:B6
Betania, jalan ke, 12:d5
Betel (lus), 3:a5, 4:c5, 10:B5, 

11:B6
Betesda, Kolam, di Yerusalem, 

12:c3
Betfage, 11:B6
Betlehem, 1:B6, 3:a5, 4:c5, 

10:B6, 11:B6
Betlehem, jalan ke, 12:a7
Betsaida, 11:c3
Bet-sean, 3:B4, 4:d4, 10:c4
Bezeta, 12:B2
Bitinia, daerah, 13:F1
Bozra, 3:B6, 4:d6
Britania, daerah, 8:a1

damsyik, 1:d1, 3:B2, 4:d2, 
9:d3, 10:d1, 11:d1, 13:H3

dan (lais), 1:c2, 3:B3, 4:d3, 
10:c2

dan, suku, 3:B3, 3:a5
dasia, daerah, 8:c2
dekapolis, daerah, 11:c4
delta nil, 2:a2, 9:c4
derbe, 13:G2
dibon, 2:d1
dofka, 2:c4
dor, 3:a4, 4:c4
dotan, 10:B4
dura, dataran, 9:F2

ebal, Gunung, 1:B4, 3:a4, 
4:c4, 10:B4, 11:B5, 14:B6

edom, daerah, 1:c8, 2:d2, 
3:B6, 4:d7, 10:c8

efesus, 8:c2, 13:e2
efraim, suku, 3:a4
efrat, sungai, 5:B3, 6:c3, 8:d3, 

9:e2
ekron, 1:B6, 10:a6
ela, 1:a6, 10:B6, 11:B6
elam, daerah, 5:c3, 6:c3, 

7:c3, 9:H3
elim, 2:c3
emaus, 11:B6
emaus, jalan ke, 12:a4
en-dor, 10:c3
en-Gedi, 4:d5, 10:c7
esdraelon, lembah, 1:B3, 

10:B3
etam, padang Belantara, 2:B3
ezion-Geber, 2:d3, 3:a8, 4:c8, 

9:d4

Fenisia, daerah, 1:c1, 4:d2, 
9:d3, 10:B1, 11:B2, 13:H3

Filadelfia, 11:d6
Filipi, 13:d1
Filistea, daerah, 4:c5
Filistea, dataran, 1:a6, 10:a6
Filistin, orang-orang, 2:c2
Forum apius, 13:B1
Frigia, daerah, 13:F2

Gad, suku, 3:B4
Gadara, 11:c4
Galatia, daerah, 13:G1
Galilea, atas, daerah, 1:c2
Galilea, Bawah, daerah, 1:c3
Galilea, daerah, 11:c2
Galilea, danau (Kineret), 

1:c3, 3:B3, 4:d3, 9:d3, 
10:c3, 11:c3, 14:B7

Gat, 3:a5, 4:c5, 10:a6
Gath-Hefer, 10:B3
Gaul, daerah, 8:a1
Gaza, 1:a6, 2:c1, 3:a5, 4:c5, 

10:a7, 11:a7, 13:H4
Gerar, 10:a7



indeKs nama-nama tempat

Gerar, sungai, 1:a7, 10:a7, 
11:a7

Gerbang indah, 12:c4
Gerizim, Gunung, 1:B5, 3:a4, 

4:c4, 10:B5, 11:B5, 14:B6
Gesur, daerah, 4:d3
Getsemani, taman, di 

Yerusalem, 12:d4
Gezer, 4:c5
Gibea, 4:c5
Gibeon, 10:B5
Gilboa, Gunung, 1:c4, 3:B4, 

10:c4, 11:c4, 14:c6
Gilead, daerah, 1:c4, 10:c4
Gilgal, 1:c5, 2:d1, 4:d5
Golgota, di Yerusalem, 12:B3
Gomora, area sodom dan, 

10:c8
Gosyen, daerah, 2:a2, 9:c4
Gurun arab, 9:F3
Gurun libia, 9:B4

Haran (padan-aram), 9:e2
Hazor, 3:B3, 4:d3, 10:c2
Hebron, 1:B6, 2:d1, 3:a5, 

4:c5, 10:B7, 11:B7
Hebron, jalan ke, 12:a7
Heliopolis (on), 2:a3
Hermon, Gunung, 1:c1, 3:B2, 

4:d2, 10:c1, 11:d1, 14:d5
Hesybon, 4:d5
Het, orang-orang, 9:d2
Hewi, orang-orang, 3:B2
Hispania, daerah, 8:a2
Hor, Gunung, 2:d2
Horeb (Gunung sinai), 2:c4, 

9:d4
Hori, orang-orang, 9:e2
Horma, 2:d1, 4:c6
Hule (perairan merom),  

danau, 10:c2, 14:c6

idumaea, daerah, 1:B7, 10:B7, 
11:B7

ikonium, 13:G2
isakhar, suku, 3:B4
israel, daerah, 4:c4

israel, Kolam, di Yerusalem, 
12:c4

istana Hasmonea, di 
Yerusalem, 12:c5

istana Herodes, di Yerusalem, 
12:B5

italia, provinsi Roma, 8:B2, 
13:a1

Jermania, daerah, 8:B1

Kadesh-Barnea, 2:c2, 3:a6, 
4:c6

Kaftor (Kreta), pulau, 9:a3
Kaisarea Filipi, 11:c2
Kaisarea, 11:B4, 13:H3
Kana, 11:c3
Kanaan, daerah, 2:c1, 9:d3
Kapadokia, daerah, 13:H2
Kapernaum, 11:c3
Karkemis, 5:B2, 6:B2, 9:d2
Karmel, Gunung, 1:B3, 3:a3, 

4:c3, 10:B3, 11:B3
Kartage, 8:B3
Kaukasus, pegunungan, 5:c1, 

8:d2, 9:F1
Kawasan Bukit Yudea, 14:B2
Kayafas, Rumah, di 

Yerusalem, 12:B6
Kerajaan asiria, 5:c3
Kerajaan Babilonia Baru, 6:c3
Kerajaan media, 6:d3
Kerajaan partia, 8:d3
Khios, pulau, 13:e2
Khorazim, 11:c3
Kilikia, daerah, 13:G2
Kineret, danau, 1:c3, 3:B3, 

4:d3, 9:d3, 10:c3, 11:c3
Kirene, 13:d3
Kir-Hareset, 10:c7
Kisyon, sungai, 1:B3, 10:B3, 

11:B3
Kitim (siprus), pulau, 9:c3
Knidus, 13:e2
Kolam menara, di Yerusalem, 

12:B5
Kolam ular, di Yerusalem, 

12:a6
Korintus, 13:d2

Kreta (Kaftor), pulau, 8:c3, 
9:a3, 13:d3

lais (dan), 10:c2
lakhis, 1:a6, 3:a5, 4:c5, 

10:a6
laodikia, 13:F2
laut arab, 6:d4
laut aral, 5:d1, 6:d1, 7:c2
laut asin (laut mati), 1:c6, 

2:d1, 3:B5, 4:d5, 9:d4
laut atas (Besar, tengah), 

7:a3, 9:B3
laut Bawah (laut timur, 

teluk persia), 5:c4, 6:c4, 
7:B4, 8:d3, 9:H3

laut Besar (tengah, atas), 
1:a4, 2:B1, 3:a4, 4:c4, 5:a3, 
6:a3, 7:a3, 9:B3, 10:a5, 
11:a6, 13:d3, 14:a2, 14:a6

laut Hitam, 5:B1, 6:B1, 7:a2, 
8:c2, 9:B1, 13:F1

laut Kaspia, 5:c1, 6:c1, 7:B2, 
8:d2, 9:G1

laut mati (laut asin), 1:c6, 
2:d1, 3:B5, 4:d5, 9:d4, 
10:c6, 11:c7, 14:a7, 14:c3

laut mati, dasar, 14:c3
laut mati, jalan ke, 12:c8
laut mati, permukaan, 14:a7, 

14:c3
laut merah, 2:d4, 5:B4, 6:B4, 

7:B4, 8:c4, 9:d4
laut tengah (Besar, atas), 

1:a5, 2:B1, 3:a4, 4:c4, 
5:a3, 6:a3, 7:a3, 8:B3, 9:B3, 
10:a5, 11:a6, 13:d3, 14:a2, 
14:a6

laut tengah, permukaan, 
14:a2, 14:a6

laut timur (Bawah), 5:c4, 
6:c4

lembah Hinom, di Yerusalem, 
12:B7

lembah Hule, 1:c2, 11:c2
lembah Kidron, di Yerusalem, 

12:d6
libia, 8:B3, 13:c4
likia, daerah, 13:F2
listra, 13:G2



indeKs nama-nama tempat

litani, sungai, 1:c1, 10:c1, 
11:c2

lud, daerah, 13:e2
lus (Betel), 10:B5

magadan, 11:c3
mahanaim, 10:c4
makaerus, 11:c7
makam taman, di Yerusalem, 

12:B3
makedonia, daerah, 7:a2, 

8:c2, 13:d1
malta, pulau, 13:B3
malta, pulau, 13:B3
manasye, suku, 3:a4, 3:B3
mara, 2:B3
mare internum (laut Besar, 

tengah, atas), 8:B3
mata air en-Rogel, 12:c7
mata air Gihon, di Yerusalem, 

12:d6
medeba, 4:d5
megido, 1:B3, 3:a4, 4:c4, 6:B3, 

9:d3, 10:B3
memfis (nof), 2:a3, 5:B3, 

6:B3, 7:a3, 8:c3
mesir, daerah, 2:a3, 5:B4, 

7:a4, 8:c4, 9:c4, 13:F4
mesir, Kerajaan, 6:a3
mesir, sungai, 2:c2
mesopotamia, 8:d3, 9:e2
midian, daerah, 2:d4, 9:d4
miletus, 13:e2
mira, 13:F2
misenae, 5:a2
misia, daerah, 13:e2
moab, daerah, 1:c7, 2:d1, 

3:B6, 4:d6, 10:c7
moab, dataran, 1:c6, 11:c6
more, Bukit, 1:c3, 10:B3
moria, Gunung, 14:B6

nabatea, daerah, 11:c8
naftali, suku, 3:B3
nain, 11:c4
nazaret, 1:B3, 11:B3
nebo, Gunung, 1:c6, 2:d1, 

3:B5, 4:d5, 10:c6, 11:c6

negev, daerah, 1:a8, 10:a8
nil, sungai, 2:a3, 5:B4, 6:B4, 

7:a4, 8:c4, 9:c4
niniwe, 5:c2, 9:F2
nof (memfis), 2:a3

on (Heliopolis), 2:a3, 9:c4

padan-aram (Haran), 9:e2
padang Belantara sinai, 2:c4
padang Belantara timur, 2:d3
pafos, 13:G3
pamfilia, daerah, 13:F2
paran, padang Belantara, 2:c3
parpar, sungai, 1:d1, 10:d1, 

11:d2
patmos, pulau, 13:e2
pegunungan libanon, 1:c1, 

10:c1, 11:c1
pelabuhan indah, pelabuhan, 

13:e3
perairan merom (danau 

Hule), 10:c2
perea, 11:c5
perga, 13:F2
pergamus, 13:e2
perkemahan padang  

Belantara, 2:c4
persia, 5:d4, 6:d4
pi-Hahirot, 2:B3
pintu Gerbang air, di 

Yerusalem, 12:c7
pintu Gerbang domba, di 

Yerusalem, 12:c4
pintu Gerbang ikan, di 

Yerusalem, 12:B3
pintu Gerbang susa, di 

Yerusalem, 12:d4
pisidia, daerah, 13:F2
pitom, 2:B2
pniel, 10:c4
pontus, daerah, 13:G1
ptolemais (ako), 1:B3, 11:B3, 

13:H3
putioli, 13:B1

Raba (aman), 1:d5, 3:B5, 
10:d5, 14:d2

Rafidim, 2:c4
Rameses (tanis), 2:B2
Ramot-Gilead, 3:B4, 4:d4
Regium, 13:B2
Rodos, pulau, 9:B3, 13:e3
Roma, 8:B2, 13:a1
Ruang atas, di Yerusalem, 

12:B6
Ruben, suku, 3:B5

salamis, 13:G3
salem (Yerusalem), 9:d3
salim, 11:c4
samaria, 1:B4, 5:B3, 10:B4, 

11:B5, 13:H3
samaria, daerah, 1:B4, 10:B4, 

11:B4
samaria, jalan ke, 12:B1
samotrake, pulau, 13:e1
sarfat, 11:B1
sarmatia, daerah, 8:c1
saron, dataran, 1:B4, 10:B4, 

11:B5
sefela, 1:B6, 10:B6, 14:B2
semenanjung sinai, 2:c3
serambi Rajani, di Yerusalem, 

12:c5
serambi salomo, di 

Yerusalem, 12:d4
sidon, 1:c1, 3:a2, 4:d2, 9:d3, 

10:c1, 11:c1, 13:H3
sikhar, 11:B5
sikhem, 3:a4, 4:c4, 10:B4
silo, 3:a4, 4:d4, 10:B5
siloam, Kolam, di Yerusalem, 

12:c7
simeon, suku, 3:a6
sin, padang Belantara, 2:c4
sinai, Gunung (Horeb), 2:c4, 

9:d4
sinear (Babel), 9:G3
sion, Gunung, 14:B6
siprus (Kitim), pulau, 8:c3, 

9:c3, 13:G3
sirakusa, 13:B2
smirna, 13:e2
sodom dan Gomora, area, 

10:c8



indeKs nama-nama tempat

sorek, sungai, 1:B6, 10:B6, 
11:B6

sparta, 6:a2, 7:a2
suez, teluk, 2:B3
sukot, di israel, 3:B4, 4:d4
sukot, di mesir, 2:B2
sungai indus, 7:d4
sungai Yordan, 1:c5, 2:d1, 

3:B4, 4:d4, 10:c5, 11:c5
susa (susan), 6:c3, 7:B3, 9:G3
susan (susa), 6:c3, 7:B3, 9:G3
syur, padang Belantara, 2:B2

tabor, Gunung, 1:c3, 3:B4, 
4:d4, 10:c3, 11:c3, 14:c6

tanis (Rameses), 2:B2
tarsus, 13:G2
tebes, 5:B4, 6:B4, 7:a4, 8:c4
tekoa, 10:B6
teluk persia (laut Bawah), 

9:H3
terowongan Hizkia, di 

Yerusalem, 12:c6
tesalonika, 8:c2, 13:d1
tiberias, 11:c3

tigris, sungai, 5:c2, 6:c2, 
8:d3, 9:G3

tirus, 1:B2, 3:a3, 4:c3, 9:d3, 
10:B1, 11:B2, 13:H3

trans-Yordan, dataran tinggi 
sebelah timur, 14:d2

tres taberne, 13:B1
troas, 6:a2, 7:a2, 13:e2
troi, 9:B2

ur, 5:c3, 9:e2, 9:G3
urartu, daerah, 9:e1

Yabesh-Gilead, 3:B4
Yabok, sungai, 1:c5, 3:B4, 

4:d4, 10:c5, 11:c5
Yafo (Yope), 1:a5, 3:a4, 4:c4, 

10:a5, 11:a5, 13:H3
Yafo (Yope), jalan ke, 12:a4
Yarmuk, sungai, 1:c3, 10:c3, 

11:c3
Yehuda, daerah, 5:B3, 10:B7
Yehuda, suku, 3:a5
Yerikho, 1:c5, 2:d1, 3:B5, 

4:d5, 10:c5, 11:c6, 14:a7, 
14:c3

Yerikho, jalan ke, 12:d5
Yerusalem (salem), 1:B6, 2:d1, 

3:a5, 4:c5, 5:B3, 6:B3, 7:a3, 
8:c3, 9:d3, 10:B6, 11:B6, 
13:H3, 14:B2, 14:B6

Yerusalem atas, Kota, 12:B6
Yerusalem Bawah, Kota, 12:c6
Yizreel (esdraelon), lembah, 

1:B3, 10:B3
Yizreel, 4:d4, 10:B4
Yudea, daerah, 1:B6, 11:B7
Yudea, padang Belantara, 

1:B7, 11:B7
Yunani, 7:a2

Zaitun, Bukit, 1:B6, 10:B6, 
11:B6, 12:d4, 14:B6

Zebulon, suku, 3:a3
Zered, sungai, 1:c8, 2:d2, 

3:B6, 4:d6, 10:c8, 11:c8
Ziklag, 4:c5
Zin, padang Belantara, 2:c2



peta-peta YanG BeRKaitan denGan 
alKitaB

peta-peta berikut disediakan untuk mem-
bantu dalam penelaahan tulisan suci dan 

dirancang untuk menyemarakkan presentasi 
yang tercakup dalam kursus-kursus petunjuk 
Gereja.
Garis besar pada peta di atas mengindikasikan 
fokus dari tiap peta bernomor yang meng-
ikuti. peta-peta ini terbentuk dari daerah yang 
luas seperti juga area geografis yang berfokus 
terbatas.
Peta 1 peta FisiK tanaH suci
Peta 2 eKsodusnYa isRael daRi 

mesiR dan masuKnYa Ke 
Kanaan

Peta 3 pemBaGian 12 suKu
Peta 4 KeRaJaan daud dan 

salomo

Peta 5 KeRaJaan asiRia
Peta 6 KeRaJaan BaBilonia 

BaRu (nebukadnezar) dan 
KeRaJaan mesiR

Peta 7 KeRaJaan peRsia
Peta 8 KeRaJaan Roma
Peta 9 dunia peRJanJian lama
Peta 10 Kanaan pada Zaman 

peRJanJian lama
Peta 11 tanaH suci pada Zaman 

peRJanJian BaRu
Peta 12 YeRusalem pada masa 

Yesus
Peta 13 peRJalanan misionaRis 

Rasul paulus
Peta 14 KetinGGian tanaH suci 

pada Zaman alKitaB

Peta 8

Peta 2

Peta 7

Peta 9

Peta 12

Peta 5

Peta 13

Penuntun Peta

Peta 6

Peta 3
Peta 4

Peta 1
Peta 10
Peta 11

iKHtisaR dan isi: peta-peta alKitaB
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●6 ●7 ●8●9
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●13

●14

●15
●16

●17

●18

 1. Rameses israel disuruh pergi dari mesir (Kel. 
12; Bil. 33:5).

 2. Sukot setelah orang-orang ibrani meninggal-
kan tempat perkemahan yang pertama ini, 
tuhan menyertai mereka dalam awan pada si-
ang hari dan dalam tiang api pada malam hari 
(Kel. 13:20–22).

 3. Pi-Hahirot israel melewati laut merah (Kel. 
14; Bil. 33:8).

 4. Mara tuhan menyehatkan perairan mara (Kel. 
15:23–26).

 5. Elim israel berkemah di dekat 12 mata air (Kel. 
15:27).

 6. Padang Belantara Sin tuhan mengirim manna 
dan burung puyuh untuk memberi makan 
israel (Kel. 16).

 7. Rafidim israel berperang melawan amalek 
(Kel. 17:8–16).

 8. Gunung Sinai (Gunung Horeb atau Yebel 
Musa) tuhan mengungkapkan sepuluh perin-
tah (Kel. 19–20).

 9. Padang Belantara Sinai israel membangun ke-
mah suci (Kel. 25–30).

 10. Perkemahan Padang Belantara tujuh puluh 
penatua dipanggil untuk menolong musa 
mengatur orang-orang (Bil. 11:16–17).

 11. Ezion-Geber israel melewati tanah esau dan 
amon dalam kedamaian (ul. 2).

 12. Kadesh-Barnea musa mengutus mata-mata 
ke tanah terjanjikan; israel memberontak dan 
gagal memasuki tanah itu; Kadesh melayani 
sebagai perkemahan utama israel selama ber-
tahun-tahun (Bil. 13:1–3, 17–33; 14; 32:8; ul. 
2:14).

 13. Padang Belantara Sebelah Timur israel meng-
hindari konflik dengan edom dan moab (Bil. 
20:14–21; 22–24).

 14. Sungai Arnon israel menghancurkan orang-
orang amori yang berperang melawan mereka 
(ul. 2:24–37).

 15. Gunung Nebo musa melihat tanah terjanjikan 
(ul. 34:1–4). musa menyampaikan tiga khot-
bah terakhirnya (ul. 1–32).

 16. Dataran Moab tuhan memberi tahu israel un-
tuk membagi tanah itu dan mencabut hak mi-
lik penghuninya (Bil. 33:50–56).

 17. Sungai Yordan israel menyeberangi sungai 
Yordan di atas tanah kering. di dekat Gilgal, 
batu-batu dari dasar sungai Yordan ditempat-
kan sebagai suatu monumen akan perairan 
Yordan yang terbelah (Yos. 3–5:1).

 18. Yerikho anak-anak israel merebut dan meng-
hancurkan kota ini (Yos. 6).
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Kunci Peta 3

Tapal batas awal 
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Kunci Peta 5

niniwe
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 1. Dan (Lais) Yerobeam mendirikan anak lem-
bu emas bagi Kerajaan utara untuk disembah 
(1 Raj. 12:26–33). dan adalah batas sebelah utara 
dari israel kuno.

 2. Gunung Karmel elia menantang para nabi 
Baal dan membuka langit bagi hujan (1 Raj. 
18:17–40).

 3. Megido sebuah tempat banyak pertempur-
an (Hak. 4:13–16; 5:19; 2 Raj. 23:29; 2 taw. 
35:20–23). salomo mengumpulkan kelom-
pok pekerja rodi untuk membangun megido 
(1 Raj. 9:15). Raja Yosia dari Yehuda terluka 
sampai mati dalam pertempuran melawan 
Firaun nekho dari mesir (2 Raj. 23:29–30). 
pada Kedatangan Kedua tuhan, konflik 
besar dan terakhir akan terjadi di lembah 
Yizreel sebagai bagian dari pertempuran 
Harmagedon (Yl. 3:14; Why. 16:16; 19:11–21). 
nama Harmagedon adalah alih aksara bahasa 
Yunani dari bahasa ibrani Har megidon, atau 
Gunung megido.

 4. Yizreel nama kota di lembah yang paling luas 
dan paling subur di israel dengan nama yang 
sama. para raja dari Kerajaan utara mem-
bangun sebuah istana di sini (2 sam. 2:8–9; 
1 Raj. 21:1–2). Ratu izebel yang jahat tinggal 
dan mati di sini (1 Raj. 21; 2 Raj. 9:30).

 5. Bet-Sean israel menghadapi orang-orang 
Kanaan di sini (Yos. 17:12–16). tubuh saul 
dipakukan di tembok benteng ini (1 sam. 
31:10–13).

 6. Dotan Yusuf dijual ke dalam perbudakan 
oleh saudara-saudaranya (Kej. 37:17, 28; 45:4). 
elisa memperoleh suatu penglihatan tentang 
gunung yang penuh dengan kuda dan kereta 
kuda (2 Raj. 6:12–17).

 7. Samaria ibu kota Kerajaan utara (1 Raj. 
16:24–29). Raja ahab membangun sebuah 
kuil bagi Baal (1 Raj. 16:32–33). elia dan elisa 
melayani (1 Raj. 18:2; 2 Raj. 6:19–20). pada ta-
hun 721 SM orang-orang asiria menaklukkan-
nya, melengkapi penawanan 10 suku (2 Raj. 
18:9–10).

 8. Sikhem abraham membangun sebuah al-
tar (Kej. 12:6–7). Yakub tinggal di dekat sini. 
simeon dan lewi membantai semua laki-laki 
di kota ini (Kej. 34:25). dorongan Yosua un-
tuk “pilihlah pada hari ini” untuk melayani 
allah datang ke sikhem (Yos. 24:15). di sini 
Yerobeam mendirikan ibu kota pertama Kera-
jaan utara (1 Raj. 12).

 9. Gunung Ebal dan Gunung Gerizim Yosua 
membagi israel di dua gunung ini—berkat 
dari hukum dipermaklumkan dari Gunung 
Gerizim sementara kutukan datang dari Gu-
nung ebal (Yos. 8:33). orang-orang samaria 
belakangan membangun sebuah kuil di atas 
Gerizim (2 Raj. 17:32–33).

 10. Pniel di sini Yakub bergumul sepanjang 
malam dengan seorang utusan tuhan (Kej. 
32:24–32). Gideon menghancurkan benteng 
orang midian (Hak. 8:5, 8–9).

 11. Yafo (Yope) Yunus berlayar dari sini menuju 
tarsis untuk menghindari misinya ke niniwe 
(Yun. 1:1–3).

 12. Silo selama masa para Hakim, ibu kota israel 
dan kemah suci berlokasi di sini (1 sam. 
4:3–4).

 13. Betel (Lus) di sini abraham berpisah de-
ngan lot (Kej. 13:1–11) dan memperoleh sua-
tu penglihatan (Kej. 13; abr. 2:19–20). Yakub 
memperoleh suatu penglihatan tentang tang-
ga yang menjangkau ke langit (Kej. 28:10–22). 
Kemah suci berlokasi di sini untuk suatu 
masa (Hak. 20:26–28). Yerobeam mendirikan 
anak lembu emas bagi Kerajaan utara untuk 
disembah (1 Raj. 12:26–33).

 14. Gibeon orang-orang Hewi dari sini mem-
perdayai Yosua ke dalam perjanjian (Yos. 9). 
matahari tetap bergeming saat Yosua me-
menangkan pertempuran (Yos. 10:2–13). ini  
adalah juga tempat sementara kemah suci 
(1 taw. 16:39).

 15. Gaza, Asdod, Askelon, Ekron, Gat (lima 
kota orang-orang Filistin) dari kota-kota ini 
orang-orang Filistin sering memicu perang 
terhadap israel.

 16. Betlehem Rahel dikuburkan di dekat sini (Kej. 
35:19). Rut dan Boas tinggal di sini (Rut 1:1–2; 
2:1, 4). itu disebut Kota daud (luk. 2:4).

 17. Hebron abraham (Kej. 13:18), ishak, Yakub 
(Kej. 35:27), daud (2 sam. 2:1–4), dan 
absalom (2 sam. 15:10) tinggal di sini. ini 
adalah ibu kota pertama dari Yehuda di ba-
wah Raja daud (2 sam. 2:11). dipercayai bah-
wa abraham, sara, ishak, Ribka, Yakub, dan 
lea dikubur di sini di dalam Gua makhpela 
(Kej. 23:17–20; 49:31, 33).

 18. En-Gedi daud bersembunyi dari saul dan 
membiarkan saul hidup (1 sam. 23:29; 
24:1–22).

 19. Gerar abraham dan ishak tinggal di sini un-
tuk suatu masa (Kej. 20–22; 26).

 20. Bersyeba abraham menggali sumur dan 
membuat perjanjian dengan abimelekh (Kej. 
21:31). ishak melihat tuhan (Kej. 26:17, 23–24), 
dan Yakub tinggal di sini (Kej. 35:10; 46:1).

 21. Sodom dan Gomora lot memilih untuk 
tinggal di sodom (Kej. 13:11–12; 14:12). allah 
menghancurkan sodom dan Gomora karena 
kejahatan (Kej. 19:24–26). Yesus belakangan 
menggunakan kota-kota ini sebagai simbol 
kejahatan (mat. 10:15).
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 1. Tirus dan Sidon Yesus membandingkan Khora-
zim dan Betsaida dengan tirus dan sidon (mat. 
11:20–22). dia menyembuhkan putri seorang 
wanita bukan israel (mat. 15:21–28).

 2. Gunung Perubahan Rupa Yesus diubah rupa 
di hadapan petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan 
mereka menerima kunci-kunci kerajaan (mat. 
17:1–13). (sebagian percaya Gunung perubahan 
Rupa adalah Gunung Hermon; yang lain perca-
ya itu adalah Gunung tabor.)

 3. Kaisarea Filipi petrus bersaksi bahwa Yesus 
adalah Kristus dan dijanjikan kunci-kunci 
kerajaan (mat. 16:13–20). Yesus meramalkan 
kematian dan Kebangkitan-nya sendiri (mat. 
16:21–28).

 4. Daerah Galilea Yesus melewatkan sebagian 
besar kehidupan dan pelayanan-nya di Galilea 
(mat. 4:23–25). di sini dia memberikan Khotbah 
di Bukit (mat. 5–7); menyembuhkan seorang 
penderita kusta (mat. 8:1–4); serta memilih, me-
nahbiskan, dan mengutus dua Belas Rasul, dari 
semuanya hanya Yudas iskariot yang rupanya 
bukan orang Galilea (mrk. 3:13–19). di Galilea 
Kristus yang bangkit menampakkan diri kepa-
da para Rasul (mat. 28:16–20).

 5. Danau Galilea, belakangan disebut Danau 
Tiberias Yesus mengajar dari perahu petrus 
(luk. 5:1–3) serta memanggil petrus, andreas, 
Yakobus, dan Yohanes untuk menjadi penjala 
manusia (mat. 4:18–22; luk. 5:1–11). dia juga 
menenangkan angin ribut (luk. 8:22–25), meng-
ajarkan perumpamaan-perumpamaan dari se-
buah perahu (mat. 13), berjalan di atas laut (mat. 
14:22–32), dan menampakkan diri kepada para 
murid-nya setelah Kebangkitan-nya (Yoh. 21).

 6. Betsaida petrus, andreas, dan Filipus lahir di 
Betsaida (Yoh. 1:44). Yesus pergi secara priba-
di bersama para Rasul di dekat Betsaida. Kha-
layak ramai mengikuti-nya, dan dia memberi 
makan 5.000 orang (luk. 9:10–17; Yoh. 6:1–14). 
di sini Yesus menyembuhkan orang buta (mrk. 
8:22–26).

 7. Kapernaum ini adalah kediaman petrus (mat. 
8:5, 14). di Kapernaum, yang matius sebut “ko-
ta-nya” Yesus, Yesus menyembuhkan orang 
lumpuh (mat. 9:1–7; mrk. 2:1–12), menyembuh-
kan hamba perwira pasukan, menyembuhkan 
ibu dari istri petrus (mat. 8:5–15), memanggil 
matius menjadi salah seorang Rasul-nya (mat. 
9:9), membukakan mata yang buta, mengusir 
iblis (mat. 9:27–33), menyembuhkan tangan 
yang mati seseorang pada hari sabat (mat. 
12:9–13), memberikan ceramah tentang roti ke-
hidupan (Yoh. 6:22–65), dan menyepakati untuk 
membayar pajak, memberi tahu petrus untuk 

mengambil uangnya dari mulut seekor ikan 
(mat. 17:24–27).

 8. Magadan ini adalah kediaman dari maria ma-
gdalena (mrk. 16:9). Yesus datang ke sini setelah 
memberi makan 4.000 orang (mat. 15:32–39), 
serta orang-orang Farisi dan saduki meminta 
agar dia memperlihatkan kepada mereka tanda 
dari surga (mat. 16:1–4).

 9. Kana Yesus mengubah air menjadi air anggur 
(Yoh. 2:1–11) dan menyembuhkan seorang put-
ra bangsawan yang berada di Kapernaum (Yoh. 
4:46–54). Kana juga kediaman dari natanael 
(Yoh. 21:2).

 10. Nazaret pemberitahuan kepada maria dan 
Yusuf terjadi di nazaret (mat. 1:18–25; luk. 
1:26–38; 2:4–5). setelah kembali dari mesir, 
Yesus melewatkan masa kanak-kanak dan masa 
muda-nya di sini (mat. 2:19–23; luk. 2:51–52), 
mengumumkan bahwa dia adalah mesias, dan 
ditolak oleh umat milik-nya (luk. 4:14–32).

 11. Yerikho Yesus memberikan penglihatan kepada 
orang yang buta (luk. 18:35–43). dia juga ma-
kan malam bersama Zakheus, “kepala pemu-
ngut cukai” (luk. 19:1–10).

 12. Betabara Yohanes pembaptis bersaksi bahwa 
dia adalah “suara orang yang berseru-seru di 
padang gurun” (Yoh. 1:19–28). Yohanes mem-
baptis Yesus di sungai Yordan dan bersaksi 
bahwa Yesus adalah anak domba allah (Yoh. 
1:28–34).

 13. Padang Belantara Yudea Yohanes pembaptis 
berkhotbah di padang belantara ini (mat. 3:1–4), 
di mana Yesus berpuasa 40 hari dan digoda 
(mat. 4:1–11).

 14. Emaus Kristus yang bangkit berjalan di jalan ke 
emaus bersama dua murid-nya (luk. 24:13–32).

 15. Betfage dua murid membawakan Yesus se-
ekor keledai yang di atasnya dia memulai per-
jalanan-nya masuk dengan kemenangan ke 
Yerusalem (mat. 21:1–11).

 16. Betania ini adalah kediaman maria, marta, dan 
lazarus (Yoh. 11:1). maria mendengar firman 
Yesus, dan Yesus berfirman kepada marta untuk 
memilih “bagian yang terbaik” (luk. 10:38–42); 
Yesus menghidupkan kembali lazarus dari 
yang mati (Yoh. 11:1–44); dan maria mengurapi 
kaki Yesus (mat. 26:6–13; Yoh. 12:1–8).

 17. Betlehem Yesus lahir dan dibaringkan di dalam 
sebuah palungan (luk. 2:1–7); para malaikat 
memberitakan kepada para gembala tentang 
kelahiran Yesus (luk. 2:8–20); orang-orang 
majus diarahkan oleh sebuah bintang menuju 
Yesus (mat. 2:1–12); dan Herodes membunuh 
anak-anak (mat. 2:16–18).

Peta 11tanaH suci pada Zaman peRJanJian BaRu



●1

●2

●3

●4

●5

●6●7

●8●9

●10

●11

●12

●13

●14

●15

●16●17

●1

●2

tanaH suci pada Zaman peRJanJian BaRuPeta 11

G. Ebal

d e K a p o l i s

sikhar

p
e

R
a

e
a

Hebron

Kaisarea 
Filipi

G. Karmel

D
a

t a
r a

n
 S

a
r o

n

ainon?

Lembah Hule

azotus

salim?

Yafo 
(Yope)

s a m a R i a

samaria

damsyik

G. Gerizim

G. Tabor

G. Gilboa

nain

Kaisarea

Gadara
Yarm

uktiberias
magadan

Betsaida

nazaret

Kana

tirus

Khorazim

G a l i l e a

Kapernaum

G. Hermon

Pe
gu

nu
ng

an
 

Lib
an

on

a B i l e n e

a R a m

sarfat

Kunci Peta 11

sidontapal batas 
politik

Litani ParparF
e

n
i s

i a
Kisyon

Yabok

Betel Filadelfia

G. Nebo

Yerikho

Betabara

Dataran 
Moab

arimatea?

emaus
Yerusalem

Ayalon Su
ng

ai
 Y

or
da

nL
a

u
t  

B
e

s
a

r  
( L

a
u

t  
T

e
n

g
a

h
)

Sorek
B. Zaitun

Betfage Betania

Bersyeba

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

Betlehem
askalon

Y u d e a
Gaza

Ela

Laut Mati

makaerus

i d u m a e a

Kilometer

u

0 20 40 60

Gerar
Arnon

Besor

Pa
da

ng
 B

el
an

ta
ra

 Y
ud

ea

n
a

B
a

t
a

e
a

Zered

a  B  c  d

ptolemais 
(ako)

Danau Galilea 
(Kineret)



 1. Golgota Kemungkinan tempat untuk penyalib-
an Yesus (mat. 27:33–37).

 2. Makam Taman Yesus dikuburkan (Yoh. 
19:38–42). Kristus yang bangkit menampakkan 
diri kepada maria magdalena di dalam taman 
ini (Yoh. 20:1–17).

 3. Benteng Antonia Yesus mungkin dituduh, dike-
cam, diejek, dan dicambuk di tempat ini (Yoh. 
18:28–19:16). paulus ditangkap dan menuturkan 
kembali cerita keinsafannya (Kis. 21:31–22:21).

 4. Kolam Betesda Yesus menyembuhkan orang ca-
cat pada hari sabat (Yoh. 5:2–9).

 5. Bait Suci Gabriel menjanjikan kepada Zakharias 
bahwa elisabet akan melahirkan seorang putra 
(luk. 1:5–25). tabir bait suci terkoyak pada saat 
kematian Juruselamat (mat. 27:51).

 6. Serambi Salomo Yesus mempermaklumkan bah-
wa dia adalah putra allah. orang-orang Yahudi 
berusaha untuk merajam-nya (Yoh. 10:22–39). 
petrus mengkhotbahkan pertobatan setelah me-
nyembuhkan orang yang lumpuh (Kis. 3:11–26).

 7. Gerbang Indah petrus dan Yohanes menyem-
buhkan orang yang lumpuh (Kis. 3:1–10).

 8. Puncak Bait Suci Yesus digoda oleh setan (mat. 
4:5–7). (ada dua lokasi yang menurut tradisi di-
yakini sebagai tempat untuk peristiwa ini.)

 9. Gunung Kudus (lokasi-lokasi tak diperinci)
 a. menurut tradisi diyakini bahwa di sini 

abraham membangun altar untuk pengur-
banan ishak (Kej. 22:9–14).

 b. salomo membangun bait suci (1 Raj. 6:1–10; 
2 taw. 3:1).

 c. orang-orang Babilonia menghancurkan bait 
suci di sekitar tahun 587 SM (2 Raj. 25:8–9).

 d. Zerubabel membangun kembali bait suci di 
sekitar tahun 515 SM (ezr. 3:8–10; 5:2; 6:14–16).

 e. Herodes memperluas alun-alun bait suci dan 
membangun kembali bait suci mulai tahun 
17 SM. Yesus dipersembahkan sewaktu bayi 
(luk. 2:22–39).

 f. pada usia 12 tahun, Yesus mengajar di dalam 
bait suci (luk. 2:41–50).

 g. Yesus membersihkan bait suci (mat. 21:12–16; 
Yoh. 2:13–17).

 h. Yesus mengajar di dalam bait suci pada be-
berapa kesempatan (mat. 21:23–23:39; Yoh. 
7:14–8:59).

 i. orang-orang Roma di bawah titus menghan-
curkan bait suci pada tahun 70 M.

 10. Taman Getsemani Yesus menderita, dikhianati, 
dan ditangkap (mat. 26:36–46; luk. 22:39–54).

 11. Bukit Zaitun
 a. Yesus meramalkan kehancuran Yerusalem 

dan bait suci. dia juga berfirman tentang  
Kedatangan Kedua (mat. 24:3–25:46; lihat 
juga Js—m).

 b. dari sini Yesus naik ke surga (Kis. 1:9–12).
 c. pada tanggal 24 oktober 1841, penatua orson 

Hyde mendedikasikan tanah suci bagi kem-
balinya anak-anak abraham.

 12. Mata Air Gihon salomo diurapi sebagai raja 
(1 Raj. 1:38–39). Hizkia menyuruh menggali se-
buah terowongan untuk mengalirkan air dari 
mata air ke dalam kota (2 taw. 32:30).

 13. Pintu Gerbang Air ezra membaca dan menaf-
sirkan hukum musa kepada orang-orang (neh. 
8:1–8).

 14. Lembah Hinom dewa palsu molokh disembah, 
yang mencakup pengurbanan anak (2 Raj. 23:10; 
2 taw. 28:3).

 15. Rumah Kayafas Yesus dibawa ke hadapan 
Kayafas (mat. 26:57–68). petrus menyangkal 
bahwa dia mengenal Yesus (mat. 26:69–75).

 16. Ruang Atas lokasi yang menurut tradisi diya-
kini di mana Yesus makan perjamuan paskah 
dan memberlakukan sakramen (mat. 26:20–30). 
dia membasuh kaki dua Belas (Yoh. 13:4–17) 
dan mengajari mereka (Yoh. 13:18–17:26).

 17. Istana Herodes Kristus dibawa ke hadap-
an Herodes, kemungkinan di lokasi ini (luk. 
23:7–11).

 18. Yerusalem (lokasi-lokasi tak diperinci)
 a. melkisedek memerintah sebagai raja salem 

(Kej. 14:18).
 b. Raja daud merebut kota dari orang-orang 

Yebusi (2 sam. 5:7; 1 taw. 11:4–7).
 c. Kota tersebut dihancurkan oleh orang-orang 

Babilonia di sekitar tahun 587 SM (2 Raj. 
25:1–11).

 d. Roh Kudus memenuhi banyak orang pada 
hari pentakosta (Kis. 2:1–4).

 e. petrus dan Yohanes ditangkap dan dibawa ke 
hadapan sidang (Kis. 4:1–23).

 f. ananias dan safira berdusta kepada tuhan 
dan mati (Kis. 5:1–10).

 g. petrus dan Yohanes ditangkap, tetapi seorang 
malaikat membebaskan mereka dari tahanan 
(Kis. 5:17–20).

 h. para Rasul memilih tujuh pria untuk mem-
bantu mereka (Kis. 6:1–6).

 i. Kesaksian stefanus kepada orang-orang 
Yahudi ditolak, dan dia dirajam sampai mati 
(Kis. 6:8–7:60).

 j. Yakobus mati syahid (Kis. 12:1–2).
 k. seorang malaikat membebaskan petrus dari 

tahanan (Kis. 12:5–11).
 l. para Rasul memutuskan pokok persoalan ten-

tang sunat (Kis. 15:5–29).
 m. orang-orang Roma di bawah titus menghan-

curkan kota tersebut pada tahun 70 M.

Peta 12YeRusalem pada masa Yesus



●1

●2

●3

●4

●5

●6

●7

●8
●9

●10

●11

●12

●13

●14

●15

●16

●17

●18

YeRusalem pada masa YesusPeta 12

Jalan ke 
Samaria

Golgota

Jembatan

Rumah 
Kayafas

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

a  B  c  d

serambi Rajani

Mata Air 
Gihon

anak tang-
ga ke Bait 
suci

pintu 
Gerbang 
susa

istana 
Herodes

tam
an 

G
etsem

ani

Kolam 
Israel

u

G
erbang indah

Kolam 
Menara

Jalan ke 
Emaus dan 
Yafo (Yope)

istana 
Hasmonea

seram
bi salom

o

Kolam 
Betesda

Kota pada masa Yesus

Kunci Peta 12

Kolam 
Siloam

Meter

terowongan 
Hizkia

Kolam Ular

pintu Gerbang ikan

pintu 

Gerbang 
domba

Benteng 
antonia

Ruang 
atas

Bait suci

area-area yang 
belakangan ditemboki

K
o

t a
 a

t a
s

L
e

m
b

a h  H i n

o

m

L
e

m
b

a
h

 
K

i
d

r
o

n

K o t a
 B

a w
ah

Jalan ke Laut 
Mati

Mata Air 
En-Rogel

Jalan ke 
Betlehem 

dan Hebron

pintu 
Gerbang 
air

0 100 200 300 400

Jalan ke 
Betania 

dan Yerikho

Bukit Zaitun

Bezeta 
(Kota Baru)

makam 
taman

puncak 
Bait suci

te
ro

w
on

gan
 a

ir

te
ro

w
on

ga
n 

a
ir



●1
●2

●3
●4

●5

●6

●7
●8

●9

●10

●11
●12

●13

●14

●15

●16
●17

●18

●19
●20 ●21

●22●23
●24

●25

●26

●27

ti
ru

s

Peta 13

B
it

in
ia

si
do

n

ta
rs

us

p
o

n
t

u
s

d
am

sy
ik

0 
10

0 
20

0 
30

0 
40

0

aRam

Ya
fo

 (Y
op

e)
K

ai
sa

re
aK

a
pa

d
o

K
ia

sa
la

m
is

1 2 3 4

a
nt

io
kh

ia
K

il
iK

ia
d

er
beli
st

raik
on

iu
m

Ye
ru

sa
le

m
G

az
a

sa
m

ar
ia

pt
ol

em
ai

s

Fenisia

K
ilo

m
et

er

a
le

ks
an

dr
iape

rg
a

pa
fo

s

m
ira

F
R

iG
ia

G
a

l
a

t
ia

p
is

id
ia

pa
m

F
il

ia

Si
pr

us

a
nt

io
kh

ia

m
is

ia
a

si
a

pe
rg

am
um

m
e

s
i

R

l
iK

ia

la
od

ik
ia

l
u

d

La
ut

 H
ita

m

ef
es

us

Sa
m

ot
ra

se

Ro
do

s

Pa
tm

os

u
K

ire
ne

pe
rja

la
na

n 
pe

rt
am

a
pe

rja
la

na
n 

ke
du

a

si
ra

ku
sa

M
al

ta

pe
rja

la
na

n 
ke

tig
a

pe
rja

la
na

n 
ke

 R
om

a

pu
tio

li

i
t

a
l

i
a

Re
gi

um

Fo
ru

m
 

a
pi

ustr
es

 t
ab

er
ne

tr
oa

s

te
sa

lo
ni

ka

m
a

K
e

d
o

n
ia

K
or

in
tu

s

Ro
m

a

Ku
nc

i P
et

a 
13

Kr
et

a

Fi
lip

i

Be
re

a

a
te

na

pe
la

bu
ha

n 
in

da
h

a
 

B
 

c
 

d
 

e
 

F
 

G
 

H

l
i

B
i

a

sm
irn

a

m
ile

tu
s

K
ni

du
s

L
a

u
t

 
T

e
n

g
a

h

aKHaYa

Kh
io

s

peRJalanan-peRJalanan misionaRis Rasul paulus



peRJalanan-peRJalanan misionaRis Rasul paulusPeta 13
 1

. 
G

az
a 

Fi
lip

us
 b

er
kh

ot
ba

h 
te

nt
an

g 
K

ris
tu

s 
da

n 
m

em
ba

pt
is 

se
or

an
g 

sid
a-

sid
a 

et
io

pi
a 

da
la

m
 p

er
ja

la
na

nn
ya

 k
e 

G
az

a 
(K

is.
 8

:2
6–

39
).

 2
. 

Ye
ru

sa
le

m
 l

ih
at

 p
et

a 
12

 u
nt

uk
 p

er
ist

iw
a-

pe
ris

tiw
a 

di
 

Ye
ru

sa
le

m
.

 3
. 

Ya
fo

 (
Yo

pe
) 

pe
tru

s 
m

en
er

im
a 

su
at

u 
pe

ng
lih

at
an

 b
ah

w
a 

a
lla

h 
m

em
be

rik
an

 k
ar

un
ia

 p
er

to
ba

ta
n 

ke
pa

da
 o

ra
ng

-o
ra

ng
 

bu
ka

n 
is

ra
el

 (K
is.

 1
0;

 1
1:

5–
18

). 
pe

tru
s m

en
gh

id
up

ka
n 

ke
m

-
ba

li 
ta

bi
ta

 d
ar

i y
an

g 
m

at
i (

K
is.

 9
:3

6–
42

).
 4

. 
Sa

m
ar

ia
 F

ili
pu

s 
m

el
ay

an
i 

di
 s

am
ar

ia
 (

K
is.

 8
:5

–1
3)

, 
se

r-
ta

 p
et

ru
s 

da
n 

Yo
ha

ne
s 

be
la

ka
ng

an
 m

en
ga

ja
r 

di
 s

in
i 

(K
is.

 
8:

14
–2

5)
. s

et
el

ah
 m

er
ek

a 
m

en
ga

nu
ge

ra
hk

an
 k

ar
un

ia
 R

oh
 

K
ud

us
, 

si
m

on
 s

i 
tu

ka
ng

 s
ih

ir 
be

ru
pa

ya
 u

nt
uk

 m
em

be
li  

ka
ru

ni
a 

in
i d

ar
i m

er
ek

a 
(K

is.
 8

:9
–2

4)
.

 5
. 

K
ai

sa
re

a 
d

i s
in

i, 
se

te
la

h 
se

or
an

g 
m

al
ai

ka
t m

el
ay

an
i k

ep
ad

a 
pe

rw
ira

 p
as

uk
an

 b
er

na
m

a 
K

or
ne

liu
s, 

pe
tru

s 
m

em
pe

rk
e-

na
nk

an
 d

ia
 u

nt
uk

 d
ib

ap
tis

 (K
is.

 1
0)

. d
i s

in
i p

au
lu

s m
em

bu
-

at
 p

em
be

la
an

ny
a 

di
 h

ad
ap

an
 a

gr
ip

a 
(K

is.
 2

5–
26

; l
ih

at
 ju

ga
 

Js
—

s 
1:

24
–2

5)
.

 6
. 

D
am

sy
ik

 Y
es

us
 m

en
am

pa
kk

an
 d

iri
 k

ep
ad

a 
sa

ul
us

 (
K

is.
 

9:
1–

7)
. 

se
te

la
h 

a
na

ni
as

 m
em

ul
ih

ka
n 

pe
ng

lih
at

an
 s

au
lu

s, 
sa

ul
us

 d
ib

ap
tis

 d
an

 m
em

ul
ai

 p
el

ay
an

an
ny

a 
(K

is.
 9

:1
0–

27
).

 7
. 

A
nt

io
kh

ia
 (d

i A
ra

m
) d

i s
in

i p
ar

a 
m

ur
id

 p
er

ta
m

a 
ka

li 
di

se
-

bu
t o

ra
ng

 K
ris

te
n 

(K
is.

 1
1:

26
). 

a
ga

bu
s 

m
en

ub
ua

tk
an

 b
en

-
ca

na
 k

el
ap

ar
an

 (K
is.

 1
1:

27
–2

8)
. p

er
te

ng
ka

ra
n 

be
sa

r 
tim

bu
l 

di
 a

nt
io

kh
ia

 m
en

ge
na

i 
su

na
t 

(K
is.

 1
4:

26
–2

8;
 1

5:
1–

9)
. 

d
i 

a
nt

io
kh

ia
 p

au
lu

s 
m

em
ul

ai
 m

isi
ny

a 
ya

ng
 k

ed
ua

 b
er

sa
m

a 
si

la
s, 

Ba
rn

ab
as

, d
an

 Y
ud

as
 B

ar
sa

ba
s (

K
is.

 1
5:

22
, 3

0,
 3

5)
.

 8
. 

Ta
rs

us
 K

am
pu

ng
 h

al
am

an
 p

au
lu

s; 
pa

ul
us

 d
ik

iri
m

 k
e 

sin
i 

ol
eh

 p
ar

a 
sa

ud
ar

a 
un

tu
k 

m
el

in
du

ng
i 

ny
aw

an
ya

 (
K

is.
 

9:
29

–3
0)

.
 9

. 
Si

pr
us

 s
et

el
ah

 d
ia

ni
ay

a,
 s

eb
ag

ia
n 

o
ra

ng
 s

uc
i 

m
el

ar
ik

an
 

di
ri 

ke
 p

ul
au

 in
i (

K
is.

 1
1:

19
). 

pa
ul

us
 m

el
ak

uk
an

 p
er

ja
la

na
n 

m
el

al
ui

 s
ip

ru
s 

pa
da

 p
er

ja
la

na
n 

m
isi

on
ar

isn
ya

 y
an

g 
pe

r-
ta

m
a 

(K
is.

 1
3:

4–
5)

, s
eb

ag
ai

m
an

a 
di

la
ku

ka
n 

Ba
rn

ab
as

 d
an

 
m

ar
ku

s b
el

ak
an

ga
n 

(K
is.

 1
5:

39
).

 10
. 

Pa
fo

s 
pa

ul
us

 m
en

gu
tu

k 
se

or
an

g 
tu

ka
ng

 s
ih

ir 
di

 s
in

i (
K

is.
 

13
:6

–1
1)

.
 11

. 
D

er
be

 p
au

lu
s 

da
n 

Ba
rn

ab
as

 m
en

gk
ho

tb
ah

ka
n 

in
jil

 d
i k

ot
a 

in
i (

K
is.

 1
4:

6–
7, 

20
–2

1)
.

 12
. 

Li
st

ra
 K

et
ik

a 
pa

ul
us

 m
en

ye
m

bu
hk

an
 o

ra
ng

 y
an

g 
tim

pa
ng

, 
di

a 
da

n 
Ba

rn
ab

as
 d

isa
m

bu
t s

eb
ag

ai
 d

ew
a.

 p
au

lu
s 

di
ra

ja
m

 
da

n 
di

sa
ng

ka
 m

at
i t

et
ap

i p
ul

ih
 d

an
 m

el
an

ju
tk

an
 b

er
kh

ot
-

ba
h 

(K
is.

 1
4:

6–
21

). 
K

ed
ia

m
an

 d
ar

i t
im

ot
iu

s (
K

is.
 1

6:
1–

3)
.

 13
. 

Ik
on

iu
m

 p
ad

a 
m

isi
 m

er
ek

a 
ya

ng
 p

er
ta

m
a,

 p
au

lu
s 

da
n 

Ba
rn

ab
as

 b
er

kh
ot

ba
h 

di
 si

ni
 se

rt
a d

ia
nc

am
 d

en
ga

n 
pe

ra
ja

m
-

an
 (K

is.
 1

3:
51

–1
4:

7)
.

 14
. 

La
od

ik
ia

 d
an

 K
ol

os
e 

la
od

ik
ia

 a
da

la
h 

sa
la

h 
sa

tu
 c

ab
an

g 
G

er
eja

 y
an

g 
pa

ul
us

 k
un

ju
ng

i d
an

 te
rim

a 
su

ra
t-s

ur
at

 d
ar

i-
ny

a 
(K

ol
. 4

:1
6)

. i
tu

 a
da

la
h 

ju
ga

 s
al

ah
 s

at
u 

da
ri 

tu
ju

h 
ko

ta
 

ya
ng

 te
rc

at
at

 d
al

am
 k

ita
b 

W
ah

yu
 (y

an
g 

la
in

 a
da

la
h 

ef
es

us
, 

sm
irn

a,
 p

er
ga

m
us

, t
ia

tir
a,

 s
ar

di
s, 

da
n 

Fi
la

de
lfi

a;
 li

ha
t W

hy
. 

1:
11

). 
K

ol
os

e b
er

ad
a 

18
 k

ilo
m

et
er

 k
e t

im
ur

 l
ao

di
ki

a.
 p

au
lu

s 
m

en
ul

is 
ke

pa
da

 p
ar

a 
o

ra
ng

 s
uc

i y
an

g 
tin

gg
al

 d
i s

in
i.

 15
. 

A
nt

io
kh

ia
 (

di
 P

is
id

ia
) 

pa
da

 m
isi

 m
er

ek
a 

ya
ng

 p
er

ta
m

a,
 

pa
ul

us
 d

an
 B

ar
na

ba
s 

m
en

ga
ja

ri 
or

an
g-

or
an

g 
Ya

hu
di

 b
ah

-
w

a 
K

ris
tu

s d
at

an
g 

da
ri 

be
ni

h 
ke

tu
ru

na
n 

d
au

d.
 p

au
lu

s m
e-

ny
am

pa
ik

an
 in

jil
 k

ep
ad

a 
ba

ng
sa

 is
ra

el
, k

em
ud

ia
n 

ke
pa

da
 

or
an

g-
or

an
g 

bu
ka

n 
is

ra
el

. p
au

lu
s 

da
n 

Ba
rn

ab
as

 d
ia

ni
ay

a 
da

n 
di

pa
ks

a 
ke

lu
ar

 (K
is.

 1
3:

14
–5

0)
.

 16
. 

M
ile

tu
s s

aa
t d

i s
in

i p
ad

a m
isi

ny
a y

an
g 

ke
tig

a,
 p

au
lu

s m
em

-
pe

rin
ga

tk
an

 p
en

at
ua

 G
er

eja
 b

ah
w

a 
“s

er
ig

al
a-

se
rig

al
a 

ya
ng

 
ga

na
s”

 a
ka

n 
m

em
as

uk
i k

aw
an

an
 d

om
ba

 (K
is.

 2
0:

29
–3

1)
.

 17
. 

Pa
tm

os
 Y

oh
an

es
 a

da
la

h 
ta

ha
na

n 
di

 p
ul

au
 i

ni
 k

et
ik

a 
di

a 
m

en
er

im
a 

pe
ng

lih
at

an
-p

en
gl

ih
at

an
 y

an
g 

se
ka

ra
ng

 d
im

ua
t 

da
la

m
 k

ita
b 

W
ah

yu
 (W

hy
. 1

:9
).

 18
. 

Ef
es

us
 a

po
lo

s 
be

rk
ho

tb
ah

 d
i 

sin
i 

de
ng

an
 k

ua
sa

 (
K

is.
 

18
:2

4–
28

). 
pa

ul
us

, p
ad

a 
m

isi
ny

a 
ya

ng
 k

et
ig

a,
 m

en
ga

ja
r 

di
 

ef
es

us
 se

la
m

a 
du

a 
ta

hu
n,

 m
en

gi
ns

af
ka

n 
ba

ny
ak

 o
ra

ng
 (K

is.
 

19
:1

0,
 1

8)
. d

i s
in

i d
ia

 m
en

ga
nu

ge
ra

hk
an

 k
ar

un
ia

 R
oh

 K
u-

du
s 

m
el

al
ui

 p
en

um
pa

ng
an

 ta
ng

an
 (K

is.
 1

9:
1–

7)
 d

an
 m

el
a-

ku
ka

n 
ba

ny
ak

 m
uk

jiz
at

, t
er

m
as

uk
 m

en
gu

sir
 r

oh
-ro

h 
ja

ha
t 

(K
is.

 1
9:

8–
21

). 
d

i s
in

i p
en

ye
m

ba
h 

a
rt

em
is 

m
em

ba
ng

ki
tk

an
 

ke
ga

du
ha

n 
m

en
en

ta
ng

 p
au

lu
s 

(K
is.

 1
9:

22
–4

1)
. 

se
ba

gi
an

 
da

ri 
ki

ta
b 

W
ah

yu
 d

isa
m

pa
ik

an
 k

ep
ad

a 
G

er
eja

 d
i 

ef
es

us
 

(W
hy

. 1
:11

).
 19

. 
Tr

oa
s 

sa
at

 p
au

lu
s 

be
ra

da
 d

i s
in

i p
ad

a 
pe

rja
la

na
n 

m
isi

on
a-

ris
ny

a 
ya

ng
 k

ed
ua

, d
ia

 m
el

ih
at

 s
ua

tu
 p

en
gl

ih
at

an
 te

nt
an

g 
se

or
an

g 
pr

ia
 d

i 
m

ak
ed

on
ia

 m
em

in
ta

 p
er

to
lo

ng
an

 (
K

is.
 

16
:9

–1
2)

. 
sa

at
 d

i 
sin

i 
pa

da
 m

isi
ny

a 
ya

ng
 k

et
ig

a,
 p

au
lu

s 

m
en

gh
id

up
ka

n 
ke

m
ba

li 
eu

tik
hu

s 
da

ri 
ya

ng
 m

at
i 

(K
is.

 
20

:6
–1

2)
.

 20
. 

Fi
lip

i 
pa

ul
us

, s
ila

s, 
da

n 
ti

m
ot

iu
s 

m
en

gi
ns

af
ka

n 
se

or
an

g 
w

an
ita

 b
er

na
m

a 
li

di
a,

 m
en

gu
sir

 r
oh

 ja
ha

t, 
da

n 
di

pu
ku

li 
(K

is.
 1

6:
11

–2
3)

. m
er

ek
a 

m
en

er
im

a 
pe

rt
ol

on
ga

n 
ila

hi
 u

nt
uk

 
m

el
ol

os
ka

n 
di

ri 
da

ri 
ta

ha
na

n 
(K

is.
 1

6:
23

–2
6)

.
 21

. 
A

te
na

 p
au

lu
s, 

sa
at

 p
ad

a 
m

isi
ny

a 
ke

du
a 

ke
 a

te
na

, b
er

kh
ot

-
ba

h 
di

 a
re

op
ag

us
 te

nt
an

g 
“a

lla
h 

ya
ng

 ti
da

k 
di

ke
na

l”
 (K

is.
 

17
:2

2–
34

).
 22

. 
K

or
in

tu
s 

pa
ul

us
 p

er
gi

 k
e 

K
or

in
tu

s 
pa

da
 m

isi
ny

a 
ya

ng
 

ke
du

a,
 d

i m
an

a 
di

a 
tin

gg
al

 b
er

sa
m

a 
a

kw
ila

 d
an

 p
ris

ki
la

. 
d

ia
 b

er
kh

ot
ba

h 
di

 s
in

i d
an

 m
em

ba
pt

is 
ba

ny
ak

 o
ra

ng
 (K

is.
 

18
:1

–1
8)

. d
ar

i 
K

or
in

tu
s, 

pa
ul

us
 m

en
ul

is 
su

ra
tn

ya
 k

ep
ad

a 
or

an
g-

or
an

g 
Ro

m
a.

 23
. 

Te
sa

lo
ni

ka
 p

au
lu

s 
be

rk
ho

tb
ah

 d
i 

sin
i 

se
la

m
a 

pe
rja

la
na

n 
m

isi
on

ar
isn

ya
 y

an
g 

ke
du

a.
 R

om
bo

ng
an

 m
isi

on
ar

isn
ya

 b
e-

ra
ng

ka
t k

e 
Be

re
a 

se
te

la
h 

or
an

g-
or

an
g 

Ya
hu

di
 m

en
ga

nc
am

 
ke

se
la

m
at

an
 m

er
ek

a 
(K

is.
 1

7:
1–

10
).

 24
. 

Be
re

a 
pa

ul
us

, 
si

la
s, 

da
n 

ti
m

ot
iu

s 
m

en
em

uk
an

 ji
w

a-
jiw

a 
ya

ng
 m

ul
ia

 u
nt

uk
 d

ia
ja

r 
se

la
m

a 
pe

rja
la

na
n 

m
isi

on
ar

is 
pa

ul
us

 y
an

g 
ke

du
a.

 o
ra

ng
-o

ra
ng

 Y
ah

ud
i 

da
ri 

te
sa

lo
ni

ka
 

m
en

gi
ku

ti 
da

n 
m

en
ga

ni
ay

a 
m

er
ek

a 
(K

is.
 1

7:
10

–1
3)

.
 25

. 
M

ak
ed

on
ia

 p
au

lu
s 

m
en

ga
ja

r 
di

 s
in

i 
pa

da
 p

er
ja

la
na

nn
ya

 
ya

ng
 k

ed
ua

 d
an

 k
et

ig
a 

(K
is.

 1
6:

9–
40

; 1
9:

21
). 

pa
ul

us
 m

em
uj

i 
ke

m
ur

ah
an

 h
at

i p
ar

a 
o

ra
ng

 s
uc

i m
ak

ed
on

ia
, y

an
g 

m
em

be
-

ri 
ke

pa
da

ny
a 

da
n 

ke
pa

da
 p

ar
a 

o
ra

ng
 s

uc
i y

an
g 

m
isk

in
 d

i 
Ye

ru
sa

le
m

 (R
m

. 1
5:

26
; 2

 K
or

. 8
:1

–5
; 1

1:
9)

.
 26

. 
M

al
ta

 p
au

lu
s t

er
da

m
pa

r d
i p

ul
au

 in
i p

ad
a p

er
ja

la
na

nn
ya

 k
e 

Ro
m

a 
(K

is.
 2

6:
32

; 2
7:

1,
 4

1–
44

). 
d

ia
 ta

k 
te

rlu
ka

 o
le

h 
gi

gi
ta

n 
ul

ar
 d

an
 m

en
ye

m
bu

hk
an

 b
an

ya
k 

or
an

g 
ya

ng
 sa

ki
t d

i m
al

ta
 

(K
is.

 2
8:

1–
9)

.
 27

. 
R

om
a 

pa
ul

us
 b

er
kh

ot
ba

h 
di

 s
in

i s
el

am
a 

du
a 

ta
hu

n 
di

 b
a-

w
ah

 p
en

ah
an

an
 r

um
ah

 (
K

is.
 2

8:
16

–3
1)

. d
ia

 ju
ga

 m
en

ul
is 

ep
ist

el
-e

pi
st

el
, a

ta
u 

su
ra

t-s
ur

at
, k

ep
ad

a o
ra

ng
-o

ra
ng

 e
fe

su
s, 

Fi
lip

i, 
da

n 
K

ol
os

e 
se

rt
a 

ke
pa

da
 t

im
ot

iu
s 

da
n 

Fi
le

m
on

 s
aa

t 
di

ta
ha

n 
di

 R
om

a.
 p

et
ru

s 
m

en
ul

is 
su

ra
tn

ya
 y

an
g 

pe
rt

am
a 

da
ri 

“B
ab

ilo
n,

” 
ya

ng
 m

un
gk

in
 a

da
la

h 
Ro

m
a,

 s
eg

er
a 

se
te

-
la

h 
pe

ng
an

ia
ya

an
 o

le
h 

n
er

o 
te

rh
ad

ap
 o

ra
ng

-o
ra

ng
 K

ris
te

n 
pa

da
 t

ah
un

 6
4 

M
. s

ec
ar

a 
um

um
 d

ip
er

ca
ya

i b
ah

w
a 

pe
tru

s 
da

n 
pa

ul
us

 m
at

i s
ya

hi
d 

di
 si

ni
.



0 32 64 96 128

U 

Kilometer (kira-kira)
0 56 112 168 224

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

*Relief topografis telah dibesarkan untuk dengan lebih jelas memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam ketinggian

a  B  c  d

Kilometer (Kira-kira)

OrientaSi TiMur ke Barat*

T

S 

u 

B 

S

OrientaSi Selatan ke Utara*

T 

B 

Dataran tinggi sebelah 
timur Trans-Yordan

Peta 14KetinGGian tanaH suci pada Zaman alKitaB

Yerusalem 
774 m

Permukaan 
Laut Tengah 

0 m

Sefela kira-kira 
378 m

Yerikho 
-252 m

Kawasan 
Bukit Yudea 
600–900 m

Permukaan 
Laut Mati 

-397 m

Dasar 
Laut Mati 
-817 m

-397 m

Permukaan 
Laut Mati 

Permukaan 
Laut Tengah 

0 m

G. Sion 
774 m

G. Moria 
744 m

B. Zaitun 
811 m

G. Gerizim 
868 m

G. Ebal 
938 m

G. Gilboa 
502 m

G. Tabor 
588 m

G. Hermon 
2.814 m

Yerikho 
-252 m Yerusalem 

744 m

Danau 
Galilea 
-210 m

Danau Hule 
67 m

Raba 
(aman) 
1.076 m



2. Gunung Sinai (Horeb) dan Padang Belantara Sinai melalui perintah, musa membawa 
bangsa israel ke gunung ini untuk menerima hukum allah. Foto ini memperlihatkan sebuah 
tempat yang menurut tradisi diyakini sebagai Gunung sinai.

1. Sungai Nil dan Mesir di tempat seperti ini, ibu musa menyembunyikan putra bayinya. putri 
Firaun menemukannya dan membesarkannya di dalam ruangan-ruangan rajani mesir.

Foto 1, 2



3. Padang Belantara Yudea dan Laut Mati Juruselamat pergi ke padang belantara untuk 
bersekutu dengan Bapa-nya.

4. Kadesh-Barnea area ini, dikenal sebagai Kadesh-Barnea, adalah kemungkinan di mana 
bangsa israel berkemah selama sebagian besar dari 40 tahun keberadaan mereka di padang 
belantara.

Foto 3, 4



5. Makam para Bapa Bangsa Bangunan di Hebron ini dikatakan telah dibangun di atas tempat 
kubur abraham, ishak, dan Yakub.

6. Kawasan Bukit Yudea Kondisi tanah yang tidak rata seperti ini meliputi banyak dari tanah 
suci ke selatan dan timur Yerusalem.

Foto 5, 6



7. Betlehem di kota ini tuhan Yesus Kristus lahir.

8. Yerusalem Kota ini dianggap kudus bagi tiga agama—Kristen, Yehudaisme, dan islam.

Foto 7, 8



9. Bait Suci Herodes model ini dikatakan replika skala yang akurat dari bait suci kuno tersebut.

10. Anak Tangga ke Bait Suci mengarah menuju ke Bait suci Herodes, anak-anak tangga ini 
telah ditemukan kembali oleh para arkeolog.

Foto 9, 10



11. Bukit Zaitun, Taman Orson Hyde di dekat lokasi ini pada tahun 1841, penatua orson Hyde 
mendedikasikan tanah suci bagi kembalinya anak-anak abraham.

12. Taman Getsemani pohon-pohon zaitun kuno mungkin diturunkan dari pohon-pohon di 
dalam taman di mana Juruselamat berdoa dan berpeluh tetesan-tetesan darah ketika dia memulai 
pendamaian.

Foto 11, 12



13. Golgota suatu tradisi yang menonjol meyakini bahwa tuhan Yesus Kristus disalibkan di  
dekat sini.

14. Makam Taman Beberapa nabi modern telah mengutarakan perasaan bahwa di sinilah 
di mana tubuh Juruselamat dibaringkan di dalam makam oleh Yusuf dari arimatea setelah 
penyaliban.

Foto 13, 14



15. Yerikho ini adalah kota pertama yang direbut oleh Yosua (lihat Yos. 6:2–20); Yerikho adalah 
salah satu kota yang paling tua di atas bumi.

16. Silo Kemah suci yang menyimpan tabut perjanjian didirikan di area ini dan tetap tinggal di 
sini selama berabad-abad.

Foto 15, 16



17. Gunung Gerizim dan Gunung Ebal dua gunung ini menghadap ke arah kota kuno sikhem, 
di mana tulang-tulang Yusuf dikuburkan (lihat Yos. 24:32).

18. Dotan di Samaria Ke lembah yang subur ini saudara-saudara Yusuf telah datang untuk 
menggembalakan kawanan ternak ketika mereka menjual saudara mereka kepada pedagang 
orang midian dan ismael.

Foto 17, 18



19. Kaisarea dan Dataran Saron ke Karmel paulus berkhotbah kepada Raja agripa di kota ini 
(lihat Kis. 26).

20. Yafo (Yope) di sini petrus menerima penglihatan yang mengarahkan dia untuk membawa 
injil kepada orang-orang bukan israel (lihat Kis. 10).

Foto 19, 20



21. Lembah Yizreel seluruh bangsa akan berkumpul di sini dalam pertempuran Harmagedon  
(lihat Za. 11–14; Why. 16:14–21).

22. Gunung Tabor di puncak penanda kawasan yang menonjol ini adalah tempat yang menurut 
tradisi diyakini sebagai tempat perubahan Rupa Kristus di hadapan Rasul-nya petrus, Yakobus, 
dan Yohanes (lihat mat. 17:1–9).

Foto 21, 22



23. Danau Galilea dan Bukit Ucapan Bahagia sisi bukit ini adalah tempat yang menurut 
tradisi diyakini sebagai tempat dari Khotbah Juruselamat di Bukit (lihat mat. 5–7).

24. Kapernaum Hanya sedikit reruntuhan tetap tinggal untuk mengindikasikan tempat kota ini di 
mana Juruselamat melakukan banyak mukjizat-nya.

Foto 23, 24



25. Sungai Yordan Foto ini diambil di dekat muara sungai dari danau Galilea

26. Kaisarea Filipi Yesus Kristus menjanjikan kepada petrus kunci-kunci kerajaan mungkin di 
dekat lokasi ini (lihat mat. 16:19).

Foto 25, 26



27. Nazaret Yesus tumbuh menuju kedewasaan di kota ini.

28. Dan Kota perjanjian lama yang dahulunya berlokasi di sini menandai tapal batas paling 
utara israel.

Foto 27, 28



29. Atena partenon, difoto di sini, di dekat areopagus, di mana paulus mengkhotbahkan 
khotbahnya tentang “allah yang tidak dikenal” (lihat Kis. 17:15–34).

30. Korintus paulus menulis suratnya kepada orang-orang Roma dari kota ini.

Foto 29, 30



32. Pulau Patmos seluruh tanah lapang ini adalah bagian dari pulau mediterania ke mana 
Yohanes pewahyu dibuang (lihat Why. 1:9).

31. Efesus di sini paulus berkhotbah menentang penyembahan berhala dan membuat marah para 
pandai perak yang mata pencaharian mereka menjual patung-patung dewi artemis (lihat Kis. 
19:24–41).

Foto 31, 32




