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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.
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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;  
musa 7:17–18.  
PtS tanah 
terjanjikan.

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

 22 a Kej. 37:8–11;  
1 Ne. 3:29.
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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. 



11 1 Nefi 4:5–14

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.

  b ibr. 11:8.
 9 a 2 Ne. 5:14;  

a&P 17:1.
 10 a alma 14:11.

 11 a 1 Sam. 17:41–49.
  b 1 Ne. 3:26.
 13 a 1 Ne. 17:33–38;  

a&P 98:31–32.
  b PtS Jahat, 

Kejahatan.

  c alma 30:47.
 14 a Omni 1:6;  

mosia 2:22;  
eter 2:7–12. 
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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. 
 



13 1 Nefi 4:28–37

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.
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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.
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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. 
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  b yer. 37:15–21.
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 21 a PtS mengampuni.



201 Nefi 7:22–8:8

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.
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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.



25 1 Nefi 10:1–9

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.



31 1 Nefi 11:33–12:3

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—
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  b yeh. 37:15–20;  
2 Ne. 3:11–12.

  c 1 Ne. 14:30.
 40 a 2 Ne. 26:16–17; 29:12.  
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  b morm. 7:8–9.
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dul Kitab mormon. 
musa 1:6.

 41 a yeh. 37:17.

  b ul. 6:4;  
yoh. 17:21–23;  
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  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 
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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 
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 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.
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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.
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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— 
Pengumpulan israel.

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

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

musa 3:9.
 23 a 1 Ne. 8:19–24.
 24 a PtS Firman allah.
  b 1 Ne. 8:30;  

2 Ne. 31:20.
  c 1 Ne. 8:23. 

PtS Godaan.
  d ef. 6:16;  

a&P 3:8; 27:17.
  e PtS iblis.
 25 a a&P 11:2; 32:4; 

84:43–44. 
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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;  
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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;  
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a&P 117:6.

 38 a PtS tanah 
terjanjikan.

  b im. 20:22.
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 40 a PtS Perjanjian 
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  b Kej. 21:12;  

a&P 27:10.

  c Kej. 28:1–5.
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 41 a 2 raj. 17:7–23.
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  d alma 37:44–47;  

hel. 8:15.
 42 a Bil. 14:1–12. 

PtS Pemberontakan.



581 Nefi 17:43–48

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;  
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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.  
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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. 
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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.
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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.
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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.



109 2 Nefi 9:22–28

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.



119 2 Nefi 12:10–21

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.



151 2 Nefi 26:10–16
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.
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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.
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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. 



1602 Nefi 28:9–17

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. 
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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.



171 2 Nefi 32:3–9

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;  
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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.
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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 
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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 
dunia.

6 1 a yakub 5:1.
 2 a 1 Ne. 22:10–12;  

a&P 110:11.  
PtS Pemulihan injil.

  b yakub 5:61.
  c 1 Ne. 14:14.
  d yakub 5:71.

  e PtS Kebun anggur 
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  f 2 Ne. 30:10.
 3 a 2 Ne. 27:2;  

yakub 5:77;  
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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.

 8 a PtS Karunia roh 
Kudus.

 9 a mosia 15:26. 
PtS Kesalahan.

  b PtS Penghakiman 

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.



199 yakub 7:7–14

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;  
yakub 4:4;  

mosia 13:33–35;  
a&P 20:26.  
PtS yesus Kristus.

 12 a PtS Ke-allah-an—
allah roh Kudus; 
roh Kudus.

  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. 

PtS menipu.

  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.

  e 2 Ne. 5:1–3;  
mosia 28:2.

 25 a PtS Batu Karang.
 26 a 1 Ne. 19:1–6; 

yarom 1:14–15. 
PtS lempengan-

lempengan.
  b yak. 4:14.
 27 a enos 1:1.
  b yakub 1:1–4.



   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 
yakub.

  b 2 Ne. 2:2–4.
  c 1 Ne. 1:1–2.
  d ef. 6:4.
 2 a Kej. 32:24–32;  

alma 8:10. 
PtS Pertobatan.

  b PtS Pengampunan 
akan dosa-dosa.

 3 a PtS Sukacita.
  b 1 Ne. 10:17–19;  

alma 36:17–21.
 4 a 2 Ne. 9:51;  

3 Ne. 12:6.
  b PtS Khidmat.

  c PtS doa.
 5 a PtS Wahyu.
 8 a eter 3:12–13. 

PtS iman.
  b mat. 9:22.
 9 a 1 Ne. 8:12;  

alma 36:24.
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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 

 9 b 2 Ne. 33:3; KKm 1:8; 
alma 34:26–27.

 10 a PtS ilham; Pikiran.
  b 1 Ne. 2:20.
  c eter 2:7–12.
 12 a morm. 5:21; 9:36.
  b mzm. 37:4;  

1 Ne. 7:12;  
hel. 10:5.

 13 a morm. 6:1, 6.
  b KKm 1:6–11;  

alma 37:2.
  c alma 37:19;  

eter 12:22;  

a&P 3:18.
  d alma 9:17.
 14 a yakub 7:24.
  b morm. 6:6.
 15 a PtS tulisan Suci—

tulisan suci yang 
dilindungi.
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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 

 16 a 3 Ne. 5:13–15;  
a&P 3:19–20; 
10:46–50.

  b PtS Kitab mormon.
  c 2 Ne. 27:6.
 20 a moro. 9:6.

  b yarom 1:6.
  c mosia 9:12.  

PtS Pemujaan 
Berhala.

  d mosia 10:8.
 21 a mosia 9:9.

 22 a KKm 1:16–18.
  b yarom 1:3.
 23 a 1 Ne. 16:2;  

2 Ne. 33:5.
  b PtS Khotbah.
  c hel. 12:3.



205 enos 1:24–yarom 1:2

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.
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 4 a alma 26:22; 
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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; 

 14 a PtS Zarahemla.
  b 1 Ne. 3:3, 19–20; 
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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 

 22 a eter 1:1–5.
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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 
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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.
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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.
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  f PtS doa.
 12 a PtS Kasih.
  b mosia 4:26; alma 
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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;  

musa 6:58. 
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allah.
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231 mosia 4:17–22
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. 
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PtS dilahirkan 
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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 
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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; 
Pengudusan.

  b Kol. 1:16; mosia 4:2; 

alma 11:39.
6 1 a a&P 128:8.
 3 a mosia 1:10; 2:30.
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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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alma 36:28.

  c Kel. 16:15, 35;  
Bil. 11:7–8;  
yos. 5:12.

 20 a 1 Ne. 2:1–4.
 21 a mosia 9:1–3.
 22 a mosia 10:18.



240mosia 7:26–33

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.
 10 a eter 15:15.
  b eter 10:23.
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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.
 12 a enos 1:20. 
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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.
 7 a mosia 11:12.
 8 a yarom 1:8.

  b alma 3:4–5.
 10 a PtS Percaya, 
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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 

 13 a 1 Ne. 18:23.
  b 1 Ne. 17:35.
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 

 16 a mosia 25:18.
  b PtS Kasih Karunia.
 17 a 3 Ne. 26:21; 27:3–8. 

PtS Gereja yesus 
Kristus.

 18 a PtS imamat.
  b PtS mengajar.

 20 a a&P 15:6; 18:14–16.
 21 a 3 Ne. 11:28–30. 

PtS Perselisihan.
  b mat. 6:22;  

a&P 88:67–68.
  c PtS Kesatuan.
 22 a mosia 5:5–7;  

musa 6:64–68.
 23 a mosia 13:16–19; 

a&P 59:9–12.
 24 a Kis. 20:33–35;  

mosia 27:3–5;  
alma 1:26. 
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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 

 25 a PtS ibadat.
 26 a PtS Kasih Karunia.
  b PtS Pengetahuan.
 27 a Kis. 2:44–45;  

4 Ne. 1:3.
 29 a PtS Berjalan ber-

sama allah.
  b PtS Kesejahteraan.

 30 a mosia 26:15.
 31 a mosia 18:4. 

 



273 mosia 18:34–19:9

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; 
alma 25:11.

 25 a mosia 21:3.
 26 a mosia 7:9.



276mosia 20:1–11

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.



278mosia 20:21–21:3

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 
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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.
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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.
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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.
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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. 
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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.
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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.
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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.
 8 a PtS Kesom-

bongan; Pongah, 
Kepongahan.

  b alma 1:21.
 9 a PtS Perselisihan.
  b PtS iri. 
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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. 
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 15 a a&P 38:27; 49:20.
 16 a alma 2:3–7.
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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;  
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 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; 
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  d mzm. 62:11;  

a&P 56:16–18.



333 alma 5:55–60

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;  
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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.
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  c Kel. 32:33;  
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alma 1:24; 5:57–58. 
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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 
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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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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, 
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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. 
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  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;  
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1 yoh. 2:2;  
mosia 14:5; 15:12; 
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 41 a alma 12:18;  
a&P 88:33.

  b Why. 20:12–13;  
alma 42:23.
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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.
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 45 a alma 40:23;  
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12 1 a alma 11:20–38.
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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.
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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 
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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;
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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. 
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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.



368alma 14:8–14

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.
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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.
 26 a yak. 5:10–11; 
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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.
 10 a mrk. 2:1–12.
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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.
  b PtS rendah hati, 
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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 

 6 a alma 43:23–24.
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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, 
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 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. 

 



376alma 16:19–17:2

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.



395 alma 20:30–21:4

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.
 2 a mosia 24:1;  

alma 25:4–9.



396alma 21:5–11

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.



399 alma 22:6–14

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.



402alma 22:28–32

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.
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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.
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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;  
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 28 a alma 21:4.
  b alma 1:15; 2:1, 20.
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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;  
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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, 
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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;  
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PtS hukum musa.
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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; 
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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 
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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;  
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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 
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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. 



418alma 27:3–10

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. 
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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.
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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.
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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.
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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. 
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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;  
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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.



438alma 32:3–10

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. 
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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.



445 alma 33:18–23

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. 

 



448alma 34:17–28

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. 
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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;  
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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.
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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;  
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 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.
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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 
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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, 
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 5 a alma 36:27.  
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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.
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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.



466alma 39:6–12

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.
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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.

 47 a a&P 134:11.
 49 a Kel. 2:23–25;  

mosia 29:20.
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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.
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489 alma 45:15–21

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;  
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  b a&P 130:21.
  c a&P 1:31.
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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.
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 11 a alma 43:16–17.
 12 a Neh. 4:14;  
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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 
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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 
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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 



519 alma 52:18–24

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, 
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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.
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 21 a PtS Berjalan 

bersama allah.
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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 

 31 a alma 62:49–51.
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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.
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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.
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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, 

Kepercayaan.
 14 a alma 43:47.
 15 a 2 Kor. 3:17.  
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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 

 40 a alma 45:15–16.
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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.
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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 
rahasia.
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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. 
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  d PtS dunia—Orang 

yang tidak me-
matuhi perintah-
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 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;  
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  c 3 Ne. 14:25, 27.
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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.
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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. 
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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.
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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;  
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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.
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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 
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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 
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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.
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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. 

PtS Pemeteraian.
 9 a mat. 17:20;  

yakub 4:6;  
morm. 8:24;  
eter 12:30.

 11 a hel. 5:2.
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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.

 7 a hel. 12:3.
 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.



605 helaman 11:21–26

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 
Kristus.

 23 a alma 26:22;  
a&P 107:19.
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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; 
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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.
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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. 
 



616helaman 14:6–16

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.
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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— 

Pengumpulan israel.
 25 a 3 Ne. 16:5.
 26 a 2 Ne. 30:5–8;  

3 Ne. 20:29–34.
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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.
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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;  
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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.
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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.
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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. 
PtS istirahat.

  c Why. 1:5; 7:14; alma 
5:21, 27; 13:11–13.

 20 a eter 4:18.
  b PtS Baptis, 

Baptisan—Penting.
  c PtS Pengudusan.

  d a&P 4:2.
 23 a 3 Ne. 26:16.
 25 a 2 Ne. 33:10–15;  

KKm 1:11.
  b 1 Ne. 15:32–33.
 26 a 3 Ne. 24:16. PtS Ki-

tab Kehidupan.
 27 a 1 Ne. 12:9–10;  

morm. 3:19.
  b PtS yesus Kristus—

teladan dari yesus 
Kristus.

  c mat. 5:48;  
3 Ne. 12:48.

 28 a yoh. 20:17.
 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;  

alma 18:32.
  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. 
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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 

 21 a dan. 3:22–27;  
4 Ne. 1:32.

 22 a dan. 6:16–23;  
4 Ne. 1:33.

 23 a PtS injil.

  b 3 Ne. 27:30–31.
 25 a 3 Ne. 19:4.
 29 a PtS israel—Pence-

rai-beraian israel;  
israel—Sepuluh 

suku israel yang 
hilang.

 30 a PtS malaikat.
 31 a hel. 12:25;  

3 Ne. 26:4–5.
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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.
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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.



729 mormon 4:20–5:3

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.  
PtS Kitab mormon.

  b a&P 3:16–20.
  c morm. 8:4, 13–14; 

moro. 10:1–2.
 14 a 2 Ne. 29:13; 30:7–8. 

PtS Orang-Orang 
yahudi.

  b 2 Ne. 25:16–17.
  c 3 Ne. 29:1–3.
 15 a 3 Ne. 21:3–7, 24–26.
  b 1 Ne. 13:20–29, 38; 

morm. 7:8–9.

  c 1 Ne. 10:12–14;  
3 Ne. 16:8.

  d 2 Ne. 26:33.
 16 a Kej. 6:3; eter 2:15.
  b mzm. 1:4.
 17 a PtS Gembala yang 

Baik.
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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;  
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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.
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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.
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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.



752eter 2:15–20

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.
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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;  
eter 12:12–18.

  b moro. 10:19–24.
 39 a PtS layak, 

Kelayakan.

 40 a eter 12:4. 
PtS harapan.

 41 a a&P 138:14.
  b tit. 1:2; yakub 4:4; 

alma 25:16;  
moro. 9:25.
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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, 

Kelembutan hati.
 44 a alma 7:24;  

eter 12:28–34.

  b luk. 12:8–9.  
PtS Kesaksian; 
Pengakuan.

 45 a 1 Kor. 13:1–13.
  b PtS iri.
 47 a 2 Ne. 26:30.  

PtS Kasih amal.
  b yos. 22:5.  

PtS Kasih.
 48 a PtS doa.
  b PtS Patuh,  

Kepatuhan; yesus 
Kristus—teladan 
dari yesus Kristus.

  c 1 yoh. 3:1–3;  
3 Ne. 27:27.
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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.

  b PtS Kasih Karunia.
 4 a 3 Ne. 11:22, 28; 18:34.
 7 a PtS Firman allah.
 8 a mrk. 2:17.
  b mrk. 10:13–16.

  c mosia 3:16;  
a&P 74:7.

  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.

  f Kej. 17:10–11. 
PtS Sunat.

 10 a PtS tanggung 
Jawab.

  b PtS anak-anak; 
rendah hati, 

Kerendahan hati.
 11 a PtS anak-anak; 

Baptis, Baptisan—
Syarat-syarat untuk 
baptisan.

  b PtS Pengampunan 
akan dosa-dosa.

 12 a a&P 29:46–47; 93:38.
  b ef. 6:9;  

2 Ne. 26:33;  
a&P 38:16.

 14 a 1 Kor. 13:1–13;  
eter 12:6;  
moro. 7:25–28; 
10:20–23.

 16 a PtS Wewenang. 
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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.
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  b mosia 3:16–19.
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  b moro. 7:22.
 19 a luk. 18:15–17.
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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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