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ANG

Basahon ni Mormon
USA KA ASOY NGA SINULAT PINAAGI

SA KAMOT NI MORMON

DIHA SA MGA PALID

KINUHA GIKAN SA MGA PALID NI NEPHI

Busa, kini mao ang usa ka minubo nga asoy sa talaan sa mga ka-
tawhan ni Nephi, ug ingon man sa mga Lamanite—Gisulat ngadto
sa mga Lamanite, kinsa mao ang mga salin sa balay ni Israel; ug
ingon man usab ngadto sa Judeo ug Hentil—Sinulat pinaagi sa sugo,
ug usab sa espiritu sa pagpanagna ug sa pagpadayag—Gisulat ug
gisilyohan, ug gitipigan ngadto sa Ginoo, aron unta sila dili malaglag—
Motunga pinaagi sa gasa ug sa gahum sa Dios ngadto sa paghubad
niini—Sinilyohan sa kamot ni Moroni, ug gitipigan ngadto sa Ginoo,
motunga sa tukma nga higayon pinaagi sa Hentil—Ang kahubaran
niini pinaagi sa gasa sa Dios.

Usa usab ka minubo nga asoy nga kinuha gikan sa Basahon ni
Ether, nga mao ang usa ka talaan sa mga katawhan ni Jared, kinsa
nagkatibulaag sa diha nga gilibug sa Ginoo ang pinulongan sa mga
katawhan, samtang sila mitukod sa tore aron pagkab-ut sa langit—
Diin mao ang pagpakita ngadto sa salin sa balay ni Israel unsa nga
mahinungdanon nga mga butang ang Ginoo mihimo alang sa ilang
mga amahan; ug nga sila unta mahibalo sa mga pakigsaad sa Ginoo,
ug nga aron sila dili ipahimulag sa kahangturan—Ug ingon usab sa
pagpamatuod ngadto sa Judeo ug sa Hentil nga si Jesus mao ang
Kristo, ang Dios sa Kahangturan, nagpaila sa iyang kaugalingon
ngadto sa tanan nga mga nasud—Ug karon, kon adunay mga kasay-
panan kini mao ang mga sayop sa mga tawo; busa, ayaw ipanghima-
raut ang mga butang sa Dios, nga kamo unta makaplagan nga walay
lama sa hukmanan ni Kristo.

Orihinal nga hubad gikan sa mga palid
ngadto sa Ingles

pinaagi ni Joseph Smith, Jun.
Unang Ingles nga edisyon gimantala didto

sa Palmyra, New York, TBA, sa 1830
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PASIUNA

Ang Basahon ni Mormon mao ang usa ka balaan nga kasulatan
nga ikatandi sa Biblia. Kini usa ka talaan sa Dios sa iyang mga

pakigdumala sa karaan nga mga lumulupyo sa mga America ug nag-
lakip sa kahingpitan sa walay katapusan nga ebanghelyo.

Ang basahon gisulat sa daghan nga karaan nga mga propeta pinaa-
gi sa espiritu sa pagpanagna ug pagpadayag. Ang ilang mga pulong,
gisulat diha sa mga palid nga bulawan, gikutlo ug gipamub-an pina-
agi sa usa ka propeta nga tigsaysay nga ginganlan og Mormon. Ang
talaan nag-asoy sa kaagi sa duha ka dagko nga buhilaman. Ang usa
miabut gikan sa Jerusalem sa tuig 600 b.c., ug sa wala madugay naba-
hin sa duha ka mga nasud, ang gibantug nga mga Nephite ug ang
mga Lamanite. Ang lain miabut nga labaw pa ka sayo sa diha nga ang
Ginoo milibug sa mga pinulongan didto sa Tore sa Babel. Kini nga
pundok gibantug nga mga Jaredite. Human sa mga kaliboan ka mga
tuig, ang tanan nalaglag gawas sa mga Lamanite, ug sila mao ang
kauban sa mga kagikanan sa mga American Indian.

Ang labing madaugon nga hitabo nga nahisulat diha sa Basahon ni
Mormon mao ang kinaugalingon nga pagpangalagad sa Ginoong
Jesukristo taliwala sa mga Nephite human dayon sa iyang pagkaban-
haw. Kini nagpahimutang sa mga doktrina sa ebanghelyo, naglatid
sa laraw sa kaluwasan, ug nagsulti sa mga tawo unsa ang kinahang-
lan gayud nga ilang pagabuhaton aron maangkon ang kalinaw niini
nga kinabuhi ug ang kaluwasan sa kahangturan sa kinabuhi nga
umaabut.

Human si Mormon makatapos sa iyang pagsulat, siya mihatag sa
asoy ngadto sa iyang anak nga si Moroni, kinsa midugang og pipila
ka mga pulong sa iyang kaugalingon ug mitago sa mga palid didto sa
bungtod sa Cumorah. Sa Septyembre 21, 1823, ang mao nga Moroni,
nga usa na ka mahimayaon, ug binanhaw nga tawo, mipakita ngadto
kang Propeta Joseph Smith ug mipahimangno kaniya mahitungod sa
karaan nga talaan ug sa gitakda nga kahubaran ngadto sa pinulo-
ngan nga Ingles.

Sa takda nga panahon ang mga palid gitugyan ngadto kang Joseph
Smith, kinsa mihubad kanila pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios. Ang
talaan karon namantala na sa daghan nga mga pinulongan ingon nga
bag-o ug dugang saksi nga si Jesukristo mao ang Anak sa Buhing
Dios ug nga ang tanan kinsa moduol ngadto kaniya ug mosunod sa
mga balaod ug sa mga ordinansa sa iyang ebanghelyo mahimo nga
maluwas.

Mahitungod niini nga mga talaan ang Propeta Joseph Smith mii-
ngon: “Ako misulti sa mga kaigsoonan nga ang Basahon ni Mormon
mao ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, ug
ang sukaranan sa atong tinuohan, ug ang tawo labi nga maduol sa
Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan hain nga
basahon.”
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Dugang sa kang Joseph Smith, ang Ginoo mihatag ngadto sa napu-
log usa ka mga tawo sa pagtan-aw sa mga palid nga bulawan sa ilang
kaugalingon ug mahimo nga talagsaon nga mga saksi sa kamatuoran
ug sa ka balaanon sa Basahon ni Mormon. Ang ilang sinulat nga mga
pagpamatuod nalakip dinhi ingon nga “Ang Pagpamatuod sa Tulo
ka mga Saksi” ug “Ang Pagpamatuod sa Walo ka mga Saksi.”

Kami nagdapit sa tanan nga mga tawo sa tanan nga dapit sa pagba-
sa sa Basahon ni Mormon, sa pagpalandong diha sa ilang mga kasing-
kasing sa mensahe nga gilakip niini, ug unya sa pagpangutana sa
Dios, ang Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo kon ang basa-
hon tinuod ba. Kadto kinsa mosunod niini nga pamaagi ug manga-
muyo sa hugot nga pagtuo makaangkon og usa ka pagpamatuod sa
iyang kamatuoran ug pagkabalaanon pinaagi sa gahum sa Espiritu
Santo. (Tan-awa sa Moroni 10:3–5.)

Kadto kinsa makabaton niini nga balaanon nga pagpamatuod gi-
kan sa Balaang Espiritu modangat usab sa kamatuoran pinaagi sa
sama nga gahum nga si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibu-
tan, nga si Joseph Smith mao ang iyang tigpadayag ug ang propeta
niining katapusan nga mga adlaw, ug nga Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian sa Ginoo
nga sa makausa pa gitukod na usab dinhi sa yuta, pagpangandam sa
ikaduha nga pag-anhi sa Mesiyas.
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ANG PAGPAMATUOD SA TULO KA MGA SAKSI

Angay nga mahibaloan ngadto sa tanan nga mga kanasuran, mga
kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, ngadto kang kinsa
kini nga buhat moabut: Nga kami, pinaagi sa grasya sa Dios nga
Amahan, ug sa atong Ginoong Jesukristo, nakakita sa mga palid nga
naglakip niini nga talaan, diin mao ang talaan sa mga katawhan ni
Nephi, ug usab sa mga Lamanite, ilang mga kaigsoonan, ug usab sa
mga katawhan ni Jared, kinsa miabut gikan sa tore nga gipamulong.
Ug kami usab nasayud nga sila gihubad pinaagi sa gasa ug gahum sa
Dios, kay ang iyang tingog mipadayag niini ngari kanamo; busa kami
nahibalo sa kasiguroan nga ang buhat tinuod. Ug kami usab magpa-
matuod nga kami nakakita sa mga kinulit diin anaa sa mga palid; ug
sila gipakita ngari kanamo pinaagi sa gahum sa Dios, ug dili sa tawo.
Ug kami magpadayag uban sa mga pulong nga maligdong, nga usa
ka anghel sa Dios mikunsad gikan sa langit, ug siya midala ug mipa-
hiluna sa atubangan sa among mga mata, nga kami nakasud-ong ug
nakakita sa mga palid, ug sa mga kinulit diha niini; ug kami nasayud
nga kini pinaagi sa grasya sa Dios nga Amahan, ug sa atong Ginoong
Jesukristo, nga kami nakasud-ong ug nakapamatuod nga kini nga
mga butang tinuod. Ug kini kahibulongan sa among mga mata. Bisan
pa niana, ang tingog sa Ginoo nagmando kanamo nga kami magpa-
matuod niini; busa, aron sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, kami
magpamatuod niini nga mga butang. Ug kami nasayud nga kon kami
matinud-anon diha kang Kristo, kami makalikay sa among mga sa-
put sa dugo sa tanan nga mga tawo, ug makaplagan nga walay lama
sa atubangan sa hukmanan ni Kristo, ug makapuyo uban kaniya sa
kahangturan diha sa mga langit. Ug ang pasidungog maadto sa
Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, nga usa ka Dios. Amen.

Oliver Cowdery
David Whitmer
Martin Harris
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ANG PAGPAMATUOD SA WALO KA MGA SAKSI
Angay nga mahibaloan ngadto sa tanan nga mga kanasuran, mga
kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, ngadto kang kinsa
kini nga buhat moabut: Nga si Joseph Smith, Jun., ang tighubad niini
nga buhat, nakapakita ngari kanamo sa mga palid nga gipamulong,
nga may panagway sa bulawan; ug ingon sa kadaghan sa mga palid
nga gihubad sa mao nga Smith kami nakakupot uban sa among mga
kamot; ug kami usab nakakita sa mga kinulit diha niini, ang tanan
may panagway sa pagkakaraan nga buhat, ug katingalahan nga pag-
kahimo. Ug niini kami magpamatuod uban sa mga pulong nga ma-
ligdong, nga ang mao nga Smith nakapakita ngari kanamo, kay kami
nakakita ug nakaalsa, ug nasayud sa kasiguroan nga ang mao nga
Smith nakabaton sa mga palid nga among gipamulong. Ug kami mo-
hatag sa among mga ngalan ngadto sa kalibutan, aron sa pagsaksi
ngadto sa kalibutan niana diin kami nakakita. Ug kami wala magba-
kak, Dios ang saksi niini.

Christian Whitmer Hiram Page
Jacob Whitmer Joseph Smith, Sen.
Peter Whitmer, Jun. Hyrum Smith
John Whitmer Samuel H. Smith
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ANG PAGPAMATUOD NI PROPETA JOSEPH SMITH

Kaugalingon nga mga pulong ni Propeta Joseph Smith mahitungod
sa pagtungha sa Basahon ni Mormon mao:

“Niana nga gabii sa . . .Septyembre 21, [1823] . . .ako mipahiluna sa
akong kaugalingon sa pag-ampo ug pagpangaliya ngadto sa Maka-
gagahum nga Dios. . . .

“Samtang ako diha sa pagtawag sa Dios, ako nakakita og kahayag
nga mitungha sa akong lawak, diin nagkadako hangtud ang kahayag
sa lawak labaw pa sa udtong tutok, nga sa kalit lamang usa ka perso-
nahe mitungha diha sa kiliran sa akong higdaanan, nagbarug sa ha-
ngin, kay ang iyang mga tiil wala magtugkad sa salog.

“Siya nagsul-ob sa maluag nga saput nga may talagsaon nga kaputi.
Kini usa ka kaputi nga labaw pa kay sa bisan unsa nga butang nga
yutan-on nga ako sukad nakakita; ni ako motuo nga adunay bisan unsa
nga butang nga yutan-on nga mahimo nga magpakita sa hilabihan nga
kaputi ug kahayag. Hukas ang iyang mga kamot, ang iyang mga buk-
ton usab, sa ibabaw og diyutay sa mga pulso; ingon, usab, hukas ang
iyang mga tiil, walay gisul-ob, ug ingon sa iyang mga bitiis, ibabaw
og diyutay sa mga buol-buol. Ang iyang ulo ug liog walay tabon usab.
Ako nakamatikod nga siya walay lain nga gisul-ob gawas sa kupo, kay
kini bukas man, nga sa ingon ako nakakita sa iyang dughan.

“Dili lamang ang iyang kupo ang hilabihan kaputi, apan ang iyang
tibuok nga pagkatawo mahimayaon nga lisud hubiton, ug ang iyang
pamayhon sa pagkatinuod ingon sa kilat. Ang lawak hilabihan kaha-
yag, apan dili kaayo silaw ingon sa naglibut niini nga tawo. Sa una ko
nga pagtan-aw kaniya ako nahadlok; apan nawala dayon kanako ang
kahadlok.

“Siya misangpit sa akong ngalan, ug miingon ngari kanako nga
siya usa ka sinugo nga gipadala gikan sa atubangan sa Dios ngari
kanako, ug nga ang iyang ngalan mao si Moroni; nga ang Dios adu-
nay ipabuhat kanako; ug nga ang akong ngalan pagagamiton alang
sa maayo ug sa dautan diha sa tanan nga mga kanasuran, mga kali-
watan, ug mga pinulongan, o nga kini sama nga pagalitukon sa maa-
yo ug sa dautan diha sa tanan nga mga katawhan.

“Siya miingon nga adunay usa ka basahon nga gitagoan, gisulat sa
mga palid nga bulawan, naghatag og kasaysayan sa kaagi sa unang
mga lumulupyo niining dako nga yuta, ug ang tinubdan sa ilang
kagikan. Siya usab miingon nga ang kahingpitan sa walay katapusan
nga Ebanghelyo mao ang nahilakip niini, ingon nga gitugyan sa
Manluluwas ngadto sa mga karaan nga mga lumulupyo;

“Usab, adunay duha ka mga bato nga anaa sa bayanan sa salamin
sa mata nga pilak—ug kini nga mga bato, gitaod sa taming, naglang-
kob sa gitawag nga Urim ug Thummim—gitago uban sa mga palid;
ug ang pagbaton ug paggamit niini nga mga bato mao ang naglang-
kob sa mga Manalagna sa karaan nga panahon; ug nga ang Dios ang
nag-andam kanila alang sa katuyoan sa paghubad sa basahon.
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* * * * * * *
“Ug usab, siya misulti kanako, nga kon makuha ko na ang mga

palid diin iyang gihisgutan—kay ang panahon nga sila pagakuhaon
wala pa matuman—ako dili gayud mopakita kanila ngadto ni bisan
kinsa nga tawo; ni ang taming uban sa Urim ug Thummim; ngadto
lamang kanila kinsa ako pagamandoan sa pagpakita niini; kay kon
ako mobuhat ako pagalaglagon. Samtang siya nakigsulti kanako ma-
hitungod sa mga palid, ang panan-awon nabuksan sa akong pangisip
nga ako nakakita sa dapit diin gitago ang mga palid, ug nga tin-aw
ug tataw kaayo nga akong nailhan ang dapit pag-usab sa diha nga
giduaw ko kini.

“Human niini nga pakigsulti, ako nakakita sa kahayag sa akong la-
wak nga nagsugod dayon pagtigum libut sa lawas sa tawo nga nakig-
sulti kanako, ug kini nagpadayon, hangtud nga ang lawak nahibalik sa
kangitngit, gawas lamang sa naglibut kaniya, nga sa kalit lamang ako
nakakita, ingon sa gihapon, og usa ka hayag nga agianan paingon sa
langit, ug siya misaka hangtud nga nawala, ug ang lawak nahibalik sa
unang kahimtang sa wala pa kining langitnon nga kahayag mopakita.

“Ako mihigda nga naghunahuna sa pagkatalagsaon sa talan-awon,
ug sa hilabihan nga katingala sa gisulti kanako sa kahibulongan nga
sinugo; sa diha nga, taliwala sa akong pagpamalandong, sa kalit
lamang ako nakamatikod nga nagsugod na usab og ka hayag ang akong
lawak, ug sa kalit, ingon sa gihapon, ang mao nga langitnon nga sinugo
diha na usab sa kiliran sa akong higdaanan.

“Siya misugod, ug misaysay na usab sa mao gihapon nga mga
butang diin iyang gibuhat sa una niya nga pagduaw, nga walay bisan
gamay nga kausaban; nga sa pagkahuman, siya mipahibalo kanako
sa mga dako nga mga paghukom nga moabut sa ibabaw sa yuta,
uban ang dako nga kasub-anan pinaagi sa gutom, espada, ug kama-
tay; ug nga kini nga mga mabug-at nga mga paghukom moabut sa
yuta niini nga kaliwatan. Human masaysay kini nga mga butang,
misaka na usab siya sama sa una niya nga gibuhat.

“Niini nga higayon, lawom kaayo ang talan-awon nga nahipatik sa
akong kaisipan, nga ang katulugon mibiya sa akong mga mata, ug
ako mihigda nga gidaug sa kahibulong sa akong nakita ug nabati.
Apan unsa ang akong katingala nga mipakita na usab ang mao nga
sinugo diha sa kiliran sa akong higdaanan, ug nabati ko siya nga nag-
saysay o mibalik pag-usab sa pagsaysay ngari kanako sa mao gihapon
nga mga butang ingon sa nangagi; ug mipuno pagpasidaan kanako,
nga si Satanas mosulay sa pagtintal kanako (mahitungod sa kabus
nga kahimtang sa banay sa akong amahan), sa pagkuha sa mga palid
sa tuyo nga magpadato. Kini siya midili kanako, nag-ingon nga ako
kinahanglan gayud nga walay lain nga tumong sa pagkuha sa mga
palid gawas sa paghimaya sa Dios, ug nga dili gayud magpadani sa
bisan unsa nga katuyoan nga walay labut sa pagpalambo sa Iyang
gingharian; kon dili, ako dili makakuha kanila.

“Human niini nga ikatulo nga pagduaw, siya misaka na usab pai-
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ngon sa langit sama sa una, ug ako nagpabilin pag-usab sa pagpama-
landong sa pagkakatingalahan niini nga akong nasinati; sa diha nga
kalit lamang human ang langitnon nga sinugo mibiya kanako sa ika-
tulo nga higayon, mituktugaok ang manok, ug ako nakamatikod nga
ang kabuntagon nagsingabut, sa ingon niana ang among panagsinul-
tihanay milungtad sa tibuok gabii.

“Ako sa walay langan mibangon gikan sa akong higdaanan, ug,
sama sa naandan, mipaingon sa kinahanglanon nga mga buluhaton
sa matag adlaw; apan, sa pagsulay ko sa pagtrabaho sama sa naan-
dan, ako nakamatikod nga ako nawad-an sa kusog ug dili makahimo
sa mga buluhaton. Ang akong amahan, kinsa nagtrabaho uban kana-
ko, nakamatikod nga adunay kalainan kanako, ug misulti kanako sa
pagpauli sa balay. Ako misugod uban sa tuyo sa pagpauli sa balay;
apan, sa pagsulay sa pagkatkat sa koral gikan sa umahan diin kami
nagagikan, ako nawad-an sa umoy, ug ako natumba sa yuta, ug sa
mubo nga higayon nawad-an sa panimuot.

“Ang unang butang nga ako nahinumdom mao ang usa ka tingog
nga nakigsulti kanako, nagsangpit sa akong ngalan. Ako mihangad,
ug nakita ang mao gihapon nga sinugo nga nagbarug dapit sa akong
ulohan, gilibutan sa kahayag sama sa una. Siya misaysay pag-usab
kanako sa tanan nga siya misaysay ngari kanako sa miagi nga gabii,
ug mimando kanako sa pag-adto ngadto sa akong amahan ug pagsul-
ti kaniya bahin sa panan-awon ug sa mga sugo diin ako nakadawat.

“Ako misunod; ako mibalik ngadto sa akong amahan nga didto pa sa
umahan, ug misaysay sa tibuok nga nahitabo ngadto kaniya. Siya mitu-
bag kanako nga kini iya sa Dios, ug misulti kanako sa pagpadayon ug
sa pagbuhat sumala sa gimando sa sinugo. Ako mibiya sa umahan, ug
mipaingon sa dapit diin ang sinugo misulti kanako nga ang mga palid
gitago; ug tungod sa katin-aw sa panan-awon nga ako nakakita mahitu-
ngod niini, ako nakaila sa dapit diha-diha sa akong pag-abut didto.

“Duol sa balangay sa Manchester, lungsod sa Ontario, New York,
nagbarug ang usa ka bungtod nga may igo nga gidak-on, ug maoy
labing taas sa kasilinganan. Sa kasadpan nga bahin sa mao nga bung-
tod, nga dili kaayo layo sa ibabaw, ilawom sa usa ka bato nga may
igo nga gidak-on, diha ang mga palid, nga gisulod sa usa ka bato nga
kahon. Kini nga bato bagâ ug nagkalingin sa taliwala sa may ibabaw
nga bahin, ug nagkanipis paingon sa mga ngilit, nga sa ingon ang
tunga nga bahin makita sa ibabaw sa yuta, apan ang mga ngilit pali-
but niini natabunan sa yuta.

“Human makabkab ang yuta, ako mikuha og ikaligwat, ug gipahi-
mutang ko kini sa ilawom sa kilid sa bato, ug sa gamay lamang nga
kusog naalsa ko kini. Ako mitan-aw, ug diha gayud ako nakakita sa
mga palid, sa Urim ug Thummim, ug sa taming, sama sa giingon sa
sinugo. Ang kahon nga gisudlan niini gihimo sa tinumpi nga gagmay
nga mga bato ug gibulitan sa usa ka matang sa semento. Ang ilawom
sa kahon gisalugan og duha ka mga bato nga gibabag diha sa kahon,
ug dinhi niini nga mga bato gibutang ang mga palid ug uban nga
mga butang nga uban kanila.
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“Ako misulay sa pagkuha kanila, apan gidid-an sa sinugo, ug gi-
sultihan pag-usab nga ang panahon sa pagkuha kanila wala pa moa-
but, ug dili gayud, hangtud ang tagal nga upat ka tuig moabut; apan
siya misulti kanako nga ako kinahanglan moadto sa mao nga dapit
tukma sa usa ka tuig gikan niadto nga panahon, ug nga siya didto
makig-abut kanako, ug nga ako magpadayon pagbuhat niini hang-
tud nga ang higayon moabut sa pagkuha sa mga palid.

“Tungod niana, sumala sa gisugo kanako, ako miadto matag tapos
sa tuig, ug sa matag higayon ako nakakita sa mao gihapon nga sinugo
didto, ug nakadawat og pahimangno ug kaalam gikan kaniya sa ma-
tag panagsinultihanay kanamo, mahitungod sa pagabuhaton sa Gi-
noo, unsaon ug sa unsa nga paagi ang pagdumala sa Iyang ginghari-
an sa katapusan nga mga adlaw.

* * * * * * *
“Sa kapulihay miabut ang panahon nga makuha ang mga palid,

ang Urim ug Thummim, ug ang taming. Sa ikakawhaan ug duha nga
adlaw sa Septyembre, usa ka libo walo ka gatus ug kawhaan ug pito,
human milabay ang lain nga tuig sa akong pagduaw sa dapit diin sila
gitago, ang mao gihapon nga langitnon nga sinugo mihatag kanako,
uban sa panugon: Nga ako ang manubag kanila; nga kon ako motu-
got kanila nga mawala tungod sa walay pagtagad, o pinaagi sa akong
bisan unsa nga pagpasagad, ako pagalaglagon; apan kon ako moga-
mit sa tanan ko nga mga panlimbasug sa pag-amping kanila, hang-
tud nga siya, ang sinugo, mobawi kanila, sila pagapanalipdan.

“Ako sa wala madugay nakahibalo sa katarungan ngano nga naka-
dawat sa higpit nga pahimangno sa pagtipig kanila, ug ngano nga
miingon ang sinugo nga kon ako makahuman sa gipabuhat kanako,
siya mobawi kanila. Wala madugay nga kini nahibaloan nga ako
nagbaton kanila, nga ang labi nga pinugsanay nga tinguha gigamit
aron sa pagkuha kanila gikan kanako. Matag laang nga nahunahuna-
an gigamit sa mao nga tuyo. Ang pagpanggukod nag-anam ka pait
ug nagkagrabe kay sa kaniadto, ug ang pundok sa mga katawhan
nagbantay sa kanunay sa pagkuha kanila gikan kanako kon mahimo.
Apan pinaagi sa kaalam sa Dios, nagpabilin sila nga layo sa kadautan
diha sa akong mga kamot, hangtud ako nakatapos sa unsay gikina-
hanglan gikan sa akong mga kamot. Kanus-a, sumala sa gikasabutan,
ang sinugo mibawi kanila, ako mitugyan kanila ngadto kaniya; ug
anaa na sila kaniya hangtud niini nga adlaw, ikaduha nga adlaw sa
Mayo, usa ka libo walo ka gatus ug katloan ug walo.”

Alang sa hingpit nga talaan, tan-awa ang Joseph Smith—Kasaysa-
yan, diha sa Perlas nga Labing Bililhon, ug History of the Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, bolumen 1, mga kapitulo 1 hangtud sa 6.

Ang karaan nga talaan nga gikuha gikan sa yuta, ingon sa tingog sa
mga katawhan nga namulong gikan sa abug, ug nahubad ngadto sa
bag-o nga pinulongan pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios nga gipama-
tuod sa Balaan nga pagpamatuod, unang gimantala ngadto sa kali-
butan sa Ingles sa tuig 1830 ingon nga The Book of Mormon.
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MUBO NGA PAGPASABUT MAHITUNGOD SA

Ang Basahon ni Mormon
Ang Basahon ni Mormon mao ang usa ka sagrado nga talaan sa mga
katawhan sa karaan nga America, ug nakulit sa mga palid nga metal.
Upat ka mga matang sa palid nga metal ang gihisgutan diha sa mao
nga basahon:
1. Ang mga Palid ni Nephi, nga may duha ka matang: ang Gagmay nga

mga Palid ug ang Dagko nga mga Palid. Ang nahiuna gigahin sa
mga espirituhanon nga bahin ug sa pangalagad ug sa pagtudlo sa
mga propeta, samtang ang naulahi naghisgot sa kasagaran sa mga
kasaysayan nga sekular sa mga katawhan nga nahingtungdan
(1 Nephi 9:2–4). Gikan sa panahon ni Mosiah, bisan pa niana, ang
dagko nga mga palid naglakip usab sa mga butang nga may espiri-
tuhanon nga pagkamahinungdanon.

2. Ang mga Palid ni Mormon, nga naglakip sa usa ka minubo nga asoy
ni Mormon gikan sa Dagko nga mga Palid ni Nephi, uban sa dag-
han nga mga hubit. Kini nga mga palid naglakip usab sa dugtong
nga kasaysayan ni Mormon ug mga pagdugang sa iyang anak, si
Moroni.

3. Ang mga Palid ni Ether, nga nagpasundayag sa kasaysayan sa mga
Jaredite. Kini nga talaan minubo ni Moroni, kinsa misukip sa iyang
kaugalingon nga hubit ug gitipon ang mga talaan uban sa kasaysa-
yan sa kadaghanan ubos sa ulohan “Basahon ni Ether.”

4. Ang mga Palid nga Tumbaga nga gidala sa mga katawhan ni Lehi
gikan sa Jerusalem niadto nga 600 b.c. Kini naglakip sa “lima ka
mga basahon ni Moises, . . . Ug ingon man sa usa ka talaan sa mga
Judeo gikan sa sinugdanan, . . . hangtud sa pagsugod sa paghari ni
Sedechias, hari sa Juda; Ug ingon man usab sa mga panagna sa
balaan nga mga propeta” (1 Nephi 5:11–13). Daghan nga mga
kinutlo gikan niini nga mga palid, naghisgot ni Isaias ug uban nga
Biblianhon ug dili Biblianhon nga mga propeta, anaa mabasa sa
Basahon ni Mormon.
Ang Basahon ni Mormon naglangkob sa napulo ug lima ka punoan

nga bahin, nailhan, gawas sa usa, nga mga basahon, matag usa nag-
dala sa ngalan sa tigsulat. Ang unang bahin (ang unang unom ka
mga basahon, natapos diha sa Basahon ni Omni) usa ka hubad gikan
sa Gagmay nga mga Palid ni Nephi. Taliwala sa mga Basahon ni
Omni ug Mosiah adunay gisukip nga gitawag og Mga Pulong ni
Mormon. Kini nga sinukip nagsumpay sa mga nakulit nga talaan
diha sa Gagmay nga mga Palid ug sa minubo ni Mormon diha sa
Dagko nga mga Palid.

Ang labing taas nga bahin, gikan sa Mosiah ngadto sa Mormon,
kapitulo 7, sa kinatibuk-an, usa ka hubad nga minubo ni Mormon sa
mga Dagko nga mga Palid ni Nephi. Ang katapusan nga bahin, gikan
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sa Mormon, kapitulo 8, ngadto sa katapusan sa basahon, kinulit sa
anak ni Mormon nga si Moroni, kinsa, human makatapos sa talaan sa
kinabuhi sa iyang amahan, mihimo og usa ka minubo nga talaan sa
Jaredite (Basahon ni Ether) ug sa ulahi mipuno sa mga bahin nga
nailhan nga Basahon ni Moroni.

Sa mga tuig a.d. 421, si Moroni, ang katapusan sa mga Nephite nga
propetang tigsaysay, misilyo sa mga sagrado nga talaan ug mitipig
niini ngadto sa Ginoo, aron pagahabwaon sa ulahi nga mga adlaw,
ingon nga gitagna pinaagi sa pulong sa Dios pinaagi sa karaan nga
mga propeta. Sa a.d. 1823, ang mao nga Moroni, nga usa na ka binan-
haw, miduaw ni Propeta Joseph Smith ug unya mitugyan ngadto
kaniya sa kinulit nga mga palid.
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Ang Unang Basahon ni Nephi

IYANG PAGHARI UG PAGPANGALAGAD

Ang asoy ni Lehi ug sa iyang asawa nga si Sariah, ug sa iyang
upat ka anak nga mga lalaki nga ginganlan, (sugod sa kama-

gulangan) si Laman, Lemuel, Sam ug Nephi. Ang Ginoo mipasi-
daan kang Lehi nga mobiya siya sa yuta sa Jerusalem, tungod sa
iyang gipanagna ngadto sa mga katawhan mahitungod sa ilang
kadautan ug sila nagtinguha paghunos sa iyang kinabuhi. Miabut
og tulo ka mga adlaw ang ilang panaw ngadto sa kamingawan
uban sa iyang banay. Gidala ni Nephi ang iyang igsoon nga mga
lalaki ug mibalik sa yuta sa Jerusalem aron pagkuha sa talaan sa
mga Judeo. Ang asoy sa ilang mga kasakit. Sila nangasawa sa mga
anak ni Ishmael. Sila midala sa ilang kabanayan ngadto sa kami-
ngawan. Ang ilang mga pag-antus ug mga kasakit sa kaminga-
wan. Ang giagian sa ilang mga panaw. Sila miabut sa dagat. Ang
igsoon nga mga lalaki ni Nephi misukol batok kaniya. Siya mi-
maymay kanila sa pagpaubos, ug mihimo og usa ka barko. Gi-
nganlan nila ang dapit og Bountiful. Sila mitabok sa kadagatan
paingon sa yuta sa saad. Kini sumala sa kasaysayan ni Nephi; o sa
laktud nga pagkasulti, ako, si Nephi, ang misulat niini nga talaan.

KAPITULO 1

Si Nephi misugod sa talaan sa
iyang mga katawhan—Nakita ni
Lehi sa usa ka panan-awon ang
dako nga gilis sa kalayo ug nagba-
sa gikan sa basahon sa panagna—
Gidayeg niya ang Dios, gitagna
ang pag-anhi sa Mesiyas, ug gi-
tagna ang pagkalaglag sa Jerusalem
—Siya gigukod sa mga Judeo. Mga
600 b.c.

AKO, si aNephi, natawo sa
mga bmatarung nga cgini-

kanan, busa ako dgitudloan sa

tanan nga nakat-unan sa akong
amahan; ug nakasinati sa dag-
han nga mga ekasakit sa akong
panahon, bisan pa, gipangga sa
Ginoo sa tanan ko nga mga pa-
nahon; oo, nakabaton sa dako
nga kasayuran sa kaayo ug sa
mga fmisteryo sa Dios, busa
ako naghimo og usa ka gtalaan
sa panghitabo sa akong mga pa-
nahon.

2 Oo, naghimo ako og talaan
sa apinulongan sa akong ama-
han, nga naglakip sa kinaadman
sa mga Judeo ug sa pinulongan
sa mga Ehiptohanon.

[1 nephi]
1 1a gk Nephi, Anak nga

lalaki ni Lehi.
b Prov. 22:1.
c D&P 68:25, 28.

gk Ginikanan, Mga.

d Enos 1:1;
Mosiah 1:2–3.
gk Magtutudlo,
Tudlo.

e gk Kalisdanan.
f gk Misteryo sa Dios,

Mga.
g gk Kasulatan, Mga.

2a Mosiah 1:2–4;
Morm. 9:32–33.
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3 Ug ako nasayud nga ang ta-
laan diin ako mihimo atinuod;
ug ako mihimo niini sa kauga-
lingon ko nga kamot; ug ako
mibuhat niini sumala sa akong
kasayuran.
4 Ug nahinabo nga sa pagsu-

god sa aunang tuig sa paghari
ni bSedechias, hari sa Juda,
(ang akong amahan, si Lehi,
ingon nga nakapuyo sa cJerusa-
lem sa tanan niya nga pana-
hon); ug sa mao gihapon nga
tuig dihay miabut nga mga
dpropeta, nga nanagna ngadto
sa mga katawhan nga sila kina-
hanglan maghinulsol, o ang da-
ko nga dakbayan sa eJerusalem
pagalaglagon gayud.
5 Busa nahinabo nga ang akong

amahan, si aLehi, samtang siya
mipadayon nag-ampo ngadto sa
Ginoo, oo, gani sa tibuok niya
nga bkasingkasing, alang ug tu-
ngod sa iyang mga katawhan.
6 Ug nahinabo nga samtang

siya nag-ampo ngadto sa Ginoo,
dihay mitungha nga usa ka ada-
ko nga gilis sa kalayo ug diha
ibabaw sa dako nga bato sa
iyang atubangan; ug siya naka-
kita ug nakadungog pag-ayo;
ug tungod sa mga butang diin
siya nakakita ug nakadungog

hilabihan ang iyang pagpangu-
rog.

7 Ug nahinabo nga siya mi-
pauli sa iyang kaugalingon nga
balay sa Jerusalem; ug siya
mihigda diha sa iyang higdaa-
nan, kay agidaug siya sa Espiritu
ug sa mga butang diin iyang
nakita.

8 Ug kay gidaug sa Espiritu,
siya giganoy sa usa ka apanan-
awon, ingon sa nakita niya nga
bukas ang bkalangitan, ug siya
nagdahum nga siya nakakita
sa Dios nga naglingkod diha
sa iyang trono, giliyokan sa dili
maihap nga hut-ong sa mga
anghel ingon nga nanag-awit
ug nanagdayeg sa ilang Dios.

9 Ug nahinabo nga siya nakaki-
ta sa Usa nga mikunsad gikan sa
taliwala sa langit, ug siya naka-
sud-ong sa iyang akasilaw nga
molabaw pa kay sa adlaw sa
udtong tutok.

10 Ug siya usab nakakita sa
lain nga anapulog duha nga
misunod kaniya, ug ang ilang
kahayag milupig sa mga bitoon
sa kawanangan.

11 Ug sila mikunsad ug mila-
kaw diha sa ibabaw sa yuta; ug
ang nahauna miduol ug miba-
rug sa atubangan sa akong ama-

3a 1 Ne. 14:30;
Mosiah 1:6;
Ether 5:1–3;
D&P 17:6.

4a gk Kronolohiya—
598 b.c.

b 2 Cron. 36:10;
Jer. 52:3–5;
Omni 1:15.

c 1 Cron. 9:3.
d 2 Hari 17:13–15;

2 Cron. 36:15–16;
Jer. 7:25–26.

gk Propeta.
e Jer. 26:18;

2 Ne. 1:4;
Hel. 8:20.

5a gk Lehi, Amahan
ni Nephi.

b San. 5:16.
6a Ex. 13:21;

Hel. 5:24, 43;
D&P 29:12;
JS—K 1:16.

7a Dan. 10:8;
1 Ne. 17:47;

Moises 1:9–10;
JS—K 1:20.

8a 1 Ne. 5:4.
gk Panan-awon.

b Ezeq. 1:1;
Buh. 7:55–56;
1 Ne. 11:14;
Hel. 5:45–49;
D&P 137:1.

9a JS—K 1:16–17.
10a gk Apostol.
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han, ug mihatag ngadto kaniya
sa usa ka abasahon, ug mihang-
yo kaniya nga siya kinahanglan
mobasa.
12 Ug nahinabo nga samtang

siya nagbasa, siya napuno sa
aEspiritu sa Ginoo.
13 Ug siya mibasa, nag-ingon:

Alaot, alaot, ngadto sa Jerusa-
lem, kay ako nakakita sa iyang
apagkasalawayon! Oo, ug dag-
han nga mga butang mahitu-
ngod sa bJerusalem ang nabasa
sa akong amahan—nga kini pa-
galaglagon, ug ingon man ang
mga lumulupyo niini; daghan
ang mamatay sa espada, ug dag-
han kanila ang cmadala nga bi-
hag ngadto sa Babelon.
14 Ug nahinabo nga sa diha

nga nabasa ug nakita sa akong
amahan ang mga dagko ug ka-
hibulongan nga mga butang,
siya nakatuaw og daghan nga
mga butang ngadto sa Ginoo;
sama sa: Dako ug kahibulo-
ngan ang imong mga buhat, O
Ginoong Dios nga Labing Ma-
kagagahum! Ang imong trono
anaa sa itaas sa kalangitan, ug
ang imong gahum, ug kaayo,
ug kalooy mikatap sa tanan nga
lumulupyo sa yuta; ug, tungod
kay ikaw maloloy-on, ikaw dili
motugot nga kinsa kadto nga
amoduol nganha kanimo nga
sila malaglag!
15 Ug ingon niini ang pinulo-

ngan sa akong amahan sa pag-
dayeg sa iyang Dios; kay ang
iyang kalag nagmaya, ug ang
iyang tibuok nga kasingkasing
napuno, tungod sa mga butang
nga iyang nakita, oo, nga gipa-
dayag sa Ginoo ngadto kaniya.

16 Ug karon ako, si Nephi, dili
mohimo sa hingpit nga asoy
sa mga butang nga gisulat sa
akong amahan, kay daghan nga
mga butang siya misulat nga
iyang nakita sa mga panan-
awon ug mga damgo; ug dag-
han usab nga mga butang siya
misulat nga iyang agipanagna
ug gipamulong ngadto sa iyang
mga anak, diin ako dili mohimo
sa hingpit nga asoy.

17 Apan ako naghimo og asoy
sa mga kahimoan sa akong mga
adlaw. Tan-awa, ako naghimo
og usa ka aminubo nga btalaan
sa akong amahan, diha sa mga
palid nga gibuhat sa akong mga
kamot; busa, human nga ako
makapamubo sa talaan sa akong
amahan niana ako maghimo sa
asoy sa kaugalingon ko nga ki-
nabuhi.

18 Busa, ako buot nga kamo
mahibalo, nga human ikapa-
kita sa Ginoo ang daghan nga
kahibulongan nga mga butang
ngadto sa akong amahan, si Le-
hi, oo, mahitungod sa apagka-
laglag sa Jerusalem, tan-awa si-
ya miadto sa mga katawhan, ug

11a Ezeq. 2:9.
12a D&P 6:15.
13a 2 Hari 24:18–20;

2 Cron. 36:14.
b 2 Hari 23:27; 24:2;

Jer. 13:13–14;
2 Ne. 1:4.

c 2 Hari 20:17–18;
2 Ne. 25:10;
Omni 1:15.

14a Alma 5:33–36;
3 Ne. 9:14.

16a 1 Ne. 7:1.
17a 1 Ne. 9:2–5.

b 1 Ne. 6:1–3; 19:1–6;
2 Ne. 5:29–33;
D&P 10:38–46.

18a 2 Ne. 25:9–10;
D&P 5:20.
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misugod bpagpanagna ug mi-
padayag kanila mahitungod sa
mga butang nga siya nakakita
ug nakadungog.
19 Ug nahinabo nga ang mga

Judeo amibiay-biay kaniya tu-
ngod sa mga butang nga siya
mipamatuod ngadto kanila; kay
siya gayud mipamatuod sa ilang
pagkadautan ug pagkasalawa-
yon; ug siya mipamatuod sa
mga butang diin siya nakakita
ug nakadungog, ug ingon usab
sa mga butang nga siya naka-
basa diha sa basahon, dayag nga
nagpakita sa pag-anhi sa usa ka
bMesiyas, ug ingon man sa ka-
tubsanan sa kalibutan.
20 Ug sa diha nga ang mga Ju-

deo nakadungog niini nga mga
butang sila nasuko kaniya; oo,
sama sa mga propeta sa karaan,
diin sila amisalikway, ug miba-
to, ug mipatay; ug sila usab nag-
tinguha sa iyang kinabuhi, nga
sila unta mohunos niini. Apan
tan-awa, ako, si Nephi, mopa-
kita kaninyo nga ang malumo
nga mga bkalooy sa Ginoo anaa
ibabaw sa tanan kinsa siya mi-
pili, tungod sa ilang hugot nga
pagtuo, aron mahimo sila nga
malig-on maingon ngadto sa ga-
hum sa kaluwasan.

KAPITULO 2

Gidala ni Lehi ang iyang ba-
nay ngadto sa kamingawan dapit

sa Pulang Dagat—Sila mibiya sa
ilang kabtangan—Si Lehi nagha-
lad og sakripisyo ngadto sa Ginoo
ug nagtudlo sa iyang mga anak
nga lalaki sa paghupot sa mga sugo
—Si Laman ug si Lemuel nagba-
gulbol batok sa ilang amahan—Si
Nephi masulundon ug nag-ampo
sa hugot nga pagtuo; ang Ginoo
nakigsulti kaniya, ug siya napili
nga momando sa iyang mga igso-
on. Mga 600 b.c.

Kay tan-awa, nahinabo nga ang
Ginoo nakigsulti sa akong ama-
han, oo, gani sa usa ka damgo,
ug miingon ngadto kaniya: Bu-
lahan ikaw Lehi, tungod sa mga
butang nga ikaw mibuhat; ug
tungod kay ikaw matinud-anon
ug mipadayag sa mga kataw-
han sa mga butang diin Ako mi-
sugo kanimo, tan-awa, sila mi-
tinguha sa apaghunos sa imong
kinabuhi.

2 Ug nahinabo nga ang Ginoo
amisugo sa akong amahan, gani
sa usa ka bdamgo, nga kina-
hanglan cdad-on ang iyang ba-
nay ug mobiya ngadto sa kami-
ngawan.

3 Ug nahinabo nga siya ama-
sulundon ngadto sa pulong sa
Ginoo, busa siya misunod ingon
sa gisugo sa Ginoo kaniya.

4 Ug nahinabo nga siya mibi-
ya ngadto sa kamingawan. Ug
siya mibiya sa iyang balay, ug
sa yuta nga iyang kabilin, ug sa
iyang bulawan, ug sa iyang pla-

18b gk Pagpanagna,
Panagna.

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

b gk Mesiyas.

20a Hel. 13:24–26.
b Alma 34:38;

D&P 46:15.
gk Kalooy, Maloloy-on.

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

b gk Damgo.
c Gen. 12:1; 2 Ne. 10:20;

Ether 1:42; Abr. 2:3.
3a gk Masulundon,

Pagkamasulundon,
Sunod.
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ta, ug sa uban pa nga mahalon
nga mga butang, ug siya walay
lain nga gidala, gawas sa iyang
banay, mga tagana, ug mga tol-
da, ug amibiya ngadto sa kami-
ngawan.
5 Ug siya milugsong dapit sa

mga utlanan nga duol sa bay-
bayon sa Pulang Dagat; ug siya
mipanaw sa kamingawan di-
ha sa mga utlanan nga duol sa
aPulang Dagat; ug siya mipa-
naw gayud sa kamingawan
uban sa iyang banay, nga nag-
lakip sa akong inahan, si Sari-
ah, ug sa akong mga magulang
nga lalaki, kinsa mao si bLa-
man, Lemuel, ug Sam.
6 Ug nahinabo nga human sa

tulo ka adlaw sa iyang pagpa-
naw sa kamingawan, siya mitu-
kod sa iyang tolda diha sa awa-
log daplin sa suba.
7 Ug nahinabo nga siya mitu-

kod og usa ka aaltar nga mga
bbato, ug mihalad ngadto sa Gi-
noo, ug cmipasalamat ngadto sa
Ginoo nga atong Dios.
8 Ug nahinabo nga siya mi-

tawag sa suba, og Laman, ug
kini nga suba migawas ngadto
sa Pulang Dagat; ug ang walog
anaa sa mga utlanan duol sa
bukana niini.
9 Ug sa diha nga nakita sa

akong amahan nga ang tubig
sa suba migawas ngadto sa Pu-
lang Dagat, siya misulti kang
Laman, nag-ingon: O nga unta

ikaw mahisama sa suba, nga sa
kanunay nagdagayday paingon
sa tubod sa tanan nga pagka-
matarung!

10 Ug siya usab namulong
ngadto kang Lemuel: O nga un-
ta ikaw mahisama sa walog, hu-
got ug makanunayon, ug dili
matarug sa paghupot sa mga su-
go sa Ginoo!

11 Karon kini siya mamulong
tungod sa pagkatikig og liog ni
Laman ug ni Lemuel; kay tan-
awa sila anagbagulbol sa dag-
han nga mga butang batok sa
ilang bamahan, tungod kay siya
usa ka tawo nga may cpanan-
awon, ug midala kanila gikan sa
yuta sa Jerusalem, sa pagbiya sa
yuta nga ilang kabilin, ug sa
ilang bulawan, ug sa ilang plata,
ug sa ilang mga mahalon nga
mga butang, aron mamatay sa
kamingawan. Ug sila miingon
nga siya nakahimo niini tungod
sa mga binuang nga mga huna-
huna sa iyang kasingkasing.

12 Ug busa si Laman ug si Le-
muel, ingon nga mga magulang,
kanunay nagbagulbol batok sa
ilang amahan. Ug sila nagbagul-
bol tungod kay sila wala ama-
kahibalo sa mga pamaagi sa
Dios kinsa naglalang kanila.

13 Ni usab sila motuo nga ang
Jerusalem, kanang dako nga
dakbayan, amalaglag sumala sa
mga pulong sa mga propeta. Ug
nahisama na sila sa mga Judeo

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

D&P 17:1.
b gk Laman.

6a 1 Ne. 9:1.
7a Gen. 12:7–8; Ex. 24:4;

Abr. 2:17.
b Ex. 20:25;

Deut. 27:5–6.
c gk Mapasalamaton,

Pagpasalamat,
Pasalamat.

11a 1 Ne. 17:17.
gk Pagbagulbol.

b Prov. 20:20.
c 1 Ne. 5:2–4.

12a Moises 4:6.
13a Jer. 13:14; 1 Ne. 1:13.
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nga tua sa Jerusalem, nga nag-
tinguha sa pagpatay sa akong
amahan.
14 Ug nahinabo nga ang akong

amahan nakigsulti ngadto ka-
nila diha sa walog sa Lemuel,
uban sa agahum, nga puno sa
Espiritu, hangtud bmikurog ang
ilang mga kabukogan diha sa
iyang atubangan. Ug siya mi-
paubos kanila, nga sila wala
makasulti batok kaniya; busa,
sila misunod sumala sa iyang
gisugo kanila.
15 Ug ang akong amahan mi-

puyo sa usa ka tolda.
16 Ug nahinabo nga ako, si

Nephi, tungod sa akong kaba-
tan-on, apan dako ug taas ang
pamarug, ug usab adunay da-
ko nga tinguha nga mahibalo
sa mga amisteryo sa Dios, busa,
ako nangamuyo ngadto sa Gi-
noo; ug tan-awa siya bmiduaw
kanako, ug cnalumoy ang akong
kasingkasing nga ako dmituo
sa tanan nga mga pulong nga
gilitok sa akong eamahan; busa,
wala ako mosukol batok kani-
ya sama sa akong igsoon nga
mga lalaki.
17 Ug ako misulti ngadto kang

Sam, nagpahibalo ngadto kani-
ya sa mga butang nga gipakita
sa Ginoo kanako pinaagi sa
Balaang Espiritu. Ug nahinabo

nga siya mituo sa akong mga
pulong.

18 Apan, tan-awa, si Laman
ug si Lemuel dili gayud mopa-
talinghug sa akong mga pu-
long; ug anagsubo tungod sa ka
tig-a sa ilang mga kasingkasing
ako nangamuyo sa Ginoo alang
kanila.

19 Ug miabut ang higayon nga
ang Ginoo misulti ngari kanako,
nag-ingon: Bulahan ikaw, Ne-
phi, tungod sa imong ahugot
nga pagtuo, tungod kay ikaw
kanunay naningkamot sa pag-
ila kanako, uban sa tuman nga
pagpaubos sa kasingkasing.

20 Ug sanglit kamo maghupot
sa akong mga sugo, kamo amo-
uswag, ug pagadad-on ngadto
sa byuta sa saad; oo, ingon sa
yuta diin Ako miandam alang
kaninyo; oo, usa ka yuta nga
pinili nga labaw pa sa uban nga
mga yuta.

21 Ug sanglit ang imong igso-
on nga mga lalaki mosukol ka-
nimo, sila aipahimulag gikan sa
atubangan sa Ginoo.

22 Ug sanglit ikaw mohupot
sa akong mga sugo, ikaw paga-
himoon nga amagmamando ug
magtutudlo sa imong igsoon
nga mga lalaki.

23 Kay tan-awa, sa adlaw nga
sila mosukol batok kanako, Ako

14a gk Gahum.
b 1 Ne. 17:45.

16a gk Misteryo sa
Dios, Mga.

b Sal. 8:4;
Alma 17:10;
D&P 5:16.
gk Pagpadayag.

c 1 Hari 18:37;

Alma 5:7.
d 1 Ne. 11:5.
e gk Amahan, Mortal

nga; Propeta.
18a Alma 31:24;

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

1 Ne. 4:14;

Mosiah 1:7.
b Deut. 33:13–16;

1 Ne. 5:5; 7:13;
Moises 7:17–18.
gk Gisaad nga Yuta.

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

22a Gen. 37:8–11;
1 Ne. 3:29.
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amotunglo kanila sa usa ka ma-
pintas nga tunglo, ug sila wa-
lay gahum ibabaw sa imong
binhi gawas kon sila mosukol
usab batok kanako.
24 Ug kon maingon man nga

sila mosukol batok kanako, ma-
himo sila nga ahampak ngadto
sa imong binhi, aron sa bpagpa-
lihok kanila sa mga pamaagi sa
paghinumdom.

KAPITULO 3

Ang anak ni Lehi nga mga lalaki
mibalik sa Jerusalem aron sa pag-
kuha sa mga palid nga tumbaga—
Si Laban midumili sa paghatag sa
mga palid—Si Nephi miawhag ug
midasig sa iyang igsoon nga mga
lalaki—Si Laban mikawat sa ilang
kabtangan ug misulay sa pagpa-
tay kanila—Si Laman ug si Le-
muel mibunal ni Nephi ug ni Sam
ug gibadlong sa anghel. Mga 600–
592 b.c.

Ug nahinabo nga ako, si Nephi,
mibalik gikan sa pagpakigsulti
uban sa Ginoo, ngadto sa tolda
sa akong amahan.
2 Ug nahinabo nga siya misul-

ti kanako, nag-ingon: Tan-awa
ako anakadamgo og usa ka dam-
go, diin ang Ginoo nagsugo ka-
nako nga ikaw ug ang imong
igsoon nga mga lalaki pabalikon
sa Jerusalem.

3 Kay tan-awa, anaa kang La-
ban ang talaan sa mga Judeo ug
usab ang akasaysayan sa kagika-
nan, ug sila nakulit sa mga pa-
lid nga tumbaga.

4 Busa, ako gisugo sa Ginoo
nga ikaw ug ang imong igsoon
nga mga lalaki moadto gayud
sa balay ni Laban, ug mangita
sa mga talaan, ug modala niini
nganhi sa kamingawan.

5 Ug karon, tan-awa ang imong
igsoon nga mga lalaki nagbagul-
bol, nag-ingon nga kini usa ka
malisud nga butang nga ako mi-
pabuhat kanila; apan tan-awa
ako wala magsugo niini ngadto
kanila, apan kini sugo sa Ginoo.

6 Busa lakaw, akong anak, ug
ikaw pagabuligan sa Ginoo, kay
ikaw awala magbagulbol.
7 Ug nahinabo nga ako, si Ne-

phi, miingon ngadto sa akong
amahan: Ako amoadto ug mo-
buhat sa mga butang nga ang
Ginoo nagsugo, kay ako nasa-
yud nga ang Ginoo dili mohatag
og mga bsugo ngadto sa mga ka-
tawhan, gawas kon siya cmoan-
dam og paagi alang kanila nga
sila unta makatuman sa butang
diin siya misugo kanila.

8 Ug nahinabo nga sa diha nga
ang akong amahan nakadungog
niini nga mga pulong siya nali-
pay sa hilabihan, tungod kay
siya nasayud nga ako gipanala-
nginan sa Ginoo.

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

24a Jos. 23:13;
Mag. 2:22–23.

b 2 Ne. 5:25.
3 2a gk Damgo.
3a 1 Ne. 5:14.

6a gk Pag-uyon sa
mga Pangulo sa
Simbahan.

7a 1 Sam. 17:32;
1 Hari 17:11–15.
gk Hugot nga
Pagtuo; Masulundon,
Pagkamasulundon,

Sunod.
b gk Sugo sa Dios,

Mga.
c Gen. 18:14;

Filip. 4:13;
1 Ne. 17:3, 50;
D&P 5:34.
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9 Ug ako, si Nephi, ug ang
akong igsoon nga mga lalaki mi-
panaw ngadto sa kamingawan,
dala ang among mga tolda, aron
pag-adto sa yuta sa Jerusalem.
10 Ug nahinabo nga sa among

pag-abut sa yuta sa Jerusalem,
ako ug ang akong igsoon nga
mga lalaki nagpakisayud sa
usag usa.
11 Ug anagripa kami — kon

kinsa kanamo ang mosulod sa
balay ni Laban. Ug nahinabo
nga nakuha ni Laman ang ripa;
ug si Laman misulod sa balay
ni Laban, ug siya nakigsulti
kang Laban samtang kini nag-
lingkod sulod sa iyang balay.
12 Ug siya nagtinguha gikan

kang Laban sa mga talaan nga
kinulit diha sa mga palid nga
tumbaga, nga naglakip sa aka-
saysayan sa kagikanan sa akong
amahan.
13 Ug tan-awa, nahinabo nga

nasuko si Laban, ug siya gipa-
pahawa sa iyang atubangan;
ug siya dili gayud motugot nga
makuha ang mga talaan. Busa,
siya miingon ngadto kaniya:
Tan-awa ikaw usa ka kawatan,
ug ako mopatay kanimo.
14 Apan miikyas si Laman, ug

miasoy kanamo sa mga butang
nga gibuhat ni Laban. Ug kami
misugod sa hilabihan ka pag-
kamasulub-on, ug buot mopa-
uli ang akong igsoon nga mga
lalaki ngadto sa among ama-
han didto sa kamingawan.

15 Apan tan-awa ako mii-
ngon ngadto kanila nga: Ingon
nga ang Ginoo buhi, ug sam-
tang kita buhi, kita dili mobalik
ngadto sa atong amahan sa ka-
mingawan hangtud matuman
ang butang nga gisugo sa Gi-
noo kanato.

16 Busa, kita magmatinud-
anon sa paghupot sa mga sugo
sa Ginoo; ug busa mobalik kita
didto sa yuta nga akabilin sa
atong amahan, kay siya mibilin
sa bulawan ug plata, ug sa uban
nga matang sa katigayunan. Ug
kining tanan siya mihimo tu-
ngod sa mga bsugo sa Ginoo.

17 Kay siya nahibalo nga
ang Jerusalem apagalaglagon
tungod sa pagkadautan sa mga
katawhan.

18 Kay tan-awa, sila amisalik-
way sa mga pulong sa mga
propeta. Busa, kon ang akong
amahan mopuyo gihapon niini
nga yuta human siya bgisugo sa
paglayas gikan sa yuta, tan-
awa, siya usab mamatay. Busa,
kinahanglan nga siya molayas
gayud gikan sa mao nga yuta.

19 Ug tan-awa, kini kaalam sa
Dios nga kita makakuha niini
nga mga atalaan, nga aron kita
makatipig ngadto sa atong mga
anak sa pinulongan sa atong
mga amahan;

20 Ug ingon man usab nga ki-
ta amakatipig ngadto kanila sa
mga pulong nga gilitok sa mga
ba-ba sa tanan nga balaan nga

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

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

b 1 Ne. 2:2; 4:34.

17a 2 Cron. 36:16–20;
Jer. 39:1–9;
1 Ne. 1:13.

18a gk Pagsukol.
b 1 Ne. 16:8.

19a Omni 1:17;
Mosiah 1:2–6.

20a gk Kasulatan, Mga—
Mga Kasulatan nga
pagatipigan.
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mga propeta, nga gitugyan
ngadto kanila pinaagi sa Espi-
ritu ug sa gahum sa Dios, su-
kad sa pagsugod sa kalibutan,
hangtud karon nga panahon.
21 Ug nahinabo nga human ni-

ini nga matang sa pinulongan
ako nakadani sa akong igsoon
nga mga lalaki, nga unta sila
magmatinud-anon sa paghupot
sa mga sugo sa Dios.
22 Ug nahinabo nga miadto

kami sa yuta nga among kabi-
lin, ug kami mipundok uban sa
among abulawan, ug sa among
plata ug sa uban pa nga maha-
lon nga mga butang.
23 Ug human kami makapun-

dok niini nga mga butang, ka-
mi mibalik pag-usab sa balay ni
Laban.
24 Ug nahinabo nga kami mi-

adto kang Laban, ug mihangyo
kaniya nga siya mohatag kana-
mo sa mga talaan nga nakulit
sa mga apalid nga tumbaga, di-
in kami mohatag ngadto kani-
ya sa among bulawan, ug sa
among plata, ug sa tanan namo
nga mahalon nga mga butang.
25 Ug nahinabo nga sa diha

nga nakita ni Laban ang among
mga kabtangan, ug nga kini la-
baw nga bililhon, siya anaibug
niini, hangtud nga siya mituk-
mod kanamo paingon sa ga-
was, ug misugo sa iyang mga
sulugoon sa pagpatay kanamo,
aron siya makakuha sa among
mga kabtangan.
26 Ug nahinabo nga kami mi-

ikyas gikan sa mga sulugoon ni
Laban, ug napugos kami sa pag-
biya sa among mga kabtangan,
ug kini nahulog sa mga kamot
ni Laban.

27 Ug nahinabo nga kami mi-
layas paingon sa kamingawan,
ug ang mga sulugoon ni Laban
wala makaapas kanamo, ug ka-
mi mitago sa lungag sa usa ka
dako nga bato.

28 Ug nahinabo nga nasuko
si Laman kanako, ug usab sa
akong amahan; ug si Lemuel
usab, kay siya mituo ngadto sa
mga pulong ni Laman. Busa si
Laman ug si Lemuel misulti og
mga amahait nga mga pulong
ngari kanamo, nga ilang mang-
hud nga mga lalaki, ug sila mi-
bunal kanamo gani sa bunal.

29 Ug nahinabo nga samtang
sila mibunal kanamo sa bunal,
tan-awa, usa ka aanghel sa Gi-
noo mitungha ug mibarug sa
ilang atubangan, ug namulong
kanila, nga nag-ingon: Ngano
nga kamo mibunal sa inyong
manghud nga lalaki sa bunal?
Wala ba kamo masayud nga ang
Ginoo mipili kaniya nga bmag-
mando kaninyo, ug kini tu-
ngod sa inyong mga kadautan?
Busa pamalik kamo og usab
ngadto sa Jerusalem, ug ang
Ginoo motugyan kang Laban
nganha sa inyong mga kamot.

30 Ug human sa pagsulti sa
aanghel kanamo, siya mibiya.
31 Ug human mobiya ang

anghel, si Laman ug si Lemuel

22a 1 Ne. 2:4.
24a 1 Ne. 3:3.
25a gk Pangibug.

28a 1 Ne. 17:17–18.
29a 1 Ne. 4:3; 7:10.

gk Anghel, Mga.

b 1 Ne. 2:22.
30a 1 Ne. 16:38.
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nagsugod na usab sa apagba-
gulbol, nag-ingon: Sa unsa nga
paagi nga ang Ginoo motugyan
kang Laban sa atong mga kamot?
Tan-awa, siya usa ka gamhanan
nga tawo, ug siya nagmando og
kalim-an, oo, gani siya maka-
patay og kalim-an; niana ngano
nga dili pa kaha kita?

KAPITULO 4

Si Nephi mipatay ni Laban sa sugo
sa Ginoo ug unya mikuha sa mga
palid nga tumbaga pinaagi sa usa
ka laang—Si Zoram mipili sa pag-
kuyog sa banay ni Lehi didto sa ka-
mingawan. Mga 600–592 b.c.

Ug nahinabo nga nakigsulti
ako sa akong igsoon nga mga
lalaki, nag-ingon: Kita mobalik
pag-usab ngadto sa Jerusalem,
ug kita amagmatinud-anon sa
paghupot sa mga sugo sa Gi-
noo; kay tan-awa siya gamha-
nan pa kay sa tibuok yuta, nia-
na ngano nga dili man blabaw
pa ka gamhanan kay ni Laban
ug sa iyang kalim-an, oo, o gani
sa iyang napulo ka libo?
2 Busa kita moadto; kita amag-

lig-on sama ni bMoises; kay si-
ya sa pagkatinuod namulong
ngadto sa tubig sa Pulang cDa-
gat ug sila nabahin ngadto ug
ngari, ug ang atong mga ama-
han nakaagi, gikan sa pagkabi-
hag, sa ugá nga yuta, ug ang
mga kasundalohan sa Paraon

misunod ug nangalumos sa tu-
big sa Pulang Dagat.

3 Karon tan-awa kamo nahi-
balo nga kini tinuod; ug kamo
nahibalo usab nga usa ka aang-
hel misulti kaninyo; busa mag-
duha-duha pa ba kamo? Kita
moadto; ang Ginoo makahimo
sa pagluwas kanato, sama sa
atong mga amahan, ug molag-
lag ni Laban, sama sa mga Ehip-
tohanon.

4 Karon sa diha nga ako na-
kapamulong niini nga mga pu-
long, sila diha pa sa kasuko, ug
mipadayon pa sa pagbagulbol;
hinoon sila misunod kanako
hangtud miabut kami sa gawas
sa mga paril sa Jerusalem.

5 Ug niana nga pagkagabii; ug
ako misugo kanila sa pagpata-
go sa gawas sa mga paril. Ug sa
diha nga nakatago na sila, ako,
si Nephi, mikamang ngadto sa
sulod sa dakbayan ug mipadu-
long sa balay ni Laban.

6 Ug ako agiubanan sa Espiritu,
wala bmasayud sa sinugdanan
sa mga butang nga ako mobu-
hat.

7 Bisan pa niana ako mipada-
yon, ug sa nagkaduol na ako sa
balay ni Laban ako nakakita og
usa ka tawo, ug siya nalup-og
sa yuta sa akong atubangan, kay
siya nahubog sa bino.

8 Ug sa diha nga ako miduol
kaniya ako nakakita nga si La-
ban kini.

9 Ug ako nakakita sa iyang

31a gk Pagbagulbol.
4 1a gk Hugot nga

Pagtuo; Kaisug,
Maisug.

b 1 Ne. 7:11–12.

2a Deut. 11:8.
b gk Moises.
c Ex. 14:21;

1 Ne. 17:26;
Mosiah 7:19.

3a 1 Ne. 3:29–31; 7:10.
6a gk Dasig, Pagdasig;

Espiritu Santo.
b Heb. 11:8.
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aespada, ug ako mihulbot nii-
ni gikan sa sakuban; ug ang
puloan niini usa ka lunsay nga
bulawan, ug ang pagkahimo
niini hilabihan ka maanindot,
ug ako nakakita nga ang suwab
niini mahalon nga asero.
10 Ug nahinabo nga ako ana-

pugos pinaagi sa Espiritu sa
pagpatay ni Laban; apan ako
miingon sa akong kasingka-
sing: Wala pa gayud mahitabo
nga ako nakapaagas og dugo sa
tawo. Ug ako mikulo ug nang-
hinaut nga ako dili na lamang
mopatay kaniya.
11 Ug ang Espiritu miingon

kanako pag-usab: Tan-awa ang
aGinoo mitugyan kaniya ngan-
ha sa imong mga kamot. Oo, ug
ako usab nasayud nga siya mi-
tinguha sa paghunos sa akong
kinabuhi; oo, ug siya dili mami-
naw sa mga sugo sa Ginoo; ug
siya usab bnakakuha sa among
kabtangan.
12 Ug nahinabo nga ang Espi-

ritu miingon kanako pag-usab:
Patya siya, kay ang Ginoo mi-
tugyan kaniya diha sa imong
mga kamot;
13 Tan-awa ang Ginoo amopa-

tay sa mga bdautan aron sa pag-
patunhay sa iyang matarung
nga mga katuyoan. cMaayo pa
nga ang usa ka tawo mamatay
kay sa usa ka nasud nga mo-
kunhod ug mamatay tungod sa
pagkawalay pagtuo.

14 Ug karon, sa diha nga ako,
si Nephi, nakadungog niini nga
mga pulong, ako nahinumdom
sa mga pulong sa Ginoo diin si-
ya misulti kanako sa kaminga-
wan, nag-ingon: aSamtang ang
imong binhi mohupot sa akong
mga bsugo, sila cmouswag sa
dyuta sa saad.
15 Oo, ug ako naghunahuna

usab nga sila dili makahupot sa
mga sugo sa Ginoo sumala sa
balaod ni Moises, gawas kon
anaa kanila ang balaod.

16 Ug ako nasayud usab nga
ang abalaod nakulit sa mga pa-
lid nga tumbaga.

17 Ug usab, ako nasayud nga
ang Ginoo mitugyan kang La-
ban ngari sa akong mga kamot
alang niining mao nga hinung-
dan — aron ako makakuha sa
mga talaan sumala sa iyang mga
sugo.

18 Busa ako misunod sa ti-
ngog sa Espiritu, ug migunit
kang Laban diha sa buhok sa
iyang ulo, ug ako miputol sa
iyang ulo sa kaugalingon niya
nga aespada.

19 Ug human ako miputol sa
iyang ulo sa iyang kaugalingon
nga espada, ako mikuha sa mga
saput ni Laban ug ako misul-ob
niini; oo, gani ang matag tipik;
ug ako mitaud sa iyang taming
sa akong bat-ang.

20 Ug human ako mibuhat nii-
ni, ako miadto sa tipiganan sa

9a 2 Ne. 5:14; D&P 17:1.
10a Alma 14:11.
11a 1 Sam. 17:41–49.

b 1 Ne. 3:26.
13a 1 Ne. 17:33–38;

D&P 98:31–32.

b gk Dautan,
Pagkadautan.

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

Mosiah 2:22;
Ether 2:7–12.

b gk Sugo sa Dios, Mga.
c 1 Ne. 2:20.
d 1 Ne. 17:13–14;

Jacob 2:12.
16a gk Balaod ni Moises.
18a 1 Sam. 17:51.
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bahandi ni Laban. Ug samtang
nagpadulong ako paingon sa
tipiganan sa bahandi ni Laban,
tan-awa, ako nakakita sa asulu-
goon ni Laban nga nagkupot
sa mga yawe sa tipiganan. Ug
ako misugo kaniya, sa tingog
ni Laban, nga siya mokuyog
kanako ngadto sa tipiganan sa
bahandi.
21 Ug gipakaingon niya nga

ako mao ang iyang agalon, si
Laban, kay siya nakakita sa mga
saput ug ingon usab sa espada
nga gibakus sa akong bat-ang.
22 Ug siya nakigsulti kanako

mahitungod sa mga katigula-
ngan sa mga Judeo, siya nahi-
balo nga ang iyang agalon, si
Laban, kanunay nga migawas
magabii uban kanila.
23 Ug ako nakigsulti kaniya

ingon nga si Laban.
24 Ug ako misulti usab ngadto

kaniya nga ako kinahanglan
modala sa mga kinulit, nga di-
ha sa apalid nga tumbaga, ngad-
to sa akong magulang nga mga
lalaki nga tua sa gawas sa mga
paril.
25 Ug ako mihangyo kaniya

sa pagsunod kanako.
26 Ug siya, nagdahum nga

ako naghisgot sa kaigsoonan sa
simbahan, ug nga ako mao ga-
yud si Laban kinsa akong gipa-
tay, busa siya misunod kanako.
27 Ug siya nakigsulti kanako

sa makadaghan mahitungod
sa mga katigulangan sa mga
Judeo, samtang ako mipadu-
long sa akong igsoon nga mga

lalaki, nga tua sa gawas sa mga
paril.

28 Ug nahinabo nga sa pagka-
kita ni Laman kanako hilabihan
ang iyang kalisang, ug ingon
man usab si Lemuel ug si Sam.
Ug sila midagan gikan sa akong
atubangan; kay sila nagtuo kini
mao si Laban, ug nga siya mipa-
tay kanako ug mitinguha usab
sa pagpatay kanila.

29 Ug nahinabo nga ako mita-
wag kanila, ug sila nakadungog
kanako; busa mihunong sila sa
pagdagan gikan sa akong atu-
bangan.

30 Ug nahinabo nga sa diha
nga nakita sa sulugoon ni La-
ban ang akong igsoon nga mga
lalaki siya nangurog, ug mo-
dagan na unta gikan kanako
ug mobalik sa dakbayan sa
Jerusalem.

31 Ug karon, ako, si Nephi,
usa ka tawo nga may gidak-on
ug may gitas-on ang pamarug,
ug usab nakadawat og igo nga
akusog gikan sa Ginoo, busa
ako migunit sa sulugoon ni La-
ban, aron dili siya makadagan.

32 Ug nahinabo nga ako na-
kigsulti kaniya, nga kon siya
maminaw sa akong mga pu-
long, ingon nga ang Ginoo bu-
hi, ug samtang ako buhi, niana
kon maminaw siya sa among
mga pulong, kami moluwas sa
iyang kinabuhi.

33 Ug ako nakigsulti kaniya,
uban ang apanumpa, nga siya
dili kinahanglan mahadlok; nga
siya mahimo nga usa ka gawas-

20a 2 Ne. 1:30.
24a 1 Ne. 3:12, 19–24;

5:10–22.
31a Mosiah 9:17;

Alma 56:56.
33a gk Panumpa.
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non nga tawo sama kanamo kon
siya mokuyog kanamo ngadto
sa kamingawan.
34 Ug ako usab misulti kaniya,

nag-ingon: Sa pagkatinuod ang
Ginoo amisugo kanamo sa pag-
buhat niini nga butang; ug dili
ba kita magkugi sa paghupot sa
mga sugo sa Ginoo? Busa, kon
ikaw moadto sa kamingawan
ngadto sa akong amahan ikaw
adunay dapit uban kanamo.
35 Ug nahinabo nga si aZo-

ram nadasig sa mga pulong nga
ako misulti. Karon si Zoram
mao ang ngalan sa sulugoon;
ug siya misaad sa pag-uban sa
kamingawan ngadto sa akong
amahan. Oo, ug siya nanumpa
usab sa pagpabilin uban kana-
mo sukad niadto nga higayon.
36 Karon kami mitinguha nga

siya magpabilin uban kanamo
tungod niining mao nga hi-
nungdan, nga ang mga Judeo
dili unta masayud mahitungod
sa among paglayas ngadto sa
kamingawan, basin pa unya og
sila mogukod kanamo ug mo-
laglag kanamo.
37 Ug nahinabo nga sa diha

nga anakapanumpa na si Zoram
kanamo, ang among mga ka-
hadlok mahitungod kaniya na-
wala.
38 Ug nahinabo nga kami mi-

dala sa mga palid nga tumbaga
ug sa sulugoon ni Laban, ug mi-
biya padulong sa kamingawan,
ug mipanaw ngadto sa tolda sa
among amahan.

KAPITULO 5

Si Sariah nagmulo batok kang Lehi
—Ang duha nagmaya sa paghiba-
lik sa ilang mga anak nga lalaki—
Sila mihalad og mga sakripisyo—
Ang mga palid nga tumbaga nag-
lakip sa mga sinulat ni Moises ug
sa mga propeta—Ang mga palid
mipaila kang Lehi ingon nga usa ka
kaliwat ni Jose—Si Lehi nanagna
mahitungod sa iyang binhi ug sa
pagtipig sa mga palid. Mga 600–
592 b.c.
Ug nahinabo nga human ka-
mi mahidangat sa kamingawan
ngadto sa among amahan, tan-
awa, siya napuno sa kalipay, ug
mao usab ang akong inahan, si
aSariah, malipayon kaayo, kay
siya naguol kaayo tungod ka-
namo.

2 Kay siya nagdahum nga ka-
mi nangamatay didto sa kami-
ngawan; ug siya usab nagmulo
batok sa akong amahan, nag-
sulti kaniya nga siya usa ka ta-
wo nga may panan-awon; nag-
ingon: Tan-awa ikaw midala ka-
namo gikan sa yuta sa among
kabilin, ug ang akong anak nga
mga lalaki wala na, ug kita ma-
ngamatay sa kamingawan.

3 Ug human niini nga matang
sa sinultihan ang akong inahan
nagmulo batok sa akong ama-
han.

4 Ug nahinabo nga ang akong
amahan misulti kaniya nga nag-
ingon: Ako nahibalo nga ako
usa ka tawo nga may apanan-

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

2 Ne. 5:5–6.
gk Zoram, Mga

Zoramite.
37a Jos. 9:1–21;

Eccl. 5:4.
gk Panumpa.

5 1a gk Sariah.
4a 1 Ne. 2:11.
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awon; kay kon ako wala pa ma-
kakita sa mga butang sa Dios
diha sa bpanan-awon ako dili
unta masayud sa kaayo sa Dios,
apan nagpabilin unta sa Jerusa-
lem, ug namatay uban sa akong
mga kaigsoonan.
5 Apan tan-awa, ako nakapa-

nag-iya og usa ka ayuta sa saad,
ug niini nga mga butang ako
nalipay; oo, ug ako bnasayud
nga ang Ginoo moluwas sa
akong anak nga mga lalaki gi-
kan sa mga kamot ni Laban, ug
sila dad-on pag-usab balik ka-
nato dinhi sa kamingawan.
6 Ug human niini nga matang

sa sinultihan sa akong amahan,
si Lehi, mialam-alam aron pag-
dasig sa akong inahan, si Sariah,
mahitungod kanamo, samtang
kami nagpanaw sa kamingawan
paingon sa yuta sa Jerusalem,
sa pagkuha sa mga talaan sa
mga Judeo.
7 Ug sa diha nga kami nahiba-

lik na sa tolda sa akong amahan,
tan-awa ang ilang hingpit nga
kalipay bug-os, ug ang akong
inahan nadasig.
8 Ug siya misulti, nag-ingon:

Karon ako nakatino nga ang
Ginoo amisugo sa akong bana
sa paglayas nganhi sa kaminga-
wan; oo, ug ako nakatino usab
nga ang Ginoo mipanalipod sa
akong anak nga mga lalaki, ug

miluwas kanila gikan sa mga
kamot ni Laban, ug mihatag
kanila sa gahum diin sila bma-
katuman sa butang nga gisugo
sa Ginoo kanila. Ug ingon niini
ang matang sa pinulongan nga
siya misulti.

9 Ug nahinabo nga sila nali-
pay sa hilabihan, ug naghalad
og asakripisyo ug mga halad
nga sinunog ngadto sa Ginoo;
ug sila mihatag og mga bpasala-
mat ngadto sa Dios sa Israel.

10 Ug human sila makapa-
salamat sa Dios sa Israel, ang
akong amahan, si Lehi, mikuha
sa mga talaan nga nahisulat sa
mga apalid nga tumbaga, ug si-
ya misusi niini gikan sa sinug-
danan.

11 Ug siya nakakita nga sila
naglakip sa lima ka mga abasa-
hon ni Moises, nga naghatag sa
usa ka asoy sa paglalang sa kali-
butan, ug ingon man kang Adan
ug Eva, kinsa mao ang atong
unang mga ginikanan;

12 Ug usab usa ka atalaan sa
mga Judeo gikan sa sinugdanan,
hangtud ngadto sa pagsugod
sa paghari ni Sedechias, hari sa
Juda;

13 Ug usab ang mga panagna
sa balaan nga mga propeta, gi-
kan sa sinugdanan, hangtud sa
pagsugod sa paghari ni aSede-
chias; ug usab daghan nga mga

4b 1 Ne. 1:8–13.
gk Panan-awon.

5a 1 Ne. 2:20; 18:8,
22–23.
gk Gisaad nga Yuta.

b gk Hugot nga
Pagtuo.

8a 1 Ne. 2:2.

b 1 Ne. 3:7.
9a Mosiah 2:3;

3 Ne. 9:19–20.
gk Balaod ni Moises.

b gk Mapasalamaton,
Pagpasalamat,
Pasalamat.

10a 1 Ne. 4:24, 38; 13:23.

gk Tumbaga nga
mga Palid.

11a 1 Ne. 19:23.
gk Pentateuko.

12a 1 Cron. 9:1.
gk Kasulatan, Mga.

13a 2 Hari 24:18;
Jer. 37:1.
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panagna nga gipamulong sa ba-
ba ni bJeremias.

14 Ug nahinabo nga ang akong
amahan, si Lehi, nakakaplag
usab sa mga apalid nga tumba-
ga sa kasaysayan sa kagikanan
sa iyang mga amahan; busa si-
ya nahibalo nga siya usa ka ka-
liwat ni bJose; oo, gani si Jose
kinsa anak nga lalaki ni cJacob,
nga dgibaligya ngadto sa Ehip-
to, ug kinsa egitipigan sa kamot
sa Ginoo, aron siya makapanali-
pod sa iyang amahan, si Jacob,
ug sa tanan niya nga panima-
lay nga dili mamatay sa gutom.
15 Ug sila usab agipalingka-

was gikan sa pagkabihag ug gi-
pagawas sa yuta sa Ehipto, sa
mao gihapon nga Dios kinsa
nanalipod kanila.
16 Ug sa ingon niini ang akong

amahan, si Lehi, nakakaplag sa
kasaysayan sa kagikanan sa
iyang mga amahan. Ug si Laban
usab mao ang usa ka kaliwat ni
aJose, busa siya ug ang iyang
mga amahan nakatipig sa mga
talaan.
17 Ug karon sa diha nga ang

akong amahan nakakita sa ta-
nan niini nga mga butang, siya
napuno sa Espiritu, ug misugod
sa pagpanagna mahitungod sa
iyang binhi—
18 Nga kining mga palid nga

tumbaga modangat ngadto sa
tanan nga mga kanasuran, mga

kaliwatan, mga pinulongan, ug
mga katawhan kinsa gikan sa
iyang binhi.

19 Busa, siya miingon nga
kining mga palid nga tumbaga
dili agayud mahanaw; ni sila
mapapas sa panahon. Ug siya
nanagna sa daghan nga mga bu-
tang mahitungod sa iyang binhi.

20 Ug nahinabo nga hangtud
niini nga higayon ako ug ang
akong amahan naghupot sa mga
sugo diin ang Ginoo misugo ka-
namo.

21 Ug kami nakakuha sa mga
talaan diin ang Ginoo misugo
kanamo, ug misiksik kanila ug
nakakita nga sila maayo; oo,
gani labi nga abililhon kanamo,
nga sa ingon kami bmakapasu-
nod sa mga sugo sa Ginoo ngad-
to sa among mga anak.

22 Busa, kini mao ang kaalam
sa Ginoo nga kami modala kani-
la uban kanamo, samtang kami
magpanaw sa kamingawan pa-
ingon ngadto sa yuta sa saad.

KAPITULO 6

Si Nephi misulat sa mga butang sa
Dios—Ang kang Nephi nga tuyo
mao ang pagkabig sa mga tawo pag-
paduol ngadto sa Dios ni Abraham
ug maluwas. Mga 600–592 b.c.

Ug karon ako, si Nephi, dili
mohatag sa kasaysayan sa ka-

13b Esd. 1:1;
Jer. 36:17–32;
1 Ne. 7:14; Hel. 8:20.

14a 1 Ne. 3:3, 12.
gk Tumbaga nga
mga Palid.

b 2 Ne. 3:4;
Alma 10:3.

gk Jose, Anak nga
lalaki ni Jacob.

c gk Jacob, Anak nga
lalaki ni Isaac.

d Gen. 37:29–36.
e Gen. 45:4–5.

15a Ex. 13:17–18;
Amos 3:1–2;

1 Ne. 17:23–31;
D&P 103:16–18; 136:22.

16a 1 Ne. 6:2.
19a Alma 37:4–5.
21a gk Kasulatan, Mga—

Ang bili sa mga
kasulatan.

b 2 Ne. 25:26.
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gikanan sa akong mga amahan
aniini nga bahin sa akong tala-
an; ni bisan kanus-a nga pana-
hon ako mohatag niini nga mga
bpalid diin ako misulat; kay kini
gihatag diha sa talaan nga giti-
pigan sa akong camahan; busa,
ako dili mosulat niini dinhi niini
nga buhat.
2 Kay igo na alang kanako ang

pag-ingon nga kami mga kali-
wat ni aJose.

3 Ug kini dili ko igsapayan nga
ako modetalya sa paghatag og
usa ka hingpit nga asoy sa tanan
nga mga butang sa akong ama-
han, kay kini dili mahisulat anii-
ni nga mga palid, kay ako nag-
tinguha og lunâ diin ako maka-
sulat sa mga butang sa Dios.
4 Kay ang kahingpitan sa

akong tuyo mao nga ako unta
amakakabig sa mga tawo sa
bpagpaduol ngadto sa Dios ni
Abraham, ug sa Dios ni Isaac,
ug sa Dios ni Jacob, ug malu-
was.
5 Busa, ang mga butang nga

amakapahimuot ngadto sa ka-
libutan ako dili mosulat, apan
ang mga butang nga maka-
pahimuot ngadto sa Dios ug
ngadto kanila kinsa dili sa kali-
butan.
6 Busa, ako mohatag og sugo

ngadto sa akong binhi, nga si-
la dili mopuno sa mga palid
sa mga butang nga walay bili
ngadto sa mga katawhan.

KAPITULO 7

Mga anak ni Lehi mibalik sa Jeru-
salem ug midani kang Ishmael ug
sa iyang banay sa pagkuyog kanila
sa ilang panaw—Si Laman ug ang
uban misukol—Si Nephi miawhag
sa iyang mga igsoon nga lalaki sa
pagbaton sa hugot nga pagtuo sa
Ginoo—Sila migapos kaniya sa pi-
si ug milaraw sa pagpatay kaniya
—Siya naluwas sa gahum sa hu-
got nga pagtuo—Ang iyang igsoon
nga mga lalaki nangayo og pasay-
lo—Si Lehi ug ang iyang mga ka-
uban mihalad og sakripisyo ug mga
sinunog nga halad. Mga 600–592
b.c.

Ug karon ako manghinaut nga
kamo masayud, nga human ang
akong amahan, si Lehi, mita-
pos sa iyang apagpanagna ma-
hitungod sa iyang binhi, ug na-
hinabo nga ang Ginoo namu-
long ngadto kaniya pag-usab,
nag-ingon nga dili angay alang
kaniya, ni Lehi, nga siya mo-
dala sa iyang banay ngadto sa
kamingawan nga mag-inusara;
apan kinahanglan ang iyang
anak nga mga lalaki magdala
og mga bbabaye aron cpanga-
saw-on, aron sila magpasanay
og binhi ngadto sa Ginoo didto
sa yuta sa saad.

2 Ug nahinabo nga ang Ginoo
amisugo kaniya nga ako, si Ne-
phi, ug ang akong igsoon nga

6 1a 2 Ne. 4:14–15.
b 1 Ne. 9:2.
c 1 Ne. 1:16–17;

19:1–6.
2a 1 Ne. 5:14–16.
3a Jacob 7:27;

Jarom 1:2, 14;

Omni 1:30.
4a Juan 20:30–31.

Tan-awa sa ulohan
nga pahina sa
Basahon ni Mormon.

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

P. ni M. 1:4.
7 1a 1 Ne. 5:17–19.

b 1 Ne. 16:7.
c gk Kaminyoon,

Pagminyo.
2a 1 Ne. 16:7–8.
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mga lalaki kinahanglan moba-
lik pag-usab ngadto sa yuta sa
Jerusalem, ug modala kang Ish-
mael ug sa iyang banay ngadto
sa kamingawan.
3 Ug nahinabo nga ako, si Ne-

phi, mibalik apag-usab uban sa
akong igsoon nga mga lalaki,
milakaw ngadto sa kamingawan
aron pag-adto sa Jerusalem.
4 Ug nahinabo nga kami miad-

to sa balay ni Ishmael, ug kami
nakaangkon og maayo nga pag-
tagad sa panan-aw ni Ishmael,
nga sa ingon kami namulong
ngadto kaniya sa mga pulong
sa Ginoo.
5 Ug nahinabo nga ang Ginoo

mipahumok sa kasingkasing
ni Ishmael, ug usab sa iyang
banay, nga sa ingon sila mipa-
naw uban kanamo paingon sa
kamingawan ngadto sa tolda sa
among amahan.
6 Ug nahinabo nga samtang

kami mipanaw sa kamingawan,
tan-awa si Laman ug si Lemuel,
ug duha sa anak nga mga baba-
ye ni Ishmael, ug duha sa aanak
nga mga lalaki ni Ishmael ug
ang ilang mga banay, misukol
batok kanamo; oo, batok kana-
ko, Nephi, ug Sam, ug sa ilang
amahan, Ishmael, ug sa iyang
asawa, ug sa iyang lain nga tu-
lo ka anak nga mga babaye.
7 Ug nahinabo nga sa mao nga

pagsukol, sila matinguhaon sa
pagbalik ngadto sa yuta sa
Jerusalem.
8 Ug karon ako, si Nephi, anag-

subo tungod sa ka tig-a sa ilang
mga kasingkasing, busa ako
namulong ngadto kanila, nag-
ingon, oo, bisan pa ngadto kang
Laman ug kang Lemuel: Tan-
awa kamo akong magulang nga
mga lalaki, ug ngano nga kamo
tig-a kaayo sa inyong mga ka-
singkasing, ug buta kaayo sa
inyong mga hunahuna, nga ka-
mo nagkinahanglan nga ako,
nga inyong manghud nga la-
laki, magpahimangno kaninyo,
oo, ug magbuhat og usa ka pa-
nig-ingnan alang kaninyo?

9 Ngano nga kamo dili mopa-
talinghug ngadto sa pulong sa
Ginoo?

10 Ngano nga kamo anakali-
mot nga kamo nakakita og usa
ka anghel sa Ginoo?

11 Oo, ug ngano nga kamo na-
kalimot sa mahinungdanon
nga mga butang nga nahimo sa
Ginoo alang kanato, sa apaglu-
was kanato gikan sa mga kamot
ni Laban, ug usab nga kita ma-
kakuha sa talaan?

12 Oo, ug ngano nga kamo na-
kalimot nga ang Ginoo maka-
himo sa pagbuhat sa tanan nga
mga abutang sumala sa iyang
kabubut-on, alang sa mga ka-
tawhan, kon kini mao nga sila
mogamit sa bhugot nga pagtuo
diha kaniya? Busa, kita mag-
matinud-anon ngadto kaniya.

13 Ug kon kini mao nga kita
magmatinud-anon ngadto ka-
niya, kita makapanag-iya sa
ayuta sa saad; ug kamo masa-

3a 1 Ne. 3:2–3.
6a 2 Ne. 4:10.
8a Alma 31:2;

Moises 7:41.

10a Deut. 4:9;
1 Ne. 3:29; 4:3.

11a 1 Ne. 4.
12a 1 Ne. 17:50;

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

13a 1 Ne. 2:20.
gk Gisaad nga Yuta.
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yud sa umaabut nga panahon
nga ang pulong sa Ginoo matu-
man mahitungod sa bpagkalag-
lag sa Jerusalem; kay ang tanan
nga mga butang diin gipamu-
long sa Ginoo mahitungod sa
pagkalaglag sa Jerusalem kina-
hanglan matuman.
14 Kay tan-awa, ang Espiritu

sa Ginoo dili na magpabilin
uban kanila; kay tan-awa, sila
amisalikway sa mga propeta,
ug si bJeremias gibalhug kanila
sa bilanggoan. Ug sila mitingu-
ha sa paghunos sa ckinabuhi sa
akong amahan, nga sa ingon
sila mihingilin kaniya gikan sa
yuta.
15 Karon tan-awa, ako moi-

ngon nganha kaninyo nga kon
kamo mobalik sa Jerusalem ka-
mo usab mangamatay uban ka-
nila. Ug karon, kon kamo adu-
nay kapilian, tungas kamo sa
mao nga dapit, ug hinumdumi
ang mga pulong diin ako namu-
long nganha kaninyo, nga kon
kamo mobalik kamo mangama-
tay usab; kay sa ingon ang Espi-
ritu sa Ginoo nagpugos kanako
sa pagpamulong.
16 Ug nahinabo nga sa diha

nga ako, si Nephi, nakapamu-
long na niini nga mga pulong
ngadto sa akong igsoon nga
mga lalaki, sila nasuko kanako.
Ug nahinabo nga sila midapat
sa ilang mga kamot kanako,
kay tan-awa, sila nasuko sa hila-
bihan, ug amigapos kanako sa

pisi, kay sila nagtinguha sa pag-
hunos sa akong kinabuhi, nga
sila unta mobiya kanako diha
sa kamingawan aron lamyon sa
mga mananap nga ihalas.

17 Apan nahinabo nga ako
nag-ampo ngadto sa Ginoo,
nag-ingon: O Ginoo, sumala sa
akong hugot nga pagtuo diha
kanimo, luwasa ako gikan sa
mga kamot sa akong igsoon
nga mga lalaki; oo, gani hata-
gan mo ako sa kusog nga ako
amakabugto niini nga mga pisi
diin ako gigapos.

18 Ug nahinabo nga sa diha
nga ako nakasulti niini nga
mga pulong, tan-awa ang mga
pisi nahubad gikan sa akong
mga kamot ug mga tiil, ug ako
mibarug sa atubangan sa akong
igsoon nga mga lalaki, ug na-
kigsulti na usab kanila.

19 Ug nahinabo nga nasuko
na usab sila kanako, ug mobak-
yaw na unta sa ilang mga kamot
ngari kanako; apan tan-awa, usa
sa mga aanak nga babaye ni Ish-
mael, oo, ug ang iyang inahan,
ug usa sa mga anak nga lalaki
ni Ishmael, mihangyo sa akong
igsoon nga mga lalaki, nga sa
ingon nahumok ang ilang mga
kasingkasing; ug nasumpo ang
ilang mga tinguha sa paghunos
sa akong kinabuhi.

20 Ug nahinabo nga sila nag-
masulub-on, tungod sa ilang
pagkadautan, nga sa ingon sila
miyukbo sa akong atubangan,

13b 2 Hari 25:1–21;
2 Ne. 6:8; 25:10;
Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.

14a Ezeq. 5:6;
1 Ne. 1:18–20; 2:13.
gk Pagsukol.

b Jer. 37:15–21.

c 1 Ne. 2:1.
16a 1 Ne. 18:11–15.
17a Alma 14:26–28.
19a 1 Ne. 16:7.
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ug mihangyo kanako nga ako
mopasaylo kanila sa butang nga
sila mibuhat batok kanako.
21 Ug nahinabo nga sa walay

lipud-lipod ako amipasaylo ka-
nila sa tanan nga sila nakabu-
hat, ug ako miawhag kanila sa
pag-ampo sa Ginoo nga ilang
Dios alang sa kapasayloan. Ug
nahinabo nga sila mibuhat nii-
ni. Ug human sila mag-ampo
ngadto sa Ginoo kami mipada-
yon na usab sa among panaw
padulong sa tolda sa among
amahan.
22 Ug nahinabo nga kami mia-

but sa tolda sa among amahan.
Ug human niana ako ug ang
akong igsoon nga mga lalaki
ug ang banay ni Ishmael mia-
but sa tolda sa among amahan,
sila amipasalamat sa Ginoo nga
ilang Dios; ug sila mihalad og
bsakripisyo ug sinunog nga mga
halad ngadto kaniya.

KAPITULO 8

Si Lehi nakakita og usa ka panan-
awon sa kahoy sa kinabuhi—Siya
mikaon sa bunga niini ug miti-
nguha nga ang iyang banay mo-
buhat sa ingon—Siya nakakita og
usa ka gunitanan nga puthaw, usa
ka higpit ug pig-ot nga agianan,
ug mga gabon sa kangitngit nga
nagtabon sa mga tawo—Si Sariah,
Nephi, ug si Sam mikaon sa bunga,
apan si Laman ug si Lemuel midu-
mili. Mga 600–592 b.c.

Ug nahinabo nga kami mipun-
dok sa tanan nga matang sa mga
binhi, lakip ang matag matang
sa lugas, ug usab ang mga bin-
hi sa matag matang sa bunga.

2 Ug nahinabo nga samtang
ang akong amahan mipabilin
didto sa kamingawan siya na-
mulong ngari kanamo, nag-
ingon: Tan-awa, ako anagdamgo
og usa ka damgo; o, sa lain nga
pagkasulti, ako nakakita og usa
ka bpanan-awon.

3 Ug tan-awa, tungod sa bu-
tang diin ako nakakita, ako
may katarungan nga maglipay
diha sa Ginoo tungod ni aNe-
phi ug usab ni Sam; kay ako
may katarungan nga magda-
hum nga sila, ug usab ang ka-
daghanan sa ilang mga kaliwat,
maluwas.

4 Apan tan-awa, aLaman ug
Lemuel, ako nahadlok sa hila-
bihan tungod kaninyo; kay tan-
awa, ako ingon og nakakita di-
ha sa akong damgo, og usa ka
mangitngit ug awaaw nga ka-
mingawan.

5 Ug nahinabo nga ako nakaki-
ta og usa ka tawo, ug siya nag-
sul-ob og usa ka maputi nga
akupo; ug siya miduol ug miba-
rug sa akong atubangan.

6 Ug nahinabo nga siya na-
mulong ngari kanako, ug nag-
awhag kanako sa pagsunod ka-
niya.

7 Ug nahinabo nga samtang
ako misunod kaniya ako naka-

21a gk Pasaylo.
22a gk Mapasalamaton,

Pagpasalamat,
Pasalamat.

b 1 Ne. 5:9.
8 2a gk Damgo;

Pagpadayag.
b 1 Ne. 10:17.

gk Panan-awon.
3a 1 Ne. 8:14–18.
4a 1 Ne. 8:35–36.
5a JS—K 1:30–32.
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kita sa akong kaugalingon nga
ako anaa sa usa ka mangitngit
ug awaaw nga dapit.
8 Ug human ako makapanaw

sulod sa daghan nga mga takna
diha sa kangitngit, ako misugod
sa pag-ampo ngadto sa Ginoo
nga siya unta magbaton og aka-
looy kanako, sumala sa kadako
sa iyang malumo nga mga ka-
looy.
9 Ug nahinabo human ako

mag-ampo ngadto sa Ginoo ako
nakakita og usa ka dako ug la-
pad nga aumahan.
10 Ug nahinabo nga ako naka-

kita og usa ka akahoy, kansang
bbunga madanihon sa paghimo
sa usa nga malipayon.
11 Ug nahinabo nga ako mi-

duol ngadto ug mikaon sa abu-
nga niini; ug ako nakatagam-
tam nga kini hilabihan ka tam-
is, labaw pa sa tanan nga ako
sukad nakatilaw. Oo, ug ako
nakakita nga ang bunga niini
bmaputi, molabaw sa tanan nga
kaputi nga sukad ako nakakita.
12 Ug sa diha nga ako mikaon

sa bunga niini kini mipuno
sa akong kalag sa tuman nga
ahingpit nga kalipay; busa, ako
bmitinguha nga ang akong ba-
nay mokaon usab niini; kay
ako nasayud nga kini cmadani-
hon labaw sa tanan nga mga
bunga.
13 Ug samtang ako milibut sa

akong panan-aw, nga basin pa

unta ako makakaplag usab sa
akong banay, ako nakakita og
usa ka asuba nga may tubig; ug
kini nagdagayday, ug kini duol
sa kahoy diin ako nagkaon sa
bunga.

14 Ug ako mitan-aw sa pagpi-
ho diin kini gikan; ug ako naka-
kita sa tinubdan niini nga layo-
layo og gamay; ug sa tinubdan
niini ako nakakita sa inyong
inahan nga si Sariah, ug ni Sam,
ug ni Nephi; nga sila nagbarug
ingon og sila wala masayud asa
sila paingon.

15 Ug nahinabo nga ako mi-
tawag kanila; ug ako usab mi-
ingon ngadto kanila uban sa
makusog nga tingog nga sila
kinahanglan moduol ngari ka-
nako, ug mokaon sa bunga, di-
in madanihon kaayo labaw sa
tanan nga bunga.

16 Ug nahinabo nga sila mi-
duol ngari kanako ug mikaon
usab sa bunga.

17 Ug nahinabo nga ako mi-
tinguha nga si Laman ug si
Lemuel moduol ug mokaon
usab sa bunga; busa, ako mi-
punting sa akong mga mata pa-
ingon sa tinubdan sa suba, nga
basin pa unta ako makakita
kanila.

18 Ug nahinabo nga ako naka-
kita kanila, apan sila adili mo-
duol ngari kanako ug mokaon
sa bunga.

19 Ug ako nakakita og usa ka

8a gk Kalooy,
Maloloy-on.

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

Pin. 2:7; 22:2;
1 Ne. 11:4, 8–25.

gk Kahoy sa
Kinabuhi.

b Alma 32:41–43.
11a Alma 5:34.

b 1 Ne. 11:8.
12a gk Hingpit nga

Kalipay.
b Alma 36:24.
c 1 Ne. 15:36.

13a 1 Ne. 12:16–18;
15:26–29.

18a 2 Ne. 5:20–25.
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agunitanan nga puthaw, ug ki-
ni naglugway subay sa daplin
sa suba, ug nagpaingon ngadto
sa kahoy diin ako nagbarug.
20 Ug ako usab nakakita og

usa ka ahigpit ug pig-ot nga agi-
anan, buyon sa gunitanan nga
puthaw, gani ngadto sa kahoy
diin ako nagbarug; ug kini usab
paingon ngadto sa tinubdan sa
nag-ulbo nga tubig, ngadto sa
usa ka dako ug lapad nga buma-
han, ingon nga kini usa ka kali-
butan.
21 Ug ako nakakita og dili ma-

ihap nga mga pundok sa mga
katawhan, kadaghanan kanila
mipadayon paingon ngadto sa
unahan, nga unta sila makaa-
but sa adalan paingon ngadto
sa kahoy diin ako nagbarug.
22 Ug nahinabo nga sila mi-

duol, ug misugod sa pagsubay
sa dalan paingon sa kahoy.
23 Ug nahinabo nga dihay mi-

tungha nga usa ka agabon sa
kangitngit; oo, gani hilabihan
ka dako sa gabon sa kangitngit,
hangtud nga sila kinsa misugod
sa pagsubay sa agianan, nanga-
wala sa ilang agianan, nga sila
nangasaag ug nangawala.
24 Ug nahinabo nga ako naka-

kita nga ang uban mipadayon
paingon sa unahan, ug sila mi-
duol ug migunit sa tumoy sa
gunitanan nga puthaw; ug sila
mipadayon paingon sa una-

han lahus sa gabon sa kangit-
ngit, nanggunit sa gunitanan
nga puthaw, hangtud nga sila
miabut ug mikaon sa abunga sa
kahoy.

25 Ug human sila makakaon
sa bunga sa kahoy sila mitan-
aw sa palibut ingon ug sila ana-
ngaulaw.

26 Ug ako usab milibut sa
akong mga mata, ug nakakita,
sa pikas nga daplin sa suba nga
may tubig, usa ka dako ug ala-
pad nga gambalay; ug kini nag-
barug ingon nga anaa sa ha-
ngin, taas ibabaw sa yuta.

27 Ug kini napuno sa mga ka-
tawhan, mga tigulang ug mga
batan-on, mga lalaki ug mga ba-
baye; ug ang matang sa ilang
panaput hilabihan kaanindot;
ug ang ilang mga akinaiya ingon
og nagbiay-biay ug nagtulisok
sa ilang mga tudlo paingon
ngadto kanila kinsa miabut ug
mikaon sa bunga.

28 Ug human sila amakatilaw
sa bunga sila bnangaulaw, tu-
ngod niadto nga nagbugal-bu-
gal kanila; ug sila cnangahulog
ngadto sa gidili nga mga dalan
ug nangawala.

29 Ug karon ako, si Nephi, dili
mamulong sa atanan nga mga
pulong sa akong amahan.

30 Apan, aron mamubo ang
pagsulat, tan-awa, siya nakaki-
ta sa uban nga pundok sa mga

19a Sal. 2:9; Pin. 12:5;
hjs, Pin. 19:15;
1 Ne. 8:30; 11:25;
15:23–24.

20a Mat. 7:14;
2 Ne. 31:17–20.

b Mat. 13:38.
21a gk Agianan.

23a 1 Ne. 12:17; 15:24.
24a 1 Ne. 8:10–12.
25a Roma 1:16;

2 Tim. 1:8;
Alma 46:21;
Morm. 8:38.

26a 1 Ne. 11:35–36; 12:18.
27a gk Garbo.

28a 2 Ped. 2:19–22.
b Mar. 4:14–20; 8:38;

Luc. 8:11–15;
Juan 12:42–43.

c gk Hingpit nga
Pagbiya.

29a 1 Ne. 1:16–17.
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katawhan nga mipadayon pai-
ngon sa unahan; ug sila miabut
ug migunit sa tumoy sa aguni-
tanan nga puthaw; ug sila mipa-
dayon sa ilang agianan paingon
sa unahan, nga sa kanunay nag-
gunit sa gunitanan nga puthaw,
hangtud nga sila miabut ug na-
tumba ug mikaon sa bunga sa
kahoy.
31 Ug siya usab nakakita og

uban nga apundok sa mga ka-
tawhan nga nagpangapkap sa
ilang agianan ngadto sa dako
ug lapad nga gambalay.
32 Ug nahinabo nga daghan

ang nangalumos sa kinahilad-
man sa aulbo sa tubig; ug dag-
han ang nawala sa iyang pa-
nan-aw, nga nahisalaag sa kati-
ngalahan nga mga dalan.
33 Ug hilabihan ka daghan sa

pundok sa mga katawhan nga
misulod ngadto sa katingala-
han nga gambalay. Ug human
sila makasulod ngadto niana
nga gambalay sila mitulisok sa
ilang tudlo nga amabiay-biayon
ngari kanako ug ingon usab ni-
adto nga mikaon sa bunga; apan
kami wala maminaw kanila.
34 Kini mao ang mga pulong

sa akong amahan: Ingon sa ka-
daghan nga anaminaw kanila,
hingpit nga mibiya.
35 Ug si aLaman ug si Lemuel

wala mokaon sa bunga, miingon
ang akong amahan.
36 Ug nahinabo nga human

ang akong amahan makapamu-
long sa tanan nga mga pulong

sa iyang damgo o panan-awon,
nga daghan kaayo, siya miingon
ngari kanamo, tungod niini nga
mga butang nga siya nakakita
sa usa ka panan-awon, siya na-
hadlok sa hilabihan alang kang
Laman ug Lemuel; oo, siya na-
hadlok nga basin pa unya og sila
isalikway gikan sa atubangan sa
Ginoo.

37 Ug siya miawhag kanila
inubanan sa tanan nga pagbati
sa usa ka malumo nga aginika-
nan, nga sila mopatalinghug
ngadto sa iyang mga pulong,
nga tingali ang Ginoo magmalo-
loy-on ngadto kanila, ug sila dili
isalikway; oo, ang akong ama-
han nagwali ngadto kanila.

38 Ug human siya makawali
ngadto kanila, ug usab makapa-
nagna ngadto kanila sa daghan
nga mga butang, siya mihang-
yo kanila sa paghupot sa mga
sugo sa Ginoo; ug siya mihu-
nong sa pagsulti ngadto kanila.

KAPITULO 9

Si Nephi naghimo og duha ka hut-
ong sa mga talaan—Ang matag
usa gitawag og mga palid ni Nephi
—Ang mga dagko nga palid nag-
langkob sa sekular nga kasaysayan;
ang mga gagmay niini naghisgot
sa sagrado nga mga butang. Mga
600–592 b.c.

Ug tanan niini nga mga butang
nakita sa akong amahan, ug na-
dungog, ug namulong, samtang

30a 1 Ne. 15:23–24.
31a Mat. 7:13.
32a 1 Ne. 15:26–29.
33a gk Gukod,

Pagpanggukod.
34a Ex. 23:2.
35a 1 Ne. 8:17–18;

2 Ne. 5:19–24.

37a gk Banay;
Ginikanan, Mga.



23 1 Nephi 9:2–6

siya nagpuyo sa tolda, didto sa
awalog sa Lemuel, ug usab dag-
han pa nga mahinungdanon nga
mga butang nga dili ikasulat nii-
ni nga mga palid.
2 Ug karon, ingon nga ako na-

mulong mahitungod niini nga
mga palid, tan-awa sila dili mao
ang mga palid diin ako naghimo
sa usa ka hingpit nga asoy sa ka-
saysayan sa akong mga kataw-
han; kay ang mga apalid diin
ako naghimo og usa ka hingpit
nga asoy sa akong mga kataw-
han ako mihatag sa ngalan nga
Nephi; busa, sila gitawag og
mga palid ni Nephi, sunod sa
akong kaugalingon nga ngalan;
ug kini nga mga palid gitawag
usab og mga palid ni Nephi.
3 Bisan pa niana, ako nakada-

wat og usa ka sugo gikan sa Gi-
noo nga ako kinahanglan mag-
himo niini nga mga palid, alang
sa usa ka linain nga akatuyoan
nga adunay usa ka asoy nga
makulit sa bpagpangalagad sa
akong mga katawhan.
4 Diha sa uban nga mga palid

kinahanglan nga adunay ma-
kulit nga asoy sa pagmando sa
mga hari, ug sa mga gubat ug
sa mga panagbingkil sa akong
mga katawhan; busa kini nga
mga palid alang sa daghan nga
bahin sa pagpangalagad; ug ang
auban nga mga palid alang sa
daghan nga bahin sa pagmando
sa mga hari ug sa mga gubat ug

sa mga panagbingkil sa akong
mga katawhan.

5 Busa, ang Ginoo nagsugo
kanako sa paghimo niini nga
mga palid alang sa usa ka amaa-
lamon nga katuyoan diha kani-
ya, diin nga katuyoan ako wala
masayud.

6 Apan ang Ginoo anasayud
sa tanan nga mga butang gikan
sa sinugdanan; busa, siya nag-
andam og usa ka paagi sa pag-
tuman sa iyang mga buhat tali-
wala sa mga anak sa katawhan;
kay tan-awa, siya aduna sa ta-
nan nga bgahum sa pagtuman
sa tanan niya nga mga pulong.
Ug sa ingon kini mao. Amen.

KAPITULO 10

Si Lehi mitagna nga ang mga Judeo
mabihag sa mga taga-Babelon —
Siya misulti sa pag-anhi taliwala
sa mga Judeo sa usa ka Mesiyas, sa
usa ka Manluluwas, sa usa ka Ma-
nunubos—Si Lehi misulti usab sa
pag-anhi sa usa kinsa kinahanglan
mobunyag sa Kordero sa Dios—Si
Lehi misulti sa kamatayon ug sa
pagkabanhaw sa Mesiyas — Siya
mitandi sa pagkatibulaag ug pag-
kapundok sa Israel ngadto sa usa
ka kahoy nga oliba—Si Nephi na-
mulong mahitungod sa Anak sa
Dios, sa gasa sa Espiritu Santo,
ug sa panginahanglan sa pagka-
matarung. Mga 600–592 b.c.

9 1a 1 Ne. 2:4–6, 8, 14–15;
16:6.

2a 1 Ne. 19:2, 4;
Jacob 3:13–14;
P. ni M. 1:2–11;
D&P 10:38–40.
gk Palid, Mga.

3a D&P 3:19.
b 1 Ne. 6:3.

4a Jacob 1:2–4;
P. ni M. 1:10.

5a 1 Ne. 19:3;
P. ni M. 1:7;
Alma 37:2, 12, 14.

6a 2 Ne. 9:20;
D&P 38:2;
Moises 1:6, 35.
gk Nasayud
sa Tanan.

b Mat. 28:18.



1 Nephi 10:1–9 24

Ug karon ako, si Nephi, mo-
padayon sa paghatag og usa
ka asoy diha aniini nga mga pa-
lid sa akong mga kahimoan, ug
sa akong pagmando ug pag-
pangalagad; busa, sa pagpada-
yon sa akong asoy, ako kina-
hanglan gayud nga mamulong
kalabut sa mga butang sa akong
amahan, ug usab sa akong mga
igsoon.
2 Kay tan-awa, human ang

akong amahan makahimo og
pagtapos sa pagpamulong sa
mga pulong sa iyang adamgo,
ug usab sa pag-awhag kanila
nga magmakugihon, siya na-
mulong ngadto kanila mahitu-
ngod sa mga Judeo—
3 Nga human sila malaglag,

bisan kanang dako nga dakba-
yan nga aJerusalem, ug daghan
ang bmadala nga bihag ngadto
sa cBabelon, sumala sa kaugali-
ngong tukma nga panahon sa
Ginoo, sila dmahibalik pag-usab,
oo, gani kuhaon gikan sa pagka-
bihag; ug human sila makuha
gikan sa pagkabihag sila ki-
nahanglan makapanag-iya pag-
usab sa yuta nga ilang kabilin.
4 Oo, bisan aunom ka gatus ka

mga tuig gikan sa panahon nga
mibiya ang akong amahan sa
Jerusalem, usa ka bpropeta nga
ang Ginoong Dios mopasanay

taliwala sa mga Judeo — gani
usa ka cMesiyas, o, sa lain nga
mga pulong, usa ka Manlulu-
was sa kalibutan.

5 Ug siya usab namulong ma-
hitungod sa mga propeta, unsa
ka daghan sa anagpamatuod nii-
ni nga mga butang, mahitungod
niini nga Mesiyas, kang kinsa
siya namulong, o kini nga Ma-
nunubos sa kalibutan.

6 Busa, ang tanan nga mga ka-
tawhan anaa sa pagkahisalaag
ug sa apagkapukan nga kahim-
tang, ug maingon sa hangtud,
gawas kon sila modangop ngad-
to niini nga Manunubos.

7 Ug siya namulong usab ma-
hitungod sa usa ka apropeta kin-
sa moabut sa dili pa moabut ang
Mesiyas, sa pag-andam sa agia-
nan sa Ginoo—

8 Oo, gani siya moadto ug mo-
singgit sa kamingawan: aAnda-
ma ninyo ang agianan sa Ginoo,
ug himoa ang iyang mga dalan
nga tul-id; kay adunay usa nga
magbarug taliwala kaninyo kin-
sa kamo wala makaila; ug siya
labaw pa nga gamhanan kay
kanako, kansang liston sa sapa-
tos ako dili takus sa paghubad.
Ug daghan ang gipamulong sa
akong amahan mahitungod ni-
ini nga butang.

9 Ug ang akong amahan mii-

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

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

Hel. 8:20–21.
b 2 Ne. 25:10.

gk Kronolohiya—
587 b.c.

c Ezeq. 24:2;

1 Ne. 1:13;
Omni 1:15.

d Jer. 29:10;
2 Ne. 6:8–9.

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

b 1 Ne. 22:20–21.
c gk Mesiyas.

5a Jacob 7:11;
Mosiah 13:33;
Hel. 8:19–24;
3 Ne. 20:23–24.

6a gk Pagkapukan ni
Adan ug Eva.

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

8a Isa. 40:3; Mat. 3:1–3.
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ngon nga siya kinahanglan mo-
bunyag dinha sa aBethabara,
unahan sa Jordan; ug siya usab
miingon nga siya kinahanglan
bmobunyag uban sa tubig; gani
siya kinahanglan mobunyag sa
Mesiyas uban sa tubig.
10 Ug human siya makabun-

yag sa Mesiyas uban sa tubig,
siya kinahanglan motuo ug mo-
pamatuod nga siya mibunyag sa
aKordero sa Dios, kinsa moku-
ha sa mga sala sa kalibutan.
11 Ug nahinabo human ang

akong amahan makapamulong
niini nga mga pulong siya na-
mulong ngadto sa akong mga
igsoon mahitungod sa ebang-
helyo diin kinahanglan isang-
yaw taliwala sa mga Judeo, ug
mahitungod usab sa apagkun-
hod diha sa bpagkawalay pag-
tuo sa mga Judeo. Ug human
sila cmopatay sa Mesiyas, kin-
sa moanhi, ug human siya ma-
patay siya dmabanhaw gikan
sa mga patay, ug magpakita sa
iyang kaugalingon, pinaagi sa
eEspiritu Santo, ngadto sa mga
Hentil.
12 Oo, gani ang akong amahan

namulong og daghan mahitu-
ngod sa mga Hentil, ug usab
mahitungod sa balay ni Israel,
nga sila gayud itandi sama sa
usa ka kahoy nga aoliba, kan-
sang mga sanga pagabalion ug

bpagatibulaagon diha sa ibabaw
sa tibuok yuta.

13 Busa, siya miingon nga
kini gikinahanglan gayud nga
kita maghiusa ngadto sa ayuta
sa saad, ngadto sa katumanan
sa pulong sa Ginoo, nga kita
pagatibulaagon diha sa ibabaw
sa tibuok yuta.

14 Ug human ang balay ni
Israel pagatibulaagon sila kina-
hanglan apagapundukon pag-
usab; o, sa katapusan, human
madawat sa mga bHentil ang
kahingpitan sa Ebanghelyo, ang
kinaiyanhon nga mga sanga sa
kahoy nga coliba, o ang mga sa-
lin sa balay ni Israel, kinahang-
lan isumbak, o moabut sa kasa-
yuran sa tinuod nga Mesiyas,
ang ilang Ginoo ug ang ilang
Manunubos.

15 Ug human niini nga ma-
tang sa pinulongan ang akong
amahan nanagna ug namulong
ngadto sa akong mga igsoon,
ug daghan pa usab nga mga
butang diin ako dili mosulat nii-
ni nga basahon; kay ako nakasu-
lat na og daghan kanila ingon
nga angay alang kanako diha sa
akong auban nga basahon.

16 Ug tanan niini nga mga bu-
tang, diin ako namulong, nabu-
hat na samtang ang akong ama-
han nagpuyo sa tolda, didto sa
walog sa Lemuel.

9a Juan 1:28.
b gk Juan Bautista.

10a gk Kordero sa Dios.
11a Jacob 4:14–18.

b Morm. 5:14.
c gk Jesukristo;

Paglansang diha
sa krus.

d gk Pagkabanhaw.
e gk Espiritu Santo.

12a Gen. 49:22–26;
1 Ne. 15:12;
2 Ne. 3:4–5;
Jacob 5; 6:1–7.
gk Kahoy nga Oliba;
Ubasan sa Ginoo.

b 1 Ne. 22:3–8.
gk Israel—Ang
pagkatibulaag
sa Israel.

13a 1 Ne. 2:20.
gk Gisaad nga Yuta.

14a gk Israel—Ang
pagpundok sa Israel.

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

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

15a 1 Ne. 1:16–17.
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17 Ug nahinabo human ako, si
Nephi, makadungog sa tanan
nga mga apulong sa akong ama-
han, mahitungod sa mga bu-
tang diin siya nakakita diha sa
usa ka bpanan-awon, ug usab
sa mga butang diin siya namu-
long pinaagi sa gahum sa Espi-
ritu Santo, diin nga gahum siya
midawat pinaagi sa hugot nga
pagtuo diha sa Anak sa Dios—
ug ang Anak sa Dios mao ang
cMesiyas kinsa kinahanglan nga
moabut—ako, si Nephi, mati-
nguhaon usab nga unta ako
makakita, ug makadungog, ug
masayud niini nga mga bu-
tang, pinaagi sa gahum sa Espi-
ritu Santo, diin mao ang dgasa
sa Dios ngadto sa tanan niadto
kinsa sa emakugihon nga paagi
mangita kaniya, ingon sa fka-
raan nga panahon hangtud sa
panahon nga siya magpakita
sa iyang kaugalingon ngadto sa
mga anak sa katawhan.
18 Kay siya asama ra sa kaga-

hapon, sa karon, ug sa kahang-
turan; ug ang agianan giandam
alang sa tanan nga mga tawo gi-
kan sa katukuran sa kalibutan,
kon kini mao nga sila maghinul-
sol ug moduol ngadto kaniya.
19 Kay siya nga sa makugihon

nga paagi mangita makakaplag;
ug ang mga amisteryo sa Dios
ipadayag ngadto kanila, pinaa-
gi sa gahum sa bEspiritu Santo,

ingon niini nga mga panahon
ingon man usab sa karaan nga
mga panahon, ug ingon man sa
karaan nga mga panahon ug sa
panahon nga moabut; busa, ang
cpalakaw sa Ginoo usa ka walay
katapusan nga nagsunod-sunod
nga buhat.

20 Busa hinumdumi, O tawo,
tungod sa tanan nimo nga
mga binuhatan ikaw pagadad-
on ngadto sa ahukmanan.

21 Busa, kon ikaw nagtinguha
sa pagbuhat og dautan sa mga
adlaw sa imong apagsulay, nia-
na ikaw makita nga bmahugaw
sa atubangan sa hukmanan sa
Dios; ug walay mahugaw nga
butang nga makapuyo uban sa
Dios; busa, ikaw kinahanglan
gayud nga isalikway sa kahang-
turan.

22 Ug ang Espiritu Santo nag-
hatag sa pagtugot nga ako kina-
hanglan mamulong niini nga
mga butang, ug dili molimud
kanila.

KAPITULO 11

Si Nephi nakakita sa Espiritu sa
Ginoo ug gipakita sa panan-awon
sa kahoy sa kinabuhi— Siya naka-
kita sa inahan sa Anak sa Dios ug
nasayud sa pagpakatawo sa Dios
— Siya nakakita sa pagbunyag,
pagpangalagad, ug ang paglansang

17a Enos 1:3; Alma 36:17.
b 1 Ne. 8:2.
c gk Mesiyas.
d gk Espiritu Santo.
e Moro. 10:4–5, 7, 19.
f D&P 20:26.

18a Heb. 13:8; Morm. 9:9;
D&P 20:12.

gk Dios, Diosnong
Kapangulohan.

19a gk Misteryo sa
Dios, Mga.

b gk Espiritu Santo.
c Alma 7:20;

D&P 3:2; 35:1.
20a Eccl. 12:14;

2 Ne. 9:46.
gk Paghukom, Ang
Katapusan nga.

21a Alma 34:32–35.
b 1 Cor. 6:9–10;

3 Ne. 27:19;
D&P 76:50–62;
Moises 6:57.
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sa krus sa Kordero sa Dios—Siya
nakakita usab sa pagtawag ug
pagpangalagad sa Napulog Duha
ka mga Apostoles sa Kordero. Mga
600–592 b.c.

Kay nahinabo human ako mag-
tinguha nga masayud sa mga
butang nga nakita sa akong
amahan, ug nagtuo nga ang Gi-
noo nakahimo sa pagpaila ka-
nila ngari kanako, samtang ako
naglingkod nga anagpalandong
sa akong kasingkasing ako bgi-
bayaw sa Espiritu sa Ginoo, oo,
ngadto sa hilabihan ka taas nga
cbukid, diin ako wala pa sukad
makakita, ug diha diin wala pa
ako makatunob sa akong tiil.
2 Ug ang Espiritu miingon nga-

ri kanako: Tan-awa, unsa ang
imong gitinguha?
3 Ug ako miingon: Ako nag-

tinguha nga makakita sa mga
butang nga anakita sa akong
amahan.
4 Ug ang Espiritu miingon nga-

ri kanako: Motuo ba ikaw nga
ang imong amahan nakakita sa
akahoy nga iyang gipamulong?
5 Ug ako miingon: Oo, ikaw

nasayud nga ako amituo sa ta-
nan nga mga pulong sa akong
amahan.
6 Ug sa diha nga ako nakapa-

mulong niini nga mga pulong,
ang Espiritu misinggit sa usa ka
makusog nga tingog, nag-ingon:
Hosanna ngadto sa Ginoo, ang

labing halangdon nga Dios; kay
siya ang Dios sa tanan nga ayu-
ta, oo, gani labaw sa tanan. Ug
bulahan ikaw, Nephi, tungod
kay ikaw bmituo sa Anak sa la-
bing halangdon nga Dios; bu-
sa, ikaw makakita sa mga bu-
tang nga imong gitinguha.

7 Ug tan-awa kini nga butang
ihatag nganha kanimo alang sa
usa ka atimailhan, nga human
ikaw makakita sa kahoy nga na-
munga diin ang imong amahan
mitilaw, ikaw usab makakita
og usa ka tawo nga mokunsad
gikan sa langit, ug kaniya ikaw
mosaksi; ug human ikaw ma-
kasaksi kaniya ikaw bmagpa-
matuod nga kini mao ang Anak
sa Dios.

8 Ug nahinabo nga ang Es-
piritu miingon ngari kanako:
Tan-awa! Ug ako mitan-aw ug
nakakita sa usa ka kahoy; ug
kini sama ngadto sa akahoy di-
in ang akong amahan nakakita;
ug ang kaanindot niini dili hi-
labwan, oo, milabaw sa tanan
nga katahum; ug ang bkaputi ni-
ini milabaw sa kaputi sa pinad-
pad nga yelo.

9 Ug nahinabo human ako ma-
kakita sa kahoy, ako miingon
ngadto sa Espiritu: Ako nakaki-
ta sa imong gipakita ngari ka-
nako nga kahoy nga abililhon
labaw sa tanan.

10 Ug siya miingon ngari kana-
ko: Unsa ang imong gitinguha?

11 1a D&P 76:19.
gk Pagpalandong.

b 2 Cor. 12:1–4;
Pin. 21:10; 2 Ne. 4:25;
Moises 1:1.

c Deut. 10:1;
Ether 3:1.

3a 1 Ne. 8:2–34.
4a 1 Ne. 8:10–12;

15:21–22.
5a 1 Ne. 2:16.
6a Ex. 9:29; 2 Ne. 29:7;

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

b gk Nagtuo,
Tinuohan.

7a gk Timailhan.
b gk Pagpamatuod.

8a 1 Ne. 8:10.
b 1 Ne. 8:11.

9a 1 Ne. 11:22–25.
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11 Ug ako miingon ngadto
kaniya: Aron masayud sa aka-
hulugan niana — kay ako na-
kigsulti ngadto kaniya ingon
sa usa ka tawo nga nakigsulti;
kay ako nakakita nga siya diha
sa bpamayhon sa usa ka tawo;
busa bisan pa niana, ako nahi-
balo nga kini mao ang Espiritu
sa Ginoo; ug siya nakigsulti
ngari kanako ingon sa usa ka
tawo nga nakigsulti ngadto sa
lain.

12 Ug nahinabo nga siya mii-
ngon ngari kanako: Tan-awa!
Ug ako mitan-aw ingon nga
nagtan-aw ngadto kaniya, ug
ako wala makakita kaniya; kay
siya nawala sa akong atuba-
ngan.
13 Ug nahinabo nga ako mi-

tan-aw ug nakakita sa dako nga
dakbayan sa Jerusalem, ug usab
ang lain nga mga dakbayan. Ug
ako nakakita sa dakbayan sa
Nazaret; ug diha sa dakbayan
sa aNazaret ako nakakita sa usa
ka bbirhen, ug siya hilabihan ka
matahum ug kaputi.
14 Ug nahinabo nga ako na-

kakita sa mga akalangitan nga
nabukas; ug usa ka anghel ang
nanaog ug mibarug diha sa
akong atubangan; ug siya mii-
ngon ngari kanako: Nephi, un-
sa ang imong nakita?
15 Ug ako miingon ngadto

kaniya: Usa ka birhen, labing

matahum ug maanyag labaw
sa tanan nga mga birhen.

16 Ug siya miingon ngari ka-
nako: Nasayud ka ba sa pagpa-
kig-angay sa Dios?

17 Ug ako miingon ngadto ka-
niya: Ako nasayud nga siya na-
higugma sa iyang mga anak;
bisan pa niana, ako wala masa-
yud sa kahulugan sa tanan nga
mga butang.

18 Ug siya miingon ngari ka-
nako: Tan-awa, ang abirhen nga
imong nakita mao ang binahan
sa Anak sa Dios, sumala sa ka-
himtang sa unod.

19 Ug nahinabo nga ako naka-
kita nga siya gibayaw sa Espi-
ritu; ug human siya ibayaw sa
aEspiritu sulod sa usa ka pana-
hon ang anghel namulong nga-
ri kanako, nag-ingon: Tan-awa!

20 Ug ako mitan-aw ug naka-
kita sa birhen pag-usab, nagku-
gos og abata diha sa iyang mga
bukton.

21 Ug ang anghel miingon nga-
ri kanako: Tan-awa ang aKor-
dero sa Dios, oo, gani ang bAnak
sa cAmahan sa Kahangturan!
Nasayud ba ikaw sa kahulugan
sa dkahoy nga nakita sa imong
amahan?

22 Ug ako mitubag kaniya,
nag-ingon: Oo, mao kini ang
agugma sa Dios, nga makatag sa
tibuok kalibutan diha sa mga
kasingkasing sa mga anak sa

11a Gen. 40:8.
b Ether 3:15–16.

13a Mat. 2:23.
b Luc. 1:26–27;

Alma 7:10.
gk Maria, Inahan
ni Jesus.

14a Ezeq. 1:1; 1 Ne. 1:8.

18a Isa. 7:14;
Luc. 1:34–35.

b Mosiah 3:8.
19a Mat. 1:20.
20a Luc. 2:16.
21a gk Kordero sa Dios.

b gk Jesukristo.
c gk Dios, Diosnong

Kapangulohan—
Dios nga Amahan.

d 1 Ne. 8:10;
Alma 5:62.
gk Kahoy sa
Kinabuhi.

22a gk Gugma.
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mga katawhan; busa, mao kini
ang labing madanihon sa tanan
nga mga butang.
23 Ug siya namulong ngari ka-

nako, nag-ingon: Oo, ug ang la-
bing ahingpit nga kalipay ngad-
to sa kalag.

24 Ug human siya makaingon
niini nga mga pulong, siya mii-
ngon ngari kanako: Tan-awa!
Ug ako mitan-aw, ug ako naka-
kita sa Anak sa Dios nga amiad-
to taliwala sa mga katawhan;
ug ako nakakita sa daghan nga
miyukbo sa iyang tiilan ug mi-
simba kaniya.
25 Ug nahinabo nga ako naka-

kita sa agunitanan nga puthaw,
nga nakita sa akong amahan,
nga mao ang pulong sa Dios,
nga nagpaingon ngadto sa tubu-
ran sa bbuhi nga tubig, o ngadto
sa ckahoy sa kinabuhi; diin nga
mga tubig mga simbolo sa gug-
ma sa Dios; ug ako usab naka-
kita nga ang kahoy sa kinabu-
hi usa ka simbolo sa gugma sa
Dios.
26 Ug ang anghel miingon nga-

ri kanako pag-usab: Tan-awa ug
sud-onga ang apagpakig-angay
sa Dios!
27 Ug ako mitan-aw ug ami-

sud-ong sa Manunubos sa ka-
libutan, kinsa gipamulong sa
akong amahan; ug ako usab na-
kakita sa bpropeta kinsa kina-
hanglan moandam sa agianan

sa dili pa siya moabut. Ug ang
Kordero sa Dios miadto ug cna-
bunyagan pinaagi kaniya; ug
human siya mabunyagi, ako na-
kakita sa mga kalangitan nga
nabukas, ug ang Espiritu Santo
nanaog gikan sa langit ug mi-
kunsad diha kaniya ingon sa
usa ka dsalampati.
28 Ug ako nakakita nga siya

miadto ug nangalagad ngadto
sa mga katawhan, diha sa aga-
hum ug dako nga himaya; ug
ang pundok sa mga katawhan
nagkatigum aron mamati kani-
ya; ug ako nakakita nga sila mi-
salikway kaniya gikan kanila.

29 Ug ako usab nakakita sa la-
in nga anapulog duha nga nag-
sunod kaniya. Ug nahinabo nga
nabayaw sila diha sa Espiritu
gikan sa akong atubangan, ug
ako wala makakita kanila.

30 Ug nahinabo nga ang anghel
namulong ngari kanako pag-
usab, nag-ingon: Tan-awa! Ug
ako mitan-aw, ug ako nakakita
pag-usab sa mga kalangitan
nga nabukas, ug ako nakakita
sa mga aanghel nga mikunsad
diha sa mga anak sa mga kataw-
han; ug sila nangalagad ngadto
kanila.

31 Ug siya namulong ngari ka-
nako pag-usab, nag-ingon: Tan-
awa! Ug ako mitan-aw, ug ako
nakakita sa Kordero sa Dios nga
miadto taliwala sa mga anak sa

23a gk Hingpit nga
Kalipay.

24a Luc. 4:14–21.
25a 1 Ne. 8:19.

b gk Buhi nga Tubig.
c Gen. 2:9;

Alma 32:40–41;

Moises 4:28, 31.
26a 1 Ne. 11:16–33.
27a 2 Ne. 25:13.

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

c gk Bunyag,

Gibunyagan.
d gk Salampati,

Timailhan sa.
28a D&P 138:25–26.
29a gk Apostol.
30a gk Anghel, Mga.
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mga katawhan. Ug ako nakakita
sa daghan nga pundok sa mga
katawhan kinsa mga masaki-
ton, ug kinsa gitakbuyan sa ta-
nan nga matang sa mga sakit,
ug adunay mga ayawa ug bma-
hugaw nga mga espiritu; ug
ang anghel namulong ug nag-
pakita niining tanan nga mga
butang ngari kanako. Ug sila
cnangaayo pinaagi sa gahum sa
Kordero sa Dios; ug ang mga ya-
wa ug ang mahugaw nga mga
espiritu gisalikway.
32 Ug nahinabo nga ang ang-

hel misulti kanako pag-usab,
nag-ingon: Tan-awa! Ug ako mi-
tan-aw ug nakakita sa Kordero
sa Dios, nga siya gidakop sa
mga katawhan; oo, ang Anak
sa walay katapusan nga Dios
agihukman sa kalibutan; ug ako
nakakita ug nagpamatuod.
33 Ug ako, si Nephi, nakakita

nga siya gituboy diha sa akrus
ug bgipatay tungod sa mga sala
sa kalibutan.
34 Ug human siya gipatay ako

nakakita sa pundok sa mga ka-
tawhan sa yuta, nga sila nagka-
tigum sa pagpakig-away batok
sa mga apostoles sa Kordero;
tungod niana ang napulog du-
ha gitawag pinaagi sa anghel
sa Ginoo.
35 Ug ang pundok sa mga ka-

tawhan sa yuta nagkatigum;
ug ako nakakita nga diha sila
sa usa ka dako ug lapad nga

agambalay, sama ngadto sa
gambalay diin nakita sa akong
amahan. Ug ang anghel sa Gi-
noo namulong ngari kanako
pag-usab, nag-ingon: Tan-awa
ang kalibutan ug ang kaalam
niana; oo, tan-awa ang balay ni
Israel nagkatigum sa pagpakig-
away batok sa napulog duha ka
mga apostoles sa Kordero.

36 Ug nahinabo nga ako naka-
kita ug nagpamatuod, nga ang
dako ug lapad nga gambalay
mao ang agarbo sa kalibutan;
ug kini nahulog, ug ang pag-
kahulog niini hilabihan ka ku-
sog. Ug ang anghel sa Ginoo
namulong ngari kanako pag-
usab, nag-ingon: Ingon niana
ang kalaglagan sa tanan nga
mga kanasuran, mga kaliwa-
tan, mga pinulongan, ug mga
katawhan, nga makig-away ba-
tok sa napulog duha ka mga
apostoles sa Kordero.

KAPITULO 12

Si Nephi nakakita sa usa ka pa-
nan-awon sa yuta sa saad; ang
pagkamatarung, pagkadautan, ug
ang pagkapukan sa mga lumulu-
pyo niini; ang pag-abut sa Kor-
dero sa Dios diha kanila; unsaon
sa Napulog Duha ka mga Tinun-
an ug sa Napulog Duha ka mga
Apostoles sa paghukom sa Israel;
ug ang makalagot ug mahugaw
nga kahimtang niadto kinsa mi-

31a Mar. 5:15–20;
Mosiah 3:5–7.
gk Yawa.

b gk Espiritu—Dautan
nga mga espiritu.

c gk Ayo, Mga

Pagpang-ayo.
32a Mar. 15:17–20.
33a Juan 19:16–19;

Mosiah 3:9–10;
3 Ne. 27:14.
gk Krus.

b gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.

35a 1 Ne. 8:26; 12:18.
36a gk Garbo.
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kunhod tungod sa pagkawalay pag-
tuo. Mga 600–592 b.c.

Ug nahinabo nga ang anghel
miingon ngari kanako: Tan-awa,
ug sud-onga ang imong mga
binhi, ug usab ang mga binhi sa
imong mga igsoon nga lalaki.
Ug ako mitan-aw ug nakita ang
ayuta sa saad; ug ako nakakita
sa pundok sa mga katawhan,
oo, gani ingon kini ka daghan
sa mga balas sa dagat.
2 Ug nahinabo nga ako naka-

kita sa pundok sa mga kataw-
han nga nagkatigum aron sa
pagpakig-away batok sa usag
usa; ug ako nakakita sa mga
agubat, ug mga hungihong sa
mga gubat, ug dako nga mga
kamatay uban sa espada tali-
wala sa akong mga katawhan.
3 Ug nahinabo nga ako nakaki-

ta nga milabay ang daghan nga
mga kaliwatan, subay sa ma-
tang sa mga gubat ug mga pa-
nagbingkil diha sa yuta; ug ako
nakakita sa daghan nga mga
dakbayan, oo, gani wala ko na
sila maihap.
4 Ug nahinabo nga ako naka-

kita sa usa ka agabon sa bkangit-
ngit diha sa ibabaw sa yuta sa
saad; ug ako nakakita sa mga
kilat ug ako nakadungog sa mga
dugdog, ug mga linog ug tanan
nga matang sa nagkaguliyang
nga kasaba; ug ako nakakita sa
yuta ug sa mga dagko nga mga
bato, nga sila nangabuak; ug

ako nakakita sa mga bukid nga
nangatumpag, ug ako nakakita
sa mga kapatagan sa yuta, nga
sila nangabuak; ug ako nakaki-
ta sa daghan nga mga dakbayan
nga sila cnangaunlod; ug ako na-
kakita sa daghan nga sila nanga-
sunog sa kalayo; ug ako nakaki-
ta sa daghan nga sila nangatum-
ba sa yuta, tungod sa paglinog
niini.

5 Ug nahinabo human ako ma-
kakita niini nga mga butang,
ako nakakita sa ainalisngaw sa
kangitngit, nga kini milabay
gikan sa ibabaw sa yuta; ug
tan-awa, ako nakakita sa pun-
dok sa mga katawhan kinsa
wala mangamatay sa dako ug
makalilisang nga mga paghu-
kom sa Ginoo.

6 Ug ako nakakita sa mga ka-
langitan nga nabukas, ug ang
aKordero sa Dios nga mikun-
sad gikan sa langit; ug siya na-
naog ug nagpakita sa iyang ka-
ugalingon ngadto kanila.

7 Ug ako usab nakakita ug nag-
pamatuod nga ang Espiritu
Santo mikunsad sa lain nga ana-
pulog duha; ug sila gi-orden sa
Dios, ug gipili.

8 Ug ang anghel namulong
ngari kanako, nag-ingon: Tan-
awa ang napulog duha ka mga
tinun-an sa Kordero, kinsa gi-
pili aron mangalagad ngadto sa
imong mga binhi.

9 Ug siya miingon ngari kana-
ko: Ikaw nahinumdom ba sa

12 1a gk Gisaad nga
Yuta.

2a Enos 1:24;
Morm. 8:7–8.

gk Gubat.
4a Hel. 14:20–28.

b 1 Ne. 19:10.
c 3 Ne. 8:14.

5a 3 Ne. 8:20; 10:9.
6a 2 Ne. 26:1, 9;

3 Ne. 11:3–17.
7a 3 Ne. 12:1; 19:12–13.
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anapulog duha ka mga aposto-
les sa Kordero? Tan-awa sila
mao sila kinsa ang bmohukom
sa napulog duha ka mga tribo
sa Israel; busa, ang napulog
duha ka mga tigpangalagad sa
imong mga binhi mao ang mo-
hukom kanila; kay ikaw anaa
sa balay ni Israel.
10 Ug kining anapulog duha

ka mga tigpangalagad kinsa
imong nakita mao ang mohu-
kom sa imong binhi. Ug, tan-
awa, sila mga matarung hang-
tud sa hangtud; kay tungod sa
ilang hugot nga pagtuo sa Kor-
dero sa Dios ang ilang mga bsa-
put nahimo nga maputi pinaa-
gi diha sa iyang dugo.
11 Ug ang anghel miingon

ngari kanako: Tan-awa! Ug ako
mitan-aw, ug nakita ang atulo
ka mga kaliwatan nga nanga-
matay diha sa pagkamatarung;
ug ang ilang mga saput maputi
sama sa Kordero sa Dios. Ug
ang anghel miingon ngari ka-
nako: Kini nahimo nga maputi
pinaagi sa dugo sa Kordero, tu-
ngod sa ilang hugot nga pag-
tuo diha kaniya.
12 Ug ako, si Nephi, nakakita

usab og daghan sa aikaupat nga
kaliwatan kinsa namatay diha
sa pagkamatarung.
13 Ug nahinabo nga ako na-

kakita sa pundok sa mga ka-
tawhan sa yuta nga nagkati-
gum.

14 Ug ang anghel miingon nga-
ri kanako: Tan-awa ang imong
mga binhi, ug usab ang mga
binhi sa imong mga igsoon.

15 Ug nahinabo nga ako mitan-
aw ug nakakita sa mga kataw-
han sa akong binhi nga nagka-
tigum ingon nga pundok sa
mga katawhan abatok sa binhi
sa akong mga igsoon; ug sila
nagkatigum sa pag-away.

16 Ug ang anghel namulong
ngari kanako, nag-ingon: Tan-
awa ang tubod sa tubig nga
ahugaw nga nakita sa imong
amahan; oo, gani ang bsuba nga
iyang gipamulong; ug ang kina-
hiladman niini mao ang kinahi-
ladman sa cimpyerno.

17 Ug ang mga agabon sa ka-
ngitngit mao ang mga pagtin-
tal sa yawa, diin bnakapabuta
sa mga mata, ug nakapatig-a sa
mga kasingkasing sa mga ka-
tawhan, ug midala kanila ngad-
to sa clapad nga mga dalan, nga
sila mamatay ug malaglag.

18 Ug ang dako ug lapad
nga agambalay, diin nakita sa
imong amahan, mao ang ka-
wang nga mga bpaghanduraw
ug ang cgarbo sa mga kataw-
han. Ug usa ka dako ug makali-

9a Luc. 6:13.
b Mat. 19:28;

D&P 29:12.
gk Paghukom, Ang
Katapusan nga.

10a 3 Ne. 27:27;
Morm. 3:18–19.

b Pin. 7:14;
Alma 5:21–27;
13:11–13;

3 Ne. 27:19–20.
11a 2 Ne. 26:9–10;

3 Ne. 27:30–32.
12a Alma 45:10–12;

Hel. 13:5, 9–10;
3 Ne. 27:32;
4 Ne. 1:14–27.

15a Morm. 6.
16a gk Hugaw,

Kahugawan.

b 1 Ne. 8:13; 15:26–29.
c gk Impyerno.

17a 1 Ne. 8:23; 15:24;
D&P 10:20–32.

b gk Hingpit nga
Pagbiya.

c Mat. 7:13–14.
18a 1 Ne. 8:26; 11:35–36.

b Jer. 7:24.
c gk Garbo.
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lisang nga dbung-aw nagbulag
kanila; oo, gani ang pulong sa
ekaangayan sa Dios sa Kahang-
turan, ug ang Mesiyas kinsa
mao ang Kordero sa Dios, kang
kinsa ang Espiritu Santo nag-
pamatuod, gikan sa sinugda-
nan sa kalibutan hangtud niini
nga panahon, ug sukad karon
ug gikan niini nga panahon, ug
hangtud sa hangtud.
19 Ug samtang ang anghel

nagsulti niini nga mga pulong,
ako nakakita ug nakasud-ong
sa binhi sa akong mga igsoon
nga nakig-away batok sa akong
binhi, sumala sa pulong sa ang-
hel; ug tungod sa garbo sa
akong binhi, ug sa mga apag-
tintal sa yawa, ako nakakita
nga ang binhi sa akong mga ig-
soon bmibuntog sa mga kataw-
han sa akong binhi.

20 Ug nahinabo nga ako naka-
kita, ug nakasud-ong sa mga ka-
tawhan nga binhi sa akong mga
igsoon nga sila nakabuntog sa
akong binhi; ug sila midaghan
nga pundok sa mga katawhan
diha sa ibabaw sa yuta.
21 Ug ako nakakita kanila nga

nagtigum ingon nga pundok sa
mga katawhan; ug ako naka-
kita sa mga agubat ug mga hu-
ngihong sa mga gubat taliwala
kanila; ug diha sa mga gubat
ug sa mga hungihong sa mga
gubat ako nakakita sa daghan
nga mga kaliwatan nga nanga-
matay.

22 Ug ang anghel miingon
ngari kanako: Tan-awa kini sila
amokunhod tungod sa pagka-
walay pagtuo.

23 Ug nahinabo nga ako naka-
kita, human sila mikunhod tu-
ngod sa pagkawalay pagtuo si-
la nahimo nga mga aitum, ug
makalagot, ug usa ka bmahu-
gaw nga mga katawhan, puno
sa ckatapul ug sa tanan nga ma-
tang sa pagkasalawayon.

KAPITULO 13

Si Nephi nakakita diha sa pa-
nan-awon sa simbahan sa yawa
nga gitukod taliwala sa mga Hen-
til, sa pagkakaplag ug pagkasakop
sa America, sa pagkawala sa dag-
han nga yano ug bililhon nga mga
bahin sa Biblia; sa sangputanan
nga kahimtang sa hingpit nga
pagbiya sa mga Hentil; sa pagpa-
hiuli sa ebanghelyo, sa pagtungha
sa kasulatan sa ulahing mga ad-
law, ug sa pagtukod sa Zion. Mga
600–592 b.c.

Ug nahinabo nga ang anghel
namulong ngari kanako, nag-
ingon: Tan-awa! Ug ako mitan-
aw ug nakakita sa daghan nga
mga kanasuran ug mga ging-
harian.

2 Ug ang anghel miingon ngari
kanako: Unsay imong nakita?
Ug ako miingon: Ako nakakita
sa daghan nga mga kanasuran
ug mga gingharian.

18d Luc. 16:26;
1 Ne. 15:28–30.

e gk Kaangayan.
19a gk Pagtintal, Tintal.

b Jarom 1:10;

P. ni M. 1:1–2.
21a Morm. 8:8;

Moro. 1:2.
gk Gubat.

22a 1 Ne. 15:13;

2 Ne. 26:15.
23a 2 Ne. 26:33.

b 2 Ne. 5:20–25.
c gk Pagkatapulan,

Tapulan.
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3 Ug siya miingon ngari kana-
ko: Kini mao ang mga kanasu-
ran ug mga gingharian sa mga
Hentil.
4 Ug nahinabo nga ako naka-

kita taliwala sa mga kanasuran
sa mga aHentil sa pagkatukod
sa usa ka bgamhanan nga sim-
bahan.
5 Ug ang anghel miingon nga-

ri kanako: Tan-awa ang pag-
katukod sa usa ka simbahan
nga labing salawayon labaw sa
tanan nga mga simbahan, diin
amopatay sa mga santos sa
Dios, oo, ug mosakit kanila ug
mohigot kanila, ug moyugo ka-
nila sa usa ka byugo nga put-
haw, ug modala kanila ngadto
sa pagkabihag.
6 Ug nahinabo nga ako nakaki-

ta niini nga agamhanan ug sala-
wayon nga simbahan; ug ako
nakakita sa byawa nga siya mao
ang magtutukod niini.
7 Ug ako usab nakakita og abu-

lawan, ug plata, ug mga sida
nga panapton, ug mga eskarla-
ta, ug maayo nga pagkalubid
nga mga panapton, ug ang ta-
nan nga matang sa mahalon nga
panapton; ug ako nakakita sa
daghan nga mga babaye nga
nagbaligya sa ilang dungog.
8 Ug ang anghel namulong

ngari kanako, nag-ingon: Tan-
awa ang bulawan, ug ang pla-
ta, ug ang mga sida nga pa-
napton, ug ang mga eskarlata,

ug ang maayo nga pagkala nga
mga panapton, ug ang mga
mahalon nga panapton, ug ang
mga babaye nga nagbaligya sa
ilang dungog, mao ang mga
agitinguha niini nga gamhanan
ug salawayon nga simbahan.

9 Ug usab alang sa pagdayeg
sa kalibutan sila amolaglag sa
mga Santos sa Dios, ug modala
kanila ngadto sa pagkabihag.

10 Ug nahinabo nga ako mitan-
aw ug nakakita sa daghan nga
mga katubigan; ug sila mibulag
sa mga Hentil gikan sa binhi sa
akong mga igsoon.

11 Ug nahinabo nga ang ang-
hel miingon ngari kanako: Tan-
awa ang kasuko sa Dios anaa sa
binhi sa imong mga igsoon.

12 Ug ako mitan-aw ug na-
kakita sa usa ka tawo taliwala
sa mga Hentil, kinsa nahimulag
gikan sa binhi sa akong mga ig-
soon taliwala sa daghan nga
mga katubigan; ug ako nakakita
sa aEspiritu sa Dios, nga kini
nanaog ug migiya sa tawo; ug
siya mitabok sa daghan nga
mga katubigan, gani ngadto sa
binhi sa akong mga igsoon, kin-
sa tua sa gisaad nga yuta.

13 Ug nahinabo nga ako naka-
kita sa Espiritu sa Dios, nga ki-
ni mitabang diha sa uban nga
mga Hentil; ug sila nakalingka-
was gikan sa pagkabihag, diha
sa daghan nga mga katubigan.

14 Ug nahinabo nga ako naka-

13 4a gk Hentil, Mga.
b 1 Ne. 13:26, 34;

14:3, 9–17.
5a Pin. 17:3–6;

1 Ne. 14:13.
b Jer. 28:10–14.

6a D&P 88:94.
gk Yawa—Ang
simbahan sa
yawa.

b 1 Ne. 22:22–23.
7a Morm. 8:36–38.

8a Pin. 18:10–24;
Morm. 8:35–38.

9a Pin. 13:4–7.
12a gk Dasig, Pagdasig.
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kita sa daghan nga apundok sa
mga katawhan nga mga Hentil
diha sa byuta sa saad; ug ako
nakakita sa kasuko sa Dios, nga
kini diha sa binhi sa akong mga
igsoon; ug sila cnagkatibulaag
atubangan sa mga Hentil ug si-
la gihampak sa kadaot.
15 Ug ako nakakita sa Espiritu

sa Ginoo, nga kini diha sa mga
Hentil, ug sila miuswag ug na-
kaangkon sa ayuta alang sa ilang
kabilin; ug ako nakakita nga sila
mga puti, ug hilabihan ka bmaa-
nindot ug maanyag, sama sa
akong mga katawhan sa wala
pa sila cgipatay.

16 Ug nahinabo nga ako, si
Nephi nakakita nga ang mga
Hentil kinsa nakalingkawas gi-
kan sa pagkabihag nagpaubos
sa ilang mga kaugalingon sa
atubangan sa Ginoo; ug ang ga-
hum sa Ginoo nag-uban akanila.
17 Ug ako nakakita nga ang

ilang inahan nga mga Hentil
nagkatigum diha sa mga katu-
bigan, ug diha usab sa yuta, sa
pakig-away batok kanila.
18 Ug ako nakakita nga ang

gahum sa Dios nag-uban kani-
la, ug usab ang kasuko sa Dios
anaa diha kanilang tanan kinsa
nagkatigum sa pagpakig-away
batok kanila.
19 Ug ako, si Nephi, nakakita

nga ang mga Hentil nga naka-
lingkawas gikan sa pagkabihag

analuwas pinaagi sa gahum sa
Dios gikan sa mga kamot sa ta-
nang uban nga mga kanasuran.

20 Ug nahinabo nga ako, si
Nephi, nakakita nga sila mius-
wag diha sa yuta; ug ako naka-
kita og usa ka abasahon, ug kini
gidala taliwala kanila.

21 Ug ang anghel miingon nga-
ri kanako: Nasayud ba ikaw sa
kahulugan niana nga basahon?

22 Ug ako miingon ngadto ka-
niya: Ako wala masayud.

23 Ug siya miingon: Tan-awa
nagagikan kini sa ba-ba sa usa
ka Judeo. Ug ako, si Nephi, na-
kakita niini; ug siya miingon
ngari kanako: Ang abasahon
nga ikaw nakakita mao ang usa
ka btalaan sa mga cJudeo, diin
naglangkob sa mga pakigsaad
sa Ginoo, diin siya mihimo
ngadto sa balay ni Israel; ug
naglangkob usab kini sa dag-
han nga mga panagna sa bala-
an nga mga propeta; ug kini
usa ka talaan nga sama ngadto
sa mga kinulit nga anaa sa mga
dpalid nga tumbaga, apan dili
kaayo daghan; bisan pa niana,
sila naglangkob sa mga pakig-
saad sa Ginoo, diin siya mihi-
mo ngadto sa balay ni Israel;
busa, sila mahinungdanon kaa-
yo ngadto sa mga Hentil.

24 Ug ang anghel sa Ginoo mi-
ingon ngari kanako: Ikaw na-
kakita nga ang basahon naga-

14a 2 Ne. 1:11;
Morm. 5:19–20.

b gk Gisaad nga Yuta.
c 1 Ne. 22:7–8.

gk Israel—Ang
pagkatibulaag
sa Israel.

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

16a D&P 101:80.
19a 2 Ne. 10:10–14;

3 Ne. 21:4;
Ether 2:12.

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

2 Ne. 29:4–12.
b gk Kasulatan, Mga.
c 2 Ne. 3:12.
d 1 Ne. 5:10–13.
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gikan sa ba-ba sa usa ka Judeo;
ug kon kini nagagikan sa ba-ba
sa usa ka Judeo kini naglangkob
sa kahingpitan sa ebanghelyo
sa Ginoo, kang kinsa ang napu-
log duha ka mga apostoles nag-
pamatuod; ug sila nagpamatu-
od sumala sa kamatuoran nga
anaa sa Kordero sa Dios.
25 Busa, kini nga mga butang

modangat gikan sa mga aJudeo
diha sa kaputli ngadto sa mga
bHentil, sumala sa kamatuoran
nga anaa sa Dios.
26 Ug human sila mopahilayo

pinaagi sa kamot sa napulog
duha ka mga apostoles sa Kor-
dero, gikan sa mga Judeo angad-
to sa mga Hentil, ikaw maka-
kita sa pagkatukod niana nga
bgamhanan ug salawayon nga
csimbahan, diin mao ang labing
salawayon sa tanan nga mga
simbahan; kay tan-awa, sila dmi-
kuha gikan sa ebanghelyo sa
Kordero og daghan nga mga ba-
hin nga eyano ug labing bililhon;
ug daghan usab nga mga pakig-
saad sa Ginoo nga sila mikuha.
27 Ug ang tanan niini sila mi-

buhat aron sila unta makatuis
sa mga matarung nga mga pa-
maagi sa Ginoo, nga sila unta
makabuta sa mga mata ug ma-
kapatig-a sa mga kasingkasing
sa mga katawhan.
28 Busa, ikaw nakakita nga

human ang basahon midangat
diha sa mga kamot niana nga

gamhanan ug salawayon nga
simbahan, nga adunay daghan
nga yano ug mga bililhon nga
mga butang nga gikuha gikan
sa basahon, diin mao ang basa-
hon sa Kordero sa Dios.

29 Ug human kini nga mga ya-
no ug mga bililhon nga mga
butang makuha kini modangat
ngadto sa tanan nga mga kana-
suran sa mga Hentil; ug human
kini modangat ngadto sa tanan
nga mga kanasuran sa mga
Hentil, oo, gani tabok sa dag-
han nga mga katubigan diin
ikaw nakakita sa mga Hentil
nga nakalingkawas gikan sa
pagkabihag, ikaw makakita—
tungod sa daghan nga mga ya-
no ug bililhon nga mga butang
diin gikuha gikan sa basahon,
diin mga yano ngadto sa pag-
sabut sa mga katawhan, suma-
la sa ka yano nga anaa sa Korde-
ro sa Dios—tungod niini nga
mga butang nga gikuha gikan
sa ebanghelyo sa Kordero, hi-
labihan ka daghan kaayo ang
mapandol, oo, hangtud nga si
Satanas adunay dako nga ga-
hum ibabaw kanila.

30 Bisan pa niana, ikaw naka-
kita nga ang mga Hentil kinsa
nakalingkawas gikan sa pag-
kabihag, ug gibayaw pinaagi
sa gahum sa Dios labaw sa ta-
nan nga mga kanasuran, diha
sa ibabaw sa yuta nga pinili
labaw sa uban nga mga yuta,

25a 2 Ne. 29:4–6;
D&P 3:16.
gk Judeo, Mga.

b gk Hentil, Mga.
26a Mat. 21:43.

b 1 Ne. 13:4–6;

14:3, 9–17.
c gk Hingpit nga

Pagbiya—Hingpit
nga pagbiya sa
unang simbahan
nga kristyano.

d Morm. 8:33;
Moises 1:41.

e 1 Ne. 14:20–26;
A sa HP 1:8.
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diin mao ang yuta nga ang Gi-
noong Dios nakigsaad uban sa
imong amahan nga ang iyang
binhi makaangkon sa ayuta nga
ilang kabilin; busa, ikaw naka-
kita nga ang Ginoong Dios dili
motugot nga ang mga Hentil
molaglag sa hingpit sa bnasagol
sa imong binhi, diha taliwala
sa imong mga igsoon.
31 Ni siya motugot nga ang

mga Hentil amolaglag sa binhi
sa imong mga igsoon.
32 Ni ang Ginoong Dios mo-

tugot nga ang mga Hentil mag-
pabilin hangtud sa hangtud
niana nga makahahadlok nga
kahimtang sa pagkabuta, diin
ikaw nakakita nga sila anaa ni-
ana nga kahimtang, tungod sa
yano ug bililhon nga mga ba-
hin sa ebanghelyo sa Kordero
nga gitipigan nianang asalawa-
yon nga simbahan, kansang
pagkatukod ikaw nakakita.
33 Busa miingon ang Kordero

sa Dios: Ako magmaloloy-on
ngadto sa mga Hentil, ngadto
sa pagduaw sa salin sa balay ni
Israel sa dako nga paghukom.
34 Ug nahinabo nga ang anghel

sa Ginoo namulong ngari ka-
nako, nag-ingon: Tan-awa, mii-
ngon ang Kordero sa Dios, hu-
man Ako moduaw sa asalin sa
balay ni Israel—ug kining sa-
lin kang kinsa Ako namulong
mao ang binhi sa imong ama-

han—busa, human Ako modu-
aw kanila diha sa paghukom,
ug paghampak kanila pinaagi
sa kamot sa mga Hentil, ug hu-
man ang mga Hentil bmapan-
dol sa hilabihan, tungod sa la-
bing yano ug bililhon nga mga
bahin sa cebanghelyo sa Korde-
ro nga gitago nianang salawa-
yon nga simbahan, diin mao
ang inahan sa mga babaye nga
nagbaligya sa ilang dungog, mi-
ingon ang Kordero—Ako mag-
maloloy-on sa mga Hentil nia-
na nga adlaw, hangtud nga
Ako dmodala ngadto kanila, sa
akong kaugalingon nga gahum,
daghan sa akong ebanghelyo,
diin yano ug bililhon, miingon
ang Kordero.

35 Kay, tan-awa, miingon ang
Kordero: Ako magpakita ngad-
to sa imong mga binhi, nga si-
la mosulat sa daghan nga mga
butang diin Ako mangalagad
ngadto kanila, diin yano ug
bililhon; ug human ang imong
mga binhi pagalaglagon, ug mo-
kunhod tungod sa pagkawalay
pagtuo, ug usab ang binhi sa
imong mga igsoon, tan-awa,
akini nga mga butang pagata-
goan, modangat ngadto sa mga
Hentil, pinaagi sa gasa ug ga-
hum sa Kordero.

36 Ug diha kanila mahisu-
lat ang akong aebanghelyo, mi-
ingon ang Kordero, ug ang

30a gk Gisaad nga Yuta.
b Alma 45:10–14.

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

32a gk Yawa—Ang
simbahan sa yawa.

34a gk Jose, Anak nga
lalaki ni Jacob.

b 1 Ne. 14:1–3;
2 Ne. 26:20.

c gk Ebanghelyo.

d D&P 10:62.
gk Pagpahiuli sa
Ebanghelyo.

35a 2 Ne. 27:6; 29:1–2.
gk Basahon ni
Mormon.

36a 3 Ne. 27:13–21.
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akong blig-on nga sukaranan
ug ang akong kaluwasan.
37 Ug abulahan sila kinsa mani-

nguha sa pagpatunhay sa akong
bZion niana nga adlaw, kay sila
makabaton sa cgasa ug gahum
sa Espiritu Santo; ug kon sila
dmolahutay ngadto sa katapu-
san sila pagabayawon sa kata-
pusan nga adlaw, ug maluwas
diha sa walay katapusan nga
egingharian sa Kordero; ug si
kinsa ang fmagmantala sa ka-
linaw, oo, mga balita sa dako
nga hingpit nga kalipay, pag-
kaanindot unya kanila diha sa
mga kabukiran.
38 Ug nahinabo nga ako naka-

kita sa salin sa binhi sa akong
mga igsoon, ug usab ang abasa-
hon sa Kordero sa Dios, nga
migula gikan sa ba-ba sa Judeo,
nga kini mitungha gikan sa
mga Hentil bngadto sa salin sa
binhi sa akong mga igsoon.
39 Ug human kini motungha

ngadto kanila ako nakakita og
lain nga mga abasahon, nga
mitungha pinaagi sa gahum
sa Kordero , g ikan sa mga
Hentil ngadto kanila, ngadto
sa bpagkakabig sa mga Hentil
ug sa salin sa binhi sa akong
mga igsoon, ug ngadto usab
sa mga Judeo kinsa nagkatibu-

laag diha sa ibabaw sa tibuok
yuta, nga ang mga talaan sa
mga propeta ug sa napulog
duha ka mga aposto les sa
Kordero ctinuod.
40 Ug ang anghel namulong

ngari kanako, nag-ingon: Kini
nga akatapusan nga mga talaan,
diin ikaw nakakita taliwala sa
mga Hentil, bmotukod sa ka-
matuoran sa cnahauna, nga ila
sa napulog duha ka mga apos-
toles sa Kordero, ug motug-an
sa yano ug bililhon nga mga
butang nga gikuha gikan kani-
la; ug motug-an ngadto sa tanan
nga mga kaliwatan, mga pinu-
longan, ug mga katawhan, nga
ang Kordero sa Dios mao ang
Anak sa Amahan sa Kahangtu-
ran, ug ang dManluluwas sa ka-
libutan; ug nga ang tanan nga
mga tawo kinahanglan gayud
nga moduol ngadto kaniya, o
sila dili maluwas.

41 Ug sila kinahanglan gayud
moduol sumala sa mga pulong
nga matukod pinaagi sa ba-ba
sa Kordero; ug ang mga pulong
sa Kordero pagahimoon nga
mahibaloan diha sa mga talaan
sa imong binhi, ingon man usab
diha sa mga talaan sa napulog
duha ka mga apostoles sa Kor-
dero; busa silang duha paga-

36b Hel. 5:12;
3 Ne. 11:38–39.
gk Lig-on nga
Sukaranan.

37a D&P 21:9.
b gk Zion.
c gk Gasa sa Espiritu

Santo.
d 3 Ne. 27:16.

gk Lahutay.
e gk Celestial nga

Himaya.

f Isa. 52:7;
Mosiah 15:14–18;
3 Ne. 20:40.

38a 1 Ne. 13:23;
2 Ne. 29:4–6.

b Morm. 5:15.
39a gk Kasulatan, Mga—

Mga kasulatan
nga gitagna nga
moabut.

b Ezeq. 37:15–20;
2 Ne. 3:11–12.

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

gk Basahon ni
Mormon.

b Morm. 7:8–9.
c gk Biblia.
d Tan-awa sa ulohan

nga pahina sa
Basahon ni Mormon.
Moises 1:6.
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tukuron ingon nga ausa; kay
adunay busa ka Dios ug usa ka
cMagbalantay sa tibuok yuta.
42 Ug moabut ang panahon

nga siya mopakita sa iyang ka-
ugalingon ngadto sa tanan nga
mga kanasuran, ngadto sa mga
aJudeo ug ngadto usab sa mga
Hentil; ug human siya mopaki-
ta sa iyang kaugalingon ngadto
sa mga Judeo ug ngadto usab sa
mga Hentil, dayon siya mopaki-
ta sa iyang kaugalingon ngadto
sa mga Hentil ug ngadto usab
sa mga Judeo, ug ang bmaulahi
mao ang mauna, ug ang cmau-
na mao ang maulahi.

KAPITULO 14

Usa ka anghel misulti kang Nephi
sa mga panalangin ug sa mga
tunglo nga modangat diha sa mga
Hentil—Adunay duha lamang ka
mga simbahan: ang Simbahan sa
Kordero sa Dios ug ang simbahan
sa yawa — Ang mga Santos sa
Dios sa tanan nga mga kanasuran
gipanggukod pinaagi sa dako ug
salawayon nga simbahan — Ang
Apostol Juan mosulat mahitungod
sa katapusan sa kalibutan. Mga
600–592 b.c.

Ug mahinabo, nga kon ang mga
aHentil mopatalinghug ngadto

sa Kordero sa Dios niana nga
adlaw nga siya magpakita sa
iyang kaugalingon ngadto ka-
nila diha sa pulong, ug usab di-
ha sa bgahum, sa pagkatinuod,
ngadto sa pagkakuha sa ilang
mga cbabag—
2 Ug dili magpatig-a sa ilang

mga kasingkasing batok sa Kor-
dero sa Dios, sila pagaiphon ta-
liwala sa binhi sa imong ama-
han; oo, sila apagaiphon diha
sa balay ni Israel; ug mahimo
sila nga usa ka bbulahan nga
mga katawhan diha sa gisaad
nga yuta hangtud sa hangtud;
sila dili na mahimo nga mga bi-
hag; ug ang balay ni Israel dili
na gayud pagalibugon.

3 Ug kanang dako nga aga-
hong, diin gikalot alang kanila
nianang gamhanan ug salawa-
yon nga simbahan, diin gitu-
kod sa yawa ug sa iyang mga
anak, nga siya unta modala sa
kalag sa mga tawo ngadto sa
impyerno — oo, kanang dako
nga gahong nga gikalot alang
sa kalaglagan sa mga tawo ma-
puno niadto kinsa nagkalot nii-
ni, ngadto sa ilang hingpit nga
kalaglagan, miingon ang Korde-
ro sa Dios; dili ang kalaglagan sa
kalag, apan sa pagtambug niini
ngadto niana nga bimpyerno di-
in walay katapusan.

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

Juan 17:21–23;
2 Ne. 31:21.

c gk Maayong
Magbalantay.

42a D&P 90:8–9;
107:33; 112:4.

b Jacob 5:63.
c Luc. 13:30;

1 Ne. 15:13–20.
14 1a 3 Ne. 16:6–13.

gk Hentil, Mga.
b 1 Tes. 1:5;

1 Ne. 14:14;
Jacob 6:2–3.

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

2a Gal. 3:7, 29;

2 Ne. 10:18–19;
3 Ne. 16:13; 21:6, 22;
Abr. 2:9–11.

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

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

b gk Impyerno;
Panghimaraut.
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4 Kay tan-awa, kini sumala sa
pagbihag sa yawa, ug usab su-
mala sa kaangayan sa Dios, diha
sa tanan niadto kinsa nagbuhat
sa pagkadautan ug pagkasala-
wayon sa iyang atubangan.
5 Ug nahinabo nga ang anghel

namulong ngari kanako, Ne-
phi, nag-ingon: Ikaw nakakita
nga kon ang mga Hentil mag-
hinulsol kini maayo alang ka-
nila; ug ikaw usab nasayud ma-
hitungod sa mga pakigsaad sa
Ginoo ngadto sa balay ni Israel;
ug ikaw usab nakadungog nga
kinsa kadto nga dili amaghinul-
sol kinahanglan mamatay.
6 Busa, aalaot ngadto sa mga

Hentil, kon kini mao nga sila
magpatig-a sa ilang mga kasing-
kasing batok sa Kordero sa Dios.
7 Kay ang panahon moabut,

miingon ang Kordero sa Dios,
nga Ako mobuhat og usa ka ma-
hinungdanon ug akahibulongan
nga buhat diha sa mga kataw-
han; usa ka buhat nga walay
katapusan, bisan sa unsa nga
paagi—bisan sa pagkabig ka-
nila ngadto sa kalinaw ug bki-
nabuhi nga dayon, o ngadto
sa pagtugyan kanila tungod
sa pagkatig-a sa ilang mga ka-
singkasing ug pagkabuta sa
ilang mga salabutan ngadto sa
ilang pagkadala ubos sa pag-
kabihag, ug usab ngadto sa ka-
laglagan, nga lawasnon ug es-

pirituhanon, sumala ngadto sa
cpagbihag sa yawa, diin Ako na-
mulong.

8 Ug nahinabo nga human ang
anghel nakapamulong niini nga
mga pulong, siya miingon ngari
kanako: Nahinumdom ba ikaw
sa mga apakigsaad sa Amahan
ngadto sa balay ni Israel? Ako
miingon ngadto kaniya, Oo.

9 Ug nahinabo nga siya mii-
ngon ngari kanako: Tan-awa, ug
sud-onga kanang gamhanan ug
salawayon nga simbahan, diin
mao ang inahan sa mga pagka-
salawayon, kansang magtutu-
kod mao ang ayawa.

10 Ug siya miingon ngari ka-
nako: Tan-awa adunay aduha
lamang ka mga simbahan; ang
usa mao ang simbahan sa Kor-
dero sa Dios, ug ang blain mao
ang simbahan sa yawa; busa,
kinsa kadto nga wala mahisa-
kop sa simbahan sa Kordero sa
Dios nahisakop niana nga gam-
hanan nga simbahan, diin mao
ang inahan sa mga pagkasala-
wayon; ug siya mao ang cnag-
baligya sa iyang dungog sa tibu-
ok yuta.

11 Ug nahinabo nga ako mitan-
aw ug nakakita sa nagbaligya sa
iyang dungog sa tibuok yuta, ug
siya naglingkod diha sa daghan
nga mga akatubigan; ug bsiya
adunay kamandoan ibabaw sa
tibuok yuta, taliwala sa tanan

5a gk Hinulsol,
Paghinulsol.

6a 2 Ne. 28:32.
7a Isa. 29:14; 1 Ne. 22:8;

2 Ne. 27:26; 29:1–2;
D&P 4:1.
gk Pagpahiuli sa
Ebanghelyo.

b gk Kinabuhi nga
Dayon.

c 2 Ne. 2:26–29;
Alma 12:9–11.

8a gk Pakigsaad sama
kang Abraham.

9a 1 Ne. 15:35;
D&P 1:35.

gk Yawa.
10a 1 Ne. 22:23.

b 1 Ne. 13:4–6, 26.
c Pin. 17:5, 15;

2 Ne. 10:16.
11a Jer. 51:13;

Pin. 17:15.
b D&P 35:11.
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nga mga kanasuran, mga kali-
watan, mga pinulongan, ug mga
katawhan.
12 Ug nahinabo nga ako naka-

kita sa simbahan sa Kordero sa
Dios, ug ang iyang gidaghanon
adiyutay ra, tungod sa mga pag-
kadautan ug mga pagkasala-
wayon nianang nagbaligya sa
iyang dungog kinsa naglingkod
diha sa daghan nga mga katubi-
gan; bisan pa niana, ako nakaki-
ta nga ang simbahan sa Korde-
ro, kinsa mao ang mga Santos
sa Dios, diha usab sa ibabaw sa
btibuok yuta; ug ang ilang mga
kamandoan diha sa ibabaw sa
yuta gamay ra, tungod sa pag-
kadautan nianang gamhanan
nga nagbaligya sa iyang dungog
kinsa ako nakakita.
13 Ug nahinabo nga ako na-

kakita nga ang gamhanan nga
inahan sa mga pagkasalawa-
yon mitigum og pundok sa mga
katawhan diha sa tibuok yuta,
taliwala sa tanan nga mga ka-
nasuran sa mga Hentil, sa apag-
pakig-away batok sa Kordero
sa Dios.
14 Ug nahinabo nga ako, si Ne-

phi, nakakita sa gahum sa Kor-
dero sa Dios, nga kini mikunsad
diha sa mga Santos sa simbahan
sa Kordero, ug diha sa mga ka-
tawhan sa pakigsaad sa Ginoo,
kinsa nagkatibulaag diha sa iba-
baw sa tibuok yuta; ug sila gi-

sangkapan sa katarung ug uban
sa agahum sa Dios sa dako nga
himaya.

15 Ug nahinabo nga ako na-
kakita nga ang kasuko sa Dios
diha agibu-bu niana nga gam-
hanan ug salawayon nga sim-
bahan, hangtud nga dihay mga
gubat ug mga hungihong sa
mga gubat taliwala sa tanan nga
mga bkanasuran ug mga kaliwa-
tan sa yuta.

16 Sa diha nga nagsugod na
ang mga agubat ug mga hungi-
hong sa mga gubat taliwala sa
tanan nga mga kanasuran diin
gipanag-iya ngadto sa inahan
sa mga pagkasalawayon, ang
anghel namulong ngari kanako,
nag-ingon: Tan-awa, ang kasu-
ko sa Dios anaa diha sa inahan
sa mga babaye nga nagbaligya
sa dungog; ug tan-awa, ikaw na-
kakita sa tanan niini nga mga
butang—

17 Ug kon moabut ang aadlaw
nga ang bkasuko sa Dios ibu-bu
diha sa inahan sa mga babaye
nga nagbaligya sa dungog, diin
mao ang gamhanan ug salawa-
yon nga simbahan sa tanan nga
yuta, kansang magtutukod mao
ang yawa, dayon, niana nga
adlaw, ang cbuhat sa Amahan
pagasugdan, sa pag-andam sa
agianan alang sa katumanan sa
iyang mga dpakigsaad, diin siya
mihimo ngadto sa iyang mga

12a Mat. 7:14;
3 Ne. 14:14;
D&P 138:26.

b D&P 90:11.
13a Pin. 17:1–6; 18:24;

1 Ne. 13:5;
D&P 123:7–8.

14a Jacob 6:2;

D&P 38:32–38.
15a D&P 1:13–14.

b Mar. 13:8;
D&P 87:6.

16a 1 Ne. 22:13–14;
Morm. 8:30.

17a gk Katapusang mga
Adlaw, Ulahing mga

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

gk Pagpahiuli sa
Ebanghelyo.

d Morm. 8:21, 41.
gk Pakigsaad sama
kang Abraham.
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katawhan kinsa mga sakop sa
balay ni Israel.
18 Ug nahinabo nga ang anghel

namulong ngari kanako, nag-
ingon: Tan-awa!
19 Ug ako mitan-aw ug nakaki-

ta sa usa ka tawo, ug siya nag-
sul-ob og saput nga puti.
20 Ug ang anghel miingon nga-

ri kanako: Tan-awa ang ausa sa
napulog duha ka mga aposto-
les sa Kordero.
21 Tan-awa, siya makakita

ug mosulat sa nahibilin niini
nga mga butang; oo, ug daghan
usab nga mga butang nga nahi-
nabo na.
22 Ug siya usab mosulat ma-

hitungod sa katapusan sa kali-
butan.
23 Busa, ang mga butang diin

siya mosulat makiangayon ug
tinuod; ug tan-awa sila nahisu-
lat diha sa abasahon diin ikaw
nakakita nga nagagikan sa ba-ba
sa Judeo; ug niana nga panahon
nga sila mogula gikan sa ba-ba
sa Judeo, o, niana nga panahon
nga ang basahon mogula gikan
sa ba-ba sa Judeo, ang mga bu-
tang diin nahisulat mga yano
ug putli, ug labing bbililhon ug
sayon ngadto sa panabut sa ta-
nan nga mga tawo.
24 Ug tan-awa, ang mga bu-

tang nga isulat niini nga aapos-
tol sa Kordero mao ang daghan
nga mga butang diin ikaw na-
kakita; ug tan-awa, ang mahi-
bilin ikaw makakita.

25 Apan ang mga butang di-
in ikaw makakita human niini
ikaw dili mosulat; kay ang Gi-
noong Dios mi-orden sa apos-
tol sa Kordero sa Dios nga siya
gayud ang amosulat kanila.

26 Ug ang uban usab kinsa
mao, ngadto kanila siya mipaki-
ta sa tanan nga mga butang, ug
sila misulat kanila; ug sila agisil-
yohan aron nga motungha diha
sa ilang kaputli, sumala ngadto
sa kamatuoran diin anaa sa Kor-
dero, diha sa kaugalingon nga
tukma nga panahon sa Ginoo,
ngadto sa balay ni Israel.

27 Ug ako, si Nephi, nakadu-
ngog ug nagpamatuod, nga ang
ngalan sa apostol sa Kordero
mao si aJuan, sumala sa pulong
sa anghel.

28 Ug tan-awa, ako, si Nephi,
gidid-an nga ako mosulat sa na-
hibilin nga mga butang diin ako
nakakita ug nakadungog; busa
ang mga butang diin ako misu-
lat igo na alang kanako; ug ako
misulat apan sa usa ka diyutay
lamang nga bahin sa mga bu-
tang diin ako nakakita.

29 Ug ako mopamatuod nga
ako nakakita sa mga butang diin
ang akong aamahan nakakita,
ug ang anghel sa Ginoo mao ang
mipahibalo kanila ngari kanako.

30 Ug karon ako mohimo ug
pagtapos sa pagpamulong ma-
hitungod sa mga butang diin
ako nakakita samtang ako na-
dala sa layo diha sa espiritu; ug

20a Pin. 1:1–3;
1 Ne. 14:27.

23a 1 Ne. 13:20–24;
Morm. 8:33.

b 1 Ne. 13:28–32.

24a Ether 4:16.
25a Juan 20:30–31;

Pin. 1:19.
26a 2 Ne. 27:6–23;

Ether 3:21–27; 4:4–7;

D&P 35:18;
JS—K 1:65.

27a Pin. 1:1–3.
29a 1 Ne. 8.



43 1 Nephi 15:1–10

kon ang tanan nga mga butang
diin ako nakakita wala masulat,
ang mga butang diin ako misu-
lat mga atinuod. Ug sa ingon ki-
ni mao. Amen.

KAPITULO 15

Ang binhi ni Lehi makadawat sa
ebanghelyo gikan sa mga Hentil sa
ulahing mga adlaw—Ang pagka-
pundok sa Israel nahisama ngadto
sa kahoy nga oliba kansang kinai-
yanhon nga mga sanga ibalik pag-
sumbak—Si Nephi mihubad sa pa-
nan-awon sa kahoy sa kinabuhi ug
namulong sa kaangayan sa Dios sa
pagbahin sa mga dautan gikan sa
mga matarung. Mga 600–592 b.c.

Ug nahinabo nga human ako,
si Nephi, nadala pinaagi sa es-
piritu, ug nakakita sa tanan nii-
ni nga mga butang, ako mibalik
ngadto sa tolda sa akong ama-
han.
2 Ug nahinabo nga ako naka-

kita sa akong igsoon nga mga
lalaki, ug sila naglalis sa usag
usa mahitungod sa mga butang
diin gipamulong sa akong ama-
han ngadto kanila.
3 Kay siya sa pagkatinuod

namulong sa daghan nga ma-
hinungdanon nga mga butang
ngadto kanila, diin malisud nga
amasabtan, gawas kon ang usa
ka tawo kinahanglan manguta-
na sa Ginoo; ug sila ingon nga
tig-a og mga kasingkasing, busa
sila wala mosalig ngadto sa Gi-

noo nga unta mao ang ilang
angay nga buhaton.

4 Ug karon ako, si Nephi, na-
guol tungod sa ka tig-a sa ilang
mga kasingkasing, ug usab, tu-
ngod sa mga butang diin ako
nakakita, ug nasayud nga sila
dili gayud kalikayan nga mahi-
nabo tungod sa hilabihan nga
kadautan sa mga katawhan.

5 Ug nahinabo nga ako gidaug
tungod sa akong mga akasakit,
kay ako nagtuo nga ang akong
mga kasakit mabug-at labaw sa
tanan, tungod sa bkalaglagan sa
akong mga katawhan, kay ako
nakakita sa ilang pagkapukan.

6 Ug nahinabo nga human ako
makadawat sa akalig-on ako na-
mulong ngadto sa akong mga
igsoon, nagtinguha nga masa-
yud gikan kanila sa hinungdan
sa ilang mga panaglalis.

7 Ug sila miingon: Tan-awa,
kami dili makasabut sa mga pu-
long diin gipamulong sa atong
amahan mahitungod sa kinai-
yanhon nga mga sanga sa kahoy
nga oliba, ug usab mahitungod
sa mga Hentil.

8 Ug ako miingon ngadto ka-
nila: aNangutana na ba kamo sa
Ginoo?

9 Ug sila miingon ngari kana-
ko: Kami wala; kay ang Ginoo
wala magtug-an sa ingon nga
butang nga mahibaloan ngari
kanamo.

10 Tan-awa, ako miingon ngad-
to kanila: Ngano nga kamo wa-
la maghupot sa mga sugo sa

30a 2 Ne. 33:10–14.
15 3a 1 Cor. 2:10–12;

Alma 12:9–11.
5a gk Kalisdanan.

b Enos 1:13;
Morm. 6:1.

6a Moises 1:10;
JS—K 1:20, 48.

8a Mosiah 26:13;
Alma 40:3.
gk Pag-ampo.
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Ginoo? Ngano kini nga kamo
malaglag, tungod ba sa akatig-a
sa inyong mga kasingkasing?
11 Wala ba kamo mahinum-

dom sa mga butang diin gisulti
sa Ginoo?—Kon dili kamo mo-
patig-a sa inyong mga kasing-
kasing, ug amangayo kanako pi-
naagi sa hugot nga pagtuo, mo-
tuo nga kamo makadawat, uban
sa kakugi sa paghupot sa akong
mga sugo, sa pagkatinuod kini
nga mga butang ipahibalo ngan-
ha kaninyo.
12 Tan-awa, ako moingon ngan-

ha kaninyo, nga ang balay ni Is-
rael gitandi ngadto sa usa ka ka-
hoy nga oliba, pinaagi sa Espi-
ritu sa Ginoo nga diha sa atong
amahan; ug tan-awa wala ba
kita mahimulag gikan sa balay
ni Israel, ug dili ba kita usa ka
asanga sa balay ni Israel?
13 Ug karon, ang butang nga

gipasabut sa atong amahan ma-
hitungod sa pagsumbak sa kina-
iyanhon nga mga sanga pinaagi
sa kahingpitan sa mga Hentil,
mao, nga sa ulahing mga adlaw,
kon ang atong binhi amokunhod
tungod sa pagkawalay pagtuo,
oo, sulod sa daghan nga mga
katuigan, ug daghan nga mga
kaliwatan human ang bMesiyas
ipakita diha sa lawas ngadto sa

mga katawhan, unya ang ka-
hingpitan sa cebanghelyo sa Me-
siyas moabut ngadto sa mga
Hentil, ug gikan sa mga dHentil
ngadto sa salin sa atong mga
binhi—

14 Ug niana nga adlaw ang
mga salin sa atong abinhi masa-
yud nga sila mga sakop sa balay
ni Israel, ug nga sila mao ang
mga katawhan sa bpakigsaad
sa Ginoo; ug unya sila masa-
yud ug moabut sa ckasayuran
sa ilang mga katigulangan, ug
usab sa kasayuran sa ebanghel-
yo sa ilang Manunubos, diin
gipangalagad ngadto sa ilang
mga amahan pinaagi kaniya;
busa, sila moabut sa kasayuran
sa ilang Manunubos ug ang
mga katuyoan sa iyang doktri-
na, nga sila masayud unsaon
pagdangop ngadto kaniya ug
maluwas.

15 Ug unya niana nga adlaw
dili ba sila malipay ug mohatag
og pagdayeg ngadto sa ilang
walay katapusan nga Dios, ang
ilang alig-on nga sukaranan ug
ang ilang kaluwasan? Oo, nia-
na nga adlaw, dili ba sila maka-
dawat og kalig-on ug kabaskog
gikan sa tinuod nga bubas? Oo,
dili ba sila moduol ngadto sa ti-
nuod nga panon sa Dios?

10a gk Hingpit nga
Pagbiya.

11a San. 1:5–6;
Enos 1:15;
Moro. 7:26;
D&P 18:18.
gk Pangayo.

12a Gen. 49:22–26;
1 Ne. 10:12–14; 19:24.
gk Lehi, Amahan
ni Nephi.

13a 1 Ne. 12:22–23;
2 Ne. 26:15.

b gk Mesiyas.
c gk Ebanghelyo.
d 1 Ne. 13:42; 22:5–10;

D&P 14:10.
gk Hentil, Mga.

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

b gk Pakigsaad sama
kang Abraham.

c 2 Ne. 3:12; 30:5;
Morm. 7:1, 9–10;
D&P 3:16–20.
Tan-awa usab sa
ulohan nga pahina
sa Basahon ni
Mormon.

15a gk Lig-on nga
Sukaranan.

b Gen. 49:11;
Juan 15:1.
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16 Tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo, Oo; sila paga-
hinumduman pag-usab taliwala
sa balay ni Israel; sila aisumbak
pagbalik, ingon nga usa ka ki-
naiyanhon nga sanga sa kahoy
nga oliba, ngadto sa tinuod nga
kahoy nga oliba.
17 Ug kini mao unsa ang gipa-

sabut sa atong amahan; ug siya
mipasabut nga kini dili mahi-
nabo hangtud human sila pa-
gatibulaaga sa mga Hentil; ug
siya mipasabut nga kini moa-
but pinaagi sa mga Hentil, nga
ang Ginoo mahimo nga mo-
pakita sa iyang gahum ngadto
sa mga Hentil, tungod sa mao
nga hinungdan nga siya aisa-
likway sa mga Judeo, o sa balay
ni Israel.
18 Busa, ang atong amahan

wala mamulong sa atong binhi
lamang, apan ngadto usab sa
tanan nga balay ni Israel, nag-
tudlo sa pakigsaad diin kina-
hanglan matuman sa ulahing
mga adlaw; diin nga pakigsa-
ad gihimo sa Ginoo ngadto sa
atong amahan nga si Abraham,
nag-ingon: Sa imong mga abinhi
ang tanan nga mga kaliwatan
sa yuta mapanalanginan.
19 Ug nahinabo nga ako, si Ne-

phi, namulong og daghan ngad-
to kanila mahitungod niini nga
mga butang; oo, ako namulong
ngadto kanila mahitungod sa

apagpahiuli sa mga Judeo diha
sa ulahing mga adlaw.

20 Ug ako mibalik og saysay
ngadto kanila sa mga pulong ni
aIsaias, kinsa namulong mahi-
tungod sa pagpahiuli sa mga
Judeo, o sa balay ni Israel; ug
human sila ipahiuli dili na si-
la pagalibugon, ni sila pagati-
bulaagon pag-usab. Ug nahina-
bo nga ako namulong og daghan
nga mga pulong ngadto sa
akong mga igsoon, nga sila
nahupay ug bnagpaubos sa atu-
bangan sa Ginoo.

21 Ug nahinabo nga sila namu-
long ngari kanako pag-usab,
nag-ingon: Unsa ang gipasabut
nianang butang nga nakita sa
atong amahan sa usa ka damgo?
Unsa ang gipasabut niana nga
akahoy diin siya nakakita?
22 Ug ako miingon ngadto ka-

nila: Usa kadto ka simbolo sa
akahoy sa kinabuhi.
23 Ug miingon sila ngari ka-

nako: Unsa ang gipasabut sa
agunitanan nga puthaw diin na-
kita sa atong amahan, nga nag-
paingon sa kahoy?

24 Ug ako miingon ngadto
kanila nga mao kadto ang apu-
long sa Dios; ug si kinsa kadto
nga mopatalinghug sa pulong
sa Dios, ug hugot nga bmogunit
niini, dili gayud sila malaglag;
ni ang mga cpagtintal ug ang
nagdilaab nga mga dpanâ sa eka-

16a Jacob 5:60–68.
17a gk Paglansang

diha sa krus.
18a Gen. 12:1–3;

Abr. 2:6–11.
19a 1 Ne. 19:15.

gk Israel—Ang
pagpundok sa Israel.

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

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

Moises 3:9.
23a 1 Ne. 8:19–24.
24a gk Pulong sa Dios.

b 1 Ne. 8:30;

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

gk Pagtintal, Tintal.
d Efe. 6:16;

D&P 3:8; 27:17.
e gk Yawa.
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away makabuntog kanila ngad-
to sa pagkabuta, sa pagdala ka-
nila sa kalaglagan.
25 Busa, ako, si Nephi, miaw-

hag kanila sa apagpamati ngad-
to sa pulong sa Ginoo; oo, ako
miawhag kanila uban sa tanan
nga mga umoy sa akong kalag,
ug uban sa tanan nga galam-
han diin ako nakaangkon, nga
sila unta mamati ngadto sa pu-
long sa Dios ug mahinumdom
sa paghupot sa iyang mga sugo
sa kanunay sa tanan nga mga
butang.
26 Ug miingon sila ngari kana-

ko: Unsa ang gipasabut sa asuba
nga may tubig nga nakita sa
atong amahan?
27 Ug ako miingon ngadto ka-

nila nga ang atubig diin nakita
sa akong amahan mao ang bka-
hugaw; ug hilabihan ka linga
sa iyang hunahuna sa uban nga
mga butang nga siya wala ma-
kakita sa kahugaw sa tubig.
28 Ug ako miingon ngadto ka-

nila nga kini usa ka makahahad-
lok nga abung-aw, diin mao ang
nagbulag sa mga dautan gikan
sa kahoy sa kinabuhi, ug usab
gikan sa mga santos sa Dios.
29 Ug ako miingon ngadto

kanila nga kini usa ka simbolo
niana nga makahahadlok nga
aimpyerno, diin giingon kanako
sa anghel nga giandam alang sa
mga dautan.

30 Ug ako miingon ngadto ka-
nila nga ang among amahan na-
kakita usab nga ang akaangayan
sa Dios nagbahin usab sa mga
dautan gikan sa mga matarung;
ug ang kahayag niini sama sa
kahayag sa usa ka nagdilaab
nga kalayo, diin nagsaka ngadto
sa Dios hangtud sa kahangtu-
ran, ug walay katapusan.

31 Ug sila miingon ngari kana-
ko: Nagpasabut ba kini nga bu-
tang mao ang kahasol sa lawas
sa mga adlaw sa apagsulay, o
nagpasabut ba kini nga mao
ang katapusan nga kahimtang
sa kalag human sa bkamatayon
sa temporal nga lawas, o nag-
sulti ba kini sa mga butang diin
mga temporal?

32 Ug nahinabo nga ako mii-
ngon ngadto kanila nga kini usa
ka simbolo sa mga butang nga
temporal ug espirituhanon; kay
ang adlaw moabut nga sila pa-
gahukman sa ilang mga abuhat,
oo, bisan sa mga buhat nga na-
himo sa temporal nga lawas di-
ha sa mga adlaw sa ilang pag-
sulay.

33 Busa, kon sila amamatay
diha sa ilang pagkadautan sila
kinahanglan gayud nga bisalik-
way usab, ingon sa mga butang
nga espirituhanon, diin may ka-
labutan sa pagkamatarung; bu-
sa, sila kinahanglan gayud nga
dad-on sa pagbarug atubangan

25a D&P 11:2; 32:4;
84:43–44.

26a 1 Ne. 8:13.
27a 1 Ne. 12:16.

b gk Hugaw,
Kahugawan.

28a Luc. 16:26;

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

29a gk Impyerno.
30a gk Kaangayan.
31a Alma 12:24; 42:10;

Hel. 13:38.
b Alma 40:6, 11–14.

32a gk Buhat, Mga.
33a Mosiah 15:26;

Moro. 10:26.
b Alma 12:12–16;

40:26.
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sa Dios, sa cpaghukom sa ilang
mga dbuhat; ug kon ang ilang
mga buhat mga ekahugawan si-
la kinahanglan gayud mga ma-
hugaw; ug kon sila mahugaw
kinahanglan gayud nga sila di-
li fmakapuyo sa gingharian sa
Dios; kay kon mao, ang ging-
harian sa Dios kinahanglan ga-
yud nga mahugaw usab.

34 Apan tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo, ang ginghari-
an sa Dios dili amahugaw, ug
walay butang nga mahugaw
nga makasulod sa gingharian
sa Dios; busa kinahanglan ga-
yud nga adunay usa ka dapit sa
kahugaw nga giandam alang
niana nga mahugaw.
35 Ug adunay usa ka dapit nga

giandam, oo, gani kana nga ma-
kahahadlok nga aimpyerno di-
in ako nakapamulong, ug ang
byawa mao ang tig-andam nii-
ni; busa ang katapusan nga ka-
himtang sa mga kalag sa mga
tawo mao ang pagpuyo sa ging-
harian sa Dios, o isalikway tu-
ngod niana nga ckaangayan di-
in ako nakapamulong.
36 Busa, ang mga dautan isa-

likway gikan sa mga matarung,
ug usab gikan niana nga akahoy
sa kinabuhi, kansang bunga la-
bing bililhon ug labing bmada-
nihon labaw sa tanang uban
nga mga bunga; oo, ug kini
mao ang clabing mahinungda-

non sa tanan nga mga dgasa sa
Dios. Ug sa ingon ako namu-
long ngadto sa akong igsoon
nga mga lalaki. Amen.

KAPITULO 16

Ang mga dautan naghunahuna nga
ang kamatuoran malisud — Ang
anak nga mga lalaki ni Lehi na-
ngasawa sa anak nga mga babaye
ni Ishmael—Ang Liahona migiya
sa ilang agianan paingon sa kami-
ngawan—Mga mensahe gikan sa
Ginoo nahisulat sa Liahona matag
karon og unya—Si Ishmael nama-
tay; ang iyang pamilya mibagulbol
tungod sa mga kasakit. Mga 600–
592 b.c.

Ug karon nahinabo nga human
ako, si Nephi, makahimo og pa-
napos sa pakigpulong ngadto sa
akong mga igsoon, tan-awa sila
miingon kanako: Ikaw nagpa-
hayag kanamo og malisud nga
mga butang, labaw kay sa kami
makalahutay.

2 Ug nahinabo nga ako mii-
ngon ngadto kanila nga ako na-
sayud nga ako nakapamulong
og masakit nga mga butang
batok sa mga dautan, sumala
sa kamatuoran; ug sa mga ma-
tarung ako mihatag og kaa-
ngayan, ug mipamatuod nga
sila pagabayawon sa katapu-
sang adlaw; busa, ang mga

33c gk Paghukom, Ang
Katapusan nga.

d 3 Ne. 27:23–27.
e 2 Ne. 9:16;

D&P 88:35.
f Sal. 15:1–5; 24:3–4;

Alma 11:37;
D&P 76:50–70;

Moises 6:57.
34a gk Hugaw,

Kahugawan.
35a 2 Ne. 9:19;

Mosiah 26:27.
gk Impyerno.

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

c gk Kaangayan.
36a Gen. 2:9; 2 Ne. 2:15.

b 1 Ne. 8:10–12;
Alma 32:42.

c D&P 6:13.
d D&P 14:7.

gk Kinabuhi nga
Dayon.
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anakasala naghunahuna nga ang
bkamatuoran malisud, kay kini
cmopasakit kanila ngadto sa
ilang kasingkasing.
3 Ug karon akong igsoon nga

mga lalaki, kon kamo mga ma-
tarung ug andam sa pagpa-
talinghug sa kamatuoran, ug
mosunod ngadto niini, nga
kamo amolakaw nga matarung
atubangan sa Dios, busa kamo
dili magbagulbol tungod sa ka-
matuoran, ug moingon: Ikaw
namulong sa malisud nga mga
butang batok kanamo.
4 Ug nahinabo nga ako, si Ne-

phi, miawhag sa akong igsoon
nga mga lalaki, uban sa tanan
nga kakugi, sa paghupot sa mga
sugo sa Ginoo.
5 Ug nahinabo nga sila anag-

paubos sa ilang kaugalingon sa
atubangan sa Ginoo; nga sa
ingon ako adunay hingpit nga
kalipay ug dako nga paglaum
kanila, nga sila unta mosunod sa
mga dalan sa pagkamatarung.
6 Karon, kining tanan nga

mga butang gikasulti ug nahi-
mo samtang ang akong ama-
han mipuyo sa usa ka tolda di-
ha sa walog diin siya mitawag
og Lemuel.
7 Ug nahinabo nga ako, si

Nephi, mikuha sa usa sa mga
aanak nga babaye ni Ishmael
aron bpangasaw-on; ug usab,
ang akong igsoon nga mga la-
laki mikuha sa anak nga mga

babaye ni Ishmael aron panga-
saw-on; ug mao usab si cZoram
mikuha sa kinamagulangan nga
anak nga babaye ni Ishmael
aron pangasaw-on.

8 Ug sa ingon ang akong ama-
han nakatuman sa tanan nga
mga sugo sa Ginoo diin gihatag
ngadto kaniya. Ug usab, ako, si
Nephi, napanalanginan sa Gi-
noo sa hilabihan.

9 Ug nahinabo nga ang tingog
sa Ginoo namulong ngadto sa
akong amahan sa pagkagabii,
ug misugo kaniya nga sa pag-
kaugma siya kinahanglan mo-
panaw ngadto sa kamingawan.

10 Ug nahinabo nga sa pagba-
ngon sa akong amahan sa pag-
kabuntag, ug miadto sa gang-
haan sa tolda, sa iyang dako
nga kahibulong siya nakakita
diha sa yuta og usa ka mali-
ngin nga abola nga katingala-
han ang pagkahimo; ug kini
usa ka maanindot nga tumba-
ga. Ug sa sulod sa bola may du-
ha ka mga buburan; ug ang usa
nagtudlo sa agianan diin kami
kinahanglan moagi ngadto sa
kamingawan.

11 Ug nahinabo nga kami mi-
pundok sa bisan unsa nga mga
butang nga kami kinahanglan
modala ngadto sa kamingawan,
ug ang tanan nga nahibilin sa
among mga tagana nga gihatag
sa Ginoo kanamo; ug kami mi-
dala sa matag matang sa binhi

16 2a Juan 3:20;
2 Ne. 33:5;
Enos 1:23;
Hel. 14:10.
gk Pagkanakasala.

b Prov. 15:10;
2 Ne. 1:26; 9:40;

Hel. 13:24–26.
c Buh. 5:33;

Mosiah 13:7.
3a D&P 5:21.

gk Lakaw, Lakaw
uban sa Dios.

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

7a 1 Ne. 7:1.
b gk Kaminyoon,

Pagminyo.
c 1 Ne. 4:35;

2 Ne. 5:5–6.
10a Alma 37:38–46.

gk Liahona.



49 1 Nephi 16:12–21

nga kami makahimo sa pagda-
la ngadto sa kamingawan.
12 Ug nahinabo nga kami mi-

dala sa among mga tolda ug mi-
biya paingon sa kamingawan,
tabok sa suba sa Laman.
13 Ug nahinabo nga kami mi-

panaw sulod sa upat ka mga
adlaw, duol sa habagat-haba-
gatan-silangan nga padulnga-
nan, ug kami mitukod sa among
mga tolda pag-usab; ug kami
mitawag sa mao nga dapit og
Shazer.
14 Ug nahinabo nga kami mi-

dala sa among mga gapasan ug
mga panâ, ug miadto sa kami-
ngawan aron sa pagpangayam
og pagkaon alang sa among
mga banay; ug human kami ma-
ngayam og pagkaon kami miba-
lik pag-usab ngadto sa among
mga banay diha sa kaminga-
wan, ngadto sa dapit sa Shazer.
Ug kami mipadayon na usab
paglakaw ngadto sa kaminga-
wan, nagsunod sa mao gihapon
nga padulnganan, nagsubay sa
labing tambok nga bahin sa ka-
mingawan, diin diha sa mga ut-
lanan duol sa aPulang Dagat.

15 Ug nahinabo nga kami mi-
panaw na sulod sa daghan nga
mga adlaw, nangayam og pag-
kaon diha sa among agianan, gi-
namit ang among mga gapasan
ug among mga panâ ug among
mga bato ug among mga sap-
long.
16 Ug kami misunod sa apa-

dulnganan nga gitudlo sa bola,
nga midala kanamo sa labaw

nga tambok nga mga bahin sa
kamingawan.

17 Ug human kami maka-
panaw sulod sa daghan nga
mga adlaw, kami mitukod sa
among mga tolda sulod sa ta-
udtaod nga panahon, nga ka-
mi unta makapahulay pag-usab
sa among mga kaugalingon ug
makakuha og pagkaon alang sa
among mga banay.

18 Ug nahinabo nga samtang
ako, si Nephi, milakaw aron sa
pagpangayam og pagkaon, tan-
awa, ako nabalian sa akong ga-
pasan, diin gihimo sa maanin-
dot nga aasero; ug human ako
mabalian sa akong gapasan, tan-
awa, nasuko ang akong igsoon
nga mga lalaki tungod sa pagka-
wala sa akong gapasan, kay dili
na kami makakuha og pagkaon.

19 Ug nahinabo nga kami mi-
balik nga walay pagkaon ngad-
to sa among mga banay, ug sa
tuman nga kakapoy, tungod sa
ilang pagpanaw, sila nag-antus
sa hilabihan tungod sa pangi-
nahanglan sa pagkaon.

20 Ug nahinabo nga si Laman
ug si Lemuel ug ang anak nga
mga lalaki ni Ishmael misugod
sa hilabihan nga pagbagulbol,
tungod sa ilang mga pag-antus
ug mga kasakit sa kamingawan;
ug mao usab ang akong amahan
misugod sa pagbagulbol batok
sa Ginoo nga iyang Dios; oo, si-
lang tanan nasubo sa hilabihan,
hangtud nga sila nagbagulbol
batok sa Ginoo.

21 Karon nahinabo nga ako,

14a D&P 17:1.
16a 1 Ne. 16:10, 16, 26;

18:12;
Alma 37:38–46.

18a 2 Sam. 22:35.
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si Nephi, ingon nga gisakit sa
akong igsoon nga mga lalaki
tungod sa pagkawala sa akong
gapasan, ug sa ilang mga gapa-
san nga nawad-an sa ilang pag-
kainat-inat, kini misugod sa hi-
labihan kaayo nga kalisud, oo,
hangtud nga kami dili na ma-
kakuha og pagkaon.
22 Ug nahinabo nga ako, si

Nephi, namulong og daghan
ngadto sa akong igsoon nga
mga lalaki, tungod kay sila nag-
patig-a sa ilang mga kasingka-
sing pag-usab, gani ngadto sa
apagmulo batok sa Ginoo nga
ilang Dios.
23 Ug nahinabo nga ako, si

Nephi, mihimo og usa ka gapa-
san gikan sa kahoy, ug usa ka
panâ gikan sa usa ka tul-id nga
sanga; busa, ako misangkap sa
akong kaugalingon uban sa usa
ka gapasan ug panâ, uban sa usa
ka saplong ug mga bato. Ug ako
miingon ngadto sa akong aama-
han: Asa ako mopaingon aron
makakuha og pagkaon?
24 Ug nahinabo nga siya anag-

pakisayud sa Ginoo, kay sila
nagpaubos sa ilang kaugalingon
tungod sa akong mga pulong;
kay ako misulti og daghan nga
mga butang ngadto kanila sa
umoy sa akong kalag.
25 Ug nahinabo nga ang ti-

ngog sa Ginoo miabut ngadto
sa akong amahan; ug siya sa ti-
nuod agipanton tungod sa iyang
pagbagulbol batok sa Ginoo,

hangtud nga siya giganoy ngad-
to ubos sa hilabihan nga kasubo.

26 Ug nahinabo nga ang ti-
ngog sa Ginoo miingon ngadto
kaniya: Tan-aw diha sa bola, ug
tan-awa ang mga butang nga
nahisulat.

27 Ug nahinabo nga sa diha
nga nakita sa akong amahan
ang mga butang nga nahisulat
diha sa bola, siya nahadlok ug
nangurog sa hilabihan, ug usab
ang akong igsoon nga mga la-
laki ug ang anak mga nga lalaki
ni Ishmael ug ang among mga
asawa.

28 Ug nahinabo nga ako, si
Nephi, nakakita sa mga igpu-
punting diin diha sa bola, nga
sila molihok sumala ngadto sa
ahugot nga pagtuo ug kakugi
ug pagtagad diin kami mihatag
ngadto kanila.

29 Ug usab may nahisulat di-
ha kanila nga usa ka bag-o nga
sinulat, diin sayon nga mabasa,
diin mihatag kanamo sa apana-
but mahitungod sa mga pama-
agi sa Ginoo; ug kini gisulat ug
giusab matag karon ug unya,
sumala ngadto sa hugot nga
pagtuo ug kakugi diin kami
mihatag ngadto niini. Ug sa
ingon kami nakakita nga pina-
agi sa bgagmay nga mga paagi
ang Ginoo makapahinabo sa
mahinungdanon nga mga bu-
tang.

30 Ug nahinabo nga ako, si
Nephi, mitungas sa tumoy sa

22a Ex. 16:8; Num. 11:1.
23a Ex. 20:12;

Mosiah 13:20.
24a gk Pag-ampo.
25a Ether 2:14.

gk Pagpanton,
Panton.

28a Alma 37:40.
gk Hugot nga
Pagtuo.

29a gk Panabut.
b 2 Hari 5:13;

San. 3:4;
Alma 37:6–7, 41;
D&P 123:16.
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bukid, sumala sa mga panudlo
nga gihatag sa bola.
31 Ug nahinabo nga ako naka-

patay og mga mananap nga iha-
las, hangtud nga ako nakakuha
og pagkaon alang sa among
mga banay.
32 Ug nahinabo nga ako miba-

lik sa among mga tolda, dala
ang mga mananap nga akong
napatay; ug karon sa diha nga
sila nakakita nga ako nakakuha
og pagkaon, unsa ka dako ang
ilang hingpit nga kalipay! Ug
nahinabo nga sila nagpaubos
sa ilang mga kaugalingon sa
atubangan sa Ginoo, ug nagpa-
salamat ngadto kaniya.
33 Ug nahinabo nga kami mi-

padayon pag-usab sa among
panaw, naglakaw sa hapit mao
gihapon nga agianan ingon sa
sinugdanan; ug human kami
makapanaw sulod sa daghan
nga mga adlaw kami mitukod
sa among mga tolda pag-usab,
nga kami unta magpabilin su-
lod sa mubo nga panahon.
34 Ug nahinabo nga si aIshma-

el namatay, ug gilubong diha sa
dapit diin gitawag og Nahom.
35 Ug nahinabo nga ang mga

anak nga babaye ni Ishmael
nagbangutan sa hilabihan, tu-
ngod sa pagkawala sa ilang
amahan, ug tungod sa ilang
mga akasakit diha sa kaminga-
wan; sila mibagulbol batok sa
akong amahan tungod kay si-
ya ang midala kanila gikan sa
yuta sa Jerusalem, nag-ingon:
Ang among amahan patay na;

oo, ug kami naglatagaw sa hi-
labihan diha sa kamingawan,
ug kami nag-antus sa daghan
nga mga kasakit, kagutom, ka-
uhaw, ug kakapoy; ug human
niining tanan nga mga pag-
antus kami kinahanglan gayud
nga mamatay diha sa kaminga-
wan uban sa kagutom.

36 Ug sa ingon sila nagbagul-
bol batok sa akong amahan, ug
batok usab kanako; ug sila ma-
tinguhaon sa pagbalik pag-usab
ngadto sa Jerusalem.

37 Ug si Laman miingon ngad-
to kang Lemuel ug ngadto usab
sa anak nga mga lalaki ni Ishma-
el: Tan-awa, atong apatyon ang
atong amahan, ug usab ang
atong igsoon si Nephi, kinsa na-
ngako diha kaniya nga mahimo
nga atong bmagmamando ug
atong magtutudlo, kinsa iyang
mga magulang nga lalaki.

38 Karon, siya miingon nga
ang Ginoo nakigsulti kaniya,
ug usab ang mga aanghel na-
ngalagad ngadto kaniya. Apan
tan-awa, kita nasayud nga siya
nagbakak ngari kanato; ug siya
misulti kanato niini nga mga bu-
tang, ug siya naghimo og dag-
han nga mga butang pinaagi sa
iyang panglingla, nga siya unta
moilad sa atong mga mata, nag-
hunahuna, tingali, nga siya mo-
dala kanato ngadto sa lain nga
kamingawan; ug human siya
modala kanato sa layo nga da-
pit, siya naghunahuna sa pag-
himo sa iyang kaugalingon nga
usa ka hari ug usa ka magma-

34a 1 Ne. 7:2–6.
35a gk Kalisdanan.
37a 1 Ne. 17:44.

gk Pagbuno.
b Gen. 37:9–11;

1 Ne. 2:22; 18:10.

38a 1 Ne. 3:30–31; 4:3.
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mando ibabaw kanato, nga si-
ya makahimo diha kanato su-
mala sa iyang kabubut-on ug
kahimuot. Ug subay niini nga
paagi ang akong igsoon nga si
Laman mikutaw sa ilang mga
kasingkasing sa kasuko.
39 Ug nahinabo nga ang Ginoo

nag-uban kanamo, oo, bisan
ang tingog sa Ginoo midangat
ug militok sa daghan nga mga
pulong ngadto kanila, ug ami-
panton kanila sa hilabihan; ug
human sila mapanton pinaagi
sa tingog sa Ginoo sila misalik-
way sa ilang kasuko, ug naghi-
nulsol sa ilang mga sala, hang-
tud nga ang Ginoo mipanala-
ngin kanamo pag-usab uban sa
pagkaon, nga kami wala ma-
matay.

KAPITULO 17

Si Nephi gisugo sa paghimo og usa
ka barko—Ang iyang igsoon misu-
pak kaniya—Siya miawhag kanila
pinaagi sa pagsubay sa kasaysayan
sa mga pagdumala sa Dios uban sa
Israel—Si Nephi napuno sa gahum
sa Dios—Ang iyang mga kaigso-
onan gidid-an sa paghikap kaniya,
tingali unya og sila malawos ingon
sa laya nga bugang. Mga 592–591
b.c.

Ug nahinabo nga kami mipa-
naw na usab sa kamingawan;
ug kami mipaingon dapit sa sid-
lakan gikan niana nga higayon.
Ug kami mipanaw ug miagi sa

dagko nga mga kasakit sa ka-
mingawan; ug ang among mga
kababayen-an nanganak diha sa
kamingawan.

2 Ug hilabihan ang mga pana-
langin sa Ginoo kanamo, nga
samtang kami nabuhi uban sa
ahilaw nga karne sa kaminga-
wan, ang among mga kababa-
yen-an mihatag og daghan nga
gatas nga masuso sa ilang mga
anak, ug mga mahimsog, oo, ga-
ni sama ngadto sa mga kalala-
kin-an; ug sila mipadayon sa
ilang pagpanaw nga wala nay
mga pagbagulbol.

3 Ug sa ingon kami nakasabut
nga ang mga sugo sa Dios kina-
hanglan gayud nga matuman.
Ug kon kini mao nga ang mga
katawhan amaghupot sa mga
sugo sa Dios siya moamuma
kanila, ug molig-on kanila, ug
mohatag og mga paagi diin sila
makatuman sa butang diin siya
misugo kanila; busa, siya bmi-
hatag og mga paagi alang kana-
mo samtang kami nagpuyo di-
ha sa kamingawan.

4 Ug kami mipuyo sulod sa
daghan nga mga katuigan, oo,
gani walo ka tuig diha sa kami-
ngawan.

5 Ug kami miabut sa yuta diin
kami mitawag og Bountiful, tu-
ngod sa kadaghan sa iyang pru-
tas ug dugos usab; ug kini nga
mga butang giandam sa Ginoo
nga kami dili unta mamatay.
Ug kami nakakita sa dagat, di-
in kami mitawag og Irreantum,

39a gk Pagpanton,
Panton.

17 2a 1 Ne. 17:12.

3a Mosiah 2:41;
Alma 26:12.
gk Masulundon,

Pagkamasulundon,
Sunod.

b 1 Ne. 3:7.
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diin, kon hubaron, daghan nga
mga katubigan.
6 Ug nahinabo nga kami mitu-

kod sa among mga tolda sa bay-
bayon; ug bisan pa kami nag-
antus sa daghan nga mga aka-
sakit ug hilabihan nga kalisud,
oo, hilabihan kaayo nga kami
dili na makasulat sa tanan, nag-
hingapin ang among kahina-
ngop sa among pag-abut diha
sa baybayon; ug kami mitawag
sa mao nga dapit og Bountiful,
tungod sa ka daghan sa iyang
prutas.
7 Ug nahinabo nga human

ako, si Nephi, makapuyo sa yu-
ta sa Bountiful sulod sa daghan
nga mga adlaw, ang tingog sa
Ginoo miabut ngari kanako,
nag-ingon: Bangon, ug lakaw
ngadto sa bukid. Ug nahinabo
nga ako mibangon ug mitungas
ngadto sa bukid, ug nangamuyo
ngadto sa Ginoo.
8 Ug nahinabo nga ang Ginoo

namulong ngari kanako, nag-
ingon: Ikaw maghimo og usa ka
barko, subay sa apaagi diin Ako
mopakita kanimo, nga Ako unta
modala sa imong mga katawhan
tabok niini nga katubigan.
9 Ug ako miingon: Ginoo, asa

ako paingon nga ako makakita
og oro nga tunawon, nga ako
unta makabuhat og mga himan
sa paghimo og barko subay sa
paagi diin ikaw mopakita ngari
kanako?
10 Ug nahinabo nga ang Ginoo

misulti kanako asa ako paingon

nga makakita og oro, nga ako
unta makabuhat og mga himan.

11 Ug nahinabo nga ako, si
Nephi, naghimo og usa ka tay-
hop nga mohuyop sa kalayo,
gikan sa mga panit sa mga ma-
nanap; ug human ako makahi-
mo og usa ka tayhop, nga ako
unta adunay magamit sa paghu-
yop sa kalayo, ako misingki sa
duha ka mga bato nga ako unta
makahaling og kalayo.

12 Kay ang Ginoo hangtud
karon wala motugot nga kami
mohimo og dako nga kalayo,
samtang kami mipanaw diha
sa kamingawan; kay siya mii-
ngon: Ako mohimo sa inyong
pagkaon nga matam-is, aron
kamo dili amagluto niini;
13 Ug Ako usab mao ang in-

yong kahayag diha sa kami-
ngawan; ug Ako amoandam og
agianan alang kaninyo, kon ki-
ni mao nga kamo mohupot sa
akong mga sugo; busa, tungod
kay mohupot sa akong mga su-
go kamo pagatultulan ngadto
sa bgisaad nga yuta; ug kamo
cmahibalo nga pinaagi kanako
kamo pagatultulan.

14 Oo, ug ang Ginoo miingon
usab nga: Human kamo moabut
diha sa gisaad nga yuta, kamo
amahibalo nga Ako, ang Ginoo,
mao ang bDios; ug nga Ako, ang
Ginoo, miluwas kaninyo gikan
sa kalaglagan; oo, nga Ako ang
midala kaninyo gikan sa yuta
sa Jerusalem.

15 Busa, ako, si Nephi, naning-

6a 2 Ne. 4:20.
8a 1 Ne. 18:2.

12a 1 Ne. 17:2.
13a Alma 37:38–39.

b 1 Ne. 2:20;
Jacob 2:12.

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

gk Pagpamatuod.
b D&P 5:2.
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kamot sa paghupot sa mga sugo
sa Ginoo, ug ako miawhag sa
akong igsoon nga mga lalaki
ngadto sa pagkamatinud-anon
ug pagkamakugihon.
16 Ug nahinabo nga ako mihi-

mo og mga himan gikan sa oro
diin ako mitunaw gikan sa bato.
17 Ug sa diha nga ang akong

igsoon nga mga lalaki nakakita
nga ako amagbuhat na unta og
usa ka barko, sila misugod pag-
bagulbol batok kanako, nag-
ingon: Ang atong igsoon nga
lalaki usa ka buang, kay siya
nagtuo nga siya makabuhat og
usa ka barko; oo, ug siya usab
nagtuo nga siya makatabok nii-
ning dako nga mga katubigan.
18 Ug sa ingon ang akong ig-

soon nga mga lalaki nagmulo
batok kanako, ug matinguhaon
nga sila dili unta maghago, kay
sila wala magtuo nga ako maka-
buhat og usa ka barko; ni wala
usab sila magtuo nga ako gitud-
loan sa Ginoo.
19 Ug karon nahinabo nga

ako, si Nephi, hilabihan gayud
ka masulub-on tungod sa ka-
tig-a sa ilang mga kasingka-
sing; ug karon sa diha nga sila
nakakita nga ako misugod sa
pagkamasulub-on, sila nalipay
diha sa ilang mga kasingkasing,
hangtud nga sila anagmaya tu-
ngod kanako, nag-ingon: Kami
nasayud nga ikaw dili makahi-
mo og usa ka barko, kay kami
nahibalo nga ikaw kulang sa
paghukom; busa, ikaw dili ma-
kahimo sa ingon ka dako nga
buhat.

20 Ug ikaw sama ngadto sa
atong amahan, nadala sa mga
binuang nga mga ahunahuna
sa iyang kasingkasing; oo, siya
ang nagdala kanato gikan sa
yuta sa Jerusalem, ug kita nag-
latagaw diha sa kamingawan
niining daghan nga mga katui-
gan; ug ang atong mga kababa-
yen-an naghago, bisan og mab-
dos; ug sila nanganak sa kami-
ngawan ug nag-antus sa tanan
nga mga butang, gawas sa ka-
matayon; ug kini maayo pa un-
ta nga sila namatay sa wala
pa sila mobiya sa Jerusalem
kay sa nag-antus niini nga mga
kasakit.

21 Tan-awa, kining daghan nga
mga katuigan nga kita nag-an-
tus diha sa kamingawan, diin
nga panahon kita unta nagpahi-
mulos sa atong mga kabtangan
ug sa yuta sa atong kabilin; oo,
ug kita unta malipayon.

22 Ug kita nasayud nga ang
mga katawhan kinsa tua sa yu-
ta sa Jerusalem mga amatarung
nga mga katawhan; kay sila
naghupot sa mga balaod ug
mga paghukom sa Ginoo, ug sa
tanan niya nga mga sugo, su-
mala sa balaod ni Moises; bu-
sa, kita nasayud nga sila ma-
tarung nga mga katawhan; ug
ang atong amahan naghukom
kanila, ug nagdala kanato pala-
yo tungod kay kita mipataling-
hug ngadto sa iyang mga pu-
long; oo, ug ang atong igsoon
nga lalaki sama ngadto kaniya.
Ug human niini nga matang sa
pinulongan ang akong igsoon

17a 1 Ne. 18:1–6.
19a gk Gukod,

Pagpanggukod.
20a 1 Ne. 2:11.

22a 1 Ne. 1:13.
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nga mga lalaki nagbagulbol ug
nagmulo batok kanamo.
23 Ug nahinabo nga ako, si

Nephi, namulong ngadto kani-
la, nag-ingon: Kamo motuo ba
nga ang atong mga amahan,
kinsa mga anak ni Israel, ma-
pahilayo ba kaha gikan sa mga
kamot sa mga Ehiptohanon kon
sila wala pa mopatalinghug sa
mga pulong sa Ginoo?
24 Oo, nagdahum ba kamo nga

sila makalingkawas gikan sa
apagkaulipon, kon wala pa ang
Ginoo magsugo kang Moises
nga siya ang modala kanila
gikan sa pagkaulipon?
25 Karon kamo nasayud nga

ang mga anak ni Israel diha sa
apagkaulipon; ug kamo nasa-
yud nga sila nabug-atan sa mga
bbuluhaton, diin malisud nga
pas-anon; busa, kamo nasayud
nga kini kinahanglan gayud
nga usa ka maayo nga butang
alang kanila, nga sila pagaku-
haon gikan sa pagkaulipon.
26 Karon kamo nasayud nga

si aMoises mao ang gisugo sa
Ginoo sa pagbuhat nianang
mahinungdanon nga buhat; ug
kamo nasayud nga tungod sa
iyang bpulong ang mga katubi-
gan sa Pulang Dagat nabahin
dinhi ug didto, ug sila miagi sa
ugá nga yuta.
27 Apan kamo nasayud nga

ang mga Ehiptohanon nalumos
diha sa Pulang Dagat, kinsa mga
sundalo sa Paraon.

28 Ug kamo usab nasayud nga
sila gipakaon ug amanna diha
sa kamingawan.

29 Oo, ug kamo usab nasayud
nga si Moises, pinaagi sa iyang
pulong sumala sa gahum sa
Dios diin diha kaniya, amibunal
sa dako nga bato, ug dihay mi-
agas nga tubig, nga ang mga
anak ni Israel mahimo nga mo-
tagbaw sa ilang kauhaw.

30 Ug bisan pa nga sila gia-
gak, ang Ginoo nga ilang Dios,
ilang Manunubos, nag-una ka-
nila, naggiya kanila sa adlaw
ug naghatag kanila og kahayag
sa gabii, ug naghimo sa tanan
nga butang alang kanila diin
aangay madawat sa tawo, sila
nagpatig-a sa ilang mga kasing-
kasing ug mibuta sa ilang mga
salabutan, ug bmibiay-biay ba-
tok kang Moises ug batok sa ti-
nuod ug buhi nga Dios.

31 Ug nahinabo nga sumala sa
iyang pulong siya amilaglag ka-
nila; ug sumala sa iyang pulong
siya bmidala kanila; ug sumala
sa iyang pulong siya mibuhat sa
tanan nga mga butang alang
kanila; ug walay usa ka butang
nga nahimo gawas nga kini pi-
naagi sa iyang pulong.

32 Ug human sila makatabok

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

25a Gen. 15:13–14.
b Ex. 1:11; 2:11.

26a Buh. 7:22–39.
b Ex. 14:21–31;

1 Ne. 4:2;
Mosiah 7:19;

Hel. 8:11; D&P 8:3;
Moises 1:25.

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

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

30a D&P 18:18; 88:64–65.
b Ex. 32:8;

Num. 14:2–3;
Ezeq. 20:13–16;
D&P 84:23–25.

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

D&P 103:16–18.
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sa suba sa Jordan siya mihimo
kanila nga gamhanan ngadto sa
apaghingilin sa mga lumulupyo
sa mao nga yuta, oo, hangtud
ngadto sa pagkatibulaag kanila
ngadto sa kalaglagan.
33 Ug karon, kamo nagdahum

ba nga ang mga lumulupyo nii-
ni nga yuta, kinsa diha sa yuta
sa saad, kinsa gihinginlan sa
atong mga amahan, kamo nag-
dahum ba nga sila matarung?
Tan-awa, ako moingon nganha
kaninyo, Dili.
34 Kamo nagdahum ba nga

ang atong mga amahan labaw
nga pinili kay kanila kon sila
nagmatarung pa? Ako moingon
nganha kaninyo, Dili.
35 Tan-awa, ang Ginoo nagta-

mud sa tanan nga mga atawo
nga managsama; siya nga bma-
tarung cpinalabi sa Dios. Apan
tan-awa, kini nga mga kataw-
han misalikway sa matag pu-
long sa Dios, ug sila hinog na
sa kadautan; ug ang kahingpi-
tan sa kasuko sa Dios diha ka-
nila; ug ang Ginoo mitunglo sa
yuta batok kanila, ug mipanala-
ngin niini ngadto sa atong mga
amahan; oo, siya mitunglo nii-
ni batok kanila ngadto sa ilang
kalaglagan, ug siya mipanala-
ngin niini ngadto sa atong mga

amahan ngadto sa ilang pagba-
ton og gahum ibabaw niini.

36 Tan-awa, ang Ginoo amila-
lang sa byuta nga kini kina-
hanglan nga cmapuy-an; ug si-
ya milalang sa iyang mga anak
nga sila kinahanglan manag-iya
niini.

37 Ug siya amipasanay og usa
ka matarung nga nasud, ug
milaglag sa mga nasud sa mga
dautan.

38 Ug siya midala sa mga ma-
tarung ngadto sa mga ayuta nga
pinili, ug sa mga dautan siya
bmilaglag, ug mitunglo sa yuta
ngadto kanila alang sa ilang
kaayohan.

39 Siya nagmando diha sa
kahitas-an sa mga kalangitan,
kay kini mao ang iyang trono,
ug kini nga yuta mao ang iyang
atumbanan.
40 Ug siya nahigugma niadto

kinsa modawat kaniya nga ilang
Dios. Tan-awa, siya nahigugma
sa atong mga amahan, ug siya
anakigsaad uban kanila, oo, gani
si Abraham, bIsaac, ug cJacob; ug
siya nahinumdom sa mga pa-
kigsaad diin siya mihimo; bu-
sa, siya midala kanila gikan sa
yuta sa dEhipto.
41 Ug siya mipanton kanila

diha sa kamingawan pinaagi sa

32a Num. 33:52–53;
Jos. 24:8.

35a Buh. 10:15, 34;
Roma 2:11;
2 Ne. 26:23–33.

b Sal. 55:22;
1 Ne. 22:17.

c 1 Sam. 2:30;
Sal. 97:10; 145:20;
Alma 13:4;

D&P 82:10.
36a gk Nilalang,

Paglalang.
b gk Yuta.
c Isa. 45:18;

Abr. 3:24–25.
37a Prov. 14:34;

1 Ne. 4:13;
Ether 2:10;
D&P 117:6.

38a gk Gisaad nga Yuta.
b Lev. 20:22.

39a Isa. 66:1; D&P 38:17;
Abr. 2:7.

40a gk Pakigsaad sama
kang Abraham.

b Gen. 21:12;
D&P 27:10.

c Gen. 28:1–5.
d Deut. 4:37.
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iyang sungkod; kay sila amipa-
tig-a sa ilang mga kasingkasing,
gani sama nga kamo ingon; ug
ang Ginoo mipanton kanila tu-
ngod sa ilang kadautan. Siya
mipadala og mapintas nga mga
b bitin nga molupad taliwala
kanila; ug human sila gipaak
siya miandam og paagi nga sila
unta cmamaayo; ug ang buha-
ton diin sila kinahanglan mo-
buhat mao ang pagtan-aw; ug
tungod sa dpagkayano sa paagi,
o sa kasayon niini, adunay dag-
han kinsa namatay.
42 Ug sila nagpatig-a sa ilang

mga kasingkasing matag karon
ug unya, ug sila amibiay-biay
batok ni bMoises, ug usab batok
sa Dios; bisan pa niana, kamo
nasayud nga sila gidala pinaa-
gi sa iyang dili hitupngan nga
gahum ngadto sa yuta sa saad.
43 Ug karon, human sa tanan

niini nga mga butang, ang pa-
nahon miabut nga sila nahimo
nga dautan, oo, duol na ngad-
to sa pagkahinog; ug ako wala
masayud nga niini nga mga ad-
law sila pagalaglagon; kay ako
nasayud nga ang adlaw gayud
moabut nga sila pagalaglagon,
gawas sa pipila lamang, kinsa
pagadad-on ngadto sa pagka-
bihag.
44 Busa, ang Ginoo amisugo sa

akong amahan nga siya kina-
hanglan mobiya ngadto sa ka-
mingawan; ug ang mga Judeo

usab nagtinguha sa paghunos
sa iyang kinabuhi; oo, ug bka-
mo usab nagtinguha sa paghu-
nos sa iyang kinabuhi; busa,
kamo mga mamumuno diha sa
inyong mga kasingkasing ug
kamo sama usab kanila.

45 Kamo adali nga mobuhat
og kadautan apan dugay nga
mahinumdom sa Ginoo nga in-
yong Dios. Kamo nakakita og
usa ka banghel, ug siya namu-
long nganha kaninyo; oo, kamo
nakadungog sa iyang tingog
matag karon ug unya; ug siya
nakapamulong nganha kanin-
yo sa usa ka hinay nga hina-
gawhaw nga tingog, apan ka-
mo ingon sa cwalay pagbati,
mao nga kamo dili makabati sa
iyang mga pulong; busa, siya
nakapamulong nganha kanin-
yo sama ngadto sa tingog sa
dugdog, nga mao ang hinung-
dan sa pagkauyog sa yuta ingon
og kini mabuak.

46 Ug kamo usab nasayud nga
pinaagi sa agahum sa iyang ma-
kagagahum nga pulong siya
makahimo sa yuta nga kini ma-
hanaw; oo, ug kamo nasayud
nga pinaagi sa iyang pulong si-
ya makahimo sa libaongon nga
mga dapit nga mahimo nga ma-
patag, ug ang patag nga mga da-
pit pagabuak-buakon. O, unya,
ngano kini, nga kamo magpatig-
a kaayo sa inyong mga kasing-
kasing?

41a 2 Hari 17:7–23.
b Num. 21:4–9;

Deut. 8:15;
Alma 33:18–22.

c Juan 3:13–15;
2 Ne. 25:20.

d Alma 37:44–47;
Hel. 8:15.

42a Num. 14:1–12.
gk Pagsukol.

b D&P 84:23–24.
44a 1 Ne. 2:1–2.

b 1 Ne. 16:37.
45a Mosiah 13:29.

b 1 Ne. 4:3.
c Efe. 4:19.

46a Hel. 12:6–18.
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47 Tan-awa, ang akong kalag
nagbangutan sa kaguol tungod
kaninyo, ug ang akong kasing-
kasing gisakitan; ako nahadlok
kay tingali unya kamo isalikway
hangtud sa hangtud. Tan-awa,
ako apuno sa Espiritu sa Dios,
hangtud nga ang akong dugo-
kan bnawad-an sa kusog.
48 Ug karon nahinabo nga sa

diha nga ako nakapamulong nii-
ni nga mga pulong sila nasuko
kanako, ug nagtinguha sa pag-
labay kanako ngadto sa kahi-
ladman sa dagat; ug sa diha nga
sila miduol aron modapat sa
ilang mga kamot diha kanako
ako namulong ngadto kanila,
nag-ingon: Sa ngalan sa Maka-
gagahum nga Dios, ako mosugo
kaninyo sa dili apaghikap kana-
ko, kay ako napuno sa bgahum
sa Dios, bisan ngadto sa pagka-
ugdaw sa akong unod; ug bisan
kinsa nga modapat sa iyang ka-
mot kanako siya malawos sama
sa claya nga bugang; ug siya ma-
himo nga walay bili atubangan
sa gahum sa Dios, kay ang Dios
mohampak kaniya.
49 Ug nahinabo nga ako, si

Nephi, miingon ngadto kanila
nga sila kinahanglan dili na mo-
bagulbol batok sa ilang amahan;
ni sila mopugong sa ilang pag-
hago sa pagtabang kanako, kay
ang Dios misugo kanako nga
ako kinahanglan mohimo og
usa ka barko.
50 Ug ako miingon ngadto

kanila: aKon ang Dios misugo

kanako sa paghimo sa tanan nga
mga butang ako makahimo ka-
nila. Kon siya kinahanglan mo-
sugo kanako nga ako kinahang-
lan moingon ngadto niini nga
tubig, nga ikaw mahimo nga
yuta, kini kinahanglan nga ma-
himo nga yuta; ug kon ako ki-
nahanglan moingon niini, kini
matuman.

51 Ug karon, kon ang Ginoo
aduna nianang dako nga ga-
hum, ug nakahimo sa daghan
nga mga milagro taliwala sa
mga katawhan, ngano kini nga
siya dili amakatudlo kanako,
nga ako kinahanglan mohimo
og usa ka barko?

52 Ug nahinabo nga ako, si
Nephi, miingon og daghan nga
mga butang ngadto sa akong
igsoon nga mga lalaki, hang-
tud nga sila gilibug ug dili ma-
kigbingkil batok kanako; ni ma-
kaako sa pagdapat sa ilang mga
kamot ngari kanako ni makahi-
kap kanako sa ilang mga tudlo,
gani sulod sa daghan nga mga
adlaw. Karon sila wala mosulay
niini tingali unya og malawos si-
la sa akong atubangan, kay hila-
bihan ka gamhanan sa aEspiritu
sa Dios; ug sa ingon kini naka-
impluwensya diha kanila.

53 Ug nahinabo nga ang Ginoo
miingon ngari kanako: Ipatuy-
od pag-usab ang imong kamot
ngadto sa imong igsoon nga
mga lalaki, ug sila dili malawos
sa imong atubangan, apan Ako
mopakurog kanila, miingon ang

47a Miq. 3:8.
b 1 Ne. 19:20.

48a Mosiah 13:3.
b 2 Ne. 1:26–27.

gk Gahum.
c 1 Hari 13:4–7.

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

51a Gen. 6:14–16;
1 Ne. 18:1.

52a gk Espiritu Santo.
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Ginoo, ug kini Ako mobuhat,
nga sila masayud nga Ako ang
Ginoo nga ilang Dios.
54 Ug nahinabo nga ako mipa-

tuy-od sa akong kamot ngadto
sa akong mga igsoon nga mga
lalaki, ug sila wala malawos sa
akong atubangan; apan ang Gi-
noo mipakurog kanila, sumala
sa mga pulong diin siya namu-
long.
55 Ug karon, sila miingon: Ka-

mi nasayud sa pagkatinuod nga
ang Ginoo anaa uban kanimo,
kay kami nasayud nga kini mao
ang gahum sa Ginoo nga naka-
pakurog kanamo. Ug sila milu-
hod sa akong atubangan, ug
amosimba na unta kanako, apan
ako wala motugot kanila, nag-
ingon: Ako ang inyong igsoon
nga lalaki, oo, gani inyong
manghud nga lalaki; busa, sim-
baha ang Ginoo nga inyong
Dios, ug pasidunggi ang inyong
amahan ug inyong inahan, nga
unta lugwayan ang inyong mga
badlaw sa yuta nga ihatag sa Gi-
noo nga inyong Dios kaninyo.

KAPITULO 18

Ang barko nahuman—Ang pagka-
tawo ni Jacob ug ni Joseph gihisgu-
tan—Ang kaubanan misakay pa-
dulong sa gisaad nga yuta—Ang
anak nga mga lalaki ni Ishmael ug
ang ilang mga asawa miapil sa
hudyaka ug pagsukol—Si Nephi
gigapos, ug ang barko gipadpad og
balik sa usa ka mabangis nga unos
—Si Nephi gibuhian, ug pinaagi

sa iyang pag-ampo ang bagyo milu-
rang—Sila miabut sa gisaad nga
yuta. Mga 591–589 b.c.

Ug nahinabo nga sila misimba
sa Ginoo, ug mikuyog kanako;
ug kami milalik og mga kahoy
sa talagsaon nga pagkahimo.
Ug ang Ginoo mipakita kanako
matag karon ug unya sa unsa
nga paagi nga ako kinahanglan
molalik sa mga kahoy sa barko.

2 Karon ako, si Nephi, wala
molalik sa mga kahoy subay sa
paagi diin nakat-unan sa mga
tawo, ni ako mihimo og barko
subay sa paagi sa mga tawo;
apan ako mihimo niini sumala
sa paagi diin gipakita sa Ginoo
kanako; busa, kini wala mosu-
bay sa paagi sa mga tawo.

3 Ug ako, si Nephi, mitungas
sa bukid kanunay ug ako anag-
ampo ngadto sa Ginoo; busa,
ang Ginoo bmipakita ngari kana-
ko sa mga mahinungdanon nga
butang.

4 Ug nahinabo nga sa diha nga
ako nakahuman og buhat sa
barko, sumala ngadto sa pulong
sa Ginoo, ang akong igsoon nga
mga lalaki nakakita nga kini
maayo, ug nga ang pagkahimo
niini hilabihan ka maayo kaayo;
busa, sila anagpaubos sa ilang
mga kaugalingon pag-usab sa
atubangan sa Ginoo.

5 Ug nahinabo nga ang ti-
ngog sa Ginoo miabut ngadto
sa akong amahan, nga kami
molihok ug mosakay sa barko.

6 Ug nahinabo nga sa pagkaug-
ma, human kami makaandam sa

55a Buh. 14:11–15.
b Ex. 20:12;

Mosiah 13:20.
18 3a gk Pag-ampo.

b gk Pagpadayag.
4a 1 Ne. 16:5.
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tanan nga mga butang, daghan
nga mga prutas ug mga akarne
gikan sa kamingawan, ug dag-
han nga dugos, ug mga tagana
sumala niana diin ang Ginoo
misugo kanamo, kami misakay
ngadto sa barko, uban ang tanan
namo nga mga karga ug among
mga binhi, ug sa bisan unsa nga
butang nga kami midala uban
kanamo, matag usa sumala sa
iyang panuigon; busa, kaming
tanan misakay ngadto sa bar-
ko, uban sa among mga asawa
ug mga anak.
7 Ug karon, ang akong ama-

han nakapaanak og duha ka
anak nga mga lalaki sa kami-
ngawan; ang magulang gita-
wag og aJacob ug ang manghud
si bJoseph.
8 Ug nahinabo human kaming

tanan makasakay ngadto sa bar-
ko, ug gidala uban kanamo ang
among mga tagana ug mga bu-
tang diin gisugo kanamo, kami
milawig ngadto sa adagat ug
gipadpad tungod sa ka kusog
sa hangin paingon sa bgisaad
nga yuta.
9 Ug human kami ipadpad tu-

ngod sa ka kusog sa hangin su-
lod sa daghan nga mga adlaw,
tan-awa, ang akong igsoon nga
mga lalaki, ug ang anak nga
mga lalaki ni Ishmael ug usab
ang ilang mga asawa misugod
sa paghimo sa ilang mga kauga-
lingon nga paghudyaka, hang-
tud nga sila misugod pagsayaw,

ug pag-awit ug pagsulti inuba-
nan sa daghan nga malaw-ay,
oo, gani sila nakalimot sa unsa
nga gahum sila nadala ngadto;
oo, sila gibayaw ngadto sa hila-
bihan nga pagkalaw-ay.

10 Ug ako, si Nephi, misugod
sa pagkahadlok sa hilabihan ba-
sin pa unya ang Ginoo masuko
kanamo, ug mohampak kanamo
tungod sa among kadautan, nga
kami pagalamyon sa kahilad-
man sa dagat; busa, ako, si Ne-
phi, misugod sa pagpamulong
ngadto kanila sa dako nga kalig-
dong; apan tan-awa sila anasuko
kanako, nag-ingon: Dili kita mo-
tugot nga ang atong manghud
nga lalaki mao ang bmagmando
kanato.

11 Ug nahinabo nga si Laman
ug si Lemuel migunit kanako ug
migapos kanako sa mga pisi, ug
sila midapat kanako uban ang
hilabihan nga kabangis; bisan
pa niana, ang Ginoo amitugot
niini nga siya mopakita sa iyang
gahum, ngadto sa katumanan sa
iyang pulong diin siya namu-
long mahitungod sa dautan.

12 Ug nahinabo nga human
sila migapos kanako hangtud
nga ako dili na makalihok, ang
akompas, diin giandam sa Gi-
noo, wala na molihok.

13 Busa, sila wala masayud
kon unsaon nila paggiya ang
barko, hangtud nga dihay mia-
but nga usa ka dako nga bagyo,
oo, usa ka dako ug makalili-

6a 1 Ne. 17:2.
7a 2 Ne. 2:1.

b 2 Ne. 3:1.
8a 2 Ne. 10:20.

b 1 Ne. 2:20.

gk Gisaad nga Yuta.
10a 1 Ne. 17:17–55.

b Gen. 37:9–11;
1 Ne. 16:37–38;
2 Ne. 1:25–27.

11a Alma 14:11.
12a 1 Ne. 16:10, 16, 26;

2 Ne. 5:12;
Alma 37:38–47;
D&P 17:1.
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sang nga mabangis nga unos,
ug kami agipadpad og balik di-
ha sa mga katubigan sulod sa
tulo ka mga adlaw; ug sila mi-
sugod pagpangalisang sa hila-
bihan basin pa unya sila malu-
mos sa dagat; bisan pa niana
sila wala mobuhi kanako.
14 Ug sa ikaupat nga adlaw,

diin kami gipadpad pagbalik,
ang mabangis nga unos misu-
god sa hilabihan ka mapintas.
15 Ug nahinabo nga kami ha-

pit na unta malamoy sa kahi-
ladman sa dagat. Ug human
kami mapadpad balik diha sa
kadagatan sulod sa upat ka
mga adlaw, ang akong igsoon
nga mga lalaki misugod apag-
ila nga ang mga paghukom sa
Dios diha na kanila, ug nga sila
kinahanglan gayud mamatay
gawas kon sila maghinulsol sa
ilang mga kadautan; busa, si-
la miduol kanako, ug gibadbad
ang mga gapos diin diha sa
akong mga kamot, ug tan-awa
sila nanghubag sa hilabihan; ug
usab ang akong mga buol-buol
nanghubag, ug hilabihan kaa-
yo ang kasakit niini.
16 Bisan pa niini, ako mida-

ngop sa akong Dios, ug ako ami-
dayeg kaniya sa tibuok adlaw;
ug wala ako magbagulbol batok
sa Ginoo tungod sa akong mga
kasakit.
17 Karon ang akong amahan,

si Lehi, namulong sa daghan
nga mga butang ngadto kani-
la, ug ngadto usab sa anak nga
mga lalaki ni aIshmael; apan,
tan-awa, sila militok og daghan

nga mga panghulga batok kang
bisan kinsa nga modapig kana-
ko; ug ang akong mga ginika-
nan nga nag-antus na sa kati-
gulangon, ug gisakit sa hilabi-
han nga kaguol tungod sa ilang
mga anak, sila giganoy, oo, gani
ngadto sa ilang higdaanan sa
masakiton.

18 Tungod sa ilang kaguol ug
tumang kasubo, ug sa kadau-
tan sa akong igsoon nga mga
lalaki, sila gidala sa duol gani
ngadto sa kamatayon sa pag-
pakig-uban sa ilang Dios; oo,
ang kaputi sa ilang mga buhok
mao ang timailhan nga sila ha-
pit na mobalik sa abug; oo, gani
sila hapit na itambug uban ang
kasubo ngadto sa tubigon nga
lubnganan.

19 Ug si Jacob ug si Joseph
usab, sa ilang kabatan-on, ingon
nga nagkinahanglan sa daghan
nga pagkaon, naguol usab tu-
ngod sa mga kasakit sa ilang
inahan; ug usab ang aakong asa-
wa uban sa iyang mga luha ug
mga pag-ampo, ug usab ang
akong mga anak, wala maka-
pahumok sa mga kasingkasing
sa akong igsoon nga mga lalaki
nga sila mobuhi kanako.

20 Ug wala nay lain gawas sa
gahum sa Dios, diin naghulga
kanila sa kalaglagan, nga maka-
lukmay sa ilang mga kasingka-
sing; busa, sa diha nga sila naka-
kita nga sila hapit na malamoy
sa kahiladman sa dagat sila nag-
hinulsol sa mga butang diin sila
nakahimo, hangtud nga sila mi-
buhi kanako.

13a Mosiah 1:17.
15a Hel. 12:3.

16a Alma 36:28.
17a 1 Ne. 7:4–20.

19a 1 Ne. 7:19; 16:7.
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21 Ug nahinabo human sila mi-
buhi kanako, tan-awa, ako mi-
kuha sa kompas, ug kini milihok
ingon sa ako nagtinguha. Ug na-
hinabo nga ako nag-ampo ngad-
to sa Ginoo; ug human ako mag-
ampo ang mga hangin mihu-
nong, ug ang bagyo milurang,
ug dihay dako nga kalinaw.
22 Ug nahinabo nga ako, si

Nephi, nangulin sa barko, nga
kami milawig pag-usab padu-
long sa gisaad nga yuta.
23 Ug nahinabo nga human

kami molawig sulod sa daghan
nga mga adlaw kami miabut sa
agisaad nga yuta; ug kami miad-
to ngadto sa yuta, ug mitukod
sa among mga tolda; ug kami
mitawag niini og ang gisaad nga
yuta.
24 Ug nahinabo nga kami mi-

sugod sa pag-ugmad sa yuta,
ug misugod kami pagpugas sa
mga binhi; oo, kami mipugas sa
tanan nga binhi ngadto sa yuta,
diin kami midala gikan sa yuta
sa Jerusalem. Ug nahinabo nga
kini mitubo sa hilabihan; busa,
kami gipanalanginan sa kabu-
hong.
25 Ug nahinabo nga kami na-

kakaplag diha sa yuta sa saad,
samtang kami mipanaw sa ka-
mingawan, nga dihay mga ma-
nanap diha sa kalasangan sa
matag matang sama sa baka ug
sa toro, ug sa asno ug sa kaba-
yo, ug sa kanding ug sa ihalas
nga kanding, ug sa tanan nga
matang sa ihalas nga mga ma-
nanap, diin alang sa paggamit

sa mga tawo. Ug kami naka-
kaplag sa tanan nga matang sa
oro, sama sa bulawan, ug sa pi-
lak, ug sa kobre.

KAPITULO 19

Si Nephi naghimo og mga palid nga
oro ug nagtala sa kasaysayan sa
iyang mga katawhan—Ang Dios
sa Israel moabut unom ka gatus ka
mga tuig gikan sa panahon sa pag-
biya ni Lehi sa Jerusalem—Si Ne-
phi nagsaysay sa Iyang mga pag-
antus ug paglansang diha sa krus
—Ang mga Judeo pagabiay-biayon
ug pagakatagon hangtud sa ula-
hing mga adlaw, kon sila mobalik
na ngadto sa Ginoo. Mga 588–570
b.c.

Ug nahinabo nga ang Ginoo mi-
sugo kanako, busa ako mihimo
og mga palid nga oro nga aron
unta ako makakulit nganha ka-
nila sa talaan sa akong mga ka-
tawhan. Ug nganha sa mga apa-
lid diin ako mihimo ako miku-
lit sa talaan sa akong bamahan,
ug usab sa among mga pagpa-
naw diha sa kamingawan, ug sa
mga panagna sa akong amahan;
ug usab daghan sa akong kau-
galingon nga mga panagna ako
mikulit diha kanila.

2 Ug ako wala masayud niana
nga panahon sa diha nga ako
mihimo kanila nga ako kina-
hanglan sugoon sa Ginoo sa
paghimo aniini nga mga palid;
busa, ang talaan sa akong ama-
han, ug ang kasaysayan sa kagi-

23a gk Gisaad nga Yuta.
19 1a gk Palid, Mga.

b 1 Ne. 1:16–17; 6:1–3.
2a 2 Ne. 5:30.
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kanan sa iyang mga amahan, ug
ang labaw nga bahin sa among
tanan nga mga kahimoan diha
sa kamingawan gikulit diha ni-
anang unang mga palid diin
ako namulong; busa, ang mga
butang nga milabay sa wala pa
ako maghimo bniini nga mga
palid, mao ang kamatuoran, ila-
bi na gayud ang gihisgutan di-
ha sa unang mga palid.
3 Ug human ako makahimo

niini nga mga palid pinaagi sa
sugo, ako, si Nephi, nakadawat
og usa ka sugo nga ang pagpa-
ngalagad ug ang mga panagna,
ang labi nga yano ug bililhon
nga mga bahin kanila, kina-
hanglan isulat diha aniini nga
mga palid; ug nga ang mga bu-
tang nga nahisulat kinahang-
lan tipigan alang sa pagtudlo
sa akong mga katawhan, kinsa
mao gayud ang manag-iya sa
yuta, ug usab alang sa uban
nga bmaalamon nga katuyoan,
diin nga mga katuyoan nahiba-
loan ngadto sa Ginoo.

4 Busa, ako, si Nephi, mihimo
og usa ka talaan nganha sa uban
nga mga palid, diin mihatag og
usa ka asoy, o diin mihatag og
labaw nga daghan nga asoy sa
mga gubat ug mga panagbing-
kil ug mga kalaglagan sa akong
mga katawhan. Ug kini ako mi-
himo, ug misugo sa akong mga
katawhan unsa ang ilang angay

nga buhaton human ako mama-
tay; ug nga kini nga mga palid
kinahanglan ihatag gikan sa usa
ka kaliwatan ngadto sa lain, o
gikan sa usa ka propeta ngadto
sa lain, hangtud sa dugang nga
mga sugo sa Ginoo.

5 Ug usa ka asoy sa akong
apaghimo niini nga mga palid
ihatag human niini; ug unya,
tan-awa, ako mopadayon suma-
la niana diin ako namulong; ug
kini ako mibuhat nga ang labaw
nga sagrado nga mga butang
bmatipigan alang sa kasayuran
sa akong mga katawhan.

6 Bisan pa niana, ako wala
mosulat sa bisan unsa nga bu-
tang diha sa mga palid gawas
sa akong hunahuna nga kini
asagrado. Ug karon, kon ako
makahimo og sayop, gani sila
nakahimo og sayop sa karaan;
dili tungod kay ako manga-
tarungan sa akong kaugali-
ngon tungod sa uban nga mga
tawo, apan tungod sa bkahu-
yang diin ania kanako, sumala
sa unod, nga ako mangataru-
ngan sa akong kaugalingon.

7 Kay ang mga butang nga
gihunahuna sa uban nga mga
tawo nga dako og bili, lakip sa
lawas ug kalag, ang uban awala
maghatag og pagtagad ug gitu-
nob-tunoban sa ilang mga tiil.
Oo, bisan ang Dios sa Israel nga
bgitunob-tunoban sa mga tawo

2b 1 Ne. 9:1–5.
3a Jacob 1:1–4; 3:13–14;

4:1–4.
b 1 Ne. 9:4–5;

P. ni M. 1:7;
D&P 3:19–20;
10:1–51.

5a 2 Ne. 5:28–33.
b gk Kasulatan, Mga—

Mga kasulatan nga
pagatipigan.

6a Tan-awa sa ulohan
nga pahina sa
Basahon ni Mormon.

gk Balaan.
b Morm. 8:13–17;

Ether 12:23–28.
7a 2 Ne. 33:2;

Jacob 4:14.
b gk Pagsukol.
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sa ilang mga tiil; ako moingon,
gitunob-tunoban sa ilang mga
tiil apan ako mamulong sa lain
nga mga pulong—sila wala mo-
hatag kaniya og pagtagad, ug
wala mopatalinghug sa tingog
sa iyang mga tambag.
8 Ug tan-awa siya amoabut,

sumala sa mga pulong sa mga
anghel, diha sa bunom ka gatus
ka mga tuig gikan sa panahon
nga ang akong amahan mibiya
sa Jerusalem.
9 Ug ang kalibutan, tungod sa

ilang kadautan, mohukom ka-
niya nga usa ka butang nga wa-
lay bili; busa sila mohampak
kaniya, ug siya mag-antus nii-
ni; ug sila mobunal kaniya ug
siya mag-antus niini. Oo, sila
amoluwa kaniya, ug siya mag-
antus niini, tungod sa iyang ma-
higugmaon nga pagbati ug sa
iyang pagkamainantuson ngad-
to sa mga katawhan.
10 Ug ang aDios sa atong mga

amahan, kinsa bgidala gikan sa
Ehipto, gikan sa pagkaulipon,
ug usab gipanalipdan diha sa
kamingawan pinaagi kaniya,
oo, ang cDios ni Abraham, ug ni

Isaac, ug Dios ni Jacob, dmitug-
yan sa iyang kaugalingon, su-
mala sa mga pulong sa anghel,
ingon nga usa ka tawo, ngadto
sa mga kamot sa dautan nga
mga tawo, aron eituboy, suma-
la sa mga pulong ni fZenock, ug
gilansang sa krus, sumala sa
mga pulong ni Neum, ug ilu-
bong sa usa ka hlubnganan, su-
mala sa mga pulong ni iZenos,
diin siya namulong mahitungod
sa tulo ka adlaw nga jkangit-
ngit, diin kinahanglan mahimo
nga usa ka timailhan nga iha-
tag sa iyang kamatayon ngadto
niadto kinsa mopuyo sa mga
pulo sa dagat, ilabi na gayud
nga ihatag ngadto niadto kinsa
anaa sa kbalay ni Israel.
11 Kay sa ingon namulong ang

propeta: Ang Ginoong Dios sa
pagkatinuod amoduaw sa tanan
nga balay ni Israel niana nga ad-
law, ang uban pinaagi sa iyang
tingog, tungod sa ilang pagka-
matarung, ngadto sa ilang da-
ko nga hingpit nga kalipay ug
kaluwasan, ug ang uban pinaagi
sa mga bdugdog ug sa mga ki-
lat sa iyang gahum, pinaagi sa

8a gk Jesukristo—
Mga Panagna
mahitungod sa
pagkatawo ug
pagkamatay ni
Jesukristo.

b 1 Ne. 10:4;
2 Ne. 25:19.

9a Isa. 50:5–6;
Mat. 27:30.

10a 2 Ne. 26:12;
Mosiah 7:27;
27:30–31;
Alma 11:38–39;
3 Ne. 11:14–15.

b Ex. 3:2–10; 6:6;

1 Ne. 5:15;
D&P 136:22.

c Gen. 32:9;
Mosiah 7:19;
D&P 136:21.
gk Jehova.

d gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.

e 3 Ne. 27:14.
f Alma 33:15; 34:7;

Hel. 8:19–20;
3 Ne. 10:15–16.
gk Kasulatan, Mga—
Nawala nga mga
kasulatan; Zenock.

g 2 Ne. 6:9; Mosiah 3:9.

gk Paglansang
diha sa krus.

h Mat. 27:60;
Luc. 23:53;
2 Ne. 25:13.

i Jacob 6:1;
Hel. 15:11.
gk 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.
11a 3 Ne. 9:1–22;

D&P 5:16.
b Hel. 14:20–27;

3 Ne. 8:5–23.
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mabangis nga unos, pinaagi sa
kalayo, ug pinaagi sa aso, ug sa
hinungaw sa ckangitngit, ug pi-
naagi sa pagbahin sa dyuta ug
pinaagi sa mga ebukid nga ipa-
saka.
12 Ug kining atanan nga mga

butang moabut gayud, miingon
ang propeta nga si bZenos. Ug
ang mga cdagko nga bato sa yu-
ta mangabuak; ug tungod sa
mga pagdahunog sa yuta, dag-
han sa mga hari sa mga pulo sa
dagat gigiyahan pinaagi sa Espi-
ritu sa Dios, sa pag-ingon: Ang
Dios sa kinaiyahan nag-antus.
13 Ug alang niadto kinsa tua

sa Jerusalem, miingon ang pro-
peta, sila apagahampakon pi-
naagi sa tanan nga mga kataw-
han, tungod kay sila bmilansang
diha sa krus sa Dios sa Israel,
ug mipatig-a sa ilang mga ka-
singkasing, misalikway sa mga
timailhan ug mga katingalahan,
ug sa gahum ug himaya sa Dios
sa Israel.
14 Ug tungod kay sila mipa-

tig-a sa ilang mga kasingkasing,
miingon ang propeta, ug amibi-
ay-biay sa Usa nga Balaan sa
Israel, sila maglatagaw diha sa
unod ug mamatay, ug mahimo
nga usa ka bsitsit ug usa ka cpag-
ya, ug pagadumtan taliwala sa
tanan nga mga kanasuran.
15 Bisan pa niana, kon kana

nga adlaw moabut, miingon ang
propeta, nga sila adili na mopa-
tig-a sa ilang mga kasingkasing
batok sa Usa nga Balaan sa
Israel, busa siya mohinumdom
sa mga bpakigsaad diin siya mi-
himo ngadto sa ilang mga ama-
han.

16 Oo, unya siya mahinum-
dom sa mga apulo sa dagat; oo,
ug ang tanan nga mga katawhan
kinsa anaa sa balay ni Israel,
Ako bmopundok diha, miingon
ang Ginoo, sumala sa mga pu-
long sa propeta nga si Zenos,
gikan sa upat ka mga suok sa
yuta.

17 Oo, ug ang tanan nga mga
yuta amakakita sa kaluwasan
sa Ginoo, miingon ang propeta;
matag kanasuran, kaliwatan, pi-
nulongan ug katawhan mapa-
nalanginan.

18 Ug ako, si Nephi, mosu-
lat niini nga mga butang ngad-
to sa akong mga katawhan, nga
tingali ako unta makadani ka-
nila nga sila mohinumdom sa
Ginoo nga ilang Manunubos.

19 Busa, ako mamulong ngad-
to sa tanan nga balay ni Israel,
kon kini mao sila makabaton
aniini nga mga butang.
20 Kay tan-awa, ako adunay

mga kahimoan diha sa espiritu,
diin nakapaluya kanako gani
ang tanan ko nga mga lutahan

11c Luc. 23:44–45;
3 Ne. 8:19–20.

d 2 Ne. 26:5.
e 3 Ne. 8:10.

12a Hel. 14:20–28.
b Jacob 5:1.
c Mat. 27:51.

13a Luc. 23:27–30.
b 2 Ne. 10:3.

14a Isa. 53:3–6;
Mosiah 14:3–6.

b gk Judeo, Mga.
c Deut. 28:37;

1 Hari 9:7;
3 Ne. 16:9.

15a 1 Ne. 22:11–12.
b gk Pakigsaad sama

kang Abraham.

16a 1 Ne. 22:4;
2 Ne. 10:21.

b Isa. 49:20–22.
gk Israel—Ang
pagpundok sa Israel.

17a Isa. 40:4–5.
19a Enos 1:16;

Morm. 5:12; 7:9–10.
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walay kusog, alang niadto kinsa
tua sa Jerusalem; kay kon dili pa
ang Ginoo maloloy-on, sa pag-
pakita ngari kanako mahitu-
ngod kanila, gani ingon sa iyang
gihimo sa mga propeta sa kara-
an, ako unta mamatay usab.
21 Ug siya sa pagkatinuod mi-

pakita ngadto sa mga apropeta
sa karaan sa tanan nga mga
butang bmahitungod kanila; ug
usab siya mipakita ngadto sa
kadaghanan mahitungod kana-
to; busa, kinahanglan gayud nga
kita masayud mahitungod ka-
nila kay sila nahisulat diha sa
mga palid nga tumbaga.
22 Karon nahinabo nga ako, si

Nephi, mitudlo sa akong igsoon
nga mga lalaki niini nga mga
butang; ug nahinabo nga ako
mibasa ngadto kanila sa dag-
han nga mga butang, diin giku-
lit diha sa mga apalid nga tum-
baga, nga sila unta masayud
mahitungod sa mga kahimoan
sa Ginoo diha sa uban nga mga
yuta, taliwala sa mga kataw-
han sa karaan.
23 Ug ako mibasa sa daghan

nga mga butang ngadto kanila
diin nahisulat diha sa mga aba-
sahon ni Moises; apan nga ako
unta labaw nga makadani ka-
nila sa hingpit sa pagtuo diha
sa Ginoo nga ilang Manunubos
nga ako mibasa ngadto kanila
niana nga gisulat pinaagi ni pro-

peta bIsaias; kay ako cmipahisa-
ma sa tanan nga mga kasulatan
ngari kanato, nga kini unta ma-
himo alang sa atong dkaayohan
ug sa atong pagkat-on.

24 Busa ako misulti ngadto ka-
nila, nga nag-ingon: Paminaw
kamo sa mga pulong sa propeta,
kamo kinsa mga salin sa balay
ni Israel, usa ka asanga kinsa na-
hibulag; paminaw kamo sa mga
pulong sa propeta, nga nahisu-
lat ngadto sa tanan nga balay ni
Israel, ug mipahisama kanila
ngadto sa inyong mga kaugali-
ngon, nga kamo makabaton og
paglaum ingon man sa inyong
mga kaigsoonan diin kamo na-
hibulag; kay subay niini nga
paagi misulat ang propeta.

KAPITULO 20

Ang Ginoo mipadayag sa iyang
mga katuyoan ngadto sa Israel—
Ang Israel napili diha sa hudno sa
kasakit, ug nga mogula gikan sa
Babelon—Itandi sa Isaias 48. Mga
588–570 b.c.

Patalinghug ug paminaw nii-
ni, O balay ni Jacob, kinsa gita-
wag pinaagi sa ngalan nga Isra-
el, ug motungha gikan sa mga
katubigan sa Juda, o gikan sa
mga katubigan sa apagbunyag,
kinsa nanumpa pinaagi sa nga-
lan sa Ginoo, ug mihimo og pag-

21a 2 Hari 17:13;
Amos 3:7.
gk Propeta.

b 3 Ne. 10:16–17.
22a 1 Ne. 22:1.
23a Ex. 17:14;

1 Ne. 5:11;

Moises 1:40–41.
b 1 Ne. 15:20;

2 Ne. 25:4–6;
3 Ne. 23:1.

c gk Kasulatan, Mga—
Ang bili sa mga
kasulatan.

d 2 Ne. 4:15.
24a Gen. 49:22–26;

1 Ne. 15:12;
2 Ne. 3:4–5.

20 1a gk Bunyag,
Gibunyagan.
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hisgot sa Dios sa Israel, apan
sila wala manumpa sa kamatu-
oran ni sa pagkamatarung.
2 Bisan pa niana sila mitawag

sa ilang mga kaugalingon nga
abalaan nga dakbayan, apan
sila wala bmagpabilin sa ilang
mga kaugalingon diha sa Dios
sa Israel kinsa mao ang Ginoo
sa mga Panon; oo, ang Ginoo sa
mga Panon mao ang iyang nga-
lan.
3 Tan-awa Ako mipahayag sa

aunang mga butang gikan sa si-
nugdanan; ug sila migula gikan
sa akong ba-ba, ug Ako mipaki-
ta kanila. Ug Ako mipakita kani-
la sa kalit.
4 Ug Ako mibuhat niini tungod

kay Ako nasayud nga akamo
mga gahi og ulo, ug ang inyong
liog ingon ka lig-on sa puthaw,
ug ang inyong mga agtang
ingon sa tumbaga;
5 Ug Ako bisan gikan sa sinug-

danan mipadayag kaninyo; sa
wala pa kini mahinabo Ako mi-
pakita kanila nganha kaninyo;
ug Ako mipakita kanila tungod
sa kabalaka tingali unya og
kamo moingon — Ang akong
adios-dios nakapahimo kanila,
ug ang akong kinulit nga lara-
wan, ug ang akong tinunaw nga
mga larawan nagsugo kanila.
6 Kamo nakakita ug nakadu-

ngog niining tanan; ug kamo di-
li ba mopahayag kanila? Ug ka-
na nga Ako mipakita kaninyo
sa bag-o nga mga butang gikan

niini nga panahon, bisan sa ti-
nago nga mga butang, ug kamo
dili masayud kanila.

7 Sila gilalang karon, ug ki-
ni dili gikan sa sinugdanan, sa
pagkatinuod sa wala pa ang
adlaw diin kamo wala maka-
dungog kanila nga sila gipaha-
yag nganha kaninyo, basin pa
unya kamo moingon—Tan-awa
ako nasayud kanila.

8 Oo, ug kamo wala makadu-
ngog; oo, kamo wala masayud;
oo, gikan niana nga panahon
ang inyong dunggan dili pa
makadungog; kay Ako nasa-
yud nga kamo modumala sa
mabudhion kaayo nga paagi, ug
gitawag nga usa ka amalapason
gikan pa sa sabakan.

9 Bisan pa niana, alang sa kaa-
yohan sa akong angalan Ako
mopugong sa akong kasuko, ug
sa akong pagdayeg Ako mohi-
kaw gikan kaninyo, nga Ako
dili mosalikway kaninyo.

10 Kay, tan-awa, Ako milim-
pyo kaninyo, ug Ako mipili ka-
ninyo diha sa hudno sa akasakit.

11 Alang sa akong kaugali-
ngon nga kaayohan, oo, alang
sa akong kaugalingon nga kaa-
yohan Ako mobuhat niini, kay
Ako dili motugot nga ang akong
angalan mahugawan, ug Ako
bdili mohatag sa akong himaya
ngadto sa uban.

12 Patalinghug ngari kanako,
O Jacob, ug Israel akong tina-
wag kay Ako mao siya; Ako

2a Isa. 52:1.
gk Jerusalem.

b ie salig.
3a Isa. 46:9–10.
4a ie Israel.

5a gk Pagsimba sa
dios-dios.

8a Sal. 58:3.
9a 1 Sam. 12:22;

Sal. 23:3; 1 Juan 2:12.

10a gk Kalisdanan.
11a Jer. 44:26.

b Isa. 42:8;
Moises 4:1–4.
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mao ang auna, ug Ako mao usab
ang bkatapusan.
13 Ug ang akong kamot usab

amipahimutang sa katukuran
sa yuta, ug ang akong tuo nga
kamot milugway ngadto sa mga
kalangitan. Ako mitawag kani-
la ug sila mibarug nga nagka-
hiusa.
14 Tanan kamo, magtigum sa

inyong mga kaugalingon, ug
maminaw; kinsa taliwala kanila
mipahayag niini nga mga bu-
tang ngadto kanila? Ang Ginoo
nahigugma kaniya; oo, ug siya
amotuman sa iyang pulong diin
siya mipahayag pinaagi kanila;
ug siya mobuhat sa iyang ka-
bubut-on diha sa bBabelon, ug
ang iyang paghukom moabut
diha sa mga taga-Caldea.
15 Usab, miingon ang Ginoo;

Ako ang Ginoo, oo, Ako naka-
pamulong; oo, Ako nakatawag
kaniya sa pagpahayag, Ako na-
kadala kaniya, ug siya mohimo
sa iyang agianan nga mauswa-
gon.
16 Dali kamo duol ngari kana-

ko; Ako wala mamulong sa ata-
go; gikan sa sinugdanan, gikan
sa panahon nga kini gipahayag
Ako nakapamulong; ug ang Gi-
noong Dios, ug ang iyang Espi-
ritu, mipadala kanako.
17 Ug sa ingon miingon ang

Ginoo, nga inyong aManunu-
bos, ang Usa nga Balaan sa Is-

rael, Ako mipadala kaniya, ang
Ginoo nga inyong Dios kinsa
mitudlo kaninyo sa kaayohan,
kinsa bmidala kaninyo sa dalan
nga inyong padulngan, ang mi-
buhat niini.

18 O nga kamo nga nagpata-
linghug ngadto sa akong mga
asugo—niana ang inyong kali-
naw maingon sa usa ka suba,
ug ang inyong pagkamatarung
ingon sa mga balud sa kadaga-
tan.

19 Ang inyong abinhi usab ma-
ingon sa mga balas; ang kali-
wat sa inyong sabakan ingon sa
gagmay nga mga bato diha nii-
ni; ang iyang ngalan wala unta
maisalikway ni malaglag gikan
sa atubangan kanako.

20 aBiya gikan sa Babelon, la-
yas kamo gikan sa mga taga-
Caldea, uban sa usa ka tingog
nga manag-awit ipahayag ka-
ninyo, isulti kini, ipamulong
ngadto sa mga lumulupyo sa
yuta; moingon kamo: Ang Gi-
noo mitubos sa iyang bsulugoon
nga si Jacob.

21 Ug sila wala auhawa; siya
migiya kanila ngadto sa mga
desyerto; siya mihimo sa mga
katubigan nga moagas gikan sa
bdagko nga bato alang kanila;
siya migunit sa bato usab ug ang
mga tubig mibugwak.

22 Bisan pa niana siya nakabu-
hat sa tanan niini, ug ang labaw

12a Pin. 1:17; 22:13.
gk Alpha; Unang
Natawo.

b gk Omega.
13a Sal. 102:25.

gk Nilalang,
Paglalang.

14a 1 Hari 8:56;

D&P 64:31; 76:3.
b gk Babel, Babelon.

16a Isa. 45:19.
17a gk Manunubos.

b gk Dasig, Pagdasig;
Pagpadayag.

18a Eccl. 8:5.
19a Gen. 22:15–19;

Os. 1:10.
20a Jer. 51:6;

D&P 133:5-14.
b Isa. 44:1–2, 21.

21a Isa. 41:17–20.
b Ex. 17:6; Num. 20:11;

1 Ne. 17:29;
2 Ne. 25:20.
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nga dako usab, walay akalinaw,
miingon ang Ginoo, ngadto sa
mga dautan.

KAPITULO 21

Ang Mesiyas mahimo nga usa ka
kahayag ngadto sa mga Hentil ug
moluwas sa mga binilanggo —
Ang Israel pagapundukon uban
ang gahum sa katapusan nga mga
adlaw — Ang mga hari mahimo
nga ilang tigmatuto nga mga ama-
han — Itandi sa Isaias 49. Mga
588–570 b.c.

Ug usab: Patalinghug, O kamo
sa balay ni Israel, tanan kamo
nga nahibulag ug giabug tu-
ngod sa pagkadautan sa mga
pastor sa akong mga katawhan;
oo, tanan kamo nga nahibulag,
nga nagkatibulaag sa lain nga
dapit, kinsa mao ang akong mga
katawhan, O balay ni Israel.
Pamati, O mga apulo, ngari ka-
nako, ug patalinghug kamo nga
mga katawhan gikan sa blayo;
ang Ginoo mitawag kanako gi-
kan sa sabakan; gikan sa sa-
bakan sa akong inahan siya na-
kahimo og paghisgot sa akong
ngalan.
2 Ug siya mihimo sa akong ba-

ba sama sa usa ka hait nga es-
pada; diha sa anino sa iyang
kamot siya mitago kanako, ug
mihimo kanako nga usa ka ma-
hamis nga puloan; sa iyang ud-
yongan siya mitago kanako;

3 Ug miingon ngari kanako:
Ikaw mao ang akong asulugoon,
O Israel, kang kinsa Ako mahi-
mo nga himayaon.

4 Unya ako miingon, ako nag-
hago sa kawang, ako migamit
sa akong kusog alang sa walay
hinungdan ug diha sa kawang;
sa pagkatinuod ang akong pag-
hukom diha uban sa Ginoo, ug
ang akong buhat uban sa akong
Dios.

5 Ug karon, mi ingon ang
Ginoo — nga amiumol kanako
gikan sa sabakan nga ako kina-
hanglan mahimo nga iyang su-
lugoon, sa pagdala ni Jacob pag-
usab ngadto kaniya—bisan og
ang Israel dili mapundok, gani
ako mahimayaon diha sa mga
mata sa Ginoo, ug ang akong
Dios mahimo nga akong kusog.

6 Ug siya miingon: Kini usa
ka sayon nga butang nga ikaw
mahimo nga akong sulugoon
sa pagpasanay sa mga atribo ni
Jacob, ug sa pagpahiuli sa gipa-
nalipdan sa Israel. Ako mohatag
usab kanimo alang sa usa ka
bpaggiya sa mga cHentil, nga
ikaw unta mahimo nga akong
kaluwasan ngadto sa mga lu-
mulupyo sa yuta.

7 Sa ingon miingon ang Gi-
noo, ang Manunubos sa Israel,
iyang Usa nga Balaan, ngadto
kaniya kinsa ang tawo mibiay-
biay, ngadto kaniya kinsa ang
mga kanasuran midumot, ngad-
to sa mga sulugoon sa mga tig-

22a gk Kalinaw.
21 1a 1 Ne. 22:4;

2 Ne. 10:20–22.
b D&P 1:1.

3a Lev. 25:55;

Isa. 41:8;
D&P 93:45–46.

5a Isa. 44:24.
6a gk Israel—Ang

napulog duha ka

mga tribo sa Israel.
b D&P 103:8–10;

Abr. 2:10–11.
c 3 Ne. 21:11.
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mando: Ang mga hari makakita
ug mobarug, mga prinsipe usab
mosimba, tungod sa Ginoo nga
matinud-anon.
8 Sa ingon miingon ang Gi-

noo: Sa usa ka angay nga pana-
hon Ako nakadungog kaninyo,
O mga pulo sa dagat, ug usa ka
adlaw sa kaluwasan Ako mita-
bang kaninyo; ug Ako mipanali-
pod kaninyo, ug mihatag kanin-
yo sa aakong sulugoon alang sa
usa ka pakigsaad sa mga kataw-
han, aron motukod sa yuta, nga
aron mahimo ang pagpanunod
sa awaaw nga mga kabilin;
9 Nga kamo unta moingon sa

mga abinilanggo: Lakaw ngad-
to; kanila nga naglingkod sa
bkangitngit: Ipakita ang inyong
mga kaugalingon. Sila mokaon
diha sa mga agianan, ug ang
ilang mga ctugwayanan mahi-
mo nga anaa sa tanan nga taas
nga mga dapit.
10 Sila dili gutumon ni uha-

won, ni ang kainit ni ang adlaw
mohampak kanila; kay siya nga
adunay kalooy diha kanila mo-
giya kanila, gani pinaagi sa mga
tubod sa tubig siya mogiya ka-
nila.
11 Ug Ako mohimo sa akong

tanan nga mga kabukiran nga
usa ka agianan, ug ang akong
adagko nga mga agianan paga-
bayawon.
12 Ug unya, O balay ni Israel,

tan-awa, akini moabut gikan sa

layo; ug tan-awa, kini gikan sa
amihanan ug gikan sa kasad-
pan; ug kini gikan sa yuta sa
Sinim.

13 aPag-awit, O mga kalangi-
tan; ug paglipay, O yuta; kay
ang mga tiil niadto kinsa anaa
sa silangan mapahimutang; ug
mabuak ngadto sa pag-awit, O
mga kabukiran; kay sila dili na
pagahampakon; kay ang Ginoo
mihupay sa iyang mga kataw-
han, ug mohatag og kalooy di-
ha sa iyang sinakit.

14 Apan, tan-awa, ang Zion
miingon: Ang Ginoo misalik-
way kanako, ug ang Ginoo na-
kalimot kanako—apan siya mo-
pakita nga siya wala makalimot.

15 Mahimo ba sa usa ka aina-
han sa pagkalimot sa iyang ma-
suso nga bata, nga siya walay
kalooy diha sa iyang anak nga
lalaki sa iyang sabakan? Oo, sila
mahimo nga bmakalimot, apan
Ako dili makalimot kaninyo, O
balay ni Israel.

16 Tan-awa, Ako mikulit ka-
ninyo diha sa mga apalad sa
akong mga kamot; ang inyong
mga paril anaa kanunay sa
akong atubangan.

17 Ang inyong mga anak mo-
dali paglihok batok sa inyong
mga tiglaglag; ug sila nga ami-
laglag kaninyo mobiya gikan
kaninyo.

18 Ihangad ang inyong mga
mata sa bisan asa ug tan-awa;

8a 2 Ne. 3:6–15;
3 Ne. 21:8–11;
Morm. 8:16, 25.

9a gk Kaluwasan alang
sa mga Patay.

b 2 Ne. 3:5.

c Ezeq. 34:14.
11a Isa. 62:10;

D&P 133:23–32.
12a Isa. 43:5–6.
13a Isa. 44:23.
15a gk Babaye, Mga

Babaye.
b Isa. 41:17;

Alma 46:8;
D&P 61:36.

16a Zac. 13:6.
17a 3 Ne. 21:12–20.
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tanan niini amipundok sa ilang
mga kaugalingon, ug sila mo-
duol kaninyo. Ug ingon nga
Ako buhi, miingon ang Ginoo,
kamo sa pagkatinuod mosul-
ob uban kanilang tanan, uban
sa usa ka dayan-dayan, ug mo-
bugkos kanila gani ingon sa usa
ka pangasaw-onon.
19 Kay ang inyong salin ug ang

inyong awaaw nga mga dapit,
ug ang yuta sa inyong kalagla-
gan, mahimo bisan karon nga
pig-ot kaayo pinaagi sa kataru-
ngan sa mga lumulupyo; ug sila
nga milaglag kaninyo mahimo
nga malayo.
20 Ang mga anak kinsa ka-

mo makaangkon, human kamo
gihikawan sa nauna, moingon
pag-usab sa inyong mga dung-
gan: Ang dapit ahigpit alang
kanako; paghatag og dapit
ngari kanako nga ako unta ma-
kapuyo.
21 Unya mahimo nga akamo

mosulti sa inyong kasingkasing:
Kinsa ang nagpaanak kanako
niini, nakakita nga ako nawad-
an sa akong mga anak, ug ako
bbiniyaan, usa ka bihag, ug nag-
lakaw ngadto ug nganhi? Ug
kinsa ang nagmatuto niini? Tan-
awa ako gibiyaan nga nag-inu-
sara; kini, diin sila gikan?
22 Sa ingon miingon ang Gi-

noong Dios: Tan-awa, Ako mo-
pataas sa akong kamot ngadto
sa mga aHentil, ug mopahimu-

tang sa akong bsumbanan ngad-
to sa mga katawhan; ug sila mo-
dala sa inyong anak nga mga la-
laki diha sa ilang mga cbukton,
ug ang inyong anak nga mga
babaye pas-anon diha sa ilang
mga abaga.

23 Ug ang mga ahari mahimo
nga inyong btigmatuto nga mga
amahan, ug ang ilang mga rey-
na inyong tigmatuto nga mga
inahan; sila moyukbo nganha
kaninyo nga ang ilang nawong
paingon sa yuta; ug motilap sa
abug sa inyong mga tiil; ug ka-
mo masayud nga Ako mao ang
Ginoo; kay sila dili maulaw
nga cmaghulat kanako.

24 Kay kuhaon ba ang bihag
gikan sa gamhanan, o ang uli-
pon asumala sa balaod pagabu-
hian?

25 Apan sa ingon miingon ang
Ginoo, bisan ang mga ulipon sa
gamhanan pagakuhaon, ug ang
bihag sa mabangis pagaluwa-
son; kay Ako makig-away kani-
ya nga makig-away kaninyo, ug
Ako moluwas sa inyong mga
anak.

26 Ug ako amopakaon kani-
la nga modaug-daug kaninyo
uban sa ilang kaugalingon nga
unod; ug hubgon sila sa ilang
kaugalingon nga dugo ingon
sa matam-is nga bino; ug ang
tanan nga unod bmasayud nga
Ako, ang Ginoo, mao ang in-
yong Manluluwas ug inyong

18a Miq. 4:11–13.
20a o higpit, o pig-ot.
21a ie Zion.

b Isa. 54:1;
Gal. 4:27.

22a Isa. 66:18–20.

b Isa. 11:12; 18:3.
c 1 Ne. 22:8;

2 Ne. 10:8–9.
23a Isa. 60:16.

b 1 Ne. 22:6.
c 2 Ne. 6:13;

D&P 98:2;
133:10–11, 45.

24a 1 Ne. 21:25.
26a 1 Ne. 22:13–14.

b Mosiah 11:22.
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Manunubos, ang Usa nga cGam-
hanan ni Jacob.

KAPITULO 22

Ang Israel pagakatagon diha iba-
baw sa tanan nga yuta—Ang mga
Hentil mao ang momatuto ug mo-
amuma sa Israel uban sa ebang-
helyo diha sa katapusan nga mga
adlaw—Ang Israel pagatigumon
ug pagaluwason, ug ang mga dau-
tan masunog ingon sa dagami—
Ang gingharian sa yawa pagalag-
lagon, ug si Satanas pagagapu-
son. Mga 588–570 b.c.

Ug karon nahinabo nga human
ako, si Nephi, makabasa niini
nga mga butang nga gikulit di-
ha sa mga apalid nga tumbaga,
ang akong igsoon nga mga lala-
ki miduol ngari kanako ug mii-
ngon ngari kanako: Unsa ang gi-
pasabut niini nga mga butang
diin imong gibasa? Tan-awa, ki-
ni ba sila pagasabton sumala sa
mga butang nga espirituhanon,
nga mahinabo sumala sa espi-
ritu ug dili sa tawo?
2 Ug ako, si Nephi, miingon

ngadto kanila: Tan-awa sila
agipakita ngadto sa propeta pi-
naagi sa tingog sa bEspiritu;
kay pinaagi sa Espiritu ang
tanan nga mga butang mahimo
nga masayran ngadto sa mga
cpropeta, diin modangat diha

sa mga katawhan sumala sa ka-
liwat.

3 Busa, ang mga butang diin
ako mibasa mao ang mga bu-
tang kabahin sa mga butang nga
atemporal ug espirituhanon; kay
nagpakita kini nga ang balay ni
Israel, sa madugay o sa madali,
bpagakatagon nganha sa ibabaw
sa tanan nga yuta, ug usab ta-
liwala sa tanan nga mga kana-
suran.

4 Ug tan-awa, adunay daghan
kinsa nahibulag na gikan sa ka-
sayuran niadto kinsa tua sa Je-
rusalem. Oo, ang daghan nga
bahin sa tanan nga mga atribo
bgidala sa layo; ug sila nagkati-
bulaag dinhi ug didto diha sa
mga cpulo sa dagat; ug hain sila
walay usa kanato nga nasayud,
gawas nga kita nasayud nga
sila gidala sa layo.

5 Ug kay sila gidala sa layo,
kini nga mga butang gipanag-
na mahitungod kanila, ug usab
mahitungod sa tanan niadto
kinsa human niini pagakata-
gon ug pagalibugon, tungod sa
Usa nga Balaan sa Israel; kay
batok kaniya sila magpatig-a sa
ilang mga kasingkasing; bu-
sa, sila pagakatagon taliwala sa
tanan nga mga kanasuran ug
apagadumtan sa tanan nga mga
tawo.

6 Bisan pa niana, human sila
agimatuto pinaagi sa mga bHen-

26c gk Jehova.
22 1a 1 Ne. 19:22;

2 Ne. 4:2.
2a 2 Ped. 1:19–21.

b gk Espiritu Santo.
c gk Pagpanagna,

Panagna.
3a D&P 29:31–34.

b 1 Ne. 10:12–14;
2 Ne. 25:14–16.
gk Israel—Ang
pagkatibulaag
sa Israel.

4a gk Israel—Ang
napulo nga nawala
nga mga tribo sa

Israel.
b 2 Ne. 10:22.
c 1 Ne. 21:1;

2 Ne. 10:8, 20.
5a 1 Ne. 19:14.
6a 1 Ne. 21:23.

b gk Hentil, Mga.
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til, ug ang Ginoo mibayaw sa
iyang kamot diha sa mga Hen-
til ug mipahimutang kanila
nga angay nga usa ka sumba-
nan, ug ang ilang mga canak
gisapnay diha sa ilang mga
bukton, ug ang ilang anak nga
mga babaye gipas-an diha sa
ilang mga abaga, tan-awa kini
nga mga butang diin gipamu-
long mga temporal; kay sa
ingon mao ang mga pakigsaad
sa Ginoo uban sa atong mga
amahan; ug kini nagpasabut
kanato sa mga adlaw nga uma-
abut, ug usab sa atong tanan
nga mga kaigsoonan kinsa
anaa sa balay ni Israel.
7 Ug kini nagpasabut nga ang

panahon moabut nga human
ang tanan nga balay ni Israel
magkatibulaag ug malibug, nga
ang Ginoong Dios mopasanay
og usa ka gamhanan nga nasud
taliwala sa mga aHentil, oo, bi-
san diha sa ibabaw niini nga yu-
ta; ug pinaagi kanila ang atong
binhi bmagkatibulaag.

8 Ug human ang atong bin-
hi magkatibulaag ang Ginoong
Dios magpadayon sa paghimo
og usa ka akahibulongan nga
buhat taliwala sa mga bHentil,
diin mahimo nga mahinungda-
non ang cbili ngadto sa atong
binhi; busa, kini gipakasama

ngadto sa ilang pagkaamuma
pinaagi sa mga Hentil ug gisap-
nay sa ilang mga bukton ug gi-
pas-an diha sa ilang mga abaga.

9 Ug kini usab mahimo nga
abililhon ngadto sa mga Hentil;
ug dili lamang ngadto sa mga
Hentil apan bngadto sa tanan
nga cbalay ni Israel, ngadto sa
pagkahimo nga mahibaloan ang
mga dpakigsaad sa Amahan sa
langit ngadto kang Abraham,
nag-ingon: Diha sa imong ebinhi
ang tanan nga mga kaliwatan sa
yuta fmapanalanginan.

10 Ako manghinaut, akong
mga kaigsoonan, nga kamo ki-
nahanglan masayud nga ang ta-
nan nga mga kaliwatan sa yuta
dili mapanalanginan hangtud
nga siya amakapakita sa iyang
gahum diha sa mga mata sa
mga kanasuran.

11 Busa, ang Ginoong Dios
magpadayon sa pagpakita sa
iyang gahum diha sa mga mata
sa tanan nga mga kanasuran,
sa pagdala sa iyang mga pakig-
saad ug sa iyang ebanghelyo
ngadto niadto kinsa anaa sa ba-
lay ni Israel.

12 Busa, siya modala kanila
pag-usab gikan sa apagkabi-
hag, ug sila pagatigumon ngad-
to sa mga kayutaan sa ilang ka-
bilin; ug sila pagadad-on gikan

6c 1 Ne. 15:13.
7a 3 Ne. 20:27.

b 1 Ne. 13:12–14;
2 Ne. 1:11.

8a Isa. 29:14;
1 Ne. 14:7;
2 Ne. 27:26.
gk Pagpahiuli sa
Ebanghelyo.

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.

9a 1 Ne. 14:1–5.
b 2 Ne. 30:1–7.
c 2 Ne. 29:13–14.
d Deut. 4:31.

e gk Pakigsaad sama
kang Abraham.

f Gen. 12:2–3;
3 Ne. 20:27;
Abr. 2:9–11.

10a Isa. 52:10.
12a gk Israel—Ang

pagpundok sa Israel.
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sa kangiub ug gikan sa bkangit-
ngit; ug sila masayud nga ang
cGinoo mao ang ilang dManlu-
luwas ug ilang Manunubos,
ang Usa nga eMakagagahum sa
Israel.
13 Ug ang dugo niana nga

gamhanan ug asalawayon nga
simbahan, diin mao ang nagba-
ligya sa iyang dungog sa tibu-
ok yuta, mobatok diha sa ilang
kaugalingon nga mga tawo;
kay sila bmakig-away taliwala
sa ilang mga ckaugalingon, ug
ang espada sa ilang kaugali-
ngon nga mga kamot moham-
pak diha sa ilang kaugalingon
nga mga ulo, ug sila mawad-an
og pagbati tungod sa ilang ka-
ugalingon nga dugo.
14 Ug matag anasud nga ma-

kiggubat batok kaninyo, O ba-
lay ni Israel, mobatok sa usag
usa, ug sila bmahulog ngadto sa
gahong diin sila mikalot aron
sa paglaang sa mga katawhan
sa Ginoo. Ug ang tanan nga
cmakig-away batok sa Zion pa-
galaglagon, ug kana nga gam-
hanan nga nagbaligya sa iyang
dungog, kinsa mao ang nagtuis
sa matarung nga mga pamaagi
sa Ginoo, oo, kana nga gamha-
nan ug salawayon nga simba-
han, madagma ngadto sa dabug
ug hilabihan ka kusog ang pag-
kahagba niini.

15 Kay tan-awa, miingon ang
propeta, ang panahon moabut
sa madali nga si Satanas dili na
makabaton og gahum ibabaw
sa mga kasingkasing sa mga ka-
tawhan; kay ang adlaw sa dili
madugay moabut nga ang ta-
nan nga mga mapagarbuhon
ug sila nga nagbuhat og dautan
mahimo nga mga adagami; ug
ang adlaw moabut nga sila bpa-
gasunugon.

16 Kay ang panahon sa dili
madugay moabut nga ang ka-
hingpitan sa akasuko sa Dios
ibu-bu diha sa tanan nga mga
katawhan; kay siya dili motu-
got nga ang mga dautan mo-
laglag sa mga matarung.

17 Busa, siya amopanalipod sa
mga bmatarung pinaagi sa iyang
gahum, bisan kon kini mao nga
ang kahingpitan sa iyang ka-
suko moabut, ug ang mga ma-
tarung pagapanalipdan, bisan
ngadto sa kalaglagan sa ilang
mga kaaway pinaagi sa kala-
yo. Busa, ang mga matarung
dili kinahanglan mahadlok; kay
ingon sa gisulti sa propeta, sila
pagaluwason, bisan kon kini
pinaagi sa kalayo.

18 Tan-awa, akong igsoon nga
mga lalaki, ako moingon ngan-
ha kaninyo, nga kining mga bu-
tanga kinahanglan gayud nga
moabut; oo, bisan dugo, ug ka-

12b gk Kangitngit,
Espirituhanon nga.

c 2 Ne. 6:10–11.
d gk Manluluwas.
e gk Jehova.

13a gk Yawa—Ang
simbahan sa yawa.

b 1 Ne. 14:3, 15–17.
c 1 Ne. 21:26.

14a Luc. 21:10.
b Isa. 60:12; 1 Ne. 14:3;

D&P 109:25.
c 2 Ne. 10:13; 27:3.
d Isa. 25:12.

15a Isa. 5:23–24;
Nah. 1:10; Mal. 4:1;
2 Ne. 15:24; 26:4–6;
D&P 64:23–24;

133:64.
b Sal. 21:9; 3 Ne. 25:1;

D&P 29:9.
gk Yuta—Paglimpyo
sa yuta.

16a 1 Ne. 14:17.
17a 2 Ne. 30:10;

Moises 7:61.
b 1 Ne. 17:33–40.
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layo, ug hinungaw sa aso kina-
hanglan moabut; ug kinahang-
lan kini diha sa ibabaw sa yuta;
ug kini moabut ngadto sa mga
tawo sumala sa unod kon ki-
ni mao nga sila magpatig-a sa
ilang mga kasingkasing batok
sa Usa nga Balaan sa Israel.
19 Kay tan-awa, ang mga ma-

tarung dili malaglag; kay ang
panahon sa pagkatinuod moa-
but gayud nga tanan sila kinsa
nakig-away batok sa Zion ipa-
himulag.
20 Ug ang Ginoo sa pagkati-

nuod mag-andam og usa ka
agianan alang sa iyang mga ka-
tawhan, ngadto sa katumanan
sa mga pulong ni Moises, diin
siya namulong, nag-ingon: Usa
ka apropeta ang pasanayon sa
Ginoo nga inyong Dios nganha
kaninyo, sama kanako; diha
kaniya kamo maminaw sa ta-
nan nga mga butang bisan un-
sa nga siya mosulti nganha ka-
ninyo. Ug mahinabo nga ang
tanan niadto kinsa dili mami-
naw niana nga propeta bipahi-
mulag gikan diha sa mga ka-
tawhan.
21 Ug karon ako, si Nephi,

magpadayag nganha kaninyo,
nga kini nga apropeta nga gi-
hisgutan ni Moises mao ang
Usa nga Balaan sa Israel; busa,
siya magpahigayon og bpaghu-
kom diha sa pagkamatarung.
22 Ug ang mga matarung dili

mahadlok, kay sila mao kadto

kinsa dili pagalibugon. Apan
kini mao ang gingharian sa ya-
wa, diin pagatukuron taliwala
sa mga katawhan diin nga ging-
harian gitukod taliwala kanila
nga diha sa unod—

23 Kay ang panahon dali nga
moabut diin ang tanan nga
mga asimbahan gitukod aron
makaangkon og bahandi, ug
kadto kinsa natukod aron sa
pag-angkon og gahum ibabaw
sa tawo, ug kadto kinsa gitu-
kod aron mahimo nga bbantu-
gan diha sa mga mata sa kali-
butan, ug kadto kinsa nagti-
nguha og dautan diha sa tawo
ug sa mga butang sa kalibutan,
ug sa pagbuhat sa tanan nga
matang sa kadautan; oo, sa ka-
tapusan, kadtong tanan kinsa
nahisakop sa gingharian sa ya-
wa mao sila kinsa nagkina-
hanglan nga mahadlok, ug ma-
ngurog, ug cmauyog; sila mao
kadto kinsa pagadad-on sa
ubos diha sa abug; sila mao
kadto kinsa kinahanglan dpa-
galamyon ingon og mga daga-
mi; ug kini sumala sa mga
pulong sa propeta.

24 Ug ang panahon moabut
sa madali nga ang mga mata-
rung kinahanglan gayud dad-
on ingon og mga anati ngadto
sa pasungan ug ang Usa nga
Balaan sa Israel kinahanglan
gayud maghari diha sa kaman-
doan, ug kusog, ug gahum ug
dako nga himaya.

20a Juan 4:19; 7:40.
b D&P 133:63.

21a Deut. 18:15, 18;
Buh. 3:20–23;
1 Ne. 10:4;
3 Ne. 20:23.

b Sal. 98:9;
Moises 6:57.

23a 1 Ne. 14:10;
2 Ne. 26:20.
gk Panapi sa mga
Pari.

b Luc. 6:26; Alma 1:3.
c 2 Ne. 28:19.
d 2 Ne. 26:6.

24a Amos 6:4;
Mal. 4:2;
3 Ne. 25:2.
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25 Ug siya amipundok sa iyang
mga anak gikan sa upat ka mga
suok sa yuta; ug siya miihap sa
iyang karnero, ug sila nakaila
kaniya; nga adunay usa ka pa-
non ug usa ka bmagbalantay;
ug siya mopakaon sa iyang kar-
nero, ug diha kaniya sila maka-
kita og ckatugwayan.

26 Ug tungod sa pagkama-
tarung sa iyang mga kataw-
han, si aSatanas walay gahum;
busa siya dili mabadbaran su-
lod sa bdaghan nga mga katui-
gan; kay siya walay gahum sa
ibabaw sa mga kasingkasing sa
mga katawhan, kay sila nagpu-
yo diha sa pagkamatarung, ug
ang Usa nga Balaan sa Israel
cmaghari.
27 Ug karon tan-awa, ako, si

Nephi, moingon nganha ka-
ninyo nga tanan niini nga mga
butang kinahanglan gayud nga
moabut sumala sa kaliwat.
28 Apan, tan-awa, tanan nga

mga kanasuran, mga kaliwatan,
mga pinulongan, ug mga ka-

tawhan magpuyo nga luwas
diha sa Usa nga Balaan sa Israel
kon kini mao nga sila amaghi-
nulsol.

29 Ug karon ako, si Nephi,
mohimo og pagtapos; kay ako
dili mamulong og dugang pa
mahitungod niini nga mga bu-
tang.

30 Busa, akong mga igsoon
nga mga lalaki, ako buot nga
kamo mohunahuna nga ang
mga butang diin gikasulat diha
sa mga apalid nga tumbaga mga
tinuod; ug sila nagpamatuod
nga ang usa ka tawo kinahang-
lan gayud nga magmasulundon
ngadto sa mga sugo sa Dios.

31 Busa kamo dili angay mag-
dahum nga ako ug ang akong
amahan mao lamang ang naka-
pamatuod, ug usab nakatudlo
kanila. Busa, kon kamo mag-
masulundon sa mga asugo, ug
molahutay ngadto sa katapu-
san kamo mahimo nga malu-
was sa katapusan nga adlaw ug
sa ingon kini mao. Amen.

Ang Ikaduhang Basahon ni Nephi

Ang asoy sa kamatayon ni Lehi. Mga igsoon nga lalaki ni Nephi
misukol batok kaniya. Ang Ginoo nagpahimangno kang Ne-

phi sa pagbiya paingon sa kamingawan. Ang iyang mga pagpa-
naw diha sa kamingawan, ug uban pa.

25a gk Israel—Ang
pagpundok sa Israel.

b gk Maayong
Magbalantay.

c Sal. 23.
26a Pin. 20:2;

Alma 48:17;
D&P 43:31; 45:55;
88:110; 101:28.
gk Yawa.

b San. 5:76.
c gk Kaliboan.

28a gk Hinulsol,
Paghinulsol;
Pasaylo.

30a 2 Ne. 4:2.
31a Mat. 19:17.

gk Sugo sa Dios, Mga.
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KAPITULO 1

Si Lehi nanagna sa usa ka yuta sa
kalingkawasan—Ang iyang binhi
pagatibulaagon ug hampakon kon
sila mosalikway sa Usa nga Bala-
an sa Israel — Siya miawhag sa
iyang mga anak nga lalaki sa pag-
sul-ob sa taming sa katarung. Mga
588–570 b.c.

UG karon nahinabo nga hu-
man ako, si Nephi, motapos

sa pagpanudlo sa akong mga
igsoon nga lalaki, ang among
aamahan, si Lehi, namulong
usab sa daghan nga mga bu-
tang ngadto kanila, ug gisay-
say ngadto kanila, unsa ka ma-
hinungdanon ang mga butang
nga gihimo sa Ginoo alang ka-
nila sa pagdala kanila gikan sa
yuta sa Jerusalem.
2 Ug siya namulong ngadto

kanila mahitungod sa ilang mga
apagsukol diha sa katubigan,
ug ang mga kalooy sa Dios sa
pagluwas sa ilang mga kinabu-
hi, nga sila wala malunod sa
dagat.
3 Ug siya usab namulong ngad-

to kanila mahitungod sa yuta
sa saad, diin sila nakaangkon—
unsa ka maloloy-on ang Ginoo
sa pagpahimangno kanamo nga
kami molayas gikan sa yuta sa
Jerusalem.
4 Kay, tan-awa, miingon siya,

ako nakakita ug apanan-awon,

diin ako nasayud nga ang bJeru-
salem pagalaglagon; ug kon ka-
mi nagpabilin pa sa Jerusalem
kami gayud usab cmamatay.
5 Apan, siya miingon, bisan

pa sa among mga kasakit, kami
nakabaton og usa ka ayuta sa
saad, usa ka yuta nga bpinili la-
baw pa sa uban nga mga yuta;
usa ka yuta diin ang Ginoong
Dios mihimo og pakigsaad uban
kanako nga kinahanglan mahi-
mo nga usa ka yuta nga kabilin
sa akong binhi. Oo, ang Ginoo
mihimo og cpakigsaad niini nga
yuta ngari kanako, ug sa akong
mga anak sa kahangturan, ug
usab kadtong tanan kinsa kina-
hanglan agakon gikan sa uban
nga mga kanasuran pinaagi sa
kamot sa Ginoo.

6 Busa, ako, si Lehi, nanagna
sumala sa mga binuhatan sa Es-
piritu nga ania kanako, nga awa-
lay makaanhi dinhi niini nga
yuta gawas kon sila pagadad-
on pinaagi sa kamot sa Ginoo.

7 Busa, kini nga ayuta gipa-
hinungod ngadto kaniya kinsa
iyang pagadad-on. Ug kon kini
mao nga sila moalagad kaniya
sumala sa mga sugo diin siya
mihatag, kini mahimo nga usa
ka yuta sa bkalingkawasan ngad-
to kanila; busa, sila dili madala
ngadto sa pagkabihag; kon mao,
kini mahitabo tungod sa kada-
utan; kay kon ang kadautan mo-
dagsang ctunglo kini nga yuta

[2 nephi]
1 1a gk Patriyarka,

Patriyarkal.
2a 1 Ne. 18:9–20.
4a gk Panan-awon.

b 2 Hari 24:14–15;
Jer. 44:2; 1 Ne. 1:4;

Hel. 8:20.
c Alma 9:22.

5a gk Gisaad nga Yuta.
b Ether 2:9–10.
c gk Pakigsaad.

6a 2 Ne. 10:22.
7a Mosiah 29:32;

Alma 46:10, 20.
b 2 Ne. 10:11.

gk Kalingkawasan.
c Alma 45:10–14, 16;

Morm. 1:17;
Ether 2:8–12.
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alang kanila, apan ngadto sa
mga matarung kini pagapana-
langinan sa kahangturan.
8 Ug tan-awa, kini kaalam nga

kini nga yuta kinahanglan itago
una gikan sa kasayuran sa uban
nga mga kanasuran; kay tan-
awa, daghan nga mga kanasu-
ran mokatag sa mao nga yuta,
nga wala nay dapit alang sa usa
ka kabilin.
9 Busa, ako, si Lehi, naka-

baton og usa ka saad, aog ingon
kadto kinsa pagadad-on sa Gi-
noong Dios gikan sa yuta sa
Jerusalem kinahanglan maghu-
pot sa iyang mga sugo, sila bmo-
uswag diha sa ibabaw niini nga
yuta; ug sila panalipdan gikan
sa uban nga mga kanasuran,
nga sila mahimo nga makaang-
kon niini nga yuta nganha sa
ilang mga kaugalingon. Ug kon
mao nga sila cmaghupot sa mga
sugo sila pagapanalanginan din-
hi sa ibabaw sa yuta, ug walay
usa nga mosamok kanila, ni mo-
kuha sa yuta nga ilang kabilin;
ug sila magpuyo nga luwas sa
kahangturan.
10 Apan tan-awa, kon ang

panahon moabut nga sila mo-
kunhod tungod sa pagkawa-
lay pagtuo, human sila maka-
dawat sa mga mahinungdanon
nga panalangin gikan sa kamot
sa Ginoo—nga nakaangkon sa
kasayuran sa paglalang sa yu-
ta, ug tanan nga mga tawo, tu-
ngod sa ilang kasayuran sa ma-
hinungdanon ug kahibulongan

nga mga buhat sa Ginoo gikan
sa paglalang sa kalibutan; nga
adunay gahum nga gihatag ka-
nila sa pagbuhat sa tanan nga
mga butang pinaagi sa hugot
nga pagtuo; nga naghupot sa
tanan nga mga sugo gikan sa
sinugdanan, ug gidala pinaagi
sa iyang walay kinutuban nga
kaayo dinhi niining bililhon nga
yuta sa saad—tan-awa, ako mo-
ingon, kon ang adlaw moabut
nga sila mosalikway sa Usa nga
Balaan sa Israel, ang tinuod
nga aMesiyas, ilang Manunubos
ug ilang Dios, tan-awa, ang mga
paghukom kaniya nga makia-
ngayon ipahamtang diha kanila.

11 Oo, siya modala sa auban
nga mga kanasuran ngadto ka-
nila, ug siya mohatag ngadto
kanila og gahum, ug siya mo-
kuha gikan kanila sa mga yuta
nga ilang gipanag-iya, ug siya
mohimo nga sila bpagatibulaa-
gon ug pagahampakon.

12 Oo, ingon nga ang usa ka
kaliwatan pulihan sa lain adu-
nay mga apagpaagas sa dugo,
ug dako nga pagsilot modangat
taliwala kanila; busa, akong
anak nga mga lalaki, ako mang-
hinaut nga kamo mahinumdom;
oo, ako manghinaut nga kamo
mopatalinghug sa akong mga
pulong.

13 O nga kamo mahigmata;
mahigmata gikan sa usa ka
lawom nga pagkatulog, oo, ga-
ni gikan sa espirituhanon nga
akamatayon, ug iwakli ang mga

9a 2 Ne. 4:4;
Alma 9:13.

b Deut. 29:9.
c gk Masulundon,

Pagkamasulundon,
Sunod.

10a gk Mesiyas.
11a 1 Ne. 13:12–20;

Morm. 5:19–20.
b 1 Ne. 22:7.

12a Morm. 1:11–19; 4:11.
13a gk Impyerno.
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makalilisang nga bhigot nga mi-
gapos kaninyo, diin mao ang
higot nga migapos sa mga ka-
tawhan, nga sila pagabihagon
ngadto sa walay katapusan nga
cbung-aw sa pagkauyamot ug
pagkaalaot.
14 Pagmata! ug bangon gikan

sa abug, ug patalinghugi ang
mga pulong sa usa ka nagkurog
nga aginikanan, kansang mga
bahin sa lawas inyo unya nga
ipahimutang sa mabugnaw ug
mahilum nga blubnganan, gikan
diin walay magpapanaw nga
makabalik; pila na lamang ka
mga adlaw ug ako cmamatay.
15 Apan tan-awa, ang Ginoo

amitubos sa akong kalag gikan
sa impyerno; ako nakakita sa
iyang himaya, ug ako giliyokan
sa kahangturan sa mga bbukton
sa iyang cgugma.

16 Ug ako nagtinguha nga ka-
mo mahinumdom sa pagtuman
sa mga abalaod ug sa mga pag-
hukom sa Ginoo; tan-awa, kini
ang mihasol sa akong kalag gi-
kan sa sinugdanan.
17 Ang akong kasingkasing

nabug-atan sa kasubo matag
karon ug unya, kay ako nahad-
lok, basin tungod sa katig-a sa
inyong mga kasingkasing ang
Ginoo nga inyong Dios mopa-
kita sa kahingpitan sa iyang

akasuko nganha kaninyo, nga
kamo bipahimulag ug laglagon
sa kahangturan;

18 O, nga usa ka tunglo mo-
dangat diha kaninyo sulod sa
adaghan nga mga kaliwatan;
ug kamo pagaduawon pinaagi
sa espada, pinaagi sa kagutom,
ug pagadumtan, ug pagadad-on
sumala sa kabubut-on ug pag-
kabihag sa byawa.
19 O akong anak nga mga la-

laki, nga kini nga mga butang
dili unta modangat nganha ka-
ninyo, apan nga kamo mahimo
unta nga pinili ug apinalabi nga
mga katawhan sa Ginoo. Apan
tan-awa, ang iyang kabubut-on
matuman; kay ang iyang mga
bpamaagi mao ang matarung sa
kahangturan.

20 Ug siya miingon nga: aSang-
lit kamo maghupot sa akong
mga bsugo kamo cmouswag sa
yuta; apan sanglit kamo wala
maghupot sa akong mga su-
go kamo ipahimulag gikan sa
akong atubangan.

21 Ug karon nga ang akong
kalag unta makabaton og hing-
pit nga kalipay diha kaninyo,
ug nga ang akong kasingkasing
mobiya unta niini nga kalibu-
tan uban ang kalipay tungod
kaninyo, nga ako unta dili ma-
dala uban sa kaguol ug kasubo

13b Alma 12:9–11.
c 1 Ne. 15:28–30;

Hel. 3:29–30.
14a gk Ginikanan, Mga.

b gk Kamatayon,
Yutan-on nga.

c Jos. 23:14.
15a Alma 36:28.

gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.

b Jacob 6:5; Alma 5:33;
3 Ne. 9:14.

c Roma 8:39.
gk Gugma.

16a Deut. 4:5–8;
2 Ne. 5:10–11.

17a 2 Ne. 5:21–24;
Alma 3:6–19.

b Mosiah 12:8.
18a 1 Ne. 12:20–23.

b gk Yawa.
19a gk Pinili.

b Os. 14:9.
20a Jarom 1:9;

Mosiah 1:6–7;
Alma 9:13–14.

b Lev. 26:3–14;
Joel 2:23–26.

c Sal. 67:6;
Mosiah 2:21–25.
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ngadto sa lubnganan, bangon
gikan sa abug, akong anak nga
mga lalaki, ug amagpakalalaki,
ug hugot diha sa bpanaghiusa
sa hunahuna ug diha sa panag-
hiusa sa kasingkasing, magka-
hiusa sa tanan nga mga butang,
nga kamo dili madala sa pag-
kabihag;
22 Nga kamo dili tungluhon

sa masakit nga tunglo; ug usab,
nga kamo dili mahiagum sa ka-
suko sa usa ka amakiangayon
nga Dios, ngadto sa kalaglagan,
oo, ang walay katapusan nga
kalaglagan sa kalag ug lawas.
23 Pagmata, akong anak nga

mga lalaki, isul-ob ang ataming
sa pagkamatarung. Iwakli ang
mga kadena nga naggapos ka-
ninyo, gawas kamo gikan sa ka-
ngiub, ug bangon gikan sa abug.
24 Ayaw na kamo pagsukol

batok sa inyong igsoon nga la-
laki, kansang mga panglantaw
mahimayaon, ug kinsa naghu-
pot sa mga sugo sukad sa pana-
hon nga kita mibiya sa Jerusa-
lem, ug kinsa mao ang himan
sa mga kamot sa Dios, sa pag-
dala kanato ngadto sa yuta sa
saad; kon dili pa tungod kani-
ya, kita nangamatay unta sa
agutom diha sa kamingawan; bi-
san pa niana, kamo nagtinguha
sa bpaghunos sa iyang kina-
buhi; oo, ug siya nag-antus sa
hilabihan nga kasubo tungod
kaninyo.
25 Ug ako nahadlok sa hilabi-

han ug nangurog tungod kanin-
yo, basin unya siya mag-antus
pag-usab; kay tan-awa, kamo
mipasangil kaniya nga siya nag-
tinguha sa gahum ug akatungod
ibabaw kaninyo; apan ako na-
sayud nga siya wala magtingu-
ha sa gahum ni katungod iba-
baw kaninyo, apan siya nag-
tinguha sa himaya sa Dios, ug
sa inyong kaugalingon nga ka-
ayohan sa kahangturan.

26 Ug kamo nagbagulbol tu-
ngod kay siya wala maglipud-
lipod nganha kaninyo. Kamo
miingon nga siya migamit og
akaisug; kamo miingon nga si-
ya nasuko kaninyo; apan tan-
awa, ang iyang kaisug mao ang
kaisug sa gahum sa pulong sa
Dios, diin anaa diha kaniya; ug
nga ang inyong gitawag nga ka-
suko mao ang kamatuoran, su-
mala niana nga anaa sa Dios,
diin siya dili makapugong, nag-
pakita og walay kahadlok mahi-
tungod sa inyong kadautan.

27 Ug gikinahanglan nga ang
agahum sa Dios mag-uban ka-
niya bisan ngadto sa iyang
pagsugo kaninyo nga kamo
kinahanglan mosunod. Apan
tan-awa, kini dili siya, apan ki-
ni mao ang bEspiritu sa Ginoo
diin anaa kaniya, diin cmibuka
sa iyang ba-ba sa paglitok nga
siya dili makatak-om niini.

28 Ug karon akong anak nga
mga lalaki, Laman, ug usab Le-
muel, ug Sam, ug usab akong

21a 1 Sam. 4:9;
1 Hari 2:2.

b Moises 7:18.
22a D&P 3:4.
23a Efe. 6:11–17.

24a 1 Ne. 16:32.
b 1 Ne. 16:37.

25a Gen. 37:9–11.
26a Prov. 15:10;

1 Ne. 16:2;

Moro. 9:4;
D&P 121:41–43.

27a 1 Ne. 17:48.
b D&P 121:43.
c D&P 33:8.
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anak nga mga lalaki kinsa anak
nga mga lalaki ni Ishmael, tan-
awa, kon kamo mopatalinghug
ngadto sa tingog ni Nephi ka-
mo dili malaglag. Ug kon kamo
mopatalinghug ngadto kaniya,
ako magbilin kaninyo og usa ka
apanalangin, oo, gani ang akong
unang panalangin.
29 Apan kon kamo dili mo-

patalinghug ngadto kaniya ako
mobawi sa akong aunang pana-
langin, oo, gani ang akong pa-
nalangin, ug kini ipahimutang
diha kaniya.
30 Ug karon, Zoram, ako ma-

mulong nganha kanimo: Tan-
awa, ikaw usa ka asulugoon
ni Laban; bisan pa niana, ikaw
gidala gikan sa yuta sa Jerusa-
lem, ug ako nasayud nga ikaw
mao ang usa ka tinuod nga hi-
gala sa akong anak, si Nephi, sa
kahangturan.
31 Busa, tungod kay ikaw ma-

tinud-anon ang imong binhi pa-
nalanginan auban sa iyang bin-
hi, nga sila magpuyo sa kaus-
wagan sa taas nga panahon
dinhi sa ibabaw niini nga yuta;
ug walay bisan unsa, gawas ki-
ni sa kadautan taliwala kanila,
ang makadaot o makasamok sa
ilang kauswagan dinhi sa iba-
baw sa yuta sa kahangturan.
32 Busa, kon ikaw maghu-

pot sa mga sugo sa Ginoo, ang
Ginoo mopahinungod niini nga
yuta alang sa kasiguroan sa
imong binhi uban sa binhi sa
akong anak.

KAPITULO 2

Ang katubsanan moabut pinaagi
sa Balaan nga Mesiyas—Ang ka-
gawasan sa pagpili kinahanglanon
sa panginabuhi ug kauswagan—
Si Adan napukan aron ang mga
tawo mahimo—Mga tawo gawas-
non sa pagpili sa kalingkawasan ug
sa kinabuhi nga dayon. Mga 588–
570 b.c.
Ug karon, Jacob, ako mamu-
long nganha kanimo: Ikaw ang
akong akamagulangan nga anak
sa mga adlaw sa akong kalisda-
nan didto sa kamingawan. Ug
tan-awa, sa imong pagkabata
ikaw nag-antus sa mga kasa-
kit ug hilabihan nga kasubo,
tungod sa kapintas sa imong
igsoon nga mga lalaki.

2 Bisan pa niana, Jacob, akong
kamagulangan nga anak sa ka-
mingawan, ikaw nasayud sa
pagkagamhanan sa Dios; ug
siya nagpahinungod sa imong
mga kasakit alang sa imong ka-
ayohan.

3 Busa, bulahan ang imong
kalag, ug ikaw magpuyo nga lu-
was uban sa imong igsoon nga
lalaki, si Nephi; ug ang imong
mga adlaw igahin sa pag-alagad
sa Dios. Busa, ako nasayud nga
ikaw natubos na, tungod sa pag-
kamatarung sa imong Manunu-
bos; kay ikaw nakasabut nga di-
ha sa kahingpitan sa panahon
siya moabut nga magdala sa ka-
luwasan ngadto sa mga tawo.

4 Ug ikaw anakakita diha sa

28a gk Katungod sa
Pagkatawo.

29a Abr. 1:3.

30a 1 Ne. 4:20, 35.
31a 2 Ne. 5:6.
2 1a 1 Ne. 18:7.

4a 2 Ne. 11:3;
Jacob 7:5.
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imong kabatan-on sa iyang hi-
maya; busa, ikaw bulahan ingon
kanila ngadto kinsa siya moa-
lagad diha sa lawas; kay ang
Espiritu managsama, kagaha-
pon, karon, ug sa kahangturan.
Ug ang agianan giandam gikan
sa pagkapukan sa tawo, ug ang
kaluwasan bwalay bayad.

5 Ug ang mga tawo gitudloan
sa igo nga sila amasayud sa ma-
ayo gikan sa dautan. Ug ang
balaod gihatag ngadto sa mga
tawo. Ug pinaagi sa balaod wa-
lay tawo nga bhatagan og kaa-
ngayan; o, pinaagi sa balaod
ang mga tawo cisalikway. Oo,
pinaagi sa temporal nga balaod
sila ipahimulag; ug usab, sa es-
pirituhanon nga balaod sila ma-
laglag gikan niana diin maayo
ug sila mahimo nga mauyamot
sa kahangturan.
6 Busa, ang akatubsanan mo-

abut pinaagi sa atong Balaan
nga bMesiyas; kay siya puno sa
cgrasya ug kamatuoran.
7 Tan-awa, siya mihalad sa

iyang kaugalingon sa usa ka
asakripisyo alang sa sala, sa pag-
tuman sa katuyoan sa balaod,
sa tanan niadto kinsa adunay
usa ka masulub-on nga kasing-
kasing ug mahinulsulon nga es-

piritu; ug nga wala nay lain nga
ang bkatuyoan sa balaod mahi-
mo nga matuman.

8 Busa, unsa ka dako ang pag-
kamahinungdanon sa paghimo
niini nga mga butang nga ma-
sayran ngadto sa mga lumulu-
pyo sa yuta, aron sila masayud
nga walay tawo nga makapu-
yo nga buhi atubangan sa Dios,
agawas pinaagi sa mga maayo
nga buhat, kalooy, ug grasya sa
Balaang Mesiyas, kinsa mitug-
yan sa iyang kinabuhi sumala sa
unod, ug gikuha pag-usab pina-
agi sa gahum sa Espiritu, nga si-
ya unta makapahinabo sa bpag-
kabanhaw sa mga patay, ingon
nga mao ang unang mabanhaw.

9 Busa, siya ang unang mga
bunga ngadto sa Dios, tungod
kay siya ang anangamuyo alang
sa tanan nga mga katawhan; ug
sila nga mituo kaniya maluwas.

10 Ug tungod sa pagpanga-
muyo alang sa atanan, ang tanan
nga mga tawo moduol ngadto
sa Dios; busa, sila mobarug sa
iyang atubangan, aron bpaga-
hukman kaniya pinasubay sa
kamatuoran ug cpagkabalaan
diin anaa kaniya. Busa, ang mga
katuyoan sa balaod nga ang Usa
nga Balaan mihatag, ngadto sa

4b gk Grasya.
5a Moro. 7:16.

b Roma 3:20;
2 Ne. 25:23;
Alma 42:12–16.
gk Kapaangayan,
Paghatag og
Kaangayan.

c 1 Ne. 10:6;
2 Ne. 9:6–38;
Alma 11:40–45;
12:16, 24; 42:6–11;
Hel. 14:15–18.

6a 1 Ne. 10:6;
2 Ne. 25:20;
Alma 12:22–25.
gk Laraw sa
Katubsanan.

b gk Mesiyas.
c Juan 1:14, 17;

Moises 1:6.
7a gk Pag-ula, Pag-ula

sa dugo.
b Roma 10:4.

8a 2 Ne. 25:20; 31:21;
Mosiah 4:8; 5:8;

Alma 38:9.
b 1 Cor. 15:20;

Alma 7:12; 12:24–25;
42:23.
gk Pagkabanhaw.

9a Isa. 53:1–12;
Mosiah 14:12; 15:8–9.

10a gk Manunubos.
b gk Paghukom, Ang

Katapusan nga.
c gk Pagkabalaan.
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pagpahamtang sa silot nga gipa-
uban, diin nga silot nga gipau-
ban mao ang tugbang niana nga
kalipay nga gipauban, aron sa
pagtubag sa mga katuyoan sa
dpag-ula—
11 Kay kini gikinahanglan ga-

yud, nga adunay akatugbang sa
tanan nga mga butang. Kay kon
wala pa, akong kamagulangan
nga anak sa kamingawan, ang
pagkamatarung dili gayud ma-
pahinabo, ni ang pagkadautan,
ni ang pagkabalaan ni ang pag-
kauyamot, ni ang pagkamaayo
ni ang pagkangil-ad. Busa, ang
tanan nga mga butang kina-
hanglan malangkob ngadto sa
usa; busa, kon kini usa lamang
ka lawas kini kinahanglan mag-
pabilin nga walay kapuslanan,
nga walay kinabuhi ni kama-
tayon, ni pagkadunot o walay
pagkadunot, kalipay ni pagkau-
yamot, ni pagbati ni pagkawa-
lay pagbati.
12 Busa, kini kinahanglan ga-

yud nga malalang alang sa usa
ka butang nga walay kapusla-
nan; Busa wala untay akatuyoan
diha sa tumong sa iyang pag-
kalalang. Busa, kini nga butang
kinahanglan gayud nga moka-
wang sa kaalam sa Dios ug sa
iyang walay katapusan nga mga
katuyoan, ug usab sa gahum,
ug sa kalooy, ug sa bkaangayan
sa Dios.
13 Ug kon ikaw moingon nga

walay balaod, ikaw moingon
usab nga awalay sala. Kon ikaw
moingon nga walay sala, ikaw
moingon usab nga walay pag-
kamatarung. Ug kon walay pag-
kamatarung walay kalipay. Ug
kon walay pagkamatarung ni
kalipay walay silot ni pagkauya-
mot. Ug kon wala kining mga
butanga, walay Dios. Ug kon
bwalay Dios kita wala usab, ni
ang yuta; kay wala untay pag-
lalang sa mga butang, ni pali-
hukon ni pagaaghaton; busa,
ang tanan nga mga butang ma-
hanaw.

14 Ug karon, akong anak
nga mga lalaki, ako mamulong
nganha kaninyo niini nga mga
butang alang sa inyong kaayo-
han ug kasayuran; kay adunay
Dios, ug siya amilalang sa tanan
nga mga butang, sa mga langit
ug sa yuta, ug tanan nga mga
butang nga anaa kanila, mga
butang nga palihukon ug mga
butang nga baghaton sa pagpa-
lihok.

15 Ug sa pagpahigayon sa
iyang walay katapusan nga mga
akatuyoan sa sangputanan sa
tawo, human siya makalalang
sa atong unang mga ginikanan,
ug sa kahayopan sa umahan ug
sa mga langgam sa kahanginan,
ug diha sa katapusan, tanan nga
butang nga nalalang, gikina-
hanglan gayud nga adunay usa
ka katugbang; gani ang bgidili

10d 2 Ne. 9:7, 21–22, 26;
Alma 22:14; 33:22;
34:9.

11a D&P 29:39; 122:5–9.
gk Kalisdanan.

12a D&P 88:25–26.
gk Yuta—Gilalang

alang sa tawo.
b gk Kaangayan.

13a 2 Ne. 9:25.
b Alma 42:13.

14a gk Nilalang,
Paglalang.

b D&P 93:30.

15a Isa. 45:18;
Alma 42:26;
Moises 1:31, 39.

b Gen. 2:16–17;
Moises 3:17.
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nga cbunga dkaatbang sa kahoy
sa kinabuhi; ang usa tam-is ug
ang lain pait.
16 Busa, ang Ginoong Dios mi-

hatag ngadto sa tawo nga siya
amolihok alang sa iyang kauga-
lingon. Busa, ang tawo dili ma-
kalihok alang sa iyang kaugali-
ngon gawas kini siya bpagada-
nihon sa usa o sa lain.
17 Ug ako, si Lehi, sumala

sa mga butang diin ako mibasa,
kinahanglan gayud nga mag-
dahum nga usa ka aanghel sa
Dios, sumala niana nga nahisu-
lat na, bnahulog gikan sa langit;
busa, siya nahimo nga usa ka
cyawa, nagtinguha niana diin
dautan sa atubangan sa Dios.
18 Ug tungod kay siya nahu-

log gikan sa langit, ug nahimo
nga uyamut sa kahangturan,
siya usab anagtinguha sa kauya-
mot sa tanan nga mga kataw-
han. Busa, siya miingon ngadto
kang bEva, oo, gani kadto nga
karaan nga bitin, kinsa mao ang
yawa, kinsa mao ang amahan sa
tanan nga mga cbakak, gani si-
ya miingon: Kaon sa gidili nga
bunga, ug dili ka mamatay,
apan mahimo ka nga sama sa
Dios, dmasayud sa maayo ug sa
dautan.

19 Ug human si Adan ug si Eva
amakakaon sa gidili nga bunga,
sila gihinginlan gikan sa tana-
man sa bEden, aron sa pag-ug-
mad sa yuta.

20 Ug sila nanganak; oo, gani
ang abanay sa tibuok yuta.

21 Ug ang mga adlaw sa mga
akatawhan gilugwayan, suma-
la sa kabubut-on sa Dios, nga
sila unta bmaghinulsol samtang
diha sa lawas; busa, ang ilang
kahimtang nahimo nga usa ka
kahimtang sa cpagsulay, ug ang
ilang panahon gilugwayan, su-
mala sa mga sugo diin ang Gi-
noong Dios mihatag ngadto sa
mga katawhan. Kay siya miha-
tag og sugo nga ang tanan nga
mga tawo kinahanglan gayud
nga maghinulsol; kay siya mipa-
kita sa tanan nga mga tawo nga
sila dnahisalaag, tungod sa kala-
pasan sa ilang mga ginikanan.

22 Ug karon, tan-awa, kon si
Adan wala pa unta makalapas
siya dili unta mapukan, apan si-
ya magpabilin unta sa tanaman
sa Eden. Ug ang tanan nga mga
butang nga nalalang magpabilin
unta sa mao nga kahimtang hu-
man sila malalang; ug sila tingali
unta nagpabilin sa kahangturan,
ug walay katapusan.

15c Gen. 3:6;
Alma 12:21–23.

d Gen. 2:9;
1 Ne. 15:22, 36;
Alma 32:40.

16a 2 Ne. 10:23;
Alma 12:31.
gk Kabubut-on.

b D&P 29:39–40.
17a gk Yawa.

b Isa. 14:12;
2 Ne. 9:8;

Moises 4:3–4;
Abr. 3:27–28.

c gk Yawa.
18a 2 Ne. 28:19–23;

3 Ne. 18:18;
D&P 10:22–27.

b gk Eva.
c 2 Ne. 28:8;

Moises 4:4.
d Gen. 3:5; Alma 29:5;

Moro. 7:15–19.
19a Alma 12:31.

gk Pagkapukan ni
Adan ug Eva.

b gk Eden.
20a D&P 138:38–39.
21a Alma 12:24;

Moises 4:23–25.
b Alma 34:32.

gk Hinulsol,
Paghinulsol.

c gk Mortal,
Pagka-mortal.

d Jacob 7:12.
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23 Ug sila dili unta makabaton
og mga aanak; busa sila unta
magpabilin diha sa usa ka ka-
himtang nga walay sala, walay
hingpit nga kalipay, tungod kay
sila wala makasinati sa pagka-
uyamot; walay gihimo nga ma-
ayo, kay sila wala makasinati
og sala.
24 Apan tan-awa, ang tanan

nga mga butang nahimo diha
sa kaalam kaniya kinsa anasa-
yud sa tanan nga mga butang.
25 Si aAdan bnapukan aron

ang mga tawo mahimo; ug ang
mga tawo cnaingon, nga unta
sila makabaton og dhingpit nga
kalipay.
26 Ug ang aMesiyas moanhi sa

kahingpitan sa panahon, nga
aron siya bmotubos sa mga ka-
tawhan gikan sa pagkapukan.
Ug tungod kay sila natubos gi-
kan sa pagkapukan sila nahimo
nga cgawasnon sa kahangturan,
nasayud sa maayo gikan sa dau-
tan; sa pagbuhat alang sa ilang
mga kaugalingon ug nga dili
pagaaghaton, gawas kon kini
mao ang silot sa dbalaod sa ma-
hinungdanon ug katapusan nga
adlaw, sumala sa mga sugo nga
gihatag sa Dios.
27 Busa, ang mga tawo aga-

wasnon sumala sa unod; ug ang
tanan nga mga butang gihatag

kanila diin angay ngadto sa ta-
wo. Ug sila gawasnon sa bpag-
pili sa kalingkawasan ug sa cki-
nabuhi nga dayon, pinaagi sa
halangdon nga Tigpataliwala
sa tanan nga mga tawo, o pagpi-
li sa pagkabihag ug sa kamata-
yon, sumala sa pagkabihag ug
sa gahum sa yawa; kay siya nag-
tinguha nga ang tanan nga mga
tawo unta mahimo nga mauya-
mot sama ngadto kaniya.

28 Ug karon, akong anak nga
mga lalaki, ako unta manghina-
ut nga kamo mosalig sa halang-
don nga aTigpataliwala, ug mo-
patalinghug ngadto sa iyang
mahinungdanon nga mga sugo;
ug magmatinud-anon sa iyang
mga pulong, ug mopili sa kina-
buhi nga dayon, sumala sa ka-
bubut-on sa Balaang Espiritu;

29 Ug dili mopili sa walay
katapusan nga kamatayon, su-
mala sa kabubut-on sa tawo ug
sa dautan nga anaa niana, nga
naghatag sa espiritu sa yawa og
gahum sa apagbihag, aron pag-
dala kaninyo ngadto sa bimpyer-
no, nga siya mohari ibabaw ka-
ninyo sa iyang kaugalingon nga
gingharian.

30 Ako namulong niining pi-
pila ka mga pulong nganha ka-
ninyong tanan, akong anak nga
mga lalaki, sa katapusan nga

23a Moises 5:11.
24a gk Dios, Diosnong

Kapangulohan.
25a gk Adan.

b Moises 6:48.
gk Pagkapukan ni
Adan ug Eva.

c gk Mortal,
Pagka-mortal.

d Moises 5:10.
gk Hingpit nga
Kalipay; Tawo,
Mga Tawo.

26a gk Mesiyas.
b gk Laraw sa

Katubsanan.
c Alma 42:27;

Hel. 14:30.

d gk Balaod.
27a Gal. 5:1; Moises 6:56.

b gk Kabubut-on.
c gk Kinabuhi nga

Dayon.
28a gk Tigpataliwala.
29a Roma 6:16–18;

Alma 12:11.
b gk Impyerno.
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mga adlaw sa akong pagsulay;
ug ako mipili sa maayo nga ba-
hin, sumala sa mga pulong sa
propeta. Ug wala akoy lain nga
tuyo gawas sa walay katapusan
nga kaayohan sa inyong mga
kalag. Amen.

KAPITULO 3

Si Jose sa Ehipto nakakita sa mga
Nephite pinaagi sa iyang panan-
awon—Siya nanagna kang Joseph
Smith, ang manalagna sa ulahing
mga adlaw; kang Moises, kinsa mo-
luwas sa Israel; ug ang pagtungha
sa Basahon ni Mormon. Mga 588–
570 b.c.

Ug karon ako mamulong ngan-
ha kanimo, Joseph, akong aka-
manghuran. Ikaw natawo sa ka-
mingawan sa akong mga kasa-
kit; oo, sa mga adlaw sa akong
labing dako nga kasubo ikaw gi-
himugso sa imong inahan.
2 Ug hinaut unta ang Ginoo

mopahinungod usab nganha ka-
nimo niini nga ayuta, diin mao
ang usa ka labing bililhon nga
yuta, ingon nga imong panulun-
don ug panulundon sa imong
mga binhi uban sa imong igsoon
nga mga lalaki, alang sa imong
kasiguroan sa kahangturan, kon
kini mao nga ikaw mohupot sa
mga sugo sa Usa nga Balaan sa
Israel.

3 Ug karon, Joseph, akong
kamanghuran, kinsa ako mi-
dala gikan sa kamingawan sa
akong mga kasakit, unta ang
Ginoo manalangin kanimo sa
kahangturan, kay ang imong
binhi dili hingpit nga apagalag-
lagon.

4 Kay tan-awa, ikaw ang bu-
nga sa akong mga kaliwat; ug
ako usa ka kaliwat ni aJose kinsa
gidala nga bbihag didto sa Ehip-
to. Ug mahinungdanon ang mga
pakigsaad sa Ginoo diin siya
mihatag ngadto kang Jose.

5 Busa, si Jose tinuod gayud
nga anakakita sa atong mga ad-
law. Ug siya nakadawat og usa
ka saad gikan sa Ginoo, nga gi-
kan sa bunga sa iyang mga ka-
liwat ang Ginoong Dios mopa-
sanay og usa ka bmatarung nga
csanga ngadto sa balay ni Israel;
dili ang Mesiyas, apan usa ka
sanga diin pagaputlon, bisan pa
niana, pagahinumduman diha
sa mga pakigsaad sa Ginoo nga
ang dMesiyas ikapakita ngad-
to kanila sa ulahing mga ad-
law, diha sa gahum sa espiritu,
ngadto sa pagdala kanila gikan
sa ekangitngit ngadto sa ka-
hayag—oo, gikan sa mangiub
nga pagkawalay alamag ug gi-
kan sa pagkabihag ngadto sa ka-
gawasan.

6 Kay si Jose nagpamatuod
gayud, nag-ingon: Usa ka ama-

3 1a 1 Ne. 18:7.
2a 1 Ne. 2:20.

gk Gisaad nga Yuta.
3a 2 Ne. 9:53.
4a Gen. 39:1–2; 45:4;

49:22–26;
1 Ne. 5:14–16.

b Gen. 37:29–36.
5a hjs, Gen. 50:24–38;

2 Ne. 4:1–2.
b Jacob 2:25.
c Gen. 49:22–26;

1 Ne. 15:12; 19:24.
gk Ubasan sa Ginoo.

d 2 Ne. 6:14;
D&P 3:16–20.

e Isa. 42:16.
6a 3 Ne. 21:8–11;

Morm. 8:16.
gk Manalagna.
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nalagna ang pasanayon sa Gi-
noo nga akong Dios, kinsa mao
ang usa ka pinili nga manalag-
na ngadto sa bunga sa akong
mga bkaliwat.
7 Oo, si Jose sa tinuod nag-

ingon: Sa ingon miingon ang Gi-
noo ngari kanako: Usa ka pinili
nga amanalagna Ako mopasa-
nay gikan sa bunga sa imong
mga kaliwat; ug siya pagatahu-
ron pag-ayo taliwala sa bunga
sa imong mga bat-ang. Ug ngad-
to kaniya Ako mohatag og su-
go nga siya mohimo og usa ka
buhat alang sa bunga sa imong
mga bat-ang, iyang mga kaba-
nay, diin mahimo nga labing
bililhon ngadto kanila, gani sa
pagdala kanila ngadto sa ka-
sayuran sa mga pakigsaad nga
Ako mihimo sa imong mga
amahan.

8 Ug Ako mohatag ngadto ka-
niya og usa ka sugo nga siya
adili mohimo og lain nga buhat,
gawas sa mga buhat diin Ako
misugo kaniya. Ug Ako mohi-
mo kaniya nga halangdon sa
akong mga mata; kay siya mi-
buhat sa akong buhat.
9 Ug siya mahimo nga bantu-

gan sama ngadto kang aMoises,
kinsa Ako nag-ingon nga Ako
mopasanay nganha kanimo, sa
bpagluwas sa akong mga ka-
tawhan, O balay ni Israel.
10 Ug si Moises Ako mipa-

sanay, sa pagluwas sa akong

mga katawhan gikan sa yuta sa
Ehipto.

11 Apan usa ka manalagna
Ako mopasanay gikan sa bunga
sa imong mga kaliwat; ug ngad-
to kaniya Ako mohatag og aga-
hum sa pagdala sa akong pu-
long ngadto sa binhi sa imong
mga kaliwat—ug dili lamang
sa pagdala sa akong pulong,
miingon ang Ginoo, apan ngad-
to sa pagdani kanila sa akong
pulong, diin maanaa kanila.

12 Busa, ang bunga sa imong
mga kaliwat amosulat; ug ang
bunga sa mga kaliwat ni bJuda
cmosulat; ug kana diin mahisu-
lat sa bunga sa imong mga ka-
liwat, ug usab kadto nga mahi-
sulat sa bunga sa mga kaliwat
ni Juda, magkahiusa, ngadto
sa dpagsupak sa sayop nga mga
doktrina ug pagtapos sa mga
panagbingkil, ug pagpahiluna
sa kalinaw taliwala sa bunga sa
imong mga kaliwat, ug epagdala
kanila sa fkasayuran sa ilang
mga amahan sa ulahing mga
adlaw, ug usab ngadto sa kasa-
yuran sa akong mga pakigsaad,
miingon ang Ginoo.

13 Ug gikan sa kahuyang siya
pagalig-unon, niana nga adlaw
nga ang akong buhat pagasug-
dan taliwala sa tanan kong mga
katawhan, ngadto sa pagpahiuli
kanimo, O balay ni Israel, mii-
ngon ang Ginoo.

14 Ug sa ingon nanagna si Jose,

6b D&P 132:30.
7a gk Smith, Joseph, Jr.
8a D&P 24:7, 9.
9a Moises 1:41.

b Ex. 3:7–10;
1 Ne. 17:24.

11a D&P 5:3–4.
12a gk Basahon ni

Mormon.
b 1 Ne. 13:23–29.
c gk Biblia.
d Ezeq. 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.
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nag-ingon: Tan-awa, kana nga
manalagna panalanginan sa Gi-
noo; ug sila nga nagtinguha sa
pagpakaulaw kaniya pagalag-
lagon sa hingpit; kay kini nga
saad, diin ako nakadawat gikan
sa Ginoo, sa bunga sa akong
mga kaliwat, matuman gayud.
Tan-awa, ako makatino sa ka-
tumanan niini nga saad;
15 Ug ang iyang angalan paga-

tawgon sama kanako; ug kini
sama sa bngalan sa iyang ama-
han. Ug mahisama siya kanako;
kay ang butang, nga ipagawas
sa Ginoo diha sa iyang kamot,
pinaagi sa gahum sa Ginoo mo-
dala sa akong mga katawhan
ngadto sa kaluwasan.
16 Oo, sa ingon nanagna si

Jose: Ako makatino niini nga
butang, gani ingon nga ako
makatino sa saad ni Moises;
kay ang Ginoo miingon ngari
kanako, Ako amopanalipod sa
imong binhi sa kahangturan.
17 Ug ang Ginoo miingon:

Ako mopasanay og usa ka Moi-
ses; ug Ako mohatag og gahum
ngadto kaniya pinaagi sa sung-
kod; ug Ako mohatag kaniya
og paghukom pinaagi sa pag-
sulat. Gani Ako dili moluag sa
iyang dila, nga siya mamulong
og daghan, kay Ako dili mo-
himo kaniya nga gamhanan sa
pagpamulong. Apan Ako amo-
sulat ngadto kaniya sa akong
balaod, pinaagi sa tudlo sa
akong kaugalingon nga kamot;

ug Ako mohimo kaniya nga
usa ka btigpama-ba.
18 Ug ang Ginoo usab miingon

ngari kanako: Ako mopasanay
ngadto sa bunga sa imong mga
kaliwat; ug Ako mohimo og usa
ka tigpama-ba alang kaniya. Ug
Ako, tan-awa, Ako mohatag
ngadto kaniya nga siya mosu-
lat sa sinulat sa bunga sa imong
mga kaliwat, ngadto sa bunga
sa imong mga kaliwat; ug ang
tigpama-ba sa imong mga bat-
ang mao ang mopadayag niini.

19 Ug ang mga pulong diin
siya mosulat mao ang mga pu-
long nga angay sa akong kaa-
lam nga modangat ngadto sa
abunga sa imong mga kaliwat.
Ug kini ingon nga ang bunga
sa imong mga kaliwat mituaw
ngadto kanila bgikan sa abug;
kay Ako nasayud sa ilang hu-
got nga pagtuo.

20 Ug sila amituaw gikan sa
abug; oo, bisan pa sa paghi-
nulsol ngadto sa ilang mga
kabanay, gani bisan human sa
daghan nga mga kaliwatan nga
milabay. Ug nahinabo nga ang
ilang pagtuaw mipadayon, su-
mala sa kayano sa ilang mga
pulong.

21 Tungod sa ilang hugot nga
pagtuo ang ilang mga apulong
migula gikan sa akong ba-ba
ngadto sa ilang mga kabanay
nga mao ang mga bunga sa
imong mga kaliwat; ug diha sa
kahuyang sa ilang mga pulong

15a D&P 18:8.
b JS—K 1:3.

16a Gen. 45:1–8.
17a Deut. 10:2, 4;

Moises 2:1.

b Ex. 4:16.
19a D&P 28:8.

b Isa. 29:4;
2 Ne. 27:13; 33:13;
Morm. 9:30;

Moro. 10:27.
20a 2 Ne. 26:16;

Morm. 8:23.
21a 2 Ne. 29:2.
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Ako molig-on ngadto sa ilang
hugot nga pagtuo, ngadto sa
paghinumdom sa akong pakig-
saad diin Ako mihimo ngadto
sa inyong mga amahan.
22 Ug karon, tan-awa, akong

anak Joseph, sa ingon niini nga
paagi ang akong amahan sa
kanhiay nga panahon ananagna.
23 Busa, tungod niini nga pa-

kigsaad ikaw napanalanginan;
kay ang imong mga binhi dili
pagalaglagon, kay sila mopata-
linghug sa mga pulong sa basa-
hon.
24 Ug adunay usa ka gamha-

nan nga mobarug diha kaninyo,
kinsa mobuhat sa daghan nga
kaayohan, sa pulong ug sa bu-
hat, ingon nga himan sa mga
kamot sa Dios, uban sa hugot
nga pagtuo, pagbuhat sa mga
gamhanan nga mga milagro,
ug mohimo sa mahinungda-
non nga butang sa panan-aw sa
Dios, ngadto sa katumanan sa
pagpahiuli ngadto sa balay ni
Israel, ug ngadto sa binhi sa
imong igsoon nga mga lalaki.
25 Ug karon, bulahan ikaw, Jo-

seph. Tan-awa, ikaw bata pa, bu-
sa patalinghug sa mga pulong
sa imong igsoon nga lalaki, si
Nephi, ug matuman nganha ka-
nimo sumala sa mga pulong di-
in akong gipamulong. Hinum-
dumi ang mga pulong sa himat-
yon mo nga amahan. Amen.

KAPITULO 4

Si Lehi mitambag ug mipanalangin

sa iyang mga kaliwatan — Siya
namatay ug gilubong—Si Nephi
naghimaya sa kaayo sa Dios—Si
Nephi mitugyan sa iyang pagsalig
sa Ginoo sa kahangturan. Mga
588–570 b.c.

Ug karon, ako, si Nephi, na-
mulong mahitungod sa mga
panagna diin ang akong ama-
han namulong mahitungod ni
aJose kinsa nadala ngadto sa
Ehipto.

2 Kay tan-awa, siya tinuod ga-
yud nga nanagna mahitungod
sa tanan niya nga mga binhi.
Ug ang mga apanagna diin si-
ya misulat, gamay lamang ang
dili mahinungdanon. Ug siya
nanagna mahitungod kanamo,
ug sa among umaabut nga mga
kaliwatan; ug kini nahisulat sa
mga palid nga tumbaga.

3 Busa, human ang akong
amahan makahimo og panapos
sa pakigpulong mahitungod sa
mga panagna ni Jose, siya mi-
tawag sa mga anak ni Laman,
iyang anak nga mga lalaki, ug
anak nga mga babaye, ug mii-
ngon ngadto kanila: Tan-awa,
akong anak nga mga lalaki, ug
akong anak nga mga babaye,
kinsa anak nga mga lalaki ug
anak nga mga babaye sa akong
akamagulangan, hinaut unta nga
kamo mopatalinghug sa akong
mga pulong.

4 Kay ang Ginoong Dios mii-
ngon nga: aSamtang kamo mag-
hupot sa akong mga sugo ka-
mo mouswag diha sa yuta; ug
samtang kamo dili maghupot

22a 2 Ne. 3:5.
4 1a Gen. 39:1–2.

2a 2 Ne. 3:5.
3a gk Unang Natawo.

4a 2 Ne. 1:9.
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sa akong mga sugo kamo ipahi-
mulag gikan sa akong atuba-
ngan.
5 Apan tan-awa, akong anak

nga mga lalaki ug akong anak
nga mga babaye, ako dili ma-
kabiya niini nga kinabuhi nga
dili magbilin kaninyo og usa ka
apanalangin; kay tan-awa, ako
nasayud nga kon kamo nama-
tuto sa bpaagi nga kamo kina-
hanglan mosubay kamo dili mo-
biya gikan niini.
6 Busa, kon kamo tungluhon,

tan-awa, ako magbilin sa akong
panalangin diha kaninyo, nga
ang tunglo makuha gikan ka-
ninyo ug pagatubagon diha sa
inyong mga aginikanan.

7 Busa, tungod sa akong pana-
langin ang Ginoong Dios adili
makatugot nga kamo malag-
lag; busa, siya bmagmaloloy-on
nganha kaninyo ug ngadto sa
inyong mga binhi sa kahangtu-
ran.

8 Ug nahinabo nga human ang
akong amahan makahimo og
panapos sa pakigpulong ngad-
to sa anak nga mga lalaki ug
anak nga mga babaye ni Laman,
siya mipatawag sa tanan nga
anak nga mga lalaki ug anak
nga mga babaye ni Lemuel aron
dad-on sa iyang atubangan.
9 Ug siya namulong ngadto

kanila, nag-ingon: Tan-awa,
akong anak nga mga lalaki ug
akong anak nga mga babaye,
kinsa anak nga mga lalaki ug
anak nga mga babaye sa akong

ikaduha nga anak; tan-awa ako
mobilin nganha kaninyo sa sa-
ma nga panalangin nga ako mi-
bilin sa anak nga mga lalaki ug
anak nga mga babaye ni Laman;
busa, kamo dili sa hingpit ma-
laglag; apan sa katapusan ang
inyong mga binhi pagapanala-
nginan.

10 Ug nahinabo nga sa diha
nga ang akong amahan nakata-
pos sa pagpamulong ngadto ka-
nila, tan-awa, siya namulong
ngadto sa anak nga mga lalaki
ni aIshmael, oo, ug gani uban
ang tanan nga sakop sa iyang
panimalay.

11 Ug human siya makahimo
og panapos sa pakigpulong
ngadto kanila, siya namulong
ngadto kang Sam, nag-ingon:
Bulahan ikaw, ug ang imong
mga binhi; kay ikaw makapa-
nunod sa yuta sama ngadto sa
imong igsoon nga lalaki nga si
Nephi. Ug ang imong binhi pa-
gaiphon uban sa iyang binhi;
ug ikaw mahisama sa imong ig-
soon nga lalaki, ug ang imong
binhi sama sa iyang binhi; ug
ikaw panalanginan sa tanan ni-
mo nga mga adlaw.

12 Ug nahinabo nga human
ang akong amahan, si Lehi, na-
kapamulong ngadto sa tanan
nga mga sakop sa iyang pa-
nimalay, sumala sa pagbati sa
iyang kasingkasing ug sa Espi-
ritu sa Ginoo nga diha kaniya,
siya natigulang. Ug nahinabo
nga siya namatay, ug gilubong.

5a gk Patriyarkal nga
mga Panalangin.

b Prov. 22:6.
6a D&P 68:25–29.

7a 2 Ne. 30:3–6;
D&P 3:17–18.

b 1 Ne. 13:31;
2 Ne. 10:18–19;

Jacob 3:5–9;
Hel. 15:12–13.

10a 1 Ne. 7:6.
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13 Ug nahinabo nga wala ma-
dugay human sa iyang kamata-
yon, si Laman ug si Lemuel ug
ang anak nga mga lalaki ni Ish-
mael nasuko kanako tungod sa
mga pahimangno sa Ginoo.
14 Kay ako, si Nephi, napugos

sa pagpamulong ngadto kani-
la, sumala sa iyang pulong; kay
ako nakapamulong og daghan
nga mga butang ngadto kanila,
ug usab sa akong amahan, sa
wala pa ang iyang kamatayon;
daghan diin nga mga pahayag
nahisulat diha sa akong auban
nga mga palid; alang sa usa ka
daghan pa nga bahin sa kasay-
sayan nga gisulat diha sa akong
uban nga mga palid.
15 Ug diha aniini ako mosulat

sa mga butang sa akong kalag,
ug daghan nga mga kasulatan
diin gikulit diha sa mga palid
nga tumbaga. Kay ang akong
kalag nalipay sa mga kasulatan,
ug ang akong kasingkasing bna-
malandong kanila, ug nagsulat
kanila alang sa ckasayuran ug
kaayohan sa akong mga anak.
16 Tan-awa, ang akong akalag

nalipay sa mga butang sa Ginoo;
ug ang akong bkasingkasing
nagpalandong sa kanunay di-
ha sa mga butang diin ako na-
kakita ug nakadungog.
17 Bisan pa niana, bisan pa

sa kamahinungdanon nga akaa-
yo sa Ginoo, sa pagpakita ka-
nako sa walay katapusan ug di-

li matugkad nga mga buhat,
ang akong kasingkasing naka-
singgit: O bpagkaalaot ko nga
tawo! Oo, ang akong kasingka-
sing nagmasulub-on tungod sa
akong pagkahuyang; ang akong
kalag nagmagul-anon tungod
sa akong kadautan.

18 Ako gilibutan, tungod sa
mga pagtintal ug ang mga sala
sayon nga amohasol kanako.
19 Ug kon ako magtinguha sa

pagmaya, ang akong kasing-
kasing mag-agulo tungod sa
akong mga sala; bisan pa nia-
na, ako nasayud kang kinsa
ako mosalig.

20 Ang akong Dios mao ang
akong kaabag; siya nag-agak ka-
nako sa akong mga kasakit sa
kamingawan; ug siya nanalipod
kanako diha sa ibabaw sa mga
katubigan sa dakong lawod.

21 Siya mitagbaw kanako sa
iyang agugma, gani hangtud sa
pagkaugdaw sa akong unod.

22 Siya mipaubos sa akong
mga akaaway, ngadto sa paghi-
mo kanila nga mokurog sa
akong atubangan.

23 Tan-awa, siya nakadungog
sa akong pangamuyo maadlaw,
ug siya mihatag kanako og ka-
hibalo pinaagi sa mga apanan-
awon diha sa panahon sa ka-
gabhion.

24 Ug maadlaw ako nahimo
nga madasigon diha sa mainiton
nga apag-ampo sa atubangan

14a 1 Ne. 1:16–17; 9:4.
15a 1 Ne. 6:4–6.

b gk Kasulatan, Mga;
Pagpalandong.

c 1 Ne. 19:23.
16a gk Mapasalamaton,

Pagpasalamat,
Pasalamat.

b gk Kasingkasing.
17a 2 Ne. 9:10;

D&P 86:11.
b Roma 7:24.

18a Roma 7:21–23;
Heb. 12:1; Alma 7:15.

21a gk Gugma.
22a 1 Ne. 17:52.
23a gk Panan-awon.
24a San. 5:16; 1 Ne. 2:16.
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kaniya; oo, ang akong tingog
midangat sa kahitas-an; ug ang
mga anghel mikunsad ug na-
ngalagad kanako.
25 Ug diha sa mga pako sa

iyang Espiritu ang akong la-
was agidala ngadto sa hilabi-
han nga kataas nga mga kabu-
kiran. Ug ang akong mga mata
nakasud-ong sa mahinungda-
non nga mga butang, oo, mahi-
nungdanon kaayo alang sa ta-
wo; busa ako gipahimangnoan
nga ako kinahanglan dili mo-
sulat kanila.
26 O unya, kon ako nakakita

sa mahinungdanon nga mga bu-
tang, kon ang Ginoo sa iyang
pagpakig-angay ngadto sa mga
katawhan, nakigsulti sa mga
tawo sa dakong kalooy, angano
nga ang akong kasingkasing
nagbangutan ug ang akong ka-
lag nagpabilin diha sa walog sa
kasubo, ug ang akong lawas na-
wad-an og kusog, ug ang akong
kusog nagkawala, tungod sa
akong mga kasakit?
27 Ug ngano nga kinahanglan

ako amagpadaug sa sala, tungod
ba sa akong kahuyang? Oo, nga-
no nga kinahanglan ako moha-
tag og kahigayunan sa mga
bpagtintal, aron ang usa nga
dautan may luna sa akong ka-
singkasing paggun-ob sa akong
ckalinaw ug pagsakit sa akong
kalag? Ngano nga ako masuko
tungod sa akong kaaway?
28 Pagmata, akong kalag!

Ayaw na paglunang sa sala.
Pagmaya, O akong kasingka-
sing, ug ayaw na paghatag og
luna sa akaaway sa akong kalag.
29 Ayaw kasuko pag-usab tu-

ngod sa akong mga kaaway.
Ayaw wad-a ang akong kusog
tungod sa akong mga kasakit.

30 Pagmaya, O akong kasing-
kasing, mangamuyo ka sa Gi-
noo, ug moingon: O Ginoo, ako
magdayeg kanimo sa kahangtu-
ran; oo, ang akong kalag mag-
maya diha kanimo, akong Dios,
ug ang alig-on nga sukaranan sa
akong kaluwasan.

31 O Ginoo, ikaw motubos ba
sa akong kalag? Ikaw moluwas
ba kanako gikan sa mga kamot
sa akong mga kaaway? Ikaw
mohimo ba kanako nga ako
mokurog atubangan sa asala?

32 Nga unta ang ganghaan sa
impyerno tak-upan sa kanunay
diha sa akong atubangan, kay
ang akong akasingkasing nag-
masulub-on ug ang akong ka-
lag nagmahinulsulon! O Ginoo,
dili ba ikaw motak-up sa pulta-
han sa imong pagkamatarung
diha sa akong atubangan, nga
ako bmaglakaw sa dalan sa ubos
nga walog, nga ako magmat-
ngon sa patag nga agianan!

33 O Ginoo, kupoi ako sa ku-
po sa imong pagkamatarung!
O Ginoo, himoi ako og agianan
aron ako makaikyas gikan sa
atubangan sa akong mga kaa-
way! Himoi ako og tul-id nga

25a 1 Ne. 11:1;
Moises 1:1–2.

26a Sal. 43:5.
27a Roma 6:13.

b gk Pagtintal, Tintal.

c gk Kalinaw.
28a gk Yawa.
30a 1 Cor. 3:11. gk Lig-on

nga Sukaranan.
31a Roma 12:9;

Alma 13:12.
32a gk Masulub-on nga

Kasingkasing.
b gk Lakaw, Lakaw

uban sa Dios.
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agianan diha sa akong atuba-
ngan! Dili unta ikaw mobutang
og babag diha sa akong agia-
nan—apan nga ikaw unta mo-
hawan sa akong agianan nga
anaa diha sa akong atubangan,
ug dili moali sa akong agianan,
apan ang mga agianan sa akong
kaaway.
34 O Ginoo, ako misalig kani-

mo, ug ako amosalig kanimo sa
kahangturan. Ako dili mobu-
tang sa akong bpagsalig diha sa
gahum sa tawo; kay ako nasa-
yud nga tinunglo siya nga mag-
butang sa iyang cpagsalig diha
sa gahum sa tawo. Oo, tinunglo
siya nga mobutang sa iyang
pagsalig diha sa tawo o mosalig
sa tawhanon nga kusog alang sa
iyang kalig-on.
35 Oo, ako nasayud nga ang

Dios mohatag nga adili higpit
ngadto kaniya nga mangayo. Oo,
ang akong Dios mohatag kana-
ko, kon ang akong bgipangayo
cdili sayop; busa ipataas ko ang
akong tingog ngadto kaniya; oo,
mangamuyo ako nganha kani-
mo, akong Dios, ang dlig-on nga
sukaranan sa akong pagkamata-
rung. Tan-awa, ang akong ti-
ngog sa kahangturan modangat
nganha kanimo, akong lig-on
nga sukaranan ug akong walay
katapusan nga Dios. Amen.

KAPITULO 5

Ang mga Nephite mibulag sa

ilang mga kaugalingon gikan sa
mga Lamanite, naghupot sa bala-
od ni Moises, ug nagtukod og usa
ka templo—Tungod sa ilang pag-
kawalay pagtuo, ang mga Lama-
nite gipahimulag gikan sa atuba-
ngan sa Ginoo, gitunglo, ug nahi-
mo nga usa ka hampak ngadto sa
mga Nephite. Mga 588–559 b.c.

Tan-awa, ug nahinabo nga ako,
si Nephi, nangamuyo sa hila-
bihan ngadto sa Ginoo nga
akong Dios, tungod sa akasuko
sa akong igsoon nga mga lalaki.

2 Apan tan-awa, ang ilang
kasuko nagkadugang batok ka-
nako, hangtud nga sila miti-
nguha sa paghunos sa akong
kinabuhi.

3 Oo, sila mibagulbol batok
kanako, nag-ingon: Ang atong
manghud nga igsoon nga lala-
ki naghunahuna sa apagmando
ibabaw kanato; ug kita adunay
daghan nga pagsulay tungod
kaniya; busa, karon atong pat-
yon siya, nga dili na kita masa-
kitan og dugang pa tungod sa
iyang mga pulong. Kay tan-
awa, kita dili motugot kaniya
nga mahimo nga atong mag-
mamando; kay kini angay nga-
ri kanato, kinsa magulang nga
igsoon nga mga lalaki, sa pag-
mando ibabaw niini nga mga
katawhan.

4 Karon ako dili mosulat niini
nga mga palid sa tanan nga pu-
long diin ilang gibagulbol batok
kanako. Apan igo na kini alang

34a gk Pagsalig.
b Sal. 44:6–8.
c Jer. 17:5;

Morm. 3:9; 4:8.

35a San. 1:5.
b gk Pag-ampo.
c Hel. 10:5.
d Deut. 32:4.

5 1a 2 Ne. 4:13–14.
3a 1 Ne. 16:37–38;

Mosiah 10:14–15.
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kanako ang pag-ingon, nga si-
la nagtinguha sa paghunos sa
akong kinabuhi.
5 Ug nahinabo nga ang Ginoo

anagpasidaan kanako, nga ako,
si bNephi, kinahanglan mobiya
gikan kanila ug molayas ngad-
to sa kamingawan, ug tanan
kadto kinsa buot nga mouban
kanako.
6 Busa, nahinabo nga ako, si

Nephi, midala sa akong banay,
ug usab ni aZoram ug sa iyang
banay, ug ni Sam, akong magu-
lang nga lalaki ug sa iyang ba-
nay, ug ni Jacob ug ni Joseph,
akong mga manghud nga lala-
ki, ug usab sa akong igsoon nga
mga babaye, ug tanan kadto
kinsa buot mouban kanako. Ug
tanan kadto kinsa miuban ka-
nako mao kadto sila kinsa mituo
sa mga bpasidaan ug mga pag-
padayag sa Dios; busa, sila mi-
patalinghug sa akong mga pu-
long.
7 Ug kami midala sa among

mga tolda ug bisan unsa nga
mga butang nga among ma-
gamit, ug mipanaw sa kami-
ngawan sulod sa pipila ka mga
adlaw. Ug human kami maka-
panaw sulod sa pipila ka mga
adlaw kami mitukod sa among
mga tolda.
8 Ug ang akong mga kataw-

han misugyot nga tawgon ang
mao nga dapit og aNephi; busa,
kami mitawag niini og Nephi.

9 Ug tanan kinsa mikuyog
kanako mitawag sa ilang kau-
galingon nga mga akatawhan
ni Nephi.

10 Ug kami naninguha sa pag-
hupot sa mga paghukom, ug sa
mga balaod, ug sa mga sugo sa
Ginoo sa tanan nga butang, su-
mala sa abalaod ni Moises.
11 Ug ang Ginoo nag-uban ka-

namo; ug kami miuswag sa hi-
labihan; kay kami mipugas og
binhi, ug miani kami pag-usab
og daghan. Ug kami misugod sa
pagbuhi og mga hayop, ug mga
hayop sa matag matang.

12 Ug ako, si Nephi, nakadala
usab sa mga talaan diin naku-
lit sa mga apalid nga tumbaga;
ug usab sa bbola, o ckompas, diin
giandam alang sa akong ama-
han pinaagi sa kamot sa Ginoo,
sumala niana nga nahisulat.

13 Ug nahinabo nga kami mi-
sugod sa pag-uswag sa hilabi-
han, ug misanay dinhi sa yuta.

14 Ug ako, si Nephi, mikuha sa
aespada ni Laban, ug sa ingon
niini nga matang kami mihimo
og daghan nga mga espada, ti-
ngali pa unya og sa bisan unsa
nga paagi ang mga katawhan
kinsa sa karon gitawag og mga
bLamanite mosulong kanamo
ug molaglag kanamo; kay ako
nasayud sa ilang pagdumot
ngari kanako ug sa akong mga
anak ug kadto kinsa gitawag
nga akong mga katawhan.

5a gk Dasig, Pagdasig.
b Mosiah 10:13.

6a 1 Ne. 4:35; 16:7;
2 Ne. 1:30–32.

b gk Pagpasidaan,
Pasidaan.

8a Omni 1:12, 27;

Mosiah 9:1–4; 28:1.
9a Jacob 1:13–14.

10a 2 Ne. 11:4.
gk Balaod ni Moises.

12a Mosiah 1:3–4.
gk Palid, Mga.

b Mosiah 1:16.

c 1 Ne. 16:10, 16, 26;
18:12, 21;
Alma 37:38–47;
D&P 17:1.

14a 1 Ne. 4:9; Jacob 1:10;
P. ni M. 1:13.

b gk Lamanite, Mga.
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15 Ug ako mitudlo sa akong
mga katawhan sa pagtukod og
mga gambalay, ug paggamit
diha sa tanan nga matang sa ka-
hoy, ug sa aputhaw, ug sa kobre,
ug sa tumbaga, ug sa asero, ug
sa bulawan, ug sa pilak, ug sa
mga mahalon nga mga oro, di-
in hilabihan kadaghan.
16 Ug ako, si Nephi, mitukod

og usa ka atemplo; ug ako mi-
tukod niini sama sa btemplo ni
Solomon gawas lamang nga
kini wala mahimo sa daghan
nga cmahalon nga mga butang;
kay sila dili makaplagan dinhi
sa yuta, busa, kini dili matukod
nga sama ngadto sa templo ni
Solomon. Apan ang matang sa
pagkahimo niini sama gayud
sa templo ni Solomon; ug ang
pagkabuhat niini hilabihan ka-
anindot.

17 Ug nahinabo nga ako, si
Nephi, miawhag sa akong mga
katawhan sa apagmakugihon,
ug sa paghago ginamit ang ilang
mga kamot.
18 Ug nahinabo nga sila na-

ngandoy nga ako mahimo nila
nga ahari. Apan ako, si Nephi,
mitinguha nga sila dili magba-
ton og hari; bisan pa niana, ako
mihimo alang kanila sumala ni-
ana diin anaa sa akong gahum.
19 Ug tan-awa, ang mga pu-

long sa Ginoo natuman ngadto
sa akong igsoon nga mga lalaki,
diin siya namulong mahitungod

kanila, nga ako kinahanglan ma-
himo nga ilang amagmamando
ug ilang bmagtutudlo. Busa, ako
nahimo nga ilang magmaman-
do ug ilang magtutudlo sumala
sa mga sugo sa Ginoo, hangtud
sa panahon nga sila mitinguha
sa paghunos sa akong kinabuhi.

20 Busa, ang pulong sa Ginoo
natuman diin siya namulong
ngari kanako, nag-ingon nga:
Tungod kay sila adili magpata-
linghug sa imong mga pulong
sila ipahimulag gikan sa atuba-
ngan sa Ginoo. Ug tan-awa, sila
bgipahimulag gikan sa iyang
atubangan.

21 Ug siya mihimo nga ang
atunglo modangat diha kanila,
oo, gani usa ka mapintas nga
pagtunglo, tungod sa ilang ka-
dautan. Kay tan-awa, sila mipa-
tig-a sa ilang mga kasingkasing
batok kaniya, nga sila nahimo
nga sama ngadto sa usa ka san-
tik; busa, ingon nga sila mga pu-
ti, ug hilabihan ka matahum ug
bmakapahimuot, nga aron sila
unta dili makadani sa akong
mga katawhan ang Ginoong
Dios mihimo nga usa ka cpanit
nga itum modangat diha kanila.

22 Sa ingon miingon ang Gino-
ong Dios: Ako mohimo nga sila
mahimo nga amakalagot ngadto
sa imong mga katawhan, gawas
kon sila maghinulsol sa ilang
mga kadautan.

23 Ug tinunglo ang binhi kani-

15a Ether 10:23.
16a gk Templo, Balay

sa Ginoo.
b 1 Hari 6;

2 Cron. 3.
c D&P 124:26–27.

17a Gen. 3:19;

D&P 42:42.
18a Jacob 1:9, 11.
19a 1 Ne. 2:22.

b gk Magtutudlo,
Tudlo.

20a 2 Ne. 2:21.
b Alma 9:14.

21a gk Tunglo, Mga
Tunglo.

b 4 Ne. 1:10.
c 2 Ne. 26:33;

3 Ne. 2:14–16.
22a 1 Ne. 12:23.
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ya nga amoipon sa ilang binhi;
kay sila pagatungluhon gani sa-
ma sa mao nga pagkatunglo.
Ug ang Ginoo namulong niini,
ug kini nahimo.
24 Ug tungod sa ilang pagka-

tunglo diin diha kanila sila nahi-
mo nga usa ka atapulan nga mga
katawhan, puno sa pagkamal-
dito ug pagkamaliputon, ug na-
ngita diha sa kamingawan sa
mga mananap nga manunukob.
25 Ug ang Ginoong Dios mii-

ngon ngari kanako: Sila mao
ang hampak ngadto sa imong
mga binhi, aron sa pagpalihok
kanila nga mahinumdom ka-
nako; ug tungod kay sila dili
mohinumdom kanako, ug mo-
patalinghug sa akong mga pu-
long, sila mohampak kanila ga-
ni ngadto sa kalaglagan.
26 Ug nahinabo nga ako, si

Nephi, amipahinungod kang Ja-
cob ug Joseph, nga sila mahimo
nga mga pari ug mga magtutud-
lo diha sa yuta sa akong mga ka-
tawhan.
27 Ug nahinabo nga kami mi-

puyo subay sa matang sa pag-
kamalipayon.
28 Ug katloan na ka mga tuig

ang milabay gikan sa panahon
sa among pagbiya sa Jerusalem.
29 Ug ako, si Nephi, nag-

amping sa mga talaan diha sa
akong mga palid, diin ako mi-
himo, sa akong mga katawhan
hangtud dinhi.
30 Ug nahinabo nga ang Gino-

ong Dios miingon ngari kanako:

Pagbuhat og auban nga mga pa-
lid; ug ikaw magkulit og daghan
nga mga butang diha kanila diin
mga maayo sa imong panan-aw,
alang sa kaayohan sa imong
mga katawhan.

31 Busa, ako, si Nephi, aron
mahimo nga masulundon ngad-
to sa mga sugo sa Ginoo, miadto
ug mibuhat aniini nga mga palid
diha diin ako mikulit niini nga
mga butang.

32 Ug ako mikulit niana nga
makapahimuot ngadto sa Dios.
Ug kon ang akong mga kataw-
han mahimuot sa mga butang
sa Dios sila mahimuot sa akong
mga kinulit diin ania niini nga
mga palid.

33 Ug kon ang akong mga ka-
tawhan nagtinguha sa pagkasa-
yud sa uban nga bahin sa kasay-
sayan sa akong mga katawhan
sila kinahanglan gayud nga ma-
ngita sa akong uban nga mga
palid.

34 Ug igo na kini kanako sa
pag-ingon nga kap-atan ka mga
tuig ang milabay, ug kami adu-
nay mga gubat ug mga panag-
bingkil uban sa among mga ka-
igsoonan.

KAPITULO 6

Si Jacob nag-asoy pag-usab sa ka-
saysayan sa mga Judeo: Ang pag-
kabihag sa mga taga-Babelonia ug
ang pagbalik; ang pagpangalagad
ug ang paglansang diha sa krus sa

23a gk Kaminyoon,
Pagminyo—
Kaminyoon sa dili
managsama og

tinuohan.
24a gk Pagkatapulan,

Tapulan.
26a Jacob 1:18–19;

Mosiah 23:17.
30a 1 Ne. 19:1–6.
31a gk Palid, Mga.
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Usa nga Balaan sa Israel; ang pa-
nabang nadawat gikan sa mga
Hentil; ug ang pagpahiuli sa mga
Judeo sa ulahing mga adlaw sa di-
ha nga sila motuo sa Mesiyas.
Mga 559–545 b.c.

Ang mga pulong ni Jacob, ig-
soon nga lalaki ni Nephi, diin
iyang gipamulong ngadto sa
mga katawhan ni Nephi:
2 Tan-awa, akong hinigugma

nga mga kaigsoonan, ako, si
Jacob, nga gitawag sa Dios, ug
gi-orden subay sa iyang balaan
nga kapunongan, ug gipahinu-
ngod pinaagi sa akong igsoon
nga lalaki nga si Nephi, nga in-
yong giisip nga usa ka ahari o
usa ka tigpanalipod, ug kang
kinsa kamo misalig sa inyong
kahilwasan, tan-awa kamo na-
sayud nga ako namulong ngan-
ha kaninyo og hilabihan ka dag-
han nga mga butang.
3 Bisan pa niana, ako mamu-

long kaninyo pag-usab; kay ako
matinguhaon alang sa kaayo-
han sa inyong mga kalag. Oo,
ang akong kahingawa hilabi-
han alang kaninyo; ug kamo sa
inyong kaugalingon nasayud
nga kini mao sukad. Kay ako
nag-awhag kaninyo uban sa ta-
nan nga kakugi; ug ako nag-
tudlo kaninyo sa mga pulong
sa akong amahan; ug ako namu-
long nganha kaninyo mahitu-
ngod sa tanan nga mga butang
nga nahisulat, gikan sa pagka-
lalang sa kalibutan.
4 Ug karon, tan-awa, ako ma-

mulong nganha kaninyo ma-
hitungod sa mga butang nga
anaa na ug kana nga moabut
pa; busa, ako mobasa kaninyo
sa mga pulong ni aIsaias. Ug
sila mao ang mga pulong nga
gitinguha sa akong igsoon nga
ako kinahanglan mamulong
nganha kaninyo. Ug ako ma-
mulong nganha kaninyo alang
sa inyong kaayohan, nga aron
kamo makakat-on ug maghi-
maya sa ngalan sa inyong Dios.

5 Ug karon, ang mga pulong
diin ako mobasa mao sila ang
gipamulong ni Isaias mahi-
tungod sa tanan nga balay ni
Israel; busa, sila ipahisama
nganha kaninyo, kay kamo
gikan sa balay ni Israel. Ug
adunay daghan nga mga bu-
tang diin gipamulong ni Isaias
diin mahimo nga ipahisama
nganha kaninyo, tungod kay
kamo gikan sa balay ni Israel.

6 Ug karon, mao kini ang mga
pulong: Sa aingon miingon ang
Ginoong Dios: Tan-awa, Ako
mopataas sa akong kamot ngad-
to sa mga Hentil, ug mopatin-
dog sa akong bbandila ngadto
sa mga katawhan; ug sila mo-
dala sa imong anak nga mga la-
laki diha sa ilang mga bukton,
ug ang ilang anak nga mga ba-
baye pas-anon diha sa ilang mga
abaga.

7 Ug ang mga hari mao ang
ilang mga amahan nga tigma-
tuto, ug ilang mga rayna mao
ang ilang inahan nga tigmatuto;
moyukbo sila nganha kanimo

6 2a Jacob 1:9, 11.
4a 3 Ne. 23:1.

6a Isa. 49:22–23.
b gk Bandila.



2 Nephi 6:8–13 98

nga ang ilang mga nawong pai-
ngon sa yuta, ug motilap sa
abug sa imong mga tiil; ug ikaw
masayud nga Ako mao ang Gi-
noo; kay sila dili maulaw nga
amaghulat kanako.
8 Ug karon ako, si Jacob, mo-

sulti sa dako nga bahin mahitu-
ngod niini nga mga pulong. Kay
tan-awa, ang Ginoo mipakita
kanako nga kadto kinsa tua sa
aJerusalem, diin kita gikan, gi-
patay ug bgidala nga bihag.
9 Bisan pa niana, ang Ginoo

mipakita ngari kanako nga sila
kinahanglan amobalik pag-usab.
Ug mipakita usab siya ngari
kanako nga ang Ginoong Dios,
ang Usa nga Balaan sa Israel,
mipakita sa iyang kaugalingon
ngadto kanila diha sa lawas; ug
human siya mipakita sa iyang
kaugalingon sila mohampak
kaniya ug bmolansang kaniya
sa krus, sumala sa mga pulong
sa anghel kinsa namulong niini
ngari kanako.
10 Ug human sila mopatig-a

sa ilang mga kasingkasing ug
magpatikig sa ilang mga liog
batok sa Usa nga Balaan sa
Israel, tan-awa, ang mga apag-
hukom sa Usa nga Balaan sa
Israel modangat nganha kani-
la. Ug ang adlaw moabut nga
sila hampakon ug sakiton.

11 Busa, human sila abuga
ngadto ug nganhi, kay sa ingon
miingon ang anghel, daghan
ang masakit diha sa lawas, ug
dili tugutan nga mamatay, tu-
ngod sa mga pag-ampo sa mga
matinud-anon; sila pagakata-
gon, ug pagahampakon, ug pa-
gadumtan; bisan pa niana, ang
Ginoo magmaloloy-on ngadto
kanila, nga sa diha anga sila mo-
abut sa bkasayuran sa ilang Ma-
nunubos, sila cpagapundukon
pag-usab ngadto sa mga yuta
nga ilang kabilin.

12 Ug bulahan ang mga aHen-
til, sila nga gikasulat sa mga
propeta; kay tan-awa, kon kini
mao nga sila maghinulsol ug
dili makig-away batok sa Zion,
ug dili magpasakop sa ilang
kaugalingon nianang gamhanan
ug bsalawayon nga simbahan,
sila maluwas; kay ang Ginoong
Dios motuman sa iyang mga
cpakigsaad diin siya mihimo
ngadto sa iyang mga anak; ug
tungod niini nga hinungdan
ang mga propeta misulat niini
nga mga butang.

13 Busa, sila nga makig-away
batok sa Zion ug sa mga kataw-
han sa pakigsaad sa Ginoo mo-
tilap sa abug sa ilang mga tiil;
ug ang mga katawhan sa Ginoo
dili amaulaw. Kay ang mga ka-

7a Moises 1:6;
D&P 133:45.

8a Est. 2:6; 1 Ne. 7:13;
2 Ne. 25:10;
Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.

b 2 Hari 24:10–16;
25:1–12.
gk Israel—Ang
pagkatibulaag sa

Israel.
9a 1 Ne. 10:3.

b 1 Ne. 19:10, 13;
Mosiah 3:9;
3 Ne. 11:14–15.
gk Paglansang diha
sa krus.

10a Mat. 27:24–25.
11a 1 Ne. 22:11–12;

2 Ne. 9:2.

b Hos. 3:5.
c gk Israel—Ang

pagpundok sa Israel.
12a 1 Ne. 14:1–2;

2 Ne. 10:9–10.
b gk Yawa—Ang

simbahan sa yawa.
c gk Pakigsaad sama

kang Abraham.
13a 3 Ne. 22:4.
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tawhan sa Ginoo mao sila kinsa
bnaghulat kaniya; kay sila nag-
hulat pa gihapon sa pag-anhi
sa Mesiyas.
14 Ug tan-awa, sumala sa mga

pulong sa propeta, ang Mesiyas
mosugod pag-usab sa iyang ka-
ugalingon sa aikaduha nga hi-
gayon aron sa pagbawi kanila;
busa, siya bmopakita sa iyang
kaugalingon ngadto kanila di-
ha sa gahum ug sa dako nga hi-
maya, ngadto sa ckalaglagan sa
ilang mga kaaway, sa panahon
nga kana nga adlaw moabut
nga sila motuo diha kaniya; ug
walay usa nga iyang laglagon
nga motuo diha kaniya.
15 Ug sila nga dili motuo diha

kaniya apagalaglagon, pinaagi
sa bkalayo, ug pinaagi sa unos,
ug pinaagi sa mga linog, ug pi-
naagi sa mga pagpabanaw sa
dugo, ug pinaagi sa ckamatay,
ug pinaagi sa gutom. Ug sila
masayud nga ang Ginoo mao
ang Dios, ang Usa nga Balaan
sa Israel.
16 aKay kuhaon ba ang bihag

gikan sa gamhanan, o ang mga
ulipon bsumala sa balaod paga-
buhian?
17 Apan sa ingon miingon ang

Ginoo: Bisan ang mga aulipon
sa gamhanan pagakuhaon, ug
ang bihag sa mabangis pagalu-
wason; kay ang Dios nga bMaka-
gagahum cmoluwas sa iyang

mga katawhan sa pakigsaad.
Kay sa ingon miingon ang Gi-
noo: Ako makig-away kanila
nga nakig-away kaninyo—

18 Ug Ako mopakaon kani-
la nga modaug-daug kaninyo,
uban sa ilang kaugalingon nga
unod; ug hubgon sila sa ilang
kaugalingon nga dugo ingon
sa matam-is nga bino; ug ang
tanan nga tawo masayud nga
Ako ang Ginoo mao ang in-
yong Manluluwas ug ang in-
yong aManunubos, ang Usa
nga bGamhanan ni Jacob.

KAPITULO 7

Si Isaias namulong ingon sa usa
ka Mesiyas—Ang Mesiyas paga-
hatagan sa pinulongan sa mga
makinaadmanon—Siya motugyan
sa iyang buko-buko ngadto sa mga
tigbunal — Siya dili ipaubos —
Itandi sa Isaias 50. Mga 559–545
b.c.

Oo, sa ingon miingon ang Gi-
noo: Nakabiya ba Ako kaninyo,
o nakasalikway ba Ako kanin-
yo sa kahangturan? Kay sa
ingon miingon ang Ginoo: Ha-
in ang kalig-unan sa panagbu-
lag sa kaminyoon sa inyong
inahan? Kang kinsa Ako mipi-
yal kaninyo, o hain sa akong
mga nagpautang Ako mibalig-
ya kaninyo? Oo, ngadto kang

13b Isa. 40:31; 1 Ne. 21:23;
D&P 133:45.

14a Isa. 11:11;
2 Ne. 25:17; 29:1.

b 2 Ne. 3:5.
c 1 Ne. 22:13–14.

15a 2 Ne. 10:16; 28:15;
3 Ne. 16:8.

gk Katapusang mga
Adlaw, Ulahing mga
Adlaw.

b Jacob 6:3.
c D&P 97:22–26.

16a Isa. 49:24–26.
b ie ang mga

katawhan sa

pakigsaad sa Ginoo,
ingon nga gipahayag
diha sa b. 17.

17a 1 Ne. 21:25.
b gk Jehova.
c 2 Hari 17:39.

18a gk Manunubos.
b Gen. 49:24; Isa. 60:16.
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kinsa Ako mibaligya kaninyo?
Tan-awa, tungod sa inyong mga
kadautan kamo amibaligya sa
inyong mga kaugalingon, ug tu-
ngod sa inyong mga kalapasan
ang inyong inahan gisalikway.
2 Busa, sa panahon nga Ako

miabut, walay tawo; sa pana-
hon nga Ako amitawag, oo, wa-
lay usa nga mitubag. O balay ni
Israel, ang akong bukton gipa-
mub-an ba nga kini dili makatu-
bos, o Ako wala bay gahum sa
pagluwas? Tan-awa, sa akong
pagbadlong Ako mipauga sa
bdagat, Ako mihimo sa ilang
mga csuba nga usa ka kaminga-
wan ug sa ilang disda nga maba-
ho tungod kay ang mga tubig
nauga, ug sila namatay tungod
sa kauhaw.
3 Ako misul-ob sa mga kala-

ngitan uban sa akangitngit, ug
Ako mihimo sa bsako nga ilang
tabon.
4 Ang Ginoong Dios mihatag

kanako og apinulongan sa mga
makinaadmanon, nga Ako ma-
kahibalo unsaon pagsulti ang
usa ka pulong sa panahon ngan-
ha kaninyo, O balay ni Israel.
Kon kamo gikapoy siya nagma-
ta buntag ngadto sa buntag. Siya
nagpukaw sa akong dunggan
aron makadungog ingon sa mga
makinaadmanon.
5 Ang Ginoong Dios miabli sa

akong adunggan, ug ako wala
magmasupilon, ni mitalikod.
6 Ako mitugyan sa akong bu-

ko-buko ngadto sa mga atigbu-
nal, ug ang akong mga aping
ngadto kanila nga moibut sa bu-
hok. Ako wala motago sa akong
nawong gikan sa kaulaw ug sa
pagtamay.

7 Kay ang Ginoong Dios mota-
bang kanako, busa dili ako ma-
paubos. Busa ako mipahiluna
sa akong nawong ingon sa usa
ka santik, ug ako nasayud nga
ako dili maulawan.

8 Ug ang Ginoo duol, siya mi-
hatag og kaangayan kanako.
Kinsa ang makig-away uban
kanako? Manindog kita og du-
ngan. Kinsa ang akong kaa-
way? Paduola siya kanako, ug
ako mohampak kaniya uban sa
kusog sa akong ba-ba.

9 Kay ang Ginoong Dios mota-
bang kanako. Ug tanan sila kin-
sa amohukom kanako, tan-awa,
tanan sila magkatigulang ingon
sa usa ka saput, ug ang anunog-
ba mokaon kanila.

10 Kinsa taliwala kaninyo ang
nahadlok sa Ginoo, nga mitu-
man sa atingog sa iyang sulu-
goon, kinsa nagsunod diha sa
kangitngit ug walay kahayag?

11 Tan-awa tanan kamo nga
nagdagkot og kalayo, nga nag-
libut sa inyong kaugalingon
uban sa mga aligato, nagsunod
sa kahayag sa ainyong kalayo
ug diha sa mga aligato nga in-
yong gidagkot. Kini maangkon
ninyo gikan sa akong kamot—
kamo mohigda diha sa kasubo.

7 1a gk Hingpit nga
Pagbiya.

2a Prov. 1:24–25;
Isa. 65:12;
Alma 5:37.

b Ex. 14:21; Sal. 106:9;

D&P 133:68–69.
c Jos. 3:15–16.
d Ex. 7:21.

3a Ex. 10:21.
b Pin. 6:12.

4a Luc. 2:46–47.

5a D&P 58:1.
6a Mat. 27:26;

2 Ne. 9:5.
9a Roma 8:31.

10a D&P 1:38.
11a Mag. 17:6.
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KAPITULO 8

Sa katapusan nga mga adlaw, ang
Ginoo molingaw sa Zion ug mo-
pundok sa Israel—Ang mga tinu-
bos moadto sa Zion taliwala sa dako
nga hingpit nga kalipay—Itandi
sa Isaias 51 ug 52:1–2. Mga 559–
545 b.c.

Paminaw ngari kanako, kamo
nga nagsunod sa pagkamata-
rung. Tan-aw ngadto sa abato
diin kamo masilsil, ug ngadto
sa lungag sa gahong diin kamo
gikalot.
2 Tan-aw ngadto kang Abra-

ham, ang inyong aamahan, ug
ngadto kang bSara, siya nga nag-
sabak kaninyo; kay Ako mita-
wag kaniya lamang, ug mipana-
langin kaniya.
3 Kay ang Ginoo molingaw sa

aZion, siya molipay sa tanan ni-
ya nga awaaw nga mga dapit;
ug siya mohimo sa iyang bka-
mingawan nga sama sa Eden,
ug ang iyang desyerto sama sa
tanaman sa Ginoo. Hingpit nga
kalipay ug kamaya ang makita
diha, pagpasalamat ug ang ti-
ngog sa honi.
4 Patalinghug ngari kana-

ko, akong mga katawhan; ug
dungga ako, O akong nasud;
kay usa ka abalaod magagikan
kanako, ug akong himoon ang
akong paghukom nga mopahu-

lay alang sa usa ka bkahayag
alang sa mga katawhan.

5 Ang akong pagkamatarung
duol na; ang akong akaluwasan
nagpadulong na sa unahan, ug
ang akong bukton mohukom
sa mga katawhan. Ang mga
bpulo maghulat kanako, ug sa
akong bukton sila mosalig.

6 Ihangad ang inyong mga
mata ngadto sa mga kalangitan,
ug tan-awa ang yuta sa ubos;
kay ang mga akalangitan bma-
hanaw sama sa aso, ug ang yu-
ta cmatigulang sama sa saput;
ug sila nga nagpuyo niini ma-
matay sa sama nga paagi. Apan
ang akong kaluwasan mohang-
tud sa kahangturan, ug ang
akong pagkamatarung dili ma-
hanaw.

7 Patalinghug ngari kanako,
kamo nga nasayud sa pagka-
matarung, ang mga katawhan
kansang kasingkasing Ako mi-
sulat sa akong balaod, ayaw ka-
mo og akahadlok sa pagbadlong
sa mga tawo, ni kamo mahadlok
sa ilang mga pagbiay-biay.

8 Kay kan-on sila sa anunog-
ba sama sa saput, ug ang ulod
mokaon kanila sama sa panap-
ton nga delana. Apan ang akong
pagkamatarung mohangtud sa
kahangturan, ug ang akong
kaluwasan gikan sa kaliwatan
ngadto sa kaliwatan.

9 Pagmata, pagmata! Pagsul-

8 1a gk Lig-on nga
Sukaranan.

2a Gen. 17:1–8;
D&P 132:49.

b Gen. 24:36.
3a gk Zion.

b Isa. 35:1–2, 6–7.

4a o pagtulun-an,
doktrina. Isa. 2:3.
gk Ebanghelyo.

b gk Kahayag,
Kahayag ni Kristo.

5a gk Kaluwasan.
b 2 Ne. 10:20.

6a 2 Ped. 3:10.
b heb ipatibulaag.

Sal. 102:25–27.
c heb pagkadunot.

7a Sal. 56:4, 11;
D&P 122:9.
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ob sa akalig-on, O bukton sa
Ginoo; pagmata ingon sa ka-
raan nga mga adlaw. Dili ba
ikaw mao siya nga nagtigbas
ni Rahab ug nagsamad sa dra-
gon?
10 Dili ba ikaw mao siya kinsa

mipauga sa dagat, ang mga ka-
tubigan sa dako nga lawod; nga
mihimo sa mga dagkong lawod
nga usa ka aagianan aron kaagi-
an sa mga tinubos?
11 Busa, ang mga atinubos

sa Ginoo mobalik, ug moduol
uban sa bpag-awit sa Zion; ug
ang walay katapusan nga hing-
pit nga kalipay ug pagkabalaan
anaa sa ilang mga ulo; ug ma-
kaangkon sila og kamaya ug
hingpit nga kalipay; ang kasu-
bo ug cpagbangutan mawala.

12 aAko mao siya; oo, Ako mao
siya nga milipay kaninyo. Tan-
awa, kinsa ikaw, nga ikaw bma-
hadlok sa tawo, kinsa mamatay,
ug sa anak sa tawo kinsa himo-
on sama ngadto sa csagbut?
13 Ug amakalimot sa Ginoo

nga inyong magbubuhat, nga
mipalugway sa kalangitan, ug
mitukod sa mga tukuranan sa
yuta, ug nahadlok sa kanunay
sa matag adlaw, tungod sa ka-
bangis sa malupigon, ingon og
siya andam sa paglaglag? Ug
hain ang kabangis sa malupi-
gon?
14 Ang bihag nga hininginlan

nagdali, nga siya mabuhian, ug

nga siya dili mamatay diha sa
gahong, ni ang iyang pagkaon
magkulang.

15 Apan Ako mao ang Ginoo
nga inyong Dios, kansang mga
abalud nagdahunog; ang Ginoo
sa mga Panon mao ang akong
ngalan.

16 Ug Ako mibutang sa akong
mga pulong diha sa inyong mga
ba-ba, ug nagtabon kaninyo sa
landong sa akong kaugalingon
nga kamot, nga Ako unta mota-
nom sa mga kalangitan ug mo-
pahiluna sa mga tukuranan sa
yuta, ug moingon ngadto sa
Zion: Tan-awa, kamo ang akong
mga akatawhan.

17 Pagmata, pagmata, tindog,
O Jerusalem, nga nakainom di-
ha sa kamot sa Ginoo sa akopa
sa iyang bkabangis—kamo na-
kainom sa lawog sa pinuga sa
kopa sa kahubog—

18 Ug walay makaagak kani-
ya sa tanan nga anak nga mga
lalaki nga iyang gipasanay; ni
mokuha kaniya sa kamot, sa ta-
nan nga anak nga mga lalaki
nga iyang gipasanay.

19 Kining duha ka aanak nga
mga lalaki moduol nganha ka-
ninyo, kinsa masulub-on tungod
kaninyo—sa inyong pagkabi-
niyaan ug pagkalaglag, ug sa
gutom ug sa espada—ug pinaa-
gi kang kinsa Ako molipay ka-
ninyo?

20 Ang imong anak nga mga

9a D&P 113:7–8.
10a Isa. 35:8.
11a gk Gitubos,

Katubsanan, Tubos.
b Isa. 35:10.
c Pin. 21:4.

12a D&P 133:47; 136:22.
b Jer. 1:8.
c Isa. 40:6–8;

1 Ped. 1:24.
13a Jer. 23:27.
15a 1 Ne. 4:2.

16a 2 Ne. 3:9; 29:14.
17a Isa. 29:9;

Jer. 25:15.
b Luc. 21:24.

19a Pin. 11:3.
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lalaki nakuyapan, gawas niining
duha; naghigda sila sa ulohan
sa tanan nga mga kadalanan;
ingon sa usa ka ihalas nga tu-
ro diha sa usa ka laang, sila pu-
no sa kabangis gikan sa Ginoo,
sa pagbadlong gikan sa imong
Dios.
21 Busa paminawa kini karon,

kamo nga gisakit, ug anahu-
bog, ug dili sa bino:
22 Sa ingon miingon ang

imong Ginoo, ang Ginoo ug
ang imong Dios amohusay sa
kahimtang sa iyang mga ka-
tawhan; tan-awa, Ako mikuha
gikan sa inyong kamot sa kopa
sa kahubog, ang mga lawog sa
kopa sa akong kabangis; dili na
kamo moinom niini pag-usab.
23 Apan aAko mobutang niini

sa ilang kamot nga misakit ka-
ninyo; kinsa miingon sa inyong
kalag: Yukbo, aron kita makata-
bok—ug kamo mopahimutang
sa inyong lawas ingon sa yuta
ug sama sa dalan ngadto kanila
nga motabok.
24 aPagmata, pagmata, isul-ob

ang inyong bkalig-on, O cZion;
isul-ob ang inyong maanindot
nga mga saput, O Jerusalem,
ang balaan nga dakbayan; kay
sukad karon dwala nay moduol
nganha kaninyo nga dili tinuli
ug dili hinlo.
25 Yabyabi ang inyong kauga-

lingon gikan sa abug; atindog,
lingkod, O Jerusalem; buhii ang
inyong kaugalingon gikan sa

mga bhigot diha sa inyong liog,
O binihag nga anak nga babaye
sa Zion.

KAPITULO 9

Ang mga Judeo pagapundukon sa
tanan nila nga mga yuta sa saad—
Pag-ula molukat sa tawo gikan sa
Pagkapukan—Ang mga lawas sa
mga patay mobangon gikan sa
lubnganan, ug ang ilang mga es-
piritu gikan sa impyerno ug gikan
sa paraiso—Sila pagahukman—
Ang Pag-ula moluwas gikan sa
kamatayon, sa impyerno, sa yawa,
ug sa walay katapusan nga pag-
hasol—Ang mga matarung kina-
hanglan pagaluwason ngadto sa
gingharian sa Dios—Silot alang
sa mga kasal-anan kinahanglan
itakda—Ang Usa nga Balaan sa
Israel mao ang tigbantay sa pulta-
han. Mga 559–545 b.c.

Ug karon, mga hinigugma kong
mga kaigsoonan, ako mibasa
niini nga mga butang aron unta
kamo masayud mahitungod sa
mga apakigsaad sa Ginoo nga
siya mipakigsaad uban sa ta-
nan nga balay ni Israel—

2 Nga siya nakapamulong
ngadto sa mga Judeo, pinaagi
sa ba-ba sa iyang balaan nga
mga propeta, gani gikan sa
sinugdanan hangtud karon,
gikan sa kaliwatan ngadto sa
kaliwatan, hangtud nga ang
p a n a h o n m o a b u t n g a s i l a

21a 2 Ne. 27:4.
22a Jer. 50:34.
23a Zac. 12:9.
24a Isa. 52:1–2.

b D&P 113:7–8.

c gk Zion.
d Joel 3:17.

25a ie Bangon gikan sa
abug ug lingkod
diha sa kaligdong,

ingon nga katapusan
nga gitubos.

b D&P 113:9–10.
9 1a gk Pakigsaad sama

kang Abraham.
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amahiuli sa tinuod nga simba-
han ug panon sa Dios; sa pana-
hon nga sila bmatigum pagbalik
ngadto sa ckayutaan nga ilang
panulundon, ug mapahiluna
sa tanan nila nga mga yuta sa
saad.
3 Tan-awa, mga hinigugma

kong mga kaigsoonan, ako ma-
mulong nganha kaninyo niini
nga mga butang nga kamo mag-
maya, ug aihangad ang inyong
mga ulo sa kahangturan, tu-
ngod sa mga panalangin diin
ang Ginoong Dios motugyan di-
ha sa inyong mga anak.
4 Kay ako nasayud nga kamo

misiksik pag-ayo, daghan ka-
ninyo, aron masayud sa mga
butang nga umaabut; busa ako
nasayud nga kamo nasayud
nga ang atong unod madunot
ug mamatay; bisan pa niana, sa
atong mga alawas kita makaki-
ta sa Dios.
5 Oo, ako nasayud nga kamo

nasayud nga sa lawas siya mo-
pakita sa iyang kaugalingon
ngadto niadto nga tua sa Jeru-
salem, diin kita nagagikan; kay
kini angay nga kini kinahang-
lan maanaa kanila; kay kini gi-
kinahanglan sa makagagahum
nga aTiglalang nga siya motu-
got sa iyang kaugalingon nga

moalagad ngadto sa tawo diha
sa lawas, ug magpakamatay
alang sa btanan nga mga tawo,
nga ang tanan nga mga tawo
mahimo nga moalagad ngadto
kaniya.

6 Kay tungod ang kamatayon
modangat ngadto sa tanan nga
mga tawo, aron pagtuman sa
maloloy-on nga alaraw sa ma-
kagagahum nga Tiglalang, gi-
kinahanglan gayud nga adunay
gahum sa pagkabanhaw, ug ang
bpagkabanhaw kinahanglan ga-
yud modangat ngadto sa tawo
tungod sa cpagkapukan; ug
ang pagkapukan modangat tu-
ngod sa kalapasan; ug tungod
kay ang tawo mapukan sila
disalikway gikan sa atubangan
sa Ginoo.

7 Busa, kini nagkinahanglan
gayud og walay kinutuban nga
pag-ula — gawas kon kini usa
ka awalay kinutuban nga bpag-
ula kini nga madunuton dili
makasul-ob og dili madunuton.
Busa, ang cunang hukom nga
midangat sa tawo kinahanglan
nga dmagpabilin sa kahangtu-
ran. Ug kon mao, kini nga unod
kinahanglan gayud nga mama-
tay aron madunot ug madug-
mok ngadto sa iyang inahan nga
yuta, sa wala nay pagkabanhaw.

2a 2 Ne. 6:11.
gk Pagpahiuli sa
Ebanghelyo.

b gk Israel—Ang
pagpundok sa Israel.

c 2 Ne. 10:7–8.
gk Gisaad nga Yuta.

3a hjs, Sal. 24:7–10.
4a Job 19:26;

Alma 11:41–45; 42:23;

Hel. 14:15;
Morm. 9:13.

5a gk Nilalang,
Paglalang.

b Juan 12:32;
2 Ne. 26:24;
3 Ne. 27:14–15.

6a gk Laraw sa
Katubsanan.

b gk Pagkabanhaw.

c gk Pagkapukan ni
Adan ug Eva.

d 2 Ne. 2:5.
7a Alma 34:10.

b gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.

c Mosiah 16:4–5;
Alma 42:6, 9, 14.

d Mosiah 15:19.
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8 O ang akaalam sa Dios, ang
iyang bkalooy ug cgrasya! Kay
tan-awa, kon ang dlawas dili na
mabanhaw ang atong mga espi-
ritu mahimo nga mangalagad
niadto nga anghel kinsa enapu-
kan gikan sa atubangan sa Dios
sa Kahangturan, ug nahimo nga
fyawa, sa wala nay pagkaban-
haw.
9 Ug ang atong mga espiritu

mahimo nga sama ngadto ka-
niya, ug kita mahimo nga mga
yawa, mga aanghel ngadto sa
usa ka yawa, nga bisalikway
gikan sa atubangan sa atong
Dios, ug magpabilin uban sa
amahan sa mga cbakak, diha sa
pagkauyamot, sama ngadto sa
iyang kaugalingon; oo, niana
nga binuhat kinsa dnaglingla sa
atong unang mga ginikanan,
kinsa emakabalhin sa iyang ka-
ugalingon ngadto sa usa ka
fanghel sa kahayag, ug pagku-
taw sa mga katawhan ngadto
sa gtinago nga mga kalihokan
sa pagpatay ug sa tanan nga
matang sa tinago nga mga bu-
hat sa kangitngit.
10 O pagkawalay katapusan

sa kaayo sa atong Dios, kinsa
nag-andam og paagi aron kita
makalingkawas gikan sa pagku-

pot niini nga makalilisang nga
mangtas; oo, kana nga mangtas,
akamatayon ug bimpyerno, diin
ako mitawag og kamatayon sa
lawas, ug usab kamatayon sa
espiritu.

11 Ug tungod sa paagi sa aka-
luwasan sa atong Dios, ang
Usa nga Balaan sa Israel, kini
nga bkamatayon, diin ako na-
mulong, nga mao ang temporal,
motugyan sa iyang mga patay;
diin nga kamatayon mao ang
lubnganan.

12 Ug kini nga akamatayon di-
in ako namulong, nga mao ang
kamatayon nga espirituhanon,
motugyan sa iyang mga patay;
kinsa nga espirituhanon nga ka-
matayon mao ang bimpyerno;
busa, ang kamatayon ug ang im-
pyerno motugyan sa ilang mga
patay, ug ang impyerno motug-
yan sa iyang bihag nga mga es-
piritu, ug ang lubnganan kina-
hanglan motugyan sa iyang bi-
hag nga mga lawas, ug ang mga
lawas ug ang mga cespiritu sa
mga tawo dipahiuli sa usa ngad-
to sa usa; ug kini pinaagi sa ga-
hum sa pagkabanhaw sa Usa
nga Balaan sa Israel.

13 O unsa kamahinungdanon
sa alaraw sa atong Dios! Kay sa

8a Job 12:13; Abr. 3:21.
gk Kaalam.

b gk Kalooy,
Maloloy-on.

c gk Grasya.
d D&P 93:33–34.
e Isa. 14:12;

2 Ne. 2:17–18;
Moises 4:3–4;
Abr. 3:27–28.

f gk Yawa.
9a San. 3:11;

Alma 5:25, 39.
b Pin. 12:7–9.
c gk Pamakak.
d Gen. 3:1–13;

Mosiah 16:3;
Moises 4:5–19.

e 2 Cor. 11:14;
Alma 30:53.

f D&P 129:8.
g gk Tinago nga mga

Kalihokan.
10a Mosiah 16:7–8;

Alma 42:6–15.
b gk Impyerno.

11a gk Tigluwas.
b gk Kamatayon,

Yutan-on nga.
12a gk Kamatayon,

Espirituhanon nga.
b D&P 76:81–85.
c gk Espiritu.
d gk Pagkabanhaw.

13a gk Laraw sa
Katubsanan.
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lain nga bahin, ang bparaiso sa
Dios kinahanglan gayud mo-
tugyan sa mga espiritu sa mga
matarung, ug ang lubnganan
motugyan sa lawas sa mata-
rung; ug ang espiritu ug ang la-
was cmapahiuli pag-usab, ug
ang tanan nga mga tawo mahi-
mo nga dili madunot, ug dimor-
tal, ug sila mao ang mga buhi
nga mga kalag, magbaton og
ehingpit nga fkahibalo sama ka-
nato diha sa lawas, gawas nga
ang atong kahibalo mahingpit.
14 Busa, kita makabaton og

hingpit nga akahibalo sa tanan
nato nga mga bkasaypanan, ug
sa atong pagkahugaw, ug sa
atong cpagkahubo; ug ang ma-
tarung makabaton og hingpit
nga kahibalo sa ilang kama-
ya, ug sa ilang dpagkamatarung,
ingon nga egisul-uban sa fka-
putli, oo, gani sa gkupo sa pag-
kamatarung.
15 Ug mahinabo nga kon ang

tanan nga mga tawo molabay
na gikan niining unang kama-
tayon ngadto sa mahimayaon
nga kinabuhi, ingon nga sila
nahimo nga imortal, sila kina-
hanglan gayud moatubang sa
ahukmanan sa Usa nga Balaan
sa Israel; ug unya moabut ang
bpaghukom, ug unya kinahang-

lan gayud sila nga pagahukman
sumala sa balaan nga paghu-
kom sa Dios.

16 Ug sa pagkatinuod, ingon
nga ang Ginoo buhi, kay ang
Ginoong Dios namulong niini,
ug kini iyang apulong nga wa-
lay katapusan, diin dili gayud
bmahanaw, nga sila kinsa mga
matarung magpabilin nga mga
matarung, ug sila kinsa mga cma-
hugaw magpabilin nga mga
dmahugaw; busa, sila kinsa mga
mahugaw mao ang eyawa ug
ang iyang mga anghel; ug sila
mopahilayo ngadto sa fwalay
katapusan nga kalayo, nga gi-
andam alang kanila; ug ang
ilang kahasol ingon sa usa ka
glim-aw sa kalayo ug asupre,
kansang kasiga nagpadulong
sa itaas hangtud sa kahangtu-
ran ug kini walay katapusan.

17 O ang pagkagamhanan ug
ang akaangayan sa atong Dios!
Kay siya mipalihok sa tanan ni-
ya nga mga pulong, ug sila mi-
guwa sa iyang ba-ba, ug ang
iyang balaod kinahanglan ga-
yud nga matuman.

18 Apan, tan-awa, ang mata-
rung, ang mga asantos sa Usa
nga Balaan sa Israel, sila kinsa
nagtuo sa Usa nga Balaan sa
Israel, sila kinsa nakaantus sa

13b D&P 138:14–19.
gk Paraiso.

c Alma 11:43.
d gk Imortal,

Pagka-imortal.
e gk Hingpit.
f D&P 130:18–19.

14a Mosiah 3:25;
Alma 5:18.

b gk Pagkanakasala.
c Morm. 9:5.
d gk Matarung,

Pagkamatarung.
e Prov. 31:25.
f gk Kaputli, Putli.
g D&P 109:76.

15a gk Paghukom, Ang
Katapusan nga.

b Sal. 19:9; 2 Ne. 30:9.
16a 1 Hari 8:56;

D&P 1:38;
Moises 1:4.

b D&P 56:11.
c gk Hugaw,

Kahugawan.
d 1 Ne. 15:33–35;

Alma 7:21;
Morm. 9:14;
D&P 88:35.

e gk Yawa.
f Mosiah 27:28.
g Pin. 21:8;

2 Ne. 28:23;
D&P 63:17.

17a gk Kaangayan.
18a gk Santos.
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mga bkasakit sa kalibutan, ug
wala panumbalinga ang kau-
law niini, sila cmakapanunod
sa dgingharian sa Dios, nga gi-
andam alang kanila egikan sa
katukuran sa kalibutan, ug ang
ilang hingpit nga kalipay ma-
hingpit sa fkahangturan.
19 O pagkawalay katapusan

sa kalooy sa atong Dios, ang Usa
nga Balaan sa Israel! Kay siya
amoluwas sa iyang mga santos
gikan niana nga bmakalilisang
nga mangtas ang yawa, ug ka-
matayon, ug cimpyerno, ug ni-
ana nga lim-aw sa kalayo ug
asupre, diin mao ang walay ka-
tapusan nga paghasol.
20 O pagkawalay katapusan

sa apagkabalaan sa atong Dios!
Kay siya bnasayud sa tanan nga
mga butang, ug walay butang
nga siya wala mahibalo.
21 Ug siya mianhi sa kalibutan

aron siya amoluwas sa tanan
nga mga tawo kon sila mopata-
linghug sa iyang tingog; kay
tan-awa, siya miantus sa mga
kasakit sa tanan nga mga tawo,
oo, ang mga bkasakit sa tanan
nga mga buhi nga binuhat, mga
lalaki, mga babaye, ug mga ba-
ta, nga nahisakop sa banay ni
cAdan.

22 Ug siya miantus niini aron
mabanhaw ang tanan nga mga
tawo, nga silang tanan maka-
barug sa atubangan kaniya sa
adlaw sa dako nga paghukom.

23 Ug siya misugo sa tanan
nga mga tawo nga sila kina-
hanglan gayud nga amaghinul-
sol, ug bmagpabunyag sa iyang
ngalan, magbaton og hugot nga
pagtuo diha sa Usa nga Balaan
sa Israel, o sila dili maluwas sa
gingharian sa Dios.

24 Ug kon sila dili mohinul-
sol ug dili motuo sa iyang anga-
lan, ug dili mopabunyag diha
sa iyang ngalan, ug bmolahutay
sa katapusan, sila kinahanglan
gayud cpanghimarauton; kay
ang Ginoong Dios, ang Usa nga
Balaan sa Israel, nakapamulong
niini.

25 Busa, siya mihatag og aba-
laod; ug kon bwalay balaod nga
gihatag walay pagsilot; ug kon
walay pagsilot walay paghu-
kom; ug kon walay paghukom
ang mga kalooy sa Usa nga Ba-
laan sa Israel makapanag-iya
kanila, tungod sa pag-ula; kay
sila giluwas pinaagi sa iyang
gahum.

26 Kay ang apag-ula motag-
baw sa mga gipangayo sa iyang

18b Luc. 14:27.
c D&P 45:58; 84:38.
d gk Kahimayaan.
e Alma 13:3.
f gk Kinabuhi

nga Dayon.
19a D&P 108:8.

b 1 Ne. 15:35.
c gk Impyerno.

20a gk Pagkabalaan.
b Alma 26:35;

D&P 38:2.

21a gk Kaluwasan.
b D&P 18:11; 19:18.
c gk Adan.

23a gk Hinulsol,
Paghinulsol.

b gk Bunyag,
Gibunyagan.

24a gk Jesukristo—
Pagdala sa ngalan
ni Jesukristo diha
kanato.

b gk Lahutay.

c gk Panghimaraut.
25a San. 4:17. gk Balaod.

b Roma 4:15;
2 Ne. 2:13;
Alma 42:12–24.
gk May tulubagon,
Pagkamay-
tulubagon, Panubag.

26a 2 Ne. 2:10;
Alma 34:15–16.
gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.



2 Nephi 9:27–36 108
bkaangayan diha niadtong ta-
nan kinsa wala cikahatag ang
dbalaod ngadto kanila, nga sila
maluwas gikan niana nga maka-
lilisang nga mangtas, kamatayon
ug impyerno, ug sa yawa, ug sa
lim-aw sa kalayo ug asupre, diin
mao ang walay katapusan nga
paghasol; ug sila mapahiuli
ngadto sa Dios kinsa naghatag
kanila og ekinabuhi, diin mao
ang Usa nga Balaan sa Israel.
27 Apan alaot ngadto kaniya

nga ang abalaod gikahatag, oo,
nga anaa ang tanan nga mga
sugo sa Dios, sama kanato, ug
nga maglapas kanila, ug mag-
usik-usik sa mga adlaw sa iyang
pagsulay, kay makalilisang ang
iyang kahimtang!
28 O kanang maliputon nga

alaraw sa usa ka dautan! O ang
bpagkakawang, ug ang pagka-
huyang, ug ang kabuang sa mga
tawo! Kon sila cmakinaadmanon
sila nagtuo nga sila dmaalamon,
ug sila dili mopatalinghug ngad-
to sa etambag sa Dios, kay si-
la misalikway niini, nagdahum
nga sila nasayud sa ilang mga
kaugalingon, busa, ang ilang ka-
alam mga binuang ug kini dili
mapahimuslan kanila. Ug sila
malaglag.

29 Apan ang pagkamakinaad-
manon maayo kon sila amopa-
talinghug ngadto sa mga btam-
bag sa Dios.

30 Apan alaot ngadto sa adu-
nahan, kinsa mga aadunahan
sa mga butang sa kalibutan.
Kay tungod sila mga adunahan
sila mitamay sa mga bkabus ug
sila migukod sa mga maaghup
ug ang ilang mga kasingkasing
anaa sa ilang mga bahandi;
busa, ang ilang bahandi mao
ang ilang dios. Ug tan-awa, ang
ilang bahandi mahanaw usab
uban kanila.

31 Ug alaot ngadto sa mga
bungol nga dili amaminaw; kay
sila malaglag.

32 Alaot ngadto sa mga buta
nga dili makakita; kay sila ma-
laglag usab.

33 Alaot ngadto sa nagpatig-a
sa kasingkasing kay ang pag-
kaamgo sa ilang pagkadautan
ang mohampak kanila sa kata-
pusang adlaw.

34 Alaot ngadto sa abakakon,
kay siya ihulog ngadto sa bim-
pyerno.

35 Alaot ngadto sa mamumu-
no kinsa amopatay sa tinuyo,
kay siya bmamatay.
36 Alaot ngadto kanila kinsa

26b gk Kaangayan.
c Mosiah 3:11.
d Mosiah 15:24;

D&P 137:7.
e Gen. 2:7;

D&P 93:33;
Abr. 5:7.

27a Luc. 12:47–48.
28a Alma 28:13.

b gk Kawang,
Pagkakawang.

c Luc. 16:15;
2 Ne. 26:20; 28:4, 15.

d Prov. 14:6; Jer. 8:8–9;
Roma 1:22.
gk Garbo; Kaalam.

e Alma 37:12.
gk Tambag
(kangalan).

29a 2 Ne. 28:26.
b Jacob 4:10.

30a Luc. 12:34;
1 Tim. 6:10;
D&P 56:16.

b gk Kabus.
31a Ezeq. 33:30–33;

Mat. 11:15;
Mosiah 26:28;
D&P 1:2, 11, 14;
Moises 6:27.

34a Prov. 19:9.
gk Matinuoron,
Pagkamatinuoron;
Pamakak.

b gk Impyerno.
35a Ex. 20:13;

Mosiah 13:21.
b gk Kinadak-ang

Silot.
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naghimo og mga amalaw-ay nga
buhat kay sila ihulog sa im-
pyerno.
37 Oo, alaot ngadto niadto nga

anagsimba sa mga dios-dios,
kay ang yawa sa tanan nga mga
yawa mahimuot kanila.
38 Ug, sa katapusan, alaot sa

tanan ngadto kinsa namatay
diha sa ilang mga sala; kay sila
amobalik ngadto sa Dios, ug
mosud-ong sa iyang panagway,
ug magpabilin diha sa ilang
mga kasal-anan.
39 O, akong hinigugma nga

mga kaigsoonan, hinumdumi
ang pagkamakalilisang diha sa
paglapas batok niana nga Ba-
laang Dios, ug usab ang pag-
kamakalilisang sa pagtugyan
ngadto sa mga pagkamadanihon
sa usa nga amaliputon. Hinum-
dumi, ang bpagkakalibutanon sa
hunahuna mao ang ckamata-
yon, ug ang pagka-espiritu-
hanon sa hunahuna mao ang
dkinabuhing edayon.

40 O, akong hinigugma nga
mga kaigsoonan, pamati sa
akong mga pulong. Hinumdu-
mi ang pagkawalay katapu-
san nianang Usa nga Balaan sa
Israel. Ayaw pag-ingon nga
ako nakasulti og sakit nga mga
butang batok kaninyo; kay kon

kamo mag-ingon, kamo nagbi-
ay-biay batok sa akamatuoran;
kay ako nakasulti sa mga pu-
long sa inyong Magbubuhat.
Ako nasayud nga ang mga pu-
long sa kamatuoran bmasakit
batok sa tanan nga kahuga-
wan; apan ang matarung dili
mahadlok kanila, kay sila nahi-
gugma sa kamatuoran ug dili
matarug.

41 O unya, akong hinigugma
nga mga kaigsoonan, aduol ka-
mo sa Ginoo, ang Usa nga Bala-
an. Hinumdumi nga ang iyang
mga dalan mga matarung. Tan-
awa, ang bdalan sa tawo cmapig-
ot, apan kini gihan-ay sa usa ka
matul-id nga agianan sa iyang
atubangan, ug ang magbalantay
sa dganghaan mao ang Usa nga
Balaan sa Israel; ug wala siya
mogamit og sulugoon didto;
ug walay lain nga agianan ga-
was kon kini sa ganghaan; kay
siya dili malimbongan, kay ang
Ginoong Dios mao ang iyang
ngalan.

42 Ug kinsa kadto nga motuk-
tok, ngadto kaniya siya moabli;
ug ang mga amaalamon, ug ang
mga makinaadmanon, ug sila
nga mga adunahan, kinsa bma-
pagarbuhon tungod sa ilang
mga kahibalo, ug mga kaalam,

36a 3 Ne. 12:27–29.
gk Kaputli.

37a gk Pagsimba sa
dios-dios.

38a Alma 40:11, 13.
39a 2 Ne. 28:20–22; 32:8;

Mosiah 2:32; 4:14;
Alma 30:53.

b Roma 8:6.
gk Kalibutanon.

c gk Kamatayon,

Espirituhanon nga.
d Prov. 11:19.
e gk Kinabuhi nga

Dayon.
40a gk Kamatuoran.

b 1 Ne. 16:2;
2 Ne. 28:28; 33:5.

41a 1 Ne. 6:4;
Jacob 1:7;
Omni 1:26;
Moro. 10:30–32.

b 2 Ne. 31:17–21;
Alma 37:46;
D&P 132:22, 25.

c Luc. 13:24;
2 Ne. 33:9;
Hel. 3:29–30.

d 2 Ne. 31:9, 17–18;
3 Ne. 14:13–14;
D&P 43:7; 137:2.

42a Mat. 11:25.
b gk Garbo.
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ug ilang mga katigayunan —
oo, sila mao ang iyang gipang-
himaraut; ug gawas kon sila
mosalikway niini nga mga bu-
tang, ug maghunahuna sa ilang
mga kaugalingon nga mga cbu-
ang atubangan sa Dios, ug
dmagpaubos ngadto sa kina-
hiladman sa pagkamapainub-
sanon, siya dili moabli ngadto
kanila.

43 Apan ang mga butang sa
maalamon ug mabuot apagata-
guon gikan kanila sa kahang-
turan — oo, kana nga kalipay
giandam alang sa mga santos.
44 O, akong hinigugma nga

mga kaigsoonan, hinumdumi
ang akong mga pulong. Tan-
awa, ako mohubo sa akong mga
saput, ug ako moyabyab kanila
sa inyong atubangan; ako mag-
ampo sa Dios sa akong kaluwa-
san nga siya motan-aw kanako
sa atibuok niyang mahait nga
mga mata; busa, kamo masa-
yud diha sa katapusan nga ad-
law, kanus-a ang tanan nga mga
tawo pagahukman sa ilang mga
buhat, nga ang Dios sa Israel
misaksi nga ako bmiyabyab sa
inyong mga kadautan gikan sa
akong kalag, ug nga ako moba-
rug nga may kahayag sa iyang
atubangan, ug ako cnakaling-
kawas na sa inyong dugo.
45 O, akong hinigugma nga

mga kaigsoonan, biya gikan sa
inyong mga sala; iyabyab ang

mga akadena kaniya nga mo-
gapos kaninyo og hugot; duol
ngadto niana nga Dios kinsa
mao ang blig-on nga sukaranan
sa inyong kaluwasan.

46 Andama ang inyong mga
kalag alang niana nga mahima-
yaon nga adlaw diin ang akaa-
ngayan mahatag ngadto sa mga
matarung, sama sa adlaw sa
bpaghukom, nga dili kamo mo-
kulo uban sa makalilisang nga
kahadlok; nga kamo dili maka-
hinumdom sa inyong makali-
lisang nga ckasaypanan diha
sa kahingpitan, ug mapugos sa
pagsinggit: Balaan, balaan ang
imong mga paghukom, O Gino-
ong Dios nga dLabing Maka-
gagahum—apan ako nasayud
sa akong kasaypanan; ako na-
kalapas sa imong balaod, ug
ang akong mga kalapasan ako
lamang; ug ang yawa nakapa-
nag-iya kanako, nga ako usa ka
bihag ngadto sa iyang makali-
lisang nga pagkauyamot.

47 Apan tan-awa, akong mga
kaigsoonan, kini angay ba nga
ako kinahanglan mopukaw ka-
ninyo ngadto sa makalilisang
nga kamatuoran niini nga mga
butang? Ako mohasol ba sa in-
yong mga kalag kon ang inyong
mga hunahuna putli? Ako mo-
lipud-lipod ba nganha kaninyo
sumala sa katin-aw sa kamatu-
oran kon kamo giluwas gikan
sa sala?

42c 1 Cor. 3:18–21.
d gk Mapainubsanon,

Pagkamapainubsanon.
43a 1 Cor. 2:9–16.
44a Jacob 2:10.

b Jacob 1:19.

c Jacob 2:2;
Mosiah 2:28.

45a 2 Ne. 28:22;
Alma 36:18.

b gk Lig-on nga
Sukaranan.

46a gk Kaangayan.
b gk Paghukom, Ang

Katapusan nga.
c Mosiah 3:25.
d 1 Ne. 1:14;

Moises 2:1.
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48 Tan-awa, kon kamo mga
balaan, ako mamulong nganha
kaninyo mahitungod sa pagka-
balaan; apan kay kamo dili bala-
an, ug kamo mitan-aw kanako
ingon nga usa ka magtutudlo,
kini kinahanglan gayud nga ako
amotudlo kaninyo sa mga sang-
putanan sa bsala.

49 Tan-awa, ang akong kalag
nagdumot sa sala, ug ang akong
kasingkasing nahinangop diha
sa pagkamatarung; ug ako amo-
dayeg sa balaan nga ngalan sa
akong Dios.
50 Duol, akong mga kaigsoo-

nan; matag usa nga giuhaw, du-
ol ngari sa mga atubig; ug siya
nga walay salapi, duol palit ug
kaon; oo, duol palit og bino ug
gatas nga wala magkinahang-
lan og bsalapi ug walay presyo.

51 Busa, ayaw paggasto og sa-
lapi alang niana nga walay bili,
ni ang inyong akahago niana
nga dili makatagbaw. Pataling-
hug sa kakugi, ug hinumdumi
ang mga pulong diin ako na-
mulong; ug duol ngadto sa Usa
nga Balaan sa Israel, ug bpag-
busog kamo niana nga dili ma-
hanaw, ni madunot, ug himoa
nga mahinangop ang inyong
kalag sa kabuhong.
52 Tan-awa, akong hinigugma

nga mga kaigsoonan, hinumdu-
mi ang mga pulong sa inyong
Dios; pag-ampo ngadto kaniya
sa kanunay maadlaw, ug apag-
pasalamat sa iyang balaan nga

ngalan magabii. Himoa ang
inyong mga kasingkasing nga
magmalipayon.

53 Ug tan-awa unsa ka ma-
hinungdanon ang mga apakig-
saad sa Ginoo, ug unsa ang
pagkawalay katapusan sa iyang
pagpakig-angay ngadto sa mga
katawhan; ug tungod sa iyang
pagkagamhanan, ang iyang
grasya ug bkalooy, siya misaad
ngari kanato nga ang atong
mga binhi dili sa hingpit ma-
laglag, sumala sa pagkatawha-
non, apan siya manalipod ka-
nila; ug sa umaabut nga mga
kaliwatan sila mahimo nga usa
ka matarung nga csanga ngad-
to sa balay ni Israel.

54 Ug karon, akong mga kaig-
soonan, ako mamulong nganha
kaninyo og daghan pa; apan sa
sunod nga adlaw ako mopada-
yag nganha kaninyo sa nahibi-
lin kong mga pulong. Amen.

KAPITULO 10

Ang mga Judeo molansang diha sa
krus sa ilang Dios—Sila pagakata-
gon hangtud sila magsugod og pag-
tuo kaniya—Ang America mahimo
nga yuta sa kalingkawasan diin wa-
lay hari nga magmando—Pakig-
uli sa inyong mga kaugalingon
ngadto sa Dios ug angkuna ang
kaluwasan pinaagi sa iyang gras-
ya. Mga 559–545 b.c.

Ug karon ako, si Jacob, mamu-

48a Alma 37:32.
b gk Sala.

49a 1 Ne. 18:16.
50a gk Buhi nga Tubig.

b Alma 42:27.

51a Isa. 55:1–2.
b 2 Ne. 31:20; 32:3;

3 Ne. 12:6.
52a gk Mapasalamaton,

Pagpasalamat,

Pasalamat.
53a gk Pakigsaad.

b gk Kalooy,
Maloloy-on.

c gk Ubasan sa Ginoo.
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long nganha kaninyo pag-usab,
akong hinigugma nga mga ka-
igsoonan, mahitungod niining
matarung nga asanga diin ako
namulong na.
2 Kay tan-awa, ang mga asaad

diin kita nakaangkon mao ang
mga saad ngari kanato diha sa
lawas; busa, ingon nga gipaki-
ta ngari kanako nga daghan sa
atong mga anak mamatay sa
pagkatawhanon tungod sa pag-
kawalay pagtuo, bisan pa niana,
ang Dios maloloy-on ngadto sa
kadaghanan; ug ang atong mga
anak ipahiuli, aron sila moda-
ngat niana nga makahatag ka-
nila og tinuod nga kasayuran
sa ilang Manunubos.
3 Busa, ingon nga ako miingon

nganha kaninyo, kini kinahang-
lan gayud nga si Kristo—kay
diha sa katapusan nga gabii ang
aanghel namulong ngari kana-
ko nga kini kinahanglan mao
gayud ang iyang ngalan— bmo-
abut taliwala sa mga Judeo, ta-
liwala niadto kinsa labaw nga
mga dautan nga bahin sa kali-
butan; ug sila cmolansang kani-
ya sa krus—kay mao kini ang
kinahanglanon sa atong Dios,
ug walay lain nga nasud sa iba-
baw sa yuta nga dmolansang sa
ilang eDios sa krus.

4 Kay kon ang mga kahibulo-
ngan nga amilagro pagahimoon
diha sa uban nga mga kanasu-
ran sila maghinulsol gayud, ug
masayud nga siya mao ang
ilang Dios.

5 Apan tungod sa apanapi sa
mga pari ug mga kadautan, sila
sa Jerusalem mopatikig sa ilang
mga liog batok kaniya, nga siya
ilansang sa krus.

6 Busa, tungod sa ilang mga
kadautan, mga kalaglagan, mga
kagutom, mga kamatay, ug pag-
banaw sa dugo modangat diha
kanila; ug sila kinsa dili malag-
lag apagakatagon taliwala sa ta-
nan nga mga kanasuran.

7 Apan tan-awa, sa ingon mii-
ngon ang aGinoong Dios: bKon
ang adlaw moabut nga sila mo-
tuo kanako, nga Ako mao si
Kristo, niana Ako mopakigsa-
ad uban sa ilang mga amahan
nga sila ipahiuli diha sa lawas,
dinhi sa yuta, ngadto sa mga
yuta nga ilang kabilin.

8 Ug mahinabo nga sila apaga-
pundukon gikan sa ilang du-
gay nga pagkatibulaag, gikan
sa mga bpulo sa dagat, ug gikan
sa upat ka mga bahin sa yuta;
ug ang mga kanasuran sa mga
Hentil mahimo nga gamhanan
diha sa akong mga mata, mii-

10 1a 1 Ne. 15:12–16;
2 Ne. 3:5;
Jacob 5:43–45.

2a 1 Ne. 22:8;
3 Ne. 5:21–26;
21:4–7.

3a 2 Ne. 25:19;
Jacob 7:5;
Moro. 7:22.

b gk Jesukristo—
Mga Panagna
mahitungod sa

pagkatawo ug
pagkamatay ni
Jesukristo.

c 1 Ne. 11:33;
Mosiah 3:9;
D&P 45:52–53.

d Luc. 23:20–24.
e 1 Ne. 19:10.

4a gk Milagro.
5a Luc. 22:2.

gk Panapi sa
mga Pari.

6a 1 Ne. 19:13–14.
gk Israel—Ang
pagkatibulaag
sa Israel.

7a gk Ginoo.
b 2 Ne. 25:16–17.

8a gk Israel—Ang
pagpundok sa
Israel.

b 1 Ne. 22:4;
2 Ne. 10:20–22;
D&P 133:8.
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ngon ang Dios, sa cpagdala ka-
nila ngadto sa yuta nga ilang
kabilin.
9 aOo, ang mga hari sa mga

Hentil mao ang mahimo nga
mga amahan nga magmatuto
ngadto kanila, ug ang ilang
mga rayna mao ang mahimo
nga mga inahan nga magmatu-
to; busa, ang mga b saad sa
Ginoo mahinungdanon ngadto
sa mga Hentil, kay siya namu-
long niini, ug kinsa ang maka-
duha-duha?
10 Apan tan-awa, kini nga yu-

ta, miingon ang Dios, mao ang
yuta nga inyong kabilin, ug ang
mga aHentil mapanalanginan
niana nga yuta.
11 Ug kini nga yuta mahimo

nga usa ka yuta sa akalingka-
wasan ngadto sa mga Hentil,
ug walay mga bhari niana nga
yuta, kinsa ipasanay ngadto sa
mga Hentil.
12 Ug Ako molig-on niini nga

yuta batok sa uban nga mga ka-
nasuran.
13 Ug siya nga amakig-away

batok sa Zion bmamatay, nag-
ingon ang Dios.
14 Kay siya nga mopasanay

og usa ka ahari batok kanako
mamatay, kay Ako, ang Ginoo,
ang hari sa kalangitan, mao ang

ilang hari, ug Ako ang bkahayag
ngadto kanila sa kahangturan,
nga namati sa akong mga pu-
long.

15 Busa, tungod niini nga hi-
nungdan, nga ang akong mga
apakigsaad matuman diin Ako
mihimo ngadto sa mga kataw-
han, diin Ako mobuhat ngadto
kanila samtang sila anaa sa la-
was, Ako kinahanglan gayud
nga molaglag sa mga btinago
nga buhat sa ckangitngit, ug sa
mga pagbuno, ug sa mga pag-
kasalawayon.

16 Busa, siya nga makig-away
batok sa aZion, mga Judeo ug
mga Hentil, mga ulipon ug mga
gawasnon, mga lalaki ug mga
babaye, mamatay; kay bsila mao
sila kinsa ang nagbaligya sa
ilang dungog sa yuta; kay csi-
la kinsa ddili modapig kanako
mao ang emobatok kanako, nag-
ingon ang Dios.

17 Kay Ako a motuman sa
akong mga saad diin Ako mihi-
mo ngadto sa mga katawhan,
nga Ako mobuhat ngadto kanila
samtang sila anaa sa lawas—

18 Busa, akong hinigugma nga
mga kaigsoonan, sa ingon mii-
ngon ang atong Dios: Ako mo-
sakit sa inyong mga binhi pi-
naagi sa kamot sa mga aHentil;

8c 2 Ne. 22:8.
9a Isa. 49:22–23.

b 1 Ne. 22:8–9;
D&P 3:19–20.

10a 2 Ne. 6:12.
11a gk Gawasnon,

Kagawasan.
b Mosiah 29:31–32.

13a 1 Ne. 22:14, 19.
b Isa. 60:12.

14a Alma 5:50;

D&P 38:21–22;
128:22–23;
Moises 7:53.

b gk Kahayag,
Kahayag ni Kristo.

15a gk Pakigsaad.
b Hel. 3:23.

gk Tinago nga
mga Kalihokan.

c gk Kangitngit,
Espirituhanon nga.

16a gk Zion.
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;
Ether 2:9.

e Mat. 12:30.
17a D&P 1:38.
18a Luc. 13:28–30;

D&P 45:7–30.
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bisan pa niana, Ako mopa-
humok sa mga kasingkasing sa
mga Hentil, nga sila mahisa-
ma ngadto sa usa ka amahan
ngadto kanila; busa, ang mga
Hentil bmapanalanginan ug cpa-
gaiphon nga sakop sa balay ni
Israel.
19 Busa, Ako amopahinungod

niini nga yuta ngadto sa inyong
mga binhi, ug sila kinsa paga-
iphon nga sakop sa inyong bin-
hi, sa kahangturan, kabahin sa
yuta nga ilang kabilin; kay kini
usa ka pinili nga yuta, miingon
ang Dios ngari kanako, labaw sa
tanan nga mga yuta, busa Ako
magsugo nga ang tanan nga
mga tawo kinsa nagpuyo diha
niana nga sila mosimba kana-
ko, miingon ang Dios.
20 Ug karon, akong hinigugma

nga mga kaigsoonan, nagtan-aw
nga ang atong maloloy-on nga
Dios naghatag kanato sa dag-
han kaayo nga kahibalo mahi-
tungod niini nga mga butang,
ato siya nga hinumduman, ug
biyaan ang atong mga sala, ug
dili iduko ang atong mga ulo,
kay kita dili mga sinalikway;
bisan pa niana, kita agiabug gi-
kan sa yuta nga atong kabilin;
apan gidala kita ngadto sa bla-
baw nga maayo pa nga yuta,
kay ang Ginoo naghimo sa da-
gat nga atong cdalan, ug kita
ania sa usa ka dpulo sa dagat.
21 Apan daghan ang mga saad

sa Ginoo ngadto kanila kinsa
anaa sa mga apulo sa dagat; bu-
sa ingon nga kini nag-ingon og
mga pulo, adunay kinahanglan
gayud nga daghan pa niini, ug
sila gipuy-an usab sa atong mga
kaigsoonan.

22 Kay tan-awa, ang Ginoong
Dios anag-uban sa nagkalain-
lain nga panahon gikan sa ba-
lay ni Israel, sumala sa iyang
kabubut-on ug kahimuot. Ug
karon tan-awa, ang Ginoo nahi-
numdom kanilang tanan kinsa
nahibulag, busa nahinumdom
usab siya kanato.

23 Busa, lipaya ang inyong
mga kasingkasing, ug hinum-
dumi nga kamo agawasnon sa
bpaglihok alang sa inyong mga
kaugalingon — sa cpagpili sa
agianan sa walay katapusan nga
kamatayon o sa agianan sa ki-
nabuhi nga dayon.

24 Busa, akong hinigugma nga
mga kaigsoonan, pakig-uli sa in-
yong kaugalingon ngadto sa ka-
bubut-on sa Dios, ug dili ngad-
to sa kabubut-on sa yawa ug sa
pagkatawhanon; ug hinumdu-
mi, human kamo mahiuli ngad-
to sa Dios, nga kini diha lamang
ug pinaagi sa agrasya sa Dios
nga kamo bmaluwas.

25 Busa, hinaut pa unta nga
ang Dios mobanhaw kaninyo
gikan sa kamatayon pinaagi sa
gahum sa pagkabanhaw, ug
usab gikan sa walay katapusan

18b Efe. 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.

19a 2 Ne. 3:2.

20a 1 Ne. 2:1–4.
b 1 Ne. 2:20.

gk Gisaad nga Yuta.
c 1 Ne. 18:5–23.
d Isa. 11:10–12.

21a 1 Ne. 19:15–16; 22:4.
22a 1 Ne. 22:4.

23a gk Kabubut-on.
b 2 Ne. 2:16.
c Deut. 30:19.

24a gk Grasya.
b gk Kaluwasan.
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nga kamatayon pinaagi sa ga-
hum sa apag-ula, nga kamo ma-
himo nga dawaton ngadto sa
mahangturon nga gingharian
sa Dios, nga kamo modayeg
kaniya pinaagi sa balaanon nga
grasya. Amen.

KAPITULO 11

Si Jacob nakakita sa iyang Ma-
nunubos—Ang balaod ni Moises
naghulagway kang Kristo ug nag-
matuod nga siya moabut. Mga
559–545 b.c.

Ug karon, si aJacob namulong
og daghan pa nga mga butang
ngadto sa akong mga kataw-
han niana nga panahon; bisan
pa niana, kini lamang nga mga
butang ang akong bipasulat,
kay ang mga butang diin ako
misulat igo na alang kanako.
2 Ug karon ako, si Nephi, mo-

sulat pa og dugang mga pu-
long ni aIsaias, kay ang akong
kalag nahimuot sa iyang mga
pulong. Kay ako mopasunod
sa iyang mga pulong ngadto sa
akong mga katawhan, ug ako
mopadala kanila ngadto sa ta-
nan kong mga anak, kay siya sa
pagkatinuod nakakita sa akong
bManunubos, gani sama nga ako
nakakita kaniya.
3 Ug ang akong igsoon, si

Jacob, anakakita usab kaniya
ingon sa akong pagkakita ka-

niya; busa, ako mopadala sa
ilang mga pulong ngadto sa
akong mga anak aron sa pag-
matuod ngadto kanila nga ang
akong mga pulong tinuod. Bu-
sa, pinaagi sa mga pulong sa
btulo, ang Dios miingon, akong
tukuron ang akong pulong. Bi-
san pa niana, ang Dios mipada-
la og dugang pa nga mga saksi,
ug siya nagpamatuod sa tanan
niya nga mga pulong.

4 Tan-awa, ang akong kalag
nahimuot diha sa apagpamatu-
od ngadto sa akong mga ka-
tawhan sa kamatuoran sa bpag-
anhi ni Kristo; kay, kay tungod
niini nga katuyoan ang cbalaod
ni Moises gikahatag; ug ang ta-
nan nga mga butang diin gika-
hatag sa Dios gikan sa sinug-
danan sa kalibutan, ngadto sa
tawo, mao ang naghulagway
kaniya.

5 Ug usab ang akong kalag na-
himuot diha sa mga apakigsaad
sa Ginoo diin siya mihimo
ngadto sa atong mga amahan;
oo, ang akong kalag nahimuot
diha sa iyang grasya, ug sa
iyang kaangayan, ug gahum,
ug kalooy diha sa mahinung-
danon ug mahangturon nga la-
raw sa kaluwasan gikan sa ka-
matayon.

6 Ug ang akong kalag nahimu-
ot diha sa pagpamatuod ngadto
sa akong mga katawhan nga
agawas kon si Kristo moanhi

25a gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.

11 1a 2 Ne. 6:1–10.
b 2 Ne. 31:1.

2a 3 Ne. 23:1.
b gk Manunubos.

3a 2 Ne. 2:3; Jacob 7:5.
b 2 Ne. 27:12;

Ether 5:2–4;
D&P 5:11.

4a 2 Ne. 31:2.
b Jacob 4:5; Jarom 1:11;

Alma 25:15–16;
Ether 12:19.

c 2 Ne. 5:10.
5a gk Pakigsaad sama

kang Abraham.
6a Mosiah 3:15.
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ang tanan nga mga tawo ma-
laglag.
7 Kay kon walay Kristo awa-

lay Dios; ug kon walay Dios wa-
la usab kita, kay wala usab unta
ang bpaglalang. Apan adunay
usa ka Dios, ug siya mao ang
Kristo, ug siya moanhi sa ka-
hingpitan sa iyang kaugalingon
nga panahon.
8 Ug karon ako mosulat sa

uban nga mga pulong ni Isaias,
nga si kinsa sa akong mga ka-
tawhan ang nakakita niini nga
mga pulong unta mobayaw
sa ilang mga kasingkasing ug
magmaya alang sa tanan nga
mga tawo. Karon mao kini ang
mga pulong, ug kamo makapa-
sunod kanila nganha kaninyo
ug ngadto sa tanan nga mga
tawo.

KAPITULO 12

Si Isaias nakakita sa templo sa ula-
hing mga adlaw, pagkapundok sa
Israel, ug sa kaliboan nga paghu-
kom ug kalinaw—Ang mga ma-
pagarbuhon ug ang mga dautan
ipaubos sa Ikaduha nga Pag-anhi
— Itandi sa Isaias 2. Mga 559–
545 b.c.

Ang pulong nga anakita ni bIsai-

as, ang anak ni Amoz, mahitu-
ngod sa Juda ug Jerusalem:

2 Ug mahinabo nga sa katapu-
san nga mga adlaw, sa pana-
hon nga ang abungtod diin ang
bbalay sa Ginoo pagatukuron
sa tumoy sa mga cbukid, ug
ipataas ibabaw sa mga kabung-
turan, ug ang tanan nga mga
kanasuran mag-ambahan pai-
ngon ngadto niini.

3 Ug daghan nga mga kataw-
han ang moadto ug moingon,
Duol kamo, ug motungas kita
ngadto sa bukid sa Ginoo, ngad-
to sa balay sa Dios ni Jacob; ug
siya motudlo kanato sa iyang
mga pamaagi, ug kita amosubay
sa iyang mga dalan; kay gikan
sa Zion mogawas ang bbalaod,
ug ang pulong sa Ginoo gikan
sa Jerusalem.

4 Ug siya ang amohukom sa
mga kanasuran, ug mobadlong
sa daghan nga mga katawhan:
ug sila mohimo sa ilang mga es-
pada nga mga daro, ug ang
ilang mga bangkaw ngadto sa
mga kuhit—ang nasud dili mo-
alsa sa espada batok sa nasud,
ni sila makakat-on pa og gubat.

5 O balay ni Jacob, duol kamo
ug magsunod kita diha sa ka-
hayag sa Ginoo; oo, duol, kay
kamong tanan anahisalaag, ma-

7a 2 Ne. 2:13.
b gk Nilalang,

Paglalang.
12 1a heb khazah,

nagpasabut nga
“nagpanan-aw”.
Kini nagpasabut nga
si Isaias nakadawat
sa iyang mensahe
pinaagi sa usa ka
panan-awon gikan
sa Ginoo.

b Isaias kapitulo 2–14
gikutlo gikan sa mga
palid nga tumbaga
ni Nephi diha sa
2 Ne. 12–24; adunay
pipila ka mga
kalainan sa pulong
nga kinahanglan nga
tagaan og pagtagad.

2a Joel 3:17. gk Zion.
b gk Templo, Balay sa

Ginoo.

c D&P 49:25.
3a gk Lakaw, Lakaw

uban sa Dios.
b heb pagtulun-an,

o doktrina.
gk Ebanghelyo.

4a 2 Ne. 21:2–9.
5a 2 Ne. 28:14;

Mosiah 14:6;
Alma 5:37.
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tag usa sa iyang mga dautan
nga paagi.
6 Busa, O Ginoo, ikaw mibiya

sa imong mga katawhan, ang
balay ni Jacob, tungod kay sila
anapuno pag-usab sa mga kina-
iya gikan sa silangan, ug mipa-
talinghug sa mga mananagna
sama sa mga bFilistehanon, ug
sila cmilingaw sa ilang mga ka-
ugalingon diha sa mga anak sa
mga langyaw.
7 Ang ilang yuta usab puno

sa pilak ug sa bulawan, ni adu-
nay pagkatapos sa ilang mga
bahandi; ang ilang yuta puno
usab sa mga kabayo, ni adunay
pagkatapos sa ilang mga kar-
wahe.
8 Ang ilang yuta usab puno sa

mga adios-dios; sila nagsimba sa
binuhat sa ilang kaugalingon
nga mga kamot; kana nga hi-
nimo sa ilang kaugalingon nga
mga tudlo.
9 Ug ang dautan nga tawo adi-

li moyukbo, ug ang dungganan
nga tawo dili magpaubos sa
iyang kaugalingon, busa, ayaw
siya og pasayloa.
10 O kamo nga mga dautan,

sulod kamo sa bato, ug atago
kamo sa abug, kay ang kahad-
lok ngadto sa Ginoo ug ang hi-

maya sa iyang pagkaharianon
mao ang mohampak kaninyo.

11 Ug mahinabo nga ang ma-
pahitas-on nga panagway sa ta-
wo ipaubos, ug ang pagkaham-
bog sa mga tawo lumpagon, ug
ang Ginoo lamang ang himaya-
on niana nga adlaw.

12 Kay ang aadlaw sa Ginoo sa
mga Panon sa dili madugay mo-
abut diha sa tanan nga mga ka-
nasuran, oo, diha sa matag usa;
oo, diha sa mga bmapagarbuhon
ug mapahitas-on, ug matag usa
kinsa tigpataas sa kaugalingon,
ug siya ipaubos.

13 Oo, ang adlaw sa Ginoo
moabut diha sa mga cedro sa
Libano, kay sila mapahitas-on
ug tigpataas sa kaugalingon; ug
diha sa tanan nga mga tugas sa
Basan;

14 Ug diha sa tanan nga tag-as
nga bukid, ug diha sa tanan nga
mga kabungturan, ug diha sa
tanan nga mga kanasuran nga
tigpataas sa kaugalingon, ug
diha sa matag katawhan;

15 Ug diha sa tanan nga tag-as
nga tore, ug diha sa tanan nga
gilig-on nga paril;

16 Ug diha sa tanan nga mga
barko sa adagat, ug diha sa ta-
nan nga mga barko sa Tarsis,

6a ie gisangkapan sa
mga pagtulun-an,
napuno, sukwahi
nga mga pagtuo.
Sal. 106:35.

b gk Filistehanon.
c heb mobunal sa mga

kamot, o mohimo
og pakigsaad.

8a gk Pagsimba sa
dios-dios.

9a ie ngadto sa Dios;

siya misimba hinoon
sa mga dios-dios.

10a Alma 12:14.
12a gk Ikaduhang

Pag-anhi ni
Jesukristo.

b Mal. 4:1;
2 Ne. 23:11;
D&P 64:24.

16a Ang Gresyanhon
(Septuahinta) nga
hubad adunay usa

ka hugpong sa mga
pulong nga wala sa
Hebreohanon, ug
ang Hebreohanon
adunay usa ka
hugpong sa mga
pulong nga wala sa
Gresyanhon; apan
ang 2 Ne. 12:16
aduna sa duha.
Sal. 48:7;
Ezeq. 27:25.
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ug diha sa tanan nga mga ma-
kahimuot nga hulagway.
17 Ug ang pagkamapahitas-on

sa tawo ipaubos ug ang pagka-
hambog sa mga tawo lumpa-
gon; ug ang Ginoo lamang mao
ang himayaon aniana nga adlaw.
18 Ug ang mga dios-dios siya

gayud molaglag sa hingpit.
19 Ug sila motago sa mga lu-

ngag sa dagko nga bato, ug sa
sulod sa mga langub sa yuta,
kay ang kahadlok ngadto sa
Ginoo modangat nganha kani-
la ug ang himaya sa iyang pag-
kaharianon mao ang moham-
pak kanila, sa diha nga siya
molihok aron sa pag-uyog pag-
ayo sa yuta.
20 Niana nga adlaw ang tawo

amolabay sa iyang mga dios-
dios nga pilak, ug sa iyang mga
dios-dios nga bulawan, diin siya
mihimo alang sa iyang kaugali-
ngon nga pagsimba, ngadto sa
mga ilaga ug mga kabug;
21 Aron moadto didto sa mga

pangpang sa mga dagko nga
bato, ug didto sa mga kinatum-
yan sa gansang-gansangon nga
mga dagko nga bato, kay ang
kahadlok ngadto sa Ginoo mo-
dangat nganha kanila ug ang
pagkaharianon sa iyang hima-
ya mohampak kanila, sa diha
nga siya mobarug aron sa pag-
uyog pag-ayo sa yuta.
22 Biya kamo gikan sa atawo,

kansang gininhawa anaa sa
iyang ilong; kay diin siya ma-
himo nga adunay tulubagon?

KAPITULO 13

Ang Juda ug ang Jerusalem pagasi-
lutan tungod sa ilang pagkadili ma-
sulundon—Ang Ginoo mohusay
alang sa ug mohukom sa iyang mga
katawhan — Ang anak nga mga
babaye sa Zion gitunglo ug giha-
sol tungod sa ilang pagkakalibuta-
non—Itandi sa Isaias 3. Mga 559–
545 b.c.

Kay tan-awa, ang Ginoo, ang
Ginoo sa mga Panon, mobawi
gikan sa Jerusalem, ug gikan sa
Juda, sa tukod ug sa pagkaon, sa
tanan nga pagkaon nga pan ug
sa tanan nga tukod sa tubig—

2 Ang walay kahadlok nga ta-
wo, ug ang tawo sa gubat, ang
maghuhukom, ug ang propeta,
ug ang mabuot, ug ang karaan;

3 Ang kapitan sa kalim-an, ug
ang dungganan nga tawo, ug
ang magtatambag, ug ang ma-
liputon nga salamangkero, ug
ang batid nga mamumulong.

4 Ug Ako mohatag og mga bata
ngadto kanila aron mahimo nga
ilang mga prinsipe, ug mga ma-
suso momando kanila.

5 Ug ang mga katawhan paga-
daug-daugon, matag usa pina-
agi sa lain, ug matag usa pinaa-
gi sa iyang silingan; ang bata sa
iyang kaugalingon magmapa-
garbuhon batok sa mga tigu-
lang, ug ang walay pamatasan
batok sa mga dungganan.

6 Kon ang tawo mogunit sa
iyang igsoon nga lalaki diha sa

17a ie ang adlaw sa
pag-anhi sa Ginoo
diha sa himaya.

20a heb isalikway.

22a ie Hunong sa
pagsalig diha sa
mortal nga tawo;
siya adunay gamay

nga gahum itandi
ngadto sa Dios.
Moises 1:10.
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balay sa iyang amahan, ug mo-
ingon: Ikaw adunay panaput,
ikaw mao ang among magma-
mando, ug ayaw himoa kini
nga akalaglagan nga modangat
ubos sa imong pagmando—
7 Niana nga adlaw siya ma-

numpa, mag-ingon: Dili ako
mahimo nga usa ka amananam-
bal; kay sa akong balay walay
pan ni panaput; ayaw ako og
himoa nga usa ka magmaman-
do sa mga katawhan.
8 Kay ang Jerusalem anagun-ob,

ug ang Juda bnapukan, tungod
kay ang ilang mga pinulongan
ug ang ilang mga binuhatan mga
batok sa Ginoo, aron paghagit
sa mga mata sa iyang himaya.
9 Ang ilang gipakita nga dag-

way mao ang mosaksi batok
kanila, ug mao ang mopahayag
nga ang ilang kasal-anan nahi-
sama sa aSodoma, ug sila dili
makatago niini. Alaot ngadto
sa ilang mga kalag, kay sila mi-
ganti og kadautan sa ilang mga
kaugalingon!
10 Sulti ngadto sa mga mata-

rung nga kini amaayo alang ka-
nila; kay sila mikaon sa bunga
sa ilang mga binuhatan.
11 Alaot ngadto sa mga dau-

tan, kay sila malaglag; kay ang
ganti sa ilang mga kamot maa-
naa diha kanila!

12 Ug ang akong mga kataw-
han, mga bata ang molupig ka-
nila, ug ang mga babaye mao
ang momando ibabaw kanila.
O akong mga katawhan, sila
kinsa amigiya kaninyo mihimo
kaninyo nga masayop ug mi-
guba sa agianan sa inyong mga
dalan.

13 Ang Ginoo mibarug aron sa
apaghusay, ug mibarug aron sa
paghukom sa mga katawhan.

14 Ang Ginoo mosulod ngadto
sa paghukom uban sa mga ka-
raan sa iyang mga katawhan
ug sa mga aprinsipe diha; kay
kamo bnakakaon sa cubasan ug
sa dsalin sa mga etimawa sa su-
lod sa inyong mga balay.

15 Unsay gipasabut kaninyo?
Kamo midugmok sa akong mga
katawhan, ug migaling sa mga
nawong sa timawa, nag-ingon
ang Ginoong Dios sa mga Pa-
non.

16 Labut pa, ang Ginoo nag-
ingon: Tungod kay ang anak
nga mga babaye sa Zion mga
hambog, ug naglakaw nga tag-
as ang mga liog ug madanihon
ang mga mata, naglakaw ug
anagpakiay-kiay, ug naghimo
og tagingting sa ilang mga tiil—

17 Busa ang Ginoo mohampak
og mga hubag-hubag sa bagul-
bagol sa ulo sa anak nga mga

13 6a Isa. 3:6.
7a heb usa ka ighihigot

(sa usa ka samad);
i.e., Ako dili
makasulbad sa
inyong mga suliran.

8a Jer. 9:11.
b Lam. 1:3.

9a Gen. 19:1, 4–7,
24–25.
gk Pakiglambigit

sa managsama
og sekso.

10a Deut. 12:28.
12a Isa. 9:16.
13a heb pakigbisog.

Miq. 6:2;
D&P 45:3–5.

14a heb mga
magmamando, o
mga pangulo.

b heb naugdaw o

nasunog.
c Isa. 5:7.
d ie pangawat nga

pag-angkon.
e 2 Ne. 28:12–13.

16a ie naglakaw uban sa
mubo, kusog nga
mga lakang sa
minaut nga paagi.
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babaye sa Zion, ug ang Ginoo
amakakaplag sa ilang tinago
nga mga bahin.
18 Niana nga adlaw ang Ginoo

mobawi sa kasilaw sa tinaging-
ting sa ilang mga gidayan-da-
yan, ug sa mga apandong, ug sa
mga blingin nga ligid sama sa
buwan;
19 Ang mga kwintas ug ang

mga pulseras, ug ang mga aban-
dana;
20 Ang mga kalo, ang mga da-

yan-dayan sa mga bitiis, ug ang
mga bandana, ug ang mga
kahon sa pahumot ug ang mga
ariyos;
21 Ang mga singsing, ug ang

mga pahiyas sa ilong;
22 Ang anagkalain-lain nga

mga terno nga saput, ug ang
mga kupo, ug ang mga purong
sa ulo, ug ang mga puntil;
23 Ang mga abaso, ug ang mga

mahalon nga panapton, ug ang
mga turban, ug ang mga belo.
24 Ug mahinabo, nga kay sa

adunay kahumot mopuli ang
kabaho; ug kay sa usa ka paha,
ausa ka gisi; ug kay sa maayo
nga pagkahusay nga buhok,
pagkaupaw; ug kay sa usa ka
bkupo, usa ka binalikus nga
sako; cpagkasunog kay sa ka-
tahum.

25 Ang inyong mga tawo ma-
pukan pinaagi sa espada ug ang
inyong mga gamhanan mama-
tay sa gubat.

26 Ug ang iyang mga gangha-
an magsubo ug magbangutan;
ug mahimo siya nga biniyaan,
ug molingkod diha sa yuta.

KAPITULO 14

Ang Zion ug ang iyang mga anak
nga babaye pagatubson ug paga-
limpyohan sa panahon sa kaliboan
— Itandi sa Isaias 4. Mga 559–
545 b.c.

Ug niana nga adlaw, pito ka
mga babaye mogunit sa usa ka
lalaki, mag-ingon: Kita manga-
on sa atong kaugalingon nga
pan, ug magsul-ob sa atong ka-
ugalingon nga saput; lamang
himoa nga kami tawgon pinaa-
gi sa imong ngalan aron mawa-
la ang among akaulaw.

2 Niana nga adlaw ang asanga
sa Ginoo mahimo nga maanin-
dot ug mahimayaon; ang bunga
sa yuta mahimo nga hilabihan
ka maayo ug matahum ngadto
kanila nga sakop sa Israel.

3 Ug mahinabo, nga sila nga
nahibilin sa Zion ug nagpabi-
lin sa Jerusalem pagatawgon

17a heb pagbutyag;
kahulugan sa pulong
“pagbutang kanila
sa pagpakaulaw.”

18a Tingali mga putos sa
buhok. Mga
kadagkoan wala
kanunay magkauyon
sa kinaiyahan sa
mga dayan-dayan sa
babaye nga gilista

diha sa mga
bersikulo 18–23.

b ie mga dayan-dayan
nga gihulma sama sa
hitsura sa unang
pagsubang sa bulan.

19a heb mga tabil.
22a heb mga saput nga

magilakon.
23a o sihag nga mga

saput.

24a heb mga trapo.
b o usa ka kupo.
c o pagpatik (usa

ka timaan sa
pagkaulipon).

14 1a ie ang simbolo sa
pagkadili minyo ug
pagkawalay anak.

2a Isa. 60:21;
2 Ne. 3:5;
Jacob 2:25.



121 2 Nephi 14:4–15:5

og balaan, matag usa nga gi-
sulat taliwala sa mga buhi sa
Jerusalem—
4 Sa apanahon nga ang Ginoo

bmohugas sa kahugaw sa anak
nga mga babaye sa Zion, ug
molimpyo sa dugo sa Jerusa-
lem gikan sa taliwala niini pi-
naagi sa espiritu sa paghukom
ug pinaagi sa espiritu sa cpag-
sunog.
5 Ug ang Ginoo molalang diha

sa matag pinuy-anan sa bukid
sa Zion, ug diha sa iyang mga
katiguman, usa ka apanganod
ug aso sa panahon sa adlaw ug
kahayag sa nagsiga nga kalayo
sa panahon sa gabii; kay diha sa
tanan nga himaya sa Zion mahi-
mo nga usa ka panalipod.
6 Kay adunay usa ka taberna-

kulo alang sa usa ka landong sa
panahon sa adlaw gikan sa kai-
nit, ug alang sa usa ka dapit nga
akapasilongan, ug usa ka tago-
anan gikan sa unos ug gikan sa
ulan.

KAPITULO 15

Ang ubasan (Israel) sa Ginoo ma-
himo nga biniyaan, ug ang iyang
mga katawhan magkatibulaag —
Mga kaalaotan modangat diha ka-
nila sa ilang hingpit nga pagbiya
ug sa pagkatibulaag nga kahimtang
—Ang Ginoo mopataas og usa ka
bandila ug mopundok sa Israel—

Itandi sa Isaias 5. Mga 559–545
b.c.

Ug unya ako amoawit ngadto
sa akong hinigugma kaayo og
usa ka awit sa akong hinigug-
ma, mahitungod sa iyang uba-
san. Ang akong hinigugma
kaayo adunay usa ka ubasan
didto sa mabungahon kaayo nga
bungtod.

2 Ug siya mikoral niini, ug
mikuha sa mga bato diha niini,
ug mitanom niini og labi nga
maayo nga abagon sa ubas, ug
mitukod og usa ka tore sa tu-
nga-tunga niini, ug mihimo
usab og usa ka intusan sa bino
diha niini; ug siya nagpaabut
nga kini mamunga og mga
ubas, ug kini namunga og ubas
nga ihalas.

3 Ug karon, O mga lumulu-
pyo sa Jerusalem, ug mga tawo
sa Juda, hukmi, Ako manga-
muyo kaninyo, tali kanako ug
sa akong ubasan.

4 Unsa pa ang angay nga buha-
ton ngadto sa akong ubasan nga
Ako wala pa makahimo? Busa,
sa diha nga Ako nagtan-aw nga
kini kinahanglan mamunga og
mga ubas kini namunga ug mga
ubas nga ihalas.

5 Ug karon lakaw ngadto;
Ako mosulti kaninyo unsa ang
akong buhaton sa akong uba-
san—Ako amokuha sa ali diha
niini, ug kini pagakan-on; ug

4a ie Sa diha nga ang
Ginoo milimpyo
sa yuta.

b gk Gihugasan,
Hugas, Mga
Paghugas.

c Mal. 3:2–3; 4:1.

5a Ex. 13:21.
6a Isa. 25:4;

D&P 115:6.
15 1a ie Ang propeta

nagpahiluna og usa
ka awit o balaknon
nga sambingay sa

usa ka ubasan,
nagpakita sa kalooy
sa Dios ug ang
pagkawalay
pagtagad sa Israel.

2a Jer. 2:21.
5a Sal. 80:12.
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Ako moguba sa koral niini, ug
kini pagatunob-tunoban;
6 Ug Ako mobutang niini sa

kalaglagan; kini dili pul-ongan
ni kalutan; apan tugkan kini og
mga asampinit ug mga tunok;
Ako usab mosugo sa mga pa-
nganod nga sila dili mopaulan
og bulan diha niini.
7 Kay ang aubasan sa Ginoo sa

mga Panon mao ang balay ni
Israel, ug ang mga tawo ni Juda
mao ang iyang makapahimuot
nga tanom; ug siya nangita sa
bpaghukom, ug tan-awa, panlu-
pig; nangita sa pagkamatarung,
apan tan-awa, usa ka pasangil.
8 Alaot ngadto kanila nga na-

kigsumpay sa abalay ngadto sa
lain nga balay, hangtud nga
wala nay dapit, nga sila ikapa-
hiluna nga blayo sa uban diha
sa tibuok yuta!
9 Sa akong mga dunggan, mii-

ngon ang Ginoo sa mga Pa-
non, sa pagkatinuod daghan
nga mga balay mahimo nga bi-
niyaan, ug mga gamhanan ug
maanindot nga mga dakbayan
nga walay mga lumulupyo.
10 Oo, kap-atan ka hektarya

sa ubasan moani og kawhaan
og usa ngadto sa akawhaan ug
tulo ka mga litro, ug ang binhi
nga upat ka gatus ug kalim-an
ka mga litro moani og kap-atan
ka mga litro nga ubas.
11 Alaot ngadto kanila nga

mobangon og sayo sa buntag,
aron amopadayon pag-inom sa
makahubog nga ilimnon, hang-
tud sa gabii, ug ang bbino maka-
painit kanila!

12 Ang alpa, ug ang biyolin,
ang tambulin, ug ang plawta,
ug ang bino anaa sa ilang mga
bangkete; apan sila wala ama-
numbaling sa buhat sa Ginoo,
ni maghunahuna sa buluhaton
sa iyang mga kamot.

13 Busa, ang akong mga ka-
tawhan nabihag, tungod kay
sila walay akahibalo; ug ang
ilang dungganan nga mga tawo
gipanggutom pag-ayo, ug ang
kadaghanan kanila nga ilang
mga katawhan naughan uban
sa kauhaw.

14 Busa, ang impyerno mipa-
lapad sa iyang kaugalingon, ug
mibuka sa iyang ba-ba og dako;
ug ang ilang himaya, ug ang
ilang kadaghanan, ug ang ilang
pasigarbo, ug siya nga nagma-
ya, manaog ngadto niini.

15 Ug ang bangis nga tawo
ipaubos, ug ang gamhanan nga
tawo ipaubos, ug ang mga mata
sa mapahitas-on ipaubos.

16 Apan ang Ginoo sa mga
Panon pagahimayaon diha sa
apaghukom, ug ang Dios nga
balaan pagasantoson diha sa
pagkamatarung.

17 Unya ang mga karnero mo-
sibsib sumala sa ilang naan-

6a Isa. 7:23; 32:13.
b Jer. 3:3.

7a gk Ubasan sa Ginoo.
b o kaangayan.

8a Miq. 2:1–2.
b ie gibiyaan nga

nagpuyo nga

mag-inusara. Ang
mga adunahan nga
tag-iya sa yuta
mikuha sa gagmay
nga mga uma sa mga
kabus.

10a Ezeq. 45:10–11.

11a Prov. 23:30–32.
b gk Pulong sa

Kaalam.
12a Sal. 28:5.
13a Os. 4:6. gk Kahibalo.
16a gk Jesukristo—

Maghuhukom.
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dan, ug ang mga biniyaan nga
dapit nga tabunok sibsibon sa
mga langyaw.
18 Alaot ngadto kanila nga

naguyod sa kadautan uban ang
higot sa apagkamapagarbuhon,
ug sa sala bsama nga kini usa ka
higot sa karomata;
19 Nga nag-ingon: aPadalia

siya, ipadali ang iyang buluha-
ton, aron kita bmakakita niini;
ug himoa nga ang tambag sa
usa nga Balaan sa Israel moa-
but aron kita masayud niini.
20 Alaot ngadto kanila nga

anagtawag sa pagkadautan nga
matarung, ug ang pagkamata-
rung dautan, nga nagbutang
og bkangitngit alang sa kahayag,
ug kahayag alang sa kangitngit,
nga nagbutang og pait alang sa
tam-is, ug tam-is alang sa pait!

21 Alaot ngadto sa mga amaa-
lamon sa ilang kaugalingon
nga mga mata ug mabinanta-
yon sa ilang kaugalingon nga
panan-aw!
22 Alaot ngadto sa mga gam-

hanan nga moinom og bino, ug
mga tawo nga kusgan nga mosa-
gol og makahubog nga ilimnon;
23 Kinsa ang mohatag og kaa-

ngayan sa mga dautan alang sa

ganti, ug amobawi sa pagkama-
tarung gikan kaniya nga mata-
rung!

24 Busa, ingon nga ang akala-
yo mosunog sa bdagami, ug ang
siga mosunog sa mga ctahup,
ang ilang mga gamut malata,
ug ang ilang mga bulak mahi-
mo nga abug; tungod kay sila
misalikway sa balaod sa Ginoo
sa mga Panon, ug dnagpasipala
sa pulong sa usa nga Balaan sa
Israel.

25 Busa, ang akasuko sa Ginoo
napukaw batok sa iyang mga
katawhan, ug siya mibakyaw
sa iyang kamot batok kanila,
ug mihampak kanila; ug miu-
yog ang mga kabungturan, ug
ang ilang mga patay nga lawas
nadugmok taliwala sa mga ka-
dalanan. Tungod niining tanan
ang iyang kasuko wala mahu-
pay, apan ang iyang kamot gi-
lugway sa gihapon.

26 Ug siya mopataas og usa ka
abandila ngadto sa layo nga
mga kanasuran, ug bmotuhop
ngadto kanila gikan sa kina-
tumyan sa yuta; ug tan-awa,
cmoabut sila nga magdali; wa-
lay usa kanila nga kapoyon ni
madagma.

18a gk Kawang,
Pagkakawang.

b ie Sila nahigot
ngadto sa ilang mga
sala sama sa mga
mananap ngadto
sa ilang mga
palas-anon.

19a Jer. 17:15.
b ie Sila dili motuo

diha sa Mesiyas
hangtud sila dili
makakita kaniya.

20a Moro. 7:14, 18;

D&P 64:16; 121:16.
b 1 Juan 1:6.

21a Prov. 3:5–7;
2 Ne. 28:15.

23a ie naghikaw kaniya
sa iyang mga
katungod sumala
sa balaod.

24a Abd. 1:18;
Mal. 4:1–2;
2 Ne. 20:17.

b Joel 2:5;
1 Ne. 22:15, 23;
2 Ne. 26:4, 6;

D&P 64:23–24; 133:64.
c Luc. 3:17;

Mosiah 7:29–31.
d 2 Sam. 12:7–9.

25a D&P 63:32;
Moises 6:27.

26a gk Bandila.
b o taghoy; i.e., timaan

alang sa pagpundok.
Isa. 7:18;
2 Ne. 29:2.

c gk Israel—Ang
pagpundok sa Israel.
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27 Walay mamatay ni makatu-
log; ni ang mga bakus sa ilang
hawak maluag, ni ang liston sa
ilang mga sapatos maputol;
28 Kansang mga panâ mahait,

ug ang tanan nila nga mga ga-
pasan gibawog, ug ang mga
kuko sa ilang kabayo pagaip-
hon sama sa santik, ug ang ilang
mga ligid sama sa alimpulos,
ang ilang ngulob sama sa usa
ka leon.
29 Sila mongulob sama sa aleon

nga batan-on; oo, sila mongu-
lob, ug mogunit sa bihag, ug
modala aron maluwas, ug wa-
lay makalingkawas.
30 Ug niana nga adlaw sila

mongulob batok kanila sama sa
dahunog sa dagat; ug kon sila
motan-aw ngadto sa yuta, tan-
awa, kangitngit ug kasubo, ug
ang kahayag mongitngit diha
sa mga kalangitan diha niana.

KAPITULO 16

Si Isaias nakakita sa Ginoo—Ang
mga sala ni Isaias gipasaylo—Siya
gitawag aron sa pagpanagna—Si-
ya nanagna sa pagsalikway sa mga
Judeo sa mga pagtulun-an ni Kristo
—Ang salin mopauli—Itandi sa
Isaias 6. Mga 559–545 b.c.

Nianang atuig nga namatay
ang hari nga si Uzzias, ako na-
kakita usab sa Ginoo nga nag-
lingkod sa trono, nga gibayaw

sa itaas, ug ang iyang mga bkapa
nakapuno sa templo.

2 Ibabaw niini nagbarug ang
aserafines; matag usa kanila
adunay unom ka mga pako;
uban sa duha siya mitabon sa
iyang nawong, ug uban sa duha
siya mitabon sa iyang mga tiil,
ug uban sa duha siya milupad.

3 Ug ang usa misinggit ngadto
sa lain, ug nag-ingon: Balaan,
balaan, balaan, ang Ginoo sa
mga Panon; ang tibuok yuta
napuno sa iyang himaya.

4 Ug ang mga ahaligi sa pulta-
han milihok sa tingog kaniya
nga nagsinggit, ug ang balay
napuno sa aso.

5 Unya ako miingon: Alaot
ngari kanako! Kay ako analag-
lag; tungod kay ako usa ka ta-
wo nga hugaw og mga ngabil;
ug nagpuyo ako taliwala sa mga
katawhan nga hugaw og mga
ngabil; kay ang akong mga ma-
ta nakakita sa Hari, ang Ginoo
sa mga Panon.

6 Unya milupad ang usa sa
mga serafines ngari kanako, nga
adunay nagsiga nga auling sa
iyang kamot, diin siya mikuha
uban sa mga kimpit gikan sa
altar;

7 Ug siya mibutang niini di-
ha sa akong ba-ba, ug miingon:
Tan-awa, midapat kini sa imong
mga ngabil; ug ang imong aka-
dautan gikuha, ug ang imong
sala gihugasan.

29a 3 Ne. 21:12–13.
16 1a ie mga 750 b.c.

b ie ang sidsid sa
iyang saput, o ang
mga sayal niini.

2a gk Kerubim.
4a heb ang tukuranan

sa ganghaan nauyog.
5a heb gisalikway; i.e.,

siya nasanapan sa
pagkaamgo sa mga
sala sa iyang
kaugalingon ug
sa iyang mga

katawhan.
6a ie usa ka simbolo

sa paglimpyo.
7a gk Kapasayloan

sa mga Sala.
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8 Usab ako nakadungog sa
tingog sa Ginoo, nag-ingon:
Kinsa ang akong ipadala, ug
kinsa ang mouban alang kana-
to? Unya ako miingon: Ania
ako; ipadala ako.
9 Ug siya miingon: Lakaw ug

sultihi kini nga mga kataw-
han—Nakadungog ikaw, apan
sila wala makasabut; ug naka-
kita ikaw, apan sila wala maka-
kita.
10 Himoa nga ang kasingka-

sing niini nga mga katawhan
motambok, ug himoa ang ilang
mga dunggan nga dili makadu-
ngog, ug papiyonga ang ilang
mga mata—basin pa unya og si-
la makakita uban sa ilang mga
mata, ug amakadungog uban sa
ilang mga dunggan, ug maka-
sabut uban sa ilang kasingka-
sing, ug makabig ug mamaayo.
11 Unya ako miingon: Ginoo,

unsa ang gidugayon? Ug siya
miingon: Hangtud nga ang mga
dakbayan mabiyaan nga wala
nay lumulupyo, ug ang mga
kabalayan walay tawo, ug ang
yuta maawaaw sa hingpit;
12 Ug ang Ginoo amikuha sa

mga tawo aron ipahilayo, kay
adunay dako nga pagbiya sa
taliwala sa yuta.
13 Apan gani adunay ikana-

pulo, ug sila mamauli, ug sila
pagakan-on, ingon sa usa ka
kahoy nga robles, ug ingon sa
usa ka tugas kansang elemento

anaa pa kanila sa panahon nga
sila mohulog sa ilang mga da-
hon; busa ang balaan nga bin-
hi mahimo nga aelemento diha
niana.

KAPITULO 17

Ephraim ug Siria nakig-away batok
sa Juda—Si Kristo ipahimugso sa
usa ka birhen—Itandi sa Isaias 7.
Mga 559–545 b.c.

Ug nahinabo sa mga panahon
ni Achaz ang anak nga lalaki ni
Jotham, ang anak nga lalaki ni
Uzzias, hari sa Juda, nga si Re-
sin, hari sa Siria, ug si Peka,
anak nga lalaki ni Remalias, hari
sa Israel, misulong paingon sa
Jerusalem aron sa pagpakig-
away batok niini, apan dili ga-
yud makabuntog batok niini.

2 Ug kini gikataho sa balay ni
David, nag-ingon: Ang Siria
nagkaabin uban sa aEphraim.
Ug ang iyang kasingkasing na-
tandog, ug ang kasingkasing sa
iyang mga katawhan, sama sa
mga kahoy sa lasang nga gitan-
dog sa hangin.

3 Unya miingon ang Ginoo
ngadto kang Isaias: Lakaw
ngadto karon aron makigkita
kang Achaz, ikaw ug si aSearja-
sub nga imong anak nga lalaki,
sa tumoy sa kanal ibabaw sa
tubod diha sa dalan sa umahan
sa tiglaba;

10a Mat. 13:14–15.
12a 2 Hari 17:18, 20.
13a ie Sama sa usa ka

kahoy, bisan og ang
iyang mga dahon
nagkatag, ang
kinabuhi ug ang

kalagmitan sa
pagpamulak
nagpabilin gihapon
diha niini.

17 2a ie Ang tanan nga
Israel sa amihanan
nga bahin gitawag

pinaagi sa ngalan
nga Ephraim, ang
nag-una nga tribo sa
amihanan nga bahin.

3a heb ang salin
mobalik.



2 Nephi 17:4–18 126

4 Ug sulti ngadto kaniya: Pa-
minaw, ug paghilum; ayaw og
akahadlok, ni magtinalawan tu-
ngod sa duha ka mga ikog niini
nga nag-aso nga pabilo, tungod
sa mabangis nga kasuko ni Re-
sin sa Siria, ug sa anak nga lalaki
ni Remalias.
5 T u n g o d k a y a n g S i r i a ,

Ephraim, ug ang anak nga la-
laki ni Remalias, nakakuha og
dautan nga tambag batok kani-
mo, nag-ingon:
6 Kita mosulong sa Juda ug

mosamok niini, ug amohimo ki-
ta og usa ka pagbahin diha nia-
na alang kanato, ug mopahiluna
og usa ka hari taliwala niini, oo,
ang anak nga lalaki ni Tabeel.
7 Sa ingon miingon ang Gino-

ong Dios: Kini dili matinuod,
ni kini mahinabo.
8 Kay ang pangulo sa Siria

mao ang Damasco, ug ang pa-
ngulo sa Damasco mao si Re-
sin; ug sulod sa kan-uman ug
lima ka mga tuig ang Ephraim
magun-ob nga dili na kini usa
ka katawhan.
9 Ug ang pangulo sa Ephraim

mao ang Samaria, ug ang pa-
ngulo sa Samaria mao ang kang
Remalias nga anak nga lalaki.
Kon ikaw adili motuo sa pagka-
tinuod ikaw dili gayud matu-
kod.
10 Dugang pa niini, ang Gi-

noo namulong pag-usab ngad-
to kang Achaz, nag-ingon:

11 Pangayo og usa ka atimail-
han sa Ginoo nga imong Dios;
pangayoa kini bisan gikan sa
mga kinahiladman, o gikan sa
mga kinatas-an.

12 Apan si Achaz miingon:
Ako dili mangayo, ni ako amo-
tintal sa Ginoo.

13 Ug siya miingon: Pamati
kamo karon, o balay ni David;
kini ba gamay nga butang
alang kaninyo nga mohasol sa
mga tawo, apan kamo mohasol
sa akong Dios usab?

14 Busa, ang Ginoo sa iyang
kaugalingon mohatag kaninyo
og usa ka timailhan—Tan-awa,
usa ka abirhen manamkon, ug
manganak og usa ka anak nga
lalaki, ug pagatawgon ang iyang
ngalan og bEmmanuel.
15 Mantikilya ug dugos siya

mokaon, nga siya unta masa-
yud sa pagdumili sa dautan ug
sa pagpili sa maayo.

16 Kay sa dili pa ang abata ma-
sayud sa pagdumili sa dautan
ug sa pagpili sa maayo, ang
yuta nga inyong gidumtan pa-
gabiyaan sa bduha niya ka mga
hari.

17 Ang Ginoo amodala nganha
kaninyo, ug nganha sa inyong
mga katawhan, ug nganha sa
balay sa inyong amahan, mga
adlaw nga wala pa modangat
sukad sa pagbiya ni bEphraim
gikan sa Juda, ang hari sa Asiria.

18 Ug mahinabo niana nga ad-

4a ie Ayaw kahadlok sa
mga pagsulong;
kanang duha ka mga
hari adunay gamay
na lamang nga
kaisug nga nahibilin.

6a heb bahina kini.

9a 2 Cron. 20:20.
11a gk Timailhan.
12a ie pagsulay,

kasulayan, o sulay.
14a gk Birhen.

b heb Uban kanato
ang Dios.

gk Emmanuel.
16a 2 Ne. 18:4.

b 2 Hari 15:30; 16:9.
17a 2 Cron. 28:19–21.

b 1 Hari 12:16–19.
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law nga ang Ginoo amosinggit
ngadto sa langaw nga tua sa ki-
nalay-an nga bahin sa Ehipto,
ug ngadto sa putyukan nga anaa
sa yuta sa Asiria.
19 Ug sila moanhi, ug mama-

hulay tanan kanila sa mga wa-
log nga biniyaan, ug sulod sa
mga lungag sa dagko nga bato,
ug diha sa tanan nga mga ka-
tunokan, ug diha sa tanan nga
mga kasagbutan.
20 Diha sa mao nga adlaw ang

Ginoo amokiskis uban sa laba-
ha nga giabangan, pinaagi ka-
nila diha unahan sa suba, pina-
agi sa bhari sa Asiria, sa ulo, ug
sa balhibo sa mga tiil; ug kini
usab mohurot sa bungot.
21 Ug mahinabo niana nga ad-

law, usa ka tawo amoamuma
og usa ka batan-on nga baka ug
duha ka karnero;
22 Ug mahinabo, tungod sa ka-

daghan sa gatas sila manghatag
ug siya mokaon og mantikilya;
kay mantikilya ug dugos ang
matag usa mokaon kinsa nahi-
bilin sa yuta.
23 Ug mahinabo niana nga ad-

law, matag dapit mahimo, diin
adunay kaliboan ka mga bagon
sa tinaglibo ka asalapi, nga alang
sa mga sampinit ug mga tunok.
24 Uban sa mga panâ ug sa

mga gapasan ang mga tawo
moanha diha nga dapit, tungod
kay ang tanan nga mga yuta

mahimo nga mga sampinit ug
mga tunok.

25 Ug tanan nga mga bungtod
nga pagakubkubon sa piko, wa-
lay moabut nganha nga kahad-
lok alang sa mga sampinit ug
mga tunok; apan kini alang sa
pagpadala ngadto og mga ba-
ka, ug sa pagyatak sa mga agag-
may nga baka.

KAPITULO 18

Si Kristo mahisama sa usa ka bato
nga makapandol ug usa ka dako
nga bato sa kasuko — Pangitaa
ang Ginoo, dili ang honghong sa
espiritista—Balik ngadto sa bala-
od ug ngadto sa pagpamatuod
alang sa paggiya—Itandi sa Isai-
as 8. Mga 559–545 b.c.

Dugang pa niini, ang pulong
sa Ginoo miingon ngari kana-
ko: Pagkuha og dako nga papel
nga linukot, ug isulat diha niini
ginamit ang dagang sa tawo,
mahitungod ni aMaher-shalal-
hash-baz.

2 Ug ako mikuha ngari kanako
og matinud-anon nga mga asak-
si aron sa pagsulat, si Uria ang
pari, ug si Zacarias ang anak
nga lalaki ni Jeberechias.

3 Ug ako miadto sa usa ka ba-
baye nga apropeta; ug siya na-
namkon ug nanganak og usa ka
anak nga lalaki. Unya ang Ginoo

18a o taghoy; i.e., sinyas,
tawag. Isa. 5:26.

20a ie Ang yuta
mawad-an sa mga
lumulupyo pinaagi
sa langyaw nga
sumusulong.

b 2 Hari 16:5–9.
21a ie Pipila lamang ang

nabuhi nga nag-abag
sa kaugalingon ang
magpabilin.

23a o mga piraso sa
pilak.

25a heb karnero, o mga
kanding.

18 1a ie kalaglagan
tataw.

2a gk Saksi.
3a ie iyang asawa.
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miingon ngari kanako: Tawga
ang iyang ngalan ug Maher-
shalal-hash-baz.
4 Kay tan-awa, ang abata bdili

makaangkon sa kasayuran sa
pagsangpit, Akong amahan, ug
akong inahan, sa dili pa ang ka-
adunahan sa Damasco ug ang
csalin sa Samaria dagiton ngad-
to sa hari sa Asiria.
5 Ang Ginoo misulti usab nga-

ri kanako pag-usab, nag-ingon:
6 Kay tungod kini nga mga

katawhan nagdumili sa pagda-
wat sa mga tubig sa aSiloa nga
nagdagayday sa hilum, ug nag-
maya diha kang bResin ug sa
kang Remalias nga anak nga
lalaki;
7 Karon busa, tan-awa, ang

Ginoo mopadala nganha akani-
la sa mga tubig sa suba, kusog
ug daghan, bisan ang hari sa
Asiria ug tanan niya nga kahi-
mayaan; ug siya mosanap sa ta-
nan niya nga mga kanal, ug mo-
awas sa tanan niya nga mga
daplin.
8 Ug siya amoagi lahus sa

Juda; siya moawas ug mobaha,
siya mosanap gani hangtud
sa liog; ug ang pagbukhad sa
iyang mga pako mopuno sa
gilapdon sa imong yuta, O bEm-
manuel.
9 aPaghiusa kamo, O kamo nga

mga katawhan, ug kamo paga-
buak-buakon; ug paminaw ka-
mong tanan sa layo nga mga ka-
nasuran; pangandam sa inyong
mga kaugalingon, ug kamo pa-
gabuak-buakon; pangandam sa
inyong mga kaugalingon, ug
kamo pagabuak-buakon.

10 Pagtinambagay, ug kini mo-
abut nga makawang; isulti ang
pulong, ug kini dili makabarug;
akay ang Dios uban kanato.
11 Kay ang Ginoo misulti sa

ingon ngari kanako uban sa usa
ka makusganon nga kamot, ug
misugo kanako nga ako dili mo-
lakaw sa dalan niini nga mga
katawhan, nag-ingon:

12 Ayaw kamo pagsulti, Usa
ka apanag-abin, ngadto sa tanan
kinsa kini nga mga katawhan
moingon, Usa ka panag-abin;
ni mahadlok kamo sa ilang ka-
hadlok, ni mahadlok.

13 Santosa ang Ginoo sa mga
Panon sa iyang kaugalingon, ug
himoa siya nga imong akahad-
lok, ug himoa siya nga imong
kalisangan.

14 Ug siya mahimo nga usa
ka asantuwaryo; apan usa ka
bbato nga makapandol, ug usa
ka dako nga bato sa kasuko
ngadto sa duha ka mga balay ni
Israel, alang sa usa ka maisug
nga ilimnon ug usa ka laang

4a 2 Ne. 17:16.
b Isa. 8:4.
c 2 Hari 15:29.

6a Gen. 49:10;
hjs, Gen. 50:24.

b Isa. 7:1.
7a ie diha una sa

amihanan nga bahin
sa Israel.

8a ie Ang Asiria
mobuntog sa Juda

usab.
b gk Emmanuel.

9a ie Naghimo og mga
panag-abin.

10a ie Juda (yuta ni
Emmanuel)
maluwas. Sal. 46:7.

12a ie Ang Juda
kinahanglan dili
mosalig sa tinago
nga mga laraw sa

uban alang sa
kahilwasan.

13a ie Pagmatinahuron
sa balaan nga
paagi ug
pagmapainubsanon
sa atubangan sa
Dios.

14a Ezeq. 11:15–21.
b 1 Ped. 2:4–8;

Jacob 4:14–15.
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ngadto sa mga lumulupyo sa
Jerusalem.
15 Ug daghan taliwala kanila

ang amapandol ug mapukan, ug
mabuak, ug masulod sa laang,
ug mabihag.

16 Ibugkos ang pagpamatuod,
isilyo ang abalaod taliwala sa
akong mga tinun-an.
17 Ug ako maghulat sa Ginoo,

nga anagtago sa iyang nawong
gikan sa balay ni Jacob, ug ako
mangita kaniya.
18 Tan-awa, ako ug ang mga

anak kinsa ang Ginoo naghatag
kanako mao ang alang sa mga
atimailhan ug sa mga kahibulo-
ngan diha sa Israel gikan sa Gi-
noo sa mga Panon, diin nagpu-
yo sa Bukid sa Zion.
19 Ug sa diha nga sila mo-

sulti nganha kaninyo: Pangita
ngadto kanila nga mga aespiri-
tista, ug ngadto sa mga bbara-
ngan nga naghong-hong ug
nagyamyam— cdili ba ang mga
katawhan mangita ngadto sa
ilang Dios alang sa mga buhi
aron mamati dgikan sa mga
patay?
20 Ngadto sa balaod ug sa

pagpamatuod; ug kon asila dili
mosulti pinasubay niini nga
pulong, kini tungod kay wala
ang kahayag kanila.
21 Ug asila moagi lahus niini

nga pagasakiton sa hilabihan
ug pagagutumon; ug mahina-
bo nga sa ilang kagutom, sila
magbagulbol, ug motunglo sa
ilang hari ug sa ilang Dios, ug
mohangad.

22 Ug sila motan-aw ngadto
sa yuta ug tan-awa kasamok,
ug kangitngit, kangiub sa kasa-
kit, ug pagaabugon ngadto sa
kangitngit.

KAPITULO 19

Si Isaias namulong ingon sa usa
ka Mesiyas—Ang mga katawhan
diha sa kangitngit makakita og
usa ka dako nga kahayag—Ngan-
hi kanato usa ka bata ang mata-
wo — Siya mahimo nga Prinsipe
sa Kalinaw ug maghari sa trono ni
David—Itandi sa Isaias 9. Mga
559–545 b.c.

Bisan pa niana, ang kangiub
dili mahisama ingon diha sa
iyang kasamok, nga sa unang
higayon siya sa gaan nga paagi
misakit sa ayuta sa Zabulun, ug
ang yuta sa Neptali, ug human
niini mihimo og labaw nga ma-
bug-at nga paagi sa pagsakit
pinaagi sa agianan sa Pulang
Dagat unahan sa Jordan diha
sa Galilea nga mga nasud.

2 Ang mga katawhan nga nag-

15a Mat. 21:42–44.
16a heb mga pagtulun-an,

o doktrina.
gk Ebanghelyo.

17a Isa. 54:8.
18a ie Ang mga ngalan

ni Isaias ug sa iyang
anak nagpasabut sa
tinagsa nga paagi:
“Jehova moluwas”;

“Siya nagpadali sa
tumutukob”; ug “Usa
ka salin mobalik.“
2 Ne. 17:3; 18:3.

19a Lev. 20:6.
b ie mga barangan,

mga mananag-an.
c 1 Sam. 28:6–20.
d o alang kang.

20a ie espiritista nga

paagi (usab anaa sa
mga bersikulo 21–22).

21a ie Ang Israel
pagadad-on ngadto
sa pagkabihag
tungod kay sila dili
mopatalinghug.

19 1a Mat. 4:12–16.
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lakaw sa akangitngit nakakita
og dako nga kahayag; sila nga
nagpuyo sa yuta sa anino sa ka-
matayon, nganha kanila ang ka-
hayag nagdan-ag.
3 Ikaw nagpadaghan sa mga

nasud, ug anagdugang sa hing-
pit nga kalipay—sila naghing-
pit sa kalipay sa imong atu-
bangan sumala sa hingpit nga
kalipay sa ting-ani, ug ingon sa
mga tawo nga nagmaya kon
sila magbahin sa salin.
4 Kay ikaw mibuak sa yugo sa

iyang alantuson, ug sa tukod sa
iyang abaga, sa bunal sa iyang
tigpanlupig.
5 Kay ang matag away sa

manggugubat inubanan sa nag-
kaguliyang nga kasaba, ug mga
saput nga natumog sa dugo;
apan kini pagaubanan sa pag-
sunog ug pagsugnod sa kalayo.
6 Kay ngari kanato usa ka

abata matawo, ngari kanato usa
ka anak nga lalaki ihatag; ug
ang bpanggamhanan kinahang-
lan nga maanaa sa iyang abaga;
ug ang iyang ngalan pagataw-
gon og Katingalahan, Magta-
tambag, Ang cMakagagahum
nga Dios, Ang dWalay Katapu-
san nga Amahan, Ang Prinsipe
sa eKalinaw.
7 Sa paglambo sa apanggam-

hanan ug sa kalinaw bwalay

pagkatapos, diha sa trono ni
David, ug diha sa iyang ging-
harian sa pagmando niini, ug
sa pagpatindog niini uban sa
paghukom ug uban sa kaa-
ngayan gikan karon, bisan sa
kahangturan. Ang kadasig sa
Ginoo sa mga Panon magpahi-
gayon niini.

8 Ang Ginoo nagpadala sa
iyang pulong ngadto kang Jacob
ug kini midan-ag diha sa aIsrael.
9 U g a n g t a n a n n g a m g a

katawhan masayud, bisan si
Ephraim ug ang mga lumulu-
pyo sa Samaria, nga nag-ingon
diha sa garbo ug sa pagkama-
pahitas-on sa kasingkasing:

10 Ang mga bato nga tisa na-
ngahulog, apan kita motukod
uban sa sinapsapan nga bato;
mga sicomoro gipamutol, apan
kita moilis kanila ngadto sa mga
cedro.

11 Busa ang Ginoo moandam
sa mga kaaway ni aResin batok
kaniya, ug tipunon ang iyang
mga kaaway;

12 Ang mga Sirianhon sa atu-
bangan ug ang mga Filisteha-
non sa luyo; ug sila amolamoy
sa Israel uban sa nagnganga
nga ba-ba. Tungod niining ta-
nan ang iyang bkasuko wala ma-
hupay, apan ang iyang kamot
gilugway sa gihapon.

2a Ang “kangiub” ug
ang “kangitngit”
mao ang hingpit
nga pagbiya ug
pagkabihag; ang
“mahinungdanon
nga kahayag” mao
si Kristo.

3a Isa. 9:3.

6a Isa. 7:14; Luc. 2:11.
b Mat. 28:18.
c Tit. 2:13–14.
d Alma 11:38–39, 44.
e Juan 14:27.

7a gk Panggamhanan.
b Dan. 2:44.

8a ie Ang mapanagnaon
nga mensahe nga

mosunod (mga
bersikulo 8–21) mao
ang usa ka pasidaan
ngadto sa napulo
ka mga tribo sa
amihanan nga bahin.

11a 2 Hari 16:5–9.
12a 2 Hari 17:6, 18.

b Isa. 5:25; 10:4.
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13 Kay ang mga katawhan
wala amoduol ngadto kaniya
nga mao ang naghampak ka-
nila, ni sila nangita sa Ginoo sa
mga Panon.
14 Busa ang Ginoo moputol

gikan sa Israel sa ulo ug sa ikog,
sa sanga ug sa bugang sa usa la-
mang ka adlaw.
15 Ang tigulang, siya mao ang

ulo; ug ang propeta nga nag-
tudlo og mga bakak, siya mao
ang ikog.
16 Kay ang mga pangulo niini

nga mga katawhan nakaaghat
kanila aron masayop; ug sila
nga nangulo kanila pagalagla-
gon.
17 Busa ang Ginoo walay hing-

pit nga kalipay diha sa ilang
batan-on nga mga lalaki, ni
akalooy sa ilang mga walay
amahan ug sa mga biyuda; kay
matag usa kanila usa ka nag-
pakaaron-ingnon ug usa ka tig-
buhat og dautan, ug ang matag
ba-ba nagsulti og bbinuang.
Tungod ni ining tanan ang
iyang kasuko wala mahupay,
apan ang iyang ckamot gilug-
way sa gihapon.
18 Kay ang pagkadautan mo-

sunog sama sa kalayo; kini mo-
lamoy sa mga sampinit ug mga
tunok, ug mohaling sa mga ka-
libunan sa mga kalasangan, ug
sila mosulbong ingon og aso
nga misaka.
19 Pinaagi sa kaligutgot sa

Ginoo sa mga Panon ang yuta
pagangitngiton, ug ang mga ka-

tawhan maingon og sugnod sa
kalayo; awalay tawo nga malo-
oy sa iyang igsoon nga lalaki.

20 Ug siya moagaw sa dapit sa
iyang tuo nga kamot ug gutu-
mon; ug siya amokaon sa dapit
sa iyang wala nga kamot ug si-
la dili mabusog; sila mokaon sa
matag tawo sa unod sa iyang
kaugalingon nga bukton—

21 Si aManases, bEphraim; ug si
Ephraim, Manases; silang duha
mobatok kang cJuda. Tungod ni-
ining tanan ang iyang kasuko
dili mahupay, apan ang iyang
kamot gilugway sa gihapon.

KAPITULO 20

Ang kalaglagan sa Asiria mao ang
usa ka matang sa kalaglagan sa
mga dautan sa Ikaduhang Pag-an-
hi—Diyutay nga mga katawhan
ang mahibilin human sa pag-anhi
sa Ginoo pag-usab—Ang mga sa-
lin ni Jacob mobalik niana nga ad-
law — Itandi sa Isaias 10. Mga
559–545 b.c.

Alaot ngadto kanila nga nag-
pakanaog og dili matarung nga
mga hukom, ug nga nagsulat
og dili makiangayon diin ilang
gipahamtang;

2 Aron sa paghikaw sa tima-
wa gikan sa akaangayan, ug
pagkuha sa katungod gikan sa
mga kabus sa akong mga kataw-
han, nga ang mga bbiyuda mahi-
mo nga ilang bihag, ug nga sila
motulis sa mga walay amahan!

13a Amos 4:6–12.
17a gk Kalooy,

Maloloy-on.
b 2 Ne. 9:28–29.

c Jacob 5:47; 6:4.
19a Miq. 7:2–6.
20a Deut. 28:53–57.
21a gk Manases.

b gk Ephraim.
c gk Juda.

20 2a o kaangayan.
b gk Biyuda.
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3 Ug unsa ang inyong buha-
ton sa adlaw sa apagsilot, ug sa
kalaglagan nga magagikan sa
layo? Kang kinsa kamo moda-
ngop alang sa panabang? Ug
asa kamo mobilin sa inyong hi-
maya?
4 Kon wala ako sila moyukbo

ubos sa mga binilanggo, ug sila
mapukan uban sa mga patay.
Tungod niining tanan ang iyang
kasuko wala mahupay, apan
ang iyang kamot gilugway sa
gihapon.
5 O mga Asiriahanon; ang bu-

nal sa akong kaligutgot, ug ang
tukod sa ilang kamot mao ang
ailang kapungot.
6 Ako mopadala kaniya abatok

sa usa ka nasud nga nagpakaa-
ron-ingnon, ug batok sa mga ka-
tawhan sa akong kasuko Ako
mohatag kaniya og usa ka sugo
sa pagkuha sa salin, ug sa pag-
dagit sa bihag, ug sa pagtunob-
tunob kanila sama sa lapok sa
mga kadalanan.
7 Bisan pa niana, siya wala

nagpasabut sa ingon, ni ang
iyang kasingkasing naghunahu-
na sa ingon; apan diha sa iyang
kasingkasing mao ang paglag-
lag ug pagpahimulag sa mga
nasud nga dili diyutay.
8 Kay siya nag-ingon: Dili ba

ang akong mga prinsipe tanan
mga hari?
9 Dili ba ang Calno sama sa

Carchemis? Dili ba ang Hamath
sama sa Arphad? Dili ba ang Sa-
maria sama sa Damasco?

10 Ingon nga ang aakong ka-
mot ang nakakaplag sa mga
gingharian sa mga dios-dios,
ug kansang mga kinulit nga
larawan molabaw pa kanila
nga anaa sa Jerusalem ug sa
Samaria;

11 Dili ba Ako, ingon nga Ako
mibuhat ngadto sa Samaria ug
sa iyang mga dios-dios, usab
mohimo ngadto sa Jerusalem
ug ngadto sa iyang mga dios-
dios?

12 Busa mahinabo nga kon ang
Ginoo makapahigayon sa tibu-
ok niya nga buluhaton diha sa
Bukid sa Zion ug diha sa Jeru-
salem, Ako mosilot sa abunga
sa mabangis og kasingkasing
nga hari sa bAsiria, ug sa iyang
pagpanghambog.

13 Kay asiya nag-ingon: Pinaa-
gi sa kusog sa akong kamot ug
pinaagi sa akong kaalam Ako
nakabuhat niini nga mga bu-
tang; kay Ako mabinantayon;
ug Ako misibug sa mga utlanan
sa mga katawhan, ug mitulis sa
ilang mga bahandi, ug Ako mi-
buntog sa mga lumulupyo sa-
ma sa usa ka maisug nga tawo;

14 Ug ang akong kamot naka-
kaplag ingon og usa ka salag sa
mga katigayunan sa mga ka-
tawhan; ug ingon sa usa nga
mipundok sa mga itlog nga na-
hibilin nga Ako mipundok sa
tanan nga mga yuta; ug walay
usa nga nakalihok nga pako, o
nakabuka nga ba-ba, o naka-
hong-hong.

3a ie silot.
5a Isa. 10:5.
6a ie batok sa Israel.

10a ie ang kamot sa hari

sa Asiria (mga
bersikulo 10–11).

12a ie ang garbo.
b Sof. 2:13.

13a ie ang hari sa Asiria
(mga bersikulo
13–14).
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15 aMakapanghambog ba ang
batsa sa iyang kaugalingon ba-
tok kaniya nga nagsapsap nii-
ni? Makapadako ba ang gabas
sa iyang kaugalingon batok sa
naggamit niini? Ingon ba sa bu-
nal nga kinahanglan moyugyog
sa iyang kaugalingon batok ka-
nila nga nag-alsa niini, o ingon
sa tukod nga kinahanglan mo-
alsa sa iyang kaugalingon ingon
og dili kahoy!
16 Busa ang Ginoo, ang Ginoo

sa mga Panon, mopadala tali-
wala sa iyang mga himsog,
kaniwang; ug ubos sa aiyang
himaya siya modagkot og usa
ka siga sama sa siga sa usa ka
kalayo.
17 Ug ang kahayag sa Israel

mahimo nga ingon sa usa ka
kalayo, ug ang iyang Usa nga
Balaan ingon sa usa ka siga, ug
mosunog ug molamoy sa iyang
mga tunok ug sa iyang mga
sampinit sa usa lamang ka
adlaw;
18 Ug molamoy sa himaya sa

iyang kalasangan, ug sa iyang
mabungahon nga umahan, aka-
lag ug lawas; ug sila mahisama
sa usa ka tiggunit sa bandila
nga gikuyapan.
19 Ug ang anahibilin sa mga

kahoy sa iyang kalasangan ma-
himo nga diyutay, nga ang usa
ka bata makaihap kanila.

20 Ug mahinabo aniana nga
adlaw, nga ang salin sa Israel,
ug kadto nga nakaikyas sa bba-
lay ni Jacob, dili na gayud cmo-
dangop diha kaniya nga nag-
hampak kanila, apan modangop
ngadto sa Ginoo, ang Usa nga
Balaan sa Israel, diha sa kama-
tuoran.

21 Ang anahibilin mobalik, oo,
bisan ang nahibilin ni Jacob,
ngadto sa Dios nga makagaga-
hum.

22 Kay bisan ang imong mga
katawhan ang Israel maingon
sama sa balas sa dagat, gani
usa nga nahibilin kanila moba-
lik; ang apagkalaglag nga gika-
takda bmasanapan uban sa pag-
kamatarung.

23 Kay ang Ginoong Dios sa
mga Panon amohimo sa usa ka
kalaglagan, gani labut sa tibu-
ok yuta.

24 Busa, sa ingon miingon ang
Ginoong Dios sa mga Panon: O
akong mga katawhan nga nag-
puyo sa Zion, ayaw kahadlok
sa mga Asiriahanon; siya mo-
hampak kaninyo uban sa usa ka
bunal, ug mobakyaw sa iyang

15a Ang tanan nga mga
pasumbingay dinhi
niini nga bersikulo
nangutana sa sama
nga pangutana: Ang
tawo ba (e.g. ang
Asiriahanon nga
hari) mouswag batok
sa Dios?

b ie ang propeta
mitandi sa hari
ngadto sa usa ka

himan.
16a ie ang hari sa Asiria

(usab mga bersikulo
17–19).

18a ie Ang Asiria
mahanaw sa hingpit.

19a ie ang mga salin sa
kasundalohan sa
Asiria.

20a ie ulahing mga
adlaw.

b Amos 9:8–9.

c ie nagsalig diha.
21a Isa. 11:11–12.
22a D&P 63:34.

gk Kalibutan—
Katapusan sa
kalibutan.

b ie Bisan kon ang
silot moabut, ang
kalooy anaa.

23a ie mihimo sa sugo
sa kalaglagan.
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tukod batok kaninyo, subay sa
apaagi sa Ehipto.
25 Kay gani sa makadiyut la-

mang, ug ang kaligutgot mo-
hunong, ug ang akong kasuko
alang sa ilang kalaglagan.
26 Ug ang Ginoo sa mga Panon

mokutaw og usa ka hampak
alang kaniya sumala sa pagpa-
matay sa aMidiam sa dako nga
bato sa Horeb; ug ingon nga
ang iyang bunal anaa diha sa
dagat mao nga siya mopataas
niini subay sa paagi sa Ehipto.
27 Ug mahinabo nga niana

nga adlaw nga ang iyang apa-
las-anon pagakuhaon gikan sa
inyong abaga, ug ang iyang yu-
go gikan sa inyong liog, ug ang
yugo pagalaglagon tungod sa
bpagdihog.

28 aSiya miabut sa Ajad, siya
miagi sa Migron; sa Michmas
siya mipahiluna sa iyang mga
karomata.

29 Sila milabay na sa agianan;
sila namahulay sa Geba; ang
Rama nahadlok; ang Geba ni
Saul milayas.
30 Ipataas ang imong tingog, O

anak nga babaye ni Gallim; hi-
moa kini nga madungog ngadto
sa Lais, O kabus nga Anathoth!
31 Ang Madmena gikuha; ang

mga lumulupyo sa Gebim nag-
pundok aron molayas.

32 Sa pagkakaron siya magpa-
bilin sa Nob niana nga adlaw;
siya mouyog sa iyang kamot
batok sa bukid sa anak nga ba-
baye sa Zion, ang bungtod sa
Jerusalem.

33 Tan-awa, ang Ginoo, ang
Ginoo sa mga Panon mopabi-
tay sa dako nga sanga uban ang
kalisang; ug ang mga amapa-
garbuhon og pamarug paga-
putlon; ug ang mapahitas-on
ipaubos.

34 Ug siya moputol sa mga ka-
sagbutan sa kalasangan pina-
agi sa puthaw, ug ang Libano
mapukan pinaagi sa usa nga
gamhanan.

KAPITULO 21

Ang kaliwatan ni Jese (si Kristo)
maghukom diha sa pagkamata-
rung — Ang kasayuran sa Dios
motabon sa yuta sa panahon sa
Kaliboan—Ang Ginoo magpatin-
dog og usa ka bandila ug pundu-
kon ang Israel—Itandi sa Isaias
11. Mga 559–545 b.c.

Ug adunay motungha nga usa
ka asaha gikan sa bkaliwatan ni
cJese, ug usa ka sanga ang mo-
turok gikan sa iyang mga ga-
mut.

24a ie sama sa gibuhat sa
mga Ehiptohanon sa
unang mga panahon.
Ex. 1:13–14.

26a Gen. 25:1–2;
Mag. 7:25.

27a Isa. 14:25.
b gk Usa nga

Dinihogan.
28a Ang panaw sa mga

kasundalohan nga

Asiriahanon paingon
ngadto sa Jerusalem
gisubay; niana (mga
bersikulo 33–34) ang
gibuhat sa Ginoo
batok kanila sa
malarawanon nga
paagi gihulagway.

33a Hel. 4:12–13.
21 1a D&P 113:3–4.

b D&P 113:1–2.

c Si Jese mao ang
amahan ni David;
ang pakisayran
gihimo ngadto sa
harianon nga
kasaysayan sa
kagikanan ni David
diin si Jesus sa
kapulihay matawo.
Miq. 5:2; Heb. 7:14.
gk Jese.
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2 Ug ang aEspiritu sa Ginoo
mokunsad diha kaniya, ang es-
piritu sa kaalam ug salabutan,
ang espiritu sa pagtambag ug
gahum, ang espiritu sa kasayu-
ran ug ang kahadlok sa Ginoo;
3 Ug makapahimo kaniya nga

dali nga makasabut diha sa ka-
hadlok sa Ginoo; ug dili siya
amaghukom sumala sa nakita
sa iyang mga mata, ni mobad-
long sumala sa nadungog sa
iyang mga dunggan.
4 Apan uban sa apagkamata-

rung siya bmohukom sa mga
cmaaghup, ug mohukom sa ka-
angayan sa mga maaghup sa
yuta; ug siya mohampak sa yu-
ta pinaagi sa pulong sa iyang
ba-ba, ug pinaagi sa gininhawa
sa iyang mga ngabil siya mopa-
tay sa mga dautan.
5 Ug ang pagkamatarung mao

ang gibakus sa iyang hawak,
ug ang pagkamatinud-anon
mao ang gibakus sa iyang apag-
mando.
6 Ang lobo usab mopuyo uban

sa nati nga karnero, ug ang leo-
pardo modulog paghigda sa na-
ti nga kanding, ug ang nati nga
baka ug ang nati nga leon ug
ang mga hayop nga linaming
mag-ipon; ug usa ka gamay nga
bata moguyod kanila.
7 Ug ang baka ug ang uso mo-

sibsib; ang ilang mga nati mag-

dulog paghigda; ug ang leon
mosibsib og kumpay sama sa
toro.

8 Ug ang masuso nga bata
magdula diha sa lungag sa ama-
lala nga bitin, ug ang linutas nga
bata mobutang sa iyang kamot
diha sa halwa sa bmabangis nga
bitin.

9 Sila adili mopasakit ni mo-
laglag sa tanan kong balaan
nga mga bukid, kay ang yuta
mapuno sa bkasayuran sa Gi-
noo, ingon sa mga tubig nga
mitabon sa dagat.

10 Ug aniana nga adlaw adu-
nay busa ka kaliwat ni Jese, nga
magbarug ingon og bandila sa
mga katawhan; cngadto niini
ang mga dHentil mangita; ug
ang iyang pahulayan mahima-
yaon.

11 Ug mahinabo niana nga
adlaw nga ang Ginoo magpahi-
gayon sa iyang kamot pag-usab
sa aikaduha nga higayon aron sa
pagbawi sa salin sa iyang mga
katawhan nga mahibilin, gikan
sa Asiria, ug gikan sa Ehipto,
ug gikan sa Parthia, ug gikan
sa Cush, ug gikan sa Elam, ug
gikan sa Shinar, ug gikan sa
Hamath, ug gikan sa mga pulo
sa dagat.

12 Ug siya mopatindog og usa
ka abandila alang sa mga na-
sud, ug mopundok sa mga bsi-

2a Isa. 61:1–3.
3a Juan 7:24.
4a Sal. 72:2–4;

Mosiah 29:12.
b heb hukom.
c gk Maaghup,

Pagkamaaghup.
5a o hawak.
8a usa ka makamatay

nga bitin sa Ehipto.
b lain nga malala

nga bitin.
9a Isa. 2:4.

gk Kaliboan.
b D&P 101:32–33;

130:9.
10a ie ang ulahing mga

adlaw.

JS—K 1:40.
b Roma 15:12;

D&P 113:5–6.
c o ngadto kaniya.
d D&P 45:9–10.

11a 2 Ne. 6:14; 25:17;
29:1.

12a gk Bandila.
b 3 Ne. 15:15; 16:1–4.
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nalikway sa Israel, ug cmopun-
dok sa nagkatibulaag sa Juda
gikan sa upat ka mga suok sa
yuta.
13 Ang akasina ni Ephraim

usab mobiya, ug ang mga kaa-
way ni Juda ipahimulag; ang
Ephraim dili na bmasina ni cJu-
da, ug si Juda dili na mohasol
ni Ephraim.
14 Apan sila amosulong sa

mga bakilid sa mga Filisteha-
non paingon sa kasadpan; sila
mangawat kanila sa silangan;
sila mobakyaw sa ilang mga ka-
mot diha sa Edom ug sa Moab;
ug ang mga anak ni Ammon
mosunod kanila.
15 Ug ang Ginoo sa hingpit

amolaglag sa dila sa dagat sa
Ehipto; ug uban sa iyang gam-
hanan nga hangin siya mouyog
sa iyang kamot ibabaw sa suba,
ug mohampak niini diha sa pi-
to ka mga sapa, ug mohimo sa
mga tawo sa pagtabok sa uga
nga tumbanan.
16 Ug adunay a lapad nga

dalan alang sa salin sa iyang
mga katawhan nga mahibilin,
gikan sa Asir ia , sama kini
ngadto sa Israel sa adlaw nga
siya mogawas gikan sa yuta sa
Ehipto.

KAPITULO 22

Sa adlaw sa kaliboan ang tanan nga
mga tawo magdayeg sa Ginoo—
Siya mopuyo uban kanila—Itandi
sa Isaias 12. Mga 559–545 b.c.

Ug niana nga adlaw kamo moi-
ngon: O Ginoo, ako modayeg
kanimo; bisan ikaw nasuko ka-
nako ang imong kasuko nahu-
pay, ug ikaw mohupay kanako.

2 Tan-awa, ang Dios mao ang
akong kaluwasan; ako amosalig,
ug dili mahadlok; kay ang Gi-
noong bJehova mao ang akong
kusog ug ang akong awit; siya
usab nahimo nga akong kalu-
wasan.

3 Busa, uban ang hingpit nga
kalipay ikaw motimba og atu-
big gikan sa mga tabay sa kalu-
wasan.

4 Ug niana nga adlaw ikaw
moingon: aDaygon ang Ginoo,
tawag sa iyang ngalan, ipada-
yag ang iyang mga kahimoan
taliwala sa iyang mga kataw-
han, paghimo og pahibalo nga
ang iyang ngalan gihimaya.

5 aMag-awit ngadto sa Ginoo;
kay siya nakabuhat og hamili
nga mga butang; kini nasayran
sa tibuok yuta.

12c Neh. 1:9;
1 Ne. 22:10–12;
D&P 45:24–25.
gk Israel—Ang
pagpundok sa Israel.

13a Jer. 3:18.
b Ang mga tribo nga

gipangulohan ni
Juda ug Ephraim
mga kaaway sumala
sa kasaysayan
(human sa mga
hitabo sa 1 Mga Hari

12:16–20). Sa
katapusan nga mga
adlaw kini nga
panagdumot
maalim.
Ezeq. 37:16–22.
gk Kasina.

c gk Juda.
14a ie misulong sa

kasadpan nga bahin
sa bakilid nga mao
ang teritoryo sa
Filistehanon.

15a Zac. 10:11.
16a Isa. 35:8;

D&P 133:27.
22 2a Mosiah 4:6;

Hel. 12:1.
b Ex. 15:2;

Sal. 83:18.
gk Jehova.

3a gk Buhi nga Tubig.
4a gk Mapasalamaton,

Pagpasalamat,
Pasalamat.

5a D&P 136:28.
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6 aSinggit ug suliyaw, kamo
nga nagpuyo sa Zion; kay dung-
ganan ang Usa nga Balaan sa
Israel diha sa inyong taliwala.

KAPITULO 23

Ang kalaglagan sa Babelon mao
ang usa ka matang sa kalaglagan sa
Ikaduhang Pag-anhi—Kini mahi-
mo nga usa ka adlaw sa kasuko ug
panimalos—Ang Babelon (ang ka-
libutan) mapukan sa kahangturan
—Itandi sa Isaias 13. Mga 559–
545 b.c.

Ang aalantuson sa bBabelon,
diin si Isaias ang anak nga lala-
ki ni Amoz nakakita.
2 Pagpataas kamo og usa ka

abandila diha sa itaas sa kabu-
kiran, ibayaw ang tingog ngad-
to kanila, buyoga ang kamot,
nga sila unta mosulod ngadto
sa mga ganghaan sa mga ban-
tugan.
3 Ako misugo sa akong mga

agisantos, Ako usab mitawag
sa akong mga gamhanan, kay
ang akong kasuko wala diha
kanila nga nagmaya sa akong
pagkahalangdon.
4 Ang kaguliyang sa pundok

sa mga katawhan diha sa mga
kabukiran ingon sa usa ka ban-
tugan nga mga katawhan, usa
ka dahunog sa kasaba sa aging-

harian sa mga nasud nga nag-
kahiusa bpagpundok, ang Ginoo
sa mga Panon mipundok sa mga
kasundalohan sa gubat.

5 Sila gikan sa usa ka layo nga
nasud, gikan sa kinatumyan sa
langit, oo, ang Ginoo, ug ang
mga hinagiban sa iyang kaligut-
got, aron sa paglaglag sa tibu-
ok yuta.

6 Pagdangoyngoy kamo, kay
ang adlaw sa Ginoo ania na; kini
moabut ingon nga usa ka kalag-
lagan gikan sa Makagagahum.

7 Busa ang tanan nga mga ka-
mot mawad-an sa umoy, matag
kasingkasing sa tawo matunaw;

8 Ug sila mangalisang; ang ka-
ngutngot ug kasubo mohari
kanila; sila mahibulong sa usag
usa; ang ilang mga nawong
ingon sa nagdilaab nga kalayo.

9 Tan-awa, ang adlaw sa Ginoo
moabut, mabangis inubanan sa
kaligutgot ug mapintas nga ka-
suko, aron biyaan nga maawa-
aw ang yuta; ug siya amolaglag
sa mga makasasala diha niana
gikan niini.

10 Kay ang mga kabitoonan sa
langit ug ang hugpong sa mga
kabitoonan nga diha niana dili
mohatag sa ilang kahayag; ang
aadlaw mahimo nga mangitngit
sa iyang pagtuyok, ug ang bulan
dili mohimo sa iyang kahayag
sa pagsiga.

6a Isa. 54:1; Zep. 3:14.
23 1a ie usa ka mensahe

sa panudya.
b Ang masaysayon

nga kalaglagan sa
dautan nga Babelon,
gipanagna diha sa
Isa. 13 ug 14, gihimo
nga usa ka kasagaran

nga matang sa hingpit
nga kalaglagan sa
tibuok dautan nga
kalibutan.
D&P 133:5, 7, 14.
gk Babel, Babelon.

2a o Bandila.
gk Bandila.

b ie pagwara-wara sa

kamot, paghatag og
sinyas.

3a ie mga Santos.
4a Zac. 14:2–3.

b Zac. 12:3.
9a gk Yuta— Pag-

limpyo sa yuta.
10a gk Kalibutan— Kata-

pusan sa kalibutan.
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11 Ug Ako amosilot sa kalibu-
tan tungod sa pagkadautan, ug
ang mga dautan tungod sa ilang
mga kasal-anan; Ako mohimo
sa kamapahitas-on sa mga bma-
pagarbuhon sa paghunong, ug
mopaubos sa garbo sa mga ba-
ngis.
12 Ako mohimo sa usa ka ata-

wo nga labi pa nga bililhon kay
sa maanindot nga bulawan; bi-
san ang usa ka tawo kay sa bu-
lawanon nga bangil sa Ophir.
13 Busa, Ako mouyog sa mga

kalangitan, ug ang yuta ama-
tangtang gikan sa iyang nahi-
mutangan, diha sa kasuko sa
Ginoo sa mga Panon, ug diha sa
adlaw sa iyang mapintas nga
kasuko.
14 Ug kini ingon sa abayeng

usá nga gipangayam, ug ingon
sa usa ka karnero nga walay
tag-iya; ug sila matag usa ka ta-
wo modangop sa ilang kauga-
lingon nga mga katawhan, ug
manglayas matag usa ngadto
sa iyang kaugalingon nga yuta.
15 Matag usa nga mapahitas-

on pagaduslakon; oo, matag usa
nga mokuyog sa mga dautan
mapukan pinaagi sa espada.
16 Ang ilang mga anak usab

dugmukon diha sa atubangan
sa ilang mga mata; ang ilang
mga kabalayan gun-ubon ug
ang ilang mga asawa panglu-
guson.

17 Tan-awa, Ako moukay sa
Medohanon batok kanila, kinsa
dili maibug sa mga pilak ug bu-
lawan, ni sila mahimuot niini.

18 Ang ilang mga gapasan
mowasak-wasak sa mga batan-
on nga lalaki; ug sila walay ka-
looy sa bunga sa sabakan; ang
ilang mga mata dili moila sa
mga bata.

19 Ug ang Babelon, ang hima-
ya sa mga gingharian, ang aka-
tahum sa Caldehanon nga ka-
himayaan, mahisama ingon sa
diha nga ang Dios milaglag sa
bSodoma ug Gomorra.

20 Kini dili akapuy-an, ni kini
kapuy-an gikan sa kaliwatan
ngadto sa kaliwatan: ni ang mga
Arabiahanon motukod sa ilang
tolda didto; ni ang mga magba-
lantay sa karnero motugway sa
ilang panon didto.

21 Apan ang mga mananap
nga aihalas sa desyerto mopu-
yo didto; ug ang ilang mga ka-
balayan mapuno sa mga masu-
lub-on nga linalang; ang mga
kuwago mopuyo didto, ug ang
mga btawo nga kabayo mosa-
yaw didto.

22 Ug ang mga mananap nga
ihalas sa mga pulo mouwang
diha sa ilang mga biniyaan nga
abalay, ug ang mga bdragon sa
ilang makalingaw nga mga pa-
lasyo; ug ang iyang panahon
hapit na moabut, ug ang iyang

11a Mal. 4:1.
b D&P 64:24.

12a Isa. 4:1–4.
13a gk Yuta—Katapusan

nga kahimtang sa
yuta.

14a o gipangayam nga

usa.
19a ie pagkakawang.

b Gen. 19:24–25;
Deut. 29:23;
2 Ne. 13:9.

20a Jer. 50:3, 39–40.
21a Isa. 34:14–15.

b heb lalaki nga mga
kanding, o mga
demonyo.

22a heb mga palasyo.
b heb (tingali) mga

buang, o ihalas nga
mga iro.
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adlaw dili na lugwayan. Kay
Ako molaglag kanila sa kalit; oo,
kay Ako maloloy-on ngadto sa
akong mga katawhan, apan ang
mga dautan malaglag.

KAPITULO 24

Ang Israel pagapundukon ug ma-
katagamtam sa pagpahulay sa kali-
boan—Si Lucifer gisalikway gikan
sa langit tungod sa pagsukol —
Ang Israel modaug batok sa Ba-
belon (ang kalibutan)—Itandi sa
Isaias 14. Mga 559–545 b.c.

Kay ang Ginoo malooy kang Ja-
cob, ug gani amopili pa sa Israel,
ug ipahiluna sila sa ilang kauga-
lingon nga yuta; ug ang mga
blangyaw itipon uban kanila, ug
sila mounong sa balay ni Jacob.
2 Ug ang mga akatawhan mo-

dawat kanila ug modala kanila
sa ilang dapit; oo, gikan didto sa
mga lumulupyo sa yuta; ug sila
mopauli ngadto sa ilang mga
byuta sa saad. Ug ang balay ni
Israel manag-iya kanila, ug ang
yuta sa Ginoo alang sa mga csu-
lugoon nga lalaki ug babaye;
ug sila himoon nga mga bihag
ngadto kang kinsa sila mga bi-
hag; ug sila momando ibabaw
sa ilang mga tigpanlupig.
3 Ug mahinabo niana nga ad-

law nga ang Ginoo mohatag ka-
ninyo og akapahulayan, gikan sa

inyong kasubo, ug gikan sa in-
yong kahadlok, ug gikan sa ma-
pait nga pagkaulipon diin kamo
gihimo nga mangalagad.

4 Ug mahinabo niana nga ad-
law, nga kamo modala niini nga
sanglitanan batok sa hari sa aBa-
belon, ug moingon: Giunsa nga
mihunong ang malupigon, ang
bulawanon nga dakbayan mi-
hunong!

5 Ang Ginoo mibali sa tukod sa
mga dautan, ang mga setro sa
mga magmamando.

6 Siya kinsa mihampak sa mga
katawhan diha sa kasuko uban
sa usa ka makanunayon nga
hampak, siya nga nagmando sa
mga nasud diha sa kasuko, gi-
gukod, ug walay makapugong.

7 Ang tibuok yuta anaa sa pag-
pahulay, ug mahilum; sila mi-
hugyaw ngadto sa apanag-awit.
8 Oo, ang mga kahoy nga asi-

pres magmaya nganha kaninyo,
ug usab ang mga sedro sa Liba-
no, nag-ingon: Sukad kamo bgi-
putol walay cmagpuputol nga
moduol batok kanato.

9 Ang aimpyerno sa ilawom
gisibug alang kaninyo aron sa
pagsugat kaninyo sa inyong
pag-abut; kini mag-ukay sa mga
bpatay alang kaninyo, bisan ang
tanan nga mga pangulo sa yuta;
kini nagpabangon gikan sa ilang
mga trono sa tanan nga mga ha-
ri sa mga nasud.

24 1a Zac. 1:17.
b Isa. 60:3–5, 10.

2a ie Uban nga mga
nasud motabang
sa Israel.

b gk Gisaad nga Yuta.
c Isa. 60:14.

3a Jos. 1:13;
D&P 84:24.

4a gk Babel, Babelon.
7a Isa. 55:12.
8a heb sipres.

b ie diha sa
kamatayon.

c heb ang tigputol sa
(kahoy) wala moanhi
batok kanato.

9a gk Impyerno.
b ie gikuhaan og mga

lawas nga mga
espiritu.
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10 Tanan sila mosulti ug moi-
ngon nganha kaninyo: Kamo
usab mahimo ba nga mahu-
yang sama kanamo? Kamo ma-
himo ba nga sama kanamo?
11 Ang inyong pasigarbo gipa-

kanaog ngadto sa lubnganan;
ang kasaba sa inyong mga biyo-
lin dili mabati; ang ulod gihik-
yad ilawom kaninyo, ug ang
mga ulod motabon kaninyo.
12 aNgano nga ikaw nahulog

gikan sa langit, O bLucifer, anak
sa kabuntagon! Ikaw gihulog ba
nganhi sa yuta, diin mihimo nga
mahuyang ang mga nasud!
13 Kay ikaw nag-ingon sa

imong kasingkasing: aAko mo-
saka ngadto sa langit, ako mo-
tuboy sa akong trono ibabaw
sa mga kabitoonan sa Dios; ako
molingkod usab sa bukid sa ka-
tiguman, sa mga kiliran sa bami-
han;
14 Ako mosaka ibabaw sa mga

taas nga mga kapanganuran;
ako masama sa Labing Halang-
don.
15 Apan ikaw dad-on ngadto

ubos sa impyerno, ngadto sa
mga kiliran sa agahong.

16 Sila nga makakita kanimo
aubos nga motan-aw diha kani-
mo, ug mohunahuna kanimo,
ug moingon: Kini mao ba ang

tawo nga nakahimo sa yuta sa
pagpakurog, nga nagpauyog sa
mga gingharian?

17 Ug naghimo sa kalibutan
ingon sa usa ka kamingawan,
ug naglaglag sa mga dakbayan
niana, ug wala moabli sa balay
sa iyang mga binilanggo?

18 Ang tanan nga mga hari sa
mga nasud, oo, tanan sila nama-
hulay diha sa himaya, matag
usa kanila sa aiyang kaugali-
ngon nga balay.

19 Apan ikaw gisalikway gikan
sa imong lubnganan sama sa usa
ka asalawayon nga sanga, ug ang
nahibilin niadto nga gipamatay,
giduslak uban sa usa ka espada,
nga manaog ngadto sa mga bka-
batoan sa sulad; sama sa usa ka
patay nga lawas nga gitunob-
tunoban.

20 Ikaw dili itipon kanila sa
paglubong, tungod kay ikaw
milaglag sa imong yuta ug mi-
patay sa imong mga katawhan;
ang abinhi sa mga bdautan og
buhat dili gayud ipasidungog.

21 Andama ang pagpatay sa
iyang mga anak tungod sa aka-
dautan sa ilang mga amahan,
nga sila dili molambo, ni maka-
panag-iya sa yuta, ni mopuno
sa ibabaw sa kalibutan og mga
dakbayan.

12a D&P 76:26.
b heb bitoon sa

kabuntagon, anak
sa kaadlawon.
Ang magmamando
sa dautan nga
kalibutan (Babelon)
gipamulong ingon
nga si Lucifer,
ang magmamando
sa tanan nga
pagkadautan.

gk Lucifer; Yawa.
13a Moises 4:1–4.

b ie ang pinuy-anan
sa mga dios sumala
sa pagtuo sa
taga-Babelonia.
Sal. 48:2.

15a 1 Ne. 14:3.
16a heb pasiplat diha

kanimo ug
magpalandong
diha kanimo.

18a ie ang lubnganan
sa iyang banay.

19a ie usa ka sinalikway
nga sanga,
gipul-ungan ug
gilabay.

b ie ang kinahiladman.
20a Sal. 21:10–11; 37:28.

b gk Dautan,
Pagkadautan.

21a Ex. 20:5.
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22 Kay Ako moalsa batok ka-
nila, nag-ingon ang Ginoo sa
mga Panon, ug ipahimulag gi-
kan sa Babelon ang angalan, ug
ang salin, ug ang anak nga lala-
ki, ug ang bpag-umangkon nga
lalaki, nag-ingon ang Ginoo.
23 Ako usab mohimo niini

nga usa ka akabtangan alang sa
mga heron, ug mga danawan
sa tubig; ug Ako mosilhig niini
uban sa bsilhig sa kalaglagan,
nag-ingon ang Ginoo sa mga
Panon.
24 Ang Ginoo sa mga Panon

nanumpa, nga nag-ingon: Sa
pagkamatuod ingon nga Ako
naghunahuna, busa kini mahi-
nabo; ug ingon nga akong ka-
tuyoan, kini magpadayon—
25 Nga Ako modala sa mga

aAsiriahanon sa akong yuta, ug
diha sa bakong mga kabukiran
siya tunob-tunoban; unya ang
iyang cyugo makuha gikan ka-
nila, ug ang iyang palas-anon
makuha gikan sa ilang mga
abaga.
26 Kini mao ang katuyoan nga

gitinguha diha sa tibuok yuta;
ug kini mao ang kamot nga gi-
tuy-od diha sa atibuok nga mga
nasud.
27 Kay ang Ginoo sa mga Pa-

non naglaraw, ug kinsa ang mo-
kuha sa gahum niini? Ug ang

iyang kamot gituy-od, ug kinsa
ang makapugong niini?

28 Diha sa atuig nga si hari
bAchaz namatay diha kini nga
palas-anon.

29 Ayaw kamo og pagmaya, ti-
buok Philistia, tungod kay ang
bunal kaniya nga naghampak
kaninyo nabali; kay gikan sa ga-
mut sa bitin motungha ang usa
ka mabangis nga halas, ug ang
iyang bunga mahimo nga usa ka
lala nga pak-an nga bitin.

30 Ug ang kamagulangan sa
mga kabus mopakaon, ug ang
mga timawa mohigda nga may
kahilwasan; ug Ako mopatay sa
imong gamut uban sa gutom, ug
siya mopatay sa imong salin.

31 Owang, O ganghaan; sing-
git, O dakbayan; ikaw, tibuok
Philistia, matunaw; kay adunay
moabut gikan sa amihanan nga
usa ka aso, ug walay mag-inusa-
ra sa iyang gikatakda nga mga
panahon.

32 Unsa unya ang itubag sa
mga sinugo sa mga nasud? Nga
ang Ginoo nagtukod sa aZion,
ug ang mga bkabus sa iyang
mga katawhan cmosalig niini.

KAPITULO 25

Si Nephi naghimaya diha sa pag-

22a Prov. 10:7.
b Job 18:19.

23a Isa. 34:11–15.
b o silhig.

25a Ang hilisgutan
nabalhin ngadto sa
pagsulong sa Asiria
ug sa kapildihan sa
Juda, 701 b.c. (mga
bersikulo 24–27).
2 Hari 19:32–37;

Isa. 37:33–38.
b ie ang mga bukid

sa Juda ug Israel.
c Isa. 10:27.

26a ie Sa kapulihay
ang tanan nga
kalibutanon nga
mga nasud sa ingon
mabuntog.

28a ie Mga 720 b.c., kini
nga sagubangunon

o mensahe sa
panudya gipanagna
mahitungod sa mga
Filistehanon,
samtang ang Juda
makalingkawas.

b 2 Hari 16:20.
32a gk Zion.

b Sof. 3:12.
c o nangita og

panalipod diha niini.
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kayano—Mga panagna ni Isaias
masabtan sa katapusan nga mga
adlaw—Ang mga Judeo mamauli
gikan sa Babelon, molansang diha
sa krus sa Mesiyas, ug pagakatagon
ug pagasilutan—Sila ipahiuli kon
sila motuo sa Mesiyas—Siya mo-
anhi uná unom ka gatus ka mga tuig
human si Lehi mobiya sa Jerusalem
—Ang mga Nephite naghupot sa
balaod ni Moises ug motuo kang
Kristo, kinsa mao ang Usa nga Ba-
laan sa Israel. Mga 559–545 b.c.

Karon ako, si Nephi, mosulti
og ingon mahitungod sa mga
pulong diin ako misulat, nga
gipamulong pinaagi sa ba-ba ni
Isaias. Kay tan-awa, si Isaias na-
mulong og daghan nga mga bu-
tang nga mga amalisud alang sa
daghan sa akong mga katawhan
sa pagsabut; kay sila wala ma-
sayud mahitungod sa matang
sa pagpanagna taliwala sa mga
Judeo.
2 Kay ako, si Nephi, wala mag-

tudlo kanila sa daghan nga mga
butang mahitungod sa mga ki-
naiya sa Judeo; kay ang ilang
mga abuhat mga buhat sa ka-
ngitngit, ug ang ilang mga ka-
himoan mga kahimoan nga sa-
lawayon.
3 Busa, ako magsulat ngadto

sa akong mga katawhan, ngad-
to sa tanan niana nga modawat
sukad karon niini nga mga bu-
tang nga ako misulat, nga sila
masayud sa mga paghukom sa
Dios, nga sila modangat ngadto

sa tanan nga mga nasud, sumala
sa pulong diin siya namulong.

4 Busa, patalinghug, O akong
mga katawhan, nga sakop sa
balay ni Israel, ug pamatia ang
akong mga pulong; kay tungod
ang mga pulong ni Isaias dili
yano nganha kaninyo, bisan ni-
ana sila mga yano ngadto sa ta-
nan nga napuno sa aespiritu sa
bpanagna. Apan ako mohatag
kaninyo og usa ka panagna, su-
mala sa espiritu nga ania kana-
ko; busa ako managna sumala
sa ckayano nga ania nag-uban
kanako gikan sa panahon nga
ako migawas gikan sa Jerusalem
uban sa akong amahan; kay tan-
awa, ang akong kalag mahimu-
ot diha sa kayano ngadto sa
akong mga katawhan, nga sila
unta makakat-on.

5 Oo, ug ang akong kalag ma-
himuot diha sa mga pulong ni
aIsaias, kay ako migawas gikan
sa bJerusalem, ug ang akong
mga mata nakakita sa mga bu-
tang sa mga Judeo, ug ako na-
sayud nga ang mga Judeo naka-
sabut sa mga butang sa mga
propeta, ug walay lain nga mga
katawhan nga nakasabut sa mga
butang nga gipamulong ngadto
sa mga Judeo sama ngadto ka-
nila, gawas kon sila gitudloan
sumala sa mga matang sa mga
butang sa mga Judeo.

6 Apan tan-awa, ako, si Nephi,
wala magtudlo sa akong mga
anak sumala sa kinaiya sa mga
Judeo; apan tan-awa, ako, sa

25 1a 2 Ne. 25:5–6.
2a 2 Hari 17:13–20.
4a gk Espiritu Santo.

b gk Pagpanagna,

Panagna.
c 2 Ne. 31:3; 33:5–6;

Jacob 4:13.
5a 1 Ne. 19:23;

3 Ne. 23:1.
b gk Judeo, Mga.
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akong kaugalingon, nakapuyo
sa Jerusalem, busa nasayud ako
mahitungod sa mga dapit nga
nag-alirong niini; ug ako naghis-
got ngadto sa akong mga anak
mahitungod sa mga paghukom
sa Dios, nga anahinabo taliwala
sa mga Judeo, ngadto sa akong
mga anak, sumala sa tanan nga
gipamulong ni Isaias, ug ako
wala mosulat kanila.
7 Apan tan-awa, ako mopada-

yon sa akong kaugalingon nga
pagpanagna, sumala sa akong
akayano; diin ako nasayud nga
walay tawo nga masayop; bisan
pa niana, niana nga mga adlaw
nga ang mga panagna ni Isaias
matuman ang mga tawo masa-
yud sa pagkatinuod, sa mga pa-
nahon nga sila mahinabo.
8 Busa, sila abililhon ngadto sa

mga katawhan, ug siya nga
nagdahum nga sila dili, ngadto
kanila ako makigsulti, ug pug-
ngan ang mga pulong ngadto sa
akong bkaugalingon nga mga
katawhan; kay ako nasayud nga
sila mahimo nga bililhon kaayo
ngadto kanila sa ckatapusan nga
mga adlaw; kay niana nga ad-
law sila makasabut kanila; bu-
sa, alang sa ilang kaayohan ako
nagsulat kanila.
9 Ug ingon nga ang usa ka

kaliwatan analaglag taliwala sa
mga Judeo tungod sa kadau-

tan, mao usab nga sila nalaglag
gikan sa kaliwatan ngadto sa
kaliwatan sumala sa ilang mga
kadautan; ug wala pay usa kani-
la nga nalaglag gawas nga kini
bgipanagna ngadto kanila pina-
agi sa mga propeta sa Ginoo.

10 Busa, kini gikasulti ngadto
kanila mahitungod sa kalagla-
gan nga modangat diha kanila,
diha-diha gayud human sa pag-
biya sa akong amahan gikan sa
Jerusalem; bisan pa niana, sila
nagpatig-a sa ilang mga kasing-
kasing; ug sumala sa akong pag-
panagna sila agilaglag, gawas
kanila nga bgidala sa pagkabi-
hag ngadto sa Babelon.

11 Ug karon niini ako namu-
long tungod sa espiritu nga ania
kanako. Ug bisan pa nga sila na-
dala sila mamauli pag-usab, ug
manag-iya sa yuta sa Jerusalem;
busa, aipahiuli sila pag-usab
ngadto sa yuta sa ilang kabilin.

12 Apan, tan-awa, sila maka-
baton og mga gubat, ug mga
hungihong sa mga gubat; ug sa
pag-abut sa adlaw nga ang aBug-
tong Anak sa Amahan, oo, bisan
ang Amahan sa langit ug sa yu-
ta, mopakita ngadto kanila diha
sa lawas, tan-awa, sila mosalik-
way kaniya, tungod sa ilang ka-
dautan, ug katig-a sa ilang mga
kasingkasing, ug sa katikig sa
ilang mga liog.

6a 2 Ne. 6:8;
Hel. 8:20–21.

7a 2 Ne. 32:7;
Alma 13:23.

8a gk Kasulatan,
Mga—Ang bili
sa mga kasulatan.

b Enos 1:13–16;
Morm. 5:12–15;

D&P 3:16–20.
c gk Katapusang mga

Adlaw, Ulahing mga
Adlaw.

9a Jer. 39:4–10;
Mat. 23:37–38.

b Amos 3:7;
1 Ne. 1:13.

10a 1 Ne. 7:13;

2 Ne. 6:8;
Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.

b 2 Hari 24:14;
Jer. 52:3–16.

11a Esd. 1:1–4;
Jer. 24:5–7.

12a gk Bugtong Anak.
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13 Tan-awa, sila amolansang
kaniya sa krus; ug human siya
ipahimutang sa blubnganan su-
lod sa ctulo ka mga adlaw siya
dmobangon gikan sa mga pa-
tay, uban ang pagpang-ayo di-
ha sa iyang mga pako; ug tanan
kadto kinsa motuo sa iyang nga-
lan maluwas sa gingharian sa
Dios. Busa, ang akong kalag ma-
lipay nga managna mahitungod
kaniya, kay ako enakakita sa
iyang adlaw, ug ang akong ka-
singkasing mopalambo sa iyang
balaan nga ngalan.
14 Ug tan-awa kini mahinabo

nga human ang aMesiyas mo-
bangon gikan sa mga patay,
ug magpakita sa iyang kauga-
lingon ngadto sa iyang mga
katawhan, kutob sa motuo sa
iyang ngalan, tan-awa, ang
Jerusalem bpagalaglagon pag-
usab; kay pagkaalaot ngadto
kanila nga makig-away batok
sa Dios ug sa mga katawhan sa
iyang simbahan.
15 Busa, ang mga aJudeo bpa-

gakatagon taliwala sa tanan nga
mga nasud; oo, ug ang cBabelon
usab pagalaglagon; busa, ang
mga Judeo pagakatagon pinaagi
sa uban nga mga nasud.
16 Ug human sila pagakata-

gon, ug ang Ginoong Dios mo-
silot kanila pinaagi sa uban nga
mga nasud sulod sa pipila ka

mga kaliwatan, oo, gani gikan
sa kaliwatan ngadto sa umaa-
but nga kaliwatan hangtud nga
sila madasig sa apagtuo kang
Kristo, ang Anak sa Dios, ug sa
pag-ula, nga walay kinutuban
alang sa tanan nga katawhan—
ug kon kana nga adlaw moabut
nga sila motuo kang Kristo, ug
mosimba sa Amahan sa iyang
ngalan, uban ang maputli nga
mga kasingkasing ug limpyo
nga mga kamot, ug dili na mag-
paabut pa og lain nga Mesiyas,
dan, niana nga panahon, ang
adlaw moabut nga kinahang-
lan gayud nga sila motuo niini
nga mga butang.

17 Ug ang Ginoo mopahiluna
sa iyang kamot pag-usab sa ika-
duha nga higayon aron sa apag-
pahiuli sa iyang mga kataw-
han gikan sa ilang pagkawala
ug pagkapukan nga kahimtang.
Busa, siya mopadayon sa pag-
himo og usa ka bkahibulongan
nga buhat ug usa ka katingala-
han taliwala sa mga katawhan.

18 Busa, siya modala sa iyang
mga apulong ngadto kanila,
kansang mga pulong mao ang
bmohukom kanila sa katapusan
nga adlaw, kay sila ihatag ka-
nila alang sa katuyoan sa cpag-
matuod kanila sa tinuod nga
Mesiyas, kinsa gisalikway ka-
nila; ug ngadto sa pagmatuod

13a Luc. 23:33.
b Juan 19:41–42;

1 Ne. 19:10.
c Luc. 24:6–7;

Mosiah 3:10.
d gk Pagkabanhaw.
e 1 Ne. 11:13–34.

14a gk Mesiyas.
b Luc. 21:24;

JS—M 1:1–18.
15a gk Judeo, Mga.

b Neh. 1:8–9;
2 Ne. 10:6.

c gk Babel, Babelon.
16a 2 Ne. 10:6–9; 30:7;

Morm. 5:14.
17a 2 Ne. 21:11–12; 29:1.

gk Pagpahiuli sa

Ebanghelyo.
b Isa. 29:14;

2 Ne. 27:26;
3 Ne. 28:31–33.

18a 2 Ne. 29:11–12;
33:11, 14–15.

b gk Paghukom, Ang
Katapusan nga.

c 2 Ne. 26:12–13.
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kanila nga sila dili na magpaa-
but og lain pa nga Mesiyas nga
moabut, kay wala nay moabut,
gawas kon kini usa ka mini nga
dMesiyas nga mangilad sa mga
katawhan; kay usa lamang ang
Mesiyas nga gikasulti sa mga
propeta, ug kana nga Mesiyas
mao siya kinsa isalikway sa mga
Judeo.
19 Kay sumala sa mga pulong

sa mga propeta, ang aMesiyas
moabut bunom ka gatus ka mga
tuig gikan sa panahon nga ang
akong amahan mibiya sa Jeru-
salem; ug sumala sa mga pu-
long sa mga propeta, ug usab
sa pulong sa canghel sa Dios,
ang iyang ngalan mao si Jesu-
kristo, ang Anak sa Dios.
20 Ug karon, akong mga kaig-

soonan, ako mamulong og ya-
no aron dili kamo masayop. Ug
ingon nga buhi ang Ginoong
Dios nga anagdala sa Israel gi-
kan sa yuta sa Ehipto, ug nag-
hatag ngadto kang Moises og
gahum nga siya bmoalim sa mga
nasud human sila mapaaki sa
malala nga mga bitin, kon sila
mopunting sa ilang mga mata
ngadto sa cbitin nga siya mipa-
tindog sa ilang atubangan, ug
usab mihatag kaniya og gahum
nga siya mihampak sa ddagko
nga bato ug ang tubig migawas;

oo, tan-awa ako moingon ngan-
ha kaninyo, nga kini nga mga
butang mga tinuod, ug ingon
nga buhi ang Ginoong Dios,
walay lain nga engalan nga gi-
hatag ubos sa langit gawas nga
kini mao si Jesukristo, nga ako
misulti, diin ang tawo mahimo
nga maluwas.

21 Busa, tungod niini nga hi-
nungdan ang Ginoong Dios
nagsaad ngari kanako nga kini
nga mga butang diin ako ami-
sulat ampingan ug tipigan, ug
ihatag ngadto sa akong binhi,
gikan sa kaliwatan ngadto sa
kaliwatan, aron ang saad unta
matuman ngadto kang Jose, nga
ang iyang binhi dili gayud bma-
matay samtang ang yuta mag-
barug pa.

22 Busa, kini nga mga butang
mohangtud gikan sa mga kali-
watan ngadto sa kaliwatan sam-
tang magbarug pa ang yuta; ug
sila magpadayon sumala sa ka-
bubut-on ug kahimuot sa Dios;
ug ang mga nasud nga nag-
angkon kanila apagahukman di-
ha kanila sumala sa mga pulong
nga nahisulat.

2 3 K a y k a m i n a g k u g i s a
pagsulat, aron sa apagdasig sa
among mga anak, ug usab sa
among mga kaigsoonan, sa pag-
tuo kang Kristo, ug aron makig-

18d gk Anti-Kristo.
19a gk Jesukristo—

Mga Panagna
mahitungod sa
pagkatawo ug
pagkamatay ni
Jesukristo.

b 1 Ne. 10:4;
3 Ne. 1:1, 13.

c 2 Ne. 10:3.
20a Ex. 3:7–10;

1 Ne. 17:24, 31; 19:10.
b Juan 3:14;

1 Ne. 17:41.
c Num. 21:8–9;

Alma 33:19;
Hel. 8:14–15.

d Ex. 17:6;
Num. 20:11;
1 Ne. 17:29; 20:21.

e Os. 13:4;
Buh. 4:10–12;

Mosiah 5:8;
Moises 6:52.
gk Manluluwas.

21a 2 Ne. 27:6–14.
b Amos 5:15;

2 Ne. 3:16;
Alma 46:24–27.

22a 2 Ne. 29:11; 33:10–15;
3 Ne. 27:23–27.

23a gk Bata, Mga Bata.
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uli sa Dios; kay kami nasayud
nga pinaagi sa bgrasya kami
maluwas, human sa tanan nga
atong cmabuhat.
24 Ug, bisan pa kami mituo

diha kang Kristo, kami anaghu-
pot sa balaod ni Moises, ug
naglantaw sa umaabut uban
ang pagkamakanunayon ngad-
to kang Kristo, hangtud nga
ang balaod matuman.
25 Kay, kay niini nga katu-

yoan ang balaod gikahatag;
busa ang abalaod nahimo nga
bpatay ngari kanamo, ug kami
nahimo nga buhi diha kang
Kristo tungod sa among hugot
nga pagtuo; bisan pa niana ka-
mi naghupot sa balaod tungod
sa mga sugo.
26 Ug kami anaghisgot mahitu-

ngod kang Kristo, kami nalipay
diha kang Kristo, kami nagsang-
yaw mahitungod kang Kristo,
kami bnanagna mahitungod kang
Kristo, ug kami nagsulat sumala
sa among mga panagna, nga ang
among mga canak mahimo nga
masayud sa unsa nga tinubdan
sila mahimo nga mangita alang
sa dkapasayloan sa ilang mga sala.
27 Busa, kami namulong ma-

hitungod sa balaod aron ang
among mga anak mahimo nga
masayud sa ka patay sa balaod;
ug sila, pinaagi sa pagkasayud
sa ka patay sa balaod, molan-
taw unta sa umaabut ngadto

niana nga kinabuhi nga anaa
diha kang Kristo, ug masayud
sa unsa nga katuyoan ang ba-
laod gikahatag. Ug human ang
balaod matuman diha kang
Kristo, nga sila dili kinahang-
lan magpatig-a sa ilang mga
kasingkasing batok kaniya sa
panahon nga ang balaod kina-
hanglan mawala na.

28 Ug karon tan-awa, akong
mga katawhan, kamo mga atikig
og liog nga mga katawhan; bu-
sa, ako namulong og yano ngan-
ha kaninyo, nga kamo dili masa-
yop sa pagsabut. Ug ang mga
pulong diin ako namulong mo-
barug nga usa ka bpagpamatuod
batok kaninyo; kay sila igo na
nga cmagtudlo ni bisan kinsa
nga tawo sa matarung nga paa-
gi; kay ang matarung nga paagi
mao ang pagtuo diha kang
Kristo ug dili molimud kaniya;
kay sa paglimud kaniya kamo
usab naglimud sa mga propeta
ug sa balaod.

29 Ug karon tan-awa, ako mo-
ingon nganha kaninyo nga ang
matarung nga paagi mao ang
pagtuo diha kang Kristo, ug dili
molimud kaniya; ug si Kristo
mao ang Usa nga Balaan sa Isra-
el; busa kamo kinahanglan nga
moyukbo kaniya, ug mosimba
kaniya uban sa tanan ninyo nga
agahum, hunahuna, ug kusog,
ug sa tibuok ninyo nga kalag; ug

23b Roma 3:23–24;
2 Ne. 2:4–10;
Mosiah 13:32;
Alma 42:12–16;
D&P 138:4.
gk Grasya.

c San. 2:14–26.
gk Buhat, Mga.

24a Jacob 4:4–5.
25a gk Balaod ni Moises.

b Roma 7:4–6.
26a Jacob 4:12;

Jarom 1:11;
Mosiah 3:13.

b Luc. 10:23–24.
c gk Bata, Mga Bata.

d gk Kapasayloan
sa mga Sala.

28a Mosiah 3:14.
b gk Pagpamatuod.
c 2 Ne. 33:10.

29a Deut. 6:5;
Mar. 12:29–31.
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kon kamo mobuhat niini kamo
dili gayud isalikway.
30 Ug, tungod kay kini mahi-

mo nga mahinungdanon, kamo
kinahanglan nga maghupot sa
mga kahimoan ug mga aordi-
nansa sa Dios hangtud ang ba-
laod matuman nga gikahatag
ngadto ni Moises.

KAPITULO 26

Si Kristo mangalagad ngadto sa
mga Nephite—Si Nephi nakakita
sa kalaglagan sa iyang mga ka-
tawhan—Sila mamulong gikan sa
abug—Ang mga Hentil motukod
og mini nga mga simbahan ug ti-
nago nga mga kalihokan — Ang
Ginoo nagdili sa mga tawo sa pag-
himo sa panapi sa mga pari. Mga
559–545 b.c.

Ug human si Kristo amaban-
haw gikan sa mga patay, siya
bmagpakita sa iyang kaugali-
ngon nganha kaninyo, akong
mga anak, ug akong hinigugma
nga mga kaigsoonan; ug ang
mga pulong diin siya mamu-
long nganha kaninyo mahimo
nga cbalaod diin kamo mobuhat.

2 Kay tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo nga ako naka-
kita nga daghan nga mga kali-
watan ang molabay, ug adunay
dagko nga mga gubat ug mga
panagbingkil taliwala sa akong
mga katawhan.

3 Ug human ang Mesiyas mo-
abut adunay mga atimailhan
nga ihatag ngadto sa akong mga
katawhan sa iyang bpagkatawo,
ug usab sa iyang kamatayon ug
pagkabanhaw; ug mahinungda-
non ug makalilisang kana nga
adlaw ngadto sa mga dautan,
kay sila mamatay; ug sila ma-
matay tungod kay sila misalik-
way sa mga propeta, ug sa mga
santos, ug mibato kanila, ug mi-
buno kanila; busa ang panga-
muyo sa cdugo sa mga santos
mosaka ngadto sa Dios gikan
sa yuta batok kanila.

4 Busa, tanan kadto kinsa mga
mapagarbuhon, ug nga nagbu-
hat og dautan, ang adlaw nga
moabut amosunog kanila, nag-
ingon ang Ginoo sa mga Panon,
kay sila mahisama sa dagami.

5 Ug sila nga mopatay sa mga
propeta, ug sa mga santos, ang
kahiladman sa yuta amolamoy
kanila, nag-ingon ang Ginoo sa
mga Panon; ug mga bkabukiran
motabon kanila, ug mga alim-
pulos modala kanila, ug mga
dagko nga gambalay modat-og
kanila ug modugmok kanila og
pino ug mogaling kanila ngad-
to sa abug.

6 Ug sila duawon sa mga dug-
dog, ug sa mga kilat, ug sa mga
linog, ug sa tanan nga matang sa
mga kalaglagan, kay ang kalayo
sa kasuko sa Ginoo mapukaw
batok kanila, ug sila mahisama

30a gk Ordinansa, Mga.
26 1a 3 Ne. 11:1–12.

b 1 Ne. 11:7; 12:6.
c 3 Ne. 15:2–10.

3a 1 Ne. 12:4–6.
gk Timailhan.

b gk Jesukristo—

Mga Panagna
mahitungod sa
pagkatawo ug
pagkamatay ni
Jesukristo.

c Gen. 4:10;
2 Ne. 28:10;

Morm. 8:27.
4a 3 Ne. 8:14–24; 9:3, 9.
5a 1 Ne. 19:11;

3 Ne. 10:14.
b 3 Ne. 8:10; 9:5–8.
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sa dagami, ug ang adlaw nga
moabut mougdaw kanila, nag-
ingon ang Ginoo sa mga Panon.
7 O ang kasakit, ug ang kahasol

sa akong kalag tungod sa pag-
kawala sa namatay kong mga
katawhan! Kay ako, si Nephi,
nakakita niini, ug kini hapit mo-
ugdaw kanako sa atubangan sa
Ginoo; apan ako kinahanglan
gayud mangamuyo ngadto sa
akong Dios: Ang imong mga pa-
agi amakiangayon.

8 Apan tan-awa, ang mga
matarung nga nagpatalinghug
ngadto sa mga pulong sa mga
propeta, ug wala molaglag ka-
nila, apan naglantaw sa umaa-
but ngadto kang Kristo uban
ang pagkamakanunayon alang
sa mga timailhan nga gikaha-
tag, bisan pa sa tanan nga apag-
panggukod—tan-awa, sila mao
kadto nga bdili mamatay.
9 Apan ang Anak sa Pagkama-

tarung amopakita ngadto kanila;
ug siya bmoalim kanila, ug sila
makaangkon og ckalinaw uban
kaniya, hangtud dtulo ka mga
kaliwatan ang molabay, ug dag-
han sa eikaupat nga kaliwatan
molabay diha sa pagkamata-
rung.
10 Ug sa dihang kini nga mga

butang milabay diha-diha nga
akalaglagan ang midangat sa
akong mga katawhan; kay, bi-
san pa sa mga kasakit sa akong

kalag, ako nakakita niini; busa,
ako nasayud nga kini mahinabo;
ug sila mibaligya sa ilang mga
kaugalingon alang sa walay hi-
nungdan; kay, kay ang ganti sa
ilang garbo ug sa ilang kabu-
ang sila moani ug kalaglagan;
tungod kay sila nagpahaylo sa
yawa ug mipili sa mga buhat sa
kangitngit kay sa kahayag, bu-
sa sila kinahanglan gayud nga
manaog ngadto sa bimpyerno.
11 Kay ang espiritu sa Ginoo

dili kanunay amopuyo uban sa
tawo. Ug sa panahon nga ang
Espiritu mohunong sa pagpu-
yo uban sa tawo busa moabut
ang diha-diha nga kalaglagan,
ug mao kini ang nakaguol sa
akong kalag.

12 Ug ingon nga ako namulong
mahitungod sa apagdani sa mga
bJudeo, nga si Jesus mao cgayud
ang Kristo, kini kinahanglan nga
ang mga Hentil madani usab
nga si Jesus mao ang Kristo, ang
Dios sa Kahangturan;

13 Ug nga siya magpakita sa
iyang kaugalingon ngadto sa ta-
nan kinsa motuo kaniya, pinaa-
gi sa gahum sa aEspiritu Santo;
oo, ngadto sa matag kanasuran,
kaliwatan, pinulongan, ug mga
katawhan, magbuhat ug gamha-
nan nga mga milagro, mga tima-
ilhan, ug mga katingalahan, tali-
wala sa mga katawhan sumala
sa ilang hugot nga pagtuo.

7a gk Kaangayan.
8a gk Gukod,

Pagpanggukod.
b 3 Ne. 10:12–13.

9a 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.

e Alma 45:10–12;
Hel. 13:9–10.

10a Alma 45:9–14;
Morm. 8:1–9.

b gk Impyerno.

11a Ether 2:15.
12a 2 Ne. 25:18.

b 2 Ne. 30:7;
Morm. 5:14.
gk Judeo, Mga.

c Morm. 3:21.
13a gk Espiritu Santo.
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14 Apan tan-awa, ako manag-
na nganha kaninyo mahitungod
sa akatapusan nga mga adlaw;
mahitungod sa mga adlaw nga
ang Ginoong Dios bmodala nii-
ni nga mga butang ngadto sa
mga katawhan.
15 Human ang akong binhi ug

ang binhi sa akong igsoon nga
mga lalaki mokunhod tungod
sa pagkawalay pagtuo, ug paga-
hampakon pinaagi sa mga Hen-
til; oo, human ang Ginoong Dios
mopahiluna og kampo batok ka-
nila, ug moliyok batok kanila
uban sa usa ka tungtonganan,
ug mopatindog og mga kota ba-
tok kanila; ug human sila mada-
la ubos diha sa abug, bisan nga
sila dili buot, gani ang mga
pulong sa mga matarung isulat,
ug ang mga pag-ampo sa mga
matinud-anon pagadunggon,
ug tanan kadto kinsa mikunhod
tungod sa pagkawalay pagtuo
dili mahikalimtan.
16 Alang niadto kinsa paga-

laglagon amamulong ngadto ka-
nila gikan sa yuta, ug ang ilang
pinulongan hagawhaw gikan sa
abug, ug ang ilang tingog ma-
hisama sa usa ka espiritista;
kay ang Ginoong Dios moha-
tag ngadto kaniya og gahum,
nga siya mohong-hong mahi-
tungod kanila, bisan kini ingon
og gikan sa yuta; ug ang ilang

pinulongan mohong-hong gi-
kan sa abug.

17 Kay sa ingon miingon ang
Ginoong Dios: Sila amosulat sa
mga butang nga pagabuhaton
taliwala kanila, ug sila pagasu-
laton ug pagasilyohan diha sa
usa ka basahon, ug kadto kin-
sa mikunhod tungod sa pagka-
walay pagtuo dili makapanag-
iya kanila, kay sila bnagtinguha
sa paglaglag sa mga butang sa
Dios.

18 Busa, sama niadto kin-
sa nalaglag gilaglag diha-diha;
ug ang dako nga pundok sa
ilang mga mabangis mahisama
og atahup nga molabay—oo, sa
ingon miingon ang Ginoong
Dios: Kini mahinabo diha da-
yon, sa kalit—

19 Ug mahinabo, nga kadto
kinsa mikunhod tungod sa pag-
kawalay pagtuo apagahampa-
kon pinaagi sa kamot sa mga
Hentil.

20 Ug ang mga Hentil giba-
yaw sa agarbo sa ilang mga ma-
ta, ug bnapandol, tungod sa
pagkadako sa ilang cbabag, nga
sila nakatukod og daghan nga
mga dsimbahan; bisan pa nia-
na, sila mipaubos sa gahum ug
sa mga milagro sa Dios, ug
nagwali ngadto sa ilang mga
kaugalingon sa ilang kaugali-
ngon nga kaalam ug sa ilang

14a gk Katapusang mga
Adlaw, Ulahing
mga Adlaw.

b gk Pagpahiuli sa
Ebanghelyo.

16a Isa. 29:4;
Moro. 10:27;
Moises 7:62.

gk Basahon ni
Mormon.

17a 2 Ne. 29:12.
b Enos 1:14.

18a Morm. 5:16–18.
19a 3 Ne. 16:8–9;

20:27–28.
20a gk Garbo.

b 1 Ne. 13:29, 34.
gk Hingpit nga
Pagbiya.

c Ezeq. 14:4.
d 1 Ne. 14:10; 22:23;

Morm. 8:28.
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kaugalingon nga ekinaadman,
nga sila unta makaangkon og
mga bahandi ug fmanlupig di-
ha sa mga kabus.
21 Ug adunay daghan nga mga

simbahan nga natukod nga mao
ang hinungdan sa mga akasina,
ug mga panagbangi, ug dautan
nga tuyo.
22 Ug aduna usab kining atina-

go nga mga kalihokan, bisan
ingon sa mga panahon sa kara-
an, sumala sa mga kalihokan sa
yawa, kay siya mao ang magtu-
tukod sa tanan niini nga mga
butang; oo, ang magtutukod sa
pagbuno, ug ang mga buhat sa
kangitngit; oo, ug siya naggiya
kanila pinaagi sa liog uban sa
linino nga pisi, hangtud nga siya
makahigot kanila uban sa iyang
malig-on nga mga pisi sa ka-
hangturan.
23 Kay tan-awa, akong hini-

gugma nga mga kaigsoonan,
ako moingon nganha kaninyo
nga ang Ginoong Dios dili mag-
buhat diha sa kangitngit.
24 Dili siya maghimo og bisan

unsa gawas kon kini alang sa
kaayohan sa kalibutan; kay siya
anahigugma sa kalibutan, gani
siya mitugyan sa iyang kau-
galingon nga kinabuhi aron si-
ya makadani sa btanan nga mga
tawo ngadto kaniya. Busa, siya
walay gisugo nga sila dili mo-
ambit sa iyang kaluwasan.
25 Tan-awa, siya nga nagtuaw

ngadto kang bisan kinsa, nag-
ingon: Palayo gikan kanako?
Tan-awa, Ako moingon nganha
kaninyo, Ayaw; apan siya mii-
ngon: aDuol ngari kanako tanan
kamo nga mga lumulupyo sa
yuta, bpalit og gatas ug dugos,
walay bayad ug walay presyo.

26 Tan-awa, siya nagsugo ba
kang bisan kinsa nga sila mobi-
ya gikan sa mga tigumanan, o
gikan sa mga balay nga alam-
poan? Tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo, Wala.

27 Siya nagsugo ba kang bisan
kinsa nga sila dili moambit sa
iyang akaluwasan? Tan-awa ako
moingon nganha kaninyo, Wa-
la; apan siya bmihatag niini nga
walay bayad alang sa tanan nga
mga tawo; ug siya nagsugo sa
iyang mga katawhan nga sila
moawhag sa tanan nga mga ta-
wo sa cpaghinulsol.

28 Tan-awa, ang Ginoo nagsu-
go ba kang bisan kinsa nga sila
dili moambit sa iyang kaayo?
Tan-awa ako moingon nganha
kaninyo, Wala; apan ang ata-
nan nga mga tawo adunay ka-
higayunan ang usa sama ngad-
to sa uban, ug walay usa nga
gidid-an.

29 Siya nagsugo nga walay
mga apanapi sa mga pari; kay,
tan-awa, ang panapi sa mga pari
mao nga ang mga tawo mowali
ug mopahiluna sa ilang mga
kaugalingon ingon og usa ka

20e Morm. 9:7–8;
2 Ne. 9:28.

f Isa. 3:15;
2 Ne. 13:15.

21a gk Kasina.
22a gk Tinago nga mga

Kalihokan.

24a Juan 3:16.
b 3 Ne. 27:14–15.

25a Alma 5:33–35;
3 Ne. 9:13–14.

b Isa. 55:1–2.
27a gk Kaluwasan.

b Efe. 2:8;

2 Ne. 25:23.
c gk Hinulsol,

Paghinulsol.
28a Roma 2:11;

1 Ne. 17:33–35.
29a gk Panapi sa

mga Pari.
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kahayag ngadto sa kalibutan,
nga sila makaangkon og bahan-
di ug bpagdayeg sa kalibutan;
apan sila wala magtinguha sa
kaayohan sa Zion.
30 Tan-awa, ang Ginoo nagdili

niini nga mga butang; busa, ang
Ginoong Dios naghatag og usa
ka sugo nga ang tanan nga mga
tawo magbaton og gugma nga
putli kansang agugma nga putli
tiunay nga bgugma. Ug gawas
kon sila walay gugma nga putli
sila sama sa wala hiilhi. Busa,
kon sila adunay gugma nga put-
li sila dili motugot nga ang mga
mamumuo sa Zion mamatay.
31 Apan ang mga mamumuo

sa aZion maghago alang sa Zion;
kay kon sila maghago alang sa
bsalapi sila malaglag.

32 Ug usab, ang Ginoong Dios
amisugo nga ang mga tawo dili
magbuno, nga sila dili mama-
kak; nga sila dili mangawat;
nga sila dili mosangpit sa nga-
lan sa Ginoo nga ilang Dios sa
bwalay kapuslanan; nga sila dili
masina; nga sila dili magbaton
og dautan nga tuyo; nga sila dili
magbingkil-bingkil sa usag usa;
nga sila dili magbuhat ug ma-
law-ay nga mga buhat; ug nga
sila dili magbuhat sa bisan hain
niini nga mga butang; kay kinsa
kadto nga magbuhat kanila ma-
laglag.
33 Kay walay ingon niini nga

kadautan nga nagagikan sa Gi-

noo; kay siya nagbuhat niana
nga maayo taliwala sa mga ka-
tawhan; ug siya wala magbuhat
sa bisan unsa gawas nga kini
yano ngadto sa mga katawhan;
ug siya nagdapit kanilang ta-
nan sa pagduol ngadto kaniya
ug sa pag-ambit sa iyang kaayo;
ug siya wala amaglimud kang
bisan kinsa nga moduol ngadto
kaniya, itum ug puti, ulipon ug
gawasnon, lalaki ug babaye; ug
siya naghinumdom sa mga blu-
og; ug ang ctanan managsama
ngadto sa Dios, Judeo ug Hentil.

KAPITULO 27

Kangitngit ug hingpit nga pagbiya
sa kamatuoran ang motabon sa ti-
buok yuta sa katapusan nga mga
adlaw—Ang Basahon ni Mormon
motungha—Tulo ka mga saksi ang
magpamatuod sa basahon—Ang
maalamon nga tawo moingon nga
siya dili makabasa sa basahon nga
sinilyohan—Ang Ginoo mobuhat
og usa ka kahibulongan nga buhat
ug usa ka katingalahan — Itandi
sa Isaias 29. Mga 559–545 b.c.

Apan, tan-awa, sa akatapusan
nga mga adlaw, o sa mga ad-
law sa mga Hentil — oo, tan-
awa ang tanan nga mga nasud
sa mga Hentil ug sa mga Judeo
usab, sila nga moanhi dinhi nii-
ni nga yuta ug kadto kinsa anaa
sa uban nga mga yuta, oo, bisan

29b D&P 121:34–37.
30a Moro. 7:47–48.

gk Gugma nga putli.
b gk Gugma nga putli.

31a gk Zion.
b Jacob 2:17–19;

D&P 11:7; 38:39.
32a gk Sugo sa

Dios, Mga.
b gk Pasipala.

33a Buh. 10:9–35,
44–45.

b Alma 26:37.
c Roma 2:11;

1 Ne. 17:35.
27 1a gk Katapusang

mga Adlaw, Ulahing
mga Adlaw.
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diha sa tanan nga mga kayutaan
sa kalibutan, tan-awa, sila ma-
hubog sa pagkadautan ug sa
tanan nga matang sa pagkasa-
lawayon—
2 Ug sa panahon nga moabut

kana nga adlaw sila pagadua-
won sa Ginoo sa mga Panon,
uban sa dugdog ug uban sa li-
nog, ug uban sa dako nga kasa-
ba, ug uban sa unos, ug uban sa
bagyo, ug uban sa anagdilaab
nga kalayo nga molamoy.
3 Ug ang tanan nga mga ana-

sud nga bnakig-away batok sa
Zion, ug nga nakapaguol ka-
niya, mahimo nga ingon sa usa
ka damgo sa usa ka panan-
awon sa kagabhion; oo, kini
maingon ngadto kanila, bisan
ingon ngadto sa usa ka gutom
nga tawo nga nagdamgo, ug
tan-awa siya mikaon apan siya
nahigmata ug ang iyang kalag
walay sulod; o maingon ngad-
to sa usa ka uhaw nga tawo nga
nagdamgo, ug tan-awa siya mi-
inom apan siya nahigmata ug
tan-awa siya nagluya, ug ang
iyang kalag adunay gana; oo, bi-
san ang pundok sa mga kataw-
han sa tanan nga mga nasud
mahimo nga nakig-away batok
sa Bukid sa Zion.
4 Kay tan-awa, tanan kamo

nga nagbuhat og kadautan, hu-
nong sa inyong kaugalingon ug
katingala, kay kamo mosinggit,
ug mominatay; oo, kamo mahu-

bog apan dili uban sa alak, ka-
mo magsusapinday apan dili tu-
ngod sa maisug nga ilimnon.

5 Kay tan-awa, ang Ginoo nag-
bu-bu nganha kaninyo sa espi-
ritu sa lawom nga pagkatulog.
Kay tan-awa, kamo mipiyong
sa inyong mga mata, ug kamo
misalikway sa mga propeta; ug
ang inyong mga magmaman-
do, ug ang mga manalagna siya
milubong tungod sa inyong ka-
dautan.

6 Ug mahinabo nga ang Gino-
ong Dios modala nganha aka-
ninyo sa mga pulong sa usa ka
bbasahon, ug sila mao ang mga
pulong kanila nga nahikatulog.

7 Ug tan-awa ang basahon
apagasilyohan; ug diha sa basa-
hon mao ang usa ka bpagpada-
yag gikan sa Dios, gikan sa si-
nugdanan sa kalibutan ngadto
sa ckatapusan niini.
8 Busa, tungod sa mga butang

nga agisilyohan, ang mga bu-
tang nga gisilyohan bdili ihatag
sa adlaw sa mga pagkadautan
ug mga pagkasalawayon sa mga
katawhan. Busa ang basahon
itago gikan kanila.

9 Apan ang basahon itugyan
ngadto sa usa ka atawo, ug si-
ya ang mohatud sa mga pulong
sa basahon, nga mao ang mga
pulong niadto nga nahikatulog
diha sa abug, ug siya ang mo-
hatag niini nga mga pulong
ngadto sa blain;

2a Isa. 24:6; 66:15–16;
Jacob 6:3; 3 Ne. 25:1.

3a Isa. 29:7–8.
b 1 Ne. 22:14.

6a Jarom 1:2;
Morm. 5:12–13.

b 2 Ne. 26:16–17; 29:12.
gk Basahon ni
Mormon.

7a Isa. 29:11–12;
Ether 3:25–27; 4:4–7.

b Mosiah 8:19.

c Ether 13:1–12.
8a Ether 5:1.

b 3 Ne. 26:9–12;
Ether 4:5–6.

9a D&P 17:5–6.
b JS—K 1:64–65.
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10 Apan ang mga pulong nga
gisilyohan siya dili motugyan,
ni siya motugyan sa basahon.
Kay ang basahon pagasilyohan
pinaagi sa gahum sa Dios, ug
ang pagpadayag nga gisilyo-
han pagatagoan diha sa basa-
hon hangtud sa kaugalingon
nga tukma nga panahon sa Gi-
noo, nga sila motungha; kay
tan-awa, sila magpadayag sa
tanan nga mga butang gikan sa
katukuran sa kalibutan hang-
tud sa katapusan niini.
11 Ug ang adlaw moabut nga

ang mga pulong sa basahon nga
gisilyohan pagabasahon diha
sa ibabaw sa atup sa mga kaba-
layan; ug sila basahon pinaagi
sa gahum ni Kristo; ug ang ta-
nan nga mga butang aipadayag
ngadto sa mga katawhan bisan
hain taliwala sa mga kataw-
han, nga bisan kanus-a mahi-
mo ngadto sa katapusan sa yuta.
12 Busa, niana nga adlaw nga

ang basahon itugyan ngadto
niana nga tawo kang kinsa ako
namulong, ang basahon paga-
tagoan gikan sa mga mata sa
kalibutan, nga walay lain nga
mga mata nga makakita niini
gawas niining atulo ka mga bsak-
si nga makakita niini, pinaagi
sa gahum sa Dios, gawas ka-
niya kang kinsa ang basahon
itugyan; ug sila magpamatuod
sa kamatuoran sa basahon ug
sa mga butang nga anaa niini.
13 Ug walay lain nga makakita

niini, gawas sa pipila sumala sa
kabubut-on sa Dios, sa pagpa-
matuod sa iyang pulong ngadto
sa mga katawhan; kay ang Gi-
noong Dios nag-ingon nga ang
mga pulong sa matinud-anon
kinahanglan mamulong ingon
nga kini agikan sa patay.
14 Busa, ang Ginoong Dios

magpadayon sa pagpatungha
sa mga pulong sa basahon; ug
diha sa mga ba-ba sa ingon ka
daghan nga mga saksi nga iyang
nakita nga maayo siya motukod
sa iyang pulong; ug alaot ngad-
to kaniya nga amosalikway sa
pulong sa Dios!

15 Apan tan-awa, kini mahina-
bo nga ang Ginoong Dios moi-
ngon ngadto kaniya kang kinsa
siya motugyan sa basahon: Da-
wata kini nga mga pulong nga
wala silyohi ug itugyan sila
ngadto sa lain, nga siya mopa-
kita kanila ngadto sa maala-
mon, mag-ingon: aBasaha kini,
ako mohangyo kanimo. Ug ang
maalamon moingon: Dad-a din-
hi ang basahon, ug ako mobasa
kanila.

16 Ug karon, tungod sa himaya
sa kalibutan ug aron amaka-
angkon og bahandi nga sila
moingon niini, ug dili alang sa
himaya sa Dios.

17 Ug ang tawo moingon: Ako
dili makadala sa basahon kay
kini gisilyohan.

18 Unya ang maalamon moi-
ngon: Dili ako makabasa niana.

11a Luc. 12:3; Morm. 5:8;
D&P 121:26–31.

12a 2 Ne. 11:3;
Ether 5:2–4;
D&P 5:11, 15; 17:1.

b Deut. 19:15.
13a 2 Ne. 3:19–20;

33:13–15;
Moro. 10:27.

14a 2 Ne. 28:29–30;

Ether 4:8.
15a Isa. 29:11–12;

JS—K 1:65.
16a gk Panapi sa

mga Pari.
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19 Busa mahinabo, nga ang
Ginoong Dios motugyan pag-
usab sa basahon ug ang mga
pulong niana ngadto kaniya
nga dili maalamon; ug ang tawo
nga dili maalamon moingon:
Ako dili maalamon.
20 Unya ang Ginoong Dios

moingon ngadto kaniya: Ang
maalamon dili mobasa kani-
la, kay sila nagsalikway kanila,
ug Ako makahimo pagbuhat sa
akong kaugalingon nga buhat;
busa ikaw mobasa sa mga pu-
long diin Ako mohatag kanimo.
21 Ayaw og ahilabti ang mga

butang nga gisilyohan, kay Ako
mopagula kanila sa akong kau-
galingon nga panahon; kay Ako
mopakita ngadto sa mga kataw-
han nga Ako makahimo sa pag-
buhat sa akong kaugalingon nga
buhaton.
22 Busa, kon ikaw nakabasa sa

mga pulong diin Ako misugo
kanimo, ug nakakuha sa mga
asaksi diin Ako misaad nganha
kanimo, niana ikaw mosilyo sa
basahon pag-usab, ug motago
niini ngari kanako, nga Ako un-
ta mopatunhay sa mga pulong
nga ikaw wala pa makabasa,
hangtud nga Ako makakita diha
sa akong kaugalingon nga kaa-
lam sa pagpadayag sa tanan nga
mga butang ngadto sa mga ka-
tawhan.
23 Kay tan-awa, Ako mao ang

Dios; ug Ako mao ang usa ka

Dios sa mga amilagro; ug Ako
mopakita ngadto sa kalibutan
nga Ako bsama sa kagahapon,
sa karon, ug sa kahangturan; ug
Ako dili mobuhat taliwala sa
mga katawhan gawas kini csu-
mala sa ilang hugot nga pag-
tuo.

24 Ug mahinabo pag-usab nga
ang Ginoo moingon ngadto ka-
niya nga mobasa sa mga pulong
nga itugyan kaniya:

25 aTungod kay kini nga mga
katawhan mipaduol ngari ka-
nako pinaagi sa ilang ba-ba, ug
pinaagi sa ilang mga ngabil
bnagtahud kanako, apan nagpa-
hilayo sa ilang mga kasingka-
sing gikan kanako, ug ang ilang
kahadlok kanako gitudlo pinaa-
gi sa mga clagda sa mga tawo—
26 Busa, Ako mopadayon sa

pagbuhat og akahibulongan nga
buhat taliwala niini nga mga
katawhan, oo, usa ka bkahibu-
longan nga buhat ug usa ka ka-
tingalahan, kay ang kaalam sa
ilang mga maalamon ug maki-
naadmanon mahanaw, ug ang
salabutan sa ilang mga mabi-
nantayon pagatagoan.

27 Ug aalaot ngadto kanila nga
nagtinguha pag-ayo sa pagtago
sa ilang pagpakigtambag gikan
sa Ginoo! Ug ang ilang mga bu-
hat anaa sa kangitngit; ug sila
moingon: Kinsa ang nakakita
kanamo, ug kinsa ang nakaila
kanamo? Ug sila moingon usab:

21a Ether 5:1.
22a gk Saksi sa

Basahon ni
Mormon, Mga.

23a gk Milagro.
b Heb. 13:8.

c Heb. 11;
Ether 12:7–22.

25a Isa. 29:13.
b Mat. 15:8.
c 2 Ne. 28:31.

26a 1 Ne. 22:8;

2 Ne. 29:1–2.
gk Pagpahiuli
sa Ebanghelyo.

b Isa. 29:14;
2 Ne. 25:17.

27a Isa. 29:15.
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Sa pagkatinuod, ang inyong
pagtuis sa mga butang pagaisi-
pon ingon og yuta sa bmamu-
muhat og kolon. Apan tan-awa,
Ako mopakita ngadto kanila,
miingon ang Ginoo sa mga Pa-
non, nga Ako nasayud sa tanan
nila nga mga buhat. Kay moi-
ngon ba ang buhat ngadto sa
nagbuhat niini, siya wala mag-
himo kanako? O ang butang nga
giumol moingon ba sa nag-umol
niini, siya walay salabutan?
28 Apan tan-awa, miingon ang

Ginoo sa mga Panon: Ako mo-
pakita ngadto sa mga kataw-
han nga gani kini sa mubo pa
nga panahon ug ang Libano
mahimo nga usa ka mabunga-
hon nga umahan; ug ang mabu-
ngahon nga umahan pagaisipon
nga ingon og usa ka lasang.
29 aUg niana nga adlaw ang

bungol makadungog sa mga pu-
long sa basahon, ug ang mga
mata sa buta makakita gikan sa
kangiub ug gikan sa kangitngit.
30 Ug ang mga amaaghup usab

molambo, ug ang ilang bhingpit
nga kalipay maanaa sa Ginoo,
ug ang mga kabus diha sa mga
tawo maglipay nganha sa Usa
nga Balaan sa Israel.
31 Kay sa pagkatinuod ingon

nga ang Ginoo buhi sila makaki-
ta nga ang usa ka amakalilisang
pagadad-on ngadto sa pagkaha-
naw, ug ang mabiay-biayon ma-
ugdaw, ug ang tanan nga nag-
bantay sa kadautan ipahimulag;

32 Ug sila nga naghimo sa usa
ka tawo nga asad-an tungod sa
usa ka pulong, ug nagbutang
og laang alang kaniya nga nag-
badlong diha sa bganghaan, ug
cmisalikway sa makiangayon
alang sa usa ka butang nga wa-
lay hinungdan.

33 Busa, sa ingon miingon
ang Ginoo, kinsa nagtubos kang
Abraham, mahitungod sa balay
ni Jacob: Si Jacob dili sa karon
maulaw, ni ang iyang nawong
karon maluspad.

34 Apan kon siya amakakita sa
iyang mga anak, ang buhat sa
akong mga kamot, sa taliwala
kaniya, sila mosantos sa akong
ngalan, ug mosantos sa Usa nga
Balaan ni Jacob, ug motahud sa
Dios sa Israel.

35 Sila usab nga anasayop diha
sa espiritu moabut sa pagka-
sabut, ug sila nga nagbagulbol
bmakakat-on sa doktrina.

KAPITULO 28

Daghan nga mini nga mga simba-
han ang pagatukuron sa katapusan
nga mga adlaw—Sila motudlo og
mga sayop, kawang, ug binuang
nga mga doktrina—Ang hingpit
nga pagbiya sa kamatuoran modag-
sang tungod sa mini nga mga mag-
tutudlo—Ang yawa maghimo og
kayugot diha sa mga kasingkasing
sa mga tawo—Siya motudlo sa ta-
nan nga matang sa sayop nga mga
doktrina. Mga 559–545 b.c.

27b Jer. 18:6.
29a Isa. 29:18.
30a gk Maaghup,

Pagkamaaghup.
b D&P 101:36.

31a Isa. 29:20.
32a Luc. 11:54.

b Amos 5:10.
c 2 Ne. 28:16.

34a Isa. 29:23–24.

35a 2 Ne. 28:14;
D&P 33:4.

b Dan. 12:4.
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Ug karon, tan-awa, akong
mga kaigsoonan, ako namu-
long nganha kaninyo, sumala
sa pagdasig sa Espiritu kana-
ko; busa, ako nasayud nga sila
kinahanglan gayud nga mahi-
nabo.

2 Ug ang mga butang nga ma-
hisulat gikan sa abasahon ma-
himo nga mahinungdanon og
bbili ngadto sa mga katawhan,
ug labi na ngadto sa atong mga
binhi, nga mao ang salin sa ba-
lay ni Israel.
3 Kay kini mahinabo niana nga

adlaw nga ang mga asimbahan
nga gitukod, ug dili ngadto sa
Ginoo, kon ang usa moingon
ngadto sa uban: Tan-awa, ako,
ako mao ang sa Ginoo; ug ang
uban moingon: Ako, ako mao
ang sa Ginoo; ug sa ingon ang
matag usa mamulong nga na-
katukod og mga simbahan, ug
dili ngadto sa Ginoo—
4 Ug sila makiglalis sa usag

usa; ug ang ilang mga pari ma-
kiglalis sa usag usa, ug sila mo-
tudlo uban sa ilang akinaadman,
ug molimud sa Espiritu Santo,
nga mao ang naghatag sa pinu-
longan.
5 Ug sila amolimud sa bgahum

sa Dios, ang Usa nga Balaan sa
Israel; ug sila moingon ngadto
sa mga katawhan: Patalinghug
ngari kanamo, ug paminaw ka-
mo sa among lagda; kay tan-

awa cwalay Dios karon, kay
ang Ginoo ug ang Manunubos
nakahimo na sa iyang buhat,
ug siya mihatag sa iyang ga-
hum ngadto sa mga tawo;

6 Tan-awa, patalinghug ka-
mo ngari sa akong lagda; kon
sila mosulti nga adunay mila-
gro nga gihimo pinaagi sa ka-
mot sa Ginoo, ayaw kini tu-
hoi; kay karong adlawa siya
dili usa ka Dios sa mga amilagro;
siya nakahimo na sa iyang
buhat.

7 Oo, ug daghan ang moingon:
aKaon, inom, ug paglipay, kay
ugma kita mamatay; ug kini
maayo alang kanato.

8 Ug usab adunay daghan nga
moingon: Kaon, inom, ug pag-
lipay; bisan pa niana, kahadlo-
ki ang Dios—siya amohatag og
kaangayan diha sa pagbuhat
og usa ka gamay nga sala; oo,
bpamakak og gamay, pagpahi-
mulos sa usa tungod sa iyang
mga pulong, pagkalot og cga-
hong alang sa imong silingan;
walay dautan niini; ug buhata
kining tanan, kay ugma kita
mamatay; ug kon kini mao nga
kita adunay sayop, ang Dios
molatigo kanato uban sa pipila
ka mga latos, ug sa katapusan
kita maluwas diha sa ginghari-
an sa Dios.

9 Oo, ug adunay daghan nga
motudlo subay niini nga paagi,

28 2a gk Basahon
ni Mormon.

b 1 Ne. 13:34–42; 22:9;
3 Ne. 21:6.

3a 1 Cor. 1:10–13;
1 Ne. 22:23;
4 Ne. 1:25–29;

Morm. 8:28, 32–38.
4a 2 Ne. 9:28.
5a 2 Ne. 26:20.

b 2 Tim. 3:5.
c Alma 30:28.

6a Morm. 8:26; 9:15–26.
7a 1 Cor. 15:32;

Alma 30:17–18.
8a Morm. 8:31.

b D&P 10:25;
Moises 4:4.
gk Pamakak.

c Prov. 26:27;
1 Ne. 14:3.
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sayop ug kawang ug abinuang
nga mga bdoktrina, ug mang-
hambog diha sa ilang mga
kasingkasing, ug maningka-
mot sa pagtago sa ilang mga
p a g p a k i g t a m b a g g i k a n s a
Ginoo; ug ang ilang mga buhat
anaa sa kangitngit.
10 Ug ang adugo sa mga san-

tos mosudya gikan sa yuta ba-
tok kanila.
11 Oo, tanan sila nasaag sa

aagianan; sila nahimo nga mga
bdautan.

12 Tungod sa agarbo, ug tu-
ngod sa mini nga mga magtu-
tudlo, ug mga sayop nga dok-
trina, ang ilang mga simbahan
nahimo nga mga dautan, ug
ang ilang mga simbahan giba-
yaw; tungod sa garbo sila nag-
mahambugon.
13 Sila ananulis sa mga bkabus

tungod sa ilang maanindot nga
mga santuwaryo; sila nanulis
sa mga kabus tungod sa ilang
mga maanindot nga mga sa-
put; ug sila nanggukod sa mga
maaghup ug sa mga timawa sa
kasingkasing, tungod sa ilang
cgarbo sila nagmahambugon.
14 Sila anagpatikig sa ilang

mga liog ug nagpataas sa ilang
mga ulo; oo, ug tungod sa gar-
bo, ug mga pagkadautan, ug
mga pagkasalawayon, ug ma-
law-ay nga mga buhat, silang
tanan bnahisalaag gawas niini

nga pipila, kinsa mao ang mga
mapainubsanon nga mga sumu-
sunod ni Kristo; bisan pa niana,
sila nadala, nga sa daghan nga
mga higayon sila nasayop tu-
ngod kay sila gitudloan pinaa-
gi sa mga lagda sa mga tawo.

15 O ang mga amaalamon, ug
ang mga makinaadmanon, ug
ang mga adunahan, nga nag-
mahambugon diha sa bgarbo sa
ilang mga kasingkasing, ug kad-
tong tanan kinsa nagsangyaw
og sayop nga mga doktrina, ug
kadtong tanan nga nagbuhat
og malaw-ay nga mga buhat,
ug nagtuis sa matarung nga pa-
agi sa Ginoo, calaot, alaot, alaot
ngadto kanila, miingon ang Gi-
noong Dios nga Labing Maka-
gagahum, kay sila ihulog ngad-
to sa impyerno!

16 Alaot ngadto kanila nga
anagsalikway sa mga matarung
alang sa usa ka butang nga wa-
lay hinungdan ug nagbiay-biay
batok niana nga maayo, ug mo-
ingon nga kini walay bili! Kay
ang adlaw moabut nga ang Gi-
noong Dios mokalit pagduaw
sa mga lumulupyo sa yuta; ug
niana nga adlaw nga sila bhing-
pit na sa kahinog sa kadautan
sila mamatay.

17 Apan tan-awa, kon ang mga
lumulupyo sa yuta maghinul-
sol sa ilang mga pagkadautan
ug mga pagkasalawayon sila

9a Ezeq. 13:3;
Hel. 13:29.

b Mat. 15:9.
10a Pin. 6:9–11;

2 Ne. 26:3;
Morm. 8:27;
Ether 8:22–24;
D&P 87:7.

11a Hel. 6:31.
b Morm. 8:28–41;

D&P 33:4.
12a Prov. 28:25.
13a Ezeq. 34:8.

b Hel. 4:12.
c Alma 5:53.

14a Prov. 21:4.

b Isa. 53:6.
15a Prov. 3:5–7.

b gk Garbo.
c 3 Ne. 29:5.

16a Isa. 29:21.
b Ether 2:9–10.
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dili pagalaglagon, miingon ang
Ginoo sa mga Panon.
18 Apan tan-awa, kanang gam-

hanan ug salawayon nga sim-
bahan, ang adautan og dungog
sa tanan nga yuta, kinahanglan
bmahugno ngadto sa yuta, ug
kinahanglan gayud nga dako
ang pagkahugno niini.
19 Kay ang gingharian sa

yawa kinahanglan gayud nga
amauyog, ug sila diin nahisa-
kop ngadto niini kinahanglan
nga makutaw ngadto sa paghi-
nulsol, o ang byawa mogapos
kanila uban sa iyang walay ka-
tapusan nga mga ckadena, ug
sila makutaw ngadto sa kasu-
ko, ug malaglag;
20 Kay tan-awa, niana nga ad-

law siya mohimo og akayugot
sa mga kasingkasing sa mga
katawhan, ug mokutaw kanila
ngadto sa kasuko batok niana
nga maayo.
21 Ug ang uban siya amohu-

pay, ug mopakatulog kanila
ngadto sa kalibutanon nga ka-
siguroan, nga sila moingon:
Ang tanan maayo sa Zion; oo,
ang Zion mouswag, ang tanan
maayo—ug sa ingon ang byawa
motikas sa ilang mga kalag, ug
modala kanila nga mabinanta-
yon paingon sa impyerno.
22 Ug tan-awa, ang uban siya

moulog-ulog, ug mosulti kani-
la nga walay aimpyerno; ug si-
ya moingon ngadto kanila: Ako

dili yawa, kay walay yawa —
ug sa ingon siya mohunghong
sa ilang mga dunggan, hang-
tud siya mogunit kanila uban
sa iyang makalilisang nga mga
bkadena, gikan diin walay ka-
lingkawasan.

23 Oo, sila gigunitan uban sa
kamatayon, ug sa impyerno; ug
ang kamatayon, ug ang impyer-
no, ug ang yawa, ug ang tanan
nga nadakpan dinha kinahang-
lan gayud nga mobarug sa atu-
bangan sa trono sa Dios, ug
apagahukman sumala sa ilang
mga buhat, gikan niini sila ki-
nahanglan gayud nga moadto
sa dapit nga giamdam alang
kanila, gani usa ka blim-aw sa
kalayo ug asupre, nga mao ang
walay katapusan nga kahasol.

24 Busa, alaot ngadto kani-
ya nga nagpakahamugaway sa
Zion!

25 Alaot ngadto kaniya nga
nagsinggit: Ang tanan maayo!

26 Oo, alaot ngadto kaniya nga
amipatalinghug sa mga lagda
sa mga katawhan, ug milimud
sa gahum sa Dios, ug sa gasa sa
Espiritu Santo!

27 Oo, alaot ngadto kaniya nga
miingon: Kami nakadawat, ug
kami wala na amagkinahanglan
og dugang pa!

28 Ug sa katapusan, alaot
ngadto kanila nga nagkurog, ug
anasuko tungod sa kamatuoran
sa Dios! Kay tan-awa, siya nga

18a Pin. 19:2.
b 1 Ne. 14:3, 17.

19a 1 Ne. 22:23.
b Alma 34:35.
c Alma 12:11.

20a D&P 10:20–27.

21a Morm. 8:31.
b 2 Ne. 9:39.

22a gk Impyerno.
b Alma 36:18.

23a gk Jesukristo—Mag-
huhukom; Paghukom,

Ang Katapusan nga.
b 2 Ne. 9:16, 19, 26.

26a 2 Ne. 9:29.
27a Alma 12:10–11.
28a 2 Ne. 9:40; 33:5.

gk Pagsukol.
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natukod diha sa bbato modawat
niini uban ang kalipay; ug siya
nga natukod diha sa usa ka ba-
lason nga tukuranan mokurog
basin pa unya og siya mahulog.
29 Alaot ngadto kaniya nga

moingon: Kami nakadawat sa
pulong sa Dios, ug kami awala
na bmagkinahanglan og dugang
pa nga pulong sa Dios, kay ka-
mi adunay igo na!

30 Kay tan-awa, sa ingon mii-
ngon ang Ginoong Dios: Ako
mopadayag ngadto sa mga
katawhan og apagtulun-an hu-
man sa usa ka pagtulun-an,
lagda human sa usa ka lagda,
diyutay dinhi ug diyutay did-
to; ug bulahan kadto kinsa mo-
patalinghug ngari sa akong mga
lagda, ug maminaw ngari sa
akong mga tambag, kay sila ma-
kakat-on og bkaalam; kay ngad-
to kaniya nga cmodawat Ako
mohatag og ddugang pa; ug gi-
kan kanila nga moingon, Kami
adunay igo na, gikan kanila pa-
gabawion gani bisan kana nga
anaa na kanila.
31 Tinunglo siya nga nagbu-

tang sa iyang apagsalig sa tawo,
o naghimo sa tawo nga iyang
gahum, o mopatalinghug ngad-
to sa mga lagda sa mga tawo,
gawas kon ang ilang mga lagda
gihatag pinaagi sa gahum sa Es-
piritu Santo.
32 aAlaot ngadto sa mga Hen-

til, miingon ang Ginoong Dios
sa mga Panon! Kay bisan pa
kon Ako molugway sa akong
bukton ngadto kanila adlaw-
adlaw, sila molimud kanako; bi-
san pa niana, Ako magmaloloy-
on ngadto kanila, miingon ang
Ginoong Dios, kon sila maghi-
nulsol ug moduol ngari kanako;
kay ang akong bbukton gilugway
sa tibuok adlaw, miingon ang
Ginoong Dios sa mga Panon.

KAPITULO 29

Daghan nga mga Hentil ang mosa-
likway sa Basahon ni Mormon—
Sila moingon, Kami wala na mag-
kinahanglan og lain nga Biblia—
Ang Ginoo namulong ngadto sa
daghan nga mga nasud—Siya mo-
hukom sa kalibutan gikan sa mga
basahon nga pagasulaton. Mga
559–545 b.c.

Apan tan-awa, adunay dag-
han—niana nga adlaw sa diha
nga Ako magsugod paghimo
og usa ka akahibulongan nga
buhat taliwala kanila, nga Ako
unta mahinumdom sa akong
mga bpakigsaad diin Ako mihi-
mo ngadto sa mga katawhan,
nga Ako unta mopahiluna sa
akong kamot pag-usab sa cika-
duha nga higayon sa pagbawi
sa akong mga katawhan, nga
mga sakop sa balay ni Israel;

28b Mat. 7:24–27.
gk Lig-on nga
Sukaranan.

29a 2 Ne. 29:3–10.
b 2 Ne. 27:14;

Ether 4:8.
30a Isa. 28:9–13;

D&P 98:12.

b gk Kaalam.
c Luc. 8:18.
d Alma 12:10;

D&P 50:24.
31a D&P 1:19–20.
32a 1 Ne. 14:6.

b Jacob 5:47; 6:4.
29 1a 2 Ne. 27:26.

gk Pagpahiuli sa
Ebanghelyo.

b gk Pakigsaad sama
kang Abraham.

c 2 Ne. 6:14; 21:11–12;
25:17.
gk Israel—Ang
pagpundok sa Israel.
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2 Ug usab, nga Ako unta ma-
hinumdom sa mga saad diin
Ako mihimo nganha kanimo,
Nephi, ug usab ngadto sa imong
amahan, nga Ako mahinum-
dom sa imong binhi; ug nga
ang mga a pulong sa imong
binhi mogula sa akong ba-ba
ngadto sa imong binhi; ug ang
akong mga pulong bmotuhop
ngadto sa mga lumulupyo sa
yuta, alang sa usa ka csumba-
nan ngadto sa akong mga ka-
tawhan, nga mga sakop sa ba-
lay ni Israel;
3 Ug tungod kay ang akong

mga pulong motuhop—daghan
sa mga Hentil ang moingon:
aBiblia! Biblia! Kami adunay
Biblia, ug dili mahimo nga adu-
na pay lain nga Biblia.
4 Apan sa ingon miingon ang

Ginoong Dios: O mga buang, si-
la makapanag-iya og usa ka Bib-
lia; ug kini magagikan sa mga
aJudeo, ang akong karaan nga
sinaaran nga mga katawhan. Ug
unsa nga pasalamat ang ilang
ihatag sa mga bJudeo alang sa
cBiblia nga ilang nadawat gikan
kanila? Oo, unsa ang buot ipa-
sabut sa mga Hentil? Sila na-
kahinumdom ba sa mga pag-
antus, ug mga kabudlay, ug
mga kasakit sa mga Judeo, ug
sa ilang kakugi ngari kanako,
sa pagdala sa kaluwasan ngad-
to sa mga Hentil?

5 O kamo nga mga Hentil,
kamo nahinumdom ba sa mga
Judeo, ang akong karaan nga
sinaaran nga mga katawhan?
Wala; apan kamo nagtunglo
kanila, ug anagdumot kanila,
ug wala maningkamot sa pag-
bawi kanila. Apan tan-awa, Ako
mobalos sa tanan niini nga mga
butang diha sa inyong kaugali-
ngon nga mga ulo; kay Ako ang
Ginoo wala makalimot sa akong
mga katawhan.

6 Kamo mga buang, nga moi-
ngon: aBiblia, kami adunay Bib-
lia, ug kami wala na magki-
nahanglan og lain nga Biblia.
Nakakuha ba kamo og usa ka
Biblia gawas kon kini gikan sa
mga Judeo?

7 Wala ba kamo masayud nga
adunay labaw pa kay sa usa ka
nasud? Wala ba kamo masayud
nga Ako, ang Ginoo nga inyong
Dios, anaglalang sa tanan nga
mga tawo, ug nga Ako nahi-
numdom niadto kinsa anaa di-
ha sa mga bpulo sa dagat; ug
nga Ako ang nagmando sa iba-
baw sa mga langit ug sa ubos sa
yuta; ug Ako modala sa akong
pulong ngadto sa mga kataw-
han, oo, bisan diha sa tanan nga
mga nasud sa yuta?

8 Busa magbagulbol ba kamo,
tungod kay kamo makadawat
og dugang pa sa akong pulong?
Wala ba kamo mahibalo nga

2a 2 Ne. 3:18–21.
b Isa. 5:26;

2 Ne. 15:26;
Moro. 10:28.

c 1 Ne. 21:22.
gk Bandila.

3a 1 Ne. 13:23–25.
gk Biblia; Basahon
ni Mormon.

4a D&P 3:16.
b gk Judeo, Mga.
c gk Juda—Ang

sungkod ni Juda.
5a 3 Ne. 29:8.
6a 1 Ne. 13:38.
7a gk Nilalang,

Paglalang.
b 1 Ne. 22:4.
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ang pagpamatuod sa aduha ka
nasud mao ang bsaksi nganha
kaninyo nga Ako ang Dios, nga
Ako mahinumdom sa usa ka
nasud sama ngadto sa lain? Bu-
sa, Ako mamulong sa sama nga
mga pulong ngadto sa usa ka
nasud sama ngadto sa lain. Ug
kon ang duha ka mga cnasud
magkahiusa sa pagpamatuod
ang duha ka mga nasud mag-
kahiusa usab.
9 Ug Ako mibuhat niini aron

Ako unta makapamatuod ngad-
to sa kadaghanan nga Ako amao
kagahapon, karon, ug sa ka-
hangturan; ug nga Ako mamu-
long sa akong mga pulong su-
mala sa akong kaugalingon nga
kahimuot. Ug tungod kay Ako
nakapamulong og usa ka bpu-
long kamo dili magdahum nga
Ako dili na mosulti og lain; kay
ang akong buhat wala pa mata-
pos; ni kini hangtud sa katapu-
san sa tawo, ni gikan niana nga
panahon ug sa kahangturan.
10 Busa, tungod kay kamo

adunay usa ka Biblia kamo dili
magdahum nga kini naglang-
kob na sa tanan kong mga apu-
long; ni kamo magdahum nga
Ako wala na magsugo og du-
gang nga ipasulat.
11 Kay Ako nagsugo sa atanan

nga mga tawo, sa silangan ug

sa kasadpan, ug sa amihanan,
ug sa habagatan, ug sa mga pu-
lo sa dagat, nga sila bmosulat sa
mga pulong diin Ako mamu-
long ngadto kanila; kay gikan
sa mga cbasahon nga ipasulat
Ako dmohukom sa kalibutan,
matag tawo sumala sa ilang
mga buhat, sumala niana nga
nahisulat.

12 Kay tan-awa, Ako mamu-
long ngadto sa mga aJudeo ug
sila mosulat niini; ug Ako usab
mamulong ngadto sa mga Ne-
phite ug sila bmosulat niini; ug
Ako usab mamulong ngadto sa
uban nga mga tribo sa balay ni
Israel, nga Ako midala sa layo,
ug sila mosulat niini; ug Ako
usab mamulong ngadto sa cta-
nan nga mga nasud sa yuta ug
sila mosulat niini.

13 Ug mahinabo nga ang mga
aJudeo makabaton sa mga pu-
long sa mga Nephite, ug ang
mga Nephite makabaton sa mga
pulong sa mga Judeo; ug ang
mga Nephite ug ang mga Judeo
makabaton sa mga pulong sa
bnawala nga mga tribo sa Israel;
ug ang nawala nga mga tribo sa
Israel makabaton sa mga pu-
long sa mga Nephite ug sa mga
Judeo.

14 Ug mahinabo nga ang
akong mga katawhan, nga mga

8a Ezeq. 37:15–20;
1 Ne. 13:38–41;
2 Ne. 3:12.

b Mat. 18:16.
gk Saksi.

c Os. 1:11.
9a Heb. 13:8.

b gk Pagpadayag.
10a gk Kasulatan, Mga—

Mga kasulatan nga

gitagna nga moabut.
11a Alma 29:8.

b 2 Tim. 3:16.
c gk Basahon

sa Kinabuhi.
d 2 Ne. 25:22;

33:11, 14–15.
gk Paghukom, Ang
Katapusan nga.

12a 1 Ne. 13:23–29.

b 1 Ne. 13:38–42;
2 Ne. 26:17.

c 2 Ne. 26:33.
13a Morm. 5:12–14.

b gk Israel—
Ang napulo nga
nawala nga mga
tribo sa Israel.
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sakop sa abalay ni Israel, paga-
pundukon pauli ngadto sa mga
yuta nga ilang gipanag-iya; ug
ang akong pulong usab paga-
pundukon ngadto sa busa. Ug
Ako mopakita ngadto kanila
niana nga away batok sa akong
pulong ug batok sa akong mga
katawhan, kinsa mga sakop sa
cbalay ni Israel, nga Ako mao
ang Dios, ug nga Ako dmipa-
kigsaad uban kang Abraham
nga Ako mohinumdom sa iyang
ebinhi sa fkahangturan.

KAPITULO 30

Nakabig nga mga Hentil pagaiphon
uban sa mga katawhan sa pakigsaad
—Daghan nga mga Lamanite ug
mga Judeo motuo sa pulong ug ma-
himo nga makapahimuot nga mga
katawhan—Ang Israel ipahiuli ug
ang mga dautan pagalaglagon. Mga
559–545 b.c.

Ug karon tan-awa, akong hini-
gugma nga mga kaigsoonan,
ako mamulong nganha kanin-
yo; kay ako, si Nephi, dili ma-
katugot nga kamo magdahum
nga kamo labaw nga matarung
kay sa mga Hentil. Kay tan-awa,
gawas kon kamo maghupot sa
mga sugo sa Dios kamong tanan
sa ingon usab malaglag; ug tu-
ngod sa mga pulong nga gika-
pamulong kamo dili magdahum

nga ang mga Hentil malaglag sa
hingpit.

2 Kay tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo nga ingon sa ka
daghan sa mga Hentil nga mag-
hinulsol mao usab ang mga ka-
tawhan sa apakigsaad sa Ginoo;
ug ingon sa ka daghan sa mga
bJudeo nga dili maghinulsol isa-
likway; kay ang Ginoo dili ma-
kigsaad ni bisan kinsa gawas
kini ngadto kanila nga cmaghi-
nulsol ug motuo sa iyang Anak,
kinsa mao ang Usa nga Balaan
sa Israel.

3 Ug karon, ako managna og
maingon og dugang mahitu-
ngod sa mga Judeo ug sa mga
Hentil. Kay human ang basa-
hon diin ako mamulong mo-
tungha, ug isulat ngadto sa
mga Hentil, ug isilyo pagbalik
ngadto sa Ginoo, adunay dag-
han nga amotuo sa mga pulong
nga gisulat; ug bsila modala ka-
nila ngadto sa salin sa atong
binhi.

4 Ug unya ang salin sa atong
binhi masayud mahitungod ka-
nato, sa unsa nga paagi nga kita
nakagawas gikan sa Jerusalem,
ug nga sila mga kaliwat sa mga
Judeo.

5 Ug ang ebanghelyo ni Jesu-
kristo ipahayag taliwala akani-
la; busa, bsila ipahiuli ngadto sa
ckasayuran sa ilang mga ama-
han, ug usab ngadto sa kasayu-

14a Jer. 3:17–18.
b Ezeq. 37:16–17.
c 1 Ne. 22:8–9.
d Gen. 12:1–3;

1 Ne. 17:40;
3 Ne. 20:27;
Abr. 2:9.
gk Pakigsaad sama

kang Abraham.
e D&P 132:30.
f Gen. 17:7.

30 2a Gal. 3:26–29.
b Mat. 8:10–13.

gk Judeo, Mga.
c gk Hinulsol,

Paghinulsol.

3a 3 Ne. 16:6–7.
b 1 Ne. 22:8–9.

5a 3 Ne. 21:3–7,
24–26.

b D&P 3:20.
c 1 Ne. 15:14;

2 Ne. 3:12;
Morm. 7:1, 9–10.
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ran ni Jesukristo, nga diha tali-
wala sa ilang mga amahan.
6 Ug unya sila malipay; kay

sila masayud nga kini usa ka
panalangin ngadto kanila gikan
sa kamot sa Dios; ug ang ilang
mga himbis sa kangitngit mag-
sugod pagpangahulog gikan sa
ilang mga mata; ug daghan nga
mga kaliwatan ang dili molabay
taliwala kanila, gawas kon sila
mahimo nga usa ka putli ug usa
ka amakapahimuot nga mga ka-
tawhan.
7 Ug mahinabo nga ang mga

aJudeo nga nagkatibulaag usab
bmosugod sa pagtuo diha kang
Kristo; ug sila mosugod sa pag-
pundok diha sa ibabaw sa yuta;
ug ingon sa ka daghan nga mo-
tuo diha kang Kristo mahimo
usab nga usa ka makapahimu-
ot nga mga katawhan.
8 Ug mahinabo nga ang Gi-

noong Dios mosugod sa iyang
buhat taliwala sa tanan nga mga
kanasuran, mga kaliwatan, mga
pinulongan, ug mga katawhan,
aron madala ang pagpahiuli sa
iyang mga katawhan diha sa
yuta.
9 Ug uban sa pagkamatarung

ang aGinoong Dios bmohukom
sa mga kabus, ug mobadlong
uban sa kaangayan alang sa
mga cmaaghup sa yuta. Ug si-
ya mohampak sa yuta uban sa
mando sa iyang ba-ba; ug uban
sa gininhawa sa iyang mga

ngabil siya mopatay sa mga
dautan.

10 Kay ang apanahon diha-
diha moabut nga ang Ginoong
Dios mohimo og usa ka dako
nga bpagkabahin taliwala sa
mga katawhan, ug ang mga da-
utan siya molaglag; ug siya cmo-
panalipod sa iyang mga kataw-
han, oo, bisan kon kini mao nga
siya kinahanglan dmolaglag sa
dautan pinaagi sa kalayo.

11 Ug ang apagkamatarung
mao ang bakus sa iyang bat-ang,
ug ang pagkamatinud-anon ang
bakus sa iyang hawak.

12 Ug unya ang lobo amopuyo
uban sa nati nga karnero; ug ang
leopardo modulog paghigda sa
nati nga kanding, ug ang nati
nga baka, ug ang nati nga leon,
ug ang mga hayop nga lina-
ming, mag-ipon; ug usa ka ga-
may nga bata moguyod kanila.

13 Ug ang baka ug ang uso mo-
sibsib; ang ilang mga nati mag-
dulog paghigda; ug ang leon
mosibsib og kumpay sama sa
toro.

14 Ug ang masuso nga bata
magdula diha sa lungag sa ma-
lala nga bitin, ug ang linutas
nga bata mobutang sa iyang
kamot diha sa halwa sa maba-
ngis nga bitin.

15 Sila dili mopasakit ni mo-
laglag sa tanan kong balaan
nga mga bukid; kay ang yuta
mapuno sa kasayuran sa Ginoo

6a D&P 49:24; 109:65.
7a 2 Ne. 29:13–14.

b 2 Ne. 25:16–17.
9a Isa. 11:4–9.

b 2 Ne. 9:15.
c gk Maaghup,

Pagkamaaghup.
10a gk Katapusang

mga Adlaw,
Ulahing mga Adlaw.

b D&P 63:53–54.
c Moises 7:61.

d 1 Ne. 22:15–17, 23.
gk Yuta—Paglimp-
yo sa yuta.

11a Isa. 11:5–9.
12a Isa. 65:25.

gk Kaliboan.
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ingon sa tubig nga mitabon sa
dagat.
16 Busa, ang mga butang sa

atanan nga mga kanasuran ma-
himo nga ipahibalo; oo, ang ta-
nan nga mga butang bipahibalo
ngadto sa mga katawhan.
17 Walay butang nga tinago

nga dili aipadayag; walay binu-
hatan sa kangitngit nga dili ipa-
kita sa kahayag; ug walay bu-
tang nga gibugkos dinhi sa yuta
nga dili hubaron.
18 Busa, ang tanan nga mga

butang nga gikapadayag na
ngadto sa mga katawhan niana
nga adlaw ipadayag; ug si Sa-
tanas awala nay gahum diha sa
mga kasingkasing sa mga ka-
tawhan, sulod sa dugay nga
panahon. Ug karon, akong hi-
nigugma nga mga kaigsoonan,
ako mohimo ug pagtapos sa
akong mga pakigpulong.

KAPITULO 31

Si Nephi nagsaysay ngano nga si
Kristo gibunyagan—Ang mga ta-
wo kinahanglan gayud nga mosu-
nod kang Kristo, magpabunyag,
modawat sa Espiritu Santo, ug
molahutay sa katapusan aron ma-
luwas—Ang paghinulsol ug bun-
yag mao ang ganghaan ngadto sa
higpit ug pig-ot nga dalan—Ang
kinabuhi nga dayon moabut niadto
kinsa maghupot sa mga sugo hu-
man sa bunyag. Mga 559–545 b.c.

Ug karon ako, si Nephi, mota-
pos na sa akong apagpanagna
nganha kaninyo, akong hini-
gugma nga mga kaigsoonan. Ug
ako dili makasulat gawas sa di-
yutay nga mga butang, diin ako
nasayud nga tinuod nga mahi-
nabo; ni ako makasulat gawas sa
pipila lamang ka mga pulong sa
akong igsoon nga si Jacob.

2 Busa, ang mga butang diin
ako misulat igo na kanako, ga-
was sa pipila pa ka mga pulong
diin ako kinahanglan nga ma-
mulong mahitungod sa adok-
trina ni Kristo; busa, ako mamu-
long nganha kaninyo sa yano
nga paagi, sumala sa kayano sa
akong pagpanagna.

3 Kay ang akong kalag mahi-
muot sa kayano; kay sa ingon
niini nga paagi ang atong Gino-
ong Dios nagbuhat taliwala sa
mga katawhan. Kay ang Gino-
ong Dios naghatag og akahayag
ngadto sa salabutan; kay siya
namulong ngadto sa mga tawo
sumala sa ilang bpinulongan,
ngadto sa ilang pagsabut.

4 Busa, ako manghinaut nga
kamo kinahanglan mohinum-
dom nga ako nakapamulong
ngadto kaninyo mahitungod ni-
ana nga apropeta diin ang Gi-
noo mipakita ngari kanako,
nga kinahanglan mobunyag sa
bKordero sa Dios, nga kinahang-
lan mokuha sa mga sala sa kali-
butan.

5 Ug karon, kon ang Kordero

16a D&P 101:32–35;
121:28–29.

b Ether 4:6–7.
17a D&P 1:2–3.
18a Pin. 20:1–3;

Ether 8:26.
31 1a 2 Ne. 25:1–4.

2a 2 Ne. 11:6–7.
3a gk Kahayag,

Kahayag ni Kristo.

b D&P 1:24.
4a 1 Ne. 10:7; 11:27.

gk Juan Bautista.
b gk Kordero sa Dios.
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sa Dios, siya ingon nga balaan,
nagkinahanglan nga amabun-
yagan pinaagi sa tubig, aron sa
pagtuman sa tanan nga pag-
kamatarung, O unya, unsa pa
ka dako ang panginahanglan
kanato, ingon nga dili balaan,
nga magpabunyag, oo, pinaagi
sa tubig!
6 Ug karon, ako manguta-

na kaninyo, akong hinigugma
nga mga kaigsoonan, diin ang
Kordero sa Dios makatuman sa
tanan nga pagkamatarung di-
ha sa pagpabunyag pinaagi sa
tubig?
7 Wala ba kamo masayud nga

siya balaan? Apan bisan pa sa
iyang pagkabalaan, siya mipa-
kita ngadto sa mga katawhan
nga, sumala sa unod siya nag-
paubos sa iyang kaugalingon
atubangan sa Amahan, ug nag-
saksi sa Amahan nga siya amag-
masulundon ngadto kaniya sa
paghupot sa iyang mga sugo.
8 Busa, human siya mabunyagi

diha sa tubig ang Espiritu Santo
mikunsad diha kaniya aingon sa
usa ka bsalampati.

9 Ug pag-usab, kini nagpakita
ngadto sa mga katawhan sa ka-
higpit sa dalan, ug sa kapig-ot
sa aganghaan, diin sila kina-
hanglan mosulod, siya nga nag-
himo og panig-ingnan sa ilang
atubangan.
10 Ug siya miingon ngadto sa

mga katawhan: aSunod kamo
kanako. Busa, akong hinigugma
nga mga kaigsoonan, bmakasu-
nod ba kita kang Jesus gawas
kon kita andam sa paghupot sa
mga sugo sa Amahan?

11 Ug ang Amahan miingon:
Paghinulsol kamo, paghinul-
sol kamo, ug pagpabunyag sa
ngalan sa akong Hinigugmang
Anak.

12 Ug usab, ang tingog sa
Anak midangat ngari kanako,
nag-ingon: Siya nga gibunyagan
sa akong ngalan, ngadto kaniya
aihatag sa Amahan ang Espiritu
Santo, sama ngari kanako; busa,
bsunod kanako, ug buhata ang
mga butang diin kamo nakakita
kanako nga mibuhat.

13 Busa, akong hinigugma nga
mga kaigsoonan, ako nasayud
nga kon kamo mosunod sa
Anak, uban ang hingpit nga
katuyoan sa kasingkasing, sa
walay pagpakaaron-ingnon ug
walay pagpanglimbong sa atu-
bangan sa Dios, apan uban sa
tinuod nga katuyoan, maghinul-
sol sa inyong mga sala, magsak-
si ngadto sa Amahan nga kamo
andam sa pagdala diha kanin-
yo sa ngalan ni Kristo, pinaagi
sa abunyag—oo, pinaagi sa pag-
sunod sa inyong Ginoo ug sa
inyong Manluluwas ngadto sa
tubig, sumala sa iyang pulong,
tan-awa, unya kamo makada-

5a Mat. 3:11–17.
gk Bunyag,
Gibunyagan.

7a Juan 5:30.
gk Masulundon,
Pagkamasu-
lundon, Sunod.

8a 1 Ne. 11:27.
b gk Salampati,

Timailhan sa.
9a 2 Ne. 9:41;

3 Ne. 14:13–14;
D&P 22:4.

10a Mat. 4:19; 8:22; 9:9.

b Moro. 7:11;
D&P 56:2.

12a gk Gasa sa
Espiritu Santo.

b Luc. 9:57–62;
Juan 12:26.

13a Gal. 3:26–27.
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wat sa Espiritu Santo; oo, unya
mosunod ang bbunyag sa kala-
yo ug sa Espiritu Santo; ug unya
kamo makapamulong sa cpinu-
longan sa mga anghel, ug mo-
singgit og pagdayeg ngadto sa
Usa nga Balaan sa Israel.
14 Apan, tan-awa, akong hini-

gugma nga mga kaigsoonan, sa
ingon midangat ang tingog sa
Anak ngari kanako, nag-ingon:
Human kamo makahinulsol sa
inyong mga sala, ug makasaksi
ngadto sa Amahan nga kamo
andam sa paghupot sa akong
mga sugo, pinaagi sa bunyag sa
tubig, ug makadawat sa bunyag
sa kalayo ug sa Espiritu Santo,
ug mamulong uban sa bag-o
nga pinulongan, oo, bisan pa ga-
ni sa pinulongan sa mga ang-
hel, ug human niini amolimud
kanako, kini bmaayo pa alang
kaninyo nga kamo wala makai-
la kanako.
15 Ug ako nakadungog og usa

ka tingog gikan sa Amahan,
nag-ingon: Oo, ang mga pulong
sa akong Hinigugma mga tinu-
od ug matinud-anon. Siya kinsa
molahutay hangtud sa katapu-
san, ang mao maluwas.
16 Ug karon, akong hinigugma

nga mga kaigsoonan, ako nasa-
yud pinaagi niini nga gawas
kon ang usa ka tawo amolahu-
tay hangtud sa katapusan, sa
pagsunod sa bpanig-ingnan sa

Anak sa buhi nga Dios, siya dili
maluwas.

17 Busa, buhata ang mga bu-
tang diin ako misulti kaninyo
diin ako nakakita nga ang in-
yong Ginoo ug Manunubos ki-
nahanglan mobuhat; kay, kay
niini nga hinungdan sila gipa-
kita ngari kanako, nga kamo
unta masayud sa ganghaan pi-
naagi diin kamo kinahanglan
nga mosulod. Kay ang gangha-
an diin kamo kinahanglan nga
mosulod mao ang paghinulsol
ug abunyag pinaagi sa tubig; ug
unya mosunod ang bkapasay-
loan sa inyong mga sala pinaagi
sa kalayo ug sa Espiritu Santo.

18 Ug unya kamo maanaa sa
ahigpit ug pig-ot nga bdalan nga
mopadulong sa kinabuhi nga
dayon; oo, kamo nakasulod pi-
naagi sa ganghaan; kamo naka-
buhat sumala sa mga sugo sa
Amahan ug sa Anak; ug kamo
nakadawat sa Espiritu Santo,
diin cmosaksi sa Amahan ug sa
Anak, ngadto sa katumanan sa
saad diin siya mihimo, nga kon
kamo mosulod pinaagi sa agi-
anan kamo kinahanglan maka-
dawat.

19 Ug karon, akong hinigugma
nga mga kaigsoonan, human
kamo makasulod niini nga hig-
pit ug pig-ot nga dalan, ako ma-
ngutana kon ang tanan anatu-
man ba? Tan-awa, ako moingon

13b gk Gasa sa Espiritu
Santo; Kalayo.

c 2 Ne. 32:2–3.
14a Mat. 10:32–33;

Alma 24:30;
D&P 101:1–5.
gk Sala nga
Dili Mapasaylo.

b 2 Ped. 2:21.
16a Alma 5:13; 38:2;

D&P 20:29.
b gk Jesukristo—

Panig-ingnan ni
Jesukristo.

17a Mosiah 18:10.
gk Bunyag,

Gibunyagan.
b gk Kapasayloan

sa mga Sala.
18a 1 Ne. 8:20.

b Prov. 4:18.
gk Agianan.

c Buh. 5:29–32.
19a Mosiah 4:10.
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nganha kaninyo, wala; kay ka-
mo wala pa makaabut niini nga
gilay-on gawas kon kini pinaa-
gi sa pulong ni Kristo uban sa
dili matarug nga bhugot nga
pagtuo diha kaniya, cmosalig
sa hingpit diha sa mga maayo
nga buhat kaniya kinsa gamha-
nan sa pagluwas.
20 Busa, kamo kinahanglan

gayud amopadayon sa unahan
uban ang pagkamakanunayon
kang Kristo, magbaton sa usa
ka hingpit nga kahayag sa bpag-
laum, ug usa ka cgugma sa Dios
ug sa tanan nga mga tawo. Busa,
kon kamo mopadayon sa una-
han, magbusog sa pulong ni
Kristo, ug dmolahutay hangtud
sa katapusan, tan-awa, sa ingon
miingon ang Amahan: Kamo
makabaton og kinabuhi nga
dayon.
21 Ug karon, tan-awa, akong

hinigugma nga mga kaigsoo-
nan, kini mao ang aagianan; ug
bwalay lain nga agianan ni cnga-
lan nga gihatag ubos sa langit
diin ang tawo maluwas diha sa
gingharian sa Dios. Ug karon,
tan-awa, kini mao ang ddoktrina
ni Kristo, ug mao lamang ang ti-
nuod nga doktrina sa eAmahan,
ug sa Anak, ug sa Espiritu San-
to, nga fusa ka Dios, nga walay
katapusan. Amen.

KAPITULO 32

Mga anghel mamulong pinaagi
sa gahum sa Espiritu Santo —
Mga tawo kinahanglan gayud nga
mag-ampo ug makaangkon og ka-
hibalo alang sa ilang kaugalingon
gikan sa Espiritu Santo. Mga 559–
545 b.c.

Ug karon, tan-awa, akong hi-
nigugma nga mga kaigsoo-
nan, ako nagdahum nga ingon
og nagpalandong kamo diha sa
inyong mga kasingkasing mahi-
tungod niana nga inyong paga-
buhaton human kamo makasu-
lod sa agianan. Apan, tan-awa,
ngano nga kamo nagpalandong
niini nga mga butang sa inyong
mga kasingkasing?

2 Wala ba kamo mahinumdom
nga ako miingon nganha kanin-
yo nga human kamo amakada-
wat sa Espiritu Santo kamo ma-
kapamulong sa mga bpinulo-
ngan sa mga anghel? Ug karon,
unsaon ninyo pagpamulong sa
pinulongan sa mga anghel ga-
was kon kini pinaagi sa Espiritu
Santo?

3 Ang mga aanghel mamulong
pinaagi sa gahum sa Espiritu
Santo; busa, sila namulong sa
mga pulong ni Kristo. Busa,
ako moingon nganha kaninyo,

19b gk Hugot nga
Pagtuo.

c D&P 3:20.
20a gk Lakaw, Lakaw

uban sa Dios.
b gk Paglaum.
c gk Gugma.
d gk Lahutay.

21a Buh. 4:10–12;

2 Ne. 9:41;
Alma 37:46;
D&P 132:22, 25.

b Mosiah 3:17.
c gk Jesukristo—

Pagdala sa ngalan
ni Jesukristo
diha kanato.

d Mat. 7:28;

Juan 7:16–17.
e gk Dios, Diosnong

Kapangulohan.
f 3 Ne. 11:27, 35–36.

gk Panaghiusa.
32 2a 3 Ne. 9:20.

b 2 Ne. 31:13.
3a gk Anghel, Mga.
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bpagbusog sa mga pulong ni
Kristo; kay tan-awa, ang mga
pulong ni Kristo magtug-an ka-
ninyo sa tanan nga mga butang
nga inyong buhaton.
4 Busa, karon nga human ako

makapamulong niini nga mga
pulong, kon kamo dili maka-
sabut kanila kini nahimo tu-
ngod kay kamo wala amangu-
tana, ni kamo motuktok; busa,
kamo wala madala ngadto sa
kahayag, apan malaglag diha
sa kangitngit.
5 Kay tan-awa, pag-usab ako

moingon nganha kaninyo nga
kon kamo mosulod pinaagi sa
agianan, ug modawat sa Espiri-
tu Santo, kini mopakita nganha
kaninyo sa tanan nga mga bu-
tang nga kinahanglan inyong
buhaton.
6 Tan-awa, kini mao ang dok-

trina ni Kristo, ug wala nay lain
nga doktrina nga ihatag hang-
tud human siya mopakita sa
iyang kaugalingon nganha ka-
ninyo diha sa lawas. Ug kon
siya amopakita sa iyang kau-
galingon nganha kaninyo diha
sa lawas, ang mga butang nga
iyang ipamulong nganha ka-
ninyo kinahanglan kamo mo-
buhat.
7 Ug karon ako, si Nephi, dili

na mamulong og daghan; ang
Espiritu mipahunong sa akong
pagpamulong, ug ako magpa-
bilin nga magbangutan tungod
sa apagkawalay pagtuo, ug sa

pagkadautan, ug sa pagkawa-
lay alamag, ug sa pagkatikig og
liog sa mga tawo; kay sila dili
mangita sa kasayuran, ni mosa-
but sa mahinungdanon nga ka-
sayuran, kon kini ihatag ngadto
kanila sa kayano, bisan ingon sa
bkayano nga mahimo sa usa ka
pulong.

8 Ug karon, akong hinigug-
ma nga mga kaigsoonan, ako
nakasabut nga kamo nagpa-
landong pa gihapon diha sa
inyong mga kasingkasing; ug
kini nakapasubo kanako nga
ako kinahanglan gayud nga
mamulong mahitungod niini
nga butang. Kay kon kamo mo-
patalinghug ngadto sa Espiritu
nga magtudlo sa usa ka tawo sa
apag-ampo kamo masayud nga
kamo kinahanglan gayud nga
mag-ampo; kay ang bdautan nga
espiritu dili motudlo sa usa ka
tawo sa pag-ampo, apan mo-
tudlo kaniya nga siya dili ga-
yud kinahanglan mag-ampo.

9 Apan tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo nga kamo kina-
hanglan gayud nga amag-ampo
sa kanunay, ug dili mawad-an
sa paglaum; nga kamo dili mag-
buhat sa bisan unsa nga butang
ngadto sa Ginoo gawas nga ang
una ninyo nga buhaton mao ang
pag-ampo ngadto sa Amahan
diha sa bngalan ni Kristo, aron
siya mopahinungod sa inyong
binuhatan nganha kaninyo, nga
ang inyong binuhatan mahimo

3b Jer. 15:16.
4a gk Pangayo.
6a 3 Ne. 11:8.
7a gk Pagkawalay

Pagtuo.

b 2 Ne. 31:2–3;
Jacob 4:13.

8a gk Pag-ampo.
b Mosiah 4:14.

gk Yawa.

9a 3 Ne. 20:1;
D&P 75:11.

b Moises 5:8.
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unta nga ckaayohan sa inyong
kalag.

KAPITULO 33

Mga pulong ni Nephi tinuod —
Sila nagpamatuod kang Kristo—
Kadto kinsa motuo kang Kristo
motuo sa mga pulong ni Nephi,
diin mobarug ingon nga usa ka
saksi sa atubangan sa hukmanan.
Mga 559–545 b.c.

Ug karon ako, si Nephi, dili
makasulat sa tanan nga mga
butang nga gitudlo taliwala sa
akong mga katawhan; ni ako
agamhanan sa pagsulat, sama
ngadto sa bpagpamulong; kay
kon ang tawo mamulong pina-
agi sa gahum sa Espiritu Santo
ang gahum sa Espiritu Santo
modala niini ngadto sa mga ka-
singkasing sa mga katawhan.
2 Apan tan-awa, adunay dag-

han nga anagpatig-a sa ilang
mga kasingkasing batok sa Bala-
ang Espiritu, nga kini walay lu-
na diha kanila; busa, sila misa-
likway sa daghan nga mga bu-
tang nga nahisulat ug giisip kini
nga mga butang nga walay bili.
3 Apan ako, si Nephi, nakasu-

lat sa unsa ang akong gisulat,
ug ako nag-isip niini nga dako
og abili, ilabi na ngadto sa akong
mga katawhan. Kay ako bnag-
ampo sa kanunay alang kanila

maadlaw, ug ang akong mga
mata mitumog sa akong unlan
magabii, tungod kanila; ug ako
nangamuyo ngadto sa akong
Dios sa hugot nga pagtuo, ug
ako nasayud nga siya naminaw
sa akong pangamuyo.

4 Ug ako nasayud nga ang Gi-
noong Dios mopahinungod sa
akong mga pag-ampo alang sa
kaayohan sa akong mga kataw-
han. Ug ang mga pulong diin
ako misulat diha sa kahuyang
mahimo nga amalig-on ngadto
kanila; kay kini bmokabig kanila
sa pagbuhat og matarung; kini
mohatag og kasayuran ngadto
kanila sa ilang mga amahan; ug
kini mamulong mahitungod ni
Jesus, ug mokabig kanila sa pag-
tuo diha kaniya, ug molahutay
sa katapusan, diin mao ang ki-
nabuhi nga cdayon.

5 Ug kini namulong og amasa-
kit batok sa sala, sumala sa bka-
yano sa kamatuoran; busa, wa-
lay tawo nga masuko sa mga
pulong diin ako misulat gawas
kon siya gikan sa espiritu sa
yawa.

6 Ako mihimaya sa kayano;
ako mihimaya sa kamatuoran;
ako mihimaya sa akong Jesus,
kay siya anagtubos sa akong ka-
lag gikan sa impyerno.

7 Ako adunay agugma nga
putli alang sa akong mga kataw-
han, ug dako nga hugot nga

9c Alma 34:27.
33 1a Ether 12:23–24.

b D&P 100:7–8.
2a Hel. 6:35–36.
3a gk Kasulatan, Mga—

Ang bili sa mga
kasulatan.

b Enos 1:9–12;
P. ni M. 1:8.

4a Ether 12:26–27.
b Moro. 7:13.
c gk Kinabuhi nga

Dayon.
5a 1 Ne. 16:1–3;

2 Ne. 9:40.
b 2 Ne. 31:3;

Jacob 4:13.
6a gk Gitubos,

Katubsanan,
Tubos.

7a gk Gugma nga putli.
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pagtuo diha ni Kristo nga ako
makasugat og daghan nga mga
kalag nga walay lama diha sa
lingkuranan sa iyang hukma-
nan.
8 Ako adunay gugma nga putli

alang sa mga aJudeo—ako mo-
ingon nga Judeo, tungod kay
ako nagpasabut kanila diin ako
gikan.
9 Ako usab adunay gugma

nga putli alang sa mga aHentil.
Apan tan-awa, kay wala niini
kanila diin ako makalaum ga-
was kon sila bmapasig-uli ngad-
to kang Kristo, ug mosulod
ngadto sa cpig-ot nga ganghaan,
ug dmolakaw sa ehigpit nga da-
lan padulong sa kinabuhi, ug
mopadayon sa dalan hangtud
sa katapusan nga adlaw sa pag-
sulay.
10 Ug karon, akong hinigugma

nga mga kaigsoonan, ug usab
mga Judeo, ug tanan kamo nga
mga lumulupyo sa yuta, pami-
naw kamo ngadto niini nga mga
pulong ug tuo kamo diha ni
Kristo; ug kon kamo dili motuo
niini nga mga pulong atuo diha
ni Kristo. Ug kon kamo motuo
diha ni Kristo, kamo motuo niini
nga mga bpulong, kay sila ang
mga cpulong ni Kristo, ug siya
mihatag niini ngari kanako; ug
sila dmotudlo sa tanan nga mga
tawo nga sila kinahanglan mag-
buhat og matarung.

11 Ug kon sila dili mga pulong
ni Kristo, hukmi ninyo—kay si
Kristo mopakita nganha kanin-
yo, uban sa agahum ug dako nga
himaya, nga sila iyang mga pu-
long, sa katapusan nga adlaw;
ug ikaw ug ako mobarug nga
mag-atubangay sa atubangan
sa iyang bhukmanan; ug kamo
masayud nga ako gisugo kani-
ya sa pagsulat niini nga mga
butang, bisan pa sa akong ka-
huyang.

12 Ug mag-ampo ako sa Ama-
han diha sa ngalan ni Kristo
nga daghan kanato, kon dili
tanan, unta maluwas diha sa
iyang agingharian niana nga
mahinungdanon ug katapusan
nga adlaw.

13 Ug karon, akong hinigug-
ma nga mga kaigsoonan, tanan
kadto kinsa sakop sa balay ni
Israel, ug tanan kamo nga mga
lumulupyo sa yuta, ako mamu-
long kaninyo sama sa tingog sa
usa nga anagsinggit gikan sa
abug: Panamilit hangtud ka-
nang mahinungdanon nga ad-
law moabut.

14 Ug kamo nga dili moambit
sa kaayo sa Dios, ug motahud
sa mga apulong sa mga Judeo,
ug usab sa akong mga bpulong,
ug sa mga pulong nga moguwa
sa ba-ba sa Kordero sa Dios, tan-
awa, ako manamilit kaninyo sa
walay katapusan nga panamilit,

8a gk Judeo, Mga.
9a gk Hentil, Mga.

b gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.

c 2 Ne. 9:41.
d gk Lakaw, Lakaw

uban sa Dios.
e Hel. 3:29–30;

D&P 132:22.
10a gk Nagtuo, Tinuohan.

b gk Basahon
ni Mormon.

c Moro. 10:27–29.
d 2 Ne. 25:28.

11a Ether 5:4; Moro. 7:35.
b Pin. 20:12;

Moro. 10:34.
12a gk Celestial

nga Himaya.
13a Isa. 29:4;

2 Ne. 26:16.
14a gk Biblia.

b gk Basahon
ni Mormon.
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kay kini nga mga pulong cmo-
silot kaninyo sa katapusan nga
adlaw.
15 Kay unsa ang akong gibug-

kos sa yuta, pagadad-on batok

kaninyo sa atubangan sa ahuk-
manan; kay sa ingon ang Ginoo
misugo kanako, ug ako kina-
hanglan gayud nga motuman.
Amen.

Ang Basahon ni Jacob

ANG IGSOON NGA LALAKI NI NEPHI

Ang mga pulong sa iyang panudlo ngadto sa iyang mga kaigso-
onan. Siya milibug sa usa ka tawo kinsa nagtinguha sa pag-

lumpag sa doktrina ni Kristo. Pipila ka mga pulong mahitungod
sa kasaysayan sa mga katawhan ni Nephi.

KAPITULO 1

Si Jacob ug si Joseph nagtinguha sa
pagdani sa mga tawo sa pagtuo ni
Kristo ug sa paghupot sa iyang mga
sugo—Si Nephi namatay—Pag-
kadautan nagpasulabi taliwala sa
mga Nephite. Mga 544–421 b.c.

KAY tan-awa, nahinabo nga
kalim-an ug lima ka mga

tuig ang milabay sukad sa pa-
nahon nga si Lehi mibiya sa
Jerusalem; busa, si Nephi mi-
hatag kanako, aJacob, og usa ka
bsugo mahitungod sa cgagmay
nga mga palid, diin diha kini
nga mga butang gikulit.
2 Ug siya mihatag kanako,

Jacob, usa ka sugo nga ako ki-
nahanglan mosulat diha niini
nga mga palid sa pipila ka mga
butang nga ako naghunahuna
nga mao ang labi nga bililhon;

nga ako dili mohisgot, gawas
kon kini gamay lamang, mahi-
tungod sa kasaysayan niini nga
mga katawhan nga gitawag og
mga katawhan ni Nephi.

3 Kay siya miingon nga ang
kasaysayan sa iyang mga ka-
tawhan kinahanglan nga ikulit
diha sa iyang uban nga mga pa-
lid, ug nga ako kinahanglan mo-
tipig niini nga mga palid ug mo-
hatag kanila ngadto sa akong
mga binhi, gikan sa kaliwatan
ngadto sa kaliwatan.

4 Ug kon adunay mga pag-
sangyaw nga sagrado, o pagpa-
dayag nga mahinungdanon, o
pagpanagna, diin ako kinahang-
lan mokulit sa mga aulohan nii-
ni nga mga palid, ug mohisgot
kanila kutob sa mahimo, alang
sa kaayohan ni Kristo, ug alang
sa kaayohan sa atong mga ka-
tawhan.

14c 2 Ne. 29:11;
Ether 4:8–10.

15a P. ni M. 1:11.
[jacob]
1 1a gk Jacob, Anak

nga lalaki ni Lehi.
b Jacob 7:27.
c 2 Ne. 5:28–33;

Jacob 3:13–14.
gk Palid, Mga.

4a ie ang nagmando,
mahinungdanon
nga mga butang.
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5 Kay tungod sa hugot nga
pagtuo ug dako nga kahingawa,
kini sa pagkatinuod nahimo nga
gipakita ngari kanato mahitu-
ngod sa atong mga katawhan,
unsa nga mga butang ang ama-
hitabo ngadto kanila.
6 Ug kami usab adunay dag-

han nga mga pagpadayag, ug sa
espiritu sa daghan nga mga pag-
panagna; busa, kami nasayud
kang aKristo ug sa iyang gingha-
rian nga kinahanglan moabut.

7 Busa kami naghago nga ma-
kugihon taliwala sa among mga
katawhan, nga kami unta maka-
dani kanila sa apagduol ngadto
kang Kristo, ug moambit sa ka-
puangod sa Dios, nga sila unta
makasulod ngadto sa iyang bka-
pahulayan, basin pa unya sa
bisan unsa nga paagi siya ma-
numpa diha sa iyang kasuko
nga sila dili gayud cmakasulod,
ingon sa hagit sa dpagkasuko
niadto nga mga adlaw sa pag-
tintal samtang ang mga anak ni
Israel didto sa ekamingawan.

8 Busa, kami nagtinguha sa
Dios nga kami makadani sa ta-
nan nga mga katawhan sa di-
li apagsukol batok sa Dios, sa
bpaghagit kaniya sa kasuko,
apan nga ang tanan nga mga ta-
wo motuo kang Kristo, ug mo-
palandong sa iyang kamata-
yon, ug mopas-an sa iyang ckrus

ug moantus sa pagbiay-biay sa
kalibutan; busa, ako, si Jacob,
moangkon sa akong kaugali-
ngon sa pagtuman sa sugo sa
akong igsoon nga si Nephi.

9 Karon si Nephi nagsugod na
sa pagkatigulang, ug siya na-
kakita nga siya sa dili madugay
amamatay; busa, siya bmidihog
og usa ka tawo aron mahimo
nga usa ka hari ug usa ka mag-
mamando ibabaw sa iyang mga
katawhan karon, sumala sa mga
pagmando sa mga chari.

10 Ang mga katawhan ingon
nga nahigugma kang Nephi sa
hilabihan, siya ingon nga usa
ka gamhanan nga tigpanalipod
kanila, ingon nga nakabakyaw
sa aespada ni Laban diha sa
pagpanalipod kanila, ug ingon
nga naghago sa tibuok niya
nga mga adlaw alang sa ilang
kaayohan—

11 Busa, ang mga katawhan
nagtinguha sa pagpabilin sa pa-
numduman sa iyang ngalan. Ug
kinsa kadto nga magmando puli
kaniya gitawag sa mga kataw-
han, ug ikaduha nga Nephi, ika-
tulo nga Nephi, ug uban pa, su-
mala sa pagmando sa mga hari;
ug sa ingon sila gitawag sa mga
katawhan, sa bisan unsa nga
ngalan nga sila buot.

12 Ug nahinabo nga si Nephi
namatay.

5a 1 Ne. 12.
6a 1 Ne. 10:4–11;

19:8–14.
7a 2 Ne. 9:41;

Omni 1:26;
Moro. 10:32.

b gk Kapahulayan.
c Num. 14:23;

Deut. 1:35–37;

D&P 84:23–25.
d Heb. 3:8.
e Num. 26:65;

1 Ne. 17:23–31.
8a gk Pagsukol.

b 1 Ne. 17:30;
Alma 12:36–37;
Hel. 7:18.

c hjs, Mat. 16:25–26;

Luc. 14:27.
9a 2 Ne. 1:14.

b gk Dihog.
c 2 Ne. 6:2; Jarom 1:7.

10a 1 Ne. 4:9; 2 Ne. 5:14;
P. ni M. 1:13;
Mosiah 1:16;
D&P 17:1.
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13 Karon ang mga katawhan
nga dili mga aLamanite mga
bNephite; bisan pa niana, sila
gitawag og mga Nephite, mga
Jacobite, mga Josephite, mga
cZoramite, mga Lamanite, mga
Lemuelite, ug mga Ismaelite.
14 Apan ako, si Jacob, dili na

sugod karon moila kanila pina-
agi niini nga mga ngalan, apan
ako amotawag kanila ug mga
Lamanite nga nagtinguha sa
paglaglag sa mga katawhan ni
Nephi, ug kadto nga mga mahi-
galaon ni Nephi ako motawag
ug mga bNephite, o ang mga
ckatawhan ni Nephi, sumala sa
mga pagmando sa mga hari.
15 Ug karon nahinabo nga ang

mga katawhan ni Nephi, ubos
sa pagmando sa ikaduha nga
hari, nagsugod sa pagpatig-a
sa ilang mga kasingkasing, ug
nagpatuyang sa ilang mga kau-
galingon sa ingon og dautan
n g a m g a k a l i h o k a n , s a m a
ngadto kang David sa karaan
nga nagtinguha og daghan nga
mga aasawa ug mga puyo-pu-
yo, ug usab ni Solomon, iyang
anak nga lalaki.
16 Oo, ug usab sila nagsugod

sa pagpangita og daghan nga
bulawan ug pilak, ug nagsugod
nga gibayaw sa ilang garbo.
17 Busa ako, si Jacob, mihatag

ngadto kanila niini nga mga
pulong ingon sa akong pagtud-

lo kanila diha sa atemplo, ingon
nga nakadawat pag-una sa bsu-
go gikan sa Ginoo.

18 Kay ako, si Jacob, ug ang
akong igsoon nga lalaki si Jo-
seph mao ang agitudlo nga mga
pari ug mga magtutudlo niini
nga mga katawhan, pinaagi sa
kamot ni Nephi.

19 Ug kami mipalambo sa
among mga abuluhaton ngadto
sa Ginoo, nag-angkon ngari ka-
namo sa bkatungod, manubag
sa mga sala sa mga katawhan
dinhi sa among mga ulo kon
dili kami motudlo kanila sa pu-
long sa Dios uban sa tanan nga
kakugi; busa, pinaagi sa pag-
hago uban sa among kusog ang
ilang cdugo dili unta modangat
sa among mga saput; kay kon
dili ang ilang dugo modangat
sa among mga saput, ug kami
dili makita nga walay mansa sa
katapusan nga adlaw.

KAPITULO 2

Si Jacob misaway sa paghigugma
sa mga katigayunan, garbo, ug wa-
lay kaputli—Ang mga katawhan
mahimo nga mangita og katigayu-
nan aron sa pagtabang sa ilang
isigkatawo—Si Jacob nanghima-
raut sa walay pagtugot nga dinag-
han nga kaminyoon—Ang Ginoo
nahimuot diha sa kaputli sa mga
babaye. Mga 544–421 b.c.

13a Enos 1:13;
D&P 3:18.

b gk Nephite, Mga.
c 1 Ne. 4:35;

4 Ne. 1:36–37.
14a Mosiah 25:12;

Alma 2:11.
b 2 Ne. 4:11.

c 2 Ne. 5:9.
15a D&P 132:38–39.
17a 2 Ne. 5:16.

gk Templo,
Balay sa Ginoo.

b gk Balaan nga
Tawag, Tawag,
Tinawag sa Dios.

18a 2 Ne. 5:26.
19a gk Katungdanan,

Opisyal.
b D&P 107:99–100.

gk Pagkatinug-
yanan, Tinug-
yanan.

c 2 Ne. 9:44.
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Ang mga pulong diin si Jacob,
ang igsoon nga lalaki ni Nephi,
namulong ngadto sa mga ka-
tawhan ni Nephi, human sa ka-
matayon ni Nephi:
2 Karon, akong hinigugma nga

mga kaigsoonan, ako, si Jacob,
sumala sa katungdanan diin ako
ubos sa Dios, sa pagpalambo sa
akong katungdanan uban ang
kaligdong, ug nga ako unta ma-
kapalingkawas sa akong mga
saput sa inyong mga sala, ako
moadto ngadto sa templo karon
niini nga adlaw nga ako unta
makapadayag nganha kaninyo
sa pulong sa Dios.
3 Ug kamo sa inyong kaugali-

ngon nasayud nga ako hangtud
karon nagmakugihon sa mga
buluhaton sa akong pangatung-
danan; apan ako niining adlawa
gibug-atan uban sa dako nga
tinguha ug kabalaka alang sa
kaayohan sa inyong mga kalag
kay sa ako sukad naingon.
4 Kay tan-awa, sa pagkakaron,

kamo masulundon ngadto sa
pulong sa Ginoo, diin ako mi-
hatag nganha kaninyo.
5 Apan tan-awa, patalinghug

kamo ngari kanako, ug hiba-
loi nga pinaagi sa panabang sa
labaw nga makagagahum nga
Tiglalang sa langit ug sa yuta
ako makasulti kaninyo mahitu-
ngod sa inyong mga ahunahu-
na, giunsa nga kamo nagsugod
sa pagbuhat diha sa pagpakasa-
la, hain nga sala nagpakita nga
hilabihan ka salawayon ngari

kanako, oo, ug salawayon ngad-
to sa Dios.

6 Oo, kini nakapaguol sa akong
kalag ug nakahimo kanako sa
pagkupos uban ang kaulaw di-
ha sa atubangan sa akong Mag-
bubuhat, nga ako kinahanglan
gayud nga mopamatuod ngan-
ha kaninyo mahitungod sa pag-
kadautan sa inyong mga kasing-
kasing.

7 Ug usab kini nakapaguol ka-
nako nga ako kinahanglan ga-
yud nga mogamit og tuman nga
akaisug sa pagpamulong mahi-
tungod kaninyo, sa atubangan
sa inyong mga asawa ug sa in-
yong mga anak, nga kadagha-
nan kansang mga pagbati hila-
bihan kalumo ug bkaputli ug ka-
huyang sa atubangan sa Dios,
diin nga butang makapahimu-
ot ngadto sa Dios;

8 Ug kini nagpatuo kanako
nga sila mianhi dinhi aron sa
pagpamati sa makapahimuot
nga apulong sa Dios, oo, ang pu-
long nga makapaalim sa sama-
ran nga kalag.

9 Busa, kini nakapabug-at sa
akong kalag nga ako kinahang-
lan nga mapugngan, tungod sa
higpit nga sugo diin ako naka-
dawat gikan sa Dios, aron sa
pagpahimangno kaninyo suma-
la sa inyong mga kalapasan, sa
pagpadako sa mga samad niad-
to nga mga samaran na, kay sa
hupayon ug alimon ang ilang
mga samad; ug kinsa kadto nga
wala masamad, kay sa mag-

2 5a Alma 12:3;
D&P 6:16.
gk Dios,

Diosnong
Kapangulohan.

7a D&P 121:43.

b gk Hiyas.
8a Alma 31:5.
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busog diha sa makahimuot nga
pulong sa Dios adunay mga
punyal nga gibutang aron mo-
tusok sa ilang mga kalag ug
mosamad sa ilang mahuyang
nga mga hunahuna.
10 Apan, bisan pa sa kadako sa

tahas, ako kinahanglan gayud
nga mobuhat sumala sa higpit
nga mga asugo sa Dios, ug mo-
sulti kaninyo mahitungod sa in-
yong mga pagkadautan ug mga
pagkasalawayon, sa atubangan
sa mga putli og kasingkasing,
ug sa masulub-on nga kasingka-
sing, ug ubos sa bmatulisukon
nga mata sa Makagagahum nga
Dios.
11 Busa, ako kinahanglan ga-

yud nga mosulti kaninyo sa ka-
matuoran sumala sa akayano sa
pulong sa Dios. Kay tan-awa, sa
akong pagpangutana sa Ginoo,
sa ingon ang pulong midangat
ngari kanako, nag-ingon: Jacob,
ikaw mosulod ngadto sa tem-
plo sa pagkaugma, ug ipada-
yag ang pulong diin Ako mo-
hatag kanimo ngadto niini nga
mga katawhan.
12 Ug karon tan-awa, akong

mga kaigsoonan, kini mao ang
pulong diin ako mopahayag
nganha kaninyo, nga daghan
kaninyo nagsugod sa pagpa-
ngita og bulawan, ug pilak,
ug sa tanan nga matang sa
mahalon nga mga aoro, diha
diin kini nga yuta, diin mao
ang usa ka byuta sa saad ngan-
ha kaninyo ug sa inyong bin-

hi, nga tugob sa hilabihan ka
daghan.

13 Ug ang kamot sa magbalan-
tay mipahiyom diha kaninyo sa
hilabihan nga kahimuot, nga ka-
mo nakabaton og daghan nga
mga katigayunan; ug tungod
kay ang uban kaninyo nakaba-
ton og labaw pa ka daghan kay
sa inyong mga kaigsoonan ka-
mo agibayaw sa garbo sa inyong
mga kasingkasing, ug nagpaki-
ta og tikig nga mga liog ug taas
nga mga ulo tungod sa kamahal
sa inyong saput, ug midaug-
daug sa inyong mga kaigsoo-
nan tungod kay kamo nagtuo
nga kamo labaw nga maayo kay
kanila.

14 Ug karon, akong mga kaig-
soonan, nagtuo ba kamo nga
ang Dios mohatag og kaanga-
yan kaninyo niini nga mga bu-
tang? Tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo, Dili. Apan siya
manghimaraut kaninyo, ug kon
kamo magpadayon niini nga
mga butang ang iyang mga pag-
hukom kinahanglan gayud nga
diha-diha moabut kaninyo.

15 O nga siya gayud mopakita
kaninyo nga siya makatutok ka-
ninyo, ug sa usa ka pagtan-aw
sa iyang mata siya makaham-
pak kaninyo ngadto sa abug!

16 O nga siya gayud mokuha
kaninyo gikan niini nga pag-
kadautan ug pagkasalawayon.
Ug, O nga kamo gayud mami-
naw ngadto sa pulong sa iyang
mga sugo, ug ayaw himoa kini

10a gk Sugo sa
Dios, Mga.

b 2 Ne. 9:44.
11a 2 Ne. 25:4; 31:2–3.

12a 1 Ne. 18:25;
Hel. 6:9–11;
Ether 10:23.

b 1 Ne. 2:20.

gk Gisaad nga Yuta.
13a Morm. 8:35–39.
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nga ang agarbo sa inyong mga
kasingkasing molaglag sa in-
yong mga kalag!
17 Hunahunaa ang inyong mga

kaigsoonan sama nganha sa in-
yong mga kaugalingon, ug sina-
tia ang tanan, ug pakig-angay
sa inyong akabtangan, nga bsila
mahimo nga adunahan ingon
kaninyo.
18 Apan sa dili pa kamo ma-

ngita sa mga akatigayunan, pa-
ngita kamo sa bgingharian sa
Dios.
19 Ug human kamo makada-

wat og usa ka paglaum diha ni
Kristo kamo makadawat og mga
katigayunan, kon kamo mangi-
ta kanila; ug kamo mangita
kanila sa katuyoan sa apagbu-
hat og maayo—sa pagsaput sa
hubo, ug sa pagpakaon sa gi-
gutom, ug sa paghatag og ka-
gawasan sa mga bihag, ug sa
paghatag og kahupayan sa ma-
sakiton ug sa may mga kasakit.
20 Ug karon, akong mga kaig-

soonan, ako nakasulti kaninyo
mahitungod sa garbo; ug ngad-
to kaninyo diin nakapaantus sa
inyong silingan, ug migukod
kaniya tungod kay kamo ma-
pahitas-on sa inyong mga ka-
singkasing, sa mga butang di-
in ang Dios naghatag kaninyo,
unsa ang inyong ikasulti niini?
21 Wala ba kamo magtuo nga

ang ingon nga mga butang sa-
lawayon ngadto kaniya kinsa

mao ang naglalang sa tanan
nga tawo? Ug ang usa ka binu-
hat sama ka bililhon sa iyang
panan-aw ingon sa uban. Ug
ang tanan nga tawo gikan sa
abug; ug sa mao nga katuyoan
siya milalang kanila, nga sila
mohupot sa iyang mga asugo
ug mohimaya kaniya sa ka-
hangturan.

22 Ug karon ako mohimo og
pagtapos sa akong pakigpulong
nganha kaninyo mahitungod
niini nga garbo. Ug dili pa nga
ako kinahanglan gayud nga ma-
mulong nganha kaninyo ma-
hitungod sa usa ka labaw nga
mabug-at nga kalapasan, ang
akong kasingkasing malipay sa
hilabihan tungod kaninyo.

23 Apan ang pulong sa Dios
naghasol kanako tungod sa in-
yong mabug-at nga mga kala-
pasan. Kay tan-awa, sa ingon
miingon ang Ginoo: Kini nga
mga katawhan nagsugod pag-
tubo sa pagkadautan; sila wala
makasabut sa mga kasulatan,
kay sila nangita og pasangil sa
ilang mga kaugalingon sa pag-
himo ug malaw-ay nga mga
buhat, tungod sa mga butang
nga nahisulat mahitungod ni
David, ug ni Solomon nga iyang
anak nga lalaki.

24 Tan-awa, si David ug si aSo-
lomon sa pagkatinuod adunay
daghan nga mga basawa ug mga
puyo-puyo, diin nga butang sa-

16a gk Garbo.
17a gk Kaayohan; Limos,

Paghatag og Limos.
b 4 Ne. 1:3.

18a 1 Hari 3:11–13;
Mar. 10:17–27;

2 Ne. 26:31; D&P 6:7.
gk Katigayunan,
Mga.

b Luc. 12:22–31.
19a Mosiah 4:26.
21a D&P 11:20;

Abr. 3:25–26.
24a 1 Hari 11:1;

Neh. 13:25–27.
b 1 Hari 11:1–3;

Esd. 9:1–2;
D&P 132:38–39.
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lawayon sa akong atubangan,
miingon ang Ginoo.
25 Busa, sa ingon miingon ang

Ginoo, Ako miagak niini nga
mga katawhan gikan sa yuta sa
Jerusalem, pinaagi sa gahum sa
akong bukton, nga Ako maka-
pasanay ngari kanako og usa
ka amatarung nga sanga gikan
sa bunga sa mga bat-ang ni Jose.
26 Busa, Ako ang Ginoong

Dios dili motugot nga kini nga
mga katawhan mohimo og sa-
ma ngadto kanila sa karaan.
27 Busa, akong mga kaigsoo-

nan, paminaw kanako, ug pa-
talinghug sa pulong sa Ginoo:
Kay walay bisan usa ka tawo
taliwala kaninyo nga makaba-
ton gawas sa ausa ka asawa; ug
mga puyo-puyo siya dili maka-
angkon bisan usa;
28 Kay Ako, ang Ginoong

Dios, nahimuot sa akaputli sa
mga babaye. Ug ang malaw-
ay nga mga buhat mga salawa-
yon sa akong atubangan; sa
ingon miingon ang Ginoo sa
mga Panon.
29 Busa, kini nga mga kataw-

han maghupot sa akong mga
sugo, miingon ang Ginoo sa
mga Panon, o amatunglo ang
yuta alang kanila.
30 Kay kon Ako buot, miingon

ang Ginoo sa mga Panon, mopa-
sanay og abinhi ngari kanako,
Ako mosugo sa akong mga ka-
tawhan; basin pa unya og sila

mopatalinghug ngadto niini nga
mga butang.

31 Kay tan-awa, Ako, ang Gi-
noo, nakakita sa kasubo, ug na-
kadungog sa bakho sa anak
nga mga babaye sa akong mga
katawhan sa yuta sa Jerusalem,
oo, ug sa tanan nga mga yuta
sa akong mga katawhan, tu-
ngod sa mga pagkadautan ug
mga pagkasalawayon sa ilang
mga bana.

32 Ug Ako dili motugot, mii-
ngon ang Ginoo sa mga Panon,
nga ang mga pangamuyo sa
matahum nga anak nga mga
babaye niini nga mga katawhan,
diin Ako miagak gikan sa yuta
sa Jerusalem, modangat ngari
kanako batok sa mga tawo sa
akong mga katawhan, miingon
ang Ginoo sa mga Panon.

33 Kay sila dili modala sa pag-
kabihag sa anak nga mga baba-
ye sa akong mga katawhan tu-
ngod sa ilang pagkamalumo,
gawas kon Ako moduaw kani-
la uban sa usa ka mapintas nga
tunglo, bisan ngadto sa kalag-
lagan; kay sila dili magbuhat og
mga akahugawan, sama ngadto
kanila sa karaan, miingon ang
Ginoo sa mga Panon.

34 Ug karon tan-awa, akong
mga kaigsoonan, kamo nasayud
nga kini nga mga sugo gihatag
ngadto sa atong amahan, si Le-
hi; busa, kamo nasayud kanila
kaniadto pa; ug kamo nahiagum

25a Gen. 49:22–26;
Amos 5:15; 2 Ne. 3:5;
Alma 26:36.
gk Lehi, Amahan
ni Nephi.

27a D&P 42:22; 49:16.

gk Kaminyoon,
Pagminyo.

28a gk Kaputli.
29a Ether 2:8–12.
30a Mal. 2:15;

D&P 132:61–66.

33a gk Lapas sa
Maayong
Kadungganan nga
Panghilawas;
Mahilayon,
Pagkamahilayon.



Jacob 2:35–3:5 178

ngadto sa dako nga panghima-
raut; kay kamo nagbuhat niini
nga mga butang diin kamo dili
unta angay nga mobuhat.
35 Tan-awa, kamo nakahimo

og alabaw nga pagkadautan kay
sa mga Lamanite, nga atong
mga kaigsoonan. Kamo naka-
samad sa mga kasingkasing sa
inyong malumo nga mga asa-
wa, ug nakawagtang sa pagsa-
lig sa inyong mga anak, tungod
sa inyong ngil-ad nga mga pa-
nig-ingnan sa ilang atubangan;
ug ang mga bakho sa ilang mga
kasingkasing misaka ngadto sa
Dios batok kaninyo. Ug tungod
sa kahigpit sa pulong sa Dios,
diin mobatok kaninyo, daghan
nga mga kasingkasing namatay,
natusok sa lawom nga mga
samad.

KAPITULO 3

Ang mga put l i og kas ingka-
sing nakadawat sa makahimuot
nga pulong sa Dios — Ang pag-
kamatarung sa Lamanite mila-
baw niana sa mga Nephite — Si
Jacob nagpasidaan batok sa gi-
dili nga panghilawas, pagkamau-
lagon, ug sa matag sala. Mga
544–421 b.c.

Apan tan-awa, ako, si Jacob,
mamulong nganha kaninyo nga
mga putli og kasingkasing. Tan-
aw ngadto sa Dios uban ang
kalig-on sa hunahuna, ug pag-
ampo ngadto kaniya uban sa
hilabihan ka hugot nga pagtuo,

ug siya mohupay kaninyo sa
inyong mga kasakit, ug siya mo-
hangyo alang sa inyong katu-
yoan, ug mopakanaog ug kaa-
ngayan niadto kinsa nagtingu-
ha sa inyong kalaglagan.

2 O tanan kamo nga mga putli
og kasingkasing, ipataas ang
inyong mga ulo ug dawata ang
makapahimuot nga pulong sa
Dios, ug pagbusog sa iyang gug-
ma; kay kamo makahimo, kon
ang inyong mga hunahuna ama-
lig-on, sa kahangturan.

3 Apan, alaot, alaot, ngadto
kaninyo nga mga dili putli og
kasingkasing, nga mga amahu-
gaw niining adlawa sa atuba-
ngan sa Dios; kay gawas kon ka-
mo maghinulsol ang yuta tung-
luhon alang kaninyo; ug ang
mga Lamanite, nga dili mahu-
gaw sama nganha kaninyo, bi-
san pa niana sila bgitunglo uban
sa mapintas nga pagtunglo, mo-
hampak kaninyo gani ngadto
sa kalaglagan.

4 Ug ang panahon diha-diha
moabut, nga gawas kon kamo
maghinulsol sila makapanag-
iya sa yuta nga inyong kabilin,
ug ang Ginoong Dios amogiya
sa mga matarung gikan diha ka-
ninyo.

5 Tan-awa, ang mga Lamanite
nga inyong mga kaigsoonan,
kinsa inyong gikasilagan tu-
ngod sa ilang pagkahugaw ug
sa mga pagtunglo nga midapat
sa ilang mga panit, labaw pa
nga matarung kay kaninyo;
kay sila wala amakalimot sa

35a Jacob 3:5–7.
3 2a Alma 57:26–27.

3a gk Hugaw,

Kahugawan.
b 1 Ne. 12:23.

4a Omni 1:5–7, 12–13.

5a Jacob 2:35.
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sugo sa Ginoo, diin gikahatag
ngadto sa atong amahan—nga
sila kinahanglan magbaton ga-
was sa usa lamang ka asawa,
ug mga puyo-puyo sila kina-
hanglan dili makaangkon bi-
san usa, ug kinahanglan walay
malaw-ay nga mga buhat nga
buhaton taliwala kanila.
6 Ug karon, kini nga sugo sila

naninguha sa paghupot; busa,
tungod niini nga pagpaningu-
ha, sa pagsunod niini nga sugo,
ang Ginoong Dios dili molaglag
kanila, apan amaloloy-on ngad-
to kanila; ug usa ka adlaw sila
mahimo nga usa ka bulahan nga
mga katawhan.
7 Tan-awa, ang ilang mga ba-

na anaghigugma sa ilang mga
asawa, ug ang ilang mga asawa
naghigugma sa ilang mga ba-
na; ug ang ilang mga bana ug
ang ilang mga asawa naghi-
gugma sa ilang mga anak; ug
ang ilang pagkawalay pagtuo
ug ang ilang pagdumot nganha
kaninyo naingon tungod sa pag-
kadautan sa ilang mga amahan;
busa, unsa ka labaw nga maayo
kamo kay kanila, diha sa panan-
aw sa inyong gamhanan nga
Tiglalang?
8 O akong mga kaigsoonan,

ako nahadlok nga gawas kon
kamo maghinulsol sa inyong
mga sala ang ilang mga panit
mahimo nga labaw pa ka puti
kay sa inyo, kon kamo dad-on
uban kanila sa atubangan sa
trono sa Dios.

9 Busa, usa ka sugo ako mo-
hatag nganha kaninyo, nga
mao ang pulong sa Dios, nga
kamo dili na magbiay-biay ba-
tok kanila tungod sa kaitum sa
ilang mga panit; ni kamo mang-
himaraut batok kanila tungod sa
ilang pagkahugaw; apan kamo
mohinumdom sa inyong kauga-
lingon nga kahugaw, ug mohi-
numdom nga ang ilang pagka-
hugaw miabut tungod sa ilang
mga amahan.

10 Busa, kamo mohinumdom
sa inyong mga aanak, ngano nga
kamo naghatag og kagul-anan
sa ilang mga kasingkasing tu-
ngod sa panig-ingnan nga in-
yong gipakita sa ilang atuba-
ngan; ug usab, hinumdumi nga
kamo unta, tungod sa inyong
pagkahugaw, modala sa inyong
mga anak ngadto sa kalaglagan,
ug ang ilang mga sala itungtong
diha sa inyong mga ulo sa kata-
pusan nga adlaw.

11 O akong mga kaigsoonan,
patalinghug ngadto sa akong
mga pulong; pukawa ang mga
galamhan sa inyong mga kalag;
uyuga ang inyong mga kauga-
lingon nga kamo unta amahig-
mata gikan sa paghikatulog sa
kamatayon; ug badbari ang in-
yong mga kaugalingon gikan
sa kasakit sa bimpyerno nga ka-
mo dili mahimo nga mga cang-
hel ngadto sa yawa, nga itambug
ngadto sa lim-aw sa kalayo ug
asupre nga mao ang ikaduha
nga dkamatayon.

6a 2 Ne. 4:3, 6–7;
Hel. 15:10–13.

7a gk Banay; Gugma.

10a gk Bata, Mga Bata.
11a Alma 5:6–9.

b gk Impyerno.

c 2 Ne. 9:8–9.
d gk Kamatayon,

Espirituhanon nga.
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12 Ug karon ako, si Jacob, na-
mulong og daghan pa nga du-
gang nga mga butang ngadto
sa mga katawhan ni Nephi, nag-
pasidaan kanila batok sa agidili
nga panghilawas ug bpagka-
maulagon, ug sa matag matang
sa sala, nagsulti kanila sa ma-
kalilisang nga mga sangputa-
nan kanila.
13 Ug gatusan ka bahin sa

mga kahimoan niini nga mga
katawhan, nga karon nagsu-
god pagkadaghan, dili ikasulat
aniini nga mga palid; apan dag-
han sa ilang mga kahimoan gi-
sulat diha sa dagko nga mga
palid, ug ang ilang mga gubat,
ug ang ilang mga panagbingkil,
ug ang mga pagmando sa ilang
mga hari.
14 Kini nga mga palid gita-

wag og mga palid ni Jacob, ug
sila gihimo pinaagi sa kamot ni
Nephi. Ug ako mohimo og usa
ka pagtapos sa pakigpulong ni-
ini nga mga pulong.

KAPITULO 4

Ang tanan nga mga propeta nag-
simba sa Amahan sa ngalan ni
Kristo—Kang Abraham nga pag-
halad ni Isaac usa ka simbolo sa
Dios ug sa iyang Bugtong Anak
— Ang mga tawo kinahanglan
makig-uli sa ilang mga kaugali-
ngon ngadto sa Dios pinaagi sa
Pag-ula—Ang mga Judeo mosa-
likway sa tukuranan nga bato.
Mga 544–421 b.c.

Karon tan-awa, nahinabo nga
ako, si Jacob, ingon nga naka-
pangalagad og dako sa akong
mga katawhan diha sa pulong,
(ug ako dili makasulat apan sa
gamay lamang sa akong mga
pulong, tungod sa kalisud sa
pagkulit sa among mga pulong
diha sa mga palid) ug kami na-
sayud nga ang mga butang diin
kami misulat diha sa mga palid
kinahanglan nga magpabilin;

2 Apan bisan unsa nga mga
butang nga kami misulat diha
sa bisan diin gawas kini diha sa
mga palid kinahanglan gayud
nga mahanaw ug mawala; apan
kami makasulat og pipila ka
mga pulong diha sa mga palid,
diin makahatag sa atong mga
anak, ug usab sa atong hinigug-
ma nga mga kaigsoonan, ug di-
yutay nga matang sa kahibalo
mahitungod kanato, o mahitu-
ngod sa ilang mga amahan—

3 Karon dinhi niini nga bu-
tang kami maglipay; ug kami
maghago nga makugihon sa
pagkulit niini nga mga pulong
diha sa mga palid, manghinaut
nga ang among hinigugma nga
mga kaigsoonan ug ang among
mga anak modawat kanila uban
sa mapasalamaton nga mga ka-
singkasing, ug motan-aw diha
kanila nga sila makakat-on uban
ang kalipay ug dili uban ang ka-
subo, ni uban ang pagtamay,
mahitungod sa ilang unang mga
ginikanan.

4 Kay, alang niini nga ka-
tuyoan kami nakahimo sa pag-

12a gk Gidili nga
Panghilawas.

b gk Dautan,

Pagkadautan;
Kahigal

13a 1 Ne. 19:1–4;

Jacob 1:1–4.
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sulat niini nga mga butang,
nga sila unta amasayud nga
kami nasayud kang Kristo, ug
kami adunay usa ka pagla-
um sa iyang himaya sa daghan
nga gatusan ka mga tuig sa
wala pa siya moanhi; ug dili
lamang kay kami ang adunay
paglaum sa iyang himaya,
apan usab ang tanan nga bala-
an nga mga bpropeta nga una
pa kanamo.
5 Tan-awa, sila mituo kang

Kristo ug anagsimba sa Ama-
han sa iyang ngalan, ug usab
kami nagsimba sa Amahan sa
iyang ngalan. Ug tungod niini
nga katuyoan kami naghupot
sa bbalaod ni Moises, kini cnag-
punting sa among mga kalag
ngadto kaniya; ug tungod niini
nga hinungdan kini gisantos
ngari kanamo alang sa pag-
kamatarung, bisan kini giisip
ngadto kang Abraham didto sa
kamingawan nga magmasulun-
don ngadto sa mga sugo sa Dios
sa paghalad sa iyang anak nga
lalaki nga si Isaac, diin mao ang
usa ka simbolo sa Dios ug sa
iyang dBugtong Anak.
6 Busa, kami nangita sa mga

propeta, ug kami adunay dag-
han nga mga pagpadayag ug
sa espiritu sa apagpanagna; ug

ingon nga aduna sa tanan niini
nga mga bsaksi kami nakaang-
kon og usa ka paglaum, ug ang
among hugot nga pagtuo nahi-
mo nga dili matarug, hangtud
nga kami sa pagkatinuod cma-
kasugo diha pinaagi sa dngalan
ni Jesus ug ang mao nga mga
kahoy motuman kanamo, o ang
mga bukid, o ang mga balud sa
dagat.

7 Bisan pa niana, ang Gino-
ong Dios mipakita kanamo sa
among akahuyang aron kami
masayud nga pinaagi sa iyang
grasya, ug sa iyang walay ka-
tapusan nga pagpakig-angay
ngadto sa mga katawhan, nga
kami adunay gahum sa pagbu-
hat niini nga mga butang.

8 Tan-awa, mahinungdanon
ug kahibulongan ang mga buhat
sa Ginoo. Unsa ka apagkatulu-
kibon ang giladmon sa mga
bmisteryo diha kaniya; ug kini
dili mahimo nga ang tawo ma-
kakaplag sa tanan niya nga mga
paagi. Ug walay tawo nga cma-
sayud sa iyang mga dpaagi ga-
was kon kini ipadayag diha ka-
niya; busa, mga kaigsoonan,
ayaw pagbiay-biay sa mga pag-
padayag sa Dios.

9 Kay tan-awa, pinaagi sa
gahum sa iyang apulong ang

4 4a gk Jesukristo.
b Luc. 24:25–27;

Jacob 7:11;
Mosiah 13:33–35;
D&P 20:26.

5a Moises 5:8.
b 2 Ne. 25:24;

Jarom 1:11;
Mosiah 13:27, 30;
Alma 25:15–16.
gk Balaod ni Moises.

c Gal. 3:24.
d Gen. 22:1–14;

Juan 3:16–18.
gk Bugtong Anak.

6a gk Pagpanagna,
Tagna.

b gk Saksi.
c gk Gahum.
d Buh. 3:6–16;

3 Ne. 8:1.
7a Ether 12:27.

8a Roma 11:33–36.
b D&P 19:10; 76:114.

gk Misteryo sa
Dios, Mga.

c 1 Cor. 2:9–16;
Alma 26:21–22.
gk Kahibalo.

d Isa. 55:8–9.
9a Morm. 9:17;

Moises 1:32.
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btawo mitungha sa ibabaw sa
yuta, diin nga yuta gilalang pi-
naagi sa gahum sa iyang pu-
long. Busa, kon ang Dios maka-
himo sa pagpamulong ug ang
kalibutan nahimo, ug sa pagpa-
mulong ug ang tawo nalalang,
O unya, ngano nga dili maka-
sugo sa cyuta, o ang kahimoan
sa iyang mga kamot diha sa iba-
baw niini, sumala sa iyang ka-
bubut-on ug kahimuot?
10 Busa, mga kaigsoonan,

ayaw pagsulay sa apagtambag
sa Ginoo, apan pangayo og tam-
bag gikan kaniya. Kay tan-awa,
kamo nasayud sa inyong mga
kaugalingon nga siya nagtam-
bag diha sa bkaalam, ug diha sa
kaangayan, ug diha sa dako nga
kalooy, ibabaw sa tanan niya
nga mga buhat.
11 Busa, hinigugma nga mga

kaigsoonan, pakig-uli ngadto
kaniya pinaagi sa apag-ula ni
Kristo, ang iyang bBugtong
Anak, ug kamo mahimo nga
makabaton og cpagkabanhaw,
sumala sa gahum sa pagkaban-
haw diin anaa diha ni Kristo,
ug ipaila ingon nga dunang
mga bunga ni Kristo ngadto sa
Dios, adunay hugot nga pag-
tuo, ug nakaangkon og usa ka
maayo nga paglaum sa himaya
diha kaniya sa dili pa siya mo-
pakita sa iyang kaugalingon
diha sa lawas.

12 Ug karon, mga hinigug-
ma, ayaw kamo og kahibu-
long nga ako nagsulti niini nga
mga butang; kay ngano nga
dili amamulong mahitungod sa
pag-ula ni Kristo, ug mokab-ut
ngadto sa hingpit nga kasa-
yuran kaniya, aron makakab-
ut sa kasayuran sa usa ka pag-
kabanhaw ug sa kalibutan nga
umaabut?

13 Tan-awa, akong mga kaig-
soonan, siya nga managna, hi-
moa nga siya managna ngadto
sa pagkasabut sa mga tawo;
kay ang aEspiritu namulong sa
kamatuoran ug dili mamakak.
Busa, kini namulong sa mga
butang bingon nga sila gayud
mao, ug sa mga butang ingon
nga sila gayud mahimo unya;
busa, kini nga mga butang gi-
pakita ngari kanato sa cyano
nga paagi, alang sa kaluwasan
sa atong mga kalag. Apan tan-
awa, kita dili lamang mao ang
mga saksi niini nga mga butang;
kay ang Dios usab namulong
kanila ngadto sa mga propeta
sa karaan.

14 Apan tan-awa, ang mga
Judeo mga atikig og liog nga
mga katawhan; ug sila bmibi-
ay-biay sa kayano sa mga pu-
long, ug mipatay sa mga pro-
peta, ug nangita niana nga
mga butang nga sila dili maka-
sabut. Busa, tungod sa ilang

9b gk Nilalang,
Paglalang; Tawo,
Mga Tawo.

c Hel. 12:8–17.
10a 2 Ne. 9:28–29;

Alma 37:12, 37;
D&P 3:4, 13.

b gk Kaalam; Nasayud

sa Tanan.
11a gk Pag-ula,

Pag-ula sa dugo.
b Heb. 5:9.
c gk Pagkabanhaw.
d Mosiah 15:21–23; 18:9;

Alma 40:16–21.
12a 2 Ne. 25:26.

13a gk Espiritu Santo;
Kamatuoran.

b D&P 93:24.
c Alma 13:23.

14a Mat. 23:37–38;
2 Ne. 25:2.

b 2 Cor. 11:3;
1 Ne. 19:7; 2 Ne. 33:2.



183 Jacob 4:15–5:3
cpagkabuta, diin nga pagkabu-
ta midangat pinaagi sa pagtan-
aw lapas sa tumong, sila kina-
hanglan gayud nga mapukan;
kay ang Dios mibawi sa iyang
kayano gikan kanila, ug mitug-
yan ngadto kanila og daghan
nga mga butang nga sila dili
dmakasabut, tungod kay sila
mitinguha niini. Ug tungod kay
sila mitinguha niini ang Dios
mibuhat niini, nga sila unta
mapandol.
15 Ug karon ako, si Jacob, gi-

dasig pinaagi sa Espiritu ngad-
to sa pagpanagna; kay ako mi-
bati pinaagi sa mga kahimoan
sa Espiritu diin ania kanako, nga
pinaagi sa apagkapandol sa mga
Judeo sila bmosalikway sa cbato
diha diin sila mahimo nga mo-
tukod ug makaangkon og lig-on
nga tukuranan.
16 Apan tan-awa, sumala sa

mga kasulatan, kini nga abato
mahimo nga dako, ug ang ka-
tapusan, ug ang mao lamang
nga tinuod nga btukuranan,
diha diin ang mga Judeo ma-
katukod.
17 Ug karon, akong mga hi-

nigugma, unsaon nga kini ma-
himo, human makasalikway sa
tinuod nga tukuranan, amaka-
himo pagtukod diha niini, nga
kini mahimo nga ulohan sa
ilang pagkabutang?
18 Tan-awa, akong hinigugma

nga mga kaigsoonan, ako mo-
butyag niini nga misteryo ngan-

ha kaninyo; kay kon ako dili, sa
bisan unsa nga paagi, mauyog
gikan sa akong pagkalig-on sa
Espiritu, ug mapandol tungod
sa akong naghingapin nga ka-
hingawa alang kaninyo.

KAPITULO 5

Si Jacob mikutlo kang Zenos kala-
but sa pasumbingay sa maayo ug
sa ihalas nga mga kahoy nga oliba
— Sila nahisama sa Israel ug sa
mga Hentil—Ang pagkatibulaag
ug pagkapundok sa Israel daan
nga gihulagway — Palakbit nga
pagkasulti gihimo ngadto sa mga
Nephite ug sa mga Lamanite ug
sa tanan nga balay ni Israel —
Ang mga Hentil isumbak ngad-
to sa Israel — Sa kapulihay ang
ubasan pagasunugon. Mga 544–
421 b.c.

Tan-awa, akong mga kaigsoo-
nan, wala ba kamo mahinum-
dom nga nakabasa sa mga pu-
long sa propeta nga si aZenos,
diin siya namulong ngadto sa
balay ni Israel, nag-ingon:

2 Patalinghug, O kamo nga
mga balay ni Israel, ug pami-
naw sa mga pulong ko, nga usa
ka propeta sa Ginoo.

3 Kay tan-awa, sa ingon mii-
ngon ang Ginoo, Ako mopahisa-
ma kaninyo, O balay ni aIsrael,
sama ngadto sa usa ka maayo
nga kahoy nga boliba, diin ang
usa ka tawo midala ngadto sa

14c Isa. 44:18; Roma 11:25.
d 2 Ne. 25:1–2.

15a Isa. 8:13–15;
1 Cor. 1:23;
2 Ne. 18:13–15.

b 1 Ne. 10:11.
c gk Lig-on nga Sukara-

nan; Tukurang Bato.
16a Sal. 118:22–23.

b Isa. 28:16; Hel. 5:12.

17a Mat. 19:30; D&P 29:30.
5 1a gk Zenos.
3a Ezeq. 36:8. gk Israel.

b Roma 11:17–24.
gk Kahoy nga Oliba.
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iyang cubasan ug gialimahan;
ug kini mitubo, ug natigulang,
ug nagsugod dpagkadunot.

4 Ug nahinabo nga ang agalon
sa ubasan milakaw, ug siya na-
kakita nga ang iyang kahoy nga
oliba nagsugod pagkadunot; ug
siya miingon: Ako mopul-ong
niini, ug mokalot libut niini, ug
moalima niini, nga basin kini
manalingsing og udlot ug ling-
hod nga mga sanga, ug kini dili
mamatay.
5 Ug nahinabo nga siya mi-

pul-ong niini, ug mikalot libut
niini, ug mialima niini sumala
sa iyang pulong.
6 Ug nahinabo nga human sa

daghan nga mga adlaw kini nag-
sugod pagpanalingsing ingon
og gamay, dabong, ug linghod
nga mga sanga; apan tan-awa,
ang kinatumyan niini nagsugod
pagkamatay.
7 Ug nahinabo nga ang agalon

sa ubasan nakakita niini, ug siya
miingon ngadto sa iyang sulu-
goon: Kini nakapaguol kanako
nga Ako mawad-an niini nga
kahoy; busa, lakaw ug pagbali
og mga sanga gikan sa usa ka
aihalas nga kahoy nga oliba, ug
dad-a sila nganhi kanako; ug
kita mobali niadto nga kinadak-
an nga mga sanga diin nagsu-
god na sa pagkalawos, ug kita
motambug kanila ngadto sa ka-
layo nga sila unta masunog.
8 Ug tan-awa, miingon ang

Ginoo sa ubasan, Ako mokuha
sa daghan niini nga mga da-

bong ug linghod nga mga sa-
nga, ug Ako mosumbak kanila
bisan diin nga Ako magbuot;
ug kini dili igsapayan nga kon
mao nga ang gamut niini nga
kahoy mamatay, Ako motipig
sa bunga niini ngari kanako;
busa, Ako mokuha niini nga
mga dabong ug linghod nga
mga sanga, ug Ako mosumbak
bisan asa Ako magbuot.

9 Kuha kamo sa mga sanga sa
ihalas nga kahoy nga oliba, ug
isumbak sila, apuli niana; ug ki-
ni nga Ako mibali Ako motam-
bug ngadto sa kalayo ug mosu-
nog kanila, nga sila dili makasa-
mok sa yuta sa akong ubasan.

10 Ug nahinabo nga ang sulu-
goon sa Ginoo sa ubasan mibu-
hat sumala sa pulong sa Ginoo
sa ubasan, ug misumbak sa mga
sanga sa aihalas nga kahoy nga
oliba.

11 Ug ang Ginoo sa ubasan mi-
sugo nga kini kinahanglan ka-
lotan libut niini, ug pul-ongan,
ug alimahan, nag-ingon ngadto
sa iyang sulugoon: Kini nakapa-
guol kanako nga Ako mawad-
an niini nga kahoy; busa, nga
aron Ako makahimo sa pagti-
pig sa mga gamut niana nga si-
la dili mamatay, nga Ako ma-
kahimo sa pagtipig kanila nga-
ri sa akong kaugalingon, Ako
nakabuhat niini nga butang.

12 Busa, lakaw sa imong da-
lan; bantayi ang kahoy, ug ali-
mahi kini, sumala sa akong
mga pulong.

3c D&P 101:44.
gk Ubasan sa Ginoo.

d gk Hingpit nga

Pagbiya.
7a Roma 11:17, 24.
9a Roma 1:13.

10a gk Hentil, Mga.
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13 Ug kini Ako amobutang sa
kinaubsan nga bahin sa akong
ubasan, bisan diin nga Ako
magbuot, kini dili igsapayan
nganha kanimo; ug Ako mobu-
hat niini nga Ako motipig nga-
ri sa akong kaugalingon sa ki-
naiyanhon nga mga sanga sa
kahoy; ug usab, nga Ako mahi-
mo nga motipig og bunga gikan
niana batok sa panahon, ngari
sa akong kaugalingon; kay ki-
ni nakapaguol kanako nga Ako
mawad-an niini nga kahoy ug
sa bunga niana.
14 Ug nahinabo nga ang Gi-

noo sa ubasan milakaw, ug mi-
tipig sa kinaiyanhon nga mga
sanga sa maayo nga kahoy nga
oliba sa kinaubsan nga mga ba-
hin sa ubasan, ang uban sa usa
ug ang uban sa lain, sumala sa
iyang kabubut-on ug kahimuot.
15 Ug nahinabo nga milabay

ang dugay nga panahon, ug ang
Ginoo sa ubasan miingon ngad-
to sa iyang sulugoon: Dali, ma-
nganaog kita ngadto sa ubasan,
nga kita mahimo nga maghago
diha sa ubasan.
16 Ug nahinabo nga ang Ginoo

sa ubasan, ug usab ang sulugo-
on, nanaog sa ubasan aron mag-
hago. Ug nahinabo nga ang su-
lugoon miingon ngadto sa iyang
agalon: Tan-awa, tan-aw ngari;
tan-awa ang kahoy.
17 Ug nahinabo nga ang Ginoo

sa ubasan mitan-aw ug nakita
ang kahoy diin ang ihalas nga
kahoy nga oliba gisumbak; ug
kini nanalingsing ug nagsugod
apagpamunga. Ug siya nakaki-

ta nga kini maayo; ug ang bu-
nga niana sama ngadto sa kina-
iyanhon nga bunga.

18 Ug siya miingon ngadto sa
sulugoon: Tan-awa, ang mga sa-
nga sa ihalas nga kahoy naka-
angkon sa yamog sa gamut, nga
ang gamut naghatag og daghan
nga kusog; ug tungod sa daghan
nga kusog sa gamut niana ang
mga ihalas nga sanga namunga
ug maayo nga bunga. Karon,
kon wala pa kita magsumbak
niini nga mga sanga, ang kahoy
niana mamatay unta. Ug karon,
tan-awa, Ako motipig og dag-
han nga bunga, diin ang kahoy
niana nakapamunga; ug ang bu-
nga niana Ako motipig batok sa
panahon, ngari kanako sa akong
kaugalingon.

19 Ug nahinabo nga ang Ginoo
sa ubasan miingon ngadto sa
sulugoon: Dali, mangadto kita
sa kinaubsan nga bahin sa uba-
san, ug tan-awa kon ang kinai-
yanhon nga mga sanga sa kahoy
wala makapamunga og daghan
usab, nga Ako mahimo nga mo-
tipig niana batok sa panahon,
ngari sa akong kaugalingon.

20 Ug nahinabo nga sila na-
ngadto diin ang agalon mitipig
sa kinaiyanhon nga mga sanga
sa kahoy, ug siya miingon ngad-
to sa sulugoon: Tan-awa kini; ug
siya nakakita sa auna nga kini
namunga og daghan; ug siya
nakakita usab nga kini maayo.
Ug siya miingon ngadto sa su-
lugoon: Pagkuha sa bunga nia-
na, ug pagtipig niini batok sa
panahon, nga Ako mahimo nga

13a 1 Ne. 10:12. 17a Juan 15:16. 20a Jacob 5:39.
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motipig niini ngari sa akong
kaugalingon; kay tan-awa, mii-
ngon siya, dugay na ang pana-
hon nga Ako nag-alima niini,
ug kini namunga og daghan.
21 Ug nahinabo nga ang sulu-

goon miingon ngadto sa iyang
agalon: Ngano nga ikaw mita-
nom dinhi niini nga kahoy, o ni-
ini nga sanga sa kahoy? Kay tan-
awa, kini ang labing pansil nga
luna sa tibuok yuta sa imong
ubasan.
22 Ug ang Ginoo sa ubasan

miingon ngadto kaniya: Ayaw
pagtambag kanako; Ako nasa-
yud nga kini usa ka pansil nga
luna sa yuta; busa, Ako moi-
ngon nganha kanimo, Ako mi-
alima niini sa dugay nga pana-
hon, ug ikaw nakakita nga kini
namunga og daghan.
23 Ug nahinabo nga ang Gi-

noo sa ubasan miingon ngadto
sa iyang sulugoon: Tan-aw din-
hi; tan-awa Ako nagtanom og
lain nga sanga sa kahoy usab;
ug ikaw nasayud nga kini nga
luna sa yuta labaw nga pansil
kay sa nag-una. Apan, tan-awa
ang kahoy. Ako mialima niini
sa dugay nga panahon, ug kini
namunga og daghan; busa, pu-
pua kini, ug tipigi kini batok sa
panahon, nga Ako mahimo nga
motipig niini ngari sa akong ka-
ugalingon.
24 Ug nahinabo nga ang Gi-

noo sa ubasan miingon pag-
usab ngadto sa iyang sulugo-
on: Tan-aw dinhi, ug tan-awa
usab ang lain nga asanga, diin

Ako mitanom; tan-awa nga Ako
mialima niini usab, ug kini na-
munga.

25 Ug siya miingon ngadto sa
sulugoon: Tan-aw dinhi ug tan-
awa ang ulahi. Tan-awa, kini
Ako nakatanom sa usa ka amaa-
yo nga luna sa yuta; ug Ako na-
kaalima niini sa dugay nga pa-
nahon, ug usa ka bahin lamang
sa kahoy ang namunga og ma-
ayo nga bunga, ug ang bpikas
nga bahin sa kahoy namunga
og ihalas nga bunga; tan-awa,
Ako nakaalima niini nga kahoy
sama ngadto sa uban.

26 Ug nahinabo nga ang Ginoo
sa ubasan miingon ngadto sa
sulugoon: Balia ang mga sanga
nga wala mamunga og maayo
nga abunga, ug itambug sila
ngadto sa kalayo.

27 Apan tan-awa, ang sulu-
goon miingon ngadto kaniya:
Kita mopul-ong niini, ug mo-
kalot libut niini, ug moalima
niini sa dugang pa nga pana-
hon, nga tingali kini mahimo
nga mamunga og maayo nga
bunga nganha kanimo, nga
ikaw makatipig niini batok sa
panahon.

28 Ug nahinabo nga ang Ginoo
sa ubasan ug ang sulugoon sa
Ginoo sa ubasan mialima sa ta-
nan nga bunga sa ubasan.

29 Ug nahinabo nga dugay
nga panahon ang milabay , ug
ang Ginoo sa ubasan miingon
ngadto sa iyang asulugoon: Dali,
manganaog kita ngadto sa uba-
san, nga kita mahimo nga mag-

24a Ezeq. 17:22–24;
Alma 16:17;
3 Ne. 15:21–24.

25a 1 Ne. 2:20.
b 3 Ne. 10:12–13.

26a Mat. 7:15–20;

Alma 5:36;
D&P 97:7.

29a D&P 101:55; 103:21.
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ugmad pag-usab sa ubasan. Kay
tan-awa, ang bpanahon nagka-
duol na, ug ang ckatapusan ha-
pit na moabut; busa, Ako moti-
pig og bunga batok sa panahon,
ngari sa akong kaugalingon.
30 Ug nahinabo nga ang Ginoo

sa ubasan ug ang sulugoon na-
nganaog ngadto sa ubasan; ug
sila miabut sa kahoy kansang
kinaiyanhon nga mga sanga gi-
bali, ug ang mga ihalas nga mga
sanga gisumbak; ug tan-awa
tanan nga mga amatang sa bu-
nga mipabug-at sa hilabihan sa
kahoy.
31 Ug nahinabo nga ang Ginoo

sa ubasan mitilaw sa bunga, ma-
tag matang sumala sa iyang
gidaghanon. Ug ang Ginoo sa
ubasan miingon: Tan-awa, niini
nga kadugayon sa panahon nga
kita mialima niini nga kahoy,
ug Ako mitipig ngari sa akong
kaugalingon batok sa panahon
og daghan nga bunga.
32 Apan tan-awa, karon nga

panahon kini namunga og dag-
han nga bunga, ug awalay usa
niini nga maayo. Ug tan-awa,
adunay daghan nga matang sa
dili maayo nga bunga; ug kini
wala makahatag kanako og ka-
ayohan, bisan pa sa atong ta-
nan nga kahago; ug karon kini
nakapaguol kanako nga Ako
mawad-an niini nga kahoy.
33 Ug ang Ginoo sa ubasan

miingon ngadto sa sulugoon:
Unsa ang atong buhaton ngad-
to sa kahoy, nga Ako makahi-
mo pagtipig pag-usab og maayo

nga bunga niana ngari sa akong
kaugalingon?

34 Ug ang sulugoon miingon
ngadto sa iyang agalon: Tan-
awa, tungod kay ikaw misum-
bak sa mga sanga sa ihalas nga
kahoy sa oliba sila mialima sa
mga gamut, nga sila nabuhi ug
wala mamatay; busa ikaw na-
kakita nga sila mga maayo pa.

35 Ug nahinabo nga ang Gi-
noo sa ubasan miingon ngadto
sa iyang sulugoon: Ang kahoy
wala maghatag kanako og kaa-
yohan, ug ang mga gamut niini
wala maghatag kanako og kaa-
yohan samtang kini mamunga
og dautan nga bunga.

36 Bisan pa niana, Ako nasa-
yud nga ang mga gamut maayo,
ug alang sa akong kaugalingon
nga katuyoan Ako nag-amping
kanila; ug tungod sa ilang hila-
bihan nga kalig-on sila namu-
nga, gikan sa mga ihalas nga
sanga, og maayo nga bunga.

37 Apan tan-awa, ang mga
ihalas nga mga sanga mitubo
ug amilupig sa mga gamut nia-
na; ug tungod kay ang mga iha-
las nga mga sanga mibuntog sa
mga gamut niana kini namunga
og daghan nga dautan nga bu-
nga; ug tungod kay kini namu-
nga og daghan nga dautan nga
bunga ikaw nakakita nga kini
nagsugod sa pagkamatay; ug
kini sa dili madugay mahimo
nga mahinog, nga kini mahimo
nga itambug ngadto sa kalayo,
gawas kon kita magbuhat og
paagi aron kini maampingan.

29b gk Katapusang
mga Adlaw,
Ulahing mga Adlaw.

c 2 Ne. 30:10;
Jacob 6:2.

30a gk Hingpit nga

Pagbiya.
32a JS—K 1:19.
37a D&P 45:28–30.
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38 Ug nahinabo nga ang Ginoo
sa ubasan miingon ngadto sa
iyang sulugoon: Manganaog
kita ngadto sa kinaubsan nga
mga bahin sa ubasan, ug mo-
tan-aw kon ang kinaiyanhon
nga mga sanga namunga ba
usab og dautan nga bunga.
39 Ug nahinabo nga sila nanga-

naog ngadto sa mga kinaubsan
nga bahin sa ubasan. Ug nahina-
bo nga sila nakakita nga ang
bunga sa kinaiyanhon nga mga
sanga nahimo nga dautan usab;
oo, ang auna ug ang ikaduha ug
usab ang ulahi; ug silang tanan
nahimo nga mga dautan.
40 Ug ang aihalas nga bunga

sa ulahi mibuntog niana nga ba-
hin sa kahoy diin namunga og
maayo nga bunga, bisan ang sa-
nga nalawos ug namatay.
41 Ug nahinabo nga ang Ginoo

sa ubasan mihilak, ug miingon
ngadto sa sulugoon: aUnsa pa
ang akong mahimo sa akong
ubasan?
42 Tan-awa, Ako nasayud nga

ang tanan nga bunga sa uba-
san, gawas nga naingon niini,
nahimo nga dautan. Ug karon
kini nga namunga sa makausa
og maayo nga bunga nahimo
usab nga dautan; ug karon ang
tanan nga mga kahoy sa akong
ubasan wala nay kapuslanan
gawas kon kini pamutlon ug
itambug ngadto sa kalayo.
43 Ug tan-awa kini nga nau-

lahi, kansang mga sanga na-
ngalaya, Ako mitanom diha sa
amaayo nga luna sa yuta; oo, ga-
ni kana nga labing pinili ngari

kanako labaw sa uban nga ba-
hin sa yuta sa akong ubasan.

44 Ug ikaw nakakita nga Ako
usab miputol niana nga anagsa-
mok niini nga luna sa yuta, nga
Ako makatanom niini nga ka-
hoy puli niana.

45 Ug ikaw nakakita nga usa
ka bahin niana namunga og
maayo nga bunga, ug usa ka
bahin niana namunga og ihalas
nga bunga; ug tungod kay Ako
wala mobali sa mga sanga nia-
na ug mitambug kanila ngadto
sa kalayo, tan-awa, sila mibun-
tog sa maayo nga sanga nga ki-
ni nalaya.

46 Ug karon, tan-awa, bisan
pa sa tanan nga pag-alima di-
in kita mihimo sa akong uba-
san, ang mga kahoy dinha na-
himo nga mga dautan, nga sila
wala mamunga og maayo nga
bunga; ug kini Ako manghina-
ut sa pag-amping, nga makati-
pig og bunga niana batok sa
panahon, ngari sa akong kau-
galingon. Apan, tan-awa, sila
nahimo nga sama ngadto sa
ihalas nga kahoy nga oliba, ug
sila walay kapuslanan apan
apamutlon ug itambug ngadto
sa kalayo; ug kini nakapasu-
bo kanako nga Ako mawad-an
kanila.

47 Apan unsa pa ang akong
dugang nga mahimo diha sa
akong ubasan? Ako nagmaluya-
hon ba sa akong kamot, nga Ako
wala makaalima niini? Wala,
Ako mialima niini, ug Ako mi-
kalot libut niini, ug Ako mipul-
ong niini, ug Ako miabuno nii-

39a Jacob 5:20, 23, 25.
40a Morm. 6:6–18.

41a 2 Ne. 26:24.
43a 2 Ne. 1:5.

44a Ether 13:20–21.
46a 3 Ne. 27:11.
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ni; ug Ako amilugway sa akong
mga kamot hapit sa tibuok nga
adlaw, ug ang bkatapusan nag-
kaduol na. Ug kini nakapaguol
kanako nga Ako kinahanglan
moputol sa tanan nga mga ka-
hoy sa akong ubasan, ug mo-
tambug kanila ngadto sa kalayo
aron sila masunog. Kinsa kini
nga nagdaot sa akong ubasan?
48 Ug nahinabo nga ang sulu-

goon miingon ngadto sa iyang
agalon: Dili ba ang pagkama-
pahitas-on sa imong ubasan—
wala ba ang mga sanga niana
mobuntog sa mga gamut nga
maayo? Ug tungod kay ang mga
sanga mibuntog sa mga gamut
niana, tan-awa labaw sila nga
kusog nga mitubo kay sa kalig-
on sa mga gamut, nagkuha sa
kalig-on sa ilang mga kaugali-
ngon. Tan-awa, ako moingon,
kini dili ba mao ang hinungdan
nga ang mga kahoy sa imong
ubasan nahimo nga dautan?
49 Ug nahinabo nga ang Ginoo

sa ubasan miingon ngadto sa su-
lugoon: Mangadto kita ug pa-
mutlon ang mga kahoy sa uba-
san ug itambug sila ngadto sa
kalayo, nga sila dili magsamok
sa yuta sa akong ubasan, kay
Ako nakabuhat na sa tanan. Un-
sa pa ang akong dugang nga
mahimo alang sa akong ubasan?
50 Apan, tan-awa, ang sulu-

goon miingon ngadto sa Ginoo
sa ubasan: Kaloy-i kini og adi-
yutay pa.
51 Ug ang Ginoo miingon: Oo,

Ako malooy niini og diyutay
pa, kay kini nakapaguol kanako
nga Ako mawad-an niini nga
mga kahoy sa akong ubasan.

52 Busa, kita mokuha og mga
asanga niini diin Ako motanom
diha sa kinaubsan nga mga ba-
hin sa akong ubasan, ug kita
mosumbak kanila ngadto sa
kahoy diin sila nagagikan; ug
kita mobali gikan sa kahoy ni-
adto nga mga sanga kansang
bunga labihan nga kapait, ug
isumbak ngadto sa kinaiyan-
hon nga mga sanga sa kahoy
puli niana.

53 Ug kini Ako mobuhat aron
ang kahoy dili mamatay, nga,
tingali, Ako moamping ngari
sa akong kaugalingon sa mga
gamut niana alang sa akong
kaugalingon nga katuyoan.

54 Ug, tan-awa, ang mga ga-
mut sa kinaiyanhon nga mga
sanga sa kahoy diin Ako mita-
nom sa bisan diin nga Ako nag-
buot buhi pa; busa, aron Ako
mahimo nga moamping kanila
usab alang sa akong kaugali-
ngon nga katuyoan, Ako mo-
kuha sa mga sanga niini nga
kahoy, ug Ako amosumbak ka-
nila ngadto kanila. Oo, Ako
mosumbak niini ngadto kanila
sa mga sanga sa ilang inahan
nga kahoy, nga aron Ako mahi-
mo nga moamping sa mga ga-
mut usab ngari sa akong kauga-
lingon, aron kon sila may igo na
nga kalig-on tingali sila mahimo
nga mamunga og maayo nga

47a 2 Ne. 28:32;
Jacob 6:4.

b gk Kalibutan—

Katapusan sa
kalibutan.

50a Jacob 5:27.

52a gk Israel—Ang
pagpundok sa Israel.

54a 1 Ne. 15:12–16.
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bunga ngari kanako, ug Ako ti-
ngali makaangkon og himaya
diha sa bunga sa akong ubasan.
55 Ug nahinabo nga sila miku-

ha gikan sa kinaiyanhon nga ka-
hoy nga nahimo nga ihalas, ug
gisumbak kini ngadto sa kinai-
yanhon nga kahoy nga nahimo
usab nga ihalas.
56 Ug sila usab mikuha sa ki-

naiyanhon nga kahoy nga nahi-
mo nga mga ihalas, ug gisum-
bak ngadto sa ilang inahan nga
kahoy.
57 Ug ang Ginoo sa ubasan

miingon ngadto sa sulugoon:
Ayaw ug balia ang mga ihalas
nga mga sanga gikan sa mga
kahoy, gawas niadto nga hila-
bihan kapait; ug diha kanila
ikaw mosumbak sumala niana
nga Ako miingon.
58 Ug kita moalima pag-usab

sa mga kahoy sa ubasan, ug kita
mopung-ol sa mga sanga niana;
ug kita mobali gikan sa mga ka-
hoy niadto nga mga sanga nga
mga hinog na, nga kinahanglan
mamatay, ug itambug sila sa ka-
layo.
59 Ug kini Ako mobuhat nga,

tingali, ang mga gamut niana
makakuha og kalig-on tungod
sa ilang kaayo; ug tungod sa
pag-ilis sa mga sanga, nga ang
maayo makabuntog sa dautan.
60 Ug tungod kay Ako miam-

ping sa mga kinaiyanhon nga
mga sanga ug ang mga gamut
niana, ug nga Ako misumbak sa
mga kinaiyanhon nga mga sa-
nga pag-usab ngadto sa ilang

inahan nga kahoy, ug miamping
sa mga gamut sa ilang inahan
nga kahoy, nga, tingali, ang
mga kahoy sa akong ubasan
mahimo nga mamunga pag-
usab og maayo nga abunga; ug
nga Ako makabaton og hingpit
nga kalipay pag-usab diha sa
bunga sa akong ubasan, ug, ti-
ngali, nga Ako mahimo nga
magmaya sa hilabihan nga Ako
moamping sa mga gamut sa
mga sanga sa unang bunga—

61 Busa, lakaw, ug pagtawag
og mga asulugoon, nga kita ma-
himo nga bmag-ugmad pag-ayo
uban sa atong kusog diha sa
ubasan, nga kita moandam sa
agianan, nga Ako modala pag-
usab sa kinaiyanhon nga bunga,
diin nga kinaiyanhon nga bunga
maayo ug ang labi nga bililhon
labaw sa tanan nga bunga.

62 Busa, mangadto kita ug
mag-ugmad uban ang atong
kusog niini nga katapusan nga
higayon, kay tan-awa ang ka-
tapusan nagkaduol na, ug kini
alang sa katapusan nga higayon
nga Ako mopul-ong sa akong
ubasan.

63 Isumbak ang mga sanga;
pagsugod sa anaulahi nga sila
mahimo nga mauna, ug nga ang
nauna mahimo nga maulahi, ug
pagkalot libut sa kahoy, gulang
ug linghod, ang nauna ug ang
naulahi; ug ang naulahi ug ang
nauna, nga ang tanan maalima-
han pag-usab sa makausa sa ka-
tapusan nga higayon.

64 Busa, pagkalot libut kanila,

60a Isa. 27:6.
61a Jacob 6:2;

D&P 24:19.
b D&P 39:11, 13, 17.

63a 1 Ne. 13:42;
Ether 13:10–12.
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ug pul-ongi sila, ug abunohi sila
sa makausa pa, alang sa katapu-
san nga higayon, kay ang kata-
pusan nagkaduol na. Ug kon ki-
ni mao nga kini nga katapusan
nga mga sinumbak motubo, ug
mamunga og kinaiyanhon nga
bunga, busa kamo mag-andam
og agianan alang kanila, nga si-
la mahimo nga motubo.
65 Ug samtang sila nagsu-

god pagtubo kamo mohawan
sa mga sanga nga namunga og
pait nga bunga, sumala sa ka-
lig-on sa maayo ug sa gidak-on
niana; ug kamo dili amohawan
sa mga dautan niana diha-diha,
basin pa unya og ang mga ga-
mut niana hilabihan ka lig-on
kay sa gisumbak, ug ang gisum-
bak niana mamatay, ug Ako ma-
wad-an og mga kahoy sa akong
ubasan.
66 Kay kini makapaguol ka-

nako nga Ako kinahanglan nga
mawad-an og mga kahoy sa
akong ubasan; busa kamo mo-
hawan sa mga dautan ingon
nga ang maayo motubo, nga
ang gamut ug ang tumoy mahi-
mo nga managsama ang kalig-
on, hangtud nga ang maayo
makabuntog sa dautan, ug ang
dautan pagaputlon ug itambug
ngadto sa kalayo, nga sila dili
makasamok sa yuta sa akong
ubasan; ug sa ingon Ako mo-
silhig sa mga dautan gikan sa
akong ubasan.
67 Ug ang mga sanga sa kinai-

yanhon nga kahoy Ako mosum-

bak pag-usab ngadto sa kinai-
yanhon nga kahoy;

68 Ug ang mga sanga sa kinai-
yanhon nga kahoy Ako mosum-
bak ngadto sa kinaiyanhon nga
sanga sa kahoy; ug sa ingon Ako
modala kanila pag-usab, nga
sila mamunga og kinaiyanhon
nga bunga, ug sila magkahiusa.

69 Ug ang dautan aisalikway,
oo, gani gikan sa tanan nga yuta
sa akong ubasan; kay tan-awa,
mao lamang kini ang katapusan
diin Ako mopul-ong sa akong
ubasan.

70 Ug nahinabo nga ang Ginoo
sa ubasan mipadala sa iyang
asulugoon; ug ang sulugoon
milakaw ug mibuhat ingon sa
gisugo sa Ginoo kaniya, ug mi-
dala og uban pa nga mga su-
lugoon; ug sila bdiyutay ra.
71 Ug ang Ginoo sa ubasan

miingon ngadto kanila: Lakaw
ngadto, ug apag-ugmad diha sa
ubasan, uban sa inyong kusog.
Kay tan-awa, kini mao ang bka-
tapusan nga higayon diin Ako
moalima sa akong ubasan; kay
ang katapusan nagkaduol na,
ug ang panahon dali nga moa-
but; ug kon kamo mag-ugmad
uban sa inyong kusog uban
kanako kamo makaangkon og
chingpit nga kalipay diha sa
bunga diin Ako motipig ngari
kanako batok sa panahon diin
hapit na moabut.

72 Ug nahinabo nga ang mga
sulugoon miadto ug mibuhat
ug miugmad uban sa ilang mga

65a D&P 86:6–7.
69a 1 Ne. 22:15–17, 23;

2 Ne. 30:9–10.
70a D&P 101:55; 103:21.

b 1 Ne. 14:12.
71a Mat. 21:28;

Jacob 6:2–3;
D&P 33:3–4.

b D&P 39:17;
43:28–30.

c D&P 18:10–16.
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kusog; ug ang Ginoo sa ubasan
miugmad usab uban kanila; ug
sila mituman sa mga sugo sa
Ginoo sa ubasan sa tanan nga
mga butang.
7 3 U g d i h a m i s u g o d n g a

may kinaiyanhon nga bunga;
ug ang kinaiyanhon nga mga
sanga misugod sa pagpanubo
ug misanay sa hilabihan; ug
ang mga ihalas nga mga sanga
gisugdan sa pagpangbali aron
isalikway; ug sila nagbantay
nga ang gamut ug ang udlot
niana magkatakdo, sumala sa
kalig-on niana.
74 Ug sa ingon sila miugmad,

uban sa tanan nga kakugi, su-
mala sa mga sugo sa Ginoo sa
ubasan, gani hangtud nga ang
mga dautan gisalikway gikan
sa ubasan, ug ang Ginoo mitipig
ngadto sa iyang kaugalingon
nga ang mga kahoy nahimo na
usab nga kinaiyanhon nga bu-
nga; ug sila nahimo sama ngad-
to sa ausa ka lawas; ug ang mga
bunga managsama; ug ang Gi-
noo sa ubasan mitipig ngadto
sa iyang kaugalingon sa kinai-
yanhon nga bunga, diin labi nga
bililhon ngadto kaniya sukad sa
sinugdanan.
75 Ug nahinabo nga sa diha

nga ang Ginoo sa ubasan naka-
kita nga ang iyang bunga maa-
yo, ug ang iyang ubasan dili na
dautan, siya mitawag sa iyang
mga sulugoon, ug miingon
ngadto kanila: Tan-awa, alang
niini nga katapusan nga higa-
yon kita mialima sa akong uba-

san; ug kamo nakakita nga Ako
mibuhat sumala sa akong ka-
bubut-on; ug Ako mitipig sa ki-
naiyanhon nga bunga, nga kini
maayo gani sama kini sa sinug-
danan. Ug abulahan kamo; kay
tungod kamo nagkugi sa pag-
ugmad uban kanako sa akong
ubasan, ug naghupot sa akong
mga sugo, ug nagdala ngari
kanako pag-usab sa bkinaiyan-
hon nga bunga, nga ang akong
ubasan dili na dautan, ug ang
mga dautan gisalikway, tan-
awa kamo makaangkon og
hingpit nga kalipay uban ka-
nako tungod sa bunga sa akong
ubasan.

76 Kay tan-awa, sa adugay nga
panahon Ako mitipig sa bunga
sa akong ubasan ngari sa akong
kaugalingon batok sa panahon,
diin dali na nga moabut; ug sa
katapusan nga higayon Ako mi-
alima sa akong ubasan, ug mi-
pul-ong niini, ug mikalot libut
niini, ug miabuno niini; busa
Ako motipig ngari sa akong ka-
ugalingon sa bunga, sa dugay
nga panahon, sumala niana di-
in Ako namulong.

77 Ug kon moabut ang pana-
hon nga ang dautan nga bunga
mobalik pag-usab nganha sa
akong ubasan, busa Ako mo-
sugo nga ang maayo ug ang
dautan pagapundukon; ug ang
mga maayo Ako motipig ngari
sa akong kaugalingon, ug ang
mga dautan Ako mosalikway
ngadto sa iyang kaugalingon
nga dapit. Ug unya moabut ang

74a D&P 38:27.
75a 1 Ne. 13:37.

b gk Israel.
76a 1 Ne. 22:24–26.

gk Kaliboan.
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apanahon ug ang katapusan; ug
ang akong ubasan Ako mosugo
nga bipasunog uban sa kalayo.

KAPITULO 6

Ang Ginoo mobawi sa Israel sa ka-
tapusan nga mga adlaw — Ang
kalibutan pagasunugon sa kala-
yo—Ang mga tawo kinahanglan
gayud nga mosunod kang Kristo
aron paglikay sa lim-aw sa kalayo
ug asupre. Mga 544–421 b.c.

Ug karon, tan-awa, akong mga
kaigsoonan, ingon sa Ako mii-
ngon nganha kaninyo nga Ako
managna, tan-awa, kini mao
ang akong panagna—nga kini
nga mga butang diin ang pro-
peta aZenos namulong, mahi-
tungod sa balay ni Israel, diin
siya mitandi kanila ngadto sa
usa ka maayo nga kahoy nga
oliba, sa pagkatinuod mahina-
bo gayud.
2 Ug sa adlaw nga siya mopa-

hiluna sa iyang kamot pag-
usab sa ikaduha nga higayon
aron sa apagbawi sa iyang mga
katawhan, mao ang adlaw, oo,
gani ang katapusan nga higa-
yon, nga ang mga bsulugoon sa
Ginoo mopadayon uban sa
iyang cgahum, aron sa dpag-ali-
ma ug sa pagpul-ong sa iyang
eubasan; ug human niana ang
fkatapusan moabut.

3 Ug pagkabulahan kanila
nga naghago sa kakugi diha sa
iyang ubasan; ug unsa ka pag-
katinunglo sila kinsa isalikway
ngadto sa ilang kaugalingon
nga dapit! Ug ang kalibutan
apagasunugon sa kalayo.
4 Ug unsa ka maloloy-on sa

atong Dios ngari kanato, kay
siya nahinumdom sa balay ni
aIsrael, sa mga gamut ug sa
mga sanga; ug siya mituy-od sa
iyang mga bkamot ngadto kani-
la sa adlaw nga tanan; ug sila
mga ctikig og liog ug mga baka-
kon nga mga katawhan; apan
ingon sa kadaghan sa dili mag-
patig-a sa ilang mga kasingka-
sing mahimo nga maluwas sa
gingharian sa Dios.

5 Busa, akong mga hinigugma
nga mga kaigsoonan, Ako mag-
pakilooy kaninyo sa mga pu-
long nga maligdong nga kamo
maghinulsol, ug moduol uban
ang hingpit nga katuyoan sa
kasingkasing, ug amagmatinud-
anon ngadto sa Dios ingon nga
siya nagmatinud-anon nganha
kaninyo. Ug samtang ang iyang
bbukton sa kalooy gipatuy-od
paingon nganha kaninyo diha
sa kahayag sa adlaw, ayaw pag-
patig-a sa inyong mga kasing-
kasing.

6 Oo, karon nga adlaw, kon
kamo mamati sa iyang tingog,
ayaw pagpatig-a sa inyong mga

77a Pin. 20:2–10;
D&P 29:22–24;
43:29–33;
88:110–116.

b gk Kalibutan—
Katapusan sa
kalibutan.

6 1a Jacob 5:1.
2a 1 Ne. 22:10–12;

D&P 110:11.
gk Pagpahiuli sa
Ebanghelyo.

b Jacob 5:61.
c 1 Ne. 14:14.
d Jacob 5:71.
e gk Ubasan sa Ginoo.
f 2 Ne. 30:10.

3a 2 Ne. 27:2;

Jacob 5:77;
3 Ne. 25:1.

4a 2 Sam. 7:24.
b Jacob 5:47.
c Mosiah 13:29.

5a gk Panaghiusa.
b Alma 5:33–34;

3 Ne. 9:14.
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kasingkasing; kay ngano nga
kamo amagpakamatay?

7 Kay tan-awa, human kamo
maalimahi sa maayo nga pu-
long sa Dios sa tanan nga ad-
law, kamo modala ba og dau-
tan nga bunga, nga kamo apa-
gaputlon ug itambug ngadto sa
kalayo?
8 Tan-awa, kamo mosalikway

ba niini nga mga pulong? Ka-
mo mosalikway ba sa mga pu-
long sa mga propeta; ug kamo
mosalikway ba sa tanan nga
mga pulong diin gipamulong
na mahitungod ni Kristo, hu-
man sa daghan na nga nakapa-
mulong mahitungod kaniya; ug
ipanghimakak ang maayo nga
pulong ni Kristo, ug ang gahum
sa Dios, ug ang agasa sa Espiritu
Santo, ug pugngan ang Balaang
Espiritu, ug mohimo og usa ka
pagbiay-biay sa dako nga laraw
sa katubsanan, diin gipahiluna
alang kaninyo?
9 Kamo wala ba masayud nga

kon kamo mobuhat niini nga
mga butang, nga ang gahum sa
katubsanan ug sa pagkaban-
haw, diin anaa ni Kristo, moda-
la kaninyo nga magbarug uban
ang kaulaw ug makalilisang nga
apagbasol sa atubangan sa bhuk-
manan sa Dios?
10 Ug sumala sa gahum sa aka-

angayan, kay ang kaangayan
dili ikadumili, kamo kinahang-
lan gayud nga itambug ngadto

sa blim-aw sa kalayo ug asupre,
kansang mga siga dili mapa-
long, ug kansang mga aso nag-
saka sa itaas hangtud sa kahang-
turan, diin nga lim-aw sa kalayo
ug asupre mao ang cwalay ka-
tapusan nga dkahasol.

11 O unya, akong mga hini-
gugma nga mga kaigsoonan,
maghinulsol kamo, ug sulod di-
ha sa ahigpit nga ganghaan, ug
padayon diha sa agianan diin
pig-ot, hangtud kamo makaba-
ton og kinabuhi nga dayon.

12 O apagmaalamon; unsa pa
ang akong ikadugang og sulti?

13 Sa katapusan, manamilit
na ako, hangtud makita ko ka-
mo sa atubangan sa makahimu-
ot nga hukmanan sa Dios, diin
nga hukmanan mohampak sa
mga dautan uban ang amakalili-
sang nga kakuyaw ug kahadlok.
Amen.

KAPITULO 7

Si Sherem milimud kang Kristo,
nakiglalis kang Jacob, nangayo og
timailhan, ug gihampak sa Dios—
Ang tanan nga mga propeta naka-
pamulong kang Kristo ug sa iyang
pag-ula—Ang mga Nephite nag-
pabilin nga nagpuyo ingon nga
mga laag, natawo diha sa kalisda-
nan, ug gidumtan sa mga Lama-
nite. Mga 544–421 b.c.

Ug karon nahinabo human ang

6a Ezeq. 18:21–23.
7a Alma 5:51–52;

3 Ne. 27:11–12.
8a gk Gasa sa

Espiritu Santo.
9a Mosiah 15:26.

gk Pagkanakasala.
b gk Paghukom, Ang

Katapusan nga.
10a gk Kaangayan.

b 2 Ne. 28:23.
gk Impyerno.

c D&P 19:10–12.
d gk Panghimaraut.

11a 2 Ne. 9:41.
12a Morm. 9:28.
13a Alma 40:14.



195 Jacob 7:2–8

pipila ka mga tuig molabay,
dihay miabut nga usa ka tawo
taliwala sa mga katawhan ni
Nephi, kansang ngalan mao si
Sherem.
2 Ug nahinabo nga siya misu-

god sa pagsangyaw taliwala sa
mga katawhan, ug nagpahayag
ngadto kanila nga gayud wa-
lay Kristo. Ug siya misangyaw
og daghan nga mga butang nga
maulog-ulugon ngadto sa mga
katawhan; ug kini siya mibuhat
nga siya makabuntog sa doktri-
na ni Kristo.
3 Ug siya naghago sa kakugi

nga siya unta makalingla sa mga
kasingkasing sa mga katawhan,
nga sa ingon siya makadani og
daghan nga mga kasingkasing;
ug siya nga nasayud nga ako, si
Jacob, adunay hugot nga pag-
tuo ni Kristo kinsa moabut, siya
nangita og daghan nga mga ka-
higayunan nga siya unta maka-
duol ngari kanako.
4 Ug siya usa ka makinaadma-

non, nga siya adunay usa ka
hingpit nga kasayuran sa pinu-
longan sa mga katawhan; busa,
siya makagamit og daghan nga
pag-ulog-ulog, ug daghan nga
gahum sa pinulongan, sumala
sa gahum sa yawa.
5 Ug siya adunay paglaum sa

pag-uyog kanako gikan sa hu-
got nga pagtuo, bisan pa sa dag-
han nga mga apagpadayag ug
sa daghan nga mga butang diin
ako nakakita mahitungod niini
nga mga butang; kay ako sa
pagkatinuod nakakita og mga
anghel, ug sila nangalagad ngari

kanako. Ug usab, ako nakadu-
ngog sa tingog sa Ginoo nga na-
mulong ngari kanako diha sa
mao gayud nga pulong, matag
karon ug unya; busa, ako dili
matarug.

6 Ug nahinabo nga siya mi-
duol ngari kanako, ug sa ingon
niini nga maalamon nga paa-
gi siya nakigsulti kanako, nag-
ingon: Igsoong Jacob, ako na-
ngita og daghan nga higayon
nga ako makasulti nganha ka-
nimo; kay ako nakadungog ug
usab nasayud nga ikaw naglibut
pag-ayo, sa pagsangyaw niana
diin ikaw mitawag og ebanghel-
yo, o ang doktrina ni Kristo.

7 Ug ikaw nakadala og daghan
niini nga mga katawhan nga sila
mituis sa matarung nga paagi
sa Dios, ug wala amaghupot sa
balaod ni Moises diin mao ang
matarung nga paagi; ug nagbal-
hin sa balaod ni Moises ngadto
sa pagsimba sa usa ka binuhat
diin ikaw miingon nga moabut
sa daghan nga kagatusan ka
mga tuig gikan karon. Ug karon
tan-awa, ako, si Sherem, mopa-
hayag nganha kanimo nga kini
usa ka pagpanamastamas; kay
walay tawo nga nasayud sa
ingon nga mga butang; kay siya
bdili makasulti sa mga butang
nga umaabut. Ug sa ingon niini
nga paagi si Sherem nakiglan-
tugi batok kanako.

8 Apan tan-awa, ang Ginoong
Dios mibu-bu sa iyang aEspiritu
ngari sa akong kalag, hangtud
nga ako milibug kaniya diha sa
tanan niya nga mga pulong.

7 5a 2 Ne. 11:3;
Jacob 2:11.

7a Jacob 4:5.
b Alma 30:13.

8a gk Dasig, Pagdasig.
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9 Ug ako miingon ngadto ka-
niya: Ikaw molimud ba ni Kristo
kinsa moabut? Ug siya miingon:
Kon kinahanglan nga adunay
usa ka Kristo, ako dili molimud
kaniya; apan ako nasayud nga
walay Kristo, ni diha na, ni ma-
anaa bisan kanus-a.
10 Ug ako miingon ngadto ka-

niya: Motuo ba ikaw sa mga ka-
sulatan? Ug siya miingon, Oo.
11 Ug ako miingon ngadto

kaniya: Niana ikaw wala ma-
kasabut kanila; kay sila sa pag-
katinuod nagpamatuod kang
Kristo. Tan-awa, ako moingon
nganha kanimo nga walay usa
sa mga propeta nga nakasulat,
ni anakapanagna, gawas kon
sila namulong mahitungod nii-
ni nga Kristo.
12 Ug kini dili pa mao ang ta-

nan—kini gipakita ngari kana-
ko, kay ako nakadungog ug na-
kakita; ug kini usab gikapakita
ngari kanako pinaagi sa agahum
sa Espiritu Santo; busa, ako na-
sayud nga kon walay pag-ula
nga himoon ang tanan nga mga
katawhan bmamatay gayud.
13 Ug nahinabo nga siya mii-

ngon ngari kanako: Ipakita ka-
nako ang usa ka atimailhan pi-
naagi niini nga gahum sa Espi-
ritu Santo, diin ikaw nasayud
og daghan.
14 Ug ako miingon ngadto ka-

niya: Kinsa ako nga ako motin-
tal sa Dios aron sa pagpakita

kanimo og usa ka timailhan sa
butang diin ikaw nasayud nga
atinuod? Apan ikaw milimud
niini, tungod kay ikaw sa bya-
wa. Bisan pa niana, dili ang
akong kabubut-on ang matu-
man; apan kon ang Dios mo-
hampak kanimo, himoa nga
kana usa ka timailhan nganha
kanimo nga siya adunay ga-
hum, sa langit ug sa yuta; ug
usab, nga si Kristo moabut. Ug
ang imong kabubut-on, O Gi-
noo, matuman, ug dili ang ako.

15 Ug nahinabo nga sa diha
nga ako, si Jacob, nakapamu-
long niini nga mga pulong, ang
gahum sa Ginoo miabut ngan-
ha kaniya, hangtud nga natum-
ba siya sa yuta. Ug nahinabo
nga siya gialimahan sulod sa
daghan nga mga adlaw.

16 Ug nahinabo nga siya mii-
ngon ngadto sa mga katawhan:
Pagpundok kamo ugma, kay
ako mamatay; busa, ako nagti-
nguha sa pagpamulong ngadto
sa mga katawhan sa dili pa ako
mamatay.

17 Ug nahinabo nga sa pagka-
ugma ang mga katawhan nag-
pundok; ug siya namulong sa
yano ngadto kanila ug milimud
sa mga butang diin siya mitudlo
kanila, ug mipahayag sa kama-
tuoran ni Kristo, ug sa gahum sa
Espiritu Santo, ug sa pagpanga-
lagad sa mga anghel.

18 Ug siya namulong sa yano

11a Pin. 19:10;
1 Ne. 10:5;
Jacob 4:4;
Mosiah 13:33–35;
D&P 20:26.
gk Jesukristo.

12a gk Dios, Diosnong
Kapangulohan—
Dios nga Espiritu
Santo; Espiritu
Santo.

b 2 Ne. 2:21.

13a Mat. 16:1–4;
Alma 30:43–60.
gk Timailhan.

14a Alma 30:41–42.
b Alma 30:53.
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ngadto kanila, nga siya agilim-
bongan pinaagi sa gahum sa
byawa. Ug siya namulong ma-
hitungod sa impyerno, ug sa ka-
hangturan, ug sa silot nga walay
katapusan.
19 Ug siya miingon: Ako na-

hadlok basin pa og ako nakasala
sa sala nga adili mapasaylo,
kay ako nakapamakak ngadto
sa Dios; kay ako milimud kang
Kristo, ug miingon nga ako mi-
tuo sa mga kasulatan; ug sila sa
pagkatinuod nagpamatuod ka-
niya. Ug tungod kay ako naka-
pamakak ngadto sa Dios ako
dako og kahadlok basin pa un-
ya ang akong pagkabutang ma-
himo nga bmakalilisang; apan
ako mikumpisal ngadto sa Dios.
20 Ug nahinabo nga sa diha

nga siya nakasulti na niini nga
mga pulong siya dili na maka-
sulti og dugang pa, ug siya ana-
matay.
21 Ug sa diha nga ang pundok

sa mga katawhan nakasaksi nga
siya namulong niini nga mga
butang sa hapit na siya mama-
tay, sila natingala sa hilabihan;
nga sa ingon ang gahum sa Dios
mikunsad diha kanila, ug sila
anabuntog nga sila natumba sa
yuta.
22 Karon, kini nga butang na-

kapahimuot ngari kanako, si
Jacob, kay ako mihangyo niini
sa akong Amahan kinsa tua sa

langit; kay siya nakadungog sa
akong pangamuyo ug mitubag
sa akong pag-ampo.

23 Ug nahinabo nga ang ka-
linaw ug ang paghigugma sa
Dios gipahiuli pag-usab tali-
wala sa mga katawhan; ug sila
anagsiksik sa mga kasulatan,
ug wala na magpatalinghug sa
mga pulong niining dautan nga
tawo.

24 Ug nahinabo nga daghan
nga mga paagi ang gihimo aron
sa apagbawi ug sa pagpahiuli
sa mga Lamanite ngadto sa ka-
sayuran sa kamatuoran; apan
kini bkawang, kay sila nahimu-
ot sa mga cgubat ug dpagpaagas
sa dugo, ug sila adunay walay
katapusan nga epagdumot ba-
tok kanamo, ilang mga kaigso-
onan. Ug sila nagtinguha pina-
agi sa gahum sa ilang mga hina-
giban sa paglaglag kanamo sa
kanunay.

25 Busa, ang mga katawhan ni
Nephi naglig-on batok kanila
uban sa ilang mga hinagiban,
ug uban sa tibuok nila nga ku-
sog, nagsalig diha sa Dios ug sa
alig-on nga sukaranan sa ilang
kaluwasan; busa, sila nahimo sa
pagkakaron, nga mga manana-
og sa ilang mga kaaway.

26 Ug nahinabo nga ako, si
Jacob, nagsugod na sa pagkati-
gulang; ug ang talaan niini nga
mga katawhan ingon nga giti-

18a Alma 30:53.
gk Gilimbongan,
Limbong,
Paglimbong.

b gk Yawa.
19a gk Sala nga Dili

Mapasaylo.

b Mosiah 15:26.
20a Jer. 28:15–17.
21a Alma 19:6.
23a Alma 17:2.
24a Enos 1:20.

b Enos 1:14.
c Mosiah 10:11–18.

d Jarom 1:6;
Alma 26:23–25.

e 2 Ne. 5:1–3;
Mosiah 28:2.

25a gk Lig-on nga
Sukaranan.
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pigan sa auban nga mga palid
ni Nephi, busa, ako motapos
niini nga talaan, magpadayag
nga ako misulat sumala sa kaa-
yo sa akong kasayuran, pinaa-
gi sa pag-ingon nga ang pana-
hon milabay uban kanamo, ug
usab ang among mga bkinabuhi
milabay ingon kini ngari kana-
mo nga usa ka damgo, kami
ingon nga nag-inusara ug ma-
ligdong nga mga katawhan,
mga laag, gisalikway gikan sa
Jerusalem, natawo sa kalisda-
nan, sa kamingawan, ug gidum-
tan sa among mga kaigsoonan,
diin mao ang hinungdan sa mga
panaggubat ug panagbingkil;
busa, kami nagbangutan sa tibu-
ok namo nga mga adlaw.

27 Ug ako, si Jacob, nakakita
nga ako sa dili madugay mana-
og na ako sa akong lubnganan;
busa, ako miingon ngadto sa
akong anak nga lalaki si aEnos:
Kuhaa kini nga mga palid. Ug
ako misulti kaniya sa mga bu-
tang diin ang akong igsoon nga
lalaki nga si Nephi bmisugo ka-
nako, ug siya misaad sa pagka-
masulundon ngadto sa mga su-
go. Ug ako mohimo og pagtapos
sa akong pagsulat diha niini nga
mga palid, diin nga mga sinulat
diyutay ra; ug ngadto sa magba-
basa ako manamilit, manghina-
ut nga daghan sa akong mga ka-
igsoonan mobasa unta sa akong
mga pulong. Mga kaigsoonan,
adto na ako.

Ang Basahon ni Enos

Si Enos nag-ampo sa hilabihan ug
nakaangkon og kapasayloan sa
iyang mga sala—Ang tingog sa
Ginoo miabut sa iyang hunahuna,
nagsaad og kaluwasan alang sa mga
Lamanite sa umaabut nga adlaw—
Ang mga Nephite nagtinguha sa
pagbawi sa mga Lamanite—Si Enos
nagmalipayon diha sa iyang Manu-
nubos. Mga 420 b.c.

TAN-AWA, nahinabo nga ako,
si aEnos, nasayud sa akong

amahan nga bsiya usa ka maki-

angayon nga tawo — kay siya
cmitudlo kanako diha sa iyang
pinulongan, ug usab diha sa
dpagmatuto ug sa pagpahimat-
ngon sa Ginoo — ug bulahan
ang ngalan sa akong Dios tu-
ngod niini—

2 Ug ako mosulti kaninyo sa
akong apagpakigbisog sa atu-
bangan sa Dios, sa wala pa ako
makadawat sa bkapasayloan sa
akong mga sala.

3 Tan-awa, ako miadto sa la-
sang aron mangayam; ug ang

26a 1 Ne. 19:1–6;
Jarom 1:14–15.
gk Palid, Mga.

b San. 4:14.
27a Enos 1:1.

b Jacob 1:1–4.

[enos]
1 1a gk Enos, Anak nga

lalaki ni Jacob.
b 2 Ne. 2:2–4.
c 1 Ne. 1:1–2.
d Efe. 6:4.

2a Gen. 32:24–32;
Alma 8:10.
gk Hinulsol,
Paghinulsol.

b gk Kapasayloan
sa mga Sala.
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mga pulong nga akong ma-
dunggan kanunay nga gipa-
mulong sa akong amahan mahi-
tungod sa kinabuhi nga dayon,
ug ang ahingpit nga kalipay
sa mga santos, bmituhop gayud
pag-ayo sa akong kasingkasing.
4 Ug ang akong kalag agigu-

tom; ug ako bmiluhod sa atuba-
ngan sa akong Magbubuhat,
ug ako nangamuyo ngadto ka-
niya sa hilabihan nga cpag-am-
po ug nangaliya alang sa akong
kaugalingon nga kalag; ug sa
tibuok adlaw ako nangamuyo
ngadto kaniya; oo, ug sa diha
nga midangat ang kagabhion
ako sa gihapon mipataas sa
akong tingog pag-ayo nga kini
miabut sa mga kalangitan.
5 Ug dihay miabut nga usa

ka atingog ngari kanako, nag-
ingon: Enos, ang imong mga
sala gipasaylo na, ug ikaw pa-
nalanginan.
6 Ug ako, si Enos, nasayud nga

ang Dios dili magbakak; busa,
ang akong kasaypanan nakuha
sa hingpit.
7 Ug ako miingon: Ginoo, gi-

unsa kini pagbuhat?
8 Ug siya miingon ngari kana-

ko: Tungod sa imong ahugot
nga pagtuo ni Kristo, si kinsa
ikaw wala pa gayud sukad
makadungog ni makakita. Ug
daghan nga mga katuigan ang
molabay unà siya mopakita sa

iyang kaugalingon diha sa la-
was; busa, makalakaw ka na,
ang imong hugot nga pagtuo
nakahimo kanimo nga bhinlo.
9 Karon, nahinabo, nga sa diha

nga ako nakadungog niini nga
mga pulong ako misugod sa
pagbati og usa ka atinguha alang
sa kaayohan sa akong mga kaig-
soonan, ang mga Nephite; busa,
ako bmibu-bu sa akong tibuok
nga kalag ngadto sa Dios alang
kanila.

10 Ug samtang ako nakigbi-
sog diha sa espiritu, tan-awa,
ang tingog sa Ginoo midangat
sa akong ahunahuna pag-usab,
nag-ingon: Ako moduaw sa
imong mga kaigsoonan sumala
sa ilang kakugi sa paghupot sa
akong mga sugo. Ako bmihatag
ngadto kanila niini nga yuta,
ug kini usa ka balaan nga yuta;
ug Ako dili cmotunglo niini ga-
was kon kini tungod sa hinung-
dan sa kadautan; busa, Ako mo-
duaw sa imong mga kaigsoonan
ingon nga Ako miingon; ug ang
ilang mga kalapasan Ako moda-
la uban ang kasubo diha sa ilang
kaugalingon nga mga ulo.

11 Ug human ako, si Enos
makadungog niini nga mga
pulong, ang akong hugot nga
pagtuo nagsugod sa pagkadili
matarug diha sa Ginoo; ug ako
nag-ampo ngadto kaniya uban
sa daghan ug taas nga mga pa-

3a gk Hingpit nga
Kalipay.

b 1 Ne. 10:17–19;
Alma 36:17–21.

4a 2 Ne. 9:51;
3 Ne. 12:6.

b gk Balaan nga
Pagtahud.

c gk Pag-ampo.
5a gk Pagpadayag.
8a Ether 3:12–13.

gk Hugot nga
Pagtuo.

b Mat. 9:22.
9a 1 Ne. 8:12;

Alma 36:24.

b 2 Ne. 33:3;
P. ni M. 1:8;
Alma 34:26–27.

10a gk Dasig, Pagdasig;
Salabutan.

b 1 Ne. 2:20.
c Ether 2:7–12.
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kigbisog alang sa akong mga ka-
igsoonan, ang mga Lamanite.
12 Ug nahinabo nga human

ako amag-ampo ug maghago
uban sa tanan nga kakugi, ang
Ginoo miingon ngari kanako:
Ako motugyan nganha kani-
mo sumala sa imong mga bti-
nguha, tungod sa imong hugot
nga pagtuo.
13 Ug karon tan-awa, kini mao

ang tinguha diin ako mitingu-
ha kaniya—nga kon kini kina-
hanglan nga mahimo, nga ang
akong mga katawhan, ang mga
Nephite, kinahanglan mahulog
ngadto sa kalapasan, ug sa bi-
san unsa nga paagi amalaglag,
ug ang mga Lamanite dili ma-
laglag, nga ang Ginoong Dios
bmagtipig og usa ka talaan sa
akong mga katawhan, ang mga
Nephite; bisan kon kini pinaagi
sa gahum sa iyang balaan nga
bukton, nga kini unta cpaga-
dad-on ngadto sa uban nga
umaabut nga adlaw ngadto sa
mga Lamanite, nga, tingali, sila
unta dmadala ngadto sa kalu-
wasan—
14 Kay sa pagkakaron ang

among mga pakigbisog anaka-
wang diha sa pagpahiuli kani-
la ngadto sa tinuod nga hugot
nga pagtuo. Ug sila nanumpa
diha sa ilang kasuko nga, kon
mahimo man, sila bmolaglag sa
among mga talaan ug kanamo,

ug usab sa tanan nga mga tra-
disyon sa among mga amahan.

15 Busa, ako nasayud nga
ang Ginoong Dios nakahimo sa
apagtipig sa among mga talaan,
ako nangamuyo ngadto kaniya
sa walay paghunong, kay siya
miingon ngari kanako: Bisan
unsa nga butang nga ikaw ma-
ngayo diha sa hugot nga pag-
tuo, magtuo nga ikaw makada-
wat diha sa ngalan ni Kristo,
ikaw makadawat niini.

1 6 U g a k o a d u n a y h u g o t
nga pagtuo, ug ako nangamuyo
ngadto sa Dios nga siya amo-
tipig sa mga btalaan; ug siya
mihimo og pakigsaad uban ka-
nako nga siya cmodala kanila
ngadto sa mga Lamanite diha
sa iyang kaugalingon nga tuk-
ma nga panahon.

17 Ug ako, si Enos, nasayud
nga kini matuman sumala sa pa-
kigsaad nga siya mihimo; busa
ang akong kalag nakapahulay.

18 Ug ang Ginoo miingon nga-
ri kanako: Ang inyong mga
amahan nangayo usab kanako
niini nga butang; ug kini paga-
himoon ngadto kanila sumala
sa ilang hugot nga pagtuo; kay
ang ilang hugot nga pagtuo sa-
ma nganha kanimo.

19 Ug karon nahinabo nga ako,
si Enos, nakig-uban sa mga ka-
tawhan ni Nephi, nanagna sa
mga butang nga moabut, ug

12a Morm. 5:21; 9:36.
b Sal. 37:4;

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

13a Morm. 6:1, 6.
b P. ni M. 1:6–11;

Alma 37:2.
c Alma 37:19;

Ether 12:22;
D&P 3:18.

d Alma 9:17.
14a Jacob 7:24.

b Morm. 6:6.
15a gk Kasulatan, Mga—

Mga kasulatan nga
pagatipigan.

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

b gk Basahon ni
Mormon.

c 2 Ne. 27:6.
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nagpamatuod sa mga butang
nga akong nadungog ug nakita.
20 Ug ako nagpamatuod nga

ang mga katawhan ni Nephi na-
ningkamot sa pagpahiuli sa mga
Lamanite ngadto sa tinuod nga
tinuohan sa Dios. Apan ang
among mga akahago nakawang;
ang ilang pagdumot gitakda
na, ug sila nadala sa ilang dau-
tan nga kinaiya nga sila nahimo
nga ihalas ug bangis, ug mga
katawhan nga buhaw sa dugo,
puno sa pagsimba sa mga cdios-
dios ug kahugawan; nagkaon sa
mga mananap nga manunubad;
nagpuyo sa mga tolda, naglaag-
laag diha sa kamingawan nga
nagbahag sa panit sa mananap
diha sa ilang mga bat-ang ug
ang ilang mga ulo gikagisan; ug
ang ilang kahanas anaa sa dga-
pasan, sa sundang, ug sa pag-
gamit sa atsa. Ug ang kadagha-
nan kanila dili mokaon gawas
sa hilaw nga karne; ug sila sa
kanunay nagtinguha pagpatay
kanamo.
21 Ug nahinabo nga ang mga

katawhan ni Nephi nag-ugmad
sa yuta, ug anagpasanay sa dag-
han nga matang sa lugas, mga
prutas, mga panon sa kahayo-
pan, ug mga panon sa tanan nga
matang sa baka, mga kanding,
ug mga ihalas nga kanding, ug
usab daghan nga mga kabayo.
22 Ug dihay hilabihan ka dag-

han nga mga apropeta taliwala
kanamo. Ug ang mga kataw-

han mga btikig og liog, ug lisud
nga masabut.

23 Ug walay lain gawas sa hi-
labihan nga akapintas, bpag-
sangyaw ug pagpanagna bahin
sa gubat, mga panagbingkil, ug
mga panglaglag, ug sa kanunay
cpagpahinumdom kanila sa ka-
matayon, ug sa gidugayon sa
kahangturan, ug sa mga pag-
hukom ug sa gahum sa Dios,
ug sa tanan niini nga mga bu-
tang—nagkutaw kanila sa dka-
nunay aron sa pagpuyo diha sa
kahadlok sa Ginoo. Ako moi-
ngon nga walay nagkulang niini
nga mga butang, ug ang hilabi-
han nga kayano sa pinulongan,
ang makapugong kanila sa di-
ha-diha nga kalaglagan. Ug sa
ingon niini nga paagi ako mo-
sulat mahitungod kanila.

24 Ug ako nakakita og mga
gubat tali sa mga Nephite ug
sa mga Lamanite sa dagan sa
akong mga adlaw.

25 Ug nahinabo nga ako nag-
sugod na sa pagkatigulang, ug
usa ka gatus ug kapitoan ug
siyam ka mga tuig ang mila-
bay sukad sa panahon nga ang
among amahan si Lehi amibiya
sa Jerusalem.

26 Ug ako nakakita nga sa di-
li magdugay ako manaog na
ngadto sa akong lubnganan, pi-
naagi sa gahum sa Dios nga ako
kinahanglan gayud nga mag-
sangyaw ug managna ngadto
niini nga mga katawhan, ug

20a Moro. 9:6.
b Jarom 1:6.
c Mosiah 9:12.

gk Pagsimba sa
dios-dios.

d Mosiah 10:8.
21a Mosiah 9:9.
22a P. ni M. 1:16–18.

b Jarom 1:3.
23a 1 Ne. 16:2; 2 Ne. 33:5.

b gk Pagsangyaw.
c Hel. 12:3.
d Jarom 1:12;

Alma 31:5.
25a 1 Ne. 2:2–4.
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mopahayag sa pulong sumala
sa kamatuoran diin anaa kang
Kristo. Ug ako nagpahayag nii-
ni sa tanan kong mga adlaw, ug
nagmalipayon niini labaw pa
kay sa kalibutan.
27 Ug ako hapit na moadto sa

dapit sa akong apahulayan, diin
uban sa akong Manunubos; kay
ako nasayud nga diha kaniya
ako makapahulay. Ug ako ma-
lipay diha sa adlaw kanus-a

ang akong bpagka-mortal mo-
sul-ob sa cpagka-imortal, ug
mobarug sa iyang atubangan;
ug unya ako makakita sa iyang
panagway nga may kahina-
ngop, ug siya moingon ngari
kanako: Duol ngari kanako ikaw
nga bulahan, may dapit nga gi-
andam alang kanimo sa mga
dmansyon sa akong Amahan.
Amen.

Ang Basahon ni Jarom

Ang mga Nephite naghupot sa ba-
laod ni Moises, nagpaabut sa pag-
anhi ni Kristo, ug miuswag sa yuta
—Daghan nga mga propeta nag-
hago sa paggiya sa mga katawhan
diha sa agianan sa kamatuoran.
Mga 399–361 b.c.

KARON tan-awa, ako, si
Jarom, misulat og pipila ka

mga pulong sumala sa sugo sa
akong amahan, si Enos, nga ang
among akasaysayan sa kagika-
nan matipigan.
2 Ug ingon nga akini nga mga

palid mga bgagmay, ug ingon
nga kini nga mga butang cgisu-
lat alang sa katuyoan nga ma-
bulahan ang among mga kaig-
soonan ang mga dLamanite, bu-
sa, kini kinahanglan nga ako
mosulat og diyutay; apan dili

ako mosulat sa mga butang sa
akong pagpanagna, ni sa akong
mga pagpadayag. Kay unsa pa
ang akong dugang ikasulat sa
mga gisulat sa akong mga ama-
han? Kay wala ba sila mopada-
yag sa laraw sa kaluwasan? Ako
moingon nganha kaninyo, Oo;
ug kini igo na kanako.

3 Tan-awa, kini kinahanglan
nga daghan gayud ang paga-
buhaton dinhi niini nga mga
katawhan, tungod sa katig-a sa
ilang mga kasingkasing, ug sa
kabungol sa ilang mga dung-
gan, ug sa kakulang sa panabut
sa ilang mga hunahuna, ug sa
akatikig sa ilang mga liog; bisan
pa niana, ang Dios hilabihan ka
maloloy-on ngadto kanila, ug
wala pa gayud hangtud karon

27a gk Kapahulayan.
b gk Mortal,

Pagka-mortal.
c gk Imortal,

Pagka-imortal.
d Juan 14:2–3;

Ether 12:32–34;
D&P 72:4; 98:18.

[jarom]
1 1a 1 Ne. 3:12; 5:14.

2a Jacob 3:14; Omni 1:1.
b 1 Ne. 6:1–6.

c gk Kasulatan, Mga—
Ang bili sa mga
kasulatan.

d 2 Ne. 27:6;
Morm. 5:12.

3a Enos 1:22–23.
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bmolaglag kanila gikan sa iba-
baw sa yuta.
4 Ug adunay daghan dinhi

kanato kinsa adunay daghan
nga mga apagpadayag, kay sila
dili tanan mga tikig og liog. Ug
ingon sa ka daghan nga dili
tikig og liog ug nagbaton og hu-
got nga pagtuo, nagbaton og
bpanagdait sa Balaang Espiritu,
nga nagpakita ngadto sa mga
katawhan, sumala sa ilang hu-
got nga pagtuo.
5 Ug karon, tan-awa, duha ka

gatus ka mga tuig ang milabay,
ug ang mga katawhan ni Nephi
nagmalig-on diha sa yuta. Sila
naninguha sa apaghupot sa ba-
laod ni Moises ug sa badlaw nga
igpapahulay nga balaan ngadto
sa Ginoo. Ug sila wala cmana-
mastamas; ni sila dnanampalas.
Ug ang mga balaod sa yuta hi-
labihan ka higpit.
6 Ug sila nagkatibulaag diha

sa daghan nga mga dapit iba-
baw sa yuta, ug ang mga La-
manite usab. Ug sila hilabihan
ka daghan kay kanila nga mga
Nephite; ug sila nahigugma sa
apagbuno ug sa pag-inom sa
dugo sa mga mananap.
7 Ug nahinabo nga sila misu-

long sa makadaghan batok ka-
namo, nga mga Nephite, aron sa
pakig-away. Apan ang among
mga ahari ug ang among mga
pangulo lig-on nga mga tawo
diha sa hugot nga pagtuo sa Gi-

noo; ug sila nagtudlo sa mga
katawhan sa mga pamaagi sa
Ginoo; busa, kami nakabuntog
sa mga Lamanite ug milaglag
kanila gikan sa bamong mga
yuta, ug misugod sa paglig-on
sa among mga dakbayan, o sa
bisan diin nga dapit nga among
kabilin.

8 Ug kami midaghan sa hila-
bihan, ug mikatap diha sa iba-
baw sa yuta, ug nahimo nga
hilabihan ka adunahan sa bu-
lawan, ug sa pilak, ug sa mga
bililhon nga mga butang, ug sa
mga maayo nga pagkahimo nga
kahoy, sa mga gambalay, ug sa
mga makinarya, ug usab sa put-
haw ug sa kobre, ug sa tumba-
ga ug sa asero, naghimo sa ta-
nan nga matang sa kahimanan
sa matag matang aron sa pag-
ugmad sa yuta, ug sa mga ahi-
nagiban sa gubat—oo, ang ma-
hait nga talinis nga panâ, ug ang
udyongan, ug ang udyong, ug
ang bangkaw, ug ang tanan nga
pagpangandam alang sa gubat.

9 Ug ingon nga andam sa
pagsugat sa mga Lamanite, sila
wala mouswag batok kanamo.
Apan ang pulong sa Ginoo na-
matud-an, diin siya namulong
ngadto sa among mga amahan,
nag-ingon nga: Ingon nga kamo
naghupot sa akong mga sugo
kamo mouswag diha sa yuta.

10 Ug nahinabo nga ang mga
propeta sa Ginoo mihulga sa

3b Ether 2:8–10.
4a Alma 26:22;

Hel. 11:23;
D&P 107:18–19.
gk Pagpadayag.

b gk Espiritu Santo.

5a 2 Ne. 25:24;
Alma 34:13–14.

b Ex. 35:2.
gk Adlaw nga
Igpapahulay.

c gk Pasipala.

d gk Pagpanamasta-
mas, Panamastamas.

6a Jacob 7:24; Enos 1:20.
7a Jacob 1:9, 11, 15.

b P. ni M. 1:14.
8a Mosiah 10:8.
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mga katawhan ni Nephi, suma-
la sa pulong sa Dios, nga kon
sila dili maghupot sa mga su-
go, apan kinahanglan mahulog
ngadto sa kalapasan, sila kina-
hanglan nga apagalaglagon gi-
kan sa ibabaw sa yuta.
11 Busa, ang mga propeta, ug

ang mga pari , ug ang mga
magtutudlo, naghago nga ma-
kugihon, nag-awhag sa mga
katawhan uban ang tanan nga
pagkamainantuson ngadto sa
pagkugi; nagtudlo sa abalaod
ni Moises, ug ang katuyoan
alang di in kini gikahatag;
nagkabig kanila sa bpagpaabut
ngadto sa Mesiyas, ug motuo
diha kaniya nga moanhi cingon
og siya mianhi na. Ug subay
niini nga paagi sila nagtudlo
kanila.
12 Ug nahinabo nga pinaagi

sa pagbuhat niini sila nagban-
tay kanila nga dili amalaglag
diha sa ibabaw sa yuta; kay sila
bmipatuhop sa ilang mga ka-

singkasing uban sa pulong, sa
kanunay nagkutaw kanila ngad-
to sa paghinulsol.

13 Ug nahinabo nga duha ka
gatus ug katloan ug walo ka
mga tuig ang milabay—subay
niini nga paagi sa mga gubat,
ug mga panagsumpaki, ug mga
panagbangi, sulod sa dugay nga
panahon.

14 Ug ako, si Jarom, dili na
mosulat og dugang, kay ang
mga palid gagmay. Apan tan-
awa, akong mga kaigsoonan,
kamo makadangop sa auban
nga mga palid ni Nephi; kay
tan-awa, diha kanila ang mga
talaan sa atong mga gubat gi-
kulit, sumala sa mga sinulat sa
mga hari, o kadto diin sila mi-
sugo nga isulat.

15 Ug ako mitugyan niini nga
mga palid ngadto sa mga ka-
mot sa akong anak nga lalaki si
Omni, nga sila matipigan suma-
la sa mga asugo sa akong mga
amahan.

Ang Basahon ni Omni

Omni, Amaron, Chemish, Abina-
dom, ug si Amaleki, matag usa,
nagtipig sa mga talaan—Si Mosi-
ah nakakaplag sa mga katawhan sa
Zarahemla, kinsa miabut gikan sa
Jerusalem sa panahon ni Sedechi-
as—Mosiah gihimo nga hari iba-
baw kanila—Ang mga kaliwatan

ni Mulek sa Zarahemla nakakap-
lag kang Coriantumr, ang katapu-
san sa mga Jaredite—Hari Benja-
min mipuli kang Mosiah — Ang
mga tawo kinahanglan mohalad sa
ilang mga kalag ingon og usa ka
paghalad ngadto kang Kristo. Mga
323–130 b.c.

10a 1 Ne. 12:19–20;
Omni 1:5.

11a Jacob 4:5;
Alma 25:15–16.

b 2 Ne. 11:4;
Ether 12:18–19.

c 2 Ne. 25:24–27;
Mosiah 3:13; 16:6.

12a Ether 2:10.
b Alma 31:5.

14a 1 Ne. 9:2–4.
15a Jacob 1:1–4.
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TAN-AWA, nahinabo nga ako,
si Omni, ingon nga gisugo sa

akong amahan, si Jarom, nga
ako kinahanglan mosulat ingon
dinhi niini nga mga palid, aron
sa pagtipig sa kasaysayan sa
kagikanan—

2 Busa, sa akong mga adlaw,
ako buot nga kamo, kinahang-
lan masayud nga ako nakig-
away pag-ayo uban sa espada
aron sa pagpanalipod sa akong
mga katawhan, ang mga Ne-
phite, gikan sa pagkahulog
ngadto sa mga kamot sa ilang
mga kaaway, ang mga La-
manite. Apan tan-awa, ako sa
akong kaugal ingon usa ka
dautan nga tawo, ug ako wala
makahupot sa mga balaod ug
sa mga sugo sa Ginoo ingon
nga ako unta angay nga mo-
buhat.
3 Ug nahinabo nga duha ka

gatus ug kapitoan ug unom
ka mga tuig ang milabay, ug
kami adunay daghan nga mga
panahon sa kalinaw; ug kami
adunay daghan nga mga pana-
hon sa malisud nga gubat ug
pagpaagas sa dugo. Oo, ug sa
katapusan, duha ka gatus ug
kawaloan ug duha ka mga tuig
ang milabay, ug ako mitago ni-
ini nga mga palid sumala sa
mga asugo sa akong mga ama-
han; ug ako mitugyan kanila
diha sa akong anak nga lalaki si
Amaron. Ug ako mihimo og
pagtapos.
4 Ug karon ako, si Amaron,

mosulat sa mga butang nga bi-
san unsa nga ako mosulat, diin

diyutay ra, diha sa basahon sa
akong amahan.

5 Tan-awa, nahinabo nga tulo
ka gatus ug kawhaan ka mga
tuig ang milabay, ug ang labaw
nga dautan nga bahin sa mga
Nephite analaglag.
6 Kay ang Ginoo dili makatu-

got, human siya modala kanila
gikan sa yuta sa Jerusalem ug
nagbantay ug nagpanalipod ka-
nila gikan sa pagkahulog ngad-
to sa mga kamot sa ilang mga
kaaway, oo, siya dili motugot
nga ang mga pulong dili ma-
matud-an, diin siya namulong
ngadto sa atong mga amahan,
nag-ingon nga: Ingon nga kamo
dili maghupot sa akong mga
sugo kamo dili mouswag diha
sa yuta.

7 Busa, ang Ginoo miduaw
kanila diha sa mabangis nga
paghukom; bisan pa niana, siya
miluwas sa mga matarung nga
sila dili mamatay, apan mipana-
lipod kanila gikan sa mga ka-
mot sa ilang mga kaaway.

8 Ug nahinabo nga ako mi-
tugyan sa mga palid ngadto sa
akong igsoon nga lalaki nga si
Chemish.

9 Karon ako, si Chemish, mi-
sulat sa unsang diyutay nga
mga butang nga ako misulat,
diha sa sama nga basahon sa
akong igsoon nga lalaki; kay
tan-awa, ako nakakita sa kata-
pusan nga iyang gisulat, ug si-
ya misulat niini uban sa iyang
kaugalingon nga kamot; ug si-
ya misulat niini sa adlaw nga
siya mitugyan kanila ngari ka-

[omni]
1 3a Jacob 1:1–4;

Jarom 1:15.
5a Jarom 1:9–10.
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nako. Ug subay niini nga paa-
gi kami mitipig sa mga talaan,
kay kini sumala sa mga sugo
sa among mga amahan. Ug ako
mohimo og pagtapos.
10 Tan-awa, ako, si Abina-

dom, mao ang anak nga lalaki
ni Chemish. Tan-awa, nahina-
bo nga ako nakakita og daghan
nga mga gubat ug mga panag-
bingkil tali sa akong mga ka-
tawhan, ang mga Nephite, ug
ang mga Lamanite; ug ako,
uban sa akong kaugalingon nga
espada, nakahunos og daghan
nga mga kinabuhi sa Lamanite
sa pagpanalipod sa akong mga
kaigsoonan.
11 Ug tan-awa, ang talaan niini

nga mga katawhan gikulit ngan-
ha sa mga palid diin gipanag-
iya sa mga hari, sumala sa mga
kaliwatan; ug ako wala masa-
yud og mga pagpadayag gawas
niana diin nahisulat, ni pagpa-
nagna; busa, kana nga igo la-
mang mao ang gisulat. Ug ako
mohimo og pagtapos.
12 Tan-awa, ako mao si Ama-

leki, ang anak nga lalaki ni Abi-
nadom. Tan-awa, ako mamu-
long nganha kaninyo maingon
og mahitungod kang Mosiah,
kinsa gihimo nga hari ibabaw sa
yuta sa Zarahemla; kay tan-awa,
siya ingon nga gipasidan-an sa
Ginoo nga siya kinahanglan mo-
layas gikan sa yuta sa aNephi,
ug ingon sa kadaghan nga ma-
mati ngadto sa tingog sa Ginoo
kinahanglan usab bmobiya gi-

kan sa yuta uban kaniya, ngad-
to sa kamingawan—

13 Ug nahinabo nga siya mibu-
hat sumala ingon sa gisugo sa
Ginoo kaniya. Ug sila mibiya
gikan sa yuta ngadto sa kami-
ngawan, ug ingon sa kadaghan
nga namati ngadto sa tingog sa
Ginoo; ug sila gigiyahan pinaa-
gi sa daghan nga mga pagsang-
yaw ug mga pagpanagna. Ug
sila gipahimangnoan sa kanu-
nay pinaagi sa pulong sa Dios;
ug sila giagak pinaagi sa ga-
hum sa iyang bukton, lahus sa
kamingawan hangtud sila mia-
but sa yuta nga gitawag og yuta
sa Zarahemla.

14 Ug sila nakakaplag og usa
ka katawhan, kinsa gitawag og
ang mga katawhan ni aZara-
hemla. Karon, dihay dako nga
paglipay taliwala sa mga ka-
tawhan ni Zarahemla; ug usab
si Zarahemla nalipay sa hila-
bihan, tungod kay ang Ginoo
mipadala sa mga katawhan ni
Mosiah uban ang mga bpalid
nga tumbaga diin naglakip sa
talaan sa mga Judeo.

15 Tan-awa, nahinabo nga si
Mosiah nakakaplag nga ang
mga akatawhan ni Zarahemla
mibiya gikan sa Jerusalem sa
panahon nga si bSedechias, ang
hari sa Juda, gidagit nga bihag
ngadto sa Babelon.

16 Ug sila mipanaw didto sa
kamingawan, ug gidala pinaa-
gi sa kamot sa Ginoo tabok sa
dako nga mga katubigan, ngad-

12a 2 Ne. 5:6–9.
b Jacob 3:4.

14a gk Zarahemla.

b 1 Ne. 3:3, 19–20;
5:10–22.

15a Mosiah 25:2.

b Jer. 39:1–10;
Hel. 8:21.
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to sa yuta diin si Mosiah naka-
kaplag kanila; ug sila mipuyo
didto sukad niadto nga pana-
hon.
17 Ug sa panahon nga si Mosi-

ah nakakaplag kanila, sila na-
himo nga hilabihan ka daghan.
Bisan pa niana, sila dihay dag-
han nga mga gubat ug malisud
nga mga panagbingkil, ug na-
pukan pinaagi sa espada matag
karon ug unya; ug ang ilang pi-
nulongan nahimo nga nausab;
ug sila wala makadala og mga
atalaan uban kanila; ug sila mi-
limud sa pagkatawo sa ilang
Tiglalang; ug si Mosiah, ni ang
mga katawhan ni Mosiah, ma-
kasabut kanila.
18 Apan nahinabo nga si Mo-

siah misugo nga sila tudloan sa
iyang pinulongan. Ug nahina-
bo nga human sila tudloi sa pi-
nulongan ni Mosiah, si Zara-
hemla mihatag og kasaysayan
sa mga kagikanan sa iyang mga
amahan, sumala sa iyang pa-
numduman; ug sila nahisulat,
apan dili niini nga mga palid.
19 Ug nahinabo nga ang mga

katawhan ni Zarahemla, ug ni
Mosiah, anagkahiusa; ug si bMo-
siah natudlo nga mahimo nga
ilang hari.
20 Ug nahinabo sa mga adlaw

ni Mosiah, dihay dako nga bato
nga gidala ngadto kaniya nga
may kinulit niini; ug siya ami-
hubad sa mga kinulit pinaagi
sa gasa ug gahum sa Dios.

21 Ug sila mihatag og asoy
sa usa ka Coriantumr, ug ang
pagkapatay sa iyang mga ka-
tawhan. Ug si aCoriantumr na-
kaplagan sa mga katawhan ni
Zarahemla; ug siya mipuyo
uban kanila sulod sa siyam ka
mga bulan.

22 Kini usab naghisgot og di-
yutay nga mga pulong mahitu-
ngod sa iyang mga amahan. Ug
ang iyang unang mga ginika-
nan mibiya gikan sa atore, ug
niana nga panahon nga ang Gi-
noo bmilibug sa pinulongan sa
mga katawhan; ug ang kahig-
pit sa Ginoo midangat nganha
kanila sumala sa iyang mga
paghukom, diin makiangayon;
ug ang ilang mga cbukog nag-
katag diha sa yuta sa amihanan
nga bahin.

23 Tan-awa, ako, si Amaleki,
natawo sa mga adlaw ni Mosi-
ah; ug ako nakapuyo nga naka-
kita sa iyang kamatayon; ug si
aBenjamin, ang iyang anak nga
lalaki, mimando puli kaniya.

24 Ug tan-awa, ako nakakita,
diha sa mga adlaw ni hari Ben-
jamin, usa ka malisud nga gubat
ug daghan nga pagpaagas sa
dugo tali sa mga Nephite ug sa
mga Lamanite. Apan tan-awa,
ang mga Nephite nakabintaha
pag-ayo labaw kanila; oo, hang-
tud nga si hari Benjamin miabug
kanila gikan sa yuta sa Zara-
hemla.

25 Ug nahinabo nga ako nag-

17a Mosiah 1:2–6.
19a Mosiah 25:13.

b Omni 1:12.
20a Mosiah 8:13–19.

gk Manalagna.

21a Ether 12:1.
gk Coriantumr.

22a Ether 1:1–5.
b Gen. 11:6–9;

Mosiah 28:17;

Ether 1:33.
c Mosiah 8:8.

23a P. ni M. 1:3.
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sugod sa pagkatigulang; ug,
tungod kay walay binhi, ug na-
sayud kang hari aBenjamin nga
usa ka makiangayon nga tawo
sa atubangan sa Ginoo, busa,
ako bmohatag niini nga mga pa-
lid ngadto kaniya, nag-awhag sa
tanan nga mga tawo sa pagduol
ngadto sa Dios, ang Usa nga Ba-
laan sa Israel, ug sa pagtuo diha
sa pagpanagna, ug sa mga pag-
padayag, ug sa pagpangala-
gad sa mga anghel, ug sa gasa
sa pagpamulong, ug sa gasa sa
paghubad sa mga pinulongan,
ug sa tanan nga mga butang di-
in mga cmaayo; kay walay bu-
tang nga maayo gawas kon kini
nagagikan sa Ginoo: ug kana
nga dautan nagagikan sa yawa.
26 Ug karon, akong hinigug-

ma nga mga kaigsoonan, ako
manghinaut nga kamo kina-
hanglan amoduol ngadto kang
Kristo, kinsa mao ang Usa nga
Balaan sa Israel, ug moambit sa
iyang kaluwasan, ug ang ga-
hum sa iyang katubsanan. Oo,
duol ngadto kaniya, ug bihalad
ang inyong tibuok nga mga ka-
lag ingon nga usa ka cpaghalad
ngadto kaniya, ug pagpadayon
diha sa dpagpuasa ug pag-am-
po, ug paglahutay hangtud sa
katapusan; ug ingon nga ang
Ginoo buhi kamo maluwas.

27 Ug karon ako mamulong
ingon og mahitungod sa pipila
ka buok kinsa miadto sa kami-
ngawan aron sa pagbalik ngad-
to sa yuta sa Nephi; kay dihay
usa ka dako nga pundok sa
mga tawo kinsa nagtinguha sa
pagpanag-iya sa yuta sa ilang
kabilin.

28 Busa, sila miadto didto sa
kamingawan. Ug ang ilang
pangulo ingon nga usa ka kus-
gan ug gamhanan nga tawo,
ug usa ka tikig og liog nga
tawo, busa siya mihimo og
usa ka panagbingkil taliwala
kanila; ug silang tanan agipa-
tay, gawas sa kalim-an, didto sa
kamingawan, ug sila mibalik
pag-usab ngadto sa yuta sa Za-
rahemla.

29 Ug nahinabo nga sila mida-
la usab sa uban nga ubay-ubay
ang gidaghanon, ug mipanaw
pag-usab paingon sa kaminga-
wan.

30 Ug ako, si Amaleki, adu-
nay usa ka igsoon nga lalaki,
kinsa usab mikuyog uban kani-
la; ug ako wala sukad niana
masayud mahitungod kanila.
Ug ako hapit na mohigda sa
akong lubnganan; ug akini nga
mga palid puno. Ug ako mohi-
mo og pagtapos sa akong pa-
kigpulong.

25a P. ni M. 1:17–18;
Mosiah 29:13.

b P. ni M. 1:10.
c Alma 5:40;

Ether 4:12;

Moro. 7:15–17.
26a Jacob 1:7;

Alma 29:2;
Moro. 10:32.

b gk Sakripisyo.

c 3 Ne. 9:20.
d gk Pagpuasa, Puasa.

28a Mosiah 9:1–4.
30a 1 Ne. 6:1–6.



Ang Mga Pulong ni Mormon

Si Mormon mipamubo sa dagko
nga mga palid ni Nephi—Siya mi-
sukip sa gagmay nga mga palid
uban sa lain nga mga palid—Si
Hari Benjamin nagpahiluna og ka-
linaw diha sa yuta. Mga a.d. 385.

UG karon ako, si aMormon,
ingon nga hapit na motug-

yan sa talaan diin ako nagbu-
hat ngadto sa mga kamot sa
akong anak nga lalaki si Moro-
ni, tan-awa ako nakasaksi hapit
sa tanan nga mga kalaglagan sa
akong mga katawhan, ang mga
Nephite.
2 Ug kini adaghan nga kagatu-

san ka mga tuig human sa pag-
anhi ni Kristo nga ako mitugyan
niini nga mga talaan ngadto sa
mga kamot sa akong anak nga
lalaki; ug kini nagpatuo kanako
nga siya mosaksi sa tibuok ka-
laglagan sa akong mga kataw-
han. Apan hinaut pa nga ang
Dios motugot nga siya mopa-
lungtad kanila, nga siya mahi-
mo nga mosulat ingon og ma-
hitungod kanila, ug ingon og
mahitungod ni Kristo, nga ti-
ngali sa uban nga adlaw kini
bmakatabang kanila.

3 Ug karon, ako mamulong
ingon og mahitungod niana di-
in ako misulat; kay human ako
makahimo og aminubo gikan sa

mga bpalid ni Nephi, ngadto sa
paghari niini nga hari Benja-
min, si kinsa gipamulong ni
Amaleki, ako misiksik taliwala
sa mga ctalaan nga gitugyan
ngari sa akong mga kamot, ug
ako nakakaplag niini nga mga
palid, diin naglangkob niining
gagmay nga asoy sa mga pro-
peta, gikan kang Jacob ngadto
sa pagmando niini nga hari
dBenjamin, ug usab daghan sa
mga pulong ni Nephi.

4 Ug ang mga butang diin
anaa niini nga mga palid ana-
kapahimuot kanako, tungod sa
mga panagna sa pag-anhi ni
Kristo; ug ang kasayuran sa
akong mga amahan daghan ka-
nila ang natuman; oo, ug ako
usab nasayud nga ingon ka-
daghan sa mga butang nga gi-
panagna mahitungod kanamo
hangtud niini nga adlaw natu-
man, ug ingon sa kadaghan
nga molapas niini nga adlaw
tinuod gayud nga mahinabo—

5 Busa, ako mipili aniini nga
mga butang, aron sa pagtapos
sa akong talaan diha kanila, diin
nga nahibilin sa akong talaan
ako mokuha gikan sa mga bpa-
lid ni Nephi; ug ako dili maka-
sulat sa cikagatusan nga bahin
sa mga butang sa akong mga
katawhan.

[Mga Pulong ni
Mormon]

1 1a 3 Ne. 5:9–12;
Morm. 1:1–4; 8:1, 4–5.
gk Mormon, Propeta
nga Nephite.

2a Morm. 6:5–6.
b D&P 3:16–20.

3a D&P 10:44.
b D&P 10:38–40.
c Mosiah 1:6;

Hel. 3:13–15;
Morm. 4:23.

d Omni 1:23.
4a 1 Ne. 6:5.
5a ie ang mga butang

nga makapahimuot
kaniya, nga
gihinganlan sa
bersikulo 4.

b 1 Ne. 9:2.
c 3 Ne. 5:8–11;

26:6–12.



Mga Pulong ni Mormon 1:6–13 210

6 Apan tan-awa, ako mokuha
niini nga mga palid, diin nag-
langkob niini nga mga pagpa-
nagna ug mga pagpadayag, ug
mobutang kanila uban sa nahibi-
lin sa akong talaan, kay sila mga
pinili ngari kanako; ug ako na-
sayud nga sila mga pinili ngad-
to sa akong mga kaigsoonan.
7 Ug ako mihimo niini alang

sa usa ka amaalamon nga ka-
tuyoan; kay sa ingon kini mi-
hong-hong kanako, sumala sa
mga kahimoan sa Espiritu sa
Ginoo diin ania kanako. Ug ka-
ron, ako wala masayud sa ta-
nan nga mga butang; apan ang
Ginoo bnasayud sa tanan nga
mga butang diin mga umaabut;
busa, siya naglihok diri kanako
aron sa pagbuhat sumala sa
iyang kabubut-on.
8 Ug ang akong apag-ampo

ngadto sa Dios mahitungod sa
akong mga kaigsoonan, nga sila
sa makausa pa moabut sa kasa-
yuran sa Dios, oo, ang katubsa-
nan ni Kristo; nga sila sa maka-
usa pa mahimo nga usa ka bma-
kapahimuot nga mga katawhan.
9 Ug karon ako, si Mormon,

mopadayon sa pagtapos sa
akong talaan, diin ako mikuha
gikan sa mga palid ni Nephi;
ug ako mihimo niini sumala sa
kasayuran ug sa salabutan nga
ang Dios mihatag kanako.
10 Busa, nahinabo nga human

si Amaleki amitugyan niini nga

mga palid ngadto sa mga ka-
mot ni hari Benjamin, siya mi-
dala kanila ug mibutang kanila
uban sa blain nga mga palid, di-
in naglangkob sa mga talaan
diin gipanunod pinaagi sa mga
chari, gikan sa kaliwatan ngadto
sa kaliwatan hangtud sa mga
adlaw ni hari Benjamin.

11 Ug sila gipanunod gikan
kang hari Benjamin, gikan sa
kaliwatan ngadto sa kaliwatan
hangtud sila nahulog ngari sa
aakong mga kamot. Ug ako, si
Mormon, nag-ampo sa Dios nga
sila mahimo nga matipigan gi-
kan karon ug sa hangtud. Ug
ako nasayud nga sila matipigan;
kay adunay mga mahinungda-
non nga mga butang nga gika-
sulat diha kanila, gikan diin
ang akong mga katawhan ug
ang ilang mga kaigsoonan bpa-
gahukman sa mahinungdanon
ug katapusan nga adlaw, su-
mala sa pulong sa Dios diin na-
hisulat.

12 Ug karon, mahitungod niini
nga hari Benjamin—siya ingon
og adunay mga panagbingkil
diha sa iyang kaugalingon nga
mga katawhan.

13 Ug nahinabo usab nga ang
mga kasundalohan sa mga La-
manite midulhog gikan sa ayu-
ta sa Nephi, aron sa pagpakig-
away batok sa iyang mga ka-
tawhan. Apan tan-awa, si hari
Benjamin mipundok sa iyang

7a 1 Ne. 9:5; 19:3;
D&P 3:12–20;
10:1–19, 30–47.

b gk Nasayud sa
Tanan.

8a 2 Ne. 33:3–4;

Enos 1:11–12.
b 2 Ne. 30:6.

10a Omni 1:25, 30.
b 1 Ne. 9:4.
c Jarom 1:14.

11a 3 Ne. 5:8–12;

Morm. 1:1–5.
b 2 Ne. 25:18; 29:11;

33:11–15;
3 Ne. 27:23–27.

13a Omni 1:12.
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mga kasundalohan, ug siya
mibarug batok kanila; ug siya
nakig-away uban sa kusog sa
iyang kaugalingon nga bukton,
uban ang bespada ni Laban.
14 Ug diha sa kusog sa Ginoo

sila nakigbingkil batok sa ilang
mga kaaway, hangtud nga sila
nakapatay og daghan nga mga
kaliboan sa mga Lamanite. Ug
nahinabo nga sila nakigbingkil
batok sa mga Lamanite hang-
tud nga sila nakaabug kanila gi-
kan sa tanan nga mga yuta nga
ilang kabilin.
15 Ug nahinabo nga human ni-

ini dihay mini nga mga aKristo,
ug ang ilang mga ba-ba natak-
um, ug sila nagsilot sumala sa
ilang mga kalapasan;
16 Ug human dihay mini nga

mga propeta, ug mini nga mga
magsasangyaw ug mga magtu-
tudlo taliwala sa mga katawhan,
ug tanan niini ingon nga nasi-
lutan sumala sa ilang mga kala-
pasan; ug human dihay dag-
han nga mga panagsumpaki ug

daghan nga mga panagbangi
gikan ngadto sa mga Lamanite,
tan-awa, nahinabo nga si hari
Benjamin, uban sa pagbulig sa
balaan nga mga apropeta kinsa
diha taliwala sa iyang mga ka-
tawhan—

17 Kay tan-awa, si hari Benja-
min usa ka abalaan nga tawo, ug
siya naghari ibabaw sa iyang
mga katawhan diha sa pagka-
matarung; ug dihay daghan
nga balaan nga mga tawo diha
sa yuta, ug sila namulong sa
pulong sa Dios uban ang bga-
hum ug uban ang pagtugot; ug
sila migamit og hilabihan nga
ckahigpit tungod sa pagkatikig
og liog sa mga katawhan—

18 Busa, uban sa panabang ni-
ini, si hari Benjamin, pinaagi sa
paghago uban ang tanan nga
gahum sa iyang lawas ug sa ga-
lamhan sa tibuok niya nga ka-
lag, ug usab ang mga propeta,
nakahimo sa makausa pa og
pagpatunhay sa kalinaw diha
sa yuta.

Ang Basahon ni Mosiah

KAPITULO 1

Si Hari Benjamin nagtudlo sa
iyang anak nga mga lalaki sa pi-
nulongan ug mga panagna sa
ilang mga amahan — Ang ilang
relihiyon ug buhilaman napana-
lipdan tungod sa mga talaan nga

gitipigan sa nagkalain-lain nga
mga palid—Si Mosiah napili ingon
nga hari ug gihatagan sa katu-
ngod sa pag-amping sa mga talaan
ug uban nga mga butang. Mga
130–124 b.c.

UG karon wala na ang pa-
nagbingkil sa tibuok nga

13b 1 Ne. 4:9;
2 Ne. 5:14;
Jacob 1:10;
Mosiah 1:16;

D&P 17:1.
15a gk Anti-Kristo.
16a Enos 1:22.
17a Alma 13:26.

b Alma 17:2–3.
c Moro. 9:4;

D&P 121:41–43.
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mga ayuta sa Zarahemla, taliwa-
la sa tanan nga mga katawhan
kinsa nahisakop kang hari Ben-
jamin, aron nga si hari Benjamin
makaangkon og makanunayon
nga kalinaw sa tibuok niyang
nahibilin nga mga adlaw.
2 Ug nahinabo nga siya adu-

nay tulo ka anak nga mga lalaki;
ug siya mitawag sa ilang mga
ngalan og Mosiah, ug Helorum,
ug Helaman. Ug siya misugo
nga sila atudloan sa tanan nga
mga bpinulongan sa iyang mga
amahan, nga pinaagi niana sila
unta mahimo nga mga tawo nga
may salabutan; ug nga sila ma-
sayud mahitungod sa mga pa-
nagna diin gikasulti na pinaagi
sa mga ba-ba sa ilang mga ama-
han, diin gihatag ngadto kanila
pinaagi sa kamot sa Ginoo.

3 Ug siya usab mitudlo kani-
la mahitungod sa mga talaan
nga gikulit diha sa mga palid
nga tumbaga, nag-ingon: Akong
anak nga mga lalaki, ako mang-
hinaut nga kamo kinahanglan
mahinumdom nga kon dili pa
tungod niini nga mga apalid,
diin naglangkob niini nga mga
talaan ug niini nga mga kasu-
goan, kita unta mag-antus diha
sa bpagkawalay kaalam, bisan
karon niini nga panahon, walay
kasayuran sa mga misteryo sa
Dios.
4 Kay kini dili unta mahimo

nga ang among amahan, si Lehi,

makahinumdom niining tanan
nga mga butang, nga nakatud-
lo niini ngadto sa iyang mga
anak, gawas sa tabang niini nga
mga palid; kay siya ingon nga
natudloan sa apinulongan sa
mga Ehiptohanon busa siya ma-
kabasa niini nga mga kinulit,
motudlo niini ngadto sa iyang
mga anak, nga niana sila maka-
tudlo niini ngadto sa ilang mga
anak, ug busa nagsunod sa mga
sugo sa Dios, bisan niini nga pa-
nahon.

5 Ako moingon nganha kanin-
yo, akong anak nga mga lalaki,
kon dili pa tungod niini nga
mga butang, nga giampingan
ug agitipigan pinaagi sa kamot
sa Dios, nga unta kita bmakaba-
sa ug makasabut sa iyang mga
cmisteryo, ug magbaton sa iyang
mga sugo sa kanunay diha sa
atubangan sa atong mga mata,
nga bisan ang atong mga ama-
han mokunhod unta tungod sa
pagkawalay pagtuo, ug kita un-
ta mahisama ngadto sa atong
mga kaigsoonan, ang mga La-
manite, kinsa wala masayud sa
bisan unsa mahitungod niini
nga mga butang, o gani dili mo-
tuo kanila, sa diha nga sila gi-
tudloan niini, tungod sa mga
dtradisyon sa ilang mga ama-
han, diin dili mga matarung.

6 O akong anak nga mga lala-
ki, ako manghinaut nga kamo
kinahanglan mahinumdom nga

[mosiah]
1 1a Omni 1:13.

2a Mosiah 4:14–15;
D&P 68:25, 28.

b Morm. 9:32.
3a gk Palid, Mga.

b Alma 37:8–9.
4a JS—K 1:64.
5a gk Kasulatan,

Mga—Mga
Kasulatan nga
pagatipigan.

b Deut. 6:6–8.
c gk Misteryo sa

Dios, Mga.
d Mosiah 10:11–17.
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kini nga mga panultihon mga ti-
nuod, ug usab nga kining mga
talaan mga atinuod. Ug tan-awa,
usab ang mga palid ni Nephi,
diin naglangkob sa mga talaan
ug mga panultihon sa atong
mga amahan gikan sa panahon
nga sila mibiya sa Jerusalem
hangtud karon, ug sila mga ti-
nuod; ug kita mahibalo sa ilang
pagkatinuod tungod kay kita
nakakita kanila.
7 Ug karon, akong anak nga

mga lalaki, ako manghinaut nga
kamo kinahanglan mahinum-
dom sa apagsiksik kanila nga
makugihon, nga kamo maka-
angkon og kaayohan pinaagi
niana; ug ako manghinaut nga
kamo kinahanglan bmohupot sa
mga sugo sa Dios, nga kamo
unta cmouswag diha sa yuta
sumala sa mga dsaad diin ang
Ginoo mihimo ngadto sa atong
mga amahan.
8 Ug daghan pa nga mga butang

si hari Benjamin mitudlo sa iyang
anak nga mga lalaki, diin wala
mahisulat niini nga basahon.
9 Ug nahinabo nga human si

hari Benjamin mihimo og pag-
tapos sa pagpanudlo sa iyang
anak nga mga lalaki, nga siya
natigulang, ug siya nakakita nga
siya kinahanglan gayud sa dili
madugay mamatay ug moipon
na sa yuta; busa, siya naghuna-
huna nga kini angay nga siya ki-
nahanglan motugyan sa gingha-
rian diha sa usa sa iyang anak
nga mga lalaki.

10 Busa, siya mipadala ni
Mosiah sa iyang atubangan; ug
kini mao ang mga pulong diin
siya namulong ngadto kani-
ya, nag-ingon: Akong anak,
ako manghinaut nga ikaw mo-
himo og usa ka pahibalo sa ti-
buok yuta taliwala niining ta-
nan nga mga katawhan, o ang
mga akatawhan ni Zarahemla,
ug ang mga katawhan ni Mosi-
ah kinsa mipuyo diha sa yuta,
nga pinaagi niana sila unta
magkapundok; kay pagkaug-
ma ako mopahibalo ngadto nii-
ni nga akong mga katawhan gi-
kan sa akong kaugalingon nga
ba-ba nga ikaw usa ka bhari ug
usa ka magmamando ibabaw
niini nga mga katawhan, kinsa
ang Ginoo nga atong Dios mi-
hatag kanato.

11 Ug dugang pa, ako mohatag
niini nga mga katawhan og usa
ka angalan, nga pinaagi niana
sila unta mailhan ibabaw sa ta-
nan nga mga katawhan diin
ang Ginoong Dios midala gi-
kan sa yuta sa Jerusalem; ug
kini ako mobuhat tungod kay
sila nahimo nga usa ka maku-
gihon nga mga katawhan sa
paghupot sa mga sugo sa Ginoo.

12 Ug ako mohatag ngadto ka-
nila og usa ka ngalan nga dili
gayud mapapas, gawas kon kini
pinaagi sa akalapasan.

13 Oo, ug dugang pa ako mo-
sulti nganha kaninyo, nga kon
kining pinalabi kaayo nga mga
katawhan sa Ginoo mahulog

6a 1 Ne. 1:3;
2 Ne. 33:10–11;
Moro. 10:27.

7a gk Kasulatan, Mga.
b Mosiah 2:22;

Alma 50:20–22.
c Sal. 122:6;

1 Ne. 2:20.
d Alma 9:12–14.

10a Omni 1:14.

b Mosiah 2:30.
11a Mosiah 5:8–12.
12a gk Sala.
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ngadto sa akalapasan, ug mahi-
mo nga usa ka dautan ug usa ka
mananapaw nga mga kataw-
han, nga ang Ginoo motugyan
kanila, nga pinaagi niana sila
mahimo nga bmahuyang sama
ngadto sa ilang mga kaigsoo-
nan; ug siya dili na cmanalipod
kanila pinaagi sa iyang dili hi-
tupngan ug dili matugkad nga
gahum, ingon nga siya hangtud
karon nakapanalipod sa atong
mga amahan.
14 Kay ako moingon ngan-

ha kaninyo, nga kon siya wa-
la pa motunol sa iyang bukton
sa pagpanalipod sa atong mga
amahan sila unta nahulog na
ngadto sa mga kamot sa mga
Lamanite, ug nahimo nga mga
alaot sa ilang pagdumot.
15 Ug nahinabo nga human

si hari Benjamin nakahimo og
pagtapos niini nga mga panulti-
hon ngadto sa iyang anak, nga
siya mihatag kaniya og katung-
danan mahitungod sa tanan nga
mga kalihokan sa gingharian.
16 Ug dugang pa, siya usab

mihatag kaniya og katungda-
nan mahitungod sa mga talaan
diin nakulit diha sa mga apalid
nga tumbaga; ug usab sa mga
palid ni Nephi; ug usab, sa bes-
pada ni Laban, ug sa cbola o ang
tigtultol, diin migiya sa atong
mga amahan lahus sa kami-
ngawan, diin giandam pinaagi
sa kamot sa Ginoo nga pinaagi
niana sila unta magiyahan, ma-
tag usa sumala sa pagsunod ug

pagkugi diin sila mihatag ngad-
to kaniya.

17 Busa, ingon nga sila dili ma-
tinud-anon sila wala molambo
ni mouswag diha sa ilang pa-
naw, apan agiabug pagbalik, ug
nahiagum sa kasuko sa Dios
diha kanila; ug busa sila gi-
hampak uban sa gutom ug ma-
hapdos nga mga kasakit, aron
sa pagkutaw kanila ngadto sa
paghinumdom sa ilang katung-
danan.

18 Ug karon, nahinabo nga
si Mosiah milakaw ug mibuhat
ingon nga ang iyang amahan
misugo kaniya, ug nagpahiba-
lo ngadto sa tanan nga mga ka-
tawhan kinsa anaa sa yuta sa
Zarahemla nga pinaagi niana
sila unta magkapundok sa ilang
mga kaugalingon, aron pag-
adto sa templo sa pagpamati
sa mga pulong diin ang iyang
amahan kinahanglan mamu-
long ngadto kanila.

KAPITULO 2

Si Hari Benjamin mipakigpulong
ngadto sa iyang mga katawhan—
Siya miasoy og balik sa pagkama-
kiangayon, pagkawalay gidapigan,
ug sa pagka-espirituhanon sa iyang
paghari — Siya mitambag kanila
sa pag-alagad sa ilang Langitnong
Hari—Kadto kinsa mosukol batok
sa Dios mag-antus sa kasakitan nga
sama sa walay pagkapalong nga ka-
layo. Mga 124 b.c.

13a Heb. 6:4–6.
b Hel. 4:24–26.
c D&P 103:8–10.

16a Mosiah 1:3.
b 1 Ne. 4:8–19;

P. ni M. 1:13;

D&P 17:1.
c 1 Ne. 16:10.

17a 1 Ne. 18:12–13.
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Ug nahinabo nga human si Mo-
siah nakahimo ingon nga ang
iyang amahan nagsugo kaniya,
ug nakahimo na og usa ka pahi-
balo sa tibuok yuta, nga ang mga
katawhan magpundok sa ilang
mga kaugalingon sa tibuok yuta
nga sila unta moadto sa templo
sa pagpamati sa mga pulong
nga si hari Benjamin kinahang-
lan mamulong ngadto kanila.

2 Ug dihay ubay-ubay nga
gidaghanon, gani hilabihan ka
daghan nga sila wala moihap
kanila; kay sila midaghan sa hi-
labihan ug misanay sa yuta.
3 Ug sila usab midala sa apa-

nganay sa ilang mga panon nga
sila unta mohalad og bsakripis-
yo ug mga chalad nga sinunog
dsumala sa balaod ni Moises;
4 Ug usab nga sila unta mo-

hatag og pasalamat ngadto sa
Ginoo nga ilang Dios, kinsa
midala kanila gikan sa yuta sa
Jerusalem, ug kinsa mao ang
miluwas kanila gikan sa mga
kamot sa ilang mga kaaway, ug
amitudlo og mga makiangayon
nga mga tawo nga mahimo nga
ilang mga bmagtutudlo, ug usab
usa ka makiangayon nga tawo
nga mahimo nga ilang hari,
kinsa mao ang mipahiluna sa
kalinaw diha sa cyuta sa Zara-
hemla, ug kinsa mao ang mitud-
lo kanila sa dpaghupot sa mga
sugo sa Dios, nga sila unta
magmaya ug mapuno uban sa

egugma ngadto sa Dios ug sa
tanan nga mga tawo.

5 Ug nahinabo nga sa diha nga
sila miabut ngadto sa templo,
sila mitukod sa ilang mga tolda
sa palibut, matag tawo sumala
sa iyang abanay, nga naglang-
kob sa iyang asawa, ug sa iyang
anak nga mga lalaki, ug sa iyang
anak nga mga babaye, ug sa
ilang anak nga mga lalaki, ug
sa ilang anak nga mga babaye,
gikan sa kamagulangan hang-
tud sa kamanghuran, matag
banay ingon nga gilain ang usa
gikan sa uban.

6 Ug sila mitukod sa ilang mga
tolda palibut sa templo, matag
tawo may atolda nga ang pulta-
han niini nag-atubang sa tem-
plo, nga pinaagi niana sila unta
magpabilin diha sa ilang mga
tolda ug mamati sa mga pulong
diin si hari Benjamin kinahang-
lan mamulong ngadto kanila;

7 Kay ang pundok sa mga ka-
tawhan ingon nga hilabihan ka
daghan nga si hari Benjamin
dili makahimo pagtudlo kani-
lang tanan sa sulod sa mga paril
sa templo, busa siya mipahimo
og usa ka tore nga tukuron, nga
pinaagi niana ang iyang mga ka-
tawhan unta makadungog sa
mga pulong diin siya kinahang-
lan mamulong ngadto kanila.

8 Ug nahinabo nga siya misu-
god sa pakigpulong ngadto sa
iyang mga katawhan gikan sa

2 3a Gen. 4:4.
b gk Sakripisyo.
c 1 Ne. 5:9.
d 2 Ne. 25:24;

Alma 30:3; 34:13–14.
4a gk Balaan nga

Tawag, Tawag,
Tinawag sa Dios.

b Mosiah 18:18–22.
gk Magtutudlo,
Tudlo.

c Omni 1:12–15.

d Juan 15:10.
e gk Gugma.

5a gk Banay.
6a Ex. 33:8–10.
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tore; ug silang tanan dili maka-
dungog sa iyang mga pulong tu-
ngod sa ka daghan sa pundok
sa mga katawhan; busa siya mi-
sugo nga ang mga pulong nga
iyang ipamulong kinahanglan
isulat ug ipadala ngadto taliwa-
la niadto nga wala makadu-
ngog sa iyang tingog, nga sila
makadawat usab sa iyang mga
pulong.
9 Ug kini mao ang mga pulong

diin siya anamulong ug misugo
nga ipasulat, nag-ingon: Akong
mga kaigsoonan, tanan kamo
nga nagpundok sa inyong mga
kaugalingon, kamo nga naka-
dungog sa akong mga pulong
diin ako namulong nganha ka-
ninyo karong adlawa; kay ako
wala magsugo kaninyo pag-an-
hi dinhi aron bpagtiaw-tiaw sa
mga pulong diin ako mamu-
long, apan nga kamo kinahang-
lan cmopatalinghug ngari ka-
nako, ug moabli sa inyong mga
dunggan nga kamo unta maka-
dungog, ug sa inyong mga dka-
singkasing nga kamo unta ma-
kasabut, ug sa inyong mga ehu-
nahuna nga ang mga fmisteryo
sa Dios unta mabuksan sa in-
yong panan-aw.
10 Ako wala magsugo kanin-

yo sa pag-anhi dinhi nga ka-
mo kinahanglan amahadlok ka-
nako, o nga kamo kinahanglan
maghunahuna nga ako sa akong
kaugalingon labaw kay sa usa
ka tawo nga mortal.
11 Apan ako sama sa inyong

mga kaugalingon, ilawom sa
tanan nga matang sa mga ka-
huyang sa lawas ug hunahuna;
apan ako gipili niini nga mga
katawhan, ug gipahinungod sa
akong amahan, ug gitugutan sa
kamot sa Ginoo nga ako mahi-
mo nga magmamando ug usa
ka hari ibabaw niini nga mga
katawhan; ug giampingan ug
gipanalipdan sa iyang dili hi-
tupngan nga gahum, nga ma-
kaalagad kaninyo uban sa ta-
nan nga gahum, hunahuna ug
kusog diin gihatag sa Ginoo
ngari kanako.

12 Ako moingon nganha ka-
ninyo nga ingon nga ako gitu-
gutan sa paggahin sa akong
mga adlaw diha sa pag-alagad
kaninyo, bisan hangtud niini
nga panahon, ug wala mangita
og abulawan ni pilak ni bisan
unsa nga matang sa katigayu-
nan diha kaninyo;

13 Ni ako mitugot nga kamo
kinahanglan mabalhog sa mga
bilanggoan, ni nga kamo kina-
hanglan moulipon sa usag usa,
ni nga kamo kinahanglan mo-
buno, o molungkab, o manga-
wat, o manapaw; ni gani ako
motugot nga kamo mobuhat sa
bisan unsa nga matang sa pag-
kadautan, ug mitudlo kaninyo
nga kamo mohupot sa mga su-
go sa Ginoo, diha sa tanan nga
mga butang nga siya misugo
kaninyo—

14 Ug gani ako, sa akong
kaugalingon, anaghago uban sa

9a Mosiah 8:3.
b D&P 6:12.
c gk Patalinghug.
d Mosiah 12:27;

3 Ne. 19:33.
e gk Salabutan.
f gk Misteryo sa

Dios, Mga.

10a gk Kahadlok.
12a Buh. 20:33–34.
14a 1 Cor. 9:18.
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akong kaugalingon nga mga
kamot nga ako unta makaala-
gad kaninyo, ug nga kamo ki-
nahanglan dili mabug-atan sa
mga buhis, ug nga kinahanglan
walay moabut diha kaninyo nga
mabug-at nga palas-anon—ug
niining tanan nga mga butang
diin ako namulong, kamo sa in-
yong kaugalingon mao ang mga
saksi niining adlawa.
15 Gani, akong mga kaigsoo-

nan, ako wala makahimo niini
nga mga butang diin ako ma-
kapanghambog, ni ako mosulti
niini nga mga butang nga pina-
agi niana ako makapasangil ka-
ninyo; apan ako misulti kanin-
yo niini nga mga butang nga
kamo mahimo nga masayud nga
ako makatubag sa matin-aw
nga atanlag sa atubangan sa
Dios niining adlawa.
16 Tan-awa, ako moingon

nganha kaninyo nga tungod kay
ako miingon nganha kaninyo
nga ako migahin sa akong mga
adlaw diha sa pag-alagad ka-
ninyo, ako wala magtinguha sa
pagpanghambog, kay ako anaa
lamang sa pag-alagad sa Dios.
17 Ug tan-awa, ako mosulti

kaninyo niini nga mga butang
nga kamo unta makakat-on og
akaalam; nga kamo unta maka-
kat-on nga kon kamo anaa sa
bpag-alagad sa inyong mga cisig-
katawo kamo anaa lamang sa
pag-alagad sa inyong Dios.

18 Tan-awa, kamo mitawag
kanako nga inyong hari; ug
kon ako, kinsa inyong gitawag
nga inyong hari, naghago sa
apag-alagad kaninyo, busa, dili
ba kamo maghago sa pag-ala-
gad sa usag usa?

19 Ug tan-awa usab, kon ako,
kinsa inyong gitawag nga in-
yong hari, kinsa migahin sa
iyang mga adlaw diha sa pag-
alagad kaninyo, ug gani nag-
alagad usab sa Dios, angay sa
bisan unsa nga mga pasalamat
gikan kaninyo, O unsa pa kaha
ang inyong apagpasalamat sa
inyong langitnon nga Hari!

20 Ako moingon nganha ka-
ninyo, akong mga kaigsoonan,
nga kon kamo kinahanglan mo-
pahinungod sa tanan nga mga
pasalamat ug apagdayeg diin
ang inyong tibuok kalag adunay
gahum sa pag-angkon, ngadto
nianang bDios kinsa naglalang
kaninyo, ug nag-amping ug na-
nalipod kaninyo, ug naghimo
nga kamo kinahanglan magma-
lipayon, ug mitugot nga kamo
kinahanglan magpuyo diha sa
kalinaw sa usag usa—

21 Ako moingon nganha ka-
ninyo nga kon kamo kinahang-
lan moalagad gayud kaniya
kinsa naglalang kaninyo sukad
sa sinugdanan, ug nanalipod
kaninyo sa matag adlaw, pina-
agi sa paghatag kaninyo og gin-
hawa, nga kamo mahimo nga

15a gk Tanlag.
17a gk Kaalam.

b Mat. 25:40;
San. 1:27;
D&P 42:29–31.
gk Pag-alagad.

c gk Igsoon nga
Babaye; Igsoon nga
Lalaki, Mga
Kaigsoonan.

18a Mat. 20:26–27.
19a gk Mapasalamaton,

Pagpasalamat,
Pasalamat.

20a 1 Ne. 18:16.
b gk Dios, Diosnong

Kapangulohan.
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mabuhi ug molihok ug mobu-
hat sumala sa inyong kaugali-
ngon nga akabubut-on, ug gani
nagbulig kaninyo gikan sa usa
ka gutlo ngadto sa lain — ako
moingon, kon kamo kinahang-
lan moalagad kaniya uban sa ti-
buok ninyo nga mga kalag bisan
pa niana kamo mahimo gihapon
nga bdili mapuslanon nga mga
sulugoon.

22 Ug tan-awa, ang tanan nga
iyang gikinahanglan kaninyo
mao ang apaghupot sa iyang
mga bsugo; ug siya misaad ka-
ninyo nga kon kamo maghupot
sa iyang mga sugo kamo gayud
mouswag dinhi sa yuta; ug siya
dili cmausab gikan niana diin
siya misulti; busa, kon kamo
dmaghupot sa iyang mga sugo
siya mopanalangin kaninyo ug
mopauswag kaninyo.
23 Ug karon, sa unang higa-

yon, siya naglalang kaninyo,
ug naghatag nganha kaninyo
sa inyong mga kinabuhi, diin
kamo nakautang ngadto ka-
niya.
24 Ug sa ikaduha, siya nagki-

nahanglan nga kamo kinahang-
lan mobuhat ingon nga siya
nagsugo kaninyo; kay kon kamo
mobuhat, siya diha-diha amo-
panalangin kaninyo; ug busa
siya nakabayad kaninyo. Ug
kamo sa gihapon utangan ngad-
to kaniya, karon, ug unya, ug
hangtud sa kahangturan; busa,

unsa man ang inyong ikapang-
hambog?

25 Ug karon ako mangutana,
unsa ang inyong ikasulti sa in-
yong mga kaugalingon? Ako
motubag kaninyo, Wala. Kamo
dili makasulti nga kamo labaw
pa ingon sa abug sa yuta; gani
kamo agilalang sa babug sa yuta;
apan tan-awa, kini gipanag-iya
niya kinsa naglalang kaninyo.

26 Ug ako, bisan ako, kinsa ka-
mo mitawag nga inyong hari,
dili labaw kay sa inyong mga
kaugalingon; kay ako usab sa
abug. Ug kamo nagtan-aw nga
ako tigulang na, ug ako hapit
na motugyan niining mortal nga
lawas ngadto sa iyang inahan
nga yuta.

27 Busa, ingon nga ako mii-
ngon nganha kaninyo nga ako
nakaalagad kaninyo, anaglakaw
uban sa matin-aw nga tanlag sa
atubangan sa Dios, gani ako ni-
ini nga panahon naghimo nga
kamo kinahanglan magpundok
sa inyong mga kaugalingon, nga
ako unta makaplagan nga walay
sala, ug nga ang inyong bdugo
kinahanglan dili modangat nga-
ri kanako, sa panahon nga ako
mobarug aron hukman sa Dios
sa mga butang nga iyang gisugo
kanako mahitungod kaninyo.

28 Ako moingon nganha ka-
ninyo nga ako nagtinguha nga
kamo kinahanglan magpundok
sa inyong mga kaugalingon nga

21a gk Kabubut-on.
b Luc. 17:7–10.

22a Lev. 25:18–19;
2 Ne. 1:9.

b gk Sugo sa Dios,
Mga.

c D&P 3:1–2.
d D&P 14:7; 58:2–3.

24a gk Gipanalanginan,
Pagpanalangin,
Panalangin.

25a gk Nilalang,

Paglalang.
b Gen. 3:19;

Jacob 2:21.
27a gk Lakaw, Lakaw

uban sa Dios.
b Jacob 1:19.
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ako unta amakalingkawas sa
akong saput sa inyong dugo,
niining yugto sa panahon nga
ako hapit na manaog ngadto sa
akong lubnganan, nga ako un-
ta manaog sa kalinaw, ug ang
akong imortal nga bespiritu mo-
tipon sa mga ckoro sa kahitas-an
sa pag-awit og mga pagdayeg sa
usa ka makiangayon nga Dios.
29 Ug dugang pa, ako moingon

nganha kaninyo nga ako nagti-
nguha nga kamo kinahanglan
magpundok sa inyong mga ka-
ugalingon, nga ako unta maka-
padayag nganha kaninyo nga
ako dili na mahimo nga inyong
magtutudlo, ni inyong hari;
30 Kay bisan niini nga pana-

hon, ang akong tibuok nga la-
was mikurog sa hilabihan sam-
tang misulay sa pagpamulong
nganha kaninyo; apan ang Gi-
noong Dios nagbulig kanako,
ug nagtugot kanako nga ako
mamulong nganha kaninyo, ug
nagsugo kanako nga ako kina-
hanglan mopahayag nganha ka-
ninyo niini nga adlaw, nga ang
akong anak nga si Mosiah usa
ka hari ug usa ka pangulo iba-
baw kaninyo.
31 Ug karon, akong mga ka-

igsoonan, ako manghinaut nga
kamo kinahanglan mobuhat
ingon nga kamo hangtud ka-
ron nakabuhat. Ingon nga ka-
mo naghupot sa akong mga
sugo, ug usab sa mga sugo sa
akong amahan, ug miuswag,
ug napanalipdan gikan sa pag-
kahulog ngadto sa mga kamot

sa inyong mga kaaway, sama
usab kon kamo maghupot sa
mga sugo sa akong anak, o ang
mga sugo sa Dios diin gisulti
nganha kaninyo pinaagi kani-
ya, kamo mouswag diha sa yu-
ta ug ang inyong mga kaaway
walay gahum ibabaw kaninyo.

32 Apan, O akong mga kataw-
han, pag-amping, tingali pa un-
ya og adunay moabut nga mga
apanagbingkil taliwala kaninyo,
ug kamo unya mopili sa pagtu-
man sa dautan nga espiritu, diin
gipamulong sa akong amahan
nga si Mosiah.

33 Kay tan-awa, adunay kaa-
lautan nga gitakda diha kaniya
kinsa mopili sa pagsunod nia-
na nga espiritu; kay kon siya
mopili sa pagsunod kaniya, ug
nga magpabilin ug magpaka-
matay diha sa iyang mga kasal-
anan, ang mao nag-inom sa
apanghimaraut sa iyang kauga-
lingon nga kalag; kay siya mida-
wat alang sa iyang mga suhol og
usa ka bwalay katapusan nga
silot, ingon nga nakalapas sa
balaod sa Dios supak sa iyang
kaugalingon nga kahibalo.

34 Ako moingon nganha ka-
ninyo, nga walay bisan usa tali-
wala kaninyo, gawas sa inyong
gagmay nga mga bata nga wala
pa matudloi mahitungod niini
nga mga butang, apan nasayud
ba kamo nga kamo kanunay
utangan sa kahangturan sa in-
yong langitnon nga Amahan,
sa pagtugyan ngadto kaniya sa
tanan nga anaa kaninyo; ug

28a Jacob 2:2.
b gk Espiritu.

c Morm. 7:7.
32a 3 Ne. 11:29–30.

33a gk Panghimaraut.
b D&P 19:6, 10–12.
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usab natudloan mahitungod sa
mga talaan diin naglangkob sa
mga panagna nga gipamulong
pinaagi sa balaan nga mga pro-
peta, bisan ngadto sa panahon
nga ang atong amahan, si Lehi,
mibiya sa Jerusalem;
35 Ug usab, ang tanan nga

gipamulong pinaagi sa atong
mga amahan hangtud karon.
Ug tan-awa, usab, sila namu-
long niana diin gisugo kanila
sa Ginoo; busa, sila mga makia-
ngayon ug matinud-anon.
36 Ug karon, ako moingon

nganha kaninyo, akong mga
kaigsoonan, nga human kamo
masayud ug matudloan sa ta-
nan niini nga mga butang, kon
kamo makalapas ug makasu-
pak ngadto niana nga gipamu-
long na, nga kamo mopahilayo
sa inyong mga kaugalingon
gikan sa Espiritu sa Ginoo, nga
kini mahimo nga wala nay
dapit diha kaninyo aron sa
pag-agak kaninyo diha sa mga
agianan sa kaalam aron kamo
mapanalanginan, mouswag, ug
matunhay—
37 Ako moingon nganha ka-

ninyo, nga ang tawo nga mag-
buhat niini, ang mao nagpakita
sa dayag nga apagsukol batok
sa Dios; busa siya mipili sa pag-
sunod sa dautan nga espiritu,
ug nahimo nga usa ka kaaway
sa tanan nga pagkamatarung;
busa, ang Ginoo walay dapit
diha kaniya, kay siya dili mo-
puyo diha sa dili bbalaan nga
mga templo.

38 Busa kon kana nga tawo di-
li amaghinulsol, ug magpabilin
ug mamatay nga kaaway sa
Dios, ang mga gipangayo sa
balaan nga bkaangayan ang
makapukaw sa iyang imortal
nga kalag ngadto sa usa ka
buhi nga salabutan sa iyang
kaugalingon nga ckasaypanan,
diin mao ang mohimo kaniya
nga mokulo gikan sa atuba-
ngan sa Ginoo, ug mopuno sa
iyang dughan uban sa kasubo,
ug kasakit, ug tuman nga ka-
guol, diin nahisama sa usa ka
walay pagkapalong nga kala-
yo, kansang dilaab nagsaka
hangtud sa kahangturan.

39 Ug karon ako moingon
nganha kaninyo, ang akalooy
walay pag-angkon niana nga
tawo; busa ang iyang katapu-
san nga kapildihan mao ang
paglahutay sa usa ka walay ka-
tapusan nga kahasol.

40 O, tanan kamo nga tigu-
lang nga mga lalaki, ug usab
kamo nga batan-on nga mga
lalaki, ug kamo nga gagmay
nga mga kabataan kinsa maka-
sabut sa akong mga pulong,
kay ako nakapamulong sa ya-
no nganha kaninyo nga kamo
unta makasabut, ako mag-am-
po nga kamo unta mahigmata
ngadto sa usa ka apanumdu-
man sa makalilisang nga ka-
himtang niadto nga nahulog
ngadto sa kalapasan.

41 Ug dugang pa niini, ako
nagtinguha nga kamo kina-
hanglan maghunahuna sa bu-

37a Mosiah 3:12;
Hel. 8:24–25.
gk Pagsukol.

b Alma 7:21.

38a gk Hinulsol,
Paghinulsol.

b gk Kaangayan.
c gk Pagkanakasala.

39a Alma 34:8–9, 15–16.
gk Kalooy,
Maloloy-on.

40a Alma 5:18.
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lahan ug sa amalipayon nga ka-
himtang niadto nga naghupot
sa mga sugo sa Dios. Kay tan-
awa, sila bbulahan sa tanan nga
mga butang, sa temporal ug
sa espirituhanon; ug kon sila
magpabilin nga cmatinud-anon
hangtud sa katapusan sila paga-
dawaton ngadto sa dlangit, nga
pinaagi niana sila mahimo nga
mopuyo uban sa Dios diha sa
usa ka kahimtang nga walay ka-
tapusan ang kalipay. O hinum-
dumi, hinumdumi nga kini nga
mga butang tinuod; kay ang
Ginoong Dios namulong niini.

KAPITULO 3

Si Hari Benjamin nagpadayon sa
iyang pakigpulong—Ang Ginoong
Makagagahum mangalagad tali-
wala sa mga tawo sa mortal nga
lawas—Dugo mogawas sa matag
lungag sa iyang panit samtang siya
nag-ula alang sa mga kasal-anan
sa kalibutan—Ang iyang ngalan
mao lamang ang ngalan diin ang
kaluwasan moabut—Ang mga ta-
wo makahimo sa pagsalikway sa
kinaiyanhon nga tawo ug mahimo
nga mga Santos pinaagi sa Pag-ula
—Ang kahasol sa mga dautan ma-
hisama ingon sa usa ka lim-aw sa
kalayo ug asupre. Mga 124 b.c.

Ug usab akong mga kaigsoonan,
ako nagtawag sa inyong pag-
matngon, kay ako maingon og
dunay dugang nga ipamulong

nganha kaninyo; kay tan-awa,
ako adunay mga butang nga
isulti kaninyo mahitungod nia-
na nga moabut.

2 Ug ang mga butang diin ako
mosulti kaninyo gipahibalo nga-
ri kanako pinaagi sa usa ka aang-
hel gikan sa Dios. Ug siya mii-
ngon ngari kanako: Pagmata; ug
ako mimata, ug tan-awa siya
mibarug sa akong atubangan.

3 Ug siya miingon ngari ka-
nako: Pagmata, ug pamati sa
mga pulong diin ako mosulti
kanimo; kay tan-awa, ako mi-
anhi aron sa pagpadayag ngan-
ha kanimo sa amalipayon nga
mga balita sa dako nga kalipay.

4 Kay ang Ginoo namati sa
imong mga pag-ampo, ug na-
kahukom sa imong pagkama-
tarung, ug nagpadala kanako
aron sa pagpadayag nganha ka-
nimo nga aron ikaw malipay;
ug nga ikaw usab magpadayag
niini ngadto sa imong mga ka-
tawhan, aron sila usab mapuno
uban sa hingpit nga kalipay.

5 Kay tan-awa, ang panahon
moabut, ug dili kini layo, nga
uban sa gahum, ang aGinoong
Makagagahum kinsa naghari,
kinsa mao, ug mao gikan sa
tanan nga kahangturan ngadto
sa tanan nga kahangturan, ma-
naog gikan sa langit aron moi-
pon sa mga katawhan, ug mo-
puyo sa usa ka bmortal nga la-
was, ug makig-uban taliwala sa
mga tawo, magbuhat og kahi-

41a 4 Ne. 1:15–18.
gk Hingpit nga
Kalipay.

b gk Gipanalanginan,
Pagpanalangin,

Panalangin.
c D&P 6:13.
d gk Langit.

3 2a gk Anghel, Mga.
3a Luc. 2:10–11.

5a gk Jehova.
b Mosiah 7:27;

Alma 7:9–13.
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bulongan nga mga cmilagro,
ingon sama sa pag-ayo sa mga
masakiton, pagbuhi sa mga pa-
tay, paghimo sa mga bakol nga
molakaw, ang mga buta sa pag-
dawat sa ilang panan-aw, ug
ang bungol sa pagkadungog,
ug mang-ayo sa tanan nga ma-
tang sa sakit.
6 Ug siya mosalikway sa mga

ayawa, o sa dautan nga mga es-
piritu diin nagpuyo diha sa mga
kasingkasing sa mga katawhan.
7 Ug sud-onga, siya moantus

sa mga apagsulay, ug sakit sa la-
was, bkagutom, kauhaw, ug ka-
kapoy, gani labaw nga ang tawo
cmakaantus, gawas kini ngadto
sa kamatayon; kay tan-awa, ddu-
go manggawas gikan sa matag
lungag sa iyang mga panit, hi-
labihan ka dako sa iyang ekasu-
bo tungod sa mga pagkadau-
tan ug sa mga pagkasalawayon
sa iyang mga katawhan.
8 Ug siya pagatawgon og aJesu-

kristo, ang bAnak sa Dios, ang
cAmahan sa langit ug sa yuta,
ang Tiglalang sa tanan nga mga
butang gikan sa sinugdanan; ug
ang iyang dinahan pagatawgon
og eMaria.

9 Ug sud-onga, siya mianhi
nganhi sa iyang kaugalingon
nga mga katawhan, nga ang
akaluwasan unta modangat
ngadto sa mga katawhan gani
pinaagi sa bhugot nga pagtuo
sa iyang ngalan; ug bisan hu-
man ang tanan niini sila mohu-
nahuna kaniya nga usa ka ta-
wo, ug moingon nga siya adu-
nay usa ka cyawa, ug dmosilot
kaniya, ug emolansang kaniya
sa krus.

10 Ug siya amabanhaw sa bika-
tulo nga adlaw gikan sa patay;
ug tan-awa siya mobarug sa
cpaghukom sa kalibutan; ug tan-
awa, tanan niini nga mga bu-
tang mahimo nga ang usa ka
matarung nga paghukom unta
moabut nganha sa mga kataw-
han.

11 Kay tan-awa, ug usab ang
iyang adugo bgiula sa mga sala
niadto kinsa cnapukan pinaagi
sa kalapasan ni Adan, kinsa na-
matay nga walay kasayuran sa
kabubut-on sa Dios mahitungod
kanila, o kinsa sa dwalay kasa-
yuran nakasala.

12 Apan alaot, alaot ngadto
kaniya kinsa nasayud nga siya

5c Mat. 4:23–24;
Buh. 2:22;
1 Ne. 11:31.
gk Milagro.

6a Mar. 1:32–34.
7a gk Pagtintal, Tintal.

b Mat. 4:1–2.
c D&P 19:15–18.
d Luc. 22:44.
e Isa. 53:4–5.

8a gk Dios, Diosnong
Kapangulohan—
Anak sa Dios.

b Alma 7:10.

c Hel. 14:12;
3 Ne. 9:15.

d Mat. 1:16;
1 Ne. 11:14–21.

e gk Maria, Inahan
ni Jesus.

9a gk Kaluwasan.
b gk Hugot nga

Pagtuo.
c Juan 8:48.
d Mar. 15:15.
e Luc. 18:33;

1 Ne. 19:10;
2 Ne. 10:3.

gk Paglansang
diha sa krus.

10a gk Pagkabanhaw.
b Mat. 16:21;

2 Ne. 25:13;
Hel. 14:20–27.

c gk Hukom,
Paghukom.

11a gk Dugo.
b gk Pag-ula, Pag-ula

sa dugo.
c gk Pagkapukan ni

Adan ug Eva.
d 2 Ne. 9:25–26.
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amisukol batok sa Dios! Kay ang
kaluwasan dili modangat kani-
ya gawas kon kini pinaagi sa
paghinulsol ug hugot nga pag-
tuo diha sa bGinoong Jesukristo.
13 Ug ang Ginoong Dios mi-

padala sa iyang balaan nga mga
propeta taliwala sa tanan nga
mga katawhan, aron pagpada-
yag niini nga mga butang ngad-
to sa matag kaliwatan, kanasu-
ran, ug pinulongan, nga pinaagi
niana si kinsa ang motuo kang
Kristo nga moanhi, ang mao
mahimo nga makadawat sa aka-
pasayloan sa ilang mga sala, ug
magmaya sa tuman nga kalipay,
bisan bingon nga siya nakaanhi
na taliwala kanila.
14 Gani ang Ginoong Dios

nakakita nga ang iyang mga
katawhan mga tikig og liog, ug
siya mihatag kanila og usa
ka balaod, gani ang abalaod ni
Moises.
15 Ug daghan nga mga timail-

han, ug mga katingalahan, ug
mga apaghulagway, ug mga ani-
no nagpakita kaniya ngadto ka-
nila, mahitungod sa iyang pag-
anhi; ug usab ang balaan nga
mga propeta namulong ngadto
kanila mahitungod sa iyang
pag-anhi; ug gani sila nagpa-
tig-a sa ilang mga kasingka-
sing, ug wala makasabut nga
ang bbalaod ni Moises walay

kapuslanan gawas kini pinaagi
sa pag-ula sa iyang dugo.

16 Ug bisan kon kini mahinabo
nga ang gagmay nga mga abata
makasala sila dili maluwas;
apan ako moingon nganha ka-
ninyo sila mga bbulahan; kay
tan-awa, ingon diha ni Adan, o
pinaagi sa kinaiyahan, sila ma-
pukan, gani ang dugo ni Kristo
giula alang sa ilang mga sala.

17 Ug dugang pa niini, ako
moingon nganha kaninyo, nga
awalay lain nga ngalan nga gi-
hatag, ni lain nga mga agianan
ni mga paagi diin ang bkaluwa-
san modangat ngadto sa mga
katawhan, lamang diha ug pi-
naagi sa ngalan ni cKristo, ang
Ginoong Makagagahum.

18 Kay tan-awa siya mohu-
kom, ug ang iyang paghukom
makiangayon; ug ang bata
nga masuso dili malaglag kinsa
namatay diha sa iyang pagka-
masuso; apan ang mga tawo
moinom sa kapildihan ngadto
sa ilang kaugalingon nga mga
kalag gawas kon sila mopau-
bos sa ilang mga kaugalingon
ug amahisama ingon sa gag-
may nga mga bata, ug motuo
nga ang kaluwasan mao, ug sa
gihapon, ug sa umaabut, diha
ug pinaagi sa bpag-ula sa dugo
ni Kristo, ang Ginoong Maka-
gagahum.

12a Mosiah 2:36–38;
Hel. 8:25.
gk Pagsukol.

b gk Ginoo.
13a gk Kapasayloan

sa mga Sala.
b 2 Ne. 25:24–27;

Jarom 1:11.

14a gk Balaod ni Moises.
15a gk Jesukristo—Mga

panig-ingnan o
simbolo ni Kristo.

b Mosiah 13:27–32.
16a gk Bata, Mga Bata.

b Moro. 8:8–9.
17a Buh. 4:10–12;

2 Ne. 31:21.
b gk Kaluwasan.
c gk Jesukristo—

Pagdala sa ngalan
ni Jesukristo diha
kanato.

18a Mat. 18:3.
b Mosiah 4:2; Hel. 5:9.
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19 Kay ang akinaiyanhon nga
tawo mao ang usa ka kaaway sa
Dios, ug sa gihapon gikan pa sa
bpagkapukan ni Adan, ug mahi-
mo, hangtud sa kahangturan, ga-
was kon siya cmotugyan ngadto
sa mga pagdani sa Balaang dEs-
piritu, ug isalikway ang iyang
kinaiyanhon nga pagkatawo
ug mahimo nga usa ka esantos
pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang
Ginoo, ug mahimo nga ingon sa
usa ka fbata, manunuton, maag-
hup, mapainubsanon, mapailu-
bon, puno sa gugma, mauyunon
sa pagtugyan sa tanan nga mga
butang diin ang Ginoo makaki-
ta nga angay ipahamtang ngan-
ha kaniya, bisan ingon sa usa
ka bata nga motugyan sa iyang
kaugalingon ngadto sa iyang
amahan.
20 Ug dugang pa, ako moi-

ngon nganha kaninyo, nga ang
panahon moabut diin ang aka-
sayuran sa usa ka Manluluwas
mokaylap sa bmatag nasud, ka-
liwat, pinulongan, ug mga ka-
tawhan.
21 Ug tan-awa, kon kana nga

panahon moabut, walay usa nga
makit-an nga awalay sala sa atu-
bangan sa Dios, gawas kini sa
gagmay nga mga bata, pinaagi
lamang sa paghinulsol ug hugot
nga pagtuo sa ngalan sa Gino-
ong Dios nga Makagagahum.
22 Ug gani niini nga panahon,

kon ikaw makatudlo sa imong
mga katawhan sa mga butang
diin ang Ginoo nga imong Dios
nagsugo kanimo, bisan gani sila
dili makita nga walay sala diha
sa mga panan-aw sa Dios, la-
mang sumala sa mga pulong
diin ako nakapamulong ngan-
ha kanimo.

23 Ug karon ako nakapamu-
long na sa mga pulong diin ang
Ginoong Dios nagsugo kanako.

24 Sa ingon miingon ang Gi-
noo: Sila mobarug ingon sa usa
ka mahayag nga pagpamatuod
batok niini nga mga katawhan,
sa adlaw sa paghukom; diin sila
pagahukman, matag tawo su-
mala sa iyang binuhatan, bisan
sila maayo, o bisan sila dautan.

25 Ug kon sila mga dautan sila
gitagana diha sa usa ka maka-
hahadlok nga apagsud-ong sa
ilang mga kasaypanan ug mga
pagkasalawayon, diin nakahi-
mo kanila sa pagkulo gikan sa
atubangan sa Ginoo ngadto sa
usa ka kahimtang sa bpagka-
makalolooy ug walay katapu-
san nga kasakit, diin sila dili na
mahibalik; busa sila nakainom
na sa panghimaraut sa ilang
kaugalingon nga mga kalag.

26 Busa, sila nakainom sa ko-
pa sa tuman nga kasuko sa
Dios, diin ang kaangayan dili
na makalimud ngadto kanila
kay sa kini makalimud nga si

19a 1 Cor. 2:11–14;
Mosiah 16:2–3.
gk Kinaiyanhon
nga Tawo.

b gk Pagkapukan
ni Adan ug Eva.

c 2 Cron. 30:8.

d Moro. 10:4–5.
gk Espiritu Santo.

e gk Santos.
f 3 Ne. 9:22.

20a D&P 3:16.
b gk Misyonaryo

nga Buhat.

21a gk May tulubagon,
Pagkamay-tulubagon,
Panubag.

25a Alma 5:18; 12:14–15.
b Morm. 8:38.
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aAdan kinahanglan mapukan
tungod sa iyang pag-ambit sa
gidili nga bbunga; busa, ang
ckalooy wala nay pag-angkon
kanila sa kahangturan.
27 Ug ang i lang a kahasol

ingon og usa ka blim-aw sa kala-
yo ug asupre, kansang mga di-
laab dili mapalong, ug kansang
aso mosaka sa itaas hangtud sa
kahangturan. Sa ingon ang Gi-
noo misugo kanako. Amen.

KAPITULO 4

Si Hari Benjamin nagpadayon sa
iyang pakigpulong — Ang kalu-
wasan moabut tungod sa Pag-ula
—Tuo sa Dios aron maluwas—
Pagbaton og usa ka kapasayloan
sa inyong mga sala pinaagi sa
pagkamatinud-anon — Pakigbahin
sa inyong kabtangan ngadto sa mga
kabus—Buhata ang tanan nga bu-
tang diha sa kaalam ug kahusay.
Mga 124 b.c.

Ug karon, nahinabo nga si hari
Benjamin mihimo og pagtapos
sa iyang pakigpulong sa mga
pulong diin gisulti ngadto ka-
niya pinaagi sa usa ka anghel
sa Ginoo, nga siya mitan-aw li-
but sa pundok sa mga kataw-
han, ug tan-awa sila nangatum-
ba sa yuta, kay ang akahadlok
sa Ginoo miabut kanila.
2 Ug sila nagsud-ong diha sa

ilang mga kaugalingon nga aka-
libutanon nga kahimtang, gani
bubos kay sa abug sa yuta. Ug
silang tanan misinggit og ku-
sog uban sa usa ka tingog, nag-
ingon: O kaloy-i, ug dihogi sa
cinula nga dugo ni Kristo nga
kami mahimo nga makadawat
sa kapasayloan sa among mga
sala, ug ang among mga ka-
singkasing mahimo nga putli;
kay kami mituo kang Jesukristo,
ang anak sa Dios, kinsa dmila-
lang sa langit ug sa yuta, ug sa
tanan nga mga butang; kinsa
manaog nganhi taliwala sa mga
katawhan.

3 Ug nahinabo nga human sila
makapamulong niini nga mga
pulong ang Espiritu sa Ginoo
midangat diha kanila, ug sila
napuno sa hingpit nga kalipay,
ingon nga nakadawat og usa ka
akapasayloan sa ilang mga sa-
la, ug nagbaton og kalinaw sa
ilang btanlag, tungod sa nag-
hingapin nga chugot nga pag-
tuo diin sila aduna diha kang
Jesukristo kinsa moanhi, suma-
la ngadto sa mga pulong diin si
hari Benjamin nakapamulong
ngadto kanila.

4 Ug si hari Benjamin mibuka
sa iyang ba-ba pag-usab ug mi-
sugod sa pagpamulong ngadto
kanila, nag-ingon: Akong mga
higala ug akong mga kaigso-
onan, akong mga kaliwat ug

26a Morm. 9:12.
b Gen. 3:1–12;

2 Ne. 2:15–19;
Alma 12:21–23.

c gk Kalooy,
Maloloy-on.

27a gk Pagkanakasala.

b 2 Ne. 9:16;
Jacob 6:10;
D&P 76:36.

4 1a gk Kahadlok.
2a gk Kalibutanon.

b Hel. 12:7–8.
c Mosiah 3:18; Hel. 5:9.

d gk Nilalang,
Paglalang.

3a gk Kapasayloan
sa mga Sala.

b gk Tanlag.
c gk Hugot nga

Pagtuo.
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akong mga katawhan, ako mo-
tawag pag-usab sa inyong pag-
tagad, nga kamo mahimo nga
mamati ug makasabut sa nahibi-
lin sa akong mga pulong diin
ako mamulong nganha kaninyo.
5 Kay tan-awa, kon ang ka-

sayuran sa kaayo sa aDios niini
nga higayon nakapukaw kanin-
yo ngadto sa usa ka salabutan
sa inyong pagkawalay kapus-
lanan, ug sa inyong pagkawa-
lay bili ug sa inyong pagkapu-
kan nga kahimtang—
6 Ako moingon nganha kanin-

yo, kon kamo nakakab-ut sa usa
ka akasayuran sa kaayo sa Dios,
ug sa iyang dili hitupngan nga
gahum, ug sa iyang kaalam, ug
sa iyang pailub, ug sa iyang
pagkamainantuson ngadto sa
mga katawhan; ug usab, ang
bpag-ula diin giandam gikan sa
ckatukuran sa kalibutan, nga sa
ingon ang kaluwasan unta mo-
dangat ngadto kaniya nga ki-
nahanglan magbutang sa iyang
dpagsalig diha sa Ginoo, ug ki-
nahanglan magmakugihon sa
paghupot sa iyang mga sugo,
ug magpadayon diha sa hugot
nga pagtuo bisan ngadto sa ka-
tapusan sa iyang kinabuhi, ako
nagpasabut sa kinabuhi sa mor-
tal nga lawas—
7 Ako moingon, nga kini mao

ang tawo kinsa nakadawat sa
kaluwasan, pinaagi sa pag-ula

diin giandam gikan sa katuku-
ran sa kalibutan alang sa tanan
nga katawhan, nga diha na su-
kad sa apagkapukan ni Adan,
o kinsa mga, o kinsa mahimo,
bisan ngadto sa katapusan sa
kalibutan.

8 Ug kini mao ang paagi diin
ang kaluwasan moabut. Ug awa-
lay lain nga kaluwasan gawas
niini nga gikapamulong na; ni
adunay lain nga mga gikauyo-
nan diin ang tawo mahimo nga
maluwas gawas sa mga gikau-
yonan diin ako misulti kaninyo.

9 Tuo sa Dios; tuo nga siya
mao, ug nga siya ang milalang
sa tanan nga mga butang, lakip
sa langit ug sa yuta; tuo nga siya
aduna sa tanan nga akaalam, ug
tanan nga gahum, sa langit ug
sa yuta; tuo nga ang tawo dili
bmakasabut sa tanan nga mga
butang diin ang Ginoo mahimo
nga makasabut.

10 Ug usab, tuo nga kamo
kinahanglan gayud amaghinul-
sol sa inyong mga sala ug mo-
biya kanila, ug magpaubos sa
inyong mga kaugalingon sa
atubangan sa Dios; ug mangu-
tana sa kinasingkasing nga si-
ya bmopasaylo kaninyo; ug ka-
ron, kon kamo cmotuo sa tanan
niini nga mga butang tan-awa
nga kamo dmobuhat kanila.
11 Ug usab ako moingon

nganha kaninyo ingon nga ako

5a Moises 1:10.
6a gk Dios, Diosnong

Kapangulohan.
b gk Pag-ula, Pag-ula

sa dugo.
c Mosiah 15:19.
d Sal. 36:7;

2 Ne. 22:2;

Hel. 12:1.
gk Pagsalig.

7a gk Pagkapukan ni
Adan ug Eva.

8a Buh. 4:12;
2 Ne. 31:21;
Mosiah 3:17.

9a Roma 11:33–34;

Jacob 4:8–13.
b Isa. 55:9.

10a gk Hinulsol,
Paghinulsol.

b D&P 61:2.
c Mat. 7:24–27.
d 2 Ne. 31:19–21.
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nakaingon kaniadto, ingon nga
kamo nakakab-ut sa kasayuran
sa himaya sa Dios, o kon kamo
nasayud sa iyang kaayo ug ana-
katagamtam sa iyang gugma,
ug nakadawat sa bkapasayloan
sa inyong mga sala, diin naka-
himo og ingon nga hilabihan
ka dako nga hingpit nga kali-
pay diha sa inyong mga kalag,
gani ako manghinaut nga ka-
mo kinahanglan mahinumdom,
ug sa kanunay magpabilin sa in-
yong panumduman, ang pag-
kahalangdon sa Dios, ug ang
inyong kaugalingon nga cpagka-
walay hinungdan, ug ang iyang
dpagkamaayo ug ang pagkamai-
nantuson nganha kaninyo, dili
takus nga mga binuhat, ug mag-
paubos sa inyong mga kaugali-
ngon bisan ngadto sa kinahilad-
man sa epagkamapainubsanon,
fmagtawag sa ngalan sa Ginoo
matag adlaw, ug magbarug nga
makanunayon diha sa hugot nga
pagtuo niana diin moabut, diin
gikapamulong na pinaagi sa
ba-ba sa anghel.
12 Ug tan-awa, ako moingon

nganha kaninyo nga kon kamo
mobuhat niini kamo sa kanu-
nay magmalipayon, ug mapu-
no uban sa agugma sa Dios, ug
sa kanunay bmagbaton sa ka-
pasayloan sa inyong mga sala;
ug kamo motubo diha sa kasa-

yuran sa himaya kaniya nga
naglalang kaninyo, o diha sa
kasayuran niana diin mao ang
makiangayon ug tinuod.

13 Ug kamo dili makabaton
og hunahuna sa pagpasakit sa
usag usa, apan sa pagpuyo nga
amalinawon, ug sa paghatag
ngadto sa matag tawo sumala
niana diin mao ang iyang giki-
nahanglan.

14 Ug kamo dili motugot sa
inyong mga aanak nga sila ma-
gutman, o hubo; ni kamo mo-
tugot nga sila molapas sa mga
balaod sa Dios, ug bmanag-away
ug managbingkil sa usag usa, ug
moalagad sa yawa, kinsa mao
ang ginoo sa sala, o kinsa mao
ang dautan nga espiritu diin gi-
kapamulong pinaagi sa atong
mga amahan, siya ingon nga usa
ka kaaway sa tanan nga pagka-
matarung.

15 Apan kamo amotudlo kani-
la sa bpaglakaw diha sa mga
pamaagi sa kamatuoran ug
kaligdong; kamo motudlo ka-
nila sa cpaghigugma sa usag
usa, ug sa pag-alagad sa usag
usa.

16 Ug usab, kamo sa inyong
kaugalingon amotabang niadto
nga nagkinahanglan sa inyong
panabang; kamo mangalagad
sa inyong kabtangan ngadto ka-
niya nga nagkinahanglan; ug

11a Alma 36:24–26.
b gk Kapasayloan

sa mga Sala.
c Moises 1:10.
d Ex. 34:6; Moro. 8:3.
e gk Mapainubsanon,

Pagkamapainubsanon.
f gk Pag-ampo.

12a gk Gugma.

b Mosiah 4:26;
Alma 4:13–14;
5:26–35;
D&P 20:31–34.

13a gk Tigbuhat og
Kalinaw.

14a 1 Tim. 5:8;
D&P 83:4.

b gk Panagbingkil.

15a D&P 68:25–28;
Moises 6:58.
gk Magtutudlo,
Tudlo.

b gk Lakaw, Lakaw
uban sa Dios.

c Mosiah 18:21.
16a gk Gugma nga putli;

Pag-alagad.
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kamo dili motugot nga ang bma-
kililimos sa iyang pagpakilooy
kaninyo makawang, ug mosa-
likway kaniya aron mamatay.
17 Tingali kamo amoingon:

Ang tawo nagdala diha sa iyang
kaugalingon sa iyang pagkau-
yamot; busa ako mopugong sa
akong kamot, ug dili mohatag
ngadto kaniya sa akong pagka-
on, ni mohatag ngadto kaniya sa
akong kabtangan nga siya ma-
himo nga dili mag-antus, kay
ang iyang mga silot mga maki-
angayon—
18 Apan ako moingon nganha

kaninyo, O tawo, si kinsa kadto
nga mobuhat niini ang mao
adunay dako nga hinungdan
sa paghinulsol; ug gawas kon
siya maghinulsol niana diin
siya mibuhat siya malaglag sa
kahangturan, ug walay bahin sa
gingharian sa Dios.
19 Kay tan-awa, dili ba kitang

tanan mga makililimos? Kitang
tanan wala ba magsalig diha sa
sama nga Binuhat, ang Dios, sa
tanan nga kabtangan diin kita
aduna, alang sa pagkaon ug pa-
naput, ug alang sa bulawan, ug
alang sa pilak, ug alang sa ta-
nan nga mga katigayunan nga
kita aduna sa matag matang?
20 Ug tan-awa, bisan niini nga

panahon, kamo nagpanawag sa
iyang ngalan, ug nagpangayo
alang sa usa ka kapasayloan sa
inyong mga sala. Ug siya mitu-
got ba nga kamo mangayo sa
kawang? Wala; siya mibu-bu sa

iyang Espiritu nganha kaninyo,
ug mao ang nakahimo nga ang
inyong mga kasingkasing kina-
hanglan nga mapuno uban sa
ahingpit nga kalipay, ug mao
ang nakahimo nga ang inyong
mga ba-ba kinahanglan mahu-
nong nga kamo dili na makapa-
mulong, busa hilabihan ka dako
ang inyong hingpit nga kalipay.

21 Ug karon, kon ang Dios,
kinsa naglalang kaninyo, diin
kamo nagsalig alang sa inyong
mga kinabuhi ug alang sa tanan
nga kamo aduna ug anaa, mo-
hatag nganha kaninyo sa bisan
unsa nga kamo mangayo nga
matarung, diha sa hugot nga
pagtuo, nagtuo nga kamo ma-
kadawat, O unya, unsa pa kaha
nga kamo kinahanglan amakig-
bahin sa kabtangan diin kamo
aduna ngadto sa usag usa.

22 Ug kon kamo amohukom sa
tawo kinsa nagpakilooy kanin-
yo alang sa inyong kabtangan
nga siya dili mamatay, ug nang-
himaraut kaniya, unsa ka ma-
kiangayon ang inyong pagpang-
himaraut sa bpagpugong sa in-
yong kabtangan, nga dili inyo
apan sa Dios, ngadto kinsa usab
ang inyong kinabuhi gipanag-
iya; ug gani kamo wala magpa-
kilooy, ni maghinulsol sa bu-
tang nga inyong nabuhat.

23 Ako moingon nganha ka-
ninyo, alaot ngadto niana nga
tawo, kay ang iyang kabtangan
mahanaw uban kaniya; ug ka-
ron, ako moingon niini ngadto

16b Deut. 15:7–11;
Prov. 21:13;
Isa. 10:1–2.

17a Prov. 17:5.

20a gk Hingpit nga
Kalipay.

21a gk Kaayohan;
Pag-alagad.

22a Mat. 7:1–2;
Juan 7:24.

b 1 Juan 3:17.
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niadto kinsa mga aadunahan ka-
labut sa mga butang niini nga
kalibutan.
24 Ug usab, ako moingon

ngadto sa mga kabus, kamo kin-
sa wala ug gani adunay igo, nga
kamo magpabilin sa matag ad-
law; ako nagpasabut nga tanan
kamo kinsa milimud sa makili-
limos, tungod kay kamo wala;
ako buot nga kamo moingon sa
inyong mga kasingkasing nga:
Ako wala mohatag tungod kay
ako wala, apan kon ako aduna
ako amohatag.

25 Ug karon, kon kamo moi-
ngon niini sa inyong mga ka-
singkasing kamo magpabilin
nga walay kasaypanan, kon dili
kamo apanghimarauton; ug ma-
kiangayon ang pagpanghimara-
ut kaninyo kay kamo naibug ni-
ana diin kamo wala makadawat.
26 Ug karon, alang sa katuyo-

an niini nga mga butang diin
ako nakapamulong nganha ka-
ninyo—nga mao, alang sa ka-
tuyoan sa pagbaton sa usa ka
kapasayloan sa inyong mga sa-
la sa matag adlaw, nga kamo
mahimo nga amaglakaw nga
walay kasaypanan sa atubangan
sa Dios—Ako manghinaut nga
kamo kinahanglan bmohatag sa
inyong kabtangan ngadto sa
mga ckabus, matag tawo sumala
sa unsa ang anaa kaniya, ingon
sa dpagpakaon sa gigutom, pag-
sinina sa hubo, pagduaw sa

mga masakiton ug pag-alagad
sa ilang kahupayan, sa espiri-
tuhanon ug lawasnon, sumala
sa ilang mga panginahanglan.

27 Ug tan-awa ang tanan niini
nga mga butang mahimo diha
sa kaalam ug kahusay; kay kini
dili panginahanglan nga ang
usa ka tawo kinahanglan moda-
gan nga alabaw pa kay sa iyang
kusog. Ug usab, kini angay nga
siya kinahanglan magkugi, nga
sa ingon niana siya unta maka-
daug sa ganti; busa, ang tanan
nga mga butang kinahanglan
gayud nga mabuhat diha sa ka-
husay.

28 Ug ako manghinaut nga
kamo kinahanglan mahinum-
dom, nga bisan kinsa taliwala
kaninyo ang manghulam sa in-
yong silingan kinahanglan mou-
li gayud sa butang nga iyang gi-
hulaman, sumala niana nga siya
miuyon, kay kon dili kamo ma-
kabuhat og sala; ug tingali nga
kamo makahimo sa inyong sili-
ngan sa pagbuhat usab og sala.

29 Ug sa katapusan, ako dili
makasulti kaninyo sa tanan nga
mga butang diin kamo mahimo
nga makabuhat og sala; kay
adunay daghan nga mga paagi
ug mga hinungdan, gani hila-
bihan kadaghan nga ako dili na
makaihap kanila.

30 Apan kini igo na nga ako
makasulti kaninyo, nga kon ka-
mo dili amagbantay sa inyong

23a D&P 56:16.
24a Mar. 12:44.
25a D&P 56:17.
26a gk Lakaw, Lakaw

uban sa Dios.
b Jacob 2:17–19.

c Zac. 7:10;
Alma 1:27.
gk Limos, Paghatag
og Limos.

d Isa. 58:10–11;
D&P 104:17–18.

27a D&P 10:4.
30a Alma 12:14.

gk Bantay,
Magbalantay nga
mga Tawo.
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mga kaugalingon, ug sa inyong
mga bhunahuna, ug sa inyong
mga cpulong, ug sa inyong mga
buhat, ug magbantay sa mga
sugo sa Dios, ug magpadayon
diha sa hugot nga pagtuo sa
unsay inyong nadungog mahi-
tungod sa pag-anhi sa atong
Ginoo, gani ngadto sa katapu-
san sa inyong mga kinabuhi, ka-
mo gayud malaglag. Ug karon,
O tawo, hinumdumi, ug ayaw
pagkalaglag.

KAPITULO 5

Ang mga Santos mahimo nga
anak nga mga lalaki ug anak nga
mga babaye ni Kristo pinaagi sa
hugot nga pagtuo—Sila pagataw-
gon pinaagi sa ngalan ni Kristo—
Si Hari Benjamin miawhag kanila
sa pagmakanunayon ug sa pagma-
lig-on sa paghimo og maayo nga
mga buhat. Mga 124 b.c.

Ug karon, nahinabo nga sa diha
nga si hari Benjamin nakapamu-
long ngadto sa iyang mga ka-
tawhan, siya mipadala taliwala
kanila, nagtinguha nga masa-
yud sa iyang mga katawhan
kon sila mituo ba sa mga pu-
long nga iyang gikapamulong
ngadto kanila.
2 Ug silang tanan misinggit

sa usa ka tingog, nag-ingon:
Oo, kami mituo sa tanan nga
mga pulong diin ikaw namu-
long ngari kanamo; ug usab,
kami nasayud sa ilang pagkati-

nuod ug kamatuoran, tungod
kay ang Espiritu sa Ginoong
Makagagahum, nakahimo og
dako nga akausaban dinhi ka-
namo, o dinhi sa among mga
kasingkasing, nga kami wala
nay hilig sa pagbuhat og bdau-
tan, apan sa pagbuhat og maa-
yo sa kanunay.

3 Ug kami, sa among mga kau-
galingon, usab, pinaagi sa walay
kinutuban nga kaayo sa Dios,
ug ang mga gipakita sa iyang
Espiritu, nakabaton sa mga dag-
ko nga panlantaw niana diin
moabut; ug kon kini angay, ka-
mi makapanagna sa tanan nga
mga butang.

4 Ug kini mao ang hugot nga
pagtuo diin kami aduna diha
sa mga butang diin ang among
hari nakapamulong ngari ka-
namo nga mao ang nakadala
kanamo ngadto niining mahi-
nungdanon nga kahibalo, diin
kami nalipay sa hilabihan ka
dako nga hingpit nga kalipay.

5 Ug kami mauyunon sa pag-
sulod ngadto sa usa ka apa-
kigsaad uban sa atong Dios sa
pagbuhat sa iyang kabubut-on,
ug magmasulundon sa iyang
mga sugo diha sa tanan nga
mga butang nga siya mosugo
kanamo, sa tanan nga nahibilin
sa among mga adlaw, nga kami
mahimo nga dili modala diha
sa among mga kaugalingon sa
usa ka bwalay katapusan nga
kahasol, ingon nga gipamulong
pinaagi sa canghel, nga kami

30b Mar. 7:18–23.
gk Hunahuna, Mga.

c Mat. 15:18–20.
gk Pasipala.

5 2a Alma 5:14.
gk Natawo sa Dios,
Natawo Pag-usab.

b Alma 19:33.

5a Mosiah 18:10.
b Mosiah 3:25–27.
c Mosiah 3:2.
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mahimo nga dili makainom gi-
kan sa kopa sa kasuko sa Dios.
6 Ug karon, mao kini ang mga

pulong diin si hari Benjamin
nagtinguha kanila; ug busa siya
miingon ngadto kanila: Kamo
nakapamulong sa mga pulong
diin ako mitinguha; ug ang pa-
kigsaad nga kamo nakahimo
usa ka matarung nga pakigsaad.
7 Ug karon, tungod sa pakig-

saad diin kamo nakahimo ka-
mo pagatawgon nga mga aanak
ni Kristo, iyang anak nga mga
lalaki, ug iyang anak nga mga
babaye; kay tan-awa, niining
adlawa siya sa espirituhanon
nga paagi bnanganak kaninyo;
kay kamo nag-ingon nga ang
inyong mga ckasingkasing na-
usab pinaagi sa hugot nga pag-
tuo diha sa iyang ngalan; busa,
kamo dnatawo kaniya ug nahi-
mo nga eanak nga mga lalaki
ug iyang anak nga mga babaye.
8 Ug ubos niini nga ngalan

kamo mahimo nga agawasnon,
ug bwala nay lain nga ngalan
diin kamo mahimo nga gawas-
non. Wala nay lain nga cngalan
nga gikahatag diin ang kalu-
wasan moabut; busa, ako mang-
hinaut nga kamo kinahanglan
dmodala diha kaninyo sa nga-
lan ni Kristo, tanan kamo nga
nakasulod ngadto sa pakigsa-
ad uban sa Dios nga kamo kina-

hanglan magmasulundon ngad-
to sa katapusan sa inyong mga
kinabuhi.

9 Ug kini mahinabo nga kin-
sa kadto nga magbuhat niini
makaplagan sa tuo nga kamot
sa Dios, kay siya masayud sa
ngalan diin siya pagatawgon;
kay siya pagatawgon pinaagi
sa ngalan ni Kristo.

10 Ug karon mahinabo, nga
kinsa kadto nga dili modala di-
ha kaniya sa ngalan ni Kristo ki-
nahanglan pagatawgon pinaagi
sa auban nga ngalan; busa, siya
makaamgo sa iyang kaugali-
ngon nga anaa sa bwala nga ka-
mot sa Dios.

11 Ug ako manghinaut nga ka-
mo kinahanglan mahinumdom
usab, nga kini mao ang angalan
nga ako miingon nga ako kina-
hanglan mohatag nganha ka-
ninyo nga dili na pagapapason,
gawas kon kini pinaagi sa kala-
pasan; busa, pagmatngon nga
kamo dili makalapas, nga ang
ngalan dili mapapas gikan sa
inyong mga kasingkasing.

12 Ako moingon nganha ka-
ninyo, ako manghinaut nga ka-
mo kinahanglan mahinumdom
sa apagbaton sa ngalan nga
nahisulat kanunay sa inyong
mga kasingkasing, nga kamo
dili makaplagan diha sa wala
nga kamot sa Dios, apan kamo

7a Mosiah 27:24–26;
Moises 6:64–68.
gk Anak nga mga
lalaki ug anak nga
mga babaye sa Dios.

b gk Gipanganak.
c gk Kasingkasing.
d Mosiah 15:10–11.

gk Natawo sa Dios,

Natawo Pag-usab.
e D&P 11:30.

8a Roma 6:18;
Gal. 5:1;
Hel. 14:30.

b Buh. 4:10, 12;
Alma 21:9.

c Mosiah 26:18.
d Buh. 11:26;

Alma 46:15.
10a Alma 5:38–39.

b Mat. 25:33.
11a Mosiah 1:11–12.

gk Jesukristo—
Pagdala sa ngalan
ni Kristo diha
kanato.

12a D&P 18:23–25.
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makadungog ug masayud sa
tingog diin kamo pagatawgon,
ug usab, sa ngalan pinaagi diin
siya motawag kaninyo.
13 Kay unsaon apagkasayud

sa usa ka tawo sa agalon kinsa
siya wala makaalagad, ug kinsa
usa ka dili kaila ngadto kaniya,
ug layo gikan sa mga lawom
nga mga pagbati ug katuyoan
sa iyang kasingkasing?
14 Ug usab, mohimo ba ang

usa ka tawo sa pagkuha sa usa
ka asno diin gipanag-iya sa
iyang silingan, ug tagoan kini?
Ako moingon nganha kaninyo,
Dili; siya dili gani motugot nga
siya mokaon taliwala sa iyang
mga panon, apan mobugaw ka-
niya sa layo, ug mosalikway
kaniya. Ako moingon nganha
kaninyo, nga gani kini mao diha
kaninyo kon kamo wala makaila
sa ngalan pinaagi diin kamo pa-
gatawgon.
15 Busa, ako manghinaut nga

kamo kinahanglan magmaka-
nunayon ug dili mausab, sa ka-
nunay puno sa mga maayo nga
buhat, nga si Kristo, ang Gino-
ong Dios nga Makagagahum,
mahimo nga amosilyo kaninyo
nga iya, nga kamo mahimo nga
dad-on ngadto sa langit, nga ka-
mo mahimo nga makaangkon sa
walay katapusan nga kaluwa-
san ug kinabuhi nga dayon, pi-
naagi sa kaalam, ug gahum, ug
kaangayan, ug kalooy kaniya
kinsa bnaglalang sa tanan nga
mga butang, diha sa langit ug

diha sa yuta, kinsa mao ang
Dios nga labaw sa tanan. Amen.

KAPITULO 6

Si Hari Benjamin mitala sa mga
ngalan sa mga katawhan ug mitud-
lo og mga pari sa pagtudlo kanila—
Si Mosiah naghari ingon nga usa
ka matarung nga hari. Mga 124–
121 b.c.

Ug karon, si hari Benjamin
nakahunahuna nga kini kina-
hanglan, human sa pakigpu-
long ngadto sa mga katawhan,
nga siya amokuha sa mga nga-
lan sa tanan niadto kinsa misu-
lod ngadto sa usa ka pakigsaad
uban sa Dios aron maghupot sa
iyang mga sugo.

2 Ug nahinabo nga walay usa
ka kalag, gawas kini sa gagmay
nga mga bata, kinsa wala misu-
lod ngadto sa pakigsaad ug mi-
dala nganha kanila sa ngalan ni
Kristo.

3 Ug usab, nahinabo nga sa di-
ha nga si hari Benjamin nakahi-
mo og pagtapos sa tanan niini
nga mga butang, ug nagpahinu-
ngod sa iyang anak nga lalaki
nga si aMosiah aron mahimo
nga usa ka magmamando ug
usa ka hari ibabaw sa iyang mga
katawhan, ug naghatag kaniya
sa tanan nga mga pahimangno
mahitungod sa gingharian, ug
usab bmitudlo og mga pari aron
sa cpagtudlo sa mga katawhan,
nga pinaagi niana sila unta ma-

13a Mosiah 26:24–27.
15a gk Balaan nga

Tawag ug Pagpili;
Pagbalaan.

b Col. 1:16;
Mosiah 4:2;
Alma 11:39.

6 1a D&P 128:8.

3a Mosiah 1:10; 2:30.
b gk Orden, Pag-orden.
c Alma 4:7.
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kadungog ug masayud sa mga
sugo sa Dios, ug sa pag-awhag
kanila nga mahinumdom sa
dpanumpa diin sila mihimo, si-
ya mipapauli sa pundok sa
mga katawhan, ug sila mipauli,
matag usa, sumala sa ilang mga
banay, ngadto sa ilang kaugali-
ngon nga mga balay.
4 Ug si aMosiah misugod pag-

hari puli sa iyang amahan. Ug
misugod siya paghari sa ika-
katloan ka tuig sa iyang panui-
gon, naghimo sa kinatibuk-an,
mga upat ka gatus ug kapitoan
ug unom ka mga tuig gikan sa
bpanahon nga si Lehi mibiya sa
Jerusalem.
5 Ug si hari Benjamin mipuyo

og tulo ka mga tuig ug siya na-
matay.
6 Ug nahinabo nga si hari

Mosiah naglakaw diha sa mga
pamaagi sa Ginoo, ug nagban-
tay sa iyang mga paghukom ug
sa iyang mga pamalaod, ug
naghupot sa iyang mga sugo
diha sa tanan nga mga butang
bisan unsa nga siya nagmando
kaniya.
7 Ug si hari Mosiah misugo sa

iyang mga katawhan nga sila
kinahanglan motikad sa yuta.
Ug siya usab, sa iyang kaugali-
ngon, mitikad sa yuta, nga pi-
naagi niana siya unta adili mahi-
mo nga bug-at ngadto sa iyang
mga katawhan, nga siya unta
makahimo sumala niana diin
ang iyang amahan nakahimo
sa tanan nga mga butang. Ug
walay panagbingkil taliwala sa

tanan niya nga mga katawhan
sulod sa tulo ka mga tuig.

KAPITULO 7

Si Ammon nakakaplag sa yuta nga
Lehi-Nephi, diin si Limhi mao ang
hari—Mga katawhan ni Limhi na-
ulipon sa mga Lamanite—Si Limhi
mibalik og asoy sa ilang kasaysa-
yan — Usa ka propeta (Abinadi)
nakapamatuod nga si Kristo mao
ang Dios ug Amahan sa tanan nga
mga butang—Kadto kinsa nagpu-
gas og kahugawan moani og alim-
pulos, ug kadto kinsa mobutang sa
ilang pagsalig diha sa Ginoo paga-
luwason. Mga 121 b.c.

Ug karon, nahinabo nga human
si hari Mosiah nakaangkon og
kanunay nga kalinaw sulod sa
tulo ka mga tuig, siya mati-
nguhaon nga masayud mahitu-
ngod sa mga katawhan kinsa
anangadto aron mopuyo sa yu-
ta sa Lehi-Nephi, o diha sa dak-
bayan sa Lehi-Nephi; kay ang
iyang mga katawhan walay na-
dunggan gikan kanila sukad sa
panahon nga sila mibiya sa yu-
ta sa bZarahemla; busa, sila na-
kapabalaka kaniya uban sa ilang
mga pagsamok.

2 Ug nahinabo nga si hari Mo-
siah mitugot nga napulo ug
unom sa ilang kusgan nga mga
lalaki unta motungas ngadto sa
yuta sa Lehi-Nephi, aron sa pag-
pakisayud mahitungod sa ilang
mga kaigsoonan.

3 Ug nahinabo nga sa pagka-

3d Mosiah 5:5–7.
4a gk Mosiah, Anak nga

lalaki ni Benjamin.

b 1 Ne. 1:4.
7a 2 Cor. 11:9.

7 1a Omni 1:27–30.

b Omni 1:13.
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ugma sila misugod sa pagtu-
ngas, uban kanila ang usa nga
si Ammon, siya ingon nga usa
ka kusgan ug gamhanan nga
tawo, ug usa ka kaliwat ni Za-
rahemla; ug siya usab mao ang
ilang pangulo.
4 Ug karon, sila wala masa-

yud sa agianan nga sila kina-
hanglan mopanaw diha sa ka-
mingawan aron sa pagtungas
ngadto sa yuta sa Lehi-Nephi;
busa sila nangasaag sa daghan
nga mga adlaw diha sa kami-
ngawan gani kap-atan ka mga
adlaw nga sila nasaag.
5 Ug sa diha nga sila nangasa-

ag sa kap-atan ka mga adlaw
sila miabut sa usa ka bungtod,
diin mao ang amihanan sa yuta
sa aShilom, ug didto sila mitu-
kod sa ilang mga tolda.
6 Ug si Ammon midala sa tulo

niya ka igsoon nga mga lalaki,
ug ang ilang mga ngalan mao si
Amaleki, Helem, ug si Hem, ug
sila milugsong ngadto sa yuta
sa aNephi.
7 Ug tan-awa, sila miatubang

sa hari sa mga katawhan kinsa
diha sa yuta sa Nephi, ug diha
sa yuta sa Shilom; ug sila giali-
rongan pinaagi sa mga magba-
lantay sa hari, ug gidakop, ug
gigapos, ug gibalhug sa bilang-
goan.
8 Ug nahinabo nga sa diha nga

sila nabilanggo sa duha ka mga
adlaw sila gidala pag-usab sa
atubangan sa hari, ug ang ilang
mga gapos gibadbad; ug sila
mibarug atubangan sa hari, ug
gitugutan, o ingon nga gisugo,

nga sila kinahanglan motubag
sa mga pangutana diin siya ma-
ngutana kanila.

9 Ug siya miingon ngadto ka-
nila: Tan-awa, ako mao si aLim-
hi, ang anak nga lalaki ni Noah,
kinsa anak nga lalaki ni Zeniff,
kinsa gikan sa yuta sa Zara-
hemla aron sa pagpanunod nii-
ni nga yuta, diin mao ang yuta
sa ilang mga amahan, kinsa na-
himo nga usa ka hari pinaagi sa
tingog sa mga katawhan.

10 Ug karon, ako nagtinguha
nga masayud sa hinungdan diin
kamo nakapangahas sa pagduol
duol sa mga paril niini nga
dakbayan, sa diha nga ako, sa
akong kaugalingon, uban sa
akong mga magbalantay diha
sa gawas sa ganghaan?

11 Ug karon, tungod niini nga
hinungdan ako mitugot nga ka-
mo kinahanglan ampingan, nga
ako unta makapangutana kanin-
yo, o kon dili ako kinahanglan
mosugo nga ang akong mga
magbalantay mopahamtang ka-
ninyo og kamatayon. Kamo gi-
tugutan sa pagpamulong.

12 Ug karon, sa diha nga si
Ammon nakakita nga siya gitu-
gutan sa pagpamulong, siya mi-
duol ug miyukbo sa iyang kau-
galingon atubangan sa hari; ug
mibarug pag-usab siya miingon:
O hari, ako mapasalamaton kaa-
yo sa atubangan sa Dios karong
adlawa nga ako buhi pa, ug ako
gitugutan sa pagpamulong; ug
ako maningkamot sa pagpamu-
long uban ang kaisug;

13 Kay ako nakapaniguro nga

5a Mosiah 9:6, 8, 14. 6a 2 Ne. 5:8. 9a Mosiah 11:1.
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kon ikaw nakaila kanako ikaw
dili motugot nga ako kinahang-
lan mosul-ob niini nga mga ga-
pos. Kay ako si Ammon, ug ako
kaliwat gikan ni aZarahemla, ug
mitungas gikan sa yuta sa Za-
rahemla aron sa pagpakisayud
mahitungod sa among mga ka-
igsoonan, kinsa si Zeniff mida-
la gikan niana nga yuta.
14 Ug karon, nahinabo nga hu-

man si Limhi nakapamati sa
mga pulong ni Ammon, siya hi-
labihan sa kalipay, ug miingon:
Karon ako nasayud sa pagkati-
nuod nga ang akong mga kaig-
soonan kinsa atua sa yuta sa Za-
rahemla mga buhi pa. Ug karon,
ako maglipay; ug sa pagkaugma
ako mosugo sa akong mga ka-
tawhan nga maglipay usab.
15 Kay tan-awa, kami anaa sa

pagkaulipon sa mga Lamanite,
ug agibuhisan og usa ka buhis
nga bug-at nga pas-anon. Ug
karon, tan-awa, ang atong mga
kaigsoonan moluwas kanato gi-
kan sa pagkaulipon, o gikan sa
mga kamot sa mga Lamanite, ug
kita mahimo nga ilang mga uli-
pon; kay kini maayo pa nga kita
maulipon sa mga Nephite kay
sa magbayad og buhis ngadto sa
hari sa mga Lamanite.
16 Ug karon, si hari Limhi

misugo sa iyang mga magba-
lantay nga sila kinahanglan di-
li na mogapos ni Ammon ni sa
iyang mga igsoon nga mga la-
laki, apan misugo nga sila mo-
adto sa bungtod diin anaa sa
amihan sa Shilom, ug modala
sa ilang mga kaigsoonan ngad-

to sa dakbayan, nga niana sila
unta makakaon, ug makainom,
ug makapahulay sa ilang mga
kaugal ingon gikan sa mga
paghago sa ilang pagpanaw;
kay sila nag-antus sa daghan
nga mga butang; s i la nag-
antus sa kagutom, kauhaw, ug
kakapoy.

17 Ug karon, nahinabo nga
sa pagkaugma si hari Limhi
mipadala og usa ka pahibalo
taliwala sa tanan niya nga mga
katawhan, nga pinaagi niana
sila unta magpundok sa ilang
kaugalingon ngadto sa atem-
plo, aron sa pagpamati sa mga
pulong diin siya kinahanglan
mamulong ngadto kanila.

18 Ug nahinabo nga sa diha
nga sila nagpundok sa ilang
mga kaugalingon nga siya na-
mulong ngadto kanila niini
nga paagi, nag-ingon: O kamo,
nga akong mga katawhan, iha-
ngad ang inyong mga ulo ug
paglipay kamo; kay tan-awa,
ang panahon miabut na, o dili
na layo, nga dili na kita ubos sa
kamandoan sa atong mga kaa-
way, bisan pa sa atong daghan
nga mga panglimbasug, diin
nakawang; gani ako masaligon
nga adunay nahibilin nga usa
ka masangputon nga panglim-
basug nga pagahimoon.

19 Busa, ihangad ang inyong
mga ulo, ug paglipay, ug ibu-
tang ang inyong pagsalig diha
sa aDios, niana nga Dios kinsa
mao ang Dios ni Abraham, ug
ni Isaac, ug ni Jacob; ug usab,
niana nga Dios kinsa mao ang

13a Omni 1:12–15.
15a Mosiah 19:15.

17a 2 Ne. 5:16.
19a Ex. 3:6;

1 Ne. 19:10.
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bmidala sa mga anak ni Israel
gikan sa yuta sa Ehipto, ug mi-
himo nga sila kinahanglan ma-
kalakaw lahus sa Pulang Dagat
diha sa uga nga yuta, ug mipa-
kaon kanila og cmanna nga sila
unta dili mamatay diha sa kami-
ngawan; ug daghan pa kaayo
nga mga butang nga siya mihi-
mo alang kanila.
20 Ug usab, kanang mao nga

Dios mao ang midala sa atong
mga amahan agikan sa yuta sa
Jerusalem, ug mitipig ug mipa-
nalipod sa iyang mga kataw-
han bisan hangtud karon; ug
tan-awa, kini tungod sa atong
mga kadautan ug mga pagka-
salawayon nga siya midala ka-
nato ngadto sa pagkaulipon.
21 Ug kamong tanan mao ang

mga saksi niini nga adlaw, nga
si Zeniff, kinsa gihimo nga hari
ibabaw niini nga mga kataw-
han, siya ingon nga anaghinga-
pin ang pagkamadasigon sa
pagpanunod sa yuta sa iyang
mga amahan, busa ingon nga
gilimbongan pinaagi sa pagka-
limbongan ug pagkamaliputon
ni hari Laman, kinsa misulod
ngadto sa usa ka pakigsabut
uban kang hari Zeniff, ug ingon
nga gitugyan ngadto sa iyang
mga kamot ang pagpanag-iya
sa usa ka bahin sa yuta, o gani
ang dakbayan sa Lehi-Nephi,
ug ang dakbayan sa Shilom; ug
ang mga yuta nga libut niini—
22 Ug tanan niini siya mihimo,

alang sa usa ka katuyoan nga
amadala kini nga mga kataw-

han ngadto ubos sa kamandoan
o ngadto sa pagkaulipon. Ug
tan-awa, kami karong panahona
nagbayad og buhis ngadto sa
hari sa mga Lamanite, sa bili
nga katunga sa among mais,
ug sa among sebada, ug gani sa
tanan namo nga mga lugas sa
matag matang, ug katunga sa
tubò sa among mga panon ug
sa among mga hayopan; ug bi-
san katunga sa tanan nga kami
aduna o gipanag-iya nga ang
hari sa mga Lamanite maningil
kanamo, o ang among mga ki-
nabuhi.

23 Ug karon, dili ba kini bug-at
nga pas-anon? Ug dili ba kini,
ang among kasakit, mapintas
kaayo? Karon tan-awa, unsa ka
dako ang katarungan nga kami
magbangutan.

24 Oo, ako moingon nganha
kaninyo, dako ang katarungan
diin kami magbangutan; kay
tan-awa pila sa among mga ka-
igsoonan ang gipamatay, ug ang
ilang dugo nausik sa walay hi-
nungdan, ug ang tanan tungod
sa kadautan.

25 Kay kon kini nga mga ka-
tawhan wala mahulog ngadto
sa kalapasan ang Ginoo dili unta
motugot nga kining dako nga
kadaot modangat diha kanila.
Apan tan-awa, sila dili mopata-
linghug ngadto sa iyang mga
pulong; apan adunay panag-
bingkil nga nahinabo taliwala
kanila, gani hilabihan nga sila
mipaagas og dugo taliwala sa
ilang mga kaugalingon.

19b Ex. 12:40–41;
Alma 36:28.

c Ex. 16:15, 35;

Num. 11:7–8;
Jos. 5:12.

20a 1 Ne. 2:1–4.

21a Mosiah 9:1–3.
22a Mosiah 10:18.
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26 Ug usa ka apropeta sa Gi-
noo ang ilang gipatay; oo, usa
ka pinili nga tawo sa Dios,
kinsa mitug-an kanila sa ilang
mga pagkadautan ug mga pag-
kasalawayon, ug nanagna sa
daghan nga mga butang diin
umaabut, oo, bisan ang pag-an-
hi ni Kristo.
27 Ug tungod kay siya miingon

ngadto kanila nga si Kristo mao
ang aDios, ang Amahan sa tanan
nga mga butang, ug miingon
nga siya kinahanglan modala
nganha kaniya sa hulagway sa
tawo, ug kini kinahanglan ang
bhulagway subay diin ang tawo
gilalang sa sinugdanan; o sa lain
nga mga pulong, siya miingon
nga ang tawo gilalang pinasu-
bay sa hulagway sa cDios, ug
nga ang Dios kinahanglan ma-
naog taliwala sa mga kataw-
han, ug magdala diha kaniya
sa unod ug dugo, ug mopanaw
diha sa ibabaw sa yuta—
28 Ug karon, tungod kay siya

misulti niini, siya mibutang ka-
niya sa kamatayon; ug daghan
pa nga mga butang nga sila mi-
buhat diin midala sa kasuko sa
Dios nganha kanila. Busa, kinsa
ang matingala nga sila anaa sa
pagkaulipon, ug nga sila giham-
pak uban ang mahapdos nga
mga kasakit?
29 Kay tan-awa, ang Ginoo

nag-ingon: Ako dili amotabang
sa akong mga katawhan diha sa
adlaw sa ilang kalapasan; apan

ako moali sa ilang mga agianan
nga sila dili mouswag; ug ang
ilang mga binuhatan mahimo
ingon og usa ka babag sa ilang
atubangan.

30 Ug pag-usab, siya miingon:
Kon ang akong mga katawhan
mopugas og akahugawan sila
bmoani sa tahup niana diha sa
alimpulos; ug ang sangputa-
nan niana mao ang hiló.

31 Ug pag-usab siya miingon:
Kon ang akong mga katawhan
mopugas og kahugawan sila
moani sa asilangan nga hangin,
diin magdala ug diha-diha nga
kalaglagan.

32 Ug karon, tan-awa, ang sa-
ad sa Ginoo natuman, ug kamo
gihampak ug gisakit.

33 Apan kon kamo amobalik
ngadto sa Ginoo uban ang hing-
pit nga katuyoan sa kasingka-
sing, ug mobutang sa inyong
pagsalig diha kaniya, ug moa-
lagad kaniya uban ang tanan
nga kakugi sa hunahuna, kon
kamo mobuhat niini, siya mo-
himo, sumala sa iyang kabu-
but-on ug kahimuot, moluwas
kaninyo gikan sa pagkaulipon.

KAPITULO 8

Si Ammon mitudlo sa mga kataw-
han ni Limhi—Siya nasayud sa
napulo ug upat ka mga palid sa
Jaredite—Karaan nga mga talaan
mahubad pinaagi sa manalagna—

26a Mosiah 17:12–20.
27a gk Dios, Diosnong

Kapangulohan.
b Gen. 1:26–28;

Ether 3:14–17;
D&P 20:17–18.

c Mosiah 13:33–34;
15:1–4.

29a 1 Sam. 12:15;
2 Cron. 24:20.

30a gk Hugaw,
Kahugawan.

b Gal. 6:7–8;
D&P 6:33.
gk Ani.

31a Jer. 18:17;
Mosiah 12:6.

33a Morm. 9:6.
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Walay gasa nga molabaw pa kay
sa pagkamanalagna. Mga 121 b.c.

Ug nahinabo nga human si hari
Limhi mihimo og usa ka pagta-
pos sa iyang pagpamulong sa
iyang mga katawhan, kay siya
namulong og daghan nga mga
butang ngadto kanila ug diyu-
tay lamang kanila nga ako misu-
lat niini nga basahon, siya mi-
sulti sa iyang mga katawhan sa
tanan nga mga butang mahitu-
ngod sa ilang mga kaigsoonan
kinsa tua sa yuta sa Zarahemla.
2 Ug siya misugo nga si Am-

mon kinahanglan mobarug atu-
bangan sa pundok sa mga ka-
tawhan, ug mosaysay ngadto
kanila sa tanan nga nahitabo
ngadto sa ilang mga kaigsoonan
gikan sa panahon nga si Zeniff
mitungas gikan sa yuta bisan
hangtud sa panahon nga siya
sa iyang kaugalingon mibiya sa
yuta.
3 Ug siya usab misaysay ngad-

to kanila sa katapusan nga mga
pulong diin si hari Benjamin
mitudlo ngadto kanila, ug mipa-
sabut kanila ngadto sa mga ka-
tawhan ni hari Limhi, aron nga
sila makasabut unta sa tanan
nga mga pulong diin siya na-
mulong.
4 Ug nahinabo human siya ma-

kahimo niining tanan, nga si ha-
ri Limhi mipapauli sa pundok
sa mga katawhan, ug misugo
nga sila kinahanglan mopauli
matag usa ngadto sa iyang ka-
ugalingon nga balay.
5 Ug nahinabo nga siya misu-

go nga ang mga palid nga nag-

langkob sa atalaan sa iyang mga
katawhan gikan sa panahon nga
sila mibiya sa yuta sa Zarahem-
la, kinahanglan dad-on ngadto
sa atubangan ni Ammon, nga
siya unta mobasa kanila.

6 Karon, human dayon maba-
sa ni Ammon ang talaan, ang
hari nangutana kaniya kon
makahubad ba siya og mga pi-
nulongan, ug si Ammon mi-
sulti kaniya nga siya dili ma-
kahubad.

7 Ug ang hari miingon ngadto
kaniya: Ingon nga naguol tu-
ngod sa mga kasakit sa akong
mga katawhan, ako misugo nga
kap-atan ug tulo sa akong mga
katawhan kinahanglan mopa-
naw ngadto sa kamingawan,
nga pinaagi niana sila unta ma-
kakaplag sa yuta sa Zarahem-
la, nga kami unta makahangyo
ngadto sa among mga kaigsoo-
nan sa pagluwas kanamo gikan
sa pagkaulipon.

8 Ug sila nangawala sa kami-
ngawan sulod sa daghan nga
mga adlaw, gani sila mga maku-
gihon, ug wala gayud makapla-
gi ang yuta sa Zarahemla apan
mibalik nganhi niini nga yuta,
ingon nga nakapanaw sa usa
ka yuta taliwala sa daghan nga
mga tubig, nakakaplag og usa
ka yuta diin natabunan uban sa
mga bukog sa mga tawo, ug sa
mga mananap, ug usab natabu-
nan uban sa mga guba nga mga
gambalay sa matag matang, na-
kakaplag og usa ka yuta diin
gipuy-an og mga katawhan kin-
sa ingon ka daghan sa mga pa-
non sa Israel.

8 5a Mosiah 9–22.
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9 Ug alang sa usa ka pagpa-
matuod nga ang mga butang
nga ilang gisulti mga tinuod si-
la midala og akawhaan ug upat
ka mga palid diin napuno sa
mga kinulit, ug sila lunsay nga
mga bulawan.
10 Ug tan-awa, usab, sila mida-

la og mga apanagang sa dughan
sa lawas, nga mga dagko, ug sila
mga hinimo sa btumbaga ug sa
kobre, ug mga hingpit pa ang
kahimtang niini.
11 Ug pag-usab, sila midala og

mga espada, ug wala na ang
mga puloan niini, ug ang mga
suwab niini nadunot na sa taya;
ug walay bisan usa sa yuta nga
makahimo sa paghubad sa pi-
nulongan o sa mga kinulit diha
sa mga palid. Busa ako moingon
nganha kanimo: Dili ba ikaw
makahubad?
12 Ug moingon ako nganha

kanimo pag-usab: Nasayud ba
ikaw kon adunay usa nga ma-
kahubad? Kay ako matinguha-
on nga kini nga mga talaan ki-
nahanglan mahubad ngadto sa
atong pinulongan; kay, tingali,
makahatag sila kanato og kasa-
yuran sa usa ka salin sa mga
katawhan kinsa nangalaglag,
diin kini nga mga talaan naga-
gikan; o, tingali, makahatag si-
la kanato og usa ka kasayuran
niini gayud nga mga katawhan
kinsa nangalaglag; ug ako ma-
tinguhaon nga masayud sa hi-
nungdan sa ilang pagkalaglag.
13 Karon si Ammon miingon

ngadto kaniya: Ako makapani-

guro sa pag-ingon kanimo, O
hari, sa usa ka tawo nga amaka-
hubad sa mga talaan; kay siya
adunay usa ka butang diin pi-
naagi sa pagtan-aw, ug maka-
hubad sa tanan nga mga talaan
nga sa karaan pa; ug kini usa ka
gasa gikan sa Dios. Ug ang mga
butang gitawag og mga bmag-
huhubad, ug walay tawo nga
makatan-aw diha kanila gawas
kon siya gisugo, basin pa unya
kon siya makatan-aw niana nga
siya dili angay nga motan-aw
ug siya mamatay. Ug si kinsa
ang gisugo sa pagtan-aw diha
kanila, ang mao gitawag og
cmanalagna.
14 Ug tan-awa, ang hari sa

mga katawhan kinsa tua sa yuta
sa Zarahemla mao ang tawo nga
gisugo sa pagbuhat niini nga
mga butang, ug kinsa aduna
niining bililhon nga gasa gikan
sa Dios.

15 Ug ang hari miingon nga
ang usa ka manalagna labaw
pa kay sa usa ka propeta.

16 Ug si Ammon miingon nga
ang usa ka manalagna mao ang
usa ka tigpadayag ug usa ka
propeta usab; ug usa ka gasa
diin labaw nga mahinungda-
non nga walay usa ka tawo nga
makaangkon, gawas kon siya
adunay gahum sa Dios, diin
walay tawo nga makapanag-
iya; gani ang usa ka tawo adu-
nay dako nga gahum nga giha-
tag kaniya gikan sa Dios.

17 Apan ang usa ka manalag-
na masayud sa mga butang di-

9a Ether 1:1–2.
10a Ether 15:15.

b Ether 10:23.

13a Mosiah 28:10–17.
b gk Urim ug

Thummim.

c gk Manalagna.
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in nangagi na, ug usab sa mga
butang diin umaabut, ug pina-
agi kanila ang tanan nga mga
butang ipadayag, o, kaha, ang
tinago nga mga butang mahimo
nga makita, ug ang gitagoan nga
mga butang mahimo nga mag-
pakita, ug ang mga butang diin
wala mahibaloi ipahibalo pina-
agi kanila, ug usab ang mga
butang mahimo nga ipadayag
pinaagi kanila nga sa lain nga
bahin dili gayud mahibaloan.
18 Sa ingon ang Dios mihimo

og usa ka paagi nga ang tawo,
pinaagi sa hugot nga pagtuo,
unta makabuhat og kahibu-
longan nga mga milagro; bu-
sa siya mahimo nga usa ka ma-
hinungdanon nga kaayohan
ngadto sa iyang isigkatawo.
19 Ug karon, sa diha nga si

Ammon mihimo og pagtapos
sa pakigpulong niini nga mga
pulong ang hari nalipay sa hi-
labihan, ug mihatag og pagpa-
salamat sa Dios, nag-ingon: Sa
walay pagduha-duha usa ka
amahinungdanon nga misteryo
ang gilangkob sulod niini nga
mga palid, ug kini nga mga
maghuhubad sa walay pagdu-
ha-duha giandam alang sa katu-
yoan sa pagbukas sa tanan nga
mga misteryo ngadto sa mga ka-
tawhan.
20 O unsa ka kahibulongan ang

mga buhat sa Ginoo, ug hang-
tud kanus-a ang iyang pagtugot
uban sa iyang mga katawhan;
oo, ug pagkabuta ug pagkadili
madawaton sa mga salabutan
sa mga katawhan; kay sila dili

mangita og kaalam, ni sila miti-
nguha nga siya momando iba-
baw kanila!

21 Oo, sila ingon sa mga ihalas
nga panon diin milayas gikan
sa magbalantay sa karnero, ug
nagkatibulaag, ug gipang-abug,
ug gipanglamoy sa mga mana-
nap sa kalasangan.

Ang Talaan ni Zeniff—Usa
ka asoy sa iyang mga kataw-
han, gikan sa panahon nga sila
mibiya sa yuta sa Zarahemla
hangtud sa panahon nga sila
giluwas gikan sa mga kamot sa
mga Lamanite.

Naglangkob sa kapitulo 9
ngadto kutob sa 22.

KAPITULO 9

Si Zeniff nangulo og usa ka pun-
dok gikan sa Zarahemla aron pag-
panag-iya sa yuta sa Lehi-Nephi
—Ang hari sa mga Lamanite mi-
tugot kanila sa pagpanunod sa yuta
—Dihay gubat tali sa mga Lama-
nite ug sa mga katawhan ni Zeniff.
Mga 200–187 b.c.

Ako, si Zeniff, ingon nga gitud-
loan sa tanan nga mga pinulo-
ngan sa mga Nephite, ug ingon
nga adunay kasayuran sa ayuta
sa Nephi, o sa yuta sa kabilin sa
among mga amahan, ug ingon
nga gipadala nga usa ka espiya
taliwala sa mga Lamanite nga
ako unta moespiya sa ilang pun-
dok sa mga kasundalohan, nga
ang among mga kasundalohan

19a Ether 3:21–28; 4:4–5. 9 1a 2 Ne. 5:5–8; Omni 1:12.
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unta mosulong nganha kanila
ug mopatay kanila—apan sa di-
ha nga ako nakakita niana diin
maayo taliwala kanila ako nag-
tinguha nga sila kinahanglan
dili patyon.
2 Busa, ako nakiglalis uban sa

akong mga kaigsoonan didto sa
kamingawan, kay ako nanghi-
naut nga ang among magma-
mando kinahanglan mohimo
og usa ka kauyonan uban kani-
la; apan siya ingon nga usa ka
tawo nga bangis ug uhaw sa du-
go misugo nga ako kinahanglan
patyon; apan ako giluwas pina-
agi sa pagpaagas sa daghan
nga mga dugo; kay ang amahan
nakig-away batok sa amahan,
ug ang igsoon nga lalaki batok
sa igsoon nga lalaki, hangtud
nga ang ubay-ubay nga gidag-
hanon sa among mga kasunda-
lohan gipatay didto sa kami-
ngawan; ug kami mibalik, kad-
to kanamo nga mga naluwas,
ngadto sa yuta sa Zarahemla,
aron sa pagsaysay niana nga
sugilanon ngadto sa ilang mga
asawa ug sa ilang mga anak.
3 Ug apan, ako ingon nga hila-

bihan ka madasigon sa pagpa-
nunod sa yuta sa among mga
amahan, mipundok og ingon
ka daghan sa mga nagtinguha
sa pagtungas aron sa pagpanag-
iya sa yuta, ug misugod pag-
usab sa among panaw ngadto sa
kamingawan aron pagtungas
ngadto sa yuta; apan kami gi-
hampak uban sa gutom ug ma-
hapdos nga mga kasakit; kay
kami dugay nga mahinumdom
sa Ginoo nga among Dios.

4 Bisan pa niana, human sa
daghan nga mga adlaw nga
pagkahisalaag sa kamingawan
kami mitukod sa among mga
tolda diha sa dapit diin ang
among mga kaigsoonan gipa-
matay, diin duol sa yuta sa
among mga amahan.

5 Ug nahinabo nga ako miku-
yog pag-usab uban sa upat sa
akong mga tawo ngadto sa dak-
bayan, ug ngadto sa hari, nga
ako unta masayud sa kinaiya sa
hari, ug nga unta ako masayud
kon ako makasulod ba uban sa
akong mga katawhan ug maka-
panag-iya sa yuta diha sa kali-
naw.

6 Ug ako miadto ngadto sa ha-
ri, ug siya mihimo og pakigsaad
uban kanako nga ako makahi-
mo sa pagpanag-iya sa yuta sa
Lehi-Nephi, ug sa yuta sa Shi-
lom.

7 Ug siya usab misugo nga ang
iyang mga katawhan kinahang-
lan mobiya gikan sa yuta, ug
ako ug ang akong mga kataw-
han miadto ngadto sa yuta nga
kami unta makapanag-iya niini.

8 Ug kami misugod sa pagtu-
kod og mga gambalay, ug aron
sa pag-ayo sa mga paril sa dak-
bayan, oo, bisan ang mga paril
sa dakbayan sa Lehi-Nephi, ug
sa dakbayan sa Shilom.

9 Ug kami misugod sa pagti-
kad sa yuta, oo, bisan sa tanan
nga matang sa mga liso, uban
sa mga liso sa mais, ug sa trigo,
ug sa sebada, ug uban sa mga
neas, ug uban sa sheum, ug
uban sa mga liso sa tanan nga
matang sa mga bunga; ug kami
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misugod sa pagdaghan ug pag-
uswag diha sa yuta.
10 Karon kini mao ang pagka-

malimbungon ug pagkamalipu-
ton ni hari Laman, aron apag-
dala sa akong mga katawhan
ngadto sa pagkaulipon, nga si-
ya mitugyan sa yuta nga kami
mahimo nga manag-iya niini.
11 Busa nahinabo, nga human

kami makapuyo sa yuta sulod
sa napulog duha ka mga tuig
nga si hari Laman misugod sa
pagkabalaka, basin nga pinaa-
gi sa bisan unsa nga paagi ang
akong mga katawhan mahimo
nga malig-on diha sa yuta, ug
nga sila dili makabuntog kani-
la ug makadala kanila ngadto
sa pagkaulipon.
12 Karon sila mga tapulan ug

usa ka atigsimba og dios-dios
nga mga katawhan; busa sila
mitinguha nga dad-on kami
ngadto sa pagkaulipon, nga si-
la unta magtagbaw sa ilang
mga kaugalingon pinaagi sa
among paghago sa among mga
kamot; oo, aron sila unta mag-
busog sa ilang mga kaugalingon
diha sa mga panon sa among
mga kaumahan.
13 Busa nahinabo nga si hari

Laman misugod sa pagkutaw
sa iyang mga katawhan nga sila
kinahanglan makigbingkil uban
sa akong mga katawhan; busa
diha misugod ang mga gubat ug
mga panagbingkil diha sa yuta.
14 Kay, sa ikanapulo ug tulo ka

tuig sa akong paghari sa yuta
sa Nephi, layo sa habagatan sa

yuta sa Shilom, samtang ang
akong mga katawhan nagpai-
nom ug nagpakaon sa ilang mga
panon, ug nagtikad sa ilang mga
yuta, usa ka bagâ nga panon sa
mga Lamanite ang misulong ka-
nila ug misugod sa pagpama-
tay kanila ug pagkuha sa ilang
mga panon, ug sa mga mais sa
ilang mga kaumahan.

15 Oo, ug nahinabo nga sila mi-
layas, ang tanan nga wala ma-
dakpi, gani ngadto sa dakbayan
sa Nephi, ug nangayo kanako
og panalipod.

16 Ug nahinabo nga ako mi-
sangkap kanila uban sa mga
gapasan ug uban sa mga panâ,
ug uban sa mga espada, ug
uban sa mga sundang, ug uban
sa mga bunal, ug uban sa mga
saplong, ug uban sa tanan nga
matang sa mga hinagiban diin
kami nakamugna, ug ako ug
ang akong mga katawhan mi-
sulong batok sa mga Lamanite
aron sa pakig-away.

17 Oo, diha sa gahum sa Ginoo
kami misulong sa pakig-away
batok sa mga Lamanite; kay ako
ug ang akong mga katawhan
nangamuyo sa hilabihan ngad-
to sa Ginoo nga siya moluwas
kanamo gikan sa mga kamot sa
among mga kaaway, kay kami
nahigmata sa usa ka panumdu-
man sa kaluwasan sa among
mga amahan.

18 Ug ang Dios anamati sa
among mga pangamuyo ug mi-
tubag sa among mga pag-am-
po; kami misulong uban sa

10a Mosiah 7:21–22.
12a Enos 1:20.

gk Pagsimba sa
dios-dios.

18a Mosiah 29:20.
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iyang kusog oo, misulong kami
batok sa mga Lamanite, ug su-
lod sa usa ka adlaw ug sa usa ka
gabii kami nakapatay og tulo ka
libo ug kap-atan ug tulo; kami
mipatay kanila gani hangtud
kami miabug kanila gikan sa
among yuta.
19 Ug ako sa akong kaugali-

ngon, uban sa kaugalingon nga
mga kamot, mitabang sa pag-
lubong sa ilang mga patay. Ug
tan-awa, sa among dako nga
kasubo ug kagul-anan, duha ka
gatus ug kapitoan ug siyam sa
among mga kaigsoonan ang gi-
pamatay.

KAPITULO 10

Si Hari Laman namatay—Iyang
mga katawhan mga luog ug mga
bangis ug motuo sa mga hiwi nga
mga tradisyon—Si Zeniff ug ang
iyang mga katawhan mibuntog ba-
tok kanila. Mga 187–160 b.c.

Ug nahinabo nga kami miusab
pagtukod sa gingharian ug ka-
mi mibalik pagsugod sa pagpa-
nag-iya sa yuta sa kalinaw. Ug
misugo ako nga kinahanglan
adunay mga hinagiban sa gubat
nga hinimo sa matag matang,
nga pinaagi niana ako unta
adunay mga hinagiban alang
sa akong mga katawhan batok
sa higayon nga ang mga Lama-
nite kinahanglan mosulong pag-
usab aron sa pakiggubat batok
sa akong mga katawhan.

2 Ug ako mibutang og mga
magbalantay libut sa yuta, nga

ang mga Lamanite unta dili ma-
kasulong kanamo pag-usab nga
dili makabantay ug molaglag
kanamo; ug sa ingon ako miban-
tay sa akong mga katawhan ug
sa akong mga panon, ug miban-
tay kanila gikan sa pagkahulog
ngadto sa mga kamot sa among
mga kaaway.

3 Ug nahinabo nga kami naka-
panunod sa yuta sa among mga
amahan sa daghan nga mga ka-
tuigan, oo, sulod sa gidugayon
nga kawhaan ug duha ka mga
tuig.

4 Ug ako misugo nga ang mga
lalaki kinahanglan motikad sa
yuta, ug mopasanay sa tanan
nga matang sa alugas ug tanan
nga matang sa bunga sa matag
matang.

5 Ug ako misugo nga ang mga
babaye kinahanglan maglalik,
ug maghago, ug magtrabaho,
ug magbuhat sa tanan nga ma-
tang sa sida nga panapton, oo,
ug sa apanapton sa matag ma-
tang, nga kami unta makasang-
kap sa among pagkahubo; ug
sa ingon kami miuswag diha sa
yuta — sa ingon kami adunay
kanunay nga kalinaw diha sa
yuta sulod sa kawhaan ug du-
ha ka mga tuig.

6 Ug nahinabo nga si hari aLa-
man namatay, ug ang iyang
anak nga lalaki misugod sa pag-
hari puli kaniya. Ug siya misu-
god sa pagkutaw sa iyang mga
katawhan ngadto sa pagsukol
batok sa akong mga katawhan;
busa sila misugod sa pagpa-
ngandam alang sa gubat, ug

10 4a Mosiah 9:9. 5a Alma 1:29. 6a Mosiah 9:10–11; 24:3.
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mosulong aron sa pakig-away
batok sa akong mga katawhan.
7 Apan ako mipadala og mga

espiya libut sa yuta sa aShem-
lon, nga ako unta makakaplag
sa ilang mga pagpangandam,
nga ako unta makabantay batok
kanila, nga sila unta dili maka-
sulong diha sa akong mga ka-
tawhan ug molaglag kanila.
8 Ug nahinabo nga sila misu-

long diha sa amihan sa yuta sa
Shilom, uban sa ilang bagâ nga
mga panon, mga tawo nga agi-
sangkapan uban sa mga bgapa-
san, ug uban sa mga panâ, ug
uban sa mga espada, ug uban sa
mga sundang, ug uban sa mga
bato, ug uban sa mga saplong;
ug sila nagpakagis sa ilang mga
ulo nga sila nahimo nga mga
upaw; ug sila gisul-uban uban
sa bakus nga panit diha sa ilang
mga bat-ang.
9 Ug nahinabo nga ako misu-

go nga ang mga babaye ug ang
mga anak sa akong mga kataw-
han kinahanglan pagatagoan
didto sa kamingawan; ug ako
usab misugo nga ang tanan nga
mga tigulang nga lalaki nga
makadala pa og mga hinagiban,
ug usab ang tanan kong mga ba-
tan-on nga mga lalaki nga ma-
kamao nga modala og hinagi-
ban, kinahanglan magpundok
sa ilang mga kaugalingon aron
makig-away batok sa mga La-
manite; ug ako mipahiluna ka-
nila sa ilang mga dapit, matag
tawo sumala sa iyang panuigon.
10 Ug nahinabo nga kami mi-

sulong aron sa pagpakig-away
batok sa mga Lamanite; ug ako,
gani ako, sa akong katigula-
ngon, misulong aron sa pagpa-
kig-away batok sa mga Lama-
nite. Ug nahinabo nga kami
misulong uban sa agahum sa
Ginoo sa pakig-away.

11 Karon, ang mga Lamanite
walay nahibaloan mahitungod
sa Ginoo, ni sa gahum sa Ginoo,
busa sila misalig diha sa ilang
kaugalingon nga kusog. Gani
sila mga kusgan nga mga ka-
tawhan, ingon sa kusog sa mga
tawo.

12 Sila mga aluog, ug mga ba-
ngis, ug uhaw sa dugo nga mga
katawhan, nagtuo diha sa btra-
disyon sa ilang mga amahan,
diin mao kini—Nagtuo nga si-
la giabug gikan sa yuta sa Jeru-
salem tungod sa mga kadautan
sa ilang mga amahan, ug nga
sila wala hatagi og kaangayan
sa ilang mga kaigsoonan didto
sa kamingawan, ug sila usab
wala hatagi og kaangayan sam-
tang mitabok sa dagat;

13 Ug pag-usab, nga sila wala
hatagi og kaangayan samtang
didto sa yuta sa ilang aunang
kabilin, human sila makatabok
sa dagat, ug tanan kini tungod
nga si Nephi labaw nga mati-
nud-anon sa paghupot sa mga
sugo sa Ginoo—busa siya bgi-
palabi sa Ginoo, kay ang Ginoo
nakadungog sa iyang mga pag-
ampo ug mitubag kanila, ug si-
ya ang nangulo sa ilang pagpa-
naw didto sa kamingawan.

7a Mosiah 11:12.
8a Jarom 1:8.

b Alma 3:4–5.

10a gk Pagsalig.
12a Alma 17:14.

b 2 Ne. 5:1–3.

13a 1 Ne. 18:23.
b 1 Ne. 17:35.
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14 Ug ang iyang mga kaigsoo-
nan nasuko kaniya tungod kay
sila wala amakasabut sa mga
pagdumala sa Ginoo; sila usab
bnasuko kaniya diha sa dagat
tungod kay sila nagpatig-a sa
ilang mga kasingkasing batok sa
Ginoo.
15 Ug usab, sila nasuko kaniya

sa diha nga sila miabut didto sa
gisaad nga yuta, tungod kay sila
miingon nga siya miilog sa apag-
mando sa mga katawhan gikan
sa ilang mga kamot; ug sila nag-
tinguha sa pagpatay kaniya.
16 Ug usab, sila nasuko kaniya

tungod kay siya mibiya ngadto
sa kamingawan ingon nga ang
Ginoo nagsugo kaniya, ug mi-
dala sa mga atalaan nga nakulit
sa mga palid nga tumbaga, kay
sila miingon nga siya bnangawat
kanila.
17 Ug sa ingon sila mitudlo sa

ilang mga anak nga sila kina-
hanglan modumot kanila, ug
nga sila kinahanglan mobuno
kanila, ug nga sila kinahanglan
mangawat ug manglungkab ka-
nila, ug mobuhat sa tanan nga
sila makahimo sa paglaglag ka-
nila; busa sila adunay mahang-
turon nga pagdumot ngadto sa
mga anak ni Nephi.
18 Tungod niini gayud nga hi-

nungdan nga si hari Laman, pi-
naagi sa iyang pagkalimbongan,
pagkamaliputon, ug sa iyang
maanindot nga mga saad, na-
kalingla kanako, nga ako naka-
dala niining akong mga kataw-
han ngadto niini nga yuta, nga
sila mahimo nga molaglag kani-

la; oo, ug kami nag-antus niini
sa daghan nga mga tuig diha sa
yuta.

19 Ug karon ako, si Zeniff, hu-
man ikasulti ang tanan niini nga
mga butang ngadto sa akong
mga katawhan mahitungod sa
mga Lamanite, ako miawhag
kanila sa pakig-away uban sa
ilang kusog, magbutang sa ilang
pagsalig diha sa Ginoo; busa,
kami nakig-away kanila, sa ina-
tubangay.

20 Ug nahinabo nga kami mi-
abug kanila pag-usab gikan sa
among yuta; ug kami nakapa-
tay kanila uban sa daghan nga
pamatay, gani daghan kaayo
nga kami dili makaihap kanila.

21 Ug nahinabo nga kami mi-
balik pag-usab ngadto sa among
kaugalingon nga yuta, ug ang
akong mga katawhan misugod
pag-usab sa pag-atiman sa ilang
mga panon, ug sa pagtikad sa
ilang mga yuta.

22 Ug karon ako, ingon nga
tigulang, mitugyan sa akong
gingharian ngadto sa usa sa
akong anak nga mga lalaki;
busa, ako wala nay ikasulti. Ug
hinaut pa unta nga ang Ginoo
mopanalangin sa akong mga ka-
tawhan. Amen.

KAPITULO 11

Si Hari Noah nagmando diha
sa pagkadautan — Siya naghud-
yaka diha sa masamok nga pagpu-
yo uban sa iyang mga asawa ug
mga puyo-puyo—Si Abinadi na -

14a 1 Ne. 15:7–11.
b 1 Ne. 18:10–11.

15a 2 Ne. 5:3.
16a 2 Ne. 5:12.

b Alma 20:10, 13.
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nagna nga ang mga katawhan ma-
dala ngadto sa pagkaulipon—Ang
iyang kinabuhi gitinguha ni Hari
Noah. Mga 160–150 b.c.

Ug karon nahinabo nga si Ze-
niff mitugyan sa gingharian di-
ha ni Noah, usa sa iyang anak
nga mga lalaki; busa si Noah
misugod sa paghari puli kani-
ya; ug siya wala magsubay sa
mga pamaagi sa iyang amahan.
2 Kay tan-awa, siya wala mag-

hupot sa mga sugo sa Dios,
apan siya naglakaw sunod sa
mga tinguha sa iyang kaugali-
ngon nga kasingkasing. Ug siya
adunay daghan nga mga asawa
ug mga apuyo-puyo. Ug siya
bmisugo sa iyang mga katawhan
sa pagbuhat og sala, ug pagbu-
hat niana diin salawayon diha
sa panan-aw sa Ginoo. Oo, ug
sila mibuhat og mga cmalaw-ay
nga buhat ug tanan nga ma-
tang sa kadautan.
3 Ug nagpahamtang siya og

buhis nga ikalima nga bahin sa
tanan nga sila nanag-iya, ikali-
ma nga bahin sa ilang bulawan
ug sa ilang pilak, ug ikalima nga
bahin sa ilang mga aziff, ug sa
ilang kobre, ug sa ilang tumbaga
ug sa ilang puthaw; ug ikalima
nga bahin sa ilang mga lina-
ming; ug usab ikalima nga ba-
hin sa tanan nila nga mga lugas.
4 Ug tanan niini siya mikuha

aron makabuhi sa iyang kauga-
lingon, ug sa iyang mga asawa
ug sa iyang mga puyo-puyo; ug

usab sa iyang mga pari, ug sa
ilang mga asawa ug sa ilang
mga puyo-puyo; sa ingon siya
miusab sa mga kalihokan sa
gingharian.

5 Kay siya mipapahawa sa ta-
nan nga mga pari nga gitudlo
pinaagi sa iyang amahan, ug mi-
tudlo og mga bag-o puli kanila,
sa ingon gibayaw sa garbo sa
ilang mga kasingkasing.

6 Oo, ug sa ingon sila gibuhi
diha sa ilang pagkatapulan, ug
diha sa ilang pagsimba sa mga
dios-dios, ug diha sa ilang mga
malaw-ay nga buhat, pinaagi
sa mga buhis diin si hari Noah
nagpahamtang diha sa iyang
mga katawhan; sa ingon ang
mga katawhan naghago sa hi-
labihan aron pagbuhi sa kada-
utan.

7 Oo, ug sila usab nahimo nga
tigsimba sa mga dios-dios, tu-
ngod kay sila nalingla pinaagi
sa kawang ug maulog-ulugon
nga mga pulong sa hari ug sa
mga pari; kay sila namulong og
maulog-ulugon nga mga bu-
tang ngadto kanila.

8 Ug nahinabo nga si hari No-
ah mitukod og daghan nga
mga maanindot ug dagko nga
mga gambalay; ug siya mida-
yan-dayan kanila uban sa maa-
nindot nga pagkabuhat nga
mga kahoy, ug sa tanan nga
matang sa mga mahalon nga
mga butang, sa bulawan, ug sa
pilak, ug sa puthaw, ug sa tum-
baga, ug sa ziff, ug sa kobre;

11 2a Jacob 3:5.
b 1 Hari 14:15–16;

Mosiah 29:31.
c 2 Ne. 28:15.

3a heb mga pulong nga
susama: pulong nga
naghatag og
paghulagway,

“nagsidlak”; pulong
nga naghatag og
lihok, “ang pagputos
og metal.”
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9 Ug siya usab mitukod alang
kaniya og usa ka dako nga pa-
lasyo, ug usa ka trono diha sa
tunga-tunga niana, ang tanan
diin gikan sa maanindot nga
kahoy ug gidayan-dayanan
uban sa bulawan ug pilak ug
uban nga mahalon nga mga bu-
tang.
10 Ug siya usab misugo nga

ang iyang mga panday kina-
hanglan mobuhat sa tanan nga
matang sa maanindot nga pag-
kabuhat sulod sa mga bong-
bong sa templo, nga gikan sa
maanindot nga kahoy, ug sa
kobre, ug sa tumbaga.
11 Ug ang mga lingkuranan

nga gilain alang sa mga ha-
langdon nga mga pari, diin la-
baw sa tanan nga mga lingku-
ranan, siya midayan-dayan
uban sa lunsay nga bulawan;
ug siya misugo nga usa ka ali
ang tukuron sa atubangan ka-
nila, nga sila unta makapahu-
lay sa ilang mga lawas ug sa
ilang mga bukton diha sam-
tang sila kinahanglan mamu-
long og mga bakak ug kawang
nga mga pulong ngadto sa mga
katawhan.
12 Ug nahinabo nga siya mitu-

kod og usa ka atore duol sa
templo; oo, usa ka taas kaayo
nga tore, gani hilabihan ka taas
nga siya makabarug diha sa
ibabaw niini ug matan-aw ang
yuta sa Shilom, ug usab ang
yuta sa Shemlon, diin gipanag-
iya sa mga Lamanite; ug siya
gani makatan-aw sa tanan nga
yuta libut niini.

13 Ug nahinabo nga siya mi-
sugo nga daghan nga mga
gambalay pagatukuron diha sa
yuta sa Shilom; ug siya misugo
nga usa ka dako nga tore paga-
tukuron sa bungtod amihan sa
yuta sa Shilom, diin gihimo
nga usa ka pahulayan alang sa
mga anak ni Nephi niadto nga
panahon nga sila milayas gi-
kan sa yuta; ug sa ingon siya
nagbuhat uban sa katigayunan
diin siya nakakuha pinaagi sa
pagbuhis sa iyang mga kataw-
han.

14 Ug nahinabo nga siya mi-
butang sa iyang kasingkasing
diha sa iyang mga katigayu-
nan, ug siya migahin sa iyang
panahon sa masamok nga pag-
puyo uban sa iyang mga asawa
ug sa iyang mga puyo-puyo; ug
mao usab ang iyang mga pari
migahin sa ilang panahon uban
sa mga babaye nga nagbaligya
sa ilang dungog.

15 Ug nahinabo nga siya mita-
nom og mga ubasan libut diha
sa yuta; ug siya mitukod og
mga intusan sa bino, ug mihi-
mo og daghan nga bino; ug bu-
sa siya nahimo nga usa ka pala-
inom og abino, ug mao usab
ang iyang mga katawhan.

16 Ug nahinabo nga ang mga
Lamanite misugod sa pagsu-
long diha sa iyang mga kataw-
han, diha sa gagmay nga pun-
dok, ug aron sa pagpatay kani-
la diha sa ilang mga kaumahan,
ug samtang sila nagtugway sa
ilang mga panon.

17 Ug si hari Noah mipadala

12a Mosiah 19:5–6. 15a gk Pulong sa Kaalam.
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og mga magbalantay libut sa
yuta aron sa pagpugong kani-
la; apan siya wala magpadala
og igo nga gidaghanon, ug ang
mga Lamanite misulong kanila
ug gipamatay sila, ug miabug
sa daghan nila nga mga panon
gikan sa yuta; sa ingon ang
mga Lamanite misugod sa pag-
laglag kanila, ug sa pagpaham-
tang sa ilang pagdumot diha
kanila.
18 Ug nahinabo nga si hari

Noah mipadala sa iyang mga
kasundalohan batok kanila, ug
sila giabug pagbalik o sila mia-
bug kanila og balik sulod sa
usa ka higayon; busa, sila mi-
balik nga malipayon diha sa
ilang mga kinawat.
19 Ug karon, tungod niining

dako nga kadaugan sila giba-
yaw sa garbo sa ilang mga ka-
singkasing; sila ananghambog
sa ilang kaugalingon nga ku-
sog, nag-ingon nga ang ilang
kalim-an makabarug batok sa
kaliboan nga mga Lamanite;
ug sa ingon sila nanghambog,
ug nahimuot sa dugo, ug sa
pagpaagas sa dugo sa ilang
mga kaigsoonan, ug kini tu-
ngod sa pagkadautan sa ilang
hari ug mga pari.
20 Ug nahinabo nga dihay usa

ka tawo taliwala kanila kan-
sang ngalan mao si aAbinadi;
ug siya miadto ngadto taliwala
kanila, ug misugod sa pagpa-
nagna, nag-ingon: Tan-awa, sa
ingon miingon ang Ginoo, ug
sa ingon siya misugo kanako,

nag-ingon, Lakaw, ug sulti
ngadto niini nga mga kataw-
han, sa ingon miingon ang Gi-
noo — Alaot ngadto niini nga
mga katawhan, kay Ako naka-
kita sa ilang mga pagkasalawa-
yon, ug sa ilang mga pagkada-
utan, ug sa ilang mga malaw-ay
nga buhat; ug gawas kon sila
maghinulsol Ako moduaw ka-
nila diha sa akong kasuko.

21 Ug gawas kon sila maghi-
nulsol ug mobalik ngadto sa
Ginoo nga ilang Dios, tan-awa,
Ako motugyan kanila ngadto
sa mga kamot sa ilang mga ka-
away; oo, ug sila dad-on ngad-
to sa apagkaulipon; ug sila pa-
gasakiton pinaagi sa kamot sa
ilang mga kaaway.

22 Ug mahinabo nga sila ma-
sayud nga Ako mao ang Ginoo
nga ilang Dios, ug Ako usa ka
aabubhoan nga Dios, nagduaw
sa kadautan sa akong mga ka-
tawhan.

23 Ug mahinabo nga gawas
kon kini nga mga katawhan
maghinulsol ug mobalik ngad-
to sa Ginoo nga ilang Dios, sila
dad-on ngadto sa pagkaulipon;
ug walay moluwas kanila, ga-
was kini mao ang Ginoo ang la-
bing Makagagahum nga Dios.

24 Oo, ug mahinabo nga kon
sila mangamuyo ngari kanako
Ako adugay nga motubag sa
ilang mga pangamuyo; oo, ug
Ako motugot kanila nga sila
hampakon sa ilang mga kaa-
way.

25 Ug gawas kon sila mohi-

19a D&P 3:4.
gk Garbo.

20a gk Abinadi.

21a Mosiah 12:2; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.

22a Ex. 20:5; Deut. 6:15;

Mosiah 13:13.
24a Miq. 3:4;

Mosiah 21:15.
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nulsol nga magsul-ob sa pa-
napton nga sako ug mga abo,
ug mangamuyo sa hilabihan
ngadto sa Ginoo nga ilang
Dios, Ako dili amotubag sa
ilang mga pag-ampo, ni Ako
moluwas kanila gikan sa ilang
mga kasakit; ug sa ingon mii-
ngon ang Ginoo, ug sa ingon si-
ya misugo kanako.
26 Karon nahinabo nga sa di-

ha nga si Abinadi nakapahayag
na niini nga mga pulong ngad-
to kanila sila nasuko kaniya, ug
nagtinguha sa paghunos sa
iyang kinabuhi; apan ang Gi-
noo miluwas kaniya gikan sa
ilang mga kamot.
27 Karon sa diha nga si hari

Noah nakadungog sa mga pu-
long nga gipamulong ni Abina-
di ngadto sa mga katawhan, si-
ya usab nasuko; ug siya mii-
ngon: Kinsa si Abinadi, nga
ako ug ang akong mga kataw-
han kinahanglan pagahukman
kaniya, o akinsa ang Ginoo, nga
magdala og hilabihan nga ka-
sakit diha sa akong mga kataw-
han?
28 Ako mosugo kaninyo sa

pagdala ni Abinadi dinhi, nga
ako unta mopatay kaniya, kay
siya nakasulti niini nga mga
butang nga siya makahimo sa
pagkutaw sa akong mga ka-
tawhan sa pagkasuko sa usag
usa, ug mohulhog og panag-
bingkil taliwala sa akong mga
katawhan; busa ako mopatay
kaniya.
29 Karon ang mga mata sa

mga katawhan anabutaan; busa
sila bnagpatig-a sa ilang mga ka-
singkasing batok sa mga pulong
ni Abinadi, ug sila nagtinguha
gikan niana nga panahon sa
pagdakop kaniya. Ug si hari No-
ah nagpatig-a sa iyang kasing-
kasing batok sa pulong sa Gi-
noo, ug siya wala mohinulsol sa
iyang dautan nga mga buhat.

KAPITULO 12

Si Abinadi gibilanggo tungod sa
pagpanagna sa kalaglagan sa mga
katawhan ug sa kamatayon ni Hari
Noah — Ang mga mini nga mga
pari mikutlo sa mga kasulatan ug
nagpakaaron-ingnon nga naghupot
sa balaod ni Moises—Si Abinadi
misugod sa pagtudlo kanila sa Na-
pulo ka mga Sugo. Mga 148 b.c.

Ug nahinabo nga human sa su-
lod sa duha ka mga tuig nga si
Abinadi miabut taliwala kanila
nga nagtakuban, nga sila wa-
la makaila kaniya, ug misugod
sa pagpanagna taliwala kanila,
nag-ingon: Sa ingon ang Ginoo
nagsugo kanako, nag-ingon—
Abinadi, lakaw ug pagpanag-
na ngadto niining akong mga
katawhan, kay sila nagpatig-a
sa ilang mga kasingkasing ba-
tok sa akong mga pulong; sila
wala maghinulsol sa ilang mga
dautan nga mga buhat; busa,
Ako amoduaw kanila diha sa
akong kasuko, oo, diha sa akong
mapintas nga kasuko Ako mo-
duaw kanila sa ilang mga pag-

25a Isa. 1:15; 59:2.
27a Ex. 5:2;

Mosiah 12:13.

29a Moises 4:4.
b Alma 33:20;

Ether 11:13.

12 1a Isa. 65:6.
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kadautan ug mga pagkasala-
wayon.
2 Oo, alaot ngadto niini nga

kaliwatan! Ug ang Ginoo mii-
ngon ngari kanako: Ituy-od ang
imong kamot ug pagpanagna,
mag-ingon: Sa ingon miingon
ang Ginoo, kini mahinabo nga
kini nga kaliwatan, tungod sa
ilang mga kadautan, pagadad-
on ngadto sa apagkaulipon, ug
pagasagpaon diha sa baping;
oo, ug pagaabugon sa mga ta-
wo, ug pagapatyon; ug ang
mga langgam nga magdadagit
sa kahanginan, ug ang mga iro,
oo, ug ang ihalas nga mga ma-
nanap, molamoy sa ilang mga
unod.
3 Ug mahinabo nga ang akina-

buhi ni hari Noah pagahatagan
og bili bisan ingon sa usa ka sa-
put diha sa mainit nga bhudno;
kay siya masayud nga Ako mao
ang Ginoo.
4 Ug mahinabo nga Ako mo-

hampak niining akong mga ka-
tawhan uban sa mahapdos nga
mga kasakit, oo, uban sa gutom
ug uban sa akamatay; ug Ako
mohimo nga sila bmagminatay
sa tibuok adlaw.
5 Oo, ug Ako mohimo nga

sila makaangkon og mga apa-
las-anon nga gihigot diha sa
ilang mga buko-buko; ug sila
pagaabugon sama sa amang
nga asno.
6 Ug mahinabo nga Ako mo-

padala og ulan nga yelo taliwa-

la kanila, ug kini mohampak
kanila; ug sila usab pagahampa-
kon uban sa ahangin sa silangan;
ug mga bmananap modagsang
usab sa ilang yuta, ug molamoy
sa ilang lugas.

7 Ug sila pagahampakon uban
sa usa ka dako nga kamatay—
ug tanan kini Ako mobuhat tu-
ngod sa ilang mga apagkadau-
tan ug mga pagkasalawayon.

8 Ug mahinabo nga gawas kon
sila mohinulsol Ako sa hingpit
amolaglag kanila gikan sa iba-
baw sa yuta; gani sila mobilin
og usa ka btalaan, ug Ako moti-
pig kanila alang sa uban nga
mga kanasuran diin makapa-
nag-iya sa yuta; oo, bisan kini
Ako mobuhat nga Ako maka-
butyag sa mga pagkasalawa-
yon niini nga mga katawhan
ngadto sa uban nga mga kana-
suran. Ug daghan nga mga bu-
tang nga gipanagna ni Abinadi
batok niini nga mga katawhan.

9 Ug nahinabo nga sila nasuko
kaniya; ug sila mikuha kaniya
ug midala kaniya nga ginapos
sa atubangan sa hari, ug mii-
ngon ngadto sa hari: Tan-awa,
kami nagdala og usa ka tawo sa
imong atubangan kinsa nanag-
na og dautan mahitungod sa
imong mga katawhan, ug nag-
ingon nga ang Dios molaglag
kanila.

10 Ug siya usab nanagna og
dautan mahitungod sa imong
kinabuhi, ug nag-ingon nga ang

2a Mosiah 11:21; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.

b Mosiah 21:3–4.
3a Mosiah 12:10.

b Mosiah 19:20.

4a D&P 97:26.
b Mosiah 21:9–10.

5a Mosiah 21:3.
6a Jer. 18:17;

Mosiah 7:31.

b Ex. 10:1–12.
7a D&P 3:18.
8a Alma 45:9–14.

b Morm. 8:14–16.
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imong kinabuhi ingon sa usa ka
saput diha sa usa ka hudno sa
kalayo.
11 Ug usab, siya miingon nga

ikaw mahisama sa usa ka daga-
mi, gani ingon sa usa ka uga
nga dagami sa umahan, diin ya-
takan sa mga mananap ug tu-
nob-tunoban.
12 Ug usab, siya miingon nga

ikaw mahisama sa mga bulak
sa usa ka sampinit, diin, kon
kini hingpit na sa kahinog, kon
ang hangin mohuyop, kini ipad-
pad ngadto sa ibabaw sa yuta.
Ug siya nagpakaaron-ingnon
nga ang Ginoo nagpahayag nii-
ni. Ug siya miingon nga ang
tanan niini moabut nganha ka-
nimo gawas kon ikaw maghi-
nulsol, ug kini tungod sa imong
mga kadautan.
13 Ug karon, O hari, unsa ka

dako ang kadautan nga ikaw
nakahimo, o unsa ka dako nga
mga sala nga ang imong ka-
tawhan nakabuhat, nga kami
pagasilutan sa Dios o hukman
niini nga tawo?
14 Ug karon, O hari, tan-awa,

kami walay mga kasaypanan,
ug ikaw, O hari, wala makasa-
la; busa, kini nga tawo nama-
kak mahitungod kanimo, ug si-
ya nanagna sa kawang.
15 Ug tan-awa, kami mga ma-

lig-on, kami dili madala ngadto
sa pagkaulipon, o madala nga
bihag sa among mga kaaway;
oo, ug ikaw miuswag diha sa
yuta, ug ikaw sa gihapon mo-
uswag.

16 Tan-awa, ania ang tawo, ka-
mi motugyan kaniya sa imong
mga kamot; ikaw makahimo di-
ha kaniya sa ingon nga angay
kanimo nga maayo.

17 Ug nahinabo nga si hari
Noah misugo nga si Abinadi
kinahanglan ibalhug sa bilang-
goan; ug siya misugo nga ang
mga apari kinahanglan mopun-
dok sa ilang mga kaugalingon
nga siya makahimo og usa ka
katiguman uban kanila kon un-
sa ang iyang kinahanglan bu-
haton diha kaniya.

18 Ug nahinabo nga sila mii-
ngon ngadto sa hari: Dad-a siya
dinhi nga kami mahimo nga
mangutana kaniya; ug ang hari
misugo nga siya kinahanglan
dad-on sa atubangan kanila.

19 Ug sila misugod sa pagpa-
ngutana kaniya, nga sila maka-
himo sa pagsupak kaniya, nga
niana sila kinahanglan makaki-
ta og paagi sa pagsumbong ka-
niya; apan siya mitubag kanila
sa walay kahadlok, ug nakasu-
gakod sa tanan nila nga mga pa-
ngutana, oo, sa ilang katingala;
kay siya anakasugakod kanila
diha sa tanan nila nga mga pa-
ngutana, ug milibug kanila diha
sa tanan nila nga mga pulong.

20 Ug nahinabo nga usa kanila
miingon ngadto kaniya: Unsa
ang gipasabut sa mga pulong
diin nahisulat, diin gikatudlo
pinaagi sa atong mga amahan,
nag-ingon:

21 aUnsa kaanindot diha sa
mga kabukiran ang mga tiil ka-

17a Mosiah 11:11.
19a D&P 100:5–6.

21a Isa. 52:7–10;
Nah. 1:15.
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niya nga nagdala og maayo nga
mga balita; nga nagmantala og
kalinaw; nga nagdala og maayo
nga mga balita sa pagkamata-
rung; nga nagmantala sa kalu-
wasan; nga miingon ngadto sa
Zion, ang Inyong Dios naghari;
22 Ang imong magbalantay

mopatigbabaw sa tingog; uban
sa tingog nga magkahiusa sila
moawit; kay sila magkakitaay
sa panahon nga ang Ginoo mo-
dala pagbalik sa Zion;
23 Singgit ngadto sa kalipay;

awit og dungan kamo nga mga
pansil nga dapit sa Jerusalem;
kay ang Ginoo naghupay sa
iyang mga katawhan, siya nag-
tubos sa Jerusalem;
24 Ang Ginoo mipadayag sa

iyang balaan nga abukton diha
sa mga mata sa tanan nga mga
kanasuran, ug ang tanan nga
mga lumulupyo sa yuta makaki-
ta sa kaluwasan sa atong Dios?
25 Ug karon si Abinadi mii-

ngon ngadto kanila: Kamo ba
mga apari, ug nagpakaaron-ing-
non sa pagtudlo niini nga mga
katawhan, ug sa pagsabut sa es-
piritu sa pagpanagna, apan nag-
tinguha sa pagpakisayud ngari
kanako unsa ang gipasabut nii-
ni nga mga butang?
26 Ako moingon nganha ka-

ninyo, alaot nganha kaninyo
tungod sa pagtuis sa mga pa-
maagi sa Ginoo! Kay kon kamo
nakasabut pa niini nga mga bu-
tang kamo dili magtudlo kani-
la; busa, kamo nagtuis sa mga
pamaagi sa Ginoo.

27 Kamo wala mogamit sa
inyong mga kasingkasing aron
sa apagsabut; busa, kamo wala
magmaalamon. Busa, unsa ang
gitudlo ninyo niini nga mga ka-
tawhan?

28 Ug sila miingon: Kami nag-
tudlo sa balaod ni Moises.

29 Ug usab s iya mi ingon
ngadto kanila: Kon kamo nag-
tudlo sa abalaod ni Moises nga-
no nga kamo wala maghupot
niini? Ngano nga kamo nagpa-
hiluna sa inyong mga kasing-
kasing diha sa mga katigayu-
nan? Ngano nga kamo nagbu-
hat og b malaw-ay nga mga
buhat ug naggugol sa inyong
kusog uban sa mga babaye nga
nagbaligya sa ilang dungog,
oo, ug naghimo niini nga mga
katawhan sa pagpakasala, nga
ang Ginoo naghimo sa pagpa-
dala kanako aron sa pagpanag-
na batok niini nga mga kataw-
han, oo, gani usa ka dako nga
kadautan batok niini nga mga
katawhan?

30 Wala ba kamo masayud nga
ako namulong sa kamatuoran?
Oo, kamo nasayud nga ako na-
mulong sa kamatuoran; ug ka-
mo angay unta nga mangurog
sa atubangan sa Dios.

31 Ug mahinabo nga kamo
hampakon tungod sa inyong
mga kadautan, kay kamo nag-
ingon nga kamo nagtudlo sa
balaod ni Moises. Ug unsa ang
inyong nahibaloan mahitungod
sa balaod ni Moises? aMahimo
ba nga ang kaluwasan moabut

24a 1 Ne. 22:11.
25a Mosiah 11:5.
27a gk Panabut.

29a gk Balaod ni Moises.
b gk Panapaw.

31a Mosiah 3:15; 13:27–32;

Alma 25:16.
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pinaagi sa balaod ni Moises?
Unsa ang inyong ikasulti?
32 Ug sila mitubag ug miingon

nga ang kaluwasan miabut pi-
naagi sa balaod ni Moises.
33 Apan karon si Abinadi mii-

ngon ngadto kanila: Ako nasa-
yud nga kon kamo maghupot
sa mga sugo sa Dios kamo ma-
luwas; oo, kon kamo maghupot
sa mga sugo diin ang Ginoo mi-
sulti ngadto kang Moises diha
sa bukid sa aSinai, nag-ingon:

34 aAko mao ang Ginoo nga
inyong Dios, kinsa bmidala ka-
ninyo gikan sa yuta sa Ehipto,
gikan sa balay sa pagkaulipon.
35 Kamo dili magbaton og ala-

in nga Dios sa akong atubangan.
36 Kamo dili magbuhat nganha

kaninyo bisan unsa nga kinulit
nga larawan, o bisan unsa nga
may pagkasama sa bisan unsa
nga butang diin anaa ibabaw sa
langit, o mga butang diin anaa
sa ubos sa yuta.
37 Karon si Abinadi miingon

ngadto kanila, Kamo nakabuhat
ba sa tanan niini? Ako moingon
nganha kaninyo, wala, kamo
wala makabuhat niini. Ug kamo
anakatudlo ba niini nga mga ka-
tawhan nga sila kinahanglan
mobuhat sa tanan niini nga mga
butang? Ako moingon nganha
kaninyo, wala, kamo wala.

KAPITULO 13

Si Abinadi gipanalipdan pinaagi
sa balaan nga gahum—Siya nag-

tudlo sa Napulo ka mga Sugo—
Ang kaluwasan dili moabut pina-
agi sa balaod ni Moises lamang—
Ang Dios sa iyang kaugalingon
mohimo og usa ka pag-ula ug motu-
bos sa iyang mga katawhan. Mga
148 b.c.

Ug karon sa diha nga ang hari
nakadungog niini nga mga pu-
long, siya miingon ngadto sa
iyang mga pari: Ipalayo kini nga
tawo, ug patya siya; kay unsa
ang atong buhaton kaniya, tu-
ngod kay siya buang.

2 Ug sila mibarug ug misulay
sa pagdapat sa ilang mga ka-
mot diha kaniya; apan siya na-
kasagubang kanila, ug miingon
ngadto kanila:

3 Ayaw ako og hikapa, kay ang
Dios mohampak kaninyo kon
kamo modapat sa inyong mga
kamot ngari kanako kay ako
wala pa makasulti sa mensahe
nga ang Ginoo misugo kanako
sa pagsulti; ni ako nakasulti
kaninyo niana diin kamo ami-
hangyo nga ako kinahanglan
mosulti; busa, ang Dios dili mo-
tugot nga ako malaglag niini
nga higayon.

4 Apan ako kinahanglan ga-
yud nga motuman sa mga sugo
diin ang Dios misugo kanako;
ug tungod kay ako misulti ka-
ninyo sa kamatuoran kamo na-
ngasuko kanako. Ug usab, tu-
ngod kay ako nakasulti sa pu-
long sa Dios kamo naghukom
kanako nga ako buang.

5 Karon nahinabo human si

33a Ex. 19:9, 16–20;
Mosiah 13:5.

34a Ex. 20:2–4.
b Ex. 12:51;

1 Ne. 17:40;
Mosiah 7:19.

35a Os. 13:4.
gk Pagsimba sa

dios-dios.
37a Mosiah 13:25–26.
13 3a Mosiah 12:20–24.
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Abinadi nakapahayag niini
nga mga pulong nga ang mga
katawhan ni hari Noah wala
mangahas sa pagdapat sa ilang
mga kamot diha kaniya, kay
ang Espiritu sa Ginoo diha ka-
niya; ug ang iyang nawong
mihayag sa hilabihan nga aka-
siga, gani ingon kang Moises
samtang didto sa bukid sa Si-
nai, samtang nakigsulti uban sa
Ginoo.
6 Ug siya namulong uban

sa agahum ug katungod gikan
sa Dios; ug siya nagpadayon sa
iyang mga pulong, nag-ingon:
7 Kamo nakakita nga kamo

walay gahum sa pagpatay kana-
ko, busa ako motapos sa akong
mensahe. Oo, ug ako mibati nga
kini amisamad kaninyo diha sa
inyong mga kasingkasing tu-
ngod kay ako misulti kaninyo
sa kamatuoran mahitungod sa
inyong mga pagkadautan.
8 Oo, ug ang akong mga pu-

long nakapuno kaninyo uban
sa kahibulong ug katingala, ug
uban sa kasuko.
9 Apan ako motapos sa akong

mensahe; ug unya kini dili na
igsapayan asa ako mopaingon,
kon kini mao nga ako maluwas.
10 Apan hangtud dinhi ako

mosulti kaninyo; unsa ang in-
yong buhaton kanako, human
niini, mahimo nga usa ka asum-
banan ug usa ka pagkasama sa
mga butang diin mga moabut.
11 Ug karon ako mobasa ngan-

ha kaninyo sa nahibilin sa mga
asugo sa Dios, kay ako mibati

nga sila wala mahisulat sa in-
yong mga kasingkasing; ako mi-
bati nga kamo nakatuon ug na-
katudlo og kadautan sa daghan
nga bahin sa inyong mga kina-
buhi.

12 Ug karon, kamo nahinum-
dom nga ako miingon nganha
kaninyo: Kamo dili magbuhat
nganha kaninyo og bisan unsa
nga kinulit nga larawan, o bisan
unsa nga may pagkasama sa
mga butang diin anaa ibabaw sa
langit, o diin anaa sa ubos sa yu-
ta, o diin anaa sa tubig ilawom
sa yuta.

13 Ug usab: Kamo dili moyuk-
bo sa inyong kaugalingon ngad-
to kanila, ni moalagad kanila;
kay Ako ang Ginoo nga inyong
Dios mao ang usa ka abubhoan
nga Dios, nagduaw sa pagka-
dautan sa mga amahan diha sa
mga anak, ngadto sa ikatulo ug
ikaupat nga mga kaliwatan ka-
nila nga nagdumot kanako;

14 Ug nagpakita og kalooy
ngadto sa mga kaliboan kani-
la nga naghigugma kanako ug
naghupot sa akong mga sugo.

15 Kamo dili mogamit sa nga-
lan sa Ginoo nga inyong Dios
sa pasipala; kay ang Ginoo dili
mag-isip kaniya nga walay ka-
saypanan nga migamit sa iyang
ngalan sa pasipala.

16 Hinumdumi ang adlaw
nga aigpapahulay, sa pagbala-
an niini.

17 Unom ka mga adlaw kamo
maghago, ug mobuhat sa tanan
ninyo nga mga buhat;

5a Ex. 34:29–35.
6a gk Gahum.
7a 1 Ne. 16:2.

10a Mosiah 17:13–19;
Alma 25:10.

11a Ex. 20:1–17.

16a gk Adlaw nga
Igpapahulay.
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18 Apan ang ikapito nga ad-
law, ang igpapahulay sa Ginoo
nga inyong Dios, kamo dili mo-
buhat sa bisan unsa nga buhat,
kamo, ni ang inyong anak nga
lalaki, ni ang inyong anak nga
babaye, ang inyong sulugoon
nga lalaki, ni ang inyong sulu-
goon nga babaye, ni ang inyong
kabakahan, ni ang dumuduong
nga anaa sa sulod sa inyong
mga ganghaan;
19 Kay sulod sa aunom ka mga

adlaw ang Ginoo mihimo sa la-
ngit ug sa yuta, ug sa dagat, ug
sa tanan nga anaa diha kanila;
busa ang Ginoo mipanalangin
sa adlaw nga igpapahulay, ug
mibalaan niini.
20 aTahud sa inyong amahan

ug sa inyong inahan, aron ang
inyong mga adlaw malugwayan
diha sa yuta diin ang Ginoo nga
inyong Dios mihatag kaninyo.

21 Kamo dili amagpatay.
22 Kamo dili amanapaw. Kamo

dili bmangawat.
23 Kamo dili magsaksi og aba-

kak batok sa inyong silingan.
24 Kamo dili amagtinguha sa

balay sa inyong silingan, ka-
mo dili magtinguha sa asawa
sa inyong silingan, ni sa iyang
sulugoon nga lalaki, ni sa iyang
sulugoon nga babaye, ni sa
iyang baka, ni sa iyang asno, ni
bisan unsa nga gipanag-iya sa
inyong silingan.

25 Ug nahinabo nga human si
Abinadi nakahimo og pagtapos
niini nga mga panultihon nga si-
ya miingon ngadto kanila: Ka-
mo nakatudlo ba niini nga mga
katawhan nga sila kinahanglan
maninguha sa pagbuhat sa ta-
nan niini nga mga butang alang
sa paghupot niini nga mga sugo?

26 Ako moingon nganha ka-
ninyo, Wala; kay kon kamo na-
kahimo, ang Ginoo dili unta mo-
sugo kanako sa pag-anhi dinhi
ug sa pagpanagna og dautan
mahitungod niini nga mga ka-
tawhan.

27 Ug karon kamo miingon
nga ang kaluwasan moabut pi-
naagi sa balaod ni Moises. Ako
moingon nganha kaninyo nga
kini kinahanglan nga kamo
maghupot sa abalaod ni Moises
sa pagkakaron; apan ako moi-
ngon nganha kaninyo, nga ang
panahon moabut nga kini bdili
na kinahanglan nga maghupot
sa balaod ni Moises.

28 Ug dugang pa, ako moingon
nganha kaninyo, nga ang akalu-
wasan dili moabut pinaagi sa
bbalaod lamang; ug kon dili pa
tungod sa cpag-ula, diin ang
Dios sa iyang kaugalingon mo-
himo alang sa mga sala ug sa
mga kadautan sa iyang mga ka-
tawhan, nga sila kinahanglan
gayud dili kalikayan malaglag,
bisan pa sa balaod ni Moises.

19a Gen. 1:31.
20a Mar. 7:10.
21a Mat. 5:21–22;

D&P 42:18.
gk Pagbuno.

22a gk Panapaw.
b gk Pagpangawat,

Pangawat.

23a Prov. 24:28.
gk Pamakak.

24a gk Pangibug.
27a gk Balaod ni Moises.

b 3 Ne. 9:19–20; 15:4–5.
28a Gal. 2:16.

gk Gitubos,
Katubsanan, Tubos;

Kaluwasan.
b Gal. 2:21;

Mosiah 3:14–15;
Alma 25:15–16.

c gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.
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29 Ug karon ako moingon
nganha kaninyo nga kini kina-
hanglan nga adunay usa ka ba-
laod nga ihatag ngadto sa mga
anak ni Israel, oo, bisan usa ka
ahigpit nga balaod; kay sila mga
tikig og liog nga mga katawhan,
bdali nga mobuhat og dautan,
ug dugay sa paghinumdom sa
Ginoo nga ilang Dios;
30 Busa dihay usa ka abalaod

nga gihatag kanila, oo, usa ka
balaod sa mga kahimoan ug sa
mga bordinansa, usa ka balaod
diin sila cmosunod sa higpit ma-
tag adlaw, sa paghinumdom sa
Dios ug sa ilang katungdanan
ngadto kaniya.
31 Apan tan-awa, ako moingon

nganha kaninyo, nga ang tanan
niini nga mga butang mao ang
mga anaghulagway sa mga bu-
tang nga moabut.
32 Ug karon, sila nakasabut ba

sa balaod? Ako moingon ngan-
ha kaninyo, Wala, silang tanan
wala makasabut sa balaod; ug
kini tungod sa pagkatig-a sa
ilang mga kasingkasing; kay sila
wala makasabut nga walay bi-
san usa ka tawo nga maluwas
agawas kini pinaagi sa katubsa-
nan sa Dios.
33 Kay tan-awa, wala ba si

Moises managna ngadto kanila
mahitungod sa pag-anhi sa Me-
siyas, ug nga ang Dios motubos
sa iyang mga katawhan? Oo, ug
gani atanan nga mga propeta
kinsa nakapanagna sukad ang

kalibutan nagsugod—sila wa-
la ba makapamulong og kapin
o kulang mahitungod niini nga
mga butang?

34 Sila wala ba mag-ingon nga
ang aDios sa iyang kaugalingon
manaog taliwala sa mga kataw-
han, ug modala diha kaniya sa
hulagway sa tawo, ug molakaw
uban sa dako nga gahum diha
sa ibabaw sa yuta?

35 Oo, ug sila wala ba mag-
ingon usab nga siya kinahang-
lan mopahinabo sa apagkaban-
haw sa mga patay, ug nga siya
sa iyang kaugalingon, kinahang-
lan daug-daugon ug sakiton?

KAPITULO 14

Si Isaias namulong ingon sa usa
ka Mesiyas — Ang pagpakaulaw
ngadto sa Mesiyas ug mga pag-
antus gipakita—Siya mihimo sa
iyang kalag nga usa ka paghalad
alang sa sala ug mihimo og panga-
muyo alang sa mga malapason—
Itandi sa Isaias 53. Mga 148 b.c.

Oo , gani wala ba s i Isa ias
mag-ingon: Kinsa ang mituo sa
among mensahe, ug alang kang
kinsa ang bukton sa Ginoo gi-
padayag?

2 Kay siya motubo sa iyang
atubangan ingon sa usa ka ling-
hod nga tanom, ug ingon sa usa
ka gamut gikan sa uga nga yuta;
siya walay panagway ni kaam-
bong; ug kon kita makakita ka-

29a Jos. 1:7–8.
b Alma 46:8.

30a Ex. 20.
b gk Ordinansa, Mga.
c Jacob 4:5.

31a Mosiah 16:14;
Alma 25:15.
gk Simbolo.

32a 2 Ne. 25:23–25.
33a 1 Ne. 10:5;

Jacob 4:4; 7:11.
34a Mosiah 7:27; 15:1–3.

gk Dios, Diosnong
Kapangulohan.

35a Isa. 26:19; 2 Ne. 2:8.
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niya walay katahum nga kita
motinguha kaniya.
3 Siya gitamay ug gisalikway

sa mga tawo; usa ka tawo sa
mga kasub-anan, ug nakasinati
sa kagul-anan; ug kita mitago
ingon nga ang atong mga na-
wong gilingiw gikan kaniya; si-
ya gitamay, ug kita wala mota-
hud kaniya.
4 Sa pagkamatuod siya amipas-

an sa atong mga bkagul-anan, ug
midala sa atong mga kasub-
anan; ug niana kita mitahud ka-
niya nga gibunalan, gihampak
sa Dios, ug gisakit.
5 Apan siya gisamaran alang

sa atong mga akalapasan, siya
gibun-og alang sa atong mga
kadautan, ang pagpanton sa
atong kalinaw diha kaniya; ug
uban sa iyang mga labud kita
bgiluwas.

6 Tanan kita, sama sa akarne-
ro, nangasaag; kita nasaag ma-
tag usa kanato sa iyang kauga-
lingon nga dalan; ug ang Ginoo
mipahimutang nganha kaniya
sa kadautan kanatong tanan.
7 Siya gidaug-daug, ug siya gi-

sakit, bisan pa niana asiya wala
mobuka sa iyang ba-ba; siya gi-
dala ingon sa usa ka bnati nga
karnero ngadto sa ihawan, ug
ingon sa usa ka karnero sa atu-
bangan sa iyang magtutupi nga
amang busa siya wala mobuka
sa iyang ba-ba.
8 Siya gikuha gikan sa bilang-

goan ug gikan sa hukmanan; ug
kinsa ang mopadayag sa iyang
kaliwatan? Kay siya ipahimulag
sa yuta sa buhi; tungod sa mga
kalapasan sa akong mga kataw-
han nga siya gihampak.

9 Ug siya mibuhat sa iyang lub-
nganan uban sa mga dautan, ug
uban sa mga aadunahan diha sa
iyang kamatayon; tungod kay
siya wala makahimo og bdau-
tan, ni bisan unsa nga panglim-
bong diha sa iyang ba-ba.

10 Gani kini gikahimuot sa
Ginoo ang pagbun-og kaniya;
siya mibutang kaniya diha sa
kagul-anan; sa panahon nga
kamo mohimo sa iyang kalag
nga usa ka halad alang sa sa-
la siya makakita sa iyang abinhi,
siya molugway sa iyang mga
adlaw, ug ang kahimuot sa
Ginoo mouswag diha sa iyang
kamot.

11 Siya makakita sa pag-antus
sa iyang kalag, ug matagbaw;
pinaagi sa iyang kahibalo nga
ang akong matarung nga sulu-
goon mohatag og kaangayan sa
daghan; kay siya amopas-an sa
ilang mga kadautan.

12 Busa ako mobahin kaniya
og usa ka bahin uban sa gam-
hanan, ug siya mobahin sa sa-
lin uban sa kusgan; tungod kay
siya mibu-bu sa iyang kalag
ngadto sa kamatayon; ug siya
nalakip uban sa mga malapa-
son; ug siya mipas-an sa mga

14 4a Alma 7:11–12.
b Mat. 8:17.

5a Mosiah 15:9;
Alma 11:40.

b 1 Ped. 2:24–25.
6a Mat. 9:36;

2 Ne. 28:14;

Alma 5:37.
7a Mar. 15:3.

gk Jesukristo.
b gk Kordero sa Dios;

Pagpalabay.
9a Mat. 27:57–60;

Mar. 15:27, 43–46.

gk Jose sa Arimatea.
b Juan 19:4.

10a Mosiah 15:10–13.
11a Lev. 16:21–22;

1 Ped. 3:18;
D&P 19:16–19.
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sala sa daghan, ug mihimo og
apangamuyo alang sa mga ma-
lapason.

KAPITULO 15

Sa unsa nga paagi nga si Kristo
Amahan ug Anak—Siya mohimo
og pangamuyo ug pagpas-an sa
mga kalapasan sa iyang mga ka-
tawhan—Sila ug ang tanan nga
balaan nga mga propeta mao ang
iyang binhi—Siya nagpahinabo sa
Pagkabanhaw—Gagmay nga mga
bata adunay kinabuhi nga dayon.
Mga 148 b.c.

Ug karon si Abinadi miingon
ngadto kanila: Ako manghinaut
nga kamo makasabut nga ang
aDios sa iyang kaugalingon ma-
naog taliwala sa mga katawhan,
ug bmotubos sa iyang mga ka-
tawhan.
2 Ug tungod kay siya anag-

puyo diha sa lawas siya paga-
tawgon nga Anak sa Dios, ug
ingon nga ulipon ang lawas
ngadto sa kabubut-on sa bAma-
han, mao nga ang Amahan ug
ang Anak—
3 Ang Amahan, atungod kay

siya bgipanamkon pinaagi sa ga-
hum sa Dios; ug ang Anak, tu-

ngod sa lawas; sa ingon nahi-
mo nga Amahan ug Anak—

4 Ug sila ausa ka Dios, oo, ang
mao gayud nga bAmahan sa
cKahangturan sa langit ug sa
yuta.

5 Ug sa ingon ang lawas nahi-
mo nga ulipon ngadto sa Espiri-
tu, o ang Anak ngadto sa Ama-
han, ingon nga usa ka Dios,
anag-antus sa pagtintal, ug wa-
la motugyan ngadto sa mga
pagtintal, apan mitugot sa iyang
kaugalingon aron pagatamayon,
ug bpagabunalan, ug cgisalik-
way sa iyang mga katawhan.

6 Ug human sa tanan niini,
human makabuhat og daghan
nga kahibulongan nga mga mi-
lagro taliwala sa mga kataw-
han, siya pagadad-on, oo, gani
aingon nga si Isaias miingon,
ingon sa usa ka karnero sa atu-
bangan sa iyang magtutupi nga
amang, bbusa siya wala mobuka
sa iyang ba-ba.

7 Oo, bisan niana siya dad-on,
ailansang sa krus, ug patyon,
ang lawas nahimo nga ulipon
ngadto sa kamatayon, ang bka-
bubut-on sa Anak ingon nga gi-
tuhop ngadto sa kabubut-on sa
Amahan.

8 Ug sa ingon ang Dios mi-

12a 2 Ne. 2:9;
Mosiah 15:8;
Moro. 7:27–28.

15 1a 1 Tim. 3:16;
Mosiah 13:33–34.
gk Jesukristo.

b gk Gitubos,
Katubsanan, Tubos.

2a Mosiah 3:5; 7:27;
Alma 7:9–13.

b Isa. 64:8;
Juan 10:30; 14:8–10;
Mosiah 5:7;

Alma 11:38–39;
Ether 3:14.

3a D&P 93:4.
b Luc. 1:31–33;

Mosiah 3:8–9;
Alma 7:10;
3 Ne. 1:14.

4a Deut. 6:4;
Juan 17:20–23.
gk Dios, Diosnong
Kapangulohan.

b Alma 11:39.
c Mosiah 3:8;

Hel. 14:12;
3 Ne. 9:15; Ether 4:7.

5a Luc. 4:2;
Heb. 4:14–15.

b Juan 19:1.
c Mar. 8:31; Luc. 17:25.

6a Isa. 53:7.
b Luc. 23:9; Juan 19:9;

Mosiah 14:7.
7a gk Paglansang diha

sa krus.
b Luc. 22:42; Juan 6:38;

3 Ne. 11:11.
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bugto sa mga ahigot sa kamata-
yon, ingon nga nakaangkon sa
bkadaugan ibabaw sa kamata-
yon; naghatag sa Anak og ga-
hum sa paghimo og cpangamu-
yo alang sa mga katawhan—
9 Ingon nga mikayab ngadto

sa langit, ingon nga nakaang-
kon sa mga sabakan sa kalooy;
ingon nga napuno sa kapua-
ngod ngadto sa mga katawhan;
nagbarug taliwala kanila ug sa
kaangayan; nakabugto sa mga
higot sa kamatayon, nadala di-
ha sa iyang akaugalingon ang
ilang pagkadautan ug ang ilang
mga kalapasan, nakatubos kani-
la, ug bnakatagbaw sa mga gipa-
ngayo sa kaangayan.
10 Ug karon ako moingon

nganha kaninyo, kinsa ang mo-
padayag sa iyang kaliwatan?
Tan-awa, ako moingon nganha
kaninyo, sa diha nga ang iyang
kalag nahimo nga usa ka halad
alang sa sala siya makakita sa
iyang abinhi. Ug karon unsa ang
inyong ikasulti? Ug kinsa ang
iyang binhi?
11 Tan-awa ako moingon

nganha kaninyo, nga si kinsa
kadto nga nakadungog sa mga
pulong sa mga apropeta, oo, ta-
nan nga balaan nga mga prope-
ta kinsa nakapanagna mahitu-
ngod sa pag-anhi sa Ginoo —
ako moingon nganha kaninyo,
nga tanan kadto kinsa mipata-

linghug ngadto sa ilang mga pu-
long, ug mituo nga ang Ginoo
motubos sa iyang mga kataw-
han, ug nakalantaw ngadto ni-
ana nga adlaw alang sa usa ka
kapasayloan sa ilang mga sala,
ako moingon nganha kaninyo,
nga kini mao ang iyang mga
binhi, o sila mao ang mga manu-
nunod sa bgingharian sa Dios.
12 Kay kini mao sila kansang

mga sala asiya mipas-an; kini
mao sila kang kinsa siya nagpa-
kamatay, aron pagtubos kanila
gikan sa ilang mga kalapasan.
Ug karon, dili ba sila iyang mga
binhi?

13 Oo, ug dili ba ang mga pro-
peta, matag usa nga mibuka sa
iyang ba-ba aron sa pagpanag-
na, nga wala mahulog ngadto sa
kalapasan, ako nagpasabut sa
tanan nga balaan nga mga pro-
peta sukad sa sinugdanan sa
kalibutan? Ako moingon ngan-
ha kaninyo nga sila iyang mga
binhi.

14 Ug kini mao sila kinsa anag
mantala og kalinaw, kinsa naka-
dala og maayo nga balita, sa
pagkamatarung, kinsa nagman-
tala og kaluwasan; ug miingon
ngadto sa Zion: Ang inyong
Dios naghari!

15 Ug unsa kaanindot sa ilang
mga tiil diha sa mga kabukiran!

16 Ug usab, unsa kaanindot sa
mga tiil diha sa mga kabukiran

8a Mosiah 16:7;
Alma 22:14.

b Os. 13:14;
1 Cor. 15:55–57.

c 2 Ne. 2:9.
9a Isa. 53;

Mosiah 14:5–12.
b gk Pag-ula, Pag-ula

sa dugo.
10a Isa. 53:10;

Mosiah 5:7; 27:25;
Moro. 7:19.

11a D&P 84:36–38.
b gk Gingharian sa

Dios o Gingharian sa
Langit; Kaluwasan.

12a Mosiah 14:12;
Alma 7:13; 11:40–41.

14a Isa. 52:7;
Roma 10:15;
1 Ne. 13:37;
Mosiah 12:21–24.
gk Misyonaryo
nga Buhat.
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niadto nga sa gihapon nagman-
tala sa kalinaw!
17 Ug usab, unsa kaanindot sa

mga tiil diha sa mga kabukiran
niadto kinsa human niini mo-
mantala sa kalinaw, oo, gikan
niini nga panahon ug sa ka-
hangturan!
18 Ug tan-awa, ako moingon

nganha kaninyo, kini dili mao
ang tanan. Kay O unsa kaanin-
dot sa mga atiil diha sa mga ka-
bukiran kaniya nga nagdala og
maayo nga mga balita, nga mao
ang magtutukod sa bkalinaw,
oo, gani ang Ginoo, kinsa nagtu-
bos sa iyang mga katawhan; oo,
kaniya kinsa naghatag og kalu-
wasan ngadto sa iyang mga ka-
tawhan;
19 Kay kon kini dili pa tungod

sa katubsanan diin siya mihimo
alang sa iyang mga katawhan,
diin giandam sukad pa sa akatu-
kuran sa kalibutan, ako moi-
ngon nganha kaninyo, kon kini
dili pa tungod niini, ang tanan
nga katawhan kinahanglan ga-
yud bmalaglag.
20 Apan tan-awa, ang mga hi-

got sa kamatayon pagabugtuon,
ug ang Anak maghari, ug adu-
nay gahum ibabaw sa mga pa-
tay; busa, siya nagpahinabo sa
pagkabanhaw sa mga patay.
21 Ug adunay moabut nga usa

ka pagkabanhaw, gani aunang
pagkabanhaw; oo, gani usa ka
pagkabanhaw niadto nga na-

ngagi na, ug kinsa karon, ug
kinsa umaabut, gani hangtud sa
pagkabanhaw ni Kristo — kay
sa ingon siya pagatawgon.

22 Ug karon, ang pagkaban-
haw sa tanan nga mga propeta,
ug tanan kadto nga mituo sa
ilang mga pulong, o tanan kadto
nga naghupot sa mga sugo sa
Dios, mobangon sa unang pag-
kabanhaw; busa, sila ang unang
pagkabanhaw.

23 Sila gibangon aron apagpu-
yo uban sa Dios kinsa nagtubos
kanila; sa ingon sila nakaang-
kon og kinabuhi nga dayon pi-
naagi ni Kristo, kinsa bmibugto
sa mga higot sa kamatayon.

24 Ug kini mao kadto kinsa
adunay bahin sa unang pagka-
banhaw; ug kini mao sila nga
namatay sa wala pa si Kristo
moanhi, diha sa ilang pagkawa-
lay alamag, ingon ang akaluwa-
san wala ikapadayag ngadto
kanila. Ug sa ingon ang Ginoo
nagpahinabo sa pagpahiuli nii-
ni; ug sila adunay bahin diha
sa unang pagkabanhaw, o ma-
kabaton og kinabuhi nga da-
yon, ingon nga gitubos pinaagi
sa Ginoo.

25 Ug ang gagmay nga mga
abata usab makabaton og kina-
buhi nga dayon.

26 Apan tan-awa, ug akahad-
loki, ug pangurog sa atuba-
ngan sa Dios, kay kamo angay
nga mokurog; kay ang Ginoo

18a 3 Ne. 20:40;
D&P 128:19.

b Juan 16:33.
gk Kalinaw.

19a Mosiah 4:6.
b 2 Ne. 9:6–13.

21a Alma 40:16–21.
23a Sal. 24:3–4;

1 Ne. 15:33–36;
D&P 76:50–70.

b gk Kamatayon,
Yutan-on nga.

24a 2 Ne. 9:25–26;
D&P 137:7.

25a D&P 29:46; 137:10.
gk Kaluwasan—Ka-
luwasan sa mga bata.

26a Deut. 5:29; Jacob 6:9.
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dili motubos ni bisan kinsa nga
bmosukol batok kaniya ug cma-
matay diha sa ilang mga sala;
oo, gani tanan niadto nga na-
matay diha sa ilang mga sala
sukad pa sa sinugdanan sa ka-
libutan, nga sa tinuyo misukol
batok sa Dios, nga nasayud na
sa mga sugo sa Dios, ug dili
mohupot kanila; dkini mao sila
nga ewalay bahin diha sa unang
pagkabanhaw.
27 Busa dili ba kamo angay

nga mokurog? Kay ang kalu-
wasan dili moabut ni bisan kin-
sa nga ingon; kay ang Ginoo
wala magtubos ni bisan kinsa
nga ingon; oo, ni ang Ginoo
motubos sa ingon; kay siya dili
makalimud sa iyang kaugali-
ngon; kay siya dili makalimud
sa akaangayan kon kini adunay
iyang pag-angkon.
28 Ug karon ako moingon

nganha kaninyo nga ang pana-
hon moabut nga ang kaluwasan
sa Ginoo aipadayag ngadto sa
matag kanasuran, mga kaliwa-
tan, mga pinulongan, ug mga
katawhan.
29 Oo, Ginoo, ang imong mga

amagbalantay mopatigbabaw sa
ilang tingog; uban sa tingog
magkahiusa sila sa pag-awit;
kay sila magkakitaay, sa pana-
hon nga ang Ginoo modala pag-
balik sa Zion;
30 Singgit ngadto sa kalipay,

pag-awit og dungan, kamo nga

pansil nga mga dapit sa Jerusa-
lem; kay ang Ginoo naghupay
sa iyang mga katawhan, siya
nagtubos sa Jerusalem.

31 Ang Ginoo nagpadayag sa
iyang balaan nga bukton diha
sa mga mata sa tanan nga mga
kanasuran; ug ang tanan nga
mga lumulupyo sa yuta maka-
kita sa pagluwas sa atong Dios.

KAPITULO 16

Ang Dios motubos sa mga tawo
gikan sa ilang pagkawala ug pag-
kapukan nga kahimtang—Kadto
kinsa mga kalibutanon magpabi-
lin ingon nga walay katubsanan
—Si Kristo mopahinabo sa usa ka
pagkabanhaw ngadto sa walay ka-
tapusan nga kinabuhi o ngadto sa
walay katapusan nga panghima-
raut. Mga 148 b.c.

Ug karon, nahinabo nga hu-
man si Abinadi makasulti niini
nga mga pulong siya mituy-od
sa iyang kamot og miingon: Ang
panahon moabut nga ang ta-
nan makakita sa apagluwas sa
Ginoo; nga ang matag nasud,
kaliwatan, pinulongan, ug mga
katawhan magkakitaay ug bmo-
kumpisal sa atubangan sa Dios
nga ang iyang mga paghukom
mga makiangayon.

2 Ug unya ang mga dautan
aisalikway, ug sila adunay hi-
nungdan sa pagminatay, ug

26b 1 Ne. 2:21–24.
c Ezeq. 18:26;

1 Ne. 15:32–33;
Moro. 10:26.

d Alma 40:19.

e D&P 76:81–86.
27a Alma 34:15–16; 42:1.
28a gk Misyonaryo

nga Buhat.
29a gk Bantay,

Magbalantay nga
mga Tawo.

16 1a gk Kaluwasan.
b Mosiah 27:31.

2a D&P 63:53–54.
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bpaghilak, ug pagdangoyngoy,
ug pagpangagot sa ilang mga
ngipon; ug kini tungod kay sila
dili mopatalinghug ngadto sa
tingog sa Ginoo; busa ang Gi-
noo dili motubos kanila.
3 Kay sila mga akalibutanon

ug mga yawan-on, ug ang bya-
wa adunay gahum ibabaw ka-
nila; oo, gani kana nga karaan
nga bitin nga maoy cnaglingla
sa atong unang mga ginikanan,
nga mao ang hinungdan sa ilang
dpagkapukan; nga mao ang hi-
nungdan nga ang tanan nga
mga katawhan nahimo nga kali-
butanon, mahilayon, yawan-on,
enasayud sa dautan gikan sa ma-
ayo, nagpaulipon sa ilang mga
kaugalingon ngadto sa yawa.
4 Sa ingon ang tanan nga mga

katawhan anahisalaag; ug tan-
awa, nahisalaag sila sa walay
katapusan kon kini wala pa nga
ang Dios mitubos sa iyang mga
katawhan gikan sa ilang nahi-
salaag ug napukan nga kahim-
tang.
5 Apan hinumdumi nga siya

nga magpadayon diha sa iyang
kaugalingon nga akalibutanon
nga kinaiyahan, ug diha sa mga
pamaagi sa sala ug pagsukol ba-
tok sa Dios, diha sa iyang napu-
kan nga kahimtang ug ang ya-

wa aduna sa tanan nga gahum
ibabaw kaniya. Busa siya ingon
nga walay bkatubsanan nga na-
himo, ingon nga usa ka kaaway
sa Dios; ug usab mao ang yawa
nga usa ka kaaway sa Dios.

6 Ug karon kon si Kristo wala
pa moanhi sa kalibutan, namu-
long sa mga butang nga moa-
but aingon nga sila nangabut na,
wala unta ang katubsanan.

7 Ug kon si Kristo wala pa mo-
bangon gikan sa mga patay, o
mobugto sa mga higot sa kama-
tayon nga ang lubnganan walay
kadaugan, ug nga ang kamata-
yon walay akahapdos, wala unta
ang pagkabanhaw.

8 Apan adunay usa ka apagka-
banhaw, busa ang lubnganan
walay kadaugan, ug ang ka-
hapdos sa bkamatayon gituhop
diha kang Kristo.

9 Siya mao ang akahayag ug
ang kinabuhi sa kalibutan; oo,
usa ka kahayag nga walay ka-
tapusan, nga dili gayud mahi-
mo nga mongitngit; oo, ug usab
usa ka kinabuhi nga walay kata-
pusan, nga wala na ang kama-
tayon.

10 Bisan kini nga amortal mahi-
mo nga imortal, ug kini nga ma-
dunuton mahimo nga dili ma-
dunuton, ug pagadad-on aron

2b Mat. 13:41–42;
Luc. 13:28;
Alma 40:13.

3a Gal. 5:16–25;
Mosiah 3:19.
gk Kinaiyanhon
nga Tawo.

b 2 Ne. 9:8–9.
gk Yawa.

c Gen. 3:1–13;
Moises 4:5–19.

d gk Pagkapukan ni
Adan ug Eva.

e 2 Ne. 2:17–18, 22–26.
4a Alma 42:6–14.
5a Alma 41:11.

gk Kalibutanon.
b gk Gitubos,

Katubsanan, Tubos.
6a Mosiah 3:13.
7a Os. 13:14;

Mosiah 15:8, 20.

8a Alma 42:15.
gk Pagkabanhaw.

b Isa. 25:8;
1 Cor. 15:54–55;
Morm. 7:5.

9a D&P 88:5–13.
gk Kahayag,
Kahayag ni Kristo.

10a Alma 40:2.
gk Imortal,
Pagka-imortal.
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bmobarug sa atubangan sa chuk-
manan sa Dios, aron mohukom
kaniya sumala sa ilang mga bu-
hat kon sila maayo o kon sila
dautan—
11 Kon sila maayo, ngadto sa

pagkabanhaw sa awalay katapu-
san nga kinabuhi ug sa kalipay;
ug kon sila dautan, ngadto sa
pagkabanhaw sa bwalay katapu-
san nga panghimaraut, ingon
nga gitugyan ngadto sa yawa,
kinsa nagpaulipon kanila, diin
mao ang panghimaraut—
12 Ingon nga nakaadto sumala

sa ilang kaugalingon nga kali-
butanon nga mga kabubut-on
ug mga tinguha; ingon nga wala
gayud makatawag diha sa Gi-
noo samtang ang mga bukton sa
kalooy gitunol ngadto kanila;
kay ang mga bukton sa akalooy
gitunol ngadto kanila, ug sila
midumili; sila ingon nga gipa-
sidan-an sa ilang mga pagka-
dautan ug bisan niana sila dili
mobiya kanila; ug sila gisugo sa
paghinulsol ug bisan pa niana
sila dili gayud maghinulsol.
13 Ug karon, kamo dili ba

angay nga mokurog ug mohi-
nulsol sa inyong mga sala, ug
mohinumdom nga diha lamang
ug pinaagi ni Kristo kamo ma-
luwas?
14 Busa, kon kamo motudlo sa

abalaod ni Moises, usab itudlo
nga kini usa ka paghulagway
niadto nga mga butang diin
mga umaabut—

15 Tudloi sila nga ang katubsa-
nan moabut pinaagi kang Kristo
ang Ginoo, kinsa mao gayud
ang Amahan sa aKahangturan.
Amen.

KAPITULO 17

Si Alma mituo ug misulat sa mga
pulong ni Abinadi — Si Abinadi
nag-antus sa kamatayon pinaagi
sa kalayo—Siya nanagna sa sakit
ug kamatayon pinaagi sa kalayo
diha sa iyang mga mamumuno.
Mga 148 b.c.

Ug karon nahinabo nga sa diha
nga si Abinadi nakahuman niini
nga mga pulong, nga ang hari
misugo nga ang mga apari ki-
nahanglan modakop kaniya ug
mohimo nga siya kinahanglan
nga patyon.

2 Apan dihay usa taliwala
kanila kansang ngalan mao si
aAlma, siya usab ingon nga usa
ka kaliwat ni Nephi. Ug siya
usa ka batan-on nga lalaki, ug
siya bmituo sa mga pulong diin
si Abinadi namulong, kay siya
nasayud mahitungod sa mga
kadautan diin si Abinadi naka-
pamatuod batok kanila; busa
siya misugod sa pagpangamu-
yo ngadto sa hari nga siya unta
dili masuko kang Abinadi, apan
motugot nga siya unta mobiya
nga magmalinawon.

3 Apan ang hari misamot hi-
noon kasuko, ug misugo nga si

10b gk Paghukom, Ang
Katapusan nga.

c Alma 41:3–6.
11a gk Kinabuhi nga

Dayon.
b gk Panghimaraut.

12a gk Kalooy,
Maloloy-on.

14a gk Balaod ni Moises.
15a Mosiah 3:8; 5:7;

Ether 3:14.
17 1a Mosiah 11:1, 5–6.

2a Mosiah 23:6, 9–10.
gk Alma nga
Tigulang.

b Mosiah 26:15.
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Alma kinahanglan nga isalik-
way gikan sa taliwala kanila,
ug misugo sa iyang mga sulu-
goon sa paggukod kaniya nga
sila unta mopatay kaniya.
4 Apan siya milayas gikan ka-

nila ug mitago sa iyang kauga-
lingon nga sila wala makakita
kaniya. Ug siya nga nakatago
sulod sa daghan nga mga ad-
law amisulat sa tanan nga mga
pulong diin si Abinadi namu-
long.
5 Ug nahinabo nga ang hari mi-

sugo nga ang iyang mga mag-
balantay kinahanglan moliyok
ni Abinadi ug modakop kaniya;
ug sila migapos kaniya ug mi-
balhug kaniya ngadto sa bilang-
goan.
6 Ug human sa tulo ka mga

adlaw, human makatambag sa
iyang mga pari, siya misugo nga
siya kinahanglan pagadad-on
pag-usab sa iyang atubangan.
7 Ug siya miingon ngadto ka-

niya: Abinadi, kami nakakita
og sumbong batok kanimo, ug
ikaw angay sa kamatayon.
8 Kay ikaw miingon nga ang

aDios sa iyang kaugalingon ki-
nahanglan manaog taliwala sa
mga katawhan; ug karon, tu-
ngod niini nga hinungdan ikaw
pagapatyon gawas kon ikaw
mobakwi sa tanan nga mga pu-
long diin ikaw nakapamulong
og dautan mahitungod kanako
ug sa akong mga katawhan.
9 Karon si Abinadi miingon

ngadto kaniya: Ako moingon
nganha kanimo, ako dili mo-
bakwi sa mga pulong diin ako

nakapamulong nganha kanimo
mahitungod niini nga mga ka-
tawhan, tungod kay sila mga
tinuod; ug nga ikaw unta ma-
sayud sa ilang pagkamatuod
nga ako nag-antus sa akong
kaugalingon nga ako nahulog
diha sa imong mga kamot.

10 Oo, ug ako mag-antus bi-
san hangtud sa kamatayon, ug
ako dili mobakwi sa akong mga
pulong, ug sila mobarug nga
usa ka pagpamatuod batok ka-
nimo. Ug kon ikaw mopatay ka-
nako ikaw mopaagas sa dugo sa
awalay sala, ug kini usab moba-
rug nga usa ka pagpamatuod
batok kanimo sa katapusan nga
adlaw.

11 Ug karon si hari Noah hapit
na unta mobuhi kaniya, kay siya
nahadlok sa iyang mga pulong;
kay siya nahadlok nga ang mga
paghukom sa Dios moabut di-
ha kaniya.

12 Apan ang mga pari mipata-
as sa ilang mga tingog batok
kaniya, ug misugod pagpasa-
ngil kaniya, nag-ingon: Siya mi-
panamastamas sa hari. Busa ang
hari nakutaw sa kasuko batok
kaniya, ug siya mitugyan kaniya
nga siya unta patyon.

13 Ug nahinabo nga sila midala
kaniya ug migapos kaniya, ug
mibunal sa iyang lawas uban sa
mga binugkos nga kahoy, oo,
gani ngadto sa kamatayon.

14 Ug karon sa diha nga ang
mga dilaab sa kalayo misugod
na sa pagsunog kaniya, siya
misinggit ngadto kanila, nag-
ingon:

4a gk Kasulatan, Mga. 8a Mosiah 13:25, 33–34. 10a Alma 60:13.
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15 Tan-awa, ingon nga kamo
nakabuhat ngari kanako, busa
mahinabo nga ang inyong bin-
hi makahimo nga daghan ang
mag-antus sa mga sakit nga ako
nag-antus, bisan ang mga sakit
sa akamatayon sa kalayo; ug kini
tungod kay sila mituo sa kalu-
wasan sa Ginoo nga ilang Dios.

16 Ug mahinabo nga kamo
takbuyan sa tanan nga matang
sa mga sakit tungod sa inyong
mga kadautan.
17 Oo, ug kamo apagahampa-

kon sa bisan diin nga dapit, ug
pagabugawon ug pagatibulaa-
gon ngadto ug nganhi, gani
ingon sa usa ka ihalas nga pa-
non nga giabug pinaagi sa ihalas
ug mabangis nga mga mananap.
18 Ug diha niana nga adlaw

kamo pagagukuron, ug pagada-
giton sa kamot sa inyong mga
kaaway, ug unya kamo mag-an-
tus, ingon nga ako nag-antus, sa
mga sakit sa akamatayon pina-
agi sa kalayo.
19 Sa ingon ang Dios magpa-

hamtang og apanimalos diha ni-
adto nga mopatay sa iyang mga
katawhan. O Dios, dawata ang
akong kalag.
20 Ug karon, sa diha nga si

Abinadi nakaingon niini nga
mga pulong, siya nalup-og,
ingon nga nahiagum sa kama-
tayon sa kalayo; oo, ingon nga
gipahamtangan sa kamatayon
tungod kay siya dili molimud
sa mga sugo sa Dios, ingon nga
nasilyohan ang kamatuoran sa

iyang mga pulong pinaagi sa
iyang kamatayon.

KAPITULO 18

Si Alma nagsangyaw sa tago—Siya
mihan-ay sa pakigsaad sa bunyag
ug nagbunyag diha sa mga katubi-
gan sa Mormon — Siya mitukod
sa Simbahan ni Kristo ug mi-orden
sa mga pari—Sila nag-atiman sa
ilang mga kaugalingon ug nag-
tudlo sa mga katawhan—Si Alma
ug ang iyang mga katawhan mila-
yas gikan kang Hari Noah ngadto
sa kamingawan. Mga 147–145 b.c.

Ug karon, nahinabo nga si Alma,
kinsa nakalayas gikan sa mga
sulugoon ni hari Noah, anaghi-
nulsol sa iyang mga sala ug
mga kadautan, ug naghimo sa
tago taliwala sa mga kataw-
han, ug nagsugod sa pagtudlo
sa mga pulong ni Abinadi—

2 Oo, mahitungod niana nga
moabut, ug usab mahitungod
sa pagkabanhaw sa mga patay,
ug sa akatubsanan sa mga ka-
tawhan, nga kini mahinabo pi-
naagi sa bgahum, ug sa mga
pag-antus, ug sa kamatayon ni
Kristo, ug sa iyang pagkaban-
haw ug sa pagkayab paingon
sa langit.

3 Ug kutob sa mamati sa iyang
pulong siya mitudlo. Ug siya
mitudlo kanila sa tago, nga kini
unta dili moabut sa kasayuran
sa hari. Ug daghan ang mituo
sa iyang mga pulong.

15a Mosiah 13:9–10;
Alma 25:4–12.

17a Mosiah 21:1–5, 13.
18a Mosiah 19:18–20.

19a gk Panimalos.
18 1a Mosiah 23:9–10.

2a gk Gitubos,
Katubsanan, Tubos.

b gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.
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4 Ug nahinabo nga ingon sa ka
daghan sa mituo kaniya miad-
to sa usa ka adapit diin gitawag
og Mormon, ingon nga naka-
dawat sa mao nga ngalan gikan
sa hari, ingon nga anaa sa mga
utlanan sa yuta nga nahugpa-
an, pinaagi sa mga higayon o sa
mga panahon, pinaagi sa ihalas
nga mga mananap.
5 Karon, diha sa Mormon adu-

nay usa ka tuburan sa dalisay
nga tubig, ug si Alma midangop
didto, diha duol sa tubig ang
usa ka bagâ nga gagmay nga
mga kahoy, diin siya mitago sa
iyang kaugalingon sa panahon
sa adlaw gikan sa mga pagpa-
ngita sa hari.
6 Ug nahinabo nga ingon ka

daghan sa mituo kaniya miad-
to didto aron sa pagpamati sa
iyang mga pulong.
7 Ug nahinabo nga human sa

daghan nga mga adlaw dihay
ubay-ubay nga gidaghanon nga
nagpundok diha sa dapit sa
Mormon, aron sa pagpamati sa
mga pulong ni Alma. Oo, ang
tanan nagpundok nga mituo di-
ha sa iyang pulong, aron sa pag-
pamati kaniya. Ug siya amitudlo
kanila, ug misangyaw ngadto
kanila sa paghinulsol, ug sa ka-
tubsanan, ug sa hugot nga pag-
tuo sa Ginoo.
8 Ug nahinabo nga siya mii-

ngon ngadto kanila: Tan-awa,
ania ang mga katubigan sa Mor-

mon (kay sa ingon sila gita-
wag) ug karon, ingon nga ka-
mo mga amatinguhaon sa pag-
ipon ngadto sa bpanon sa Dios,
ug pagatawgon nga iyang mga
katawhan, ug candam sa pag-
tambayayong sa usag usa nga
mga alantuson, nga sila mahi-
mo nga magaan;

9 Oo, ug mga andam sa pag-
bangutan uban niadto nga nag-
bangutan; oo, ug sa paghupay
niadto nga nagkinahanglan sa
kahupayan, ug mobarug ingon
nga mga asaksi sa Dios sa tanan
nga mga panahon ug diha sa
tanan nga mga butang, ug diha
sa tanan nga mga dapit nga ka-
mo mahimo nga maanaa, bisan
hangtud sa kamatayon, nga ka-
mo mahimo nga matubos sa
Dios, ug malakip uban niadto
nga diha sa bunang pagkaban-
haw, nga kamo makabaton og
ckinabuhi nga dayon—
10 Karon ako moingon ngan-

ha kaninyo, kon mao kini ang
tinguha sa inyong mga kasing-
kasing, unsay anaa kaninyo ba-
tok sa apagpabunyag diha sa
ngalan sa Ginoo, ingon og usa
ka saksi sa iyang atubangan nga
kamo nakasulod ngadto sa usa
ka bpakigsaad uban kaniya, nga
kamo mag-alagad kaniya ug
maghupot sa iyang mga sugo,
nga siya unta mobu-bu sa ka-
buhong sa iyang Espiritu diha
kaninyo.

4a Alma 5:3.
7a Alma 5:11–13.
8a D&P 20:37.

b gk Simbahan ni
Jesukristo.

c gk Kapuangod.

9a gk Misyonaryo
nga Buhat;
Mopamatuod; Saksi.

b Mosiah 15:21–26.
c gk Kinabuhi nga

Dayon.

10a 2 Ne. 31:17.
gk Bunyag,
Gibunyagan.

b gk Pakigsaad.
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11 Ug karon sa diha nga ang
mga katawhan nakadungog nii-
ni nga mga pulong, sila namak-
pak sa ilang mga kamot tungod
sa hingpit nga kalipay, ug mi-
singgit: Kini mao ang tinguha
sa among mga kasingkasing.
12 Ug karon nahinabo nga si

Alma midala kang Helam, siya
ingon nga usa sa mga nahauna,
ug miadto ug mibarug diha sa
tubig, ug misinggit, nag-ingon:
O Ginoo, ibu-bu ang imong Es-
piritu diha sa imong sulugoon,
nga siya makahimo niini nga
buhat uban ang kabalaan sa ka-
singkasing.
13 Ug sa diha nga siya nakai-

ngon niini nga mga pulong, ang
aEspiritu sa Ginoo diha kani-
ya, ug siya miingon: Helam, ako
bmagbunyag kanimo, ingon nga
may cpagtugot gikan sa Labing
Makagagahum nga Dios, ingon
og usa ka pagpamatuod nga
ikaw nakasulod ngadto sa usa
ka pakigsaad sa pag-alagad ka-
niya hangtud nga ikaw mama-
tay sumala sa mortal nga lawas;
ug unta ang Espiritu sa Ginoo
mabu-bu diha kanimo; ug unta
siya mohatag nganha kanimo
sa kinabuhi nga dayon, pinaagi
sa dkatubsanan ni Kristo, kinsa
siya miandam gikan sa ekatu-
kuran sa kalibutan.
14 Ug human si Alma makai-

ngon niini nga mga pulong, si

Alma ug si Helam amipaunlod
diha sa tubig; ug sila mitunga
gikan sa tubig nga nagmali-
payon, ingon nga puno uban sa
Espiritu.

15 Ug usab, si Alma mikuha
og lain, ug miadto sa ikaduha
nga higayon sa tubig, ug mi-
bunyag kaniya sumala sa naha-
una, lamang siya wala na mo-
paunlod sa iyang kaugalingon
pag-usab diha sa tubig.

16 Ug human niini nga paagi
siya mibunyag sa matag usa nga
miadto sa dapit sa Mormon; ug
sila maihap nga mga duha ka
gatus ug upat ka mga kalag; oo,
ug sila anabunyagan sa mga tu-
big sa Mormon, ug napuno sa
bgrasya sa Dios.

17 Ug sila gitawag nga simba-
han sa Dios, o ang asimbahan ni
Kristo, gikan niana nga pana-
hon. Ug nahinabo nga bisan
kinsa nga gibunyagan pinaagi
sa gahum ug pagtugot sa Dios
gidugang ngadto sa iyang sim-
bahan.

18 Ug nahinabo nga si Alma,
ingon nga may apagtugot gikan
sa Dios, mi-orden og mga pari;
gani usa ka pari sa matag kalim-
an sa ilang gidaghanon siya mi-
orden sa pagsangyaw ngadto
kanila, ug bpagtudlo kanila ma-
hitungod sa mga butang kala-
but sa gingharian sa Dios.

19 Ug siya misugo kanila nga

13a gk Espiritu Santo.
b 3 Ne. 11:23–26;

D&P 20:72–74.
c A sa HP 1:5.

gk Pagkapari.
d gk Gitubos,

Katubsanan, Tubos.

e Moises 4:2; 5:9.
14a gk Bunyag,

Gibunyagan—
Bunyag pinaagi sa
pagpaunlod.

16a Mosiah 25:18.
b gk Grasya.

17a 3 Ne. 26:21; 27:3–8.
gk Simbahan ni
Jesukristo.

18a gk Pagkapari.
b gk Magtutudlo,

Tudlo.
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sila kinahanglan walay lain nga
itudlo gawas sa mga butang diin
siya mitudlo, ug diin gipamu-
long pinaagi sa ba-ba sa balaan
nga mga propeta.
20 Oo, gani siya misugo kanila

nga sila kinahanglan walay lain
nga aisangyaw gawas sa paghi-
nulsol ug hugot nga pagtuo sa
Ginoo, kinsa mitubos sa iyang
mga katawhan.
21 Ug siya misugo kanila nga

kinahanglan walay apanagbing-
kil sa usag usa, apan sila kina-
hanglan molantaw sa unahan
uban sa bnagkahiusa nga pa-
nan-aw, may usa ka hugot nga
pagtuo ug usa ka bunyag, diin
ang ilang mga kasingkasing na-
bugkos diha sa cpagkahiusa ug
diha sa gugma sa usag usa.
22 Ug sa ingon siya misu-

go kanila sa pagsangyaw. Ug
sa ingon sila nahimo nga mga
aanak sa Dios.
23 Ug siya misugo kanila nga

sila magpasidungog sa aadlaw
nga igpapahulay, ug maghupot
niini nga balaan, ug usab matag
adlaw sila kinahanglan mohatag
og mga pasalamat ngadto sa Gi-
noo nga ilang Dios.
24 Ug siya usab misugo kanila

nga ang mga pari kinsa siya
mi-orden kinahanglan amagha-
go uban sa ilang kaugalingon
nga mga kamot alang sa ilang
panginabuhi.
25 Ug dihay usa ka adlaw sa

matag semana nga gigahin nga
sila magtigum sa ilang mga ka-
ugalingon sa pagtudlo sa mga
katawhan, ug sa apagsimba sa
Ginoo nga ilang Dios, ug usab,
ingon ka subsob kini nga mahi-
mo diha sa ilang katakus sa pag-
himo, sa pagtigum sa ilang mga
kaugalingon.

26 Ug ang mga pari dili mag-
salig diha sa mga katawhan
alang sa ilang panginabuhi;
apan sa ilang paghago sila mag-
dawat sa agrasya sa Dios, nga
sila unta magmalig-on diha sa
Espiritu, ingon nga nakaang-
kon og bkahibalo sa Dios, nga
sila unta makapanudlo uban sa
gahum ug sa pagtugot nga gi-
kan sa Dios.

27 Ug usab si Alma misugo
nga ang mga katawhan sa sim-
bahan kinahanglan mohatag sa
ilang kabtangan, amatag usa su-
mala niana diin siya aduna; kon
siya adunay labaw nga kabu-
hong siya kinahanglan nga mo-
hatag sa labaw nga kabuhong;
ug kaniya nga adunay diyutay
lamang, diyutay lamang ang gi-
kinahanglan; ug ngadto kaniya
nga wala kinahanglan pagaha-
tagan.

28 Ug sa ingon sila kinahang-
lan mohatag sa ilang kabtangan
sa ilang kaugalingon nga kabu-
but-on ug maayo nga mga ti-
nguha ngadto sa Dios, ug niadto
nga mga pari nga nagkinahang-

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

gk Panagbingkil.
b Mat. 6:22;

D&P 88:67–68.
c gk Panaghiusa.

22a Mosiah 5:5–7;
Moises 6:64–68.

23a Mosiah 13:16–19;
D&P 59:9–12.

24a Buh. 20:33–35;
Mosiah 27:3–5;

Alma 1:26.
25a gk Pagsimba.
26a gk Grasya.

b gk Kahibalo.
27a Buh. 2:44–45;

4 Ne. 1:3.
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lan, oo, ug ngadto sa matag ti-
mawa, hubo nga mga kalag.
29 Ug niini siya miingon ngad-

to kanila, ingon nga gisugo sa
Dios; ug sila anaglakaw nga ma-
tarung atubangan sa Dios, bnag-
hatag sa usag usa sa temporal ug
espirituhanon sumala sa ilang
panginahanglan ug mga tinguha.
30 Ug karon nahinabo nga ta-

nan niini nabuhat sa Mormon,
oo, diha sa mga tubig sa Mor-
mon, diha sa kakahoyan nga du-
ol sa atubig sa Mormon; oo, ang
dapit sa Mormon, ang mga ka-
tubigan sa Mormon, ang kalasa-
ngan sa Mormon, unsa katahum
sila ngadto sa mga mata kanila
kinsa diha miabut ngadto sa ka-
hibalo sa ilang Manunubos; oo,
ug unsa kabulahan sila, kay sila
moawit sa iyang pagdayeg sa
kahangturan.
31 Ug kini nga mga butang na-

buhat sa mga autlanan sa yuta,
nga sila unta dili moabut diha
sa kahibalo sa hari.
32 Apan tan-awa, nahinabo

nga ang hari, nakakaplag sa
mga kalihokan taliwala sa mga
katawhan, mipadala sa iyang
mga sulugoon sa pagpaniid ka-
nila. Busa sa adlaw nga sila nag-
katigum aron sa pagpamati sa
pulong sa Ginoo sila nakapla-
gan sa hari.
33 Ug karon ang hari miingon

nga si Alma mikutaw sa mga
katawhan sa pagsukol batok
kaniya; busa siya mipadala sa
iyang kasundalohan aron pag-
laglag kanila.

34 Ug nahinabo nga si Alma
ug ang mga katawhan sa Ginoo
agipahibalo sa pag-abut sa ka-
sundalohan sa hari; busa sila
midala sa ilang mga tolda ug
sa ilang mga banay ug mibiya
ngadto sa kamingawan.

35 Ug sila may gidaghanon
nga mga upat ka gatus ug ka-
lim-an ka mga kalag.

KAPITULO 19

Si Gideon mitinguha sa pagpatay
ni Hari Noah—Misulong ang mga
Lamanite sa yuta—Si Hari Noah
nag-antus sa kamatayon pinaagi sa
kalayo—Si Limhi nagmando ingon
nga usa ka tigbuhis nga monarki-
ya. Mga 145–121 b.c.

Ug nahinabo nga ang mga sun-
dalo sa hari mibalik, nga naka-
wang ang pagpangita sa mga
katawhan sa Ginoo.

2 Ug karon tan-awa, ang mga
kasundalohan sa hari diyutay
ra, ingon nga nakuhaan, ug di-
hay misugod nga usa ka pag-
kabahin taliwala sa nahibilin
sa mga katawhan.

3 Ug ang labaw ka diyutay
nga bahin misugod sa paglitok
og mga pagpanghulga batok sa
hari, ug dihay misugod nga usa
ka dako nga panagbingkil tali-
wala kanila.

4 Ug karon dihay usa ka tawo
taliwala kanila kansang ngalan
mao si Gideon, ug siya ingon
nga usa ka kusgan nga tawo ug
usa ka kaaway ngadto sa hari,

29a gk Lakaw, Lakaw
uban sa Dios.

b gk Kaayohan.
30a Mosiah 26:15.

31a Mosiah 18:4.
34a Mosiah 23:1.
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busa siya mihulbot sa iyang
espada, ug nanumpa diha sa
iyang kasuko nga siya gayud
mopatay sa hari.
5 Ug nahinabo nga siya nakig-

away uban sa hari; ug sa diha
nga ang hari nakakita nga siya
hapit na mabuntog, siya mila-
yas ug midagan ug misaka sa
atore nga duol sa templo.
6 Ug si Gideon migukod kani-

ya ug hapit na unta moabut di-
ha sa tore aron patyon ang hari,
ug ang hari mitan-aw sa iyang
palibut paingon ngadto sa yuta
sa Shemlon, ug tan-awa, ang ka-
sundalohan sa mga Lamanite
diha sa sulod sa mga utlanan sa
yuta.
7 Ug karon ang hari mising-

git tungod sa tumang kaguol sa
iyang kalag, nag-ingon: Gideon,
malooy ka kanako, kay ang mga
Lamanite hapit na mosulong ka-
nato, ug sila molaglag kanato;
oo, sila molaglag sa akong mga
katawhan.
8 Ug karon ang hari wala ka-

ayo mabalaka mahitungod sa
iyang mga katawhan sama sa
iyang kaugalingon nga kinabu-
hi; bisan pa niana, si Gideon
miluwas sa iyang kinabuhi.
9 Ug ang hari misugo sa mga

katawhan nga sila kinahanglan
molayas gikan sa mga Lama-
nite, ug siya sa iyang kaugali-
ngon nag-una kanila, ug sila mi-
layas paingon sa kamingawan,
uban ang ilang mga babaye ug
ang ilang mga anak.
10 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite migukod kanila, ug

sila nakaapas kanila, ug misu-
god sa pagpatay kanila.

11 Karon nahinabo nga ang ha-
ri misugo kanila nga ang tanan
nga mga lalaki kinahanglan mo-
biya sa ilang mga asawa ug sa
ilang mga anak, ug molayas gi-
kan sa mga Lamanite.

12 Karon dihay daghan nga dili
buot mobiya kanila, apan buot
nga magpabilin ug magpakama-
tay uban kanila. Ug ang uban
mibiya sa ilang mga asawa ug
sa ilang mga anak ug milayas.

13 Ug nahinabo nga kadto kin-
sa nagpabilin uban sa ilang mga
asawa ug sa ilang mga anak
misugo nga ang ilang maanyag
nga anak nga mga babaye mo-
barug ug mohangyo sa mga
Lamanite nga sila dili mopatay
kanila.

14 Ug nahinabo nga ang mga
Lamanite dihay kalooy kanila,
kay sila nalukmay uban sa ka-
anyag sa ilang mga babaye.

15 Busa ang mga Lamanite
miluwas sa ilang mga kinabuhi,
ug midala kanila nga bihag ug
midala kanila pagbalik ngadto
sa yuta sa Nephi, ug mitugot
ngadto kanila nga sila unta ma-
kapanag-iya sa yuta, sumala sa
mga kondisyon nga sila mo-
tugyan kang hari Noah ngadto
sa mga kamot sa mga Lama-
nite, ug motugyan sa ilang mga
kabtangan, gani katunga sa ta-
nan nga sila nanag-iya, katu-
nga sa ilang bulawan, ug sa
ilang pilak, ug sa tanan nila nga
mahalon nga mga butang, ug sa
ingon sila kinahanglan moba-

19 5a Mosiah 11:12.
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yad og buhis ngadto sa hari sa
mga Lamanite matag tuig.
16 Ug karon dihay usa sa anak

nga mga lalaki sa hari taliwa-
la niadto nga nabihag, kansang
ngalan mao si aLimhi.

17 Ug karon si Limhi mati-
nguhaon nga ang iyang ama-
han kinahanglan dili patyon;
bisan pa niana, si Limhi dili ku-
lang sa alamag sa mga kadau-
tan sa iyang amahan, siya sa
iyang kaugalingon ingon nga
usa ka makiangayon nga tawo.
18 Ug nahinabo nga si Gideon

mipadala og mga tawo ngadto
sa kamingawan sa hilum, aron
pagpangita sa hari ug kadto
nga uban kaniya. Ug nahinabo
nga sila nakasugat sa mga ka-
tawhan diha sa kamingawan,
tanan gawas sa hari ug sa iyang
mga pari.
19 Karon sila nanumpa diha

sa ilang mga kasingkasing nga
sila gayud mobalik ngadto sa
yuta sa Nephi, ug kon ang ilang
mga asawa ug ang ilang mga
anak gipamatay, ug usab kadto
nga nagpabilin uban kanila, nga
sila gayud, manimalos ug mag-
pakamatay uban kanila.
20 Ug ang hari misugo kanila

nga sila kinahanglan dili mo-
balik; ug sila nasuko sa hari, ug
naghimo nga siya kinahanglan
mag-antus, gani ngadto sa aka-
matayon pinaagi sa kalayo.
21 Ug sila hapit na unta maka-

dakop sa mga pari ug mopa-
hamtang kanila sa kamatayon,
ug sila milayas gikan kanila.

22 Ug nahinabo nga sila hapit
na unta mobalik ngadto sa yuta
sa Nephi, ug sila nakasugat sa
mga tawo ni Gideon. Ug ang
mga tawo ni Gideon misulti ka-
nila sa tanan nga nahitabo sa
ilang mga asawa ug sa ilang
mga anak; ug nga ang mga La-
manite nakatugot ngadto ka-
nila nga sila makapanag-iya sa
yuta pinaagi sa pagbayad og bu-
his ngadto sa mga Lamanite sa
katunga sa tanan nila nga gipa-
nag-iya.

23 Ug ang mga katawhan mi-
sulti sa mga tawo ni Gideon nga
sila nakapatay sa hari, ug ang
iyang mga pari milayas gikan
kanila palayo ngadto sa kami-
ngawan.

24 Ug nahinabo nga human
sila mitapos sa tulumanon, nga
sila mibalik ngadto sa yuta sa
Nephi, naglipay, tungod kay
ang ilang mga asawa ug ang
ilang mga anak wala pamatya;
ug sila misulti kang Gideon un-
sa ang ilang gibuhat ngadto sa
hari.

25 Ug nahinabo nga ang hari sa
mga Lamanite mihimo og usa
ka apanumpa ngadto kanila, nga
ang iyang mga katawhan kina-
hanglan dili mopatay kanila.

26 Ug usab si Limhi, ingon nga
anak nga lalaki sa hari, tungod
kay ang gingharian gitugyan
ngadto kaniya apinaagi sa mga
katawhan, mihimo og panumpa
ngadto sa hari sa mga Lamanite
nga ang iyang mga katawhan
kinahanglan mobayad og buhis

16a Mosiah 7:9.
20a Mosiah 17:13–19;

Alma 25:11.
25a Mosiah 21:3.

26a Mosiah 7:9.
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ngadto kaniya, bisan katunga sa
tanan nga sila nanag-iya.
27 Ug nahinabo nga si hari

Limhi misugod sa pagtukod sa
gingharian ug mipatunhay sa
kalinaw taliwala sa iyang mga
katawhan.
28 Ug ang hari sa mga Lama-

nite mibutang og mga magba-
lantay libut sa yuta, nga sila
makabantay sa mga katawhan
ni Limhi diha sa yuta, nga sila
unta dili mobiya ngadto sa ka-
mingawan; ug siya mibulig sa
mga magbalantay gikan sa mga
buhis diin siya makadawat gi-
kan sa mga Nephite.
29 Ug karon si hari Limhi naka-

baton og walay hunong nga ka-
linaw diha sa iyang gingharian
sulod sa duha ka mga tuig, nga
ang mga Lamanite wala mosa-
mok kanila ni mitinguha sa pag-
laglag kanila.

KAPITULO 20

Uban nga anak nga mga babaye sa
Lamanite gidagit sa mga pari ni
Noah—Ang mga Lamanite nag-
pasiugda og gubat diha ni Limhi
ug sa iyang mga katawhan—Ang
panon sa mga katawhan nga Lama-
nite gipapahawa ug gihupay. Mga
145–123 b.c.

Karon adunay usa ka dapit
didto sa Shemlon diin ang anak
nga mga babaye sa mga Lama-
nite nagkapundok sa ilang ka-
ugalingon aron mag-awit, ug
aron magsayaw, ug aron mag-
himo sa ilang mga kaugalingon
nga malipayon.

2 Ug nahinabo nga dihay usa ka
adlaw nga usa ka diyutay nga
gidaghanon kanila nagpundok
aron sa pag-awit ug pagsayaw.

3 Ug karon ang mga pari ni
hari Noah, ingon nga naulaw sa
pagbalik ngadto sa dakbayan sa
Nephi, oo, ug usab nangahadlok
nga ang mga katawhan mopa-
tay kanila, busa sila wala ma-
ngahas sa pagbalik ngadto sa
ilang mga asawa ug sa ilang
mga anak.

4 Ug nga nagpabilin sa kami-
ngawan, ug nga nakakaplag sa
anak nga mga babaye sa mga
Lamanite, sila nanghupo ug na-
niid kanila;

5 Ug samtang dihay diyutay
lamang kanila nga nagpundok
aron sa pagsayaw, sila migula
gikan sa ilang mga tagoanan nga
dapit ug midala kanila ngadto
sa kamingawan; oo, kawhaan
ug upat ka anak nga mga baba-
ye sa mga Lamanite sila midala
ngadto sa kamingawan.

6 Ug nahinabo nga sa diha nga
ang mga Lamanite nakakita nga
ang ilang anak nga mga babaye
nangawala, sila nasuko sa mga
katawhan ni Limhi, kay sila nag-
tuo nga kini mao ang mga ka-
tawhan ni Limhi.

7 Busa sila mipadala sa ilang
mga kasundalohan; oo, gani ang
hari sa iyang kaugalingon nag-
una sa iyang mga katawhan; ug
sila mitungas ngadto sa yuta sa
Nephi aron sa paglaglag sa mga
katawhan ni Limhi.

8 Ug karon si Limhi nakakita
kanila gikan sa tore, gani tanan
nila nga mga pagpangandam
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alang sa gubat siya nakakita; bu-
sa siya mipundok sa iyang mga
katawhan, ug naghupo nga nag-
hulat kanila diha sa mga kauma-
han ug diha sa mga kalasangan.
9 Ug nahinabo nga sa diha nga

ang mga Lamanite nakatungas
na, ang mga katawhan ni Limhi
misugod pagsulong diha kani-
la gikan sa ilang tagoanan nga
mga dapit, ug misugod sa pag-
pamatay kanila.
10 Ug nahinabo nga ang away

hilabihan kapintas, kay sila na-
kig-away sama sa mga leon nga
nagkuha sa ilang bihag.
11 Ug nahinabo nga ang mga

katawhan ni Limhi misugod sa
pag-abug sa mga Lamanite gi-
kan kanila; gani sila wala ma-
katunga sa gidaghanon ingon
sa mga Lamanite. Apan sila
anakig-away alang sa ilang mga
kinabuhi, ug alang sa ilang mga
asawa, ug alang sa ilang mga
anak; busa sila nanlimbasug sa
ilang mga kaugalingon ug sama
sa mga dragon sila nakig-away.
12 Ug nahinabo nga sila na-

kakita sa hari sa mga Lamanite
taliwala sa pundok sa ilang mga
patay; gani siya dili patay, ingon
nga samdan ug gibiyaan diha
sa yuta, hilabihan ka kusog ang
paglayas sa iyang mga kataw-
han.
13 Ug sila midala kaniya ug

mibugkos sa iyang mga samad,
ug midala kaniya sa atubangan
ni Limhi, ug miingon: Tan-awa,
ania ang hari sa mga Lamanite;
siya nga nakadawat og usa ka
samad natumba taliwala sa mga

patay, ug sila mibiya kaniya; ug
tan-awa, kami midala kaniya sa
imong atubangan; ug karon kita
mopatay kaniya.

14 Apan si Limhi miingon
ngadto kanila: Kamo dili mo-
patay kaniya, apan dad-a siya
dinhi nga ako mahimo nga ma-
kakita kaniya. Ug sila midala
kaniya. Ug si Limhi miingon
ngadto kaniya: Unsay hinung-
dan nga kamo mitungas aron
sa pakiggubat batok sa akong
mga katawhan? Tan-awa, ang
akong mga katawhan wala ma-
kalapas sa apanumpa nga ako
mihimo nganha kaninyo; busa,
ngano nga kinahanglan nga ka-
mo molapas sa panumpa diin
kamo mihimo ngadto sa akong
mga katawhan?

15 Ug karon ang hari miingon:
Ako nakalapas sa panumpa tu-
ngod kay ang imong mga ka-
tawhan midagit sa anak nga mga
babaye sa akong mga katawhan;
busa, sa akong kasuko ako mi-
sugo sa akong mga katawhan sa
pagtungas aron sa pakiggubat
batok sa imong mga katawhan.

16 Ug karon si Limhi wala
makadungog mahitungod niini
nga butang; busa siya miingon:
Ako mangita taliwala sa akong
mga katawhan ug si kinsa ang
nakabuhat niini nga butang ma-
himo nga mamatay. Busa siya
mihimo nga usa ka pagsiksik
pagabuhaton taliwala sa iyang
mga katawhan.

17 Karon sa diha nga si aGide-
on nakadungog niini nga mga
butang, siya ingon nga kapitan

20 11a Alma 43:45. 14a Mosiah 19:25–26. 17a Mosiah 19:4–8.
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sa hari, siya miduol ug miingon
ngadto sa hari: Ako naghangyo
kanimo pagpugong, ug ayaw
pagsiksik niini nga mga kataw-
han, ug ayaw himoa kini nga
butang nga ilang tulubagon.
18 Kay ikaw wala ba mahi-

numdom sa mga pari sa imong
amahan, kinsa kini nga mga
katawhan mitinguha sa pagpa-
tay? Ug sila wala ba sa kami-
ngawan? Ug dili ba sila mao
kinsa midagit sa anak nga mga
babaye sa mga Lamanite?
19 Ug karon, tan-awa, ug sul-

tihi ang hari niini nga mga bu-
tang, nga siya makahimo sa
pagsulti sa iyang mga kataw-
han nga sila mahimo nga ma-
hupay ngari kanato; kay tan-
awa sila nangandam na aron sa
pagsulong batok kanato; ug tan-
awa usab adunay diyutay la-
mang kanato.
20 Ug tan-awa, sila nagkaduol

uban sa daghan nga mga panon;
ug gawas kon ang hari mohu-
pay kanila ngari kanato kita ga-
yud mamatay.
21 Kay dili ba ang mga pulong

ni Abinadi anangatuman, diin
siya nanagna batok kanato —
ug ang tanan niini tungod kay
kita dili mopatalinghug ngadto
sa mga pulong sa Ginoo, ug
mobiya gikan sa atong mga ka-
dautan?
22 Ug karon himoon nato nga

mahupay ang hari, ug kita mo-
tuman sa panumpa diin kita
mihimo ngadto kaniya; kay ki-
ni maayo pa nga kita maulipon
kay sa niana nga mawad-an sa

atong mga kinabuhi; busa, hi-
moon nato ang pagpahunong sa
pagpaagas sa daghan kaayo nga
dugo.

23 Ug karon si Limhi misulti sa
hari sa tanan nga mga butang
mahitungod sa iyang amahan,
ug sa mga apari nga nakalayas
ngadto sa kamingawan, ug mi-
pasangil sa pagpanagit sa ilang
anak nga mga babaye ngadto
kanila.

24 Ug nahinabo nga ang hari
nahupay ngadto sa iyang mga
katawhan; ug siya miingon
ngadto kanila: Manglakaw kita
ngadto aron sa pagsugat sa
akong mga katawhan, nga wa-
lay mga hinagiban; ug ako
manumpa nganha kaninyo
uban ang usa ka panumpa nga
ang akong mga katawhan dili
mopatay sa imong mga kataw-
han.

25 Ug nahinabo nga sila misu-
nod sa hari, ug milakaw ngad-
to nga walay mga hinagiban
aron sa pagsugat sa mga Lama-
nite. Ug nahinabo nga sila nag-
kasugat sa mga Lamanite; ug
ang hari sa mga Lamanite mi-
yukbo sa iyang kaugalingon sa
atubangan kanila, ug nagpaki-
looy alang sa mga katawhan ni
Limhi.

26 Ug sa diha nga ang mga La-
manite nakakita sa mga kataw-
han ni Limhi, nga sila walay
mga hinagiban, sila analooy ka-
nila ug nahupay ngadto kanila,
ug mibalik uban sa ilang hari
diha sa kalinaw ngadto sa ilang
kaugalingon nga yuta.

21a Mosiah 12:1–8. 23a Mosiah 19:21, 23. 26a gk Kapuangod.
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KAPITULO 21

Ang mga katawhan ni Limhi gi-
hampak ug gibuntog sa mga La-
manite — Ang mga katawhan ni
Limhi misugat ni Ammon ug na-
kabig—Sila misulti kang Ammon
sa kawhaan ug upat ka mga palid
sa Jaredite. Mga 122–121 b.c.

Ug nahinabo nga si Limhi ug
ang iyang mga katawhan mi-
balik ngadto sa dakbayan sa
Nephi, ug misugod sa pagpu-
yo pag-usab sa kalinaw diha sa
yuta.
2 Ug nahinabo nga human sa

daghan nga mga adlaw ang mga
Lamanite misugod na usab sa
pagkakutaw diha sa kasuko ba-
tok sa mga Nephite, ug sila mi-
sugod sa pag-adto didto sa mga
utlanan sa yuta nga naglibut.
3 Karon sila wala mangahas sa

pagpatay kanila, tungod sa pa-
numpa diin ang ilang hari mi-
himo ngadto kang Limhi; apan
sila misagpa kanila sa ilang mga
aaping, ug migamit sa ilang ga-
hum ibabaw kanila; ug misugod
pagtungtong ug bmabug-at nga
palas-anon diha sa ilang mga
buko-buko, ug miabug kanila
sama nga sila mohimo ngadto
sa usa ka amang nga asno—
4 Oo, tanan niini nahimo nga

ang pulong sa Ginoo unta ma-
tuman.
5 Ug karon ang mga kasakit sa

mga Nephite hilabihan ka bug-
at, ug walay paagi nga sila ma-
luwas sa ilang mga kaugalingon
gikan sa ilang mga kamot, kay

ang mga Lamanite miliyok ka-
nila sa matag bahin.

6 Ug nahinabo nga ang mga
katawhan misugod sa pagba-
gulbol uban sa hari tungod sa
ilang mga kasakit; ug sila mi-
sugod sa pagtinguha sa pakig-
batok kanila diha sa away. Ug
sila misakit sa hari sa hilabihan
uban sa ilang mga pagsupak;
busa siya mitugot ngadto kanila
nga sila kinahanglan mobuhat
sumala sa ilang mga tinguha.

7 Ug sila mipundok sa ilang
mga kaugalingon pag-usab, ug
misul-ob sa ilang taming, ug mi-
adto ngadto batok sa mga La-
manite aron sa pag-abug kanila
gikan sa ilang yuta.

8 Ug nahinabo nga ang mga
Lamanite mibuntog kanila, ug
miabug kanila pagbalik, ug mi-
patay sa daghan kanila.

9 Ug karon dihay dako nga
apagbangutan ug pagbakho ta-
liwala sa mga katawhan ni
Limhi, ang biyuda nagbangu-
tan alang sa iyang bana, ang
anak nga lalaki ug ang anak
nga babaye nagbangutan alang
sa ilang amahan, ug ang igsoon
nga mga lalaki alang sa ilang
igsoon nga mga lalaki.

10 Karon dihay daghan kaayo
nga mga biyuda diha sa yuta,
ug sila misinggit sa makusog
matag adlaw, kay ang dako nga
kahadlok ngadto sa mga Lama-
nite midangat diha kanila.

11 Ug nahinabo nga ang kanu-
nay nila nga pagsinggit miku-
taw sa nahibilin nga mga kataw-
han ni Limhi ngadto sa pagka-

21 3a Mosiah 12:2. b Mosiah 12:5. 9a Mosiah 12:4.
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suko batok sa mga Lamanite; ug
sila miadto pagbalik aron ma-
kig-away, apan sila giabug pag-
balik, ug nag-antus sa dako nga
kapildihan.
12 Oo, sila mibalik pag-usab

gani sa ikatulo nga higayon, ug
nag-antus sa sama nga paagi;
ug kadto nga wala mamatay mi-
pauli pag-usab ngadto sa dak-
bayan sa Nephi.
13 Ug sila nagpaubos sa ilang

mga kaugalingon gani ngadto
sa abug, mitugyan sa ilang mga
kaugalingon ngadto sa yugo sa
pagkaulipon, mitugyan sa ilang
mga kaugalingon aron buna-
lan, ug aron abugon ngadto ug
nganhi, ug pasagubangon, su-
mala sa mga tinguha sa ilang
mga kaaway.
14 Ug sila amipaubos sa ilang

mga kaugalingon gani ngadto
sa mga kinahiladman sa pagka-
mapainubsanon; ug sila nanga-
muyo sa hilabihan ngadto sa
Dios; oo, gani sa tanan nga ad-
law sila nangamuyo ngadto sa
ilang Dios nga siya moluwas ka-
nila gikan sa ilang mga kasakit.
15 Ug karon ang Ginoo adugay

mitubag sa ilang pangamuyo
tungod sa ilang mga kadautan;
bisan pa niana ang Ginoo mitu-
bag sa ilang mga pangamuyo,
ug misugod sa pagpahumok sa
mga kasingkasing sa mga La-
manite nga sila misugod sa pag-
pagaan sa ilang mga palas-anon;
apan ang Ginoo wala makakita
nga angay ang pagluwas kani-
la gikan sa pagkaulipon.

16 Ug nahinabo nga sila misu-
god sa pag-uswag sa hinay-
hinay diha sa yuta, ug misugod
sa pagpasanay sa lugas sa labaw
ka daghan, ug mga panon, ug
mga kahayopan, nga sila wala
na mag-antus sa kagutom.

17 Karon dihay daghan kaayo
nga mga babaye, labaw pa kay
sa mga lalaki; busa si hari Lim-
hi misugo nga matag lalaki ki-
nahanglan amohatag ngadto sa
panginabuhi sa mga bbiyuda
ug sa ilang mga anak, nga sila
dili mamatay sa gutom; ug kini
sila mihimo tungod sa ka dag-
han sa gidaghanon nga gipa-
matay.

18 Karon ang mga katawhan
ni Limhi nagtinguha sa paghi-
usa kutob sa mahimo, ug nag-
bantay sa ilang lugas ug mga
panon;

19 Ug ang hari sa iyang kau-
galingon wala na mosalig sa
iyang mga tawo diha sa gawas
sa mga paril sa dakbayan, ga-
was kon siya modala sa iyang
mga magbalantay uban kaniya,
nahadlok nga siya basin pa nga
sa unsa nga mga paagi mahu-
log ngadto sa mga kamot sa
mga Lamanite.

20 Ug siya misugo nga ang
iyang mga katawhan kinahang-
lan mobantay libut sa yuta, nga
sa unsa nga paagi sila unta ma-
kadakop niadto nga mga pari
nga milayas ngadto sa kaminga-
wan, kinsa midagit sa aanak nga
mga babaye sa mga Lamanite,
ug nga mao ang hinungdan sa

14a Mosiah 29:20.
gk Mapainubsanon,
Pagkamapainubsanon.

15a Prov. 15:29;
Mosiah 11:23–25;
D&P 101:7–9.

17a Mosiah 4:16, 26.
b gk Biyuda.

20a Mosiah 20:5.
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ingon ka dako nga kalaglagan
nga midangat diha kanila.
21 Kay sila mga matinguhaon

sa pagdakop kanila nga sila un-
ta mosilot kanila; kay sila mia-
but ngadto sa yuta sa Nephi sa
gabii, ug midala sa ilang lugas
ug daghan sa ilang bililhon nga
mga butang; busa sila naghupo
nga naghulat kanila.
22 Ug nahinabo nga wala nay

kasamok tali sa mga Lamanite
ug sa mga katawhan ni Limhi,
gani hangtud sa panahon nga si
aAmmon ug ang iyang mga ka-
igsoonan miabut diha sa yuta.
23 Ug ang hari nga diha sa ga-

was sa mga ganghaan sa dakba-
yan uban sa iyang magbalantay,
nakakita kang Ammon ug sa
iyang mga kaigsoonan; ug nag-
tuo kanila nga mga pari ni Noah
busa siya misugo nga kinahang-
lan dakpon sila, ug gapuson, ug
ibalhug ngadto sa abilanggoan.
Ug kon sila mga pari pa ni Noah
siya mohimo nga sila gayud pa-
hamtangan og kamatayon.
24 Apan sa diha nga siya nasa-

yud nga sila dili mao, apan nga
sila iyang mga kaigsoonan, ug
nagagikan sa yuta sa Zarahem-
la, siya napuno uban sa hila-
bihan ka dako nga hingpit nga
kalipay.
25 Karon si hari Limhi mipa-

dala, sa wala pa ang pag-abut
ni Ammon, og usa ka adiyutay
nga gidaghanon sa mga tawo
aron sa bpagpangita sa yuta sa
Zarahemla; apan sila wala ma-

katultol niini, ug sila nangasa-
ag sa kamingawan.

26 Bisan pa niana, sila nakakita
og usa ka yuta nga napuy-an;
oo, usa ka yuta nga natabunan
uban sa uga nga mga abukog;
oo, usa ka yuta nga napuy-an
ug nalaglag; ug sila, nagdahum
niini nga mao ang yuta sa Zara-
hemla, mibalik ngadto sa yu-
ta sa Nephi, ingon nga miabut
diha sa mga utlanan sa yuta
sa dili pa daghan ang mga ad-
law sa wala pa ang pag-abut ni
Ammon.

27 Ug sila midala og usa ka ta-
laan uban kanila, gani usa ka ta-
laan sa mga katawhan kansang
mga bukog sila nakakaplag; ug
kini gikulit diha sa mga palid
nga oro.

28 Ug karon si Limhi napuno
na usab sa kalipay sa pagkasa-
yud gikan sa ba-ba ni Ammon
nga si hari Mosiah adunay usa
ka agasa gikan sa Dios, diin siya
makahubad sa ingon nga mga
kinulit; oo, ug si Ammon usab
nalipay.

29 Apan si Ammon ug ang
iyang mga kaigsoonan napuno
uban sa kasubo tungod kay dag-
han kaayo sa ilang mga kaigso-
onan ang napatay;

30 Ug usab nga si hari Noah
ug ang iyang mga pari mao ang
nakahimo sa mga katawhan sa
pagbuhat og daghan nga mga
sala ug mga kadautan batok sa
Dios; ug sila usab nagbangutan
tungod sa akamatayon ni Abina-

22a Mosiah 7:6–13.
23a Hel. 5:21.
25a Mosiah 8:7.

b Mosiah 7:14.
26a Mosiah 8:8.
28a Omni 1:20–22;

Mosiah 28:11–16.
30a Mosiah 17:12–20.
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di; ug usab tungod sa bpagbiya
ni Alma ug sa mga katawhan
nga mikuyog uban kaniya, kin-
sa mitukod og usa ka simbahan
sa Dios pinaagi sa kusog ug ga-
hum sa Dios, ug sa hugot nga
pagtuo diha sa mga pulong diin
gipamulong ni Abinadi.
31 Oo, siya nagbangutan sa

ilang pagbiya, kay sila wala ma-
sayud diin sila milayas. Karon
sila malipayon unta nga makig-
kuyog uban kanila, kay sila sa
ilang mga kaugalingon nakasu-
lod ngadto sa usa ka pakigsaad
uban sa Dios aron pag-alagad
kaniya ug paghupot sa iyang
mga sugo.
32 Ug karon sukad sa pag-abut

ni Ammon, si hari Limhi naka-
sulod usab ngadto sa usa ka pa-
kigsaad uban sa Dios, ug usab
daghan sa iyang mga katawhan,
sa pag-alagad kaniya ug sa pag-
hupot sa iyang mga sugo.
33 Ug nahinabo nga si hari

Limhi ug daghan sa iyang mga
katawhan mga matinguhaon
nga magpabunyag; apan walay
usa diha sa yuta nga adunay
apagtugot gikan sa Dios. Ug si
Ammon midumili sa pagbuhat
niini nga butang, naghunahuna
sa iyang kaugalingon nga dili
takus nga sulugoon.
34 Busa sila wala niana nga pa-

nahon makatukod sa ilang mga
kaugalingon ngadto sa usa ka
simbahan, nagsalig diha sa Es-
piritu sa Ginoo. Karon sila mga
matinguhaon nga mahimo ga-
ni ingon ni Alma ug sa iyang
mga kaigsoonan, kinsa milayas
ngadto sa kamingawan.

35 Sila mga matinguhaon nga
mabunyagan ingon nga usa
ka saksi ug usa ka pagpama-
tuod nga sila andam sa pag-
alagad sa Dios uban sa tibuok
nila nga mga kasingkasing;
bisan pa niana sila milangan
sa panahon; ug ang asoy sa
ilang bunyag aihatag sa lain
nga bahin.

36 Ug karon ang tanan nga pa-
ningkamot ni Ammon ug sa
iyang mga katawhan, ug ni hari
Limhi ug sa iyang mga kataw-
han, mao ang pagluwas sa ilang
kaugalingon gikan sa mga ka-
mot sa mga Lamanite ug gikan
sa pagkaulipon.

KAPITULO 22

Mga laraw gihimo alang sa pagla-
yas sa mga katawhan gikan sa pag-
kaulipon sa mga Lamanite—Ang
mga Lamanite gihubog—Ang mga
katawhan milayas, mibalik ngadto
sa Zarahemla ug nahimo nga ala-
gad ngadto ni Hari Mosiah. Mga
121–120 b.c.

Ug karon nahinabo nga si Am-
mon ug si hari Limhi misugod
sa pakigsabut uban sa mga ka-
tawhan unsaon nila pagluwas
ang ilang mga kaugalingon gi-
kan sa pagkaulipon; ug sila mi-
sugo nga ang tanan nga mga
katawhan kinahanglan magka-
pundok sa ilang kaugalingon;
ug kini sila mibuhat nga sila
unta makaangkon sa tingog sa
mga katawhan mahitungod ni-
ini nga butang.

30b Mosiah 18:34–35. 33a gk Pagtugot. 35a Mosiah 25:17–18.
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2 Ug nahinabo nga sila wala
makakita og paagi aron paglu-
was sa ilang mga kaugalingon
gikan sa pagkaulipon, gawas ki-
ni sa pagdala sa ilang mga baba-
ye ug mga anak, ug sa ilang mga
panon, ug sa ilang mga kahayo-
pan ug sa ilang mga tolda, ug
mobiya ngadto sa kamingawan;
kay ang mga Lamanite ingon
nga hilabihan ka daghan, kini
dili mahitabo sa mga katawhan
ni Limhi sa pakigbingkil uban
kanila, naghunahuna sa paglu-
was sa ilang mga kaugalingon
gikan sa ilang pagkaulipon pi-
naagi sa espada.
3 Karon nahinabo nga si Gide-

on miduol ug mibarug atuba-
ngan sa hari, ug miingon ngad-
to kaniya: Karon O hari, ikaw
sukad karon mipatalinghug sa
akong mga pulong sa daghan
nga mga higayon sa diha nga
kita nakigbingkil uban sa atong
mga kaigsoonan, ang mga La-
manite.
4 Ug karon O hari, kon ikaw

wala makakita kanako ingon
nga dili mapuslanon nga sulu-
goon, o kon ikaw sukad karon
maminaw sa akong mga pulong
bisan sa unsa nga paagi, ug sila
nakaalagad nganha kanimo, bi-
san pa ako nagtinguha nga ikaw
maminaw sa akong mga pulong
niini nga panahon, ug ako mahi-
mo nga imong sulugoon ug mo-
luwas niini nga mga katawhan
gikan sa pagkaulipon.
5 Ug ang hari mitugot ngadto

kaniya nga siya unta makapa-
mulong. Ug si Gideon miingon
ngadto kaniya:

6 Tan-awa ang agianan sa
luyo, lahus sa paril sa luyo, sa
luyo nga dapit sa dakbayan.
Ang mga Lamanite, o ang mga
magbalantay sa mga Lamanite,
magabii mahubog; busa kita
magpadala og usa ka pahibalo
taliwala sa tanan niini nga mga
katawhan nga sila mopundok
sa ilang mga panon ug mga ka-
hayopan, nga sila mahimo nga
moabug kanila ngadto sa kami-
ngawan sa gabii.

7 Ug ako moadto sumala sa
imong sugo ug mobayad sa ka-
tapusan nga buhis sa bino ngad-
to sa mga Lamanite, ug sila ma-
hubog; ug kita moagi pinaagi
sa tago nga agianan diha sa wa-
lá nga dapit sa ilang kampo sa
panahon nga sila mahubog ug
matulog.

8 Sa ingon kita mobiya uban sa
atong mga babaye ug sa atong
mga anak, sa atong mga panon,
ug sa atong mga kahayopan
ngadto sa kamingawan; ug kita
mopanaw libut sa yuta sa Shi-
lom.

9 Ug nahinabo nga ang hari mi-
patalinghug ngadto sa mga pu-
long ni Gideon.

10 Ug si hari Limhi misugo nga
ang iyang mga katawhan kina-
hanglan mopundok sa ilang
mga kahayopan; ug siya mipa-
dala sa buhis sa bino ngadto sa
mga Lamanite; ug siya usab mi-
padala og dugang pa nga bino,
agi og usa ka gasa ngadto kani-
la; ug sila miinom sa bino nga
gipadala ni hari Limhi ngadto
kanila.

11 Ug nahinabo nga ang mga
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katawhan ni hari Limhi mibiya
pagkagabii ngadto sa kaminga-
wan uban sa ilang mga panon
ug sa ilang mga kahayopan, ug
sila milibut sa yuta sa Shilom
didto sa kamingawan, ug mili-
ko sa ilang agianan ngadto sa
yuta sa Zarahemla, ingon nga
gipangulohan ni Ammon ug sa
iyang mga kaigsoonan.
12 Ug sila midala sa tanan nila

nga mga bulawan, ug mga pi-
lak, ug sa ilang bililhon nga mga
butang, diin sila mahimo nga
makadala, ug usab sa ilang mga
kasangkapan uban kanila, ngad-
to sa kamingawan; ug sila mipa-
dayon sa ilang panaw.
13 Ug human sa pipila ka mga

adlaw diha sa kamingawan sila
miabut sa yuta sa Zarahemla,
ug miipon sa mga katawhan ni
Mosiah, ug nahimo nga iyang
mga alagad.
14 Ug nahinabo nga si Mosiah

midawat kanila uban sa hing-
pit nga kalipay; ug siya usab
midawat sa ilang mga atalaan,
ug usab sa mga btalaan diin na-
kit-an pinaagi sa mga katawhan
ni Limhi.
15 Ug karon nahinabo nga sa

diha nga ang mga Lamanite na-
kakita nga ang mga katawhan ni
Limhi mibiya sa yuta sa gabii,
nga sila mipadala og usa ka ka-
sundalohan ngadto sa kaminga-
wan aron sa paggukod kanila;
16 Ug human sila migukod

kanila sa duha ka mga adlaw,
sila dili na makasunod sa ilang
mga agi; busa sila nangasaag sa
kamingawan.

Usa ka asoy ni Alma ug sa mga
katawhan sa Ginoo, kinsa gia-
bug ngadto sa kamingawan sa
mga katawhan ni Hari Noah.

Naglangkob sa mga
kapitulo 23 ug 24.

KAPITULO 23

Si Alma midumili nga himoon og
hari — Mialagad siya ingon nga
usa ka halangdon nga pari—Ang
Ginoo nagpanton sa iyang mga
katawhan, ug ang mga Lamanite
mibuntog sa yuta sa Helam—Si
Amulon, pangulo sa mga dautan
nga pari ni Hari Noah, nagmando
ubos ngadto sa hari sa Lamanite.
Mga 145–121 b.c.

Karon si Alma, nga gipasidan-
an sa Ginoo nga ang mga kasun-
dalohan ni hari Noah mosulong
nganha kanila, ug nga gipahiba-
lo sa iyang mga katawhan, bu-
sa sila mipundok sa ilang mga
panon, ug midala sa ilang mga
lugas, ug mibiya ngadto sa ka-
mingawan sa wala pa ang mga
kasundalohan ni hari Noah.

2 Ug ang Ginoo milig-on kani-
la, nga ang mga katawhan ni
hari Noah dili makaapas kanila
aron makalaglag kanila.

3 Ug sila milayas sa walo ka
mga adlaw ngadto sa kaminga-
wan.

4 Ug sila miabut sa usa ka yuta,
oo, gani usa ka maanindot kaa-
yo ug makapahimuot nga yuta,
usa ka yuta nga adunay dalisay
nga tubig.

22 14a Mosiah 8:5. b Mosiah 8:9.
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5 Ug sila mitukod sa ilang mga
tolda, ug misugod sa pagtikad
sa yuta, ug misugod sa pagtu-
kod og mga gambalay; oo, sila
kugihan, ug naghago sa hilabi-
han.
6 Ug ang mga katawhan mati-

nguhaon nga si Alma kinahang-
lan mahimo nga ilang hari, kay
siya hinigugma sa iyang mga
katawhan.
7 Apan siya miingon ngadto

kanila: Tan-awa, kini dili angay
nga kita adunay usa ka hari; kay
sa ingon miingon ang Ginoo:
Kamo adili motamud sa usa ka
tawo nga labaw sa uban, o ang
usa ka tawo dili mohunahuna
sa iyang kaugalingon nga labaw
sa uban; busa Ako moingon
nganha kaninyo nga kamo dili
kinahanglan nga adunay usa
ka hari.
8 Bisan pa niana, kon kini ma-

himo nga kamo sa kanunay ma-
kabaton og makiangayon nga
mga tawo aron mahimo ninyo
nga mga hari kini maayo alang
kaninyo nga adunay usa ka hari.
9 Apan hinumdumi ang aka-

dautan ni hari Noah ug sa iyang
mga pari; ug ako sa akong kau-
galingon bnabitik sa laang, ug
mibuhat sa daghan nga mga bu-
tang diin mga salawayon diha
sa panan-aw sa Ginoo, diin na-
kapahimo kanako sa hilabihan
nga paghinulsol;
10 Bisan pa niana, human sa

daghan nga akalisdanan, ang Gi-
noo namati sa akong mga pa-

ngamuyo, ug mitubag sa akong
mga pag-ampo, ug naghimo ka-
nako nga himan sa iyang mga
kamot sa pagdala sa daghan
bkaayo kaninyo ngadto sa usa ka
kahibalo sa iyang kamatuoran.

11 Bisan pa niana, niini ako dili
mohimaya, kay ako dili takus
sa paghimaya sa akong kauga-
lingon.

12 Ug karon ako moingon
nganha kaninyo, kamo gidaug-
daug ni hari Noah, ug naulipon
ngadto kaniya ug sa iyang mga
pari, ug nadala ngadto sa kada-
utan pinaagi kanila; busa kamo
nagapos sa mga agapos sa ka-
dautan.

13 Ug karon ingon og kamo
giluwas pinaagi sa gahum sa
Dios gikan niini nga mga ga-
pos; oo, bisan gikan sa mga ka-
mot ni hari Noah ug sa iyang
mga katawhan, ug usab gikan
sa mga gapos sa kadautan, gani
ako nagtinguha nga kamo ki-
nahanglan mobarug nga ama-
lig-on diha sa bkalingkawasan
diin kamo nahimo nga gawas-
non, ug nga cdili kamo mosalig
sa tawo aron mahimo nga usa
ka hari ibabaw kaninyo.

14 Ug usab ayaw pagsalig ni
bisan kinsa nga mahimo nga in-
yong amagtutudlo ni inyong
mag-alagad, gawas kon siya usa
ka tawo sa Dios, naglakaw diha
sa iyang mga pamaagi ug nag-
hupot sa iyang mga sugo.

15 Sa ingon si Alma mitudlo sa
iyang mga katawhan, nga ma-

23 7a Mosiah 27:3–5.
9a Prov. 16:12;

Mosiah 11:1–15.
b Mosiah 17:1–4.

10a D&P 58:4.
b Mosiah 18:35.

12a 2 Ne. 28:19–22.
13a Gal. 5:1.

b gk Kalingkawasan.
c Mosiah 29:13.

14a Mosiah 18:18–22.
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tag tawo kinahanglan amahi-
gugma sa iyang isigkatawo
ingon sa iyang kaugalingon, nga
kinahanglan walay bpanagbing-
kil taliwala kanila.
16 Ug karon, si Alma mao ang

ilang ahalangdon nga pari, siya
ingon nga magtutukod sa ilang
simbahan.
17 Ug nahinabo nga walay usa

nga nakadawat og apagtugot
aron sa pagsangyaw o sa pag-
tudlo gawas kini pinaagi kani-
ya gikan sa Dios. Busa siya mi-
pahinungod sa tanan nila nga
mga pari ug sa tanan nila nga
mga magtutudlo; ug walay usa
nga gipahinungod gawas kon
sila mga makiangayon nga mga
tawo.
18 Busa sila mibantay ibabaw

sa ilang mga katawhan, ug anag-
amuma kanila sa mga butang
kabahin sa pagkamatarung.
19 Ug nahinabo nga sila misu-

god sa pag-uswag sa hilabihan
diha sa yuta; ug sila mitawag
sa yuta og Helam.
20 Ug nahinabo nga sila mi-

daghan ug miuswag sa hilabi-
han diha sa yuta sa Helam; ug
sila mitukod og usa ka dakba-
yan, diin sila mitawag og dak-
bayan sa Helam.
21 Bisan pa niana ang Ginoo

nakakita nga angay ang apag-
panton sa iyang mga kataw-
han; oo, siya misulay sa ilang
bpailub ug sa ilang hugot nga
pagtuo.

22 Bisan pa niana—kinsa kad-
to nga nagbutang sa iyang apag-
salig diha kaniya ang mao bpa-
gabayawon sa katapusan nga
adlaw. Oo, ug sa ingon kini mao
uban niini nga mga katawhan.

23 Kay tan-awa, ako mopakita
nganha kaninyo nga sila gidala
sa pagkaulipon, ug walay usa
nga makaluwas kanila apan ang
Ginoo nga ilang Dios, oo, gani
ang Dios ni Abraham ug ni Isa-
ac ug ni Jacob.

24 Ug nahinabo nga siya milu-
was kanila, ug siya mipakita sa
iyang dakong gahum ngadto
kanila, ug dako ang ilang mga
kalipay.

25 Kay tan-awa, nahinabo nga
samtang sila diha sa yuta sa He-
lam, oo, sa dakbayan sa Helam,
samtang nagtikad libut sa yuta,
tan-awa ang mga kasundalohan
sa mga Lamanite diha sa mga
utlanan sa yuta.

26 Karon nahinabo nga ang
mga kaigsoonan ni Alma mila-
yas gikan sa ilang mga umahan,
ug mipundok sa ilang mga ka-
ugalingon diha sa dakbayan sa
Helam; ug sila nangahadlok
pag-ayo tungod sa pagpakita sa
mga Lamanite.

27 Apan si Alma miduol ug mi-
barug taliwala kanila, ug nag-
awhag kanila nga sila kinahang-
lan dili mahadlok, apan nga si-
la mohinumdom sa Ginoo nga
ilang Dios ug siya moluwas ka-
nila.

15a gk Gugma.
b 3 Ne. 11:28–29.

16a Mosiah 26:7.
17a gk Pagkapari;

Pagtugot.
18a 1 Tim. 4:6.
21a Hel. 12:3; D&P 98:21.

gk Pagpanton,

Panton.
b gk Pailub.

22a gk Pagsalig.
b 1 Ne. 13:37.
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28 Busa sila mihupay sa ilang
mga kahadlok, ug misugod sa
pagpangamuyo ngadto sa Gi-
noo nga siya mohumok sa mga
kasingkasing sa mga Lamanite,
nga sila unta moluwas kanila,
ug sa ilang mga asawa, ug sa
ilang mga anak.
29 Ug nahinabo nga ang Gi-

noo mihumok sa mga kasing-
kasing sa mga Lamanite. Ug si
Alma ug ang iyang mga kaig-
soonan miduol ug mitugyan sa
ilang mga kaugalingon ngadto
sa ilang mga kamot; ug ang mga
Lamanite nanag-iya sa yuta sa
Helam.
30 Karon ang mga kasundalo-

han sa mga Lamanite, nga mi-
sunod sa mga katawhan ni hari
Limhi, nangasaag sa kaminga-
wan sulod sa daghan nga mga
adlaw.
31 Ug tan-awa, sila nakakita

niadto nga mga pari ni hari No-
ah, sa usa ka dapit nga sila mita-
wag og Amulon; ug sila misu-
god sa pagpanag-iya sa yuta sa
Amulon ug misugod pagtikad
sa yuta.
32 Karon ang ngalan sa pa-

ngulo niadto nga mga pari mao
si Amulon.
33 Ug nahinabo nga si Amulon

nagpakilooy sa mga Lamanite;
ug siya usab mipadala sa ilang
mga asawa, kinsa aanak nga
mga babaye sa mga Lamanite,
aron pagpakilooy sa ilang mga
kaigsoonan, nga sila kinahang-
lan dili mopatay sa ilang mga
bana.
34 Ug ang mga Lamanite ana-

looy ni Amulon ug sa iyang
mga kaigsoonan, ug wala mo-
patay kanila, tungod sa ilang
mga asawa.

35 Ug si Amulon ug ang iyang
mga kaigsoonan mitipon sa mga
Lamanite, ug sila mipanaw diha
sa kamingawan sa pagpangita
sa yuta sa Nephi sa diha nga sila
nakakaplag sa yuta sa Helam,
nga gipanag-iya ni Alma ug sa
iyang mga kaigsoonan.

36 Nahinabo nga ang mga
Lamanite misaad ngadto kang
Alma ug sa iyang mga kaigsoo-
nan, nga kon sila motudlo kani-
la sa agianan paingon ngadto sa
yuta sa Nephi nga sila motug-
yan ngadto kanila sa ilang kina-
buhi ug sa ilang kalingkawasan.

37 Apan human si Alma ma-
kapakita ngadto kanila sa agia-
nan paingon sa yuta sa Nephi
ang mga Lamanite wala mo-
tuman sa ilang saad; apan sila
mibutang og mga amagbalan-
tay libut sa yuta sa Helam, iba-
baw kang Alma ug sa iyang
mga kaigsoonan.

38 Ug ang nahibilin kanila mi-
adto sa yuta sa Nephi; ug usa
ka bahin kanila mibalik ngadto
sa yuta sa Helam, ug usab mida-
la uban kanila sa mga asawa ug
sa mga anak sa mga magbalan-
tay kinsa nahibilin diha sa yuta.

39 Ug ang hari sa mga Lama-
nite mitugot ngadto kang Amu-
lon nga siya kinahanglan mahi-
mo nga hari ug usa ka magma-
mando ibabaw sa iyang mga
katawhan, kinsa tua sa yuta sa
Helam; bisan pa niana siya wa-

33a Mosiah 20:3–5. 34a gk Kapuangod. 37a Mosiah 24:8–15.
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lay gahum sa pagbuhat sa bisan
unsa nga supak sa kabubut-on
sa hari sa mga Lamanite.

KAPITULO 24

Si Amulon migukod ni Alma ug
sa iyang mga katawhan—Sila pa-
hamtangan sa kamatayon kon sila
mag-ampo — Ang Ginoo mihimo
nga ang ilang mga alantuson
ingon og gaan—Siya miluwas ka-
nila gikan sa pagkaulipon, ug sila
mibalik ngadto sa Zarahemla. Mga
145–120 b.c.

Ug nahinabo nga si Amulon
nakapahimuot sa hari sa mga
Lamanite; busa, ang hari sa
mga Lamanite mitugot ngadto
kaniya ug sa iyang mga kaigso-
onan nga sila kinahanglan itud-
lo nga mga magtutudlo ibabaw
sa iyang mga katawhan, oo, bi-
san ibabaw sa mga katawhan
kinsa tua sa yuta sa Shemlon, ug
sa yuta sa Shilom, ug sa yuta sa
Amulon.
2 Kay ang mga Lamanite na-

kapanag-iya na sa tanan niini
nga mga yuta; busa, ang hari sa
mga Lamanite mitudlo og mga
hari ibabaw sa tanan niini nga
mga yuta.
3 Ug karon ang ngalan sa hari

sa mga Lamanite mao si Laman,
nga gitawag sunod sa ngalan
sa iyang amahan; ug busa siya
gitawag og hari Laman. Ug siya
mao ang hari ibabaw sa daghan
nga mga katawhan.
4 Ug siya mitudlo og mga

magtutudlo sa mga kaigsoonan

ni Amulon sa matag yuta nga
gipanag-iya sa iyang mga ka-
tawhan; ug sa ingon ang pinu-
longan sa Nephi gisugdan sa
pagpanudlo taliwala sa tanan
nga mga katawhan sa mga La-
manite.

5 Ug sila mga katawhan nga
mahigalaon sa usag usa; bisan
pa niana sila wala makaila sa
Dios; ni ang mga kaigsoonan ni
Amulon mitudlo kanila sa bi-
san unsa mahitungod sa Ginoo
nga ilang Dios, ni ang balaod ni
Moises; ni sila mitudlo kanila
sa mga pulong ni Abinadi;

6 Apan sila mitudlo kanila nga
sila kinahanglan maghupot sa
ilang talaan, ug nga sila mahimo
nga mosulat sa usag usa.

7 Ug sa ingon ang mga Lama-
nite misugod sa paglambo diha
sa mga katigayunan, ug misu-
god sa pagpatigayon sa usag
usa ug miuswag kini og dako,
ug misugod sa pagkamalipu-
ton ug malinglahon nga mga ka-
tawhan, ingon sa kaalam sa ka-
libutan, oo, usa ka malinglahon
kaayo nga mga katawhan, na-
himuot diha sa tanan nga ma-
tang sa pagkadautan ug pag-
panglungkab, gawas kon kini
taliwala sa ilang kaugalingon
nga mga kaigsoonan.

8 Ug karon nahinabo nga si
Amulon misugod sa paggamit
og agahum ibabaw ni Alma ug
sa iyang mga kaigsoonan, ug
misugod sa paggukod kaniya,
ug misugo nga ang iyang mga
anak kinahanglan mogukod sa
ilang mga anak.

24 8a D&P 121:39.



285 Mosiah 24:9–17

9 Kay si Amulon nakaila kang
Alma, nga siya ausa sa mga pari
sa hari, ug nga siya mao ang mi-
tuo sa mga pulong ni Abinadi
ug giabug gikan sa atubangan
sa hari, ug busa siya nasuko ka-
niya; kay siya ubos kang hari
Laman, gani siya migamit og
gahum ibabaw kanila, ug mi-
butang og mga bbuluhaton diha
kanila, ug mibutang og kapatas
ibabaw kanila.
10 Ug nahinabo nga bug-at ka-

ayo ang ilang mga kasakit nga
sila misugod sa pagpangamu-
yo ngadto sa Dios.
11 Ug si Amulon misugo kani-

la nga sila kinahanglan mohu-
nong sa ilang mga pagpanga-
muyo; ug siya mibutang og
mga magbalantay ibabaw kanila
aron pagbantay kanila, nga si
kinsa kadto nga makit-an nga
magtawag sa Dios kinahanglan
pahamtangan sa kamatayon.
12 Ug si Alma ug ang iyang

mga katawhan wala na mopata-
as sa ilang mga tingog ngadto
sa Ginoo nga ilang Dios, apan
amibu-bu sa ilang mga kasing-
kasing ngadto kaniya; ug siya
nasayud sa mga hunahuna sa
ilang mga kasingkasing.
13 Ug nahinabo nga ang tingog

sa Ginoo miabut ngadto kanila
sa ilang mga kasakit, nag-ingon:
Ihangad ang inyong mga ulo
ug pagmadasigon, kay Ako na-
sayud sa pakigsaad diin kamo
mihimo ngari kanako; ug Ako
makigsaad uban sa akong mga

katawhan ug moluwas kanila
gikan sa pagkaulipon.

14 Ug Ako usab mopagaan sa
mga alantuson diin anaa gitung-
tong diha sa inyong mga abaga,
gani kamo dili makabati kanila
diha sa inyong mga buko-buko,
bisan anaa kamo sa pagkauli-
pon; ug kini Ako mobuhat nga
kamo mobarug ingon nga mga
asaksi alang kanako human nii-
ni, ug nga kamo mahimo nga
masayud sa pagkatinuod nga
Ako, ang Ginoong Dios, modu-
aw sa akong mga katawhan di-
ha sa ilang bkasakit.
15 Ug karon nahinabo nga ang

mga alantuson diin gibutang di-
ha kang Alma ug sa iyang mga
kaigsoonan gihimo nga magaan;
oo, ang Ginoo amipalig-on ka-
nila nga sila makadaug sa ilang
mga balantuson uban sa kasa-
yon, ug sila mitugyan sa maa-
yo nga buot ug uban sa cpailub
ngadto sa tanan nga kabubut-
on sa Ginoo.

16 Ug nahinabo nga hilabihan
ka dako sa ilang hugot nga
pagtuo ug sa ilang pailub nga
ang tingog sa Ginoo miabut
nganha kanila pag-usab, nag-
ingon: Pagmadasigon, kay pag-
kaugma Ako moluwas kaninyo
gikan sa pagkaulipon.

17 Ug siya miingon ngadto
kang Alma: Ikaw ang mag-una
niini nga mga katawhan, ug
Ako mag-uban kanimo ug mo-
luwas niini nga mga katawhan
gikan sa apagkaulipon.

9a Mosiah 17:1–4; 23:9.
b Mosiah 21:3–6.

12a gk Pag-ampo.
14a gk Saksi.

b gk Kalisdanan.
15a Mat. 11:28–30.

b Alma 31:38; 33:23.
c D&P 54:10.

gk Pailub.
17a gk Pagkabihag.
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18 Karon nahinabo nga si Alma
ug ang iyang mga katawhan sa
panahon sa kagabhion mipun-
dok sa ilang mga kahayopan,
ug usab sa ilang mga lugas; oo,
gani tanan nga panahon sa ka-
gabhion sila mipundok sa ilang
mga kahayopan.
19 Ug sa pagkabuntag ang Gi-

noo mihimo nga usa ka alawom
nga pagkatulog moabut diha sa
mga Lamanite, oo, ug ang tanan
nila nga mga kapatas diha sa
usa ka lawom nga pagkatulog.
20 Ug si Alma ug ang iyang

mga katawhan mibiya ngadto
sa kamingawan; ug sa diha nga
sila nakapanaw sa tibuok adlaw
sila mitukod sa ilang mga tolda
sa usa ka walog, ug sila mita-
wag sa walog og Alma, tungod
kay siya ang nangulo sa ilang
agianan sa kamingawan.
21 Oo, ug diha sa walog sa Al-

ma sila mibu-bu sa ilang mga
apasalamat ngadto sa Dios tu-
ngod kay siya maloloy-on ngad-
to kanila, ug mipagaan sa ilang
mga alantuson, ug miluwas ka-
nila gikan sa pagkaulipon; kay
sila diha sa pagkaulipon, ug
walay usa nga makaluwas ka-
nila gawas kini sa Ginoo nga
ilang Dios.
22 Ug sila nagpasalamat ngad-

to sa Dios, oo, ang tanan nila
nga mga lalaki ug ang tanan nila
nga mga babaye ug ang tanan
nila nga mga anak nga makasul-
ti mipataas sa ilang mga tingog
sa mga pagdayeg sa ilang Dios.
23 Ug karon ang Ginoo mii-

ngon ngadto kang Alma: Mag-
dali ka ug mobiya ka ug kini
nga mga katawhan gikan niini
nga yuta, kay ang mga Lamanite
nagmata na ug mogukod ka-
ninyo; busa biya kamo gikan
niini nga yuta, ug Ako mosanta
sa mga Lamanite niini nga wa-
log nga sila dili makapadayon
sa paggukod niini nga mga ka-
tawhan.

24 Ug nahinabo nga sila mibiya
gikan sa walog, ug mipadayon
sa ilang pagpanaw ngadto sa
kamingawan.

25 Ug human sila diha sa kami-
ngawan sulod sa napulog duha
ka mga adlaw sila miabut sa yu-
ta sa Zarahemla; ug si hari Mo-
siah usab midawat kanila uban
sa hingpit nga kalipay.

KAPITULO 25

Ang mga kaliwat ni Mulek didto sa
Zarahemla nahimo nga mga Ne-
phite — Sila nakakat-on gikan sa
mga katawhan ni Alma ug ni Ze-
niff — Si Alma mibunyag kang
Limhi ug sa tanan niya nga mga
katawhan—Si Mosiah mihatag og
pagtugot kang Alma sa pagtukod
sa Simbahan sa Dios. Mga 120 b.c.

Ug karon si hari Mosiah misugo
nga ang tanan nga mga kataw-
han kinahanglan magpundok.

2 Karon dili kaayo daghan ang
mga kaliwat ni Nephi, o daghan
niadto kinsa mga kaliwat ni Ne-
phi, sama sa mga akatawhan ni
Zarahemla, kinsa usa ka kaliwat

19a 1 Sam. 26:12.
21a gk Mapasalamaton,

Pagpasalamat,
Pasalamat.

25 2a Omni 1:13–19.
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ni bMulek, ug kadto kinsa mi-
kuyog uban kaniya ngadto sa
kamingawan.
3 Ug dili kaayo daghan ang

mga katawhan ni Nephi ug ang
mga katawhan ni Zarahemla sa-
ma sa mga Lamanite; oo, sila
wala sa katunga sa gidaghanon.
4 Ug karon ang tanan nga mga

katawhan ni Nephi nagkapun-
dok, ug usab tanan nga mga
katawhan ni Zarahemla, ug si-
la nagpundok sa duha ka mga
pundok.
5 Ug nahinabo nga si Mosiah

mibasa, ug misugo sa pagpa-
basa, sa mga talaan ni Zeniff
ngadto sa iyang mga kataw-
han; oo, siya mibasa sa mga
talaan sa mga katawhan ni
Zeniff, gikan sa panahon nga
sila mibiya sa yuta sa Zara-
hemla hangtud sila mibalik
pag-usab.
6 Ug siya usab mibasa sa asoy

ni Alma ug sa iyang mga kaig-
soonan, ug sa tanan nila nga
mga kasakit, gikan sa panahon
nga sila mibiya sa yuta sa Zara-
hemla hangtud sa panahon nga
sila mibalik pag-usab.
7 Ug karon, sa diha nga si

Mosiah mihimo og pagtapos sa
pagbasa sa mga talaan, ang
iyang mga katawhan kinsa mi-
pabilin diha sa yuta natandog
diha sa katingala ug kahibu-
long.
8 Kay sila wala masayud unsa

ang hunahunaon; kay sa diha
nga sila nakakita niadto nga gi-
luwas agikan sa pagkaulipon

sila napuno sa hilabihan ka da-
ko nga hingpit nga kalipay.

9 Ug pag-usab, sa diha nga si-
la naghunahuna sa ilang mga
kaigsoonan kinsa gipamatay sa
mga Lamanite sila napuno uban
sa kasubo, ug gani mipaagas og
daghan nga mga luha sa kasubo.

10 Ug pag-usab, sa diha nga
sila naghunahuna sa diha-diha
nga kaayo sa Dios, ug sa iyang
gahum sa pagluwas ni Alma ug
sa iyang kaigsoonan gikan sa
mga kamot sa mga Lamanite ug
sa pagkaulipon, sila mipataas sa
ilang mga tingog ug mihatag og
mga pasalamat ngadto sa Dios.

11 Ug pag-usab, sa diha nga
sila naghunahuna sa mga La-
manite, kinsa ilang mga kaig-
soonan, sa ilang makasasala ug
mahugaw nga kahimtang, sila
napuno uban sa akasakit ug tu-
man nga kaguol alang sa kaayo-
han sa ilang mga bkalag.
12 Ug nahinabo nga kadto

kinsa mga kaliwat ni Amulon
ug sa iyang mga kaigsoonan,
kinsa nangasawa sa anak nga
mga babaye sa mga Lamanite,
wala mahimuot sa pamatasan
sa ilang mga amahan, ug sila
dili na patawag sa mga ngalan
sa ilang mga amahan, busa sila
midala diha sa ilang mga kau-
galingon sa ngalan ni Nephi,
nga sila unta pagatawgon og
mga kaliwat ni Nephi ug mala-
kip taliwala niadto kinsa gita-
wag og mga Nephite.

13 Ug karon ang tanan nga
mga katawhan ni Zarahemla

2b Hel. 6:10. gk Mulek.
8a Mosiah 22:11–13.

11a Mosiah 28:3–4;
Alma 13:27.

b gk Kalag—Bili sa
mga kalag.
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analakip uban sa mga Nephite,
ug kini tungod kay ang gingha-
rian wala ikatugyan ni bisan
kinsa gawas niadto kinsa mga
kaliwat ni Nephi.
14 Ug karon nahinabo nga

sa diha nga si Mosiah mihimo
og pagtapos sa pakigpulong ug
pagbasa ngadto sa mga kataw-
han, siya mitinguha nga si Al-
ma kinahanglan usab mamu-
long ngadto sa mga katawhan.
15 Ug si Alma namulong ngad-

to kanila, sa diha nga sila nagka-
pundok sa dagko nga mga pun-
dok, ug siya miadto gikan sa usa
ka pundok ngadto sa lain, nag-
sangyaw ngadto sa mga kataw-
han sa paghinulsol ug sa hugot
nga pagtuo diha sa Ginoo.
16 Ug siya miawhag sa mga

katawhan ni Limhi ug sa iyang
mga kaigsoonan, ang tanan ni-
adto nga naluwas sa pagkauli-
pon, nga sila kinahanglan mo-
hinumdom nga ang Ginoo mao
ang nagluwas kanila.
17 Ug nahinabo nga human si

Alma mitudlo sa mga katawhan
sa daghan nga mga butang, ug
mihimo og pagtapos sa iyang
pakigpulong kanila, nga si hari
Limhi nagmatinguhaon nga siya
unta mabunyagan; ug ang tanan
sa iyang mga katawhan mati-
nguhaon nga sila unta mabun-
yagan usab.
18 Busa, si Alma miadto ngad-

to sa tubig ug mibunyag kanila;
oo, siya amibunyag kanila subay
sa paagi nga siya mibuhat sa
iyang mga kaigsoonan sa mga

bkatubigan sa Mormon; oo, ug
ingon sa ka daghan nga siya mi-
bunyag nahisakop sa simbahan
sa Dios; ug kini tungod sa ilang
pagtuo sa mga pulong ni Alma.

19 Ug nahinabo nga si hari
Mosiah mitugot ngadto kang
Alma nga siya unta motukod og
mga simbahan sa tibuok yuta sa
Zarahemla; ug mihatag kaniya
og agahum sa pag-orden og mga
pari ug mga magtutudlo sa ma-
tag simbahan.

20 Karon kini gihimo tungod
kay dihay daghan nga mga ka-
tawhan nga silang tanan dili
madumala pinaagi sa usa la-
mang ka magtutudlo; ni silang
tanan makadungog sa pulong sa
Dios sa usa lamang ka pundok;

21 Busa sila nagpundok sa
ilang mga kaugalingon sa nag-
kalain-lain nga mga pundok,
nga gitawag og mga simbahan;
matag simbahan adunay ilang
mga pari ug ilang mga magtu-
tudlo, ug matag pari nagsang-
yaw sa pulong sumala sa pag-
sulti ngadto kaniya pinaagi sa
ba-ba ni Alma.

22 Ug sa ingon, bisan pa sa ka-
daghan sa mga simbahan silang
tanan usa ka asimbahan, oo, ga-
ni ang simbahan sa Dios; kay
walay giwali sa tanan nga mga
simbahan gawas kini sa paghi-
nulsol ug sa hugot nga pagtuo
sa Dios.

23 Ug karon dihay pito ka mga
simbahan sa yuta sa Zarahem-
la. Ug nahinabo nga kinsa ang
matinguhaon sa pagdala diha

13a Omni 1:19.
18a Mosiah 21:35.

b Mosiah 18:8–17.
19a gk Pagkapari.

22a Mosiah 18:17.
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kanila sa angalan ni Kristo, o sa
Dios, sila nagpasakop sa mga
simbahan sa Dios;
24 Ug sila gitawag og ang mga

akatawhan sa Dios. Ug ang Gi-
noo mibu-bu sa iyang Espiritu
diha kanila, ug sila gipanalangi-
nan, ug miuswag diha sa yuta.

KAPITULO 26

Daghan nga mga sakop sa Simba-
han nadala ngadto sa pagpakasala
pinaagi sa mga dili matuohon—
Si Alma gisaaran og kinabuhi nga
dayon—Kadto kinsa maghinulsol
ug magpabunyag makaangkon og
kapasayloan—Mga sakop sa Sim-
bahan nga makasala kinsa maghi-
nulsol ug mokumpisal ngadto kang
Alma ug sa Ginoo mapasaylo; kon
dili sila dili pagaiphon taliwala sa
mga katawhan sa Simbahan. Mga
120–100 b.c.

Karon nahinabo nga dihay
daghan sa mga bag-o nga kali-
watan nga dili makasabut sa
mga pulong ni hari Benjamin,
ingon nga gagmay pa nga mga
bata sa panahon nga siya namu-
long ngadto sa iyang mga ka-
tawhan; ug sila wala motuo sa
tradisyon sa ilang mga amahan.
2 Sila dili motuo unsa ang gi-

ingon mahitungod sa pagka-
banhaw sa mga patay, ni sila
motuo mahitungod sa pag-an-
hi ni Kristo.
3 Ug karon tungod sa ilang

pagkadili matuohon sila dili
amakasabut sa pulong sa Dios;
ug ang ilang mga kasingkasing
mga tig-a.

4 Ug sila dili mabunyagan;
ni sila mopasakop sa simba-
han. Ug sila usa ka nahimulag
nga mga katawhan ingon sa
ilang hugot nga pagtuo, ug mi-
pabilin sa hangtud, bisan sa
ilang akalibutanon ug makasa-
sala nga kahimtang; kay sila dili
motawag ngadto sa Ginoo nga
ilang Dios.

5 Ug karon sa paghari ni Mo-
siah sila wala sa katunga sa gi-
daghanon sa mga katawhan sa
Dios; apan tungod sa mga apa-
nagsumpaki taliwala sa mga ka-
igsoonan sila nahimo nga labaw
ka daghan.

6 Kay nahinabo nga sila mi-
lingla og daghan uban sa ilang
maulog-ulugon nga mga pu-
long, kinsa anaa diha sa simba-
han, ug mihimo kanila sa pag-
buhat og daghan nga mga sala;
busa kini nahimo nga angay
nga kadto kinsa nakabuhat og
sala, nga anaa diha sa simba-
han, kinahanglan apahimang-
noan sila sa simbahan.

7 Ug nahinabo nga sila gidala
sa atubangan sa mga pari, ug
gitugyan ngadto sa mga pari
pinaagi sa mga magtutudlo; ug
ang mga pari midala kanila sa
atubangan ni Alma, kinsa mao
ang ahalangdon nga pari.

8 Karon si hari Mosiah miha-

23a gk Jesukristo—
Pagdala sa ngalan
ni Jesukristo diha
kanato.

24a gk Pakigsaad.

26 3a gk Panabut.
4a gk Kinaiyanhon

nga Tawo.
5a gk Hingpit nga

Pagbiya;

Panagbingkil.
6a Alma 5:57–58; 6:3.

gk Pagpasidaan,
Pasidaan.

7a Mosiah 29:42.
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tag kang Alma og katungod
ibabaw sa simbahan.
9 Ug nahinabo nga si Alma

wala masayud mahitungod ka-
nila; apan dihay daghan nga
mga saksi batok kanila; oo, ang
mga katawhan mibarug ug mi-
pamatuod sa ilang kadautan
nga naghingapin.
10 Karon walay ingon nga bu-

tang nga nahitabo kaniadto di-
ha sa simbahan; busa si Alma
nahasol diha sa iyang espiritu,
ug siya mihimo nga sila kina-
hanglan pagadad-on sa atuba-
ngan sa hari.
11 Ug siya miingon ngadto

sa hari: Tan-awa, aniay daghan
kinsa kami midala sa atubangan
kanimo, kinsa gisumbong sa
ilang mga kaigsoonan; oo, ug si-
la nakabuhat og nagkalain-lain
nga mga kadautan. Ug sila dili
mohinulsol sa ilang mga kadau-
tan; busa kami midala kanila sa
atubangan kanimo, nga ikaw
mahimo nga mohukom kanila
sumala sa ilang mga kalapasan.
12 Apan si hari Mosiah mii-

ngon ngadto kang Alma: Tan-
awa, ako dili mohukom kani-
la; busa ako amotugyan kanila
nganha sa imong mga kamot
aron pagahukman.
13 Ug karon ang espiritu ni

Alma nahasol pag-usab; ug siya
milakaw ug nangutana sa Gi-
noo unsa ang kinahanglan niya
nga buhaton mahitungod niini
nga butang, kay siya nahadlok

nga siya makabuhat og sayop
diha sa panan-aw sa Dios.

14 Ug nahinabo nga human
siya mibu-bu sa tibuok niya
nga kalag ngadto sa Dios, ang
tingog sa Ginoo miabut kaniya,
nag-ingon:

15 Bulahan ikaw, Alma, ug bu-
lahan sila kinsa gibunyagan di-
ha sa mga atubig sa Mormon.
Ikaw bulahan tungod sa imong
hilabihan ka bhugot nga pagtuo
diha sa mga pulong lamang sa
akong sulugoon nga si Abinadi.

16 Ug bulahan sila tungod sa
ilang hilabihan ka hugot nga
pagtuo diha sa mga pulong
lamang diin ikaw namulong
ngadto kanila.

17 Ug bulahan ikaw tungod
kay ikaw nakatukod og usa ka
asimbahan taliwala niini nga
mga katawhan; ug sila paga-
tukuron, ug sila mahimo nga
akong mga katawhan.

18 Oo, bulahan kini nga mga
katawhan kinsa andam sa pag-
dala sa akong angalan; kay pi-
naagi sa akong ngalan sila pa-
gatawgon; ug sila maako.

19 Ug tungod kay ikaw nangu-
tana kanako mahitungod sa ma-
lapason, ikaw bulahan.

20 Ikaw akong sulugoon; ug
Ako nakigsaad uban kanimo
nga ikaw makaangkon og akina-
buhi nga dayon; ug ikaw mag-
alagad kanako ug molakaw diha
sa akong ngalan, ug mopundok
sa akong mga karnero.

12a D&P 42:78–93.
15a Mosiah 18:30.

b Mosiah 17:2.
gk Hugot nga
Pagtuo.

17a Mosiah 25:19–24.
18a Mosiah 1:11; 5:8.

gk Jesukristo—
Pagdala sa ngalan
ni Jesukristo diha

kanato.
20a gk Kinabuhi nga

Dayon; Pagpili;
Pinili.
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21 Ug siya nga mamati sa
akong t ingog mahimo nga
akong akarnero; ug kaniya ikaw
modawat ngadto sa simbahan,
ug kaniya usab Ako modawat.
22 Kay tan-awa, kini ang akong

simbahan; si kinsa ang amag-
pabunyag pagabunyagan ngad-
to sa paghinulsol. Ug si kinsa
ang inyong dawaton motuo di-
ha sa akong ngalan; ug kaniya
Ako sa dali bmopasaylo.
23 Kay Ako mao ang anagpas-

an ngari kanako sa mga sala sa
kalibutan; kay Ako mao ang
bnaglalang kanila; ug Ako mao
ang naghatag ngadto kaniya
nga motuo hangtud sa katapu-
san og usa ka dapit diha sa
akong tuo nga kamot.
24 Kay tan-awa, pinaagi sa

akong ngalan sila gitawag; ug
kon sila anakaila kanako sila ma-
banhaw, ug makaangkon og usa
ka dapit sa kahangturan diha
sa akong tuo nga kamot.
25 Ug mahinabo nga sa diha

nga ang aikaduha nga trumpe-
ta motingog unya sila nga wala
gayud bmakaila kanako moba-
ngon ug mobarug sa atubangan
kanako.
26 Ug unya sila makaila nga

Ako mao ang Ginoo nga ilang
Dios, nga Ako mao ang ilang

Manunubos; apan sila dili ma-
tubos.

27 Ug unya Ako mopahayag
ngadto kanila nga Ako gayud
wala amakaila kanila; ug sila
bmobiya ngadto sa cwalay kata-
pusan nga kalayo nga giandam
alang sa yawa ug sa iyang mga
anghel.

28 Busa Ako moingon nganha
kaninyo, siya nga dili amami-
naw sa akong tingog, ang mao
ikaw dili modawat ngadto sa
akong simbahan, kay kaniya
Ako dili modawat sa katapusan
nga adlaw.

29 Busa Ako moingon ngan-
ha kaninyo, Lakaw; ug si kinsa
ang makalapas batok kanako,
kaniya ikaw amohukom bsuma-
la sa mga sala diin siya nakabu-
hat; ug kon siya cmokumpisal
sa iyang mga sala sa atubangan
kanimo ug kanako, ug dmaghi-
nulsol diha sa katim-os sa iyang
kasingkasing, kaniya ikaw emo-
pasaylo, ug Ako mopasaylo usab.
30 Oo, ug aingon sa kanunay

nga ang akong mga katawhan
bmaghinulsol Ako mopasaylo
kanila sa ilang mga kalapasan
batok kanako.

31 Ug kamo usab amopasaylo
sa usag usa sa inyong mga ka-
lapasan; kay sa pagkatinuod

21a gk Maayong
Magbalantay.

22a 2 Ne. 9:23.
gk Bunyag,
Gibunyagan.

b gk Kapasayloan sa
mga Sala; Pasaylo.

23a gk Manunubos.
b gk Nilalang,

Paglalang.
24a Juan 17:3.
25a D&P 88:99, 109.

b D&P 76:81–86.
27a Mat. 7:21–23.

b Luc. 13:27.
c D&P 76:43–44.

28a 2 Ne. 9:31;
D&P 1:14.

29a gk Hukom,
Paghukom.

b gk May tulubagon,
Pagkamay-tulubagon,
Panubag.

c 3 Ne. 1:25.

gk Kumpisal,
Pagkumpisal.

d gk Hinulsol,
Paghinulsol.

e gk Pasaylo.
30a Moro. 6:8.

b Ezeq. 33:11, 15–16;
Buh. 3:19–20;
Mosiah 29:19–20.

31a 3 Ne. 13:14–15;
D&P 64:9–10.
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Ako moingon nganha kanimo,
siya nga dili mopasaylo sa mga
kalapasan sa iyang isigkatawo
sa diha nga siya moingon nga
siya naghinulsol, ang mao nag-
dala sa iyang kaugalingon ubos
sa pagpanghimaraut.
32 Karon Ako moingon ngan-

ha kanimo, Lakaw; ug si kinsa
kadto nga dili maghinulsol sa
iyang mga sala ang mao dili
malakip taliwala sa akong mga
katawhan; ug kini pagasundon
gikan karon.
33 Ug nahinabo nga sa diha

nga si Alma nakadungog niini
nga mga pulong siya misulat
kanila nga siya unta makaang-
kon kanila, ug nga siya unta
mohukom sa mga katawhan
niana nga simbahan sumala sa
mga sugo sa Dios.
34 Ug nahinabo nga si Alma

miadto ug mihukom niadto nga
nadala sa kadautan, sumala sa
pulong sa Ginoo.
35 Ug si kinsa ang maghinul-

sol sa ilang mga sala ug amo-
kumpisal kanila, kanila siya
molakip taliwala sa mga ka-
tawhan sa simbahan;
36 Ug kadto nga dili mokum-

pisal sa ilang mga sala ug mo-
hinulsol sa ilang kadautan, ang
mao dili malakip taliwala sa
mga katawhan sa simbahan, ug
ang ilang mga ngalan apagapa-
pason.
37 Ug nahinabo nga si Alma

nagpahimutang sa tanan nga
mga kalihokan sa simbahan;

ug sila misugod pag-usab sa
pag-angkon og kalinaw ug sa
pag-uswag sa hilabihan diha sa
mga kalihokan sa simbahan,
nga naglakaw nga mabinanta-
yon sa atubangan sa Dios, nag-
dawat sa daghan, ug nagbunyag
sa daghan.

38 Ug karon tanan niini nga
mga butang si Alma ug ang
iyang mga kauban nga mga
mamumuo kinsa nagdumala sa
simbahan, naglakaw sa tanan
nga kakugi, nagtudlo sa pu-
long sa Dios diha sa tanan nga
mga butang, nag-antus sa ta-
nan nga matang sa mga kasa-
kit, ingon nga gigukod sa tanan
niadto kinsa dili sakop sa sim-
bahan sa Dios.

39 Ug sila mipahimangno sa
ilang mga kaigsoonan; ug sila
usab agipahimangnoan, matag
usa pinaagi sa pulong sa Dios,
sumala sa iyang mga sala, o sa
mga sala diin siya nakabuhat,
ingon nga gisugo sa Dios sa
bpag-ampo sa walay hunong,
ug paghatag og mga cpasala-
mat sa tanan nga mga butang.

KAPITULO 27

Si Mosiah midumili sa pagpang-
gukod ug miawhag sa kaangayan
—Si Alma nga batan-on ug ang
upat ka anak nga mga lalaki ni
Mosiah mitinguha sa paglaglag sa
Simbahan—Usa ka anghel mipa-
kita ug misugo kanila sa paghu -

35a gk Kumpisal,
Pagkumpisal.

36a Ex. 32:33; Alma 1:24.
gk Basahon sa

Kinabuhi;
Pahimulag.

39a gk Pagpasidaan,
Pasidaan.

b 2 Ne. 32:8–9.
c gk Mapasalamaton,

Pagpasalamat,
Pasalamat.
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nong sa ilang dautan nga palakaw
—Si Alma naamang—Ang tanan
nga mga katawhan kinahanglan ga-
yud nga matawo pag-usab aron ma-
kaangkon og kaluwasan—Si Alma
ug ang anak nga mga lalaki ni Mo-
siah mipadayag og malipayon nga
mga balita. Mga 100–92 b.c.

Ug karon nahinabo nga ang
mga pagpanggukod diin gipa-
hamtang diha sa simbahan pi-
naagi sa mga dili matuohon na-
himo nga dako kaayo nga ang
mga sakop sa simbahan misu-
god sa pagbagulbol, ug mi-
sumbong sa mga pangulo ma-
hitungod sa kahimtang; ug sila
misumbong ngadto ni Alma.
Ug si Alma midala sa kaso
ngadto sa atubangan sa hari,
nga si Mosiah. Ug si Mosiah
nagpakitambag uban sa iyang
mga pari.
2 Ug nahinabo nga si hari Mo-

siah mipadala og usa ka pahi-
balo sa tibuok yuta sa palibut
nga kinahanglan walay usa sa
dili matuohon nga amogukod
bisan hain niadto kinsa nahisa-
kop sa simbahan sa Dios.
3 Ug dihay higpit nga sugo sa

tibuok mga simbahan nga kina-
hanglan walay pagpanggukod
taliwala kanila, nga kinahang-
lan adunay akaangayan taliwala
sa tanan nga mga tawo;
4 Nga sila dili motugot sa

garbo ni pagkamapahitas-on sa
pagguba sa ilang akalinaw; nga
ang matag tawo kinahanglan

bmotamud sa iyang isigkatawo
ingon sa iyang kaugalingon,
naghago uban sa ilang kaugali-
ngon nga mga kamot alang sa
ilang panginabuhi.

5 Oo, ug ang tanan nila nga
mga pari ug mga magtutudlo
kinahanglan amaghago uban sa
ilang kaugalingon nga mga ka-
mot alang sa ilang panginabuhi,
sa tanan nga mga hitabo gawas
kon kini diha sa pagkasakit, o
sa tuman nga panginahanglan;
ug sa pagbuhat niini nga mga
butang, sila nabuhong diha sa
bgrasya sa Dios.

6 Ug misugod na usab ang
dako nga kalinaw diha sa yuta;
ug ang mga katawhan misugod
sa pagkadaghan, ug misugod sa
pagkatag sa ibabaw sa yuta, oo,
didto sa amihanan ug didto sa
habagatan, didto sa silangan ug
sa kasadpan, mitukod og dagko
nga mga dakbayan ug mga bala-
ngay sa tanan nga mga dapit sa
yuta.

7 Ug ang Ginoo miduaw kanila
ug mipauswag kanila, ug sila
nahimo nga usa ka dako ug
adunahan nga mga katawhan.

8 Karon ang anak nga mga la-
laki ni Mosiah nalakip taliwala
sa mga dili matuohon; ug usab
usa sa aanak nga mga lalaki ni
Alma nalakip uban kanila, siya
ingon nga gitawag og Alma,
sunod sa iyang amahan; bisan
pa niana, siya nahimo nga usa
ka hilabihan ka dautan ug usa
ka tigsimba sa mga bdios-dios

27 2a gk Gukod,
Pagpanggukod.

3a Mosiah 23:7; 29:32.
4a gk Kalinaw.

b gk Pagtamud.
5a Mosiah 18:24, 26.

b gk Grasya.
8a gk Alma, Anak nga

lalaki ni Alma.
b gk Pagsimba sa

dios-dios.
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nga tawo. Ug siya usa ka tawo
nga daghan og mga pulong, ug
namulong og daghan nga pag-
ulog-ulog ngadto sa mga kataw-
han; busa siya midala sa daghan
nga mga katawhan sa pagbuhat
subay sa matang sa iyang mga
kadautan.
9 Ug siya nahimo nga dako

nga babag ngadto sa kauswagan
sa simbahan sa Dios; anagluib
sa mga kasingkasing sa mga
katawhan; naghimo og daghan
nga pagsumpaki taliwala sa
mga katawhan; naghatag og usa
ka higayon alang sa kaaway sa
Dios sa paggamit sa iyang ga-
hum ibabaw kanila.
10 Ug karon nahinabo nga

samtang siya milibut aron sa
paglaglag sa simbahan sa Dios,
kay siya nakig-uban sa hilum
sa anak nga mga lalaki ni Mosi-
ah nga nagtinguha sa paglaglag
sa simbahan, ug sa pagdala nga
mahisalaag ang mga katawhan
sa Ginoo, supak sa mga sugo sa
Dios, o gani sa hari—
11 Ug sa ingon ako miingon

nganha kaninyo, samtang sila
naglibut nga amisukol batok sa
Dios, tan-awa, ang banghel sa
Ginoo cmipakita ngadto kanila;
ug siya mikunsad ingon sa usa
ka panganod; ug siya namulong
ingon uban sa usa ka tingog sa
dugdog, diin nakahimo sa yuta
sa pag-uyog diha diin sila nag-
barug;
12 Ug hilabihan ang ilang pag-

katingala, nga sila nangatumba

sa yuta, ug wala makasabut sa
mga pulong diin siya namulong
ngadto kanila.

13 Bisan pa niana siya mising-
git pag-usab, nag-ingon: Alma,
bangon ug tindog, kay ngano
nga ikaw migukod sa simbahan
sa Dios? Kay ang Ginoo nag-
ingon: aKini ang akong simba-
han, ug Ako motukod niini; ug
walay makalaglag niini, gawas
kon kini kalapasan sa akong
mga katawhan.

14 Ug usab, ang anghel mii-
ngon: Tan-awa, ang Ginoo na-
kadungog sa mga apag-ampo sa
iyang mga katawhan, ug usab
sa mga pag-ampo sa iyang sulu-
goon, si Alma, kinsa imong
amahan; kay siya nag-ampo
uban ang hugot nga pagtuo ma-
hitungod kanimo nga ikaw unta
madala ngadto sa kasayuran sa
kamatuoran; busa, tungod niini
nga katuyoan ako ania aron sa
pagdani kanimo sa gahum ug
pagtugot sa Dios, nga ang mga
bpag-ampo sa iyang mga sulu-
goon unta matubag sumala sa
ilang hugot nga pagtuo.

15 Ug karon tan-awa, ikaw
makalalis ba sa gahum sa Dios?
Kay tan-awa, wala ba ang akong
tingog makauyog sa yuta? Ug
ikaw usab wala ba makakita
kanako sa atubangan kanimo?
Ug ako gipadala gikan sa Dios.

16 Karon ako moingon nganha
kanimo: Lakaw, ug hinumdumi
ang pagkabihag sa imong mga
amahan sa yuta sa Helam, ug

9a 2 Sam. 15:1–6.
11a gk Pagsukol.

b gk Anghel, Mga.
c Buh. 9:1–9;

Alma 8:15.
13a gk Jesukristo—

Pangulo sa
Simbahan.

14a Alma 10:22.
b Morm. 9:36–37.
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didto sa yuta sa Nephi; ug hi-
numdumi unsa ka mahinung-
danon ang mga butang nga siya
mihimo alang kanila; kay sila
diha sa pagkaulipon, ug siya
amiluwas kanila. Ug karon ako
moingon nganha kanimo, Alma,
lakaw sa imong dalan, ug ayaw
na pagtinguha sa paglaglag sa
simbahan, nga ang ilang mga
pag-ampo mahimo unta nga
matubag, ug kini bisan kon
ikaw sa imong kaugalingon isa-
likway.
17 Ug karon nahinabo nga ki-

ni mao ang katapusan nga mga
pulong diin ang anghel namu-
long ngadto kang Alma, ug siya
mibiya.
18 Ug karon si Alma ug kad-

to nga uban kaniya natumba
pag-usab ngadto sa yuta, kay
dako kaayo ang ilang katinga-
la; kay uban sa ilang kaugali-
ngon nga mga mata sila naka-
kita sa anghel sa Ginoo; ug ang
iyang tingog ingon og dugdog,
diin nakauyog sa yuta; ug sila
nasayud nga walay lain gawas
sa gahum sa Dios nga makau-
yog sa yuta ug makahimo niini
sa pagkurog ingon og maba-
hin-bahin.
19 Ug karon ang katingala ni

Alma hilabihan ka dako nga si-
ya nahimo nga amang, nga siya
dili makabuka sa iyang ba-ba;
oo, siya nahimo nga nawad-an
og kusog, gani siya dili na ma-
kalihok sa iyang mga kamot;
busa siya giagak niadto kinsa
mga kauban kaniya, ug gidala
nga walay umoy, gani hangtud

nga gipahigda siya sa atuba-
ngan sa iyang amahan.

20 Ug sila misaysay ngadto sa
iyang amahan sa tanan nga na-
hitabo nganha kanila; ug ang
iyang amahan nalipay, kay siya
nasayud nga kini mao ang ga-
hum sa Dios.

21 Ug siya misugo nga usa ka
pundok sa mga katawhan kina-
hanglan magpundok nga sila
unta makasaksi unsa ang na-
himo sa Ginoo alang sa iyang
anak nga lalaki, ug usab alang
ngadto sa iyang mga kauban.

22 Ug siya misugo nga ang
mga pari kinahanglan magpun-
dok sa ilang mga kaugalingon;
ug sila misugod sa pagpuasa, ug
sa pag-ampo ngadto sa Ginoo
nga ilang Dios nga siya mobuka
sa ba-ba ni Alma, nga siya unta
makasulti, ug nga ang iyang
mga bukton ug mga tiil unta
makadawat sa ilang kusog —
nga ang mga mata sa mga ka-
tawhan unta mabuka aron ma-
kakita ug masayud sa kaayo ug
sa himaya sa Dios.

23 Ug nahinabo nga human
sila makapuasa ug makaampo
sulod sa duha ka mga adlaw ug
duha ka mga gabii, ang mga
bukton ug mga tiil ni Alma na-
kadawat sa ilang kusog, ug si-
ya mibarug ug misugod sa
pagpamulong ngadto kanila,
naghangyo kanila nga magma-
dasigon:

24 Kay, nag-ingon siya, ako
naghinulsol sa akong mga sala,
ug anatubos na sa Ginoo; tan-
awa ako natawo sa Espiritu.

16a Mosiah 23:1–4.
24a 2 Ne. 2:6–7.

gk Gitubos,
Katubsanan, Tubos.
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25 Ug ang Ginoo miingon nga-
ri kanako: Ayaw pagkahibulong
nga ang tanan nga katawhan,
oo, nga mga lalaki ug mga baba-
ye, tanan nga mga kanasuran,
mga kaliwatan, mga pinulongan
ug mga katawhan, kinahanglan
amatawo pag-usab; oo, matawo
sa Dios, bmausab gikan sa ilang
ckalibutanon ug napukan nga
kahimtang, ngadto sa usa ka
kahimtang sa pagkamatarung,
ingon nga natubos sa Dios, nahi-
mo nga iyang anak nga mga la-
laki ug anak nga mga babaye;

26 Ug sa ingon sila nahimo
nga bag-o nga mga linalang; ug
hangtud sila dili mobuhat niini,
sila adili gayud makapanunod
sa gingharian sa Dios.

27 Ako moingon nganha ka-
ninyo, hangtud kini mao ang
mahitabo, sila kinahanglan isa-
likway; ug kini ako nasayud,
kay ako hapit na maisalikway.
28 Bisan pa niana, human sa

paglunang sa daghan nga mga
kalisdanan, naghinulsol hapit
ngadto sa kamatayon, ang Gi-
noo sa iyang kalooy nakakita
nga angay ang pagsakmit kana-
ko gikan sa awalay katapusan
nga pagkasunog, ug ako nata-
wo sa Dios.
29 Ang akong kalag gitubos

gikan sa apdo sa kapaitan ug sa
mga higot sa kadautan. Ako di-
ha sa kinangitngitan nga bahin
sa kahiladman; apan karon ako

nakakita sa kahibulongan nga
kahayag sa Dios. Ang akong
kalag agiuyog uban sa walay ka-
tapusan nga paghasol; apan ako
gisakmit, ug ang akong kalag
wala na mag-antus.

30 Ako misalikway sa akong
Manunubos, ug milimud nia-
na diin gipamulong pinaagi sa
atong mga amahan; apan ka-
ron nga sila mahimo nga maka-
panglantaw nga siya moanhi,
ug nga siya mahinumdom sa
matag linalang nga iyang gila-
lang, siya mopakita sa iyang
kaugalingon ngadto sa tanan.

31 Oo, amatag tuhod moluhod,
ug matag dila mokumpisal sa
atubangan kaniya. Oo, gani sa
katapusan nga adlaw, kon ang
tanan nga mga tawo mobarug
aron bpagahukman kaniya, ni-
ana sila mokumpisal nga siya
mao ang Dios; niana sila mo-
kumpisal, kinsa nagpuyo nga
cwalay Dios diha sa kalibutan,
nga ang paghukom sa usa ka
walay katapusan nga silot maki-
angayon diha kanila; ug sila ma-
uyog, ug mangurog, ug moku-
lo ubos sa panan-aw sa iyang
dmahait nga mga mata.
32 Ug karon nahinabo nga si

Alma misugod sukad niini nga
panahon sa pagtudlo sa mga
katawhan, ug kadto kinsa uban
ni Alma sa panahon nga ang
anghel mipakita ngadto kanila,
naglibut sa tibuok kayutaan,

25a Roma 6:3–11;
Mosiah 5:7;
Alma 5:14;
Moises 6:59.
gk Natawo sa Dios,
Natawo Pag-usab.

b Mosiah 3:19; 16:3.

c gk Kalibutanon.
26a Juan 3:5.
28a 2 Ne. 9:16.
29a Mosiah 2:38.
31a Filip. 2:9–11;

Mosiah 16:1–2;
D&P 88:104.

b gk Jesukristo—
Maghuhukom.

c Alma 41:11.
d gk Dios, Diosnong

Kapangulohan.
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nagmantala sa tanan nga mga
katawhan sa mga butang diin
sila nakadungog ug nakakita,
ug nagsangyaw sa pulong sa
Dios sa dako nga mga kalisda-
nan, ingon nga ginukod pag-ayo
niadto kinsa mga dili matuohon,
ingon nga daghan ang miham-
pak kanila.
33 Apan bisan pa niining

tanan, sila mihatag og daghan
nga kahupayan ngadto sa sim-
bahan, naglig-on sa ilang hugot
nga pagtuo, ug nag-awhag ka-
nila uban ang pagkamainantu-
son ug tuman nga pag-antus sa
paghupot sa mga sugo sa Dios.
34 Ug upat kanila mao ang

aanak nga mga lalaki ni Mosiah;
ug ang ilang mga ngalan mao
si Ammon, ug si Aaron, ug si
Omner, ug si Himni; kini mao
ang mga ngalan sa anak nga
mga lalaki ni Mosiah.
35 Ug sila mipanaw sa tanan

nga kayutaan sa Zarahemla, ug
taliwala sa tanan nga mga ka-
tawhan kinsa ubos sa pagha-
ri ni hari Mosiah, mainiton nga
naningkamot sa pagtul-id sa
tanan nga mga kadaot nga sila
nakahimo ngadto sa simbahan,
nagkumpisal sa tanan nila nga
mga sala, ug nagmantala sa ta-
nan nga mga butang nga ilang
nakita, ug nagpasabut sa mga
panagna ug mga kasulatan
ngadto sa tanan nga nagtingu-
ha sa pagpamati kanila.
36 Ug sa ingon sila mga himan

diha sa mga kamot sa Dios sa

pagdala sa daghan ngadto sa
kasayuran sa kamatuoran, oo,
ngadto sa kasayuran sa ilang
Manunubos.

37 Ug unsa ka bulahan sila!
Kay sila anagmantala sa kali-
naw; sila nagmantala sa bmaayo
nga mga balita mahitungod sa
mga maayo; ug sila mipadayag
ngadto sa mga katawhan nga
ang Ginoo mao ang naghari.

KAPITULO 28

Ang anak nga mga lalaki ni Mosiah
nanglakaw aron sa pagsangyaw
ngadto sa mga Lamanite—Gina-
mit ang duha ka manalagna nga
mga bato si Mosiah mihubad sa
mga Jaredite nga mga palid. Mga
92 b.c.

Karon nahinabo nga human
ang aanak nga mga lalaki ni
Mosiah makabuhat niini nga
mga butang, sila midala og di-
yutay nga gidaghanon uban ka-
nila ug mibalik ngadto sa ilang
amahan, ang hari, ug mitingu-
ha gikan kaniya nga siya motu-
got ngadto kanila nga sila unta,
uban niini kinsa sila mipili,
motungas ngadto sa yuta sa
bNephi nga sila unta mosang-
yaw sa mga butang diin sila
nakadungog, ug nga sila unta
mopahibalo sa pulong sa Dios
ngadto sa ilang mga kaigsoo-
nan, ang mga Lamanite—

2 Nga tingali sila unta moda-
la kanila ngadto sa kasayuran

34a gk Ammon, Anak
nga lalaki ni Mosiah.

37a Isa. 52:7;

Mosiah 15:14–17.
gk Pagsangyaw.

b gk Ebanghelyo.

28 1a Mosiah 27:34.
b Omni 1:12–13;

Mosiah 9:1.
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sa Ginoo nga ilang Dios, ug
modani kanila mahitungod sa
kadautan sa ilang mga ama-
han; ug nga tingali sila unta
makahupay kanila sa ilang
apagdumot ngadto sa mga Ne-
phite, nga sila unta usab ma-
dala sa kalipay diha sa Ginoo
nga ilang Dios, nga sila unta
mahimo nga mahigalaon ngad-
to sa usag usa, ug nga wala
nay mga panagbingkil sa tanan
nga yuta diin ang Ginoo nga
ilang Dios mihatag ngadto ka-
nila.
3 Karon sila mga matinguhaon

nga ang kaluwasan kinahanglan
ipadayag ngadto sa matag nila-
lang, kay sila dili amakatugot
nga bisan usa ka bkalag sa tawo
malaglag; oo, gani sa hunahuna
nga bisan usa ka kalag mag-
antus sa cwalay katapusan nga
kahasol makahimo kanila sa
pag-uyog ug pagkurog.
4 Ug sa ingon ang Espiritu

sa Ginoo milihok diha kanila,
kay sila mao ang alabing dau-
tan sa mga makasasala. Ug ang
Ginoo nakakita nga angay diha
sa iyang walay kinutuban nga
bkalooy sa pagluwas kanila; bi-
san pa niana sila nag-antus sa
tuman nga kaguol sa kalag tu-
ngod sa ilang mga kadautan,
nag-antus pag-ayo ug nahadlok
nga sila kinahanglan isalikway
sa kahangturan.
5 Ug nahinabo nga sila nagpa-

kilooy sa ilang amahan sa dag-

han nga mga adlaw nga sila un-
ta motungas ngadto sa yuta sa
Nephi.

6 Ug si hari Mosiah miadto og
nangutana sa Ginoo kon siya
motugot ba sa iyang anak nga
mga lalaki sa pagtungas taliwa-
la sa mga Lamanite aron sa pag-
sangyaw sa pulong.

7 U g a n g G i n o o m i i n g o n
ngadto kang Mosiah: Itugot ka-
nila ang pagtungas, kay dag-
han ang motuo diha sa ilang
mga pulong, ug sila makaang-
kon og kinabuhi nga dayon; ug
Ako amoluwas sa imong mga
anak gikan sa mga kamot sa
mga Lamanite.

8 Ug nahinabo nga si Mosi-
ah mitugot nga sila unta moad-
to ug mobuhat sumala sa ilang
hangyo.

9 Ug sila amipanaw ngadto sa
kamingawan aron motungas sa
pagsangyaw sa pulong taliwala
sa mga Lamanite; ug ako moha-
tag og basoy sa ilang mga kahi-
moan human niini.

10 Karon si hari Mosiah walay
usa nga katugyanan sa ging-
harian, kay walay bisan usa sa
iyang anak nga mga lalaki kin-
sa modawat sa gingharian.

11 Busa siya mikuha sa mga
talaan nga gikulit diha sa mga
apalid nga tumbaga, ug usab sa
mga palid ni Nephi, ug sa tanan
nga mga butang nga siya mi-
tipig ug sumala sa mga sugo sa
Dios, human kini mahubad ug

2a Jacob 7:24.
3a Alma 13:27;

3 Ne. 17:14;
Moises 7:41.

b gk Kalag—Bili sa
mga kalag.

c Jacob 6:10;
D&P 19:10–12.

4a Mosiah 27:10.
b gk Kalooy,

Maloloy-on.
7a Alma 19:22–23.

9a Alma 17:6–9.
b Alma 17–26.

11a gk Tumbaga nga
mga Palid.
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misugo sa pagsulat sa mga ta-
laan diin diha sa bpalid nga bu-
lawan nga nakaplagan sa mga
katawhan ni Limhi, diin gihatag
nganha kaniya pinaagi sa ka-
mot ni Limhi;
12 Ug kini siya mibuhat tu-

ngod sa dako nga kabalaka sa
iyang mga katawhan; kay sila
mga matinguhaon sa hilabihan
nga masayud mahitungod ni-
adto nga mga katawhan kinsa
nangamatay.
13 Ug karon siya mihubad ka-

nila pinaagi niadtong duha ka
mga abato diin gihigot nganha
sa duha ka ngilit sa bayanan sa
salamin sa mata.

14 Karon kini nga mga butang
giandam gikan pa sa sinug-
danan, ug gihatag gikan sa ka-
liwatan ngadto sa kaliwatan,
alang sa katuyoan sa paghubad
sa mga pinulongan;
15 Ug sila giampingan ug gi-

tipigan pinaagi sa kamot sa Gi-
noo, nga siya kinahanglan ma-
kapakita ngadto sa matag lina-
lang kinsa makapanag-iya sa
yuta sa mga kadautan ug mga
pagkasalawayon sa iyang mga
katawhan;
16 Ug si kinsa nga aduna niini

nga mga butang pagatawgon og
amanalagna, pinasubay sa na-
andan sa karaan nga mga pa-
nahon.
17 Karon human si Mosiah

makahubad ni ini nga mga
talaan, tan-awa, kini mihatag

og usa ka asoy sa mga kataw-
han kinsa anangamatay, gikan
sa panahon nga sila nanga-
matay kaniadto sa pagtukod
sa bdako nga tore, niadto nga
panahon nga ang Ginoo cmi-
libug sa pinulongan sa mga
katawhan ug sila nagkatibu-
laag sa tanan nga dapit diha
ibabaw sa tibuok yuta, oo, ug
gani gikan niana nga panahon
balik ngadto sa paglalang ni
Adan.

18 Karon kini nga asoy naka-
himo sa mga katawhan ni Mosi-
ah sa pagbangutan sa hilabihan,
oo, sila napuno uban sa kasubo;
bisan pa niana kini nakahatag
kanila og daghan nga kahibalo,
diin sila nalipay.

19 Ug kini nga asoy mahisulat
human niini; kay tan-awa, kini
kinahanglan nga ang tanan nga
mga katawhan masayud sa mga
butang diin nahisulat dinhi niini
nga asoy.

20 Ug karon, ingon nga ako
moingon nganha kaninyo, nga
human si hari Mosiah makabu-
hat niini nga mga butang, siya
mikuha sa mga palid nga atum-
baga, ug sa tanan nga mga bu-
tang nga siya mitipig, ug mi-
tugyan kanila diha kang Alma,
kinsa mao ang anak nga lalaki
ni Alma; oo, ang tanan nga mga
talaan, ug usab ang mga btighu-
bad, ug mitugyan kanila diha
kaniya, ug misugo kaniya nga
siya kinahanglan motipig ug

11b gk Bulawan nga
mga Palid.

13a gk Urim ug
Thummim.

16a Mosiah 8:13–18.
gk Manalagna.

17a Mosiah 8:7–12.
b Ether 1:1–5.

c Gen. 11:6–9.
20a Alma 37:3–10.

b gk Urim ug
Thummim.
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cmoamping kanila, ug usab
motipig og usa ka talaan sa
mga katawhan, mohatag kani-
la gikan sa usa ka kaliwatan
ngadto sa lain, gani ingon nga
sila gikahatag gikan sa pana-
hon nga si Lehi mibiya sa Jeru-
salem.

KAPITULO 29

Si Mosiah misugyot nga magpili
og mga maghuhukom puli sa hari
— Dili matarung nga mga hari
modala sa ilang mga katawhan
ngadto sa sala—Si Alma nga ba-
tan-on napili nga labaw nga mag-
huhukom pinaagi sa tingog sa mga
katawhan—Siya usab ang halang-
don nga pari ibabaw sa Simbahan
—Si Alma nga tigulang ug si Mo-
siah namatay. Mga 92–91 b.c.

Karon sa diha nga si Mosiah
nakabuhat na niini siya mipa-
dala sa tibuok yuta, taliwala sa
tanan nga mga katawhan, nagti-
nguha nga masayud sa ilang ka-
bubut-on mahitungod kon kin-
sa ang mahimo nila nga hari.
2 Ug nahinabo nga ang tingog

sa mga katawhan miabut, nag-
ingon: Kami mga matinguhaon
nga si Aaron ang imong anak
nga lalaki kinahanglan mahimo
nga among hari ug among mag-
mamando.
3 Karon si Aaron mitungas

ngadto sa yuta sa Nephi, bu-
sa ang hari dili makatugyan sa
gingharian diha kaniya; ni si
Aaron modawat diha kaniya sa
gingharian; ni bisan kinsa sa

aanak nga mga lalaki ni Mosiah
andam sa pagdawat diha kani-
la sa gingharian.

4 Busa si hari Mosiah mipada-
la pag-usab taliwala sa mga ka-
tawhan; oo, gani usa ka sinulat
nga pulong siya mipadala tali-
wala sa mga katawhan. Ug kini
mao ang mga pulong nga nahi-
sulat, nag-ingon:

5 Tan-awa, O kamo nga akong
mga katawhan, o akong mga ka-
igsoonan, kay ako nagtamud ka-
ninyo sa ingon, ako nagtinguha
nga kamo kinahanglan mohu-
nahuna sa hinungdan diin ka-
mo gitawag sa paghunahuna—
kay kamo mga matinguhaon
nga makabaton og usa ka ahari.
6 Karon ako mopadayag ngan-

ha kaninyo nga siya ngadto
kinsa ang gingharian angay ga-
yud nga itugyan mibalibad, ug
dili modawat nganha kaniya sa
gingharian.

7 Ug karon kon aduna pay lain
nga itudlo puli kaniya, tan-awa
ako nahadlok nga adunay ma-
hinabo nga mga panagbingkil
taliwala kaninyo. Ug kinsa ang
nasayud apan ang akong anak
nga lalaki, ngadto kinsa ang
gingharian gitugyan, mahimo
nga masuko ug modani og ba-
hin niini nga mga katawhan
ngadto kaniya, diin mao ang hi-
nungdan sa mga gubat ug mga
panagbingkil taliwala kaninyo,
diin mao ang hinungdan sa pag-
agas sa daghan nga dugo ug
pagtuis sa pamaagi sa Ginoo,
oo, ug paglaglag sa mga kalag
sa daghan nga mga katawhan.

20c gk Kasulatan, Mga—
Mga kasulatan nga

pagatipigan.
29 3a Mosiah 27:34.

5a 1 Sam. 8:9–19.
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8 Karon ako moingon nganha
kaninyo nga magmaalamon kita
ug maghunahuna niini nga mga
butang, kay kita walay katu-
ngod sa pagpatay sa akong anak
nga lalaki, ni kita adunay katu-
ngod sa pagpatay sa lain kon si-
ya kinahanglan itudlo nga puli
kaniya.
9 Ug kon ang akong anak nga

lalaki kinahanglan mobalik pag-
usab ngadto sa iyang garbo ug
sa kawang nga mga butang siya
makahinumdom sa mga butang
diin siya miingon, ug moangkon
sa iyang katungod sa ginghari-
an, diin makapahimo kaniya ug
usab niini nga mga katawhan sa
pagbuhat og daghan nga mga
sala.
10 Ug karon magmaalamon ki-

ta ug molantaw sa unahan niini
nga mga butang, ug mobuhat
niana diin makapahimo sa ka-
linaw niini nga mga katawhan.
11 Busa ako ang mahimo nin-

yo nga hari sa nahibilin ko nga
mga adlaw; bisan pa niana, kita
amagtudlo ug mga bmaghuhu-
kom, aron sa paghukom niini
nga mga katawhan sumala sa
atong balaod; ug kita mobag-o
paghan-ay sa mga kalihokan
niini nga mga katawhan, kay
kita magtudlo og maalamon
nga mga tawo nga mahimo nga
mga maghuhukom, nga mohu-
kom niini nga mga katawhan
sumala sa mga sugo sa Dios.
12 Karon kini maayo pa nga

ang usa ka tawo pagahukman
sa Dios kay sa tawo, kay ang

mga paghukom sa Dios kanu-
nay nga makiangayon, apan ang
mga paghukom sa tawo dili ka-
nunay nga makiangayon.

13 Busa, kon kini mahimo nga
kamo makabaton og mga ama-
kiangayon nga mga tawo nga
mahimo ninyo nga hari, kinsa
motukod sa mga balaod sa Dios,
ug mohukom niini nga mga ka-
tawhan sumala sa iyang mga
sugo, oo, kon kamo makabaton
og mga tawo alang sa inyong
mga hari kinsa mobuhat sama
sa gibuhat sa akong amahan si
bBenjamin alang niini nga mga
katawhan—ako moingon ngan-
ha kaninyo, kon kini mao ang
kanunay mahitabo busa kini
angay nga kamo sa kanunay
adunay mga hari nga magman-
do ibabaw kaninyo.

14 Ug gani ako sa akong kau-
galingon naghago uban sa ta-
nan nga gahum ug galamhan
diin ako nakapanag-iya, sa pag-
tudlo kaninyo sa mga sugo sa
Dios, ug sa pagpatunhay sa ka-
linaw sa tibuok yuta, nga kina-
hanglan walay mga gubat ni
panagbingkil, walay pangawat,
ni panglungkab, ni pagbuno, ni
bisan unsa nga matang sa ka-
dautan;

15 Ug kinsa ang makabuhat og
dautan, kaniya ako amosilot su-
mala sa kalapasan nga siya na-
kahimo, sumala sa balaod diin
gikahatag ngari kanato pinaagi
sa atong mga amahan.

16 Karon ako moingon ngan-
ha kaninyo, nga tungod nga ang

11a Mosiah 29:25–27.
b Ex. 18:13–24.

13a Mosiah 23:8, 13–14.
b P. ni M. 1:17–18.

15a Alma 1:32–33.
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tanan nga mga tawo dili maki-
angayon kini dili angay nga ka-
mo magbaton og usa ka hari o
mga hari nga magmando iba-
baw kaninyo.
17 Kay tan-awa, unsa ka dako

nga akadautan nga ang usa ka
bdautan nga hari makahimo sa
pagbuhat, oo, ug unsa ka dako
nga kalaglagan!
18 Oo, hinumdumi si hari No-

ah, ang iyang mga apagkadau-
tan ug ang iyang mga pagka-
salawayon, ug usab ang mga
pagkadautan ug mga pagkasa-
lawayon sa iyang mga kataw-
han. Tan-awa unsa ka dako nga
kalaglagan ang midangat diha
kanila; ug usab tungod sa ilang
mga kadautan sila nadala ngad-
to sa bpagkaulipon.

19 Ug kon dili pa tungod sa
pagpataliwala sa ilang hingpit
nga maalamon nga Tiglalang,
ug kini tungod sa ilang ki-
nasingkasing nga paghinulsol,
sila gayud dili makalikay nga
magpabilin diha sa pagkaulipon
hangtud karon.
20 Apan tan-awa, siya miluwas

kanila tungod kay sila anagpau-
bos sa ilang mga kaugalingon
sa atubangan kaniya; ug tungod
kay sila bnangamuyo sa hilabi-
han ngadto kaniya siya miluwas
kanila gikan sa pagkaulipon; ug
sa ingon ang Ginoo mibuhat
uban sa iyang gahum sa tanan
nga mga hitabo taliwala sa mga
katawhan, naghatag sa bukton

sa ckalooy ngadto kanila nga
nagbutang sa ilang dpagsalig di-
ha kaniya.

21 Ug tan-awa, karon ako moi-
ngon nganha kaninyo, kamo dili
makapapahawa sa usa ka dau-
tan nga hari gawas kon kini pi-
naagi sa dako nga panagbing-
kil, ug sa pagpaagas sa daghan
nga dugo.

22 Kay tan-awa, siya adu-
nay iyang mga ahigala diha sa
kadautan, ug siya nagpahimu-
tang sa iyang mga magbalan-
tay libut kaniya; ug siya migu-
ba sa mga balaod niadto kinsa
mihari diha sa pagkamatarung
sa iyang atubangan; ug siya mi-
yatak sa mga sugo sa Dios;

23 Ug siya mihimo og mga ba-
laod, ug mipadala kanila ngad-
to taliwala sa iyang mga kataw-
han, oo, mga balaod nga subay
sa iyang kaugalingon nga apag-
kadautan; ug si kinsa ang dili
motuman sa iyang mga balaod
siya mohimo nga ipapatay; ug
si kinsa ang mosukol batok ka-
niya siya mopadala sa iyang
mga kasundalohan batok kanila
aron sa pakiggubat, ug kon siya
makahimo siya mopatay kanila;
ug sa ingon ang dili matarung
nga hari motuis sa mga pamaagi
sa tanan nga pagkamatarung.

24 Ug karon tan-awa ako moi-
ngon nganha kaninyo, kini di-
li kinahanglan nga ang ingon
nga mga pagkasalawayon mo-
dangat nganha kaninyo.

17a Alma 46:9–10.
b Mosiah 23:7–9.

18a Mosiah 11:1–15.
b 1 Sam. 8:10–18;

Mosiah 12:1–8;

Ether 6:22–23.
20a Mosiah 21:13–15.

b Ex. 2:23–25;
Alma 43:49–50.

c Ezeq. 33:11, 15–16;

Mosiah 26:30.
d gk Pagsalig.

22a 1 Hari 12:8–14.
23a gk Dautan,

Pagkadautan.
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25 Busa, pagpili kamo pina-
agi sa tingog niini nga mga
katawhan, mga maghuhukom,
nga kamo mahimo nga huk-
man sumala sa mga balaod diin
gihatag nganha kaninyo pinaa-
gi sa atong mga amahan, diin
mga matarung, ug diin gihatag
pinaagi kanila pinaagi sa kamot
sa Ginoo.
26 Karon kini dili ang naan-

dan nga ang tingog sa mga ka-
tawhan magtinguha sa bisan
unsa nga mga butang nga supak
niana diin unsa ang matarung;
apan kini mao ang naandan sa
gamay nga bahin sa mga ka-
tawhan sa pagtinguha niana
diin dili matarung; busa kini ka-
mo mobantay ug mohimo nii-
ni nga inyong balaod—sa pag-
himo sa inyong mga kalihokan
pinaagi sa tingog sa mga ka-
tawhan.
27 Ug akon ang panahon moa-

but nga ang tingog sa mga ka-
tawhan mopili sa dautan, nia-
na nga higayon ang mga pag-
hukom sa Dios modangat diha
kaninyo; oo, niana nga higayon
siya moduaw kaninyo uban sa
dako nga kalaglagan gani bisan
siya hangtud karon nagduaw
niini nga yuta.
28 Ug karon kon kamo adunay

mga maghuhukom, ug sila dili
maghukom kaninyo sumala sa
balaod diin gikahatag, kamo
makahimo nga sila pagahuk-
man sa usa ka labaw nga mag-
huhukom.
29 Kon ang inyong mga labaw

nga maghuhukom dili maghu-
kom og mga matarung nga mga
paghukom, kamo maghimo nga
usa ka diyutay nga gidaghanon
sa inyong ubos nga mga mag-
huhukom magtigum, ug sila
mohukom sa inyong labaw nga
mga maghuhukom, sumala sa
tingog sa mga katawhan.

30 Ug ako mosugo nga kamo
magbuhat niini nga mga bu-
tang diha sa kahadlok sa Gi-
noo; ug ako mosugo kaninyo sa
pagbuhat niini nga mga butang,
ug nga kamo dili magbaton og
hari; nga kon kini nga mga ka-
tawhan makabuhat og mga sala
ug mga kadautan sila pagatuba-
gon diha sa ilang kaugalingon
nga mga ulo.

31 Kay tan-awa ako moingon
nganha kaninyo, ang mga sala
sa daghan nga mga katawhan
nabuhat pinaagi sa mga kadau-
tan sa ilang mga hari; busa ang
ilang mga kadautan pagatuba-
gon diha sa mga ulo sa ilang
mga hari.

32 Ug karon ako nagtinguha
nga kining adili managsama sa
kahimtang kinahanglan mawala
na niini nga yuta, ilabi na tali-
wala niining akong mga kataw-
han; apan ako nagtinguha nga
kini nga yuta mahimo nga usa
ka yuta sa bkalingkawasan, ug
cmatag tawo mahimo nga ma-
kapahimulos sa iyang mga ka-
tungod ug mga kahigayunan
man usab, hangtud unya ang
Ginoo makakita nga angay nga
kita mahimo nga mopuyo ug

27a Alma 10:19.
32a Alma 30:11.

b 2 Ne. 1:7; 10:11.
gk Kalingkawasan.

c Alma 27:9.
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makapanunod sa yuta, oo, gani
hangtud bisan kinsa sa atong
mga kaliwat magpabilin diha
sa ibabaw sa yuta.
33 Ug daghan nga dugang nga

mga butang si hari Mosiah mi-
sulat ngadto kanila, nagpasabut
ngadto kanila sa tanan nga mga
pagsulay ug mga kasamok sa
usa ka matarung nga hari, oo,
ang tanan nga mga pag-antus
sa kalag alang sa ilang mga ka-
tawhan, ug usab ang tanan nga
mga pagbagulbol sa mga kataw-
han ngadto sa ilang hari; ug siya
mipasabut niining tanan ngad-
to kanila.
34 Ug siya misulti kanila nga

kini nga mga butang dili unta
mahimo; apan nga ang alantu-
son kinahanglan magagikan di-
ha sa tanan nga mga katawhan,
nga ang matag tawo unta mo-
pas-an sa iyang bahin.
35 Ug siya usab mipasabut

ngadto kanila sa tanan nga mga
walay kapuslanan sa ilang pag-
hago nga pinugngan, pinaagi sa
pagbaton og usa ka dili mata-
rung nga hari nga magmando
ibabaw kanila;
36 Oo, ang tanan niya nga

mga kadautan ug mga pagka-
salawayon, ug ang tanan nga
mga gubat, ug mga panagbing-
kil, ug pagpaagas sa dugo, ug
ang pagpangawat, ug ang pag-
panglungkab, ug ang pagbuhat
og malaw-ay nga mga buhat,
ug ang tanan nga matang sa ka-
dautan diin dili maihap—nag-
sulti kanila nga kini nga mga

butang dili unta mahimo, nga si-
la sa dayag misupak sa mga su-
go sa Dios.

37 Ug karon nahinabo, human
si hari Mosiah makapadala nii-
ni nga mga butang taliwala sa
mga katawhan sila nadani sa
kamatuoran sa iyang mga pu-
long.

38 Busa sila mibiya sa ilang
mga tinguha alang sa usa ka ha-
ri, ug nahimo nga hilabihan ka
mahingawaon nga matag tawo
makabaton og angay nga kahi-
gayunan sa tibuok yuta; oo, ug
matag tawo mipakita og usa ka
pag-uyon sa pagtubag sa iyang
kaugalingon nga mga sala.

39 Busa, nahinabo nga sila mi-
pundok sa ilang kaugalingon sa
tibuok yuta, aron sa pagpada-
yag sa ilang mga tingog mahitu-
ngod kon kinsa ang mahimo ni-
la nga mga maghuhukom, aron
sa paghukom kanila sumala sa
abalaod diin gikahatag ngadto
kanila; ug sila hilabihan sa ka-
lipay tungod sa bkalingkawasan
diin gitugyan ngadto kanila.

40 Ug sila nag-anam pagkalig-
on diha sa paghigugma ngadto
kang Mosiah; oo, sila mitamud
kaniya labaw kang bisan kinsa
nga tawo; kay sila wala mag-
tan-aw diha kaniya ingon nga
usa ka malupigon kinsa nangi-
ta nga makaangkon og bahan-
di, oo, alang niana nga mga ka-
tigayunan diin makadunot sa
kalag; kay siya wala mangayo
og mga katigayunan gikan ka-
nila, ni siya nahimuot sa pag-

39a Alma 1:14. b gk Kalingkawasan.
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paagas sa dugo; apan siya mi-
patunhay og akalinaw diha sa
yuta, ug siya mitugyan ngadto
sa iyang mga katawhan nga si-
la kinahanglan maluwas gikan
sa tanan nga matang sa pagka-
ulipon; busa sila mitamud kani-
ya, oo, sa hilabihan gayud, nga
dili masukod.
41 Ug nahinabo nga sila mi-

tudlo og mga amaghuhukom sa
pagmando ibabaw kanila, o sa
paghukom kanila sumala sa
balaod; ug kini sila mibuhat
sa tibuok yuta.
42 Ug nahinabo nga si Alma

gitudlo nga mahimo nga unang
labaw nga maghuhukom, siya
ingon usab ang halangdon nga
pari, ang iyang amahan nga
mitugyan sa katungdanan diha
kaniya, ug mihatag kaniya og
pahimangno mahitungod sa ta-
nan nga mga kalihokan sa sim-
bahan.
43 Ug karon nahinabo nga si

Alma anaglakaw diha sa mga
pamaagi sa Ginoo, ug siya nag-
hupot sa iyang mga sugo, ug si-
ya naghukom sa matarung nga
mga paghukom; ug dihay ma-

kanunayon nga kalinaw sa tibu-
ok yuta.

44 Ug sa ingon misugod ang
pagmando sa mga maghuhu-
kom sa tibuok yuta sa Zarahem-
la, taliwala sa tanan nga mga
katawhan kinsa gitawag nga
mga Nephite; ug si Alma mao
ang una ug labaw nga maghu-
hukom.

45 Ug karon nahinabo nga ang
iyang amahan namatay, ingon
nga kawaloan ug duha ka tuig
ang panuigon, ingon nga nag-
puyo sa pagtuman sa mga sugo
sa Dios.

46 Ug nahinabo nga si Mosiah
namatay usab, diha sa ikakat-
loan ug tulo nga tuig sa iyang
paghari, ingon nga akan-uman
ug tulo ka tuig ang panuigon;
nakahimo sa kinatibuk-an, li-
ma ka gatus ug siyam ka mga
tuig gikan sa panahon nga si
Lehi mibiya sa Jerusalem.

47 Ug sa ingon natapos ang
paghari sa mga hari ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi; ug sa
ingon natapos ang mga adlaw
ni Alma, kinsa mao ang magtu-
tukod sa ilang simbahan.

Ang Basahon ni Alma

ANG ANAK NGA LALAKI NI ALMA

Ang asoy ni Alma, kinsa mao ang anak nga lalaki ni Alma, ang
una ug labaw nga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni

Nephi, ug usab ang halangdon nga pari ibabaw sa Simbahan. Usa
ka asoy sa pagmando sa mga maghuhukom, ug ang mga gubat ug

40a gk Tigbuhat og
Kalinaw.

41a Mosiah 29:11.
43a gk Lakaw, Lakaw

uban sa Dios.
46a Mosiah 6:4.
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panagbingkil taliwala sa mga katawhan. Ug usab usa ka asoy sa
usa ka gubat tali sa mga Nephite ug mga Lamanite, sumala sa
talaan ni Alma, ang una ug labaw nga maghuhukom.

KAPITULO 1

Si Nehor mitudlo og sayop nga
mga doktrina, mitukod og usa ka
simbahan, mipasiugda og pagpa-
napi sa mga pari, ug mipatay kang
Gideon — Si Nehor gipatay tu-
ngod sa iyang mga kalapasan —
Mga pagpanapi sa mga pari ug
mga panggukod mikaylap taliwala
sa mga katawhan—Ang mga pari
nanginabuhi sa ilang mga kauga-
lingon, ang mga katawhan mialima
sa mga kabus, ug ang Simbahan
miuswag. Mga 91–88 b.c.

KARON nahinabo nga sa
unang tuig sa pagmando sa

mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi, gikan
niini nga panahon, si hari Mo-
siah ingon nga anamatay na,
ingon nga nakiggubat og usa
ka maayo nga pakiggubat, nag-
lakaw nga matarung sa atuba-
ngan sa Dios, walay gibilin sa
paghari puli kaniya; bisan pa
niana siya mitukod og mga
bbalaod, ug sila gidawat sa mga
katawhan; busa sila napugos sa
pagtuman sa mga balaod diin
siya mihimo.
2 Ug nahinabo nga sa unang

tuig sa pagmando ni Alma sa
hukmanan, dihay usa ka atawo
nga gidala diha sa iyang atuba-
ngan aron hukman, usa ka ta-

wo kinsa dako, ug gibantug sa
iyang ka kusgan.

3 Ug siya nakalibut taliwala
sa mga katawhan, nagsangyaw
ngadto kanila niana diin siya
mitawag nga apulong sa Dios,
bnakigbatok sa simbahan; nga
nagpadayag ngadto sa mga ka-
tawhan nga matag pari ug mag-
tutudlo kinahanglan mahimo
nga cbantugan; ug sila ddili kina-
hanglan maghago sa ilang mga
kamot, ug nga angay gani sila
nga buligan sa mga katawhan.

4 Ug siya usab mipamatuod
ngadto sa mga katawhan nga
ang tanan nga mga katawhan
kinahanglan maluwas sa kata-
pusan nga adlaw, ug nga sila
dili kinahanglan nga mahadlok
ni mangurog, apan nga sila un-
ta mohangad sa ilang mga ulo
ug maglipay; kay ang Ginoo
milalang sa tanan nga mga ta-
wo, ug usab mitubos sa tanan
nga mga tawo: ug, sa katapusan,
ang tanan nga mga tawo kina-
hanglan makaangkon og kina-
buhi nga dayon.

5 Ug nahinabo nga siya mi-
tudlo niini nga mga butang sa
hilabihan nga daghan ang mi-
tuo sa iyang mga pulong, gani
hilabihan ka daghan nga sila
misugod sa pagbulig kaniya ug
mihatag kaniya og salapi.

6 Ug siya nagsugod sa pagka-

[alma]
1 1a Mosiah 29:46.

b Jarom 1:5;
Alma 4:16;

Hel. 4:22.
2a Alma 1:15.
3a Ezeq. 13:3.

b gk Antikristo.

c Luc. 6:26;
1 Ne. 22:23.

d Mosiah 18:24, 26;
27:5.
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bayaw diha sa garbo sa iyang
kasingkasing, ug nagsul-ob og
mga mahalon nga saput, oo, ug
gani misugod sa pagtukod og
usa ka asimbahan sunod sa pa-
agi sa iyang pagsangyaw.
7 Ug nahinabo nga samtang

siya nagpaingon, aron sa pag-
sangyaw ngadto kinsa mituo sa
iyang pulong, siya nakasugat og
usa ka tawo kinsa sakop ngad-
to sa simbahan sa Dios, oo, ga-
ni usa sa ilang mga magtutud-
lo; ug siya misugod sa pakigla-
lis uban kaniya sa mahait nga
paagi, nga siya unta modala sa
mga katawhan palayo sa sim-
bahan; apan ang tawo nakasan-
ta kaniya, nagbadlong kaniya
uban sa mga apulong sa Dios.

8 Karon ang ngalan sa tawo
mao si aGideon; ug kini siya
kinsa mao ang himan sa mga
kamot sa Dios sa pagluwas sa
mga katawhan ni Limhi gikan
sa pagkaulipon.
9 Karon, tungod kay si Gi-

deon nakasanta kaniya uban sa
mga pulong sa Dios siya nasu-
ko kang Gideon, ug mihulbot
sa iyang espada ug misugod sa
pagtigbas kaniya. Karon si Gi-
deon ingon nga tigulang na,
busa siya wala makapanalipod
sa iyang mga tigbas, busa siya
anapatay pinaagi sa espada.
10 Ug ang tawo kinsa mipatay

kaniya gidakop sa mga kataw-
han sa simbahan, ug gidala sa
atubangan ni Alma, aron ahuk-

man sumala sa mga kalapasan
diin siya nakabuhat.

11 Ug nahinabo nga siya mi-
barug sa atubangan ni Alma ug
nagpakilooy alang sa iyang ka-
ugalingon uban sa pagkawalay
kahadlok.

12 Apan si Alma miingon
ngadto kaniya: Tan-awa, kini
mao ang unang higayon nga
ang pagpanapi sa mga pari gi-
tudlo taliwala sa mga katawhan.
Ug tan-awa, ikaw dili lamang
adunay kasaypanan sa apagpa-
napi sa mga pari, apan nagti-
nguha sa pagpatuman niini pi-
naagi sa espada; ug kon ang
pagpanapi sa mga pari gipatu-
man pa sa mga katawhan kini
mosangput sa ilang hingpit nga
kalaglagan.

13 Ug ikaw nakapaagas sa du-
go sa usa ka matarung nga ta-
wo, oo, usa ka tawo kinsa naka-
himo og daghan nga maayo tali-
wala niini nga mga katawhan;
ug kon kami moluwas kanimo
ang iyang dugo modangat ka-
namo alang sa apagpanimalos.

14 Busa ikaw silutan sa kama-
tayon, sumala sa balaod diin gi-
hatag kanato pinaagi ni Mosiah,
ang atong katapusan nga hari;
ug kini gidawat pinaagi niini
nga mga katawhan; busa kini
nga mga katawhan kinahanglan
gayud amosunod sa balaod.

15 Ug nahinabo nga sila mida-
kop kaniya; ug ang iyang nga-
lan mao si aNehor; ug sila mi-

6a 1 Ne. 14:10.
7a gk Pulong sa Dios.
8a Mosiah 20:17; 22:3.
9a Alma 6:7.

10a Mosiah 29:42.
12a 2 Ne. 26:29.

gk Panapi sa
mga Pari.

13a gk Panimalos.
14a gk Kinadak-ang

Silot.
15a Alma 1:2.
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dala kaniya didto sa ibabaw sa
bungtod sa Manti, ug didto siya
gipahimo, o ingon nga gipaang-
kon, tali sa mga kalangitan ug sa
yuta, nga unsa ang iyang gipa-
nudlo ngadto sa mga katawhan
sukwahi sa pulong sa Dios; ug
didto siya nag-antus og maka-
uulaw nga bkamatayon.
16 Bisan pa niana, kini wala

makapahunong sa pagkaylap sa
pagpanapi sa mga pari sa yuta;
kay dihay daghan nga nahigug-
ma sa kawang nga mga butang
sa kalibutan, ug sila miadto sa
pagsangyaw sa bakak nga mga
doktrina; ug kini sila mibuhat
alang sa mga akatigayunan ug
dungog.
17 Bisan pa niana, sila dili ma-

ngahas sa apagpamakak, kay
kon kini masayran, tungod sa
kahadlok sa balaod, ang mga
bakakon pagasilutan; busa si-
la nagpakaaron ingnon sa pag-
sangyaw sumala sa ilang pag-
tuo; ug karon ang balaod walay
gahum diha ni bisan kinsa nga
tawo tungod sa biyang pagtuo.

18 Ug sila dili mangahas sa
apagpangawat, tungod sa ka-
hadlok sa balaod, kay ang ingon
niana pagasilutan; ni manga-
has sila sa pagpanulis, ni sa
bpagbuno, kay siya nga maka-
buno pagasilutan ngadto sa cka-
matayon.
19 Apan nahinabo nga si kinsa

kadto nga dili sakop sa simba-
han sa Dios misugod sa pag-

panggukod niadto nga sakop
sa simbahan sa Dios, ug midala
diha kanila sa ngalan ni Kristo.

20 Oo, sila migukod kanila, ug
misakit kanila uban sa tanan
nga matang sa mga pulong, ug
kini tungod sa ilang pagkama-
painubsanon; tungod kay sila
dili mapagarbuhon sa ilang ka-
ugalingon nga mga mata, ug
tungod kay sila mipahibalo sa
pulong sa Dios, ngadto sa usag
usa, nga walay asalapi ug wa-
lay bili.

21 Karon dihay higpit nga ba-
laod taliwala sa mga katawhan
sa simbahan, nga kinahanglan
nga walay bisan usa ka tawo,
nga nahisakop ngadto sa sim-
bahan, nga mobarug ug amo-
gukod niadto nga dili sakop
sa simbahan, ug nga kinahang-
lan nga walay pagpanggukod
taliwala sa ilang mga kaugali-
ngon.

22 Bisan pa niana, dihay dag-
han taliwala kanila kinsa misu-
god sa pagkamapagarbuhon, ug
misugod sa pakigbingkil nga
mainiton uban sa ilang mga ka-
away, gani ngadto sa pagbinu-
nalay; oo, sila nakigsinumbagay
sa usag usa.

23 Karon kini diha sa ikaduha
nga tuig sa pagmando ni Alma,
ug kini mao ang usa ka hinung-
dan sa daghan nga kasakit ngad-
to sa simbahan; oo, kini mao ang
hinungdan sa daghan nga pag-
sulay sa simbahan.

15b Deut. 13:1–9.
16a gk Katigayunan,

Mga; Kawang,
Pagkakawang.

17a gk Matinuoron,
Pagkamatinuoron;

Pamakak.
b Alma 30:7–12;

A sa HP 1:11.
18a gk Pagpangawat,

Pangawat.
b gk Pagbuno.

c gk Kinadak-ang
Silot.

20a Isa. 55:1–2.
21a gk Gukod,

Pagpanggukod.
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24 Kay ang mga kasingkasing
sa kadaghanan mga tig-a, ug
ang ilang mga ngalan agipapas,
nga sila wala na hinumdumi
taliwala sa mga katawhan sa
Dios. Ug usab daghan ang bmi-
biya sa ilang mga kaugalingon
gikan kanila.
25 Karon kini mao ang usa ka

dako nga pagsulay niadto nga
nagbarug nga lig-on diha sa
hugot nga pagtuo; bisan pa ni-
ana, sila makanunayon ug dili
matarug sa paghupot sa mga
sugo sa Dios, ug sila midawat
uban ang apagpailub sa pag-
panggukod nga gipahamtang
diha kanila.
26 Ug sa diha nga ang mga pa-

ri mibiya sa ilang apaghago sa
pagpaambit sa pulong sa Dios
ngadto sa mga katawhan, ang
mga katawhan usab mibiya sa
ilang mga paghago sa pagpa-
mati sa pulong sa Dios. Ug sa
diha nga ang mga pari nakapa-
ambit ngadto kanila sa pulong
sa Dios silang tanan mibalik
pag-usab nga makugihon ngad-
to sa ilang mga paghago; ug
ang pari, wala magtamud sa
iyang kaugalingon nga labaw
sa iyang mga tigpaminaw, kay
ang tigsangyaw dili labaw kay
sa tigpaminaw, ni ang magtu-
tudlo maayo pa kay sa tinudlo-
an; ug sa ingon niana silang
tanan managsama, ug silang

tanan naghago, matag tawo
bsumala sa iyang kusog.

27 Ug sila anakigbahin sa ilang
mga kabtangan, matag tawo su-
mala niana diin siya aduna,
ngadto sa bkabus, ug sa timawa,
ug sa masakiton, ug sa gisakit;
ug sila wala magsul-ob sa ma-
halon nga saput, bisan pa niana
sila mga hinlo ug maayo nga
tan-awon.

28 Ug sa ingon sila nagdumala
sa mga kalihokan sa simbahan;
ug sa ingon sila nakaangkon og
kanunay nga kalinaw pag-usab,
bisan pa sa tanan nga mga pag-
panggukod diha kanila.

29 Ug karon, tungod sa pag-
kamakanunayon sa simbahan
sila misugod sa pagkahilabi-
han akaadunahan, nakaangkon
og kabuhong sa tanan nga mga
butang bisan unsa nga sila na-
nginahanglan—ang kabuhong
sa mga panon ug mga kahayo-
pan, ug mga linaming sa tanan
nga matang, ug usab kabuhong
sa lugas, ug sa bulawan, ug sa
pilak, ug sa mahalon nga mga
butang, ug kabuhong sa bsida
nga panapton, ug sa tanan nga
matang sa maayo ug yano nga
panapton.

30 Ug sa ingon, diha sa ilang
amauswagon nga pagkabutang,
sila wala mosalikway ni bisan
kinsa nga mga bhubo, o niana
nga mga gutom, o niana nga

24a Ex. 32:33;
Mosiah 26:36;
Alma 6:3.
gk Pahimulag.

b Alma 46:7.
gk Hingpit nga
Pagbiya.

25a gk Pailub.

26a Mosiah 18:24, 26;
27:3–5.

b Mosiah 4:27;
D&P 10:4.

27a gk Limos, Paghatag
og Limos.

b Luc. 18:22;
Mosiah 4:26;

D&P 42:29–31.
29a gk Katigayunan,

Mga.
b Alma 4:6.

30a Jacob 2:17–19.
b gk Kabus.
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mga uhaw, o niana nga mga ma-
sakiton, o niana nga wala amu-
mahi; ug sila wala mopahimu-
tang sa ilang mga kasingkasing
diha sa mga katigayunan; busa
sila manggihatagon ngadto sa
tanan, sa tigulang ug sa batan-
on, sa ulipon ug sa gawasnon, sa
lalaki ug sa babaye, bisan gawas
sa simbahan o sulod sa simba-
han, sa walay cpagpili sa mga
tawo kinsa nagkinahanglan.
31 Ug sa ingon sila miuswag

ug nahimo nga hilabihan kaayo
ka adunahan kay sa niadto kin-
sa dili sakop sa ilang simbahan.
32 Kay kadto kinsa dili sakop

sa ilang simbahan nagtugot sa
ilang mga kaugalingon sa mga
pagpamarang, ug diha sa apag-
simba sa mga dios-dios o sa
bpagkatapulan, ug sa mga cpag-
yamyam, ug sa mga dkasina ug
panagbangi; pagsul-ob sa ma-
halon nga saput; ingon nga
egibayaw sa garbo sa ilang kau-
galingon nga mga mata; nang-
gukod, namakak, nanulis, na-
ngawat, nagbuhat og malaw-
ay nga mga buhat, ug nagbuno,
ug tanan nga matang sa pagka-
dautan; bisan pa niana, ang ba-
laod gipahamtang diha sa tanan
ngadto kinsa milapas niini, ku-
tob sa kini mahimo.
33 Ug nahinabo nga pinaagi sa

ingon ang pagpatuman sa bala-
od diha kanila, matag tawo nag-
antus sumala niana diin siya mi-
buhat, sila nahimo nga labaw

nga wala makalihok, ug wala
mangahas sa pagbuhat sa bisan
unsa nga pagkadautan kon kini
mahibaloan; busa, dihay dako
nga kalinaw taliwala sa mga
katawhan ni Nephi hangtud sa
ikalima nga tuig sa pagmando
sa mga maghuhukom.

KAPITULO 2

Si Amlici nagtinguha nga mahimo
nga hari ug gisalikway pinaagi sa
tingog sa mga katawhan — Ang
iyang mga sumusunod naghimo
kaniya nga hari—Ang mga Amli-
cite nakig-away sa mga Nephite ug
nabuntog—Ang mga Lamanite ug
mga Amlicite nag-ipon sa ilang
mga kusog ug nabuntog—Si Alma
mipatay kang Amlici. Mga 87 b.c.

Ug nahinabo nga sa pagsugod
sa ikalima nga tuig sa ilang
paghari dihay nagsugod nga
usa ka panagbingkil taliwala sa
mga katawhan; kay usa ka ta-
wo, nga gitawag og Amlici, si-
ya ingon nga usa ka maliputon
kaayo nga tawo, oo, usa ka ma-
alamon nga tawo ingon ngadto
sa kaalam sa kalibutan, siya
ingon nga sumusunod sa kapu-
nongan sa tawo nga mipatay
kang aGideon pinaagi sa espa-
da, kinsa gisilutan sa kamata-
yon sumala sa balaod—

2 Karon kini si Amlici, pinaagi
sa iyang kamaliputon, nakada-
ni og daghan nga mga kataw-

30c Alma 16:14;
D&P 1:35.

32a gk Pagsimba sa
dios-dios.

b gk Pagkatapulan,

Tapulan.
c gk Dautan nga

Pagpamulong.
d gk Kasina.
e Jacob 2:13;

Alma 31:25;
Morm. 8:28.
gk Garbo.

2 1a Alma 1:8.
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han uban kaniya; gani hilabi-
han ka daghan nga sila nagsu-
god sa hilabihan ka gamhanan;
ug sila nagsugod sa pagpani-
nguha aron sa pagpalingkod
kang Amlici nga mahimo nga
hari ibabaw sa mga katawhan.
3 Karon kini nakapahadlok sa

mga katawhan sa simbahan, ug
usab ngadto sa tanan kinsa wa-
la madani sunod sa mga pang-
haylo ni Amlici; kay sila nasa-
yud nga sumala sa ilang balaod
nga ang mao nga mga butang
kinahanglan matukod pinaagi
sa atingog sa mga katawhan.
4 Busa, kon kini mahimo nga

si Amlici makakuha sa tingog
sa mga katawhan, siya, ingon
nga usa ka dautan nga tawo,
amohikaw kanila sa ilang mga
katungod ug mga kahigayunan
sa simbahan; kay kini mao ang
iyang tuyo nga malaglag ang
simbahan sa Dios.
5 Ug nahinabo nga ang mga

katawhan nagpundok sa ilang
mga kaugalingon sa tibuok yu-
ta, matag tawo sumala sa iyang
hunahuna, bisan kon alang kini
o batok kang Amlici, sa nagkala-
in-lain nga mga pundok, nga
adunay daghan nga mga panag-
lalis ug mga katingalahan nga
mga apanagbingkil sa usag usa.

6 Ug sa ingon sila nagpundok
sa ilang mga kaugalingon aron
sa paghatag sa ilang mga tingog
mahitungod sa hitabo; ug sila
gipahimutang sa atubangan sa
mga maghuhukom.

7 Ug nahinabo nga ang tingog
sa mga katawhan miabut batok
kang Amlici, nga siya wala ma-
himo nga hari ibabaw sa mga
katawhan.

8 Karon kini nakahimo og dako
nga kalipay diha sa mga ka-
singkasing niadto kinsa batok
kaniya; apan si Amlici mikutaw
niadto kinsa midapig kaniya sa
pagkasuko batok niadto kinsa
wala modapig kaniya.

9 Ug nahinabo nga sila nag-
pundok sa ilang mga kaugali-
ngon, ug mitudlo kang Amlici
aron mahimo nga ilang hari.

10 Karon sa diha nga si Amlici
nahimo nga hari ibabaw kanila
siya nagsugo kanila nga moalsa
batok sa ilang mga kaigsoonan;
ug kini siya mibuhat aron siya
moulipon kanila nganha kaniya.

11 Karon ang mga katawhan
ni Amlici nailhan pinaagi sa
ngalan ni Amlici, nga gitawag
og mga aAmlicite; ug ang nahi-
bilin gitawag og mga bNephite,
o mga katawhan sa Dios.

12 Busa ang mga katawhan sa
mga Nephite nasayud sa tuyo
sa mga Amlicite, ug busa sila
nangandam sa pakigsangka ka-
nila; oo, sila misangkap sa ilang
mga kaugalingon uban sa mga
espada, ug uban sa mga sun-
dang, ug uban sa mga gapasan,
ug uban sa mga panâ, ug uban
sa mga bato, ug uban sa mga
saplong, ug uban sa tanan nga
matang sa mga ahinagiban sa
gubat, sa matag matang.

3a Mosiah 29:25–27;
Alma 4:16.

4a Alma 10:19;
Hel. 5:2.

5a 3 Ne. 11:29.
11a Alma 3:4.

b Jacob 1:13–14;
Mosiah 25:12;

Alma 3:11.
12a Mosiah 10:8;

Hel. 1:14.
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13 Ug sa ingon sila andam sa
pakigsangka sa mga Amlicite
sa panahon sa ilang pagsulong.
Ug dihay gipanudlo nga mga
kapitan, ug halangdon nga mga
kapitan, ug labaw nga mga ka-
pitan, sumala sa ilang gidagha-
non.
14 Ug nahinabo nga si Amlici

misangkap sa iyang mga tawo
uban sa tanan nga matang sa
mga hinagiban sa gubat sa ma-
tag matang; ug siya usab mi-
tudlo og mga magmamando ug
mga pangulo ibabaw sa iyang
mga katawhan, aron sa pagpa-
ngulo kanila ngadto sa pakig-
gubat batok sa ilang mga kaig-
soonan.
15 Ug nahinabo nga ang mga

Amlicite misulong sa bungtod
sa Amnihu, diin dapit sa sila-
ngan sa asuba sa Sidon, diin mi-
awas ngadto sa byuta sa Zara-
hemla, ug didto sila misugod
sa pakiggubat uban sa mga Ne-
phite.
16 Karon si Alma, nga alabaw

nga maghuhukom ug ang go-
bernador sa mga katawhan ni
Nephi, busa siya mitungas uban
sa iyang mga katawhan, oo,
uban sa iyang mga kapitan, ug
mga labaw nga mga kapitan,
oo, sa pangunahan sa iyang mga
kasundalohan, batok sa mga
Amlicite aron sa pakig-away.
17 Ug sila misugod sa pagpa-

matay sa mga Amlicite diha sa
bungtod sa silangan sa Sidon.
Ug ang mga Amlicite nakig-
away sa mga Nephite uban sa

dako nga gahum, hangtud nga
daghan sa mga Nephite nanga-
pukan sa atubangan sa mga
Amlicite.

18 Bisan pa niana ang Ginoo
mihatag og kusog sa kamot sa
mga Nephite, nga sila mipatay
sa mga Amlicite uban sa hilabi-
han nga pagpamatay, nga sila
misugod sa pagpanglayas sa
ilang atubangan.

19 Ug nahinabo nga ang mga
Nephite migukod sa mga Amli-
cite sa tibuok niana nga adlaw,
ug mipatay kanila uban sa dag-
han nga pagpatay, hangtud nga
dihay anapatay sa mga Amlicite
nga napulo ug duha ka libo ug
lima ka gatus ug katloan ug du-
ha ka mga tawo; ug dihay napa-
tay sa mga Nephite nga unom
ka libo lima ka gatus ug kan-
uman ug duha ka mga tawo.

20 Ug nahinabo nga sa diha
nga si Alma dili na makaapas sa
mga Amlicite siya misugo nga
ang iyang mga katawhan kina-
hanglan motukod sa ilang mga
tolda diha sa awalog sa Gideon,
ang walog ingon nga gitawag
sunod kang Gideon kinsa gipa-
tay pinaagi sa mga kamot ni
bNehor sa espada; ug dinhi nii-
ni nga walog ang mga Nephite
mitukod sa ilang mga tolda
alang niana nga gabii.

21 Ug si Alma mipadala og
mga espiya aron sa pagsunod
sa salin sa mga Amlicite, nga
siya unta masayud sa ilang
mga laraw ug sa mga tinago nga
laraw, pinaagi niana siya unta

15a Alma 3:3.
b Omni 1:13–15.

16a Mosiah 29:42.
19a Alma 3:1–2, 26; 4:2.

20a Alma 6:7.
b Alma 1:7–15; 14:16.
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makabantay sa iyang kaugali-
ngon batok kanila, nga siya unta
makapanalipod sa iyang mga
katawhan nga dili mapatay.
22 Karon kadto kinsa siya mi-

padala aron sa pagbantay sa
kampo sa mga Amlicite gitawag
og Zeram, ug Amnor, ug Man-
ti, ug Limher; kini mao sila kin-
sa mikuyog sa ilang mga tawo
aron sa pagbantay sa kampo sa
mga Amlicite.
23 Ug nahinabo nga sa pagka-

ugma sila mibalik ngadto sa
kampo sa mga Nephite sa hila-
bihan nga pagdali, ingon nga
hilabihan ang kahibulong ug
gibati ang hilabihan nga kahad-
lok, nag-ingon:
24 Tan-awa, kami misunod sa

kampo sa mga aAmlicite, ug sa
among dako nga kahibulong,
didto sa yuta sa Minon, ibabaw
sa yuta sa Zarahemla, didto sa
agianan sa yuta sa bNephi, ka-
mi nakakita sa usa ka hilabihan
ka daghan nga panon sa mga
Lamanite; ug tan-awa, ang mga
Amlicite mitipon kanila;
25 Ug sila misugod sa pagsu-

long ngadto sa atong mga kaig-
soonan diha niana nga yuta; ug
sila milayas gikan kanila uban
sa ilang mga panon, ug sa ilang
mga asawa, ug sa ilang mga
anak, paingon sa atong dakba-
yan; ug gawas kon kita magda-
li sila makapanag-iya sa atong
dakbayan, ug ang atong mga
amahan, ug ang atong mga asa-
wa, ug ang atong mga anak ma-
patay.

26 Ug nahinabo nga ang mga
katawhan ni Nephi mikuha sa
ilang mga tolda, ug mibiya gi-
kan sa walog sa Gideon paingon
sa ilang dakbayan, nga mao ang
dakbayan sa aZarahemla.

27 Ug tan-awa, samtang sila
mitabok sa suba sa Sidon, ang
mga Lamanite ug ang mga Am-
licite, ingon nga hapit ang agi-
daghanon sama sa mga balas
sa dagat, misulong ngadto ka-
nila aron sa pagpatay kanila.

28 Bisan pa niana, ang mga
Nephite ingon nga analig-on
pinaagi sa kamot sa Ginoo, nga
nakaampo nga mainiton ngad-
to kaniya nga siya moluwas ka-
nila gikan sa mga kamot sa ilang
mga kaaway, busa ang Ginoo
namati sa ilang mga pangamu-
yo, ug milig-on kanila, ug ang
mga Lamanite ug mga Amlicite
nangapukan sa ilang atubangan.

29 Ug nahinabo nga si Alma
nakig-away kang Amlici gina-
mit uban ang espada, sa inatu-
bangay; ug sila nag-away sa hi-
labihan, sa usag usa.

30 Ug nahinabo nga si Alma,
ingon nga usa ka tawo sa Dios,
ingon nga nabansay diha sa hi-
labihan ka ahugot nga pagtuo,
nangamuyo, nag-ingon: O Gi-
noo, kaloy-i ug luwasa ang
akong kinabuhi, nga ako mahi-
mo nga himan diha sa imong
mga kamot aron sa pagluwas
ug pagpanalipod niini nga mga
katawhan.

31 Karon sa diha nga si Alma
nakaingon niini nga mga pu-

24a Alma 3:4, 13–18.
b 2 Ne. 5:8.

26a Omni 1:14, 18.

27a Jarom 1:6.
28a Deut. 31:6.
30a gk Hugot nga

Pagtuo.
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long siya nakig-away pag-usab
uban kang Amlici; ug siya na-
lig-on, hangtud nga siya mipa-
tay ni Amlici uban sa espada.
32 Ug siya usab nakig-away sa

hari sa mga Lamanite; apan ang
hari sa mga Lamanite misibug
gikan sa atubangan ni Alma ug
mipadala sa iyang mga magba-
lantay aron sa pakig-away kang
Alma.
33 Apan si Alma, uban sa iyang

mga magbalantay, nakig-away
sa mga magbalantay sa hari sa
mga Lamanite hangtud nga siya
mipatay ug miabug kanila pag-
balik.
34 Ug sa ingon siya mihawan

sa yuta, o ang daplin sa suba,
diin nahimutang sa kasadpan
sa suba sa Sidon, gilabay ang
mga lawas sa mga Lamanite
kinsa nangamatay ngadto sa
mga tubig sa Sidon, nga niana
ang iyang mga katawhan unta
makaangkon og luna sa pagta-
bok ug sa pakig-away sa mga
Lamanite ug sa mga Amlicite
sa kasadpan nga bahin sa suba
sa Sidon.
35 Ug nahinabo nga sa diha

nga silang tanan nakatabok na
sa suba sa Sidon nga ang mga
Lamanite ug ang mga Amlicite
misugod sa pagpanglayas gi-
kan kanila, bisan pa niana sila
hilabihan ka daghan nga sila
dili maihap.
36 Ug sila milayas gikan sa

mga Nephite paingon sa kami-
ngawan nga anaa sa kasadpan
ug amihanan, palayo gikan sa
mga utlanan sa yuta; ug ang
mga Nephite migukod kanila

diha sa ilang tibuok kusog, ug
mipatay kanila.

37 Oo, sila gisugat sa bisan diin
nga dapit, ug gipatay ug giabug,
hangtud nga sila nagkatibulaag
sa kasadpan, ug didto sa amiha-
nan, hangtud sila nangabut sa
kamingawan, nga gitawag og
Hermounts; ug kini mao ang
dapit sa kamingawan nga gi-
hugpaan sa mga ihalas ug ma-
nunukob nga mga mananap.

38 Ug nahinabo nga daghan
ang mga nangamatay didto sa
kamingawan tungod sa ilang
mga samad, ug gilamoy niadto
nga mga mananap ug usab sa
mga magdadagit sa kahangi-
nan; ug ang ilang mga bukog
nakit-an, ug nagtipun-og diha
sa yuta.

KAPITULO 3

Ang mga Amlicite nagbutang og
timaan sa ilang mga kaugalingon
sumala sa pulong sa panagna—
Ang mga Lamanite gitunglo tu-
ngod sa ilang pagsukol—Ang mga
tawo midala sa ilang mga kaugali-
ngon nga mga tunglo diha sa ilang
mga kaugalingon—Ang mga Ne-
phite nakabuntog og lain nga ka-
sundalohan sa Lamanite. Mga 87–
86 b.c.

Ug nahinabo nga ang mga Ne-
phite kinsa wala amapatay pina-
agi sa mga hinagiban sa gubat,
human ikalubong kadto kinsa
gipamatay—karon ang gidag-
hanon sa nangamatay dili mai-
hap, tungod sa kadaghan sa
ilang gidaghanon—human sila

3 1a Alma 2:19; 4:2.
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makalubong sa ilang mga patay
silang tanan mibalik sa ilang
mga yuta, ug ngadto sa ilang
mga kabalayan, ug sa ilang mga
asawa, ug sa ilang mga anak.
2 Karon daghan nga mga baba-

ye ug mga bata ang namatay pi-
naagi sa espada, ug usab dag-
han sa ilang mga panon ug ilang
mga kahayopan; ug usab dag-
han sa ilang mga kaumahan sa
lugas ang nalaglag, kay sila gi-
tunob-tunoban sa mga panon
sa mga tawo.
3 Karon kutob sa mga Lama-

nite ug sa mga Amlicite kinsa
nangamatay diha sa daplin sa
suba sa Sidon gipanglabay ngad-
to sa mga akatubigan sa Sidon;
ug tan-awa ang ilang mga bukog
anaa sa kahiladman sa bdagat,
ug sila daghan.
4 Ug ang mga aAmlicite nail-

han gikan sa mga Nephite, kay
sila bnagbutang og timaan sa
ilang mga kaugalingon og pula
diha sa ilang mga agtang su-
nod sa paagi sa mga Lamanite;
hinoon sila wala magpakagis sa
ilang mga ulo sama ngadto sa
mga Lamanite.

5 Karon ang mga ulo sa mga
Lamanite gikagisan; ug sila mga
ahubo, gawas sa mga panit nga
gibakus sa ilang mga bat-ang,
ug usab ang ilang hinagiban, di-
in gibakus kanila, ug ang ilang
mga gapasan, ug ang ilang mga
panâ, ug ang ilang mga bato,

ug ang ilang mga saplong, ug
uban pa.

6 Ug ang mga panit sa mga
Lamanite mga itum, sumala sa
timaan diin gibutang diha sa
ilang mga amahan, diin usa ka
atunglo nganha kanila tungod
sa ilang kalapasan ug sa ilang
pagsukol batok sa ilang mga ka-
igsoonan, kinsa naglakip kang
Nephi, Jacob, ug Joseph, ug
Sam, kinsa mga makiangayon
ug balaan nga mga tawo.

7 Ug ang ilang mga kaigsoonan
nagtinguha sa pagpatay kanila,
busa sila gitunglo; ug ang Gino-
ong Dios amibutang og usa ka
timaan diha kanila, oo, diha
kang Laman ug kang Lemuel,
ug usab sa anak nga mga lalaki
ni Ishmael, ug sa mga babaye
nga Ismaelitish.

8 Ug kini gihimo nga ang
ilang binhi unta mailhan gikan
sa binhi sa ilang mga kaigsoo-
nan, nga pinaagi niana ang
Ginoong Dios unta manalipod
sa iyang mga katawhan, nga si-
la unta dili amosagol ug motuo
sa mga sayop nga btradisyon
diin mopamatuod sa ilang ka-
laglagan.

9 Ug nahinabo nga kinsa ang
mosagol sa iyang binhi uban
sa mga Lamanite modala og sa-
ma nga tunglo nganha sa iyang
binhi.

10 Busa, kinsa kadto nga mo-
tugot sa iyang kaugalingon nga

3a Alma 2:15.
b Alma 44:22.

4a Alma 2:11.
b Alma 3:13–19.

5a Enos 1:20;
Mosiah 10:8;

Alma 42:18–21.
6a 2 Ne. 5:21; 26:33.

gk Tunglo, Mga
Tunglo.

7a 1 Ne. 12:23.
8a gk Kaminyoon,

Pagminyo—
Kaminyoon sa dili
managsama og
tinuohan.

b Mosiah 10:11–18;
Alma 9:16.
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mopalingla sa mga Lamanite
gitawag ubos niana nga nga-
lan, ug adunay usa ka timaan
nga ibutang diha kaniya.
11 Ug nahinabo nga kinsa ang

dili motuo diha sa tradisyon sa
mga Lamanite, apan mituo ni-
adto nga mga talaan nga gidala
gikan sa yuta sa Jerusalem, ug
usab diha sa atradisyon sa ilang
mga amahan, nga mga tuk-
ma, kinsa mituo sa mga sugo sa
Dios ug mihupot kanila, gita-
wag og mga Nephite, o mga ka-
tawhan ni Nephi, gikan niana
nga panahon—
12 Ug kini mao sila kinsa

ang naghupot sa mga talaan di-
in mga atinuod ngadto sa ilang
mga katawhan, ug usab sa mga
katawhan sa mga Lamanite.
13 Karon kita mobalik pag-

usab ngadto sa mga Amlicite,
kay sila usab adunay usa ka
atimaan nga gibutang diha ka-
nila; oo, sila mibutang sa tima-
an diha sa ilang mga kaugali-
ngon, oo, bisan usa ka timaan
nga pula diha sa ilang mga ag-
tang.
14 Sa ingon ang pulong sa Dios

natuman, kay mao kini ang mga
pulong diin siya miingon ngad-
to kang Nephi: Tan-awa, ang
mga Lamanite Ako nagtunglo,
ug Ako nagbutang og usa ka ti-
maan diha kanila nga sila ug
ang ilang binhi mahimo nga
mabulag gikan kanimo ug sa
imong binhi, gikan niini nga pa-
nahon ug sa kahangturan, ga-
was kon sila mohinulsol sa ilang

mga pagkadautan ug amobalik
ngari kanako nga Ako mahimo
nga malooy ngadto kanila.

15 Ug usab: Ako mobutang og
usa ka timaan diha kaniya nga
mosagol sa iyang binhi uban sa
imong mga kaigsoonan, nga si-
la mahimo nga tungluhon pag-
usab.

16 Ug usab: Ako mobutang og
usa ka timaan diha kaniya nga
makig-away batok kanimo ug
sa imong binhi.

17 Ug usab, Ako moingon nga
siya nga mobiya gikan kanimo
dili na pagatawgon nga imong
binhi; ug Ako mopanalangin
kanimo, ug ni bisan kinsa nga
pagatawgon nga imong binhi;
gikan karon ug sa kahangtu-
ran; ug kini mao ang mga saad
sa Ginoo ngadto kang Nephi
ug sa iyang binhi.

18 Karon ang mga Amlicite
wala masayud nga sila nakatu-
man sa mga pulong sa Dios sa
diha nga sila misugod sa pag-
butang og timaan sa ilang mga
kaugalingon diha sa ilang mga
agtang; bisan pa niana sila mi-
pakita og apagsukol batok sa
Dios; busa kini kinahanglan nga
ang tunglo modangat nganha
kanila.

19 Karon ako manghinaut nga
kamo kinahanglan makakita
nga sila midala diha sa ilang
mga kaugalingon sa atunglo;
ug gani ang matag tawo nga gi-
tunglo midala diha sa iyang ka-
ugalingon sa iyang kaugalingon
nga paghukom.

11a Alma 17:9–11.
12a Mosiah 1:6;

Ether 4:6–11.

13a Alma 3:4.
14a 2 Ne. 30:4–6.
18a 4 Ne. 1:38.

gk Pagsukol.
19a 2 Ne. 5:21–25;

Alma 17:15.
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20 Karon nahinabo nga dili
daghan ang mga adlaw human
sa panag-away nga nahitabo sa
yuta sa Zarahemla, pinaagi sa
mga Lamanite ug sa mga Amli-
cite, nga dihay lain nga kasun-
dalohan sa mga Lamanite nga
misulong diha sa mga kataw-
han ni Nephi, sa asama nga da-
pit diin ang unang kasundalo-
han misugat sa mga Amlicite.
21 Ug nahinabo nga dihay

kasundalohan nga gipadala
aron sa pag-abug kanila gikan
sa ilang yuta.
22 Karon si Alma sa iyang ka-

ugalingon ingon nga nag-antus
sa usa ka asamad wala motu-
ngas aron makig-away niini nga
higayon batok sa mga Lamanite;
23 Apan siya mipadala og dag-

han nga mga kasundalohan ba-
tok kanila; ug sila misulong ug
nakapatay og daghan nga mga
Lamanite, ug miabug sa nahibi-
lin kanila gikan sa mga utlanan
sa ilang yuta.
24 Ug unya sila mibalik pag-

usab ug misugod sa pagpatun-
hay sa kalinaw diha sa yuta,
ingon nga wala na gayud sa-
moka sulod sa usa ka panahon
uban sa ilang mga kaaway.
25 Karon tanan niini nga mga

butang nahimo, oo, tanan niini
nga mga panaggubat ug panag-
away gisugdan ug gitapos sa
ikalima nga tuig sa paghari sa
mga maghuhukom.
26 Ug sulod sa usa ka tuig di-

hay mga kaliboan ug mga na-

pulo ka mga kaliboan nga mga
kalag nga gipadala ngadto sa
kalibutan nga walay katapusan,
nga sila unta moani sa ilang
mga aganti sumala sa ilang mga
buhat, kon sila mga maayo o
kon sila mga dautan, makaani sa
kalipay nga walay katapusan o
pagkauyamot nga walay kata-
pusan, sumala sa espiritu diin
sila mipili sa pagsunod, kon ki-
ni usa ka maayo nga espiritu o
usa ka dautan.

27 Kay matag tawo modawat
og asuhol gikan kaniya kinsa si-
ya mipili sa bpagsunod, ug kini
sumala sa mga pulong sa espiri-
tu sa panagna; busa himoa kini
sumala sa kamatuoran. Ug sa
ingon natapos ang ikalima nga
tuig sa paghari sa mga maghu-
hukom.

KAPITULO 4

Si Alma mibunyag sa kaliboan ka
mga kinabig—Kadautan misulod
sa Simbahan, ug ang pag-uswag sa
Simbahan nasumpo—Si Nephihah
natudlo nga labaw nga maghuhu-
kom—Si Alma, ingon nga halang-
don nga pari, naggugol sa iyang
kaugalingon ngadto sa pagpanga-
lagad. Mga 86–83 b.c.

Karon nahinabo nga diha sa
ikaunom nga tuig sa pagmando
sa mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi, walay
mga panaglalis ni mga gubat di-
ha sa ayuta sa Zarahemla;

20a Alma 2:24.
22a Alma 2:29–33.
26a gk Buhat, Mga.
27a Mosiah 2:31–33;

Alma 5:41–42.
b Roma 6:16;

Hel. 14:29–31.
gk Masulundon,

Pagkamasulundon,
Sunod.

4 1a Omni 1:12–19.
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2 Apan ang mga katawhan
gisakit, oo, hilabihan nga kasa-
kit tungod sa apagkawala sa
ilang mga kaigsoonan, ug usab
tungod sa pagkawala sa ilang
mga panon ug mga kahayopan,
ug usab tungod sa pagkawala
sa ilang mga kaumahan sa lu-
gas, diin gitunob-tunoban ug
gilaglag sa mga Lamanite.
3 Ug hilabihan ang ilang mga

kasakit nga ang matag kalag
adunay hinungdan nga mag-
bangutan; ug sila mituo nga ki-
ni mao ang mga paghukom sa
Dios nga gipadala nganha kani-
la tungod sa ilang mga pagka-
dautan ug sa ilang mga pagka-
salawayon; busa sila nahigma-
ta sa usa ka panumduman sa
ilang katungdanan.
4 Ug sila misugod sa pag-

tukod sa simbahan sa labaw
nga hingpit; oo, ug daghan ang
agibunyagan diha sa mga tubig
sa Sidon ug nasakop ngadto sa
simbahan sa Dios; oo, sila gi-
bunyagan pinaagi sa kamot ni
Alma, kinsa gi-orden nga usa
ka bhalangdon nga pari ibabaw
sa mga katawhan sa simbahan,
pinaagi sa kamot sa iyang ama-
han nga si Alma.

5 Ug nahinabo nga sa ikapito
nga tuig sa pagmando sa mga
maghuhukom dihay mga tulo
ka libo ug lima ka gatus ka mga
tawo nga mitipon sa ilang mga
kaugalingon ngadto sa asimba-
han sa Dios ug gibunyagan. Ug
sa ingon natapos ang ikapito
nga tuig sa pagmando sa mga

maghuhukom ibabaw sa mga
katawhan ni Nephi; ug dihay
nagpadayon nga kalinaw sa ta-
nan nga panahon.

6 Ug nahinabo nga sa ikawa-
lo nga tuig sa pagmando sa mga
maghuhukom, nga ang mga
katawhan sa simbahan misu-
god sa pagkamapagarbuhon,
tungod sa ilang naghingapin
nga akatigayunan, ug sa ilang
mga bmaanindot nga sida nga
panapton, ug sa ilang mga ma-
anindot nga pagkalubid nga
panapton, ug tungod sa ilang
daghan nga mga panon ug mga
kahayopan, ug sa ilang mga bu-
lawan ug mga pilak, ug tanan
nga matang sa mahalon nga
mga butang, diin sila nakaba-
ton pinaagi sa ilang kakugi; ug
tanan niini nga mga butang sila
gibayaw sa garbo sa ilang mga
mata, kay sila misugod sa pag-
sul-ob og mga mahalon kaayo
nga mga saput.

7 Karon kini mao ang hinung-
dan sa dako nga kasakit ni
Alma, oo, ug sa daghan nga
mga katawhan kinsa si Alma
amitudlo nga mga magtutudlo,
ug mga pari, ug mga anciano
ibabaw sa simbahan; oo, dag-
han kanila naguol kaayo tu-
ngod sa mga pagkadautan diin
sila nakakita nga misugod diha
taliwala sa ilang mga kataw-
han.

8 Kay sila nakakita ug nakatan-
aw uban sa dako nga kasubo
nga ang mga katawhan sa sim-
bahan misugod sa pagkabayaw

2a Alma 2:19; 3:1–2, 26.
4a Mosiah 18:10–17.

b Mosiah 29:42.

5a Mosiah 25:18–23;
3 Ne. 26:21.

6a gk Katigayunan,

Mga.
b Alma 1:29.

7a gk Pagtugot.
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sa agarbo sa ilang mga mata, ug
nagpahimutang sa ilang mga
kasingkasing diha sa mga ka-
tigayunan ug diha sa kawang
nga mga butang sa kalibutan,
nga sila misugod sa pagkama-
biay-biayon, ang usa ngadto sa
lain, ug sila misugod sa pag-
panggukod niadto nga bdili
motuo sumala sa ilang kaugali-
ngon nga kabubut-on ug kahi-
muot.
9 Ug sa ingon, dinhi sa ikawalo

nga tuig sa pagmando sa mga
maghuhukom, dihay misugod
nga mga dagko nga apanaglalis
taliwala sa mga katawhan sa
simbahan; oo, dihay mga bkasi-
lag, ug panagbangi, ug dautan
og tuyo, ug mga panggukod,
ug garbo, hangtud gani sa pag-
palabaw sa garbo niadto kinsa
dili sakop sa simbahan sa Dios.
10 Ug sa ingon natapos ang

ikawalo nga tuig sa pagmando
sa mga maghuhukom; ug ang
pagkadautan sa simbahan nahi-
mo nga usa ka dako nga babag
niadto kinsa wala mahisakop sa
simbahan; ug sa ingon ang sim-
bahan misugod sa pagkapak-
yas sa iyang pag-uswag.
11 Ug nahinabo sa pagsugod sa

ikasiyam nga tuig, si Alma na-
kakita sa pagkadautan sa simba-
han, ug siya nakakita usab nga
ang apanig-ingnan sa simbahan
misugod sa pagdala niadto kin-
sa dili mga matuohon gikan sa

usa ka tipik sa kadautan ngadto
sa lain, sa ingon nagdala sa ka-
laglagan sa mga katawhan.

12 Oo, siya nakakita sa hilabi-
han ka dako nga pagkadili ma-
nagsama sa kahimtang taliwala
sa mga katawhan, ang uban
nagpataas sa ilang mga kauga-
lingon uban sa ilang garbo, nag-
tamay sa uban, nagtalikod diha
sa mga atimawa ug sa mga hubo
ug niadto kinsa mga bgutom, ug
niadto kinsa mga giuhaw, ug
niadto kinsa mga masakiton ug
mga gisakit.

13 Karon usa kini sa dako nga
hinungdan alang sa mga pagba-
sol taliwala sa mga katawhan,
samtang ang uban nagpaubos sa
ilang mga kaugalingon, nagta-
bang niadto kinsa nagkinahang-
lan sa ilang panabang, ingon sa
apaghatag sa ilang kabtangan
ngadto sa mga kabus ug mga ti-
mawa, nagpakaon sa mga gigu-
tom, ug nag-antus sa tanan nga
matang sa mga bkasakit, calang
kang Kristo, kinsa moanhi su-
mala sa espiritu sa panagna;

14 Naglantaw ngadto niana
nga adlaw, busa anagbaton og
usa ka kapasayloan sa ilang mga
kasal-anan; ingon nga napuno
sa dako nga bhingpit nga kali-
pay tungod sa pagkabanhaw sa
mga patay, sumala sa kabubut-
on ug gahum ug kaluwasan ni
Jesukristo gikan sa mga gapos
sa kamatayon.

8a gk Garbo; Kawang,
Pagkakawang.

b Alma 1:21.
9a gk Panagbingkil.

b gk Kasina.
11a 2 Sam. 12:14;

Alma 39:11.

12a Isa. 3:14; Jacob 2:17.
b Mosiah 4:26.

13a gk Limos, Paghatag
og Limos.

b gk Kalisdanan.
c 2 Cor. 12:10.

14a Mosiah 4:12;

Alma 5:26–35.
gk Kapaangayan,
Paghatag og
Kaangayan.

b gk Hingpit nga
Kalipay.
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15 Ug karon nahinabo nga si
Alma, nga nakakita sa mga ka-
sakit sa mga mapainubsanon
nga mga sumusunod sa Dios, ug
ang mga pagpanggukod diin gi-
pahamtang diha kanila pinaagi
sa nahibilin sa iyang mga ka-
tawhan, ug nga nagtan-aw sa ta-
nan nila nga apagkadili manag-
sama og kahimtang, misugod sa
hilabihan nga pagkaguol; bisan
pa niana ang Espiritu sa Ginoo
wala mopakyas kaniya.
16 Ug siya mipili og usa ka

maalamon nga tawo kinsa diha
sa taliwala sa mga anciano sa
simbahan, ug mihatag kaniya
og gahum sumala sa atingog sa
mga katawhan, nga siya unta
makabaton og gahum aron sa
paghimo og mga bbalaod suma-
la sa mga balaod diin gikahatag
na, ug sa pagpahimutang kanila
aron masunod sumala sa mga
pagkadautan ug sa mga kalapa-
san sa mga katawhan.
17 Karon ang ngalan niini nga

tawo mao si Nephihah, ug siya
gitudlo nga alabaw nga maghu-
hukom; ug siya naglingkod sa
hukmanan aron sa paghukom
ug pagdumala sa mga kataw-
han.
18 Karon si Alma wala magtu-

got ngadto kaniya sa katung-
danan sa pagkahalangdon nga
pari ibabaw sa simbahan, apan
siya mipabilin sa katungdanan
sa halangdon nga pari nganha
sa iyang kaugalingon; apan siya

mitugyan sa hukmanan ngadto
kang Nephihah.

19 Ug kini siya mibuhat nga
siya sa iyang akaugalingon ma-
kig-uban taliwala sa iyang mga
katawhan, o taliwala sa mga ka-
tawhan ni Nephi, nga sila unta
mosangyaw sa bpulong sa Dios
ngadto kanila, sa cpagkutaw nga
dmahinumdom sa ilang katung-
danan, ug nga sila unta mapa-
kunhod, pinaagi sa pulong sa
Dios, sa tanan nga garbo ug
pagkamaliputon ug sa tanan
nga mga panaglalis diin anaa ta-
liwala sa iyang mga katawhan,
wala makakita og paagi nga siya
unta makapausab kanila gawas
kini sa paghatag sa lunsay nga
epagpamatuod batok kanila.
20 Ug sa ingon sa pagsugod sa

ikasiyam nga tuig sa pagmando
sa mga maghuhukom ibabaw
sa mga katawhan ni Nephi, si
Alma mitugyan sa hukmanan
ngadto kang aNephihah, ug mi-
halad sa iyang kaugalingon sa
kinatibuk-an ngadto sa bha-
langdon nga pagkapari sa bala-
an nga kapunongan sa Dios, sa
pagpamatuod sa pulong, suma-
la sa espiritu sa pagpadayag ug
pagpanagna.

Ang mga pulong nga si Alma,
ang Halangdon nga Pari sumala
sa balaan nga kapunongan sa
Dios, mihatag ngadto sa mga
katawhan diha sa ilang mga

15a D&P 38:27; 49:20.
16a Alma 2:3–7.

b Alma 1:1, 14, 18.
17a Alma 50:37.
19a Alma 7:1.

b Alma 31:5;
D&P 11:21–22.

c Enos 1:23.
d Mosiah 1:17;

Hel. 12:3.

e gk Pagpamatuod.
20a Alma 8:12.

b Mosiah 29:42;
Alma 5:3, 44, 49.
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dakbayan ug mga balangay sa
tibuok yuta.

Naglangkob sa kapitulo 5.

KAPITULO 5

Aron pag-angkon sa kaluwasan,
ang mga tawo kinahanglan maghi-
nulsol ug maghupot sa mga sugo,
magpakatawo pag-usab, maghugas
sa ilang mga saput pinaagi sa dugo
ni Kristo, magmapainubsanon ug
maghubo sa ilang mga kaugalingon
sa garbo ug kasina, ug maghimo sa
mga buhat sa pagkamatarung —
Ang Maayong Magbalantay nag-
tawag sa iyang mga katawhan—
Kadto kinsa nagbuhat og dautan
nga mga buhat mao ang mga anak
sa yawa—Si Alma nagpamatuod
sa kamatuoran sa iyang doktrina
ug nagsugo sa mga tawo sa paghi-
nulsol—Mga ngalan sa mga mata-
rung mahisulat sa basahon sa kina-
buhi. Mga 83 b.c.

Karon nahinabo nga si Alma
misugod sa apaghatag sa pulong
sa bDios ngadto sa mga kataw-
han, una sa yuta sa Zarahemla,
ug gikan didto ngadto sa tibu-
ok yuta.
2 Ug mao kini ang mga pulong

diin siya namulong sa mga ka-
tawhan diha sa simbahan diin
gitukod diha sa dakbayan sa Za-
rahemla, sumala sa iyang kau-
galingon nga talaan, nag-ingon:
3 Ako, si Alma, nga agi-orden

sa akong amahan, si Alma, nga
mahimo nga usa ka bhalangdon
nga pari ibabaw sa simbahan
sa Dios, siya nga nakabaton og
gahum ug cpagtugot gikan sa
Dios sa pagbuhat niini nga mga
butang, tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo nga siya misu-
god sa pagtukod og usa ka sim-
bahan sa dyuta diin diha sa mga
utlanan sa Nephi; oo, ang yuta
diin gitawag nga yuta ni Mor-
mon; oo, ug siya mibunyag sa
iyang mga kaigsoonan sa tubig
diha sa Mormon.

4 Ug tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo, sila agiluwas
gikan sa mga kamot sa mga ka-
tawhan ni hari Noah, pinaagi
sa kalooy ug gahum sa Dios.

5 Ug tan-awa, human niana,
sila gidala ngadto sa apagkau-
lipon pinaagi sa mga kamot
sa mga Lamanite didto sa ka-
mingawan; oo, ako moingon
nganha kaninyo, sila diha sa
pagkabihag, ug usab ang Gi-
noo miluwas kanila gikan sa
bpagkaulipon pinaagi sa gahum
sa iyang pulong; ug kami gidala
nganhi niini nga yuta, ug dinhi
kami misugod sa pagtukod sa
simbahan sa Dios sa tibuok nga
yuta usab.

6 Ug karon tan-awa, ako moi-
ngon nganha kaninyo, akong
mga kaigsoonan, kamo nga na-
hisakop niini nga simbahan, ka-
mo nagbilin ba og igo nga pa-
numduman sa pagkabihag sa

5 1a Alma 4:19.
b Alma 5:61.

3a gk Orden,
Pag-orden.

b Alma 4:4, 18, 20.

c Mosiah 18:13;
3 Ne. 11:25.

d Mosiah 18:4;
3 Ne. 5:12.

4a Mosiah 23:1–3.

5a Mosiah 23:37–39;
24:8–15.

b Mosiah 24:17.
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inyong mga amahan? Oo, ug
kamo nagbilin ba og igo nga
panumduman sa iyang kalooy
ug pagkamainantuson ngadto
kanila? Ug labut pa, kamo nag-
bilin ba og igo nga panumdu-
man nga siya miluwas sa ilang
mga kalag gikan sa impyerno?
7 Tan-awa, siya miusab sa

ilang mga kasingkasing; oo, siya
mipukaw kanila gikan sa lawom
nga pagkatulog, ug sila nahig-
mata ngadto sa Dios. Tan-awa,
sila anaa sa taliwala sa kangit-
ngit; bisan pa niana, ang ilang
mga kalag nalamdagan pinaa-
gi sa kahayag sa walay katapu-
san nga pulong; oo, sila giliyo-
kan pinaagi sa mga ahigot sa ka-
matayon, ug sa mga bkadena sa
impyerno, ug ang walay kata-
pusan nga kalaglagan naghulat
kanila.
8 Ug karon ako mangutana ka-

ninyo, akong mga kaigsoonan,
sila ba nalaglag? Tan-awa, ako
moingon nganha kaninyo, Wa-
la, sila wala.
9 Ug usab ako mangutana, ang

mga higot sa kamatayon na-
bugto ba, ug ang mga kadena
sa impyerno nga naglibut ka-
ninyo, nahubad ba? Ako moi-
ngon nganha kaninyo, Oo, si-
la nahubad, ug ang ilang mga
kalag nagmalipayon kaayo, ug
sila nanag-awit sa matubsanon
nga gugma. Ug ako moingon
nganha kaninyo nga sila nanga-
luwas.

10 Ug karon ako mangutana
kaninyo sa unsa nga mga kon-
disyon sila anangaluwas? Oo,
unsay kapasikaran nga sila ma-
kalaum sa kaluwasan? Unsay
hinungdan nga sila nakahubad
gikan sa mga higot sa kamata-
yon, oo, ug usab sa mga kadena
sa impyerno?

11 Tan-awa, ako makasulti
kaninyo—Wala ba ang akong
amahan nga si Alma motuo di-
ha sa mga pulong diin gisulti
pinaagi sa ba-ba ni aAbinadi?
Ug siya dili ba usa ka balaan
nga propeta? Siya wala ba ma-
mulong sa mga pulong sa Dios,
ug ang akong amahan nga si
Alma mituo kanila?

12 Ug sumala sa iyang hugot
nga pagtuo dihay usa ka dako
nga akausaban nga nahimo di-
ha sa iyang kasingkasing. Tan-
awa ako moingon nganha ka-
ninyo nga kining tanan tinuod.

13 Ug tan-awa, siya amisang-
yaw sa pulong ngadto sa in-
yong mga amahan, ug dihay
usa ka dako nga kausaban usab
nga nahimo diha sa ilang mga
kasingkasing, ug sila mipau-
bos sa ilang mga kaugalingon
ug mitugyan sa ilang bpagsalig
diha sa tinuod ug cbuhi nga
Dios. Ug tan-awa, sila mga ma-
tinud-anon hangtud sa dkata-
pusan; busa sila nangaluwas.

14 Ug karon tan-awa, ako ma-
ngutana kaninyo, akong mga
kaigsoonan sa simbahan, ka-

7a Mosiah 15:8.
b Alma 12:11;

D&P 138:23.
10a gk Kaluwasan;

Laraw sa

Katubsanan.
11a Mosiah 17:1–4.
12a gk Kinabig,

Pagkakabig.
13a Mosiah 18:7.

b gk Pagsalig.
c Morm. 9:28;

D&P 20:19.
d gk Lahutay.
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mo sa espirituhanon nga paagi
anatawo ba sa Dios? Kamo na-
kadawat ba sa iyang hitsura di-
ha sa inyong mga panagway?
Kamo nakasinati ba niining da-
ko nga bkausaban diha sa in-
yong mga kasingkasing?
15 Kamo ba naghupot sa hu-

got nga pagtuo diha sa pagtubos
kaniya kinsa amilalang kanin-
yo? Kamo ba naglantaw uban
ang mata sa hugot nga pagtuo,
ug mosud-ong niini nga mortal
nga lawas nga bgibangon diha
sa pagka-imortal, ug kini nga
madunuton gibangon diha sa
dili pagkamadunuton, nga mo-
barug sa atubangan sa Dios
aron cpagahukman sumala sa
mga binuhatan diin gihimo di-
ha sa mortal nga lawas?
16 Ako moingon nganha ka-

ninyo, kamo makahanduraw ba
sa inyong mga kaugalingon nga
inyong mabati ang tingog sa
Ginoo, mag-ingon nganha ka-
ninyo, nianang adlawa: Duol
ngari kanako kamo nga mga
abulahan, kay tan-awa, ang in-
yong mga buhat mao ang mga
buhat sa pagkamatarung diha
sa ibabaw sa yuta?
17 O kamo makahanduraw ba

sa inyong mga kaugalingon nga
kamo makapamakak ngadto sa
Ginoo niana nga adlaw, ug
amoingon—Ginoo, ang among
mga buhat maoy matarung nga

mga buhat diha sa ibabaw sa
yuta — ug nga siya moluwas
kaninyo?

18 O sa lain nga bahin, kamo
makahanduraw ba sa inyong
mga kaugalingon nga gidala sa
atubangan sa hukmanan sa Dios
uban sa inyong mga kalag nga
puno uban sa kasaypanan ug
pagbasol, nakaangkon og pa-
numduman sa tanan ninyo nga
mga kasaypanan, oo, usa ka
hingpit nga apanumduman sa
tanan ninyo nga mga pagkada-
utan, oo, usa ka panumduman
nga kamo misupak sa mga su-
go sa Dios?

19 Ako moingon nganha ka-
ninyo, kamo makahangad ba
ngadto sa Dios niana nga adlaw
uban sa usa ka putli nga ka-
singkasing ug limpyo nga mga
kamot? Ako moingon nganha
kaninyo, kamo makahangad ba,
ingon nga may ahitsura sa Dios
nga gikulit sa inyong mga pa-
nagway?

20 Ako moingon nganha ka-
ninyo, kamo makahunahuna ba
nga maluwas nga kamo mitug-
yan man sa inyong kaugalingon
nga mahimo nga mga aulipon sa
yawa?

21 Ako moingon nganha ka-
ninyo, kamo masayud niana
n g a a d l a w n g a k a m o d i l i
amaluwas; kay walay usa ka ta-
wo nga maluwas gawas kon ang

14a Mosiah 27:24–27;
Alma 22:15.
gk Natawo sa Dios,
Natawo Pag-usab.

b Roma 8:11–17;
Mosiah 5:2;
Moises 6:65.
gk Kinabig,

Pagkakabig.
15a gk Nilalang,

Paglalang.
b gk Pagkabanhaw.
c gk Paghukom, Ang

Katapusan nga.
16a Mat. 25:31–46.
17a 3 Ne. 14:21–23.

18a Ezeq. 20:43;
2 Ne. 9:14;
Mosiah 3:25;
Alma 11:43.

19a 1 Juan 3:1–3.
20a Mosiah 2:32.
21a gk Kaluwasan.
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iyang mga bsaput mahugasan
nga puti; oo, ang iyang mga sa-
put kinahanglan cmahugasan
hangtud sila malimpyo gikan sa
tanan nga mansa, pinaagi sa du-
go kaniya kinsa gipamulong pi-
naagi sa atong mga amahan,
kinsa kinahanglan moanhi aron
sa pagtubos sa iyang mga ka-
tawhan gikan sa ilang mga sala.
22 Ug karon ako manguta-

na kaninyo, akong mga kaigso-
onan, unsa ang inyong bation,
kon kamo mobarug sa atuba-
ngan sa hukmanan sa Dios,
ingon nga ang inyong mga sa-
put namansa uban sa adugo ug
sa tanan nga matang sa bkahu-
gaw? Tan-awa, unsay mahimo
niini nga mga butang sa pagpa-
matuod batok kaninyo?
23 Tan-awa, sila dili ba amag-

pamatuod nga kamo mga ma-
mumuno, oo, ug usab nga kamo
mabasol sa tanan nga matang
sa pagkadautan?
24 Tan-awa, akong mga kaig-

soonan, kamo nagdahum ba nga
ang mao nga usa makaangkon
og usa ka dapit nga kalingkuran
diha sa gingharian sa Dios, uban
ni aAbraham, uban ni Isaac, ug
uban ni Jacob, ug usab sa tanan
nga balaan nga mga propeta,
kansang mga saput nalimpyo
ug walay lama, putli ug puti?

25 Ako moingon nganha ka-
ninyo, Wala; gawas kon kamo

mohimo sa atong Tiglalang nga
usa ka bakakon gikan sa sinug-
danan, o modahum nga siya usa
ka bakakon gikan sa sinugda-
nan, kamo dili magdahum nga
ang mao makaangkon og dapit
diha sa gingharian sa langit;
apan sila isalikway sa gawas
kay sila mao ang mga aanak sa
gingharian sa yawa.

26 Ug karon tan-awa, ako mo-
ingon nganha kaninyo, akong
mga kaigsoonan, kon kamo
nakasinati og usa ka akausaban
sa kasingkasing, ug kon kamo
mibati sa pag-awit sa bawit sa
matubsanon nga gugma, ako
mangutana, kamo cmibati ba ka-
ron sa mao?

27 Naglakaw ba kamo, nga
nag-amping sa inyong mga ka-
ugalingon nga adili mabasol sa
atubangan sa Dios? Kamo ma-
kaingon ba, nga kon kamo taw-
gon aron mamatay niini nga
takna, diha sa inyong mga kau-
galingon, nga kamo dihay igo
nga bpagpaubos? Nga ang in-
yong mga saput nalimpyo ug
nahimo nga puti pinaagi sa du-
go ni Kristo, kinsa moanhi aron
sa cpagtubos sa iyang mga ka-
tawhan gikan sa ilang mga sala?

28 Tan-awa, kamo gihuboan ba
sa agarbo? Ako moingon nganha
kaninyo, kon kamo wala kamo
dili andam sa pagsugat sa Dios.
Tan-awa, kamo kinahanglan ga-

21b 1 Ne. 12:10;
Alma 13:11–13;
3 Ne. 27:19–20.

c gk Kaputli, Putli.
22a Isa. 59:3.

b gk Hugaw,
Kahugawan.

23a Isa. 59:12.

24a Luc. 13:28.
25a 2 Ne. 9:9.
26a gk Kinabig,

Pagkakabig.
b Alma 26:13.
c Mosiah 4:12;

D&P 20:31–34.
27a gk Kapaangayan,

Paghatag og
Kaangayan.

b gk Mapainubsanon,
Pagkamapainub-
sanon.

c gk Gitubos,
Katubsanan, Tubos.

28a gk Garbo.
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yud mangandam sa labing ma-
dali; kay ang gingharian sa la-
ngit duol na, ug ang ingon nga
usa dili makaangkon og kina-
buhi nga dayon.
29 Tan-awa, ako moingon,

aduna bay usa taliwala kaninyo
kinsa dili hubo sa akasina? Ako
moingon nganha kaninyo nga
ang usa nga ingon dili andam;
ug ako buot nga siya kinahang-
lan mangandam sa labing ma-
dali, kay ang takna duol na, ug
siya wala masayud kanus-a ang
takna moabut; kay ang mao nga
usa dili makaplagan nga walay
kasaypanan.
30 Ug usab ako moingon ngan-

ha kaninyo, aduna bay usa tali-
wala kaninyo nga naghimo og
usa ka apagbiay-biay sa iyang
igsoon, ug nga nagbutang ngan-
ha kaniya og mga panggukod?
31 Alaot ngadto sa mao nga

usa, kay siya dili andam, ug ang
takna duol na nga siya kina-
hanglan gayud maghinulsol o
siya dili maluwas!
32 Oo, gani alaot ngadto sa

tanan kaninyo kinsa atigbuhat
og mga kadautan; paghinulsol,
paghinulsol, kay ang Ginoong
Dios ang namulong niini!
33 Tan-awa, siya nagpadala og

usa ka pagdapit ngadto sa ata-
nan nga mga tawo, kay ang
mga bbukton sa kalooy gitunol

ngadto kanila, ug siya miingon:
Paghinulsol, ug Ako modawat
kaninyo.

34 Oo, siya miingon: aDuol
ngari kanako ug kamo moambit
sa bbunga sa kahoy sa kinabuhi;
oo, kamo mokaon ug moinom
sa cpan ug tubig sa kinabuhi sa
dwalay kalisud;
35 Oo, duol ngari kanako ug

pagdala sa mga buhat sa pagka-
matarung, ug kamo dili putlon
ug itambug ngadto sa kalayo—

36 Kay tan-awa, ang takna du-
ol na nga kinsa kadto nga amo-
dala og dili maayo nga bunga,
o bisan kinsa nga dili maghimo
sa mga buhat sa pagkamata-
rung, ang mao adunay hinung-
dan sa pagdangoyngoy ug sa
pagbangutan.

37 O kamo nga mga tigbuhat
sa kadautan; kamo nga mang-
hambog sa akawang nga mga
butang sa kalibutan, kamo nga
nagpatuo nga nasayud sa mga
paagi sa pagkamatarung bisan
pa niana bnahisalaag, sama sa
ckarnero nga walay magbalan-
tay, bisan pa niana usa ka mag-
balantay dnagtawag kaninyo ug
sa gihapon magtawag kaninyo,
apan kamo wala emopataling-
hug ngadto sa iyang tingog!

38 Tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo, nga ang maayo
nga amagbalantay nagtawag ka-

29a gk Kasina.
30a gk Dautan nga

Pagpamulong.
32a Sal. 5:5.
33a Alma 19:36;

3 Ne. 18:25.
b Jacob 6:5; 3 Ne. 9:14.

34a 2 Ne. 26:24–28;
3 Ne. 9:13–14.

b 1 Ne. 8:11; 15:36.
c gk Pan sa Kinabuhi.
d 2 Ne. 9:50–51;

Alma 42:27.
36a Mat. 3:10; 7:15–20;

3 Ne. 14:19;
D&P 97:7.

37a gk Kawang,
Pagkakawang.

b 2 Ne. 12:5; 28:14;
Mosiah 14:6.

c Mat. 9:36.
d Prov. 1:24–27;

Isa. 65:12.
e Jer. 26:4–5;

Alma 10:6.
38a gk Maayong

Magbalantay.
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ninyo; oo, ug diha sa iyang ka-
ugalingon nga ngalan siya nag-
tawag kaninyo, diin mao ang
ngalan ni Kristo; ug kon kamo
wala bmopatalinghug ngadto sa
tingog sa cmaayo nga magbalan-
tay, sa dngalan diin kamo gita-
wag, tan-awa, kamo dili karne-
ro sa maayo nga magbalantay.
39 Ug karon kon kamo dili

karnero sa maayo nga magba-
lantay, sa unsa nga apanon ka-
mo? Tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo nga ang byawa
mao ang inyong magbalantay,
ug kamo anaa sa iyang pundok;
ug karon, kinsa ang makalimud
niini? Tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo, si kinsa kadto
nga molimud niini usa ka cba-
kakon ug usa ka danak sa yawa.
40 Kay ako moingon nganha

kaninyo nga bisan unsa nga
amaayo nagagikan sa Dios, ug
bisan unsa nga dautan nagagi-
kan sa yawa.
41 Busa, kon ang usa ka ta-

wo magdala og mga amaayo
nga buhat siya nagpatalinghug
ngadto sa tingog sa maayo nga
magbalantay, ug siya nagsunod
kaniya; apan kinsa ang magdala
sa dautan nga mga buhat, ang
mao mahimo nga banak sa ya-
wa, kay siya mipatalinghug
ngadto sa iyang tingog, ug mi-
sunod kaniya.

42 Ug kinsa kadto nga nagbu-
hat niini kinahanglan modawat
sa iyang mga aganti gikan kani-
ya; busa, alang sa iyang mga
bganti siya makadawat og cka-
matayon, ingon sa mga butang
nga may kalabutan ngadto sa
pagkamatarung, ingon nga pa-
tay ngadto sa tanan nga maayo
nga mga buhat.

43 Ug karon, akong mga kaig-
soonan, ako buot nga kamo ma-
mati kanako, kay ako mamu-
long sa kusog sa akong kalag;
kay tan-awa, ako nakapamu-
long nganha kaninyo sa yano
nga kamo dili masayop, o naka-
pamulong sumala sa mga sugo
sa Dios.

44 Kay ako gitawag sa pagpa-
mulong sunod niini nga paagi,
sumala sa abalaan nga kapuno-
ngan sa Dios, diin anaa ni Kristo
Jesus; oo, ako gisugo sa pagba-
rug ug pagpamatuod ngadto sa
mga katawhan sa mga butang
diin gipamulong sa atong mga
amahan mahitungod sa mga bu-
tang nga umaabut.

45 Ug kini dili mao ang ta-
nan. Wala ba kamo magdahum
nga ako anasayud niini nga
mga butang sa akong kaugali-
ngon? Tan-awa, ako magpama-
tuod nganha kaninyo nga ako
nasayud nga kini nga mga bu-
tang diin ako namulong tinu-

38b Lev. 26:14–20;
D&P 101:7.

c 3 Ne. 15:24; 18:31.
d Mosiah 5:8;

Alma 34:38.
39a Mat. 6:24;

Luc. 16:13.
b Mosiah 5:10.

gk Yawa.

c 1 Juan 2:22.
d 2 Ne. 9:9.

40a Omni 1:25;
Ether 4:12;
Moro. 7:12, 15–17.

41a 3 Ne. 14:16–20.
gk Buhat, Mga.

b Mosiah 16:3–5;
Alma 11:23.

42a Alma 3:26–27;
D&P 29:45.

b Roma 6:23.
c Hel. 14:16–18.

gk Kamatayon,
Espirituhanon nga.

44a Alma 13:6.
45a gk Pagpamatuod.
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od. Ug giunsa ninyo pagda-
hum nga ako nasayud sa ilang
kasiguroan?
46 Tan-awa, ako moingon

nganha kaninyo nga sila gihimo
nga amabutyag ngari kanako
pinaagi sa Balaang Espiritu sa
Dios. Tan-awa, ako bnagpuasa
ug nag-ampo sa daghan nga
mga adlaw nga ako unta masa-
yud niini nga mga butang sa
akong kaugalingon. Ug karon
ako nasayud sa akong kaugali-
ngon nga sila mga tinuod; kay
ang Ginoong Dios mihimo kani-
la nga makita ngari kanako pi-
naagi sa iyang Balaang Espiritu;
ug kini mao ang espiritu sa
cpagpadayag diin ania kanako.
47 Ug dugang pa, ako moi-

ngon nganha kaninyo nga kini
gibutyag ngari kanako, nga ang
mga pulong diin gipamulong sa
atong mga amahan mga tinu-
od, bisan sumala sa espiritu sa
panagna nga ania kanako, nga
mao usab pinaagi sa pagpakita
sa Espiritu sa Dios.
48 Ako moingon nganha ka-

ninyo, nga ako nasayud sa
akong kaugalingon nga bisan
unsa nga ako mosulti nganha
kaninyo, mahitungod niana nga
umaabut, tinuod; ug ako moi-
ngon nganha kaninyo, nga ako
nasayud nga si Jesukristo mo-
anhi, oo, ang Anak, ang Bug-
tong Anak sa Amahan, puno
sa grasya, ug kalooy, ug kama-

tuoran. Ug tan-awa, siya mao
ang moanhi aron sa pagkuha sa
mga sala sa kalibutan, oo, ang
mga sala sa matag tawo kinsa
sa makanunayon mituo diha sa
iyang ngalan.

49 Ug karon ako moingon
nganha kaninyo nga kini mao
ang akapunongan diin ako gita-
wag, oo, sa pagsangyaw ngadto
sa akong mga hinigugma nga
mga kaigsoonan, oo, ug sa ma-
tag usa nga nagpuyo diha sa yu-
ta; oo, sa pagsangyaw ngadto sa
tanan, sa tigulang ug sa batan-
on, sa ulipon ug sa gawasnon;
oo, ako moingon nganha ka-
ninyo nga mga tigulang, ug
usab sa mga hamtong, ug sa
umaabut nga mga kaliwatan;
oo, sa pagsangyaw ngadto kani-
la nga sila kinahanglan gayud
maghinulsol ug bmagpakatawo
pag-usab.

50 Oo, sa ingon miingon ang
Espiritu: Paghinulsol, tanan ka-
mo nga mga lumulupyo sa yuta,
kay ang gingharian sa langit
duol na; oo, ang Anak sa Dios
moanhi dinhi sa iyang ahimaya,
diha sa iyang kusog, kaharia-
non, gahum, ug kamandoan.
Oo, akong hinigugma nga mga
kaigsoonan, ako moingon ngan-
ha kaninyo nga ang Espiritu
miingon: Tan-awa ang himaya
sa bHari sa tanan nga yuta;
ug usab ang Hari sa langit ha-
pit na mopadayag taliwala sa

46a 1 Cor. 2:9–16.
b gk Pagpuasa, Puasa.
c gk Pagpadayag.

49a gk Balaan nga
Tawag, Tawag,
Tinawag sa Dios;
Pagkapari.

b gk Natawo sa Dios,
Natawo Pag-usab.

50a gk Himaya;
Ikaduhang Pag-anhi
ni Jesukristo.

b Sal. 24; Mat. 2:2;
Luc. 23:2;

2 Ne. 10:14;
D&P 38:21–22;
128:22–23;
Moises 7:53.
gk Jesukristo;
Gingharian sa Dios o
Gingharian sa Langit.
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tanan nga mga kaliwatan sa
mga katawhan.
51 Ug usab ang Espiritu mii-

ngon ngari kanako, oo, mising-
git ngari kanako sa usa ka ma-
kusog nga tingog, nag-ingon:
Lakaw ug sulti ngadto niini
nga mga katawhan—Paghinul-
sol, kay gawas kon kamo mag-
hinulsol kamo dili makapanag-
iya sa gingharian sa alangit.
52 Ug usab ako moingon

nganha kaninyo, ang Espiritu
miingon: Tan-awa, ang awasay
gibutang diha sa gamut sa ka-
hoy; busa matag kahoy nga dili
mamunga og maayo nga bunga
bpagaputlon ug itambug sa ka-
layo, oo, usa ka dili mapalong
nga kalayo, gani usa ka kalayo
nga dili maugdaw. Tan-awa,
ug hinumdumi, ang Usa nga
Balaan namulong niini.
53 Ug karon akong hinigugma

nga mga kaigsoonan, ako moi-
ngon nganha kaninyo, makasu-
gakod ba kamo niini nga mga
panultihon; oo, kamo makasa-
likway ba niini nga mga butang,
ug amoyatak sa Usa nga Balaan
ilawom sa inyong mga tiil; oo,
kamo makapanghambog ba di-
ha sa bgarbo sa inyong mga ka-
singkasing; oo, kamo magpa-
dayon ba gihapon sa pagsul-ob
sa cmahalon nga saput ug mag-
pahimutang sa inyong mga ka-
singkasing diha sa kawang nga

mga butang sa kalibutan, diha
sa inyong mga dkatigayunan?
54 Oo, kamo magpadayon ba

sa pagpakaaron-ingnon nga ka-
mo labaw nga maayo kay sa
uban; oo, kamo magpadayon ba
sa paggukod sa inyong mga ka-
igsoonan, kinsa mopaubos sa
ilang mga kaugalingon ug mo-
lakaw sunod sa balaan nga ka-
punongan sa Dios, diin niana
sila nadala ngadto niini nga
simbahan, ingon nga anabalaan
pinaagi sa Balaang Espiritu, ug
sila modala sa mga buhat diin
gikinahanglan alang sa paghi-
nulsol—

55 Oo, ug kamo magpadayon
ba sa pagtalikod diha sa mga
akabus, ug sa mga timawa, ug
sa paghikaw kanila sa imong
kabtangan gikan kanila?

56 Ug sa katapusan, tanan ka-
mo nga magpadayon diha sa
inyong pagkadautan, ako moi-
ngon nganha kaninyo nga kini
mao sila kinsa pagaputlon ug
itambug ngadto sa kalayo ga-
was kon sila sa dali maghinul-
sol.

57 Ug karon ako moingon
nganha kaninyo, tanan kamo
nga mga matinguhaon sa pag-
sunod sa tingog sa amaayo nga
magbalantay, biya kamo gikan
sa mga dautan, ug kamo bpala-
yo, ug ayaw paghikap sa ilang
mahugaw nga mga butang; ug

51a gk Langit.
52a Luc. 3:9;

D&P 97:7.
b Jacob 5:46; 6:7;

3 Ne. 27:11–12.
53a 1 Ne. 19:7.

b gk Garbo.

c 2 Ne. 28:11–14;
Morm. 8:36–39.

d Sal. 62:10;
D&P 56:16–18.

54a gk Pagbalaan.
55a Sal. 109:15–16;

Jacob 2:17;

Hel. 6:39–40.
57a gk Maayong

Magbalantay.
b Esd. 6:21; 9:1;

Neh. 9:2;
2 Tes. 3:6;
D&P 133:5, 14.
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tan-awa, ang ilang mga ngalan
cpagapapason, nga ang mga
ngalan sa mga dautan dili pa-
gaiphon taliwala sa mga nga-
lan sa mga matarung, nga ang
pulong sa Dios mahimo nga
matuman, nag-ingon: Ang mga
ngalan sa mga dautan dili isa-
gol sa mga ngalan sa akong
mga katawhan;
58 Kay ang mga ngalan sa mga

matarung isulat diha sa abasa-
hon sa kinabuhi, ug ngadto ka-
nila Ako mohatag og kabilin
diha sa akong tuo nga kamot.
Ug karon, akong mga kaigsoo-
nan, unsay inyong ikasulti ba-
tok niini? Ako moingon nganha
kaninyo, kon kamo mamulong
batok niini, kini dili igsapayan,
kay ang pulong sa Dios kina-
hanglan gayud matuman.
59 Unsa nga magbalantay diha

taliwala kaninyo nga adunay
daghan nga mga karnero apan
dili mobantay kanila, nga ang
mga lobo dili makasulod ug mo-
tukob sa iyang panon? Ug tan-
awa, kon usa ka lobo mosulod
sa iyang panon siya dili ba mo-
bugaw kaniya sa gawas? Oo, ug
sa katapusan, kon siya makahi-
mo, siya molaglag kaniya.
60 Ug karon ako moingon

nganha kaninyo nga ang maa-
yo nga magbalantay motawag
kaninyo; ug kon kamo mopata-
linghug ngadto sa iyang tingog
siya modala kaninyo ngadto
sa iyang panon, ug kamo iyang
karnero; ug siya mosugo kanin-

yo nga kamo dili mag-antus sa
mabangis nga lobo nga mosulod
taliwala kaninyo, nga kamo ma-
himo nga dili malaglag.

61 Ug karon ako, si Alma,
mosugo kaninyo diha sa pinu-
longan akaniya kinsa nagsugo
kanako, nga kamo maninguha
sa pagsunod sa mga pulong di-
in ako nakapamulong nganha
kaninyo.

62 Ako namulong pinaagi sa
pagsugo nganha kaninyo nga
nasakop sa simbahan; ug ngad-
to kanila kinsa wala masakop
sa simbahan ako mamulong pi-
naagi sa pagdapit, mag-ingon:
Duol ug pagpabunyag ngadto
sa paghinulsol, nga kamo usab
mahimo nga tig-ambit sa bu-
nga sa akahoy sa kinabuhi.

KAPITULO 6

Ang Simbahan sa Zarahemla na-
limpyo ug napahiluna—Si Alma
miadto sa Gideon aron sa pag-
sangyaw. Mga 83 b.c.

Ug karon nahinabo nga human
si Alma makahimo og panapos
sa iyang pakigpulong ngadto
sa mga katawhan sa simbahan,
diin gitukod diha sa dakbayan
sa Zarahemla, siya ami-orden
og mga pari ug mga banciano,
pinaagi sa pagpandong sa iyang
mga ckamot sumala sa kapu-
nongan sa Dios, aron dpagdu-
mala ug pagbantay ibabaw sa
simbahan.

57c Deut. 29:20;
Moro. 6:7;
D&P 20:8.

58a gk Basahon sa

Kinabuhi.
61a Alma 5:44.
62a 1 Ne. 8:10; 11:21–23.
6 1a gk Orden, Pag-orden.

b gk Anciano.
c gk Kamot,

Pagpandong sa mga.
d D&P 52:39.
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2 Ug nahinabo nga si bisan kin-
sa nga wala masakop sa simba-
han kinsa naghinulsol sa ilang
mga sala agibunyagan ngadto sa
paghinulsol, ug gidawat ngad-
to sa simbahan.
3 Ug nahinabo usab nga si kin-

sa kadto nga sakop na sa sim-
bahan nga wala amaghinulsol
sa ilang pagkadautan ug mag-
paubos sa ilang mga kaugali-
ngon sa atubangan sa Dios—
ako nagpasabut niadto kinsa
gibayaw sa bgarbo sa ilang mga
kasingkasing—ang mao isalik-
way, ug ang ilang mga ngalan
cgipapas, nga ang ilang mga
ngalan wala maihap taliwala ni-
adto nga mga matarung.
4 Ug sa ingon sila misugod sa

pagtukod sa kapunongan sa
simbahan didto sa dakbayan sa
Zarahemla.
5 Karon ako manghinaut nga

kamo kinahanglan mosabut nga
ang pulong sa Dios makianga-
yon ngadto sa tanan, nga walay
gihikawan sa kahigayunan sa
pagpundok sa ilang mga kau-
galingon aron sa pagpamati sa
pulong sa Dios.
6 Bisan pa niana ang mga anak

sa Dios gisugo nga sila magpun-
dok sa ilang mga kaugalingon
sa kanunay, ug makighiusa diha
sa apagpuasa ug sa hugot nga
pag-ampo alang sa kaayohan
sa mga kalag kinsa wala maka-
ila sa Dios.
7 Ug karon nahinabo nga sa

diha nga si Alma nakahimo nii-
ni nga mga pamalaod siya mi-
biya gikan kanila, oo, gikan sa
simbahan nga diha sa dakba-
yan sa Zarahemla, ug mitabok
diha sa silangan sa suba sa Si-
don, ngadto sa awalog sa Gide-
on, didto ingon nga may usa ka
dakbayan nga gitukod, diin gi-
tawag og dakbayan sa Gideon,
diin diha sa walog nga gitawag
og Gideon, ingon nga gitawag
sunod sa tawo kinsa bgipatay pi-
naagi sa kamot ni Nehor uban sa
espada.

8 Ug si Alma miadto ug misu-
god sa pagsangyaw sa pulong
sa Dios ngadto sa simbahan diin
gitukod diha sa walog sa Gide-
on, sumala sa pagpadayag sa
kamatuoran sa pulong diin na-
pamulong pinaagi sa iyang mga
amahan, ug sumala sa espiritu
sa pagpanagna diin anaa kani-
ya, sumala sa apagpamatuod ni
Jesukristo, ang Anak sa Dios,
kinsa kinahanglan moanhi aron
sa pagtubos sa iyang mga ka-
tawhan gikan sa ilang mga sala,
ug ang balaan nga kapunongan
pinaagi diin siya gitawag. Ug
sa ingon kini nahisulat. Amen.

Ang mga pulong ni Alma diin
siya misulti ngadto sa mga ka-
tawhan sa Gideon, sumala sa
iyang kaugalingon nga talaan.

Naglangkob sa kapitulo 7.

2a gk Bunyag,
Gibunyagan.

3a Mosiah 26:6.
b gk Garbo.

c Ex. 32:33;
Mosiah 26:36;
Alma 1:24; 5:57–58.
gk Pahimulag.

6a gk Pagpuasa, Puasa.
7a Alma 2:20.

b Alma 1:9.
8a Pin. 19:10.
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KAPITULO 7

Si Kristo matawo kang Maria—
Siya mohubad sa mga higot sa ka-
matayon ug mopas-an sa mga sala
sa iyang mga katawhan — Kadto
kinsa mohinulsol, mabunyagan,
ug maghupot sa mga sugo maka-
baton og kinabuhi nga dayon —
Kahugawan dili makapanunod sa
gingharian sa Dios—Pagkamapa-
inubsanon, hugot nga pagtuo, pag-
laum, ug gugma nga putli gikina-
hanglan. Mga 83 b.c.
Tan-awa akong hinigugma nga
mga kaigsoonan, nagtan-aw nga
ako gitugutan sa pagduol ngan-
ha kaninyo, busa ako manga-
has sa apakigsulti kaninyo sa
akong pinulongan; oo, pinaagi
sa akong kaugalingon nga ba-
ba, nagtan-aw nga kini ang
unang higayon nga ako maka-
pamulong nganha kaninyo pi-
naagi sa mga pulong sa akong
ba-ba, ako nga sa kinatibuk-an
napugngan diha sa bhukmanan,
ingon nga adunay daghan nga
mga buluhaton nga sa ingon
ako dili makaduol nganha ka-
ninyo.
2 Ug gani ako dili unta maka-

duol karon niini nga panahon
kon wala pa ang hukmanan
aikatugyan ngadto sa lain, aron
sa paghari puli kanako; ug ang
Ginoo sa dako nga kalooy mi-
tugot nga ako moduol nganha
kaninyo.
3 Ug tan-awa, ako mianhi nga

may dako nga mga paglaum ug
dako nga tinguha nga ako ki-
nahanglan makakita nga kamo

nagpaubos sa inyong mga kau-
galingon sa atubangan sa Dios,
ug nga kamo nagpadayon sa
pagpangaliya sa iyang grasya,
nga ako kinahanglan makakita
nga kamo mga walay tuluba-
gon sa atubangan kaniya, nga
ako kinahanglan makakita nga
kamo wala diha sa makahahad-
lok nga kalisud nga ang atong
mga kaigsoonan aduna sa Zara-
hemla.

4 Apan bulahan ang ngalan
sa Dios nga siya mitugot kana-
ko sa pagkasayud, oo, mihatag
ngari kanako sa hilabihan ka
dako nga hingpit nga kalipay
sa kasayuran nga sila natukod
pag-usab sa pamaagi sa iyang
pagkamatarung.

5 Ug ako misalig, sumala sa
Espiritu sa Dios diin ania ka-
nako, nga ako usab makabaton
og hingpit nga kalipay ibabaw
kaninyo; bisan pa niana ako wa-
la magtinguha nga ang akong
hingpit nga kalipay ibabaw ka-
ninyo kinahanglan moabut tu-
ngod sa hilabihan ka daghan
nga mga kasakit ug mga kasu-
bo diin ako nahiagum tungod
sa mga kaigsoonan didto sa
Zarahemla, kay tan-awa, ang
akong hingpit nga kalipay mia-
but ibabaw kanila human ma-
kasinati sa daghan nga kasakit
ug kasubo.

6 Apan tan-awa, ako misalig
nga kamo wala diha sa kahim-
tang sa hilabihan ka walay pag-
tuo ingon sa inyong mga kaig-
soonan; ako misalig nga kamo
wala mabayaw sa garbo sa in-

7 1a Alma 4:19. b Mosiah 29:42. 2a Alma 4:16–18.
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yong mga kasingkasing; oo, ako
misalig nga kamo wala mobu-
tang sa inyong mga kasingka-
sing diha sa mga katigayunan
ug sa mga kawang nga mga bu-
tang sa kalibutan; oo, ako misa-
lig nga kamo dili amosimba sa
mga dios-dios, apan nga kamo
mosimba sa tinuod ug sa bbuhi
nga Dios, ug nga molantaw ka-
mo alang sa kapasayloan sa in-
yong mga sala, uban ang walay
katapusan nga hugot nga pag-
tuo, diin moabut.
7 Kay tan-awa, ako moingon

nganha kaninyo adunay daghan
nga mga butang nga moabut;
ug tan-awa, adunay usa ka bu-
tang nga labaw ka mahinung-
danon kay kanilang tanan —
kay tan-awa, ang apanahon dili
na layo nga ang Manunubos
mabuhi ug moanhi taliwala sa
iyang mga katawhan.
8 Tan-awa, ako dili moingon

nga siya moanhi taliwala kana-
to niana nga panahon sa iyang
pagpuyo diha sa iyang mortal
nga tabernakulo; kay tan-awa,
ang Espiritu wala magsulti nga-
ri kanako nga kini kinahanglan
mao ang mahitabo. Karon kala-
but niini nga butang ako wala
masayud; apan niini dako ako
og kasayuran, nga ang Ginoong
Dios adunay gahum sa pagbu-
hat sa tanan nga mga butang
sumala sa iyang pulong.

9 Apan tan-awa, ang Espiri-
tu nag-ingon og daghan ngari
kanako, nag-ingon: Isangyaw
ngadto niini nga mga kataw-
han, mag-ingon—aPaghinulsol
kamo, ug pag-andam sa agianan
sa Ginoo, ug paglakaw diha sa
iyang mga dalan, nga tul-id;
kay tan-awa, ang gingharian sa
langit duol na, ug ang Anak sa
Dios bmoanhi dinhi sa ibabaw
sa yuta.

10 Ug tan-awa, siya amatawo
kang bMaria, didto sa Jerusalem
diin mao ang cyuta sa atong mga
kagikanan, siya ingon nga usa
ka dbirhen, usa ka bililhon ug pi-
nili nga tawo, kinsa gilando-
ngan ug egipanamkon pinaagi
sa gahum sa Espiritu Santo, ug
manganak og usa ka bata nga la-
laki, oo, gani ang Anak sa Dios.

11 Ug siya magpadayon, mag-
antus sa mga sakit ug mga aka-
sakit ug mga pagtintal sa ma-
tag matang; ug kini aron ang
pulong matuman nga nag-ingon
nga siya modala diha kaniya sa
mga sakit ug mga balatian sa
iyang mga katawhan.

12 Ug siya modala diha kaniya
sa akamatayon, nga siya mahi-
mo nga mobadbad sa mga higot
sa kamatayon diin naghigot sa
iyang mga katawhan; ug siya
modala diha kaniya sa ilang
mga kahuyang, nga ang iyang
kasingkasing mahimo nga ma-

6a 2 Ne. 9:37; Hel. 6:31.
b Dan. 6:26.

7a Alma 9:26.
9a Mat. 3:2–4;

Alma 9:25.
b Mosiah 3:5; 7:27;

15:1–2.
10a Isa. 7:14; Luc. 1:27.

b Mosiah 3:8.
gk Maria, Inahan
ni Jesus.

c 1 Cron. 9:3;
2 Cron. 15:9;
1 Ne. 1:4;
3 Ne. 20:29.

d 1 Ne. 11:13–21.

e Mat. 1:20;
Mosiah 15:3.

11a Isa. 53:3–5;
Mosiah 14:3–5.

12a 2 Ne. 2:8;
Alma 12:24–25.
gk Paglansang
diha sa krus.
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puno uban sa kalooy, sumala
sa unod, nga siya mahimo nga
masayud sumala sa unod unsa-
on bpagtabang ang iyang mga
katawhan sumala sa ilang mga
kahuyang.

13 Karon ang aEspiritu nasa-
yud sa tanan nga mga butang;
bisan pa niana ang Anak sa Dios
mag-antus sumala sa unod nga
siya unta bmodala diha kaniya
sa mga sala sa iyang mga kataw-
han, nga siya unta mopapas sa
ilang mga kalapasan sumala sa
gahum sa iyang pagluwas; ug
karon tan-awa, kini mao ang
pagpamatuod nga ania kanako.
14 Karon ako moingon nganha

kaninyo nga kamo kinahang-
lan gayud nga maghinulsol, ug
amagpakatawo pag-usab; kay
ang Espiritu miingon nga kon
kamo dili magpakatawo pag-
usab kamo dili makapanunod
sa gingharian sa langit; busa du-
ol ug pagpabunyag ngadto sa
paghinulsol, nga kamo mahuga-
san gikan sa inyong mga sala,
nga kamo mahimo nga maka-
baton og hugot nga pagtuo sa
Kordero sa Dios, kinsa mokuha
sa mga sala sa kalibutan, kinsa
gamhanan sa pagluwas ug sa
paglimpyo gikan sa tanan nga
dili matarung.
15 Oo, ako moingon nganha

kaninyo duol ug ayaw kahad-
lok, ug biyai ang matag sala,
nga sayon nga amosamok ka-
ninyo, diin mao ang mohigot
kaninyo ngadto sa kalaglagan,

oo, duol ug padayon, ug ipaki-
ta ngadto sa inyong Dios nga
kamo andam sa paghinulsol sa
inyong mga sala ug mosulod sa
usa ka pakigsaad uban kaniya
sa paghupot sa iyang mga sugo,
ug mosaksi ngadto kaniya niini
nga adlaw pinaagi sa pagsulod
ngadto sa mga tubig sa bunyag.

16 Ug kinsa kadto nga mobu-
hat niini, ug mohupot sa mga
sugo sa Dios gikan karon, ang
mao mohinumdom nga ako mo-
ingon ngadto kaniya, oo, siya
mahinumdom nga ako moingon
ngadto kaniya, siya makaang-
kon og kinabuhi nga dayon, su-
mala sa pagpamatuod sa Bala-
ang Espiritu, nga nagpamatuod
ngari kanako.

17 Ug karon akong hinigugma
nga mga kaigsoonan, kamo mo-
tuo ba niini nga mga butang?
Tan-awa, ako moingon nganha
kaninyo, oo, ako nasayud nga
kamo mituo kanila; ug ang paa-
gi nga ako masayud nga kamo
mituo kanila mao ang pagpaki-
ta sa Espiritu nga ania kanako.
Ug karon tungod sa inyong hu-
got nga pagtuo diin malig-on
mahitungod niana, oo, mahitu-
ngod sa mga butang diin ako
nakapamulong, dako ang akong
hingpit nga kalipay.

18 Kay sama nga ako nag-
ingon nganha kaninyo gikan sa
sinugdanan, nga ako adunay
dako nga tinguha nga kamo di-
li mahimutang sa kalisud ingon
sa inyong mga kaigsoonan, ga-

12b Heb. 2:18; 4:15;
D&P 62:1.

13a gk Dios, Diosnong
Kapangulohan.

b Mosiah 15:12.
gk Pag-ula, Pag-ula
sa Dios.

14a gk Natawo sa Dios,

Natawo Pag-usab.
15a 2 Ne. 4:18.
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ni ako nakakita nga ang akong
mga tinguha natagbaw.
19 Kay ako nakasabut nga ka-

mo anaa sa mga dalan sa pag-
kamatarung; ako nakasabut nga
kamo anaa sa dalan nga padu-
long sa gingharian sa Dios; oo,
ako nakasabut nga kamo nag-
himo sa iyang mga adalan nga
tul-id.
20 Ako nakasabut nga kini

gipahibalo nganha kaninyo,
pinaagi sa pagpamatuod sa
iyang pulong, nga siya dili
amakalakaw sa hiwi nga mga
dalan; ni siya mausab gikan
niana diin siya nakasulti; ni
siya adunay usa ka anino sa
pagliko gikan sa tuo ngadto sa
wala, o gikan niana unsa ang
matarung ngadto niana nga sa-
yop; busa, ang iyang padulngan
mao ang usa ka walay katapu-
san nga nagsunod-sunod nga
buhat.
21 Ug siya dili mopuyo sa mga

templo nga adili balaan; ni ang
kahugaw o bisan unsa nga dili
limpyo pagadawaton ngadto sa
gingharian sa Dios; busa ako
moingon nganha kaninyo nga
ang panahon moabut, oo, ug ki-
ni mahitabo sa katapusan nga
adlaw, nga siya kinsa bmahu-
gaw magpabilin sa iyang kahu-
gaw.
22 Ug karon akong hinigugma

nga mga kaigsoonan, ako na-
kasulti niini nga mga butang
nganha kaninyo nga ako unta

makapukaw kaninyo ngadto sa
usa ka balatian sa inyong ka-
tungdanan ngadto sa Dios, nga
kamo makahimo sa paglakaw
nga walay sala sa atubangan
kaniya, nga kamo mahimo nga
maglakaw sunod sa balaan nga
kapunongan sa Dios, human di-
in kamo gidawat.

23 Ug karon ako manghinaut
nga kamo amagpaubos, ug mag-
masinugtanon ug magmalumo;
sayon nga hangyoon; puno sa
pailub ug mainantuson; mapug-
nganon sa tanan nga mga bu-
tang; makugihon sa paghupot
sa mga sugo sa Dios sa tanan
nga mga panahon; mangayo
alang sa bisan unsa nga mga bu-
tang nga kamo nagkinahanglan,
sa espirituhanon ug sa tempo-
ral; kanunay nga magpasalamat
ngadto sa Dios alang sa bisan
unsa nga mga butang nga kamo
midawat.

24 Ug tan-awa nga kamo adu-
nay ahugot nga pagtuo, pagla-
um, ug gugma nga putli, ug un-
ya kamo kanunay puno sa ma-
ayo nga mga buhat.

25 Ug hinaut nga ang Ginoo
mopanalangin kaninyo, ug mo-
amping sa inyong mga saput
nga walay lama, nga kamo ma-
himo sa katapusan nga paga-
dad-on aron molingkod uban
kang Abraham, Isaac, ug Jacob,
ug sa balaan nga mga propeta
nga diha sukad sa sinugdanan
sa kalibutan, magbaton sa in-

19a Mat. 3:3.
20a 1 Ne. 10:19;

Alma 37:12; D&P 3:2.
21a 1 Cor. 3:16–17; 6:19;

Mosiah 2:37;

Alma 34:36.
b 1 Ne. 15:33–35;

2 Ne. 9:16; Morm. 9:14;
D&P 88:35.

23a gk Mapainubsanon,

Pagkamapainub-
sanon.

24a 1 Cor. 13:1–13;
Ether 12:30–35;
Moro. 7:33–48.
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yong mga saput nga awalay la-
ma gani sama sa ilang mga sa-
put nga walay lama, didto sa
gingharian sa langit nga dili na
gayud mobiya.
26 Ug karon akong hinigugma

nga mga kaigsoonan, ako naka-
pamulong niini nga mga pulong
nganha kaninyo sumala sa Espi-
ritu nga nagpamatuod ngari ka-
nako; ug ang akong kalag hilabi-
han sa kalipay, tungod sa hilabi-
han nga kakugi ug pagpaminaw
diin kamo mihatag ngadto sa
akong pulong.
27 Ug karon, hinaut pa unta

nga ang akalinaw sa Dios moda-
ngat nganha kaninyo, ug ngan-
ha sa inyong mga balay ug mga
yuta, ug nganha sa inyong mga
panon ug mga kahayopan, ug
tanan nga kamo nanag-iya, in-
yong mga babaye ug mga anak,
sumala sa inyong hugot nga
pagtuo ug mga maayo nga bu-
hat, gikan niini nga panahon
ug sa kahangturan. Ug sa ingon
ako nakapamulong. Amen.

KAPITULO 8

Si Alma nagsangyaw ug nagbun-
yag didto sa Melek—Siya gisalik-
way didto sa Ammonihah ug mibi-
ya—Usa ka anghel misugo kaniya
sa pagbalik ug sa pagsangyaw sa
paghinulsol ngadto sa mga kataw-
han—Siya gidawat ni Amulek, ug
silang duha nagsangyaw didto sa
Ammonihah. Mga 82 b.c.

Ug karon nahinabo nga si Alma

mibalik gikan sa ayuta sa Gide-
on, human makatudlo sa mga
katawhan sa Gideon sa daghan
nga mga butang diin dili ika-
sulat, nga nakatukod og kapu-
nongan sa simbahan, sumala
ingon nga siya nakabuhat ka-
niadto diha sa yuta sa Zara-
hemla, oo, siya mibalik ngadto
sa iyang kaugalingon nga ba-
lay sa Zarahemla aron pagpa-
hulay sa iyang kaugalingon gi-
kan sa mga paghago diin siya
nakahimo.

2 Ug sa ingon natapos ang ika-
siyam nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi.

3 Ug nahinabo sa pagsugod sa
ikanapulo nga tuig sa pagman-
do sa mga maghuhukom iba-
baw sa mga katawhan ni Nephi,
nga si Alma mibiya gikan diha
ug siya mipanaw ngadto sa yuta
sa Melek, sa kasadpan sa asuba
sa Sidon, sa kasadpan sa mga
utlanan sa kamingawan.

4 Ug siya misugod sa pagtudlo
sa mga katawhan diha sa yuta
sa Melek sumala sa abalaan nga
kapunongan sa Dios, pinaagi di-
in siya gitawag; ug siya misu-
god sa pagtudlo sa mga kataw-
han sa tibuok yuta sa Melek.

5 Ug nahinabo nga ang mga
katawhan miduol ngadto kani-
ya sa matag dapit sa mga utla-
nan sa yuta nga diha sa daplin
sa kamingawan. Ug sila nag-
bunyag diha sa matag dapit sa
yuta;

6 Busa sa diha nga siya naka-

25a 2 Ped. 3:14.
27a gk Kalinaw.
8 1a Alma 2:20; 6:7.

3a Alma 16:6–7.
4a D&P 107:2–4.

gk Melchizedek nga

Pagkapari.
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human sa iyang buhat didto sa
Melek siya mibiya diha, ug mi-
panaw sulod sa tulo ka mga ad-
law nga panaw sa amihanan sa
yuta sa Melek; ug siya miabut
sa usa ka dakbayan diin gita-
wag og Ammonihah.
7 Karon kini ang nabatasan sa

mga katawhan ni Nephi sa pag-
tawag sa ilang mga yuta, ug sa
ilang mga dakbayan, ug sa ilang
mga balangay, oo, bisan sa ilang
mga gagmay nga mga balangay,
sunod sa ngalan kaniya kinsa
ang unang nakapanag-iya ka-
nila; ug sa ingon kini mao usab
ang yuta sa Ammonihah.
8 Ug nahinabo nga sa pag-abut

ni Alma sa dakbayan sa Ammo-
nihah siya misugod sa pagsang-
yaw sa pulong sa Dios ngadto
kanila.
9 Karon si Satanas adunay da-

ko nga agahum diha sa mga ka-
singkasing sa mga katawhan sa
dakbayan sa Ammonihah; busa
sila dili mopatalinghug ngadto
sa mga pulong ni Alma.
10 Bisan pa niana si Alma ana-

ningkamot pag-ayo diha sa es-
piritu, bnakigbisog uban sa Dios
sa cmainiton nga pag-ampo, nga
siya makabu-bu sa iyang Espi-
ritu diha sa mga katawhan kin-
sa anaa sa dakbayan; nga siya
usab motugot nga siya unta mo-
bunyag kanila ngadto sa pag-
hinulsol.
11 Bisan pa niana, sila nagpa-

tig-a sa ilang mga kasingkasing,
nag-ingon ngadto kaniya: Tan-

awa, kami nasayud nga ikaw
mao si Alma; ug kami nasayud
nga ikaw usa ka halangdon nga
pari ibabaw sa simbahan diin
ikaw mitukod sa daghan nga
mga bahin sa yuta, sumala sa
imong tradisyon; ug kami dili
sakop sa imong simbahan, ug
kami dili motuo niana nga wa-
lay pulos nga mga tradisyon.

12 Ug karon kami nasayud nga
tungod kay kami dili mga sa-
kop sa imong simbahan kami
nasayud nga ikaw walay ga-
hum ibabaw kanamo; ug ikaw
mitugyan sa hukmanan ngadto
kang aNephihah; busa ikaw di-
li ang labaw nga maghuhukom
ibabaw kanamo.

13 Karon sa diha nga ang mga
katawhan nakasulti niini, ug mi-
lantugi sa tanan niya nga mga
pulong, ug mibiay-biay kaniya,
ug miluwa nganha kaniya, ug
misugo nga siya kinahanglan
isalikway gikan sa ilang dakba-
yan, siya mibiya niana ug mipa-
naw paingon sa dakbayan nga
gitawag og Aaron.

14 Ug nahinabo nga samtang
siya mipanaw didto, ingon nga
nabug-atan sa kasubo, nga na-
kasinati sa daghan nga akalis-
danan ug tumang kaguol sa ka-
lag, tungod sa pagkadautan sa
mga katawhan kinsa anaa sa
dakbayan sa Ammonihah, nahi-
nabo nga samtang si Alma na-
bug-atan sa kasubo, tan-awa usa
ka banghel sa Ginoo mipakita
ngadto kaniya, nag-ingon:

9a 2 Ne. 28:19–22;
D&P 10:20.

10a Alma 17:5.
b Enos 1:1–12.

c 3 Ne. 27:1.
gk Pag-ampo.

12a Alma 4:20.
14a gk Kalisdanan.

b Alma 10:7–10, 20.
gk Anghel, Mga.
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15 Bulahan ikaw, Alma; busa,
ihangad ang imong ulo ug pag-
maya, kay ikaw adunay dako
nga hinungdan sa pagmaya; kay
ikaw matinud-anon sa paghu-
pot sa mga sugo sa Dios gikan
sa panahon nga ikaw nakada-
wat sa imong unang mensahe
gikan kaniya. Tan-awa, ako mao
siya nga anaghatag niini ngan-
ha kanimo.
16 Ug tan-awa, ako mao ang

gipadala aron pagsugo kanimo
nga ikaw mobalik sa dakbayan
sa Ammonihah, ug mosangyaw
pag-usab ngadto sa mga kataw-
han sa dakbayan; oo, isangyaw
ngadto kanila. Oo, isulti ngadto
kanila, gawas kon sila maghi-
nulsol ang Dios amolaglag ka-
nila.
17 Kay tan-awa, sila nagtu-

on niini nga panahon nga sila
molaglag sa kalingkawasan sa
imong mga katawhan, (kay sa
ingon, miingon ang Ginoo) nga
supak sa mga balaod, ug mga
paghukom, ug mga sugo diin
siya mihatag ngadto sa iyang
mga katawhan.
18 Karon nahinabo nga human

si Alma makadawat sa iyang
mensahe gikan sa anghel sa Gi-
noo siya mibalik pagdali ngadto
sa yuta sa Ammonihah. Ug siya
misulod sa dakbayan pinaagi
sa lain nga agianan, oo, sa may
agianan dapit sa habagatan sa
dakbayan sa Ammonihah.
19 Ug samtang siya misulod sa

dakbayan siya gigutom, ug siya
miingon ngadto sa usa ka tawo:

Mohatag ba ikaw ngadto sa usa
ka mapainubsanon nga sulugo-
on sa Dios og makaon?

20 Ug ang tawo miingon ngad-
to kaniya: Ako usa ka Nephite,
ug ako nasayud nga ikaw usa
ka balaan nga propeta sa Dios,
kay ikaw ang tawo kinsa ang
aanghel miingon sa usa ka pa-
nan-awon: Ikaw modawat. Bu-
sa, uban kanako ngadto sa
akong balay ug ako makigba-
hin nganha kanimo sa akong
pagkaon; ug ako nasayud nga
ikaw mahimo nga usa ka pana-
langin ngari kanako ug sa akong
panimalay.

21 Ug nahinabo nga ang ta-
wo midawat kaniya ngadto sa
iyang balay; ug ang tawo gita-
wag og si aAmulek; ug siya mi-
dala kaniya og pan ug karne ug
gipahimutang kini sa atubangan
ni Alma.

22 Ug nahinabo nga si Alma
mikaon sa pan ug nabusog;
ug siya amipanalangin kang
Amulek ug sa iyang balay, ug
siya mihatag og mga pasalamat
ngadto sa Dios.

23 Ug human siya makakaon
ug mabusog siya miingon ngad-
to kang Amulek; ako mao si Al-
ma, ug mao ang ahalangdon nga
pari ibabaw sa simbahan sa Dios
sa tibuok nga yuta.

24 Ug tan-awa, ako gitawag
aron mosangyaw sa pulong sa
Dios taliwala sa tanan niini nga
mga katawhan, sumala sa es-
piritu sa pagpadayag ug pag-
panagna; ug ako mianhi niini

15a Mosiah 27:11–16.
16a Alma 9:12, 18, 24.
20a Alma 10:7–9.

21a gk Amulek.
22a Alma 10:11.
23a Alma 5:3, 44, 49;

13:1–20.
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nga yuta ug sila wala modawat
kanako, apan sila amisalikway
kanako ug ako hapit na unta
motalikod niini nga yuta sa ka-
hangturan.
25 Apan tan-awa, ako gisugo

nga ako mobalik pag-usab ug
managna ngadto niini nga mga
katawhan, oo, ug magpamatu-
od batok kanila mahitungod sa
ilang mga kadautan.
26 Ug karon, Amulek, tungod

kay ikaw mipakaon kanako ug
midawat kanako, ikaw bulahan;
kay ako gigutom, kay ako nag-
puasa sulod sa daghan nga mga
adlaw.
27 Ug si Alma nagpabilin sulod

sa daghan nga mga adlaw uban
kang Amulek sa wala pa siya
mosugod sa pagsangyaw ngad-
to sa mga katawhan.
28 Ug nahinabo nga ang mga

katawhan nag-anam diha sa
ilang kadautan.
29 Ug ang pulong midangat

ngadto kang Alma, nag-ingon:
Lakaw; ug usab sulti ngadto sa
akong sulugoon nga si Amulek,
lakaw ug pagpanagna ngadto
niini nga mga katawhan, mag-
ingon—aPaghinulsol kamo, kay
sa ingon miingon ang Ginoo, ga-
was kon kamo maghinulsol Ako
moduaw niini nga mga kataw-
han sa akong kasuko; oo, ug
Ako dili mopahunong sa akong
mapintas nga kasuko.
30 Ug si Alma milakaw, ug

usab si Amulek, diha sa mga
katawhan, aron sa pagpadayag
sa mga pulong sa Dios ngadto

kanila; ug sila napuno sa Espi-
ritu Santo.

31 Ug sila adunay agahum nga
gihatag ngadto kanila, hangtud
nga sila dili mabilanggo sa mga
atub; ni mahitabo nga bisan kin-
sa nga tawo makapatay kanila;
bisan pa niana sila wala moga-
mit sa ilang bgahum hangtud
nga sila gigapos ug gibalhug
ngadto sa bilanggoan. Karon,
gihimo kini nga ang Ginoo ma-
kapakita ngadto sa iyang ga-
hum pinaagi diha kanila.

32 Ug nahinabo nga sila mila-
kaw ug misugod sa pagsang-
yaw ug sa pagpanagna ngadto
sa mga katawhan, sumala sa es-
piritu ug gahum diin ang Ginoo
mihatag ngadto kanila.

Ang mga pulong ni Alma, ug
usab ang mga pulong ni Amu-
lek, nga gipahayag ngadto sa
mga katawhan kinsa tua sa yuta
sa Ammonihah. Ug usab sila gi-
balhug ngadto sa bilanggoan,
ug giluwas sa milagroso nga ga-
hum sa Dios nga anaa kanila,
sumala sa talaan ni Alma.

Naglangkob sa mga
kapitulo 9 ngadto sa 14.

KAPITULO 9

Si Alma misugo sa mga katawhan
sa Ammonihah sa paghinulsol—
Ang Ginoo magmaloloy-on ngadto
sa mga Lamanite sa katapusan nga
mga adlaw—Kon ang mga Nephite
mobiya sa kahayag, sila pagalagla -

24a Alma 8:13.
29a Alma 9:12, 18.

gk Hinulsol,
Paghinulsol.

31a 1 Ne. 1:20.
b Alma 14:17–29.
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gon sa mga Lamanite—Ang Anak
sa Dios sa dili madugay moanhi—
Siya motubos niadto kinsa maghi-
nulsol, mabunyagan, ug magba-
ton og hugot nga pagtuo sa iyang
ngalan. Mga 82 b.c.

Ug usab, ako, si Alma, nga gisu-
go sa Dios nga ako kinahanglan
modala ni Amulek ug molakaw
ug mosangyaw pag-usab ngad-
to niini nga mga katawhan, o
ang mga katawhan kinsa tua sa
dakbayan sa Ammonihah, na-
hinabo samtang ako misugod
sa pagsangyaw ngadto kanila,
sila misugod sa pakiglalis uban
kanako, nag-ingon:
2 Kinsa ikaw? Nagdahum ba

ikaw nga kami motuo sa pagpa-
matuod sa ausa ka tawo, bisan
og siya nagsangyaw ngari ka-
namo nga ang yuta molabay la-
mang?
3 Karon sila wala makasabut

sa mga pulong nga sila namu-
long; kay sila wala masayud nga
ang yuta molabay lamang.
4 Ug sila miingon usab: Kami

dili motuo sa imong mga pu-
long kon ikaw managna nga ki-
ning gamhanan nga dakbayan
malaglag sa ausa ka adlaw.

5 Karon sila wala masayud nga
ang Dios makahimo sa ingon
nga kahibulongan nga mga bu-
hat, kay sila mga tig-a og ka-
singkasing ug tikig og liog nga
mga katawhan.
6 Ug sila miingon: aKinsa ang

Dios, nga bwala na magpadala
og may gahum labaw kay sa

usa ka tawo taliwala niini nga
mga katawhan, aron magpaha-
yag ngadto kanila sa kamatuo-
ran niana nga mahinungdanon
ug kahibulongan nga mga bu-
tang?

7 Ug sila mibarug aron pagda-
pat sa ilang mga kamot ngari
kanako; apan tan-awa, sila wa-
la makahimo. Ug ako mibarug
uban ang kaisug aron ipahayag
ngadto kanila, oo, ako maisugon
nga nagpamatuod ngadto kani-
la, nag-ingon:

8 Tan-awa, O kamo nga mga
dautan ug hiwi nga akaliwatan,
giunsa nga kamo nakalimot sa
tradisyon sa inyong mga ama-
han; oo, pagkadali ninyo nga
mahikalimot sa mga sugo sa
Dios.

9 Wala ba kamo mahinumdom
nga ang atong amahan, si Lehi,
gidala gikan sa Jerusalem pina-
agi sa akamot sa Dios? Wala ba
kamo mahinumdom nga silang
tanan giagak kaniya ngadto sa
kamingawan?

10 Ug kamo nakalimot ba
dayon sa pila ka higayon nga
siya miluwas sa atong mga
amahan gikan sa mga kamot sa
ilang mga kaaway, ug nanali-
pod kanila gikan sa pagkalag-
lag, bisan sa mga kamot sa
ilang kaugalingon nga mga ka-
igsoonan?

11 Oo, ug kon dili pa sa iyang
dili hitupngan nga gahum, ug
sa iyang kalooy, ug sa iyang
pagkamainantuson ngari kana-
to, kita dili kalikayan nga ipahi-

9 2a Deut. 17:6.
4a Alma 16:9–10.
6a Ex. 5:2;

Mosiah 11:27;
Moises 5:16.

b Alma 10:12.

8a Alma 10:17–25.
9a 1 Ne. 2:1–7.
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mulag gikan sa ibabaw sa yuta
sa dugay na unta nga panahon
sa wala pa kini nga yugto sa
panahon, ug tingali gitugyan
ngadto sa usa ka kahimtang
nga awalay katapusan nga pag-
kauyamot ug pagkaalaot.
12 Tan-awa, karon ako moi-

ngon nganha kaninyo nga siya
misugo kaninyo sa paghinulsol;
ug gawas kon kamo maghinul-
sol, kamo dili makapanunod sa
gingharian sa Dios. Apan tan-
awa, kini dili mao ang tanan—
siya misugo kaninyo sa paghi-
nulsol, o siya sa hingpit amo-
laglag kaninyo gikan sa ibabaw
sa yuta; oo, siya moduaw ka-
ninyo diha sa iyang kasuko, ug
diha sa iyang bmapintas nga ka-
suko siya dili mohunong.
13 Tan-awa, wala ba kamo

mahinumdom sa mga pulong
nga siya misulti ngadto kang
Lehi, nag-ingon nga: aSanglit
kamo maghupot sa akong mga
sugo, kamo mouswag dinhi sa
yuta? Ug usab kini giingon nga:
Tungod kay kamo wala mohu-
pot sa akong mga sugo kamo
ipahimulag gikan sa atubangan
sa Ginoo.
14 Karon ako manghinaut

nga kamo kinahanglan mohi-
numdom, nga tungod kay ang
mga Lamanite wala maghupot
sa mga sugo sa Dios, sila aipa-
himulag gikan sa atubangan sa
Ginoo. Karon kita makakita

nga ang pulong sa Ginoo gipa-
matud-an niini nga butang, ug
ang mga Lamanite ipahimulag
gikan sa iyang atubangan, gi-
kan sa sinugdanan sa ilang mga
kalapasan dinhi sa yuta.

15 Bisan pa niana ako moingon
nganha kaninyo, nga kini labaw
nga amasagubang alang kanila
sa adlaw sa paghukom kay ka-
ninyo, kon kamo magpabilin
diha sa inyong mga sala, oo, ug
gani labaw nga masagubang
alang kanila niini nga kinabuhi
kay kaninyo, gawas kon kamo
maghinulsol.

16 Kay adunay daghan nga
mga saad nga agitanyag ngadto
sa mga Lamanite; kay kini tu-
ngod sa mga btradisyon sa ilang
mga amahan nga mao ang hi-
nungdan nga sila nagpabilin di-
ha sa ilang kahimtang sa cpagka-
walay alamag; busa ang Ginoo
magmaloloy-on ngadto kanila
ug dmolugway sa ilang kinabuhi
dinhi sa yuta.

17 Ug dunay yugto sa pana-
hon nga sila amadala sa pagtuo
sa iyang pulong, ug masayud
sa pagkasayop sa mga tradis-
yon sa ilang mga amahan; ug
daghan kanila ang maluwas,
kay ang Ginoo magmaloloy-on
ngadto sa tanan kinsa bmota-
wag diha sa iyang ngalan.

18 Apan tan-awa, ako moi-
ngon nganha kaninyo nga kon
kamo magpadayon diha sa in-

11a Mosiah 16:11.
12a Alma 8:16; 10:19,

23, 27.
b Alma 8:29.

13a 2 Ne. 1:20;
Mosiah 1:7;

Alma 37:13.
14a 2 Ne. 5:20–24;

Alma 38:1.
15a Mat. 11:22, 24.
16a Alma 17:15.

b Mosiah 18:11–17.

c Mosiah 3:11.
d Hel. 15:10–12.

17a Enos 1:13.
b Alma 38:5;

D&P 3:8.
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yong pagkadautan ang inyong
mga adlaw dili lugwayan diha
sa yuta, kay ang mga aLama-
nite ipadala nganha kaninyo;
ug kon kamo dili maghinulsol
sila moabut sa usa ka panahon
nga kamo wala masayud, ug
kamo duawon uban ang bhing-
pit nga kalaglagan; ug kini su-
mala sa mapintas nga ckasuko
sa Ginoo.
19 Kay siya dili motugot ka-

ninyo nga kamo magpakabuhi
diha sa inyong kadautan, aron
paglaglag sa iyang mga kataw-
han. Ako moingon nganha ka-
ninyo, Dili; siya motugot pa
nga ang mga Lamanite unta
amolaglag sa tanan niya nga
mga katawhan kinsa gitawag
nga mga katawhan ni Nephi,
kon kini mahimo nga sila bma-
hulog sa mga sala ug mga kala-
pasan, human makaangkon og
dako nga kahayag ug daghan
nga mga kasayuran nga giha-
tag ngadto kanila sa Ginoo nga
ilang Dios;
20 Oo, human mahimo nga

usa ka pinalabi kaayo nga mga
katawhan sa Ginoo; oo, human
mahimo nga pinalabi labaw sa
uban nga mga kanasuran, mga
kaliwatan, mga pinulongan, o
mga katawhan; human maka-
angkon sa tanan nga mga bu-
tang nga agipahibalo ngadto
kanila, sumala sa ilang mga ti-
nguha, ug sa ilang hugot nga
pagtuo, ug mga pag-ampo, nia-

na nga diha na, ug nga anaa, ug
nga moabut;

21 Ingon nga naduaw sa Espi-
ritu sa Dios; ingon nga nakig-
sulti uban sa mga anghel, ug
ingon nga nakapamulong ngad-
to pinaagi sa tingog sa Ginoo; ug
nakaangkon sa espiritu sa pag-
panagna, ug sa espiritu sa pag-
padayag, ug usab sa daghan
nga mga gasa, ang gasa sa pag-
pamulong sa mga pinulongan,
ug ang gasa sa pagsangyaw, ug
ang gasa sa Espiritu Santo, ug
ang gasa sa apaghubad;
22 Oo, human amaluwas sa

Dios gikan sa yuta sa Jerusalem,
pinaagi sa kamot sa Ginoo;
ingon nga giluwas gikan sa gu-
tom, ug gikan sa mga sakit, ug
sa tanan nga matang sa mga
balatian sa matag matang; ug
sila ingon nga nag-anam og ka-
lig-on sa pakig-away, nga sila
unta dili malaglag; ingon nga
naluwas gikan sa bpagkaulipon
sa daghan nga higayon, ug
ingon nga naampingan ug napa-
nalipdan hangtud karon; ug sila
gipauswag hangtud sila naadu-
nahan sa tanan nga matang sa
mga butang—

23 Ug karon tan-awa ako moi-
ngon nganha kaninyo, nga kon
kini nga mga katawhan, kinsa
nakadawat sa daghan nga mga
panalangin gikan sa kamot sa
Ginoo, makalapas supak sa ka-
hayag ug kasayuran nga sila na-
kaangkon, ako moingon nganha

18a Alma 16:2–3.
b Alma 16:9.
c Alma 8:29.

19a 1 Ne. 12:15, 19–20;

Alma 45:10–14.
b Alma 24:30.

20a gk Pagpadayag.
21a Omni 1:20;

Mosiah 8:13–19;
28:11–17.

22a 2 Ne. 1:4.
b Mosiah 27:16.
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kaninyo nga kon kini mao ang
mahitabo, nga kon sila kina-
hanglan mahulog ngadto sa ka-
lapasan, kini labaw pa nga ama-
sagubang alang sa mga Lama-
nite kay kanila.
24 Kay tan-awa, ang mga asa-

ad sa Ginoo gitanyag ngadto sa
mga Lamanite, apan sila wala
nganha kaninyo kon kamo ma-
kalapas; kay wala ba ang Ginoo
maghimo og tinuyo nga saad ug
maghimo og hugot nga mando,
nga kon kamo mosukol batok
kaniya nga kamo sa hingpit ma-
laglag gikan sa ibabaw sa yuta?
25 Ug karon tungod niini nga

hinungdan, nga kamo mahimo
nga dili malaglag, ang Ginoo
magpadala sa iyang anghel
aron sa pagduaw sa daghan sa
iyang mga katawhan, magpaha-
yag ngadto kanila nga sila kina-
hanglan molakaw ug mosang-
yaw nga mainiton ngadto niini
nga mga katawhan, mag-ingon:
aPaghinulsol kamo, kay ang
gingharian sa langit duol na;
26 Ug adili daghan nga mga

adlaw gikan karon ang Anak sa
Dios moabut diha sa iyang hi-
maya; ug ang iyang himaya ma-
himo nga himaya sa bBugtong
Anak sa Amahan, puno sa cgras-
ya, pagkamakiangayon, ug ka-
matuoran, puno sa pailub, dka-
looy, ug pagkamainantuson,
dali nga emakadungog sa mga
pangamuyo sa iyang mga ka-

tawhan ug sa pagtubag sa ilang
mga pag-ampo.

27 Ug tan-awa, siya moanhi
aron apagtubos niadto kinsa
bpagabunyagan ngadto sa pag-
hinulsol, pinaagi sa hugot nga
pagtuo sa iyang ngalan.

28 Busa, andama ninyo ang
agianan sa Ginoo, kay ang pa-
nahon ania na nga ang tanan
nga mga tawo moani sa ganti
sa ilang mga abuhat, sumala ni-
ana nga ilang nahimutangan—
kon sila nagmatarung sila bmoa-
ni sa kaluwasan sa ilang mga
kalag, sumala sa gahum ug pag-
luwas ni Jesukristo; ug kon si-
la nagdinautan sila moani sa
cpanghimaraut sa ilang mga ka-
lag, sumala sa gahum ug pag-
kaulipon sa yawa.

29 Karon tan-awa, mao kini
ang tingog sa anghel nga nag-
singgit ngadto sa mga kataw-
han.

30 Karon tan-awa, akong ahini-
gugma nga mga kaigsoonan,
kay kamo akong mga kaigsoo-
nan, ug kamo angay nga higug-
maon, ug kamo angay magdala
og mga buhat nga gikinahang-
lan sa paghinulsol, nagtan-aw
nga ang inyong mga kasingka-
sing hilabihan kaayo ka tig-a
batok sa pulong sa Dios, ug nag-
tan-aw nga kamo usa ka bnawa-
la ug usa ka napukan nga mga
katawhan.

31 Karon nahinabo nga sa di-

23a Mat. 11:22–24.
24a 2 Ne. 30:4–6;

D&P 3:20.
25a Alma 7:9;

Hel. 5:32.
26a Alma 7:7.

b gk Bugtong Anak.

c gk Grasya.
d gk Kalooy,

Maloloy-on.
e Deut. 26:7.

27a gk Gitubos,
Katubsanan, Tubos.

b gk Bunyag,

Gibunyagan.
28a D&P 1:10; 6:33.

b Sal. 7:16.
c gk Panghimaraut.

30a 1 Juan 4:11.
b Alma 12:22.
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ha nga ako, si Alma, nakapa-
mulong niini nga mga pulong,
tan-awa, ang mga katawhan
nangasuko kanako tungod kay
ako miingon ngadto kanila nga
sila mga tig-a og kasingkasing
ug mga atikig og liog nga mga
katawhan.
32 Ug usab tungod kay ako mi-

sulti ngadto kanila nga sila usa
ka nawala ug usa ka napukan
nga mga katawhan sila nasuko
kanako, ug nagtinguha nga mo-
dapat sa ilang mga kamot ngari
kanako, nga sila unta mobalhug
kanako ngadto sa bilanggoan.
33 Apan nahinabo nga ang Gi-

noo dili makatugot kanila nga
sila modala kanako niana nga
panahon ug mobalhug kanako
ngadto sa bilanggoan.
34 Ug nahinabo nga si Amu-

lek milakaw ug mibarug, ug
misugod sa pagsangyaw ngad-
to kanila usab. Ug karon ang
mga apulong ni Amulek dili ta-
nan nasulat, bisan pa niana usa
ka bahin sa iyang mga pulong
nasulat niini nga basahon.

KAPITULO 10

Si Lehi kaliwat gikan ni Manases
— Si Amulek misaysay pagbalik
sa inanghel nga sugo nga siya na-
hingawa kang Alma — Ang mga
pag-ampo sa matarung mao ang
hinungdan nga ang mga kataw-
han maluwas—Dili matarung nga
mga manlalaban ug mga maghuhu-

kom naghan-ay sa katukuran ug sa
kalaglagan sa mga katawhan. Mga
82 b.c.

Karon mao kini ang mga apu-
long nga si bAmulek misang-
yaw ngadto sa mga katawhan
kinsa tua sa yuta sa Ammoni-
hah nag-ingon:

2 Ako mao si Amulek; ako mao
ang anak nga lalaki ni Giddo-
nah, kinsa mao ang anak nga la-
laki ni Ishmael, kinsa kaliwat ni
Aminadi; ug kini mao gihapon
ang Aminadi kinsa mao ang mi-
hubad sa mga sinulat nga diha
sa bongbong sa templo, diin gi-
sulat pinaagi sa tudlo sa Dios.

3 Ug si Aminadi usa ka kaliwat
ni Nephi, kinsa anak nga lalaki
ni Lehi, kinsa gikan sa yuta sa
Jerusalem, kinsa usa ka kaliwat
ni aManases, kinsa anak nga
lalaki ni bJose kinsa cgibalig-
ya ngadto sa Ehipto pinaagi sa
mga kamot sa iyang mga kaig-
soonan.

4 Ug tan-awa, ako usab usa ka
tawo nga dili yano og dungog
taliwala sa tanan niadto kinsa
nakaila kanako; oo, ug tan-awa,
ako daghan og mga kaliwatan
ug mga akahigalaan, ug ako na-
kabaton usab og daghan nga
mga katigayunan pinaagi sa
kamot sa akong kakugi.

5 Bisan pa niana, human sa ta-
nan niini, ako wala gayud ma-
sayud sa daghan nga mga pa-
maagi sa Ginoo, ug sa iyang
mga amisteryo, ug kahibulo-

31a 2 Ne. 25:28;
Mosiah 3:14.

34a Alma 10.
10 1a Alma 9:34.

b Alma 8:21–29.

3a Gen. 41:51;
1 Cron. 9:3.

b gk Jose, Anak nga
lalaki ni Jacob.

c Gen. 37:29–36.

4a Alma 15:16.
5a gk Misteryo sa

Dios, Mga.
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ngan nga gahum. Ako miingon
nga ako gayud wala masayud
og daghan niini nga mga bu-
tang; apan tan-awa, ako nasa-
yop, kay ako nakakita sa dag-
han niya nga mga misteryo ug
sa iyang kahibulongan nga ga-
hum; oo, bisan sa pagpanali-
pod sa mga kinabuhi niini nga
mga katawhan.
6 Bisan pa niana, ako nagpa-

tig-a sa akong kasingkasing, kay
ako agitawag sa makadaghan ug
ako wala bmopatalinghug; busa
ako nasayud mahitungod niini
nga mga butang, apan ako wala
magpakasayud; busa ako nag-
padayon sa pagsukol batok sa
Dios, diha sa pagkadautan sa
akong kasingkasing, gani hang-
tud sa ikaupat nga adlaw niini
nga ikapito nga bulan, nga diha
sa ikanapulo nga tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom.
7 Samtang ako mipanaw aron

sa pagpakigkita sa usa ka suod
nga kaliwat, tan-awa usa ka
aanghel sa Ginoo mipakita nga-
ri kanako ug miingon: Amulek,
balik ngadto sa imong kaugali-
ngon nga balay, kay ikaw mo-
pakaon sa usa ka propeta sa Gi-
noo; oo, usa ka balaan nga tawo,
kinsa usa ka tawo nga pinili sa
Dios; kay siya bnagpuasa sa dag-
han nga mga adlaw tungod sa
mga sala sa iyang mga kataw-
han, ug siya gigutom, ug ikaw
cmodawat kaniya ngadto sa
imong balay ug mopakaon kani-
ya, ug siya mopanalangin kani-

mo ug sa imong balay; ug ang
panalangin sa Ginoo modangat
diha kanimo ug sa imong balay.

8 Ug nahinabo nga ako mitu-
man sa tingog sa anghel, ug mi-
balik padulong sa akong balay.
Ug samtang ako nagpaingon
ngadto ako nakakita sa atawo
kinsa giingon sa anghel ngari
kanako: Ikaw modawat ngadto
sa imong balay — ug tan-awa
kini mao ang tawo kinsa kanu-
nay namulong nganha kanimo
mahitungod sa mga butang sa
Dios.

9 Ug ang anghel miingon nga-
ri kanako nga siya usa ka abala-
an nga tawo; busa ako nasayud
nga siya usa ka balaan nga ta-
wo tungod kay kini gisulti pi-
naagi sa anghel sa Dios.

10 Ug usab, ako nasayud nga
ang mga butang diin siya nag-
pamatuod mga tinuod; kay tan-
awa ako moingon nganha ka-
ninyo, ingon nga ang Ginoo
buhi, bisan pa niana siya nag-
padala sa iyang aanghel aron
paghimo niini nga mga butang
nga mapadayag ngari kanako;
ug kini siya mibuhat samtang si
Alma bmipuyo sa akong balay.
11 Kay tan-awa, siya amipana-

langin sa akong balay, siya mi-
panalangin kanako, ug sa akong
mga kababayen-an, ug sa akong
mga anak, ug sa akong amahan
ug sa akong mga kabanay; oo,
bisan ang tanan ko nga mga ka-
liwat siya mipanalangin, ug ang
panalangin sa Ginoo midangat

6a Alma 5:37.
b D&P 39:9.

7a Alma 8:20.
b Alma 5:46; 6:6.

gk Pagpuasa, Puasa.
c Buh. 10:30–35.

8a Alma 8:19–21.
9a gk Balaan.

10a Alma 11:30–31.
b Alma 8:27.

11a Alma 8:22.
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ngari kanamo sumala sa mga
pulong nga siya namulong.
12 Ug karon, sa diha nga si

Amulek nakapamulong niini
nga mga pulong ang mga ka-
tawhan misugod sa pagkati-
ngala, nagtan-aw nga dihay
alabaw pa sa usa ka saksi kinsa
nagpamatuod sa mga butang
diin niana sila gipakasala, ug
usab sa mga butang nga moa-
but, sumala sa espiritu sa pag-
panagna nga anaa diha kanila.
13 Bisan pa niana, dihay uban

taliwala kanila kinsa naghuna-
huna sa pagpangutana kanila,
nga pinaagi sa ilang maliputon
nga mga apaagi sila unta maka-
bitik kanila sa ilang mga pu-
long, nga sila makakita og saksi
batok kanila, nga sila motugyan
kanila ngadto sa ilang mga mag-
huhukom nga sila unta mahuk-
man sumala sa balaod, ug nga
sila unta patyon o ibalhug ngad-
to sa bilanggoan, sumala sa ka-
lapasan nga sila makahimo pag-
pakita o makasaksi batok kanila.
14 Karon mao kadto nga mga

tawo kinsa nagtinguha sa pag-
laglag kanila, kinsa mga aman-
lalaban, kinsa gisuholan o gi-
tudlo pinaagi sa mga katawhan
aron sa pagpahigayon sa balaod
sa ilang mga panahon sa mga
paghusay, o diha sa mga paghu-
say sa mga kalapasan sa mga
katawhan sa atubangan sa mga
maghuhukom.
15 Karon kini nga mga manla-

laban maalamon sa tanan nga

mga paagi ug panglipot sa mga
katawhan; ug kini aron paghi-
mo kanila nga sila unta maha-
nas diha sa ilang pangita.

16 Ug nahinabo nga sila misu-
god sa pagpangutana ni Amu-
lek, nga sa ingon niana mohi-
mo kaniya sa pagsukwahi sa
iyang mga pulong, o pag-usab
sa mga pulong nga siya kina-
hanglan mamulong.

17 Karon sila wala masayud
nga si Amulek mahimo nga ma-
sayud sa ilang mga laraw. Apan
nahinabo sa diha nga sila misu-
go sa pagpangutana kaniya, siya
anakasabut sa ilang mga huna-
huna, ug siya miingon ngadto
kanila: O kamo nga mga dau-
tan ug hiwi nga bkaliwatan,
kamo nga mga manlalaban ug
mga nagpakaaron-ingnon, kay
kamo nagpahiluna sa mga katu-
kuran sa yawa; kay kamo nag-
butang og mga claang ug mga
lit-ag aron sa pagdakop sa mga
balaan sa Dios.

18 Kamo naglaraw aron sa
apagtuis sa mga pamaagi sa
matarung, ug sa pagpakanaog
sa kasuko sa Dios nganha sa
inyong mga ulo, gani ngadto sa
hingpit nga kalaglagan niini
nga mga katawhan.

19 Oo, sa makatarunganon
nga paagi si Mosiah misulti,
kinsa mao ang atong katapu-
san nga hari, sa diha nga siya
hapit na motugyan sa ginghari-
an, walay bisan usa nga katug-
yanan niini, nagsugo nga kini

12a Alma 9:6.
13a Alma 11:21.
14a Alma 10:24;

11:20–21; 14:18.
17a Alma 12:3; 20:18, 32;

D&P 6:16.

b Mat. 3:7; Alma 9:8.
c D&P 10:21–27.

18a Buh. 13:10.
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nga mga katawhan kinahang-
lan mandoan pinaagi sa ilang
kaugalingon nga mga tingog—
oo, maayo niya nga pagkasulti
nga kon ang panahon kinahang-
lan moabut nga ang tingog niini
nga mga katawhan kinahanglan
amopili sa kadautan, kon ang
panahon kinahanglan moabut
nga kini nga mga katawhan ki-
nahanglan nga mahulog ngadto
sa kalapasan, sila hinog na sa
kalaglagan.
20 Ug karon ako moingon

nganha kaninyo nga sa maka-
tarunganon nga paagi nga ang
Ginoo mohukom sa inyong mga
kadautan; sa makatarunganon
nga paagi nga siya mosangyaw
ngadto niini nga mga katawhan,
pinaagi sa tingog sa iyang mga
aanghel: Paghinulsol kamo, pag-
hinulsol, kay ang gingharian sa
langit duol na.
21 Oo, sa makatarunganon

nga paagi nga siya mosang-
yaw, pinaagi sa tingog sa iyang
mga anghel nga: aAko manaog
taliwala sa akong mga kataw-
han, uban ang pagkamakia-
ngayon ug kaangayan diha sa
akong mga kamot.
22 Oo, ug ako moingon nganha

kaninyo nga kon kini dili pa sa
mga apag-ampo sa mga mata-
rung, kinsa ania karon sa yuta,
nga kamo bisan karon pagadua-
won na sa hingpit nga kalagla-
gan; gani dili kini pinaagi sa blu-
nop, ingon sa mga katawhan sa

adlaw ni Noe, apan kini pinaagi
sa gutom, ug pinaagi sa kama-
tay, ug sa espada.

23 Apan kini pinaagi sa mga
apag-ampo sa mga matarung
nga kamo naluwas; karon busa,
kon kamo mosalikway sa mga
matarung taliwala kaninyo sa
ingon ang Ginoo dili mopugong
sa iyang kamot; apan diha sa
iyang mapintas nga kasuko siya
mogula batok kaninyo; unya ka-
mo pagahampakon pinaagi sa
gutom, ug pinaagi sa kamatay,
ug pinaagi sa espada; ug ang
bpanahon hapit na moabut ga-
was kon kamo maghinulsol.

24 Ug karon nahinabo nga ang
mga katawhan labaw nga na-
suko kang Amulek, ug sila mi-
singgit, nag-ingon: Kini nga ta-
wo nagbiay-biay batok sa atong
mga balaod nga makiangayon,
ug sa atong maalamon nga mga
manlalaban kinsa kita mipili.

25 Apan si Amulek mipatuy-
od sa iyang kamot, ug misinggit
sa labi pang makusog ngadto
kanila, nag-ingon: O kamo nga
mga dautan ug hiwi nga kaliwa-
tan, ngano nga si Satanas adu-
nay dako nga gahum dinha sa
inyong mga kasingkasing? Nga-
no nga kamo mitugyan sa in-
yong mga kaugalingon ngadto
kaniya nga siya makahimo sa
pag-angkon og gahum ibabaw
kaninyo, sa apagbuta sa inyong
mga mata, nga kamo dili maka-
sabut sa mga pulong nga gipa-

19a Mosiah 29:27;
Alma 2:3–7;
Hel. 5:2.

20a Alma 8:14–16; 13:22.
21a Mosiah 13:34.

22a San. 5:16;
Mosiah 27:14–16.

b Gen. 8:21;
3 Ne. 22:8–10.
gk Lunop sa

Panahon ni Noe.
23a gk Pag-ampo.

b Alma 34:32–35.
25a 2 Cor. 4:4;

Alma 14:6.
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mulong, sumala sa ilang kama-
tuoran?
26 Kay tan-awa, ako nagpama-

tuod ba batok sa inyong balaod?
Kamo wala makasabut; kamo
nagsulti nga ako nakapamulong
batok sa inyong balaod; apan
ako wala, apan ako nakapamu-
long dapig sa inyong balaod,
ngadto sa inyong paghukom.
27 Ug karon tan-awa, ako mo-

ingon nganha kaninyo, nga
ang katukuran sa kalaglagan
niini nga mga katawhan nag-
sugod sa pagkahiluna pinaagi
sa pagkadili matarung sa in-
yong mga amanlalaban ug sa in-
yong mga maghuhukom.
28 Ug karon nahinabo nga sa

diha nga si Amulek nakapamu-
long niini nga mga pulong ang
mga katawhan misinggit batok
kaniya, nag-ingon: Karon kami
nasayud nga kini nga tawo usa
ka anak sa yawa, kay siya anag-
bakak ngari kanato; kay siya
nakapamulong batok sa atong
balaod. Ug karon siya misulti
nga siya wala makapamulong
batok niini.
29 Ug pag-usab, siya mibiay-

biay batok sa atong mga man-
lalaban, ug sa atong mga mag-
huhukom.
3 0 U g n a h i n a b o n g a a n g

mga manlalaban mibutang niini
ngadto sa ilang mga kasingka-
sing nga sila kinahanglan mahi-
numdom niini nga mga butang
batok kaniya.
31 Ug dihay usa taliwala kani-

la kansang ngalan mao si Zeez-
rom. Karon siya ang unang

amisumbong kang Amulek ug
Alma, siya ingon nga usa sa
labing batid taliwala kanila,
nga nakaangkon og daghan nga
mga patigayon taliwala sa mga
katawhan.

32 Karon ang tuyo niini nga
mga manlalaban mao ang pag-
angkon og bahandi; ug sila na-
kaangkon og bahandi sumala
sa ilang pangita.

KAPITULO 11

Ang paagi sa panalapi sa mga Ne-
phite gipahimutang—Si Amulek
nakiglalis kang Zeezrom—Si Kris-
to dili moluwas sa mga katawhan
diha sa ilang mga sala—Kadto la-
mang kinsa makapanunod sa ging-
harian sa langit ang maluwas—
Tanan nga mga tawo mobangon
sa pagka-imortal—Wala nay ka-
matayon human sa Pagkabanhaw.
Mga 82 b.c.

Karon anaa sa balaod ni Mo-
siah nga matag tawo kinsa usa
ka maghuhukom sa balaod, o
kadto kinsa gitudlo nga mga
maghuhukom, kinahanglan ma-
kadawat og mga suhol sumala
sa panahon nga sila naghago sa
paghukom niadto kinsa gidala
sa atubangan kanila aron paga-
hukman.

2 Karon kon ang usa ka tawo
makautang sa lain, ug siya mag-
dumili sa pagbayad niana nga
siya nakautang, siya ikasum-
bong ngadto sa maghuhukom;
ug ang maghuhukom mogamit
sa iyang gahum, ug mopadala

27a Luc. 11:45–52. 28a Alma 14:2. 31a Alma 11:20–36.
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og mga opisyal nga ang tawo
kinahanglan dad-on ngadto sa
atubangan kaniya; ug siya mo-
hukom sa tawo sumala sa bala-
od ug mga kalig-unan nga gi-
dala batok kaniya, ug sa ingon
ang tawo mapugos sa pagba-
yad niana nga siya nakautang,
o siya kuhaan sa mga butang, o
isalikway gikan taliwala sa mga
katawhan ingon nga usa ka ka-
watan ug usa ka tulisan.
3 Ug ang maghuhukom nag-

dawat sa iyang mga suhol su-
mala sa iyang panahon — usa
ka senine nga bulawan alang sa
usa ka adlaw, o usa ka senum
nga pilak, nga katumbas sa usa
ka senine nga bulawan; ug kini
sumala sa balaod nga gihatag.
4 Karon kini mao ang mga

ngalan sa nagkalain-lain nga
mga tipik sa ilang bulawan, ug
sa ilang pilak, sumala sa ilang
bili. Ug ang mga ngalan giha-
tag sa mga Nephite, kay sila
wala magbana-bana sunod sa
paagi sa mga Judeo kinsa tua sa
Jerusalem; ni sila magsukod su-
bay sa paagi sa mga Judeo; apan
sila miusab sa ilang mga pag-
bana-bana ug sa ilang mga pag-
sukod, sumala sa mga panghu-
nahuna ug sa mga kahimtang
sa mga katawhan, sa matag pa-
nahon, hangtud sa pagmando
sa mga maghuhukom, si la
ingon nga anapahimutang ni
hari Mosiah.
5 Ug karon ang pagbana-bana

ingon niini—usa ka senine nga
bulawan, usa ka seon nga bula-
wan, usa ka shum nga bulawan,
ug usa ka limnah nga bulawan.

6 Usa ka senum sa pilak, usa
ka amnor sa plata, usa ka ez-
rom sa plata, ug usa ka onti
sa plata.

7 Usa ka senum nga pilak ka-
tumbas sa usa ka senine nga bu-
lawan, ug usa niana alang sa usa
ka sukod nga sebada, ug usab
alang sa usa ka sukod sa matag
matang nga lugas.

8 Karon ang bili sa usa ka seon
nga bulawan bali og duha sa bili
sa usa ka senine.

9 Ug usa ka shum nga bula-
wan bali og duha sa bili sa usa
ka seon.

10 Ug usa ka limnah nga bula-
wan mao ang bili sa tanan.

11 Ang usa ka amnor nga pilak
sama sa gidaghanon sa duha ka
mga senum.

12 Ug usa ka ezrom nga pilak
sama sa gidaghanon sa upat ka
mga senum.

13 Ug ang usa ka onti sama sa
gidaghanon kanilang tanan.

14 Karon mao kini ang bili sa
gagmay nga ihap sa ilang pag-
bana-bana—

15 Usa ka shiblon katunga sa
usa ka senum; busa, usa ka
shiblon alang sa katunga sa usa
ka takus sa sebada.

16 Ug ang usa ka shiblum ka-
tunga sa usa ka shiblon.

17 Ug ang usa ka leah mao ang
katunga sa usa ka shiblum.

18 Karon mao kini ang ilang
ihap, sumala sa ilang pagbana-
bana.

19 Karon usa ka antion nga
bulawan katumbas sa tulo ka
mga shiblon.

20 Karon, tungod sa usa ka

11 4a Mosiah 29:40–44.
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katuyoan sa pag-angkon og ba-
handi, tungod kay sila mida-
wat sa ilang mga suhol sumala
sa ilang pangita, busa, sila mi-
kutaw sa mga katawhan sa pag-
himo og mga kagubot, ug tanan
nga matang sa kasamok ug pag-
kadautan, nga sila unta amaka-
kuha og daghan nga pangita,
nga sila unta makakuha og sa-
lapi sumala sa mga sumbong
diin gidala sa atubangan kani-
la; busa sila mikutaw sa mga
katawhan batok kang Alma ug
kang Amulek.
21 Ug kini si Zeezrom nagsu-

god sa pagpangutana kang
Amulek, nag-ingon: Ikaw mo-
tubag ba kanako sa pipila ka
mga pangutana nga ako mangu-
tana kanimo? Karon si Zeezrom
mao ang usa ka tawo nga hanas
sa mga apaagi sa yawa, nga siya
unta makalaglag niana nga ma-
ayo; busa, siya miingon ngadto
kang Amulek: Ikaw motubag ba
sa mga pangutana nga ako mo-
tanyag diha kanimo?
22 Ug si Amulek miingon

ngadto kaniya: Oo, kon kini
sumala sa aEspiritu sa Ginoo,
nga ania kanako; kay ako dili
mosulti diin supak sa Espiritu
sa Ginoo. Ug si Zeezrom mii-
ngon ngadto kaniya: Tan-awa,
aniay unom ka mga onti nga
pilak, ug tanan niini ako mo-
hatag kanimo kon ikaw moli-
mud sa pagkaanaa karon sa
usa ka Labing Gamhanan nga
Binuhat.
23 Karon si Amulek miingon:

O ikaw nga aanak sa impyerno,

ngano nga ikaw bmotintal kana-
ko? Nasayud ba ikaw nga ang
matarung dili madala ngadto sa
ingon nga mga pagtintal?

24 Nagtuo ba ikaw nga walay
Dios? Ako moingon nganha ka-
nimo, Wala, ikaw nasayud nga
adunay usa ka Dios, apan ikaw
nahigugma sa akatigayunan la-
baw kay kaniya.

25 Ug karon ikaw namakak sa
atubangan sa Dios ngari kana-
ko. Ikaw miingon ngari kana-
ko—Tan-awa kining unom ka
mga onti, nga may dako nga bi-
li, ako mohatag nganha kani-
mo —samtang ikaw nagbaton
niini diha sa imong kasingka-
sing sa paghupot kanila gikan
kanako; ug kini mao lamang
ang imong tinguha nga ako ki-
nahanglan molimud sa tinuod
ug buhi nga Dios, nga ikaw un-
ta adunay hinungdan sa pag-
laglag kanako. Ug karon tan-
awa, niini nga dako nga kadau-
tan ikaw makadawat sa imong
ganti.

26 Ug si Zeezrom miingon
ngadto kaniya: Ikaw miingon
nga adunay usa ka tinuod ug
buhi nga Dios?

27 Ug si Amulek miingon: Oo,
adunay usa ka tinuod ug buhi
nga Dios.

28 Karon si Zeezrom miingon:
Aduna pa bay labaw sa usa ka
Dios?

29 Ug siya mitubag, Wala.
30 Karon si Zeezrom miingon

ngadto kaniya pag-usab: Giunsa
nimo pagkasayud niini nga mga
butang?

20a Alma 10:32.
21a Alma 10:13.

22a gk Espiritu Santo.
23a Alma 5:41.

b gk Pagtintal, Tintal.
24a 1 Tim. 6:10; Tit. 1:11.
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31 Ug siya miingon: Usa ka
aanghel ang mipahibalo kanila
ngari kanako.
32 Ug si Zeezrom miingon pag-

usab: Kinsa siya nga moanhi?
Kini ba ang Anak sa Dios?
33 Ug siya miingon ngadto

kaniya, Oo.
34 Ug si Zeezrom miingon

pag-usab: Moluwas ba siya sa
iyang mga katawhan adiha sa
ilang mga sala? Ug si Amulek
mitubag ug miingon ngadto ka-
niya: Ako moingon nganha ka-
nimo nga siya dili, kay kini dili
mahitabo ngadto kaniya nga
molimud sa iyang pulong.
35 Karon si Zeezrom miingon

ngadto sa mga katawhan: Tan-
awa nga kamo mahinumdom
niini nga mga butang; kay siya
miingon nga adunay apan usa
ka Dios, gani siya miingon nga
ang Anak sa Dios moanhi, apan
siya dili moluwas sa iyang mga
katawhan—ingon ug siya adu-
nay katungod sa pagsugo sa
Dios.
36 Karon si Amulek miingon

pag-usab ngadto kaniya: Tan-
awa ikaw nagbakak, kay ikaw
miingon nga ako nagsulti ingon
og ako adunay katungod sa pag-
sugo sa Dios tungod kay ako mi-
ingon nga siya dili makaluwas
sa iyang mga katawhan diha sa
ilang mga sala.
37 Ug ako moingon nganha

kaninyo pag-usab nga siya dili
makaluwas kanila diha sa ilang
mga asala; kay ako dili makali-
mud sa iyang pulong, ug siya
miingon nga bwalay hugaw nga
butang nga makapanunod sa
cgingharian sa langit; busa, un-
saon nga kamo maluwas, ga-
was nga kamo makapanunod
sa gingharian sa langit? Busa,
kamo dili maluwas diha sa in-
yong mga sala.

38 Karon si Zeezrom miingon
pag-usab ngadto kaniya: Ang
Anak ba sa Dios mao ang Ama-
han sa Kahangturan?

39 Ug si Amulek miingon
ngadto kaniya: Oo, siya mao
ang Amahan sa aKahangturan
sa langit ug sa yuta, ug sa btanan
nga mga butang nga anaa kani-
la, ug siya ang sinugdanan ug
ang katapusan, ang una ug ang
ulahi;

40 Ug siya moanhi sa akalibu-
tan aron sa bpagtubos sa iyang
mga katawhan; ug siya cmoda-
la diha kaniya sa mga kalapa-
san niadto kinsa mituo sa iyang
ngalan; ug kini mao sila nga ma-
kaangkon sa kinabuhi nga da-
yon, ug ang kaluwasan moabut
ngadto sa walay lain.

41 Busa ang mga dautan mag-
pabilin ingon nga awalay katub-
sanan nga nahimo, gawas kon
kini ang paghubad sa mga higot
sa kamatayon; kay tan-awa, ang

31a Alma 10:7–10.
34a Hel. 5:10–11.
37a 1 Cor. 6:9–10.

b 1 Ne. 15:33;
Alma 40:26;
3 Ne. 27:19.
gk Dili Diosnon.

c gk Gingharian sa
Dios o Gingharian
sa Langit.

39a Isa. 9:6.
b Col. 1:16; Mosiah 4:2.

40a gk Kalibutan.
b Roma 11:26–27.

c Ex. 34:6–7;
Isa. 53:5;
1 Juan 2:2;
Mosiah 14:5; 15:12;
D&P 19:16–19.

41a Alma 12:18;
D&P 88:33.



351 Alma 11:42–46

adlaw moabut nga ang btanan
mobangon gikan sa mga patay
ug mobarug sa atubangan sa
Dios, ug cpagahukman sumala
sa ilang mga buhat.
42 Karon, adunay kamatayon

nga gitawag og usa ka tempo-
ral nga kamatayon; ug ang ka-
matayon ni Kristo mohubad sa
mga ahigot niini nga temporal
nga kamatayon, nga ang tanan
pagabanhawon gikan niini nga
temporal nga kamatayon.
43 Ang espiritu ug ang lawas

apagahiusahon pag-usab diha sa
iyang hingpit nga kahimtang;
ang mga bahin sa lawas ug ang
mga lutahan mapahiuli sa iyang
tukma nga bayanan, gani sama
kanato karon niini nga panahon;
ug kita pagadad-on aron moba-
rug sa atubangan sa Dios, ma-
sayud sama nga kita nasayud
karon, ug adunay matin-aw nga
bpanumduman sa tanan nga
atong mga ckasaypanan.

44 Karon, kini nga pahiuli mo-
dangat sa tanan, tigulang ug
batan-on, ulipon ug gawasnon,
lalaki ug babaye, dautan ug
matarung; ug gani walay bu-
hok sa ilang mga ulo nga ma-
wala; apan ang matag butang
aipahiuli ngadto sa iyang hing-
pit nga bayanan, sama niini ka-
ron, o diha sa lawas, ug paga-
dad-on aron patubagon sa atu-

bangan sa hukmanan ni Kristo
ang Anak, ug ang Dios nga
bAmahan, ug ang Balaang Espi-
ritu, nga mao ang cusa ka Dios
sa Kahangturan, dpagahukman
sumala sa ilang mga buhat, kon
sila maayo o kon sila dautan.

45 Karon, tan-awa, ako na-
kapamulong nganha kaninyo
mahitungod sa kamatayon sa
mortal nga lawas, ug usab ma-
hitungod sa apagkabanhaw sa
mortal nga lawas. Ako moi-
ngon nganha kaninyo nga kini
nga mortal nga lawas bpaga-
banhawon ngadto sa cpagka-
imortal nga lawas, nga ang gi-
pasabut gikan sa kamatayon,
gani gikan sa unang kamata-
yon ngadto sa kinabuhi, nga
sila dili na dmamatay; ang ilang
mga espiritu mahiusa uban sa
ilang mga lawas, nga dili na ga-
yud pagabulagon; sa ingon ang
tibuok mahimo na nga eespiri-
tuhanon ug imortal, nga sila
dili na makasinati og pagkama-
dunuton.

46 Karon, sa diha nga si Amu-
lek nakahuman niini nga mga
pulong ang mga katawhan mi-
sugod pag-usab sa pagkahi-
bulong, ug usab si Zeezrom mi-
sugod sa pagpangurog. Ug sa
ingon natapos ang mga pulong
ni Amulek, ug kini mao ang ta-
nan nga ako misulat.

41b Pin. 20:12–13;
Alma 42:23.

c gk Paghukom, Ang
Katapusan nga.

42a Alma 12:16.
43a 2 Ne. 9:13;

Alma 40:23.
b 2 Ne. 9:14;

Mosiah 3:25;

Alma 5:18.
c gk Pagkanakasala.

44a Alma 41:12–15.
b gk Dios, Diosnong

Kapangulohan—
Dios nga Amahan.

c 3 Ne. 11:27, 36.
gk Dios, Diosnong
Kapangulohan.

d Pin. 20:12–13.
45a Alma 40:23;

D&P 88:16.
b gk Pagkabanhaw.
c gk Imortal,

Pagka-imortal.
d Pin. 21:4;

D&P 63:49; 88:116.
e 1 Cor. 15:44.
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KAPITULO 12

Si Alma nakiglalis kang Zeezrom
—Ang mga misteryo sa Dios ika-
hatag lamang ngadto sa mga ma-
tinud-anon—Ang mga tawo pa-
gahukman pinaagi sa ilang mga
panghunahuna, mga pagtuo, mga
pulong, ug mga buhat—Ang dau-
tan mahiagum sa usa ka espiritu-
hanon nga kamatayon—Kini nga
mortal nga kinabuhi usa ka ka-
himtang sa pagsulay—Ang laraw
sa katubsanan modala sa kahimo-
an sa Pagkabanhaw ug, pinaagi sa
hugot nga pagtuo, usa ka kapasay-
loan sa mga sala—Ang mga ma-
hinulsulon adunay pag-angkon sa
kalooy pinaagi sa Bugtong Anak.
Mga 82 b.c.

Karon si Alma, nagtan-aw nga
ang mga pulong ni Amulek na-
kapahilum ni Zeezrom, kay siya
nakasabut nga si Amulek naka-
sakop sa iyang apagpamakak ug
paglingla aron sa paglaglag ka-
niya, ug nakasabut nga siya mi-
sugod sa pagpangurog ubos sa
usa ka bkasayuran sa iyang ka-
saypanan, siya mibuka sa iyang
ba-ba ug misugod sa pagpamu-
long ngadto kaniya, ug sa pag-
pahiluna sa mga pulong ni
Amulek, ug sa pagpasabut sa
mga butang nga dili masabut,
o sa pagpadayag sa mga kasu-
latan nga labaw niana diin si
Amulek nakabuhat.
2 Karon ang mga pulong nga

si Alma namulong ngadto kang
Zeezrom nadungog sa mga ka-

tawhan nga naglibut; kay ang
pundok sa mga katawhan hila-
bihan ka daghan, ug siya namu-
long niini nga paagi:

3 Karon Zeezrom, nakakita nga
ikaw nasakpan sa imong pag-
pamakak ug pagkamaliputon,
kay ikaw wala makapamakak
ngadto sa mga tawo lamang
apan ikaw nakapamakak ngad-
to sa Dios; kay tan-awa, siya na-
sayud sa tanan nimo nga mga
ahunahuna, ug ikaw nasayud
nga ang imong mga hunahuna
gipahibalo ngari kanamo pina-
agi sa iyang Espiritu;

4 Ug ikaw nakakita nga kami
nasayud nga ang imong laraw
usa ka maliputon kaayo nga la-
raw, ingon ngadto sa pagkama-
liputon sa yawa, kay ang pagba-
kak ug ang paglingla niini nga
mga katawhan nga ikaw unta
mobutang kanila batok kanamo,
sa pagbugal-bugal ug pagsalik-
way kanamo—

5 Karon kini usa ka laraw sa
imong akaaway, ug siya nag-
gamit sa iyang gahum diha ka-
nimo. Karon ako buot nga ikaw
mahinumdom nga unsa ang
akong gisulti nganha kanimo
akong gisulti ngadto sa tanan.

6 Ug tan-awa ako moingon
nganha kaninyong tanan nga ki-
ni mao ang usa ka lit-ag sa kaa-
way, nga siya mibutang aron sa
pagdakop niini nga mga kataw-
han, nga siya unta modala ka-
ninyo ngadto sa pagkaulipon
ngadto kaniya, nga siya unta
moliyok kaninyo uban sa iyang

12 1a Alma 11:20–38.
b gk Tanlag.

3a Jacob 2:5;
Alma 10:17;

D&P 6:16.
5a gk Yawa.
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mga akadena, nga siya unta mo-
kadena kaninyo ngadto sa wa-
lay katapusan nga kalaglagan,
sumala sa gahum sa iyang pag-
kabihag.
7 Karon sa diha nga si Alma

nakapamulong niini nga mga
pulong, si Zeezrom misugod sa
pagpangurog sa hilabihan, kay
siya nadani pagsamot sa gahum
sa Dios; ug siya usab nadani nga
si Alma ug si Amulek adunay
usa ka kasayuran kaniya, kay
siya nadani nga sila nasayud sa
mga hunahuna ug mga katuyo-
an sa iyang kasingkasing; kay
ang gahum gihatag ngadto ka-
nila nga sila unta masayud niini
nga mga butang sumala sa es-
piritu sa pagpanagna.
8 Ug si Zeezrom misugod sa

pagpakisayud kanila nga ma-
kugihon, nga siya unta masa-
yud sa dugang pa mahitungod
sa gingharian sa Dios. Ug siya
miingon ngadto kang Alma: Un-
say ipasabut sa gipamulong ni
Amulek mahitungod sa pagka-
banhaw sa mga patay, nga ang
tanan mabanhaw gikan sa mga
patay, ang makiangayon ug ang
dili makiangayon, ug dad-on
aron mobarug sa atubangan sa
Dios aron pagahukman sumala
sa ilang mga buhat?
9 Ug karon si Alma misugod

pagpatin-aw niini nga mga bu-
tang ngadto kaniya, nag-ingon:

Kini gihatag ngadto sa kadag-
hanan aron masayud sa mga
amisteryo sa Dios; bisan pa nia-
na sila gipahimutang ubos sa
mahigpit nga sugo nga sila dili
makigbahin bgawas sumala ni-
ana nga bahin sa iyang pulong
diin siya mihatag ngadto sa
mga kaliwatan, sumala sa pag-
paminaw ug kakugi nga sila mi-
hatag ngadto kaniya.

10 Ug busa, siya nga amopa-
tig-a sa iyang kasingkasing, ang
mao modawat sa bgamay nga
bahin sa pulong; ug siya nga
cdili mopatig-a sa iyang kasing-
kasing, ngadto kaniya dihatag
ang dako nga bahin sa pulong,
hangtud kini ihatag ngadto ka-
niya ang kasayuran sa mga mis-
teryo sa Dios hangtud siya ma-
sayud kanila sa hingpit.

11 Ug sila nga mopatig-a sa
ilang mga kasingkasing, ngadto
kanila ihatag ang gamay nga
abahin sa pulong hangtud sila
wala nay bmasayran mahitu-
ngod sa iyang mga misteryo;
ug unya sila pagadad-on nga
mga bihag sa yawa, ug paga-
dad-on pinaagi sa iyang kabu-
but-on ubos ngadto sa kalagla-
gan. Karon mao kini unsa ang
gipasabut sa mga ckadena sa
dimpyerno.
12 Ug si Amulek nakapamu-

long sa yano mahitungod sa
akamatayon, ug ingon nga gi-

6a Alma 5:7–10.
9a Alma 26:22.

gk Misteryo
sa Dios, Mga.

b Juan 16:12;
Alma 29:8;
3 Ne. 26:8–11;
Ether 4:7.

10a 2 Ne. 28:27;
Ether 4:8.

b D&P 93:39.
c gk Mapainubsanon,

Pagkamapainubsanon.
d 2 Ne. 28:30;

D&P 50:24.
11a Mat. 25:29.

b gk Hingpit nga
Pagbiya.

c Juan 8:34;
2 Ne. 28:19.

d Prov. 9:18;
2 Ne. 2:29.
gk Impyerno.

12a Alma 11:41–45.
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banhaw gikan niini nga pagka-
mortal ngadto sa usa ka kahim-
tang sa pagka-imortal, ug ingon
nga pagadad-on ngadto sa huk-
manan sa Dios, aron bpagahuk-
man sumala sa atong mga bu-
hat.
13 Unya kon ang atong mga

kasingkasing nahimo nga tig-a,
oo, kon kita magpatig-a sa atong
mga kasingkasing batok sa pu-
long, nga kini dili na makit-an
diha kanato, busa ang atong
kahimtang mahimo nga maka-
hahadlok, kay niana kita paga-
hukman.
14 Kay ang atong mga apu-

long mohukom kanato, oo, ang
tanan nato nga mga binuhatan
mohukom kanato; kita dili ma-
kit-an nga walay lama; ug ang
atong mga hunahuna usab mo-
hukom kanato; ug niini nga ma-
kahahadlok nga kahimtang ki-
ta dili makaako sa paghangad
ngadto sa atong Dios; ug kita
mahinangop sa kalipay kon ki-
ta makasugo sa dagko nga mga
bato ug sa mga bkabukiran sa
pagpadat-og ngari kanato aron
cpagtago kanato gikan sa iyang
atubangan.
15 Apan kini dili mahimo; kita

kinahanglan gayud nga mag-
pakita ug mobarug sa atuba-
ngan sa iyang himaya, ug sa
iyang gahum, ug sa iyang ku-
sog, kaharianon, ug kamando-
an, ug angkunon ang atong wa-
lay katapusan nga akaulaw nga

ang tanan niya nga mga bpag-
hukom makiangayon; nga siya
makiangayon sa tanan niya nga
mga binuhatan, ug nga siya
magmaloloy-on ngadto sa mga
katawhan, ug nga siya aduna
sa tanan nga gahum sa paglu-
was sa matag tawo nga motuo
diha sa iyang ngalan ug magda-
la og bunga nga angay sa pag-
hinulsol.

16 Ug karon tan-awa, ako mo-
ingon nganha kaninyo nga mo-
abut ang kamatayon, gani ang
ikaduha nga akamatayon, nga
mao ang usa ka espirituhanon
nga kamatayon; unya ang usa
ka panahon nga kinsa kadto nga
mamatay diha sa iyang mga sa-
la, nga may kalabutan sa tem-
poral nga bkamatayon, usab
cmamatay sa espirituhanon nga
kamatayon; oo, siya mamatay
ingon ngadto sa mga butang
kalabut ngadto sa pagkamata-
rung.

17 Busa kini mao ang panahon
diin ang ilang mga kasakit ma-
hisama sa alim-aw sa kalayo ug
asupre, kansang dilaab nagsa-
ka hangtud sa kahangturan; ug
busa kini mao ang panahon nga
sila pagakadenahan ubos ngad-
to sa walay katapusan nga ka-
laglagan, sumala sa gahum ug
pagkabihag ni Satanas, siya nga
naghimo kanila nga mga ulipon
sumala sa iyang kabubut-on.

18 Unya, ako moingon nganha
kaninyo, sila mahisama ingon

12b gk Paghukom, Ang
Katapusan nga.

14a Mat. 12:36;
San. 3:6;
Mosiah 4:29–30.

b Os. 10:8; 2 Ne. 26:5.

c Job 34:22;
2 Ne. 12:10.

15a Mosiah 3:25.
b 2 Ped. 2:9.

gk Kaangayan.
16a gk Kamatayon,

Espirituhanon nga.
b Alma 11:40–45.
c 1 Ne. 15:33;

Alma 40:26.
17a Pin. 19:20; 21:8;

Mosiah 3:27.
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og awalay katubsanan nga ma-
himo; kay sila dili matubos su-
mala sa kaangayan sa Dios; ug
sila dili bmamatay, tungod sa
kamatuoran nga wala na ang
pagkadunot.
19 Karon nahinabo nga sa diha

nga si Alma naghimo og pagta-
pos sa pagpamulong niini nga
mga pulong, ang mga katawhan
misugod sa pagsamot og kati-
ngala;
20 Apan dihay usa nga si Anti-

onah, kinsa mao ang labaw nga
pangulo taliwala kanila, midu-
ol ug miingon ngadto kaniya:
Unsa kining imong gisulti, nga
ang tawo kinahanglan maban-
haw gikan sa patay ug mabal-
hin gikan niini nga pagka-mor-
tal ngadto sa apagka-imortal nga
kahimtang, nga ang kalag dili
na gayud mamatay?
21 Unsa ang gipasabut sa ka-

sulatan, nga miingon nga ang
Dios nagbutang og akerubim
ug usa ka nagdilaab nga espa-
da sa silangan sa tanaman sa
bEden, tingali pa unya og ang
atong unang mga ginikanan
mosulod ug mokaon sa bunga
sa kahoy sa kinabuhi, ug ma-
buhi sa kahangturan? Ug sa
ingon kita makasabut nga wa-
lay mahimo nga kahigayunan
nga sila kinahanglan mabuhi sa
kahangturan.
22 Karon si Alma miingon

ngadto kaniya: Mao kini ang bu-
tang nga ako hapit na unta mo-
pasabut. Karon kita nakasabut
nga si Adan anapukan pinaagi
sa iyang pagkaon sa gidili nga
bbunga, sumala sa pulong sa
Dios; ug sa ingon kita nakasa-
but, nga pinaagi sa iyang pagka-
pukan, ang tanan nga katawhan
nahimo nga usa ka cnahisalaag
ug napukan nga mga katawhan.

23 Ug karon tan-awa, ako mo-
ingon nganha kaninyo nga kon
kini mahimo alang kang Adan
sa apagkaon sa bunga sa kahoy
sa kinabuhi niana nga panahon,
wala unta ang kamatayon, ug
ang pulong mahimo nga walay
kapuslanan, maghimo sa Dios
nga usa ka bakakon, kay siya
miingon: bKon ikaw mokaon
ikaw sa pagkatinuod mamatay.

24 Ug kita nakasabut nga ang
akamatayon modangat diha sa
katawhan, oo, ang kamatayon
nga gipamulong ni Amulek, nga
mao ang temporal nga kamata-
yon; bisan pa niana adunay gi-
dugayon sa panahon nga giha-
tag ngadto sa btawo diin siya
unta maghinulsol; busa kini nga
kinabuhi nahimo nga usa ka
kahimtang sa pagsulay; usa ka
panahon sa cpagpangandam sa
pagsugat sa Dios; usa ka pana-
hon sa pagpangandam alang sa
walay katapusan nga kahim-
tang nga gipamulong pinaagi

18a Alma 11:41.
b Pin. 21:4;

Alma 11:45;
D&P 63:49.

20a gk Imortal,
Pagka-imortal.

21a Gen. 3:24;
Alma 42:2;

Moises 4:31.
gk Kerubim.

b gk Eden.
22a gk Pagkapukan

ni Adan ug Eva.
b Gen. 3:6;

2 Ne. 2:15–19;
Mosiah 3:26.

c Mosiah 16:4–5.
23a Alma 42:2–9.

b Gen. 2:17.
24a gk Kamatayon,

Yutan-on nga.
b 2 Ne. 2:21;

Moises 5:8–12.
c Alma 34:32–35.
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kanato, nga mao ang human sa
pagkabanhaw sa mga patay.
25 Karon kon dili pa unta sa

alaraw sa katubsanan, nga gipa-
hiluna gikan sa katukuran sa ka-
libutan, wala unta ang bpagka-
banhaw sa mga patay; apan di-
hay usa ka laraw sa pagtubos
nga gipahiluna, nga mopahina-
bo sa pagkabanhaw sa mga pa-
tay, nga gipamulong.
26 Ug karon tan-awa, kon kini

mahimo nga ang atong unang
mga ginikanan nakaduol ug
nakakaon sa bunga sa akahoy sa
kinabuhi sila unta mahimo nga
mga uyamut sa kahangturan,
nga walay kahimtang sa pag-
pangandam; ug sa ingon ang
blaraw sa katubsanan mahimo
unta nga kawang lamang, ug
ang pulong sa Dios mahimo nga
walay kapuslanan, walay kahi-
moan.
27 Apan tan-awa, kini dili

ingon niana; apan kini agika-
takda na ngadto sa mga tawo
nga sila kinahanglan gayud nga
mamatay; ug human sa kama-
tayon, sila kinahanglan moatu-
bang sa bpaghukom, gani ang
mao nga paghukom nga kami
namulong, mao ang katapusan.
28 Ug human ang Dios maka-

takda nga kini nga mga butang
modangat nganha sa tawo, tan-
awa, niana siya nakakita nga ki-

ni angay nga ang tawo masayud
sa mga butang diin siya nagtak-
da ngadto kanila;

29 Busa siya mipadala og mga
aanghel aron makigsulti kanila,
kinsa mihimo sa mga tawo sa
pagtan-aw sa iyang himaya.

30 Ug sila misugod gikan nia-
na nga panahon sa pagtawag
diha sa iyang ngalan; busa ang
Dios anakigsulti sa mga tawo,
ug mipahibalo ngadto kanila sa
blaraw sa katubsanan, nga gian-
dam na gikan sa ckatukuran sa
kalibutan; ug kini siya mipahi-
balo ngadto kanila sumala sa
ilang hugot nga pagtuo ug pag-
hinulsol ug sa ilang balaan nga
mga buhat.

31 Busa, siya mihatag og mga
asugo ngadto sa mga tawo, sila
ingon nga bunang nakalapas sa
unang mga sugo ingon ngadto
sa mga butang nga temporal,
ug nahimo nga sama sa dios,
cnasayud sa matarung gikan sa
dautan, nagpahimutang sa ilang
mga kaugalingon diha sa usa ka
kahimtang sa dpaglihok, o gibu-
tang diha sa usa ka kahimtang
sa paglihok sumala sa ilang
mga kabubut-on ug mga kahi-
muot, bisan sa pagbuhat sa da-
utan o pagbuhat sa maayo—

32 Busa ang Dios mihatag
ngadto kanila sa mga sugo, hu-
man aikapahibalo ngadto kanila

25a gk Laraw sa
Katubsanan.

b 2 Ne. 2:8;
Alma 7:12; 42:23.

26a Gen. 2:9; 1 Ne. 15:36;
Alma 32:40.

b Alma 34:8–16; 42:6–28;
Moises 6:59–62.

27a Job 7:1; Heb. 9:27;

D&P 42:48.
b gk Paghukom, Ang

Katapusan nga.
29a Moro. 7:25, 31;

D&P 29:42.
30a Moises 5:4–5; 6:51.

b gk Laraw sa
Katubsanan.

c Mosiah 18:13;

Alma 13:3, 5, 7–8.
31a gk Sugo sa Dios, Mga.

b Gen. 2:16–17;
2 Ne. 2:18–19.

c Gen. 3:22–23;
Moises 4:11.

d 2 Ne. 2:16.
gk Kabubut-on.

32a Moises 5:4–9.
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ang laraw sa katubsanan, nga si-
la dili magbuhat og dautan, ang
silot niana ingon nga usa ka ika-
duha nga bkamatayon, nga usa
ka walay katapusan nga kama-
tayon ingon ngadto sa mga bu-
tang nga may kalabutan ngadto
sa pagkamatarung; kay sa diha
niana ang laraw sa katubsanan
walay gahum, kay ang mga bu-
hat sa ckaangayan dili malaglag,
sumala sa labing gamhanan nga
kaayo sa Dios.
33 Apan ang Dios mitawag sa

mga tawo, sa ngalan sa iyang
Anak, (kini ingon nga ang laraw
sa katubsanan gipahimutang)
nag-ingon: Kon kamo maghi-
nulsol, ug dili magpatig-a sa in-
yong mga kasingkasing, busa
Ako malooy diha kaninyo, pi-
naagi sa akong Bugtong Anak;
34 Busa, bisan kinsa ang mag-

hinulsol, ug dili magpatig-a sa
iyang kasingkasing, siya maka-
angkon sa akalooy pinaagi sa
akong Bugtong Anak, ngadto
sa bkapasayloan sa iyang mga
sala; ug kini sila makasulod
ngadto sa akong ckapahulayan.

35 Ug kinsa kadto nga magpa-
tig-a sa iyang kasingkasing ug
maghimo og kadautan, tan-awa,
Ako manumpa diha sa akong
kasuko nga siya dili makasulod
ngadto sa akong kapahulayan.
36 Ug karon, akong mga kaig-

soonan, tan-awa ako moingon
nganha kaninyo, nga kon kamo
magpatig-a sa inyong mga ka-

singkasing kamo dili makasu-
lod ngadto sa kapahulayan sa
Ginoo; busa ang inyong kadau-
tan naghagit kaniya nga siya
mopakanaog sa iyang kasuko
diha kaninyo ingon sa aunang
paghagit, oo, sumala sa iyang
pulong sa ulahi nga paghagit
ingon usab sa una, ngadto sa
walay katapusan nga bkalagla-
gan sa inyong mga kalag; busa,
sumala sa iyang pulong, ngad-
to sa katapusan nga kamata-
yon, ingon usab sa una.

37 Ug karon, akong mga kaig-
soonan, tungod sa kamatuoran
nga kita nasayud niini nga mga
butang, ug kini mga tinuod, kita
maghinulsol, ug dili magpatig-a
sa atong mga kasingkasing, nga
kita dili amohagit sa Ginoo nga
atong Dios sa pagpakanaog sa
iyang kasuko ngari kanato niini
nga iyang ikaduha nga mga su-
go nga siya mihatag ngari kana-
to; apan kita mosulod ngadto sa
bkapahulayan sa Dios, nga gian-
dam sumala sa iyang pulong.

KAPITULO 13

Ang mga lalaki gitawag nga ha-
langdon nga mga pari tungod sa
ilang naghingapin nga hugot nga
pagtuo ug maayo nga mga buhat
—Sila magtudlo sa mga sugo—
Pinaagi sa pagkamatarung sila ma-
balaan ug mosulod ngadto sa kapa-
hulayan sa Ginoo—Si Melchizedek

32b gk Kamatayon,
Espirituhanon nga.

c Mosiah 15:27;
Alma 34:15–16; 42:15.

34a gk Kalooy,

Maloloy-on.
b gk Kapasayloan

sa mga Sala.
c gk Kapahulayan.

36a Jacob 1:7–8;

Alma 42:6, 9, 14.
b gk Panghimaraut.

37a 1 Ne. 17:30;
Jacob 1:8; Hel. 7:18.

b Alma 13:6–9.
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mao ang usa niini—Mga anghel
mipadayag sa malipayon nga mga
balita sa tibuok yuta—Sila mopa-
dayag sa tinuod nga pag-anhi ni
Kristo. Mga 82 b.c.

Ug pag-usab, akong mga kaig-
soonan, ako mopahinumdom sa
panahon nga ang Ginoong Dios
mihatag niini nga mga sugo
ngadto sa iyang mga anak; ug
ako manghinaut nga kamo ma-
hinumdom nga ang Ginoong
Dios ami-orden og mga pari, su-
nod sa iyang balaan nga ka-
punongan, diin gisunod sa ka-
punongan sa iyang Anak, sa
pagtudlo niini nga mga butang
ngadto sa mga katawhan.
2 Ug kadto nga mga pari gi-

orden sunod sa akapunongan sa
iyang Anak, diha sa usa ka bpa-
agi nga niana ang mga kataw-
han masayud sa unsa nga paa-
gi magpaabut ngadto sa iyang
Anak alang sa katubsanan.
3 Ug mao kini ang paagi diin

sila gi-orden—nga agitawag ug
bgiandam gikan sa ckatukuran
sa kalibutan sumala sa daan nga
dkasayuran sa Dios, tungod sa
ilang naghingapin nga hugot
nga pagtuo ug maayo nga mga
buhat; sa unang bahin ingon
nga gitugutan sa epagpili sa
maayo ug sa dautan; busa sila
ingon nga nakapili sa maayo,
ug mipakita og hilabihan ka

dako nga f hugot nga pagtuo,
ggitawag uban sa usa ka balaan
nga katungdanan, oo, uban ni-
ana nga balaan nga katungda-
nan nga giandam uban, ug su-
mala sa, usa ka pangandam nga
katubsanan alang niini.

4 U g s a i n g o n s i l a a g i t a -
wag ngadto niini nga balaan
nga katungdanan tungod sa
ilang hugot nga pagtuo, sam-
tang ang uban nagdumili sa
pagdawat sa Espiritu sa Dios
tungod sa katig-a sa ilang mga
kasingkasing ug ka kulang sa
panabut, samtang, kon dili pa
tungod niini sila unta maka-
angkon og dako nga bkahiga-
yunan ingon sa ilang mga kaig-
soonan.

5 O sa katapusan, sa unang
bahin sila diha sa asama nga ka-
himtang uban sa ilang mga ka-
igsoonan; sa ingon kining bala-
an nga katungdanan ingon nga
giandam gikan sa katukuran
sa kalibutan aron sa ingon dili
magpatig-a sa ilang mga ka-
singkasing, ingon diha ug pina-
agi sa pag-ula sa Bugtong Anak,
kinsa giandam na—

6 Ug sa ingon nga tinawag pi-
naagi niini nga balaan nga ka-
tungdanan, ug gi-orden ngadto
sa halangdon nga pagkapari sa
balaan nga kapunongan sa Dios,
aron sa pagtudlo sa iyang mga
sugo ngadto sa mga katawhan,

13 1a Abr. 2:9, 11.
2a D&P 107:2–4.

b Alma 13:16.
3a D&P 127:2.

gk Gi-orden nang
daan; Pagpili.

b D&P 138:55–56.

c Alma 12:25, 30.
gk Kinabuhi sa Wala
pa Dinhi sa yuta.

d D&P 38:2.
e gk Kabubut-on.
f gk Hugot nga

Pagtuo.

g gk Balaan nga
Tawag; Tawag,
Tinawag sa Dios;
Pagkapari.

4a Ether 12:10.
b 1 Ne. 17:32–35.

5a 2 Ne. 26:28.
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nga usab sila unta makasulod
ngadto sa iyang akapahulayan—
7 Kini nga halangdon nga

pagkapari ingon nga gisunod
sa kapunongan sa iyang Anak,
kansang kapunongan gikan sa
katukuran sa kalibutan; o sa la-
in nga pagkasulti, ingon nga
awalay sinugdanan sa mga ad-
law o katapusan sa mga tuig,
ingon nga giandam gikan sa ka-
hangturan ngadto sa tanan nga
mga kahangturan, sumala sa
biyang daan nga kasayuran sa
tanan nga mga butang—
8 Karon sila, agi-orden sunod

niini nga paagi—ingon nga gi-
tawag uban sa usa ka balaan nga
katungdanan, ug gi-orden uban
sa usa ka balaan nga ordinansa,
ug midala diha kanila sa halang-
don nga pagkapari sa balaan
nga kapunongan, diin nga ka-
tungdanan, ug ordinansa, ug
halangdon nga pagkapari, wa-
lay sinugdanan o katapusan—
9 Sa ingon sila nahimo nga aha-

langdon nga mga pari sa ka-
hangturan, sunod sa kapuno-
ngan sa Anak, ang Bugtong
Anak sa Amahan, kinsa walay
sinugdanan sa mga adlaw o ka-
tapusan sa mga tuig, kinsa pu-
no sa bgrasya, kaangayan, ug
kamatuoran. Ug sa ingon kini
mao. Amen.
10 Karon, ingon nga ako mii-

ngon mahitungod sa balaan nga
kapunongan, o kini nga aha-
langdon nga pagkapari, dihay
daghan kinsa gi-orden ug nahi-
mo nga halangdon nga mga pa-
ri sa Dios; ug kini tungod sa
ilang naghingapin nga hugot
nga pagtuo ug bpaghinulsol, ug
sa ilang pagkamatarung sa atu-
bangan sa Dios, sila nga nagpili
sa paghinulsol ug sa pagbuhat
sa matarung kay sa mamatay;

11 Busa sila gitawag sunod nii-
ni nga balaan nga kapunongan,
ug agibalaan, ug ang ilang mga
bsaput nahugasan nga puti pina-
agi sa dugo sa Kordero.

12 Karon sila, human agibala-
an pinaagi sa bEspiritu Santo,
nakahimo sa ilang mga saput
nga maputi, nga cputli ug walay
lama sa atubangan sa Dios, dili
makatan-aw sa dsala gawas kon
kini paubanan sa ekasilag; ug di-
hay daghan, hilabihan ka dag-
han, kinsa nahimo nga putli ug
nakasulod ngadto sa kapahula-
yan sa Ginoo nga ilang Dios.

13 Ug karon, akong mga kaig-
soonan, ako manghinaut nga
kamo kinahanglan magpaubos
sa inyong mga kaugalingon sa
atubangan sa Dios, ug magdala
og abunga nga gikinahanglan
alang sa paghinulsol, nga ka-
mo mahimo usab nga makasu-
lod niana nga kapahulayan.

6a Alma 12:37; 16:17.
gk Kapahulayan.

7a Heb. 7:3.
b gk Dios, Diosnong

Kapangulohan.
8a D&P 84:33–42.

gk Melchizedek
nga Pagkapari.

9a gk Halangdon

nga Pari.
b 2 Ne. 2:6. gk Grasya.

10a D&P 84:18–22.
b gk Hinulsol,

Paghinulsol.
11a Moises 6:59–60.

b 1 Ne. 12:10;
Alma 5:21–27;
3 Ne. 27:19–20.

12a Roma 8:1–9.
gk Pagbalaan.

b gk Espiritu Santo.
c gk Kaputli, Putli.
d Mosiah 5:2;

Alma 19:33.
e Prov. 8:13;

Alma 37:29.
13a Luc. 3:8.
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14 Oo, paubos sa inyong mga
kaugalingon sama sa mga ka-
tawhan diha sa mga adlaw ni
aMelchizedek, kinsa usa usab
ka halangdon nga pari sunod
niini nga sama nga kapuno-
ngan diin ako namulong, kinsa
usab midala nganha kaniya sa
halangdon nga pagkapari sa
kahangturan.
15 Ug kini mao ang sama nga

Melchizedek diin si aAbraham
mibayad sa bikapulo; oo, gani
ang atong amahan nga si Abra-
ham mibayad sa ikapulo sa ika-
napulo nga bahin sa tanan nga
iyang gipanag-iya.
16 Karon kini nga mga aordi-

nansa gihatag sumala niini nga
paagi, nga niana ang mga ka-
tawhan unta molantaw ngadto
sa Anak sa Dios, kini ingon nga
usa ka bnaghulagway sa iyang
kapunongan, o ingon nga iyang
kapunongan, ug kini nga sila
unta molantaw ngadto kaniya
alang sa kapasayloan sa ilang
mga sala, nga sila makasulod
ngadto sa kapahulayan sa Gi-
noo.
17 Karon kini si Melchizedek

mao ang usa ka hari ibabaw sa
yuta sa Salem; ug ang iyang
mga katawhan nag-anam ka-
lig-on diha sa mga kadautan ug
mga pagkasalawayon; oo, silang
tanan nahisalaag; sila napuno
sa tanan nga matang sa pagka-
dautan;

18 Apan si Melchizedek nga
nakapakita og mainiton nga
hugot nga pagtuo, ug nakada-
wat sa katungdanan sa halang-
don nga pagkapari sumala sa
abalaan nga kapunongan sa
Dios, misangyaw og paghinul-
sol ngadto sa iyang mga kataw-
han. Ug tan-awa, sila naghinul-
sol; ug si Melchizedek nakatu-
kod og kalinaw diha sa yuta sa
iyang mga adlaw; busa siya gi-
tawag og prinsipe sa kalinaw,
kay siya mao ang hari sa Salem;
ug siya naghari ubos sa iyang
amahan.

19 Karon, dihay adaghan nga
nag-una pa kaniya, ug usab
dihay daghan human niana,
apan bwalay usa nga makala-
baw; busa, kaniya sila nakahi-
mo og labaw nga talagsaon nga
paghisgot.

20 Karon ako dili na kina-
hanglan mosaysay pag-usab sa
hitabo; unsa ang akong gisulti
igo na. Tan-awa, ang mga aka-
sulatan anaa sa inyong atuba-
ngan; kon kamo bmotuis kanila
kini ngadto sa inyong kaugali-
ngon nga kalaglagan.

21 Ug karon nahinabo nga sa
diha nga si Alma nakasulti niini
nga mga pulong ngadto kanila,
siya mipatuy-od sa iyang ka-
mot ngadto kanila ug mising-
git uban sa usa ka makusog nga
tingog, nag-ingon: Karon mao
ang panahon sa apaghinulsol,

14a D&P 84:14.
hjs, Gen. 14:25–40.
gk Melchizedek.

15a gk Abraham.
b Gen. 14:18–20;

Mal. 3:8–10.
gk Ikanapulo,

Mga Ikapulo.
16a gk Ordinansa, Mga.

b gk Simbolo.
18a gk Melchizedek

nga Pagkapari.
19a Hel. 8:18;

D&P 84:6–16;

107:40–55.
b D&P 107:1–4.

20a gk Kasulatan, Mga.
b 2 Ped. 3:16;

Alma 41:1.
21a gk Hinulsol,

Paghinulsol.
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kay ang adlaw sa kaluwasan
nagkaduol na;
22 Oo, ug ang tingog sa Ginoo,

pinaagi sa aba-ba sa mga anghel,
mipahayag niini ngadto sa ta-
nan nga mga kanasuran; oo, mi-
pahayag niini, nga sila mahimo
nga makaangkon og malipayon
nga mga balita sa dako nga
hingpit nga kalipay; oo, ug siya
mipalanog niini nga malipa-
yon nga mga balita taliwala sa
tanan niya nga mga katawhan,
oo, bisan ngadto kanila nga nag-
katibulaag sa layo nga dapit di-
ha sa ibabaw sa yuta; busa sila
miabut ngari kanato.
23 Ug sila gipahibalo ngari ka-

nato sa ayano nga mga paagi,
aron kita mahimo nga makasa-
but, nga kita dili masayop; ug
kini tungod sa atong bpagkala-
tagaw sa usa ka katingalahan
nga yuta; busa, kita sa ingon
pinalabi kaayo, kay kita nag-
angkon niini nga malipayon nga
mga balita nga gipahayag nga-
ri kanato sa tanan nga bahin sa
atong ubasan.
24 Kay tan-awa, ang mga aang-

hel mipahayag niini ngadto sa
daghan niini nga panahon din-
hi sa atong yuta; ug kini alang sa
katuyoan sa pag-andam sa mga
kasingkasing sa mga katawhan
sa pagdawat sa iyang pulong sa
panahon sa iyang pag-anhi diha
sa iyang himaya.
25 Ug karon kita naghulat la-

mang sa pagpamati sa maayo
nga mga balita nga ipadayag
ngari kanato pinaagi sa ba-ba
sa mga anghel, sa iyang pag-
anhi; kay ang panahon moa-
but, kita wala amasayud unsa
ang gidugayon. Manghinaut sa
Dios nga kini unta mahinabo
diha sa akong adlaw; apan hi-
moa kini nga madali o dili na
madugay, diha niini ako mag-
malipayon.

26 Ug kini ipahibalo ngadto
sa amakiangayon ug balaan
nga mga tawo, pinaagi sa ba-ba
sa mga anghel, sa panahon sa
iyang pag-anhi, nga ang mga
pulong sa atong mga amahan
mahimo nga matuman, sumala
niana nga sila nakapamulong
mahitungod kaniya, nga suma-
la sa espiritu sa pagpanagna
nga anaa diha kanila.

27 Ug karon, akong mga ka-
igsoonan, ako amanghinaut gi-
kan sa kinahiladman nga bahin
sa akong kasingkasing, oo, uban
ang dako nga kabalaka gani
ngadto sa kasakit, nga kamo
mopatalinghug sa akong mga
pulong, ug isalikway ang in-
yong mga sala, ug dili ilangay
ang adlaw sa inyong paghinul-
sol;

28 Apan nga kamo magpaubos
sa inyong mga kaugalingon sa
atubangan sa Ginoo, ug mota-
wag sa iyang balaan nga ngalan,
ug amagbantay ug mag-ampo

22a Alma 10:20.
23a 2 Ne. 25:7–8;

31:3; 32:7;
Jacob 4:13;
Ether 12:39.

b Jacob 7:26.

24a Alma 10:10; 39:19.
25a 1 Ne. 10:4;

3 Ne. 1:13.
26a Amos 3:7;

Luc. 2:8–11.
27a Mosiah 28:3.

28a gk Bantay,
Magbalantay
nga mga Tawo;
Pag-ampo.
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sa kanunay, nga kamo mahimo
nga dili bmatintal labaw niana
nga kamo makalahutay, ug sa
ingon giyahan pinaagi sa Bala-
ang Espiritu, magmapainubsa-
non, cmagmaaghup, masinugta-
non, mapailubon, puno sa gug-
ma ug sa tanan mainantuson;
29 aMag-angkon og hugot nga

pagtuo diha sa Ginoo; mag-ang-
kon og paglaum nga kamo ma-
kadawat og kinabuhi nga da-
yon; mag-angkon og bgugma sa
Dios sa kanunay diha sa inyong
mga kasingkasing, nga aron ka-
mo bayawon sa katapusan nga
adlaw ug makasulod ngadto sa
iyang ckapahulayan.

30 Ug hinaut nga ang Ginoo
mohatag nganha kaninyo sa
paghinulsol, nga kamo mahi-
mo nga dili mopakanaog sa
iyang kasuko nganha kaninyo,
nga kamo dili magapos sa mga
higot sa aimpyerno, nga kamo
dili mag-antus sa ikaduha nga
bkamatayon.

31 Ug si Alma namulong og
daghan pa nga mga pulong
ngadto sa mga katawhan, nga
wala mahisulat niini nga basa-
hon.

KAPITULO 14

Si Alma ug si Amulek gibilanggo
ug gibunalan—Ang mga matuo-
hon ug ang ilang balaan nga mga
kasulatan gisunog sa kalayo—Kini

nga mga martir gidawat sa Ginoo
diha sa himaya—Ang mga bong-
bong sa bilanggoan nangasiak ug
nangatumpag—Si Alma ug si Amu-
lek naluwas, ug ang ilang mga tig-
gukod gipamatay. Mga 82–81 b.c.

Ug nahinabo nga human siya
mohimo og panapos sa iyang
gisulti ngadto sa mga kataw-
han daghan kanila ang mituo
sa iyang mga pulong, ug misu-
god sa paghinulsol, ug sa pag-
siksik sa mga akasulatan.

2 Apan ang labaw nga bahin
kanila matinguhaon nga sila
unta makalaglag ni Alma ug ni
Amulek; kay sila nasuko kang
Alma, tungod sa apagkawalay
lipud-lipod sa iyang mga pu-
long ngadto kang Zeezrom; ug
sila usab miingon nga si Amu-
lek bnakapamakak ngadto kani-
la, ug mibiay-biay batok sa ilang
balaod ug usab batok sa ilang
mga manlalaban ug mga mag-
huhukom.

3 Ug sila usab nasuko kang Al-
ma ug kang Amulek; ug tungod
kay sila mipamatuod sa hilabi-
han ka dayag batok sa ilang
pagkadautan, sila nagtinguha sa
pagpatay kanila sa hilum.

4 Apan nahinabo nga sila wala
mohimo; apan sila midala kani-
la ug migapos kanila sa lig-on
nga mga pisi, ug midala kanila
sa atubangan sa labaw nga mag-
huhukom sa yuta.

28b 1 Cor. 10:13.
c gk Maaghup,

Pagkamaaghup;
Pailub.

29a Alma 7:24.
b D&P 20:31; 76:116.

gk Gugma
nga putli.

c D&P 84:24.
30a gk Impyerno;

Panghimaraut.
b gk Kamatayon,

Espirituhanon nga.
14 1a 2 Hari 22:8–13.

gk Kasulatan, Mga.
2a Alma 12:3–7.

b Alma 10:27.
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5 Ug ang mga katawhan mi-
adto ug misaksi batok kanila—
mipamatuod nga sila mibiay-
biay batok sa balaod, ug sa
ilang mga manlalaban ug mga
maghuhukom sa yuta, ug usab
sa tanan nga mga katawhan
nga diha sa yuta; ug usab mi-
pamatuod nga dihay usa la-
mang ka Dios, ug nga siya mo-
padala sa iyang Anak taliwala
sa mga katawhan, apan siya di-
li moluwas kanila; ug daghan
nga ingon niini nga mga bu-
tang nga ang mga katawhan mi-
pamatuod batok kang Alma ug
kang Amulek. Karon kini nahi-
mo sa atubangan sa labaw nga
maghuhukom sa yuta.
6 Ug nahinabo nga si Zeezrom

natingala sa mga pulong nga gi-
pamulong; ug siya usab nasa-
yud mahitungod sa pagkaku-
lang sa panabut, nga siya naka-
himo taliwala sa mga katawhan
pinaagi sa iyang bakak nga mga
pulong; ug ang iyang kalag mi-
sugod sa apagkahasol ubos sa
usa ka bkasayuran sa iyang kau-
galingon nga kasaypanan; oo,
siya gisugdan sa paglikus sa
kasakit sa impyerno.
7 Ug nahinabo nga siya misu-

god sa pagsangyaw ngadto sa
mga katawhan, nag-ingon: Tan-
awa, ako anasayop, ug kini nga
mga tawo walay lama sa atuba-
ngan sa Dios. Ug siya misugod
sa pagpakilooy alang kanila gi-
kan niana nga panahon; apan
sila mibiay-biay kaniya, nag-
ingon: Ikaw ba usab gipuy-an

sa yawa? Ug sila miluwa diha
kaniya, ug siya bgisalikway gi-
kan sa taliwala kanila, ug usab
tanan niadto kinsa mituo diha
sa mga pulong nga gipamulong
pinaagi ni Alma ug ni Amulek;
ug sila misalikway kanila, ug
mipadala og mga tawo aron
pagbato kanila.

8 Ug sila midala sa ilang mga
asawa ug mga anak pagdungan,
ug si kinsa kadto nga mituo o
gitudloan sa pagtuo sa pulong
sa Dios sila mihimo nga sila
kinahanglan itambug ngadto sa
kalayo; ug sila usab midala sa
ilang mga talaan nga naglang-
kob sa balaan nga mga kasula-
tan, ug mitambug kanila ngadto
sa kalayo usab, nga sila unta
masunog ug malaglag pinaagi
sa kalayo.

9 Ug nahinabo nga sila midala
kang Alma ug kang Amulek,
ug midala kanila ngadto sa da-
pit diin patyon ang usa ka mar-
tir nga sila unta makasaksi sa
pagkamatay niadto kinsa gila-
moy sa kalayo.

10 Ug sa diha nga si Amulek
nakakita sa mga kasakit sa mga
babaye ug sa mga bata kinsa gi-
lamoy sa kalayo, siya usab gisa-
kitan; ug siya miingon ngadto
kang Alma: Ngano nga kita mo-
saksi niini nga makahahadlok
nga talan-awon? Busa kita mo-
patuy-od sa atong mga kamot,
ug gamiton ang agahum sa Dios
nga ania kanato, ug luwason sila
gikan sa mga dilaab sa kalayo.

11 Apan si Alma miingon

6a Alma 15:5.
b gk Tanlag.

7a Alma 11:21–37.
b Alma 15:1.

10a Alma 8:30–31.
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ngadto kaniya: Ang Espiritu
nagpugong kanako nga ako ki-
nahanglan dili mopatuy-od sa
akong kamot; kay tan-awa ang
Ginoo midawat kanila ngadto
sa iyang kaugalingon, diha sa
ahimaya; ug siya mitugot nga
sila mahimo nga mobuhat niini
nga butang, o nga ang mga ka-
tawhan mahimo nga mobuhat
niini nga butang ngadto kanila,
sumala sa katig-a sa ilang mga
kasingkasing, nga ang mga
bpaghukom diin siya mopa-
hamtang nganha kanila diha sa
iyang kasuko makiangayon; ug
ang cdugo sa dwalay sala moba-
rug ingon nga usa ka saksi ba-
tok kanila, oo, ug mosinggit sa
hilabihan batok kanila sa kata-
pusan nga adlaw.
12 Karon si Amulek miingon

ngadto kang Alma: Tan-awa, ti-
ngali sila mosunog usab kanato.
13 Ug si Alma miingon: Mahi-

mo kini sumala sa kabubut-on sa
Ginoo. Apan tan-awa, ang atong
buhat wala pa matapos; busa
sila dili makasunog kanato.
14 Karon nahinabo nga sa diha

nga ang mga lawas niadto kinsa
gitambug ngadto sa kalayo na-
ugdaw, ug usab ang mga tala-
an nga gitambug uban kanila,
ang labaw nga maghuhukom
sa yuta miduol ug mibarug sa
atubangan ni Alma ug ni Amu-
lek, samtang sila gigapos; ug si-
ya misagpa kanila sa iyang ka-
mot diha sa ilang mga aping, ug
miingon ngadto kanila: Human

kamo makakita, mosangyaw ba
kamo pag-usab ngadto niini nga
mga katawhan, nga sila itambug
ngadto sa usa ka alim-aw sa ka-
layo ug asupre?

15 Tan-awa, kamo nakakita
nga kamo walay gahum sa pag-
luwas niadto kinsa gitambug
ngadto sa kalayo; ni ang Dios
miluwas kanila tungod kay sila
sakop sa inyong hugot nga pag-
tuo. Ug ang maghuhukom mi-
sagpa kanila pag-usab diha sa
ilang mga aping, ug nangutana:
Unsa ang inyong ikasulti alang
sa inyong mga kaugalingon?

16 Karon kini nga maghuhu-
kom mao ang sunod sa kapu-
nongan sa tinuohan ni aNehor,
kinsa mao ang nagpatay kang
Gideon.

17 Ug nahinabo nga si Alma ug
si Amulek wala motubag kani-
ya; ug siya mibunal kanila pag-
usab, ug mitugyan kanila ngad-
to sa mga tinugyanan aron ibal-
hug ngadto sa bilanggoan.

18 Ug sa diha nga sila gibalhug
sa bilanggoan sulod sa tulo ka
mga adlaw, dihay nangabut nga
daghan nga mga amanlalaban,
ug mga maghuhukom, ug mga
pari, ug mga magtutudlo, kinsa
mga sama ug tinuohan ni Ne-
hor; ug sila misulod ngadto sa
bilanggoan aron makigkita ka-
nila, ug sila misukit-sukit kani-
la kalabut sa daghan nga mga
pulong; apan sila wala motubag
kanila.

19 Ug nahinabo nga ang mag-

11a gk Himaya.
b Sal. 37:8–13;

Alma 60:13;
D&P 103:3.

gk Kaangayan.
c gk Martir,

Pagkamartir.
d Mosiah 17:10.

14a Alma 12:17.
16a Alma 1:7–15.
18a Alma 10:14; 11:20.
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huhukom mibarug sa atuba-
ngan kanila, ug miingon: Nga-
no nga dili kamo motubag sa
mga pulong niini nga mga ka-
tawhan? Wala ba kamo masa-
yud nga ako adunay gahum sa
pagtugyan kaninyo ngadto sa
mga dilaab sa kalayo? Ug siya
misugo kanila sa pagsulti; apan
sila walay gitubag.
20 Ug nahinabo nga sila mibiya

ug mipadayon sa ilang mga bu-
luhaton, apan mibalik pag-usab
pagkaugma; ug ang maghuhu-
kom usab misagpa kanila pag-
usab sa ilang mga aping. Ug
daghan ang miduol usab, ug mi-
bunal kanila, nag-ingon: Moba-
rug ba kamo pag-usab ug mo-
hukom niini nga mga katawhan,
ug mobiay-biay sa among bala-
od? Kon kamo adunay ingon
nga dako nga gahum ngano nga
kamo dili amoluwas sa inyong
mga kaugalingon?
21 Ug daghan sa ingon niini

nga mga butang nga sila misulti
ngadto kanila, nagpangagot sa
ilang mga ngipon diha kanila,
ug nagluwa ngadto kanila, ug
nag-ingon: Unsa ang atong hit-
sura kon kita panghimarauton?
22 Ug daghan sa ingon nga

mga butang, oo, tanan nga ma-
tang sa ingon nga mga butang
sila misulti ngadto kanila; ug
sa ingon sila mibiay-biay kani-
la sa daghan nga mga adlaw.
Ug sila wala mohatag og pag-
kaon ngadto kanila nga sila unta
gutumon, ug tubig nga sila unta
uhawon; ug sila usab mikuha gi-
kan kanila sa ilang mga saput

nga sila nahimo nga hubo; ug
sa ingon sila gigapos uban sa
lig-on nga mga pisi, ug gibi-
langgo.

23 Ug nahinabo nga human si-
la mag-antus sulod sa daghan
nga mga adlaw, (ug kini diha sa
ikanapulo ug duha nga adlaw,
sa ikanapulo nga bulan, sa ika-
napulo nga tuig sa pagmando
sa mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi) nga
ang labaw nga maghuhukom
ibabaw sa yuta sa Ammonihah
ug daghan sa ilang mga magtu-
tudlo ug mga manlalaban mi-
sulod ngadto sa bilanggoan di-
in si Alma ug si Amulek gigapos
uban sa mga pisi.

24 Ug ang labaw nga maghu-
hukom mibarug sa atubangan
kanila, ug, mibunal kanila pag-
usab, ug miingon ngadto kanila:
Kon kamo adunay gahum sa
Dios sa pagluwas sa inyong
mga kaugalingon gikan niini
nga mga gapos, ug diha kami
motuo nga ang Ginoo molaglag
niini nga mga katawhan sumala
sa inyong mga pulong.

25 Ug nahinabo nga silang ta-
nan miduol ug mibunal kanila,
nag-ingon sa mao gihapon nga
mga pulong, gani hangtud sa
katapusan; ug sa diha nga ang
katapusan nakapamulong ngad-
to kanila ang agahum sa Dios di-
ha kang Alma ug kang Amulek,
ug sila mitindog ug mibarug di-
ha sa ilang mga tiil.

26 Ug si Alma misinggit, nag-
ingon: Unsa kadugay nga kami
mag-antus niining dako nga

20a Mat. 27:39–43. 25a Alma 8:31.
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mga akasakit, O Ginoo? O Gi-
noo, hatagi kami og kalig-on su-
mala sa among hugot nga pag-
tuo nga anaa kang Kristo, gani
ngadto sa kaluwasan. Ug sila
mibugto sa mga pisi nga nag-
gapos kanila; ug sa diha nga ang
mga katawhan nakakita niini,
sila misugod sa paglayas, kay
ang kahadlok sa kalaglagan mi-
abut diha kanila.
27 Ug nahinabo nga hilabihan

ka dako sa ilang kahadlok nga
sila nangatumba sa yuta, ug wa-
la makaabut sa gawas nga pul-
tahan sa abilanggoan; ug ang
yuta nauyog sa hilabihan, ug
ang mga bongbong sa bilang-
goan nangasiak ngadto sa du-
ha, sa ingon sila nangatumba
sa yuta; ug ang labaw nga mag-
huhukom, ug ang mga manla-
laban, ug ang mga pari, ug ang
mga magtutudlo, kinsa mibunal
kang Alma ug kang Amulek,
nangamatay pinaagi sa pagka-
tumba niana.
28 Ug si Alma ug si Amulek

migawas sa bilanggoan, ug sila
wala maunsa; kay ang Ginoo
mihatag ngadto kanila og ga-
hum, sumala sa ilang hugot nga
pagtuo nga anaa diha ni Kristo.
Ug sila diha-diha migawas sa bi-
langgoan; ug sila anabadbaran
gikan sa ilang mga gapos; ug
ang bilanggoan nahugno sa yu-
ta, ug ang matag kalag diha sa
sulod sa mga bongbong niana,
gawas kang Alma ug Amulek,
namatay; ug sila diha-diha mi-
adto ngadto sa dakbayan.

29 Karon ang mga katawhan
ingon nga nakadungog sa da-
ko nga kaguliyang miabut nga
nagdinaganay og dungan sa
dagko nga pundok aron masa-
yud sa hinungdan niini; ug sa
diha nga sila nakakita kang Al-
ma ug kang Amulek nga miga-
was sa bilanggoan, ug ang mga
bongbong diha niana nahugno
ngadto sa yuta, sila giabut og
dako nga kahadlok, ug milayas
gikan sa atubangan ni Alma ug
Amulek gani ingon nga usa ka
kanding nga milayas uban sa
iyang mga gagmay gikan sa du-
ha ka mga leon; ug sa ingon sila
milayas gikan sa atubangan ni
Alma ug ni Amulek.

KAPITULO 15

Si Alma ug si Amulek miadto sa
Sidom ug mitukod og usa ka sim-
bahan — Si Alma miayo kang
Zeezrom, kinsa nagpasakop sa Sim-
bahan—Daghan ang nabunyagan,
ug ang Simbahan miuswag — Si
Alma ug si Amulek miadto sa Za-
rahemla. Mga 81 b.c.

Ug nahinabo nga si Alma ug si
Amulek gisugo sa pagbiya gi-
kan niana nga dakbayan; ug sila
mibiya, ug miabut gani ngadto
sa yuta sa Sidom; ug tan-awa,
didto sila nakakita sa tanan nga
mga katawhan kinsa mibiya gi-
kan sa yuta sa aAmmonihah,
kinsa bgisalikway ug gibato, tu-
ngod kay sila mituo sa mga pu-
long ni Alma.

26a San. 5:10–11;
Mosiah 17:10–20;
D&P 121:7–8.

27a Buh. 16:26;
Ether 12:13.

28a Jacob 4:6;

3 Ne. 28:19–22.
15 1a Alma 16:2–3, 9, 11.

b Alma 14:7.
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2 Ug sila misaysay ngadto
kanila sa tanan nga nahita-
bo ngadto sa ilang mga aasawa
ug mga anak, ug usab mahi-
tungod sa ilang mga kaugali-
ngon, ug sa ilang bgahum sa
pagkaluwas.
3 Ug usab si Zeezrom nagdaot

didto sa Sidom, uban ang usa
ka taas kaayo nga hilanat, nga
ang nakaingon mao ang dako
nga mga kalisdanan sa iyang
hunahuna tungod sa iyang
apagkadautan, kay siya nagda-
hum nga si Alma ug si Amulek
wala na; ug siya nagdahum
nga sila gipamatay na tungod
sa iyang kadautan. Ug kining
dako nga sala, ug ang iyang
uban nga daghan nga mga sala,
nakapahasol sa iyang hunahu-
na hangtud nga kini nahimo
nga hilabihan ka sakit, ingon
nga walay kaluwasan; busa mi-
sugod siya sa pagkasunog uban
sa nagkayo nga kainit.
4 Karon, sa diha nga siya na-

kadungog nga si Alma ug si
Amulek tua sa yuta sa Sidom,
ang iyang kasingkasing misu-
god sa pag-angkon og kaisug;
ug siya mipadala og usa ka
mensahe diha-diha ngadto ka-
nila, nagtinguha kanila sa pag-
adto ngadto kaniya.
5 Ug nahinabo nga sila na-

ngadto diha-diha, nagsunod sa
mensahe nga siya mipadala
ngadto kanila; ug sila miad-
to ngadto sa balay ni Zeezrom;
ug sila nakakita kaniya diha
sa iyang higdaanan, masakiton,

ingon nga maluyahon kaayo
uban sa usa ka taas kaayo nga
hilanat; ug ang iyang hunahuna
usab hilabihan ka sakit tungod
sa iyang mga kadautan; ug sa
diha nga siya nakakita kanila
siya mituy-od sa iyang kamot,
ug mihangyo kanila nga sila
moayo kaniya.

6 Ug nahinabo nga si Alma
miingon ngadto kaniya, nag-
dawat kaniya pinaagi sa ka-
mot: aMotuo ba ikaw diha sa
gahum ni Kristo ngadto sa ka-
luwasan?

7 Ug siya mitubag ug miingon:
Oo, ako mituo sa tanan nga mga
pulong nga ikaw mitudlo.

8 Ug si Alma miingon: Kon
ikaw motuo sa katubsanan ni
Kristo ikaw amamaayo.
9 Ug siya miingon: Oo, ako

mituo sumala sa imong mga
pulong.

10 Ug unya si Alma nangamu-
yo ngadto sa Ginoo, nag-ingon:
O Ginoo nga among Dios, ka-
loy-i kini nga tawo, ug aayoha
siya sumala sa iyang hugot nga
pagtuo nga anaa diha kang
Kristo.

11 Ug sa diha nga si Alma
nakapamulong niini nga mga
pulong, si Zeezrom amilukso
diha sa iyang mga tiil, ug mi-
sugod sa paglakaw; ug kini
nahimo sa dako nga katinga-
la sa tanan nga mga kataw-
han; ug ang kasayuran niini
mikaylap sa tanan nga yuta sa
Sidom.

12 Ug si Alma mibunyag kang

2a Alma 14:8–14.
b Alma 14:28.

3a Alma 14:6–7.

6a Mar. 9:23.
8a gk Ayo, Mga

Pagpang-ayo.

10a Mar. 2:1–12.
11a Buh. 3:1–11.
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Zeezrom ngadto sa Ginoo; ug
siya misugod gikan niana nga
panahon sa pagsangyaw ngad-
to sa mga katawhan.
13 Ug si Alma mitukod og usa

ka simbahan diha sa yuta sa Si-
dom, ug mitudlo og mga pari ug
mga magtutudlo diha sa yuta,
aron sa pagbunyag ngadto sa
Ginoo ni bisan kinsa nga mati-
nguhaon sa pagpabunyag.
14 Ug nahinabo nga sila dag-

han; kay sila nagpanon gikan sa
tanan nga rehiyon nga naglibut
sa Sidom, ug nabunyagan.
15 Apan kadto nga mga kataw-

han nga tua sa yuta sa Ammoni-
hah, sila sa gihapon nagpabilin
nga tig-a ang kasingkasing ug
mga tikig og liog nga mga ka-
tawhan; ug sila wala maghinul-
sol sa ilang mga sala, mipasangil
sa tanan nga gahum ni Alma ug
ni Amulek ngadto sa yawa; kay
sila sama og tinuohan ni aNehor,
ug wala motuo sa paghinulsol
sa ilang mga sala.
16 Ug nahinabo nga si Alma

ug si Amulek, si Amulek nga
amibiya sa tanan niya nga bula-
wan, ug pilak, ug sa iyang ma-
halon nga mga butang, nga did-
to sa yuta sa Ammonihah, alang
sa pulong sa Dios, siya ingon
nga bgisalikway niadto kinsa
kanhiay iyang mga kahigalaan
ug usab sa iyang amahan ug
mga kaliwatan;
17 Busa, human si Alma maka-

tukod og simbahan sa Sidom,

nga nakakita og usa ka dako
nga apaghunong, oo, nakakita
nga ang mga katawhan mihu-
nong kalabut ngadto sa garbo
sa ilang mga kasingkasing, ug
misugod sa bpagpaubos sa ilang
mga kaugalingon sa atubangan
sa Dios, ug misugod sa pagpun-
dok sa ilang mga kaugalingon
diha sa ilang mga santuwaryo
aron sa cpagsimba sa Dios sa
atubangan sa altar, dnagbantay
ug nag-ampo sa kanunay, nga
sila unta maluwas gikan kang
Satanas, ug gikan sa ekamata-
yon, ug gikan sa kalaglagan—

18 Karon ingon nga ako mii-
ngon, si Alma nga nakakita sa
tanan niini nga mga butang,
busa siya midala ni Amulek ug
miadto sa yuta sa Zarahemla, ug
midala kaniya ngadto sa iyang
kaugalingon nga balay, ug na-
ngalagad ngadto kaniya diha sa
iyang mga kalisdanan, ug nag-
lig-on kaniya diha sa Ginoo.

19 Ug sa ingon natapos ang
ikanapulo nga tuig sa pagman-
do sa mga maghuhukom iba-
baw sa mga katawhan ni Nephi.

KAPITULO 16

Ang mga Lamanite milaglag sa
mga katawhan sa Ammonihah—
Si Zoram nangulo sa mga Nephite
sa kadaugan ibabaw sa mga La-
manite — Si Alma ug si Amulek
ug daghan pa nagsangyaw sa pu -

15a Alma 1:2–15.
16a Luc. 14:33;

Alma 10:4.
b gk Gukod,

Pagpanggukod.

17a Alma 16:21.
b gk Mapainubsanon,

Pagkamapainubsanon.
c gk Pagsimba.
d gk Bantay,

Magbalantay
nga mga Tawo;
Pag-ampo.

e gk Kamatayon,
Espirituhanon nga.
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long—Sila nagtudlo nga human
sa iyang pagkabanhaw si Kristo
magpakita sa mga Nephite. Mga
81–77 b.c.

Ug nahinabo nga sa ikanapulo
ug usa nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi, sa ika-
lima nga adlaw sa ikaduha nga
bulan, ingon nga nakaangkon
og dako nga kalinaw diha sa
yuta sa Zarahemla, ingon nga
nakaangkon og walay mga gu-
bat ni mga panagbingkil sulod
sa pipila ka mga tuig, gani
hangtud sa ikalima nga adlaw
sa ikaduha nga bulan sa ikana-
pulo ug usa nga tuig, dihay su-
liyaw sa gubat nga gidungog
sa tibuok yuta.
2 Kay tan-awa, ang mga ka-

sundalohan sa mga Lamanite
misulong diha sa kiliran sa ka-
mingawan, ngadto sa mga ut-
lanan sa yuta, gani ngadto sa
dakbayan sa aAmmonihah, ug
misugod sa pagpamatay sa
mga katawhan ug paglaglag sa
dakbayan.
3 Ug karon nahinabo, sa wala

pa ang mga Nephite makaan-
dam og igo nga kasundalohan
aron sa pag-abug kanila gikan
sa yuta, sila anakapatay na sa
mga katawhan kinsa diha sa
dakbayan sa Ammonihah, ug
usab ang uban libut sa mga ut-
lanan sa Noah, ug nagdala sa
uban nga bihag ngadto sa ka-
mingawan.
4 Karon nahinabo nga ang mga

Nephite matinguhaon sa pagku-

ha niadto kinsa gidala nga bihag
ngadto sa kamingawan.

5 Busa, siya nga natudlo nga
labaw nga kapitan ibabaw sa
mga kasundalohan sa mga Ne-
phite, (ug ang iyang ngalan
mao si Zoram, ug siya adunay
duha ka anak nga mga lalaki,
si Lehi ug si Aha)—karon si Zo-
ram ug ang iyang duha ka anak
nga mga lalaki, nasayud nga si
Alma usa ka halangdon nga pari
ibabaw sa simbahan, ug ingon
nga nakadungog nga siya adu-
nay espiritu sa pagpanagna,
busa sila miadto ngadto kaniya
ug mitinguha kaniya sa pagpa-
kisayud kon ang Ginoo motu-
got ba nga sila moadto sa kami-
ngawan sa pagpangita sa ilang
mga kaigsoonan, kinsa gidala
nga bihag sa mga Lamanite.

6 Ug nahinabo nga si Alma
anagpakisayud sa Ginoo mahi-
tungod niini nga butang. Ug si
Alma mibalik ug miingon ngad-
to kanila: Tan-awa, ang mga
Lamanite motabok sa suba sa
Sidon didto sa habagatan sa ka-
mingawan, layo ngadto sa una-
han sa mga utlanan sa yuta sa
Manti. Ug tan-awa didto kamo
mosugat kanila, sa silangan sa
suba sa Sidon, ug didto ang Gi-
noo motugyan nganha kaninyo
sa inyong mga kaigsoonan kin-
sa nabihag sa mga Lamanite.

7 Ug nahinabo nga si Zoram ug
ang iyang anak nga mga lalaki
mitabok sa suba sa Sidon, uban
ang ilang mga kasundalohan,
ug mipalayo unahan sa mga ut-
lanan sa Manti ngadto sa haba-

16 2a Alma 15:1, 15–16. 3a Alma 9:18. 6a Alma 43:23–24.
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gatan sa kamingawan nga nahi-
mutang sa silangan nga bahin
sa suba sa Sidon.
8 Ug sila misulong sa mga ka-

sundalohan sa mga Lamanite,
ug ang mga Lamanite nagka-
tibulaag ug giabug ngadto sa
kamingawan; ug sila midala
sa ilang mga kaigsoonan kinsa
nabihag sa mga Lamanite, ug
walay bisan usa ka kalag kanila
nga nawala kinsa nabihag. Ug
sila gidala sa ilang mga kaig-
soonan aron sa pagpanag-iya
sa ilang kaugalingon nga mga
yuta.
9 Ug sa ingon natapos ang ika-

napulo ug usa nga tuig sa mga
maghuhukom, ang mga Lama-
nite nga naabug gikan sa yuta,
ug ang mga katawhan sa Am-
monihah anangamatay; oo, ma-
tag buhi nga kalag sa mga Am-
monihahite bnamatay, ug usab
ang ilang gamhanan nga dakba-
yan, diin sila miingon nga ang
Dios dili makabuntog, tungod
sa iyang pagkagamhanan.
10 Apan tan-awa, sa ausa la-

mang ka adlaw nahimo kini nga
awaaw; ug ang patay nga mga
lawas gikunis-kunis sa mga iro
ug ihalas nga mga mananap sa
kamingawan.
11 Bisan pa niana human sa

daghan nga mga adlaw ang
ilang patay nga mga lawas nag-
tipun-og sa ibabaw sa yuta, ug
sila gitabunan og nipis nga ta-
bon. Ug karon hilabihan kaayo
ang kabaho niana nga ang mga
katawhan wala na moadto aron

sa pagpanag-iya sa yuta sa Am-
monihah sulod sa daghan nga
mga katuigan. Ug gitawag kini
og Biniyaan sa mga Nehor; kay
sila sama og tinuohan ni aNe-
hor, kinsa gipamatay; ug ang
ilang mga yuta nagpabilin nga
biniyaan.

12 Ug ang mga Lamanite wa-
la na gayud mobalik pag-usab
aron sa pakiggubat batok sa
mga Nephite hangtud sa ikana-
pulo ug upat nga tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom
ibabaw sa mga katawhan ni Ne-
phi. Ug sa ingon sulod sa tulo ka
mga tuig ang mga katawhan ni
Nephi nakaangkon og kanunay
nga kalinaw sa tibuok yuta.

13 Ug si Alma ug si Amulek
mipadayon sa pagsangyaw og
paghinulsol sa mga katawhan
diha sa ilang mga atemplo, ug
diha sa ilang mga santuwaryo,
ug usab diha sa ilang mga bsi-
nagoga, nga gitukod subay sa
pamaagi sa mga Judeo.

14 Ug ingon kadaghan nga bu-
ot mamati sa ilang mga pulong,
ngadto kanila sila mihatag sa
pulong sa Dios, sa walay apagpi-
li sa mga tawo, sa kanunay.

15 Ug sa ingon si Alma ug si
Amulek mipadayon, ug usab
daghan pa kinsa napili alang sa
buhat, sa pagsangyaw sa pulong
sa tibuok yuta. Ug ang katuku-
ran sa simbahan nahimo nga na-
lukop sa tibuok yuta, sa tanan
nga rehiyon libut niini, taliwala
sa tanan nga mga katawhan sa
Nephite.

9a Alma 8:16; 9:18–24;
Morm. 6:15–22.

b Alma 25:1–2.

10a Alma 9:4.
11a Alma 1:15;

24:28–30.

13a 2 Ne. 5:16.
b Alma 21:4–6, 20.

14a Alma 1:30.
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16 Ug awalay pamintaha diha
kanila; ang Ginoo mibu-bu sa
iyang Espiritu sa ibabaw sa tibu-
ok yuta sa pag-andam sa mga
hunahuna sa mga katawhan, o
sa pag-andam sa ilang mga bka-
singkasing sa pagdawat sa pu-
long diin kinahanglan itudlo di-
ha kanila sa panahon sa iyang
pag-anhi—
17 Nga sila unta dili magmaga-

hi batok sa pulong, nga sila un-
ta dili mahimong dili matuohon,
ug magpadayon ngadto sa ka-
laglagan, apan nga sila unta
modawat sa pulong uban ang
hingpit nga kalipay, ug ingon
sa usa ka asanga nga gisumbak
ngadto sa tinuod nga bubas,
nga sila unta makasulod ngad-
to sa ckapahulayan sa Ginoo
nga ilang Dios.
18 Karon kadto nga mga apari

kinsa mipadayon taliwala sa
mga katawhan misangyaw ba-
tok sa tanan nga mga pagpama-
kak, ug mga bpagpanglimbong,
ug mga ckasilag, ug mga panag-
bangi, ug dautan og tuyo, ug
mga pagbiay-biay, ug pagpa-
ngawat, pagpanulis, pagpang-
lungkab, pagbuno, pagpana-
paw, ug tanan nga matang sa
pagkamaulagon, nag-awhag
nga kini nga mga butang dili
unta mao ang mahitabo—
19 Nagsangyaw sa mga butang

nga sa dili madugay moabut;

oo, nagsangyaw sa apag-anhi
sa Anak sa Dios, sa iyang mga
pag-antus ug kamatayon, ug
usab sa pagkabanhaw sa mga
patay.

20 Ug daghan sa mga kataw-
han ang nagpakisayud mahitu-
ngod sa dapit diin ang Anak sa
Dios moanhi; ug sila gitudloan
nga siya amopakita ngadto kani-
la bhuman sa iyang pagkaban-
haw; ug niini ang mga katawhan
namati uban sa dako nga hing-
pit nga kalipay ug pagmaya.

21 Ug karon human ang simba-
han matukod sa tibuok yuta—
nga nakaangkon og akadaugan
ibabaw sa yawa, ug ang pulong
sa Dios ingon nga gisangyaw
diha sa iyang kaputli sa tanan
nga yuta, ug ang Ginoo mibu-bu
sa iyang mga panalangin ngan-
ha sa mga katawhan—sa ingon
natapos ang ikanapulo ug upat
nga tuig sa pagmando sa mga
maghuhukom ibabaw sa mga
katawhan ni Nephi.

Usa ka asoy sa anak nga mga
lalaki ni Mosiah, kinsa midumili
sa ilang mga katungod sa ging-
harian alang sa pulong sa Dios,
ug miadto sa yuta sa Nephi aron
sa pagsangyaw ngadto sa mga
Lamanite; ilang mga pag-antus
ug kaluwasan—sumala sa tala-
an ni Alma.

16a Mosiah 18:19–29;
4 Ne. 1:3.

b gk Masulub-on
nga Kasingkasing.

17a Jacob 5:24.
b gk Ubasan sa Ginoo.
c Alma 12:37; 13:10–13.

18a Alma 15:13.

b gk Gilimbongan,
Limbong,
Paglimbong.

c gk Kasina.
19a gk Jesukristo—

Mga Panagna
mahitungod sa
pagkatawo ug

pagkamatay
ni Jesukristo.

20a 2 Ne. 26:9;
3 Ne. 11:7–14.

b 1 Ne. 12:4–6.
21a Alma 15:17.
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Naglangkob sa mga
kapitulo 17 ngadto sa 27.

KAPITULO 17

Ang anak nga mga lalaki ni Mosi-
ah adunay espiritu sa pagpanagna
ug pagpadayag—Sila milakaw sa
ilang nagkalain-lain nga mga agia-
nan aron sa pagsangyaw sa pulong
ngadto sa mga Lamanite—Si Am-
mon miadto sa yuta sa Ishmael ug
nahimo nga sulugoon ni Hari La-
moni—Si Ammon miluwas sa mga
panon sa hari ug mipatay sa iyang
mga kaaway diha sa tubig sa Sebus.
Mga bersikulo 1–3, mga 77 b.c.;
bersikulo 4, mga 91–77 b.c.; ug
mga bersikulo 5–39, mga 91 b.c.

Ug karon nahinabo nga sam-
tang si Alma nagpanaw gikan sa
yuta sa Gideon paingon sa haba-
gatan nga bahin, layo ngadto sa
yuta sa Manti, tan-awa, sa iyang
katingala, siya anagkasugat uban
sa banak nga mga lalaki ni Mo-
siah nga nagpanaw paingon sa
yuta sa Zarahemla.
2 Karon kini nga anak nga mga

lalaki ni Mosiah uban ni Alma
sa panahon nga ang anghel mi-
pakita sa aunang higayon ngad-
to kaniya; busa si Alma nalipay
sa hilabihan sa pagkakita sa
iyang mga kaigsoonan; ug unsa
ang labaw nga nakadugang sa
iyang hingpit nga kalipay, sila
nagpabilin sa gihapon nga iyang

mga kaigsoonan diha sa Ginoo;
oo, ug sila nag-anam og kalig-
on diha sa kasayuran sa kama-
tuoran; kay sila mga tawo nga
mabuot og salabutan ug sila
bmisiksik sa mga kasulatan sa
kakugi, nga sila unta masayud
sa pulong sa Dios.

3 Apan kini dili ang tanan; sila
naghatag ngadto sa ilang kau-
galingon ngadto sa tuman nga
pag-ampo, ug apagpuasa; busa
sila adunay espiritu sa pagpa-
nagna, ug espiritu sa pagpada-
yag, ug kon sila bnagtudlo, sila
nagtudlo uban sa gahum ug
pagtugot sa Dios.

4 Ug sila nagtudlo sa kanunay
sa pulong sa Dios sulod sa na-
pulo ug upat ka mga tuig tali-
wala sa mga Lamanite, nga na-
kaangkon og dako nga akalam-
pusan sa bpagdala sa daghan
ngadto sa kasayuran sa kamatu-
oran; oo, pinaagi sa gahum sa
ilang mga pulong daghan ang
nadala sa atubangan sa altar sa
Dios, sa pagtawag sa iyang nga-
lan ug sa cpagkumpisal sa ilang
mga sala sa atubangan kaniya.

5 Karon kini ang mga hitabo
nga diha kanila sa ilang mga
pagpanaw, kay sila adunay dag-
han nga mga kasakit; sila nag-
antus sa hilabihan, diha sa lawas
ug diha sa hunahuna, sama sa
kagutom, kauhaw ug kakapoy,
ug usab sa dako nga apaghago
diha sa espiritu.

17 1a Alma 27:16.
b Mosiah 27:34.

2a Mosiah 27:11–17.
b gk Kasulatan, Mga.

3a gk Pag-ampo;

Pagpuasa, Puasa.
b gk Magtutudlo,

Tudlo—Magtudlo
uban sa Espiritu.

4a Alma 29:14.

b gk Misyonaryo
nga Buhat.

c gk Kumpisal,
Pagkumpisal.

5a Alma 8:10.
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6 Karon mao kini ang ilang
mga pagpanaw: aNakabiya sa
ilang amahan, si Mosiah, sa
unang tuig sa mga maghuhu-
kom; bnagdumili sa pagdawat
sa gingharian diin ang ilang
amahan matinguhaon sa pag-
tugyan nganha kanila, ug usab
kini ang mga hunahuna sa mga
katawhan;
7 Bisan pa niana sila mibiya sa

yuta sa Zarahemla, ug midala sa
ilang mga espada, ug sa ilang
mga bangkaw, ug sa ilang mga
gapasan, ug sa ilang mga panâ,
ug sa ilang mga saplong; ug kini
sila mibuhat nga sila unta maka-
hatag og pagkaon alang sa ilang
mga kaugalingon samtang anaa
sa kamingawan.
8 Ug sa ingon sila mibiya

ngadto sa kamingawan uban sa
ilang gidaghanon diin ilang gi-
pili, aron sa pagtungas ngadto
sa yuta sa Nephi, sa pagsang-
yaw sa pulong sa Dios ngadto
sa mga Lamanite.
9 Ug nahinabo nga sila mipa-

naw sa daghan nga mga adlaw
sa kamingawan, ug sila nagpu-
asa sa hilabihan ug anag-ampo
sa hilabihan nga ang Ginoo mo-
hatag ngadto kanila og usa ka
bahin sa iyang Espiritu aron mo-
uban kanila, ug mopuyo uban
kanila, nga sila unta mahimo
nga bhiman pinaagi sa mga ka-
mot sa Dios sa pagdala, kon kini
mahimo, sa ilang mga kaigsoo-
nan, ang mga Lamanite, sa kasa-

yuran sa kamatuoran, sa kasa-
yuran sa pagkadautan sa mga
ctradisyon sa ilang mga amahan,
nga dili matarung.

10 Ug nahinabo nga ang Ginoo
amiduaw kanila uban sa iyang
bEspiritu, ug miingon ngadto
kanila: cMagmahupayon. Ug si-
la nahupay.

11 Ug ang Ginoo miingon
ngadto kanila usab: Lakaw tali-
wala sa mga Lamanite, ang in-
yong mga kaigsoonan, ug ipa-
hayag ang akong pulong; gani
kamo amagmapailubon diha sa
pagkamainantuson ug sa mga
kasakit, nga kamo mahimo nga
makapakita og maayo nga mga
panig-ingnan ngadto kanila ma-
hitungod kanako, ug Ako mo-
himo og usa ka himan kaninyo
sa akong mga kamot ngadto sa
kaluwasan sa daghan nga mga
kalag.

12 Ug nahinabo nga ang mga
kasingkasing sa mga anak nga
lalaki ni Mosiah, ug usab kad-
to kinsa miuban kanila, nag-
maisug sa pag-adto ngadto sa
mga Lamanite aron sa pagpa-
hayag ngadto kanila sa pulong
sa Dios.

13 Ug nahinabo sa diha nga sila
miabut sa mga utlanan sa yuta
sa mga Lamanite, nga sila anag-
bulag sa ilang mga kaugalingon
ug mibiya gikan sa usag usa,
nagsalig diha sa Ginoo nga sila
magkakita pag-usab sa katapu-
san sa ilang bpag-ani; kay sila

6a Mosiah 28:1, 5–9.
b Mosiah 29:3.

9a Alma 25:17.
gk Pag-ampo.

b Mosiah 23:10;

Alma 26:3.
c Alma 3:10–12.

10a D&P 5:16.
b gk Espiritu Santo.
c Alma 26:27.

11a Alma 20:29.
gk Pailub.

13a Alma 21:1.
b Mat. 9:37.
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nagdahum nga dako ang bulu-
haton nga ilang sagubangon.
14 Ug sa pagkatinuod kini da-

ko, kay sila nagsagubang sa
pagsangyaw sa pulong sa Dios
ngadto sa usa ka aluog ug maga-
hi ug usa ka mabangis nga mga
katawhan; usa ka mga kataw-
han kinsa nahimuot diha sa pag-
buno sa mga Nephite, ug panu-
lis ug panglungkab kanila; ug
ang ilang mga kasingkasing na-
pahiluna diha sa mga katigayu-
nan, o diha sa bulawan ug pilak,
ug sa mahalon nga mga bato;
gani sila nagtinguha sa pagkuha
niini nga mga butang pinaagi sa
pagbuno ug pagpanglungkab,
nga sila unta dili maghago uban
sa ilang kaugalingon nga mga
kamot.
15 Sa ingon sila mga tapulan

kaayo nga mga katawhan, dag-
han kinsa nagsimba sa mga
dios-dios, ug ang atunglo sa
Dios nahulog nganha kanila tu-
ngod sa mga btradisyon sa ilang
mga amahan; bisan pa sa mga
saad sa Ginoo nga gipalungtad
ngadto kanila sa mga kondisyon
sa paghinulsol.
16 Busa, kini mao ang ahinung-

dan diin ang anak nga mga la-
laki ni Mosiah nagsagubang sa
buhat, nga sila unta makadala
kanila ngadto sa paghinulsol;
nga tingali sila unta makadala
kanila nga masayud sa laraw sa
katubsanan.
1 7 B u s a s i l a n a g b u l a g s a

ilang mga kaugalingon gikan

sa usag usa, ug mipadayon tali-
wala kanila, matag tawo nag-
inusara, sumala sa pulong ug
gahum sa Dios diin gihatag
ngadto kaniya.

18 Karon si Ammon ingon nga
labaw taliwala kanila, o hinoon
siya ang nag-alagad ngadto ka-
nila, ug siya mibiya gikan kani-
la, human siya amanalangin ka-
nila sumala sa ilang nagkalain-
lain nga kahimtang ingon, nga
nakahatag sa pulong sa Dios
ngadto kanila, o nakaalagad
ngadto kanila sa wala pa ang
iyang pagbiya; ug sa ingon sila
milakaw sa ilang nagkalain-lain
nga mga panaw sa tibuok yuta.

19 Ug si Ammon miadto sa yu-
ta sa Ishmael, ang yuta ingon
nga gitawag sunod sa anak nga
mga lalaki ni aIshmael, kinsa na-
himo usab nga mga Lamanite.

20 Ug sa diha nga si Ammon
misulod sa yuta sa Ishmael, ang
mga Lamanite midakop kaniya
ug migapos kaniya, ingon sa
ilang nabatasan sa paggapos sa
tanan nga mga Nephite kinsa
mahulog sa ilang mga kamot,
ug pagdala kanila sa atubangan
sa hari; ug sa ingon kini anaa sa
kahimuot sa hari sa pagpatay
kanila, o pagpabilin kanila diha
sa pagkabihag, o pagbalhug ka-
nila ngadto sa bilanggoan, o sa
pagsalikway kanila gikan sa
iyang yuta, sumala sa iyang ka-
bubut-on ug kahimuot.

21 Ug sa ingon si Ammon
gidala sa atubangan sa hari

14a Mosiah 10:12.
15a Alma 3:6–19;

3 Ne. 2:15–16.

b Alma 9:16–24; 18:5.
16a Mosiah 28:1–3.
18a gk Gipanalanginan,

Pagpanalangin,
Panalangin.

19a 1 Ne. 7:4–6.
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kinsa mao ang labaw sa yuta sa
Ishmael; ug ang iyang ngalan
mao si Lamoni; ug siya usa ka
kaliwat ni Ishmael.
22 Ug ang hari nangutana kang

Ammon kon kini mao ang iyang
tinguha sa pagpuyo diha sa yuta
taliwala sa mga Lamanite, o tali-
wala sa iyang mga katawhan.
23 Ug si Ammon miingon

ngadto kaniya: Oo, ako nagti-
nguha sa pagpuyo taliwala niini
nga mga katawhan sulod sa usa
ka panahon; oo, ug tingali hang-
tud sa adlaw nga ako mamatay.
24 Ug nahinabo nga si hari La-

moni hilabihan ang kahimuot
kang Ammon, ug nagsugo nga
ang iyang mga gapos kinahang-
lan badbaron; ug siya nanghina-
ut nga si Ammon mokuha og
usa sa iyang anak nga mga ba-
baye aron pangasaw-on.
25 Apan si Ammon miingon

ngadto kaniya: Dili, apan ako
mahimo nga imong sulugoon.
Busa si Ammon nahimo nga usa
ka sulugoon ni hari Lamoni. Ug
nahinabo nga siya gipahiluna
taliwala sa uban nga mga sulu-
goon aron sa pagbantay sa mga
panon ni Lamoni, sumala sa na-
batasan sa mga Lamanite.
26 Ug human siya diha sa pag-

alagad sa hari sa tulo ka mga
adlaw, sama siya sa uban nga
mga Lamanitish nga sulugoon
nag-uban sa ilang mga panon
ngadto sa dapit sa tubig, diin
gitawag nga tubig sa Sebus, ug
ang tanan nga mga Lamanite
miabug sa ilang mga panon did-
to niana, nga sila mahimo nga
adunay tubig—

27 Busa, samtang si Ammon
ug ang mga sulugoon sa hari
nag-abug ngadto sa ilang mga
panon ngadto niini nga dapit
sa tubig, tan-awa, usa ka pun-
dok sa mga Lamanite, kinsa
uban sa ilang mga panon aron
makainom og tubig, mibarug
ug mipatibulaag sa mga panon
ni Ammon ug sa mga sulugoon
sa hari, ug sila mipatibulaag
kanila hangtud nga sila nang-
layas sa nagkalain-lain nga mga
agianan.

28 Karon ang mga sulugoon
sa hari misugod sa pagbagul-
bol, nag-ingon: Karon ang hari
mopatay kanato, sama nga siya
nagbuhat sa atong mga kaigso-
onan tungod kay ang ilang mga
panon gipatibulaag pinaagi sa
pagkadautan niini nga mga ta-
wo. Ug sila misugod sa paghilak
sa hilabihan, nag-ingon: Tan-
awa, ang atong mga panon nag-
katibulaag na.

29 Karon sila nanghilak tungod
sa kahadlok nga patyon. Karon
sa diha nga si Ammon nakakita
niini ang iyang kasingkasing
napuno sa hingpit nga kalipay;
kay, miingon siya, ako mopaki-
ta sa akong gahum ngadto niini
nga akong mga kauban nga
mga sulugoon, o ang gahum
diin ania kanako, sa pagpahiuli
niini nga mga panon ngadto sa
hari, nga ako mahimo nga mag-
madaugon sa mga kasingkasing
niining akong kauban nga mga
sulugoon, nga ako mogiya ka-
nila sa pagtuo sa akong mga
pulong.

30 Ug karon, mao kini ang mga
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hunahuna ni Ammon, sa diha
nga siya nakakita sa mga kasa-
kit niadto kinsa siya mitawag
nga iyang mga kaigsoonan.
31 Ug nahinabo nga siya miu-

log-ulog kanila pinaagi sa iyang
mga pulong, nag-ingon: Akong
mga kaigsoonan, pagmadasigon
kamo ug kita mangita sa mga
panon, ug kita mopundok kani-
la pagtingub ug modala kanila
pagbalik ngadto sa dapit sa tu-
big; ug sa ingon kita mopanali-
pod sa mga panon ngadto sa ha-
ri ug siya dili mopatay kanato.
32 Ug nahinabo nga sila nang-

lakaw sa pagpangita sa mga pa-
non, ug sila misunod kang Am-
mon, ug sila nagdali uban ang
tumang kalagsik ug nakit-an
ang mga panon sa hari, ug gi-
pundok sila pagtingub pag-usab
ngadto sa dapit sa tubig.
33 Ug kadto nga mga tawo mi-

balik pag-usab aron patibulaa-
gon ang ilang mga panon; apan
si Ammon miingon ngadto sa
iyang mga kaigsoonan: Libuti
ang mga panon nga sila dili
makalayas; ug ako molakaw ug
makig-away niini nga mga tawo
kinsa mitibulaag sa atong mga
panon.
34 Busa, sila mibuhat ingon

nga si Ammon misugo kanila,
ug siya milakaw ug mibarug
aron sa pakig-away niadto kinsa
mibarug sa mga tubig sa Sebus;
ug ang ilang gidaghanon dili di-
yutay.
35 Busa sila wala mahadlok

kang Ammon, kay sila nagtuo

nga usa sa ilang mga tawo ma-
kapatay kaniya sumala sa ilang
kahimuot, kay wala sila masa-
yud nga ang Ginoo nagsaad
kang Mosiah nga siya amoluwas
sa iyang anak nga mga lalaki gi-
kan sa ilang mga kamot; ni sila
nasayud sa bisan unsa mahitu-
ngod sa Ginoo; busa sila nali-
pay diha sa kalaglagan sa ilang
mga kaigsoonan; ug tungod nii-
ni nga hinungdan sila mibarug
aron patibulaagon ang mga pa-
non sa hari.

36 Apan si aAmmon mibarug
ug misugod sa paglabay og mga
bato ngadto kanila ginamit ang
iyang saplong; oo, uban sa da-
kong gahum siya misaplong og
mga bato kanila; ug sa ingon si-
ya nakapatay og bpipila kanila
hangtud nga sila misugod sa
pagkatingala sa iyang gahum;
bisan pa niana sila nasuko tu-
ngod sa pagkamatay sa ilang
mga kaigsoonan, ug sila na-
kahukom nga siya kinahang-
lan mamatay; busa, nakakita
nga sila dili cmakaigo kaniya
sa ilang mga bato, sila miduol
uban ang mga bunal aron pag-
patay kaniya.

37 Apan tan-awa, matag tawo
nga mialsa sa iyang bunal aron
pagbunal ni Ammon, siya mitig-
bas sa ilang mga bukton ginamit
ang iyang espada; kay siya na-
kasanta sa ilang mga bunal pi-
naagi sa pagtigbas sa ilang mga
bukton sa suwab sa iyang espa-
da, hangtud nga sila misugod sa
pagkatingala, ug misugod sa

35a Mosiah 28:7;
Alma 19:22–23.

36a Ether 12:15.
b Alma 18:16.

c Alma 18:3.
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pagpanglayas gikan sa iyang
atubangan; oo, ug sila dili diyu-
tay ang gidaghanon; ug siya mi-
himo kanila sa paglayas pinaagi
sa kusog sa iyang bukton.
38 Karon unom kanila ang na-

matay pinaagi sa saplong, apan
siya wala makapatay gawas sa
ilang pangulo pinaagi sa iyang
espada; ug siya miputol og dag-
han sa ilang mga bukton nga gi-
bakyaw batok kaniya, ug sila di-
li diyutay.
39 Ug sa diha nga siya nakaa-

bug kanila sa layo, siya mibalik
ug sila mipainom sa ilang mga
panon ug mibalik kanila ngad-
to sa tugwayanan sa hari, ug
unya miadto ngadto sa hari,
nagpas-an sa mga bukton nga
gitigbas pinaagi sa espada ni
Ammon, niadto kinsa nagti-
nguha sa pagpatay kaniya; ug
sila gidala ngadto sa hari alang
sa usa ka pagpamatuod sa mga
butang diin sila nakabuhat.

KAPITULO 18

Si Hari Lamoni nagdahum nga
si Ammon mao ang usa ka Gam-
hanang Espiritu—Si Ammon mi-
tudlo sa hari bahin sa Paglalang,
sa mga pagdumala sa Dios bahin
sa mga tawo, ug sa katubsanan
nga moabut pinaagi kang Kristo
—Si Lamoni mituo ug natumba
sa yuta ingon og patay. Mga 90 b.c.

Ug nahinabo nga si hari La-
moni misugo nga ang iyang
mga sulugoon kinahanglan mo-
barug ug mopamatuod sa ta-

nan nga mga butang diin sila
nakakita mahitungod sa hitabo.

2 Ug sa diha nga silang tanan
nakapamatuod sa mga butang
diin sila nakakita, ug siya nasa-
yud sa pagkamatinud-anon ni
Ammon sa pagpanalipod sa
iyang mga panon, ug usab sa
iyang dako nga gahum sa pag-
pakig-away batok niadto kinsa
mitinguha sa pagpatay kaniya,
siya natingala sa hilabihan, ug
miingon: Sa pagkamatuod, kini
labaw pa sa usa ka tawo. Tan-
awa, dili ba kini ang Gamha-
nang Espiritu kinsa mipadala
sa ingon nga mga dagko nga
mga silot diha niini nga mga
katawhan, tungod sa ilang mga
pagbuno?

3 Ug sila mitubag sa hari, ug
miingon: Bisan kon siya ang
Gamhanang Espiritu o usa ka
tawo, kami wala masayud; apan
kini kami nasayud, nga siya
adili mapatay sa mga kaaway
sa hari; ni sila makapatibulaag
sa mga panon sa hari kon siya
uban kanato, tungod sa iyang
kabatid ug sa gamhanan nga
kusog; busa, kami nasayud nga
siya usa ka higala sa hari. Ug
karon, o hari, kami dili motuo
nga ang usa ka tawo adunay
ingon ka dako nga gahum, kay
kami nasayud nga siya dili ma-
patay.

4 Ug karon, sa diha nga ang
hari nakadungog niini nga mga
pulong, siya miingon ngadto
kanila: Karon ako nasayud nga
kini mao ang Gamhanang Espi-
ritu; ug siya nanaog niini nga

18 3a Alma 17:34–38.
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panahon aron sa pagpanalipod
sa inyong mga kinabuhi, nga
ako unta dili amopatay kaninyo
ingon nga ako mihimo sa in-
yong mga kaigsoonan. Karon
kini ang Gamhanang Espiritu
kinsa ang atong mga amahan
namulong.
5 Karon mao kini ang tradis-

yon ni Lamoni, diin siya mida-
wat gikan sa iyang amahan, nga
adunay usa ka aGamhanang
Espiritu. Bisan pa nga sila mi-
tuo sa usa ka Gamhanang Espi-
ritu, sila mituo nga bisan unsa
nga sila mobuhat matarung; bi-
san pa niana, si Lamoni misu-
god sa hilabihan nga pagka-
hadlok, uban ang kahadlok nga
basin pa og siya nakahimo og
sayop sa pagpatay sa iyang mga
sulugoon;
6 Kay siya nakapatay sa dag-

han kanila tungod kay ang ilang
mga kaigsoonan mipatibulaag
sa ilang mga panon didto sa da-
pit sa tubig; ug sa ingon, tu-
ngod kay sila mitugot nga ang
ilang mga panon mapatibulaag
sila gipamatay.
7 Karon mao ang naandan niini

nga mga Lamanite nga mag-
pundok diha sa tubig sa Sebus
sa pagpatibulaag sa mga panon
sa mga katawhan, nga niana
sila unta moabug sa daghan
nga nagkatibulaag ngadto sa
ilang kaugalingon nga yuta, ki-
ni ingon nga usa ka naandan sa
pagpangilog taliwala kanila.
8 Ug nahinabo nga si Hari La-

moni nangutana sa iyang mga

sulugoon, nag-ingon: Hain kini
nga tawo nga adunay dakong
gahum?

9 Ug sila miingon ngadto ka-
niya: Tan-awa, siya naglawog
sa imong mga kabayo. Karon
ang hari misugo sa iyang mga
sulugoon, sa wala pa ang pana-
hon sa pagpainom sa mga pa-
non, nga sila kinahanglan mo-
andam sa iyang mga kabayo ug
mga karwahe, ug mohatud ka-
niya ngadto sa yuta sa Nephi;
kay didto adunay dako nga ka-
saulogan nga gikatakda didto
sa yuta sa Nephi, sa amahan ni
Lamoni, kinsa mao ang hari iba-
baw sa tibuok yuta.

10 Karon sa diha nga si hari
Lamoni nakadungog nga si Am-
mon nag-andam sa iyang mga
kabayo ug sa iyang mga kar-
wahe siya labaw nga natingala,
tungod sa pagkamatinud-anon
ni Ammon, nag-ingon: Sa pag-
kamatuod walay bisan usa nga
sulugoon taliwala sa tanan kong
mga sulugoon nga ingon ka ma-
tinud-anon sama niini nga tawo;
kay gani siya nahinumdom sa
tanan kong mga sugo sa paghi-
mo kanila.

11 Karon ako sa pagkamatuod
nasayud nga kini mao ang Gam-
hanang Espiritu, ug ako nagti-
nguha kaniya nga siya moduol
ngari kanako, apan ako dili ma-
ngahas.

12 Ug nahinabo nga sa diha
nga si Ammon nakaandam na
sa mga kabayo ug sa mga kar-
wahe alang sa hari ug sa iyang

4a Alma 17:28–31.
5a Alma 19:25–27.

gk Dios, Diosnong
Kapangulohan.
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mga sulugoon, siya misulod
ngadto sa hari, ug siya nakakita
nga ang panagway sa hari nau-
sab; busa siya mobiya na unta
gikan sa iyang atubangan.
13 Ug usa sa mga sulugoon

sa hari miingon ngadto kaniya,
Rabbanah, nga mao, kon huba-
ron, gamhanan o halangdon nga
hari, nga nagtamud sa ilang
mga hari nga gamhanan; ug sa
ingon siya miingon ngadto ka-
niya: Rabbanah, ang hari nagti-
nguha kanimo nga magpabilin.
14 Busa si Ammon mibalik

ngadto sa hari, ug miingon
ngadto kaniya: Unsa ang buot
nimo nga ako mobuhat alang
kanimo, O hari? Ug ang hari
wala motubag kaniya sulod sa
usa ka takna, sumala sa ilang
taknaan, kay siya wala masa-
yud unsa ang iyang kinahang-
lan isulti ngadto kaniya.
15 Ug nahinabo nga si Ammon

miingon ngadto kaniya pag-
usab: Unsa ang imong tinguha
kanako? Apan ang hari wala
motubag kaniya.
16 Ug nahinabo nga si Am-

mon, ingon nga puno uban sa
Espiritu sa Dios, busa siya na-
kasabut sa mga ahunahuna sa
hari. Ug siya miingon ngadto
kaniya: Kini tungod ba nga ikaw
nakadungog nga ako mipanali-
pod sa imong mga sulugoon ug
sa imong mga panon, ug mipa-
tay sa pito sa ilang mga kaigsoo-
nan uban sa saplong ug uban sa
espada, ug miputol sa mga buk-
ton sa uban, aron sa pagpanali-

pod sa imong mga panon ug sa
imong mga sulugoon; tan-awa,
mao ba kini ang hinungdan sa
imong mga kahibulong?

17 Ako moingon nganha kani-
mo, unsa kini, nga ang imong
mga kahibulong dako kaayo?
Tan-awa, ako usa lamang ka ta-
wo ug ako imong sulugoon; bu-
sa, bisan unsa nga ikaw magti-
nguha nga matarung, kana ako
mobuhat.

18 Karon sa diha nga ang hari
nakadungog niini nga mga pu-
long, siya nahibulong pag-usab,
kay siya nakakita nga si Ammon
amakasabut sa iyang mga huna-
huna; apan bisan pa niini, si hari
Lamoni mibuka sa iyang ba-ba,
ug miingon ngadto kaniya: Kin-
sa ikaw? Ikaw ba kanang Gam-
hanang Espiritu, kinsa bnasayud
sa tanan nga mga butang?

19 Si Ammon mitubag ug mii-
ngon ngadto kaniya: Ako dili
mao.

20 Ug ang hari miingon: Giun-
sa nimo pagkasayud sa mga hu-
nahuna sa akong kasingkasing?
Ikaw mahimo nga mamulong sa
walay kahadlok, ug mosulti ka-
nako mahitungod niini nga mga
butang; ug usab mosulti kanako
pinaagi sa unsa nga gahum nga
ikaw mipatay ug miputol sa
mga bukton sa akong mga ka-
igsoonan nga mipatibulaag sa
akong mga panon—

21 Ug karon, kon ikaw mosulti
kanako mahitungod niini nga
mga butang, bisan unsa nga
ikaw magtinguha ako mohatag

16a Alma 12:3.
18a gk Pag-ila, Gasa sa.

b gk Dios, Diosnong
Kapangulohan.



Alma 18:22–35 380

nganha kanimo; ug kon kini gi-
kinahanglan, ako mopabantay
kanimo sa akong mga kasunda-
lohan; apan ako nasayud nga
ikaw labaw pa ka gamhanan
kay sa tanan kanila; bisan pa
niana, bisan unsa nga ikaw mo-
tinguha ngari kanako ako moha-
tag niini nganha kanimo.
22 Karon si Ammon ingon nga

maalamon, bisan pa niana dili
mopasakit, siya miingon ngadto
kang Lamoni: Mopatalinghug ba
ikaw sa akong mga pulong, kon
ako mosulti kanimo pinaagi sa
unsa nga gahum ako mibuhat
niini nga mga butang? Ug kini
mao ang butang nga ako nagti-
nguha kanimo.
23 Ug ang hari mitubag kaniya,

ug miingon: Oo, ako motuo sa
tanan nimo nga mga pulong. Ug
sa ingon siya nabitik sa laang.
24 Ug si Ammon misugod sa

pagsulti ngadto kaniya sa awa-
lay kahadlok, ug miingon ngad-
to kaniya: Mituo ba ikaw nga
adunay usa ka Dios?
25 Ug siya mitubag, ug mii-

ngon ngadto kaniya: Ako wala
masayud unsa ang gipasabut
niana.
26 Ug unya si Ammon mii-

ngon: Mituo ba ikaw nga adu-
nay usa ka Gamhanang Espi-
ritu?
27 Ug siya miingon, Oo.
28 Ug si Ammon miingon: Ki-

ni ang Dios. Ug si Ammon mii-
ngon ngadto kaniya pag-usab:
Mituo ba ikaw nga kining Gam-

hanang Espiritu, kinsa mao ang
Dios, naglalang sa tanan nga
mga butang nga anaa sa langit
ug diha sa yuta?

29 Ug siya miingon: Oo, ako
mituo nga siya ang naglalang
sa tanan nga mga butang nga
ania dinhi sa yuta; apan ako wa-
la masayud sa mga kalangitan.

30 Ug si Ammon miingon
ngadto kaniya: Ang mga kala-
ngitan mao ang usa ka dapit di-
in ang Dios nagpuyo ug tanan
sa iyang balaan nga mga anghel.

31 Ug si hari Lamoni miingon:
Kini ibabaw ba sa yuta?

32 Ug si Ammon miingon: Oo,
ug siya nagtan-aw sa ubos diha
sa tanan nga mga katawhan; ug
siya nasayud sa tanan nga mga
ahunahuna ug mga tumong sa
kasingkasing; kay pinaagi sa
iyang kamot silang tanan gila-
lang gikan sa sinugdanan.

33 Ug si hari Lamoni miingon:
Ako mituo sa tanan niini nga
mga butang diin ikaw namu-
long. Ikaw gipadala ba gikan sa
Dios?

34 Si Ammon miingon ngadto
kaniya: Ako usa ka atawo; ug
ang tawo sa sinugdanan gila-
lang sunod sa hitsura sa Dios,
ug ako gitawag pinaagi sa iyang
Balaang Espiritu aron sa bpag-
tudlo niini nga mga butang
ngadto niini nga mga katawhan,
nga sila mahimo nga madala
ngadto sa usa ka kahibalo niana
diin makiangayon ug tinuod;

35 Ug ang usa ka bahin niana

24a Alma 38:12.
32a Amos 4:13;

3 Ne. 28:6;

D&P 6:16.
34a Mosiah 7:27;

Ether 3:13–16.

b gk Magtutudlo,
Tudlo—Magtudlo
uban sa Espiritu.
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nga aEspiritu mipuyo ngari ka-
nako, diin naghatag kanako og
bkahibalo, ug usab gahum su-
mala sa akong hugot nga pag-
tuo ug mga tinguha diin anaa
sa Dios.
36 Karon sa diha nga si Am-

mon nakasulti niini nga mga pu-
long, siya misugod gikan sa
paglalang sa kalibutan, ug usab
sa paglalang ni Adan, ug misulti
kaniya sa tanan nga mga butang
mahitungod sa pagkapukan sa
tawo, ug amisaysay pag-usab ug
mipahiluna sa iyang atubangan
sa mga talaan ug sa balaan nga
mga bkasulatan sa mga kataw-
han, nga gipamulong sa mga
cpropeta, gani ngadto sa pana-
hon nga ang ilang amahan, si
Lehi, mibiya sa Jerusalem.
37 Ug siya usab misaysay pag-

usab ngadto kanila (kay kini
alang ngadto sa hari ug sa iyang
mga sulugoon) sa tanan nga
mga pagpanaw sa ilang mga
amahan diha sa kamingawan,
ug sa tanan nila nga mga pag-
antus uban sa kagutom ug sa
kauhaw, ug sa ilang kalisud,
ug uban pa.
38 Ug siya usab misaysay pag-

usab ngadto kanila mahitungod
sa mga pagsukol ni Laman ug
Lemuel, ug sa anak nga mga la-
laki ni Ishmael, oo, tanan nila
nga mga pagsukol siya misay-
say ngadto kanila; ug siya mipa-
tin-aw ngadto kanila sa tanan
nga mga talaan ug sa mga ka-
sulatan gikan sa panahon nga

si Lehi mibiya sa Jerusalem
hangtud niini nga panahon.

39 Apan dili kini mao ang ta-
nan; kay siya mipatin-aw ngad-
to kanila sa alaraw sa katubsa-
nan, nga giandam gikan sa katu-
kuran sa kalibutan; ug siya
usab mipahibalo ngadto kanila
mahitungod sa pag-anhi ni Kris-
to, ug sa tanan nga mga buhat sa
Ginoo siya mipahibalo ngadto
kanila.

40 Ug nahinabo nga human si-
ya makasulti sa tanan niini nga
mga butang, ug mipatin-aw ka-
nila ngadto sa hari, nga ang ha-
ri mituo sa tanan niya nga mga
pulong.

41 Ug siya misugod sa pagpa-
ngamuyo ngadto sa Ginoo, nag-
ingon: O Ginoo, malooy ka; su-
mala sa imong tugob nga akalo-
oy diin ikaw aduna diha sa mga
katawhan ni Nephi, ngari kana-
ko ug sa akong mga katawhan.

42 Ug karon, sa diha nga siya
nakasulti niini, siya natumba
ngadto sa yuta, ingon og siya
patay.

43 Ug nahinabo nga siya gialsa
sa iyang mga sulugoon ug siya
gidala ngadto sa iyang asawa,
ug gipahigda siya diha sa higda-
anan; ug siya naghigda ingon og
siya patay sulod sa duha ka mga
adlaw ug duha ka mga gabii ug
ang iyang asawa, ug ang iyang
anak nga mga lalaki ug ang
iyang anak nga mga babaye
nagbangutan tungod kaniya, su-
nod sa nabatasan sa mga Lama-

35a gk Dasig,
Pagdasig.

b gk Kahibalo.
36a Mosiah 1:4;

Alma 22:12; 37:9.
b gk Kasulatan,

Mga.
c Buh. 3:18–21.

39a gk Laraw sa
Katubsanan.

41a gk Kalooy,
Maloloy-on.
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nite, hilabihan ang pagbangutan
sa iyang pagkamatay.

KAPITULO 19

Si Lamoni midawat sa kahayag sa
kinabuhi nga walay katapusan ug
nakakita sa Manunubos — Iyang
mga sakop sa panimalay ingon og
gialimungawan, ug daghan ang
nakakita og mga anghel—Si Am-
mon gipanalipdan sa milagroso nga
paagi—Siya nagbunyag sa daghan
ug nagtukod og usa ka simbahan
taliwala kanila. Mga 90 b.c.

Ug nahinabo nga human sa du-
ha ka mga adlaw ug duha ka
mga gabii sila modala na unta
sa iyang lawas ug mopahimu-
tang niini sulod sa usa ka lub-
nganan, diin sila mihimo alang
sa katuyoan sa paglubong sa
ilang mga patay.
2 Karon ang rayna ingon nga

nakadungog sa kabantugan ni
Ammon, busa siya mipadala
ug mitinguha nga siya moduol
ngadto kaniya.
3 Ug nahinabo nga si Ammon

mibuhat ingon nga siya gisugo,
ug misulod ngadto sa rayna, ug
mitinguha nga masayud unsa
ang iyang buot nga kinahanglan
nga iyang buhaton.
4 Ug siya miingon ngadto kani-

ya: Ang mga sulugoon sa akong
bana nagpahibalo ngari kana-
ko nga ikaw usa ka apropeta sa
balaan nga Dios, ug nga ikaw
adunay gahum sa pagbuhat og
daghan nga gamhanan nga mga
buhat diha sa iyang ngalan;

5 Busa, kon kini mao, ako
manghinaut nga ikaw kina-
hanglan mosulod ug motan-aw
sa akong bana, kay siya gihaya
na sa iyang higdaanan sulod sa
duha ka mga adlaw ug duha ka
mga gabii; ug ang uban miingon
nga siya dili patay, apan ang
uban miingon nga siya patay ug
nga siya nabaho, ug nga siya
angay na nga ibutang diha sa
lubnganan; apan alang kanako,
siya dili baho.

6 Karon, kini mao ang giti-
nguha ni Ammon, kay siya
nasayud nga si hari Lamoni
anaa ubos sa gahum sa Dios;
siya nasayud nga ang ngiub
nga atabil sa pagkawalay pag-
tuo gisalikway gikan sa iyang
hunahuna, ug ang bkahayag
nga nagdan-ag sa iyang huna-
huna, nga mao ang kahayag sa
himaya sa Dios, usa ka kahibu-
longan nga kahayag sa iyang
kaayo — oo, kini nga kahayag
nakapatuhop niana nga hing-
pit nga kalipay sa sulod ngadto
sa iyang kalag, ang panganod
sa kangitngit ingon nga nawa-
la, ug nga ang kahayag sa kina-
buhi nga walay katapusan mi-
hayag sulod sa iyang kalag,
siya nasayud nga kini naka-
buntog sa iyang kinaiyanhon
nga bayanan, ug siya giagak
ngadto sa Dios—

7 Busa, unsa ang gitinguha sa
rayna kaniya mao lamang ang
iyang gitinguha. Busa, siya mi-
sulod aron sa pagtan-aw sa ha-
ri sumala sa gitinguha sa rayna
kaniya; ug siya nakakita sa ha-

19 4a gk Propeta.
6a 2 Cor. 4:3–4.

gk Tabil.
b gk Kahayag,

Kahayag ni Kristo.
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ri, ug siya nasayud nga siya dili
patay.
8 Ug siya miingon ngadto sa

rayna: Siya dili patay, apan siya
natulog diha sa Dios, ug sa pag-
kaugma siya mobangon pag-
usab; busa ayaw siya og ilubong.
9 Ug si Ammon miingon ngad-

to kaniya: Motuo ba ikaw niini?
Ug siya miingon ngadto kaniya:
Ako walay mga saksi gawas sa
imong pulong, ug ang pulong sa
among mga sulugoon; bisan pa
niana ako motuo nga kini ma-
himo sumala sa imong gisulti.
10 Ug si Ammon miingon

ngadto kaniya: Bulahan ikaw
tungod sa imong naghingapin
nga hugot nga pagtuo; ako mo-
ingon nganha kanimo, babaye,
walay ingon pa niini ka dako
nga ahugot nga pagtuo taliwala
sa tanan nga mga katawhan sa
mga Nephite.
11 Ug nahinabo nga siya nag-

tukaw sa higdaanan sa iyang ba-
na, gikan niana nga panahon ga-
ni hangtud niana nga panahon
sa pagkaugma diin si Ammon
nagtakda nga siya mobangon.
12 Ug nahinabo nga siya mi-

bangon, sumala sa mga pulong
ni Ammon; ug sa diha nga siya
mibangon, siya mipatuy-od sa
iyang kamot ngadto sa babaye,
ug miingon: Bulahan ang nga-
lan sa Dios, ug bulahan ikaw.
13 Kay ingon ka tinuod nga

ikaw buhi, tan-awa, ako naka-

kita sa akong Manunubos; ug
siya moanhi, ug amatawo sa
usa ka bbabaye, ug siya motubos
sa tanan nga mga katawhan kin-
sa motuo diha sa iyang ngalan.
Karon, sa diha nga siya naka-
sulti niini nga mga pulong, ang
iyang kasingkasing napuno, ug
siya natumba pag-usab uban sa
hingpit nga kalipay; ug ang ray-
na usab natumba, ingon nga gi-
daug pinaagi sa Espiritu.

14 Karon si Ammon nga naka-
kita nga ang Espiritu sa Ginoo
gibu-bu sumala sa iyang mga
apag-ampo diha sa mga Lama-
nite, nga iyang mga kaigsoo-
nan, kinsa mao ang hinungdan
sa hilabihan nga pagbangutan
taliwala sa mga Nephite, o tali-
wala sa tanan nga mga kataw-
han sa Dios tungod sa ilang mga
kadautan ug sa ilang mga btra-
disyon, siya miluhod, ug misu-
god sa pagbu-bu sa iyang kalag
diha sa pag-ampo ug pagpasa-
lamat ngadto sa Dios alang sa
unsay iyang nabuhat sa iyang
mga kaigsoonan; ug siya usab
gidaug uban sa chingpit nga ka-
lipay; ug sa ingon tanan silang
tulo dnatumba sa yuta.

15 Karon, sa diha nga ang mga
sulugoon sa hari nakakita nga
sila nangatumba, sila usab mi-
sugod sa pagpangamuyo ngad-
to sa Dios, kay ang kahadlok sa
Ginoo miabut diha kanila usab,
kay kini mao asila kinsa ang mi-

10a Luc. 7:9.
gk Hugot
nga Pagtuo.

13a gk Jesukristo—
Mga Panagna
mahitungod sa

pagkatawo
ug pagkamatay
ni Jesukristo.

b 1 Ne. 11:13–21.
14a D&P 42:14.

b Mosiah 1:5.

c gk Hingpit
nga Kalipay.

d Alma 27:17.
15a Alma 18:1–2.
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barug atubangan sa hari ug nag-
pamatuod ngadto kaniya mahi-
tungod sa dako nga gahum ni
Ammon.
16 Ug nahinabo nga sila mita-

wag sa ngalan sa Ginoo, diha sa
ilang tibuok kusog, gani hang-
tud nga silang tanan nangatum-
ba ngadto sa yuta, gawas kini
sa usa sa mga Lamanitish nga
babaye kansang ngalan mao si
Abish, siya ingon nga nakabig
ngadto sa Ginoo sulod sa dag-
han nga mga tuig, tungod sa usa
ka talagsaon nga panan-awon sa
iyang amahan—
17 Sa ingon, ingon nga naka-

big ngadto sa Ginoo, ug wala
gayud kini ikapahibalo, busa,
sa diha nga siya nakakita nga
ang tanan nga mga sulugoon ni
Lamoni nangatumba sa yuta,
ug usab ang agalon nga baba-
ye, ang rayna, ug ang hari, ug si
Ammon naghapa diha sa yuta,
siya nasayud nga kini mao ang
gahum sa Dios; ug nagdahum
nga kini nga higayon, pinaagi
sa pagpahibalo ngadto sa mga
katawhan unsa ang nahitabo
taliwala kanila, nga pinaagi sa
pagtan-aw niini nga talan-awon
kini amohimo kanila sa pagtuo
diha sa gahum sa Dios, busa
siya midagan ngadto sa usa ka
balay ug ngadto sa lain nga ba-
lay, nagpahibalo niini ngadto sa
mga katawhan.
18 Ug sila misugod sa pag-

pundok sa ilang mga kaugali-
ngon ngadto sa balay sa hari.
Ug dihay miabut nga usa ka

pundok sa mga katawhan, ug
sa ilang katingala, sila nakakita
sa hari, ug sa rayna, ug sa ilang
mga sulugoon nga naghapa di-
ha sa yuta, ug silang tanan nag-
buy-od didto ingon og mga pa-
tay; ug sila usab nakakita kang
Ammon, ug tan-awa, siya usa
ka Nephite.

19 Ug karon ang mga kataw-
han misugod sa pagbagulbol
sa ilang mga kaugalingon; ang
uban nag-ingon nga kini usa ka
dako nga dautan nga miabut
nganha kanila, o nganha sa ha-
ri ug sa iyang balay, tungod
kay siya mitugot nga ang Ne-
phite amagpabilin sa yuta.
20 Apan ang uban mibadlong

kanila, nag-ingon: Ang hari nag-
dala niini nga dautan nganha
sa iyang balay, tungod kay siya
mipatay sa iyang mga sulugo-
on kinsa mihimo sa iyang mga
panon nga magkatibulaag did-
to sa mga atubig sa Sebus.
21 Ug sila usab gibadlong niad-

to nga mga tawo kinsa mibarug
didto sa mga tubig sa Sebus ug
amipatibulaag sa mga panon
nga gipanag-iya sa hari, kay sila
nasuko ni Ammon tungod sa gi-
daghanon sa iyang gipamatay
sa ilang mga kaigsoonan didto
sa mga tubig sa Sebus, samtang
nanalipod sa mga panon sa hari.

22 Karon, usa kanila, kansang
igsoon nga lalaki agipatay gi-
namit uban sa espada ni Am-
mon, kay hilabihan ang iyang
kasuko ni Ammon, miibut sa
iyang espada ug miadto nga

17a Mosiah 27:14.
19a Alma 17:22–23.

20a Alma 17:26; 18:7.
21a Alma 17:27; 18:3.

22a Alma 17:38.
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siya unta motigbas ni Ammon,
aron pagpatay kaniya; ug sa
iyang pag-isa sa iyang espada
aron pagtigbas kaniya, tan-awa,
siya namatay.
23 Karon kami nakakita nga si

Ammon dili mapatay, kay ang
aGinoo nag-ingon ngadto kang
Mosiah, nga iyang amahan: Ako
mopanalipod kaniya, ug kini
mahimo ngadto kaniya sumala
sa imong hugot nga pagtuo—
busa, si Mosiah bmisalig kaniya
ngadto sa Ginoo.
24 Ug nahinabo nga sa diha

nga ang pundok sa mga kataw-
han nakakita nga ang tawo na-
matay, kinsa miisa sa espada
aron pagpatay kang Ammon,
ang kahadlok miabut kanilang
tanan, ug sila wala mangahas
sa pagbutang sa ilang mga ka-
mot aron sa paghikap kaniya o
bisan kinsa niadto kinsa na-
ngatumba; ug sila misugod sa
pagkahibulong pag-usab taliwa-
la sa ilang mga kaugalingon
kon unsa kaha ang hinungdan
niining dako nga gahum, o un-
sa ang gipasabut niining tanan
nga mga butang.
25 Ug nahinabo nga dihay dag-

han taliwala kanila kinsa mii-
ngon nga si Ammon mao ang
aGamhanang Espiritu, ug ang
uban miingon nga siya gipadala
niana nga Gamhanang Espiritu;

26 Apan ang uban mibadlong
kanilang tanan, nag-ingon nga
siya usa ka mangtas, kinsa gi-
padala gikan sa mga Nephite
aron sa paghasol kanila.

27 Ug dihay uban kinsa nag-
ingon nga si Ammon gipadala
niana nga Gamhanang Espiritu
aron sa pagsakit kanila tungod
sa ilang mga kadautan; ug nga
kini nga Gamhanang Espiritu
sa kanunay nagbantay sa mga
Nephite, kinsa mao ang naglu-
was kanila gikan sa ilang mga
kamot; ug sila nag-ingon nga
kini mao ang Gamhanang Espi-
ritu kinsa naglaglag sa daghan
sa ilang mga kaigsoonan, ang
mga Lamanite.

28 Ug sa ingon ang panag-
bingkil nagsugod sa hilabihan
ka tataw taliwala kanila. Ug
samtang sila sa ingon nagka-
bingkil, ang sulugoon nga aba-
baye kinsa nakahimo sa pundok
sa mga katawhan sa pagtigum
miabut, ug sa diha nga siya
nakakita sa panagbingkil diha
taliwala sa pundok sa mga ka-
tawhan siya sa hilabihan nag-
masulub-on, gani hangtud sa
paghilak.

29 Ug nahinabo nga siya midu-
ol ug mikuha sa rayna pinaagi
sa kamot, nga kaha siya unta
makapatindog kaniya gikan sa
yuta; ug sa diha nga siya naka-
hikap sa iyang kamot siya mi-
bangon ug mibarug diha sa
iyang mga tiil, ug misinggit sa
usa ka makusog nga tingog,
nag-ingon: O bulahan nga Jesus,
kinsa miluwas kanako gikan sa
usa ka amakahahadlok nga im-
pyerno! O bulahan nga Dios,
bkaloy-i kini nga mga katawhan!

30 Ug sa diha nga siya nakasul-

23a Mosiah 28:7;
Alma 17:35.

b gk Pagsalig.

25a Alma 18:2–5.
28a Alma 19:16.
29a 1 Ne. 14:3.

b gk Kalooy,
Maloloy-on.
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ti niini, siya mihakgum sa iyang
mga kamot, kay napuno sa
hingpit nga kalipay, namulong
og daghan nga mga pulong
diin dili masabut; ug sa diha
nga siya nakahimo niini, siya
mikuha ni hari Lamoni pinaa-
gi sa kamot, ug tan-awa siya
mibangon ug mibarug diha sa
iyang mga tiil.
31 Ug siya, diha-diha, nga na-

kakita sa panagbingkil taliwala
sa iyang mga katawhan, mila-
kaw ug misugod sa pagbad-
long kanila, ug sa pagtudlo ka-
nila sa mga apulong diin siya
nakadungog gikan sa ba-ba ni
Ammon; ug ingon ka daghan
sa nakadungog sa iyang mga
pulong mituo, ug nakabig ngad-
to sa Ginoo.
32 Apan dihay daghan tali-

wala kanila kinsa dili mamati
sa iyang mga pulong; busa sila
nanglakaw.
33 Ug nahinabo nga sa diha

nga si Ammon mibangon siya
usab nangalagad ngadto kani-
la, ug usab ang tanan nga mga
sulugoon ni Lamoni; ug silang
tanan mipahayag ngadto sa
mga katawhan sa sama nga
butang — nga ang ilang mga
kasingkasing anausab; nga sila
wala nay tinguha sa pagbuhat
og bdautan.
34 Ug tan-awa, daghan ang mi-

pahayag ngadto sa mga kataw-
han nga sila nakakita og mga
aanghel ug nakigsulti uban ka-
nila; ug sa ingon sila misulti

kanila sa mga butang sa Dios,
ug sa iyang pagkamatarung.

35 Ug nahinabo nga dihay dag-
han nga mituo sa ilang mga pu-
long; ug ingon ka daghan sa mi-
tuo anabunyagan; ug sila nahi-
mo nga usa ka matarung nga
mga katawhan, ug sila mitukod
og simbahan taliwala kanila.

36 Ug sa ingon ang buluhaton
sa Ginoo misugod taliwala sa
mga Lamanite; sa ingon ang
Ginoo misugod sa pagbu-bu sa
iyang Espiritu diha kanila; ug
kita makakita nga ang iyang
bukton gipatuy-od ngadto sa
atanan nga mga katawhan kinsa
mohinulsol ug motuo sa iyang
ngalan.

KAPITULO 20

Ang Ginoo mipadala kang Am-
mon ngadto sa Middoni aron pag-
luwas sa iyang binilanggo nga
mga kaigsoonan—Si Ammon ug si
Lamoni nagkakita og ang amahan
ni Lamoni, kinsa mao ang hari sa
tibuok yuta—Si Ammon mipugos
sa tigulang nga hari sa pagtugot
sa pagbuhi sa iyang mga kaigsoo-
nan. Mga 90 b.c.

Ug nahinabo nga sa diha nga
sila nakatukod og usa ka simba-
han diha niana nga yuta, nga si
hari Lamoni nagtinguha nga si
Ammon mokuyog kaniya ngad-
to sa yuta sa Nephi, nga siya
unta mopakita kaniya ngadto
sa iyang amahan.

31a Alma 18:36–39.
33a gk Natawo sa Dios,

Natawo Pag-usab.
b Mosiah 5:2;

Alma 13:12.
34a gk Anghel, Mga.
35a gk Bunyag,

Gibunyagan.

36a 2 Ne. 26:33;
Alma 5:33.
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2 Ug ang tingog sa Ginoo mia-
but nganha kang Ammon, nag-
ingon: Dili ikaw moadto sa yu-
ta sa Nephi, kay tan-awa, ang
hari nagtinguha sa imong ki-
nabuhi; apan ikaw moadto sa
yuta sa Middoni; kay tan-awa,
ang imong igsoon nga lalaki si
Aaron, ug usab si Muloki ug si
Ammah anaa sa bilanggoan.
3 Karon nahinabo nga si Am-

mon nakadungog niini, siya
miingon ngadto kang Lamoni:
Tan-awa, ang akong igsoon nga
lalaki ug mga kaigsoonan anaa
sa bilanggoan sa Middoni, ug
ako moadto nga ako makahimo
sa pagluwas kanila.
4 Karon si Lamoni miingon

ngadto kang Ammon: Ako na-
sayud, diha sa agahum sa Ginoo
ikaw makahimo sa tanan niini
nga mga butang. Apan tan-awa,
ako mokuyog kanimo ngadto sa
yuta sa Middoni; kay ang hari sa
yuta sa Middoni, kansang nga-
lan mao si Antiomno, usa ka
higala ngari kanako; busa ako
moadto sa yuta sa Middoni,
nga ako mahimo nga moulog-
ulog sa hari sa yuta, ug siya
mobuhi sa imong mga kaigsoo-
nan gikan sa bbilanggoan. Karon
si Lamoni miingon ngadto kani-
ya: Kinsa ang nagsulti kanimo
nga ang imong mga kaigsoonan
anaa sa bilanggoan?
5 Ug si Ammon miingon ngad-

to kaniya: Walay usa nga nag-
sulti kanako, gawas sa Dios; ug
siya miingon ngari kanako —
Lakaw ug luwasa ang imong

mga kaigsoonan, kay sila anaa
sa bilanggoan sa yuta diha sa
Middoni.

6 Karon sa diha nga si Lamoni
nakadungog niini siya nagsugo
nga ang iyang mga sulugoon ki-
nahanglan moandam sa iyang
mga akabayo ug mga karwahe.
7 Ug siya miingon ngadto kang

Ammon: Dali, ako mokuyog ka-
nimo paingon ngadto sa yuta sa
Middoni, ug didto ako mohang-
yo sa hari nga siya mobuhi sa
imong mga kaigsoonan gikan
sa bilanggoan.

8 Ug nahinabo nga samtang si
Ammon ug si Lamoni nagpa-
naw didto, sila nagkakita og ang
amahan ni Lamoni, kinsa mao
ang hari sa atanan nga yuta.
9 Ug tan-awa, ang amahan ni

Lamoni miingon ngadto kaniya:
Ngano nga ikaw wala motam-
bong sa akasaulogan nianang
mahinungdanon nga adlaw sa
diha nga ako mihimo og usa ka
kasaulogan ngadto sa akong
anak nga mga lalaki, ug ngadto
sa akong mga katawhan?

10 Ug siya usab miingon: Asa
ikaw padulong uban niini nga
Nephite, kinsa usa sa mga anak
sa usa ka abakakon?
11 Ug nahinabo nga si Lamoni

misaysay ngadto kaniya kon asa
siya padulong, kay siya nahad-
lok mopasilo kaniya.

12 Ug siya usab misulti kani-
ya sa tanan nga hinungdan sa
iyang pagpabilin sa iyang kau-
galingon nga gingharian, nga
siya wala moadto ngadto sa

20 4a Alma 26:12.
b Alma 20:28–30.

6a Alma 18:9–10.
8a Alma 22:1.

9a Alma 18:9.
10a Mosiah 10:12–17.
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iyang amahan sa kasaulogan
diin siya miandam.
13 Ug karon sa diha nga si La-

moni nagsaysay ngadto kaniya
sa tanan niini nga mga butang,
tan-awa, sa iyang katingala, ang
iyang amahan nasuko kaniya,
ug miingon: Lamoni, ikaw mo-
luwas niini nga mga Nephite,
kinsa mao ang anak nga mga
lalaki sa usa ka bakakon. Tan-
awa, siya mitulis sa atong mga
amahan; ug karon ang iyang
mga anak usab moipon taliwala
kanato nga sila makahimo, pina-
agi sa ilang mga pagkamalipu-
ton ug sa ilang mga pagpama-
kak, paglingla kanato, nga sila
pag-usab mahimo nga motulis
kanato sa atong kabtangan.
14 Karon ang amahan ni La-

moni misugo kaniya nga siya
kinahanglan mopatay ni Am-
mon pinaagi sa espada. Ug siya
usab misugo kaniya nga sila ki-
nahanglan dili moadto sa yuta
sa Middoni, apan nga siya ki-
nahanglan mobalik uban kani-
ya ngadto sa yuta sa aIshmael.

15 Apan si Lamoni miingon
ngadto kaniya: Ako dili mopa-
tay ni Ammon, ni ako mobalik
ngadto sa yuta sa Ishmael, apan
ako moadto sa yuta sa Middoni
nga ako mahimo nga mobuhi
sa mga kaigsoonan ni Ammon,
kay ako nasayud nga sila mga
makiangayon nga mga tawo ug
balaan nga mga propeta sa ti-
nuod nga Dios.
16 Karon sa diha nga ang iyang

amahan nakadungog niini nga

mga pulong, siya nasuko kani-
ya, ug siya miibut sa iyang es-
pada nga siya unta motigbas
kaniya ngadto sa yuta.

17 Apan si Ammon mibarug
ug miingon ngadto kaniya: Tan-
awa, dil i ikaw mopatay sa
imong anak nga lalaki; bisan pa
niana, amaayo pa nga siya kina-
hanglan mapukan kay kanimo,
kay tan-awa, siya bnakahinulsol
na sa iyang mga kasal-anan;
apan kon ikaw ang mapukan
karon nga panahon, diha sa
imong kasuko, ang imong kalag
dili gayud maluwas.

18 Ug usab, kini kinahanglan
nga ikaw magpugong; kay kon
ikaw amopatay sa imong anak,
siya nga usa ka tawo nga walay
sala, ang iyang dugo manga-
muyo gikan sa yuta ngadto sa
Ginoo nga iyang Dios, alang sa
usa ka panimalos nga modangat
nganha kanimo; ug tingali ikaw
mawad-an sa imong bkalag.

19 Karon sa diha nga si Am-
mon nakasulti niini nga mga
pulong ngadto kaniya, siya mi-
tubag kaniya, nag-ingon: Ako
nasayud nga kon ako mopatay
sa akong anak nga lalaki, nga
ako mopaagas sa dugo sa walay
sala; kay ikaw ang nagtinguha
sa paglaglag kaniya.

20 Ug siya mipatuy-od sa
iyang kamot aron patyon si Am-
mon. Apan si Ammon nakasan-
ta sa iyang mga pagtigbas, ug
usab mitigbas sa iyang bukton
nga siya dili makagamit niini.

21 Karon sa diha nga ang ha-

14a Alma 17:19.
17a Alma 48:23.

b Alma 19:12–13.
18a gk Pagbuno.

b D&P 42:18.
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ri nakakita nga si Ammon ma-
kapatay kaniya, siya misugod
sa pagpakilooy kang Ammon
nga siya moluwas sa iyang ki-
nabuhi.
22 Apan si Ammon miisa sa

iyang espada, ug miingon ngad-
to kaniya: Tan-awa, ako motig-
bas kanimo gawas kon ikaw
motugyan ngari kanako nga ang
akong mga kaigsoonan buhian
gikan sa bilanggoan.
23 Karon ang hari, nahadlok

nga mawad-an sa iyang kinabu-
hi, miingon: Kon ikaw moluwas
kanako ako motugyan nganha
kanimo bisan unsa ang imong
pangayoon, bisan ang katunga
sa akong gingharian.
24 Karon sa diha nga si Am-

mon nakakita nga siya nakahi-
mo diha sa tigulang nga hari
sumala sa iyang tinguha, siya
miingon ngadto kaniya: Kon
ikaw motugyan nga ang akong
mga kaigsoonan mahimo nga
buhian gikan sa bilanggoan, ug
usab nga si Lamoni makapada-
yon sa pagpanag-iya sa iyang
gingharian, ug nga ikaw dili
masilo kaniya, apan motugot
nga siya mahimo nga mobuhat
sumala sa iyang kaugalingon
nga mga tinguha sa abisan unsa
nga butang nga siya makahu-
nahuna, niana ako moluwas ka-
nimo; kay kon dili ako motigbas
kanimo ngadto sa yuta.
25 Karon sa diha nga si Am-

mon nakasulti niini nga mga
pulong, ang hari misugod sa
pagkalipay tungod sa iyang ki-
nabuhi.

26 Ug sa diha nga siya nakaki-
ta nga si Ammon walay tingu-
ha sa pagpatay kaniya, ug sa
diha nga siya, usab nakakita sa
dako nga gugma nga siya adu-
na alang sa iyang anak nga la-
laki nga si Lamoni, siya nati-
ngala sa hilabihan, ug miingon:
Tungod kay kini mao lamang
ang imong gitinguha, nga ako
mobuhi sa imong mga kaig-
soonan, ug motugot nga ang
akong anak nga lalaki nga si
Lamoni magpadayon sa pag-
panag-iya sa iyang gingharian,
tan-awa, ako motugyan ngan-
ha kanimo nga ang akong anak
nga lalaki makapadayon sa
pagpanag-iya sa iyang gingha-
rian gikan karon ug sa kahang-
turan; ug ako dili na magman-
do kaniya—

27 Ug ako usab motugyan
nganha kanimo nga ang imong
mga kaigsoonan mahimo nga
buhian gikan sa bilanggoan, ug
ikaw ug ang imong mga kaig-
soonan mahimo nga moduol
kanako, sa akong gingharian;
kay ako dako og tinguha nga
makigkita kanimo. Kay ang ha-
ri dako ang katingala sa mga
pulong diin siya nakapamu-
long, ug usab sa mga pulong
diin gipamulong sa iyang anak
nga lalaki nga si Lamoni, busa
siya amatinguhaon nga maka-
kat-on kanila.

28 Ug nahinabo nga si Ammon
ug si Lamoni mipadayon sa
ilang panaw paingon sa yuta sa
Middoni. Ug si Lamoni nakaba-
ton og maayo nga pagtagad sa

24a Alma 21:21–22. 27a gk Mapainubsanon, Pagkamapainubsanon.
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mga mata sa hari sa yuta; busa
ang mga kaigsoonan ni Am-
mon gibuhian gikan sa bilang-
goan.
29 Ug sa diha nga si Ammon

nakakita kanila siya hilabihan
kasubo, kay tan-awa sila mga
hubo, ug ang ilang mga panit
nangasamad pag-ayo tungod
sa paggapos sa mga lig-on nga
mga pisi. Ug sila usab nag-antus
sa kagutom, kauhaw, ug sa ta-
nan nga matang sa mga kasa-
kit; bisan pa niana sila anagma-
pailubon diha sa tanan nila nga
mga pag-antus.
30 Ug, samtang kini nahitabo,

kini mao ang ilang kapalaran
nga mahulog ngadto sa mga
kamot sa labaw pa ka tig-a ug
labaw pa ka tikig og liog nga
mga katawhan; busa sila dili
mopatalinghug ngadto sa ilang
mga pulong, ug sila misalik-
way kanila, ug mibunal kanila,
ug miabug kanila gikan sa usa
ka balay ngadto sa lain nga ba-
lay, ug gikan sa lain nga dapit
ngadto sa lain nga dapit, gani
hangtud nga sila miabut sa yuta
sa Middoni; ug didto sila gida-
kop ug gibalhug ngadto sa bi-
langgoan, ug gigapos sa mga
alig-on nga mga pisi, ug gibi-
langgo sulod sa daghan nga
mga adlaw, ug giluwas pinaagi
ni Lamoni ug ni Ammon.

Usa ka asoy sa pagsangyaw ni
Aaron, ug ni Muloki, ug sa ilang
mga kaigsoonan, ngadto sa mga
Lamanite.

Naglangkob sa
kapitulo 21 ngadto sa 26.

KAPITULO 21

Si Aaron mitudlo sa mga Amalekite
mahitungod ni Kristo ug sa iyang
pag-ula—Si Aaron ug ang iyang
mga kaigsoonan nabilanggo sa
Middoni—Human sa ilang kalu-
wasan, sila nagtudlo diha sa mga
sinagoga ug nakahimo og daghan
nga mga kinabig—Si Lamoni mi-
tugyan og kagawasan sa tinuohan
ngadto sa mga katawhan diha sa
yuta sa Ishmael. Mga 90–77 b.c.

Karon sa diha nga si Ammon
ug ang iyang mga kaigsoonan
anagkabulag sa ilang mga kau-
galingon didto sa mga utlanan
sa yuta sa mga Lamanite, tan-
awa si Aaron mipanaw paingon
sa yuta diin gitawag sa mga La-
manite, og Jerusalem, gitawag
kini sunod sa yuta nga nataw-
han sa ilang mga amahan; ug
kini layo gikan sa mga utlanan
nga nagsumpay sa Mormon.

2 Karon ang mga Lamanite ug
ang mga Amalekite ug ang mga
katawhan sa aAmulon nagtukod
og usa ka dako nga dakbayan,
diin gitawag og Jerusalem.

3 Karon ang mga Lamanite sa
ilang mga kaugalingon igo na
sa pagkagahi, apan ang mga
Amalekite ug ang mga Amulon-
ite labaw pa nga magahi; busa
sila ang nakahimo sa mga La-
manite nga sila magpatig-a sa
ilang mga kasingkasing, nga sila
mag-anam ka lig-on sa pagka-

29a Alma 17:11.
30a Alma 26:29.

21 1a Alma 17:13, 17.
2a Mosiah 24:1;

Alma 25:4–9.
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dautan ug sa ilang mga pagka-
salawayon.
4 Ug nahinabo nga si Aaron

miabut sa dakbayan sa Jerusa-
lem, ug sa sinugdanan misugod
sa pagsangyaw ngadto sa mga
Amalekite. Ug siya misugod sa
pagsangyaw ngadto kanila did-
to sa ilang mga sinagoga, kay
sila nagtukod og mga sinagoga
sunod sa akapunongan sa mga
Nehor; kay daghan sa mga
Amalekite ug sa mga Amulon-
ite misunod sa kapunongan sa
mga Nehor.
5 Busa, ingon sa pagsulod ni

Aaron ngadto sa usa sa ilang
mga sinagoga aron sa pagsang-
yaw ngadto sa mga katawhan,
ug samtang siya namulong
ngadto kanila, tan-awa dihay
mibarug nga usa ka Amalekite
ug misugod sa pakiglalis kani-
ya, nga nag-ingon: Unsa kana
nga ikaw nagpamatuod? Ikaw
nakakita ba og usa ka aanghel?
Ngano nga ang mga anghel dili
mopakita ngari kanamo? Tan-
awa kini nga mga katawhan di-
li ba ingon ka maayo sama sa
imong mga katawhan?
6 Ikaw usab nag-ingon, gawas

kon kami maghinulsol kami ma-
matay. Sa unsa nga paagi nga
ikaw nasayud sa hunahuna ug
katuyoan sa among mga kasing-
kasing? Sa unsa nga paagi nga
ikaw nasayud nga kami kina-
hanglan nga maghinulsol? Sa
unsa nga paagi nga ikaw nasa-
yud nga kami dili matarung nga
mga katawhan? Tan-awa, kami

mitukod og mga santuwaryo,
ug kami mitigum sa among
mga kaugalingon aron sa pag-
simba sa Dios. Kami mituo nga
ang Dios moluwas sa tanan nga
mga tawo.

7 Karon si Aaron miingon
ngadto kaniya: Motuo ba ikaw
nga ang Anak sa Dios moanhi
aron sa pagtubos sa katawhan
gikan sa ilang mga sala?

8 Ug ang tawo miingon ngadto
kaniya: Kami dili motuo nga
ikaw nasayud sa bisan unsa sa
ingon nga butang. Kami dili mo-
tuo niini nga binuang nga mga
tradisyon. Kami dili motuo nga
ikaw nasayud sa mga abutang
nga moabut, ni kami motuo nga
ang inyong mga amahan ug
usab nga ang among mga ama-
han nasayud mahitungod sa
mga butang diin sila namulong,
niana diin moabut.

9 Karon si Aaron misugod sa
pagbukas sa mga kasulatan
ngadto kanila mahitungod sa
pag-anhi ni Kristo, ug usab ma-
hitungod sa pagkabanhaw sa
mga patay, ug nga awalay ka-
tubsanan alang sa katawhan ga-
was kon kini pinaagi sa kamata-
yon ug mga pag-antus ni Kristo,
ug sa bpag-ula sa iyang dugo.
10 Ug nahinabo nga samtang

siya misugod sa pagpasabut nii-
ni nga mga butang ngadto ka-
nila sila nasuko kaniya, ug mi-
sugod sa pagbiay-biay kaniya;
ug sila dili mamati sa mga pu-
long diin siya namulong.

11 Busa, sa diha nga siya na-

4a Alma 1:2–15.
5a Mosiah 27:11–15.
8a Jacob 7:1–8.

9a Mosiah 5:8;
Alma 38:9.

b gk Pag-ula,

Pag-ula sa dugo.
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kakita nga sila dili mamati sa
iyang mga pulong, siya mibiya
gikan sa ilang sinagoga, ug mi-
abut sa usa ka balangay diin
gitawag og Ani-Anti, ug didto
siya nakakita ni Muloki nga
nagsangyaw sa pulong ngadto
kanila; ug usab kang Ammah
ug sa iyang mga kaigsoonan.
Ug sila nakiglalis uban sa dag-
han mahitungod sa pulong.

12 Ug nahinabo nga sila naka-
kita nga ang mga katawhan nag-
patig-a sa ilang mga kasingka-
sing, busa sila mibiya ug miabut
ngadto sa yuta sa Middoni. Ug
sila misangyaw sa pulong ngad-
to sa daghan, ug diyutay ang
mituo sa mga pulong diin sila
mitudlo.

13 Bisan pa niana, si Aaron ug
pipila sa iyang mga kaigsoonan
gidakop ug gibalhug ngadto sa
bilanggoan, ug ang nahibilin ka-
nila milayas gikan sa yuta sa
Middoni ngadto sa mga rehi-
yon nga libut niini.
14 Ug kadto kinsa gibalhug sa

bilanggoan anag-antus sa dag-
han nga mga butang, ug sila gi-
luwas pinaagi sa kamot ni La-
moni ug ni Ammon, ug sila gi-
pakaon ug gisul-uban og saput.
15 Ug sila milakaw pag-usab

aron sa pagpahayag sa pulong,
ug sa ingon sila naluwas sa
unang higayon gikan sa bilang-
goan; ug sa ingon sila nag-antus.
16 Ug sila miadto bisan diin

sila gidala pinaagi sa aEspiritu
sa Ginoo, nagsangyaw sa pu-
long sa Dios sa matag sinagoga
sa mga Amalekite, o diha sa ma-

tag tigumanan sa mga Lamanite
diin sila mahimo nga dawaton.

17 Ug nahinabo nga ang Ginoo
misugod sa pagpanalangin ka-
nila, hangtud nga sila nakadala
og daghan ngadto sa kahibalo
sa kamatuoran; oo, sila anaka-
dani og daghan mahitungod sa
ilang mga sala, ug sa mga tra-
disyon sa ilang mga amahan,
diin dili mga matarung.

18 Ug nahinabo nga si Ammon
ug si Lamoni mibalik gikan sa
yuta sa Middoni ngadto sa yuta
sa Ishmael, nga mao ang yuta sa
ilang kabilin.

19 Ug si hari Lamoni dili mo-
tugot nga si Ammon kinahang-
lan moalagad kaniya, o mahi-
mo nga iyang sulugoon.

20 Apan siya misugo nga
kinahanglan adunay mga si-
nagoga nga tukuron sa yuta
sa Ishmael; ug siya misugo nga
ang iyang mga katawhan, o
ang mga katawhan kinsa ubos
sa iyang pagmando, kinahang-
lan magpundok sa ilang mga
kaugalingon.

21 Ug siya nalipay tungod ka-
nila, ug siya mitudlo kanila sa
daghan nga mga butang. Ug si-
ya usab mipahayag ngadto ka-
nila nga sila usa ka mga kataw-
han kinsa ubos kaniya, ug nga
sila mga gawasnon nga mga
katawhan, nga sila gawasnon
gikan sa mga pagpanglupig sa
hari, nga iyang amahan; kay ni-
ana ang iyang amahan mitug-
yan ngadto kaniya nga siya un-
ta magmando ibabaw sa mga
katawhan kinsa tua sa yuta sa

14a Alma 20:29. 16a Alma 22:1. 17a D&P 18:44.
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Ishmael, ug sa tanan nga yuta
libut niini.
22 Ug siya usab mipahayag

ngadto kanila nga sila unta ma-
kabaton og akalingkawasan sa
pagsimba sa Ginoo nga ilang
Dios sumala sa ilang mga tingu-
ha, sa bisan diin nga dapit nga
sila anaa, kon kini anaa sa yuta
diin ubos sa pagmando ni hari
Lamoni.
23 Ug si Ammon misangyaw

ngadto sa mga katawhan ni hari
Lamoni; ug nahinabo nga siya
mitudlo kanila sa tanan nga
mga butang mahitungod sa mga
butang kabahin sa pagkamata-
rung. Ug siya miawhag kanila
matag adlaw, uban ang pagka-
makugihon; ug sila namati sa
iyang pulong, ug sila madasi-
gon sa paghupot sa mga sugo
sa Dios.

KAPITULO 22

Si Aaron mitudlo sa amahan ni
Lamoni mahitungod sa Paglalang,
sa pagkapukan ni Adan, ug sa la-
raw sa katubsanan pinaagi ni
Kristo—Ang hari ug ang tanan
nga mga sakop sa iyang panima-
lay nakabig — Ang pagbahin sa
yuta tali sa mga Nephite ug sa
mga Lamanite gipasabut. Mga 90–
77 b.c.

Karon, samtang si Ammon sa
ingon nagtudlo sa mga kataw-
han ni Lamoni sa kanunay, kita
mobalik sa asoy ni Aaron ug sa
iyang mga kaigsoonan; kay hu-

man siya mobiya gikan sa yuta
sa Middoni siya agidala pinaa-
gi sa Espiritu ngadto sa yuta sa
Nephi, gani ngadto sa balay sa
hari nga mao ang labaw sa ta-
nan nga yuta bgawas kini sa yu-
ta sa Ishmael; ug siya mao ang
amahan ni Lamoni.

2 Ug nahinabo nga siya miad-
to ngadto kaniya sa sulod sa
palasyo sa hari, uban sa iyang
mga kaigsoonan, ug miyukbo
sa iyang kaugalingon sa atuba-
ngan sa hari, ug miingon ngadto
kaniya: Tan-awa, O hari, kami
ang mga kaigsoonan ni Am-
mon, kinsa imong agiluwas gi-
kan sa bilanggoan.

3 Ug karon, O hari, kon ikaw
moluwas sa among mga kina-
buhi, kami mahimo nga imong
mga sulugoon. Ug ang hari mi-
ingon ngadto kanila: Tindog,
kay ako motugyan nganha ka-
ninyo sa inyong mga kinabuhi,
ug ako dili motugot nga kamo
mahimo nga akong mga sulu-
goon; apan ako mosugo nga ka-
mo mangalagad ngari kanako;
kay ako nahimo og ingon nga
nasamok sa hunahuna tungod
sa pagkamaayo ug sa pagkama-
hinungdanon sa mga pulong sa
inyong igsoon nga si Ammon;
ug ako nagtinguha nga masa-
yud sa hinungdan ngano nga
siya wala mobiya sa Middoni
uban kaninyo.

4 Ug si Aaron miingon ngadto
sa hari: Tan-awa, ang Espiritu
sa Ginoo mitawag kaniya sa la-
in nga agianan; siya mipaingon

22a D&P 134:1–4;
A sa HP 1:11.

gk Kalingkawasan.
22 1a Alma 21:16–17.

b Alma 21:21–22.
2a Alma 20:26.
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ngadto sa yuta sa Ishmael, aron
tudloan ang mga katawhan ni
Lamoni.
5 Karon ang hari miingon

ngadto kanila: Unsa kini nga
kamo nagsulti mahitungod sa
Espiritu sa Ginoo? Tan-awa, ki-
ni mao ang butang nga nakapa-
samok kanako.
6 Ug usab, unsa kini nga si

Ammon miingon—aKon kamo
maghinulsol kamo maluwas, ug
kon kamo dili maghinulsol, ka-
mo isalikway sa katapusan nga
adlaw?
7 Ug si Aaron mitubag kaniya

ug miingon ngadto kaniya: Mo-
tuo ba ikaw nga adunay Dios?
Ug ang hari miingon: Ako na-
sayud nga ang mga Amalekite
miingon nga adunay Dios, ug
ako mitugot kanila nga sila
magtukod og mga santuwaryo,
nga sila magkatigum sa ilang
mga kaugalingon sa pagsimba
kaniya. Ug kon karon ikaw mo-
ingon nga adunay Dios, tan-awa
ako amotuo.

8 Ug karon sa diha nga si Aa-
ron nakadungog niini, ang
iyang kasingkasing misugod sa
pagkalipay, ug siya miingon:
Tan-awa, sa walay pagduha-
duha ingon nga ikaw buhi, O
hari, adunay Dios.
9 Ug ang hari miingon: Ang

Dios mao ba kanang aGamha-
nang Espiritu nga midala sa
atong mga amahan gikan sa yu-
ta sa Jerusalem?

10 Ug si Aaron miingon ngad-
to kaniya: Oo, siya mao ang
Gamhanang Espiritu, ug siya
ang amilalang sa tanan nga mga
butang sa langit ug sa yuta. Mo-
tuo ba ikaw niini?

11 Ug siya miingon: Oo, ako
motuo nga ang Gamhanang
Espiritu mao ang milalang sa
tanan nga mga butang, ug
ako nagtinguha nga ikaw mo-
sulti kanako mahitungod sa
tanan niini nga mga butang,
ug ako amotuo sa imong mga
pulong.

12 Ug nahinabo nga sa diha
nga si Aaron nakakita nga ang
hari motuo sa iyang mga pu-
long, siya misugod gikan sa
paglalang ni Adan, amibasa sa
mga kasulatan ngadto sa hari—
giunsa sa Dios paglalang ang
tawo sunod sa iyang kaugali-
ngon nga hitsura, ug nga ang
Dios mihatag kaniya og mga su-
go, ug nga tungod sa kalapa-
san, ang tawo napukan.

13 Ug si Aaron mipasabut
ngadto kaniya sa mga kasulatan
gikan sa apaglalang ni Adan,
naghan-ay sa pagkapukan sa
tawo sa iyang atubangan, ug
ang ilang kalibutanon nga ka-
himtang ug usab ang blaraw sa
katubsanan, diin giandam cgi-
kan sa katukuran sa kalibutan,
pinaagi ni Kristo, alang sa tanan
niadto kinsa motuo sa iyang
ngalan.

14 Ug kay ang tawo anapukan

6a Alma 20:17–18.
7a D&P 46:13–14.
9a Alma 18:18–28.

10a gk Nilalang,
Paglalang.

11a gk Nagtuo,
Tinuohan.

12a 1 Ne. 5:10–18;
Alma 37:9.

13a Gen. 1:26–28.

b gk Laraw sa
Katubsanan.

c 2 Ne. 9:18.
14a gk Pagkapukan

ni Adan ug Eva.
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siya dili btakus sa bisan unsa
alang sa iyang kaugalingon;
apan ang mga pag-antus ug ka-
matayon ni Kristo diin giula ang
iyang dugo, cmotubos alang sa
ilang mga sala, pinaagi sa hugot
nga pagtuo ug paghinulsol, ug
uban pa; ug nga siya mibugto sa
mga higot sa kamatayon, aron
ang dlubnganan walay kadau-
gan, ug aron ang kahapdos sa
kamatayon kinahanglan lamyon
diha sa mga paglaum sa hima-
ya; ug si Aaron mipasabut sa ta-
nan niini nga mga butang ngad-
to sa hari.

15 Ug nahinabo nga human si
Aaron nakapasabut niini nga
mga butang ngadto kaniya,
ang hari miingon: aUnsa ang
akong buhaton aron ako maka-
angkon niining kinabuhi nga
dayon nga imong gipamulong?
Oo, unsa ang akong buhaton
nga ako mahimo nga bmatawo
sa Dios, nakaangkon niining
dautan nga espiritu nga ma-
langkat gikan sa akong dug-
han, ug makadawat sa iyang
Espiritu, aron ako mapuno sa
hingpit nga kalipay, aron ako
dili isalikway sa katapusan nga
adlaw? Tan-awa, miingon siya,
ako mobiya sa ctanan nga ako
nanag-iya, oo, ako mobiya sa
akong gingharian, aron ako ma-
himo nga makadawat niining
dako nga hingpit nga kalipay.
16 Apan si Aaron miingon

ngadto kaniya: Kon ikaw anag-
tinguha niini nga butang, kon
ikaw moyukbo sa atubangan sa
Dios, oo, kon ikaw maghinul-
sol sa tanan nimo nga mga sala,
ug moyukbo sa atubangan sa
Dios, ug motawag sa iyang nga-
lan sa hugot nga pagtuo, matuo-
hon nga ikaw makadawat, niana
ikaw makadawat sa bpaglaum
diin ikaw nagtinguha.

17 Ug nahinabo nga sa diha
nga si Aaron nakasulti niini nga
mga pulong, ang hari amiyukbo
sa atubangan sa Ginoo, nga nag-
luhod; oo, gani siya mihapa sa
yuta, ug misinggit sa bmakusog,
nag-ingon:

18 O Dios, si Aaron misulti ka-
nako nga adunay Dios; ug kon
adunay Dios, ug kon ikaw ang
Dios, mahimo ba nga ikaw
magpaila ngari kanako, ug ako
mobiya sa tanan kong mga sala
aron makaila kanimo, ug nga
aron ako mahimo nga maba-
ngon gikan sa mga patay, ug
maluwas sa katapusan nga ad-
law. Ug karon sa diha nga ang
hari nakasulti niini nga mga
pulong, siya nalup-og ingon og
patay.

19 Ug nahinabo nga ang iyang
mga sulugoon midagan ug mi-
sulti sa rayna sa tanan nga na-
hitabo ngadto sa hari. Ug siya
miduol ngadto sa hari; ug sa
diha nga siya nakakita kaniya
nga naghigda ingon og siya

14b 2 Ne. 25:23;
Alma 42:10–25.

c Alma 34:8–16.
gk Pag-ula,
Pag-ula
sa dugo.

d Isa. 25:8;
1 Cor. 15:55.

15a Buh. 2:37.
b Alma 5:14, 49.
c Mat. 13:44–46;

19:16–22.

16a gk Kinabig,
Pagkakabig.

b Ether 12:4.
17a D&P 5:24.

b gk Pag-ampo.
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patay, ug usab si Aaron ug ang
iyang mga kaigsoonan nga nag-
barug ingon nga sila mao ang
hinungdan sa iyang pagkatum-
ba, siya nasuko kanila, ug mi-
sugo nga ang iyang mga sulugo-
on, o ang mga sulugoon sa hari,
kinahanglan modakop kanila ug
mopatay kanila.
20 Karon ang mga sulugoon

nakakita sa hinungdan sa pag-
katumba sa hari, busa sila wa-
la mangahas sa pagbakyaw sa
ilang mga kamot kang Aaron
ug sa iyang mga kaigsoonan;
ug sila mihangyo sa rayna nag-
ingon: Ngano nga nagsugo ikaw
nga kami kinahanglan mopatay
niini nga mga tawo, kay tan-
awa usa kanila alabaw pa nga
gamhanan kay kanatong tanan?
Busa kita mangapukan sa atuba-
ngan kanila.
21 Karon sa diha nga ang rayna

nakakita sa kahadlok sa mga
sulugoon siya usab misugod sa
pagkahadlok sa hilabihan, ba-
sin pa unya kon adunay dautan
nga modangat nganha kaniya.
Ug siya misugo sa iyang mga
sulugoon nga sila kinahanglan
molakaw ug motawag sa mga
katawhan, aron sila mopatay
kang Aaron ug sa iyang mga ka-
igsoonan.
22 Karon sa diha nga si Aaron

nakakita sa hugot nga tinguha
sa rayna, siya, usab nga nasayud
sa katig-a sa mga kasingkasing
sa mga katawhan, nahadlok ba-
sin pa unya nga ang pundok sa
katawhan magkatigum, ug adu-

nay dako nga panagbingkil ug
kasamok taliwala kanila; busa
siya mitunol sa iyang kamot ug
mipatindog sa hari gikan sa yu-
ta, ug miingon ngadto kaniya:
Tindog. Ug siya mitindog, diha
sa iyang mga tiil, nga naulian
sa iyang kusog.

23 Karon kini nahitabo sa atu-
bangan sa rayna ug sa daghan
nga mga sulugoon. Ug sa diha
nga sila nakakita niini sila na-
hibulong og dako, ug misugod
sa pagkahadlok. Ug ang hari
mibarug, ug misugod sa apag-
pangalagad ngadto kanila. Ug
siya nangalagad ngadto kanila,
hangtud nga ang tibuok niya
nga panimalay bnakabig ngadto
sa Ginoo.

24 Karon dihay usa ka pundok
sa katawhan nga nagkatigum
tungod sa sugo sa rayna, ug
dihay nagsugod nga dako nga
mga pagbagulbol taliwala ka-
nila tungod kang Aaron ug sa
iyang mga kaigsoonan.

25 Apan ang hari mibarug
taliwala kanila ug nangalagad
ngadto kanila. Ug sila nahupay
ngadto kang Aaron ug niadto
kinsa uban kaniya.

26 Ug nahinabo nga sa diha
nga ang hari nakakita nga ang
mga katawhan nahupay, siya
misugo nga si Aaron ug ang
iyang mga kaigsoonan kina-
hanglan mobarug taliwala sa
pundok sa katawhan, ug nga
sila kinahanglan mosangyaw sa
pulong ngadto kanila.

27 Ug nahinabo nga ang hari

20a Alma 18:1–3.
23a gk Ministro;

Magtutudlo, Tudlo;
Pagsangyaw.

b gk Kinabig,
Pagkakabig.
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nagpadala og usa ka apahibalo
sa tibuok yuta, taliwala sa tanan
niya nga mga katawhan kinsa
anaa sa tanan niya nga yuta,
kinsa anaa sa tanan nga mga re-
hiyon libut niini, diin nag-utla-
nan gani hangtud sa dagat, diha
sa silangan ug diha sa kasadpan,
ug diin nabahin gikan sa yuta
sa bZarahemla pinaagi sa usa
ka higpit nga gilis sa kaminga-
wan, diin milugway gikan sa
dagat sa silangan gani hangtud
sa dagat sa kasadpan, ug libut
sa mga utlanan sa baybayon,
ug sa mga utlanan sa kaminga-
wan nga anaa sa amihanan nga
dapit sa yuta sa Zarahemla, la-
hus sa mga utlanan sa Manti,
dapit sa ulohan sa suba sa Si-
don, milugway gikan sa sila-
ngan paingon sa kasadpan —
ug sa ingon ang mga Lamanite
ug mga Nephite nagkabahin.

28 Karon, ang labaw nga bahin
sa atapulan nga mga Lamanite
mipuyo sa kamingawan, ug mi-
puyo sa mga tolda; ug sila nag-
katag sa kamingawan dapit sa
kasadpan, sa yuta sa Nephi; oo,
ug usab sa kasadpan sa yuta sa
Zarahemla, sa mga utlanan sa
baybayon, ug didto sa kasad-
pan sa yuta sa Nephi, sa dapit
sa unang kabilin sa ilang mga
amahan, ug sa ingon nag-utla-
nan subay sa baybayon.

29 Ug usab dihay daghan nga
mga Lamanite sa silangan nga
bahin sa baybayon, bisan diin
nga dapit nga ang mga Nephite

miabug kanila. Ug sa ingon ang
mga Nephite hapit maliyoki sa
mga Lamanite; bisan pa niana
ang mga Nephite nanag-iya sa
tanan nga bahin sa amihanan
nga yuta nga nag-utlanan diha
sa kamingawan, sa ulohan sa
suba sa Sidon, gikan sa silangan
ngadto sa kasadpan, libut sa ka-
mingawan nga bahin; didto sa
amihanan, gani hangtud sila mi-
abut sa yuta diin sila mitawag
og aBountiful.
30 Ug kini giutlanan diha sa

yuta diin sila mitawag og aDe-
solation, kini ingon nga layo
kaayo nga dapit sa amihanan
nga kini miabut ngadto sa yuta
diin gipuy-an ug gilaglag, kang
kansang mga bbukog atong gi-
hisgutan, diin nakaplagan sa
mga katawhan sa Zarahemla,
kini ingon nga dapit sa ilang
cunang gidunggoan.
31 Ug sila gikan didto hang-

tud miabut sa habagatan sa ka-
mingawan. Sa ingon ang yuta
dapit sa amihanan nga bahin
gitawag og aDesolation, ug ang
yuta dapit sa habagatan nga
bahin gitawag og Bountiful,
kini ingon nga mao ang kami-
ngawan nga puno sa tanan nga
matang sa mga ihalas nga mana-
nap, sa matag matang, usa ka
bahin nga gikan sa yuta sa
amihanan nga bahin alang sa
pagkaon.

32 Ug karon, ang agilay-on nii-
ni usa lamang ka adlaw ug tu-
nga nga panaw alang sa usa ka

27a Alma 23:1–4.
b Omni 1:13–17.

28a 2 Ne. 5:22–25.
29a Alma 52:9; 63:5.

30a Alma 50:34;
Morm. 4:1–3.

b Mosiah 8:7–12;
28:11–19.

c Hel. 6:10.
31a Hel. 3:5–6.
32a Hel. 4:7.
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Nephite, sa utlanan sa Bountiful
ug sa yuta sa Desolation, gikan
sa silangan ngadto sa kasad-
pan sa dagat; ug sa ingon ang
yuta sa Nephi ug ang yuta sa
Zarahemla hapit maliyoki og
tubig, diha ingon may usa ka
gamay nga blawis sa yuta tali
sa yuta sa amihanan nga bahin
ug sa yuta sa habagatan nga
bahin.
33 Ug nahinabo nga ang mga

Nephite mipuyo sa yuta sa
Bountiful, gani gikan sa sila-
ngan ngadto sa kasadpan sa
dagat, ug sa ingon ang mga Ne-
phite diha sa ilang kaalam, uban
sa ilang mga magbalantay ug sa
ilang mga kasundalohan, mili-
yok sa mga Lamanite sa haba-
gatan, nga niana sila dili na
makapanag-iya sa amihanan,
nga aron sila dili na unta mag-
katag sa yuta sa amihanan nga
bahin.
34 Busa ang mga Lamanite dili

na makapanag-iya gawas diha
sa yuta sa Nephi, ug sa kami-
ngawan libut niini. Karon kini
usa ka kaalam diha sa mga Ne-
phite—kay ang mga Lamanite
mga kaaway ngadto kanila, sila
dili makatugot sa ilang mga ka-
sakit sa matag higayon, ug usab
aron nga sila unta makaangkon
og usa ka nasud diin didto sila
unta molayas, sumala sa ilang
mga tinguha.
35 Ug karon ako, human ma-

kasulti niini, mobalik pag-usab
ngadto sa asoy ni Ammon ug ni
Aaron, Omner ug Himni, ug sa
ilang mga kaigsoonan.

KAPITULO 23

Kagawasan sa tinuohan gipahibalo
—Mga Lamanite sa pito ka mga
yuta ug mga dakbayan nakabig—
Sila mitawag sa ilang mga kaugali-
ngon og Anti-Nephi-Lehi ug nalu-
was gikan sa tunglo—Mga Amale-
kite ug mga Amulonite misalikway
sa kamatuoran. Mga 90–77 b.c.

Tan-awa, karon nahinabo nga
ang hari sa mga Lamanite mi-
padala og usa ka apahibalo ta-
liwala sa tanan niya nga mga
katawhan, nga sila dili moda-
pat sa ilang mga kamot diha ni
Ammon, o ni Aaron, o ni Om-
ner, o ni Himni, ni bisan hain sa
ilang mga kaigsoonan kinsa ki-
nahanglan molakaw sa pag-
sangyaw sa pulong sa Dios, sa
bisan diin nga dapit nga sila
anaa, sa bisan hain nga bahin
sa ilang yuta.

2 Oo, siya mipadala og usa
ka balaod taliwala kanila, nga
sila kinahanglan dili modapat
sa ilang mga kamot diha kanila
aron sa paggapos kanila, o sa
pagbalhug kanila sa bilanggoan;
ni sila moluwa diha kanila, ni
mobunal kanila, ni moabug ka-
nila gikan sa ilang mga sinago-
ga, ni mosilot kanila; ni sila mo-
labay og mga bato kanila, apan
nga sila kinahanglan adunay ka-
gawasan ngadto sa ilang mga
panimalay, ug usab ngadto sa
ilang mga templo, ug ngadto sa
ilang mga santuwaryo.

3 Ug sa ingon sila unta ma-
kalakaw ug makasangyaw sa

32b Alma 50:34. 23 1a Alma 22:27.
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pulong sumala sa ilang mga
tinguha, kay ang hari nakabig
na ngadto sa Ginoo, ug ang ta-
nan nga sakop sa iyang pani-
malay; busa siya mipadala sa
iyang pahibalo sa tibuok yuta
ngadto sa iyang mga katawhan,
aron ang pulong sa Dios unta
walay babag, apan nga kini
masangyaw sa tibuok yuta, aron
ang iyang mga katawhan unta
madani mahitungod sa dautan
nga mga atradisyon sa ilang mga
amahan, ug aron sila madani
nga silang tanan mga igsoon,
ug nga sila dili angay nga mag-
buno, ni manglungkab, ni ma-
ngawat, ni manapaw, ni magbu-
hat sa bisan unsa nga matang
sa pagkadautan.
4 Ug karon nahinabo nga sa

diha nga ang hari nakapadala
na niini nga pahibalo, nga si
Aaron ug ang iyang mga kaig-
soonan milakaw gikan sa usa
ka dakbayan ngadto sa lain nga
dakbayan, ug gikan sa usa ka
balay nga alampoan ngadto sa
lain, nagtukod og mga simba-
han, ug mitudlo og mga pari ug
mga magtutudlo sa tibuok yuta
taliwala sa mga Lamanite, aron
sa pagsangyaw ug sa pagtudlo
sa pulong sa Dios taliwala ka-
nila; ug sa ingon sila nagsugod
pag-angkon og dako nga kalam-
pusan.
5 Ug mga kaliboan ang nadala

ngadto sa kahibalo sa Ginoo, oo,
mga kaliboan ang nadala ngad-
to sa pagtuo diha sa mga atradis-
yon sa mga Nephite; ug sila gi-

tudloan sa mga btalaan ug mga
panagna nga gipanunod gani
hangtud karon nga panahon.

6 Ug ingon ka tinuod nga ang
Ginoo buhi, ingon ka tinuod ang
gidaghanon sa mituo, o kutob sa
nadala ngadto sa kahibalo sa ka-
matuoran, pinaagi sa pagsang-
yaw ni Ammon ug sa iyang mga
kaigsoonan, sumala sa espiritu
sa pagpadayag ug sa pagpanag-
na, ug sa gahum sa Dios nga
nagbuhat og mga milagro diha
kanila—oo, ako moingon ngan-
ha kaninyo, ingon nga ang Gi-
noo buhi, kutob sa mga Lama-
nite nga mituo sa ilang pag-
sangyaw, ug amakabig ngadto
sa Ginoo, wala bgayud mobiya.
7 Kay sila nahimo nga usa ka

matarung nga mga katawhan;
sila mihunong sa paggamit sa
mga hinagiban sa ilang pagsu-
kol, nga sila wala na makig-
away batok sa Dios, ni batok ni
bisan kinsa sa ilang mga kaig-
soonan.

8 Karon, mao kini asila kinsa
nakabig ngadto sa Ginoo:

9 Ang mga katawhan sa mga
Lamanite kinsa tua sa yuta sa
Ishmael;

10 Ug usab ang mga kataw-
han sa mga Lamanite kinsa tua
sa yuta sa Middoni;

11 Ug usab ang mga kataw-
han sa mga Lamanite kinsa tua
sa dakbayan sa Nephi;

12 Ug usab ang mga kataw-
han sa mga Lamanite kinsa tua
sa yuta sa aShilom, ug kinsa tua
sa yuta sa Shemlon, ug sa dak-

3a Alma 26:24.
5a Alma 37:19.

b Alma 63:12.

gk Kasulatan, Mga.
6a gk Kinabig,

Pagkakabig.

b Alma 27:27.
8a Alma 26:3, 31.

12a Mosiah 22:8, 11.
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bayan sa Lemuel, ug sa dakba-
yan sa Shimnilom.
13 Ug mao kini ang mga nga-

lan sa mga dakbayan sa mga
Lamanite nga anakabig ngadto
sa Ginoo; ug mao kini sila kinsa
mihunong sa paggamit sa mga
hinagiban sa ilang pagsukol, oo,
ang tanan nila nga mga hinagi-
ban sa gubat; ug silang tanan
mga Lamanite.
14 Ug ang mga Amalekite wala

amakabig, gawas sa usa lamang;
ni bisan kinsa sa mga bAmulon-
ite; apan sila nagpatig-a sa ilang
mga kasingkasing, ug usab ang
mga kasingkasing sa mga Lama-
nite diha sa bahin sa yuta diin
sila nagpuyo, oo, ug ang tanan
nila nga mga balangay ug ta-
nan nila nga mga dakbayan.
15 Busa, kami nagngalan sa ta-

nan nga mga dakbayan sa mga
Lamanite diin sila naghinulsol
ug miabut sa kahibalo sa kama-
tuoran, ug nakabig.
16 Ug karon nahinabo nga ang

hari ug kadto kinsa mga naka-
big mga matinguhaon nga sila
unta makaangkon og usa ka
ngalan, nga niana sila unta ma-
ilhan gikan sa ilang mga kaig-
soonan; busa ang hari nagpa-
kisayud uban kang Aaron ug
daghan sa ilang mga pari, ma-
hitungod sa ngalan nga sila
modala diha kanila nga sila un-
ta mailhan.
17 Ug nahinabo nga sila mita-

wag sa ilang mga ngalan og
aAnti-Nephi-Lehi; ug sila gita-

wag pinaagi niini nga ngalan
ug wala na tawga nga mga La-
manite.

18 Ug sila misugod sa hilabi-
han ka pagkakugihan nga mga
katawhan; oo, ug sila mahiga-
laon uban sa mga Nephite; bu-
sa, sila nagpasiugda og usa ka
kauyonan uban kanila, ug ang
atunglo sa Dios wala na mosu-
nod kanila.

KAPITULO 24

Ang mga Lamanite misulong batok
sa mga katawhan sa Dios—Ang
mga Anti-Nephi-Lehi naglipay di-
ha kang Kristo ug giduaw sa mga
anghel—Sila mipili nga mag-antus
sa kamatayon kay sa manalipod sa
ilang mga kaugalingon—Daghan
pa nga mga Lamanite ang nakabig.
Mga 90–77 b.c.

Ug nahinabo nga ang mga Ama-
lekite ug ang mga Amulonite
ug ang mga Lamanite kinsa tua
sa yuta sa Amulon, ug usab sa
yuta sa Helam, ug kinsa tua sa
yuta sa aJerusalem, ug sa kata-
pusan, sa tibuok yuta sa libut
niini, kinsa wala makabig ug
wala magdala diha kanila sa
ngalan nga bAnti-Nephi-Lehi,
gikutaw pinaagi sa mga Ama-
lekite ug pinaagi sa mga Amu-
lonite ngadto sa pagkasuko ba-
tok sa ilang mga kaigsoonan.

2 Ug ang ilang pagdumot na-
himo nga labihan ka mapintas
batok kanila, gani hangtud nga

13a Alma 53:10.
14a Alma 24:29.

b Mosiah 23:31–39.
17a gk Anti-Nephi-Lehi,

Mga.
18a 1 Ne. 2:23;

2 Ne. 30:5–6;
3 Ne. 2:14–16.

24 1a Alma 21:1.
b Alma 25:1, 13.
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sila misugod sa pagsukol batok
sa ilang hari, hangtud nga sila
midumili nga siya ang mahimo
nga ilang hari; busa, sila mialsa
batok sa mga katawhan sa Anti-
Nephi-Lehi.
3 Karon ang hari mitugyan

sa gingharian ngadto sa iyang
anak nga lalaki, ug siya mita-
wag sa iyang ngalan og Anti-
Nephi-Lehi.
4 Ug ang hari namatay nianang

mao nga tuig nga ang mga La-
manite misugod sa pagpangan-
dam alang sa pakiggubat batok
sa mga katawhan sa Dios.
5 Karon sa diha nga si Ammon

ug ang iyang mga kaigsoonan
ug tanan niadto kinsa miuban
kaniya nakakita sa mga pagpa-
ngandam sa mga Lamanite aron
sa paglaglag sa ilang mga kaig-
soonan, sila miadto ngadto sa
yuta sa Midian, ug didto si Am-
mon nakigkita sa tanan niya nga
mga kaigsoonan; ug gikan dinhi
sila miabut sa yuta sa Ishmael
aron sila makahimo og usa ka
apanagtigum uban kang Lamoni
ug usab uban sa iyang igsoon
nga lalaki nga si Anti-Nephi-
Lehi, unsa ang ilang buhaton
aron sa pagpanalipod sa ilang
mga kaugalingon batok sa mga
Lamanite.
6 Karon walay usa ka kalag

taliwala sa tanan nga mga ka-
tawhan kinsa nakabig ngadto
sa Ginoo nga moalsa batok sa
ilang mga kaigsoonan; dili, sila
dili gani mohimo og bisan unsa
nga mga pagpangandam alang

sa gubat; oo, ug usab ang ilang
hari misugo kanila nga dili ga-
yud sila.

7 Karon, kini mao ang mga
pulong diin siya misulti ngadto
sa mga katawhan mahitungod
sa hinungdan: Ako magpasala-
mat sa akong Dios, akong hini-
gugma nga mga katawhan, nga
ang atong gamhanan nga Dios
sa kaayo mipadala niining atong
mga kaigsoonan, ang mga Ne-
phite, ngari kanato aron pag-
sangyaw ngari kanato, ug sa
pagpakita kanato sa mga atra-
disyon sa atong dautan nga mga
amahan.

8 Ug tan-awa, ako magpasala-
mat sa akong gamhanan nga
Dios nga siya mihatag kanato og
usa ka bahin sa iyang Espiritu
aron sa pagpahumok sa atong
mga kasingkasing, nga kita na-
kapasiugda og usa ka kauyonan
uban niini nga mga kaigsoonan,
ang mga Nephite.

9 Ug tan-awa, ako usab magpa-
salamat sa akong Dios, nga pi-
naagi sa pagpasiugda niini nga
kauyonan kita nakakita sa atong
mga asala, ug daghan sa mga
pagbuno diin kita nakabuhat.

10 Ug ako usab magpasalamat
sa akong Dios, oo, ang akong
gamhanan nga Dios, nga siya
mihatag ngari kanato nga aron
kita maghinulsol niini nga mga
butang, ug usab nga siya ami-
pasaylo kanato sa atong daghan
nga mga sala ug mga pagbuno
diin kita nakabuhat, ug mikuha
sa mga bkasaypanan gikan sa

5a Alma 27:4–13.
7a Mosiah 1:5.

9a D&P 18:44.
10a Dan. 9:9.

b gk Pagkanakasala.
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atong mga kasingkasing, pina-
agi sa mga matarung nga buhat
sa iyang Anak.
11 Ug karon tan-awa, akong

mga kaigsoonan, tungod kini
lamang ang tanan nga atong
mahimo (ingon nga kita ang la-
bing nawala sa tanan nga mga
katawhan) aron maghinulsol sa
tanan nato nga mga sala ug sa
daghan nga mga pagbuno diin
kita nakabuhat, ug sa pag-aw-
hag sa Dios sa apagkuha kanila
gikan sa atong mga kasingka-
sing, kay kini ang tanan nga
atong mahimo aron makahinul-
sol sa igo sa atubangan sa Dios
nga aron siya mokuha sa atong
lama—
12 Karon, akong labing hi-

nigugma nga mga kaigsoonan,
tungod ang Dios mikuha sa
atong mga lama, ug ang atong
mga espada nahimo nga masi-
naw, busa dili na nato butangan
og lama ang atong mga espada
uban sa mga dugo sa atong mga
kaigsoonan.
13 Tan-awa, ako moingon

nganha kaninyo, Dili, atong
huptan ang atong mga espada
aron sila dili na malamaan
uban sa mga dugo sa atong
mga kaigsoonan; kay tingali,
kon kita molama sa atong mga
espada pag-usab sila dili na
amahugasan nga mosinaw pi-
naagi sa dugo sa Anak sa atong
gamhanan nga Dios, diin ipaa-
gas alang sa pag-ula sa atong
mga sala.

14 Ug ang gamhanan nga Dios

adunay kalooy kanato, ug mi-
himo niini nga mga butang nga
mahibaloan ngari kanato nga
aron kita unta dili mamatay; oo,
ug siya mihimo niini nga mga
butang nga mahibaloan ngari
kanato sa sinugdanan tungod
kay siya naghigugma sa atong
mga akalag ingon nga siya nag-
higugma sa atong mga anak; bu-
sa, diha sa iyang kalooy siya mi-
duaw kanato pinaagi sa iyang
mga anghel, nga aron ang bla-
raw sa kaluwasan unta mahi-
mo nga mahibaloan ngari kana-
to ingon usab ngadto sa umaa-
but nga mga kaliwatan.

15 O unsa ka maloloy-on ang
atong Dios! Ug karon tan-awa,
tungod kini lamang ang atong
mahimo nga makuha ang atong
mga lama gikan kanato, ug ang
atong mga espada mahimo nga
masinaw, ato sila nga tagoan
nga maampingan ang kasinaw,
ingon nga usa ka pagpamatuod
ngadto sa atong Dios sa katapu-
san nga adlaw, o niana nga ad-
law nga kita pagadad-on aron
mobarug sa iyang atubangan
aron pagahukman, nga kita wa-
la molama sa atong mga espada
sa mga dugo sa atong mga kaig-
soonan sukad nga siya mihatag
sa iyang pulong ngari kanato ug
mihimo kanato nga limpyo pi-
naagi niini.

16 Ug karon, akong mga kaig-
soonan, kon ang atong mga ka-
igsoonan nagtinguha sa pag-
laglag kanato, tan-awa, kita
motago sa atong mga espada,

11a Isa. 53:4–6.
13a Pin. 1:5.

14a gk Kalag—Bili sa
mga kalag.

b gk Laraw sa
Katubsanan.
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oo, gani kita molubong kanila
sa ilawom sa yuta, aron maam-
pingan ang kasinaw niini, ingon
nga usa ka pagpamatuod nga
kita wala gayud makagamit
kanila, sa katapusan nga ad-
law; ug kon ang atong mga ka-
igsoonan molaglag kanato, tan-
awa, kita amoadto sa atong Dios
ug maluwas.
17 Ug karon nahinabo nga sa

diha nga ang hari nakahimo og
pagtapos niini nga mga panulti-
hon, ug ang tanan nga mga ka-
tawhan nagkatigum, sila miku-
ha sa ilang mga espada, ug sa
tanan nga mga hinagiban nga
gamiton alang sa pagpaagas sa
dugo sa tawo, ug sila amilu-
bong kanila sa ilawom sa yuta.
18 Ug kini sila mibuhat, kini

ingon sa ilang pagtan-aw nga
usa ka pagpamatuod ngadto sa
Dios, ug usab ngadto sa mga
tawo, nga sila dili agayud moga-
mit og mga hinagiban pag-usab
alang sa pagpaagas sa dugo sa
tawo; ug kini sila mibuhat, nag-
saad ug bnagpakigsaad uban sa
Dios, kay sa magpaagas sa dugo
sa ilang mga kaigsoonan sila
cmotugyan sa ilang kaugalingon
nga mga kinabuhi; ug kay sa
mokuha gikan sa usa ka igsoon
nga lalaki sila mohatag ngadto
kaniya; ug kay sa mogugol sa
ilang mga adlaw diha sa katapu-
lan sila maghago pag-ayo uban
sa ilang mga kamot.
19 Ug sa ingon kita makakita

nga, sa diha nga kini nga mga

Lamanite gidala sa pagtuo ug sa
pagkasayud sa kamatuoran, sila
mga amalig-on, ug gani mag-
antus bisan hangtud sa kamata-
yon kay sa magpakasala; ug sa
ingon kita makakita nga sila mi-
lubong sa ilang mga hinagiban
sa kalinaw, o sila milubong sa
mga hinagiban sa gubat, alang
sa kalinaw.

20 Ug nahinabo nga ang ilang
mga kaigsoonan, ang mga La-
manite, naghimo og mga pag-
pangandam alang sa gubat, ug
misulong ngadto sa yuta sa Ne-
phi alang sa katuyoan sa pag-
laglag sa hari, ug pagbutang og
lain puli kaniya, ug usab sa pag-
laglag sa mga katawhan sa Anti-
Nephi-Lehi gikan sa yuta.

21 Karon sa diha nga ang mga
katawhan nakakita nga sila mi-
padulong na batok kanila sila
migawas aron sa pagsugat ka-
nila, ug amihapa sa ilang mga
kaugalingon sa ilang atubangan
ngadto sa yuta, ug misugod
pagtawag sa ngalan sa Ginoo;
ug sa ingon sila diha niini nga
pagkabutang sa diha nga ang
mga Lamanite misugod sa pag-
asdang nganha kanila, ug misu-
god sa pagpamatay kanila pina-
agi sa espada.

22 Ug sa ingon nga wala ma-
kasugat og bisan unsa nga pag-
sukol, sila nakapatay og usa ka
libo ug lima kanila; ug kita na-
sayud nga sila mga bulahan,
kay sila miadto na aron sa pag-
puyo uban sa ilang Dios.

16a Alma 40:11–15.
17a Hel. 15:9.
18a Alma 53:11.

b gk Pakigsaad.
c gk Sakripisyo.

19a gk Hugot nga

Pagtuo.
21a Alma 27:3.
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23 Karon sa diha nga ang mga
Lamanite nakakita nga ang
ilang mga kaigsoonan dili mo-
layas gikan sa ilang mga espa-
da, ni sila molikay paingon sa
tuo nga bahin o paingon sa wa-
la, apan nga sila mihigda ug
amagpakamatay, ug midayeg sa
Dios bisan diha sa akto sa kama-
tayon ubos sa espada—
24 Karon sa diha nga ang mga

Lamanite nakakita niini sila
anagpugong gikan sa pagpatay
kanila; ug dihay daghan kan-
sang mga kasingkasing bnalooy
alang niadto kinsa ilang mga
kaigsoonan kinsa nangamatay
ubos sa espada, kay sila mihi-
nulsol sa mga butang nga ilang
nabuhat.
25 Ug nahinabo nga sila mila-

bay sa ilang mga hinagiban sa
gubat, ug sila dili na modala ka-
nila pag-usab, kay sila gisakitan
sa mga pagbuno nga ilang na-
buhat; ug sila mipaubos ingon
sa ilang mga kaigsoonan, misa-
lig diha sa mga kalooy niadto
kansang mga bukton gibakyaw
aron sa pagpatay kanila.
26 Ug nahinabo nga ang mga

katawhan sa Dios giubanan nia-
na nga adlaw pinaagi sa labaw
pa nga gidaghanon niadto kinsa
gipamatay; ug kadto kinsa gipa-
matay mga matarung nga mga
katawhan, busa kita walay kata-
rungan sa pagduha-duha apan
unsa nga sila analuwas.

27 Ug walay usa ka dautan nga
tawo nga gipatay taliwala kani-
la; apan dihay labaw pa sa usa
ka libo nga nadala sa kahibalo sa
kamatuoran; sa ingon kita ma-
kaamgo nga ang Ginoo molihok
sa daghan nga mga apaagi alang
sa kaluwasan sa iyang mga ka-
tawhan.

28 Karon ang labing daghan
niadto nga mga Lamanite kin-
sa mipatay sa daghan kaayo
sa ilang mga kaigsoonan mga
Amalekite ug mga Amulonite,
ang labing daghan mao kinsa
mga sumusunod sa akapuno-
ngan sa mga bNehor.

29 Karon, taliwala niadto kinsa
nagpasakop sa mga katawhan
sa Ginoo, awalay usa kinsa mga
Amalekite o mga Amulonite, o
kinsa mga sumusunod sa ka-
punongan sa mga Nehor, apan
sila mga tinuod nga kaliwat ni
Laman ug ni Lemuel.

30 Ug sa ingon kita sa yano
makasabut, nga human ang usa
ka mga katawhan amalamdagan
pinaagi sa Espiritu sa Dios, ug
makaangkon og dako nga bkahi-
balo sa mga butang kabahin sa
pagkamatarung, ug unya cma-
hisalaag ngadto sa pagpakasala
ug paglapas, sila mahimo nga
dlabaw pa nga magahi, ug sa
ingon ang ilang kahimtang ma-
himo nga labaw ka dautan kay
sa wala pa sila masayud niini
nga mga butang.

23a Alma 26:32.
24a Alma 25:1.

b gk Kapuangod.
26a Pin. 14:13.
27a Isa. 55:8–9;

Alma 37:6–7.

28a Alma 21:4.
b Alma 1:15; 2:1, 20.

29a Alma 23:14.
30a Mat. 12:45.

b Heb. 10:26;
Alma 47:36.

c 2 Ne. 31:14;
Alma 9:19.
gk Hingpit nga
Pagbiya.

d 2 Ped. 2:20–21.
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KAPITULO 25

Mga pagpanulong sa Lamanite
mikaylap—Ang binhi sa mga pari
ni Noah nahanaw ingon nga si Abi-
nadi nanagna—Daghan nga mga
Lamanite ang nakabig ug miipon
sa mga katawhan sa Anti-Nephi-
Lehi—Sila mituo kang Kristo ug
naghupot sa balaod ni Moises. Mga
90–77 b.c.

Ug tan-awa, karon nahinabo
nga kadto nga mga Lamanite
labaw pa nga nasuko tungod
kay sila mipatay sa ilang mga
kaigsoonan; busa sila nanum-
pa og panimalos ngadto sa mga
Nephite; ug sila wala na mohi-
mo og pagsulay sa pagpatay sa
mga katawhan sa aAnti-Nephi-
Lehi niana nga panahon.
2 Apan sila midala sa ilang

mga kasundalohan ug miadto
lapas sa mga utlanan sa yuta sa
Zarahemla ug miasdang nganha
sa mga katawhan kinsa tua sa
yuta sa Ammonihah ug amilag-
lag kanila.
3 Ug human niana, sila adu-

nay daghan nga mga panag-
away uban sa mga Nephite, di-
in sila giabug ug gipatay.
4 Ug taliwala sa mga Lamanite

kinsa gipamatay hapit tanan
nga mga abinhi ni Amulon ug
sa iyang mga kaigsoonan, kinsa
mga pari ni Noah, ug sila gipa-
matay pinaagi sa mga kamot sa
mga Nephite;

5 Ug ang nahibilin, nga naka-
layas ngadto sa silangan sa ka-
mingawan, ug nga nakaagaw
sa gahum ug katungod ibabaw
sa mga Lamanite, mihimo nga
daghan sa mga Lamanite ki-
nahanglan amamatay pinaagi sa
kalayo tungod sa ilang pag-
tuo—

6 Kay daghan akanila, human
mag-antus sa dako nga kapil-
dihan ug daghan kaayo nga
mga kasakit, misugod sa pag-
kakutaw diha sa panumduman
sa mga bpulong diin si Aaron
ug ang iyang mga kaigsoonan
misangyaw ngadto kanila did-
to sa ilang yuta; busa sila misu-
god sa dili pagtuo sa mga ctra-
disyon sa ilang mga amahan, ug
sa pagtuo sa Ginoo, ug nga si-
ya mihatag og dako nga gahum
ngadto sa mga Nephite; ug sa
ingon dihay daghan kanila nga
nakabig didto sa kamingawan.

7 Ug nahinabo nga kadto nga
mga magmamando kinsa mga
salin sa mga kaliwatan ni aAmu-
lon misugo nga sila kinahanglan
bpatyon, oo, tanan kadto nga mi-
tuo niini nga mga butang.

8 Karon kini nga pagkamartir
nakahimo og daghan sa ilang
mga kaigsoonan nga kinahang-
lan makutaw ngadto sa kasuko;
ug diha misugod ang panag-
bingkil sa kamingawan; ug ang
mga Lamanite misugod sa apag-
pangita sa mga binhi ni Amulon
ug sa iyang mga kaigsoonan ug

25 1a gk Anti-Nephi-Lehi,
Mga.

2a Alma 8:16; 16:9.
4a Mosiah 23:35.
5a Mosiah 17:15.

6a ie ang mga
Lamanite.

b Alma 21:9.
c Alma 26:24.

7a Alma 21:3; 24:1,

28–30.
b gk Martir,

Pagkamartir.
8a Mosiah 17:18.
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misugod sa pagpamatay kanila;
ug sila milayas ngadto sa sila-
ngan sa kamingawan.
9 Ug tan-awa sila gipangita

niining adlawa sa mga Lama-
nite. Sa ingon ang mga pulong
ni Abinadi napahinabo, diin
siya miingon mahitungod sa
binhi sa mga pari kinsa misu-
go nga siya kinahanglan mag-
antus sa kamatayon pinaagi sa
kalayo.
10 Kay siya miingon ngadto

kanila: Unsa ang inyong abu-
haton ngari kanako mao ang
sumbanan sa mga butang nga
moabut.
11 Ug karon si Abinadi mao

ang unang nag-antus sa akama-
tayon pinaagi sa kalayo tungod
sa iyang pagtuo sa Dios; karon
kini mao ang iyang gipasabut,
nga daghan ang mag-antus sa
kamatayon pinaagi sa kalayo,
sumala nga siya nag-antus.
12 Ug siya miingon ngadto sa

mga pari ni Noah nga ang ilang
mga binhi ang makaingon nga
daghan ang ipapatay, sa mao
nga paagi sama kaniya, ug nga
sila pagakatagon sa bisan diin
nga dapit ug pagapatyon, ingon
sa usa ka karnero nga walay
magbalantay abugon ug pat-
yon pinaagi sa mga ihalas nga
mananap; ug karon tan-awa,
kini nga mga pulong namatud-
an, kay sila giabug sa mga La-
manite, ug sila gipangita, ug
sila gibunalan.

13 Ug nahinabo nga sa diha
nga ang mga Lamanite nakakita
nga sila dili makabuntog sa mga
Nephite sila mibalik pag-usab
sa ilang kaugalingon nga yuta;
ug daghan kanila ang miadto
aron mopuyo sa yuta sa Ishmael
ug sa yuta sa Nephi, ug miipon
sa ilang mga kaugalingon ngad-
to sa mga katawhan sa Dios,
kinsa mao ang mga katawhan
sa aAnti-Nephi-Lehi.

14 Ug sila usab amilubong sa
ilang mga hinagiban sa gubat,
sumala sa gipanag-iya sa ilang
mga kaigsoonan, ug sila misu-
god sa pagkahimo nga mata-
rung nga mga katawhan; ug sila
milakaw diha sa mga pamaagi
sa Ginoo, ug nagbantay sa pag-
hupot sa iyang mga sugo ug sa
iyang mga balaod.

15 Oo, ug sila naghupot sa ba-
laod ni Moises; kay kini angay
nga sila kinahanglan maghupot
sa balaod ni Moises sa pagkaka-
ron, kay kini wala pa matuman
ang tanan. Apan bisan pa sa
abalaod ni Moises, sila naglan-
taw sa pag-anhi ni Kristo, kon
hunahunaon nga ang balaod
ni Moises mao ang usa ka bnag-
hulagway sa iyang pag-anhi,
ug nagtuo nga sila kinahanglan
maghupot niadto nga cmatan-
aw nga mga tulumanon hangtud
sa panahon nga siya kinahang-
lan ipadayag ngadto kanila.

16 Karon wala sila motuo nga
ang akaluwasan miabut pinaagi

10a Mosiah 13:10.
11a Mosiah 17:13.
13a Alma 23:16–17.
14a Alma 24:15; 26:32.

15a Jacob 4:5;
Jarom 1:11.
gk Balaod ni Moises.

b Mosiah 3:14–15;

16:14.
c Mosiah 13:29–32.

16a Mosiah 12:31–37;
13:27–33.
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sa bbalaod ni Moises; apan ang
balaod ni Moises nagpasiugda
aron sa paglig-on sa ilang hugot
nga pagtuo diha kang Kristo; ug
sa ingon sila mipabilin og usa ka
cpaglaum pinaagi sa hugot nga
pagtuo, ngadto sa kaluwasan sa
kahangturan, misalig diha sa
espiritu sa pagpanagna, diin
namulong niadto nga mga bu-
tang nga moabut.
17 Ug karon tan-awa, si Am-

mon, ug si Aaron, ug si Omner,
ug si Himni, ug ang ilang mga
kaigsoonan naglipay sa hilabi-
han, tungod sa kalampusan nga
sila nakaangkon taliwala sa mga
Lamanite, nagtan-aw nga ang
Ginoo mitugyan ngadto kanila
sumala sa ilang mga apag-ampo,
ug nga siya usab nagmatuod sa
iyang pulong ngadto kanila sa
matag higayon.

KAPITULO 26

Si Ammon naghimaya diha sa Gi-
noo—Ang matinud-anon lig-unon
pinaagi sa Ginoo ug gihatagan og
kahibalo—Pinaagi sa hugot nga
pagtuo ang mga tawo nahimo nga
makadala og kaliboan ka mga kalag
ngadto sa paghinulsol—Ang Dios
aduna sa tanan nga gahum ug ma-
katugkad sa tanan nga mga butang.
Mga 90–77 b.c.

Ug karon, kini mao ang mga
pulong ni Ammon ngadto sa
iyang mga kaigsoonan, nga mi-
ingon niini: Akong igsoon nga

mga lalaki ug akong mga kaig-
soonan, tan-awa ako moingon
nganha kaninyo, unsa ka dako
ang katarungan nga kita magli-
pay; kay kita nagdahum ba nga
sa diha nga kita amibiya gikan
sa yuta sa Zarahemla nga ang
Dios motugyan ngari kanato
sa ingon ka dako nga mga pa-
nalangin?

2 Ug karon, ako mangutana,
unsa ka dako nga mga panala-
ngin siya mitugyan ngari kana-
to? Makasulti ba kamo?

3 Tan-awa, ako motubag alang
kaninyo; kay ang atong mga ka-
igsoonan, ang mga Lamanite,
diha sa kangitngit, oo, bisan sa
labi nga mangitngit nga sulad,
apan tan-awa, apila kanila ang
nadala sa pagtan-aw sa kahibu-
longan nga kahayag sa Dios! Ug
kini mao ang panalangin nga
gitugyan ngari kanato, nga kita
nahimo nga mga bhiman diha
sa mga kamot sa Dios aron sa
pagpahinabo niining dako nga
buluhaton.

4 Tan-awa, mga akaliboan ka-
nila naglipay, ug nadala ngadto
sa panon sa Dios.

5 Tan-awa, ang aumahan hinog
na, ug bulahan kamo, kay kamo
miduso sa bgalab, ug miani uban
sa inyong kusog, oo, sa tibuok
adlaw kamo naghago; ug tan-
awa ang gidaghanon sa inyong
mga cbugkos! Ug sila pagapun-
dukon ngadto sa kamalig, nga
sila dili mausik.

6 Oo, sila dili mangapukan pi-

16b 2 Ne. 11:4.
c 1 Tes. 5:8–9.

17a Alma 17:9.
26 1a Mosiah 28:9;

Alma 17:6–11.
3a Alma 23:8–13.

b 2 Cor. 4:5;
Mosiah 23:10.

4a Alma 23:5.
5a Juan 4:35–37; D&P 4:4.

b Joel 3:13.
c D&P 33:7–11; 75:2, 5.
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naagi sa unos sa katapusan nga
adlaw; oo, ni sila maukay pina-
agi sa mga alimpulos; apan kon
ang aunos moabut sila paga-
pundukon sa ilang dapit, nga
ang unos dili makadulot ngadto
kanila; oo, ni sila pagaabugon
uban sa mapintas nga mga ha-
ngin bisan diin ang kaaway mo-
dala kanila.
7 Apan tan-awa, sila anaa sa

mga kamot sa Ginoo sa apag-
ani, ug sila iya; ug siya bmoban-
haw kanila sa katapusan nga
adlaw.
8 Bulahan ang ngalan sa atong

Dios; amag-awit kita sa pagda-
yeg kaniya, oo, bmagpasalamat
kita sa iyang balaan nga nga-
lan, kay siya nagbuhat sa pag-
kamatarung sa kahangturan.
9 Kay kon kita wala pa mobi-

ya gikan sa yuta sa Zarahemla,
kining atong mga minahal nga
hinigugma nga mga kaigsoo-
nan, kinsa nagmahal uyamot
kanato, gisakit pa unta uban sa
apagdumot batok kanato, oo, ug
sila unta usab wala makaila sa
Dios.
10 Ug nahinabo nga sa diha

nga si Ammon nakasulti niini
nga mga pulong, ang iyang ig-
soon nga lalaki nga si Aaron
mibadlong kaniya, miingon:
Ammon, ako nahadlok nga ang
imong hingpit nga kalipay mo-
dala kanimo ngadto sa pag-
panghambog.

11 Apan si Ammon miingon
ngadto kaniya: Ako wala amang-
hambog sa akong kaugalingon
nga kusog, ni sa akong kaugali-
ngon nga kaalam; apan tan-awa,
ang akong hingpit nga kalipay
napuno, oo, ang akong kasing-
kasing tugob sa bhingpit nga ka-
lipay, ug ako maglipay diha sa
akong Dios.

12 Oo, ako nasayud nga ako
walay bili; ingon sa akong ku-
sog ako mahuyang; busa ako di-
li manghambog sa akong kauga-
lingon, apan ako amanghambog
sa akong Dios, kay diha sa iyang
bkusog ako makahimo sa tanan
nga mga butang; oo, tan-awa,
daghan nga mga kahibulongan
nga milagro ang atong nabuhat
niini nga yuta, diin kita moda-
yeg sa iyang ngalan sa kahang-
turan.

13 Tan-awa, pila ka libo sa
atong mga kaigsoonan nga siya
mibuhi gikan sa mga kasakit
sa aimpyerno; ug sila gidala sa
bpag-awit sa matubsanon nga
gugma, ug kini tungod sa ga-
hum sa iyang pulong nga ania
kanato, busa kita wala bay dako
nga katarungan sa paglipay?

14 Oo, kita adunay kataru-
ngan sa pagdayeg kaniya sa
kahangturan, kay siya mao ang
Labing Halangdon nga Dios,
ug mibuhi sa atong mga kaig-
soonan gikan sa mga akadena
sa impyerno.

6a Hel. 5:12;
3 Ne. 14:24–27.

7a gk Ani.
b Mosiah 23:22;

Alma 36:28.
8a D&P 25:12.

b gk Mapasalamaton,

Pagpasalamat,
Pasalamat.

9a Mosiah 28:1–2.
11a 2 Cor. 7:14.

b D&P 18:14–16.
gk Hingpit nga
Kalipay.

12a Jer. 9:24; Alma 29:9.
b Sal. 18:32–40;

Filip. 4:13;
1 Ne. 17:3.

13a gk Impyerno.
b Alma 5:26.

14a Alma 12:11.
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15 Oo, sila giliyokan uban sa
walay katapusan nga kangit-
ngit ug kalaglagan; apan tan-
awa, siya midala kanila ngadto
sa iyang walay katapusan nga
akahayag, oo, ngadto sa walay
katapusan nga kaluwasan; ug
sila giliyokan uban sa iyang dili
hitupngan nga gasa sa paghi-
gugma; oo, ug kita nahimo nga
mga himan diha sa iyang mga
kamot sa pagbuhat niining ma-
hinungdanon ug kahibulongan
nga buhat.
16 Busa, amaghimaya kita, oo,

bmaghimaya kita sa Ginoo; oo,
kita maglipay, kay ang atong
kalipay puno; oo, kita magda-
yeg sa atong Dios sa kahang-
turan. Tan-awa, kinsa ang ma-
kahimaya pag-ayo diha sa Gi-
noo? Oo, kinsa ang makasulti
pag-ayo diha sa iyang dako nga
gahum, ug sa iyang ckalooy,
ug sa iyang pagkamainantuson
ngadto sa mga katawhan? Tan-
awa, ako moingon nganha ka-
ninyo, ako dili makasulti sa ki-
nagamyan nga bahin sa akong
gibati.
17 Kinsa kaha ang magdahum

nga ang atong Dios magmalo-
loy-on kaayo ingon sa pagsak-
mit kanato gikan sa atong maka-
hahadlok, makasasala, ug ma-
hugaw nga kahimtang?
18 Tan-awa, kita nanglakaw

bisan diha sa kasuko, uban ang

gamhanan nga mga pagpang-
hulga sa apaglaglag sa iyang
simbahan.

19 O unya, ngano nga wala
siya motugyan kanato ngadto
sa makahahadlok nga kalagla-
gan, oo, ngano nga wala siya
motugot sa espada sa iyang ka-
angayan nga ipahamtang ka-
nato, ug mosilot kanato ngadto
sa mahangturon nga pagkawa-
lay paglaum?

20 O, akong kalag, hapit na sa
ingon niini, mahanaw sa paghu-
nahuna. Tan-awa, siya wala mo-
gamit sa iyang kaangayan ngari
kanato, apan diha sa iyang dako
nga kalooy midala kanato gikan
niana nga walay katapusan nga
abung-aw sa kamatayon ug pag-
kauyamot, ngadto sa kaluwasan
sa atong mga kalag.

21 Ug karon tan-awa, akong
mga kaigsoonan, unsa nga aki-
naiyanhon nga tawo ang nasa-
yud niini nga mga butang?
Ako moingon nganha kaninyo,
walay usa nga bnasayud niini
nga mga butang, gawas niadto
nga mahinulsulon.

22 Oo, siya nga anaghinulsol
ug naggamit sa bhugot nga pag-
tuo, ug nagpasiugda og mga
maayo nga buhat, ug nag-am-
po kanunay sa walay paghu-
nong — ngadto sa ingon kini
ihatag aron masayud sa mga
cmisteryo sa Dios; oo, ngadto

15a gk Kahayag,
Kahayag ni Kristo.

16a Roma 15:17;
1 Cor. 1:31.

b 2 Cor. 10:15–18;
D&P 76:61.

c Sal. 36:5–6.

18a Mosiah 27:8–10.
20a 2 Ne. 1:13;

Hel. 3:29–30.
21a gk Kinaiyanhon

nga Tawo.
b 1 Cor. 2:9–16;

Jacob 4:8.

22a Alma 36:4–5.
gk Hinulsol,
Paghinulsol.

b gk Hugot nga
Pagtuo.

c gk Misteryo sa
Dios, Mga.
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sa ingon kini ihatag aron pag-
padayag sa mga butang nga
wala pa gayud ikapadayag; oo,
ug kini ihatag ngadto sa ingon
aron pagdala sa mga kaliboan
ka mga kalag ngadto sa paghi-
nulsol, ingon nga kini gikahatag
ngari kanato aron sa pagdala ni-
ini nga atong mga kaigsoonan
ngadto sa paghinulsol.
23 Karon kamo nahinumdom

ba, akong mga kaigsoonan, nga
kita miingon ngadto sa atong
mga kaigsoonan didto sa yuta sa
Zarahemla, kita motungas sa
yuta sa Nephi, aron sa pagsang-
yaw ngadto sa atong mga kaig-
soonan, ang mga Lamanite, ug
sila nangatawa kanato aron pag-
bugal-bugal?
24 Kay sila miingon ngari

kanato: Kamo nagdahum ba
nga kamo makadala sa mga La-
manite ngadto sa kasayuran sa
kamatuoran? Kamo nagdahum
ba nga kamo makapakita sa
mga Lamanite sa kasaypanan
sa mga atradisyon sa ilang mga
amahan, ingon nga btikig og liog
nga mga katawhan sama kani-
la; kansang mga kasingkasing
nahimuot sa pagpaagas og du-
go; kansang mga adlaw giga-
hin sa labing bug-at nga kadau-
tan; kansang mga paagi mao
ang mga paagi sa malapason
gikan sa sinugdanan? Karon
akong mga kaigsoonan, kamo
nahinumdom nga kini mao ang
ilang pinulongan.
25 Ug dugang pa sila miingon:

Gamiton nato ang hinagiban

batok kanila, nga kita molaglag
kanila ug sa ilang kadautan gi-
kan sa yuta, basin pa unya sila
mobuntog kanato ug molaglag
kanato.

26 Apan tan-awa, akong hini-
gugma nga mga kaigsoonan, ki-
ta mianhi sa kamingawan dili
uban ang katuyoan sa paglag-
lag sa atong mga kaigsoonan,
apan uban ang katuyoan nga ti-
ngali kita unta makaluwas sa pi-
pila sa ilang mga kalag.

27 Karon sa diha nga ang atong
mga kasingkasing nasubo, kita
hapit na unta mobalik, tan-awa,
ang Ginoo amihupay kanato, ug
miingon: Lakaw taliwala sa in-
yong mga kaigsoonan, ang mga
Lamanite, ug antusa uban sa
bpailub ang inyong mga ckasa-
kit, ug Ako mohatag nganha ka-
ninyo sa kalampusan.

28 Ug karon tan-awa, kita mia-
but, ug nakigsagol taliwala ka-
nila; ug kita nagmapailubon sa
atong mga pag-antus, ug kita
nag-antus sa matag pagkulang;
oo, kita mipanaw gikan sa usa
ka balay ngadto sa lain nga ba-
lay, nagsalig diha sa mga kalo-
oy sa kalibutan — dili diha sa
mga kalooy sa kalibutan lamang
apan ngadto sa mga kalooy sa
Dios.

29 Ug kita misulod sa ilang
mga balay ug mitudlo kanila, ug
kita mitudlo kanila diha sa ilang
mga kadalanan; oo, ug kita mi-
tudlo kanila diha sa ilang mga
bungtod; ug kita usab misulod
sa ilang mga templo ug sa ilang

24a Mosiah 10:11–17.
b Mosiah 13:29.

27a Alma 17:9–11.
b gk Pailub.

c Alma 20:29–30.
gk Kalisdanan.
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mga sinagoga ug mitudlo kani-
la; ug kita gisalikway, ug gibiay-
biay, ug gilud-an, ug gisagpa;
ug kita gibato, ug gidakop ug
gigapos uban sa malig-on nga
mga pisi, ug gibalhug ngadto
sa bilanggoan; ug pinaagi sa ga-
hum ug kaalam sa Dios kita na-
luwas pag-usab.
30 Ug kita nag-antus sa tanan

nga matang sa mga kasakit, ug
tanan niini, nga tingali kita un-
ta mahimo nga paagi sa paglu-
was sa pipila ka mga kalag; ug
kita nagdahum nga ang atong
ahingpit nga kalipay mahimo
nga mahingpit kon tingali kita
mahimo nga paagi sa paglu-
was sa pipila.
31 Karon tan-awa, kita maka-

tan-aw ug makakita sa mga bu-
nga sa atong mga kahago; ug
sila diyutay ba? Ako moingon
nganha kaninyo, Dili, sila adag-
han; oo, ug kita makasaksi sa
ilang pagkatiunay, tungod sa
ilang gugma ngadto sa ilang
mga kaigsoonan ug usab ngari
kanato.
32 Kay tan-awa, sila buot pa

nga amagpakamatay kay sa mo-
hunos sa kinabuhi sa ilang kaa-
way; ug sila bmilubong sa ilang
mga hinagiban sa gubat ilawom
sa yuta, tungod sa ilang paghi-
gugma ngadto sa ilang mga ka-
igsoonan.
33 Ug karon tan-awa ako moi-

ngon nganha kaninyo, aduna pa
bay labaw ka dako nga gugma
sa tibuok kayutaan? Tan-awa,
ako moingon nganha kaninyo,

Wala, wala pa, bisan taliwala
sa mga Nephite.

34 Kay tan-awa, sila mogamit
sa ilang hinagiban batok sa ilang
mga kaigsoonan; sila dili motu-
got sa ilang mga kaugalingon
nga patyon. Apan tan-awa pila
niini ang mitugyan sa ilang mga
kinabuhi; ug kita nasayud nga
sila miadto na sa ilang Dios, tu-
ngod sa ilang gugma ug sa ilang
pagdumot sa sala.

35 Karon kita wala bay kata-
rungan nga maglipay? Oo, ako
moingon nganha kaninyo, wa-
la pay mga tawo nga adunay
dako kaayo nga katarungan sa
paglipay sama kanato, sukad sa
sinugdanan sa kalibutan; oo, ug
ang akong hingpit nga kalipay
nadala, gani ngadto sa pagpang-
hambog diha sa akong Dios; kay
siya aduna sa tanan nga aga-
hum, tanan nga kaalam, ug ta-
nan nga salabutan; siya bnaka-
tugkad sa tanan nga mga bu-
tang, ug siya usa ka cmaloloy-on
nga Binuhat, gani ngadto sa ka-
luwasan, ngadto kinsa mohi-
nulsol ug motuo diha sa iyang
ngalan.

36 Karon kon kini pagpang-
hambog, bisan pa niana ako
manghambog; kay kini mao ang
akong kinabuhi ug ang akong
kahayag, ang akong hingpit nga
kalipay ug ang akong kaluwa-
san, ug ang akong katubsanan
gikan sa walay katapusan nga
pagkaalaot. Oo, bulahan ang
ngalan sa akong Dios, kinsa
mahunahunaon niini nga mga

30a D&P 18:15–16.
31a Alma 23:8–13.
32a Alma 24:20–24.

b Alma 24:15.
35a gk Gahum.

b D&P 88:41.

c gk Kalooy,
Maloloy-on.
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katawhan, kinsa usa ka asanga
sa kahoy sa Israel, ug nawala
gikan sa iyang lawas diha sa
usa ka katingalahan nga yuta;
oo, ako moingon, bulahan ang
ngalan sa akong Dios, kinsa ma-
hunahunaon kanato, mga blata-
gaw sa usa ka katingalahan
nga yuta.
37 Karon akong mga kaigsoo-

nan, atong makita nga ang Dios
mahunahunaon sa matag aka-
tawhan, bisan asa nga yuta nga
sila anaa; oo, siya nag-ihap sa
iyang mga katawhan, ug ang
iyang kasingkasing sa kalooy
anaa sa tibuok yuta. Karon kini
mao ang akong hingpit nga ka-
lipay, ug ang akong dako nga
pagpasalamat; oo, ug ako mo-
hatag og mga pasalamat ngad-
to sa akong Dios sa kahangtu-
ran. Amen.

KAPITULO 27

Ang Ginoo misugo kang Ammon
sa pagpangulo sa mga katawhan
sa Anti-Nephi-Lehi ngadto sa kahil-
wasan—Diha sa pagkakita kang
Alma, ang hingpit nga kalipay ni
Ammon nakahurot sa iyang kusog
—Mga Nephite mihatag sa mga
Anti-Nephi-Lehi sa yuta sa Jershon
—Sila gitawag og mga katawhan
ni Ammon. Mga 90–77 b.c.

Karon nahinabo nga sa diha
nga kadtong mga Lamanite kin-
sa nakig-away batok sa mga Ne-
phite nakakita, human sa ilang

daghan nga mga panglimba-
sug sa paglaglag kanila, nga
kini kawang lamang ang pag-
tinguha sa ilang kalaglagan, si-
la mibalik pag-usab ngadto sa
yuta sa Nephi.

2 Ug nahinabo nga ang mga
Amalekite, tungod sa ilang ka-
pildihan, nangasuko pag-ayo.
Ug sa diha nga sila nakakita
nga sila dili makaangkon og
panimalos gikan sa mga Ne-
phite, sila misugod sa pagku-
taw sa mga katawhan sa pag-
kasuko batok sa ilang mga aka-
igsoonan, ang mga katawhan
sa bAnti-Nephi-Lehi; busa sila
misugod pag-usab sa paglag-
lag kanila.

3 Karon kini nga mga kataw-
han apag-usab midumili pag-
gamit sa ilang hinagiban, ug
sila mitugot sa ilang mga kau-
galingon aron patyon sumala
sa mga tinguha sa ilang mga
kaaway.

4 Karon sa diha nga si Ammon
ug ang iyang mga kaigsoonan
nakakita niini nga buhat sa ka-
laglagan taliwala niadto kinsa
sila nagmahal uyamot, ug tali-
wala niadto kinsa nagmahal
uyamut kanila—kay sila giisip
nga ingon og mga anghel nga
gipadala gikan sa Dios aron pag-
luwas kanila gikan sa walay
katapusan nga kalaglagan —
busa, sa diha nga si Ammon ug
ang iyang mga kaigsoonan na-
kakita niining dako nga buhat
sa kalaglagan, sila natandog

36a Gen. 49:22–26;
Jacob 2:25; 5:25.

b Jacob 7:26.
37a Buh. 10:34–35;

2 Ne. 26:33.
27 2a Alma 43:11.

b Alma 25:1.
gk Anti-Nephi-Lehi,

Mga.
3a Alma 24:21–26.
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uban sa kalooy, ug sila amii-
ngon ngadto sa hari:
5 Kita mopundok niini nga

mga katawhan sa Ginoo, ug kita
modulhog ngadto sa yuta sa Za-
rahemla ngadto sa atong mga
kaigsoonan ang mga Nephite,
ug molayas gikan sa mga kamot
sa atong mga kaaway, aron kita
dili malaglag.
6 Apan ang hari miingon ngad-

to kanila: Tan-awa, ang mga
Nephite molaglag kanamo, tu-
ngod sa daghan nga mga pag-
buno ug mga kasal-anan nga
kami mibuhat batok kanila.
7 Ug si Ammon miingon: Ako

molakaw ug mangutana sa
Ginoo, ug kon siya moingon
ngari kanato, dulhog ngadto sa
atong mga kaigsoonan, ikaw
moadto ba?
8 Ug ang hari miingon ngadto

kaniya: Oo, kon ang Ginoo mo-
ingon ngari kanato lakaw, ka-
mi modulhog ngadto sa atong
mga kaigsoonan, ug kami mag-
paulipon kanila hangtud nga
kami makaalim ngadto kanila sa
daghan nga mga pagbuno ug
mga sala nga among nabuhat
batok kanila.
9 Apan si Ammon miingon

ngadto kaniya: Kini supak sa ba-
laod sa among mga kaigsoonan,
diin gitukod sa akong amahan,
nga adunay mga aulipon tali-
wala kanila; busa kita manaog
ug mosalig diha sa mga kalooy
sa atong mga kaigsoonan.
10 Apan ang hari miingon

ngadto kaniya: Pangutana sa
Ginoo, ug kon siya moingon

ngari kanato lakaw, kita manla-
kaw; kay kon dili kita mamatay
sa yuta.

11 Ug nahinabo nga si Am-
mon milakaw ug nangutana sa
Ginoo, ug ang Ginoo miingon
ngadto kaniya:

12 Kuhaa kini nga mga kataw-
han gikan niini nga yuta, aron
sila dili mamatay; kay si Satanas
adunay dako nga gahum sa mga
kasingkasing sa mga Amalekite,
kinsa nagkutaw sa mga Lama-
nite sa kasuko batok sa ilang
mga kaigsoonan aron sa pagpa-
tay kanila; busa biya kamo gi-
kan niini nga yuta; ug bulahan
kini nga mga katawhan niini
nga kaliwatan, kay Ako mopa-
nalipod kanila.

13 Ug karon nahinabo nga si
Ammon milakaw ug misulti sa
hari sa tanan nga mga pulong
nga ang Ginoo misulti ngadto
kaniya.

14 Ug sila mipundok sa tanan
nila nga mga katawhan, oo,
ang tanan nga mga katawhan
sa Ginoo, ug mipundok sa tanan
nila nga mga panon ug mga ka-
hayopan, ug mibiya gikan sa
yuta, ug miabut ngadto sa kami-
ngawan nga nagbahin sa yuta
sa Nephi gikan sa yuta sa Zara-
hemla, ug miabut duol sa mga
utlanan sa yuta.

15 Ug nahinabo nga si Am-
mon miingon ngadto kanila:
Tan-awa, ako ug ang akong mga
kaigsoonan moadto sa yuta sa
Zarahemla, ug kamo magpabi-
lin dinhi hangtud kami moba-
lik; ug kami mosulay sa mga ka-

4a Alma 24:5. 9a Mosiah 2:13; 29:32, 38, 40.
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singkasing sa among mga kaig-
soonan, kon sila buot nga kamo
moadto sa ilang yuta.
16 Ug nahinabo nga samtang

si Ammon nagpaingon ngadto
sa yuta, nga siya ug ang iyang
mga kaigsoonan nakasugat ni
Alma, didto sa adapit nga gika-
pamulong; ug tan-awa, kini usa
ka malipayon nga panagkita.
17 Karon ang ahingpit nga

kalipay ni Ammon hilabihan
ka dako nga siya napuno; oo,
siya gilamoy diha sa hingpit
nga kalipay sa iyang Dios, gani
ngadto sa bpagkahurot sa iyang
kusog; ug siya natumba cpag-
usab ngadto sa yuta.
18 Karon dili ba kini hilabihan

nga hingpit nga kalipay? Tan-
awa, kini ang hingpit nga kali-
pay nga walay lain nga maka-
dawat gawas sa matinud-anon
nga maghinulsol ug mapainub-
sanon nga nagpangita sa kali-
pay.
19 Karon ang hingpit nga kali-

pay ni Alma diha sa panagkita
sa iyang mga kaigsoonan tinuod
gayud nga dako, ug usab ang
hingpit nga kalipay ni Aaron,
ni Omner, ug ni Himni; apan
tan-awa ang ilang hingpit nga
kalipay dili ingon nga molabaw
sa ilang kusog.
20 Ug karon nahinabo nga si

Alma midala sa iyang mga ka-
igsoonan balik ngadto sa yuta
sa Zarahemla; gani ngadto sa
iyang kaugalingon nga balay.
Ug sila milakaw ug misulti
ngadto sa alabaw nga maghuhu-

kom sa tanan nga mga butang
nga nahitabo kanila didto sa yu-
ta sa Nephi, taliwala sa ilang
mga kaigsoonan, ang mga La-
manite.

21 Ug nahinabo nga ang labaw
nga maghuhukom mipadala og
usa ka pahibalo sa tanan nga yu-
ta, nagtinguha sa tingog sa mga
katawhan mahitungod sa pag-
dawat sa ilang mga kaigsoonan,
kinsa mao ang mga katawhan sa
Anti-Nephi-Lehi.

22 Ug nahinabo nga ang tingog
sa mga katawhan miabut, nga
nag-ingon: Tan-awa, kita moha-
tag sa yuta sa Jershon, diin anaa
sa silangan nga daplin sa da-
gat, nga nagsumpay sa yuta sa
Bountiful, nga anaa sa habaga-
tan nga dapit sa Bountiful; ug
kini nga yuta nga Jershon mao
ang yuta diin kita mohatag
ngadto sa atong mga kaigsoo-
nan alang sa usa ka kabilin.

23 Ug tan-awa, kita mobutang
sa atong mga kasundalohan ta-
liwala sa yuta sa Jershon ug sa
yuta sa Nephi, aron kita maka-
panalipod sa atong mga kaig-
soonan sa yuta sa Jershon; ug
kini kita mobuhat alang sa
atong mga kaigsoonan, tungod
sa ilang kahadlok nga mogamit
sa mga hinagiban batok sa ilang
mga kaigsoonan basin pa unya
sila makabuhat og sala; ug kini
nga ilang dako nga kahadlok
miabut tungod sa ilang mahap-
dos nga paghinulsol nga sila
aduna, tungod sa ilang daghan
nga mga pagbuno ug sa ilang

16a Alma 17:1–4.
17a gk Hingpit nga

Kalipay.
b 1 Ne. 1:7.

c Alma 19:14.
20a Alma 4:16–18.
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makahahadlok nga pagkadau-
tan.
24 Ug karon tan-awa, kini ki-

ta mobuhat ngadto sa atong
mga kaigsoonan, aron sila ma-
kapanunod sa yuta sa Jershon;
ug kita mobantay kanila gikan
sa ilang mga kaaway uban sa
atong mga kasundalohan, sa ka-
sabutan nga sila mohatag kana-
to og bahin sa ilang kabtangan
aron sa pagtabang kanato nga
kita makaamuma sa atong mga
kasundalohan.
25 Karon, nahinabo nga sa di-

ha nga si Ammon nakadungog
niini, siya mibalik ngadto sa
mga katawhan sa Anti-Nephi-
Lehi, ug usab si Alma miuban
kaniya, ngadto sa kamingawan,
diin sila mitukod sa ilang mga
tolda, ug mipahibalo ngadto ka-
nila sa tanan niini nga mga bu-
tang. Ug si Alma usab misaysay
ngadto kanila sa iyang apagka-
kabig, uban kang Ammon ug
ni Aaron, ug sa iyang mga ka-
igsoonan.
26 Ug nahinabo nga kini na-

kahimo og dako nga hingpit
nga kalipay taliwala kanila. Ug
sila midulhog ngadto sa yuta
sa Jershon, ug nanag-iya sa yu-
ta sa Jershon; ug sila gitawag sa
mga Nephite nga mga kataw-
han ni Ammon; busa sila nail-
han pinaagi niana nga ngalan
sukad niana.
27 Ug sila diha taliwala sa

mga katawhan ni Nephi, ug
usab giihap taliwala sa mga ka-
tawhan sa simbahan sa Dios.
Ug sila usab nailhan tungod

sa ilang kasibut ngadto sa Dios,
ug usab ngadto sa mga tawo;
kay sila hingpit nga amatinuo-
ron ug matarung sa tanan nga
mga butang; ug sila bmalig-on
sa hugot nga pagtuo diha kang
Kristo, gani hangtud sa kata-
pusan.

28 Ug sila mitan-aw nganha sa
pagpaagas sa dugo sa ilang mga
kaigsoonan uban ang dakong
kasilag; ug sila dili gayud ma-
dani sa paggamit sa ilang mga
hinagiban batok sa ilang mga
kaigsoonan; ug sila dili gayud
motan-aw sa kamatayon uban
sa bisan gamay nga matang sa
kahadlok, tungod sa ilang pag-
laum ug mga pagtan-aw kang
Kristo ug sa pagkabanhaw; bu-
sa, ang kamatayon nabuntog
ngadto kanila pinaagi sa kada-
ugan ni Kristo ibabaw niini.

29 Busa, sila makaantus sa
akamatayon bisan sa labing ma-
sakit ug malisud nga paagi nga
ikapahamtang sa ilang mga ka-
igsoonan, sa dili pa sila moga-
mit og espada o sundang aron
sa pagtigbas kanila.

30 Ug sa ingon sila mga ma-
dasigon ug mahigugmaon nga
mga katawhan, usa ka pinalabi
nga mga katawhan sa Ginoo.

KAPITULO 28

Ang mga Lamanite nabuntog sa
usa ka makalilisang nga panag-
away — Mga napulo ka kaliboan
ang nangamatay—Mga dautan gi-
tugyan ngadto sa usa ka kahimtang
sa walay katapusan nga pagkaalaot;

25a Mosiah 27:10–24.
27a gk Matinuoron,

Pagkamatinuoron.
b Alma 23:6.

29a Alma 24:20–23.
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mga matarung makaangkon og wa-
lay katapusan nga kalipay. Mga
77–76 b.c.

Ug karon nahinabo nga human
ang mga katawhan ni Ammon
mahiluna sa yuta sa Jershon,
ug usa ka simbahan usab gitu-
kod sa yuta sa aJershon, ug ang
mga kasundalohan sa mga Ne-
phite gilibut sa yuta sa Jershon,
oo, sa tanan nga mga utlanan
libut sa yuta sa Zarahemla; tan-
awa ang mga kasundalohan sa
mga Lamanite misunod sa ilang
mga kaigsoonan ngadto sa ka-
mingawan.
2 Ug sa ingon dihay usa ka

makalilisang nga panag-away;
oo, bisan ingon sa usa nga wala
pa mahibaloi taliwala sa tanan
nga mga katawhan diha sa yu-
ta gikan sa panahon nga si Lehi
mibiya sa Jerusalem; oo, ug na-
pulo ka kaliboan sa mga Lama-
nite ang gipamatay ug nagkati-
bulaag sa layo nga dapit.
3 Oo, ug usab dihay usa ka ma-

kalilisang nga kamatay taliwa-
la sa mga katawhan ni Nephi;
bisan pa niana, ang mga Lama-
nite agiabug ug nagkatibulaag,
ug ang mga katawhan ni Nephi
mibalik pag-usab ngadto sa
ilang yuta.
4 Ug karon kini mao ang pa-

nahon nga dihay dako nga pag-
bangutan ug kagul-anan nga na-
dungog sa tibuok yuta, taliwala
sa tanan nga mga katawhan sa
Nephi—
5 Oo, ang bakho sa mga biyuda

nga nagbangutan alang sa ilang
mga bana, ug usab sa mga ama-
han nga nagbangutan alang sa
ilang anak nga mga lalaki, ug
ang anak nga babaye alang sa
igsoon nga lalaki, oo, ang igso-
on nga lalaki alang sa amahan;
ug sa ingon ang bakho sa nagba-
ngutan nadungog taliwala kani-
lang tanan, nagbangutan alang
sa ilang mga kaliwatan nga
gipamatay.

6 Ug karon sa pagkatinuod kini
usa ka masulub-on nga adlaw;
oo, usa ka panahon nga mahi-
nuklugon, ug usa ka panahon
sa daghan nga apagpuasa ug
pag-ampo.

7 Ug sa ingon natapos ang
ikanapulo ug lima nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom ibabaw sa mga katawhan
ni Nephi;

8 Ug kini mao ang asoy ni Am-
mon ug sa iyang mga kaigsoo-
nan, ang ilang mga pagpanaw
sa yuta sa Nephi, ang ilang mga
pag-antus diha sa yuta, ang
ilang mga kasubo, ug ang ilang
mga kasakit, ug ang ilang adili
matukib nga hingpit nga kali-
pay, ug ang pagdawat og kahil-
wasan sa mga kaigsoonan diha
sa yuta sa Jershon. Ug karon hi-
naut nga ang Ginoo, ang Manu-
nubos sa tanan nga mga tawo,
mopanalangin sa ilang mga ka-
lag sa kahangturan.

9 Ug kini mao ang asoy sa
mga gubat ug mga panagbing-
kil taliwala sa mga Nephite, ug
usab ang mga gubat tali sa mga

28 1a Alma 27:22;
30:1, 19.

3a Alma 30:1.
6a Alma 30:2.

8a Alma 27:16–19.
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Nephite ug sa mga Lamanite;
ug ang ikanapulo ug lima nga
tuig sa pagmando sa mga mag-
huhukom natapos.
10 Ug gikan sa unang tuig

hangtud sa ikanapulo ug lima
nakapahinabo sa pagkalaglag sa
daghan nga mga kaliboan nga
mga kinabuhi; oo, kini nakapa-
hinabo sa usa ka makahahadlok
nga talan-awon sa pagpaagas
sa dugo.
11 Ug ang mga lawas sa dag-

han nga mga kaliboan gilubong
sa yuta, samtang ang mga lawas
sa daghan nga mga kaliboan
anadunot nga nagtipun-og diha
sa ibabaw sa yuta; oo, ug dag-
han nga mga kaliboan ang bnag-
bangutan alang sa pagkawala
sa ilang mga kaliwatan, tungod
kay sila adunay katarungan nga
mahadlok, sumala sa mga saad
sa Ginoo, nga sila itugyan ngad-
to sa usa ka kahimtang sa walay
katapusan nga pagkaalaot.
12 Samtang daghan sa mga ka-

liboan sa uban nga sa tinuod
nagbangutan tungod sa pagka-
matay sa ilang mga kaliwatan,
apan sila nalipay ug naghimaya
sa paglaum, ug gani nasayud,
sumala sa mga asaad sa Ginoo,
nga sila pagabanhawon aron
mopuyo diha sa tuo nga kamot
sa Dios, sa usa ka kahimtang sa
walay katapusan nga kalipay.
13 Ug sa ingon kita nakasa-

but unsa ka dako ang pagkadili
amanagsama sa tawo tungod sa
sala ug kalapasan, ug ang ga-

hum sa yawa, nga moabut pi-
naagi sa maliputon nga mga bla-
raw nga siya gimugna aron sa
paglaang sa mga kasingkasing
sa mga tawo.

14 Ug sa ingon kita nakasabut
sa madasigon nga tawag sa ka-
kugi sa mga tawo nga maghago
sa mga aubasan sa Ginoo; ug
sa ingon kita nakasabut sa da-
ko nga katarungan sa kasubo,
ug usab sa paglipay—kasubo
tungod sa kamatayon ug ka-
laglagan taliwala sa mga tawo,
ug hingpit nga kalipay tungod
sa bkahayag ni Kristo ngadto sa
kinabuhi.

KAPITULO 29

Si Alma nagtinguha sa pagsang-
yaw og paghinulsol uban sa ingon
og anghel nga kasibut—Ang Ginoo
mihatag og mga magtutudlo alang
sa tanan nga mga kanasuran—Si
Alma naghimaya diha sa mga bu-
hat sa Ginoo ug sa kalampusan ni
Ammon ug sa iyang mga kaigsoo-
nan. Mga 76 b.c.

O nga ako unta usa ka anghel,
ug makaangkon sa pangandoy
sa akong kasingkasing, nga
ako makalakaw ug makasulti
uban sa trumpeta sa Dios, uban
sa tingog nga makapakurog
sa yuta, ug mosinggit og pag-
hinulsol ngadto sa matag ka-
tawhan!

2 Oo, ako mopadayag ngadto
sa matag kalag, ingon sa tingog

11a Alma 16:11.
b Alma 48:23;

D&P 42:45–46.

12a Alma 11:41.
13a 1 Ne. 17:35.

b 2 Ne. 9:28.

14a gk Ubasan sa Ginoo.
b gk Kahayag,

Kahayag ni Kristo.
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sa dugdog, sa paghinulsol ug
sa laraw sa katubsanan, nga si-
la kinahanglan maghinulsol ug
amoduol ngadto sa atong Dios,
nga aron unta wala nay dugang
pa nga kasubo diha sa ibabaw sa
tibuok yuta.
3 Apan tan-awa, ako usa ka ta-

wo, ug nakasala diha sa akong
pangandoy; kay ako unta angay
nga matagbaw sa mga butang
diin ang Ginoo naghatag ngari
kanako.
4 Ako dili unta angay nga ma-

hasol sa akong mga tinguha, sa
malig-on nga balaod sa usa ka
makiangayon nga Dios, kay
ako nasayud nga siya mohatag
ngadto sa mga tawo sumala sa
ilang agitinguha, kon kini ngad-
to ba sa kamatayon o ngadto ba
sa kinabuhi; oo, ako nasayud
nga siya mohatag ngadto sa
mga tawo, oo, momando ngadto
kanila sa mga mando nga dili
mausab, sumala sa ilang mga
bkabubut-on, kon sila ngadto
ba sa kaluwasan o ngadto ba sa
kalaglagan.
5 Oo, ug ako nasayud nga ang

maayo og dautan masinati sa
tanan nga mga tawo; siya nga
wala masayud sa maayo gikan
sa dautan walay sala; apan siya
nga anasayud sa maayo ug sa
dautan, ngadto kaniya gihatag
sumala sa iyang mga tinguha,
kon siya ba magtinguha og maa-
yo o dautan, kinabuhi o kamata-
yon, hingpit nga kalipay o pag-
basol sa btanlag.

6 Karon, nagtan-aw nga ako
nasayud niini nga mga butang,
ngano nga ako magtinguha pa
og dugang kay sa paghimo sa
buluhaton diin ako gitawag?

7 Ngano nga ako magtinguha
nga ako unta usa ka anghel,
aron ako makasulti ngadto sa ta-
nan nga lumulupyo sa yuta?

8 Kay tan-awa, ang Ginoo mi-
tugot ngadto sa atanan nga mga
kanasuran, sa ilang kaugalingon
nga nasud ug bpinulongan, sa
pagtudlo sa iyang pulong, oo,
diha sa kaalam, ang tanan nga
siya cnakakita nga angay nga si-
la kinahanglan makabaton; bu-
sa kita nakakita nga ang Ginoo
nagtambag diha sa kaalam, su-
mala niana nga makiangayon
ug tinuod.

9 Ako nasayud niana diin
ang Ginoo nagsugo kanako, ug
ako naghimaya niini. Ako wala
amaghimaya sa akong kaugali-
ngon, apan ako naghimaya nia-
na diin ang Ginoo nagsugo ka-
nako; oo, ug kini mao ang akong
himaya, nga tingali ako mahimo
unta nga himan diha sa mga
kamot sa Dios aron sa pagdala
sa pipila ka mga kalag ngadto
sa paghinulsol; ug kini mao ang
akong hingpit nga kalipay.

10 Ug tan-awa, kon ako maka-
kita og daghan sa akong mga
kaigsoonan nga matinud-anon
nga naghinulsol, ug moduol sa
Ginoo nga ilang Dios, niana ang
akong kalag mapuno uban sa
hingpit nga kalipay; niana ako

29 2a Omni 1:26;
3 Ne. 21:20.

4a Sal. 37:4.
b gk Kabubut-on.

5a 2 Ne. 2:18, 26;
Moro. 7:15–19.
gk Pag-ila, Gasa sa.

b gk Tanlag.

8a 2 Ne. 29:12.
b D&P 90:11.
c Alma 12:9–11.

9a Alma 26:12.
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mahinumdom aunsa ang nahi-
mo sa Ginoo alang kanako, oo,
gani nga siya mipatalinghug sa
akong pag-ampo; oo, niana ako
mahinumdom sa iyang malo-
loy-on nga kamot nga iyang gi-
tunol ngari kanako.
11 Oo, ug ako usab nahinum-

dom sa pagkabihag sa akong
mga amahan; kay ako sa pag-
katinuod nasayud nga ang aGi-
noo miluwas kanila gikan sa
pagkaulipon, ug pinaagi niini
mitukod sa iyang simbahan; oo,
ang Ginoong Dios, ang Dios ni
Abraham, ang Dios ni Isaac, ug
ang Dios ni Jacob, miluwas ka-
nila gikan sa pagkaulipon.
12 Oo, ako sa kanunay na-

hinumdom sa pagkabihag sa
akong mga amahan; ug kana
nga mao gihapon nga Dios kin-
sa amiluwas kanila gikan sa mga
kamot sa mga Ehiptohanon mi-
luwas kanila gikan sa pagkau-
lipon.

13 Oo, ug kana nga mao giha-
pon nga Dios mitukod sa iyang
simbahan taliwala kanila; oo, ug
kana nga mao gihapon nga Dios
mitawag kanako pinaagi sa usa
ka balaan nga pangatungdanan,
sa pagsangyaw sa pulong ngad-
to niini nga mga katawhan, ug
mihatag kanako og dako nga ka-
lampusan, diin ang akong ahing-
pit nga kalipay napuno.
14 Apan ako wala malipay

sa akong kalampusan lamang,
apan ang akong kalipay labaw
nga napuno tungod sa akalam-
pusan sa akong mga kaigsoo-

nan, kinsa mitungas ngadto sa
yuta sa Nephi.

15 Tan-awa, sila naghago sa
hilabihan, ug nagdala og dag-
han nga bunga; ug unsa ka dako
ang ilang ganti!

16 Karon, kon ako maghu-
nahuna sa kalampusan niini
nga akong mga kaigsoonan ang
akong kalag pagabayawon, gani
ngadto sa pagkabulag niini gi-
kan sa lawas, sa ingon niini, hi-
labihan ka dako sa akong hing-
pit nga kalipay.

1 7 U g k a r o n h i n a u t n g a
ang Dios motugot ngadto nii-
ni, akong mga kaigsoonan, nga
sila molingkod sa gingharian
sa Dios; oo, ug usab tanan kad-
to kinsa mga bunga sa ilang
mga kahago nga sila dili na
mobiya, apan nga sila moda-
yeg kaniya sa kahangturan. Ug
hinaut nga ang Dios motugot
nga kini mahimo sumala sa
akong mga pulong, gani sa
akong gipamulong. Amen.

KAPITULO 30

Si Korihor, ang anti-Kristo, mibiay-
biay kang Kristo, sa Pag-ula, ug sa
espiritu sa panagna—Siya nagtud-
lo nga walay Dios, walay pagkapu-
kan sa tawo, walay silot alang sa
sala, ug walay Kristo—Si Alma
nagpamatuod nga si Kristo moabut
ug nga ang tanan nga mga butang
nagpasabut nga adunay usa ka Dios
—Si Korihor nangayo og usa ka ti-
mailhan ug naamang—Ang yawa
nagpakita kang Korihor ingon nga

10a Mosiah 27:11–31.
11a Mosiah 24:16–21;

Alma 5:3–5.
12a Ex. 14:30–31.

13a D&P 18:14–16.
14a Alma 17:1–4.
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usa ka anghel ug mitudlo kaniya
unsa ang isulti—Si Korihor gitu-
nob-tunoban ug namatay. Mga 76–
74 b.c.

Tan-awa, karon nahinabo nga
human ang mga akatawhan ni
Ammon mapahiluna diha sa yu-
ta sa Jershon, oo, ug usab hu-
man ang mga Lamanite bmaa-
bug gikan sa yuta, ug ang ilang
mga patay gilubong sa mga ka-
tawhan sa yuta—
2 Karon ang ilang mga patay

wala maihap tungod sa hilabi-
han sa ilang kadaghan; ni ang
mga patay sa mga Nephite ma-
ihap—apan nahinabo nga hu-
man sila makalubong sa ilang
mga patay, ug usab human sa
mga adlaw sa puasa, ug pagba-
ngutan, ug pag-ampo, (ug kini
sa ikanapulo ug unom nga tuig
sa pagmando sa mga maghu-
hukom ibabaw sa mga kataw-
han ni Nephi) dihay nagsugod
nga kanunay nga kalinaw sa ti-
buok yuta.
3 Oo, ug ang tanan nga mga

katawhan nagsunod sa paghu-
pot sa mga sugo sa Ginoo; ug
sila higpit sa pagsunod sa mga
aordinansa sa Dios, sumala sa
balaod ni Moises; kay sila gi-
tudloan sa bpaghupot sa balaod
ni Moises hangtud nga kini ma-
tuman.
4 Ug sa ingon ang mga kataw-

han walay kasamok sa tanan
nga ikanapulo ug unom nga tuig

sa pagmando sa mga maghuhu-
kom ibabaw sa mga katawhan
ni Nephi.

5 Ug nahinabo nga sa pag-
sugod sa ikanapulo ug pito nga
tuig sa pagmando sa mga mag-
huhukom, dihay kanunay nga
kalinaw.

6 Apan nahinabo nga sa kau-
lahian nga bahin sa ikanapulo
ug pito nga tuig, dihay miabut
nga usa ka tawo didto sa yuta
sa Zarahemla, ug siya aAnti-
Kristo, kay siya misugod sa pag-
sangyaw ngadto sa mga kataw-
han batok sa mga panagna nga
gikasulti pinaagi sa mga pro-
peta, mahitungod sa pag-anhi
ni Kristo.

7 Karon walay balaod batok sa
usa ka atinuohan sa tawo; kay
kini higpit nga supak sa mga su-
go sa Dios nga adunay usa ka
balaod nga kinahanglan modala
sa tawo ngadto sa dili managsa-
ma nga mga baruganan.

8 Kay sa ingon nag-ingon sa
kasulatan: aPagpili kamo nii-
ning adlawa, kang kinsa kamo
moalagad.

9 Karon kon ang tawo nagti-
nguha sa pag-alagad sa Dios,
kini iyang kahigayunan; o ka-
ha, kon siya motuo sa Dios kini
iyang kahigayunan sa pag-ala-
gad kaniya; apan kon siya dili
motuo diha kaniya walay bala-
od nga mosilot kaniya.

10 Apan kon siya magbuno si-
ya silotan ngadto sa akamata-

30 1a Alma 27:25–26.
gk Anti-Nephi-Lehi,
Mga.

b Alma 28:1–3.
3a gk Balaod ni Moises.

b 2 Ne. 25:24–27;
Alma 25:15.

6a gk Anti-Kristo.
7a Alma 1:17.
8a Jos. 24:15.

gk Kabubut-on.
10a gk Kinadak-ang

Silot.
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yon; ug kon siya manulis siya
usab silotan; ug kon siya ma-
ngawat siya usab silotan; ug
kon siya manapaw siya usab si-
lotan; oo, alang sa tanan niini
nga pagkadautan sila silotan.
11 Kay dihay usa ka balaod

nga ang mga tawo pagahukman
sumala sa ilang mga kalapasan.
Bisan pa niana, walay balaod
batok sa tinuohan sa usa ka ta-
wo; busa, ang usa ka tawo silo-
tan lamang alang sa mga kala-
pasan diin siya nakabuhat; busa
ang tanan nga mga tawo anaa sa
asama nga mga baruganan.
12 Ug kini nga Anti-Kristo,

kansang ngalan mao si Korihor,
(ug ang balaod dili makapu-
gong kaniya) misugod sa pag-
tudlo ngadto sa mga katawhan
nga kinahanglan walay Kristo.
Ug sunod niini nga paagi siya
misangyaw, nag-ingon:
13 O kamo nga gihigtan ubos

sa usa ka binuang ug kawang
nga paglaum, ngano nga kamo
nagyugo sa inyong mga kau-
galingon uban sa ingon mga
binuang nga mga butang? Nga-
no nga nangita kamo og usa ka
Kristo? Kay walay tawo nga
nasayud sa bisan unsa nga mo-
abut.
14 Tan-awa, kini nga mga bu-

tang nga inyong gitawag og
mga panagna, diin kamo nag-
ingon nga gihatag pinaagi sa ba-
laan nga mga propeta, tan-awa,
sila mga binuang nga mga tra-
disyon sa inyong mga amahan.
15 Giunsa ninyo pagkasayud

sa ilang pagkatinuod? Tan-awa,

kamo dili masayud sa mga bu-
tang nga kamo dili amakakita;
busa kamo dili masayud nga
adunay usa ka Kristo.

16 Kamo naglantaw ug nag-
ingon nga kamo nakakita og usa
ka kapasayloan sa inyong mga
sala. Apan tan-awa, kini mao
ang sangputanan sa usa ka nag-
salimoang nga hunahuna; ug ki-
ni nga pagkabuang sa inyong
mga hunahuna moabut tungod
sa mga tradisyon sa inyong mga
amahan, nga midala kaninyo
ngadto sa usa ka tinuohan sa
mga butang nga dili mao.

17 Ug daghan pa sa ingon nga
mga butang siya misulti ngadto
kanila, nagsulti kanila nga wa-
lay pag-ula nga gihimo alang sa
mga sala sa mga tawo, apan ang
matag tawo makasinati niini
nga kinabuhi sumala sa pangli-
hok sa tawo; busa matag tawo
mouswag sumala sa iyang kina-
adman, ug nga ang matag tawo
makadaug sumala sa iyang ku-
sog; ug bisan unsa ang buhaton
sa tawo dili kalapasan.

18 Ug sa ingon siya misangyaw
ngadto kanila, naglingla sa mga
kasingkasing sa daghan, naka-
himo kanila sa pagpagarbo diha
sa ilang pagkadautan, oo, nag-
lingla sa daghan nga mga baba-
ye, ug usab sa mga lalaki, aron
sa pagbuhat og malaw-ay nga
mga buhat—misulti kanila nga
kon ang usa ka tawo mamatay,
mao na kana ang katapusan
niana.

19 Karon kini nga tawo miadto
usab didto sa yuta sa Jershon,

11a Mosiah 29:32. 15a Ether 12:5–6.
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aron sa pagsangyaw niini nga
mga butang taliwala sa mga ka-
tawhan ni Ammon, kinsa usa ka
higayon mga katawhan sa mga
Lamanite.
20 Apan tan-awa sila labaw

pa nga maalamon kay sa ka-
daghanan sa mga Nephite; kay
sila midakop kaniya, ug miga-
pos kaniya, ug midala kaniya
sa atubangan ni Ammon, kinsa
usa ka halangdon nga pari iba-
baw niana nga mga katawhan.
21 Ug nahinabo nga siya misu-

go nga siya kinahanglan dad-on
gawas sa yuta. Ug siya miadto
sa yuta sa Gideon, ug nagsugod
sa pagsangyaw ngadto kanila
usab; ug dinhi siya wala maka-
angkon og daghan nga kalam-
pusan, kay siya gidakop ug gi-
gapos ug gidala sa atubangan
sa halangdon nga pari, ug usab
sa labaw nga maghuhukom iba-
baw sa yuta.
22 Ug nahinabo nga ang ha-

langdon nga pari miingon
ngadto kaniya: Ngano nga
ikaw naglibut-libut aron sa
pagtuis sa mga paagi sa Ginoo?
Ngano nga ikaw nagtudlo niini
nga mga katawhan nga walay
Kristo, aron sa pagsumpo sa
ilang mga kalipay? Ngano nga
ikaw nagsulti batok sa tanan
nga mga panagna sa balaan
nga mga propeta?
23 Karon ang ngalan sa ha-

langdon nga pari mao si Gid-
donah. Ug si Korihor miingon
ngadto kaniya: Tungod kay ako
wala magtudlo sa binuang nga
mga tradisyon sa inyong mga

amahan, ug tungod kay wala
ako magtudlo niini nga mga
katawhan sa paggapos sa ilang
mga kaugalingon ubos sa mga
binuang nga mga ordinansa ug
mga tulumanon diin gipahi-
mutang pinaagi sa karaan nga
mga pari, aron sa pagpahimu-
los sa gahum ug katungod iba-
baw kanila, aron sa pagpabilin
kanila diha sa pagkawalay ala-
mag, nga sila dili mopataas sa
ilang mga ulo, apan ipaubos su-
mala sa inyong mga pulong.

24 Kamo miingon nga kini nga
mga katawhan gawasnon nga
mga katawhan. Tan-awa, ako
moingon sila anaa sa pagkauli-
pon. Kamo nag-ingon nga kad-
to nga karaan nga mga panag-
na mga tinuod. Tan-awa, ako
moingon nga kamo wala masa-
yud nga sila mga tinuod.

25 Kamo miingon nga kini nga
mga katawhan usa ka masalay-
pon ug usa ka makasasala nga
mga katawhan, tungod sa kala-
pasan sa usa ka ginikanan. Tan-
awa, ako moingon nga ang usa
ka bata dili masalaypon tungod
sa mga ginikanan niini.

26 Ug kamo usab miingon nga
si Kristo moabut. Apan tan-awa,
ako moingon nga wala kamo
masayud nga aduna bay Kristo.
Ug kamo usab miingon nga siya
pagapatyon alang sa mga asala
sa kalibutan—

27 Ug sa ingon kamo midani
niini nga mga katawhan sunod
sa binuang nga mga tradisyon
sa inyong mga amahan, ug su-
mala sa inyong kaugalingon nga

26a Isa. 53:4–7.
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mga tinguha; ug kamo midala
kanila sa ubos, ingon nga kini
anaa sa pagkaulipon, nga kamo
magpatagbaw sa inyong mga
kaugalingon uban sa mga ka-
hago sa ilang mga kamot, nga
sila dili mangahas sa pagtan-
aw uban ang kaisug, ug nga
aron sila dili mangahas sa pag-
gamit sa ilang mga katungod ug
mga kahigayunan.
28 Oo, sila dili mangahas sa

paggamit niana nga ilang kau-
galingon basin pa unya sila ma-
kapasilo sa ilang mga pari, kinsa
miyugo kanila sumala sa ilang
mga tinguha, ug midala kanila
sa pagtuo, pinaagi sa ilang mga
tradisyon ug sa ilang mga dam-
go ug sa ilang mga kapritso ug
sa ilang mga panan-awon ug sa
ilang mga tinumo-tumo nga
mga misteryo, nga sila gayud,
kon sila dili magbuhat sumala
sa ilang mga pulong, makasilo
og binuhat nga wala mailhi, kin-
sa sila miingon nga mao ang
Dios — usa ka binuhat kinsa
wala pa gayud makita o mailhi,
kinsa wala pa mahitabo sukad
ni mahitabo sa umaabut.
29 Karon sa diha nga ang ha-

langdon nga pari ug labaw nga
maghuhukom nakakita sa ka-
tig-a sa iyang kasingkasing, oo,
sa diha nga sila nakakita nga
siya mibiay-biay gani batok sa
Dios, sila dili mohimo og bisan
unsa nga tubag sa iyang mga
pulong; apan sila misugo nga
kinahanglan siya gapuson; ug
sila mitugyan kaniya ngadto sa
mga kamot sa mga opisyal, ug

mipadala kaniya ngadto sa yuta
sa Zarahemla, nga siya unta
dad-on sa atubangan ni Alma,
ug sa labaw nga maghuhukom
kinsa mao ang gobernador sa
tanan nga yuta.

30 Ug nahinabo nga sa diha
nga siya gidala sa atubangan ni
Alma ug sa labaw nga maghu-
hukom, siya mipadayon sa sa-
ma nga paagi ingon nga siya
mibuhat sa yuta sa Gideon; oo,
siya mipadayon sa apagpana-
mastamas.

31 Ug siya mibarug sa pagsulti
sa hilabihan ka alanog nga mga
pulong sa atubangan ni Alma,
ug mibiay-biay batok sa mga pa-
ri ug sa mga magtutudlo, nag-
pasangil kanila sa pagdani sa
mga katawhan sunod sa mga
binuang nga mga tradisyon sa
ilang mga amahan, tungod la-
mang sa pagpatagbaw diha sa
mga paghago sa mga katawhan.

32 Karon si Alma miingon
ngadto kaniya: Ikaw nasayud
nga kami wala magpatagbaw sa
among mga kaugalingon diha
sa mga kahago niini nga mga
katawhan; kay tan-awa ako
naghago gani gikan sa pagsu-
god sa pagmando sa mga mag-
huhukom hangtud karon, uban
sa akong kaugalingon nga mga
kamot alang sa akong pangina-
buhi, bisan pa sa akong daghan
nga mga pagpanaw libut sa yuta
aron pagpadayag sa pulong
sa Dios ngadto sa akong mga
katawhan.

33 Ug bisan pa sa daghan nga
mga paghago diin ako mibuhat

30a gk Pagpanamastamas, Panamastamas. 31a Hel. 13:22.
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sa simbahan, ako wala gayud
makadawat og ingon ka dako
bisan usa ka asenine alang sa
akong kahago; ni bisan kinsa
sa akong mga kaigsoonan, ga-
was kon kini anaa sa hukma-
nan; ug diha kami nakadawat
lamang sumala sa balaod alang
sa among panahon.
34 Ug karon, kon kami dili ma-

kadawat bisan unsa alang sa
among kahago diha sa simba-
han, unsa ang among makuha
sa paghago diha sa simbahan
gawas sa pagpadayag sa kama-
tuoran, nga kami makaangkon
og pagmaya diha sa ahingpit
nga kalipay sa among mga ka-
igsoonan?
35 Busa ngano nga miingon

ikaw nga kami nagsangyaw
ngadto niini nga mga katawhan
aron makaangkon og bahandi,
nga ikaw, sa imong kaugali-
ngon, nasayud nga kami wala
makadawat og bahandi? Ug ka-
ron, motuo ba ikaw nga kami
naglimbong niini nga mga ka-
tawhan, nga nakahimo og ingon
nga hingpit nga kalipay sa ilang
mga kasingkasing?
36 Ug si Korihor mitubag ka-

niya, Oo.
37 Ug unya si Alma miingon

ngadto kaniya: Motuo ba ikaw
nga adunay usa ka Dios?
38 Ug siya mitubag, Dili.
39 Karon si Alma miingon

ngadto kaniya: Molimud ba
ikaw pag-usab nga adunay usa
ka Dios, ug usab molimud ni
Kristo? Kay tan-awa, ako moi-

ngon nganha kanimo, ako na-
sayud nga adunay usa ka Dios,
ug usab nga si Kristo moanhi.

40 Ug karon unsa ang imong
katin-awan nga walay aDios, o
nga si Kristo dili moanhi? Ako
moingon nganha kanimo nga
ikaw wala, gawas sa imong pu-
long lamang.

41 Apan, tan-awa, ako aduna
sa tanan nga mga butang ingon
nga usa ka apagpamatuod ngan-
ha kanimo nga sila mga tinuod;
ug ikaw aduna usab niining ta-
nan nga mga butang ingon nga
usa ka pagpamatuod nganha
kanimo nga sila mga tinuod; ug
ikaw molimud ba kanila? Mo-
tuo ba ikaw nga kini nga mga
butang mga tinuod?

42 Tan-awa, ako nasayud nga
ikaw mituo, apan ikaw gipuy-
an uban sa usa ka bakakon nga
espiritu, ug ikaw misalikway
sa Espiritu sa Dios nga kini ma-
himo nga walay luna diha ka-
nimo; apan ang yawa adunay
gahum ibabaw kanimo, ug siya
midala kanimo sa bisan diin,
mibuhat og mga paagi nga siya
mahimo nga molaglag sa mga
anak sa Dios.

43 Ug karon si Korihor mii-
ngon ngadto kang Alma: Kon
ikaw mopakita kanako og usa
ka atimailhan, nga aron ako ma-
dani nga adunay usa ka Dios,
oo, ipakita ngari kanako nga
siya adunay gahum, ug diha
ako madani sa kamatuoran sa
imong mga pulong.

44 Apan si Alma miingon

33a Alma 11:3.
34a gk Hingpit nga

Kalipay.

40a Sal. 14:1.
41a gk Saksi.
43a Jacob 7:13–21;

D&P 46:8–9.
gk Timailhan.
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ngadto kaniya: Ikaw aduna nay
igo nga mga timailhan; Ikaw
mosulay ba sa imong Dios?
Ikaw moingon ba, Ipakita ngari
kanako ang usa ka timailhan,
nga ikaw aduna sa pagpamatu-
od sa atanan niini nga imong
mga kaigsoonan, ug usab sa ta-
nan nga balaan nga mga prope-
ta? Ang mga kasulatan gibuk-
had sa imong atubangan, oo,
ug ang btanan nga mga butang
nagpakita nga adunay Dios;
oo, bisan ang cyuta, ug ang ta-
nan nga mga butang nga anaa
sa ibabaw niini, oo, ug ang dpag-
lihok niini, oo, ug usab ang ta-
nan nga mga eplaneta diin nagli-
hok sa ilang naandan nga paagi
nagsaksi nga adunay Makaga-
gahum nga Tiglalang.
45 Ug gani ikaw ba naglibut-

libut, sa paglingla sa mga ka-
singkasing niini nga mga ka-
tawhan, pagpamatuod ngadto
kanila nga walay Dios? Ug gani
ikaw molimud ba batok sa tanan
niini nga mga saksi? Ug siya mi-
ingon: Oo, ako molimud, gawas
kon ikaw mopakita kanako og
usa ka timailhan.
46 Ug karon nahinabo nga si

Alma miingon ngadto kaniya:
Tan-awa, ako nagsubo tungod
sa katig-a sa imong kasingka-
sing, oo, nga ikaw mosalikway
gihapon sa espiritu sa kamatu-
oran, aron ang imong kalag ma-
laglag.
47 Apan tan-awa, kini amaayo

pa nga ang imong kalag mao
ang malaglag kay sa ikaw mao

ang paagi sa pagdala sa daghan
nga mga kalag ubos ngadto sa
kalaglagan, pinaagi sa imong
bakak ug pinaagi sa imong mga
pulong sa pag-ulog-ulog; busa
kon ikaw molimud pag-usab,
tan-awa ang Dios mohampak
kanimo, nga ikaw mahimo nga
amang, nga ikaw dili na maka-
buka sa imong ba-ba bisan ka-
nus-a, nga ikaw dili na maka-
limbong niini nga mga kataw-
han bisan kanus-a.

48 Karon si Korihor miingon
ngadto kaniya: Ako dili moli-
mud sa pagkaanaa sa usa ka
Dios, apan ako dili motuo nga
adunay usa ka Dios; ug ako
moingon usab, nga ikaw wala
masayud nga adunay Dios; ug
gawas kon ikaw mopakita ka-
nako og usa ka timailhan, ako
dili motuo.

49 Karon si Alma miingon
ngadto kaniya: Kini ako moha-
tag kanimo alang sa usa ka ti-
mailhan, nga ikaw amaamang,
sumala sa akong mga pulong;
ug ako moingon, nga sa ngalan
sa Dios, ikaw maamang, nga
ikaw dili na makasulti.

50 Karon sa diha nga si Alma
misulti niini nga mga pulong,
si Korihor naamang, nga siya
dili na makasulti, sumala sa
mga pulong ni Alma.

51 Ug karon sa diha nga ang
labaw nga maghuhukom naka-
kita niini, siya mipahiluna sa
iyang kamot ug misulat ngadto
kang Korihor, nag-ingon: Ikaw
nadani ba sa gahum sa Dios?

44a Mosiah 13:33–34.
b Sal. 19:1;

D&P 88:47.

c Job 12:7–10.
d Hel. 12:11–15.
e Moises 6:63.

47a 1 Ne. 4:13.
49a 2 Cron. 13:20.
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Diha kang kinsa ikaw nagti-
nguha nga si Alma mopakita sa
iyang timailhan? Buot ba ikaw
nga siya mosakit sa uban, aron
sa pagpakita nganha kanimo sa
usa ka timailhan? Tan-awa, siya
nakapakita nganha kanimo sa
usa ka timailhan; ug karon ikaw
molalis pa ba?
52 Ug si Korihor mipahiluna sa

iyang kamot ug misulat, nag-
ingon: Ako nasayud nga ako
amang, kay ako dili makasulti;
ug ako nasayud nga walay lain
gawas sa gahum sa Dios ang
makadala niini ngari kanako;
oo, ug ako sa kanunay anasa-
yud nga adunay Dios.
53 Apan tan-awa, ang yawa

anaglimbong kanako; kay siya
bmipakita ngari kanako diha sa
dagway sa usa ka anghel, ug
miingon ngari kanako: Lakaw
ug kuhaa pagbalik kini nga
mga katawhan, kay silang ta-
nan nahisalaag sunod sa usa ka
wala mailhi nga Dios. Ug siya
miingon ngari kanako: cWalay
Dios; oo, ug siya mitudlo kana-
ko niana nga akong kinahang-
lan isulti. Ug ako mitudlo sa
iyang mga pulong; ug ako mi-
tudlo kanila tungod kay sila na-
kapahimuot ngadto sa dkalibu-
tanon nga hunahuna; ug ako
mitudlo kanila, gani hangtud
nga ako nakahimo og daghan
nga kalampusan, hangtud nga
ako sa pagkatinuod mituo nga
sila mga tinuod; ug tungod niini
nga hinungdan ako nakasanta
sa kamatuoran, gani hangtud

ako nakadala niining dako nga
tunglo ngari kanako.

54 Karon sa diha nga siya
misulti niini, siya nagpakilooy
nga si Alma moampo ngadto sa
Dios, nga ang tunglo unta ku-
haon gikan kaniya.

55 Apan si Alma miingon
ngadto kaniya: Kon kini nga
tunglo kuhaon gikan kanimo
ikaw mousab sa pagpalayo sa
mga kasingkasing niini nga mga
katawhan; busa, kini magpabi-
lin nganha kanimo ingon sa ka-
bubut-on sa Ginoo.

56 Ug nahinabo nga ang tung-
lo wala makuha gikan kang
Korihor; apan siya gisalikway,
ug naglibut-libut gikan sa usa
ka balay ngadto sa lain nga ba-
lay aron sa pagpangayo alang
sa iyang pagkaon.

57 Karon ang kahibalo sa
unsay nahitabo ngadto kang
Korihor namantala diha-diha
dayon sa tanan nga yuta; oo,
ang pahibalo gipadala pinaagi
sa labaw nga maghuhukom sa
tanan nga mga katawhan diha
sa yuta, nagpahayag ngadto
niadto kinsa mituo sa mga pu-
long ni Korihor, nga sila kina-
hanglan diha-diha maghinul-
sol, basin pa unya og ang sama
nga mga paghukom modangat
nganha kanila.

58 Ug nahinabo nga silang ta-
nan nadani sa pagkadautan ni
Korihor; busa silang tanan naka-
big pag-usab ngadto sa Ginoo;
ug kini nagbutang og katapusan
sa kadautan subay sa paagi ni

52a Alma 30:42.
53a Jacob 7:14.

b 2 Cor. 11:14;
2 Ne. 9:9.

c Sal. 10:4.
d gk Kalibutanon.
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Korihor. Ug si Korihor nagli-
but-libut gikan sa usa ka balay
ngadto sa lain nga balay, nanga-
yo og pagkaon alang sa iyang
kabuhian.
59 Ug nahinabo nga samtang

siya naglakaw taliwala sa mga
katawhan, oo, taliwala sa usa
ka mga katawhan kinsa mibu-
lag sa ilang mga kaugalingon
gikan sa mga Nephite ug mita-
wag sa ilang mga kaugalingon
ingon nga mga Zoramite; ingon
nga gipangulohan pinaagi sa
usa ka tawo kansang ngalan
mao si Zoram—ug samtang si-
ya naglakaw taliwala kanila,
tan-awa, siya gidasmagan ug
gitunob-tunoban, gani hangtud
nga siya namatay.
60 Ug sa ingon kita makakita

sa katapusan kaniya kinsa mi-
tuis sa mga paagi sa Ginoo; ug
sa ingon kita makakita nga ang
ayawa dili bmobulig sa iyang
mga anak sa katapusan nga ad-
law, apan diha-diha moguroy
kanila ngadto sa cimpyerno.

KAPITULO 31

Si Alma nangulo og usa ka misyon
sa pagkuha og balik sa hingpit nga
mibiya sa kamatuoran nga mga
Zoramite — Mga Zoramite mili-
mud kang Kristo, mituo sa sayop
nga hunahuna sa pagpili, ug mi-
simba uban ang giandam nga mga
pag-ampo—Ang mga misyonaryo
napuno uban sa Balaang Espiritu

—Ilang mga kasakit pagabuntu-
gon diha sa hingpit nga kalipay ni
Kristo. Mga 74 b.c.

Karon nahinabo nga human sa
pagkamatay ni Korihor, si Alma
ingon nga nakadawat og mga
balita nga ang mga Zoramite
mituis sa mga paagi sa Ginoo,
ug nga si Zoram, kinsa mao
ang ilang pangulo, nangulo sa
mga kasingkasing sa mga ka-
tawhan sa apagyukbo sa mga
amang nga bdios-dios, ang iyang
kasingkasing pag-usab misugod
sa cpagkasakit tungod sa pagka-
dautan sa mga katawhan.

2 Kay kini ang hinungdan sa
dako nga akasubo ni Alma nga
masayud sa kadautan taliwala
sa iyang mga katawhan; busa
ang iyang kasingkasing hilabi-
han ka masulub-on tungod sa
pagkabulag sa mga Zoramite gi-
kan sa mga Nephite.

3 Karon ang mga Zoramite
nagkapundok sa ilang mga ka-
ugalingon sa usa ka yuta nga
sila mitawag og Antionum, di-
in anaa sa silangan sa yuta sa
Zarahemla, diin nahimutang
hapit duol sa utlanan sa bayba-
yon, diin anaa sa habagatan sa
yuta sa Jershon, diin usab nag-
utlanan sa kamingawan sa ha-
bagatan, diin nga kamingawan
napuno sa mga Lamanite.

4 Karon ang mga Nephite na-
hadlok og dako nga ang mga
Zoramite mosulod ngadto sa
usa ka kasabutan uban sa mga

60a gk Yawa.
b Alma 3:26–27;

5:41–42;
D&P 29:45.

c gk Impyerno.

31 1a Ex. 20:5;
Mosiah 13:13.

b 2 Ne. 9:37.
gk Pagsimba sa
dios-dios.

c Alma 35:15.
2a Mosiah 28:3;

3 Ne. 17:14;
Moises 7:41.
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Lamanite, ug nga kini mahimo
nga paagi sa dako nga kapildi-
han bahin sa mga Nephite.
5 Ug karon, kay ang apagsang-

yaw sa bpulong adunay dako
nga kalagmitan sa cpagdala sa
mga katawhan sa pagbuhat ni-
ana nga diin makiangayon —
oo, kini adunay labaw nga gam-
hanan nga sangputanan diha sa
mga hunahuna sa mga kataw-
han kay sa espada, o sa bisan
unsa pa, diin nahitabo ngadto
kanila — busa si Alma naghu-
nahuna nga kini angay nga sila
kinahanglan mosulay sa hiyas
sa pulong sa Dios.
6 Busa siya midala ni Ammon,

ug ni Aaron, ug ni Omner; ug si
Himni iyang gibilin diha sa sim-
bahan sa Zarahemla; apan ang
nahauna nga tulo iyang gidala
uban kaniya, ug usab si Amulek
ug si Zeezrom, kinsa tua sa Me-
lek; ug siya usab midala sa duha
sa iyang anak nga mga lalaki.
7 Karon ang kamagulangan

sa iyang anak nga mga lalaki
siya wala modala uban kaniya,
ug ang iyang ngalan mao si
aHelaman; apan ang mga nga-
lan niadto kinsa siya midala
uban kaniya mao si Shiblon ug
si Corianton; ug kini mao ang
mga ngalan niadto kinsa miu-
ban kaniya taliwala sa mga
bZoramite, aron sa pagsang-
yaw ngadto kanila sa pulong.
8 Karon ang mga Zoramite

mga amibulag gikan sa mga
Nephite; busa sila aduna na sa

pulong sa Dios nga gisangyaw
ngadto kanila.

9 Apan sila anahulog ngadto sa
dako nga mga kasaypanan, kay
sila dili mosunod sa paghupot
sa mga sugo sa Dios, ug sa iyang
mga balaod, sumala sa balaod ni
Moises.

10 Ni sila mosunod sa mga tu-
lumanon sa simbahan, sa pag-
padayon diha sa pag-ampo ug
pangaliya sa Dios matag ad-
law, nga sila dili unta mahulog
sa pagsulay.

11 Oo, ug sa katapusan, sila
mituis sa mga paagi sa Ginoo
sa daghan nga mga higayon;
busa, alang niini nga hinung-
dan, si Alma ug ang iyang mga
kaigsoonan miadto ngadto sa
yuta aron sa pagsangyaw sa
pulong ngadto kanila.

12 Karon, sa diha nga sila mia-
but ngadto sa yuta, tan-awa, sa
ilang katingala sila nakakita nga
ang mga Zoramite mitukod og
mga sinagoga, ug nga sila mag-
pundok sa ilang mga kaugali-
ngon sa usa ka adlaw matag se-
mana, diin nga adlaw sila mita-
wag og adlaw sa Ginoo; ug sila
misimba sunod sa paagi diin si
Alma ug ang iyang mga kaigso-
onan wala pa gayud makakita;

13 Kay sila adunay usa ka da-
pit nga gitukod sa tunga sa ilang
sinagoga, usa ka dapit nga tin-
duganan, nga lapas sa ulo ang
gitas-on; ug sa ibabaw niana
makasulod lamang ang usa ka
tawo.

5a Enos 1:23; Alma 4:19.
gk Pagsangyaw.

b Heb. 4:12; Jacob 2:8;
Alma 36:26.

c Jarom 1:11–12;
D&P 11:2.

7a gk Helaman, Anak
nga lalaki ni Alma.

b Alma 30:59.
8a Alma 24:30.
9a gk Hingpit nga

Pagbiya.
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14 Busa, kinsa kadto nga nagti-
nguha sa apagsimba kinahang-
lan moadto ug motindog diha sa
ibabaw niini, ug ipatuy-od ang
iyang mga kamot paingon sa la-
ngit, ug mosinggit uban sa usa
ka makusog nga tingog, mag-
ingon:
15 Balaan, balaan nga Dios;

kami nagtuo nga ikaw ang Dios,
ug kami nagtuo nga ikaw bala-
an, ug nga ikaw kanhi usa ka
espiritu, ug nga ikaw usa ka es-
piritu, ug nga ikaw magpabilin
nga usa ka espiritu sa kahang-
turan.
16 Balaan nga Dios, kami nag-

tuo nga ikaw ang mibulag ka-
namo gikan sa among mga ka-
igsoonan; ug kami dili motuo
sa tradisyon sa among mga ka-
igsoonan, diin gihatag ngadto
kanila pinaagi sa pagkabinata
sa ilang mga amahan; apan ka-
mi nagtuo nga ikaw ang amipili
kanamo nga mahimo nga imong
bbalaan nga mga anak; ug usab
ikaw ang naghimo niini nga ma-
hibaloan ngari kanamo nga wa-
lay Kristo.
17 Apan ikaw mao kagahapon,

karon, ug sa kahangturan; ug
ikaw ang amipili kanamo nga
kami maluwas, samtang ang ta-
nan sa among palibut gipili aron
isalikway pinaagi sa imong ka-
suko ubos ngadto sa impyerno;
kay hain nga pagkabalaan, O
Dios, kami magpasalamat ka-
nimo; ug kami usab magpasa-
lamat kanimo nga ikaw mipili
kanamo, nga kami dili maling-

la sunod sa binuang nga mga
tradisyon sa among mga kaig-
soonan, diin naghigot kanila
ubos sa usa ka pagtuo kang
Kristo, nga mao ang migiya sa
ilang mga kasingkasing sa pag-
kahisalaag sa layo gikan kani-
mo, among Dios.

18 Ug pag-usab kami magpasa-
lamat kanimo, O Dios, nga kami
usa ka pinili ug usa ka balaan
nga mga katawhan. Amen.

19 Karon nahinabo nga human
si Alma ug ang iyang mga kaig-
soonan ug iyang anak nga mga
lalaki makadungog niini nga
mga pangadyeon, sila natinga-
la sa dili masukod.

20 Kay tan-awa, matag tawo
moadto ug mohalad niini nga
mao gihapon nga mga pangad-
yeon.

21 Karon ang dapit ilang gi-
tawag og Rameumptom, diin,
kon hubaron, ang balaan nga
tinduganan.

22 Karon, gikan niini nga tin-
duganan sila mohalad, matag
tawo, sa mao gihapon nga pag-
ampo ngadto sa Dios, nagpasa-
lamat sa ilang Dios nga sila
iyang mga pinili, ug nga siya
wala molingla kanila sunod sa
tradisyon sa ilang mga kaigso-
onan, ug nga ang ilang mga ka-
singkasing wala maluibi sa pag-
tuo sa mga butang nga moabut,
diin sila walay nahibaloan.

23 Karon, human ang tanan
nga mga katawhan makahalad
sa mga pasalamat sunod niini
nga paagi, sila mamauli sa

14a Mat. 6:1–7.
16a Alma 38:13–14.

b Isa. 65:3, 5.
17a gk Kawang,

Pagkakawang.
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ilang panimalay, dili na agayud
maghisgot sa ilang Dios pag-
usab hangtud nga sila magkati-
gum sa ilang mga kaugalingon
pag-usab ngadto sa balaan nga
tinduganan, sa paghalad og
mga pasalamat sunod sa ilang
paagi.
24 Karon sa diha nga si Alma

nakakita niini ang iyang kasing-
kasing anagsubo; kay siya na-
kakita nga sila mga dautan ug
hiwi nga mga katawhan; oo,
siya nakakita nga ang ilang mga
kasingkasing gipahiluna diha
sa bulawan, ug diha sa pilak,
ug diha sa tanan nga matang sa
maanindot nga mga butang.
25 Oo, ug siya usab nakakita

nga ang ilang mga kasingka-
sing agibayaw ngadto sa dako
nga pagpanghambog, diha sa
ilang garbo.

26 Ug siya mipatugbaw sa
iyang tingog ngadto sa langit,
ug anangamuyo, nag-ingon: O,
unsa ka dugay, O Ginoo, nga
ikaw motugot nga ang imong
mga sulugoon mopuyo dinhi
sa ubos diha sa ilang unod,
aron sa pagtan-aw sa ingon ka
bug-at nga pagkadautan tali-
wala sa mga katawhan?
27 Tan-awa, O Dios, sila ana-

ngamuyo nganha kanimo, ug
bisan pa niana ang ilang mga
kasingkasing gibuntog diha sa
ilang garbo. Tan-awa, O Dios,
sila nangamuyo nganha kani-
mo uban sa ilang mga ba-ba,
samtang sila bnagmapagarbu-

hon, gani sa hilabihan kaayo,
uban sa mga kawang nga bu-
tang sa kalibutan.

28 Tan-awa, O akong Dios, ang
ilang mahalon nga mga saput,
ug ang ilang mga gagmay nga
singsing, ug ang ilang mga apul-
seras, ug ang ilang mga dayan-
dayan nga bulawan, ug ang
ilang tanan nga mga bililhon
nga butang nga sila nagdayan-
dayan niana; ug tan-awa, ang
ilang mga kasingkasing gipahi-
luna diha kanila, ug bisan pa ni-
ana sila nangamuyo nganha ka-
nimo ug miingon—Kami mag-
pasalamat kanimo, O Dios, kay
kami mga pinili nga mga ka-
tawhan nganha kanimo, sam-
tang ang uban mamatay.

29 Oo, ug sila miingon nga
ikaw naghimo niini nga mahi-
baloan ngadto kanila nga wa-
lay Kristo.

30 O Ginoong Dios, unsa ka
dugay nga ikaw motugot nga
ang ingon nga pagkadautan ug
pagkamaluibon maanaa taliwa-
la niini nga mga katawhan? O
Ginoo, ikaw mohatag ba kana-
ko og kusog, nga ako unta ma-
kaantus uban sa akong mga ka-
huyang. Kay ako mahuyang, ug
ang ingon nga pagkadautan ta-
liwala niini nga mga katawhan
nagsakit sa akong kalag.

31 O Ginoo, ang akong ka-
singkasing hilabihan ka masu-
lub-on; ikaw mohupay ba sa
akong kalag adiha kang Kristo.
O Ginoo, ikaw mohatag ba ngari

23a San. 1:21–25.
24a Gen. 6:5–6.
25a Jacob 2:13;

Alma 1:32.
26a Moises 7:41–58.
27a Isa. 29:13.

b gk Garbo.
28a Isa. 3:16–24.
31a Juan 16:33.
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kanako nga ako mahimo nga
makaangkon og kusog, aron
ako makaantus uban ang pailub
niini nga mga kasakit nga moa-
but ngari kanako, tungod sa
pagkadautan niini nga mga ka-
tawhan.
32 O Ginoo, ikaw mohupay ba

sa akong kalag, ug mohatag
ngari kanako og kalampusan,
ug usab ang akong mga kau-
ban sa buhat kinsa uban kana-
ko—oo, si Ammon, ug si Aa-
ron, ug si Omner, ug usab si
Amulek ug si Zeezrom, ug
usab ang akong aduha ka anak
nga mga lalaki—oo, bisan ta-
nan sila ikaw mohupay, O Gi-
noo. Oo, ikaw mohupay sa ilang
mga kalag diha kang Kristo.
33 Ikaw mohatag ba ngadto

kanila nga sila mahimo nga ma-
kaangkon og kusog, aron sila
makasagubang sa ilang mga
kasakit diin moabut diha kanila
tungod sa kadautan niini nga
mga katawhan.
34 O Ginoo, ikaw mohatag ba

angari kanamo nga kami mahi-
mo nga makaangkon og kalam-
pusan sa pagdala kanila pagba-
lik nganha kanimo diha kang
Kristo.
35 Tan-awa, O Ginoo, ang ilang

mga akalag mga bililhon, ug
daghan kanila among mga kaig-
soonan; busa, ihatag ngari kana-
mo, O Ginoo, gahum ug kaalam
nga kami mahimo nga modala
niini, among mga kaigsoonan,
pagbalik nganha kanimo.

36 Karon nahinabo nga sa
pagsulti ni Alma niini nga mga
pulong, nga siya mipandong sa
iyang mga kamot diha sa tanan
kanila kinsa uban kaniya. Ug
tan-awa, sa diha nga siya ami-
pandong sa iyang mga bkamot
diha kanila, sila napuno uban
sa Balaang Espiritu.

37 Ug human niana sila nagbu-
lag-bulag sa ilang mga kaugali-
ngon ang usa gikan sa lain, wa-
la amaghunahuna sa ilang mga
kaugalingon unsa ang ilang
kan-on, o unsa ang ilang im-
non, o unsa ang ilang isul-ob.

38 Ug ang Ginoo nagsangkap
alang kanila nga sila dili gutu-
mon, ni sila uhawon; oo, ug siya
mihatag usab ngadto kanila og
kusog, nga sila dili mag-antus
sa bisan unsa nga matang sa
mga akasakit, kay kini mabun-
tog diha sa hingpit nga kalipay
ni Kristo. Karon kini sumala sa
pag-ampo ni Alma; ug kini tu-
ngod kay siya nag-ampo diha
sa bhugot nga pagtuo.

KAPITULO 32

Si Alma nagtudlo sa mga kabus
kansang mga kasakit mao ang naka-
himo kanila nga mapainubsanon
—Ang hugot nga pagtuo mao ang
usa ka paglaum niana nga dili
makita diin tinuod — Si Alma
nagpamatuod nga ang mga anghel
nangalagad sa mga lalaki, sa mga
babaye, ug sa mga bata—Si Alma

32a Alma 31:7.
34a 2 Ne. 26:33.
35a gk Kalag—Bili

sa mga kalag.
36a 3 Ne. 18:36–37.

b gk Kamot,
Pagpandong sa mga.

37a Mat. 6:25–34;
3 Ne. 13:25–34.

38a Mat. 5:10–12;

Mosiah 24:13–15;
Alma 33:23.

b gk Hugot nga
Pagtuo.
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nagtandi sa pulong ngadto sa usa
ka binhi—Kini kinahanglan gayud
itanom ug alimahan—Unya kini
motubo ngadto sa usa ka kahoy gi-
kan diin ang bunga sa kinabuhi nga
dayon pagapu-puon. Mga 74 b.c.

Ug nahinabo nga sila nangla-
kaw, ug misugod sa pagsang-
yaw sa pulong sa Dios ngadto sa
mga katawhan, misulod ngadto
sa ilang mga sinagoga, ug ngad-
to sa ilang mga balay; oo, ug ga-
ni sila misangyaw sa pulong
diha sa ilang mga dalan.
2 Ug nahinabo nga human sa

ilang daghan nga paghago ta-
liwala kanila, sila misugod sa
pag-angkon og kalampusan ta-
liwala sa akabus nga hut-ong sa
mga katawhan; kay tan-awa,
sila gisalikway gikan sa mga si-
nagoga tungod sa ka kabus sa
ilang panaput—
3 Busa sila wala tugoti sa

pagsulod sa ilang mga sinago-
ga aron sa pagsimba sa Dios,
ingon nga giisip nga kahuga-
wan; busa sila mga kabus, oo,
sila giisip sa ilang kaigsoonan
nga sama sa lawog; busa sila
mga akabus sa mga butang nga
kalibutanon; ug usab sila mga
kabus sa kasingkasing.

4 Karon, samtang si Alma nag-
tudlo ug namulong ngadto sa
mga katawhan diha sa bungtod
sa Onidah, dihay miabut nga
dako nga pundok sa mga ka-
tawhan ngadto kaniya, kinsa
mao sila nga atong gihisgutan,

kinsa mga akabus sa kasingka-
sing, tungod sa ilang kawad-on
sa mga butang sa kalibutan.

5 Ug sila miduol ngadto kang
Alma; ug ang usa kinsa ang nag-
una taliwala kanila miingon
ngadto kaniya: Tan-awa, aunsa
ang buhaton niining akong mga
kaigsoonan, kay sila tinamay
sa tanan nga mga tawo tungod
sa ilang kawad-on, oo, ug labi
na sa among mga pari; kay sila
bmisalikway kanamo gikan sa
among mga sinagoga diin kami
naghago pag-ayo sa pagtukod
uban sa among mga kaugali-
ngon nga mga kamot; ug sila
misalikway kanamo tungod sa
among hilabihan nga ka kabus;
ug kami walay dapit sa pagsim-
ba sa among Dios; ug tan-awa,
cunsa ang among buhaton?
6 Ug karon sa diha nga si Alma

nakadungog niini, siya mipaa-
tubang kaniya, ang iyang na-
wong diha gayud sa atubangan
kaniya; ug siya nakakita sa da-
ko nga hingpit nga kalipay; kay
siya nakakita nga ang ilang mga
akasakit sa tinuod nakapahimo
nga bmapainubsanon kanila, ug
nga sila diha sa cpagpangandam
sa pagpamati sa pulong.

7 Busa siya wala na modu-
gang og sulti ngadto sa uban
nga pundok sa mga katawhan;
apan siya mipatuy-od sa iyang
kamot, ug misinggit ngadto ka-
nila kinsa siya nakakita, kin-
sa tinuod nga mahinulsulon,
ug miingon ngadto kanila:

32 2a gk Kabus.
3a Alma 34:40.
4a gk Kabus—Kabus

diha sa espiritu.

5a Prov. 18:23.
b Alma 33:10.
c Buh. 2:37–38.

6a gk Kalisdanan.

b gk Mapainubsanon,
Pagkamapainubsanon.

c Alma 16:16–17;
D&P 101:8.
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8 Ako nakakita nga kamo mga
amapainubsanon sa kasingka-
sing; ug kon mao mga bulahan
kamo.
9 Tan-awa ang inyong igsoon

miingon, Unsa ang among bu-
haton?—kay kami gisalikway
gikan sa among mga sinagoga,
nga kami dili makasimba sa
among Dios.
10 Tan-awa ako moingon ngan-

ha kaninyo, kamo nagdahum ba
nga kamo dili amakasimba sa
Dios gawas kini sa inyong mga
sinagoga lamang?
11 Ug dugang pa, ako mangu-

tana, kamo nagdahum ba nga
kamo kinahanglan mosimba sa
Dios sa makausa lamang sa usa
ka semana?
12 Ako moingon nganha ka-

ninyo, kini maayo pa nga kamo
isalikway sa inyong mga sina-
goga, nga kamo mahimo nga
mapainubsanon, ug nga kamo
makakat-on og akaalam; kay ki-
ni gikinahanglan nga kamo ki-
nahanglan makakat-on og kaa-
lam; kay tungod kamo gisalik-
way, nga kamo gibiay-biay sa
inyong mga kaigsoonan tungod
sa inyong hilabihan ka bkabus,
nga kamo gidala sa pagpaubos
sa kasingkasing; tungod kay ka-
mo gikinahanglan madala aron
magpaubos.
13 Ug karon, tungod kay kamo

napugos sa pagpaubos, bulahan
kamo; kay ang tawo usahay,
kon siya mapugos sa pagpau-
bos, modangop sa paghinulsol;

ug karon sa pagkatinuod, si
bisan kinsa ang maghinulsol
makakaplag sa kalooy; ug siya
nga makakaplag sa kalooy ug
amolahutay sa katapusan ang
mao maluwas.

14 Ug karon, ingon nga ako
miingon nganha kaninyo, nga
tungod kay kamo napugos sa
pagpaubos mga bulahan kamo,
wala ba kamo magdahum nga
sila labaw pa nga bulahan kinsa
tinuod nga nagpaubos sa ilang
mga kaugalingon tungod sa pu-
long?

15 Oo, siya nga tinuod nga nag-
paubos sa iyang kaugalingon,
ug naghinulsol sa iyang mga
sala, ug molahutay hangtud sa
katapusan, ang mao pagapana-
langinan—oo, labaw nga ma-
panalanginan kay kanila kinsa
napugos sa pagpaubos tungod
sa hilabihan nga ka kabus.

16 Busa, bulahan sila kinsa
amagpaubos sa ilang mga kau-
galingon nga wala pugsa sa
pagpaubos; o hinoon, sa lain
nga pagkasulti, bulahan siya
nga mituo sa pulong sa Dios, ug
gibunyagan nga walay kagahi
sa kasingkasing, oo, wala mada-
la sa kasayuran sa pulong, o ga-
ni wala pugsa nga masayud, sa
wala pa sila motuo.

17 Oo, adunay daghan kinsa
miingon: Kon ikaw mopakita
kanamo og usa ka atimailhan
gikan sa langit, dan kami mahi-
balo sa tinuod; human niana
kami motuo.

8a Mat. 5:3–5.
10a gk Pagsimba.
12a Eccl. 4:13.

b Prov. 16:8.
13a Alma 38:2.
16a gk Mapainubsanon,

Pagkamapainubsanon.
17a gk Timailhan.
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18 Karon ako mangutana, mao
ba kini ang hugot nga pagtuo?
Tan-awa, ako moingon nganha
kaninyo, Dili; kay kon ang usa
ka tawo nasayud sa usa ka bu-
tang siya dili kinahanglan nga
amotuo, kay siya nasayud niini.
19 Ug karon, unsa ka labaw

nga tinunglo siya nga anasayud
sa kabubut-on sa Dios ug wala
mosunod niini, kay kaniya nga
mituo lamang, o lamang adunay
hinungdan sa pagtuo, ug nahu-
log ngadto sa kalapasan?
20 Karon niini nga butang ka-

mo gayud mohukom. Tan-awa,
ako moingon nganha kaninyo,
nga anaa sa usa ka kamot ingon
man nga anaa sa lain; ug kini
mao ngadto sa matag tawo su-
mala sa iyang buhat.
21 Ug karon ingon nga ako

miingon mahitungod sa hugot
nga pagtuo — ang ahugot nga
pagtuo dili ang pagbaton sa
hingpit nga kasayuran sa mga
butang; busa kon kamo adunay
hugot nga pagtuo kamo bmola-
um sa mga butang diin cdili ma-
kita, diin mga tinuod.
22 Ug karon, tan-awa, ako

moingon nganha kaninyo, ug
ako manghinaut nga kamo ki-
nahanglan mahinumdom, nga
ang Dios maloloy-on ngadto sa
tanan kinsa mituo diha sa iyang
ngalan; busa siya nagtinguha,
sa unang bahin, nga kamo ki-
nahanglan motuo, oo, bisan sa
iyang pulong.
23 Ug karon, siya mihatag sa

iyang pulong pinaagi sa mga
anghel ngadto sa mga tawo, oo,
adili lamang ngadto sa mga la-
laki apan sa mga babaye usab.
Karon kini dili mao ang tanan;
mga bgagmay nga bata usab
adunay mga pulong nga giha-
tag ngadto kanila sa daghan nga
mga higayon, diin milibug sa
mga maalamon ug sa mga ma-
kinaadmanon.

24 Ug karon, akong hinigugma
nga mga kaigsoonan, ingon nga
kamo nagtinguha nga masayud
kanako unsa ang inyong buha-
ton tungod kay kamo gisakit
ug gisalikway—karon ako wa-
la magtinguha nga kamo mag-
dahum nga ako nagpasabut nga
mohukom lamang kaninyo su-
mala niana hain ang tinuod—

25 Kay ako wala magpasabut
nga kamong tanan napugos sa
pagpaubos sa inyong mga kau-
galingon; kay ako sa pagkatinu-
od motuo nga adunay uban tali-
wala kaninyo nga mopaubos sa
ilang mga kaugalingon, pahi-
moa sila diha sa bisan unsa nga
kahimtang nga sila makahimo.

26 Karon, ingon nga ako mii-
ngon mahitungod sa hugot nga
pagtuo — nga kini dili usa ka
hingpit nga kasayuran—bisan
ingon sa akong mga pulong.
Kamo dili masayud sa ilang ka
tinuod sa sinugdanan, ngadto
sa kahingpitan, bisan unsa nga
molabaw pa kay sa hugot nga
pagtuo mao ang usa ka hingpit
nga kasayuran.

18a Ether 12:12, 18.
19a Juan 15:22–24.
21a Juan 20:29;

Heb. 11.

b gk Paglaum.
c Ether 12:6.

23a Joel 2:28–29.
b Mat. 11:25;

Luc. 10:21;
3 Ne. 26:14–16;
D&P 128:18.
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27 Apan tan-awa, kon ka-
mo mopukaw ug modasig sa
inyong mga galamhan, bisan
ngadto sa pagsulay sa akong
mga pulong, ug pagbansay sa
usa ka tipik sa hugot nga pag-
tuo, oo, bisan kamo kutob ra sa
apagtinguha sa pagtuo, tugoti
kini nga tinguha nga molihok
diha kaninyo, gani hangtud ka-
mo motuo sa paagi nga kamo
makahatag og luna alang sa usa
ka bahin sa akong mga pulong.
28 Karon, kita motandi sa pu-

long ngadto sa usa ka abinhi.
Karon, kon kamo mohatag og
luna, nga ang usa ka bbinhi ma-
himo nga matanom diha sa
inyong ckasingkasing, tan-awa,
kon kini usa ka tinuod nga bin-
hi, o usa ka maayo nga binhi,
kon kamo dili molabay niini
pinaagi sa inyong dpagkawalay
pagtuo, nga kamo mobatok sa
Espiritu sa Ginoo, tan-awa, kini
mosugod sa pagtubo diha sulod
sa inyong mga dughan; ug kon
kamo makamatikod niining
nagtubo nga mga tinguha, kamo
magsugod pag-ingon diha sa in-
yong kaugalingon—Kini kina-
hanglan nga usa ka maayo nga
binhi, o nga ang pulong maayo,
kay kini misugod pagpadako sa
akong kalag; oo, kini misugod
sa pagdan-ag sa akong esalabu-
tan, oo, kini misugod sa pagka-
anindot ngari kanako.
29 Karon tan-awa, dili ba ki-

ni makadugang sa inyong hu-
got nga pagtuo? Ako moingon

nganha kaninyo, Oo; bisan pa
niana wala kini molambo ngad-
to sa hingpit nga kasayuran.

30 Apan tan-awa, samtang ang
binhi mibukad, ug migitib, ug
misugod sa pagtubo, niana ka-
mo makaingon nga ang binhi
maayo; kay tan-awa kini mibu-
kad, ug migitib, ug misugod sa
pagtubo. Ug karon, tan-awa, dili
ba kini makapalig-on sa inyong
hugot nga pagtuo? Oo, kini
makapalig-on sa inyong hugot
nga pagtuo: Kay kamo makai-
ngon nga ako nasayud nga kini
usa ka maayo nga binhi; kay
tan-awa kini migitib ug misu-
god pagtubo.

31 Ug karon, tan-awa, kamo
makasiguro ba nga kini usa ka
maayo nga binhi? Ako moingon
nganha kaninyo, Oo; kay matag
binhi mamunga ngadto sa iyang
kaugalingon nga apanagway.

32 Busa, kon ang usa ka binhi
motubo kini maayo, apan kon
kini dili motubo, tan-awa kini
dili maayo, busa kini ilabay.

33 Ug karon, tan-awa, tungod
kay kamo nakasulay sa pagsusi,
ug mitanom sa binhi, ug kini mi-
bukad ug migitib, ug misugod
pagtubo, kamo kinahanglan nga
masayud nga ang binhi maayo.

34 Ug karon, tan-awa, hingpit
ba ang inyong kasayuran? Oo,
ang inyong akasayuran hingpit
niana nga butang, ug ang in-
yong bhugot nga pagtuo nahi-
katulog; ug kini tungod kay ka-
mo nasayud, kay kamo nasa-

27a Mar. 11:24.
28a Alma 33:1.

b Luc. 8:11.

c gk Kasingkasing.
d Mat. 17:20.
e gk Panabut.

31a Gen. 1:11–12.
34a gk Kahibalo.

b Ether 3:19.
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yud nga ang pulong mipadako
sa inyong mga kalag, ug kamo
usab nasayud nga kini migitib
na, nga ang inyong pagsabut
misugod na pagdan-ag, ug ang
inyong csalabutan misugod pag-
lambo.
35 O unya, dili ba kini matuod?

Ako moingon nganha kaninyo,
Oo, tungod kay kini mao ang
akahayag; ug kon unsa ang may
kahayag, kini maayo, tungod
kay kini masabtan, busa kamo
kinahanglan masayud nga kini
maayo; ug karon tan-awa, hu-
man kamo makatagamtam niini
nga kahayag ang inyong kasa-
yuran hingpit na ba?
36 Tan-awa ako moingon

nganha kaninyo, Dili; ni ka-
mo mobiya sa inyong hugot
nga pagtuo, kay kamo lamang
mibansay sa inyong hugot nga
pagtuo diha sa pagtanom sa
binhi nga kamo unta mosulay
sa pag-usisa aron masayud kon
ang binhi maayo.
37 Ug tan-awa, samtang ang

kahoy misugod na pagtubo, ka-
mo moingon: Kita moalima niini
uban ang dako nga pag-amping,
nga kini mogamot, nga kini mo-
tubo, ug mohatag og bunga nga-
ri kanato. Ug karon tan-awa,
kon kamo moalima niini uban
ang dako nga pag-amping kini
mogamot, ug motubo, ug moda-
la og bunga.
38 Apan kon kamo amopasa-

gad sa kahoy, ug dili maghuna-

huna sa iyang pag-alima, tan-
awa kini dili mogamot; ug kon
ang kainit sa adlaw moabut ug
mosunog niini, tungod kay kini
walay gamut kini malawos, ug
kamo moibut niini ug molabay.

39 Karon, kini dili tungod kay
ang binhi dili maayo, ni tungod
kay ang bunga niini dili ma-
ayo; apan kini tungod kay ang
inyong ayuta pansil, ug kamo
dili moalima sa kahoy, busa ka-
mo dili makapanag-iya sa bu-
nga niini.

40 Ug sa ingon, kon kamo dili
moalima sa pulong, naglantaw
uban ang mata sa hugot nga
pagtuo sa bunga niini, kamo dili
makapu-pu sa bunga sa akahoy
sa kinabuhi.

41 Apan kon kamo moalima
sa pulong, oo, moalima sa ka-
hoy samtang kini misugod pag-
tubo, pinaagi sa inyong hugot
nga pagtuo uban sa dako nga
kakugi, ug uban sa apailub, nag-
lantaw sa bunga niini, kini mo-
gamot, ug tan-awa kini mahi-
mo nga usa ka kahoy bmagtubo
ngadto sa kinabuhi nga walay
katapusan.

42 Ug tungod sa inyong aka-
kugi ug sa inyong hugot nga
pagtuo ug sa inyong pailub
uban ang pulong sa pag-alima
niini, nga kini mogamot diha
kaninyo, tan-awa, dili madugay
kamo mopu-pu sa bbunga niini,
diin bililhon kaayo, diin tam-is
labaw sa tanan nga tam-is, ug

34c gk Salabutan.
35a Juan 3:18–21.

gk Kahayag,
Kahayag ni Kristo.

38a gk Hingpit nga

Pagbiya.
39a Mat. 13:5.
40a Gen. 2:9;

1 Ne. 15:36.
41a gk Pailub.

b Alma 33:23;
D&P 63:23.

42a gk Kakugi.
b 1 Ne. 8:10–12.
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diin puti labaw sa tanan nga
puti, oo, ug putli labaw sa ta-
nan nga putli; ug kamo moka-
on sa bunga niini gani hangtud
kamo mabusog, nga kamo dili
na gutumon, ni kamo uhawon.
43 Busa, akong mga kaigsoo-

nan, kamo moani sa mga ganti
sa inyong hugot nga pagtuo, ug
sa inyong kakugi, ug sa pailub,
ug sa pagkamainantuson, mag-
paabut sa kahoy nga mamunga
nganha kaninyo.

KAPITULO 33

Si Zenos mitudlo nga ang mga ta-
wo kinahanglan moampo ug mo-
simba sa tanan nga mga dapit, ug
nga ang mga paghukom gihunong
tungod sa Anak—Si Zenock mi-
tudlo nga ang kalooy ihatag tungod
sa Anak — Si Moises mipabarug
diha sa kamingawan og usa ka ma-
tang sa Anak sa Dios. Mga 74 b.c.

Karon human si Alma maka-
sulti niini nga mga pulong, sila
mipadala ngadto kaniya nag-
tinguha nga masayud kon sila
motuo ba sa ausa ka Dios, nga
sila unta makaangkon niini
nga bunga diin iyang gipamu-
long, o unsaon nila pagtanom
ang bbinhi, o ang pulong diin
iyang gipamulong diin siya mi-
ingon nga kinahanglan itanom
sa ilang mga kasingkasing; o sa
unsa nga paagi sila kinahang-
lan mosugod sa pagbansay sa
ilang hugot nga pagtuo.

2 Ug si Alma miingon ngadto
kanila: Tan-awa, kamo miingon
nga kamo adili makasimba sa in-
yong Dios tungod kay kamo gi-
salikway gikan sa inyong mga
sinagoga. Apan tan-awa, ako
moingon nganha kaninyo, kon
kamo nagdahum nga kamo dili
makasimba sa Dios, kamo naka-
himo og dako nga kasaypanan,
ug kamo kinahanglan nga mo-
siksik sa mga bkasulatan; kon
kamo magdahum nga sila mi-
tudlo kaninyo niini, kamo wala
makasabut kanila.

3 Kamo nahinumdom ba nga
nakabasa og unsa ang gisulti ni
aZenos, ang propeta sa kara-
an, mahitungod sa pag-ampo o
bpagsimba?

4 Kay siya miingon: Ikaw ma-
loloy-on, O Dios, kay ikaw na-
kadungog sa akong pag-ampo,
bisan kon ako tua sa kaminga-
wan; oo, ikaw maloloy-on sa
diha nga ako nag-ampo mahitu-
ngod niadto kinsa akong mga
akaaway, ug ikaw mitugyan ka-
nila ngari kanako.

5 Oo, O Dios, ug ikaw maloloy-
on ngari kanako sa akong pag-
pangamuyo nganha kanimo di-
ha sa akong aumahan; sa akong
pagpangamuyo nganha kanimo
diha sa akong pag-ampo, ug
ikaw nakadungog kanako.

6 Ug usab, O Dios, sa akong
pagpauli sa akong balay ikaw
nakadungog kanako diha sa
akong pag-ampo.

7 Ug sa diha nga ako misulod

33 1a 2 Ne. 31:21;
Mosiah 15:2–4.

b Alma 32:28–43.
2a Alma 32:5.

b Alma 37:3–10.
3a gk Kasulatan, Mga—

Nawala nga mga
kasulatan; Zenos.

b gk Pagsimba.
4a Mat. 5:44.
5a Alma 34:20–25.
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sa akong aalampoan, O Ginoo,
ug nag-ampo nganha kanimo,
ikaw nakadungog kanako.
8 Oo, ikaw maloloy-on ngadto

sa imong mga anak kon sila ma-
ngamuyo nganha kanimo, aron
madungog kanimo ug dili sa
mga tawo, ug ikaw gayud ma-
kadungog kanila.
9 Oo, O Dios, ikaw maloloy-

on ngari kanako, ug gidungog
ang akong mga pangamuyo sa
taliwala sa imong mga katigu-
man.
10 Oo, ug ikaw usab nakadu-

ngog kanako sa diha nga ako
agisalikway ug gibiay-biay pi-
naagi sa akong mga kaaway;
oo, ikaw nakadungog sa akong
mga pangamuyo, ug nasuko sa
akong mga kaaway, ug ikaw
miduaw kanila sa imong kasuko
uban ang dali nga kalaglagan.
11 Ug ikaw nakadungog ka-

nako tungod sa akong mga ka-
sakitan ug sa akong pagkama-
tinud-anon; ug kini tungod sa
imong Anak nga ikaw ingon
niini ka maloloy-on ngari kana-
ko, busa, ako mangamuyo ngan-
ha kanimo sa tanan kong mga
kasakit, kay diha kanimo mao
ang akong hingpit nga kalipay;
kay ikaw milikay sa imong mga
paghukom gikan kanako, tu-
ngod sa imong Anak.
12 Ug karon si Alma miingon

ngadto kanila: Motuo ba kamo
niadto nga mga akasulatan nga
gisulat pinaagi kanila sa karaan?

13 Tan-awa, kon kamo mobu-
hat niini, kamo kinahanglan
motuo unsa ang gisult i ni
aZenos; kay, tan-awa siya nag-
ingon: Ikaw milikay sa imong
mga paghukom tungod sa
imong Anak.

14 Karon tan-awa, akong mga
kaigsoonan, mangutana ako kon
kamo nakabasa ba sa mga ka-
sulatan? Kon kamo nakabuhat
niini, ngano nga kamo dili mo-
tuo sa Anak sa Dios?

15 Kay kini awala masulat nga
si Zenos lamang ang nagsulti
niini nga mga butang, apan si
bZenock usab nagsulti niini nga
mga butang—

16 Kay tan-awa, siya nag-
ingon: Ikaw nasuko, O Ginoo,
niini nga mga katawhan, tu-
ngod kay sila dili makasabut sa
imong mga kalooy nga ikaw mi-
tugyan nganha kanila tungod
sa imong Anak.

17 Ug karon, akong mga kaig-
soonan, kamo nakakita nga ang
ikaduha nga propeta sa karaan
nagpamatuod sa Anak sa Dios,
ug tungod kay ang mga kataw-
han dili makasabut sa iyang
mga pulong sila amibato kani-
ya ngadto sa kamatayon.

18 Apan tan-awa, dili pa kini
mao ang tanan; kini dili lamang
mao ang nagsulti mahitungod
sa Anak sa Dios.

19 Tan-awa, siya gihisgutan ni
aMoises; oo, ug tan-awa ang usa
ka bhulagway cgibayaw didto sa

7a Mat. 6:5–6;
Alma 34:26.

10a Alma 32:5.
12a gk Kasulatan, Mga.
13a Alma 34:7.
15a Jacob 4:4.

b 1 Ne. 19:10;
Alma 34:7.

17a gk Martir,
Pagkamartir.

19a Deut. 18:15, 18;
Alma 34:7.

b Num. 21:9;
2 Ne. 25:20;
Mosiah 3:15.

c Juan 3:14;
Hel. 8:14–15.
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kamingawan, nga si kinsa kad-
to nga motan-aw niana mabuhi.
Ug daghan ang mitan-aw ug na-
buhi.
20 Apan diyutay ra ang naka-

sabut niadto nga mga butang,
ug kini tungod sa pagkatig-a sa
ilang mga kasingkasing. Apan
dihay daghan kinsa mga tig-a
kaayo nga sila dili motan-aw,
busa sila namatay. Karon ang
katarungan nga sila dili motan-
aw tungod kay sila dili motuo
nga kini amakaayo kanila.
21 O akong mga kaigsoonan,

kon kamo mamaayo pinaagi la-
mang sa pagpunting sa inyong
mga mata aron kamo mamaa-
yo, dili ba kamo motan-aw di-
ha-diha, o kamo magpatig-a la-
mang sa inyong mga kasingka-
sing diha sa walay pagtuo, ug
magtinapulan, nga dili ninyo
ipunting ang inyong mga mata,
nga kamo mamatay?
22 Kon mao, kaalaot sa inyong

dangatan; apan kon dili mao,
diha niana ipunting ang in-
yong mga mata ug asugdi ang
pagtuo sa Anak sa Dios, nga si-
ya moanhi sa bpag-ula sa iyang
dugo alang sa iyang mga ka-
tawhan, ug nga siya mag-antus
ug mamatay aron sa pagtubos
sa ilang mga sala; ug nga siya
cmobangon pag-usab gikan sa
mga patay, nga mao ang mag-
pahinabo sa dpagkabanhaw, nga
ang tanan nga mga tawo moba-
rug sa iyang atubangan, aron
pagahukman sa katapusan ug

sa adlaw sa paghukom, sumala
sa ilang mga ebuhat.

23 Ug karon, akong mga kaig-
soonan, ako nagtinguha nga in-
yong aitanom kini nga pulong
sa inyong mga kasingkasing, ug
samtang kini magsugod na sa
pagtubo bisan pa niana alimahi
kini pinaagi sa inyong hugot
nga pagtuo. Ug tan-awa, kini
mahimo nga usa ka kahoy,
bmagtubo diha kaninyo ngadto
sa kinabuhi nga walay katapu-
san. Ug hinaut pa unta nga ang
Dios maghatag nganha kanin-
yo nga ang inyong mga cka-
budlay mahimo nga magaan,
pinaagi sa hingpit nga kalipay
sa iyang Anak. Ug gani kining
tanan kamo makabuhat kon ka-
mo buot. Amen.

KAPITULO 34

Si Amulek nagpamatuod nga ang
pulong anaa kang Kristo ngadto
sa kaluwasan—Gawas kon ang usa
ka pag-ula pagahimoon, tanan nga
mga katawhan kinahanglan mama-
tay—Ang tibuok balaod ni Moises
mitudlo ngadto sa sakripisyo sa
Anak sa Dios—Ang walay kata-
pusan nga laraw sa katubsanan
gipasikad sa hugot nga pagtuo ug
paghinulsol—Pag-ampo alang sa
temporal ug espirituhanon nga
mga panalangin—Kini nga kina-
buhi mao ang panahon alang sa
mga tawo pag-andam sa pagsugat
sa Dios—Buhata ang imong kalu-
wasan uban ang balaanon nga pag-

20a 1 Ne. 17:40–41.
22a Alma 32:27–28.

b Alma 22:14; 34:8–9.
c gk Pagkabanhaw.

d Alma 11:44.
e gk Buh.

23a Alma 33:1; 34:4.
b Alma 32:41;

D&P 63:23.
c Alma 31:38.
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tahud sa atubangan sa Dios. Mga
74 b.c.

Ug nahinabo nga human ma-
kapamulong si Alma ni ini
nga mga pulong ngadto kanila,
siya milingkod sa yuta, ug si
aAmulek mitindog ug misugod
sa pagtudlo kanila, nag-ingon:
2 Akong mga kaigsoonan, ako

naghunahuna nga dili mahimo
nga kamo walay kaalam sa mga
butang nga gikasulti mahitu-
ngod sa pag-anhi ni Kristo, kin-
sa gitudlo pinaagi kanamo nga
Anak sa Dios; oo, ako nasayud
nga akini nga mga butang gika-
tudlo nganha kaninyo sa maka-
daghan sa wala pa kamo mobi-
ya gikan kanamo.
3 Ug ingon nga kamo nagti-

nguha sa akong pinalangga nga
igsoon nga siya kinahanglan
mopahayag nganha kaninyo un-
sa ang inyong kinahanglan nga
buhaton, tungod sa inyong mga
kasakit; ug siya nakapamulong
og ingon nganha kaninyo sa
pag-andam sa inyong mga hu-
nahuna; oo, ug siya nag-awhag
kaninyo ngadto sa hugot nga
pagtuo ug sa pagpailub—
4 Oo, bisan nga kamo adunay

dako nga hugot nga pagtuo
gani ingon sa apagtanom sa pu-
long diha sa inyong mga ka-
singkasing, nga kamo mahimo
sa pagsulay sa pagsusi sa iyang
kaayo.
5 Ug kami nakakita nga ang

mahinungdanon nga pangutana

diin anaa sa inyong mga huna-
huna mao kon ang pulong anaa
ba sa Anak sa Dios, o, kon wala
bay Kristo.

6 Ug kamo usab nakakita nga
ang akong igsoon nakapamatu-
od nganha kaninyo, sa daghan
nga mga higayon, nga ang apu-
long anaa kang Kristo ngadto
sa kaluwasan.

7 Ang akong igsoon naghis-
got sa mga pulong ni Zenos, nga
ang katubsanan modangat pi-
naagi sa Anak sa Dios, ug usab
diha sa mga pulong ni Zenock;
ug usab siya mihangyo kang
Moises, sa pagpamatuod nga
kini nga mga butang tinuod.

8 Ug karon, tan-awa, ako amag-
pamatuod nganha kaninyo sa
akong kaugalingon nga kini nga
mga butang mga tinuod. Tan-
awa, ako moingon nganha ka-
ninyo, nga ako nasayud nga si
Kristo moanhi taliwala sa mga
katawhan, aron sa pagdala di-
ha kaniya sa mga kalapasan sa
iyang mga katawhan, ug nga
siya bmoula sa iyang dugo alang
sa mga sala sa kalibutan; kay
ang Ginoong Dios namulong
niini.

9 Kay kini kinahanglan nga
ang apag-ula pagahimoon; kay
sumala sa mahinungdanon nga
blaraw sa Dios sa kahangturan
kinahanglan gayud nga adu-
nay pag-ula nga pagahimoon, o
kon dili ang tanan nga mga ka-
tawhan dili makalikay nga ma-
matay; oo, ang tanan matig-a;

34 1a Alma 8:21.
2a Alma 16:13–21.
4a Alma 33:23.
6a Juan 1:1, 14.

8a gk Mopamatuod.
b gk Pag-ula, Pag-ula

sa dugo.
9a Alma 33:22.

b Alma 12:22–33;
Moises 6:62.
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oo, ang tanan cnapukan ug nahi-
salaag, ug kinahanglan gayud
nga mamatay gawas kon kini
pinaagi sa pag-ula diin kini ki-
nahanglan nga pagahimoon.
10 Kay kini kinahanglan nga

adunay usa ka mahinungdanon
ug katapusan nga asakripisyo;
oo, dili usa ka sakripisyo sa ta-
wo, ni mananap, ni bisan unsa
nga matang sa langgam; kay ki-
ni dili usa ka tawhanon nga sak-
ripisyo; apan kini kinahanglan
nga usa ka bwalay kinutuban ug
walay katapusan nga csakri-
pisyo.
11 Karon walay usa ka tawo

nga makahimo sa pagsakripis-
yo sa pag-ula sa iyang kaugali-
ngon nga dugo alang sa mga
sala sa uban. Karon, kon usa ka
tawo makapatay, tan-awa ang
atong balaod, nga amakianga-
yon, mokuha ba sa kinabuhi
sa iyang igsoon? Ako moingon
nganha kaninyo, Dili.
12 Apan ang balaod nagkina-

hanglan sa kinabuhi kaniya kin-
sa anakapatay; busa walay bisan
unsa diin kubos sa walay kinu-
tuban nga pag-ula nga igo sa
mga sala sa kalibutan.

13 Busa, kini kinahanglan nga
adunay usa ka mahinungdanon
ug katapusan nga sakripisyo,
ug niana kinahanglan adunay
mahitabo, o kini angay nga ma-
hitabo, usa ka apaghunong sa
pagpaagas sa dugo; niana ang

bbalaod ni Moises matuman; oo,
kini mahimo nga ang tanan
matuman, bisan unsa ug matag
tulbok, ug walay bisan usa nga
dili matuman.

14 Ug tan-awa, kini ang ki-
natibuk-an nga akahulugan sa
bbalaod, matag tipik nagtudlo
ngadto niana nga mahinung-
danon ug katapusan nga csak-
ripisyo; ug kana nga mahinung-
danon ug katapusan nga sak-
ripisyo mao ang Anak sa Dios,
oo, walay kinutuban ug walay
katapusan.

15 Ug sa ingon siya modala
sa akaluwasan ngadto sa tanan
kinsa motuo diha sa iyang nga-
lan; kini ingon mao ang katu-
yoan sa katapusan nga sakri-
pisyo, aron sa pagpagawas sa
mga kasingkasing sa kalooy,
diin mobuntog sa kaangayan,
ug modala og mga kahigayu-
nan ngadto sa mga tawo nga
sila mahimo nga makabaton og
hugot nga pagtuo ngadto sa
paghinulsol.

16 Ug sa ingon ang akalooy
motagbaw sa mga gipangayo sa
bkaangayan, ug gakson sila diha
sa mga bukton sa kaluwasan,
samtang siya nga walay hugot
nga pagtuo ngadto sa paghinul-
sol walay panalipod sa tibuok
balaod nga gipangayo sa ckaa-
ngayan; busa ngadto lamang
kaniya nga adunay hugot nga
pagtuo sa paghinulsol mapahi-

9c gk Pagkapukan ni
Adan ug Eva.

10a Moises 5:6–7.
b 2 Ne. 9:7.
c gk Sakripisyo.

11a Deut. 24:16;
Mosiah 29:25.

12a gk Kinadak-ang
Silot; Pagbuno.

13a 3 Ne. 9:17, 19–20.
b 3 Ne. 15:5.

14a Alma 30:3.
b gk Balaod ni Moises.
c D&P 138:35.

15a gk Kaluwasan.
16a gk Kalooy,

Maloloy-on.
b gk Kaangayan.
c Alma 12:32.
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nabo ang mahinungdanon ug
walay katapusan nga dlaraw sa
katubsanan.
17 Busa hinaut unta ang Dios

motugot nganha kaninyo, akong
mga kaigsoonan, nga kamo
magsugod pagbansay sa inyong
ahugot nga pagtuo ngadto sa
paghinulsol, nga kamo mosu-
god bpagtawag diha sa iyang
balaan nga ngalan, nga siya ma-
looy diha kaninyo;
18 Oo, pangamuyo ngadto ka-

niya alang sa kalooy; kay siya
gamhanan sa pagluwas.
19 Oo, pagpaubos sa inyong

mga kaugalingon, ug padayon
sa pag-ampo ngadto kaniya.
20 Pangamuyo ngadto kaniya

samtang kamo anaa sa inyong
mga umahan, oo, sa tanan ninyo
nga mga panon.
21 aPangamuyo ngadto kaniya

sa inyong mga balay, oo, sa ta-
nan nga sulod sa inyong pani-
malay, sa buntag, sa udto, ug sa
gabii.
22 Oo, pangamuyo ngadto ka-

niya batok sa gahum sa inyong
mga kaaway.
23 Oo, apangamuyo ngadto ka-

niya batok sa byawa, kinsa ang
kaaway sa tanan nga cpagka-
matarung.
24 Pangamuyo ngadto kaniya

alang sa mga abut sa inyong
mga umahan, nga kamo mous-
wag diha.
25 Pangamuyo alang sa in-

yong mga panon sa umahan,
nga sila mosanay.

26 Apan dili kini ang tanan;
kamo kinahanglan mobu-bu sa
inyong mga kalag diha sa in-
yong mga alawak alampoan, ug
diha sa inyong wala hibaloi nga
mga dapit, ug diha sa inyong
kamingawan.

27 Oo, ug kon kamo dili ma-
ngamuyo ngadto sa Ginoo, hi-
moa nga ang inyong mga aka-
singkasing bpuno, magpadayon
sa pag-ampo ngadto kaniya sa
kanunay alang sa inyong kaayo-
han, ug usab alang sa kaayohan
niadto kinsa naglibut kaninyo.

28 Ug karon tan-awa, akong
hinigugma nga mga kaigsoo-
nan, ako moingon nganha ka-
ninyo, ayaw pagdahum nga
mao kini ang tanan; kay human
ninyo mahimo kining tanan nga
mga butang, kon kamo mosalik-
way sa atimawa, ug sa hubo, ug
dili moduaw sa masakiton ug
sa may balatian, ug bmohatag
sa inyong kabtangan, kon ka-
mo aduna, ngadto sa nangina-
hanglan—ako moingon nganha
kaninyo, kon kamo dili mobu-
hat sa bisan hain niini nga mga
butang, tan-awa, ang inyong
cpag-ampo dmakawang, ug dili
ninyo mapahimuslan, ug kamo
ingon sa mga nagpakaaron-
ingnon kinsa naglimud sa hu-
got nga pagtuo.

29 Busa, kon kamo dili mahi-

16d gk Laraw sa
Katubsanan.

17a gk Hugot nga
Pagtuo.

b gk Pag-ampo.
21a Sal. 5:1–3;

3 Ne. 18:21.

23a 3 Ne. 18:15, 18.
b gk Yawa.
c gk Matarung,

Pagkamatarung.
26a Mat. 6:5–6.
27a gk Kasingkasing.

b gk Pagpalandong.

28a gk Kabus.
b gk Limos, Paghatag

og Limos.
c Mat. 15:7–8.
d Moro. 7:6–8.
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numdom sa apagkamanggiha-
tagon, kamo ingon sa lawog,
diin ang maglulunsay misalik-
way, (kini ingon nga walay bili)
ug pagatumban sa tiil sa mga
tawo.
30 Ug karon, akong mga kaig-

soonan, ako buot nga, human
kamo makadawat og daghan
nga mga saksi, nakakita nga
ang balaan nga mga kasulatan
nagpamatuod niini nga mga
butang, kamo moduol ug mo-
dala og abunga ngadto sa pag-
hinulsol.
31 Oo, ako buot nga kamo mo-

duol ug dili magpatig-a sa in-
yong mga kasingkasing; kay
tan-awa, karon mao ang takna
ug aadlaw sa inyong kaluwa-
san; ug busa, kon kamo maghi-
nulsol ug dili na magpatig-a sa
inyong mga kasingkasing, di-
ha-diha ang mahinungdanon
nga laraw sa katubsanan ma-
padangat nganha kaninyo.
32 Kay tan-awa, kini nga kina-

buhi mao ang panahon alang sa
mga tawo sa apagpangandam
sa pagsugat sa Dios; oo, tan-awa
ang adlaw niini nga kinabuhi
mao ang adlaw alang sa mga
tawo sa paghimo sa ilang mga
buluhaton.
33 Ug karon, ingon nga ako

miingon nganha kaninyo kani-
adto, ingon nga kamo daghan
og mga saksi, busa, ako mo-
hangyo kaninyo nga kamo dili

amaglangay sa adlaw sa inyong
bpaghinulsol hangtud sa ka-
tapusan; kay human niini nga
panahon sa kinabuhi, diin gi-
hatag kanato aron pagpangan-
dam alang sa kahangturan, tan-
awa, kon kita dili mopauswag
sa atong panahon samtang ania
pa niini nga kinabuhi, human
niana moabut ang cgabii sa dka-
ngitngit diin wala nay buluha-
ton nga mahimo.

34 Kamo dili makaingon, kon
kamo dad-on ngadto niana nga
makalilisang nga akalisdanan,
nga ako mohinulsol, nga ako
mobalik sa akong Dios. Dili,
kamo dili makaingon niini; kay
ang mao nga espiritu nga mi-
angkon sa inyong mga lawas sa
panahon nga kamo mobiya nii-
ni nga kinabuhi, kanang mao
nga espiritu adunay gahum sa
pag-angkon sa inyong lawas
didto niana nga walay katapu-
san nga kalibutan.

35 Kay tan-awa, kon kamo
maglangay sa adlaw sa inyong
paghinulsol gani hangtud sa
kamatayon, tan-awa, kamo ma-
himo nga amaulipon ngadto sa
espiritu sa yawa, ug siya bmopa-
tik kaninyo nga iya; busa, ang
Espiritu sa Ginoo mobiya kanin-
yo, ug walay luna diha kaninyo,
ug ang yawa makabaton sa ta-
nan nga gahum ibabaw kanin-
yo; ug kini mao ang katapusan
nga kahimtang sa mga dautan.

29a gk Gugma nga putli.
30a Mat. 3:8; Alma 13:13.
31a Roma 13:11–12.
32a 2 Ne. 2:21;

Alma 12:24; 42:4–6.
33a Hel. 13:38;

D&P 45:2.
b gk Hinulsol,

Paghinulsol.
c gk Kangitngit,

Espirituhanon nga;
Kamatayon,

Espirituhanon nga.
d Juan 9:4;

D&P 45:17.
34a Alma 40:13–14.
35a 2 Ne. 28:19–23.

b 2 Ne. 9:9.
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36 Ug kini ako nasayud, tu-
ngod kay ang Ginoo miingon
nga siya dili mopuyo sa mga
adili balaan nga mga templo,
apan diha sa mga kasingkasing
sa mga bmatarung siya mopu-
yo; oo, ug siya usab miingon
nga ang mga matarung moling-
kod diha sa iyang gingharian,
dili na gayud mogula; apan ang
ilang mga saput kinahanglan hi-
moon nga puti pinaagi sa dugo
sa Karnero.
37 Ug karon, akong hinigugma

nga mga kaigsoonan, ako nag-
tinguha nga kamo kinahanglan
mahinumdom niini nga mga
butang, ug nga kamo kinahang-
lan amohimo sa inyong kaluwa-
san uban ang balaan nga pag-
tahud sa Dios, ug nga kamo
kinahanglan dili na molimud
sa pag-anhi ni Kristo;
38 Nga kamo dili na amakig-

bisog batok sa Espiritu Santo,
apan nga kamo modawat nii-
ni, ug modala diha kaninyo sa
bngalan ni Kristo; nga kamo
mopaubos sa inyong mga kau-
galingon bisan ngadto sa abug,
ug cmosimba sa Dios, sa bi-
san diin nga dapit kamo anaa,
sa espiritu ug sa kamatuoran;
ug nga kamo mopuyo sa dpag-
kamapasalamaton matag ad-
law, alang sa daghan nga mga
kalooy ug mga panalangin
diin siya mitugyan nganha
kaninyo.

39 Oo, ug ako usab moawhag
kaninyo, akong mga kaigsoo-
nan, nga kamo amagmabinan-
tayon ngadto sa pag-ampo ka-
nunay, nga kamo dili unta ma-
dala sa mga bpagtintal sa yawa,
nga siya unta dili makabuntog
kaninyo, nga kamo unta dili
mahimo nga iyang mga ulipon
sa katapusan nga adlaw; kay
tan-awa, siya moganti kaninyo
sa cdili maayo nga butang.
40 Ug karon akong hinigugma

nga mga kaigsoonan, ako mo-
awhag kaninyo sa pagbaton sa
apailub, ug nga kamo moantus
sa tanan nga mga matang sa
kasakit; nga kamo dili bmobi-
ay-biay batok kanila kinsa mo-
salikway kaninyo tungod sa in-
yong hilabihan ka kabus, tingali
unya kamo mahimo nga mga
makasasala sama kanila;

41 Apan nga kamo magbaton
og pailub, ug moantus niadto
nga mga kasakit, uban ang usa
ka malig-on nga paglaum nga
kamo usa ka adlaw makapahu-
lay gikan sa tanan ninyo nga
mga kasakitan.

KAPITULO 35

Ang pagsangyaw sa pulong mi-
laglag sa pagkamaliputon sa mga
Zoramite — Sila mipapahawa sa
mga kinabig, kinsa miipon sa mga
katawhan ni Ammon sa Jershon—

36a Mosiah 2:37;
Alma 7:21;
Hel. 4:24.

b gk Matarung,
Pagkamatarung.

37a Filip. 2:12.
38a gk Panagbingkil.

b Mosiah 5:8;
Alma 5:38.

c gk Pagsimba.
d Sal. 69:30; D&P 59:7.

gk Mapasalamaton,
Pagpasalamat,
Pasalamat.

39a gk Bantay,
Magbalantay nga
mga Tawo.

b gk Pagtintal, Tintal.
c Alma 30:60.

40a gk Pailub.
b D&P 31:9.
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Si Alma nagsubo tungod sa pag -
kadautan sa mga katawhan. Mga
74 b.c.

Karon nahinabo nga human si
Amulek makatapos niini nga
mga pulong, sila mipalayo sa
ilang mga kaugalingon gikan
sa pundok sa mga katawhan ug
miadto sa yuta sa Jershon.
2 Oo, ug ang uban sa mga ka-

igsoonan, human sila maka-
sangyaw sa pulong ngadto sa
mga Zoramite, usab miadto sa
yuta sa Jershon.
3 Ug nahinabo nga human ang

labaw nga inila nga bahin sa
mga Zoramite magpakitambag
og dungan mahitungod sa mga
pulong nga gisangyaw ngadto
kanila, sila nasuko tungod sa
pulong, kay kini mipahunong sa
ilang apanglipot; busa sila dili
mopatalinghug ngadto sa mga
pulong.

4 Ug sila mipadala ug mipun-
dok pagtingub sa tibuok yuta sa
tanan nga mga katawhan, ug
nagpakitambag uban kanila ma-
hitungod sa mga pulong nga gi-
pamulong.
5 Karon ang ilang mga pangu-

lo ug ang ilang mga pari ug ang
ilang mga magtutudlo wala mo-
tugot sa mga katawhan nga ma-
sayud mahitungod sa ilang mga
tinguha; busa sila nasayud sa
hilum sa mga pagtuo sa tanan
nga mga katawhan.
6 Ug nahinabo nga human sila

masayud sa mga pagtuo sa ta-
nan nga mga katawhan, kadto
kinsa midapig sa mga pulong

nga gipamulong ni Alma ug sa
iyang mga kaigsoonan gisalik-
way gikan sa yuta; ug sila dag-
han; ug sila miadto usab didto
sa yuta sa Jershon.

7 Ug nahinabo nga si Alma ug
ang iyang mga kaigsoonan na-
ngalagad ngadto kanila.

8 Karon ang mga katawhan
sa Zoramite nasuko sa mga ka-
tawhan ni Ammon kinsa tua sa
Jershon, ug ang labaw nga mag-
mamando sa mga Zoramite,
ingon nga usa ka dautan kaayo
nga tawo, mipadala ngadto sa
mga katawhan ni Ammon nagti-
nguha kanila nga sila kinahang-
lan mosalikway gikan sa ilang
yuta sa tanan niadto kinsa mi-
biya kanila padulong ngadto sa
ilang yuta.

9 Ug siya militok og daghan
nga mga panghulga batok ka-
nila. Ug karon ang mga kataw-
han ni Ammon wala mahadlok
sa ilang mga pulong; busa sila
wala mosalikway kanila, apan
sila midawat sa tanan nga mga
kabus sa mga Zoramite nga mi-
duol ngadto kanila; ug sila ami-
amuma kanila, ug nagsaput ka-
nila, ug mihatag ngadto kanila
og mga yuta alang sa ilang ka-
bilin; ug sila mialagad ngadto
kanila sumala sa ilang mga pa-
nginahanglan.

10 Karon kini nakapakutaw
sa mga Zoramite nga masuko
batok sa mga katawhan ni Am-
mon, ug sila misugod sa pakig-
sagol uban sa mga Lamanite ug
aron sa pagkutaw kanila usab
nga masuko batok kanila.

35 3a gk Panapi sa mga
Pari.

9a Mosiah 4:26.
gk Kaayohan.
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1 1 U g s a i n g o n a n g m g a
Zoramite ug ang mga Lama-
nite misugod sa paghimo og
mga pagpangandam alang sa
gubat batok sa mga katawhan
ni Ammon, ug usab batok sa
mga Nephite.
12 Ug sa ingon natapos ang

ikanapulo ug pito nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom ibabaw sa mga katawhan
ni Nephi.
13 Ug ang mga katawhan ni

Ammon mibiya gikan sa yuta
sa Jershon, ug miadto sa yuta
sa Melek, ug mihatag og luna
sa yuta sa Jershon alang sa mga
kasundalohan sa mga Nephite,
nga sila unta makig-away sa
mga kasundalohan sa mga La-
manite ug sa mga kasundalohan
sa mga Zoramite; ug sa ingon
misugod ang usa ka gubat tali
sa mga Lamanite ug sa mga Ne-
phite, sa ikanapulo ug walo
nga tuig sa pagmando sa mga
maghuhukom; ug usa ka aasoy
sa ilang mga gubat ihatag hu-
man niini.
14 Ug si Alma, ug si Ammon,

ug ang ilang mga kaigsoo-
nan, ug usab ang duha ka anak
nga mga lalaki ni Alma mibalik
ngadto sa yuta sa Zarahemla,
human mahimo nga mga himan
sa mga kamot sa Dios sa pagda-
la sa adaghan nga mga Zoramite
ngadto sa paghinulsol; ug ingon
ka daghan sa nadala sa paghi-
nulsol gipapahawa gikan sa
ilang yuta; apan sila adunay
mga yuta alang sa ilang kabilin
diha sa yuta sa Jershon, ug sila

nangandam og mga hinagiban
aron sa pagpanalipod sa ilang
mga kaugalingon, ug sa ilang
mga asawa, ug sa mga anak, ug
sa ilang mga yuta.

15 Karon si Alma, ingon nga
magul-anon tungod sa kadau-
tan sa iyang mga katawhan, oo
tungod sa mga gubat, ug mga
pagpaagas sa dugo, ug sa mga
panagbingkil diin anaa taliwa-
la kanila; ug nakasangyaw na
sa pulong, o gipadala aron sa
pagsangyaw sa pulong, taliwa-
la sa tanan nga mga katawhan
sa matag dakbayan; ug nagtan-
aw nga ang mga kasingkasing
sa mga katawhan misugod sa
pagkatig-a, ug nga sila misu-
god sa apagkasilo tungod sa
pagkahigpit sa pulong, ang
iyang kasingkasing hilabihan
ka masulub-on.

16 Busa, siya misugo nga ang
iyang anak nga mga lalaki ki-
nahanglan magkapundok, nga
unta siya makahatag ngadto
kanila matag usa sa iyang aka-
tungdanan sa tinagsa-tagsa, ma-
hitungod sa mga butang kaba-
hin ngadto sa pagkamatarung.
Ug kami adunay usa ka asoy sa
iyang mga sugo, diin siya mi-
hatag ngadto kanila sumala sa
iyang kaugalingon nga talaan.

Mga sugo ni Alma ngadto sa
iyang anak nga lalaki si Hela-
man.

Naglangkob sa mga
kapitulo 36 ug 37.

13a Alma 43:3.
14a Alma 35:6.

15a gk Hingpit nga
Pagbiya.

16a gk Pagkatinugyanan,
Tinugyanan.
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KAPITULO 36

Si Alma mipamatuod ngadto kang
Helaman sa iyang pagkakabig hu-
man makakita og usa ka anghel—
Siya nag-antus sa mga kasakit sa
usa ka gipanghimaraut nga kalag;
siya misangpit diha sa ngalan ni
Jesus, ug diha niana natawo sa
Dios—Matam-is nga hingpit nga
kalipay mipuno sa iyang kalag—
Siya nakakita og mga katiguman
sa mga anghel nga nagdayeg sa
Dios—Daghan nga mga kinabig
nakatilaw ug nakakita sama nga
siya nakatilaw ug nakakita. Mga
74 b.c.

Akong aanak, pamati sa akong
mga pulong; kay ako manum-
pa nganha kanimo, nga tungod
kay ikaw mihupot sa mga sugo
sa Dios ikaw mouswag diha sa
yuta.
2 Ako manghinaut nga ikaw

mobuhat ingon nga ako mibu-
hat, sa paghinumdom sa pag-
kabihag sa atong mga amahan;
kay sila diha sa apagkaulipon,
ug walay makaluwas kanila
gawas sa bDios ni Abraham, ug
sa Dios ni Isaac, ug sa Dios ni
Jacob; ug siya sa pagkamatuod
miluwas kanila diha sa ilang
mga kasakitan.
3 Ug karon, O Helaman, tan-

awa, ikaw diha sa imong kaba-
tan-on, ug busa, ako mangamu-
yo diha kanimo nga ikaw ma-
mati sa akong mga pulong ug

pagkat-on kanako; kay ako na-
sayud nga kinsa ang mobutang
sa ilang pagsalig diha sa Dios
pagabuligan sa ilang mga apag-
sulay ug sa ilang mga kasamok,
ug sa ilang mga kasakit, ug bpa-
gabayawon sa katapusan nga
adlaw.

4 Ug ako dili buot nga ikaw
maghunahuna nga ako anasa-
yud sa akong kaugalingon —
dili sa temporal apan sa espiri-
tuhanon, dili sa bkalibutanon
nga hunahuna apan sa Dios.

5 Karon, tan-awa, ako moingon
nganha kanimo, kon ako wala
pa amatawo sa Dios ako bwala
unta masayud niini nga mga
butang; apan ang Dios mihimo,
pinaagi sa ba-ba sa iyang bala-
an nga anghel, pagbuhat niini
nga mga butang nga mapahiba-
lo ngari kanako, dili sa bisan un-
sa nga ckatakus sa akong kau-
galingon;

6 Kay ako milibut uban sa anak
nga mga lalaki ni Mosiah, nagti-
nguha sa apaglaglag sa simba-
han sa Dios; apan tan-awa, ang
Dios mipadala sa iyang balaan
nga anghel aron sa pagsanta
kanamo sa among agianan.

7 Ug tan-awa, siya misulti nga-
ri kanamo, ingon kini sa tingog
sa dugdog, ug ang tibuok yuta
amikurog ilawom sa among
mga tiil; ug kaming tanan na-
ngatumba sa yuta, kay ang bka-
hadlok sa Ginoo miabut diha
kanamo.

36 1a Hel. 5:9–14.
2a Mosiah 23:23;

24:17–21.
b Ex. 3:6; Alma 29:11.

3a Roma 8:28.
b Mosiah 23:21–22.

4a 1 Cor. 2:11;
Alma 5:45–46.
gk Kahibalo.

b gk Kalibutanon.
5a gk Natawo sa Dios,

Natawo Pag-usab.

b Alma 26:21–22.
c gk Katakus, Takus.

6a Mosiah 27:10.
7a Mosiah 27:18.

b gk Kahadlok—
Kahadlok sa Dios.
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8 Apan tan-awa, ang tingog
miingon ngari kanako: Bangon.
Ug ako mibangon ug mitindog,
ug nakita ang anghel.
9 Ug siya miingon ngari kana-

ko: Kon ikaw dili buot nga ang
imong kaugalingon malaglag,
ayaw na pagtinguha sa paglag-
lag sa simbahan sa Dios.
10 Ug nahinabo nga ako na-

tumba sa yuta; ug kini sulod sa
atulo ka mga adlaw ug tulo ka
mga gabii nga ako dili makabu-
ka sa akong ba-ba, ni ako ma-
kagamit sa mga bahin sa akong
lawas.
11 Ug ang anghel misulti og

dugang mga butang ngari ka-
nako, diin nabati sa akong mga
kaigsoonan, apan ako wala ma-
kabati kanila; kay sa diha nga
ako nakabati sa mga pulong—
Kon ikaw dili buot nga ang
imong kaugalingon malaglag,
ayaw na pagtinguha sa paglag-
lag sa simbahan sa Dios—ako
giabut og dako nga kahadlok ug
katingala basin pa unya og ako
pagalaglagon, nga ako natumba
sa yuta ug ako dili na makabati.
12 Apan ako gisakit uban sa

awalay katapusan nga kahasol,
kay ang akong kalag gisamok
ngadto sa katapusan nga sukod
ug gisakit uban sa tanan kong
mga sala.
13 Oo, ako nahinumdom sa ta-

nan kong mga sala ug mga ka-
dautan, diin ako agihasol uban
sa mga kasakit sa impyerno; oo,
ako nakakita nga ako misukol

batok sa akong Dios, ug nga ako
wala maghupot sa iyang mga
balaan nga mga sugo.

14 Oo, ug ako nakabuno sa
daghan niya nga mga anak, o sa
ingon naglingla kanila ngadto
sa kalaglagan; oo, ug sa katapu-
san hilabihan ka dako sa akong
mga kadautan, nga ang mao
nga paghunahuna sa pagsulod
ngadto sa atubangan sa akong
Dios misakit sa akong kalag
uban ang dili matukib nga ka-
hadlok.

15 O, naghunahuna ako, nga
ako amahimo nga hinginlan ug
dili na igkita lakip ang kalag ug
lawas, nga ako unta dili dad-
on aron mobarug sa atubangan
sa akong Dios, aron hukman sa
akong mga bbuhat.
16 Ug karon, sulod sa tulo ka

mga adlaw ug tulo ka mga gabii
ako gisakit, gani uban sa mga
kasakit sa usa ka agipanghima-
raut nga kalag.

17 Ug nahinabo nga samtang
ako sa ingon gisakit uban sa ka-
hasol, samtang ako agisamok
sa panumduman sa akong dag-
han nga mga sala, tan-awa, ako
nahinumdom usab nga naka-
bati sa akong amahan nga na-
nagna ngadto sa mga kataw-
han mahitungod sa pag-anhi sa
usa ka Jesukristo, usa ka anak sa
Dios, aron sa pag-ula sa iyang
dugo alang sa mga sala sa kali-
butan.

18 Karon, samtang ang akong
hunahuna naghinuktok niini

10a Mosiah 27:19–23.
12a D&P 19:11–15.
13a gk Pagkanakasala.

15a Pin. 6:15–17;
Alma 12:14.

b Alma 41:3;

D&P 1:9–10.
16a gk Panghimaraut.
17a 2 Cor. 7:10.
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nga panumduman, ako nanga-
muyo sulod sa akong kasing-
kasing: O Jesus, ikaw nga Anak
sa Dios, malooy ka kanako, kin-
sa aania sa apdo sa kapaitan, ug
ako giliyokan sa walay katapu-
san nga mga bkadena sa kama-
tayon.
19 Ug karon, tan-awa, sa diha

nga ako naghunahuna niini, ako
wala na mahinumdom sa akong
mga kasakit; oo, ako wala na
asamoka sa panumduman sa
akong mga sala.
20 Ug, unsa nga ahingpit nga

kalipay, ug unsa ka kahibulo-
ngan nga kahayag ang akong
nakita; oo, ang akong kalag na-
puno sa hingpit nga kalipay la-
baw sa akong kasakit!
21 Oo, ako moingon nganha

kanimo, akong anak, nga wala
nay labaw ka hapdos ug labaw
ka pait ingon sa akong mga ka-
sakit. Oo, ug usab ako moingon
nganha kanimo, akong anak,
nga sa lain nga bahin, wala nay
labaw ka talagsaon ug maka-
pahimuot ingon sa akong hing-
pit nga kalipay.
22 Oo, gipakaingon ko og ako

nakakita, gani ingon ang atong
amahan si aLehi nakakita, sa
Dios nga naglingkod diha sa
iyang trono, gialirongan uban sa
dili maihap nga mga katiguman
sa mga anghel, sa kahimtang
nga nanag-awit ug nanagdayeg
sa ilang Dios; oo, ug ang akong

kalag naghandum nga maka-
adto didto.

23 Apan tan-awa, ang mga ba-
hin sa akong lawas gibalikan sa
ilang akusog pag-usab, ug ako
mibarug pinaagi sa akong mga
tiil, ug mipakita ngadto sa mga
katawhan nga ako bnatawo sa
Dios.

24 Oo, ug sukad niana nga pa-
nahon gani hangtud karon, ako
naghago sa walay paghunong,
nga ako makakabig og mga ka-
lag ngadto sa paghinulsol; nga
ako makadala kanila sa apagti-
law sa hilabihan nga kalipay
diin ako mitilaw; nga sila unta
usab matawo sa Dios, ug bma-
puno sa Espiritu Santo.

25 Oo, ug karon tan-awa, O
akong anak, ang Ginoo mihatag
kanako og hilabihan ka dako
nga hingpit nga kalipay diha sa
bunga sa akong mga kahago;

26 Kay tungod sa apulong di-
in siya mihatag ngari kanako,
tan-awa, daghan ang natawo sa
Dios, ug nakatilaw ingon nga
ako nakatilaw, ug nakakita
ingon nga ako nakakita; busa
sila nasayud niini nga mga bu-
tang diin ako nakasulti, ingon
nga ako nasayud; ug ang kahi-
balo diin ako aduna gikan sa
Dios.

27 Ug ako gibuligan ubos sa
mga pagsulay ug mga kasamok
sa matag matang, oo ug diha sa
tanan nga matang sa mga kasa-

18a ie diha sa hilabihan
nga pagbasul.

b 2 Ne. 9:45; 28:22;
Alma 12:11;
Moises 7:26.

19a gk Pagkanakasala.

20a gk Hingpit nga
Kalipay.

22a 1 Ne. 1:8.
23a Moises 1:10.

b Alma 5:14.
gk Natawo sa Dios,

Natawo Pag-usab.
24a 1 Ne. 8:12;

Mosiah 4:11.
b 2 Ne. 32:5; 3 Ne. 9:20.

gk Espiritu Santo.
26a Alma 31:5.
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kit; oo, ang Dios miluwas kana-
ko gikan sa bilanggoan, ug gi-
kan sa mga gapos, ug gikan sa
kamatayon; oo, ug ako mibu-
tang sa akong pagsalig diha ka-
niya, ug siya sa gihapon amolu-
was kanako.
28 Ug ako nasayud nga siya

amobayaw kanako sa katapu-
san nga adlaw, aron mopuyo
uban kaniya diha sa bhimaya;
oo, ug ako modayeg kaniya sa
kahangturan, kay siya cmidala
sa atong mga amahan gikan
sa Ehipto, ug siya milubong
sa mga dEhiptohanon didto sa
Pulang Dagat; ug siya miagak
kanila pinaagi sa iyang ga-
hum ngadto sa yuta sa saad;
oo, ug siya miluwas kanila gi-
kan sa pagkaulipon ug pagka-
bihag matag karon ug unya.
29 Oo, ug siya usab ang mida-

la sa atong mga amahan gikan
sa yuta sa Jerusalem; ug siya
usab, pinaagi sa iyang walay
katapusan nga gahum, milu-
was kanila gikan sa apagkau-
lipon ug pagkabihag, matag
karon ug unya gani hangtud
karon nga mga adlaw; ug ako
kanunay nagbaton og panum-
duman sa ilang pagkabihag;
oo, ug ikaw usab angay magba-
ton og panumduman, ingon
nga ako mihimo, sa ilang pag-
kabihag.
30 Apan tan-awa, akong anak,

kini dili mao ang tanan; kay
ikaw angay masayud ingon sa
akong nasayran, nga atungod

kay ikaw maghupot sa mga
sugo sa Dios ikaw mouswag
dinhi sa yuta; ug ikaw angay
nga masayud usab, nga tungod
kay ikaw wala maghupot sa
mga sugo sa Dios ikaw isalik-
way gikan sa iyang atubangan.
Karon kini sumala sa iyang
pulong.

KAPITULO 37

Ang mga palid nga tumbaga ug
ang uban nga mga kasulatan giti-
pigan aron sa pagdala og mga ka-
lag ngadto sa kaluwasan — Ang
mga Jaredite gilaglag tungod sa
ilang pagkadautan—Ilang mga ti-
nago nga mga panumpa ug mga pa-
kigsaad kinahanglan itago gikan sa
mga katawhan—Pagpakigtambag
uban sa Ginoo sa tanan nga imong
buhaton—Ingon nga ang Liahona
miagak sa mga Nephite, mao usab
ang pulong ni Kristo moagak sa
mga tawo ngadto sa kinabuhi nga
dayon. Mga 74 b.c.

Ug karon, akong anak Helaman,
ako magsugo kanimo nga ikaw
modala sa mga atalaan diin bgi-
piyal ngari kanako;

2 Ug ako usab mosugo kanimo
nga ikaw mosulat og usa ka tala-
an niini nga mga katawhan, su-
mala sa akong gibuhat, nganha
sa mga palid ni Nephi, ug am-
pingi kining tanan nga mga bu-
tang nga sagrado nga ako mi-
amping gani sama sa akong
pag-amping kanila; kay alang

27a Sal. 34:17.
28a 3 Ne. 15:1.

b gk Himaya.
c Ex. 12:51.

d Ex. 14:26–27.
29a Mosiah 24:17; 27:16;

Alma 5:5–6.
30a 2 Ne. 1:9–11;

Alma 50:19–22.
37 1a Alma 45:2–8.

b Mosiah 28:20.
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kini sa usa ka amaalamon nga
katuyoan nga sila giampingan.
3 Ug kini nga mga apalid nga

tumbaga, diin naglakip niini nga
mga kinulit, diin adunay talaan
sa balaan nga mga kasulatan di-
ha kanila, diin adunay kasay-
sayan sa kagikanan sa atong
mga katigulangan, gani gikan
sa sinugdanan—
4 Tan-awa, kini gipanagna

na sa atong mga amahan, nga
sila kinahanglan ampingan ug
ihatag gikan sa usa ka kaliwa-
tan ngadto sa lain, ug ampingan
ug tipigan pinaagi sa kamot sa
Ginoo hangtud sila motungha
ngadto sa matag kanasuran, ka-
liwatan, pinulongan, ug mga ka-
tawhan, aron sila masayud sa
mga amisteryo nga nalakip diha
niini.

5 Ug karon tan-awa, kon sila
maampingan sila kinahanglan
magpabilin sa ilang kahayag;
oo, ug sila mobilin sa ilang ka-
hayag: oo, ug usab ang tanan
nga mga palid diin naglakip ni-
ana nga balaan nga sinulat.
6 Karon ikaw mahimo nga

magdahum nga kini abinuang
ngari kanako; apan tan-awa ako
moingon nganha kanimo, nga
pinaagi sa bgagmay ug yano
nga mga butang ang mga dag-
ko nga butang ipahinabo; ug
gagmay nga mga kahimoan sa
daghan nga mga higayon moli-
bug sa maalamon.

7 Ug ang Ginoong Dios mibu-
hat sa apamaagi aron sa pag-
mugna sa iyang mahinungda-
non ug walay katapusan nga
mga katuyoan; ug pinaagi sa
bgagmay nga mga pamaagi ang
Ginoo molibug sa maalamon ug
mopahigayon sa kaluwasan sa
daghan nga mga kalag.

8 Ug karon, kini hangtud karon
kaalam diha sa Dios nga kini
nga mga butang kinahanglan
mapadayon; kay tan-awa, sila
amipatubo sa panumduman ni-
ini nga mga katawhan, oo, ug
mipatuo sa daghan sa sayop
sa ilang mga paagi, ug midala
kanila ngadto sa kasayuran sa
ilang Dios ngadto sa kaluwasan
sa ilang mga kalag.

9 Oo, ako moingon nganha
kaninyo, akon dili pa niini nga
mga butang nga kini nga mga
talaan naglakip, diin anaa niini
nga mga palid, si Ammon ug
ang iyang mga kaigsoonan dili
unta bmakadani sa daghan kaa-
yo nga mga kaliboan nga mga
Lamanite sa sayop nga tradis-
yon sa ilang mga amahan; oo,
kini nga mga talaan ug ang
ilang mga cpulong mao ang mi-
dala kanila ngadto sa paghinul-
sol; mao nga, sila midala kanila
sa kasayuran sa Ginoo nga ilang
Dios, ug sa pagmaya diha kang
Jesukristo nga ilang Manunu-
bos.

10 Ug apan kinsa ang nasayud

2a Enos 1:13–18;
P. ni M. 1:6–11;
Alma 37:9–12.

3a 1 Ne. 5:10–19.
gk Palid nga
Tumbaga, Mga.

4a gk Misteryo sa

Dios, Mga.
6a 1 Cor. 2:14.

b 1 Ne. 16:28–29;
D&P 64:33;
123:15–17.

7a Isa. 55:8–9.
b 2 Hari 5:1–14.

8a 2 Tim. 3:15–17;
Mosiah 1:3–5.

9a Mosiah 1:5.
b Alma 18:36; 22:12.
c gk Ebanghelyo.
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nga sila mao ang mahimo nga
pamaagi sa pagdala sa daghan
nga mga kaliboan kanila, oo, ug
usab daghan nga mga kaliboan
sa atong tikig og liog nga mga
kaigsoonan, ang mga Nephite,
kinsa karon mipatig-a sa ilang
mga kasingkasing diha sa sala
ug mga kadautan, ngadto sa ka-
sayuran sa ilang Manunubos?
11 Karon kini nga mga mister-

yo wala pa sa hingpit ipahibalo
ngari kanako; busa ako magpu-
gong.
12 Ug kini igo na kon ako la-

mang moingon nga sila giam-
pingan tungod sa usa ka maa-
lamon nga katuyoan, diin nga
katuyoan nasayran ngadto sa
Dios; kay siya anagtambag di-
ha sa kaalam sa tanan niya nga
mga buhat, ug ang iyang mga
dalan higpit, ug ang iyang pa-
dulngan busa ka walay katapu-
san nga paglibut.
13 O hinumdumi, hinumdumi,

akong anak Helaman, unsa ka
ahigpit ang mga sugo sa Dios.
Ug siya miingon: bKon ikaw
maghupot sa akong mga sugo
ikaw gayud cmouswag dinhi sa
yuta—apan kon ikaw dili mag-
hupot sa iyang mga sugo ikaw
isalikway gikan sa iyang atu-
bangan.
14 Ug karon hinumdumi,

akong anak, nga ang Dios ami-
tugyan kanimo uban niini nga
mga butang, diin mga bsagra-
do, diin siya miamping nga sa-

grado, ug usab diin siya moam-
ping ug mopatunhay alang sa
usa ka cmaalamon nga katuyo-
an diha kaniya, nga siya maka-
pakita sa iyang gahum ngadto
sa umaabut nga mga kaliwatan.

15 Ug karon tan-awa, ako mo-
sulti kanimo pinaagi sa espiritu
sa pagpanagna, nga kon ikaw
molapas sa mga sugo sa Dios,
tan-awa, kini nga mga butang
diin mga sagrado pagakuhaon
gikan kanimo pinaagi sa gahum
sa Dios, ug ikaw itugyan ngadto
ni Satanas, nga siya moayag ka-
nimo ingon sa tahup tungod sa
kakusog sa hangin.

16 Apan kon ikaw mohupot sa
mga sugo sa Dios, ug mobuhat
uban niini nga mga butang diin
mga sagrado sumala niana diin
ang Ginoo misugo kanimo, (kay
ikaw kinahanglan mangaliya
ngadto sa Ginoo alang sa tanan
nga mga butang nga imong pa-
gabuhaton kanila) tan-awa, wa-
lay gahum sa yuta o sa impyer-
no nga amakakuha kanila gikan
kanimo, kay ang Dios gamha-
nan sa pagpatuman sa tanan ni-
ya nga mga pulong.

17 Kay siya motuman sa tanan
niya nga mga saad diin siya mi-
himo nganha kanimo, kay siya
mituman sa iyang mga saad di-
in siya mihimo ngadto sa atong
mga amahan.

18 Kay siya misaad ngadto ka-
nila nga siya amoamping niini
nga mga butang alang sa usa

12a 2 Ne. 9:28;
Jacob 4:10.

b 1 Ne. 10:19;
Alma 7:20.

13a 2 Ne. 9:41.

b Alma 9:13;
3 Ne. 5:22.

c Mosiah 1:7;
Alma 50:20.

14a D&P 3:5.

b gk Balaan.
c 1 Ne. 9:3–6.

16a JS—K 1:59.
18a D&P 5:9.
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ka maalamon nga katuyoan di-
ha kaniya, nga siya unta maka-
pakita sa iyang gahum ngadto
sa umaabut nga mga kaliwatan.
19 Ug karon tan-awa, usa ka

katuyoan ang iyang natuman,
gani ngadto sa pagpahiuli sa
adaghan nga mga kaliboan sa
mga Lamanite ngadto sa kasa-
yuran sa kamatuoran; ug siya
mipakita sa iyang gahum diha
kanila, ug siya usab mopakita
gihapon sa iyang gahum dinha
kanila ngadto sa bumaabut nga
mga kaliwatan; busa kinahang-
lan nga sila mopadayon.
20 Busa ako mosugo kanimo,

akong anak Helaman, nga ikaw
magkugi sa pagtuman sa tanan
kong mga pulong, ug nga ikaw
magkugi sa paghupot sa mga
sugo sa Dios ingon nga sila na-
sulat.
21 Ug karon, ako mamulong

nganha kanimo mahitungod ni-
adto nga akawhaan ug upat ka
mga palid, nga ikaw moamping
kanila, nga ang mga misteryo ug
ang mga buhat sa kangitngit,
ug ang ilang btinago nga mga
buhat, o ang tinago nga mga
buhat niadto nga mga kataw-
han kinsa nangalaglag, mahimo
unta nga ikapakita ngadto niini
nga mga katawhan; oo, ang ta-
nan nila nga mga pagbuno, ug
mga panulis, ug ang ilang mga
panglungkab, ug ang tanan nila
nga mga pagkadautan ug mga
pagkasalawayon, mahimo unta
nga ikapakita ngadto niini nga

mga katawhan; oo, ug nga ikaw
moamping niini nga mga ctig-
hubad.

22 Kay tan-awa, ang Ginoo na-
kakita nga ang iyang mga ka-
tawhan misugod sa pagbuhat
diha sa kangitngit, oo, mibuhat
og mga tinago nga mga pagbu-
no ug mga pagkasalawayon; bu-
sa ang Ginoo miingon, kon sila
dili maghinulsol sila pagalag-
lagon gikan sa ibabaw sa yuta.

23 Ug ang Ginoo miingon: Ako
mag-andam alang sa akong su-
lugoon si Gazelem, og usa ka
abato, diin mohayag diha sa
kangitngit ngadto sa kahayag,
nga Ako makapakita ngadto sa
akong mga katawhan kinsa mi-
alagad kanako, nga Ako maka-
pakita ngadto kanila sa mga bu-
hat sa ilang mga kaigsoonan, oo,
ang ilang tinago nga mga buhat,
ang ilang mga buhat sa kangit-
ngit, ug ang ilang mga pagkada-
utan ug mga pagkasalawayon.

24 Ug karon, akong anak, ki-
ni nga mga tighubad giandam
aron ang pulong sa Dios unta
matuman, diin siya namulong,
nga miingon:

25 Ako amopagula gikan sa ka-
ngitngit ngadto sa kahayag sa
tanan nila nga tinago nga mga
buhat ug sa ilang mga pagkasa-
lawayon; ug gawas kon sila
maghinulsol Ako bmolaglag ka-
nila gikan sa ibabaw sa yuta; ug
Ako modala ngadto sa kahayag
sa tanan nila nga mga tinagoan
ug mga pagkasalawayon, ngad-

19a Alma 23:5.
b Enos 1:13;

Morm. 7:8–10.
21a Ether 1:1–5.

b gk Tinago nga mga
Kalihokan.

c gk Urim ug
Thummim.

23a Mosiah 8:13.
25a D&P 88:108–110.

b Mosiah 21:26.
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to sa matag nasud nga sukad
dinhi manag-iya sa yuta.
26 Ug karon, akong anak, kita

nakakita nga sila wala maghi-
nulsol; busa sila gilaglag, ug
hangtud dinhi ang pulong sa
Dios natuman; oo, ang ilang ti-
nago nga mga pagkasalawayon
gipagawas gikan sa kangitngit
ug gipahibalo ngari kanato.
27 Ug karon, akong anak, ako

mosugo kanimo nga ikaw mo-
pabilin sa tanan nila nga mga
panumpa, ug sa ilang mga pa-
kigsaad, ug sa ilang mga kau-
yonan diha sa ilang tinago nga
mga pagkasalawayon; oo, ug
ang tanan nila nga mga atimail-
han ug ang ilang mga kahibulo-
ngan ikaw motago gikan niini
nga mga katawhan, nga sila dili
masayud kanila, basin pa unya
sila mahulog ngadto sa kangit-
ngit usab ug malaglag.
28 Kay tan-awa, adunay atung-

lo dinhi sa tibuok niini nga yuta,
nga ang kalaglagan moabut di-
ha sa tanan niadto nga mga tig-
buhat diha sa kangitngit, suma-
la sa gahum sa Dios, kon sila
hingpit na sa kahinog; busa ako
nagtinguha nga kini nga mga
katawhan dili unta malaglag.
29 Busa ikaw motago niini nga

tinago nga mga laraw sa ilang
mga apanumpa ug sa ilang mga
pakigsaad gikan niini nga mga
katawhan, ug lamang ang ilang
mga pagkadautan ug ang ilang
mga pagbuno ug ang ilang mga
pagkasalawayon ikaw mobut-
yag ngadto kanila; ug ikaw mo-

tudlo kanila sa bpagdumot sa
ingon niana nga mga pagka-
dautan ug mga pagkasalawa-
yon ug mga pagbuno; ug ikaw
usab motudlo kanila nga kini
nga mga katawhan gilaglag tu-
ngod sa ilang mga pagkadautan
ug mga pagkasalawayon ug sa
ilang mga pagbuno.

30 Kay tan-awa, sila mibuno sa
tanan nga mga propeta sa Ginoo
kinsa miadto taliwala kanila
aron sa pagpahayag ngadto ka-
nila mahitungod sa ilang mga
kadautan; ug ang dugo niadto
kinsa sila mibuno nangamuyo
ngadto sa Ginoo nga ilang Dios
alang sa pagpanimalos diha ni-
adto kinsa ilang mga mamumu-
no; ug sa ingon ang mga paghu-
kom sa Dios miabut nganha ni-
ini nga mga tigbuhat diha sa
kangitngit ug tinago nga mga
kalihokan.

31 Oo, ug tunglo ang yuta
hangtud sa kahangturan niadto
nga mga tigbuhat diha sa ka-
ngitngit ug tinago nga mga kali-
hokan, gani ngadto sa kalagla-
gan, gawas kon sila maghinulsol
sa dili pa sila hingpit sa kahinog.

32 Ug karon, akong anak, hi-
numdumi ang mga pulong diin
ako namulong nganha kanimo;
ayaw isalig kadto nga tinago nga
mga laraw ngadto niini nga mga
katawhan, apan tudloi sila sa
usa ka walay katapusan nga
apagdumot batok sa sala ug ka-
dautan.

33 aIsangyaw ngadto kanila
ang paghinulsol, ug hugot nga

27a Hel. 6:22.
28a Alma 45:16;

Ether 2:7–12.

29a Hel. 6:25.
b Alma 13:12.

32a 2 Ne. 4:31.

33a gk Pagsangyaw.
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pagtuo diha sa Ginoong Jesu-
kristo; tudloi sila sa pagpaubos
sa ilang mga kaugalingon ug sa
bpagkamaaghup ug pagkama-
painubsanon sa kasingkasing;
tudloi sila sa pagsalikway sa
matag cpagtintal sa yawa, uban
ang ilang hugot nga pagtuo di-
ha sa Ginoong Jesukristo.
34 Tudloi sila nga dili gayud

magluya sa maayo nga mga
buhat, apan nga magmaaghup
ug magmapainubsanon sa ka-
singkasing; kay ang ingon ma-
kakaplag og akapahulayan sa
ilang mga kalag.
35 O, hinumdumi, akong anak,

ug pagkat-on og akaalam diha
sa imong kabatan-on; oo, pag-
kat-on diha sa imong kabatan-
on sa paghupot sa mga sugo sa
Dios.
36 Oo, ug apangamuyo ngadto

sa Dios alang sa tanan nimo nga
kabuhian; oo, himoa nga ang
tanan nimo nga mga buluhaton
himoon ngadto sa Ginoo, ug bi-
san asa ikaw padulong himoa
kini diha sa Ginoo; oo, himoa
nga ang tanan nimo nga mga
hunahuna ipunting ngadto sa
Ginoo; oo, himoa nga ang tanan
nga mga pagbati sa imong ka-
singkasing ibutang diha sa Gi-
noo sa kahangturan.
37 aPagpakigtambag uban sa

Ginoo sa tanan nimo nga buha-
ton, ug siya moagak kanimo
alang sa kaayohan; oo, kon ikaw
mohigda sa gabii higda ngadto
sa Ginoo, nga siya mobantay

diha kanimo sa imong pagkatu-
log; ug kon ikaw mobangon sa
buntag himoa nga ang imong
kasingkasing puno sa mga bpa-
salamat ngadto sa Dios; ug kon
ikaw mobuhat niini nga mga
butang, ikaw pagabayawon sa
katapusan nga adlaw.

38 Ug karon, akong anak, ako
adunay isulti mahitungod sa
butang diin ang atong mga ama-
han mitawag og bola, o tigtul-
tol—o ang atong mga amahan
mitawag niini og aLiahona, di-
in mao, kon hubaron, usa ka
kompas; ug ang Ginoo mian-
dam niini.

39 Ug tan-awa, walay tawo nga
makabuhat sunod sa matang sa
talagsaon nga pagkabuhat. Ug
tan-awa, kini giandam aron sa
pagpakita ngadto sa atong mga
amahan sa dalan diin sila kina-
hanglan mopanaw diha sa ka-
mingawan.

40 Ug kini milihok alang kani-
la sumala sa ilang ahugot nga
pagtuo diha sa Dios; busa, kon
sila adunay hugot nga pagtuo
nga ang Dios makahimo nga
kadto nga mga buburan kina-
hanglan motudlo sa agianan
nga sila kinahanglan mopa-
naw, tan-awa, kini mahimo;
busa sila aduna niini nga mila-
gro, ug usab daghang uban nga
mga milagro nga nahimo pina-
agi sa gahum sa Dios, sa matag
adlaw.

41 Bisan pa niana, tungod kay
kadto nga mga milagro gibuhat

33b gk Maaghup,
Pagkamaaghup.

c gk Pagtintal, Tintal.
34a Sal. 37:4–7;

Mat. 11:28–30.
35a gk Kaalam.
36a gk Pag-ampo.
37a Jacob 4:10; D&P 3:4.

b D&P 46:32.
38a 1 Ne. 16:10; 18:12;

D&P 17:1.
40a 1 Ne. 16:28.
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pinaagi sa agagmay nga mga
kahimoan kini mipakita ngad-
to kanila og mga kahibulongan
nga mga buhat. Sila mga tapu-
lan, ug nakalimot sa pagbansay
sa ilang hugot nga pagtuo ug
kakugi ug niana kadto nga mga
kahibulongan nga mga buhat
mihunong, ug sila wala mous-
wag diha sa ilang panaw;
42 Busa, sila nalangay diha sa

kamingawan, o wala mopanaw
sa usa ka linaktod nga agianan,
ug gisakit uban sa kagutom ug
kauhaw, tungod sa ilang mga
kalapasan.
43 Ug karon, akong anak, ako

manghinaut nga ikaw kina-
hanglan mosabut nga kini nga
mga butang dili mahimo nga
walay usa ka anino; kay ingon
nga ang atong mga amahan
mga tapulan sa pagsunod niini
nga kompas (karon kini nga
mga butang mga temporal) si-
la wala mouswag; bisan ingon
sa mga butang nga espiritu-
hanon.
44 Kay tan-awa, kini ingon ka

sayon sa pagpamati sa apulong
ni Kristo, diin motudlo kanimo
sa usa ka tul-id nga agianan pa-
ingon sa walay katapusan nga
kalipay, ingon kini sa atong mga
amahan sa pagsunod niini nga
kompas, diin motudlo ngadto
kanila sa usa ka tul-id nga agia-
nan paingon sa yuta sa saad.
45 Ug karon ako moingon, wa-

la bay naghulagway niini nga
butang? Kay ingon ka tinuod
nga kini nga tigtultol midala sa

atong mga amahan, pinaagi sa
pagsunod sa agianan niini, pai-
ngon sa yuta sa saad, ang mga
pulong ni Kristo, kon kita mosu-
nod sa ilang agianan, modala
kanato lahus niini nga walog sa
kasubo ngadto sa usa ka labaw
nga maayo nga yuta sa saad.

46 O akong anak, ayaw itugot
kanato nga amagtinapulan tu-
ngod sa kasayon sa bagianan;
kay mao kini ingon sa atong
mga amahan; kay mao kini
ingon nga giandam alang kani-
la, nga kon sila motan-aw sila
unta cmabuhi; ingon usab kini
uban kanato. Ang agianan gi-
andam na, ug kon kita motan-
aw kita mahimo nga mabuhi sa
kahangturan.

47 Ug karon, akong anak, tan-
awa nga ikaw moamping niini
nga sagrado nga mga butang,
oo, tan-awa nga ikaw moha-
ngad ngadto sa Dios ug mag-
pakabuhi. Lakaw ngadto niini
nga mga katawhan ug ipada-
yag ang pulong, ug pagmalig-
dong. Akong anak, maayo nga
paglakaw.

Ang mga sugo ni Alma ngadto
sa iyang anak nga lalaki nga si
Shiblon.

Naglangkob sa kapitulo 38.

KAPITULO 38

Si Shiblon gigukod tungod sa
pagkamatarung—Ang kaluwasan

41a Alma 37:6–7.
44a Sal. 119:105;

1 Ne. 11:25;
Hel. 3:29–30.

46a 1 Ne. 17:40–41.
b Juan 14:5–6;

2 Ne. 9:41; 31:17–21;
D&P 132:22, 25.

c Juan 11:25;
Hel. 8:15;
3 Ne. 15:9.
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anaa kang Kristo, kinsa mao ang ki-
nabuhi ug kahayag sa kalibutan—
Pugngi ang tanan nimo nga mga
mainit nga pagbati. Mga 74 b.c.

Akong anak, paminawa ang
akong mga pulong, kay ako
moingon nganha kanimo, gani
ingon nga ako misulti ngadto
kang Helaman, nga tungod kay
ikaw naghupot sa mga sugo sa
Dios ikaw mouswag dinhi sa
yuta; ug kon ikaw dili maghu-
pot sa mga sugo sa Dios ikaw
ipahimulag gikan sa iyang atu-
bangan.
2 Ug karon, akong anak, ako

nagsalig nga ako makaangkon
og dako nga hingpit nga kali-
pay diha kanimo, tungod sa
imong pagkamakanunayon ug
sa imong pagkamatinud-anon
ngadto sa Dios; kay ingon nga
ikaw misugod diha sa imong
kabatan-on sa paghangad ngad-
to sa Ginoo nga imong Dios, bi-
san pa niana ako manghinaut
nga ikaw amagpadayon diha sa
paghupot sa iyang mga sugo;
kay bulahan siya nga bmakala-
hutay ngadto sa katapusan.
3 Moingon ako nganha kani-

mo, akong anak, nga ako naka-
angkon na og dako nga hingpit
nga kalipay diha kanimo, tu-
ngod sa imong pagkamatinud-
anon ug sa imong pagkamaku-
gihon, ug sa imong pagkama-
pailubon ug sa imong pagka-

mainantuson taliwala sa mga
katawhan sa mga aZoramite.
4 Kay ako nasayud nga ikaw

diha sa mga gapos; oo, ug ako
usab nasayud nga ikaw gibato
tungod sa pulong; ug ikaw mi-
antus tanan niini nga mga bu-
tang uban sa apagkamapailubon
tungod kay ang Ginoo bnag-
uban kanimo; ug karon ikaw na-
sayud nga ang Ginoo miluwas
kanimo.

5 Ug karon akong anak, Shib-
lon, ako manghinaut nga ikaw
kinahanglan mahinumdom, nga
tungod kay ikaw mibutang sa
imong apagsalig diha sa Dios
mao usab nga ikaw bpagaluwa-
son gikan sa imong mga pagsu-
lay, ug sa imong mga ckasa-
mok, ug sa imong mga kasakit,
ug ikaw pagabayawon sa kata-
pusan nga adlaw.

6 Karon, akong anak, ako dili
buot nga ikaw maghunahuna
nga ako nasayud niini nga mga
butang sa akong kaugalingon,
apan kini mao ang Espiritu sa
Dios diin ania kanako nga nag-
himo niini nga mga butang nga
ipahibalo ngari kanako; kay kon
ako wala pa amatawo sa Dios
ako wala unta masayud niini
nga mga butang.

7 Apan tan-awa, ang Ginoo
diha sa iyang dako nga kalooy
mipadala sa iyang aanghel aron
sa pagpahayag ngari kanako
nga ako kinahanglan gayud nga

38 2a Alma 63:1–2.
b 2 Ne. 31:15–20;

3 Ne. 15:9;
27:6, 16–17.

3a Alma 31:7.
4a gk Pailub.

b Roma 8:35–39.
5a Alma 36:27.

gk Pagsalig.
b Mat. 11:28–30.
c D&P 3:8; 121:7–8.

6a Alma 36:26;

D&P 5:16.
gk Natawo sa Dios,
Natawo Pag-usab.

7a Mosiah 27:11–17.
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mopahunong sa buhat sa bka-
laglagan taliwala sa iyang mga
katawhan; oo, ug ako nakakita
og anghel nawong sa nawong,
ug siya nakigsulti uban kana-
ko, ug ang iyang tingog ingon
og dugdog, ug kini nakapaku-
rog sa tibuok yuta.
8 Ug nahinabo nga ako sa tulo

ka adlaw ug tulo ka gabii diha
sa labing mapait nga kasakit ug
kaguol sa kalag; ug wala ga-
yud, hangtud nga ako nanga-
muyo ngadto sa Ginoong Jesu-
kristo alang sa kalooy, nga ako
nakadawat og akapasayloan sa
akong mga sala. Apan tan-awa,
ako nangamuyo ngadto kaniya
ug ako nakakaplag og kalinaw
sa akong kalag.
9 Ug karon, akong anak, ako

nakasulti na kanimo nga ikaw
mahimo nga makakat-on og ka-
alam, nga ikaw mahimo nga
makakat-on bahin kanako nga
awalay lain nga paagi o mga
pamaagi diin ang tawo malu-
was, diha lamang ug pinaagi ni
Kristo. Tan-awa, siya mao ang
kinabuhi ug ang bkahayag sa ka-
libutan. Tan-awa, siya mao ang
pulong sa kamatuoran ug pag-
kamatarung.
10 Ug karon, ingon nga ikaw

misugod sa pagtudlo sa pulong
gani ako manghinaut nga ikaw
magpadayon sa pagtudlo; ug
ako manghinaut nga ikaw mag-
kugi ug magmapugnganon sa
tanan nga mga butang.
11 Pagmatngon nga ikaw di-

li madala ngadto sa garbo; oo,
pagmatngon nga ikaw dil i
amanghambog sa imong kau-
galingon nga kaalam, ni sa
imong igong kusog.

12 Gamita ang imong kaisug,
apan dili ang pagpalabi-labi; ug
pagmatngon usab nga ikaw ma-
kapugong sa tanan nimo nga
mga mainit nga pagbati, nga
ikaw mapuno uban sa paghi-
gugma; pagmatngon nga ikaw
makapugong gikan sa pagtina-
pulan.

13 Ayaw pag-ampo sama sa
gibuhat sa mga Zoramite, kay
ikaw nakakita nga sila nag-am-
po aron mabati sa mga tawo,
ug aron daygon tungod sa ilang
kaalam.

14 Ayaw pag-ingon: O Dios,
ako magpasalamat kanimo nga
kami labaw nga amaayo kay sa
among mga kaigsoonan; apan
hinoon pag-ingon: O Ginoo,
pasayloa ang akong bpagkadi-
li takus, ug hinumdumi ang
akong mga kaigsoonan diha
sa kalooy — oo, angkuna ang
imong pagkadili takus sa atu-
bangan sa Dios sa tanan nga
higayon.

15 Ug hinaut pa unta nga ang
Ginoo mopanalangin sa imong
kalag, ug modawat kanimo sa
katapusan nga adlaw ngadto
sa iyang gingharian, aron pag-
lingkod sa kalinaw. Karon la-
kaw, akong anak, ug itudlo ang
pulong ngadto niini nga mga
katawhan. Pagmal igdong.

7b Alma 26:17–18;
36:6–11.

8a gk Kapasayloan sa

mga Sala.
9a Hel. 5:9.

b Mosiah 16:9.

11a gk Garbo.
14a Alma 31:16.

b Luc. 18:10–14.
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Akong anak, maayo nga pag-
lakaw.

Ang sugo ni Alma ngadto sa
iyang anak nga lalaki si Cori-
anton.

Naglangkob sa
kapitulo 39 ngadto sa 42.

KAPITULO 39

Sala sa pagpanghilawas usa ka
salawayon — Ang mga sala ni
Corianton nakapugong sa mga
Zoramite sa pagdawat sa pu-
long—Ang katubsanan ni Kristo
molakip sa pagluwas sa mga mati-
nud-anon kinsa nahiuna pa niini.
Mga 74 b.c.

Ug karon, akong anak, ako ingon
og aduna pay daghan nga isulti
nganha kanimo kay sa unsay
akong gisulti ngadto sa imong
igsoon nga lalaki; kay tan-awa,
wala ba ikaw makapaniid sa
pagkamakanunayon sa imong
igsoon nga lalaki, ang iyang pag-
kamatinud-anon, ug ang iyang
kakugi sa paghupot sa mga su-
go sa Dios? Tan-awa, siya wala
ba magpakita og maayo nga
panig-ingnan alang kanimo?
2 Kay ikaw wala makahatag

sa igo nga pagtagad ngadto sa
akong mga pulong ingon sa gi-
himo sa imong igsoon nga lala-
ki, taliwala sa mga katawhan
sa mga aZoramite. Karon kini
mao nga ako aduna batok kani-
mo; ikaw nagpadayon ngadto sa

pagpanghambog diha sa imong
gahum ug sa imong kaalam.

3 Ug dili pa kini ang tanan,
akong anak. Ikaw mibuhat nia-
na diin makapayugot ngari ka-
nako; kay ikaw mibiya sa pag-
pangalagad, ug miadto sa yuta
sa Siron taliwala sa mga utlanan
sa mga Lamanite, pagsunod sa
babaye nga anagbaligya sa iyang
dungog nga si Isabel.

4 Oo, siya amibihag sa mga ka-
singkasing sa daghan; apan kini
dili ang balibad alang kanimo,
akong anak. Ikaw kinahanglan
unta nga moatiman ngadto sa
pagpangalagad diin ikaw gitug-
yanan.

5 Wala ba ikaw masayud,
akong anak, nga akini nga mga
butang salawayon diha sa pa-
nan-aw sa Ginoo; oo, labing sa-
lawayon labaw sa tanan nga
mga sala gawas sa pagpaagas
sa dugo sa mga walay sala o sa
paglimud sa Espiritu Santo?

6 Kay tan-awa, kon ikaw amo-
limud sa Espiritu Santo sa diha
nga sa makausa may luna diha
kanimo, ug ikaw nasayud nga
ikaw milimud niini, tan-awa,
kini usa ka sala diin bdili mapa-
saylo; oo, ug si bisan kinsa nga
magpatay batok sa kahayag ug
kasayuran sa Dios, kini dili
masayon alang kaniya sa pag-
angkon og ckapasayloan, oo,
ako moingon nganha kanimo
akong anak, nga kini dili masa-
yon alang kaniya sa pag-ang-
kon og usa ka kapasayloan.

39 2a Alma 38:3.
3a gk Mahilayon,

Pagkamahilayon.
4a Prov. 7:6–27.

5a gk Kadautan sa
Kadungganan.

6a D&P 76:35–36.
b gk Sala nga Dili

Mapasaylo.
c D&P 64:10.

gk Pasaylo.
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7 Ug karon, akong anak, ako
manghinaut ngadto sa Dios nga
ikaw wala untay akasaypanan
sa usa ka hilabihan ka dako nga
sala. Ako dili mopadayon pag-
hisgot sa imong mga sala, aron
sa paghasol sa imong kalag,
kon kini dili alang sa imong ka-
ayohan.
8 Apan tan-awa, ikaw dili ma-

katago sa imong mga sala gi-
kan sa Dios; ug gawas nga kon
ikaw maghinulsol kini moba-
rug ingon nga usa ka pagpama-
tuod batok kanimo sa katapu-
san nga adlaw.
9 Karon akong anak, ako

manghinaut nga ikaw kina-
hanglan mohinulsol ug mobiya
sa imong mga sala, ug ayaw na
pagsunod sa mga atinguha nga
dautan sa imong mga mata,
apan bwad-a diha sa imong ka-
ugalingon kini nga mga bu-
tang; kay gawas nga ikaw mohi-
mo niini, ikaw dili gayud maka-
panunod sa gingharian sa Dios.
O, hinumdumi, ug dad-a diha
kanimo, ug wad-a sa imong ka-
ugalingon kini nga mga butang.

10 Ug ako mosugo kanimo nga
ikaw modala diha kanimo sa
pagpakigtambag uban sa imong
mga magulang nga igsoon nga
mga lalaki sa imong mga bulu-
haton; kay tan-awa, ikaw anaa
sa imong pagkabatan-on, ug
ikaw nagkinahanglan nga maa-
mumahan sa imong igsoon nga
mga lalaki. Ug pamati sa ilang
mga tambag.

11 Ayaw itugot ang imong ka-
ugalingon nga malingla sa bisan
unsa nga kawang ug binuang
nga butang; ayaw itugot nga
ang yawa molingla sa imong ka-
singkasing pag-usab sa pagsu-
nod niadto nga dautan nga mga
babaye nga nagbaligya sa du-
ngog. Tan-awa, o akong anak,
unsa ka dako sa kadaot nga
ikaw midala diha sa mga aZo-
ramite; kay sa diha nga sila na-
kakita sa imong mga blihok sila
dili motuo sa akong mga pu-
long.

12 Ug karon ang Espiritu sa
Ginoo miingon ngari kanako:
aSugoa ang imong mga anak
sa pagbuhat og maayo, tingali
unya og sila modala sa mga
kasingkasing sa daghan nga
mga katawhan ngadto sa ka-
laglagan; busa ako mosugo ka-
nimo, akong anak, agi og pag-
tahud sa Dios, nga ikaw maka-
pugong gikan sa imong mga
kadautan.

13 Nga ikaw mobalik sa Gi-
noo uban sa tibuok nimo nga
hunahuna, gahum, ug kusog;
nga ikaw dili na modala sa mga
kasingkasing sa pagbuhat og
dautan; apan hinoon mobalik
ngadto kanila, ug amoangkon
sa imong mga sayop ug kana
nga kalapasan nga ikaw naka-
buhat.

14 Ayaw apangitaa ang mga
katigayunan ni ang mga ka-
wang nga mga butang niini nga
kalibutan; kay tan-awa, ikaw

7a gk Pagkanakasala.
9a gk Kalibutanon.

b 3 Ne. 12:30.
11a Alma 35:2–14.

b Roma 2:21–23; 14:13;

Alma 4:11.
12a gk Sugo sa Dios,

Mga; Magtutudlo,
Tudlo.

13a Mosiah 27:34–35.

14a Mat. 6:25–34;
Jacob 2:18–19;
D&P 6:6–7; 68:31–32.
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dili makadala kanila uban ka-
nimo.
15 Ug karon, akong anak, ako

moingon nganha kanimo ma-
hitungod sa pag-anhi ni Kristo.
Tan-awa, ako moingon nganha
kanimo, nga siya mao sa pag-
katinuod ang moanhi aron sa
pagkuha sa mga sala sa kalibu-
tan; oo, siya moanhi aron pag-
pahayag sa malipayon nga mga
balita sa kaluwasan ngadto sa
iyang mga katawhan.
16 Ug karon, akong anak, kini

mao ang pagpangalagad diin
ikaw gitawag, sa pagpahayag
niini nga malipayon nga mga
balita ngadto sa mga katawhan,
sa pag-andam sa ilang mga hu-
nahuna; o hinoon nga ang kalu-
wasan modangat unta ngadto
kanila, nga sila mahimo nga
mangandam sa mga hunahuna
sa ilang mga aanak sa pagpa-
mati sa pulong sa takna sa iyang
pag-anhi.
17 Ug karon ako mohupay sa

imong hunahuna niini nga hilis-
gutan. Tan-awa, ikaw natingala
ngano nga kini nga mga butang
kinahanglan masayran sa layo
pa nga mahitabo. Tan-awa, ako
moingon nganha kanimo, dili ba
ang usa ka kalag niini nga pa-
nahon bililhon ngadto sa Dios
ingon sa usa ka kalag sa pana-
hon sa iyang pag-anhi?
18 Dili ba ingon ka mahi-

nungdanon nga ang laraw sa
katubsanan kinahanglan masay-
ran ngadto niini nga mga ka-

tawhan ug ingon man ngadto
sa ilang mga kaliwatan?

19 Dili ba ingon kasayon niini
nga panahon alang sa Ginoo sa
pagpadala sa iyang anghel sa
pagpahayag niini nga malipa-
yon nga mga balita ngari kanato
ingon man ngadto sa atong mga
kaliwatan, o ingon man human
sa panahon sa iyang pag-anhi?

KAPITULO 40

Si Kristo mopadangat sa pagka-
banhaw sa tanan nga mga tawo—
Ang matarung nga patay moadto
sa paraiso ug ang dautan ngadto
sa kawanangan sa kangitngit aron
sa paghulat sa adlaw sa ilang pag-
kabanhaw—Tanan nga mga bu-
tang ipahiuli ngadto sa tukma ug
hingpit nga bayanan sa Pagkaban-
haw. Mga 74 b.c.

Karon akong anak, aniay du-
gang pa nga ako mosulti ngan-
ha kanimo; kay ako nakasabut
nga ang imong hunahuna na-
balaka mahitungod sa pagka-
banhaw sa mga patay.

2 Tan-awa, ako moingon ngan-
ha kanimo, nga walay pagka-
banhaw — o, ako moingon, sa
lain nga pagkasulti, kini nga
mortal dili mosul-ob sa apagka-
imortal, kini nga madunuton
dili bmosul-ob sa walay pagka-
dunot — c hangtud human sa
pag-anhi ni Kristo.

3 Tan-awa, siya ang mopahi-
nabo sa apagkabanhaw sa mga

16a gk Banay—Mga
kapangakohan sa
mga ginikanan.

40 2a Mosiah 16:10–13.
gk Imortal,
Pagka-imortal.

b 1 Cor. 15:53–54.
c 1 Cor. 15:20.

3a gk Pagkabanhaw.
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patay. Apan tan-awa, akong
anak, ang pagkabanhaw wa-
la pa. Karon, ako mopadayag
nganha kanimo og usa ka mis-
teryo; bisan pa niana, daghan
pa kaayo nga mga bmisteryo
ang cgitipigan, nga walay usa
nga nasayud gawas sa Dios
lamang. Apan ako mopakita
nganha kanimo og usa ka bu-
tang diin ako nangutana sa ka-
kugi ngadto sa Dios nga ako
unta masayud—kana mao ang
mahitungod sa pagkabanhaw.

4 Tan-awa, adunay panahon
nga gitakda nga ang tanan amo-
bangon gikan sa mga patay.
Karon kon kini nga panahon
moabut walay usa nga nasa-
yud; apan ang Dios nasayud sa
panahon nga gikatakda.
5 Karon, kon adunay usa ka

panahon, o aikaduha nga pana-
hon, o ikatulo nga panahon, nga
ang mga tawo mobangon gikan
sa mga patay, kini dili igsapa-
yan; kay ang Dios bnasayud sa
tanan niini nga mga butang; ug
kini igo na kanako nga masayud
nga kini mao ang mahitabo—
nga adunay usa ka panahon
nga gitakda nga ang tanan ma-
banhaw gikan sa mga patay.
6 Karon kinahanglan gayud

nga adunay usa ka gintang sa
panahon sa kamatayon ug sa
panahon sa pagkabanhaw.
7 Ug karon ako mangutana

unsa ang dangatan sa mga aka-
lag sa mga tawo gikan sa pana-

hon sa kamatayon hangtud sa
panahon nga gitakda alang sa
pagkabanhaw?

8 Karon bisan kon adunay la-
baw pa sa usa ka panahon nga
gitakda alang sa mga tawo sa
pagkabanhaw kini dili igsapa-
yan; kay ang tanan dili magdu-
ngan sa pagkamatay, ug kini dili
igsapayan; ang tanan ingon og
usa ka adlaw sa Dios, ug ang pa-
nahon sinukod lamang nganha
sa mga tawo.

9 Busa, adunay usa ka pana-
hon nga gitakda ngadto sa mga
tawo nga sila mabanhaw gikan
sa mga patay; ug adunay usa
ka gintang sa panahon sa ka-
matayon ug sa pagkabanhaw.
Ug karon, mahitungod niini nga
gintang sa panahon, unsa ang
dangatan sa mga kalag sa mga
tawo mao ang butang diin ako
nangutana sa kakugi ngadto sa
Ginoo aron masayud; ug mao
kini ang butang diin ako nasa-
yud.

10 Ug kon moabut na ang pa-
nahon nga ang tanan pagaban-
hawon, diha niana sila masayud
nga ang Dios nasayud sa tanan
nga mga apanahon nga gitakda
ngadto sa tawo.

11 Karon, mahitungod sa ka-
himtang sa kalag tali sa akama-
tayon ug sa pagkabanhaw —
Tan-awa, kini gipahibalo ngari
kanako pinaagi sa usa ka ang-
hel, nga ang mga espiritu sa ta-
nan nga mga tawo, sa diha-diha

3b gk Misteryo sa
Dios, Mga.

c D&P 25:4; 124:41.
4a Juan 5:28–29.
5a Mosiah 26:24–25;

D&P 43:18; 76:85.
b gk Dios, Diosnong

Kapangulohan.
7a Alma 40:21;

D&P 138.

gk Kalag.
10a Buh. 17:26.
11a Luc. 16:22–26;

1 Ped. 3:18–19; 4:6;
D&P 76:71–74; 138.
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nga sila mobiya gikan niining
mortal nga lawas, oo, ang mga
espiritu sa tanan nga mga tawo,
bisan sila maayo o dautan, dad-
on sa bpanimalay ngadto niana
nga Dios kinsa mihatag kanila
sa kinabuhi.

12 Ug unya mahinabo, nga
ang mga espiritu niadto kinsa
mga matarung pagadawaton
ngadto sa kahimtang sa akali-
pay, diin gitawag og bparaiso,
usa ka kahimtang sa ckapahu-
layan, usa ka kahimtang sa dka-
linaw, diin sila mopahulay gi-
kan sa tanan nila nga mga kasa-
mok ug tanan nga kabalaka, ug
kasubo.
13 Ug unya mahinabo, nga ang

mga espiritu sa mga dautan,
oo, kinsa mga dautan—kay tan-
awa, sila walay bahin ni tipik sa
Espiritu sa Ginoo; kay tan-awa,
sila mipili sa mga dautan nga
mga buhat kay sa maayo; busa
ang espiritu sa yawa misulod
nganha kanila, ug mipanag-iya
sa ilang balay—ug kini ilabay
sa kawanangan sa akangitngit;
adunay bpaghilak, ug pagda-
ngoyngoy, ug pagpangagot sa
mga ngipon, ug kini tungod sa
ilang kaugalingon nga kadau-
tan, ingon nga nagpabihag sa
kabubut-on sa yawa.
14 Karon kini mao ang kahim-

tang sa mga kalag sa adautan,
oo, sa kangitngit, ug usa ka ka-
himtang sa makalilisang, bma-

kahahadlok nga talan-awon kay
ang nagdilaab nga kaligutgot
sa Dios anaa kanila; sa ingon sila
nagpabilin niini nga ckahim-
tang, ingon man sa mga mata-
rung didto sa paraiso, hangtud
sa panahon sa ilang pagkaban-
haw.

15 Karon, adunay uban nga na-
kasabut nga kini nga kahimtang
sa kalipay ug kini nga kahim-
tang sa kasakit sa kalag, sa wala
pa ang pagkabanhaw, mao ang
unang pagkabanhaw. Oo, ako
moangkon niini nga mahimo
nga pagatawgon og usa ka pag-
kabanhaw, ang pagkabanhaw
sa espiritu o sa kalag ug ang
ilang paghatud ngadto sa kali-
pay o kasakit, sumala sa mga
pulong diin gikapamulong na.

16 Ug tan-awa, pag-usab kini
gikapamulong na, nga adunay
usa ka aunang bpagkabanhaw,
usa ka pagkabanhaw sa tanan
niadto kinsa diha, o kinsa karon
ania, o kinsa mao unya, ngadto
sa pagkabanhaw ni Kristo gikan
sa mga patay.

17 Karon, kita wala magdahum
nga kini nga unang pagkaban-
haw, diin gikapamulong niini
nga paagi, mahimo nga ang
pagkabanhaw sa mga kalag ug
ang apaghatud kanila ngadto
sa kalipay o kasakit. Kamo dili
magdahum nga kini mao ang
gipasabut.

18 Tan-awa, ako moingon

11b Eccl. 12:7;
2 Ne. 9:38.

12a gk Hingpit nga
Kalipay.

b gk Paraiso.
c gk Kapahulayan.
d D&P 45:46.

gk Kalinaw.
13a gk Impyerno.

b Mat. 8:12;
Mosiah 16:2.

14a D&P 138:20.
b Jacob 6:13;

Moises 7:1.

c Alma 34:34.
16a Jacob 4:11;

Mosiah 15:21–23.
b gk Pagkabanhaw.

17a D&P 76:17, 32,
50–51.
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nganha kanimo, Dili; apan ki-
ni nagpasabut sa panaghiusa
sa kalag uban sa lawas, kanila
gikan sa mga adlaw ni Adan
ngadto sa apagkabanhaw ni
Kristo.
19 Karon, kon ang mga kalag

ug ang mga lawas niadto nga
gipamulong pagahiusahon pag-
dungan, ang dautan ingon man
ang matarung, ako dili moi-
ngon; pasagdi nga igo na kini,
nga ako moingon nga silang ta-
nan mobangon; o sa lain nga
pagkasulti, ang ilang pagka-
banhaw moabut sa adili pa ang
pagkabanhaw niadto kinsa na-
matay human sa pagkabanhaw
ni Kristo.
20 Karon, akong anak, ako dili

moingon nga ang ilang pagka-
banhaw moabut sa pagkaban-
haw ni Kristo; apan tan-awa,
ako mihatag niini ingon nga
akong pagtuo, nga ang mga ka-
lag ug ang mga lawas pagahiu-
sahon, sa mga matarung, diha
sa pagkabanhaw ni Kristo, di-
ha ug sa iyang apagkayab ngad-
to sa langit.
21 Apan kon kini diha sa iyang

pagkabanhaw o sa pagkahu-
man, ako dili moingon; apan
kini ako mosulti, nga adunay
usa ka agintang tali sa kamata-
yon ug sa pagkabanhaw sa la-
was, ug ang kahimtang sa ka-
lag diha sa bkalipay o sa ckasa-
kit hangtud ang panahon nga

gitakda sa Dios nga ang mga
patay mobangon, ug pagahiu-
sahon, kalag ug lawas, ug dpaga-
dad-on aron mobarug sa atuba-
ngan sa Dios, ug pagahukman
sumala sa ilang mga buhat.

22 Oo, kini mopadangat sa
pagpahiuli niadto nga mga bu-
tang diin gikapamulong pinaagi
sa mga ba-ba sa mga propeta.

23 Ang akalag bipahiuli ngadto
sa clawas, ug ang lawas ngadto
sa kalag; oo, ug matag bahin sa
lawas ug lutahan ipahiuli ngad-
to sa iyang lawas; oo, gani bisan
buhok sa ulo dili mawala; apan
ang tanan nga butang ipahiuli
ngadto sa ilang tukma ug hing-
pit nga bayanan.

24 Ug karon, akong anak, kini
mao ang pagpahiuli nga agika-
pamulong pinaagi sa mga ba-
ba sa mga propeta—

25 Ug unya ang mga matarung
mosidlak diha sa gingharian sa
Dios.

26 Apan tan-awa, usa ka ma-
kalilisang nga akamatayon mo-
dangat diha sa mga dautan;
kay sila mamatay ingon sa mga
butang kabahin sa mga butang
sa pagkamatarung; kay sila mga
mahugaw, ug walay bmahugaw
nga butang nga makapanunod
sa gingharian sa Dios; apan sila
isalikway, ug ihatud sa pag-am-
bit sa mga bunga sa ilang mga
kahago o sa ilang mga buhat, di-
in mga dautan; ug sila moinom

18a Mat. 27:52–53.
19a Mosiah 15:26.
20a gk Pagkayab.
21a Luc. 23:39–43.

b gk Paraiso.
c gk Impyerno.

d Alma 42:23.
23a ie Espiritu.

D&P 88:15–17.
gk Kalag.

b 2 Ne. 9:12–13;
Alma 11:40–45.

c gk Lawas.
24a Isa. 26:19.
26a 1 Ne. 15:33;

Alma 12:16.
b Alma 11:37.
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sa mga lawog sa usa ka mapait
nga kopa.

KAPITULO 41

Sa Pagkabanhaw ang mga tawo
mobangon ngadto sa usa ka kahim-
tang sa walay katapusan nga kali-
pay o walay katapusan nga kasa-
kit—Ang pagkadautan dili mahi-
tabo nga kalipay — Kalibutanon
nga mga tawo mga walay Dios din-
hi sa kalibutan—Matag tawo mo-
dawat pag-usab diha sa pagpahiuli
sa mga kinaiya ug mga hiyas nga
naangkon sa pagka-mortal. Mga
74 b.c.

Ug karon, akong anak, ako mo-
sulti mahitungod sa pagpahiu-
li diin gikapamulong na; kay
tan-awa, ang uban anagtuis sa
mga kasulatan, ug bnahisalaag
sa layo tungod niini nga butang.
Ug ako nakasabut nga ang
imong hunahuna nahasol usab
mahitungod niini nga butang.
Apan tan-awa, ako mopasabut
niini nganha kanimo.
2 Ako moingon nganha ka-

nimo, akong anak, nga ang la-
raw sa pagpahiuli gikinahang-
lan uban sa kaangayan sa Dios;
kay kini kinahanglan nga ang
tanan nga mga butang ipahiuli
sa ilang tukma nga pagkahan-
ay. Tan-awa, kini gikinahang-
lan ug makiangayon, sumala
sa gahum ug pagkabanhaw ni

Kristo, nga ang kalag sa tawo
kinahanglan ipahiuli ngadto sa
iyang lawas, ug nga ang matag
abahin sa lawas ipahiuli ngadto
sa iyang kaugalingon.

3 Ug kini gikinahanglan uban
sa akaangayan sa Dios nga ang
mga tawo kinahanglan bpaga-
hukman sumala sa ilang mga
cbuhat; ug kon ang ilang mga
buhat matarung niini nga kina-
buhi, ug ang mga tinguha sa
ilang mga kasingkasing mga
matarung, nga sila kinahanglan
usab, sa katapusan nga adlaw,
dipahiuli ngadto niana diin ma-
tarung.

4 Ug kon ang ilang mga buhat
mga dautan sila aipahiuli ngad-
to kanila nga dautan. Busa, ang
tanan nga mga butang ipahiuli
ngadto sa ilang tukma nga pag-
kahan-ay, matag butang ngadto
sa iyang kinaiyanhon nga ba-
yanan— bpagka-mortal ngadto
sa pagka-imortal, cmadunuton
ngadto sa dili pagkamadunu-
ton—gibanhaw ngadto sa wa-
lay dkatapusan nga kalipay sa
pagpanunod sa gingharian sa
Dios, o ngadto sa walay katapu-
san nga pagkauyamot sa pag-
panunod sa gingharian sa ya-
wa, ang usa sa usa ka bahin,
ang lain ngadto sa lain—

5 Ang usa gibanhaw sa kali-
pay sumala sa iyang mga ti-
nguha sa kalipay, o matarung
sumala sa iyang mga tinguha

41 1a 2 Ped. 1:20; 3:16;
Alma 13:20.

b gk Hingpit nga
Pagbiya.

2a Alma 40:23.
3a gk Kaangayan.

b gk May tulubagon,

Pagkamay-tulubagon,
Panubag; Hukom,
Paghukom.

c gk Buhat, Mga.
d Hel. 14:31.

4a Alma 42:28.
b 2 Ne. 9:12–13;

D&P 138:17.
gk Pagkabanhaw.

c 1 Cor. 15:51–55.
d gk Kinabuhi nga

Dayon.



Alma 41:6–13 466

sa pagkamatarung; ug ang uban
ngadto sa dautan sumala sa
iyang mga tinguha sa pagkada-
utan; kay ingon nga siya nagti-
nguha sa pagbuhat sa dautan
sa tanan nga adlaw gani mao
nga maangkon niya ang iyang
ganti sa pagkadautan kon ang
kagabhion moabut.
6 Ug busa kini mao sa lain nga

bahin. Kon siya naghinulsol sa
iyang mga sala, ug nagtinguha
sa pagkamatarung hangtud sa
katapusan sa iyang mga adlaw,
bisan pa siya pagagantihan
ngadto sa pagkamatarung.
7 aKini mao sila ang mga tinu-

bos sa Ginoo; oo, kini mao sila
ang mga kinuha, nga mga linu-
was gikan niana nga walay ka-
tapusan nga gabii sa kangit-
ngit; ug sa ingon sila mobarug
o mapukan; kay tan-awa, sila
mao ang ilang bkaugalingon nga
mga maghuhukom kon mobu-
hat ba sa maayo o mobuhat ba
sa dautan.
8 Karon, ang mga balaod sa

Dios dili amausab; busa, ang
agianan giandam na nga bisan
kinsa ang motinguha mahimo
nga molakaw diha niana ug ma-
luwas.
9 Ug karon tan-awa, akong

anak, ayaw pagpangahas og
ausa pa ka pagsupak batok sa
imong Dios diha niana nga
mga katuyoan sa doktrina, diin
ikaw hangtud karon nangahas
sa pagpakasala.

10 Ayaw pagdahum, tungod
kay gikapamulong na ang mahi-
tungod sa pagpahiuli, nga ikaw
ipahiuli gikan sa sala ngadto
sa kalipay. Tan-awa, ako moi-
ngon nganha kanimo, ang apag-
kadautan dili mahitabo nga
kalipay.

11 Ug karon, akong anak, ang
tanan nga mga tawo nga anaa
sa kahimtang sa akinaiyanhon,
o ako moingon, sa bkalibutanon
nga kahimtang, anaa sa apdo
sa kapaitan ug sa gapos sa
kadautan; sila cwalay Dios din-
hi sa kalibutan, ug sila nahi-
supak sa kinaiyahan sa Dios;
busa, sila anaa sa kahimtang
nga sukwahi sa kinaiyahan sa
kalipay.

12 Ug karon tan-awa, ang ka-
hulugan ba sa pulong pagpahi-
uli pagkuha sa usa ka butang
sa kinaiyanhon nga kahimtang
ug ipahimutang kini sa dili
kinaiyanhon nga kahimtang, o
sa pagpahimutang niini sa usa
ka kahimtang nga sukwahi sa
iyang kinaiyahan?

13 O, akong anak, kini dili mao
ang mahitabo; apan ang kahu-
lugan sa pulong pagpahiuli mao
ang pagdala pagbalik pag-usab
sa dautan alang sa dautan, o
kalibutanon alang sa kalibu-
tanon, o yawan-on alang sa
yawan-on — maayo alang nia-
na diin maayo; matarung alang
niana diin matarung; makia-
ngayon alang niana diin maki-

7a D&P 76:50–70.
b 2 Ne. 2:26;

Alma 42:27;
Hel. 14:30.
gk Kabubut-on.

8a D&P 1:38.
9a D&P 42:23–28.

10a Sal. 32:10;
Isa. 57:20–21;
Hel. 13:38.

11a Mosiah 3:19.
gk Kinaiyanhon
nga Tawo.

b gk Kalibutanon.
c Efe. 2:12.
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angayon; maloloy-on alang ni-
ana diin maloloy-on.
14 Busa, akong anak, tan-awa

nga ikaw maloloy-on ngadto sa
imong mga kaigsoonan; pakig-
sabut nga amakiangayon, bpag-
hukom nga makatarunganon,
ug pagbuhat og cmaayo sa ka-
nunay; ug kon ikaw mobuhat
sa tanan niini nga mga butang
niana ikaw makadawat sa ganti;
oo, ikaw makaangkon sa dkalo-
oy nga ipahiuli nganha kanimo
pag-usab; ikaw makaangkon sa
kaangayan nga ipahiuli ngan-
ha kanimo pag-usab; ug ikaw
makaangkon og matarung nga
paghukom nga ipahiuli nganha
kanimo pag-usab; ug ikaw ma-
kaangkon og maayo nga ganti
nganha kanimo pag-usab.
15 Kay niana diin ikaw mipa-

dala ngadto mobalik nganha
kanimo pag-usab, ug mapahi-
uli; busa, ang pulong nga pag-
pahiuli sa labing hingpit mo-
hukom sa makasasala, ug dili
gayud mohatag og kaangayan
kaniya.

KAPITULO 42

Ang pagka-mortal mao ang pana-
hon sa pagsulay aron sa paghatag
og kahigayunan sa tawo sa paghi-
nulsol ug pag-alagad sa Dios —
Ang Pagkapukan nagdala sa tem-
poral ug espirituhanon nga kamata-
yon sa tanan nga mga katawhan—
Ang katubsanan moabut pinaagi

sa paghinulsol—Ang Dios sa iyang
kaugalingon mitubos alang sa mga
sala sa kalibutan — Ang kalooy
alang niadto nga maghinulsol—
Tanan ug uban pa ubos sa kaanga-
yan sa Dios—Ang kalooy moda-
ngat tungod sa Pag-ula — Kadto
lamang tinuod nga mahinulsulon
ang maluwas. Mga 74 b.c.

Ug karon, akong anak, ako na-
kasabut nga ingon og aduna pay
nakahasol sa imong hunahuna,
diin ikaw dili makasabut—di-
in mahitungod sa akaangayan
sa Dios diha sa pagsilot sa ma-
kasasala; kay ikaw misulay sa
pagtuo nga kini dili makianga-
yon nga ang makasasala kina-
hanglan itugyan ngadto sa usa
ka kahimtang sa pagkauyamot.

2 Karon tan-awa, akong anak,
ako mopasabut niini nga bu-
tang nganha kanimo. Kay tan-
awa, human ang Ginoong Dios
amihingilin sa atong unang mga
ginikanan gikan sa tanaman
sa bEden, aron sa pagtikad sa
yuta, gikan diin sila gikuha—
oo, siya mikuha sa lalaki, ug
siya mibutang sa silangan nga
dapit sa tanaman sa Eden, usa
ka ckerubim, ug usa ka nagdi-
laab nga espada nga diin nag-
tuyok sa matag padulnganan,
sa pagbantay sa dkahoy sa kina-
buhi—

3 Karon, kita nakasabut nga
ang lalaki mahimo ingon nga
Dios, nasayud sa maayo ug sa
dautan; ug tingali unya og siya

14a gk Matinuoron,
Pagkamatinuoron.

b Juan 7:24;
D&P 11:12.

c D&P 6:13; 58:27–28.

d gk Kalooy,
Maloloy-on.

42 1a 2 Ne. 26:7;
Mosiah 15:26–27.
gk Kaangayan.

2a Gen. 3:23–24;
Moises 4:28–31.

b gk Eden.
c gk Kerubim.
d Gen. 2:9.
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mokab-ut sa iyang kamot, ug
mokuha usab sa kahoy sa kina-
buhi, ug mokaon ug mabuhi sa
kahangturan, ang Ginoong Dios
mibutang sa kerubim ug sa nag-
dilaab nga espada, nga siya dili
mokaon sa bunga—
4 Ug sa ingon kita nakasabut,

nga dihay usa ka panahon nga
gihatag ngadto sa katawhan sa
paghinulsol, oo, usa ka apana-
hon sa pagsulay, usa ka pana-
hon sa paghinulsol ug pag-ala-
gad sa Dios.
5 Kay tan-awa, kon si Adan

mikuha diha-diha, ug mikaon
sa kahoy sa kinabuhi, siya unta
mabuhi sa kahangturan, suma-
la sa pulong sa Dios, walay hi-
gayon sa paghinulsol; oo, ug
usab ang pulong sa Dios mahi-
mo unta nga walay kapuslanan,
ug ang mahinungdanon nga la-
raw sa kaluwasan mahimo un-
ta nga makawang.
6 Apan tan-awa, kini gikatakda

ngadto sa katawhan nga amama-
tay—busa, samtang sila gipahi-
mulag gikan sa kahoy sa kina-
buhi sila kinahanglan ipahimu-
lag gikan sa ibabaw sa yuta—
ug ang katawhan mahimo nga
saag sa kahangturan, oo, sila
mahimo nga bmakasasala nga
mga katawhan.
7 Ug karon, ikaw nakasabut

pinaagi niini nga ang atong
unang mga ginikanan anahi-
mulag sa temporal ug espiritu-

hanon nga paagi gikan sa atu-
bangan sa Ginoo; ug sa ingon
kita nakasabut nga sila nahimo
nga ubos sa pagsunod sa ilang
kaugalingon nga bkabubut-on.

8 Karon tan-awa, dili kina-
hanglan nga ang tawo bawion
gikan niini nga temporal nga
kamatayon, kay kana moguba
sa mahinungdanon nga alaraw
sa kalipay.

9 Busa, ingon nga ang kalag
dili mamatay, ug ang apagka-
pukan midala diha sa tanan
nga katawhan sa usa ka espiri-
tuhanon nga kamatayon ingon
usab sa usa ka temporal, nga
mao, nga sila gipahimulag gi-
kan sa atubangan sa Ginoo, ki-
ni kinahanglan nga ang kataw-
han pagabawion gikan niini nga
espirituhanon nga kamatayon.

10 Busa, ingon nga sila nahi-
mo nga akalibutanon, mahila-
yon, ug yawan-on, pinaagi sa
bkinaiyahan, kini nga ckahim-
tang sa pagsulay nahimo nga
usa ka kahimtang alang kanila
sa pag-andam; kini nahimo nga
usa ka pagpangandam nga ka-
himtang.

11 Ug karon hinumdumi,
akong anak, kon dili pa sa laraw
sa katubsanan, (dili kini ilabut)
diha-diha nga sila mamatay ang
ilang mga kalag mahimo nga
mga auyamot, ingon nga gipa-
himulag gikan sa atubangan sa
Ginoo.

4a Alma 34:32–33.
6a gk Kamatayon,

Yutan-on nga.
b Mosiah 16:3–5.

gk Pagkapukan ni
Adan ug Eva.

7a 2 Ne. 2:5; 9:6;

Hel. 14:16.
gk Kamatayon,
Espirituhanon nga.

b gk Kabubut-on.
8a Alma 34:9;

Moises 6:62.
9a gk Pagkapukan ni

Adan ug Eva.
10a gk Kalibutanon.

b gk Kinaiyanhon
nga Tawo.

c gk Mortal,
Pagka-mortal.

11a 2 Ne. 9:7–9.



469 Alma 42:12–21

12 Ug karon, walay paagi sa
pagbawi sa mga tawo gikan ni-
ini nga kahimtang sa pagkapu-
kan, diin ang tawo midala ngan-
ha sa iyang kaugalingon tungod
sa iyang kaugalingon nga pag-
kamasinupakon;
13 Busa, sumala sa kaangayan,

ang alaraw sa katubsanan dili
mapadangat, gawas lamang sa
mga gikasabutan nga bpaghi-
nulsol sa mga tawo dinhi niini
nga kahimtang sa pagsulay, oo,
kini nga kahimtang sa pagsulay;
kay gawas niini nga mga gikasa-
butan, ang kalooy walay mahi-
mo gawas sa pagguba sa buhat
sa kaangayan. Karon ang buhat
sa kaangayan dili maguba; kon
mao, ang Dios cmohunong sa
pagka-Dios.
14 Ug sa ingon kita makasabut

nga ang tanan nga mga kataw-
han amapukan, ug sila anaa
ubos sa gahum sa bkaangayan;
oo, ang kaangayan sa Dios, nga
maghatud kanila sa kahang-
turan nga pahimulag gikan sa
iyang atubangan.
15 Ug karon, ang laraw sa ka-

looy dili mapadangat gawas
nga usa ka pag-ula kinahang-
lan pagahimoon; busa ang Dios
sa iyang kaugalingon amiula sa
iyang dugo alang sa mga sala
sa kalibutan, aron pagpada-
ngat sa laraw sa bkalooy, pag-
tagbaw sa mga gipangayo sa

ckaangayan, nga ang Dios unta
mahimo nga usa ka dmahing-
pit, makiangayon nga Dios, ug
usa ka maloloy-on nga Dios
usab.

16 Karon, ang paghinulsol dili
modangat ngadto sa mga tawo
gawas kon adunay silot, diin
usab awalay katapusan ingon sa
kinabuhi sa kalag nga kinahang-
lan maingon, gipauban tugbang
niana nga laraw sa kalipay, diin
ingon ka walay katapusan usab
sa kinabuhi sa kalag.

17 Karon, unsaon sa katawhan
paghinulsol gawas nga siya
amagpakasala? Unsaon niya pag-
pakasala kon walay bbalaod?
Unsaon pagkaadunay balaod
kon walay usa ka pagsilot?

18 Karon, dihay usa ka silot
nga gipauban, ug usa ka ma-
kiangayon nga balaod giha-
tag, diin midala og pagbasol sa
atanlag ngadto sa katawhan.
19 Karon, kon wala pay bala-

od nga gihatag—kon ang usa
ka tawo amakabuno siya kina-
hanglan nga mamatay — siya
mahadlok ba nga mamatay kon
siya gayud makabuno?

20 Ug usab, kon wala pay ba-
laod nga gihatag batok sa sala
ang mga tawo dili mahadlok sa
pagpakasala.

21 Ug kon awala pay balaod
nga gihatag, kon ang mga tawo
makasala unsa ang mahimo sa

13a gk Laraw sa
Katubsanan.

b gk Hinulsol,
Paghinulsol.

c 2 Ne. 2:13–14.
14a Alma 22:13–14.

b 2 Ne. 2:5.
15a 2 Ne. 9:7–10;

Mosiah 16:7–8.
gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.

b gk Kalooy,
Maloloy-on.

c gk Kaangayan.
d 3 Ne. 12:48.

16a D&P 19:10–12.

17a gk Sala.
b Roma 4:15.

18a gk Tanlag.
19a gk Pagbuno.
21a 2 Ne. 9:25–26;

Mosiah 3:11.
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kaangayan, o sa kalooy, kay sila
walay pag-angkon diha sa bi-
nuhat?
22 Apan adunay balaod nga

gihatag, ug silot nga gipauban,
ug apaghinulsol gitugutan; di-
in nga paghinulsol, ang kalooy
miangkon; kon dili pa, ang ka-
angayan moangkon sa binuhat
ug mopatuman sa balaod, ug
ang balaod mopahamtang sa si-
lot; kay kon dili, ang mga buhat
sa kaangayan maguba, ug ang
Dios mohunong sa pagka-Dios.
23 Apan ang Dios dili mohu-

nong sa pagka-Dios, ug ang
akalooy moangkon sa mahinul-
sulon, ug ang kalooy modangat
tungod sa bpag-ula; ug ang pag-
ula magdala sa kahimoan sa
cpagkabanhaw sa patay; ug ang
pagkabanhaw sa patay magdala
dpagbalik sa mga tawo ngadto
sa atubangan sa Dios; ug sa
ingon sila ipahiuli sa iyang atu-
bangan, aron epagahukman su-
mala sa ilang mga buhat, suma-
la sa balaod ug sa kaangayan.
24 Kay tan-awa, ang kaanga-

yan mopatuman sa tanan niya
nga mga gipangayo, ug usab
ang kalooy moangkon sa tanan
diin iyang kaugalingon; ug sa
ingon, walay lain kon dili ang
tinuod nga mahinulsulon mao
ang maluwas.
25 Unsa, ikaw nagtuo ba nga

ang kalooy mohikaw sa akaa-
ngayan? Ako moingon nganha
kanimo, Dili; bisan usa ka ti-
pik. Kon mao, ang Dios mohu-
nong sa pagka-Dios.

26 Ug sa ingon ang Dios mo-
padangat sa iyang mahinung-
danon ug walay katapusan nga
mga akatuyoan, diin giandam
bgikan sa katukuran sa kalibu-
tan. Ug sa ingon modangat ang
kaluwasan ug ang katubsanan
sa mga tawo, ug usab ang ilang
pagkalaglag ug pagkauyamot.

27 Busa, O akong anak, abisan
kinsa ang moduol mahimo nga
moduol ug moinom sa tubig sa
kinabuhi nga gawasnon; ug bi-
san kinsa ang dili moduol ang
mao dili pugson sa pagpaduol;
apan sa katapusan nga adlaw
kini bipahiuli ngadto kaniya su-
mala sa iyang mga cbuhat.
28 Kon siya nagtinguha sa

pagbuhat sa adautan, ug wala
makahinulsol sa iyang mga ad-
law, tan-awa, ang dautan paga-
himoon ngadto kaniya, sumala
sa pagpahiuli sa Dios.

29 Ug karon, akong anak, ako
nagtinguha nga ikaw kinahang-
lan dili motugot niini nga mga
butang nga mohasol pa kanimo,
ug himoa nga ang imong mga
sala mosamok kanimo, uban ni-
ana nga paghasol diin modala
kanimo ngadto sa paghinulsol.

22a gk Hinulsol,
Paghinulsol.

23a gk Kalooy,
Maloloy-on.

b gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.

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 gk Paghukom, Ang

Katapusan nga.
25a gk Kaangayan.
26a 2 Ne. 2:14–30;

Moises 1:39.
b Alma 13:3;

3 Ne. 1:14.
27a Alma 5:34;

Hel. 14:30.
gk Kabubut-on.

b Alma 41:15.
c Isa. 59:18;

Pin. 20:12.
28a Alma 41:2–5.



471 Alma 42:30–43:4

30 O akong anak, ako nagti-
nguha nga ikaw dili na moli-
mud sa kaangayan sa Dios.
Ayaw paningkamot sa pagpa-
malibad sa imong kaugalingon
sa kinagamyan nga bahin tu-
ngod sa imong mga sala, pinaa-
gi sa paglimud sa kaangayan sa
Dios; apan pasagdi ang kaa-
ngayan sa Dios, ug ang iyang
kalooy, ug ang iyang pagkama-
inantuson nga adunay hingpit
nga luna diha sa imong kasing-
kasing; ug himoa nga modala
kanimo ngadto sa abug sa apag-
paubos.
31 Ug karon, O akong anak,

ikaw tinawag sa Dios sa pag-
sangyaw sa pulong ngadto niini
nga mga katawhan. Ug karon,
akong anak, lakaw sa imong da-
lan, ipadayag ang pulong uban
ang kamatuoran ug kaligdong,
nga ikaw makahimo sa pagdala
og mga kalag ngadto sa paghi-
nulsol, nga ang mahinungda-
non nga laraw sa kalooy mahi-
mo nga adunay pag-angkon di-
ha kanila. Ug hinaut nga ang
Dios motugyan nganha kani-
mo gani sumala sa akong mga
pulong. Amen.

KAPITULO 43

Si Alma ug ang iyang anak nga
mga lalaki nagsangyaw sa pulong
— Mga Zoramite ug uban nga
mga masupilon nga Nephite nahi-
mo nga mga Lamanite—Mga La-
manite misulong batok sa mga Ne-
phite sa gubat — Si Moroni mi -

sangkap sa mga Nephite sa kala-
sag sa pagpanalipod—Ang Ginoo
mipadayag ngadto kang Alma sa
taktika sa mga Lamanite — Mga
Nephite nanalipod sa ilang mga pa-
nimalay, kagawasan, mga kaling-
kawasan, mga banay, ug tinuohan
—Ang mga kasundalohan ni Mo-
roni ug Lehi miliyok sa mga Lama-
nite. Mga 74 b.c.

Ug karon nahinabo nga ang
anak nga mga lalaki ni Alma
miadto taliwala sa mga kataw-
han, aron sa pagpahayag sa pu-
long ngadto kanila. Ug si Alma,
usab, sa iyang kaugalingon, dili
makapahulay, ug siya usab mi-
adto.

2 Karon kita dili na mosulti
mahitungod sa ilang pagsang-
yaw, gawas nga sila nagsang-
yaw sa pulong, ug sa kama-
tuoran, sumala sa espiritu sa
pagpanagna ug pagpadayag;
ug sila nagsangyaw subay sa
abalaan nga kapunongan sa
Dios diin sila gitawag.

3 Ug karon ako mobalik sa
asoy sa mga gubat tali sa mga
Nephite ug sa mga Lamanite,
sa ikanapulo ug walo nga tuig
sa pagmando sa mga maghu-
hukom.

4 Kay tan-awa, nahinabo nga
ang mga aZoramite nahimo nga
mga Lamanite; busa, sa pagsu-
god sa ikanapulo ug walo nga
tuig ang mga katawhan sa mga
Nephite nakakita nga ang mga
Lamanite misulong diha kanila;
busa sila naghimo og mga pa-
ngandam alang sa gubat; oo, sila

30a gk Mapainubsanon,
Pagkamapainubsanon.

43 2a gk Melchizedek
nga Pagkapari.

4a Alma 35:2–14; 52:33.
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mipundok sa ilang mga kasun-
dalohan didto sa yuta sa Jer-
shon.
5 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite misulong uban sa
ilang mga kaliboan; ug sila mi-
abut sa yuta sa Antionum, diin
mao ang yuta sa mga Zoramite;
ug usa ka tawo nga ginganlan
og Zerahemnah mao ang ilang
pangulo.
6 Ug karon, ingon nga ang

mga Amalekite usa pa ka labaw
nga dautan ug mabunuon og ki-
naiya kay sa mga Lamanite, di-
ha ug sa ilang mga kaugalingon,
busa, si Zerahemnah mitudlo og
labaw nga mga kapitan ibabaw
sa mga Lamanite, ug silang ta-
nan mga Amalekite ug mga Zo-
ramite.
7 Karon kini siya mibuhat nga

siya makapadayon sa ilang pag-
dumot ngadto sa mga Nephite,
nga siya makadala kanila ngad-
to sa pagkaulipon sa katumanan
sa iyang mga laraw.
8 Kay tan-awa, ang iyang mga

laraw mao ang pagkutaw sa
mga Lamanite nga masuko ba-
tok sa mga Nephite; kini siya
mibuhat nga siya unta maka-
angkon sa dako nga gahum
ibabaw kanila, ug usab nga siya
unta makakuha og gahum iba-
baw sa mga Nephite pinaagi sa
pagdala kanila ngadto sa pag-
kaulipon.
9 Ug karon ang mga laraw sa

mga Nephite mao ang pagbulig
sa ilang mga yuta, ug sa ilang
mga balay, ug sa ilang mga aasa-

wa, ug sa ilang mga anak, nga
sila makapanalipod kanila gi-
kan sa mga kamot sa ilang mga
kaaway; ug nga usab sila ma-
kapanalipod sa ilang mga ka-
tungod ug mga kahigayunan,
oo, ug usab sa ilang bkalingka-
wasan, nga sila makasimba sa
Dios sumala sa ilang mga ti-
nguha.

10 Kay sila nasayud nga kon
sila mahulog ngadto sa mga
kamot sa mga Lamanite, nga
bisan kinsa ang amosimba sa
Dios diha sa bespiritu ug diha
sa kamatuoran, ang tinuod ug
buhi nga Dios, ang mga Lama-
nite molaglag.

11 Oo, ug sila usab nasayud sa
hilabihan nga pagdumot sa mga
Lamanite ngadto sa ilang mga
akaigsoonan, kinsa mao ang
mga katawhan sa Anti-Nephi-
Lehi, kinsa gitawag og mga ka-
tawhan ni Ammon—ug sila di-
li makig-away, oo, sila misulod
ngadto sa usa ka pakigsaad ug
sila dili molapas niini—busa,
kon sila mahulog ngadto sa mga
kamot sa mga Lamanite sila pa-
galaglagon.

12 Ug ang mga Nephite dili
makatugot nga sila pagalagla-
gon; busa sila mihatag kanila og
mga yuta alang sa ilang kabilin.

13 Ug ang mga katawhan ni
Ammon mihatag ngadto sa mga
Nephite og usa ka dako nga ba-
hin sa ilang kabtangan aron sa
pagbulig sa ilang mga kasun-
dalohan; ug sa ingon ang mga
Nephite napugos, nga nag-inu-

9a Alma 44:5; 46:12.
b gk Kalingkawasan.

10a gk Pagsimba.
b Juan 4:23–24.

11a Alma 24:1–3, 5, 20;
25:1, 13; 27:2, 21–26.
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sara, sa pagsukol batok sa mga
Lamanite, kinsa mga tinipon ni
Laman ug Lemuel, ug ang anak
nga mga lalaki ni Ishmael, ug
tanan kadto nga mibiya gikan
sa mga Nephite, kinsa mga
Amalekite ug mga Zoramite,
ug ang mga akaliwat sa mga
pari ni Noah.
14 Karon kadto nga mga kali-

wat daghan, hapit, maingon sa
mga Nephite; ug sa ingon ang
mga Nephite napugos sa pag-
pakig-away sa ilang mga kaig-
soonan, gani ngadto sa pagpa-
agas sa dugo.
15 Ug nahinabo nga samtang

ang mga kasundalohan sa mga
Lamanite nagkatigum didto sa
yuta sa Antionum, tan-awa, ang
mga kasundalohan sa mga Ne-
phite andam na sa pakigsangka
kanila diha sa yuta sa Jershon.
16 Karon, ang pangulo sa mga

Nephite, o ang tawo kinsa na-
tudlo nga mahimo nga labaw
nga kapitan ibabaw sa mga Ne-
phite—karon ang labaw nga ka-
pitan mao ang nangulo sa tanan
nga mga kasundalohan sa mga
Nephite—ug ang iyang ngalan
mao si Moroni;
17 Ug si Moroni nangulo sa

tanan nga kamandoan, ug sa
palakaw sa ilang mga gubat.
Ug siya kawhaan ug lima pa
lamang ang panuigon sa diha
nga siya natudlo nga labaw nga
kapitan ibabaw sa mga kasun-
dalohan sa mga Nephite.
18 Ug nahinabo nga siya naka-

sugat sa mga Lamanite diha sa
mga utlanan sa Jershon, ug ang

iyang mga katawhan gisang-
kapan og mga espada, ug mga
sundang, ug tanan nga matang
sa mga hinagiban sa gubat.

19 Ug sa diha nga ang mga ka-
sundalohan sa mga Lamanite
nakakita nga ang mga kataw-
han ni Nephi, o nga si Moroni,
miandam sa iyang mga ka-
tawhan uban sa mga taming sa
lawas ug mga panagang sa
bukton, oo, ug usab panagang
aron sa pagpanalipod sa ilang
mga ulo, ug usab sila nagsul-ob
og bagâ nga saput—

20 Karon ang kasundalohan
ni Zerahemnah dili andam sa
bisan hain niini nga butang; si-
la aduna lamang sa ilang mga
espada ug sa ilang mga sun-
dang, sa ilang mga gapasan ug
sa ilang mga panâ, sa ilang mga
bato ug sa ilang mga saplong;
ug sila mga ahubo, gawas sa
panit nga gibakus sa ilang mga
bat-ang; oo, ang tanan mga hu-
bo, gawas sa mga Zoramite ug
sa mga Amalekite;

21 Apan sila wala sangkapi
uban sa mga taming sa lawas,
ni sa mga panagang—busa, sila
hilabihan ka hadlok sa mga ka-
sundalohan sa mga Nephite tu-
ngod sa ilang mga panalipod,
bisan pa og ang ilang gidagha-
non ingon og labaw pa ka dag-
han kay sa mga Nephite.

22 Tan-awa, karon nahinabo
nga sila wala mangahas sa pag-
sulong batok sa mga Nephite
diha sa mga utlanan sa Jershon;
busa sila mibiya gikan sa yuta
sa Antionum paingon ngadto

13a Alma 25:4. 20a Enos 1:20.
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sa kamingawan, ug sila miagi
libut sa kamingawan, ngadto
duol sa ulo sa suba sa Sidon, nga
sila unta makaadto sa yuta sa
Manti ug manag-iya sa yuta;
kay sila wala magdahum nga
ang mga kasundalohan ni Mo-
roni masayud diin sila paingon.
23 Apan nahinabo, nga diha

dayon sa ilang pagbiya paingon
sa kamingawan si Moroni mipa-
dala og mga espiya ngadto sa
kamingawan aron sa pagpaniid
sa ilang pundok sa mga sunda-
lo; ug si Moroni, usab, nga nasa-
yud sa mga panagna ni Alma,
mipadala og mga pipila ka tawo
ngadto kaniya, nagtinguha nga
siya magpakisayud sa Ginoo
akon ang mga kasundalohan sa
mga Nephite kinahanglan ba
nga molakaw aron sa pagpanali-
pod sa ilang mga kaugalingon
batok sa mga Lamanite.
24 Ug nahinabo nga ang pu-

long sa Ginoo midangat ngadto
kang Alma, ug si Alma mipahi-
balo sa mga sinugo ni Moroni,
nga ang mga kasundalohan sa
mga Lamanite nagmartsa libut
sa kamingawan, nga sila tinga-
li makatabok didto sa yuta sa
Manti, nga sila tingali makasu-
god sa pagsulong sa mahuyang
nga bahin sa katawhan. Ug
kadto nga mga sinugo milakaw
ug mihatud sa mensahe ngadto
kang Moroni.
25 Karon si Moroni, nga nag-

bilin og bahin sa iyang kasun-
dalohan didto sa yuta sa Jer-
shon, basin pa unya kon sa un-
sa nga paagi usa ka bahin sa
mga Lamanite mosulong sulod

ngadto niana nga yuta ug ma-
nag-iya sa dakbayan, midala sa
nahibilin nga bahin sa iyang ka-
sundalohan ug mimartsa ngad-
to sa yuta sa Manti.

26 Ug siya misugo nga ang ta-
nan nga mga katawhan diha ni-
ana nga dapit sa yuta kinahang-
lan magpundok sa ilang mga
kaugalingon aron makig-away
batok sa mga Lamanite, aron sa
apagpanalipod sa ilang mga yu-
ta ug sa ilang nasud, sa ilang
mga katungod ug sa ilang mga
kalingkawasan; busa sila andam
batok sa panahon sa pag-abut
sa mga Lamanite.

27 Ug nahinabo nga si Moroni
misugo nga ang iyang kasunda-
lohan kinahanglan motago diha
sa walog diin duol sa daplin sa
suba sa Sidon, diin anaa sa ka-
sadpan sa suba sa Sidon diha
sa kamingawan.

28 Ug si Moroni mibutang og
mga espiya sa palibut, nga siya
unta masayud kanus-a ang pun-
dok sa mga sundalo sa mga La-
manite moabut.

29 Ug karon, ingon nga si Mo-
roni nasayud sa katuyoan sa
mga Lamanite, nga ang ilang
katuyoan mao ang paglaglag
sa ilang mga kaigsoonan, o sa
pagmando kanila ug pagdala
kanila ngadto sa pagkaulipon
nga sila unta makatukod og
usa ka gingharian ngadto sa
ilang mga kaugalingon sa tibu-
ok yuta;

30 Ug siya usab nga nasayud
nga mao lamang ang tinguha sa
mga Nephite ang pagpanalipod
sa ilang mga yuta, ug sa ilang

23a Alma 48:16. 26a D&P 134:11.
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akalingkawasan, ug sa ilang
simbahan, busa siya naghuna-
huna nga dili kini sala nga siya
manalipod kanila pinaagi sa la-
ang; busa, siya nakakita pinaagi
sa iyang mga espiya diin nga
dapit ang mga Lamanite moagi.
31 Busa, siya mibahin sa iyang

kasundalohan ug midala og usa
ka bahin ngadto sa walog, ug
mitago kanila sa silangan, ug sa
habagatan sa bungtod sa Riplah;
32 Ug ang nahibilin siya mi-

tago sa kasadpan sa walog, sa
kasadpan sa suba sa Sidon, ug
ubos ngadto sa mga utlanan sa
yuta sa Manti.
33 Ug sa ingon nga nakapahi-

mutang na sa iyang kasundalo-
han sumala sa iyang tinguha,
siya andam na sa pakig-away
kanila.
34 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite misulong sa amiha-
nan sa bungtod, diin ang usa ka
bahin sa kasundalohan ni Moro-
ni nagtago.
35 Ug samtang ang mga La-

manite milabay sa bungtod sa
Riplah, ug milugsong ngadto sa
walog, ug mitabok sa suba sa
Sidon, ang kasundalohan nga
nagtago sa habagatan sa bung-
tod, diin gipangulohan pinaagi
sa usa ka tawo kansang ngalan
mao si aLehi, ug siya nangulo
sa iyang kasundalohan ug mili-
yok sa mga Lamanite diha sa
silangan sa ilang luyo.
36 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite, sa diha nga sila na-
kakita sa mga Nephite nga nag-

paingon nganha kanila diha sa
ilang luyo, miatubang ngadto
kanila ug misugod sa pagpakig-
away batok sa kasundalohan ni
Lehi.

37 Ug ang kalihokan sa kama-
tayon nagsugod sa duha ka mga
pundok, apan kini labaw nga
makahahadlok sa bahin sa mga
Lamanite, kay ang ilang apag-
kahubo bantang sa hilabihan ka
kusog nga mga bunal sa mga
Nephite uban sa ilang mga es-
pada ug sa ilang mga sundang,
diin midala sa kamatayon sa
hapit tanan nga pagbunal.

38 Samtang sa lain nga bahin,
diha sa matag karon ug unya
usa ka tawo nga mamatay diha
sa mga Nephite, pinaagi sa ilang
mga espada ug sa kawad-on sa
dugo, sila ingon nga napana-
lipdan sa ilang mga mahinung-
danon nga bahin sa lawas, o
ang labaw pa nga mahinung-
danon nga mga bahin sa lawas
nga gipanalipdan gikan sa mga
pagbunal sa mga Lamanite, pi-
naagi sa mga ataming sa ilang
lawas, ug sa ilang mga pana-
gang sa bukton, ug sa ilang mga
panagang sa ulo; ug sa ingon
ang mga Nephite nagpahigayon
sa kalihokan sa kamatayon diha
sa mga Lamanite.

39 Ug nahinabo nga ang mga
Lamanite nahadlok, tungod sa
dako nga kalaglagan taliwala
kanila, gani hangtud nga sila
misugod sa pagpanglayas pai-
ngon sa suba sa Sidon.

40 Ug sila gigukod ni Lehi ug

30a Alma 46:12, 35.
35a Alma 49:16.

37a Alma 3:5.
38a Alma 44:8–9.
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sa iyang mga tawo; ug sila gia-
bug ni Lehi paingon sa mga tu-
big sa Sidon, ug sila mitabok sa
mga tubig sa Sidon. Ug si Lehi
mipugong sa iyang mga kasun-
dalohan diha sa daplin sa suba
sa Sidon nga sila dili kinahang-
lan motabok.
41 Ug nahinabo nga si Moroni

ug ang iyang kasundalohan na-
kig-away sa mga Lamanite di-
ha sa walog, sa pikas nga bahin
sa suba sa Sidon, ug misugod
sa pagsulong diha kanila ug sa
pagpatay kanila.
42 Ug ang mga Lamanite mi-

layas pag-usab gikan sa ilang
atubangan, paingon sa yuta sa
Manti; ug sila nakig-away pag-
usab sa mga kasundalohan ni
Moroni.
43 Karon niini nga hitabo ang

mga Lamanite nakig-away sa hi-
labihan; oo, wala pa sukad ang
mga Lamanite mahibaloi nga
nakig-away uban sa tumang ka-
lig-on ug kaisug, wala, wala bi-
san sukad sa sinugdanan.
44 Ug sila nadasig pinaagi sa

mga aZoramite ug sa mga Ama-
lekite, kinsa mao ang ilang la-
baw nga mga kapitan ug mga
pangulo, ug pinaagi ni Zera-
hemnah, kinsa mao ang ilang
labaw nga kapitan, o ang ilang
labaw nga pangulo ug kuman-
dante; oo, sila nakig-away sa-
ma sa mga dragon, ug daghan
sa mga Nephite gipatay pinaagi
sa ilang mga kamot, oo, kay sila
mitigbas ngadto sa duha ka ba-

hin sa daghan sa ilang mga pa-
nagang sa ulo, ug sila milagbas
sa daghan sa ilang panagang sa
lawas, ug sila mitigbas sa dag-
han sa ilang mga bukton; ug sa
ingon ang mga Lamanite mitig-
bas diha sa ilang mabangis nga
kasuko.

45 Bisan pa niana, ang mga
Nephite nadasig pinaagi sa usa
ka maayo nga katuyoan, kay sila
wala amakig-away alang sa usa
ka monarkiya ni sa gahum apan
sila nakig-away alang sa ilang
mga panimalay ug sa ilang mga
bkalingkawasan, sa ilang mga
asawa ug sa ilang mga anak, ug
sa ilang tanan, oo, alang sa ilang
mga tulumanon sa pagsimba
ug sa ilang simbahan.

46 Ug sila mibuhat niana diin
sila mibati nga mao ang aka-
tungdanan diin sila nakautang
ngadto sa ilang Dios; kay ang
Ginoo miingon ngadto kanila,
ug usab ngadto sa ilang mga
amahan, nga: bTungod kay ka-
mo wala magpakasala sa cunang
sala, ni sa ikaduha, kamo dili
motugot sa inyong nga kaugali-
ngon nga patyon pinaagi sa mga
kamot sa inyong mga kaaway.

47 Ug usab, ang Ginoo mii-
ngon nga: Kamo amopanalipod
sa inyong mga banay bisan
ngadto sa pagpaagas sa dugo.
Busa tungod niini nga hinung-
dan ang mga Nephite nakig-
away sa mga Lamanite, aron sa
pagpanalipod sa ilang mga ka-
ugalingon, ug sa ilang mga ba-

44a Alma 43:6.
45a Alma 44:5.

b gk Kalingkawasan.

46a gk Katungdanan.
b Alma 48:14;

D&P 98:33–36.

c 3 Ne. 3:21;
D&P 98:23–24.

47a D&P 134:11.
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nay, ug sa ilang mga yuta, sa
ilang nasud, ug sa ilang mga
katungod, ug sa ilang tinuohan.
48 Ug nahinabo nga sa diha

nga ang mga tawo ni Moroni
nakakita sa kabangis ug sa ka-
suko sa mga Lamanite, sila ha-
pit na unta mokulo ug molayas
gikan kanila. Ug si Moroni, nga
nakasabut sa ilang tuyo, mi-
padala ug midasig sa ilang
mga kasingkasing uban niini
nga mga hunahuna — oo, ang
mga hunahuna sa ilang mga
yuta, sa ilang kalingkawasan,
oo, sa ilang kagawasan gikan
sa pagkaulipon.
49 Ug nahinabo nga sila mia-

tubang ngadto sa mga Lama-
nite, ug sila anangamuyo uban
sa hiniusa nga tingog ngadto sa
Ginoo nga ilang Dios, alang sa
ilang kalingkawasan ug sa ilang
kagawasan gikan sa pagkauli-
pon.
50 Ug sila misugod sa pag-

barug batok sa mga Lamanite
uban sa gahum; ug niana nga
mao gihapon nga takna nga si-
la nangamuyo ngadto sa Ginoo
alang sa ilang kagawasan, ang
mga Lamanite misugod sa pag-
panglayas gikan sa ilang atuba-
ngan; ug sila milayas gani ngad-
to sa mga tubig sa Sidon.
51 Karon, ang mga Lamanite

labaw pa ka daghan, oo, tingali
labaw pa kon kaduhaon ang gi-
daghanon kay sa mga Nephite;
bisan pa niana, sila giabug
hangtud nga sila natingub sa
usa ka pundok sa walog, diha
sa daplin sa suba sa Sidon.

52 Busa ang mga kasundalo-
han ni Moroni miliyok kanila,
oo, bisan sa matag kilid sa suba,
kay tan-awa, diha sa silangan
ang mga tawo ni Lehi.

53 Busa sa diha nga si Zera-
hemnah nakakita sa mga tawo
ni Lehi diha sa silangan sa suba
sa Sidon, ug ang mga kasunda-
lohan ni Moroni sa kasadpan
sa suba sa Sidon, nga sila gili-
yokan sa mga Nephite, sila gia-
but og kalisang.

54 Karon si Moroni, sa diha
nga siya nakakita sa ilang kali-
sang, misugo sa iyang mga tawo
nga sila kinahanglan mohunong
sa pagpaagas sa ilang dugo.

KAPITULO 44

Si Moroni misugo sa mga Lama-
nite sa paghimo og usa ka pakigsa-
ad sa kalinaw o pagalaglagon—Si
Zerahemnah misalikway sa tanyag,
ug ang pakig-away nagpadayon—
Mga kasundalohan ni Moroni mi-
buntog sa mga Lamanite. Mga 74–
73 b.c.

Ug nahinabo nga sila mihunong
ug misibug og usa ka lakang gi-
kan kanila. Ug si Moroni mii-
ngon ngadto kang Zerahemnah:
Tan-awa, Zerahemnah, kami
awala magtinguha nga mahimo
nga mga tawo sa dugo. Ikaw
nasayud nga ikaw anaa sa
among mga kamot, apan kami
wala magtinguha sa pagpatay
kanimo.

2 Tan-awa, kami wala moanhi
aron sa pagpakig-away batok

49a Ex. 2:23–25; Mosiah 29:20. 44 1a Alma 43:45.
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kaninyo nga kami unta maka-
paagas sa inyong dugo alang sa
gahum; ni kami nagtinguha sa
pagdala ni bisan kinsa ngadto
sa yugo sa pagkaulipon. Apan
kini mao gayud ang hinung-
dan diin kamo misulong batok
kanamo; oo, ug kamo nasuko
kanamo tungod sa among tinu-
ohan.
3 Apan karon, kamo nakakita

nga ang Ginoo nag-uban kana-
mo; ug kamo nakakita nga siya
mitugyan kaninyo sa among
mga kamot . Ug karon ako
manghinaut nga kamo kina-
hanglan mosabut nga kini gi-
buhat ngari kanamo tungod sa
among tinuohan ug sa among
hugot nga pagtuo kang Kristo.
Ug karon kamo nakakita nga
kamo dili makalaglag niining
among hugot nga pagtuo.
4 Karon kamo nakakita nga

kini mao ang tinuod nga hugot
nga pagtuo sa Dios; oo, kamo
nakakita nga ang Dios mobu-
lig, ug moamping, ug mopana-
lipod kanamo, samtang kami
matinud-anon ngadto kaniya,
ug ngadto sa among hugot nga
pagtuo, ug sa among tinuohan,
ug dili gayud ang Ginoo mo-
tugot nga kami malaglag ga-
was kon kami mahulog ngadto
sa kalapasan ug molimud sa
among hugot nga pagtuo.
5 Ug karon, Zerahemnah, ako

magsugo kanimo, sa ngalan
niana nga makagagahum kaa-
yo nga Dios, kinsa naglig-on sa
among mga bukton nga kami
nakaangkon og gahum ibabaw
kaninyo, pinaagi sa among hu-

got nga pagtuo, pinaagi sa
among tinuohan, ug pinaagi sa
among mga a tulumanon sa
pagsimba, ug pinaagi sa among
simbahan, ug pinaagi sa among
sagrado nga pagbulig diin
utang kanamo sa among mga
asawa ug sa among mga anak,
pinaagi niana nga bkalingka-
wasan nga naghigot kanamo
ngadto sa among mga yuta ug
sa among nasud; oo, ug usab
pinaagi sa paghupot sa sa-
grado nga pulong sa Dios, diin
kami nakautang sa tanan nga
among mga kalipay; ug pinaa-
gi sa tanan nga labing mahal
ngari kanamo—

6 Oo, ug dili pa kini ang tanan;
ako magsugo kanimo pinaagi
sa tanan nga mga tinguha nga
kamo aduna alang sa kinabuhi,
nga kamo motugyan sa inyong
mga hinagiban sa gubat ngari
kanamo, ug kami dili magti-
nguha sa inyong dugo, apan
kami moluwas sa inyong mga
kinabuhi, kon kamo molakaw
sa inyong dalan ug dili na mo-
balik pag-usab aron sa pakig-
gubat batok kanamo.

7 Ug karon, kon kamo dili mo-
buhat niini, tan-awa, kamo ania
sa among mga kamot, ug ako
mosugo sa akong mga tawo
nga sila mosulong diha kanin-
yo, ug modapat sa mga samad
sa kamatayon diha sa inyong
mga lawas, nga kamo mama-
tay; ug unya kita makaila kinsa
ang makaangkon og gahum iba-
baw niini nga mga katawhan;
oo, kita makaila kinsa ang ma-
himo nga ulipon.

5a gk Ordinansa, Mga. b gk Kalingkawasan.
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8 Ug karon nahinabo nga sa
diha nga si Zerahemnah naka-
dungog niini nga mga panulti-
hon siya miduol ug mitugyan
sa iyang espada ug sa iyang
sundang, ug sa iyang gapasan
ngadto sa mga kamot ni Moro-
ni, ug miingon ngadto kaniya:
Tan-awa, ania ang among mga
hinagiban sa gubat; kami mo-
tugyan diha kanimo, apan kami
dili motugot sa among mga kau-
galingon nga amanumpa ngan-
ha kanimo, diin kami nasayud
nga kami molapas, ug usab ang
among mga anak; apan dawa-
ta ang among mga hinagiban
sa gubat, ug tugoti nga kami
mobiya ngadto sa kaminga-
wan; o kon dili kami mohupot
sa among mga espada, ug kami
mamatay o modaug.
9 Tan-awa, kami dili sa inyong

tinuohan; kami dili motuo nga
ang Dios mao ang nagtugyan
kanamo ngadto sa inyong mga
kamot; apan kami mituo nga
ang inyong pagkamaliputon ang
mipanalipod kaninyo gikan sa
among mga espada. Tan-awa,
ang inyong mga apanagang sa
lawas ug ang inyong mga pa-
nagang mao ang mipanalipod
kaninyo.
10 Ug karon sa diha nga si Ze-

rahemnah nakahuman sa pag-
sulti niini nga mga pulong, si
Moroni miuli sa espada ug sa
mga hinagiban sa gubat, diin
siya midawat, ngadto kang Ze-
rahemnah, miingon: Tan-awa,
kita motapos sa panagbangi.
11 Karon ako dili makabakwi

sa mga pulong diin ako misulti,
busa ingon nga ang Ginoo buhi,
kamo dili mobiya gawas kon ka-
mo mobiya uban ang panumpa
nga kamo dili mobalik pag-usab
sa pakiggubat batok kanamo.
Karon kay kamo ania sa among
mga kamot kami mopaagas sa
inyong dugo nganha sa yuta, o
kamo mosunod sa mga kasabu-
tan diin ako misugyot.

12 Ug karon sa diha nga si
Moroni nakasulti niini nga mga
pulong, si Zerahemnah mihupot
sa iyang espada, ug siya nasuko
kang Moroni, ug siya midasmag
nga siya unta mopatay kang
Moroni; apan sa diha nga si-
ya mibakyaw sa iyang espada,
tan-awa, usa sa mga sundalo ni
Moroni mihampak niini gani
paingon ngadto sa yuta, ug ki-
ni nabuak diha sa may puloan;
ug siya usab mihampak kang
Zerahemnah nga ang panit sa
iyang bagulbagol natangtang
ug kini nahulog sa yuta. Ug
si Zerahemnah mipalayo gikan
kanila ngadto sa taliwala sa
iyang mga kasundalohan.

13 Ug nahinabo nga ang sun-
dalo nga nagtindog sa duol,
kinsa mao ang nakatangtang
sa panit sa bagulbagol ni Zera-
hemnah, mipunit sa bagul-
bagol gikan sa yuta pinaagi sa
buhok, ug gipahiluna kini sa
tumoy sa iyang espada, ug gi-
pataas kini ngadto kanila, mii-
ngon ngadto kanila uban sa usa
ka makusog nga tingog:

14 Gani sama niining panit sa
bagulbagol nga nahulog sa yu-

8a gk Panumpa. 9a Alma 43:38.
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ta, nga mao ang bagulbagol sa
inyong pangulo, mao usab ka-
mo mapukan ngadto sa yuta ga-
was kon kamo motugyan sa in-
yong mga hinagiban sa gubat
ug mobiya uban ang pakigsaad
sa kalinaw.
15 Karon dihay daghan, sa di-

ha nga sila nakabati niini nga
mga pulong ug nakakita sa pa-
nit sa bagulbagol nga diha sa es-
pada, nga giabut og kahadlok;
ug daghan ang miduol ug mila-
bay sa ilang mga hinagiban sa
gubat sa tiilan ni Moroni, ug mi-
sulod ngadto sa apakigsaad sa
kalinaw. Ug ingon sa kadaghan
nga misulod ngadto sa usa ka
pakigsaad sila gitugutan sa pag-
biya ngadto sa kamingawan.
16 Karon nahinabo nga si Ze-

rahemnah hilabihan kasuko, ug
siya mikutaw sa nahibilin sa
iyang mga kasundalohan nga
masuko, aron makig-away nga
labaw pa ka gamhanan batok
sa mga Nephite.
17 Ug karon si Moroni nasuko,

tungod sa pagkagahi og ulo sa
mga Lamanite; busa siya misu-
go sa iyang mga katawhan nga
sila kinahanglan mosulong ka-
nila ug mopatay kanila. Ug na-
hinabo nga sila misugod sa pag-
pamatay kanila; oo, ug ang mga
Lamanite nakig-away uban sa
ilang mga espada ug sa ilang
kusog.
18 Apan tan-awa, ang ilang hu-

bo nga mga panit ug ang ilang
walay purong nga mga ulo na-
bantang sa mga hait nga espada
sa mga Nephite; oo, tan-awa sila

giduslak ug gitigbas, oo, ug na-
pukan og dali sa mga espada sa
mga Nephite; ug sila nagsugod
sa pagkamatay, gani ingon sa gi-
panagna sa sundalo ni Moroni.

19 Karon si Zerahemnah, sa
diha nga siya nakakita nga si-
lang tanan hapit na malaglag,
misinggit og kusog ngadto ni
Moroni, misaad nga siya mohi-
mo og pakigsaad ug usab ang
iyang mga katawhan uban ka-
nila, kon sila moluwas sa nahi-
bilin nila nga mga kinabuhi,
nga sila dili na agayud makig-
gubat pag-usab batok kanila.

20 Ug nahinabo nga si Moroni
misugo nga ang kalihokan sa
kamatayon kinahanglan hunu-
ngon pag-usab taliwala sa mga
katawhan. Ug siya mikuha sa
mga hinagiban sa gubat gikan
sa mga Lamanite; ug human sila
makasulod ngadto sa usa ka
apakigsaad uban kaniya sa ka-
linaw sila gitugutan sa pagbiya
ngadto sa kamingawan.

21 Karon ang gidaghanon sa
ilang mga patay wala maihap
tungod sa hilabihan nga ka
daghan; oo, ang gidaghanon sa
ilang mga patay hilabihan ka
dako, lakip sa mga Nephite ug
sa mga Lamanite.

22 Ug nahinabo nga sila mihu-
log sa ilang mga patay ngadto sa
mga tubig sa Sidon, ug sila na-
ngaanud ug nalubong sa kinahi-
ladman sa dagat.

23 Ug ang mga kasundalohan
sa mga Nephite, o kang Moroni,
mibalik ug miabut sa ilang mga
balay ug sa ilang mga yuta.

15a 1 Ne. 4:37;
Alma 50:36.

19a Alma 47:6.
20a Alma 62:16–17.
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24 Ug sa ingon natapos ang
ikanapulo ug walo nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom ibabaw sa mga katawhan
ni Nephi. Ug sa ingon natapos
ang talaan ni Alma, diin nasulat
diha sa mga palid ni Nephi.

Ang asoy sa mga katawhan ni
Nephi, ug sa ilang mga gubat
ug mga panagsumpaki, sa mga
adlaw ni Helaman, sumala sa ta-
laan ni Helaman, diin siya miti-
pig diha sa iyang mga adlaw.

Naglangkob sa mga
kapitulo 45 ngadto sa 62.

KAPITULO 45

Si Helaman mituo sa mga pulong
ni Alma — Si Alma nanagna sa
pagkalaglag sa mga Nephite—Siya
mipanalangin ug mitunglo sa yuta
—Si Alma tingali gibayaw pinaagi
sa Espiritu, sama kang Moises—
Panagsumpaki mitubo diha sa
Simbahan. Mga 73 b.c.

Tan-awa, karon nahinabo nga
ang mga katawhan ni Nephi
hilabihan sa pagmaya, tungod
kay ang Ginoo miluwas kanila
pag-usab gikan sa mga kamot sa
ilang mga kaaway; busa sila mi-
hatag og mga pasalamat ngadto
sa Ginoo nga ilang Dios; oo, ug
sila anagpuasa pag-ayo ug nag-
ampo pag-ayo, ug sila nagsimba
sa Dios uban ang hilabihan ka-
ayo nga hingpit nga kalipay.

2 Ug nahinabo sa ikanapulo
ug siyam nga tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom
ibabaw sa mga katawhan ni
Nephi, nga si Alma miduol
ngadto sa iyang anak nga lala-
ki nga si Helaman ug mii-
ngon ngadto kaniya: Motuo ba
ikaw sa mga pulong diin ako
misulti kanimo mahitungod
niadto nga mga atalaan diin
gitipigan?

3 Ug si Helaman miingon
ngadto kaniya: Oo, ako motuo.

4 Ug si Alma miingon pag-
usab: Motuo ba ikaw kang Jesu-
kristo, kinsa moanhi?

5 Ug siya miingon: Oo, ako mo-
tuo sa tanan nga mga pulong di-
in ikaw namulong.

6 Ug si Alma miingon ngadto
kaniya pag-usab: Ikaw amohu-
pot ba sa akong mga sugo?

7 Ug siya miingon: Oo, ako
mohupot sa imong mga sugo
sa tibuok kong kasingkasing.

8 U n y a s i A l m a m i i n g o n
ngadto kaniya: Bulahan ikaw;
ug ang Ginoo amopauswag ka-
nimo dinhi niini nga yuta.

9 Apan tan-awa, ako adunay
ingon og aipanagna nganha ka-
nimo; apan unsa ang akong
ipanagna nganha kanimo dili
ipahibalo; oo, unsa ang akong
ipanagna nganha kanimo dili
ipahibalo, bisan hangtud nga
ang pagpanagna matuman; bu-
sa isulat ang mga pulong diin
ako mosulti.

10 Ug kini mao ang mga pu-

45 1a gk Pagpuasa,
Puasa.

2a Alma 37:1–5; 50:38.
6a gk Sugo sa Dios,

Mga; Masulundon,
Pagkamasulundon,
Sunod.

8a 1 Ne. 4:14;

Alma 48:15–16, 25.
9a gk Pagpanagna,

Panagna.
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long: Tan-awa, ako mibati nga
kini gayud nga mga katawhan,
ang mga Nephite, sumala sa es-
piritu sa pagpadayag diin ania
kanako, nga sulod sa aupat ka
gatus ka tuig sukad sa panahon
nga si Jesukristo magpakita sa
iyang kaugalingon ngadto ka-
nila, mokunhod tungod sa bpag-
kawalay pagtuo.
11 Oo, ug unya sila makata-

gamtam og mga gubat ug pag-
dagsang sa mga kamatay, oo,
mga kagutom ug pagpaagas sa
dugo, gani hangtud nga ang
mga katawhan ni Nephi ama-
hanaw—
12 Oo, ug kini tungod kay sila

mokunhod tungod sa pagkawa-
lay pagtuo ug mahulog ngadto
sa mga buluhaton sa kangitngit,
ug apagkamaulagon, ug sa ta-
nan nga matang sa kadautan;
oo, ako moingon nganha kani-
mo, nga tungod kay sila naka-
sala batok nianang mabug-at
nga kahayag ug kasayuran, oo,
ako moingon nganha kanimo,
nga sukad niana nga adlaw, bi-
san ang ikaupat nga kaliwatan
dili tanan mahinabo sa dili pa
kining dako nga kadautan mo-
abut.

13 Ug kon kana nga mahinung-
danon nga adlaw moabut, tan-
awa, ang panahon moabut da-
yon nga kadto kinsa mao karon,
o ang mga binhi niadto kinsa ka-
ron giisip nga mga katawhan ni

Nephi, adili na pagaiphon nga
mga katawhan ni Nephi.

14 Apan kinsa kadto nga mag-
pabilin, ug dili malaglag niana
nga mahinungdanon ug maka-
lilisang nga adlaw, apagaiphon
taliwala sa mga Lamanite, ug
mahimo nga sama ngadto ka-
nila, tanan, gawas sa pipila nga
pagatawgon nga mga tinun-an
sa Ginoo; ug sila pagagukdon
sa mga Lamanite gani bhang-
tud nga sila mahimo nga maha-
naw. Ug karon, tungod sa ka-
dautan, kini nga panagna ma-
tuman.

15 Ug karon nahinabo nga hu-
man si Alma makasulti niini nga
mga butang ngadto kang Hela-
man, siya mipanalangin kaniya,
ug usab sa uban niya nga anak
nga mga lalaki; ug siya usab
mipanalangin sa yuta alang sa
mga amatarung.

16 Ug siya miingon: Sa ingon
miingon ang Ginoong Dios —
aTungluhon ang yuta, oo, kini
nga yuta, ngadto sa matag ka-
nasuran, kaliwatan, pinulongan,
ug katawhan, ngadto sa kalag-
lagan, diin nagbuhat og dautan,
kon sila hinog na sa hingpit; ug
ingon nga Ako misulti busa kini
matuman; kay kini mao ang
pagtunglo ug ang bpagpanala-
ngin sa Dios dinhi sa yuta, kay
ang Ginoo dili makatan-aw sa
sala uban sa clabing gamay nga
matang sa pagtugot.

10a 1 Ne. 12:10–15;
Hel. 13:9;
Morm. 8:6–7.

b gk Hingpit nga
Pagbiya;
Pagkawalay Pagtuo.

11a Jarom 1:10;
Morm. 8:2–3, 6–7.

12a gk Kahigal.
13a Hel. 3:16.
14a Moro. 9:24.

b Moro. 1:1–3.

15a Alma 46:10; 62:40.
16a 2 Ne. 1:7;

Alma 37:31;
Ether 2:8–12.

b D&P 130:21.
c D&P 1:31.
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17 Ug karon, sa diha nga si
Alma nakasulti niini nga mga
pulong siya mipanalangin sa
asimbahan, oo, tanan kadto kin-
sa kinahanglan mobarug nga
lig-on diha sa hugot nga pagtuo
sukad niana nga panahon hang-
tud sa hangtud.
18 Ug sa diha nga si Alma

nakabuhat niini siya mibiya
gikan sa yuta sa Zarahemla,
ingon og mopaingon ngadto sa
yuta sa Melek. Ug nahinabo
nga siya wala na gayud igdu-
ngog; kabahin sa iyang kama-
tayon o paglubong wala kami
masayud.
19 Tan-awa, kini kami nasa-

yud, nga siya usa ka matarung
nga tawo; ug ang panultihon
mikanap gikan sa simbahan
nga siya gibayaw sa Espiritu, o
agilubong pinaagi sa kamot sa
Ginoo, gani ingon kang Moises.
Apan tan-awa, ang mga kasu-
latan miingon nga ang Ginoo
midala kang Moises ngadto sa
iyang kaugalingon; ug kami
nagtuo nga siya usab midawat
kang Alma diha sa espiritu,
ngadto sa iyang kaugalingon;
busa, tungod niini nga hinung-
dan kami walay kasayuran ma-
hitungod sa iyang kamatayon
ug paglubong.
20 Ug karon nahinabo nga sa

pagsugod sa ikanapulo ug si-
yam nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi, nga si
Helaman milakaw taliwala sa

mga katawhan aron sa pagsang-
yaw sa pulong ngadto kanila.

21 Kay tan-awa, tungod sa
ilang mga gubat uban sa mga
Lamanite ug sa daghan nga gi-
nagmay nga mga panagsumpa-
ki ug mga kasamok diin anaa
taliwala sa mga katawhan, kini
nahimo nga kinahanglan nga
ang apulong sa Dios ipadayag
taliwala kanila, oo, ug nga usa
ka husay nga pamalaod kina-
hanglan himoon sa tibuok sim-
bahan.

22 Busa, si Helaman ug ang
iyang mga kaigsoonan mila-
kaw aron sa pagtukod sa simba-
han pag-usab sa tanan nga yuta,
oo, sa matag dakbayan sa tibuok
yuta diin gipanag-iya sa mga
katawhan ni Nephi. Ug nahina-
bo nga sila nagtudlo og mga pa-
ri ug mga magtutudlo sa tibuok
nga mga yuta, ibabaw sa tanan
nga mga simbahan.

23 Ug karon nahinabo nga hu-
man si Helaman ug ang iyang
mga kaigsoonan makatudlo og
mga pari ug mga magtutudlo
ibabaw sa mga simbahan nga
dihay mitungha nga usa ka apa-
nagsumpaki taliwala kanila, ug
sila dili mamati sa mga pulong
ni Helaman ug sa iyang mga ka-
igsoonan;

24 Apan sila mitubo sa pag-
kamapagarbuhon, nga gibayaw
diha sa ilang mga kasingkasing,
tungod sa ilang hilabihan ka
daghan nga mga akatigayunan;
busa sila mitubo nga adunahan

17a gk Simbahan ni
Jesukristo.

19a gk Nabalhin sa

Pagkahimaya nga
mga Binuhat.

21a Alma 31:5.

23a 3 Ne. 11:28–29.
24a gk Katigayunan,

Mga.
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diha sa ilang bkaugalingon nga
panan-aw, ug dili mamati sa
ilang mga pulong, sa paglakaw
nga matarung atubangan sa
Dios.

KAPITULO 46

Si Amalickiah naglaraw nga mahi-
mo nga hari—Si Moroni mipataas
sa bandila sa kalingkawasan—Siya
mitigum sa mga katawhan sa pag-
panalipod sa ilang tinuohan—Mga
tinuod nga mituo gitawag og mga
Kristyanos—Salin ni Jose pana-
lipdan — Si Amalickiah ug ang
mga masupilon milayas ngadto sa
yuta sa Nephi—Kadto kinsa dili
mobulig sa lihok sa kagawasan pa-
hamtangan sa kamatayon. Mga
73–72 b.c.

Ug nahinabo nga kutob sa dili
mopatalinghug sa mga pulong
ni Helaman ug sa iyang mga ka-
igsoonan nagkapundok batok
sa ilang mga kaigsoonan.

2 Ug karon tan-awa, sila nasu-
ko kaayo, hangtud nga sila na-
kahukom sa pagpatay kanila.
3 Karon ang pangulo niadto

kinsa nasuko batok sa ilang
mga kaigsoonan mao ang usa
ka dako ug kusgan nga tawo;
ug ang iyang ngalan mao si
Amalickiah.
4 Ug si Amalickiah matingu-

haon nga mahimo nga hari; ug
kadto nga mga katawhan kinsa
nasuko mga matinguhaon usab
nga siya kinahanglan mahimo
nga ilang hari; ug sila mao ang

labaw nga daghan nga bahin
kanila nga mga aubos nga mga
maghuhukom sa yuta, ug sila
nagpangita og gahum.

5 Ug sila nalingla pinaagi sa
mga ulog-ulog ni Amalickiah,
nga kon sila mobulig kaniya ug
mopalingkod kaniya nga ilang
hari siya mohimo kanila nga
mga pangulo ibabaw sa mga
katawhan.

6 Sa ingon sila nadala ni Ama-
lickiah ngadto sa mga pagbi-
ya, bisan pa sa pagsangyaw ni
Helaman ug sa iyang mga kaig-
soonan, oo, bisan pa sa ilang
tumang pag-amuma ibabaw sa
simbahan, kay sila mga halang-
don nga mga pari ibabaw sa
simbahan.

7 Ug dihay daghan sulod sa
simbahan kinsa mituo sa mga
pulong nga ulog-ulog ni Ama-
lickiah, busa sila mibiya bisan sa
simbahan; ug sa ingon ang mga
kalihokan sa mga katawhan ni
Nephi hilabihan sa pagkawalay
katinoan ug sa pagkamakuyaw,
bisan pa sa ilang dako nga aka-
daugan diin sila nakaangkon
ibabaw sa mga Lamanite, ug
ang ilang dako nga paglipay
diin sila nakaangkon tungod sa
ilang kaluwasan pinaagi sa ka-
mot sa Ginoo.

8 Sa ingon kita makakita un-
sa ka adali ang anak sa mga ka-
tawhan makalimot sa Ginoo
nga ilang Dios, oo, unsa ka dali
nga makabuhat og dautan, ug
malingla pinaagi sa usa nga da-
utan.

24b gk Garbo.
46 4a Mosiah 29:11,

28–29.
7a Alma 44:19–20.

8a Hel. 12:2, 4–5.
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9 Oo, ug kita usab makakita sa
dako nga apagkadautan nga ang
usa ka hilabihan ka dautan nga
tawo makahimo pagpahinabo
diha sa mga anak sa mga ka-
tawhan.
10 Oo, kita makakita nga si

Amalickiah, tungod kay siya
usa ka tawo nga maliputon og
pamaagi ug usa ka tawo nga
daghan og mga pulong sa pang-
ulog-ulog, nga siya nakalingla
sa mga kasingkasing sa daghan
nga mga katawhan sa pagbuhat
og dautan; oo, ug nagtinguha sa
paglaglag sa simbahan sa Dios,
ug sa paglaglag sa katukuran sa
akalingkawasan diin ang Dios
mitugyan ngadto kanila, o diin
nga panalangin ang Dios mi-
padala diha sa ibabaw sa yuta
alang sa mga bmatarung.

11 Ug karon nahinabo nga sa
diha nga si Moroni, kinsa mao
ang alabaw nga kumandante sa
mga kasundalohan sa mga Ne-
phite, nakadungog niini nga
mga pagbiya, siya nasuko kang
Amalickiah.
12 Ug nahinabo nga siya migisi

sa iyang kupo; ug siya mikuha
sa usa ka piraso niini, ug misulat
diha niini—aAgi og paghinum-
dom sa atong Dios, sa atong ti-
nuohan, ug kagawasan, ug sa
atong kalinaw, sa atong mga
asawa, ug sa atong mga anak—
ug siya mihigot niini sa tumoy
sa usa ka tukon.
13 Ug siya mihigot sa pana-

gang sa iyang ulo ug sa taming

sa iyang lawas, ug sa iyang
mga panagang, ug gibakus ang
iyang kalasag sa iyang bat-ang;
ug siya mikuha sa tukon, diin
anaa sa tumoy niini ang iyang
gisi nga kupo, (ug siya mita-
wag niini og ang bandila sa ka-
lingkawasan) ug siya miyukbo
sa iyang kaugalingon sa yuta,
ug siya nag-ampo nga maini-
ton ngadto sa iyang Dios alang
sa mga panalangin sa kalingka-
wasan nga modangat nganha
sa iyang mga kaigsoonan, ku-
tob nga adunay panon sa mga
Kristyanos nga mahibilin aron
pagpanag-iya sa yuta—

14 Kay ingon niana ang tanan
nga mga tinuod nga mituo kang
Kristo, kinsa mga sakop sa sim-
bahan sa Dios, gitawag niadto
kinsa dili sakop sa simbahan.

15 Ug kadto kinsa nasakop sa
simbahan mga matinud-anon;
oo, tanan kadto kinsa mga tinu-
od nga mituo kang Kristo mi-
dala nganha kanila, sa kalipay,
sa angalan ni Kristo, o mga
bKristyanos ingon nga sila gita-
wag, tungod sa ilang pagtuo
diha kang Kristo kinsa moanhi.

16 Ug busa, niini nga higayon,
si Moroni nag-ampo nga ang
kalihokan sa mga Kristyanos,
ug ang kagawasan sa yuta ka-
hatagan unta og pagbulig.

17 Ug nahinabo nga sa diha
nga siya mibu-bu sa iyang ka-
lag ngadto sa Dios, siya mihi-
ngalan sa tanan nga yuta nga
anaa sa habagatan nga dapit sa

9a Mosiah 29:17–18.
10a 2 Ne. 1:7;

Mosiah 29:32.

b 2 Ne. 1:7.
11a Alma 43:16–17.
12a Neh. 4:14; Alma 44:5.

15a Mosiah 5:7–9.
b Buh. 11:26;

1 Ped. 4:16.
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yuta sa aDesolation, oo, ug sa
katapusan, ang tanan nga yuta,
lakip sa amihanan ug sa haba-
gatan—Usa ka pinili nga yuta,
ug ang yuta sa kalingkawasan.
18 Ug siya miingon: Sa pagka-

tinuod ang Dios dili motugot
nga kita, kinsa mga tinamay tu-
ngod kay kita midala sa atong
mga kaugalingon sa ngalan ni
Kristo, pagatunob-tunoban ug
pagalaglagon, hangtud kita mo-
dala ngari kanato pinaagi sa
atong kaugalingon nga mga
kalapasan.
19 Ug sa diha nga si Moroni

nakasulti niini nga mga pulong,
siya miadto taliwala sa mga ka-
tawhan, mipakayab sa gisi nga
bahin sa iyang asaput sa kaha-
nginan, nga ang tanan unta ma-
kakita sa sinulat diin siya mi-
sulat diha sa gisi nga bahin, ug
misinggit uban sa makusog nga
tingog, nag-ingon:
20 Tan-awa, si kinsa kadto nga

maghupot niini nga katungod
dinhi sa yuta, himoa nga sila
moduol diha sa gahum sa Gi-
noo, ug mosulod ngadto sa usa
ka pakigsaad nga sila mohupot
sa ilang mga katungod, ug sa
ilang tinuohan, nga ang Gino-
ong Dios mopanalangin kanila.
21 Ug nahinabo nga sa diha

nga si Moroni nakapadayag ni-
ini nga mga pulong, tan-awa,
ang mga katawhan miabut nga
nagdagan og dungan uban ang
ilang panagang nga gibakus sa
ilang mga bat-ang migisi sa

ilang mga saput agi og timaan, o
ingon og usa ka pakigsaad, nga
sila dili mobiya sa Ginoo nga
ilang Dios; o, sa lain nga pagka-
sulti, kon sila molapas sa mga
sugo sa Dios, o mahulog ngad-
to sa kalapasan, ug amaulaw sa
pagdala nganha kanila sa nga-
lan ni Kristo, ang Ginoo mogisi
kanila gani ingon nga sila migi-
si sa ilang mga saput.

22 Karon kini mao ang pa-
kigsaad nga sila mihimo, ug si-
la milabay sa ilang mga saput
sa tiilan ni Moroni, nag-ingon:
Kami mopakigsaad uban sa
among Dios, nga kami paga-
laglagon, gani ingon sa among
mga kaigsoonan sa yuta sa
amihanan nga bahin, kon kami
mahulog ngadto sa kalapasan;
oo, siya mahimo nga molabay
kanamo diha sa tiilan sa among
mga kaaway, gani ingon nga
kami milabay sa among mga
saput sa imong tiilan aron tu-
nob-tunoban sa tiil, kon kami
mahulog ngadto sa kalapasan.

23 Si Moroni miingon ngadto
kanila: Tan-awa, kita mga salin
sa binhi ni Jacob; oo, kita mga
salin sa abinhi ni bJose, kansang
ckupo gigisi sa iyang igsoon nga
mga lalaki ngadto sa daghan
nga mga piraso; oo, ug karon
tan-awa, himoon nato ang pag-
hinumdom sa paghupot sa mga
sugo sa Dios, o ang atong mga
saput pagagision sa atong mga
kaigsoonan, ug kita ibalhug sa
bilanggoan, o ibaligya, o patyon.

17a Alma 22:30–31.
19a gk Bandila.
21a 1 Ne. 8:25–28;

Morm. 8:38.
23a Gen. 49:22–26;

1 Ne. 5:14–15.

b gk Jose, Anak nga
lalaki ni Jacob.

c Gen. 37:3, 31–36.
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24 Oo, kita mopanalipod sa
atong kalingkawasan ingon nga
mga asalin ni Jose; oo, kita mo-
hinumdom sa mga pulong ni
Jacob, sa wala pa siya mama-
tay, kay tan-awa, siya nakaki-
ta nga usa ka bahin sa salin sa
kupo ni Jose gitipigan ug wala
madunot. Ug siya miingon —
Bisan kini nga salin sa saput sa
akong anak nga lalaki gitipigan,
mao usab ang bsalin sa binhi sa
akong anak nga lalaki panalip-
dan pinaagi sa kamot sa Dios,
ug pagadad-on ngadto kaniya,
samtang ang salin sa binhi ni
Jose mamatay, gani ingon sa
salin sa iyang saput.
25 Karon tan-awa, kini nakaha-

tag og kasubo sa akong kalag;
bisan pa niana, ang akong kalag
adunay hingpit nga kalipay sa
akong anak nga lalaki, tungod
niana nga bahin sa iyang binhi
diin pagadad-on ngadto sa Dios.
26 Karon tan-awa, mao kini

ang pinulongan ni Jacob.
27 Ug karon kinsa ang nasa-

yud apan ang salin sa binhi ni
Jose, nga mamatay ingon sa
iyang saput, kadto mao kinsa
mibiya gikan kanato? Oo, gani
kini mahimo sa atong kaugali-
ngon kon kita dili magmakanu-
nayon diha sa hugot nga pagtuo
kang Kristo.
28 Ug karon nahinabo nga sa

diha nga si Moroni nakasulti nii-
ni nga mga pulong siya mila-
kaw, ug usab mipadala sa tanan
nga dapit sa yuta diin adunay
mga pagbiya, ug gitigum ang ta-
nan nga mga katawhan kinsa

mga matinguhaon sa paghupot
sa ilang kalingkawasan, sa pag-
barug batok ni Amalickiah ug
niadto kinsa mibiya, kinsa gita-
wag og mga Amalickiahite.

29 Ug nahinabo nga sa diha
nga si Amalickiah nakakita nga
ang mga katawhan ni Moroni
labaw ka daghan kay sa mga
Amalickiahite — ug usab siya
nakakita nga ang iyang mga ka-
tawhan mga madudahon ma-
hitungod sa kaangayan sa kali-
hokan diin sila mipahigayon—
busa, nahadlok nga siya dili
makakuha sa tumong, siya mi-
dala niadto nga iyang mga ka-
tawhan kinsa buot ug mibiya
ngadto sa yuta sa Nephi.

30 Karon si Moroni nagtuo nga
dili kinahanglan nga ang mga
Lamanite makaangkon pa og la-
baw nga kusog; busa siya naka-
hunahuna sa pagpugong sa mga
katawhan ni Amalickiah, o sa
pagkuha kanila ug pagdala ka-
nila pagbalik, ug pahamtangan
sa kamatayon si Amalickiah; oo,
kay siya nasayud nga siya mo-
kutaw sa mga Lamanite ngadto
sa pagkasuko batok kanila, ug
makahimo kanila sa pakiggubat
batok kanila; kini siya nasayud
nga si Amalickiah mobuhat nga
unta siya makaangkon sa iyang
mga katuyoan.

31 Busa si Moroni naghunahu-
na nga kini angay nga siya kina-
hanglan modala sa iyang mga
kasundalohan, kinsa nagkapun-
dok sa ilang mga kaugalingon,
ug nagsangkap sa ilang mga ka-
ugalingon, ug misulod ngadto

24a Amos 5:15;
3 Ne. 5:21–24; 10:17.

b 2 Ne. 3:5–24;
Ether 13:6–7.
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sa usa ka pakigsaad sa pagpa-
tunhay og kalinaw—ug nahina-
bo nga siya midala sa iyang ka-
sundalohan ug mimartsa uban
sa iyang mga tolda paingon sa
kamingawan, aron pugngan ang
pag-agi ni Amalickiah didto sa
kamingawan.
32 Ug nahinabo nga siya mibu-

hat sumala sa iyang mga tingu-
ha, ug mimartsa paingon sa ka-
mingawan, ug gisanta ang mga
kasundalohan ni Amalickiah.
33 Ug nahinabo nga si Ama-

lickiah milayas uban sa gamay
nga pundok sa iyang mga tawo,
ug ang nahibilin gihatud ngadto
sa mga kamot ni Moroni ug gi-
dala pagbalik ngadto sa yuta sa
Zarahemla.
34 Karon, si Moroni ingon

nga usa ka tawo kinsa agitudlo
sa labaw nga mga maghuhu-
kom ug sa tingog sa mga ka-
tawhan, busa siya adunay ga-
hum sumala sa iyang kabubut-
on uban sa mga kasundalohan
sa mga Nephite, sa pagtukod ug
sa pagbansay sa pagtugot iba-
baw kanila.
35 Ug nahinabo nga si kin-

sa kadto nga mga Amalickiah-
ite nga dili mosulod ngadto sa
usa ka pakigsaad sa pagbulig
sa lihok sa kagawasan, nga sila
unta makahupot og usa ka ga-
wasnon nga panggamhanan,
siya misugo sa pagpahamtang
sa kamatayon; ug dihay pipila
lamang kinsa midumili sa pa-
kigsaad sa kagawasan.
36 Ug nahinabo usab, nga siya

misugo nga ang bandila sa ka-

lingkawasan ipakayab sa matag
tore nga anaa sa tanan nga yuta,
diin gipanag-iya sa mga Nephite;
ug sa ingon si Moroni mitukod
sa sumbanan sa kalingkawasan
taliwala sa mga Nephite.

37 Ug sila nagsugod sa pag-
angkon og kalinaw pag-usab di-
ha sa yuta; ug sa ingon sila nag-
hupot og kalinaw diha sa yuta
hangtud hapit moabut sa kata-
pusan sa ikanapulo ug siyam
nga tuig sa pagmando sa mga
maghuhukom.

38 Ug si Helaman ug ang aha-
langdon nga mga pari naghupot
usab og kahusay diha sa simba-
han; oo, gani sulod sa upat ka
mga tuig nga sila nakaangkon
og dako nga kalinaw ug kali-
pay diha sa simbahan.

39 Ug nahinabo nga dihay dag-
han nga namatay, hugot nga
anagtuo nga ang ilang mga ka-
lag gitubos pinaagi sa Ginoong
Jesukristo; sa ingon sila mibiya
sa kalibutan nga malipayon.

40 Ug dihay uban nga namatay
tungod sa mga hilanat, nga sa
uban nga mga panahon sa tuig
kanunay diha sa yuta—apan di-
li kaayo daghan tungod sa mga
hilanat, tungod sa pagkamaayo
sa mga matang sa daghan nga
mga atanom ug mga gamut diin
ang Dios miandam aron pagku-
ha sa hinungdan sa mga sakit,
ngadto diin ang tawo ulipon sa
kinaiya sa klima—

41 Apan dihay daghan nga
namatay tungod sa katigula-
ngon; ug kadto kinsa namatay
diha sa hugot nga pagtuo kang

34a Alma 43:16.
38a Alma 46:6.

39a Moro. 7:3, 41.
40a D&P 89:10.
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Kristo amalipayon diha kani-
ya, ingon nga kita kinahanglan
magdahum.

KAPITULO 47

Si Amalickiah migamit og pangli-
pot, pagbuno, ug kunsabo aron ma-
himo nga hari sa mga Lamanite
—Ang mga Nephite nga mga ma-
supilon labaw pa nga dautan ug
mabangis kay sa mga Lamanite.
Mga 72 b.c.

Karon kita mobalik sa atong
talaan ni Amalickiah ug kad-
to kinsa amilayas uban kaniya
ngadto sa kamingawan; kay tan-
awa, siya midala niadto kinsa
mikuyog kaniya, ug mitungas
sa byuta sa Nephi taliwala sa
mga Lamanite, ug gikutaw ang
mga Lamanite ngadto sa kasuko
batok sa mga katawhan ni Ne-
phi, hangtud nga ang hari sa
mga Lamanite mipadala og usa
ka pahibalo sa tibuok niya nga
mga yuta, taliwala sa tanan niya
nga mga katawhan, nga sila ki-
nahanglan magtigum sa ilang
mga kaugalingon pag-usab aron
sa pagpakig-away batok sa mga
Nephite.
2 Ug nahinabo nga sa diha nga

ang pahibalo midangat diha ka-
nila sila hilabihan sa kahadlok;
oo, sila nahadlok nga masilo ang
hari, ug sila usab nahadlok sa
pagpakig-away batok sa mga
Nephite basin pa unya nga sila
mamatay. Ug nahinabo nga si-
la dili, o ang kadaghanan kani-

la dili, motuman sa mga sugo
sa hari.

3 Ug karon nahinabo nga ang
hari nasuko tungod sa ilang
pagkamasinupakon; busa siya
mihatag kang Amalickiah og
kamandoan nianang bahin sa
iyang kasundalohan nga masu-
lundon sa iyang mga sugo, ug
nagmando kaniya nga siya kina-
hanglan molakaw ug mopugos
kanila sa pakig-away.

4 Karon tan-awa, mao kini ang
tinguha ni Amalickiah; kay siya
ingon nga usa ka tawo nga mali-
puton kaayo sa pagbuhat og da-
utan busa siya mipahiluna sa la-
raw diha sa iyang kasingkasing
aron sa pagpapahawa sa trono
sa hari sa mga Lamanite.

5 Ug karon siya nakakuha na
sa kamandoan niadto nga mga
bahin sa mga Lamanite kinsa
uyon sa hari; ug siya nangita
nga makadawat og pag-uyon ni-
adto nga dili mga masulundon;
busa siya miadto sa unahan
ngadto sa dapit nga gitawag og
aOnidah, kay didto ang tanan
nga mga Lamanite milayas;
kay sila nakakaplag sa mga ka-
sundalohan nga umaabut, ug,
nagtuo nga sila umaabut aron sa
paglaglag kanila, busa sila mila-
yas ngadto sa Onidah, sa dapit
sa pakig-away.

6 Ug sila mitudlo og usa ka
tawo nga mahimo nga usa ka
hari ug pangulo ibabaw kanila,
nga napiho sa ilang mga huna-
huna uban ang usa ka hugot
nga pagbuot nga sila dili man-

41a Pin. 14:13.
47 1a Alma 46:33.

b 2 Ne. 5:5–8;
Omni 1:12–13.

5a Alma 32:4.
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doan sa pakiggubat batok sa
mga Nephite.
7 Ug nahinabo nga sila nagka-

tigum sa ilang mga kaugalingon
diha ibabaw sa bungtod diin
gitawag og Antipas, sa pagpa-
ngandam sa pagpakig-away.
8 Karon dili tuyo ni Amalicki-

ah ang pagpakig-away kanila
sumala sa mga sugo sa hari;
apan tan-awa, mao ang iyang
tuyo nga makaangkon og pag-
bulig uban sa mga kasundalo-
han sa mga Lamanite, nga siya
unta makapahimutang sa iyang
kaugalingon diha sa ilang pa-
ngunahan ug papahawaon sa
trono ang hari ug makapanag-
iya sa gingharian.
9 Ug tan-awa, nahinabo nga

siya misugo sa iyang kasun-
dalohan sa pag-ugbok sa ilang
mga tolda diha sa walog diin
duol sa bungtod sa Antipas.
10 Ug nahinabo nga sa diha

nga gabii na mipadala siya og
usa ka tinago nga embahada
ngadto sa bungtod sa Antipas,
nagtinguha nga ang pangulo
niadto kinsa anaa diha sa bung-
tod, kansang ngalan mao si
Lehonti, nga siya kinahanglan
molugsong sa bungtod, kay si-
ya nagtinguha nga makigsulti
uban kaniya.
11 Ug nahinabo nga sa pag-

kadawat ni Lehonti sa mensahe
siya wala mangahas sa paglug-
song sa bungtod. Ug nahinabo
nga si Amalickiah mipadala
pag-usab sa ikaduha nga higa-
yon, nagtinguha nga siya ma-
naog. Ug nahinabo nga si Le-
honti dili gayud; ug siya mipa-

dala pag-usab sa ikatulo nga
higayon.

12 Ug nahinabo nga sa diha
nga si Amalickiah nakakita nga
siya dili makapalugsong ni Le-
honti gikan sa bungtod, siya mi-
tungas ngadto sa bungtod, du-
ol sa kampo ni Lehonti; ug siya
mipadala pag-usab sa ikaupat
nga higayon sa iyang mensahe
ngadto kang Lehonti, nagtingu-
ha nga siya mulugsong, ug nga
siya magdala sa iyang mga mag-
balantay uban kaniya.

13 Ug nahinabo nga sa di-
ha nga si Lehonti milugsong
uban sa iyang mga magbalantay
ngadto kang Amalickiah, nga si
Amalickiah mitinguha kaniya
nga molugsong uban sa iyang
kasundalohan sa panahon sa ga-
bii, ug moliyok niadto nga mga
tawo sa ilang mga kampo kang
kinsa ang hari mihatag kaniya
og kamandoan, ug nga siya mo-
tugyan kanila ngadto sa mga ka-
mot ni Lehonti, kon siya mohi-
mo kaniya (si Amalickiah) nga
sunod nga pangulo sa tibuok
nga kasundalohan.

14 Ug nahinabo nga si Lehonti
milugsong uban sa iyang mga
tawo ug miliyok sa mga tawo
ni Amalickiah, aron nga sa dili
pa sila momata sa kaadlawon
sila giliyokan na pinaagi sa mga
kasundalohan ni Lehonti.

15 Ug nahinabo nga sa diha
nga sila nakakita nga sila gili-
yokan na, sila nagpakilooy kang
Amalickiah nga siya motugot
kanila nga moipon uban sa ilang
mga kaigsoonan, nga sila unta
dili pagalaglagon. Karon kini
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mao gayud ang butang nga gi-
tinguha ni Amalickiah.
16 Ug nahinabo nga siya mi-

tugyan sa iyang mga tawo, asu-
pak sa kamandoan sa hari. Ka-
ron kini mao ang butang nga
si Amalickiah mitinguha, nga
siya makatuman sa iyang mga
laraw sa pagpapahawa sa tro-
no sa hari.
17 Karon mao ang nabatasan

taliwala sa mga Lamanite, kon
ang ilang labaw nga pangulo
mamatay, sa pagtudlo sa ika-
duha nga pangulo nga mahimo
nga ilang labaw nga pangulo.
18 Ug nahinabo nga si Amalic-

kiah misugo nga usa sa iyang
mga sulugoon mohatag og hilo
sa hinay-hinay ngadto kang Le-
honti, nga siya namatay.
19 Karon, sa diha nga si Lehon-

ti namatay, ang mga Lamanite
mitudlo kang Amalickiah aron
mahimo nga ilang pangulo ug
labaw nga kumandante.
20 Ug nahinabo nga si Amalic-

kiah mimartsa uban sa iyang
mga kasundalohan (kay milam-
pos na ang iyang mga tinguha)
ngadto sa yuta sa Nephi, ngadto
sa dakbayan sa Nephi, diin mao
ang labing mahinungdanon nga
dakbayan.
21 Ug ang hari migawas sa

pagsugat kaniya uban sa iyang
mga magbalantay, kay siya mi-
tuo nga si Amalickiah mituman
sa iyang mga pagmando, ug nga
si Amalickiah mipundok sa dag-
han kaayo nga kasundalohan
aron mosulong batok sa mga
Nephite sa pakig-away.
22 Apan tan-awa, samtang ang

hari migawas aron sa pagsugat
kaniya si Amalickiah misugo
sa iyang mga sulugoon sa pag-
lakaw aron pagsugat sa hari.
Ug sila milakaw ug miyukbo sa
ilang mga kaugalingon atuba-
ngan sa hari, ingon og mitahud
kaniya tungod sa iyang pagka-
gamhanan.

23 Ug nahinabo nga ang hari
mituy-od sa iyang kamot aron
sa pagpatindog kanila, ingon sa
nabatasan sa mga Lamanite, agi
og ilhanan sa kalinaw, diin nga
nabatasan sila nakakuha gikan
sa mga Nephite.

24 Ug nahinabo nga sa diha
nga siya nakapatindog sa naha-
una gikan sa yuta, tan-awa siya
midunggab sa hari sa kasingka-
sing; ug siya natumba sa yuta.

25 Karon ang mga sulugoon
sa hari milayas; ug ang mga su-
lugoon ni Amalickiah mising-
git, nag-ingon:

26 Tan-awa, ang mga sulugoon
sa hari midunggab kaniya sa
kasingkasing, ug siya namatay
ug sila milayas; tan-awa, dali
sud-onga.

27 Ug nahinabo nga si Ama-
l i c k i a h m i m a n d o n g a a n g
iyang mga kasundalohan kina-
hanglan momartsa ngadto ug
motan-aw unsa ang nahitabo
sa hari; ug sa diha nga sila mia-
but sa dapit, ug nakakita sa ha-
ri nga naghigda diha sa iyang
samad, si Amalickiah nagpaka-
aron-ingnon nga nasuko, ug
miingon: Kinsa kadto nga na-
higugma sa hari, paadtoa, ug
ipagukod ang iyang mga sulu-
goon aron sila patyon.

16a Alma 47:3.
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28 Ug nahinabo nga tanan
sila kinsa nahigugma sa hari,
sa diha nga sila nakabati niini
nga mga pulong, miduol ug
migukod sunod sa mga sulu-
goon sa hari.
29 Karon sa diha nga ang mga

sulugoon sa hari nakakita og
kasundalohan nga migukod ka-
nila, sila nahadlok pag-usab, ug
milayas paingon sa kaminga-
wan, ug miabut didto sa yuta sa
Zarahemla ug mitipon sa mga
akatawhan ni Ammon.
30 Ug ang kasundalohan nga

migukod kanila mipauli, human
migukod kanila nga napakyas;
ug sa ingon si Amalickiah, pi-
naagi sa iyang panglimbong, na-
kaangkon sa mga kasingkasing
sa mga katawhan.
31 Ug nahinabo nga sa pag-

kaugma siya misulod sa dak-
bayan sa Nephi uban sa iyang
mga kasundalohan, ug nanag-
iya sa dakbayan.
32 Ug karon nahinabo nga ang

rayna, sa diha nga siya nakaba-
ti nga ang hari gipatay—kay si
Amalickiah mipadala og emba-
hada ngadto sa rayna nga nag-
pahibalo kaniya nga ang hari
gipatay sa iyang mga sulugoon,
nga siya migukod kanila uban
sa iyang kasundalohan, apan ki-
ni nakawang, ug sila nakahimo
sa ilang pag-ikyas—
33 Busa, sa pagkadawat sa ray-

na niini nga mensahe siya nag-
pasugo ngadto kang Amalicki-
ah, nagtinguha kaniya nga siya
unta malooy sa mga katawhan

sa dakbayan; ug siya usab nag-
tinguha kaniya nga siya mo-
duaw ngadto kaniya; ug siya
usab nagtinguha kaniya nga si-
ya magdala og mga saksi uban
kaniya aron magpamatuod ma-
hitungod sa kamatayon sa hari.

34 Ug nahinabo nga si Ama-
lickiah midala sa mao nga su-
lugoon nga mipatay sa hari, ug
tanan sila kinsa uban kaniya,
ug miduaw ngadto sa rayna,
ngadto sa dapit diin siya nag-
lingkod; ug silang tanan mipa-
matuod ngadto kaniya nga ang
hari gipatay sa iyang kaugali-
ngon nga mga sulugoon; ug sila
miingon usab: Sila milayas; dili
ba kini ang pagpamatuod batok
kanila? Ug sa ingon sila nakapa-
tagbaw sa rayna mahitungod sa
kamatayon sa hari.

35 Ug nahinabo nga si Ama-
lickiah nangita og pag-uyon sa
rayna, ug midala kaniya ngad-
to kaniya aron pangasaw-on; ug
sa ingon pinaagi sa iyang pan-
limbong, ug pinaagi sa pagbulig
sa iyang maliputon nga mga
sulugoon, siya nakaangkon sa
gingharian; oo, siya giila nga
hari sa tibuok nga yuta, taliwa-
la sa tanan nga mga katawhan
sa mga Lamanite, kinsa aginsa-
kupan sa mga Lamanite ug mga
Lemuelite ug sa mga Ishmaelite,
ug sa tanan nga mga masupilon
sa mga Nephite, sukad sa pag-
mando ni Nephi hangtud karon
nga panahon.

36 Karon kini nga mga amasu-
pilon, nga nakadawat og sama

29a Alma 43:11–12.
gk Anti-Nephi-Lehi,

Mga.
35a Jacob 1:13–14.

36a gk Hingpit nga
Pagbiya.
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nga panudlo ug sama nga kasa-
yuran sa mga Nephite, oo, nga
natudloan diha sa sama nga
bkasayuran sa Ginoo, bisan pa
niana, kini katingalahan nga
isaysay, wala madugay human
sa ilang mga pagbiya sila nahi-
mo nga labaw pa nga tig-a ug
dili cmahinulsulon, ug labaw
pa nga luog, dautan ug maba-
ngis kay sa mga Lamanite —
nag-inom diha uban sa mga
tradisyon sa mga Lamanite;
naghatag og agianan sa kata-
pulan, ug sa tanan nga matang
sa pagkamaulagon; oo, sa hing-
pit gikalimtan ang Ginoo nga
ilang Dios.

KAPITULO 48

Si Amalickiah mihulhog sa mga
Lamanite batok sa mga Nephite—
Si Moroni miandam sa iyang mga
katawhan sa pagpanalipod sa tu-
mong sa mga Kristyanos — Siya
naglipay diha sa kalingkawasan
ug kagawasan ug usa ka gamhanan
nga tawo sa Dios. Mga 72 b.c.

Ug karon nahinabo nga sa diha-
diha nga si Amalickiah naka-
kuha sa gingharian siya misu-
god sa pagdasig sa mga kasing-
kasing sa mga Lamanite batok
sa mga katawhan ni Nephi; oo,
siya mitudlo og mga tawo aron
makigsulti ngadto sa mga La-
manite gikan sa ilang mga tore,
batok sa mga Nephite.
2 Ug sa ingon siya midasig sa

ilang mga kasingkasing batok

sa mga Nephite, hangtud nga
sa ulahi nga bahin sa katapu-
san sa ikanapulo ug siyam nga
tuig sa pagmando sa mga mag-
huhukom, siya nga nakatuman
sa iyang mga laraw kutob din-
hi, oo, nga nahimo na nga hari
ibabaw sa mga Lamanite, siya
naninguha usab sa pagmando
ibabaw sa tibuok yuta, oo, ug sa
tanan nga mga katawhan kinsa
anaa sa yuta, sa mga Nephite ug
sa mga Lamanite.

3 Busa siya nakatuman sa
iyang laraw, kay siya naka-
patig-a sa mga kasingkasing sa
mga Lamanite ug nakabuta sa
ilang mga hunahuna, ug naka-
kutaw kanila ngadto sa kasuko,
hangtud nga siya nakatigum og
daghan nga mga kasundalohan
aron sa pagpakig-away batok sa
mga Nephite.

4 Kay siya hugot sa iyang
tuyo, tungod sa pagkadaghan sa
iyang mga katawhan, sa pagbun-
tog sa mga Nephite ug pagdala
kanila ngadto sa pagkaulipon.

5 Ug sa ingon siya mitudlo og
alabaw nga mga kapitan sa mga
Zoramite, sila nga mao ang
labing nasayud sa kalig-on sa
mga Nephite, ug ang ilang mga
dapit nga kadangpan, ug ang
labing mahuyang nga mga
bahin sa ilang mga dakbayan;
busa siya mitudlo kanila nga
mahimo nga labaw nga mga
kapitan ibabaw sa iyang mga
kasundalohan.

6 Ug nahinabo nga sila midala
sa ilang pundok sa mga sunda-

36b Heb. 10:26–27;
Alma 24:30.

c Jer. 8:12.
48 5a Alma 43:6.
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lo, ug mibalhin paingon sa yu-
ta sa Zarahemla diha sa kami-
ngawan.
7 Karon nahinabo nga samtang

si Amalickiah sa ingon nagpahi-
gayon sa pag-angkon og gahum
pinaagi sa limbong ug lipot, si
Moroni, sa lain nga bahin, ami-
andam sa mga hunahuna sa
mga katawhan nga magmati-
nud-anon ngadto sa Ginoo nga
ilang Dios.
8 Oo, siya mipalig-on sa mga

kasundalohan sa mga Nephite,
ug mitukod og mga gagmay nga
kota, o mga dapit nga kadang-
pan; mibutang og mga bungdo
sa yuta sa libut aron kapanalip-
dan ang iyang mga kasundalo-
han, ug usab mitukod og mga
paril nga mga bato aron moli-
yok kanila sa palibut, libut sa
ilang mga dakbayan ug sa mga
utlanan sa ilang mga yuta; oo,
tanan libut sa yuta.
9 Ug sa ilang mahuyang nga

mga kota siya mibutang og la-
baw nga gidaghanon sa mga
tawo; ug sa ingon siya mipana-
lipod ug milig-on sa yuta diin
gipanag-iya sa mga Nephite.
10 Ug sa ingon siya nangan-

dam sa apagpatunhay sa ilang
kalingkawasan, sa ilang mga
yuta, sa ilang mga asawa, ug sa
ilang mga anak, ug sa ilang ka-
linaw, ug nga sila unta magpu-
yo ngadto sa Ginoo nga ilang
Dios, ug nga sila unta makapa-
dayon niana diin gitawag sa
ilang mga kaaway og tumong
sa mga Kristyanos.

11 Ug si Moroni usa ka kus-
gan ug gamhanan nga tawo;
siya usa ka tawo nga hingpit
ang asalabutan; oo, usa ka ta-
wo nga dili mahimuot sa pag-
paagas sa dugo; usa ka tawo
kansang kalag hingpit ang ka-
lipay sa kalingkawasan ug sa
kagawasan sa iyang nasud,
ug sa iyang mga kaigsoonan
gikan sa pagkabihag ug pag-
kaulipon;

12 Oo, usa ka tawo kansang
kasingkasing modako uban ang
pagpasalamat ngadto sa iyang
Dios, tungod sa kadaghan sa
mga kahigayunan ug mga pana-
langin diin siya mihatag ngad-
to sa iyang mga katawhan; usa
ka tawo kinsa naghago sa hi-
labihan alang sa akaayohan ug
kahilwasan sa iyang mga ka-
tawhan.

13 Oo, ug siya usa ka tawo nga
malig-on diha sa hugot nga
pagtuo kang Kristo, ug siya
ananumpa nga manalipod sa
iyang mga katawhan, sa iyang
mga katungod, ug sa iyang na-
sud, ug sa iyang tinuohan, bi-
san ngadto sa pagkawala sa
iyang dugo.

14 Karon ang mga Nephite
gitudloan sa pagpanalipod sa
ilang mga kaugalingon batok
sa ilang mga kaaway, bisan sa
pagpaagas sa dugo kon kini gi-
kinahanglan; oo, ug sila usab
gitudloan sa dili agayud pag-
sulong og una, oo, ug dili mo-
gamit sa espada gawas kon ki-
ni batok sa kaaway, gawas kon

7a Alma 49:8.
10a Alma 46:12–13.
11a gk Panabut.

12a gk Kaayohan.
13a Alma 46:20–22.
14a Alma 43:46–47;

3 Ne. 3:20–21;
Morm. 3:10–11;
D&P 98:16.
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kini mopanalipod sa ilang mga
kinabuhi.
15 Ug kini mao ang ilang hu-

got nga pagtuo, nga paagi sa
pagbuhat niini ang Dios mopa-
uswag kanila dinhi sa yuta, o
sa lain nga pagkasulti, kon sila
matinud-anon sa paghupot sa
mga sugo sa Dios nga siya mo-
pauswag kanila dinhi sa yuta;
oo, magpahimangno kanila sa
paglayas, o sa pagpangandam
sa gubat, sumala sa ilang kaku-
yaw;
16 Ug usab, nga ang Dios mo-

pahibalo ngadto kanila asa sila
kinahanglan mopadulong aron
sa pagpanalipod sa ilang mga
kaugalingon batok sa ilang mga
kaaway, ug pinaagi sa pagbuhat
niini, ang Ginoo moluwas kani-
la; ug kini mao ang hugot nga
pagtuo ni Moroni, ug ang iyang
kasingkasing mihimaya niini;
adili diha sa pagpaagas sa dugo
apan diha sa pagbuhat og maa-
yo, sa pagpanalipod sa iyang
mga katawhan, oo, sa paghupot
sa mga sugo sa Dios, oo, ug pag-
batok sa dautan.
17 Oo, sa pagkatinuod, sa pag-

katinuod ako moingon nganha
kaninyo, kon ang tanan nga
mga tawo maingon, ug naingon,
ug maingon bisan kanus-a, sa-
ma ngadto kang Moroni, tan-
awa, ang mga gahum gayud sa
impyerno nauyog na unta sa ka-
hangturan; oo, ang ayawa wala
untay gahum ibabaw sa mga ka-
singkasing sa mga katawhan.
18 Tan-awa, siya usa ka tawo

nga sama ngadto ni Ammon,
ang anak nga lalaki ni Mosiah,
oo, ug bisan sa uban nga anak
nga mga lalaki ni Mosiah, oo,
ug usab kang Alma ug sa iyang
anak nga mga lalaki, kay silang
tanan mga tawo sa Dios.

19 Karon tan-awa, si Helaman
ug ang iyang mga kaigsoo-
nan sama sa pagkamaalagaron
ngadto sa mga katawhan ingon
kang Moroni; kay sila misang-
yaw sa pulong sa Dios, ug sila
mibunyag ngadto sa paghinul-
sol sa tanan nga mga tawo bisan
si kinsa nga mopatalinghug
ngadto sa ilang mga pulong.

20 Ug sa ingon sila milakaw,
ug ang mga katawhan amipau-
bos sa ilang mga kaugalingon
tungod sa ilang mga pulong,
hangtud nga sila bgipalabi pag-
ayo sa Ginoo, ug sa ingon sila
luwas gikan sa mga gubat ug sa
mga panagbingkil sa ilang mga
kaugalingon, oo, gani sulod sa
upat ka mga tuig.

21 Apan, ingon nga ako misul-
ti, sa ulahi nga bahin sa ikana-
pulo ug siyam nga tuig, oo, bi-
san pa sa kalinaw diha taliwala
sa ilang mga kaugalingon, sila
napugos bisan dili buot nga ma-
kig-away sa ilang mga kaigsoo-
nan, ang mga Lamanite.

22 Oo, ug sa katapusan, ang
ilang mga gubat walay paghu-
nong sulod sa daghan nga mga
tuig uban sa mga Lamanite, bi-
san pa sa ilang dako nga pag-
dumili.

23 Karon, sila anagsubo nga

16a Alma 55:19.
17a 1 Ne. 22:26;

3 Ne. 6:15.

20a gk Mapainubsanon,
Pagkamapainub-
sanon.

b 1 Ne. 17:35.
23a D&P 42:45.
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nangandam sa mga hinagiban
batok sa mga Lamanite, tungod
kay sila wala mahimuot diha sa
pagpaagas sa dugo; oo, ug dili
pa kini ang tanan—sila nagsubo
nga nahimo nga paagi sa pagpa-
dala sa daghan kaayo sa ilang
mga kaigsoonan gikan niini nga
kalibutan ngadto sa walay ka-
tapusan nga kalibutan, nga wa-
la makapangandam sa pagsugat
sa ilang Dios.
24 Bisan pa niana, sila dili

makatugot sa pagsakripisyo sa
ilang mga kinabuhi, nga ang
ilang mga aasawa ug mga anak
kinahanglan pamatyon pinaa-
gi sa linuog nga kabangis niad-
to kinsa kanhiay ilang mga ka-
igsoonan, oo, ug bmibiya gikan
sa ilang simbahan, ug mibiya
kanila ug naglaraw sa paglag-
lag kanila pinaagi sa pag-ipon
sa mga Lamanite.
25 Oo, sila dili makaantus nga

ang i lang mga kaigsoonan
magmaya tungod sa dugo sa
mga Nephite, samtang adu-
nay bisan usa nga maghupot
gayud sa mga sugo sa Dios,
kay ang saad sa Ginoo mao,
kon sila maghupot sa iyang
mga sugo sila mouswag dinhi
sa yuta.

KAPITULO 49

Ang misulong nga mga Lamanite
wala makakuha sa gilig-on nga
mga dakbayan sa Ammonihah ug
sa Noah—Si Amalickiah mitung-
lo sa Dios ug nanumpa nga moi-
nom sa dugo ni Moroni—Si Hela -

man ug ang iyang mga kaigsoo-
nan nagpadayon sa paglig-on sa
Simbahan. Mga 72 b.c.

Ug karon nahinabo sa ikanapulo
ug usa nga bulan sa ikanapulo
ug siyam nga tuig, sa ikanapulo
nga adlaw sa bulan, ang mga
kasundalohan sa mga Lamanite
nakit-an nga nagpaingon padu-
long sa yuta sa Ammonihah.

2 Ug tan-awa, ang dakbayan
gitukod pag-usab, ug si Moroni
mibutang og kasundalohan diha
sa mga utlanan sa dakbayan, ug
sila milibut og yuta aron pagpa-
nalipod kanila gikan sa mga pa-
nâ ug mga bato sa mga Lama-
nite; kay tan-awa, sila nakig-
away uban sa mga bato ug uban
sa mga panâ.

3 Tan-awa, ako miingon nga
ang dakbayan sa aAmmonihah
gitukod pag-usab. Ako moi-
ngon nganha kaninyo, oo, nga
kini sa usa ka bahin gitukod
pag-usab; ug tungod kay ang
mga Lamanite milaglag niini
kanhiay tungod sa kadautan sa
mga katawhan, sila nagtuo nga
kini pag-usab mahimo nga ma-
sayon sa pagbihag alang kanila.

4 Apan tan-awa, unsa ka dako
sa ilang pagkahigawad; kay tan-
awa, ang mga Nephite mikalot
og yuta aron himoon og bung-
tod libut kanila, diin hilabihan
ka taas nga ang mga Lamanite
dili makalabay sa ilang mga ba-
to ug sa ilang mga panâ ngadto
kanila aron sila maigo, ni sila
makaduol ngadto kanila gawas
kon kini pinaagi sa ilang gang-
haan.

24a Alma 46:12.
b gk Hingpit nga

Pagbiya.
49 3a Alma 16:2–3, 9, 11.



497 Alma 49:5–13

5 Karon niini nga higayon ang
labaw nga mga kapitan sa mga
Lamanite nahibulong sa hilabi-
han, tungod sa kaalam sa mga
Nephite sa pag-andam sa ilang
mga dapit nga tagoanan.
6 Karon ang mga pangulo sa

mga Lamanite nagtuo, tungod
sa kadaghan sa ilang gidagha-
non, oo, sila nagtuo nga sila
kinahanglan may kahigayunan
sa pagsulong diha kanila ingon
nga sila hangtud karon nagbu-
hat; oo, ug sila usab nangan-
dam sa ilang mga kaugalingon
uban sa mga panagang, ug uban
sa mga taming; ug sila usab na-
ngandam sa ilang mga kauga-
lingon uban sa mga saput nga
panit, oo, bagâ kaayo nga mga
saput aron pagtabon sa ilang
pagkahubo.
7 Ug busa ingon nga andam

sila nagtuo nga sila sayon nga
makabuntog ug makapasakop
sa ilang mga kaigsoonan sa yu-
go sa pagkaulipon, o sa pagpa-
tay ug pagbuno kanila sumala
sa ilang kahimuot.
8 Apan tan-awa, sa ilang tu-

mang katingala, sila aandam
alang kanila, sa pamaagi nga
wala pa gayud mahibaloi tali-
wala sa mga kaliwatan ni Lehi.
Karon sila andam alang sa mga
Lamanite, sa pagpakig-away su-
bay sa mga pamaagi sa panud-
lo ni Moroni.
9 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite, o ang mga Amalic-
kiahite, hilabihan ka tingala sa
ilang pamaagi sa pagpangan-
dam alang sa gubat.

10 Karon, kon si hari Amalic-
kiah midasdas gikan sa ayuta
sa Nephi, sa ulohan sa iyang
kasundalohan, tingali siya ma-
kapahimo sa mga Lamanite sa
pagsulong sa mga Nephite sa
dakbayan sa Ammonihah; kay
tan-awa, siya wala manumba-
ling sa dugo sa iyang mga ka-
tawhan.

11 Apan tan-awa, si Amalicki-
ah wala molugsong sa iyang ka-
ugalingon aron makig-away. Ug
tan-awa, ang iyang labaw nga
mga kapitan wala mangahas sa
pagsulong sa mga Nephite diha
sa dakbayan sa Ammonihah,
kay si Moroni miusab sa pagdu-
mala sa mga kalihokan taliwala
sa mga Nephite, hangtud nga
ang mga Lamanite nahigawad
sa ilang mga dapit nga dangpa-
nan ug sila dili makasulong
ngadto kanila.

12 Busa sila midangop didto
sa kamingawan, ug midala sa
ilang pundok sa mga sundalo
ug mimartsa paingon sa yuta
sa Noah, nagtuo nga kana mao
ang sunod nga labing maayo
nga dapit alang kanila sa pag-
sulong batok sa mga Nephite.

13 Kay sila wala masayud
nga si Moroni milig-on, o mitu-
kod og mga akota nga katago-
an, alang sa matag dakbayan li-
but sa tibuok yuta; busa, sila
mimartsa sa unahan paingon
sa yuta sa Noah uban ang hu-
got nga katuyoan; oo, ang ilang
mga labaw nga kapitan mi-
barug ug naghimo og usa ka
panumpa nga sila molaglag

8a Alma 48:7–10.
10a 2 Ne. 5:8;

Omni 1:12;
Alma 47:1.

13a Alma 48:8.
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sa mga katawhan niana nga
dakbayan.
14 Apan tan-awa, sa ilang ka-

tingala, ang dakbayan sa Noah,
nga hangtud karon usa ka ma-
huyang nga dapit, pagkakaron,
tungod sa mga pamaagi ni Mo-
roni, nahimo nga lig-on, oo, gani
molabaw pa sa kalig-on sa dak-
bayan sa Ammonihah.
15 Ug karon, tan-awa, kini kaa-

lam ni Moroni; kay siya nagtuo
nga sila mahadlok sa dakbayan
sa Ammonihah; ug ingon nga
ang dakbayan sa Noah hangtud
karon mao ang mahuyang nga
dapit sa yuta, busa sila momar-
tsa didto sa pagpakig-away; ug
ingon kini sumala sa iyang mga
tinguha.
16 Ug tan-awa, si Moroni mi-

tudlo kang Lehi nga mahimo
nga labaw nga kapitan ibabaw
sa mga tawo niana nga dakba-
yan; ug kini amao ang Lehi kinsa
nakig-away sa mga Lamanite
didto sa walog sa silangan sa
suba sa Sidon.
17 Ug karon tan-awa nahina-

bo, nga sa diha nga ang mga
Lamanite nakakita nga si Lehi
mimando sa dakbayan sila na-
higawad pag-usab, kay sila na-
hadlok kaayo ni Lehi; bisan pa
niana ang ilang labaw nga mga
kapitan nakapanumpa sa usa ka
panumpa sa pagsulong sa dak-
bayan; busa, sila misulong uban
ang ilang mga kasundalohan.
18 Karon tan-awa, ang mga La-

manite dili makasulod sa ilang
mga kota nga dangpanan sa bi-
san unsa nga paagi gawas sa

ganghaan, tungod sa pagkataas
sa bungdo nga gibutang, ug sa
kalawom sa kanal nga gikalot sa
libut, gawas kini sa may gang-
haan.

19 Ug ingon niana ka andam
ang mga Nephite sa paglaglag
sa tanan nga mangahas sa pag-
katkat aron mosulod sa kota sa
bisan unsa nga paagi, pinaagi
sa paglabay og mga bato ug
mga panâ ngadto kanila.

20 Sa ingon sila nakaandam,
oo, usa ka pundok sa ilang la-
bing kusgan nga mga tawo,
uban sa ilang mga espada ug sa
ilang mga saplong, sa pagtig-
bas sa tanan kinsa mangahas sa
pagsulod ngadto sa ilang dapit
nga dangpanan pinaagi sa gang-
haan; ug sa ingon sila andam sa
pagpanalipod sa ilang mga ka-
ugalingon batok sa mga Lama-
nite.

21 Ug nahinabo nga ang mga
kapitan sa mga Lamanite mi-
dala sa ilang mga kasundalo-
han sa atubangan sa ganghaan,
ug misugod sa pagpakig-away
sa mga Nephite, aron makasu-
lod sa ilang dapit nga dangpa-
nan; apan tan-awa, sila giabug
matag karon ug unya, hangtud
nga sila gipamatay uban sa hi-
labihan nga pamatay.

22 Karon sa diha nga sila na-
kakita nga sila dili makaang-
kon og gahum ibabaw sa mga
Nephite pinaagi sa agianan, si-
la misugod sa pagkalot sa ilang
mga bungdo sa yuta nga sila
unta makaangkon og usa ka agi-
anan sa ilang mga kasundalo-

16a Alma 43:35.
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han, nga sila unta makaangkon
og sama nga kahigayunan sa pa-
kig-away; apan tan-awa, niini
nga mga pagsulay sila namatay
sa mga bato ug sa mga panâ nga
gilabay nganha kanila; ug kay
sa mapuno ang ilang mga ka-
nal pinaagi sa pagguba sa mga
bungdo sa yuta, sila napuno sa
gidaghanon sa ilang mga patay
ug mga samaran nga lawas.
23 Sa ingon ang mga Nephite

aduna sa tanan nga gahum iba-
baw sa ilang mga kaaway; ug
sa ingon ang mga Lamanite mi-
sulay sa paglaglag sa mga Ne-
phite hangtud nga ang labaw
nga mga kapitan tanan nama-
tay; oo, ug labaw sa usa ka libo
sa mga Lamanite ang namatay;
samtang, sa lain nga bahin, wa-
lay bisan usa ka kalag sa mga
Nephite ang namatay.
24 Dihay mga kalim-an kinsa

mga samaran, kinsa nabantang
sa mga panâ sa mga Lamanite
pinaagi sa agianan, apan sila na-
panalipdan sa ilang mga pana-
gang, ug sa ilang mga taming,
ug sa ilang mga sagang sa ulo,
hangtud nga ang ilang mga sa-
mad diha sa ilang mga bitiis,
daghan diin mga grabe.
25 Ug nahinabo, nga sa diha

nga ang mga Lamanite nakakita
nga ang ilang labaw nga mga
kapitan tanan namatay sila mi-
layas ngadto sa kamingawan.
Ug nahinabo nga sila mibalik
ngadto sa yuta sa Nephi, aron
sa pagpahibalo sa ilang hari,
si Amalickiah, kinsa usa ka
Nephite sa pagkatawo, mahi-

tungod sa ilang dako nga ka-
pildihan.

26 Ug nahinabo nga siya hila-
bihan sa kasuko sa iyang mga
katawhan, tungod kay siya wa-
la makaangkon sa iyang tingu-
ha ibabaw sa mga Nephite; siya
wala makapasakop kanila sa yu-
go sa pagkaulipon.

27 Oo, siya hilabihan sa kasu-
ko, ug siya amitunglo sa Dios,
ug usab ni Moroni, nanumpa
uban sa bpanumpa nga siya
moinom sa iyang dugo; ug ki-
ni tungod kay si Moroni nag-
hupot sa mga sugo sa Dios
sa pagpangandam alang sa
kahilwasan sa iyang mga ka-
tawhan.

28 Ug nahinabo, nga sa lain
nga bahin, ang mga katawhan
ni Nephi amipasalamat sa Ginoo
nga ilang Dios, tungod sa iyang
dili hitupngan nga gahum sa
pagluwas kanila gikan sa mga
kamot sa ilang mga kaaway.

29 Ug sa ingon natapos ang
ikanapulo ug siyam nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom ibabaw sa mga katawhan
ni Nephi.

30 Oo, ug dihay makanunayon
nga kalinaw taliwala kanila, ug
hilabihan ka dako nga kauswa-
gan diha sa simbahan tungod sa
ilang pagsunod ug kakugi diin
sila mihatag ngadto sa pulong
sa Dios, diin gipadayag ngadto
kanila pinaagi ni Helaman, ug
ni Shiblon, ug ni Corianton, ug
ni Ammon ug sa iyang mga ka-
igsoonan, oo, ug pinaagi niad-
tong tanan kinsa gi-orden pina-

27a gk Pagpanamastamas,
Panamastamas.

b Buh. 23:12.
28a gk Mapasalamaton,

Pagpasalamat,
Pasalamat.
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agi sa abalaan nga kapunongan
sa Dios, ingon nga gibunyagan
ngadto sa paghinulsol, ug gi-
padala aron sa pagsangyaw ta-
liwala sa mga katawhan.

KAPITULO 50

Si Moroni milig-on sa mga yuta sa
mga Nephite — Sila mitukod og
daghan nga bag-o nga mga dakba-
yan—Mga gubat ug mga kalagla-
gan nahiaguman sa mga Nephite
sa mga adlaw sa ilang mga pagka-
dautan ug mga pagkasalawayon
—Si Morianton ug iyang mga ma-
supilon gibuntog ni Teancum—Si
Nephihah namatay, ug ang iyang
anak nga lalaki nga si Pahoran mi-
puli sa hukmanan. Mga 72–67 b.c.

Ug karon nahinabo nga si Mo-
roni wala mohunong sa pag-
himo og mga pagpangandam
alang sa gubat, o sa pagpanali-
pod sa iyang mga katawhan
batok sa mga Lamanite; kay si-
ya misugo nga ang iyang mga
kasundalohan magsugod diha
sa sinugdanan sa ikakawhaan
nga tuig sa pagmando sa mga
maghuhukom, nga sila magsu-
god sa pagkalot og mga pundok
sa yuta libut sa tanan nga mga
dakbayan, sa tibuok nga mga
yuta diin gipanag-iya sa mga
Nephite.
2 Ug sa ibabaw niini nga mga

pangpang sa yuta siya mipa-
butang og mga troso, oo, mga
tinukod nga troso nga gitukod
tupong sa gitas-on sa usa ka ta-
wo, libut sa mga dakbayan.
3 Ug siya misugo nga diha nia-

na nga mga tinukod nga troso
kinahanglan adunay bayanan sa
mga talinis nga kahoy nga iliyok
sa mga troso; ug sila mga lig-on
ug tag-as.

4 Ug siya misugo nga mga tore
pagatukuron nga magdung-aw
niadto nga mga tinukod nga ta-
linis nga kahoy, ug siya misugo
nga mga dapit nga dangpanan
pagatukuron diha sa mga tore,
nga ang mga bato ug ang mga
panâ sa mga Lamanite dili ma-
kasamad kanila.

5 Ug sila andam nga sila maka-
labay og mga bato gikan sa itaas
niini, sumala sa ilang kahimuot
ug sa ilang kusog, ug mopatay
kaniya kinsa mosulay sa pagdu-
ol sa mga paril sa dakbayan.

6 Sa ingon si Moroni miandam
og mga kota batok sa pag-abut
sa ilang mga kaaway, libut sa
matag dakbayan sa tanan nga
yuta.

7 Ug nahinabo nga si Moroni
misugo nga ang iyang mga ka-
sundalohan kinahanglan moad-
to ngadto sa silangan sa kami-
ngawan; oo, ug sila miadto ug
miabug sa tanan nga mga La-
manite kinsa anaa sa silangan
sa kamingawan ngadto sa ilang
kaugalingon nga mga yuta, di-
in habagatan sa yuta sa Zara-
hemla.

8 Ug ang yuta sa Nephi mika-
tay sa usa ka tul-id nga agianan
gikan sa silangan nga dagat pa-
ingon sa kasadpan.

9 Ug nahinabo nga sa diha nga
si Moroni miabug sa tanan nga
mga Lamanite gikan sa silangan
sa kamingawan, diin anaa sa

30a Alma 43:2.
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amihanan sa mga yuta diin
ilang kaugalingon nga gipanag-
iya, siya misugo nga ang mga
lumulupyo kinsa tua sa yuta sa
Zarahemla ug sa naglibut nga
yuta kinahanglan moadto didto
sa silangan sa kamingawan, ga-
ni sa mga utlanan daplin sa bay-
bayon, ug manag-iya sa yuta.
10 Ug siya usab mibutang

og mga kasundalohan sa haba-
gatan, sa mga utlanan sa ilang
mga gipanag-iya, ug misugo
kanila sa pagtukod og mga ako-
ta aron sila makapanalipod sa
ilang mga kasundalohan ug sa
ilang mga katawhan gikan sa
mga kamot sa ilang mga kaa-
way.
11 Ug sa ingon siya miguba sa

tanan nga mga kota sa mga La-
manite sa silangan sa kaminga-
wan, oo, ug usab sa kasadpan,
naglig-on sa utlanan taliwala
sa mga Nephite ug sa mga La-
manite, taliwala sa yuta sa Za-
rahemla ug sa yuta sa Nephi,
gikan sa kasadpan nga dagat,
subay sa ulohan sa suba sa Si-
don—ang mga Nephite nga na-
kapanag-iya sa tanan nga yuta
paingon sa amihanan, oo, gani
ang tanan nga yuta diin paingon
sa amihanan sa yuta sa Bounti-
ful, sumala sa ilang kahimuot.
12 Sa ingon si Moroni, uban sa

iyang mga kasundalohan, diin
nagkadaghan matag adlaw tu-
ngod sa pasalig sa panalipod
diin ang iyang mga buhat gipa-
dayag ngadto kanila, nangita
nga lumpagon ang kalig-on ug
gahum sa mga Lamanite gikan

sa mga yuta diin sila nanag-iya,
nga sila kinahanglan walay ga-
hum diha sa mga yuta nga ilang
gipanag-iya.

13 Ug nahinabo nga ang mga
Nephite misugod sa katukuran
sa dakbayan, ug sila mitawag sa
ngalan sa dakbayan og Moroni;
ug kini diha buyon sa silangan
sa dagat; ug kini diha buyon sa
habagatan sa utlanan nga gipa-
nag-iya sa mga Lamanite.

14 Ug sila usab misugod sa usa
ka katukuran alang sa usa ka
dakbayan taliwala sa dakbayan
sa Moroni ug sa dakbayan sa
Aaron, nagsumpay sa mga utla-
nan sa Aaron ug sa Moroni; ug
sila mitawag sa ngalan sa dak-
bayan, o sa yuta, nga Nephihah.

15 Ug sila usab misugod nia-
nang mao nga tuig sa pagtukod
og daghan nga mga dakbayan
didto sa amihanan, ang usa sa
tinuyo nga pamaagi diin sila mi-
tawag og Lehi, diin anaa sa ami-
hanan buyon sa mga utlanan sa
baybayon.

16 Ug sa ingon natapos ang
ikakawhaan nga tuig.

17 Ug dinhi niini nga mauswa-
gon nga pagkabutang ang mga
katawhan ni Nephi sa pagsugod
sa ikakawhaan ug usa nga tuig
sa pagmando sa mga maghuhu-
kom ibabaw sa mga katawhan
ni Nephi.

18 Ug sila miuswag sa hilabi-
han, ug sila nahimo nga hilabi-
han ka adunahan; oo, ug sila
midaghan ug nag-anam ka lig-
on dinhi sa yuta.

19 Ug sa ingon kita nakakita

50 10a Alma 49:18–22.
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unsa ka maloloy-on ug makia-
ngayon ang tanan nga mga ka-
himoan sa Ginoo, sa pagpatu-
man sa tanan niya nga mga pu-
long ngadto sa mga katawhan;
oo, kita makakita nga ang iyang
mga pulong gipamatud-an, bi-
san karon nga panahon, diin
siya misulti ngadto kang Lehi,
nga nag-ingon:
20 Bulahan ikaw ug ang imong

mga anak; ug sila panalanginan,
tungod kay sila naghupot sa
akong mga sugo sila mouswag
dinhi sa yuta. Apan hinumdu-
mi, tungod kay sila wala mag-
hupot sa akong mga sugo sila
aisalikway gikan sa atubangan
sa Ginoo.
21 Ug kita nakakita nga kini

nga mga saad napamatud-an
ngadto sa mga katawhan ni
Nephi; kay kini tungod sa ilang
mga panag-away ug sa ilang
mga panagbingkil, oo, sa ilang
mga pagbuno, ug sa ilang mga
panglungkab, sa ilang pagsim-
ba og mga dios-dios, sa ilang
mga malaw-ay nga mga buhat,
ug sa ilang mga pagkasalawa-
yon, diin anaa taliwala sa ilang
mga kaugalingon, diin nagdala
diha kanila sa ilang mga gubat
ug sa ilang mga kalaglagan.
22 Ug kadto kinsa matinud-

anon diha sa paghupot sa mga
sugo sa Ginoo giluwas sa ta-
nan nga mga panahon, sam-
tang kaliboan sa ilang dautan
nga mga kaigsoonan napahi-
mutang sa pagkaulipon, o na-
hanaw pinaagi sa espada, o mi-
kunhod tungod sa pagkawalay

pagtuo, ug mitipon uban sa mga
Lamanite.

23 Apan tan-awa wala pay
alabaw nga malipayon nga pa-
nahon taliwala sa mga kataw-
han ni Nephi, sukad sa mga ad-
law ni Nephi, kay sa mga adlaw
ni Moroni, oo, bisan karon nga
panahon, sa ikakawhaan ug usa
nga tuig sa pagmando sa mga
maghuhukom.

24 Ug nahinabo nga ang ika-
kawhaan ug duha nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom usab natapos sa kalinaw;
oo, ug usab ang ikakawhaan ug
tulo nga tuig.

25 Ug nahinabo nga diha sa
pagsugod sa ikakawhaan ug
upat nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom, diha na
usab unta ang kalinaw taliwala
sa mga katawhan ni Nephi kon
dili pa unta sa apanagbingkil
taliwala kanila mahitungod sa
yuta sa Lehi, ug sa yuta sa Mo-
rianton, diin misumpay diha sa
mga utlanan sa Lehi; ang duha
diin anaa sa mga utlanan bu-
yon sa baybayon.

26 Kay tan-awa, ang mga ka-
tawhan kinsa nanag-iya sa yuta
sa Morianton miangkon og usa
ka bahin sa yuta sa Lehi; bu-
sa diha misugod ang mainiton
nga panagbingkil tali kanila,
hangtud nga ang mga kataw-
han ni Morianton miandam sa
mga hinagiban batok sa ilang
mga kaigsoonan, ug sila hugot
ang tinguha pinaagi sa espada
sa pagpatay kanila.

27 Apan tan-awa, ang mga

20a D&P 1:14. 23a Mosiah 2:41. 25a gk Panagbingkil.
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katawhan nga mipanag-iya sa
yuta sa Lehi milayas ngadto sa
kampo ni Moroni, ug mihangyo
ngadto kaniya og panabang; kay
tan-awa sila wala sa kalapasan.
28 Ug nahinabo nga sa diha

nga ang mga katawhan ni Mo-
rianton, kinsa gipangulohan sa
usa ka tawo kansang ngalan
mao si Morianton, nakakita nga
ang mga katawhan sa Lehi mila-
yas ngadto sa kampo ni Moroni,
sila hilabihan ka hadlok basin
pa unya og ang kasundalohan
ni Moroni mosulong nganha ka-
nila ug molaglag kanila.
29 Busa, si Morianton mibu-

tang niini sulod sa ilang mga ka-
singkasing nga sila kinahanglan
molayas ngadto sa yuta dapit sa
amihanan nga bahin, diin nalu-
kop sa dagko nga mga katubi-
gan ug mipanag-iya sa yuta diin
anaa sa amihanan nga bahin.
30 Ug tan-awa, sila unta mo-

patuman niini nga laraw, (nga
mao unta ang hinungdan nga
mahimo nga kasub-anan) apan
tan-awa, si Morianton ingon
nga usa ka tawo nga hilabihan
ang kapintas, busa siya nasuko
sa usa sa iyang mga sulugoon
nga babaye, ug siya midasmag
ngadto kaniya ug mibunal ka-
niya pag-ayo.
31 Ug nahinabo nga siya mila-

yas, ug miadto sa kampo ni Mo-
roni, ug misulti kang Moroni sa
tanan nga mga butang mahitu-
ngod sa nahitabo, ug usab ma-
hitungod sa ilang mga tumong
sa paglayas ngadto sa yuta da-
pit sa amihanan nga bahin.

32 Karon tan-awa, ang mga
katawhan kinsa tua sa yuta sa
Bountiful, o sa Moroni, nahad-
lok nga sila mopatalinghug sa
mga pulong ni Morianton ug
motipon uban sa iyang mga ka-
tawhan, ug sa ingon siya mopa-
nag-iya niadto nga mga bahin
sa yuta, diin mopahiluna og
katukuran alang sa makuyaw
nga mga sangputanan taliwala
sa mga katawhan ni Nephi, oo,
diin nga mga sangputanan mo-
sangput sa pagkapukan sa ilang
akalingkawasan.
33 Busa si Moroni mipadala og

kasundalohan, uban sa ilang
kampo, sa pagsanta sa mga ka-
tawhan ni Morianton, sa pag-
hunong sa ilang panaw ngadto
sa yuta sa amihanan nga bahin.

34 Ug nahinabo nga sila wala
makasanta kanila hangtud sila
miabut sa mga utlanan sa yuta
sa aDesolation; ug didto sila na-
kasanta kanila, dapit sa may
pig-ot nga agianan diin misubay
sa dagat ngadto sa yuta sa ami-
hanan nga bahin, oo, subay sa
dagat, diha sa kasadpan ug diha
sa silangan.

35 Ug nahinabo nga ang kasun-
dalohan nga gipadala ni Moro-
ni, diin gipangulohan sa usa ka
tawo kansang ngalan mao si
Teancum, misugat sa mga ka-
tawhan ni Morianton; ug hila-
bihan ka gahi og ulo sa mga ka-
tawhan ni Morianton, (ingon
nga nadasig pinaagi sa iyang
pagkadautan ug sa iyang ulog-
ulog nga mga pulong) nga usa
ka panag-away nagsugod tali

32a gk Kalingkawasan. 34a Alma 46:17.
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kanila, diin si Teancum mipatay
kang Morianton ug mibuntog sa
iyang kasundalohan, ug midala
kanila nga mga binilanggo, ug
mibalik sa kampo ni Moroni. Ug
sa ingon natapos ang ikakawha-
an ug upat nga tuig sa pagman-
do sa mga maghuhukom iba-
baw sa mga katawhan ni Nephi.
36 Ug sa ingon ang mga ka-

tawhan ni Morianton gidala
pagbalik. Ug diha sa ilang pa-
kigsaad sa pagpatunhay sa ka-
linaw sila gipahiuli ngadto sa
yuta sa Morianton, ug usa ka
paghiusa nahitabo tali kanila
ug sa mga katawhan ni Lehi;
ug sila usab gipahiuli ngadto
sa ilang mga yuta.
37 Ug nahinabo nga diha sa

sama nga tuig nga ang mga ka-
tawhan ni Nephi adunay ka-
linaw nga gipahiuli nganha
kanila, nga si Nephihah, ang
ikaduha nga labaw nga mag-
huhukom, namatay, ingon nga
nakalingkod sa hukmanan uban
sa hingpit nga katarung sa atu-
bangan sa Dios.
38 Bisan pa niana, siya mibali-

bad kang Alma sa pagpanag-iya
niadto nga mga talaan ug niadto
nga mga butang diin gitamud
ni Alma ug sa iyang mga ama-
han nga labing sagrado; busa
si Alma mitugyan kanila diha
sa iyang anak nga lalaki, si He-
laman.
39 Tan-awa, nahinabo nga ang

anak nga lalaki ni Nephihah gi-
tudlo nga molingkod sa huk-
manan, puli sa iyang amahan;
oo, siya gitudlo nga labaw nga
maghuhukom ug gobernador

ibabaw sa mga katawhan, uban
ang panumpa ug sagrado nga
ordinansa sa paghukom sa pag-
kamatarung, ug sa pagpatunhay
sa kalinaw ug kagawasan sa
mga katawhan, ug sa paghatag
ngadto kanila sa ilang sagrado
nga mga kahigayunan sa pag-
simba sa Ginoo nga ilang Dios,
oo, sa pagbulig ug sa pagpatun-
hay sa baruganan sa Dios sa ta-
nan niya nga mga adlaw, ug sa
pagdala sa mga dautan ngadto
sa kaangayan sumala sa ilang
kalapasan.

40 Karon tan-awa, ang iyang
ngalan mao si Pahoran. Ug si
Pahoran mipuli sa katungda-
nan sa iyang amahan, ug misu-
god sa iyang pagmando sa ka-
tapusan sa ikakawhaan ug upat
nga tuig, ibabaw sa mga kataw-
han ni Nephi.

KAPITULO 51

Mga tawo nga makihari mitinguha
sa pag-usab sa balaod ug mibutang
og usa ka hari—Si Pahoran ug ang
mga tawo nga gawasnon gibuligan
pinaagi sa tingog sa mga kataw-
han—Si Moroni mipugos sa mga
tawo nga makihari sa pagpanali-
pod sa ilang nasud o pahamtangan
sa kamatayon—Si Amalickiah ug
ang mga Lamanite nakailog og dag-
han nga mga lig-on nga dakbayan
—Si Teancum mipasibug sa pag-
sulong sa Lamanite ug mipatay
kang Amalickiah sulod sa iyang tol-
da. Mga 67–66 b.c.

Ug karon nahinabo diha sa
pagsugod sa ikakawhaan ug
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lima nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi, sila
ingon nga nakapatunhay og ka-
linaw tali sa mga katawhan ni
Lehi ug sa mga katawhan ni
Morianton mahitungod sa ilang
mga yuta, ug ingon nga nasug-
dan ang ikakawhaan ug lima
nga tuig diha sa kalinaw;
2 Bisan pa niana, sila wala ma-

dugay sa pagpatunhay og tibu-
ok nga kalinaw diha sa yuta,
kay dihay misugod nga panag-
bingkil taliwala sa mga ka-
tawhan mahitungod sa labaw
nga maghuhukom nga si Paho-
ran; kay tan-awa, dihay usa ka
bahin sa mga katawhan kinsa
mitinguha nga pipila sa mga
talagsaon nga punto sa balaod
kinahanglan usbon.
3 Apan tan-awa, si Pahoran dili

mousab ni motugot nga ang ba-
laod usbon; busa, wala siya mo-
patalinghug niadto kinsa mipa-
dala sa ilang mga tingog uban
ang ilang mga hangyo mahitu-
ngod sa pagpausab sa balaod.
4 Busa, kadto kinsa mitinguha-

on nga ang balaod kinahanglan
usbon nasuko kaniya, ug miti-
nguha nga siya kinahanglan
dili na mahimo nga labaw nga
maghuhukom ibabaw sa yuta;
busa dihay miturok nga usa ka
mainiton nga panaglalis mahi-
tungod sa hitabo, apan dili
ngadto sa pagpaagas sa dugo.
5 Ug nahinabo nga kadto kin-

sa matinguhaon nga si Pahoran
kinahanglan papahawaon gikan
sa hukmanan gitawag og mga
tawo nga makihari, kay sila ma-

tinguhaon nga ang balaod kina-
hanglan usbon sa usa ka paagi
aron sa pagpukan sa gawasnon
nga panggamhanan ug sa pag-
pabarug og usa ka hari ibabaw
sa yuta.

6 Ug kadto kinsa matinguhaon
nga si Pahoran kinahanglan
magpabil in nga labaw nga
maghuhukom ibabaw sa yuta
midala diha kanila sa ngalan
nga mga tawo nga gawasnon;
ug sa ingon niana ang pagkaba-
hin taliwala kanila, kay ang mga
tawo nga gawasnon nanumpa o
mipakigsaad sa pagpatunhay sa
ilang mga katungod ug sa mga
kahigayunan sa ilang tinuohan
pinaagi sa usa ka gawasnon nga
panggamhanan.

7 Ug nahinabo nga kini nga
hitabo sa ilang mga panagbing-
kil gihusay pinaagi sa tingog
sa mga katawhan. Ug nahinabo
nga ang tingog sa mga kataw-
han miabut dapig sa mga tawo
nga gawasnon, ug si Pahoran
mipabilin sa hukmanan, diin na-
kahimo og dako nga kalipay di-
ha sa mga kaigsoonan ni Paho-
ran ug usab daghan sa mga ka-
tawhan sa kalingkawasan, kinsa
usab mibutang sa mga tawo nga
makihari sa paghilum, nga sila
wala mangahas sa pagsupak
apan napugos sa pagpatunhay
sa tumong sa kagawasan.

8 Karon kadto kinsa midapig
sa mga hari mao kadto nga mga
ahalangdon, ug sila mitinguha
nga mahimo nga hari; ug sila
gibuligan pinaagi niadto kinsa
mitinguha og gahum ug pagtu-
got ibabaw sa mga katawhan.

51 8a gk Garbo.
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9 Apan tan-awa, kini usa ka
makuyaw nga panahon sa ingon
nga mga panagbingkil dinha
taliwala sa mga katawhan ni
Nephi; kay tan-awa, si Amalic-
kiah mikutaw pag-usab sa mga
kasingkasing sa mga katawhan
sa mga Lamanite batok sa mga
katawhan sa mga Nephite, ug
siya mipundok sa mga sundalo
gikan sa tanan nga mga bahin
sa iyang yuta, ug gisangkapan
sila, ug miandam alang sa gubat
uban ang tanan nga kakugi; kay
siya anakapanumpa sa pag-inom
sa dugo ni Moroni.
10 Apan tan-awa, kita ma-

kakita nga ang iyang saad diin
siya mihimo dinalidali; bisan
pa niana, siya miandam sa
iyang kaugalingon ug sa iyang
mga kasundalohan sa pagsu-
long aron makig-away batok sa
mga Nephite.
11 Karon ang iyang mga ka-

sundalohan dili kaayo daghan
sama kanila kaniadto, tungod
sa daghan nga mga kaliboan
kinsa namatay pinaagi sa kamot
sa mga Nephite; apan bisan pa
sa ilang dako nga kapildihan,
si Amalickiah nakapundok og
usa ka katingalahan nga gidag-
hanon sa kasundalohan, hang-
tud nga siya wala mahadlok
nga mosulong ngadto sa yuta sa
Zarahemla.
12 Oo, bisan si Amalickiah sa

iyang kaugalingon misulong,
diha sa pagpangulo sa mga La-
manite. Ug kini sa ikakawhaan
ug lima nga tuig sa pagmando
sa mga maghuhukom; ug kini sa

sama nga higayon nga sila mi-
sugod sa paghusay sa mga kali-
hokan sa ilang mga panagbing-
kil mahitungod sa labaw nga
maghuhukom, si Pahoran.

13 Ug nahinabo nga samtang
ang mga tawo kinsa gitawag og
mga tawo nga makihari naka-
dungog nga ang mga Lamanite
mosulong aron sa pakig-away
batok kanila, sila nalipay diha sa
ilang mga kasingkasing; ug sila
midumili sa paggamit sa mga
hinagiban, kay sila hilabihan ka-
suko sa labaw nga maghuhu-
kom, ug usab sa mga atawo nga
gawasnon, nga sila dili moga-
mit sa ilang mga hinagiban aron
sa pagpanalipod sa ilang nasud.

14 Ug nahinabo nga sa diha
nga si Moroni nakakita niini,
ug usab nakakita nga ang mga
Lamanite nagsingabut diha sa
mga utlanan sa yuta, siya sa
hilabihan nasuko tungod sa
pagkagahi sa ulo niadto nga
mga katawhan kinsa siya nag-
hago sa hilabihan nga kakugi
aron sa pagpanalipod; oo, siya
sa hilabihan kasuko; ang iyang
kalag napuno sa kasuko batok
kanila.

15 Ug nahinabo nga siya mipa-
dala og paghangyo, uban ang
tingog sa mga katawhan, ngad-
to sa gobernador sa yuta, nag-
tinguha nga siya kinahanglan
mobasa niini, ug mohatag kani-
ya (si Moroni) og gahum aron sa
pagpugos niadto nga mga ma-
supilon sa pagpanalipod sa ilang
nasud o sila pahamtangan sa ka-
matayon.

9a Alma 49:26–27. 13a Alma 46:10–16.
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16 Kay kini mao ang iyang
unang atubangon nga sumpuon
ang ingon nga mga panagbing-
kil ug mga panagsumpaki ta-
liwala sa mga katawhan; kay
tan-awa, kini mao hangtud ka-
ron ang hinungdan sa tanan nila
nga kalaglagan. Ug nahinabo
nga kini gitugot sumala sa ti-
ngog sa mga katawhan.
17 Ug nahinabo nga si Moroni

misugo nga ang iyang kasunda-
lohan kinahanglan mobatok ni-
adto nga mga tawo nga makiha-
ri, sa pagpaubos sa ilang garbo
ug sa ilang pagkahalangdon, ug
paglubong kanila ngadto uban
sa yuta, o sila kinahanglan mo-
gamit sa ilang mga hinagiban
ug mobulig sa baruganan sa ka-
lingkawasan.
18 Ug nahinabo nga ang mga

kasundalohan mimartsa batok
kanila; ug sila mipaubos sa ilang
garbo ug sa ilang pagkaharia-
non, hangtud nga sa ilang pag-
alsa sa ilang mga hinagiban sa
gubat aron sa pakig-away batok
sa mga tawo ni Moroni sila gi-
pangtigbas ug gilubong ngadto
sa yuta.
19 Ug nahinabo nga dihay upat

ka libo niadto nga mga amasu-
pilon kinsa gitigbas pinaagi sa
espada; ug kadto nga ilang mga
pangulo kinsa wala mamatay sa
panag-away gidakop ug gibal-
hug ngadto sa bilanggoan, kay
walay panahon alang sa ilang
mga paghusay niini nga higa-
yon.
20 Ug ang nahibilin niadto

nga mga masupilon, kay sa tig-

bason ngadto sa yuta pinaagi sa
espada, miampo ngadto sa ban-
dila sa kalingkawasan, ug na-
pugos sa pagpataas sa abandila
sa kalingkawasan diha sa ilang
mga tore, ug diha sa ilang mga
dakbayan, ug sa paggamit sa
mga hinagiban sa pagpanalipod
sa ilang nasud.

21 Ug sa ingon si Moroni mita-
pos sa mga tawo nga makihari,
nga wala nay gidungog pinaagi
sa ngalan nga tawo nga makiha-
ri; ug sa ingon siya mitapos sa
pagkagahi sa ulo ug sa garbo ni-
adto nga mga katawhan kinsa
mipaila sa dugo nga harianon;
apan sila gidala sa pagpaubos sa
ilang mga kaugalingon ngadto
sama sa ilang mga kaigsoonan,
ug sa pagpakig-away nga mai-
sugon alang sa ilang kagawasan
gikan sa pagkaulipon.

22 Tan-awa, nahinabo nga
samtang si aMoroni sa ingon
milumpag sa mga gubat ug mga
panagbingkil taliwala sa iyang
kaugalingon nga mga kataw-
han, ug mipasakop kanila sa ka-
linaw ug sa buhilaman, ug mi-
himo og mga pamalaod sa pag-
andam alang sa gubat batok sa
mga Lamanite, tan-awa, ang
mga Lamanite miabut ngadto
sa yuta sa Moroni, diin nahi-
mutang sa mga utlanan sa bay-
bayon.

23 Ug nahinabo nga ang mga
Nephite dili kaayo lig-on didto
sa dakbayan sa Moroni; busa
si Amalickiah miabug kanila,
nakapatay og daghan. Ug nahi-
nabo nga si Amalickiah naka-

19a Alma 60:16. 20a Alma 46:12–13. 22a gk Moroni, Kapitan.
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panag-iya sa dakbayan, oo, na-
kapanag-iya sa tanan nila nga
mga kota.
24 Ug kadto kinsa milayas gi-

kan sa dakbayan sa Moroni mi-
adto sa dakbayan sa Nephihah;
ug usab ang mga katawhan sa
dakbayan sa Lehi mipundok sa
ilang mga kaugalingon, ug mi-
himo og mga pagpangandam
ug mga andam na sa pagdawat
sa mga Lamanite sa pakig-away.
25 Apan nahinabo nga si Ama-

lickiah dili motugot sa mga La-
manite nga mosulong batok sa
dakbayan sa Nephihah aron
makig-away, apan mipugong
kanila sa may baybayon, mitug-
yan og mga tawo sa matag dak-
bayan sa pagbantay ug pagpa-
nalipod niini.
26 Ug sa ingon siya mipada-

yon, mipanag-iya sa daghan nga
mga dakbayan, ang dakbayan
sa Nephihah, ug ang dakbayan
sa Lehi, ug ang dakbayan sa
Morianton, ug ang dakbayan
sa Omner, ug ang dakbayan sa
Gid, ug ang dakbayan sa Mulek,
tanan diin nahimutang sa sila-
ngan nga bahin sa mga utlanan
sa baybayon.
27 Ug sa ingon ang mga Lama-

nite nakapanag-iya, pinaagi sa
kamaliputon ni Amalickiah, og
daghan kaayo nga mga dakba-
yan, pinaagi sa ilang dili maihap
nga mga panon, ang tanan diin
giayo paglig-on subay sa pama-
agi sa mga akota ni Moroni; ta-
nan diin nakahatag og lig-on
nga panalipod sa mga Lamanite.
28 Ug nahinabo nga sila mi-

martsa paingon sa mga utla-
nan sa yuta sa Bountiful, mia-
bug sa mga Nephite gikan sa
ilang atubangan ug nakapatay
og daghan.

29 Apan nahinabo nga sila gi-
sugat ni Teancum, kinsa amipa-
tay kang Morianton ug misanta
sa iyang mga katawhan diha sa
iyang paglayas.

30 Ug nahinabo nga siya mi-
santa kang Amalickiah usab,
samtang siya nagmartsa uban sa
iyang dili maihap nga kasunda-
lohan nga siya unta makapanag-
iya sa yuta sa Bountiful, ug usab
sa yuta sa amihanan.

31 Apan tan-awa siya nakasu-
gat og usa ka kapakyasan ingon
nga gipasibug pinaagi ni Tean-
cum ug sa iyang mga tawo, kay
sila mga batid nga mga mang-
gugubat; kay matag tawo ni Te-
ancum milabaw sa mga Lama-
nite sa ilang kusog ug sa ilang
kahanas sa gubat, hangtud nga
sila nakaangkon og bintaha iba-
baw sa mga Lamanite.

32 Ug nahinabo nga sila misa-
mok kanila, hangtud nga sila
mipatay kanila gani hangtud
sa pagkangitngit. Ug nahinabo
nga si Teancum ug ang iyang
mga tawo miugbok sa ilang mga
tolda sa mga utlanan sa yuta sa
Bountiful; ug si Amalickiah mi-
ugbok sa iyang mga tolda sa
mga utlanan diha sa baybayon
buyon sa dagat, ug subay niini
nga pamaagi sila giabug.

33 Ug nahinabo nga sa pag-
abut sa kagabhion, si Teancum
ug ang iyang sulugoon migawas

27a Alma 48:8–9. 29a Alma 50:35.
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sa hilum ug milakaw sa gabii,
ug miadto sa kampo ni Amalic-
kiah; ug tan-awa, ang katulu-
gon mibuntog kanila tungod sa
ilang tumang kakapoy, diin
ang hinungdan mao ang mga
kahago ug kainit sa adlaw.
34 Ug nahinabo nga si Tean-

cum misulod sa hilum ngadto
sa tolda sa hari, ug gitusok sa
bangkaw ang iyang kasingka-
sing; ug siya ang hinungdan sa
kamatayon sa hari sa diha-diha
nga siya wala makapukaw sa
iyang mga sulugoon.
35 Ug siya mipauli sa hilum

balik sa iyang kaugalingon nga
kampo, ug tan-awa, ang iyang
mga tawo nangatulog, ug siya
mipukaw kanila ug misulti ka-
nila sa tanan nga mga butang
diin siya nakabuhat.
36 Ug siya misugo nga ang

iyang mga kasundalohan ki-
nahanglan mobarug sa pagpa-
ngandam, basin unya og ang
mga Lamanite momata ug mo-
sulong diha kanila.
37 Ug sa ingon natapos ang

ikakawhaan ug lima nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom ibabaw sa mga katawhan
ni Nephi; ug sa ingon natapos
ang mga adlaw ni Amalickiah.

KAPITULO 52

Si Ammoron mipuli kang Ama-
lickiah ingon nga hari sa mga
Lamanite—Si Moroni, Teancum,
ug si Lehi nangulo sa mga Nephite
sa usa ka madaugon nga gubat
batok sa mga Lamanite — Ang
dakbayan sa Mulek nabawi, ug si

Jacob ang Zoramite gipatay. Mga
66–64 b.c.

Ug karon, nahinabo sa ikakaw-
haan ug unom nga tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom
ibabaw sa mga katawhan ni
Nephi, tan-awa, sa diha nga ang
mga Lamanite nahigmata sa
unang buntag sa unang bulan,
tan-awa, sila nakakita ni Ama-
lickiah nga patay na diha sa
iyang kaugalingon nga tolda;
ug sila usab nakakita nga si Te-
ancum andam na sa pagpakig-
away kanila niana nga adlaw.

2 Ug karon, sa diha nga ang
mga Lamanite nakakita niini
sila nangahadlok; ug sila mibi-
ya sa ilang laraw sa pagmartsa
ngadto sa yuta sa amihanan
nga bahin, ug misibug uban sa
tanan nila nga kasundalohan
ngadto sa dakbayan sa Mulek,
ug nangayo og panabang alang
diha sa ilang mga kota.

3 Ug nahinabo nga ang igsoon
nga lalaki ni Amalickiah natud-
lo nga hari ibabaw sa mga ka-
tawhan; ug ang iyang ngalan
mao si Ammoron; sa ingon si
hari Ammoron, ang igsoon nga
lalaki ni hari Amalickiah, mao
ang natudlo nga momando puli
kaniya.

4 Ug nahinabo nga siya misugo
nga ang iyang mga katawhan
kinahanglan manalipod niadto
nga mga dakbayan, diin ilang
nakuha pinaagi sa pagpaagas
sa dugo; kay sila wala makaku-
ha og bisan hain nga mga dak-
bayan gawas kon sila kakabsan
og daghan nga dugo.

5 Ug karon, si Teancum naka-
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kita nga ang mga Lamanite hu-
got sa pagpanalipod niadto nga
mga dakbayan diin ilang naku-
ha, ug kadto nga mga bahin sa
yuta diin sila nakapanag-iya;
ug usab nagtan-aw sa kadag-
han sa ilang gidaghanon, si Te-
ancum naghunahuna nga kini
dili kinahanglan nga siya mosu-
lay sa pagsulong kanila sa ilang
mga kota.
6 Apan siya mipugong sa

iyang mga tawo nga naglibut,
ingon og nangandam alang sa
gubat; oo, ug sa pagkatinuod si-
ya nangandam sa pagpanalipod
sa iyang kaugalingon batok kani-
la, pinaagi sa apagtukod og mga
paril nga naglibut ug nangandam
og mga dapit nga katagoan.
7 Ug nahinabo nga siya sa

ingon mipadayon sa pagpa-
ngandam alang sa gubat hang-
tud nga si Moroni mipadala og
dako nga pundok sa mga tawo
aron sa paglig-on sa iyang ka-
sundalohan.
8 Ug si Moroni mipadala usab

og mga mando ngadto kaniya
nga siya kinahanglan mobaton
sa tanan nga mga binilanggo
kinsa nahulog nganha sa iyang
mga kamot; kay ingon nga ang
mga Lamanite nakakuha og
daghan nga mga binilanggo,
nga siya mobaton sa tanan nga
mga binilanggo sa mga Lama-
nite agi og usa ka paglukat
alang niadto kinsa nadakpan
sa mga Lamanite.
9 Ug siya usab mipadala og

mga mando ngadto kaniya nga

siya kinahanglan molig-on sa
yuta sa Bountiful, ug mopanali-
pod sa apig-ot nga agianan diin
mipaingon sa yuta sa amihanan
nga bahin, basin pa unya og ang
mga Lamanite makaangkon ni-
ana nga bahin ug makaangkon
og gahum sa pagsamok kanila
sa matag dapit.

10 Ug si Moroni mipadala usab
ngadto kaniya, nagtinguha ka-
niya nga siya magmatinud-anon
sa pagpanalipod niana nga ba-
hin sa yuta, ug nga siya mangi-
ta sa tanan nga kahigayunan sa
pagsakit sa mga Lamanite nia-
na nga bahin, kutob sa anaa sa
iyang gahum, nga tingali siya
makabawi pag-usab pinaagi sa
taktika o sa uban nga paagi ni-
adto nga mga dakbayan diin na-
kuha gikan sa ilang mga kamot;
ug nga siya usab molig-on ug
mopanalipod sa mga dakbayan
nga naglibut, diin wala mahulog
ngadto sa mga kamot sa mga
Lamanite.

11 Ug siya usab miingon ngad-
to kaniya, ako moanha nganha
kanimo, apan tan-awa, ang mga
Lamanite misulong kanamo di-
ha sa mga utlanan sa yuta sa
may kasadpan nga dagat; ug
tan-awa, ako nakig-away batok
kanila, busa ako dili pa maka-
anha nganha kanimo.

12 Karon, ang hari (si Ammo-
ron) mibiya gikan sa yuta sa Za-
rahemla, ug mipahibalo ngadto
sa rayna mahitungod sa kama-
tayon sa iyang igsoon nga lalaki,
ug mitigum og dako nga pun-

52 6a Alma 50:1–6;
53:3–5.

9a Alma 22:32;
Morm. 2:29.



511 Alma 52:13–20

dok sa mga tawo, ug mimartsa
batok sa mga Nephite diha sa
mga utlanan sa may kasadpan
nga dagat.
13 Ug sa ingon siya nanlimba-

sug sa pagsamok sa mga Ne-
phite, ug sa pagdani sa usa ka
bahin sa ilang mga kasundalo-
han ngadto niana nga bahin sa
yuta, samtang siya misugo ni-
adto kinsa siya mibiya aron sa
pagpanag-iya sa mga dakba-
yan diin iyang nakuha, nga sila
usab mosamok sa mga Nephite
diha sa mga utlanan dapit sa si-
langan nga dagat, ug kinahang-
lan manag-iya sa ilang mga yu-
ta kutob sa ilang mahimo pina-
agi sa ilang gahum, sumala sa
gahum sa ilang mga kasunda-
lohan.
14 Ug sa ingon ang mga Ne-

phite nahimutang niana nga
makuyaw nga mga kahimtang
sa katapusan sa ikakawhaan ug
unom nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi.
15 Apan tan-awa, nahinabo sa

ikakawhaan ug pito nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom, nga si Teancum, pinaagi
sa sugo ni Moroni—kinsa na-
kapatindog og mga kasundalo-
han aron sa pagpanalipod sa
habagatan ug sa kasadpan nga
mga utlanan sa yuta, ug naka-
sugod sa iyang pagmartsa pai-
ngon sa yuta sa Bountiful, nga
siya katabangan ni Teancum
uban sa iyang mga tawo sa pag-
bawi sa mga dakbayan diin sila
napildi—
16 Ug nahinabo nga si Tean-

cum nakadawat og mga mando
sa paghimo og pagsulong diha
sa dakbayan sa Mulek, ug sa
pagbawi niini kon mahimo.

17 Ug nahinabo nga si Tean-
cum mihimo og mga pagpa-
ngandam sa pagsulong sa dak-
bayan sa Mulek, ug mimartsa
uban sa iyang kasundalohan
batok sa mga Lamanite; apan
siya nakakita nga kini dili ma-
himo nga siya makabuntog ka-
nila samtang sila anaa sa ilang
mga kota; busa siya mibiya sa
iyang mga laraw ug mibalik
pag-usab ngadto sa dakbayan
sa Bountiful, aron maghulat sa
pag-abut ni Moroni, nga siya
makadawat og kalig-on sa iyang
kasundalohan.

18 Ug nahinabo nga si Moroni
miabut uban sa iyang kasunda-
lohan sa yuta sa Bountiful, sa
ulahing bahin sa ikakawhaan ug
pito nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi.

19 Ug sa pagsugod sa ikakaw-
haan ug walo nga tuig, si Mo-
roni ug si Teancum ug daghan
sa mga labaw nga kapitan nag-
patawag og usa ka katiguman
sa gubat—unsa ang ilang buha-
ton aron paghimo sa mga Lama-
nite nga mogawas batok kanila
sa pakig-away; o nga sila sa
uban nga mga paagi moulog-
ulog kanila aron manggawas
gikan sa ilang kota, nga sila un-
ta makabintaha ibabaw kanila
ug makabawi pag-usab sa dak-
bayan sa Mulek.

20 Ug nahinabo nga sila mipa-
dala og mga embahada ngadto
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sa kasundalohan sa mga Lama-
nite, diin mipanalipod sa dakba-
yan sa Mulek, ngadto sa ilang
pangulo, kansang ngalan mao si
Jacob, nagtinguha kaniya nga
siya mogawas uban sa iyang
mga kasundalohan aron makig-
sugat kanila diha sa mga kapa-
tagan taliwala sa duha ka mga
dakbayan. Apan tan-awa, si Ja-
cob, kinsa usa ka Zoramite, dili
mogawas uban sa iyang kasun-
dalohan aron sa pakigsugat ka-
nila diha sa mga kapatagan.
21 Ug nahinabo nga si Moroni

ingon nga walay paglaum sa
pagpakigsugat kanila diha sa
walay gidapigan nga yuta, bu-
sa, siya nakahukom diha sa usa
ka laraw nga siya mopaon sa
mga Lamanite sa pagpagawas
sa ilang mga kota.
22 Busa siya misugo nga si Te-

ancum modala og gamay nga
pundok sa mga tawo ug mo-
martsa duol sa baybayon; ug si
Moroni ug ang iyang kasunda-
lohan, sa pagkagabii, mimartsa
diha sa kamingawan, diha sa ka-
sadpan sa dakbayan sa Mulek;
ug sa ingon, sa pagkaugma, sa
diha nga ang mga magbalantay
sa mga Lamanite nakakita kang
Teancum, sila midagan ug mi-
sulti niini ngadto kang Jacob,
ang ilang pangulo.
23 Ug nahinabo nga ang mga

kasundalohan sa mga Lama-
nite mimartsa batok kang Te-
ancum, nagdahum nga tungod
sa ilang gidaghanon mabuntog
si Teancum tungod sa pagka-
gamay sa ilang pundok. Ug sa
pagkakita ni Teancum sa mga

kasundalohan sa mga Lama-
nite nga nanggawas batok ka-
niya siya misugod sa pagsibug
ubos sa may baybayon, sa ami-
hanan nga bahin.

24 Ug nahinabo nga sa diha
nga ang mga Lamanite naka-
kita nga siya misugod sa pag-
layas, sila nagpakaisug ug mi-
gukod kanila uban ang kapin-
tas. Ug samtang si Teancum sa
ingon mipasunod sa layo sa
mga Lamanite kinsa migukod
kanila sa kapakyasan, tan-awa,
si Moroni misugo nga usa ka
bahin sa iyang kasundalohan
kinsa uban kaniya kinahanglan
momartsa paingon ngadto sa
dakbayan, ug manag-iya niini.

25 Ug sa ingon sila nakahimo,
ug mipatay sa tanan kinsa na-
hibilin aron sa pagpanalipod sa
dakbayan, oo, ang tanan kinsa
dili motugyan sa ilang mga hi-
nagiban sa gubat.

26 Ug sa ingon si Moroni
nakapanag-iya sa dakbayan sa
Mulek uban sa usa ka bahin sa
iyang kasundalohan, samtang
siya mimartsa uban sa nahibi-
lin sa pagsugat sa mga Lama-
nite sa ilang pagbalik gikan sa
paggukod ni Teancum.

27 Ug nahinabo nga ang mga
Lamanite migukod ni Teancum
hangtud sila miabut duol sa
dakbayan sa Bountiful, ug unya
sila gisugat ni Lehi ug sa usa ka
diyutay nga kasundalohan, diin
gibilin aron sa pagpanalipod sa
dakbayan sa Bountiful.

28 Ug karon tan-awa, sa diha
nga ang labaw nga mga kapitan
sa mga Lamanite nakakita kang
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Lehi uban sa iyang kasundalo-
han nga misulong batok kanila,
sila milayas sa tuman nga ka-
libug, basin pa unya og sila
dili makaabut sa dakbayan sa
Mulek sa dili pa si Lehi makaa-
pas kanila; kay sila luya na
tungod sa ilang pagmartsa, sam-
tang ang mga tawo ni Lehi mga
abtik pa.
29 Karon ang mga Lamanite

wala masayud nga si Moroni
anaa sa ilang pangulahian uban
sa iyang kasundalohan; ug ang
tanan nga ilang gikahadlokan
mao si Lehi ug ang iyang mga
tawo.
30 Karon si Lehi dili matingu-

haon nga maapsan sila hangtud
nga sila makasugat ni Moroni
ug sa iyang kasundalohan.
31 Ug nahinabo nga sa wala

pa makasibug og layo ang mga
Lamanite sila giliyokan na sa
mga Nephite, sa mga tawo ni
Moroni sa usa ka bahin, ug sa
mga tawo ni Lehi sa lain, ang
tanan kinsa mga abtik ug puno
sa kusog; apan ang mga Lama-
nite naluya na tungod sa ilang
dugay nga pagmartsa.
32 Ug si Moroni misugo sa

iyang mga tawo nga sila mosu-
long ngadto kanila hangtud nga
sila motugyan sa ilang mga hi-
nagiban sa gubat.
33 Ug nahinabo nga si Jacob,

ingon nga ilang pangulo, ingon
usa usab ka aZoramite, ug ingon
nga adunay dili mabuntog nga
espiritu, siya nangulo sa mga
Lamanite ngadto sa pagpakig-
away uban sa tumang kabangis
batok kang Moroni.

34 Si Moroni ingon nga anaa
sa ilang agianan sa pagmartsa
busa si Jacob hugot ang tinguha
nga mopatay kanila ug molak-
tud sa iyang agianan lahus sa
dakbayan sa Mulek. Apan tan-
awa, si Moroni ug ang iyang
mga mga tawo labaw pa nga
gamhanan; busa sila wala mo-
hatag og agianan atubangan sa
mga Lamanite.

35 Ug nahinabo nga sila nag-
away uban ang tumang kaba-
ngis; ug dihay daghan nga na-
matay sa duha ka pundok; oo,
ug si Moroni samaran ug si Ja-
cob namatay.

36 Ug si Lehi mihasmag sa
ilang pangulahian uban ang tu-
mang kabangis uban sa iyang
kusgan nga mga tawo, nga ang
mga Lamanite sa pangulahian
mitugyan sa ilang mga hinagi-
ban sa gubat; ug ang nahibilin
kanila, ingon nga nalibug kaa-
yo, wala masayud kon molayas
o mosukol ba.

37 Karon si Moroni nakakita
sa ilang kalibug, siya miingon
ngadto kanila: Kon kamo mo-
dala sa inyong mga hinagiban sa
gubat ug motugyan kanila, tan-
awa kami mopugong sa pagpa-
agas sa inyong dugo.

38 Ug nahinabo nga sa diha
nga nakabati ang mga Lamanite
niini nga mga pulong, ang ilang
labaw nga mga kapitan, tanan
kadto kinsa wala mamatay, mi-
duol ug milabay sa ilang mga
hinagiban sa gubat sa tiilan ni
Moroni, ug usab misugo sa ilang
mga tawo nga sila kinahanglan
mobuhat sa ingon.

33a Alma 31:12.
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39 Apan tan-awa, dihay dag-
han nga nagdumili; ug kadto
kinsa dili motugyan sa ilang
mga espada gidakop ug giga-
pos, ug ang ilang mga hinagiban
sa gubat gikuha gikan kanila, ug
sila gipugos sa pagmartsa uban
sa ilang mga kaigsoonan ngadto
sa yuta sa Bountiful.
40 Ug karon ang gidaghanon

sa binilanggo nga nadakpan
milabaw pa kay sa gidaghanon
sa namatay, oo, labaw pa niadto
kinsa namatay diha sa isigka-
pundok.

KAPITULO 53

Ang mga binilanggo nga mga La-
manite gigamit aron sa paglig-on
sa dakbayan sa Bountiful—Mga
panagsumpaki taliwala sa mga
Nephite nakahatag og dugang nga
kadaugan sa mga Lamanite — Si
Helaman nagmando sa duha ka li-
bo nga batan-on nga anak nga mga
lalaki sa mga katawhan ni Ammon.
Mga 64–63 b.c.

Ug nahinabo nga sila mibutang
og mga magbalantay ibabaw sa
mga binilanggo nga mga Lama-
nite, ug mipugos kanila sa pag-
lakaw ug paglubong sa ilang
mga patay, oo, ug usab ang mga
patay sa mga Nephite kinsa gi-
pamatay; ug si Moroni mibu-
tang og mga tawo ibabaw kanila
aron sa pagbantay kanila sam-
tang sila naghimo sa ilang mga
buluhaton.
2 Ug si Moroni miadto sa dak-

bayan sa Mulek uban ni Lehi, ug

mimando sa dakbayan ug mi-
tugyan niini ngadto kang Lehi.
Karon tan-awa, kini si Lehi usa
ka tawo kinsa kauban ni Moro-
ni sa daghan nga bahin sa ta-
nan niya nga mga pakig-away;
ug siya usa ka tawo nga asama
ngadto kang Moroni, ug sila
nagmaya diha sa usag usa nga
kahilwasan; oo, sila nahigugma
sa usag usa kanila, ug gihigug-
ma usab sa tanan nga mga ka-
tawhan ni Nephi.

3 Ug nahinabo nga human ang
mga Lamanite makalubong sa
ilang mga patay ug usab sa mga
patay sa mga Nephite, sila gipa-
martsa pagbalik ngadto sa yuta
sa Bountiful; ug si Teancum, pi-
naagi sa mga sugo ni Moroni,
misugo nga sila kinahanglan
mosugod sa paghago sa pagka-
lot og usa ka kanal libut sa yuta,
o sa dakbayan, nga Bountiful.

4 Ug siya misugo nga sila ki-
nahanglan motukod og usa ka
akoral nga mga troso diha sa
sulod nga dapit sa kanal; ug si-
la milabay og yuta gikan sa ka-
nal simpig sa koral nga mga
troso; ug sa ingon sila misugo
sa mga Lamanite sa paghago
hangtud nga sila nakalibut sa
dakbayan sa Bountiful og lig-
on nga paril sa mga troso ug
mga yuta, ngadto sa naghinga-
pin nga gitas-on.

5 Ug kini nga dakbayan nahi-
mo nga usa ka hilabihan ka lig-
on nga kota human niini; ug
dinhi niini nga dakbayan sila
mibantay sa mga Lamanite nga
binilanggo; oo, bisan sulod sa

53 2a Alma 48:16–17. 4a Alma 50:2–3.
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paril diin sila misugo kanila sa
pagtukod uban sa ilang kauga-
lingon nga mga kamot. Karon
si Moroni napugos sa pagsugo
sa mga Lamanite sa paghago,
tungod kay kini sayon sa pag-
bantay kanila samtang sila nag-
hago; ug siya mitinguha sa ta-
nan niya nga mga kasundalohan
kon siya mosulong diha sa mga
Lamanite.
6 Ug nahinabo nga si Moroni

sa ingon nakaangkon og usa ka
kadaugan ibabaw sa usa sa la-
bing gamhanan nga mga ka-
sundalohan sa mga Lamanite,
ug nakaangkon sa dakbayan sa
Mulek, diin mao ang usa sa la-
bing lig-on nga kota sa mga La-
manite sa yuta sa Nephi; ug sa
ingon siya usab nakatukod og
usa ka kota aron sa pagpugong
sa iyang mga binilanggo.
7 Ug nahinabo nga siya wala

na mohimo og pagsulay sa pag-
pakig-away uban sa mga Lama-
nite niana nga tuig, apan siya
migamit sa iyang mga tawo sa
pagpangandam alang sa gubat,
oo, ug sa pagbuhat og mga kota
aron sa pagbantay batok sa mga
Lamanite, oo, ug usab sa paglu-
was sa ilang mga babaye ug sa
ilang mga anak gikan sa gutom
ug kasakit, ug paghatag og pag-
kaon alang sa ilang mga kasun-
dalohan.
8 Ug karon nahinabo nga ang

mga kasundalohan sa mga La-
manite, sa kasadpan nga dagat,
sa habagatan, samtang wala di-
ha si Moroni tungod sa pipila ka
mga panagkunsabo diha sa mga

Nephite, diin nakahimo og mga
panagsumpaki taliwala kanila,
nakabawi og pipila ka yuta iba-
baw sa mga Nephite, oo, hang-
tud nga sila nakapanag-iya og
pipila sa ilang mga dakbayan
diha niana nga dapit sa yuta.

9 Ug sa ingon tungod sa ka-
dautan taliwala sa ilang mga
kaugalingon, oo, tungod sa mga
panagsumpaki ug panagkun-
sabo taliwala sa ilang mga kau-
galingon sila nahimutang sa la-
bing makuyaw nga mga pagka-
butang.

10 Ug karon tan-awa, ako
ingon og adunay isulti mahitu-
ngod sa mga akatawhan ni Am-
mon, kinsa, sa sinugdanan, mga
Lamanite; apan tungod kang
Ammon ug sa iyang mga kaig-
soonan, sa lain nga bahin pina-
agi sa gahum ug pulong sa Dios,
sila bnakabig ngadto sa Ginoo;
ug sila gidala ngadto sa yuta sa
Zarahemla, ug sukad niana gi-
panalipdan pinaagi sa mga Ne-
phite.

11 Ug tungod sa ilang panum-
pa sila napugngan sa paggamit
og mga hinagiban batok sa ilang
mga kaigsoonan; kay sila naka-
panumpa nga sila dili agayud
mopaagas pa og dugo; ug suma-
la sa ilang panumpa sila mama-
tay; oo, sila unta motugot sa
ilang mga kaugalingon nga ma-
hulog ngadto sa mga kamot sa
ilang mga kaigsoonan, kon dili
pa tungod sa kalooy ug sa nag-
hingapin nga gugma diin si Am-
mon ug ang iyang mga kaigsoo-
nan aduna alang kanila.

10a Alma 27:24–26. b Alma 23:8–13. 11a Alma 24:17–19.
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12 Ug tungod niini nga hi-
nungdan sila gidala ngadto sa
yuta sa Zarahemla; ug sukad
niana agipanalipdan pinaagi sa
mga Nephite.
13 Apan nahinabo nga sa diha

nga sila nakakita sa kakuyaw,
ug sa daghan nga mga kasakit
ug mga kalisdanan diin ang
mga Nephite midawat alang
kanila, sila natandog sa pagka-
manggiloy-on ug mga amati-
nguhaon sa paggamit og mga
hinagiban sa pagpanalipod sa
ilang nasud.
14 Apan tan-awa, sa diha nga

sila hapit na unta mogamit sa
mga hinagiban sa gubat, sila gi-
daug sa mga pagdani ni Hela-
man ug sa iyang mga kaigsoo-
nan, kay sila hapit na unta amo-
lapas sa bpanumpa nga ilang
gihimo.
15 Ug si Helaman nahadlok

nga basin unya sa pagbuhat nii-
ni mapildi ang ilang mga kalag;
busa tanan kadto kinsa misulod
ngadto niini nga pakigsaad na-
pugos sa pagtan-aw sa ilang
mga kaigsoonan nga naglubog
ngadto sa ilang mga kasakit, di-
ha sa ilang makuyaw nga mga
pagkabutang niini nga panahon.
16 Apan tan-awa, nahinabo

nga sila adunay daghan nga
anak nga mga lalaki, kinsa wa-
la mosulod ngadto sa usa ka
pakigsaad nga sila dili moga-
mit sa ilang mga hinagiban sa
gubat aron sa pagpanalipod sa
ilang mga kaugalingon batok
sa ilang mga kaaway; busa sila

nagkatigum sa ilang mga kau-
galingon niini nga higayon, ku-
tob sa makahimo sa paggamit
sa mga hinagiban, ug sila mita-
wag sa ilang mga kaugalingon
nga mga Nephite.

17 Ug sila misulod ngadto sa
usa ka pakigsaad sa pagpakig-
away alang sa kalingkawasan
sa mga Nephite, oo, sa pagpa-
nalipod sa yuta ngadto sa pag-
tugyan sa ilang mga kinabuhi;
oo, gani sila mihimo og pakig-
saad nga sila dili motugyan sa
ilang akalingkawasan, apan si-
la makig-away sa tanan nga hi-
gayon aron sa pagpanalipod sa
mga Nephite ug sa ilang mga
kaugalingon gikan sa pagkau-
lipon.

18 Karon tan-awa, dihay mga
duha ka libo niadto nga batan-
on nga mga lalaki, kinsa misu-
lod ngadto niini nga pakigsaad
ug midala sa ilang mga hinagi-
ban sa gubat aron sa pagpana-
lipod sa ilang nasud.

19 Ug karon tan-awa, ingon
nga sila hangtud karon wala
makahatag og kadaot sa mga
Nephite, sila nahimo niini nga
panahon usab og usa ka dako
nga panabang; kay sila miga-
mit sa ilang mga hinagiban sa
gubat, ug sila buot nga si Hela-
man kinahanglan mao ang ilang
pangulo.

20 Ug silang tanan batan-on
nga mga lalaki, ug sila hilabihan
ka walay kahadlok tungod sa
apagkaisug, ug usab sa pagka-
kusgan ug pagkaabtik; apan

12a Alma 27:23.
13a Alma 56:7.
14a Num. 30:2.

b gk Panumpa.
17a Alma 56:47.

gk Kalingkawasan.

20a gk Kaisug, Maisug.
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tan-awa, kini dili mao ang ta-
nan—sila mga tawo nga bmati-
nud-anon sa tanan nga pana-
hon sa bisan unsa nga butang
nga gisalig kanila.
21 Oo, sila mga tawo sa ka-

matuoran ug kaligdong, kay
sila gitudloan sa paghupot sa
mga sugo sa Dios ug sa apagla-
kaw nga matarung sa iyang
atubangan.
22 Ug karon nahinabo nga si

Helaman mimartsa sa ulohan
sa iyang aduha ka libo nga mga
batan-on nga kasundalohan, sa
pagtabang sa mga katawhan di-
ha sa mga utlanan sa yuta sa ha-
bagatan sa may kasadpan nga
dagat.
23 Ug sa ingon natapos ang

ikakawhaan ug walo nga tuig
sa pagmando sa mga maghu-
hukom ibabaw sa mga kataw-
han ni Nephi.

KAPITULO 54

Si Ammoron ug Moroni nakigsa-
but alang sa pagbinayloay og mga
binilanggo—Si Moroni nangayo
nga ang mga Lamanite mosibug
ug mohunong sa ilang mabunuon
nga mga pagsulong—Si Ammo-
ron nangayo nga ang mga Nephite
motugyan sa ilang mga hinagiban
ug magpaulipon sa mga Lamanite.
Mga 63 b.c.

Ug karon nahinabo sa pagsu-
god sa ikakawhaan ug siyam
nga tuig sa mga maghuhukom,
nga si aAmmoron mipadala

ngadto kang Moroni nagtingu-
ha nga siya makigbinayloay og
mga binilanggo.

2 Ug nahinabo nga si Moroni
mibati og tuman nga kalipay
niini nga hangyo, kay siya miti-
nguha sa mga tagana diin giba-
hin alang sa kabuhian sa mga
binilanggo nga mga Lamanite
alang sa pagpakaon sa iyang
kaugalingon nga mga kataw-
han; ug siya usab mitinguha sa
iyang kaugalingon nga mga ka-
tawhan alang sa paglig-on sa
iyang kasundalohan.

3 Karon ang mga Lamanite na-
kabihag og daghan nga mga ba-
baye ug mga bata, ug walay
usa ka babaye ni usa ka bata tali-
wala sa tanan nga mga binilang-
go ni Moroni, o ang mga bini-
langgo kinsa nabihag ni Moroni;
busa si Moroni nakahukom og
usa ka taktika sa pag-angkon sa
gidaghanon sa mga binilanggo
sa Nephite gikan sa mga Lama-
nite kutob sa mahimo.

4 Busa siya misulat og usa ka
epistola, ug mipadala niini pina-
agi sa sulugoon ni Ammoron,
ang mao gihapon nga nagdala
sa epistola ngadto ni Moroni.
Karon kini mao ang mga pulong
nga siya misulat ngadto kang
Ammoron, nag-ingon:

5 Tan-awa, Ammoron, ako
nagsulat nganha kanimo ingon
og mahitungod niini nga gubat
diin ikaw mipasiugda batok sa
akong mga katawhan, o sa lain
nga bahin diin ang imong aigso-
on nga lalaki mipasiugda batok

20b gk Kaligdong.
21a gk Lakaw, Lakaw

uban sa Dios.
22a Alma 56:3–5.

54 1a Alma 52:3.
5a Alma 48:1.
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kanila, ug diin ikaw hugot ang
tinguha nga mopadayon human
sa iyang kamatayon.
6 Tan-awa, ako mosulti kanimo

ingon og mahitungod sa akaa-
ngayan sa Dios, ug sa espada sa
iyang makagagahum nga kasu-
ko, diin nagbitay ibabaw kani-
mo gawas kon ikaw maghinul-
sol ug mosibug sa imong mga
kasundalohan ngadto sa inyong
kaugalingon nga mga yuta, o
ang yuta nga inyong gipanag-
iya, diin mao ang yuta sa Nephi.
7 Oo, ako mosulti kanimo nii-

ni nga mga butang kon ikaw
may katakus sa pagpataling-
hug ngadto kanila; oo, ako mo-
sulti kanimo mahitungod niana
nga makalilisang nga aimpyerno
nga naghulat aron sa pagdawat
sa ingon niana nga mga bma-
mumuno ingon kanimo ug sa
imong igsoon nga lalaki nga na-
himo, gawas kon kamo maghi-
nulsol ug mosibug sa inyong
mabunuon nga mga katuyoan,
ug mobalik uban sa imong mga
kasundalohan ngadto sa inyong
kaugalingon nga mga yuta.
8 Apan kay ikaw sa makausa

misalikway niini nga mga bu-
tang, ug nakig-away batok sa
mga katawhan sa Ginoo, bisan
ako magdahum nga ikaw mo-
buhat niini pag-usab.
9 Ug karon tan-awa, kami

andam sa pagdawat kanimo;
oo, ug gawas kon ikaw mosi-
bug sa imong mga katuyoan,
tan-awa, ikaw mobitad sa kali-
gutgot niana nga Dios kinsa

ikaw misalikway diha kanimo,
bisan ngadto sa imong hingpit
nga kalaglagan.

10 Apan, ingon nga ang Ginoo
buhi, ang among mga kasun-
dalohan mosulong nganha ka-
nimo gawas kon ikaw mosi-
bug, ug ikaw sa dili madugay
pagaduawon sa kamatayon, kay
kami mopanalipod sa among
mga dakbayan ug sa among
mga yuta; oo, ug kami mopa-
nalipod sa among tinuohan ug
sa kalihokan sa among Dios.

11 Apan tan-awa, kini naka-
patuo kanako nga ako nakig-
sulti kanimo mahitungod niini
nga mga butang sa kawang; o
ako nagtuo nga ikaw aanak sa
impyerno; busa ako motapos
sa akong epistola pinaagi sa
pagsulti kanimo nga ako dili
makigbinayloay og mga bini-
langgo, gawas kini pinaagi sa
mga kasabutan nga ikaw mo-
tugyan og usa ka lalaki ug sa
iyang asawa ug sa iyang mga
anak, alang sa usa ka binilang-
go; kon kini mao ang mahitabo
nga ikaw mobuhat niini, ako
makigbinayloay.

12 Ug tan-awa, kon ikaw dili
mobuhat niini, ako mosulong
batok kanimo uban sa akong
mga kasundalohan; oo, gani
ako mosangkap og hinagiban
sa akong mga babaye ug sa
akong mga bata, ug ako mosu-
long batok kanimo, ug ako mo-
sunod kanimo bisan ngadto sa
imong kaugalingon nga yuta,
diin mao ang yuta sa atong

6a gk Kaangayan.
7a gk Impyerno.

b Alma 47:18, 22–24.
gk Pagbuno.

11a Juan 8:42–44.
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aunang kabilin; oo, ug kini dugo
sa dugo, oo, kinabuhi sa kina-
buhi; ug ako makig-away kani-
mo bisan hangtud ikaw malag-
lag gikan sa ibabaw sa yuta.
13 Tan-awa, ako ania sa akong

kasuko, ug usab ang akong mga
katawhan; ikaw nagtinguha sa
pagbuno kanamo, ug kami nag-
tinguha lamang sa pagpanali-
pod sa among mga kaugali-
ngon. Apan tan-awa, kon ikaw
labaw nga nagtinguha sa pag-
laglag kanamo kami maninguha
sa paglaglag kanimo; oo, ug ka-
mi mangita sa among yuta, ang
yuta sa among unang kabilin.
14 Karon ako motapos sa akong

epistola. Ako mao si Moroni;
ako usa ka pangulo sa mga ka-
tawhan sa mga Nephite.
15 Karon nahinabo nga si Am-

moron, sa diha nga siya nakada-
wat niini nga epistola, nasuko;
ug siya misulat og lain nga epis-
tola ngadto kang Moroni, ug ki-
ni mao ang mga pulong diin si-
ya misulat, nag-ingon:
16 Ako mao si Ammoron, ang

hari sa mga Lamanite; ako ang
igsoon nga lalaki ni Amalickiah
kinsa inyong agibuno. Tan-awa,
ako manimalos sa iyang dugo
nganha kaninyo, oo, ako mosu-
long nganha kaninyo uban sa
akong mga kasundalohan kay
ako wala mahadlok sa inyong
mga panghulga.
17 Kay tan-awa, ang inyong

mga amahan nakasala sa ilang
mga kaigsoonan, hangtud nga
sila mitulis kanila sa ilang aka-

tungod sa panggamhanan nga
kini sumala sa balaod ilang gi-
panag-iya.

18 Ug karon tan-awa, kon
kamo motugyan sa inyong mga
hinagiban, ug mopasakop sa
inyong mga kaugalingon aron
pagamandoan pinaagi niadto
kang kinsa ang panggamhanan
sumala sa balaod gipanag-iya,
diha ako mosugo nga ang akong
mga katawhan motugyan sa
ilang mga hinagiban ug dili na
makiggubat.

19 Tan-awa, ikaw militok og
daghan nga mga panghulga
batok kanako ug sa akong mga
katawhan; apan tan-awa, kami
wala mahadlok sa imong mga
panghulga.

20 Bisan pa niana, ako motu-
got nga magbinayloay og mga
binilanggo sumala sa imong
gihangyo, nga malipayon, nga
ako makatipig sa akong pag-
kaon alang sa akong mga tawo
sa gubat; ug kami mopasiugda
og gubat diin walay katapusan,
bisan ngadto sa pagpasakop sa
mga Nephite ubos sa among
pagtugot o sa ilang walay kata-
pusan nga pagkahanaw.

21 Ug mahitungod niana nga
Dios kinsa ikaw misulti nga
among gisalikway, tan-awa, ka-
mi wala masayud sa ingon nia-
na nga usa ka binuhat; ni ikaw;
apan kon mao nga adunay
ingon niana nga usa ka binuhat,
kami wala masayud apan nga
siya naglalang kanamo ingon
man usab kaninyo.

12a 2 Ne. 5:5–8.
16a Alma 51:34.

17a 2 Ne. 5:1–4;
Mosiah 10:12–17.
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22 Ug kon mao nga adunay
yawa ug usa ka impyerno, tan-
awa dili ba siya mopadala ka-
nimo didto aron mopuyo uban
sa akong igsoon nga lalaki kin-
sa imong gibuno, kinsa imong
gipasabut nga siya miadto nia-
na nga usa ka dapit? Apan tan-
awa kini nga mga butang dili
igsapayan.
23 Ako mao si Ammoron, ug

usa ka kaliwat ni aZoram, kin-
sa ang imong mga amahan mi-
pugos ug midala gikan sa Jeru-
salem.
24 Ug tan-awa karon, ako usa

ka maisug nga Lamanite; tan-
awa, kini nga gubat gipasiugda
aron pagpanimalos sa ilang mga
sayop, ug sa pagpanalipod ug sa
pagbawi sa ilang mga katungod
sa panggamhanan; ug ako mo-
tapos sa akong epistola ngadto
kang Moroni.

KAPITULO 55

Si Moroni midumili sa pagbinay-
loay og mga binilanggo—Ang mga
magbalantay nga mga Lamanite
gidani aron mahubog, ug ang mga
binilanggo nga mga Nephite gibu-
hian—Ang dakbayan sa Gid na-
kuha nga walay dugo nga miagas.
Mga 63–62 b.c.

Karon nahinabo nga sa pagka-
dawat ni Moroni niini nga epis-
tola siya misamot pagkasuko,
tungod kay siya nasayud nga si
Ammoron adunay hingpit nga
kasayuran sa iyang apanglim-
bong; oo, siya nasayud nga si

Ammoron nasayud nga kini di-
li usa ka makiangayon nga hi-
nungdan nga nakahimo kaniya
sa pagpasiugda og usa ka gu-
bat batok sa mga katawhan ni
Nephi.

2 Ug siya miingon: Tan-awa,
ako dili makigbinayloay og mga
binilanggo uban kang Ammo-
ron gawas kon siya mosibug sa
iyang katuyoan, ingon nga ako
misaysay diha sa akong episto-
la; kay ako dili motugot ngadto
kaniya nga siya makaangkon
og dugang pa nga gahum kay
sa unsa ang anaa na kaniya.

3 Tan-awa, ako nasayud sa da-
pit diin ang mga Lamanite mag-
bantay sa akong mga katawhan
kinsa ilang gidala nga mga bini-
langgo; ug ingon nga si Ammo-
ron dili motugot ngari kanako
sa akong epistola, tan-awa, ako
mohatag ngadto kaniya suma-
la sa akong mga pulong; oo,
ako mangita sa ilang kamatayon
taliwala kanila hangtud sila ma-
ngayo og kalinaw.

4 Ug karon nahinabo nga sa
diha nga si Moroni nakasulti
niini nga mga pulong, siya mi-
sugo nga himoon ang usa ka
pagpangita taliwala sa iyang
mga tawo, nga unta siya maka-
kita og usa ka tawo kinsa usa
ka kaliwat ni Laman taliwala
kanila.

5 Ug nahinabo nga sila naka-
kita og usa, kansang ngalan mao
si Laman; ug siya ausa sa mga
sulugoon sa hari kinsa gibuno
ni Amalickiah.

6 Karon si Moroni misugo

23a 1 Ne. 4:31–35. 55 1a Alma 47:12–35. 5a Alma 47:29.
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kang Laman ug sa usa ka gamay
nga pundok sa iyang mga tawo
nga kinahanglan moadto ngad-
to sa mga magbalantay kinsa
may labaw nga katungod sa
mga Nephite.
7 Karon ang mga Nephite

gibantayan diha sa dakbayan
sa Gid; busa si Moroni mitudlo
kang Laman ug misugo nga
usa ka gamay nga pundok sa
mga tawo kinahanglan mou-
ban kaniya.
8 Ug sa diha nga gabii na si

Laman miduol sa mga magba-
lantay kinsa may labaw nga ka-
tungod sa mga Nephite, ug tan-
awa, sila nakakita kaniya nga
taliabut ug sila miyukbo kani-
ya; apan siya miingon ngadto
kanila: Ayaw og kahadlok; tan-
awa, ako usa ka Lamanite. Tan-
awa, kami milayas gikan sa mga
Nephite, samtang sila nangatu-
log; ug tan-awa kami mikuha sa
ilang bino ug among gidala.
9 Karon sa diha nga ang mga

Lamanite nakabati niini nga
mga pulong sila midawat ka-
niya uban ang hingpit nga ka-
lipay; ug sila miingon ngadto
kaniya: Hatagi kami sa imong
bino, nga kami makainom; ka-
mi nalipay nga ikaw sa ingon
nakadala og bino uban kanimo
kay kami gikapoy.
10 Apan si Laman miingon

ngadto kanila: Kita motipig sa
atong bino hangtud nga kita
mosulong batok sa mga Nephite
sa pakig-away. Apan kini nga
panultihon nakapahimo lamang
kanila og labaw nga matinguha-
on sa pag-inom sa bino;

11 Kay, miingon sila: Kami gi-
kapoy, busa kami moinom sa
bino, ug unya kami makada-
wat og bino alang sa among
rasyon, diin makapalig-on ka-
namo aron sa pagsulong batok
sa mga Nephite.

12 Ug si Laman miingon ngad-
to kanila: Kamo mahimo nga
mobuhat sumala sa inyong mga
tinguha.

13 Ug nahinabo nga sila mii-
nom sa bino sa kabuhong; ug ki-
ni lami sa ilang pagtilaw, busa
sila miinom niini sa kabuhong;
ug kini isug, ingon nga giandam
ang iyang kaisug.

14 Ug nahinabo nga sila mii-
nom ug nagmalipayon, ug sa
wala madugay silang tanan na-
hubog.

15 Ug karon sa diha nga si
Laman ug ang iyang mga tawo
nakakita nga silang tanan na-
hubog, ug anaa sa lawom nga
pagkatulog, sila mibalik ngad-
to kang Moroni ug misulti
kaniya sa tanan nga butang nga
nahitabo.

16 Ug karon kini sumala sa
laraw ni Moroni. Ug si Moroni
miandam sa iyang mga tawo
uban sa mga hinagiban sa gubat;
ug siya miadto sa dakbayan sa
Gid, samtang ang mga Lamanite
anaa sa lawom nga pagkatulog
ug nangahubog, ug milabay og
mga hinagiban sa gubat ngadto
sa mga binilanggo, hangtud
nga silang tanan nasangkapan
og hinagiban;

17 Oo, bisan ngadto sa ilang
mga babaye, ug ang tanan ni-
adto nga ilang mga anak, kutob
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sa kadaghan nga makamao nga
mogamit og hinagiban sa gubat,
sa diha nga si Moroni misang-
kap og hinagiban sa tanan niad-
to nga mga binilanggo; ug kad-
tong tanan nga mga butang gi-
himo diha sa usa ka hingpit nga
kahilum.
18 Apan kon sila nakapamata

sa mga Lamanite, tan-awa sila
mga hubog ug ang mga Nephite
unta makapatay kanila.
19 Apan tan-awa, kini dili mao

ang tinguha ni Moroni; siya wa-
la mahimuot sa pagbuno o sa
apagpaagas sa dugo, apan siya
nahimuot sa pagluwas sa iyang
mga katawhan gikan sa kalagla-
gan; ug alang niini nga hinung-
dan siya dili modala nganha ka-
niya og walay kaangayan, siya
dili mosulong sa mga Lamanite
ug molaglag kanila diha sa ilang
pagkahubog.
20 Apan siya nakaangkon sa

iyang mga tinguha; kay siya na-
kasangkap og hinagiban niad-
to nga mga binilanggo nga mga
Nephite kinsa anaa sa sulod sa
paril sa dakbayan, ug mihatag
kanila og gahum nga makapa-
nag-iya niadto nga mga bahin
diin anaa sa sulod sa mga paril.
21 Ug unya siya misugo sa

mga tawo kinsa uban kaniya sa
pagsibug og usa ka lakang gikan
kanila, ug miliyok sa mga ka-
sundalohan sa mga Lamanite.
22 Karon tan-awa kini gibuhat

sa panahon sa gabii, aron nga sa
diha nga ang mga Lamanite mo-
mata pagkabuntag sila makakita
nga sila giliyokan sa mga Ne-

phite sa gawas, ug nga ang ilang
mga binilanggo sa sulod gisang-
kapan na og hinagiban.

23 Ug sa ingon sila nakakita
nga ang mga Nephite adunay
gahum ibabaw kanila; ug dinhi
niini nga mga pagkabutang si-
la nakakita nga kini dili kina-
hanglan nga sila makig-away
sa mga Nephite; busa ang ilang
labaw nga mga kapitan miku-
ha sa ilang mga hinagiban sa
gubat, ug sila midala kanila ug
ngadto milabay kanila sa mga
tiilan sa mga Nephite, naghang-
yo sa kalooy.

24 Karon tan-awa, kini mao ang
tinguha ni Moroni. Siya midala
kanila nga mga binilanggo sa
gubat, ug nanag-iya sa dakba-
yan, ug misugo nga ang tanan
nga mga binilanggo kinahang-
lan buhian, kinsa mga Nephite;
ug sila miipon sa kasundalohan
ni Moroni, ug nahimo nga dako
nga kusog sa iyang kasundalo-
han.

25 Ug nahinabo nga siya misu-
go sa mga Lamanite, kinsa siya
midala nga mga binilanggo, nga
sila magsugod sa apaghago diha
sa pagpalig-on sa mga kota libut
sa dakbayan sa Gid.

26 Ug nahinabo nga sa diha
nga siya nakapalig-on sa dak-
bayan sa Gid, sumala sa iyang
mga tinguha, siya misugo nga
ang iyang mga binilanggo kina-
hanglan dad-on ngadto sa dak-
bayan sa Bountiful; ug siya usab
mibantay niana nga dakbayan
uban sa hilabihan ka lig-on nga
kasundalohan.

19a Alma 48:16. 25a Alma 53:3–5.
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27 Ug nahinabo nga sila mibu-
hat, bisan pa sa tanan nga mga
panglipot sa mga Lamanite,
nagbantay ug nagtago sa tanan
nga mga binilanggo kinsa ilang
gidala, ug usab mipanalipod sa
tanan nga mga luna ug sa kaa-
yohan diin sila nakabawi.
28 Ug nahinabo nga ang mga

Nephite misugod na usab sa
pagkamadaugon, ug sa pagba-
wi sa ilang mga katungod ug
mga kahigayunan.
29 Daghan nga mga higayon

nga ang mga Lamanite misulay
sa pagliyok kanila sa gabii, apan
niini nga mga pagsulay sila na-
wad-an og daghan nga mga bi-
nilanggo.
30 Ug sa daghan nga mga hi-

gayon sila misulay sa paghatag
sa ilang bino ngadto sa mga Ne-
phite, nga sila unta makalaglag
kanila pinaagi sa hilo o sa pag-
kahubog.
31 Apan tan-awa, ang mga

Nephite dali sa apaghinumdom
sa Ginoo nga ilang Dios niini
nga ilang panahon sa kasakit.
Sila dili makuha sa ilang mga
laang; oo, sila dili moinom sa
ilang bino, gawas kon sila mi-
hatag og una ngadto sa uban
nga mga Lamanite nga mga bi-
nilanggo.
32 Ug sila sa ingon mabinan-

tayon nga walay hilo nga iha-
tag taliwala kanila; kay kon
ang ilang bino makahilo sa usa
ka Lamanite kini usab makahilo
sa usa ka Nephite; ug sa ingon
sila misulay sa tanan nila nga
mga bino.
33 Ug karon nahinabo nga ki-

ni angay alang kang Moroni sa
paghimo og mga pagpangan-
dam sa pagsulong sa dakbayan
sa Morianton; kay tan-awa, ang
mga Lamanite nakahimo, pi-
naagi sa ilang paghago, paglig-
on sa dakbayan sa Morianton
hangtud nga kini nahimo nga
lig-on kaayo nga kota.

34 Ug sila walay hunong sa
pagdala og mga bag-o nga mga
kasundalohan ngadto niana nga
dakbayan, ug usab bag-o nga
mga sangkap sa mga tagana.

35 Ug sa ingon natapos ang
ikakawhaan ug siyam nga tuig
sa pagmando sa mga maghuhu-
kom ibabaw sa mga katawhan
ni Nephi.

KAPITULO 56

Si Helaman mipadala og epistola
ngadto kang Moroni, nagsaysay
sa kahimtang sa gubat uban sa
mga Lamanite—Si Antipus ug si
Helaman nakaangkon og dako nga
kadaugan ibabaw sa mga Lama-
nite—Kang Helaman nga duha ka
libo nga batan-on nga anak nga
mga lalaki nakig-away uban sa
milagroso nga gahum, ug walay
usa kanila nga namatay. Bersikulo
1, mga 62 b.c.; mga bersikulo 2–
19, mga 66 b.c.; ug mga bersikulo
20–57, mga 65–64 b.c.

Ug karon nahinabo nga sa pag-
sugod sa ikakatloan nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom, sa ikaduha nga adlaw sa
unang bulan, si Moroni naka-
dawat og epistola gikan ni He-
laman, nagsaysay sa mga kali-

31a Alma 62:49–51.
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hokan sa mga katawhan diha ni-
ana nga dapit sa yuta.
2 Ug mao kini ang mga pulong

nga siya misulat, nag-ingon:
Akong minahal ug hinigugma
nga igsoon, Moroni, ingon diha
sa Ginoo ug diha sa mga ka-
sakitan sa atong mga pakiggu-
bat; tan-awa, akong hinigugma
nga igsoon, ako adunay ingon
og isulti kanimo mahitungod
sa among mga pakiggubat nii-
ni nga bahin sa yuta.
3 Tan-awa, aduha ka libo nga

anak nga mga lalaki niadto nga
mga tawo kinsa si Ammon mi-
dala gikan sa yuta sa Nephi—
karon ikaw nasayud nga kini
sila mga kaliwat ni Laman, kin-
sa mao ang kamagulangan nga
anak nga lalaki sa atong ama-
han nga si Lehi;
4 Karon ako dili na kinahang-

lan nga mosaysay pagbalik
nganha kanimo mahitungod sa
ilang mga tradisyon o sa ilang
pagkadili matuohon, kay ikaw
nasayud mahitungod niini nga
mga butang—
5 Busa kini igo na alang kana-

ko nga ako mosulti kanimo nga
duha ka libo niini nga batan-on
nga mga lalaki nangandam sa
ilang mga hinagiban sa gubat,
ug mihangyo nga ako mao ang
ilang pangulo; ug kami mibarug
aron sa pagpanalipod sa among
nasud.
6 Ug karon ikaw usab nasa-

yud mahitungod sa apakigsaad
diin ang ilang amahan mihimo,
nga sila dili mogamit sa ilang
mga hinagiban sa gubat batok

sa ilang mga kaigsoonan aron
magpaagas sa dugo.

7 Apan sa ikakawhaan ug
unom nga tuig, sa diha nga sila
nakakita sa among mga kasakit
ug sa among mga kalisdanan
alang kanila, sila hapit na unta
amolapas sa pakigsaad nga ilang
gihimo ug mogamit sa ilang
mga hinagiban sa gubat sa pag-
panalipod kanamo.

8 Apan ako wala motugot ka-
nila nga sila molapas niini nga
pakigsaad diin sila mihimo,
nagtuo nga ang Dios molig-on
kanamo, sa ingon nga kami dili
na mag-antus pa og dugang tu-
ngod sa pagtuman sa panumpa
diin sila mihimo.

9 Apan tan-awa, aniay usa ka
butang diin kami nakaangkon
og dakong hingpit nga kalipay.
Kay tan-awa, sa ikakawhaan
ug unom nga tuig, ako, si Hela-
man, mimartsa sa ulohan nii-
ning duha ka libo nga batan-on
nga mga lalaki ngadto sa dak-
bayan sa Judea, aron sa pagta-
bang kang Antipus, kinsa ikaw
mitudlo nga usa ka pangulo iba-
baw sa mga katawhan niana nga
bahin sa yuta.

10 Ug ako miipon sa akong
duha ka libo nga anak nga mga
lalaki, (kay sila takus nga paga-
tawgon og anak nga mga lala-
ki) sa kasundalohan ni Anti-
pus, diin nga kasundalohan si
Antipus nalipay sa hilabihan;
kay tan-awa, ang iyang kasun-
dalohan mikunhod pinaagi sa
mga Lamanite tungod kay ang
ilang mga kasundalohan naka-

56 3a Alma 53:22. 6a Alma 24:17–18. 7a Alma 53:13–15.
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patay og hilabihan ka daghan
sa among mga tawo, diin nga
hinungdan kami nagbangutan.
11 Bisan pa niana, kami magli-

pay sa among kaugalingon nii-
ni nga bahin, nga sila namatay
diha sa baruganan sa ilang na-
sud ug sa ilang Dios, oo, ug sila
mga amalipayon.

12 Ug ang mga Lamanite usab
naghupot og daghan nga mga
binilanggo, ang tanan kinsa mga
labaw nga kapitan, kay walay
usa nga ilang gibilin nga buhi.
Ug kami mituo nga sila karon
niini nga panahon tua sa yuta
sa Nephi; kini mao kon sila wa-
la pamatya.
13 Ug karon kini mao ang mga

dakbayan diin ang mga Lama-
nite nakapanag-iya pinaagi sa
pagpaagas sa dugo sa daghan
kaayo sa among mga maisug
nga mga tawo:
14 Ang yuta sa Manti, o ang

dakbayan sa Manti, ug ang dak-
bayan sa Zeezrom, ug ang
dakbayan sa Cumeni, ug ang
dakbayan sa Antiparah.
15 Ug kini mao ang mga dak-

bayan diin sila nakapanag-iya
sa diha nga ako miabut sa dak-
bayan sa Judea; ug ako nakaki-
ta kang Antipus ug sa iyang
mga tawo nga naghago uban sa
ilang kusog sa paglig-on sa dak-
bayan.
16 Oo, ug sila luya sa lawas

ingon man sa espiritu, kay sila
nakig-away nga walay kahad-
lok maadlaw ug naghago ma-
gabii sa pagpanalipod sa ilang
mga dakbayan; ug sa ingon
sila nag-antus sa hilabihan

nga mga kasakit sa tanan nga
matang.

17 Ug karon sila nakahukom
sa pag-ilog niini nga dapit o
mamatay; busa ikaw nagtuo
nga kini nga gamay nga pun-
dok sa kasundalohan diin ako
midala uban kanako, oo, kadto
nga anak ko nga mga lalaki, na-
kahatag kanila og dako nga pag-
laum ug tuman nga hingpit nga
kalipay.

18 Ug karon nahinabo nga sa
diha nga ang mga Lamanite na-
kakita nga si Antipus nakada-
wat og dugang nga kalig-on sa
iyang kasundalohan, sila na-
pugos pinaagi sa mga sugo ni
Ammoron sa dili pagsulong ba-
tok sa dakbayan sa Judea, o ba-
tok kanamo, sa pakig-away.

19 Ug sa ingon kami gipangga
sa Ginoo; kay kon sila misulong
pa ngari kanamo diha sa among
kahuyang sila tingali makalag-
lag sa among gamay nga pun-
dok sa kasundalohan; apan sa
ingon kami gipanalipdan.

20 Sila gimandoan ni Am-
moron sa pagpanalipod niadto
nga mga dakbayan diin ilang
nailog. Ug sa ingon natapos ang
ikakawhaan ug unom nga tuig.
Ug sa pagsugod sa ikakawhaan
ug pito nga tuig kami nakaan-
dam na sa among dakbayan ug
sa among kaugalingon alang sa
pagpanalipod.

21 Karon kami matinguhaon
nga ang mga Lamanite mosu-
long ngari kanamo; kay kami
dili matinguhaon nga mohimo
ug pagsulong diha kanila diha
sa ilang mga kota.

11a Alma 28:12.
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22 Ug nahinabo nga kami mi-
butang og mga espiya libut sa
gawas, sa pagbantay sa mga ka-
lihokan sa mga Lamanite, nga
sila dili unta mosulong kanamo
sa gabii ni sa adlaw aron mohi-
mo og pagsulong diha sa among
uban nga mga dakbayan nga tua
dapit sa amihanan.
23 Kay kami nasayud nga

kadto nga mga dakbayan dili
igo ang ilang kalig-on aron sa
pakigsangka kanila; busa ka-
mi matinguhaon, kon sila mo-
sulong kanamo, sa pagsulong
nganha kanila diha sa ilang pa-
ngulahian, ug sa ingon dad-on
sila sa pangulahian ug sa sa-
mang higayon sila sugaton sa
atubangan. Kami nagtuo nga
kami makabuntog kanila; apan
tan-awa, kami nahigawad nii-
ning among tinguha.
24 Sila wala mangahas sa pag-

agi kanamo uban sa ilang tibuok
kasundalohan, ni nangahas si-
la uban sa usa ka bahin, basin
pa unya og dili igo ang ilang ka-
lig-on ug sila mapukan.
25 Ni sila nangahas sa pag-

martsa batok sa dakbayan sa Za-
rahemla; ni nangahas sila pag-
tabok sa ulohan sa Sidon, lapas
ngadto sa dakbayan sa Nephi-
hah.
26 Ug sa ingon, uban sa ilang

mga kasundalohan, sila hugot
ang tinguha sa pagpanalipod
niadto nga mga dakbayan diin
ilang nailog.
27 Ug karon nahinabo sa ika-

duhang bulan niini nga tuig, di-
hay gidala ngari kanamo nga
daghan nga mga tagana gikan
sa mga amahan niadtong akong

duha ka libo nga anak nga mga
lalaki.

28 Ug usab dihay gipadala
nga duha ka libo nga mga tawo
ngari kanamo gikan sa yuta sa
Zarahemla. Ug sa ingon kami
naandam uban sa napulo ka li-
bo ka mga tawo, ug mga tagana
alang kanila, ug usab alang sa
ilang mga asawa ug sa ilang mga
anak.

29 Ug ang mga Lamanite,
ingon nga nakakita sa among
mga kasundalohan nga nagka-
daghan matag adlaw, ug mga
tagana miabut alang sa among
kabuhian, sila misugod sa pag-
pangahadlok, ug misugod sa
pag-asdang, kon kini makahi-
mo sa paghunong sa among
pagdawat sa mga tagana ug
kalig-on.

30 Karon sa diha nga kami na-
kakita nga ang mga Lamanite
misugod sa pagkabalaka niini
nga pamaagi, kami matingu-
haon sa paghimo og taktika
nga mosangput nganha kanila;
busa si Antipus mimando nga
ako momartsa ngadto uban sa
akong gagmay nga anak nga
mga lalaki ngadto sa usa ka si-
lingan nga dakbayan, ingon og
kami nagdala og mga tagana
ngadto sa usa ka silingan nga
dakbayan.

31 Ug kami momartsa duol sa
dakbayan sa Antiparah, ingon
og kami nagpaingon ngadto sa
unahan nga dakbayan, didto sa
mga utlanan sa may baybayon.

32 Ug nahinabo nga kami mi-
martsa ngadto, ingon og nagda-
la sa among mga tagana, sa pag-
adto niana nga dakbayan.
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33 Ug nahinabo nga si Anti-
pus mimartsa uban sa usa ka
bahin sa iyang kasundalohan,
mibiya sa nahibilin aron sa pag-
panalipod sa dakbayan. Apan
siya wala momartsa ngadto
hangtud ako wala momartsa
uban sa akong gamay nga ka-
sundalohan, ug miabut duol sa
dakbayan sa Antiparah.
34 Ug karon, diha sa dakba-

yan sa Antiparah nahimutang
ang labing lig-on nga kasunda-
lohan sa mga Lamanite; oo, ang
labing daghan.
35 Ug nahinabo nga sa diha

nga sila gipahibalo pinaagi sa
ilang mga espiya, sila misulong
uban sa ilang kasundalohan ug
mimartsa batok kanamo.
36 Ug nahinabo nga kami mi-

layas gikan sa atubangan kani-
la, paingon sa amihanan. Ug sa
ingon kami midala sa layo sa la-
bing gamhanan nga kasundalo-
han sa mga Lamanite;
37 Oo, gani sa igo nga gilay-on

hangtud nga sa diha nga sila
nakakita sa kasundalohan ni
Antipus nga migukod kanila,
uban sa ilang kusog, sila wala
motipas sa tuo ni sa wala, apan
mipadayon sa ilang pagmartsa
sa tul-id nga agianan sunod ka-
namo; ug, ingon nga kami nag-
tuo, ilang tuyo ang pagpatay ka-
namo sa dili pa si Antipus ma-
kaapas kanila, ug kini nga sila
unta dili maliyokan sa among
mga katawhan.
38 Ug karon si Antipus nag-

tan-aw sa among kakuyaw, mi-
pakusog sa pagmartsa sa iyang
kasundalohan. Apan tan-awa,

kini gabii na; busa sila wala ma-
kaapas kanamo, ni si Antipus
nakaapas kanila; busa kami nag-
kampo niana nga gabii.

39 Ug nahinabo nga sa wala
pa ang kaadlawon, tan-awa, ang
mga Lamanite migukod kana-
mo. Karon kami dili kaayo lig-
on aron sa pagpakig-away kani-
la; oo, ako dili makatugot nga
ang akong gagmay nga anak
nga mga lalaki mahulog ngadto
sa ilang mga kamot; busa kami
mipadayon sa among pagmar-
tsa, ug kami mimartsa paingon
sa kamingawan.

40 Karon sila wala mangahas
sa pagtipas ngadto sa tuo ni
ngadto sa wala basin pa unya
sila og maliyokan; ni ako miti-
pas ngadto sa tuo ni ngadto sa
wala basin pa unya sila makaa-
pas kanako, ug kami dili maka-
sugakod batok kanila, apan ma-
matay, ug sila makaikyas; ug
sa ingon kami milayas tibuok
niana nga adlaw ngadto sa ka-
mingawan, gani hangtud kini
nangitngit.

41 Ug nahinabo nga pag-usab,
sa diha nga ang kahayag sa ka-
buntagon miabut kami nakakita
sa mga Lamanite nga mosulong
kanamo, ug kami milayas gikan
kanila.

42 Apan nahinabo nga sila wa-
la mogukod kanamo og layo sa
wala pa sila mohunong; ug kini
buntag sa ikatulo nga adlaw sa
ikapito nga bulan.

43 Ug karon, kon sila naapsan
ba ni Antipus wala kami masa-
yud, apan ako miingon sa akong
mga tawo: Tan-awa, kami wala
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masayud apan sila mihunong sa
tuyo nga kami mosulong batok
kanila, nga sila makadakop ka-
nato diha sa ilang laang;
44 Busa unsa ang inyong ika-

sulti, akong anak nga mga lala-
ki, kamo mosukol ba batok ka-
nila sa pakig-away?
45 Ug karon ako moingon

nganha kanimo, akong hinigug-
ma nga igsoong Moroni, nga
sukad wala pa ako makakita og
hilabihan nga akaisug, wala,
wala sa tanan nga mga Nephite.
46 Kay ingon nga ako sukad

mitawag kanila og akong mga
anak (kay silang tanan mga ba-
tan-on kaayo) gani sila miingon
ngari kanako: Amahan, tan-awa
ang atong Dios nag-uban kana-
to, ug siya dili makatugot nga
kita mapukan; busa mosulong
kita; kita dili mopatay sa atong
mga kaigsoonan kon sila dili
manghilabut; busa kita mangad-
to, basin unya sila makabuntog
sa kasundalohan ni Antipus.
47 Karon sila sukad wala pa

makig-away, apan sila wala ma-
hadlok sa kamatayon; ug sila la-
baw nga naghunahuna diha sa
akalingkawasan sa ilang mga
amahan kay sa ilang mga kina-
buhi; oo, sila gitudloan sa ilang
mga binahan, nga kon sila dili
magduha-duha, ang Dios mo-
luwas kanila.
48 Ug sila misaysay pagbalik

ngari kanako sa mga pulong
sa ilang mga inahan, nga nag-
ingon: Kami wala magduha-
duha nga ang among mga ina-
han nasayud niini.

49 Ug nahinabo nga ako miba-
lik uban sa akong duha ka libo
batok niini nga mga Lamanite
kinsa migukod kanamo. Ug ka-
ron tan-awa, ang mga kasun-
dalohan ni Antipus nakaapas
kanila, ug usa ka mangilngig
nga panag-away gisugdan.

50 Ang kasundalohan ni Anti-
pus ingon nga gikapoy, tungod
sa ilang layo nga pagmartsa sa
mubo kaayo nga panahon, hapit
na mahulog ngadto sa mga ka-
mot sa mga Lamanite; ug kon
wala pa ako mobalik uban sa
akong duha ka libo sila unta
makaangkon sa ilang katuyoan.

51 Kay si Antipus napukan pi-
naagi sa espada, ug daghan sa
iyang mga pangulo, tungod sa
ilang ka kapoy, diin naingon
tungod sa ka kusog sa ilang
pagmartsa—busa ang mga ta-
wo ni Antipus, ingon nga nali-
bug tungod sa pagkapukan sa
ilang mga pangulo, misugod sa
pagtugyan atubangan sa mga
Lamanite.

52 Ug nahinabo nga ang mga
Lamanite naisug, ug misugod sa
paggukod kanila; ug sa ingon
ang mga Lamanite migukod ka-
nila uban ang hilabihan nga ku-
sog sa diha nga si Helaman mi-
abut sa ilang pangulahian uban
sa iyang duha ka libo, ug misu-
god sa pagpatay kanila sa hila-
bihan, hangtud nga ang tibuok
nga kasundalohan sa mga La-
manite mihunong ug miatubang
ngadto kang Helaman.

53 Karon sa diha nga ang mga
katawhan ni Antipus nakakita

45a Alma 53:20–21.
47a Alma 53:16–18.

b Alma 57:21.
gk Inahan.
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nga ang mga Lamanite mitali-
kod gikan kanila, sila mitigum
sa ilang mga tawo ug misulong
pag-usab sa pangulahian sa mga
Lamanite.
54 Ug karon nahinabo nga ka-

mi, ang mga katawhan ni Ne-
phi, ang mga katawhan ni An-
tipus, ug ako uban sa akong
duha ka libo, miliyok sa mga
Lamanite, ug mipatay kanila;
oo, hangtud nga sila napugos
sa paghatag sa ilang mga hina-
giban sa gubat ug usab sa ilang
mga kaugalingon ingon nga
mga binilanggo sa gubat.
55 Ug karon nahinabo nga sa

diha nga sila mitugyan sa ilang
mga kaugalingon ngari kanamo,
tan-awa, ako miihap niadto nga
batan-on nga mga lalaki kinsa
nakig-away uban kanako, na-
hadlok nga basin unya og dag-
han kanila ang namatay.
56 Apan tan-awa, sa akong hi-

labihan nga hingpit nga kali-
pay, awalay bisan usa ka kalag
kanila nga napukan sa yuta; oo,
ug sila nakig-away ingon og
may kusog sa Dios; oo, wala pa
mabantog nga adunay mga ta-
wo nga nakig-away uban sa
ingon ka milagroso nga kusog;
ug uban sa ingon ka dako nga
gahum sila misulong diha sa
mga Lamanite, nga sila naka-
pahadlok kanila; ug tungod ni-
ini nga hinungdan ang mga La-
manite mitugyan sa ilang mga
kaugalingon ingon nga mga bi-
nilanggo sa gubat.

57 Ug ingon nga kami walay
luna alang sa among mga bini-

langgo, nga kami makabantay
kanila aron pagpanalipod kanila
gikan sa mga kasundalohan sa
mga Lamanite, busa kami mipa-
dala kanila ngadto sa yuta sa
Zarahemla, ug ang usa ka bahin
niadto nga mga tawo nga wala
mapatay ni Antipus, uban kani-
la; ug ang nahibilin ako midala
ug gitipon sila ngadto sa akong
batan-on nga mga aAmmonite,
ug mimartsa kami pagbalik
ngadto sa dakbayan sa Judea.

KAPITULO 57

Si Helaman misaysay pagbalik sa
pag-ilog sa Antiparah ug sa pag-
tugyan ug sa wala madugay sa
pagpanalipod sa Cumeni — Ang
iyang batan-on nga mga Ammonite
nakig-away nga maisugon; ang ta-
nan samaran, apan walay namatay
—Si Gid mitaho sa pagpatay ug
pag-ikyas sa mga binilanggo nga
Lamanite. Mga 63 b.c.

Ug karon nahinabo nga ako na-
kadawat og usa ka epistola gi-
kan kang Ammoron, ang hari,
nagpahayag nga kon ako mo-
tugyan niadto nga mga bini-
langgo sa gubat kinsa among
nabihag siya motugyan sa dak-
bayan sa Antiparah ngari ka-
namo.

2 Apan ako mipadala og usa ka
epistola ngadto sa hari, nga ka-
mi nakasiguro nga ang among
mga kasundalohan igo na nga
moilog sa dakbayan sa Antipa-
rah pinaagi sa among kusog; ug
pinaagi sa pagtugyan sa mga bi-

56a Alma 57:25; 58:39. 57a Alma 27:26; 53:10–11, 16.
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nilanggo alang niana nga dak-
bayan kami nagtuo sa among
mga kaugalingon nga dili maa-
lamon, ug nga kami motugyan
lamang sa among mga binilang-
go sa pagbinayloay.
3 Ug si Ammoron midumili

sa akong epistola, kay siya dili
makigbinayloay og mga bini-
langgo; busa kami misugod sa
paghimo og mga pagpangan-
dam aron sa pagsulong batok sa
dakbayan sa Antiparah.
4 Apan ang mga katawhan sa

Antiparah mibiya sa dakbayan,
ug milayas ngadto sa ilang uban
nga mga dakbayan, diin sila na-
nag-iya, aron paglig-on kanila;
ug sa ingon ang dakbayan sa
Antiparah nahulog sa among
mga kamot.
5 Ug sa ingon natapos ang ika-

kawhaan ug walo nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom.
6 Ug nahinabo nga sa pag-

sugod sa ikakawhaan ug si-
yam nga tuig, kami nakadawat
og sangkap sa mga tagana, ug
usab dugang sa among kasun-
dalohan, gikan sa yuta sa Zara-
hemla, ug gikan sa mga yuta
nga naglibut, sa gidaghanon
nga unom ka libo ka mga tawo,
gawas sa kan-uman ka aanak
nga mga lalaki nga mga Am-
monite kinsa miabut aron sa
pagpakig-uban sa ilang mga
kaigsoonan, ang akong gamay
nga pundok nga duha ka libo.
Ug karon tan-awa, kami mga
lig-on kaayo, oo, ug kami usab
adunay daghan nga mga tagana
nga gidala ngari kanamo.

7 Ug nahinabo nga kini mao
ang among tinguha nga mo-
pasiugda og away sa kasunda-
lohan diin gibutang aron sa
pagpanalipod sa dakbayan sa
Cumeni.

8 Ug karon tan-awa, ako mopa-
kita nganha kaninyo nga kami
sa wala madugay nakatuman
sa among tinguha; oo, uban sa
among lig-on nga kasundalohan,
o uban sa usa ka bahin sa among
lig-on nga kasundalohan kami
miliyok, pagkagabii, sa dakba-
yan sa Cumeni, sa hapit na sila
makadawat og usa ka sangkap
sa mga tagana.

9 Ug nahinabo nga kami nag-
kampo libut sa dakbayan sulod
sa daghan nga mga gabii; apan
kami natulog diha sa among
mga espada, ug nagbutang og
mga magbalantay, nga ang mga
Lamanite dili makasulong ngari
kanamo sa gabii ug mopatay ka-
namo, diin sila misulay sa dag-
han nga mga panahon; apan
ingon ka daghan sa mga pana-
hon nga sila misulay niini ang
ilang dugo miagas.

10 Ug sa wala madugay ang
ilang mga tagana miabut, ug sila
mosulod na unta sa dakbayan
sa pagkagabii. Ug kami, kay sa
mga Lamanite, mga Nephite;
busa, kami mibihag kanila ug
sa ilang mga tagana.

11 Ug bisan pa ang mga La-
manite naputlan sa ilang mga
hinabang sunod niini nga paa-
gi, sila gihapon hugot ang ti-
nguha sa pagpanalipod sa dak-
bayan; busa kini nahimo nga
kinahanglan nga kami modala

57 6a Alma 53:16–18.
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niadto nga mga tagana ug ipa-
dala sila ngadto sa Judea, ug ang
among mga binilanggo ngadto
sa yuta sa Zarahemla.
12 Ug nahinabo nga dili dag-

han nga mga adlaw ang milabay
nga ang mga Lamanite nagsu-
god nga mawad-an sa tanan nga
paglaum sa panabang; busa sila
mitugyan sa dakbayan ngari sa
among mga kamot; ug sa ingon
kami nakatuman sa among mga
laraw sa pagpanag-iya sa dak-
bayan sa Cumeni.
13 Apan nahinabo nga ang

among mga binilanggo hilabi-
han ka daghan nga, bisan sa ka
dako sa among gidaghanon, ka-
mi napugos sa paggamit sa ta-
nan namo nga mga kasundalo-
han sa pagbantay kanila, o pag-
patay kanila.
14 Kay tan-awa, sila moikyas

sa dinaghan, ug makig-away
ginamit ang mga bato, ug mga
bunal, o bisan unsa nga butang
nga ilang makuptan sa ilang
mga kamot, hangtud nga kami
nakapatay og mga duha ka libo
kanila human sila moampo sa
ilang mga kaugalingon nga mga
binilanggo sa gubat.
15 Busa kini nahimo nga kina-

hanglan alang kanamo, nga ka-
mi motapos sa ilang mga kina-
buhi, o mobantay kanila, dala
ang espada, molugsong ngadto
sa yuta sa Zarahemla; ug usab
ang among mga tagana dili na
igo alang sa among kaugali-
ngon nga mga katawhan, bisan
niana diin kami nakakuha gikan
sa mga Lamanite.
16 Ug karon, niadto nga mali-

sud nga pagkabutang, kini na-
himo nga usa ka makuyaw nga
butang ang pagpiho mahitu-
ngod niini nga mga binilanggo
sa gubat; bisan pa niana, kami
nakahukom sa pagpadala kanila
ngadto sa yuta sa Zarahemla;
busa kami mipili og usa ka ba-
hin sa among mga tawo, ug mi-
tugyan kanila sa katungdanan
ibabaw sa mga binilanggo sa
paglugsong ngadto sa yuta sa
Zarahemla.

17 Apan nahinabo nga sa pag-
kaugma sila mibalik. Ug karon
tan-awa, kami wala manguta-
na kanila mahitungod sa mga
binilanggo; kay tan-awa, ang
mga Lamanite misulong na ka-
namo, ug sila mibalik sa tukma
nga panahon sa pagluwas kana-
mo nga dili mahulog ngadto sa
ilang mga kamot. Kay tan-awa,
si Ammoron mipadala alang sa
ilang pagtabang og mga bag-o
nga sangkap sa mga tagana ug
usab daghan nga mga kasun-
dalohan.

18 Ug nahinabo nga kadto nga
mga tawo kinsa kami mipadala
uban sa mga binilanggo miabut
sa tukma nga panahon aron
pagpugong kanila, kay sila ha-
pit na makabuntog kanamo.

19 Apan tan-awa, ang akong
gamay nga pundok nga duha ka
libo ug kan-uman nakig-away
sa hilabihan nga panglimbasug;
oo, sila lig-on sa atubangan sa
mga Lamanite, ug mipaham-
tang og kamatayon ngadto sa
tanan kinsa misukol kanila.

20 Ug samtang ang nahibilin
sa among kasundalohan hapit
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na mosibug gikan sa mga Lama-
nite, tan-awa, kadtong duha ka
libo ug kan-uman mga lig-on ug
walay kahadlok.
21 Oo, ug sila mituman ug na-

ninguha sa pagbuhat sa matag
pulong sa sugo nga walay pag-
kasayop niini; oo, ug gani suma-
la sa ilang hugot nga pagtuo ki-
ni nahimo ngadto kanila; ug ako
nahinumdom sa mga pulong di-
in sila misulti ngari kanako nga
ang ilang mga ainahan mitudlo
kanila.
22 Ug karon tan-awa, kini tu-

ngod niining akong anak nga
mga lalaki, ug niadto nga mga
lalaki kinsa napili sa pag-uban
sa mga binilanggo, kang kinsa
kami nakautang niining dako
nga kadaugan; kay kini mao sila
kinsa mibuntog sa mga Lama-
nite; busa sila giabug og balik
ngadto sa dakbayan sa Manti.
23 Ug kami mihupot sa among

dakbayan nga Cumeni, ug wala
ang tanan malaglag sa espada;
bisan pa niana, kami nag-antus
sa dako nga kapildihan.
24 Ug nahinabo nga human

molayas ang mga Lamanite,
ako diha-diha dayon mihatag og
mga pagmando nga ang akong
mga tawo kinsa nasamdan kina-
hanglan kuhaon gikan sa mga
patay, ug misugo nga ang ilang
mga samad tambalan.
25 Ug nahinabo nga dihay du-

ha ka gatus, gikan sa akong du-
ha ka libo ug kan-uman, kinsa
nakuyapan tungod sa ka kulang
sa dugo; bisan pa niana, sumala

sa kaayo sa Dios, ug sa among
dako nga kahibulong, ug usab
sa hingpit nga kalipay sa among
tibuok nga kasundalohan, awa-
lay usa ka kalag kanila kinsa
namatay; oo, ug ni usa ka kalag
taliwala kanila kinsa wala ma-
kadawat og daghan nga mga
samad.

26 Ug karon, ang ilang pana-
lipod kahibulongan kaayo sa
among tibuok kasundalohan,
oo, nga sila kinahanglan paga-
luwason samtang dihay kalibo-
an sa among mga kaigsoonan
kinsa nangamatay. Ug kami sa
makiangayon nga paagi mopa-
angkon niini ngadto sa milagro-
so nga agahum sa Dios, tungod
sa ilang hilabihan ka bhugot
nga pagtuo diha niana diin sila
gitudloan sa pagtuo—nga adu-
nay makiangayon nga Dios, ug
si kinsa ang dili magduha-duha,
nga sila mapanalipdan pinaagi
sa iyang kahibulongan nga ga-
hum.

27 Karon kini mao ang hugot
nga pagtuo niini kinsa ako naka-
pamulong; sila mga batan-on,
ug ang ilang mga hunahuna
mga lig-on, ug sila mibutang sa
ilang pagsalig diha sa Dios sa
kanunay.

28 Ug karon nahinabo nga hu-
man kami sa ingon makaamu-
ma sa among mga samaran nga
mga tawo, ug makalubong sa
among mga patay ug usab sa
mga patay sa mga Lamanite,
kinsa daghan, tan-awa, kami na-
ngutana ni Gid mahitungod sa

21a Alma 56:47–48.
25a Alma 56:56.

26a gk Gahum.
b gk Hugot nga

Pagtuo.
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mga binilanggo kinsa sila misu-
god sa pagpalugsong ngadto sa
yuta sa Zarahemla.
29 Karon si Gid mao ang labaw

nga kapitan ibabaw sa pundok
kinsa natudlo sa pagbantay ka-
nila sa paglugsong ngadto sa
yuta.
30 Ug karon, kini mao ang

mga pulong diin si Gid misulti
ngari kanako: Tan-awa, kami
misugod sa paglugsong ngad-
to sa yuta sa Zarahemla uban
sa among mga binilanggo. Ug
nahinabo nga kami nakasugat
sa mga espiya sa among mga
kasundalohan, kinsa gipadala
aron sa pagpaniid sa kampo sa
mga Lamanite.
31 Ug sila misinggit ngari

kanamo nag-ingon—Tan-awa,
ang mga kasundalohan sa mga
Lamanite nagmartsa paingon sa
dakbayan sa Cumeni; ug tan-
awa, sila mosulong diha kanila,
oo, ug molaglag sa atong mga
katawhan.
3 2 U g n a h i n a b o n g a a n g

among mga binilanggo nakadu-
ngog sa ilang mga singgit, nga
nakahimo kanila nga madasig;
ug sila mialsa batok kanamo.
33 Ug nahinabo nga tungod sa

ilang pag-alsa kami mihimo nga
ang among mga espada motig-
bas kanila. Ug nahinabo nga sila
sa usa ka pundok misangka sa
among mga espada, diin diha,
ang ubay-ubay nga gidaghanon
kanila namatay; ug ang nahibi-
lin kanila miikyas ug milayas gi-
kan kanamo.
34 Ug tan-awa, sa diha nga sila

nakalayas ug kami dili makaa-

pas kanila, kami mimartsa pai-
ngon sa dakbayan sa Cumeni;
ug tan-awa, kami miabut sa tuk-
ma nga panahon nga kami ma-
katabang sa among mga kaig-
soonan sa pagpanalipod sa dak-
bayan.

35 Ug tan-awa, kami pag-usab
naluwas gikan sa mga kamot sa
among mga kaaway. Ug bula-
han ang ngalan sa among Dios;
kay tan-awa, kini siya mao ang
nagluwas kanamo; oo, nga na-
kahimo niining mahinungda-
non nga butang alang kanamo.

36 Karon nahinabo nga sa diha
nga ako, si Helaman, nakadu-
ngog niini nga mga pulong ni
Gid, ako napuno uban sa naghi-
ngapin nga hingpit nga kalipay
tungod sa pagkamaayo sa Dios
sa pagpanalipod kanamo, nga
kami untang tanan dili mama-
tay; oo, ug ako misalig nga ang
mga kalag kanila kinsa nanga-
matay amakasulod ngadto sa
kapahulayan sa ilang Dios.

KAPITULO 58

Si Helaman, Gid, ug si Teomner
nakailog sa dakbayan sa Manti pi-
naagi sa usa ka taktika—Ang mga
Lamanite misibug — Ang anak
nga mga lalaki sa mga katawhan
ni Ammon gipanalipdan samtang
sila nagbarug nga hugot sa pagpa-
nalipod sa ilang kalingkawasan ug
hugot nga pagtuo. Mga 63–62 b.c.

Ug tan-awa, karon nahinabo
nga ang among sunod nga tu-
mong mao ang pagpanag-iya sa
dakbayan sa Manti; apan tan-

36a Alma 12:34.
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awa, walay paagi nga kami ma-
kaabug kanila gikan sa dakba-
yan pinaagi sa among gamay
nga mga pundok. Kay tan-awa,
sila nahinumdom niana diin ka-
mi kaniadto nakabuhat; busa
kami dili amakalingla kanila gi-
kan sa ilang mga kota.
2 Ug sila labaw nga daghan

kay sa among kasundalohan
nga kami wala mangahas sa
pag-adto ug pagsulong kanila
sa ilang mga kota.
3 Oo, ug kini nahimo nga ki-

nahanglan kami gayud moga-
mit sa among mga tawo sa pag-
panalipod niadto nga mga ba-
hin sa yuta diin kami nakabalik
og panag-iya; busa kini nahimo
nga kinahanglan nga kami ga-
yud mohulat, aron kami unta
makadawat og dugang kalig-on
gikan sa yuta sa Zarahemla ug
usab usa ka bag-o nga sangkap
sa mga tagana.
4 Ug nahinabo nga ako sa

ingon mipadala og usa ka emba-
hada ngadto sa gobernador sa
among yuta, sa pagpasinati ka-
niya mahitungod sa mga kaliho-
kan sa among mga katawhan.
Ug nahinabo nga kami mihulat
aron sa pagdawat sa mga tagana
ug kalig-on gikan sa yuta sa
Zarahemla.
5 Apan tan-awa, kini nagpulos

og diyutay kanamo; kay ang
mga Lamanite nakadawat usab
og daghan nga kalig-on adlaw-
adlaw, ug usab daghan nga
mga tagana; ug sa ingon mao
ang among pagkabutang niini
nga panahon.

6 Ug ang mga Lamanite mias-
dang batok kanamo matag ka-
ron ug unya, nagkauyon pinaagi
sa taktika sa paglaglag kanamo;
bisan pa niana kami dili maka-
himo sa pakig-away kanila, tu-
ngod sa ilang mga dangpanan
ug sa ilang mga kota.

7 Ug nahinabo nga kami mihu-
lat niini nga malisud nga pag-
kabutang sulod sa daghan nga
mga bulan, gani hangtud kami
hapit na mamatay tungod sa pa-
nginahanglan sa pagkaon.

8 Apan nahinabo nga kami na-
kadawat og pagkaon, diin bi-
nantayan nga gidala ngari ka-
namo pinaagi sa duha ka libo
nga mga kasundalohan alang
sa among hinabang; ug kini
mao ra ang hinabang diin kami
nakadawat, sa pagpanalipod
sa among kaugalingon ug sa
among nasud nga dili mahulog
ngadto sa mga kamot sa among
mga kaaway, oo, aron sa pagpa-
kig-away sa usa ka kaaway diin
hilabihan ka daghan.

9 Ug karon ang hinungdan nii-
ning among mga kaulaw, o ang
hinungdan ngano nga sila wala
mopadala og dugang kalig-on
ngari kanamo, kami wala masa-
yud; busa kami nasubo ug usab
napuno sa kahadlok, basin pa
unya sa bisan unsa nga paagi
ang mga paghukom sa Dios mo-
dangat nganhi sa among yuta,
ngadto sa among pagkapukan
ug hingpit nga kalaglagan.

10 Busa kami mibu-bu sa
among mga kalag diha sa pag-
ampo ngadto sa Dios, nga siya

58 1a Alma 52:21; 56:30.
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molig-on kanamo ug moluwas
kanamo gikan sa mga kamot sa
among mga kaaway, oo, ug mo-
hatag usab kanamo ug kalig-on
nga kami makahupot sa among
mga dakbayan, ug sa among
mga yuta, ug sa among mga
kabtangan, alang sa pagtabang
sa among mga katawhan.
11 Oo, ug nahinabo nga ang

Ginoo nga among Dios miduaw
kanamo uban ang mga pasalig
nga siya moluwas kanamo; oo,
hangtud nga siya misulti og ka-
linaw sa among mga kalag, ug
mihatag ngari kanamo og hila-
bihan ka hugot nga pagtuo, ug
mihimo kanamo nga kami kina-
hanglan molaum sa among ka-
luwasan diha kaniya.
12 Ug kami nakabaton og kai-

sug uban sa among gamay nga
kasundalohan diin kami naka-
dawat, ug hugot ang tinguha
sa usa ka katuyoan sa pagbun-
tog sa among mga kaaway, ug
sa apagpanalipod sa among mga
yuta, ug sa among mga kabta-
ngan, ug sa among mga asawa,
ug sa among mga anak, ug ang
kalihokan sa among bkalingka-
wasan.
13 Ug sa ingon kami misulong

uban sa tanan namo nga kusog
batok sa mga Lamanite, kinsa
tua sa dakbayan sa Manti; ug
kami mitukod sa among mga
tolda sa may daplin sa kaminga-
wan, diin duol sa dakbayan.
14 Ug nahinabo nga sa pagka-

ugma, sa diha nga ang mga La-
manite nakakita nga kami anaa
sa mga utlanan sa kamingawan

diin duol sa dakbayan, nga sila
mipadala sa ilang mga espiya
libut kanamo nga sila makakita
sa gidaghanon ug sa kalig-on
sa among kasundalohan.

15 Ug nahinabo nga sa diha
nga sila nakakita nga kami dili
lig-on, sumala sa among gidag-
hanon, ug nahadlok nga kami
moputol gikan kanila sa ilang
hinabang gawas kon sila gayud
mogula aron makig-away batok
kanamo ug mopatay kanamo,
ug usab nagtuo nga masayon
ang paglaglag kanamo uban sa
ilang daghan kaayo nga mga
panon, busa sila misugod sa
paghimo og mga pagpangan-
dam aron sa pagpakig-away
batok kanamo.

16 Ug sa diha nga kami nakaki-
ta nga sila naghimo og mga pag-
pangandam sa pagpakig-away
batok kanamo, tan-awa, ako mi-
sugo nga si Gid, uban sa gamay
nga pundok sa mga tawo, kina-
hanglan motago sa iyang kauga-
lingon didto sa kamingawan, ug
usab nga si Teomner ug usa ka
gamay nga pundok sa mga tawo
kinahanglan motago sa ilang
mga kaugalingon usab didto sa
kamingawan.

17 Karon si Gid ug ang iyang
mga tawo diha sa tuo ug ang
uban diha sa wala; ug sa diha
nga sila nakatago na sa ilang
mga kaugalingon, tan-awa, ako
mipabilin, uban sa nahibilin sa
akong kasundalohan, diha nia-
na nga mao gihapon nga dapit
diin kami sa una mitukod sa
among mga tolda batok sa pa-

12a Alma 46:12–13; Morm. 2:23. b gk Kalingkawasan.
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nahon nga ang mga Lamanite
kinahanglan mosulong aron sa
pakig-away.
18 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite migula uban sa ilang
daghan kaayo nga kasundalo-
han batok kanamo. Ug sa diha
nga sila miabut ug sa hapit na
mosulong ngari kanamo uban
ang espada, ako misugo nga ang
akong mga tawo, kadto kinsa
uban kanako, kinahanglan mo-
sibug ngadto sa kamingawan.
19 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite misunod kanamo
uban sa hilabihan nga ka kusog,
kay sila hilabihan ka matingu-
haon nga makaapas kanamo
aron sila makapatay kanamo;
busa sila misunod kanamo
ngadto sa kamingawan; ug ka-
mi milabay diha sa taliwala ni
Gid ug ni Teomner, nga sa
ingon sila wala makita sa mga
Lamanite.
20 Ug nahinabo nga sa diha

nga ang mga Lamanite nakala-
bay na, o ang kasundalohan na-
kalabay na, si Gid ug si Teomner
mitindog gikan sa ilang gitago-
an nga mga dapit, ug mipugong
sa mga espiya sa mga Lamanite
nga sila kinahanglan dili moba-
lik ngadto sa dakbayan.
21 Ug nahinabo nga sa diha

nga sila nakapugong kanila, sila
midagan paingon sa dakbayan
ug misulong sa mga magbalan-
tay kinsa gibilin sa pagbantay
sa dakbayan, nga sa ingon sila
milaglag kanila ug mipanag-iya
sa dakbayan.
22 Karon kini nahinabo tungod

kay ang mga Lamanite mitugot

sa ilang tibuok nga kasundalo-
han, gawas sa pipila ka mga
magbalantay lamang, nga ma-
dala ngadto sa layo sa kami-
ngawan.

23 Ug nahinabo nga si Gid ug
si Teomner pinaagi niini nga pa-
maagi nakapanag-iya sa ilang
mga kota. Ug nahinabo nga ka-
mi mipaingon, human maka-
panaw makadaghan diha sa
kamingawan ngadto sa yuta sa
Zarahemla.

24 Ug sa diha nga ang mga La-
manite nakakita nga sila nag-
martsa paingon sa yuta sa Za-
rahemla, sila hilabihan kahad-
lok, basin pa unya og adunay
laraw nga giandam sa pagdala
kanila ngadto sa kalaglagan;
busa sila misugod sa pagsibug
ngadto sa kamingawan pag-
usab, oo, gani balik sa mao gi-
hapon nga agianan diin sila na-
gagikan.

25 Ug tan-awa, kini gabii ug
sila mitukod sa ilang mga tolda,
kay ang labaw nga mga kapitan
sa mga Lamanite nagtuo nga
ang mga Nephite gikapoy tu-
ngod sa ilang pagmartsa; ug
nagtuo nga sila nakaabug sa ti-
buok nila nga kasundalohan bu-
sa sila wala maghunahuna ma-
hitungod sa dakbayan sa Manti.

26 Karon nahinabo nga sa di-
ha nga gabii na, ako misugo
nga ang akong mga tawo dili
matulog, apan nga sila momar-
tsa sa unahan pinaagi sa lain
nga agianan paingon sa yuta sa
Manti.

27 Ug tungod niining among
pagmartsa sa panahon sa gabii,
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tan-awa, sa pagkaugma kami
milapas sa mga Lamanite, nga
sa ingon kami miabut pag-una
kanila sa dakbayan sa Manti.
28 Ug sa ingon nahinabo, nga

pinaagi niini nga taktika kami
nakapanag-iya sa dakbayan sa
Manti nga walay dugo nga mi-
agas.
29 Ug nahinabo nga sa diha

nga ang mga kasundalohan sa
mga Lamanite miabut duol sa
dakbayan, ug nakakita nga kami
andam sa pakig-away kanila,
sila nahibulong sa hilabihan ug
giabut og dako nga kahadlok,
nga sa ingon sila milayas ngad-
to sa kamingawan.
30 Oo, ug nahinabo nga ang

mga kasundalohan sa mga La-
manite milayas gikan sa tanan
niini nga dapit sa yuta. Apan
tan-awa, sila midala uban kani-
la sa daghan nga mga babaye
ug mga bata gikan sa yuta.
31 Ug akadto nga mga dakba-

yan diin nakuha sa mga Lama-
nite, tanan kanila niini nga pa-
nahon ania sa among kamando-
an; ug ang among mga amahan
ug ang among mga babaye ug
ang among mga anak namauli
sa ilang mga panimalay, tanan
gawas niadto kinsa nakuha nga
mga binilanggo ug gidala sa
mga Lamanite.
32 Apan tan-awa, ang among

mga kasundalohan gamay ra
nga makapanalipod sa daghan
kaayo nga mga dakbayan ug sa
dako kaayo nga ginsakupan nga
yuta.
33 Apan tan-awa, kami misalig

sa among Dios kinsa mihatag
kanamo og kadaugan ibabaw
niadto nga mga yuta, nga sa
ingon kami nakapanag-iya ni-
adto nga mga dakbayan ug kad-
to nga mga yuta, diin among ka-
ugalingon.

34 Karon kami wala masayud
sa hinungdan nga ang pang-
gamhanan wala mohatag kana-
mo og dugang kalig-on; ni kad-
to nga mga tawo kinsa miabut
ngari kanamo nasayud ngano
nga kami wala makadawat og
labaw pa nga kalig-on.

35 Tan-awa, kami wala masa-
yud gawas nga kamo wala mag-
malampuson, ug kamo midani
sa kasundalohan ngadto niana
nga dapit sa yuta; kon mao, ka-
mi dili magtinguha sa pagba-
gulbol.

36 Ug kon kini dili mao, tan-
awa, kami nahadlok nga adu-
nay pipila ka mga apanagbangi
sa panggamhanan, nga sila dili
na magpadala og dugang nga
mga tawo aron sa pagbulig
kanamo; kay kami nasayud
nga sila labaw ka daghan kay
sa niana diin sila mipadala.

37 Apan, tan-awa, kini dili ig-
sapayan—kami misalig sa Dios
nga amoluwas kanamo, bisan pa
sa kahuyang sa among mga ka-
sundalohan, oo, ug moluwas ka-
namo gikan sa mga kamot sa
among mga kaaway.

38 Tan-awa, kini mao ang ika-
kawhaan ug siyam nga tuig, di-
ha sa kaulahian nga bahin, ug
kami nakapanag-iya sa among
mga yuta; ug ang mga Lama-

31a Alma 56:14. 36a Alma 61:1–5. 37a 2 Hari 17:38–39.
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nite milayas ngadto sa yuta sa
Nephi.
39 Ug kadto nga anak nga mga

lalaki sa mga katawhan ni Am-
mon, kang kinsa ako naghisgot
sa dako nga pagdayeg, ania
uban kanako sa dakbayan sa
Manti; ug ang Ginoo mibulig
kanila, oo, ug mipanalipod kani-
la gikan sa pagkapukan pinaagi
sa espada, nga sa ingon bisan
ausa ka kalag wala mamatay.
40 Apan tan-awa, sila naka-

dawat og daghan nga mga
samad; bisan pa niana sila ma-
kanunayon diha niana nga aka-
lingkawasan diin ang Dios mi-
himo kanila nga gawasnon;
ug sila higpit sa paghinumdom
sa Ginoo nga ilang Dios adlaw-
adlaw; oo, sila naninguha sa
paghupot sa iyang mga bala-
od, ug sa iyang mga paghu-
kom, ug sa iyang mga sugo sa
kanunay; ug ang ilang hugot
nga pagtuo lig-on diha sa mga
panagna mahitungod niana di-
in moabut.
41 Ug karon, akong hinigugma

nga igsoon, Moroni, hinaut pa
unta nga ang Ginoo nga atong
Dios, kinsa mitubos kanato ug
mihimo kanato nga gawasnon,
mobantay kanimo sa kanunay
diha sa iyang atubangan; oo,
ug hinaut pa unta nga siya mo-
bulig niini nga mga katawhan,
gani nga kamo unta makaang-
kon og kalampusan sa pagpa-
nag-iya sa tanan niana nga ang
mga Lamanite mikuha gikan
kanato, diin alang sa atong ka-
buhian. Ug karon, tan-awa, ako

motapos sa akong epistola. Ako
mao si Helaman, ang anak nga
lalaki ni Alma.

KAPITULO 59

Si Moroni mihangyo kang Pahoran
sa paglig-on sa mga kasundalohan
ni Helaman—Mga Lamanite mii-
log sa dakbayan sa Nephihah—Si
Moroni nasuko sa panggamhanan.
Mga 62 b.c.

Karon nahinabo sa ikakatloan
nga tuig sa pagmando sa mga
maghuhukom ibabaw sa mga
katawhan ni Nephi, human si
Moroni makadawat ug maka-
basa sa kang Helaman nga
aepistola, siya hilabihan sa
pagmaya tungod sa kaayohan,
oo, sa dako nga kalampusan
diin si Helaman nakaangkon, sa
pagpanag-iya niadto nga mga
yuta nga nawala.

2 Oo, ug siya mipahibalo niini
ngadto sa tanan niya nga mga
katawhan, sa tibuok yuta nga
naglibut niana nga dapit diin si-
ya anaa, nga sila unta magma-
ya usab.

3 Ug nahinabo nga siya diha-
diha mipadala og ausa ka episto-
la ni bPahoran, nagtinguha nga
siya motigum og mga tawo aron
paglig-on ni Helaman, o sa mga
kasundalohan ni Helaman, nga
sa ingon siya unta uban sa ka-
hamugaway makapanalipod ni-
ana nga bahin sa yuta diin siya
sa hilabihan nga pagkamilagro-
so nga paagi milampos diha sa
pag-angkon pag-usab.

39a Alma 56:56.
40a gk Kalingkawasan.

59 1a Alma 56:1.
3a Alma 60:1–3.

b Alma 50:40.
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4 Ug nahinabo nga sa diha nga
si Moroni mipadala niini nga
epistola ngadto sa yuta sa Zara-
hemla, siya misugod na usab sa
paghan-ay og usa ka laraw nga
siya makapanag-iya sa nahibilin
nga mga gipanag-iya nga yuta
ug mga dakbayan diin ang mga
Lamanite miilog gikan kanila.
5 Ug nahinabo nga samtang si

Moroni sa ingon mihimo og
mga pagpangandam aron pag-
sulong batok sa mga Lamanite
sa pakig-away, tan-awa, ang
mga katawhan ni Nephihah,
kinsa nagkatigum gikan sa dak-
bayan sa Moroni ug sa dakba-
yan sa Lehi ug sa dakbayan sa
Morianton, gisulong sa mga La-
manite.
6 Oo, bisan kadto nga napugos

sa paglayas gikan sa yuta sa
Manti, ug gikan sa yuta nga
naglibut, miabut ug nakig-uban
sa mga Lamanite niini nga bahin
sa yuta.
7 Ug kay ingon nga daghan

kaayo, oo, ug midawat og kalig-
on adlaw-adlaw, pinaagi sa ka-
mandoan ni Ammoron sila mi-
sulong batok sa mga katawhan
ni Nephihah, ug sila misugod sa
pagpatay kanila uban ang hilabi-
han ka dako nga pagpamatay.
8 Ug ang ilang mga kasundalo-

han daghan kaayo nga ang nahi-
bilin sa mga katawhan ni Nephi-
hah napugos sa paglayas gikan
kanila; ug sila miabut gani ug
nakig-uban sa kasundalohan ni
Moroni.
9 Ug karon ingon sa gituohan

ni Moroni nga kinahanglan
adunay mga tawo nga ipadala

ngadto sa dakbayan sa Nephi-
hah, aron sa pagtabang sa mga
katawhan sa pagpanalipod ni-
ana nga dakbayan, ug nasayud
nga labaw pa ka sayon ang
pagpanalipod sa dakbayan gi-
kan sa pagkahulog ngadto sa
mga kamot sa mga Lamanite
kay sa pagkuha pag-usab niini
gikan kanila, siya mituo nga sila
makapanalipod sa kasayon nia-
na nga dakbayan.

10 Busa siya mihupot sa tanan
niya nga mga kasundalohan
aron sa pagpanalipod niadto
nga mga dapit diin siya naka-
bawi pag-usab.

11 Ug karon, sa diha nga si
Moroni nakakita nga ang dak-
bayan sa Nephihah napildi si-
ya masulub-on kaayo, ug misu-
god sa pagduha-duha, tungod
sa pagkadautan sa mga kataw-
han, kon sila dili ba mahulog
ngadto sa mga kamot sa ilang
mga kaigsoonan.

12 Karon kini mao ang nahita-
bo sa tanan niya nga labaw nga
mga kapitan. Sila nagduha-duha
ug nahibulong usab tungod sa
pagkadautan sa mga katawhan,
ug kini tungod sa kalampusan
sa mga Lamanite ibabaw kanila.

13 Ug nahinabo nga si Moro-
ni nasuko sa panggamhanan,
tungod sa ilang awalay pagta-
gad mahitungod sa kagawasan
sa ilang nasud.

KAPITULO 60

Si Moroni nagmulo ngadto kang
Pahoran sa walay pagtagad sa

13a Alma 58:34; 61:2–3.
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panggamhanan sa mga kasunda-
lohan—Ang Ginoo mitugot nga
ang mga matarung mamatay —
Mga Nephite kinahanglan moga-
mit sa tanan nila nga gahum ug
pamaagi sa pagluwas sa ilang mga
kaugalingon gikan sa ilang mga
kaaway — Si Moroni mihulga sa
pagpakig-away batok sa panggam-
hanan gawas kon ang hinabang
ihatag ngadto sa iyang mga ka-
sundalohan. Mga 62 b.c.

Ug nahinabo nga siya misulat
pag-usab ngadto sa gobernador
sa yuta, kinsa mao si Pahoran,
ug kini mao ang mga pulong
diin siya misulat, nag-ingon:
Tan-awa, ako mopatunong nii-
ning akong epistola ngadto
kang Pahoran, sa dakbayan sa
Zarahemla, kinsa mao ang ala-
baw nga maghuhukom ug ang
gobernador sa tibuok yuta, ug
usab ngadto sa tanan kinsa na-
pili pinaagi niini nga mga ka-
tawhan aron sa pagdumala ug
pagdala sa mga kalihokan niini
nga gubat.
2 Kay tan-awa, ako ingon og

adunay ikasulti ngadto kanila
pinaagi sa panghimaraut; kay
tan-awa, kamo sa inyong mga
kaugalingon nasayud nga ka-
mo napili aron sa pagtigum og
mga tawo, ug mosangkap kani-
la uban sa mga espada, uban sa
mga sundang ug tanan nga ma-
tang sa mga hinagiban sa gubat
sa matag matang, ug makiggu-
bat batok sa mga Lamanite, sa
bisan diin nga mga bahin nga
sila mosulong sa atong yuta.

3 Ug karon tan-awa, ako moi-
ngon nganha kaninyo nga ang
akong kaugalingon, ug usab ang
akong mga tawo, ug usab si
Helaman ug ang iyang mga ta-
wo, nag-antus sa hilabihan ka
dako nga mga pag-antus; oo, ga-
ni sa kagutom, kauhaw, ug ka-
kapoy, ug sa tanan nga matang
sa mga kasakit sa bisan unsa
nga matang.

4 Apan tan-awa, kon kini mao
lamang ang tanan nga kami
nag-antus kami dili unta mag-
bagulbol ni magmulo.

5 Apan tan-awa, daghan kaayo
ang pagpamatay taliwala sa
atong mga katawhan; oo, liboan
ang napukan pinaagi sa espada,
samtang kini dili unta mao ang
mahitabo kon ikaw mihatag pa
ngadto sa among mga kasunda-
lohan og igo nga kalig-on ug pa-
nabang alang kanila. Oo, dako
kaayo ang inyong walay pagta-
gad ngari kanamo.

6 Ug karon tan-awa, kami buot
masayud sa hinungdan niining
dako nga walay pagtagad; oo,
kami nagtinguha nga masayud
sa hinungdan sa inyong pagka-
walay paghunahuna.

7 Kamo ba makahunahuna sa
paglingkod sa inyong mga tro-
no diha sa kahimtang sa walay
pagtagad sa uban, samtang ang
inyong mga kaaway nagpakay-
lap sa buhat sa kamatayon libut
kaninyo? Oo, samtang sila nag-
buno sa mga kaliboan sa inyong
mga kaigsoonan—

8 Oo, bisan sila kinsa nagha-
ngad nganha kaninyo alang sa

60 1a Alma 50:39–40.
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pagpanalipod, oo, mibutang ka-
ninyo sa usa ka kahimtang nga
kamo unta makatabang kanila,
oo, kamo unta makapadala og
mga kasundalohan ngadto ka-
nila, nga makapalig-on kanila,
ug makaluwas og mga kalibo-
an kanila gikan sa pagkapukan
pinaagi sa mga espada.
9 Apan tan-awa, kini dili mao

ang tanan—kamo mipugong sa
inyong mga tagana gikan kani-
la, nga sa ingon daghan ang na-
kig-away ug nakabsan og dugo
ang ilang mga kinabuhi tungod
sa ilang dako nga mga tinguha
diin sila aduna alang sa kaayo-
han niini nga mga katawhan;
oo, ug kini sila mibuhat sa diha
nga sila hapit na amamatay sa
kagutom, tungod sa inyong hi-
labihan ka dako nga walay pag-
tagad ngadto kanila.
10 Ug karon, akong hinigugma

nga mga kaigsoonan—kay ka-
mo angay nga higugmaon; oo,
ug kamo angay unta nga mo-
kutaw sa inyong kaugalingon
sa kakugi alang sa kaayohan
ug kagawasan niini nga mga
katawhan; apan tan-awa, kamo
wala magtagad kanila nga sa
ingon ang dugo sa mga kalibo-
an modangat sa inyong mga
ulo alang sa pagpanimalos; oo,
kay nasayran ngadto sa Dios
ang tanan nila nga mga panga-
muyo, ug ang tanan nila nga
mga pag-antus—
11 Tan-awa, kamo nagtuo ba

nga kamo makalingkod sa in-
yong mga trono, ug tungod sa

hilabihan ka maayo sa Dios ka-
mo walay pagabuhaton ug si-
ya moluwas kaninyo? Tan-awa,
kon kini mao ang inyong pag-
tuo kamo nagtuo sa kawang.

12 Kamo anagtuo ba nga, tu-
ngod kay daghan kaayo sa in-
yong mga kaigsoonan namatay
kini tungod sa ilang pagkadau-
tan? Ako moingon nganha ka-
ninyo, kon kini mao ang inyong
pagtuo kamo nagtuo sa kawang;
kay ako moingon nganha ka-
ninyo, adunay daghan nga na-
pukan pinaagi sa espada; ug
tan-awa kini ngadto sa inyong
panghimaraut;

13 Kay ang Ginoo mitugot sa
mga amatarung nga mapatay
nga ang iyang kaangayan ug
paghukom modangat sa mga
dautan; busa kamo dili magtuo
nga ang mga matarung gisalik-
way tungod kay sila gipatay;
apan tan-awa, sila mosulod
ngadto sa kapahulayan sa Gi-
noo nga ilang Dios.

14 Ug karon tan-awa, ako mo-
ingon nganha kaninyo, ako na-
hadlok sa hilabihan nga ang
mga paghukom sa Dios moda-
ngat diha niini nga mga kataw-
han, tungod sa ilang hilabihan
nga katapulan, oo, bisan ang ka-
tapulan sa atong panggamha-
nan, ug ang ilang dako nga wa-
lay pagtagad ngadto sa ilang
mga kaigsoonan, oo, ngadto ni-
adto kinsa gipamatay.

15 Kay kon dili pa tungod sa
apagkadautan diin unang nag-
sugod diha sa atong pangulo,

9a Alma 58:7.
12a Luc. 13:1–5.

13a Alma 14:10–11;
D&P 42:46–47.

15a Alma 51:9, 13.
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kita unta makasanta sa atong
mga kaaway nga sila dili maka-
angkon og gahum ibabaw ka-
nato.
16 Oo, kon dili pa unta sa agu-

bat nga misulbong taliwala sa
atong mga kaugalingon; oo, kon
dili pa unta tungod niini nga
mga tawo nga bmakihari, kinsa
nakahimo og daghan nga pag-
paagas sa dugo taliwala sa
atong mga kaugalingon; oo, sa
panahon nga kita nagkabingkil
sa atong mga kaugalingon, kon
kita nagkahiusa unta sa atong
kusog ingon nga kita hangtud
dinhi mibuhat; oo, kon dili pa
unta sa tinguha sa gahum ug
katungod diin kadto nga mga
tawo nga makihari aduna iba-
baw kanato; kon sila matinud-
anon unta sa katuyoan sa atong
kagawasan, ug nakighiusa uban
kanato, ug misulong batok sa
atong mga kaaway, kay sa mo-
gamit sa ilang mga espada batok
kanato, diin mao ang hinung-
dan sa daghan nga pagpaagas
sa dugo taliwala sa atong mga
kaugalingon; oo, kon kita misu-
long batok kanila diha sa kusog
sa Ginoo, kita unta makapatibu-
laag sa atong mga kaaway, kay
kini unta mahimo, sumala sa ka-
tumanan sa iyang pulong.
17 Apan tan-awa, karon ang

mga Lamanite mosulong nganhi
kanato, manag-iya sa atong mga
yuta, ug sila mibuno sa atong
mga katawhan uban sa espada,
oo, ang atong mga babaye ug
ang atong mga anak, ug usab
midagit kanila nga mga bihag,

naghimo kanila sa pagpaantus
sa tanan nga matang sa mga ka-
sakit, ug kini tungod sa hilabi-
han nga pagkadautan niadto
kinsa mga nagtinguha sa gahum
ug katungod, oo, bisan kadto
nga mga tawo nga makihari.

18 Apan ngano nga ako mag-
sulti og daghan mahitungod nii-
ni nga mga butang? Kay kami
wala masayud apan nga kamo
sa inyong mga kaugalingon
nagtinguha og katungod. Wala
kami masayud apan nga kamo
mga maluibon sa inyong nasud.

19 O mao ba nga kamo wala
magtagad kanamo tungod kay
kamo anaa sa kinapusoran sa
atong nasud ug kamo gialiro-
ngan sa mga panalipod, nga ka-
mo wala mohimo sa pagpadala
og pagkaon ngari kanamo, ug
usab sa mga tawo aron sa pag-
lig-on sa atong mga kasundalo-
han?

20 Nakalimot ba kamo sa mga
sugo sa Ginoo nga inyong Dios?
Oo, nakalimot ba kamo sa pag-
kabihag sa atong mga amahan?
Nakalimot ba kamo sa daghan
nga higayon nga kita naluwas
gikan sa mga kamot sa atong
mga kaaway?

21 O kamo nagtuo ba nga ang
Ginoo moluwas gihapon kana-
to, samtang kita maglingkod sa
atong mga trono ug dili mag-
pahimulos sa mga pamaagi di-
in ang Ginoo mihatag alang ka-
nato?

22 Oo, kamo maglingkod ba
sa katapul samtang kamo giliyo-
kan uban sa kaliboan niadto, oo,

16a Alma 51:16–19. b Alma 51:5, 8.
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ug napulo ka mga kaliboan, kin-
sa usab milingkod sa katapul,
samtang adunay mga kaliboan
nga naglibut sa mga utlanan sa
yuta kinsa nangapukan sa espa-
da, oo, samaran ug nawad-an
og dugo?
23 Nagtuo ba kamo nga ang

Dios motan-aw diha kaninyo
ingon og mga walay kasaypa-
nan samtang kamo naglingkod
nga wala maglihok ug nagtan-
aw niini nga mga butang? Tan-
awa ako moingon nganha ka-
ninyo, Dili. Karon ako manghi-
naut nga kamo kinahanglan
mohinumdom nga ang Dios
miingon nga ang asulod sa sud-
lanan mao ang limpyohan pag-
una, ug dayon ang gawas sa
sudlanan limpyohan usab.
24 Ug karon, gawas kon kamo

maghinulsol niana diin kamo
mibuhat, ug mosugod sa pag-
kamabuhaton, ug mopadala og
mga pagkaon ug mga tawo nga-
ri kanamo, ug usab ngadto kang
Helaman, nga siya makapanali-
pod niadto nga mga dapit sa
atong nasud diin siya nakabawi
pag-usab, ug nga kita makabawi
pag-usab sa nahibilin sa atong
mga ginsakupan nga yuta niini
nga mga dapit, tan-awa kini
angay nga kita dili na makig-
bingkil uban sa mga Lamanite
hangtud nga kita molimpyo una
sa atong sulod sa sudlanan, oo,
bisan ang halangdon nga pa-
ngulo sa atong panggamhanan.
25 Ug gawas kon ikaw motu-

got sa akong epistola, ug mogu-
la ug mopakita ngari kanako sa

usa ka tinuod nga aespiritu sa
kagawasan, ug maningkamot sa
paglig-on ug pagpanalipod sa
atong mga kasundalohan, ug
mohatag ngadto kanila og pag-
kaon alang sa ilang hinabang,
tan-awa ako mobilin og usa ka
bahin sa akong mga gawasnon
nga mga tawo sa pagpanalipod
niini nga dapit sa atong yuta,
ug ako mobilin sa kusog ug sa
mga panalangin sa Dios ngad-
to kanila, walay lain nga ga-
hum nga makapalihok batok
kanila—

26 Ug kini tungod sa ilang hi-
labihan nga kahugot nga pag-
tuo, ug sa ilang pailub diha sa
ilang mga kalisdanan—

27 Ug ako moduaw nganha ka-
ninyo, ug kon aduna taliwala
kaninyo nga may tinguha sa ka-
gawasan, oo, bisan kon adunay
tipik sa kagawasan nga nagpa-
bilin, tan-awa ako mokutaw og
mga panggubot diha kaninyo,
gani hangtud kadto kinsa adu-
nay mga tinguha sa pagpahimu-
los og gahum ug pagtugot ma-
himo nga mahanaw.

28 Oo, tan-awa ako dili ma-
hadlok sa inyong gahum ni sa
inyong pagtugot, apan sa akong
aDios ako mahadlok; ug suma-
la sa iyang mga sugo nga ako
mogamit sa akong espada aron
sa pagpanalipod sa kalihokan
sa akong nasud, ug kini tungod
sa inyong pagkadautan nga ki-
ta nag-antus og dako nga kapil-
dihan.

29 Tan-awa kini panahon na,
oo, ang panahon ania na, nga

23a Mat. 23:25–26. 25a Alma 51:6; 61:15. 28a Buh. 5:26–29.



Alma 60:30–36 544

gawas kon kamo manlimbasug
sa inyong mga kaugalingon di-
ha sa pagpanalipod sa inyong
nasud ug sa inyong gagmay
nga mga bata, ang aespada sa
kaangayan magbitay ibabaw
kaninyo; oo, ug kini mahulog
diha kaninyo ug moduaw ka-
ninyo gani ngadto sa inyong
hingpit nga kalaglagan.
30 Tan-awa, ako naghulat og

hinabang gikan kaninyo; ug,
gawas kon kamo moalagad
ngadto sa among kahupayan,
tan-awa, ako moduol nganha
kaninyo, bisan diha sa yuta sa
Zarahemla, ug motigbas kanin-
yo sa espada, nga sa ingon ka-
mo wala nay gahum sa pagpu-
gong sa kauswagan niini nga
mga katawhan diha sa kaliho-
kan sa among kagawasan.
31 Kay tan-awa, ang Ginoo di-

li motugot nga kamo mabuhi
ug mag-anam kalig-on diha sa
inyong mga kadautan aron sa
paglaglag sa iyang matarung
nga mga katawhan.
32 Tan-awa, kamo nagtuo ba

nga ang Ginoo mopasaylo ka-
ninyo ug mogula diha sa pag-
hukom batok sa mga Lamanite,
nga kini mao man ang tradis-
yon sa ilang mga amahan nga
mao ang nakaingon sa ilang
pagdumot, oo, ug kini misamot
pinaagi niadto kinsa mibiya gi-
kan kanamo, samtang ang in-
yong kadautan nahimo tungod
sa inyong gugma sa himaya ug
sa kawang nga mga butang sa
kalibutan?

33 Kamo nasayud nga kamo
nakalapas sa mga balaod sa
Dios, ug kamo nasayud nga ka-
mo miyatak kanila ilawom sa
inyong mga tiil. Tan-awa, ang
Ginoo miingon ngari kanako:
Kon kadto kinsa kamo mitudlo
nga inyong mga gobernador dili
mohinulsol sa ilang mga sala ug
mga kadautan, kamo mosulong
sa pakig-away batok kanila.

34 Ug karon tan-awa, ako,
si Moroni, mapugos, sumala
sa pakigsaad nga ako mihimo
sa paghupot sa mga sugo sa
akong Dios; busa ako manghi-
naut nga kamo kinahanglan
mosunod sa pulong sa Dios, ug
mopadala sa labing dali ngari
kanako sa inyong mga tagana
ug sa inyong mga tawo, ug usab
ngadto kang Helaman.

35 Ug tan-awa, kon kamo dili
mobuhat niini ako moduol ka-
ninyo sa labing dali; kay tan-
awa, ang Dios dili motugot nga
kami mamatay sa kagutom; bu-
sa siya mohatag ngari kanamo
sa inyong mga pagkaon, bisan
kon kini pinaagi sa espada. Ka-
ron tan-awa nga kamo motu-
man sa pulong sa Dios.

36 Tan-awa, ako si Moroni, ang
inyong labaw nga kapitan. Ako
wala magtinguha og gahum,
apan sa pagtapos niini. Ako wa-
la amagtinguha og pagtahud sa
kalibutan, apan sa kahimayaan
sa akong Dios, ug sa kagawa-
san ug kaayohan sa akong na-
sud. Ug sa ingon ako motapos
sa akong epistola.

29a Hel. 13:5; 3 Ne. 2:19. 36a D&P 121:39–42.
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KAPITULO 61

Si Pahoran misulti kang Moroni
sa pag-alsa ug pagsukol batok sa
panggamhanan — Mga tawo nga
makihari miilog sa Zarahemla ug
nakig-abin sa mga Lamanite—Si
Pahoran nangayo og pagbulig sa
kasundalohan batok sa mga misu-
kol. Mga 62 b.c.

Tan-awa, karon nahinabo nga
human dayon si Moroni mipa-
dala sa iyang epistola ngadto
sa labaw nga gobernador, siya
nakadawat og usa ka epistola
gikan kang aPahoran, ang labaw
nga gobernador. Ug kini mao
ang mga pulong nga iyang na-
dawat:
2 Ako, si Pahoran, kinsa mao

ang labaw nga gobernador nii-
ni nga yuta, mopadala niini
nga mga pulong ngadto kang
Moroni, ang labaw nga kapitan
ibabaw sa kasundalohan. Tan-
awa, ako moingon nganha kani-
mo, Moroni, nga ako wala mag-
maya sa inyong dako nga mga
akasakit, oo, kini nakapaguol sa
akong kalag.
3 Apan tan-awa, aduna niadto

kinsa nagmaya sa inyong mga
kasakit, oo, nga sa ingon sila mi-
alsa sa pagsukol batok kanako,
ug usab kadtong akong mga
atawo nga mga gawasnon, oo,
ug kadto kinsa mialsa hilabi-
han sa ka daghan.
4 Ug mao kadto kinsa ang mi-

tinguha sa pag-ilog sa hukma-
nan gikan kanako nga mao ang

hinungdan niining dako nga
kadautan; kay sila migamit og
daghan nga pang-ulog-ulog, ug
sila milingla sa mga kasingka-
sing sa daghan nga mga kataw-
han, diin nahimo nga hinung-
dan sa mahapdos nga kasakitan
taliwala kanato; sila mipugong
sa among mga tagana, ug mi-
hulga sa among mga tawo nga
gawasnon nga sila wala maka-
duol nganha kaninyo.

5 Ug tan-awa, sila miabug ka-
nako gikan kanila, ug ako mila-
yas ngadto sa yuta sa Gideon,
uban kutob sa gidaghanon sa
mga tawo nga mahimo nga
akong makuha.

6 Ug tan-awa, ako mipadala
og usa ka pahibalo sa tibuok
nga bahin niini nga yuta; ug
tan-awa, sila nagpanon ngari
kanamo matag adlaw, alang sa
mga kagamitan sa gubat, sa
pagpanalipod sa ilang nasud
ug sa ilang akagawasan, ug sa
pagpanimalos sa kasaypanan
nga nahimo ngari kanamo.

7 Ug sila midangop ngari ka-
namo, nga sa ingon kadto kinsa
mialsa sa pagsukol batok kana-
mo gisuklan, oo, nga sa ingon
sila nahadlok kanamo ug wala
mangahas sa pagsulong batok
kanamo.

8 Sila nakapanag-iya sa yuta,
o sa dakbayan, sa Zarahemla;
sila mitudlo og usa ka hari iba-
baw kanila, ug siya misulat
ngadto sa hari sa mga Lamanite,
diin siya nakig-abin uban kani-
ya; diin nga pakig-abin siya mi-

61 1a Alma 50:39–40.
2a Alma 60:3–9.

3a Alma 51:6–7.
6a gk Gawasnon,

Kagawasan;
Kalingkawasan.
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uyon sa pagpanalipod sa dak-
bayan sa Zarahemla, diin nga
pagpanalipod siya mituo nga
makapahimo sa mga Lamanite
sa pag-ilog sa nahibilin nga yu-
ta, ug siya ibutang nga hari iba-
baw niini nga mga katawhan
kon sila mabuntog ubos sa mga
Lamanite.
9 Ug karon, sa imong epistola

ikaw misaway kanako, apan
kini walay sapayan, ako wala
masuko, apan nagmaya diha sa
pagkamapasayloon sa imong
kasingkasing. Ako, si Pahoran,
wala magtinguha og gahum,
gawas lamang sa pagpabilin sa
akong hukmanan nga ako ma-
kapanalipod sa mga katungod
ug sa kalingkawasan sa akong
mga katawhan. Ang akong ka-
lag hugot nga mibarug niana
nga kalingkawasan diin ang
Dios mihimo kanato nga aga-
wasnon.
10 Ug karon, tan-awa, kami

mobatok sa pagkadautan bisan
ngadto sa pagpaagas sa dugo.
Kami dili mopaagas sa dugo sa
mga Lamanite kon sila mopuyo
sa ilang kaugalingon nga yuta.
11 Kami dili mopaagas sa du-

go sa among mga kaigsoonan
kon sila dili moalsa sa pagsukol
ug mogamit sa espada batok ka-
namo.
12 Kami magpasakop sa among

mga kaugalingon ngadto sa yu-
go sa pagkaulipon kon kini gi-
kinahanglan uban sa kaanga-
yan sa Dios, o kon siya mosugo
kanamo sa pagbuhat.

13 Apan tan-awa siya wala
mosugo kanamo nga kami mag-
paulipon sa among mga kauga-
lingon ngadto sa among mga
kaaway, apan nga kami kina-
hanglan mobutang sa among
apagsalig diha kaniya, ug siya
moluwas kanamo.

14 Busa, akong hinigugma nga
igsoon, Moroni, atong sumpuon
ang dautan, ug bisan unsa nga
dautan nga kita dili makasum-
po uban sa atong mga pulong,
oo, ingon sa mga pagsukol
ug mga panagsumpaki, atong
asumpuon sila uban sa atong
mga espada, nga kita makapa-
nalipod sa atong kagawasan,
nga kita magmaya diha sa dako
nga kahigayunan sa atong sim-
bahan, ug diha sa baruganan sa
atong Manunubos ug sa atong
Dios.

15 Busa, pakig-uban ngari ka-
nako sa madali uban sa pipila
sa imong mga tawo, ug ibilin
ang nahibilin diha sa kaman-
doan ni Lehi ug ni Teancum;
ihatag ngadto kanila ang ga-
hum sa pagdumala sa gubat di-
ha niana nga bahin sa yuta, su-
mala sa aEspiritu sa Dios, diin
mao usab ang espiritu sa kaga-
wasan diin anaa kanila.

16 Tan-awa ako mipadala og
pipila ka mga tagana ngadto
kanila, nga sila dili mamatay
hangtud nga ikaw makig-uban
ngari kanako.

17 Pagpundok og bisan pila
ka sundalo nga ikaw makahi-
mo diha sa imong pagmartsa

9a Juan 8:31–36;
D&P 88:86.

13a gk Hugot nga

Pagtuo; Pagsalig.
14a Alma 43:47.
15a 2 Cor. 3:17.

gk Espiritu Santo.



547 Alma 61:18–62:4

paingon ngari, ug kami mosu-
long pagdali batok niadto nga
mga masupilon, diha sa kusog
sa atong Dios sumala sa hugot
nga pagtuo diin ania kanamo.
18 Ug kita manag-iya sa dak-

bayan sa Zarahemla, aron kita
makakuha og dugang nga mga
pagkaon nga ipadala ngadto
kang Lehi ug Teancum; oo, kita
mosulong batok kanila diha sa
kusog sa Ginoo, ug atong pa-
hunungon kining dako nga pag-
kadautan.
19 Ug karon, Moroni, ako nag-

maya sa pagdawat sa imong
epistola, kay ako ingon og na-
guol mahitungod sa unsa ang
atong buhaton, kon kini makia-
ngayon ba nganhi kanato ang
pagsulong batok sa atong mga
kaigsoonan.
20 Apan ikaw miingon, gawas

kon sila maghinulsol ang Ginoo
misugo kaninyo nga kamo ma-
kig-away batok kanila.
21 Tan-awa nga ikaw amolig-

on kang Lehi ug Teancum diha
sa Ginoo; sultihi sila sa dili pag-
kahadlok, kay ang Dios molu-
was kanila, oo, ug usab tanan
kadto kinsa lig-on diha niana
nga kalingkawasan diin ang Dios
mihimo kanila nga gawasnon.
Ug karon ako motapos sa akong
epistola ngadto sa akong hini-
gugma nga igsoon, si Moroni.

KAPITULO 62

Si Moroni mimartsa ngadto sa
pagtabang ni Pahoran diha sa yuta

sa Gideon—Mga tawo nga maki-
hari kinsa midumili sa pagpanali-
pod sa ilang nasud pahamtangan sa
kamatayon—Si Pahoran ug Moro-
ni nakabawi pag-usab sa Nephihah
—Daghan nga mga Lamanite mi-
ipon sa mga katawhan ni Ammon
—Si Teancum mipatay kang Am-
moron ug usab gipatay—Mga La-
manite gipang-abug gikan sa yuta,
ug ang kalinaw mipatunhay—Si
Helaman mibalik sa pagpangalagad
ug mipalambo sa Simbahan. Mga
62–57 b.c.

Ug karon nahinabo nga sa diha
nga si Moroni nakadawat niini
nga epistola ang iyang kasing-
kasing nadasig, ug napuno sa
hilabihan ka dako nga hingpit
nga kalipay tungod sa pagka-
matinud-anon ni Pahoran, nga
siya dili usab usa ka amaluibon
ngadto sa kagawasan ug sa ba-
ruganan sa iyang nasud.

2 Apan siya usab nasubo og
dako tungod sa pagkadautan
niadto kinsa miabug kang Pa-
horan gikan sa hukmanan, oo,
ug sa katapusan tungod niadto
kinsa mialsa batok sa ilang na-
sud ug usab sa ilang Dios.

3 Ug nahinabo nga si Moroni
midala og gamay nga pundok
sa mga tawo, sumala sa giti-
nguha ni Pahoran, ug mihatag
kang Lehi ug Teancum og
kamandoan ibabaw sa nahibi-
lin sa iyang kasundalohan, ug
mimartsa paingon sa yuta sa
Gideon.

4 Ug siya mipataas sa abandila
sa bkalingkawasan sa bisan diin

21a Zac. 10:12.
62 1a Alma 60:18.

4a Alma 46:12–13, 36.
gk Bandila.

b gk Kalingkawasan.
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nga dapit siya misulod, ug mi-
kuha sa bisan kinsa nga mga ka-
sundalohan nga iyang makuha
sa tanan niya nga pagmartsa pa-
ingon sa yuta sa Gideon.
5 Ug nahinabo nga mga kali-

boan ang nagpanon ngadto sa
iyang bandila, ug migamit sa
ilang mga espada sa pagpana-
lipod sa ilang kagawasan, nga
sila dili maulipon.
6 Ug sa ingon, sa diha nga si

Moroni nakapundok og bisan
kinsa nga mga tawo nga iyang
nakuha sa tanan niya nga pag-
martsa, siya miabut sa yuta sa
Gideon; ug nakighiusa sa iyang
mga kasundalohan uban sa
kang Pahoran sila nahimo nga
hilabihan ka lig-on, gani labaw
kalig-on kay sa mga tawo ni Pa-
chus, kinsa mao ang ahari niadto
nga mga masupilon kinsa mia-
bug sa mga btawo nga gawas-
non gikan sa yuta sa Zarahemla
ug nakapanag-iya sa yuta.
7 Ug nahinabo nga si Moro-

ni ug si Pahoran milugsong
uban sa ilang mga kasundalo-
han ngadto sa yuta sa Zara-
hemla, ug misulong batok sa
dakbayan, ug misangka sa mga
tawo ni Pachus, nga sa ingon
sila nagkaaway.
8 Ug tan-awa, si Pachus napa-

tay ug ang iyang mga tawo gi-
bilanggo, ug si Pahoran gipahi-
uli sa iyang hukmanan.
9 Ug ang mga tawo ni Pachus

nakadawat sa ilang husay, su-
mala sa balaod, ug usab kadto
nga mga tawo nga makihari kin-
sa nabihag ug gibalhug sa bi-

langgoan; ug sila agisilutan su-
mala sa balaod; oo, kadto nga
mga tawo ni Pachus ug kadto
nga mga tawo nga makihari,
bisan kinsa kanila nga dili ma-
ngandam ug mga hinagiban sa
pagpanalipod sa ilang nasud,
apan makig-away batok niini,
gipahamtangan sa kamatayon.

10 Ug sa ingon kini angay nga
kini nga balaod kinahanglan
sundon sa higpit alang sa ka-
hilwasan sa ilang nasud; oo, ug
bisan kinsa nga mamatud-an
nga naglimud sa ilang kagawa-
san diha-diha patyon sumala
sa balaod.

11 Ug sa ingon natapos ang
ikakatloan nga tuig sa pagman-
do sa mga maghuhukom iba-
baw sa mga katawhan ni Ne-
phi; si Moroni ug si Pahoran sa
ingon nakapahiuli sa kalinaw
sa yuta sa Zarahemla, taliwala
sa ilang kaugalingon nga mga
katawhan, sa ingon nakapaham-
tang og kamatayon ngadto sa ta-
nan kinsa dili matinud-anon sa
hinungdan sa kagawasan.

12 Ug nahinabo sa pagsugod sa
ikakatloan ug usa nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom ibabaw sa mga katawhan
ni Nephi, si Moroni diha-diha
misugo nga ang mga tagana
kinahanglan ipadala, ug usab
ang kasundalohan nga unom
ka libo ka mga tawo kinahang-
lan ipadala ngadto kang Hela-
man, aron sa pagtabang kaniya
sa pagpanalipod niana nga ba-
hin sa yuta.

13 Ug siya usab misugo nga

6a Alma 61:4–8.
b Alma 51:5–7.

9a gk Kinadak-ang
Silot.
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usa ka kasundalohan sa unom
ka libo ka mga tawo, uban sa
igo nga gidaghanon nga pagka-
on, kinahanglan ipadala ngadto
sa mga kasundalohan ni Lehi ug
Teancum. Ug nahinabo nga kini
gibuhat aron sa paglig-on sa yu-
ta batok sa mga Lamanite.
14 Ug nahinabo nga si Moroni

ug si Pahoran, nagbilin og da-
ko nga pundok sa mga tawo
didto sa yuta sa Zarahemla,
mimartsa uban sa dako nga
pundok sa mga tawo paingon
sa yuta sa Nephihah, nga hugot
ang tinguha sa pagpapahawa
sa mga Lamanite diha niana nga
dakbayan.
15 Ug nahinabo nga samtang

sila nagmartsa paingon sa yuta,
sila midakop og dako nga pun-
dok sa mga tawo sa mga Lama-
nite, ug mipatay og daghan ka-
nila, ug mikuha sa ilang mga
tagana ug sa ilang mga hinagi-
ban sa gubat.
16 Ug nahinabo nga human si-

la midakop kanila, sila mihimo
kanila sa pagsulod ngadto sa
usa ka pakigsaad nga sila dili na
gayud mogamit sa ilang mga hi-
nagiban sa gubat batok sa mga
Nephite.
17 Ug sa diha nga sila nakasu-

lod ngadto niini nga pakigsaad
sila mipadala kanila sa pagpuyo
uban sa mga katawhan ni Am-
mon, ug ang ilang gidaghanon
mga upat ka libo kinsa wala ma-
patay.
18 Ug nahinabo nga sa diha

nga sila mipadala kanila sa layo
sila mipadayon sa ilang pag-
martsa paingon sa yuta sa Ne-

phihah. Ug nahinabo nga sa di-
ha nga sila miabut sa dakbayan
sa Nephihah, sila mitukod sa
ilang mga tolda sa kapatagan
sa Nephihah, diin duol sa dak-
bayan sa Nephihah.

19 Karon si Moroni matingu-
haon nga ang mga Lamanite
makig-away batok kanila, di-
ha sa kapatagan; apan ang
mga Lamanite, nga nasayud sa
ilang hilabihan nga kaisug, ug
nagtan-aw sa ilang hilabihan
nga kadaghan, busa sila wala
mangahas sa pakig-away batok
kanila; busa sila wala makig-
away niana nga adlaw.

20 Ug sa diha nga ang kagabhi-
on miabut, si Moroni milakaw
diha sa kangitngit sa kagabhi-
on, ug miabut diha sa ibabaw
sa paril aron sa pagpaniid hain
diin nga bahin sa dakbayan ang
mga Lamanite nagkampo uban
sa ilang kasundalohan.

21 Ug nahinabo nga sila didto
dapit sa silangan, sa may agia-
nan; ug silang tanan nangatu-
log. Ug karon si Moroni mibalik
ngadto sa iyang kasundalohan,
ug misugo nga sila magdali sa
pag-andam og mga lig-on nga
pisi ug mga hagdanan, aron ipa-
tighulog gikan sa ibabaw sa pa-
ril ngadto sa sulod nga bahin sa
paril.

22 Ug nahinabo nga si Moroni
misugo nga ang iyang mga tawo
kinahanglan momartsa ug mo-
adto sa ibabaw sa paril, ug mo-
patighulog sa ilang mga kauga-
lingon ngadto niana nga dapit
sa dakbayan, oo, gani dapit sa
kasadpan, diin ang mga Lama-
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nite wala magkampo uban sa
ilang mga kasundalohan.
23 Ug nahinabo nga silang ta-

nan mipatighulog didto sa dak-
bayan sa pagkagabii, pinaagi
sa ilang mga lig-on nga pisi ug
sa ilang mga hagdanan; ug sa
ingon sa pag-abut sa kabunta-
gon silang tanan diha na sa su-
lod sa mga paril sa dakbayan.
24 Ug karon, sa diha nga ang

mga Lamanite nangmata ug na-
kakita nga ang mga kasunda-
lohan ni Moroni anaa na sa su-
lod sa mga paril, sila nangali-
sang sa hilabihan, hangtud nga
sila milayas sa gawas pinaagi
sa agianan.
25 Ug karon sa diha nga si

Moroni nakakita nga sila mila-
yas gikan kaniya, siya misugo
nga ang iyang mga tawo moas-
dang batok kanila, ug mipatay
og daghan, ug giliyokan ang ka-
daghanan, ug midala kanila nga
mga binilanggo; ug ang nahibi-
lin kanila milayas ngadto sa yu-
ta sa Moroni, diin anaa sa mga
utlanan sa may baybayon.
26 Sa ingon si Moroni ug si Pa-

horan nakapanag-iya sa dakba-
yan sa Nephihah nga walay na-
wala nga bisan usa ka kalag; ug
dihay daghan nga mga Lama-
nite kinsa napatay.
27 Karon nahinabo nga dag-

han sa mga Lamanite nga mga
binilanggo matinguhaon sa pag-
ipon sa mga akatawhan ni Am-
mon ug mahimo nga usa ka ga-
wasnon nga katawhan.
28 Ug nahinabo nga kutob sa

mga matinguhaon, ngadto ka-

nila kini gitugot sumala sa ilang
mga tinguha.

29 Busa, ang tanan nga mga
binilanggo nga mga Lamanite
miipon sa mga katawhan ni
Ammon, ug misugod sa pag-
trabaho sa hilabihan, mitikad
sa yuta, mitanom sa tanan nga
matang sa lugas, ug mga panon
ug mga kahayopan sa tanan
nga matang; ug sa ingon ang
mga Nephite nahupay gikan sa
usa ka dako nga sagubangon;
oo, hangtud nga sila nahupay
gikan sa tanan nga binilanggo
nga mga Lamanite.

30 Karon nahinabo nga si Mo-
roni, human niya mapanag-iya
ang dakbayan sa Nephihah,
ingon nga nakadala og daghan
nga mga binilanggo, diin naka-
pakunhod sa hilabihan sa mga
kasundalohan sa mga Lamanite,
ug ingon nga nakabawi pag-usab
sa daghan nga mga Nephite kin-
sa nabilanggo, nakapalig-on sa
kasundalohan ni Moroni sa hila-
bihan; busa si Moroni miadto gi-
kan sa yuta sa Nephihah ngadto
sa yuta sa Lehi.

31 Ug nahinabo nga sa diha
nga ang mga Lamanite nakakita
nga si Moroni misulong batok
kanila, sila nangalisang pag-
usab ug milayas gikan sa ka-
sundalohan ni Moroni.

32 Ug nahinabo nga si Moro-
ni ug ang iyang kasundalohan
migukod kanila gikan sa usa ka
dakbayan ngadto sa lain nga
dakbayan, hangtud nga sila na-
sugatan ni Lehi ug ni Teancum;
ug ang mga Lamanite milayas

27a gk Anti-Nephi-Lehi, Mga.
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gikan ni Lehi ug ni Teancum,
bisan ngadto sa ubos diha sa
mga utlanan sa may baybayon,
hangtud sila miabut sa yuta sa
Moroni.
33 Ug ang mga kasundalohan

sa mga Lamanite nagkapundok,
nga sa ingon sila nagkahiusa sa
yuta sa Moroni. Karon si Am-
moron, ang hari sa mga Lama-
nite, usab uban kanila.
34 Ug nahinabo nga si Moroni

ug si Lehi ug si Teancum nag-
kampo uban sa ilang mga ka-
sundalohan libut sa mga utla-
nan sa yuta sa Moroni, nga sa
ingon ang mga Lamanite gili-
yokan sa mga utlanan sa may
kamingawan dapit sa habaga-
tan, ug sa mga utlanan sa may
kamingawan dapit sa silangan.
35 Ug sa ingon sila nagkampo

alang niana nga gabii. Kay tan-
awa, ang mga Nephite ug ang
mga Lamanite usab gikapoy
tungod sa kalayo sa ilang pag-
martsa; busa sila wala makahu-
kom nganha sa bisan unsa nga
taktika sa panahon sa gabii, ga-
was kini ni Teancum; kay siya
hilabihan kasuko ni Ammoron,
nga sa ingon siya nagtuo nga
si Ammoron, ug si Amalickiah
nga iyang igsoon nga lalaki,
mao ang ahinungdan niining
dako ug malungtaron nga gu-
bat tali kanila ug sa mga Lama-
nite, diin mao ang hinungdan
sa daghan nga gubat ug pagpaa-
gas sa dugo, oo, ug daghan nga
kagutom.
36 Ug nahinabo nga si Tean-

cum sa iyang kasuko miadto

ngadto sa kampo sa mga Lama-
nite, ug mipatighulog sa iyang
kaugalingon sa mga paril sa
dakbayan. Ug siya milakaw da-
la ang pisi, gikan sa usa ka da-
pit ngadto sa usa ka dapit, nga
sa ingon siya nakakaplag sa ha-
ri; ug siya amilabay og usa ka
bangkaw ngadto kaniya, diin
midulot kaniya duol sa kasing-
kasing. Apan tan-awa, ang hari
mipukaw sa iyang mga sulugo-
on sa wala pa siya mamatay,
nga sa ingon sila migukod ni
Teancum, ug mipatay kaniya.

37 Karon nahinabo nga sa diha
nga si Lehi ug si Moroni nasa-
yud nga si Teancum patay na si-
la hilabihan ka masulub-on; kay
tan-awa, siya usa ka tawo kinsa
nakig-away nga maisugon alang
sa iyang nasud, oo, usa ka tinu-
od nga higala sa kalingkawasan;
ug siya nag-antus sa hilabihan
ka daghan kaayo nga mga ma-
pait nga kasakit. Apan tan-awa,
siya patay na, ug mipanaw sa
agianan sa tibuok kalibutan.

38 Karon nahinabo nga si Mo-
roni mimartsa pagkaugma, ug
misulong diha sa mga Lama-
nite, nga sa ingon sila mipatay
kanila uban ang dako nga pag-
pamatay; ug sila miabug kanila
gikan sa yuta; ug sila milayas,
gani nga sila wala na gayud mo-
balik niana nga panahon batok
sa mga Nephite.

39 Ug sa ingon natapos ang
ikakatloan ug usa nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom ibabaw sa mga katawhan
ni Nephi; ug sa ingon sila nahia-

35a Alma 48:1. 36a Alma 51:33–34.
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gum og mga gubat, ug mga pag-
paagas sa dugo, ug kagutom,
ug kasakit, sulod sa daghan nga
mga katuigan.
40 Ug dihay mga pagbuno, ug

mga panagbingkil, ug mga pa-
nagsumpaki, ug tanan nga ma-
tang sa kadautan taliwala sa
mga katawhan ni Nephi; bisan
pa niana alang sa mga amata-
rung, oo, tungod sa mga pag-
ampo sa mga matarung, sila gi-
luwas.
41 Apan tan-awa, tungod sa

hilabihan ka dugay sa gubat
tali sa mga Nephite ug sa mga
Lamanite daghan ang nahimo
nga tig-a, tungod sa hilabihan
ka dugay sa gubat; ug daghan
ang nahumok tungod sa ilang
mga akasakit, nga sa ingon sila
mipaubos sa ilang mga kauga-
lingon sa atubangan sa Dios,
gani sa kinahiladman sa pagka-
mapainubsanon.
42 Ug nahinabo nga human

malig-on ni Moroni kadto nga
mga bahin sa yuta nga labing
bantang sa mga Lamanite, hang-
tud sila igo nga nalig-on, siya
mibalik ngadto sa dakbayan sa
Zarahemla; ug si Helaman usab
mibalik ngadto sa dapit sa iyang
kabilin; ug diha sa makausa pa
natukod ang kalinaw taliwala
sa mga katawhan ni Nephi.
43 Ug si Moroni mitugyan sa

kamandoan sa iyang mga ka-
sundalohan ngadto sa mga ka-
mot sa iyang anak nga lalaki,
kansang ngalan mao si Moroni-
hah; ug siya mipahulay sa iyang

kaugalingon nga balay nga siya
unta mopahimulos sa iyang na-
hibilin nga mga adlaw diha sa
kalinaw.

44 Ug si Pahoran mibalik sa
iyang hukmanan; ug si Hela-
man midala diha kaniya pag-
usab sa pagsangyaw ngadto
sa mga katawhan sa pulong sa
Dios; kay tungod sa daghan
nga mga gubat ug panagbing-
kil kini gikinahanglan nga usa
ka husay nga pamalaod kina-
hanglan himoon pag-usab diha
sa simbahan.

45 Busa, si Helaman ug ang
iyang mga kaigsoonan mila-
kaw, ug mipadayag sa pulong
sa Dios uban ang dako nga ga-
hum ngadto sa apagkabig sa
daghan nga mga katawhan sa
ilang pagkadautan, nga mao
ang nakapahimo kanila sa pag-
hinulsol sa ilang mga sala ug sa
pagpabunyag ngadto sa Ginoo
nga ilang Dios.

46 Ug nahinabo nga sila mitu-
kod na pag-usab sa simbahan
sa Dios, sa tibuok nga yuta.

47 Oo, ug mga lagda gihimo
mahitungod sa balaod. Ug ang
ilang mga amaghuhukom, ug
ang ilang labaw nga mga mag-
huhukom gipili.

48 Ug ang mga katawhan ni
Nephi misugod na usab sa apag-
uswag dinhi sa yuta, ug misu-
god sa pagdaghan ug nag-anam
sa hilabihan kalig-on pag-usab
dinhi sa yuta. Ug sila misugod
sa pagtubo sa hilabihan nga pag-
kaadunahan.

40a Alma 45:15–16.
41a gk Kalisdanan.

45a D&P 18:44.
47a Mosiah 29:39.

48a Alma 50:20.
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49 Apan bisan pa sa ilang kaa-
dunahan, o sa ilang kalig-on, o
sa ilang kauswagan, sila wala
mabayaw sa garbo sa ilang mga
panan-aw; ni sila dugay sa pag-
hinumdom sa Ginoo nga ilang
Dios; apan sila nagmapainub-
sanon sa ilang mga kaugali-
ngon sa hilabihan diha sa iyang
atubangan.
50 Oo, sila nahinumdom unsa

ka dako ang mga butang nga
nahimo sa Ginoo alang kanila,
nga siya miluwas kanila gikan
sa kamatayon, ug gikan sa pag-
kaulipon, ug gikan sa pagkabi-
langgo, ug gikan sa tanan nga
matang sa mga kasakit, ug siya
miluwas kanila gikan sa mga
kamot sa ilang mga kaaway.
51 Ug sila nag-ampo ngadto

sa Ginoo nga ilang Dios sa ka-
nunay, mao nga ang Ginoo mi-
panalangin kanila, sumala sa
iyang pulong, mao nga sila nag-
anam kalig-on ug miuswag din-
hi sa yuta.
52 Ug nahinabo nga kining ta-

nan nga mga butang nahimo. Ug
si Helaman namatay, sa ikakatlo-
an ug lima nga tuig sa pagmando
sa mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi.

KAPITULO 63

Si Shiblon ug sa wala madugay si
Helaman mao ang nagkupot sa sa-
grado nga mga talaan—Daghan
nga mga Nephite mipanaw ngadto
sa yuta sa amihanan nga bahin—
Si Hagoth mitukod og mga barko,

nga milawig sa kasadpan nga da-
gat—Si Moronihah mibuntog sa
mga Lamanite sa panag-away. Mga
56–52 b.c.

Ug nahinabo nga sa pagsugod
sa ikakatloan ug unom nga tuig
sa pagmando sa mga maghu-
hukom ibabaw sa mga kataw-
han ni Nephi, nga si aShiblon
mao ang nagkupot niadtong
bsagrado nga mga butang diin
gihatag ngadto ni Helaman pi-
naagi ni Alma.

2 Ug siya usa ka makiangayon
nga tawo, ug siya naglakaw
nga matarung sa atubangan sa
Dios; ug siya nagsunod sa pag-
buhat og maayo sa kanunay, sa
paghupot sa mga sugo sa Ginoo
nga iyang Dios; ug mao usab
ang iyang igsoon nga lalaki.

3 Ug nahinabo nga si Moroni
namatay usab. Ug sa ingon na-
tapos ang ikakatloan ug unom
nga tuig sa pagmando sa mga
maghuhukom.

4 Ug nahinabo nga diha sa
ikakatloan ug pito nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom, dihay usa ka dako nga
pundok sa mga tawo, gani sa
gidaghanon nga lima ka libo ug
upat ka gatus ka mga tawo,
uban sa ilang mga asawa ug
mga anak, mibiya gikan sa yuta
sa Zarahemla ngadto sa yuta pa-
ingon sa aamihanan nga bahin.
5 Ug nahinabo nga si Hagoth,

siya nga hilabihan ka maukiton
nga tawo, busa siya milakaw ug
naghimo og hilabihan ka dako
nga barko, didto dapit sa mga

63 1a Alma 38:1–2.
b Alma 37:1–12.

gk Balaan.
4a Alma 22:31.
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utlanan sa yuta sa Bountiful, sa
may yuta sa Desolation, ug gi-
palawig kini ngadto sa dagat sa
kasadpan, dapit sa apig-ot nga
lawis nga paingon ngadto sa yu-
ta sa amihanan nga bahin.
6 Ug tan-awa, dihay daghan

nga mga Nephite nga misulod
dinha ug milawig uban ang
daghan nga mga tagana, ug
usab daghan nga mga babaye
ug mga bata; ug sila milawig
paingon sa amihanan nga ba-
hin. Ug sa ingon natapos ang
ikakatloan ug pito nga tuig.
7 Ug diha sa ikakatloan ug

walo nga tuig, kini nga tawo mi-
himo pa og lain nga mga barko.
Ug ang unang barko usab naka-
balik, ug daghan pa nga mga
katawhan ang misulod niini;
ug sila usab nagdala og daghan
nga mga tagana, ug milawig
pag-usab ngadto sa yuta sa ami-
hanan nga bahin.
8 Ug nahinabo nga sila wala na

igdungog. Ug kami nagtuo nga
sila nalumos ngadto sa mga ka-
hiladman sa dagat. Ug nahina-
bo nga usa pa ka barko ang mi-
lawig; ug asa siya paingon ka-
mi wala masayud.
9 Ug nahinabo nga niini nga

tuig dihay daghan nga mga ka-
tawhan kinsa mipanaw ngadto
sa yuta sa aamihanan nga bahin.
Ug sa ingon natapos ang ikakat-
loan ug walo nga tuig.
10 Ug nahinabo sa ikakatloan

ug siyam nga tuig sa pagmando
sa mga maghuhukom, si Shib-

lon namatay usab, ug si Corian-
ton milawig paingon sa yuta sa
amihanan nga bahin sa usa ka
barko, aron sa pagdala ngadto
og mga tagana sa mga kataw-
han kinsa nakalawig ngadto ni-
ana nga yuta.

11 Busa gikinahanglan alang
kang Shiblon sa pagtugyan ni-
adtong sagrado nga mga bu-
tang, sa dili pa siya mamatay,
nganha sa anak nga lalaki ni
Helaman, kinsa gitawag og
aHelaman, nga gitawag sunod sa
ngalan sa iyang amahan.

12 Karon tan-awa, kadtong ta-
nan nga mga akinulit nga gikup-
tan ni Helaman gisulat ug gipa-
dala diha sa mga katawhan sa
tibuok yuta, gawas niadto nga
mga bahin diin gisugo ni Alma
nga kinahanglan bdili ipadala.

13 Bisan pa niana, kini nga mga
butang kinahanglan ampingan
nga sagrado, ug aihatag sa usa
ka kaliwatan ngadto sa lain; bu-
sa, niini nga tuig, sila gitugyan
nganha kang Helaman, sa wala
pa mamatay si Shiblon.

14 Ug nahinabo usab niini nga
tuig nga dihay mga masupilon
kinsa miadto ngadto sa mga
Lamanite; ug sila gikutaw pag-
usab sa kasuko batok sa mga
Nephite.

15 Ug usab niini nga sama nga
tuig sila milugsong uban ang
daghan nga kasundalohan aron
sa pakiggubat batok sa mga ka-
tawhan ni aMoronihah, o batok
sa kasundalohan ni Moronihah,

5a Alma 22:32;
Ether 10:20.

9a Hel. 3:11–12.
11a Tan-awa ngadto

sa ulohan sa
basahon ni
Helaman.

12a Alma 18:36.

b Alma 37:27–32.
13a Alma 37:4.
15a Alma 62:43.
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nga diin sila napildi ug giabug
pagbalik ngadto sa ilang kauga-
lingon nga mga yuta, nag-antus
og dako nga kapildihan.
16 Ug sa ingon natapos ang

ikakatloan ug siyam nga tuig
sa pagmando sa mga maghuhu-

kom ibabaw sa mga katawhan
ni Nephi.

17 Ug sa ingon natapos ang
asoy ni Alma, ug ni Helaman
nga iyang anak nga lalaki, ug
usab ni Shiblon, kinsa iyang
anak nga lalaki.

Ang Basahon ni Helaman

Usa ka asoy sa mga Nephite. Ang ilang mga gubat ug mga
panagbingkil, ug ang ilang mga panagsumpaki. Ug usab ang

mga panagna sa daghan nga balaan nga mga propeta, sa dili pa
ang pag-anhi ni Kristo, sumala sa mga talaan ni Helaman, kinsa
mao ang anak nga lalaki ni Helaman, ug usab sumala sa mga tala-
an sa iyang anak nga mga lalaki, bisan hangtud sa pag-anhi ni
Kristo. Ug usab daghan sa mga Lamanite nangakabig. Usa ka asoy
sa ilang pagkakabig. Usa ka asoy sa pagkamatarung sa mga Lama-
nite, ug ang mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon sa mga
Nephite, sumala sa talaan ni Helaman ug sa iyang anak nga mga
lalaki, bisan hangtud sa pag-anhi ni Kristo, nga gitawag og ang
basahon ni Helaman, ug uban pa.

KAPITULO 1

Si Pahoran nga ikaduha nahimo
nga labaw nga maghuhukom ug gi-
buno pinaagi kang Kishkumen—
Si Pacumeni mipuli sa hukma-
nan—Si Coriantumr nangulo sa
mga kasundalohan sa mga Lama-
nite, miilog sa Zarahemla, ug mipa-
tay kang Pacumeni—Si Moroni-
hah mibuntog sa mga Lamanite ug
miilog sa Zarahemla, ug si Cori-
antumr gipatay. Mga 52–50 b.c.

UG karon tan-awa, nahinabo
nga sa pagsugod sa ikakap-

atan nga tuig sa pagmando sa

mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi, dihay
nagsugod nga usa ka makuyaw
nga kalisdanan taliwala sa mga
katawhan sa mga Nephite.

2 Kay tan-awa, si aPahoran na-
matay, ug tua na sa yuta; busa
dihay nagsugod nga usa ka ma-
kuyaw nga panagbingkil mahi-
tungod kon kinsa ang moang-
kon sa hukmanan diha sa mga
kaigsoonan, kinsa anak nga mga
lalaki ni Pahoran.

3 Karon mao kini ang ilang
mga ngalan kinsa nanagbing-
kil alang sa hukmanan, kinsa
mao usab ang hinungdan sa

[helaman] 1 2a Alma 50:40.
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panagbingkil sa mga kataw-
han: Si Pahoran, si Paanchi, ug
si Pacumeni.
4 Karon kini sila dili lamang

mao ang tanan nga anak nga
mga lalaki ni Pahoran (kay siya
adunay daghan), apan kini sila
mao ang nagkabingkil sa huk-
manan; busa, sila ang hinung-
dan sa tulo ka mga pundok ta-
liwala sa mga katawhan.
5 Bisan pa niana, nahinabo

nga si Pahoran ang natudlo pi-
naagi sa atingog sa mga kataw-
han nga mahimo nga labaw nga
maghuhukom ug usa ka gober-
nador ibabaw sa mga kataw-
han ni Nephi.
6 Ug nahinabo nga si Pacume-

ni, sa diha nga siya nakakita nga
siya dili makaangkon sa huk-
manan, siya nakighiusa uban
sa tingog sa mga katawhan.
7 Apan tan-awa, si Paanchi,

ug kana nga bahin sa mga ka-
tawhan nga matinguhaon nga
siya mao ang mahimo nila nga
gobernador, nasuko sa hilabi-
han; busa, siya hapit na mou-
log-ulog niadto nga mga ka-
tawhan sa pag-alsa sa pagsukol
batok sa ilang mga kaigsoonan.
8 Ug nahinabo nga ingon nga

siya hapit na mohimo niini, tan-
awa, siya gidakop, ug gihuk-
man sumala sa tingog sa mga
katawhan, ug gisilutan ngadto
sa kamatayon; kay siya mialsa
sa pagsukol ug nagtinguha sa
paglaglag sa akalingkawasan sa
mga katawhan.
9 Karon sa diha nga kadtong

mga katawhan kinsa matingu-
haon nga siya gayud ang mahi-
mo nga ilang gobernador naka-
kita nga siya gihukman sa ka-
matayon, busa sila nasuko, ug
tan-awa, sila mipadala sa usa
nga si Kishkumen, gani ngadto
sa hukmanan ni Pahoran, ug gi-
buno si Pahoran samtang siya
naglingkod diha sa hukmanan.

10 Ug siya gigukod sa mga su-
lugoon ni Pahoran; apan tan-
awa, kusog kaayo ang pagda-
gan ni Kishkumen nga walay
tawo nga nakaapas kaniya.

11 Ug siya miadto ngadto kani-
la nga nagpadala kaniya, ug si-
lang tanan misulod sa usa ka pa-
kigsaad, oo, nanumpa sa ilang
walay katapusan nga Magbu-
buhat, nga sila dili mosulti ni
bisan kinsa nga tawo nga si
Kishkumen mao ang nagbuno
kang Pahoran.

12 Busa, si Kishkumen wala
mailhi taliwala sa mga kataw-
han ni Nephi, kay siya nagta-
kuban niana nga higayon sa
iyang pagbuno ni Pahoran. Ug
si Kishkumen ug ang iyang
pundok, kinsa misulod sa pa-
kigsaad uban kaniya, miipon
sa ilang mga kaugalingon uban
sa mga katawhan, sa usa ka
paagi nga silang tanan dili ma-
sakpan; apan kutob sa nasak-
pan gihukman sa akamatayon.
13 Ug karon tan-awa, si Pacu-

meni natudlo, sumala sa tingog
sa mga katawhan, aron mahi-
mo nga labaw nga maghuhu-
kom ug usa ka gobernador iba-

5a Mosiah 29:26–29.
8a gk Kalingkawasan.

12a gk Kinadak-
ang Silot.
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baw sa mga katawhan, mag-
mando puli sa iyang igsoon
nga lalaki nga si Pahoran; ug
kini sumala sa iyang katungod.
Ug kining tanan nahinabo sa
ikakap-atan ka tuig sa pagman-
do sa mga maghuhukom; ug
kini adunay katapusan.
14 Ug nahinabo sa ikakap-

atan ug unang tuig sa pagman-
do sa mga maghuhukom, nga
ang mga Lamanite nagtigum
og daghan kaayo nga pundok
sa mga kasundalohan nga mga
lalaki ug misangkap kanila
uban sa mga espada, ug uban
sa mga sundang ug uban sa
mga gapasan, ug uban sa mga
panâ, ug uban sa mga pana-
gang sa ulo, ug uban sa mga ta-
ming sa lawas ug uban sa tanan
nga matang sa mga panagang
sa matag matang.
15 Ug sila milugsong pag-

usab aron sa pagpakig-away
batok sa mga Nephite. Ug sila
gipangulohan pinaagi sa usa
ka tawo kansang ngalan mao si
Coriantumr; ug siya usa ka ka-
liwat ni Zarahemla; ug siya usa
ka masupilon nga gikan sa mga
Nephite; ug siya usa ka dako
ug kusgan nga tawo.
16 Busa, ang hari sa mga

Lamanite, kansang ngalan mao
si Tubaloth, kinsa mao ang
anak ni aAmmoron, nagtuo nga
si Coriantumr, nga usa ka
kusgan nga tawo, makabarug
batok sa mga Nephite, ingon
nga usa ka kusgan ug usab
uban sa iyang dako nga kaa-
lam, hangtud nga pinaagi sa
pagpadala kaniya siya maka-

angkon og gahum ibabaw sa
mga Nephite—

17 Busa siya mikutaw kanila
sa kasuko, ug siya mipundok
sa iyang mga kasundalohan,
ug siya mitudlo kang Corian-
tumr nga mahimo nga ilang
pangulo, ug misugo nga sila
momartsa ngadto sa yuta sa
Zarahemla aron makig-away
batok sa mga Nephite.

18 Ug nahinabo nga tungod sa
daghan nga mga panagbingkil
ug daghan nga kalisdanan sa
panggamhanan, nga sila wala
magbutang og igo nga mga
magbalantay sa yuta sa Zara-
hemla; kay sila nagtuo nga ang
mga Lamanite dili mosulong sa
kinapusoran sa ilang mga yuta
sa pagsulong nianang dako
nga dakbayan nga Zarahemla.

19 Apan nahinabo nga si Cori-
antumr mimartsa nga nangulo
sa iyang hilabihan ka daghan
nga mga panon, ug miabut
nganha sa mga lumulupyo sa
dakbayan, ug ang ilang pag-
martsa ingon nga hilabihan ka
kusog nga wala nay panahon
alang sa mga Nephite sa pag-
pundok sa ilang mga kasunda-
lohan.

20 Busa si Coriantumr mipatay
sa magbalantay diha sa gangha-
an sa dakbayan, ug mimartsa
uban sa tibuok niya nga kasun-
dalohan sulod sa dakbayan, ug
sila mipatay sa matag usa nga
misupak kanila, hangtud nga
sila miilog sa tibuok dakbayan.

21 Ug nahinabo nga si Pacu-
meni, kinsa mao ang labaw nga
maghuhukom, milayas gikan

16a Alma 52:3.
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kang Coriantumr, gani ngadto
sa mga paril sa dakbayan. Ug
nahinabo nga si Coriantumr mi-
bunal kaniya ngadto sa paril,
hangtud nga siya namatay. Ug
sa ingon natapos ang mga ad-
law ni Pacumeni.
22 Ug karon sa pagkakita ni

Coriantumr nga siya nakailog
na sa dakbayan sa Zarahemla,
ug nakakita nga ang mga Ne-
phite milayas gikan sa ilang atu-
bangan, ug gipatay, ug gidakop,
ug gibalhug sa bilanggoan, ug
nga siya nakaangkon sa labing
lig-on nga kota sa tanan nga
dapit sa yuta, ang iyang ka-
singkasing nadasig hangtud nga
siya hapit na unta mosulong
batok sa tanan nga yuta.
23 Ug karon siya wala magdu-

gay sa yuta sa Zarahemla, apan
siya mimartsa uban sa daghan
nga kasundalohan, bisan pai-
ngon ngadto sa dakbayan sa
Bountiful; kay kini mao ang
iyang tumong ang pagsulong
ug paghawan sa iyang agianan
pinaagi sa espada, aron siya
makaangkon sa amihanan nga
mga bahin sa yuta.
24 Ug, nagdahum nga ang

ilang kinadak-an nga kusog
anaa sa tunga-tunga sa yuta,
busa siya mimartsa, wala mo-
hatag kanila og panahon nga
magkatigum sa ilang mga kau-
galingon pagdungan gawas sa
gagmay nga mga pundok; ug
niini nga paagi sila misulong
diha kanila ug mipatay kanila
ngadto sa yuta.
25 Apan tan-awa, kini nga pag-

martsa ni Coriantumr agi sa tu-
nga-tunga sa yuta nakahatag ni

Moronihah og dako nga bintaha
ibabaw kanila, bisan pa sa ka-
daghan sa gidaghanon sa mga
Nephite kinsa nangamatay.

26 Kay tan-awa, si Moronihah
nagdahum nga ang mga Lama-
nite dili mosulong ngadto sa
tunga-tunga sa yuta, apan nga
sila mosulong sa mga dakba-
yan libut diha sa mga utlanan
ingon sa ilang gihimo kaniad-
to; busa si Moronihah misugo
nga ang ilang lig-on nga mga
kasundalohan kinahanglan ma-
nalipod niadto nga mga bahin
libut sa may mga utlanan.

27 Apan tan-awa, ang mga La-
manite wala mahadlok sumala
sa iyang tinguha, apan sila mi-
sulong sa tunga-tunga sa yuta,
ug miilog sa labing mahinung-
danon nga dakbayan nga mao
ang dakbayan sa Zarahemla,
ug mimartsa taliwala sa labing
mahinungdanon nga mga ba-
hin sa yuta, mipatay sa mga ka-
tawhan sa hilabihan nga pag-
pamatay, sa mga lalaki, sa mga
babaye, ug sa mga bata, miilog
sa daghan nga mga dakbayan
ug daghan nga mga kota.

28 Apan sa diha nga si Moro-
nihah nakamatikod niini, siya
sa diha-diha mipadala ni Lehi
uban sa mga kasundalohan sa
palibut aron sa pagsanta kanila
sa dili pa sila moabut sa yuta sa
Bountiful.

29 Ug sa ingon siya mihimo;
ug siya misanta kanila sa wala
pa sila moabut sa yuta sa Boun-
tiful, ug nakig-away ngadto ka-
nila, hangtud nga sila misugod
sa pagsibug balik ngadto sa yu-
ta sa Zarahemla.
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30 Ug nahinabo nga si Moro-
nihah misanta kanila sa ilang
pagsibug, ug nakig-away ngad-
to kanila, hangtud nga kini na-
himo nga usa ka hilabihan ka
dugoon nga panag-away; oo,
daghan ang mga namatay, ug
uban sa mga namatay si aCori-
antumr nakita usab.
31 Ug karon, tan-awa, ang mga

Lamanite dili makasibug bisan
asa, ni sa amihanan, ni sa haba-
gatan, ni sa silangan, ni sa ka-
sadpan, kay sila giliyokan sa ta-
nan nga dapit sa mga Nephite.
32 Ug sa ingon si Coriantumr

midasmag sa mga Lamanite
ngadto sa taliwala sa mga Ne-
phite, hangtud nga sila anaa sa
gahum sa mga Nephite, ug siya
gayud namatay, ug ang mga
Lamanite miampo sa ilang mga
kaugalingon ngadto sa mga ka-
mot sa mga Nephite.
33 Ug nahinabo nga si Moro-

nihah miilog sa dakbayan sa
Zarahemla pag-usab, ug misu-
go nga ang mga Lamanite nga
mga binilanggo mobiya gikan
sa yuta nga malinawon.
34 Ug sa ingon natapos ang ika-

kap-atan ug unang tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom.

KAPITULO 2

Si Helaman, ang anak ni Hela-
man, nahimo nga labaw nga mag-
huhukom—Si Gadianton mao ang
nangulo sa panon ni Kishkumen
—Ang sulugoon ni Helaman mi-
buno kang Kishkumen, ug si Gadi-

anton ug ang pundok ni Gadianton
milayas ngadto sa kamingawan.
Mga 50–49 b.c.

Ug nahinabo sa ikakap-atan ug
ikaduha nga tuig sa pagman-
do sa maghuhukom, human si
Moronihah nakapatunhay pag-
usab sa kalinaw tali sa mga Ne-
phite ug sa mga Lamanite, tan-
awa walay usa nga makapuli
sa hukmanan; busa dihay mi-
sugod nga usa ka panagbingkil
pag-usab taliwala sa mga ka-
tawhan mahitungod kinsa ang
mopuli sa hukmanan.

2 Ug nahinabo nga si Hela-
man, kinsa anak ni Helaman,
mao ang natudlo nga mopuli sa
hukmanan pinaagi sa tingog sa
mga katawhan.

3 Apan tan-awa, si aKishku-
men kinsa mibuno ni Pahoran,
naghulat aron sa paglaglag ni
Helaman usab; ug siya giabagan
sa iyang mga pundok, kinsa
misulod ngadto sa usa ka pa-
kigsaad nga walay usa nga ma-
sayud sa iyang pagkadautan.

4 Kay dihay usa nga si aGadi-
anton, kinsa hilabihan ka ha-
nas sa daghan nga mga pulong,
ug usab sa iyang pagpangilad,
aron sa pagpadayon sa mga ti-
nago nga buhat sa pagbuno ug
sa pagpanulis; busa siya nahi-
mo nga pangulo sa pundok ni
Kishkumen.

5 Busa siya miulog-ulog kanila,
ug usab si Kishkumen, nga kon
sila mobutang kaniya sa huk-
manan siya motugyan ngad-
to kanila kinsa nahisakop sa

30a Hel. 1:15.
2 3a Hel. 1:9.

4a gk Tulisan ni
Gadianton, Mga.
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iyang pundok nga sila ibutang
diha sa gahum ug katungod
taliwala sa mga katawhan; bu-
sa si Kishkumen nagtinguha sa
paglaglag ni Helaman.
6 Ug nahinabo samtang siya

nagpaingon ngadto sa hukma-
nan aron sa paglaglag ni Hela-
man, tan-awa usa sa mga sulu-
goon ni Helaman, ingon nga
nakaguwa niana nga gabii, ug
nakaangkon, pinaagi sa pagta-
kuban, sa usa ka kasayuran ni-
adto nga mga laraw nga gimug-
na pinaagi niini nga pundok
aron sa paglaglag ni Helaman—
7 Ug nahinabo nga siya naka-

sugat ni Kishkumen, ug siya mi-
hatag ngadto kaniya sa usa ka
timailhan; busa si Kishkumen
mipahibalo ngadto kaniya sa
tumong sa iyang tinguha, nag-
tinguha nga siya modala kani-
ya ngadto sa hukmanan aron
siya makabuno ni Helaman.
8 Ug sa diha nga ang sulugoon

ni Helaman nasayud sa tanan
nga katuyoan ni Kishkumen,
ug nga kini mao ang iyang tu-
mong sa pagbuno, ug usab kini
mao ang tumong sa tanan niad-
to kinsa nahisakop sa iyang
pundok sa pagbuno, ug sa pag-
panulis, ug sa pag-angkon og
gahum, (ug kini mao ang ilang
atinago nga laraw, ug ang ilang
kalihokan) ang sulugoon ni
Helaman miingon ngadto kang
Kishkumen: Moadto kita ngad-
to sa hukmanan.
9 Karon kini nakapahimuot ni

Kishkumen sa hilabihan, kay

siya nagdahum nga siya mo-
lampos sa iyang laraw; apan
tan-awa ang sulugoon ni Hela-
man, samtang sila nagpaingon
ngadto sa hukmanan, midung-
gab kang Kishkumen gani ngad-
to sa iyang kasingkasing, nga si-
ya namatay nga wala makaagu-
lo. Ug siya midagan ug misulti
kang Helaman sa tanan nga
mga butang nga siya nakakita,
ug nakadungog, ug nakahimo.

10 Ug nahinabo nga si Hela-
man misugo sa mga sundalo
aron sa pagdakop niini nga mga
pundok sa mga tulisan ug tina-
go nga mga mamumuno, nga
sila unta pagasilutan sumala sa
balaod.

11 Apan tan-awa, sa diha nga
si Gadianton nakakita nga si
Kishkumen wala mobalik siya
nahadlok basin pa unya og siya
pagalaglagon; busa siya misugo
sa iyang pundok nga mosunod
kaniya. Ug sila milayas gikan sa
yuta, sa usa ka tinago nga agia-
nan, ngadto sa kamingawan; ug
sa ingon nga sa diha nga si Hela-
man misugo sa mga sundalo sa
pagsikop kanila sila wala na ma-
kita bisan diin.

12 Ug dugang pa niining mao
nga Gadianton pagahisgutan
sa umaabut. Ug sa ingon nata-
pos ang ikakap-atan ug ikadu-
ha nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi.

13 Ug tan-awa, sa katapusan
niini nga basahon inyong ma-
kita nga kini si aGadianton mao

8a 2 Ne. 10:15.
gk Tinago nga

mga Kalihokan.
13a Hel. 6:18;

4 Ne. 1:42.
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ang hinungdan sa pagkapu-
kan, oo, sa hingpit nga kalagla-
gan sa mga katawhan ni Nephi.
14 Tan-awa ako wala magpa-

sabut sa katapusan sa basahon
ni Helaman, apan ako nagpasa-
but sa katapusan sa basahon ni
Nephi, diin ako mikuha sa ta-
nan nga asoy nga ako misulat.

KAPITULO 3

Daghan nga mga Nephite ang mi-
langyaw ngadto sa yuta sa amiha-
nan nga bahin—Sila mitukod og
mga balay nga semento ug naghu-
pot og daghan nga mga talaan—
Napulo ka mga kaliboan ang naka-
big ug nabunyagan—Ang pulong
sa Dios nagtultol sa mga tawo
ngadto sa kaluwasan—Si Nephi
ang anak ni Helaman ang mipuli
sa hukmanan. Mga 49–39 b.c.

Ug karon nahinabo sa ikakap-
atan ug ikatulo nga tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom,
walay panagbingkil diha sa
mga katawhan ni Nephi gawas
niadto nga mga ginagmay nga
garbo nga diha sa simbahan
nga mao ang nakapahimo og
ginagmay nga panagsumpaki
taliwala sa mga katawhan, diin
nga mga kalihokan nahusay di-
ha sa katapusan sa ikakap-atan
ug ikatulo nga tuig.
2 Ug walay panagbingkil diha

sa mga katawhan sa ikakap-atan
ug upat nga tuig; ni dihay dag-
han nga panagbingkil sa ika-
kap-atan ug ikalima nga tuig.

3 Ug nahinabo sa ikakap-atan
ug ikaunom nga tuig, oo, dihay
daghan nga panagbingkil ug
daghan nga panagsumpaki; di-
in dihay hilabihan ka daghan
kinsa mibiya gikan sa yuta sa
Zarahemla ug miadto ngadto
sa yuta sa aamihanan nga bahin
aron pagpanunod sa yuta.

4 Ug sila mipanaw ngadto sa
hilabihan kalayo ang gilay-on,
hangtud nga sila miabut sa usa
ka adagko nga katubigan ug
daghan nga mga suba.

5 Oo, ug gani sila mikatap sa
tanan nga mga bahin sa yuta,
ngadto sa bisan diin nga bahin
nga wala pa mahimo nga awa-
aw ug wala nay mga kahoy, tu-
ngod sa ka daghan sa mga lu-
mulupyo kinsa nakapanunod
kaniadto sa yuta.

6 Ug karon walay bahin sa yu-
ta nga naawaaw gawas kini sa
mga kakahoyan; apan tungod
sa kadako sa akalaglagan sa
mga katawhan nga nagpuyo
kaniadto sa yuta kini gitawag
og bawaaw.

7 Ug kay diyutay lamang ang
mga kahoy sa ibabaw sa yuta,
bisan pa niana ang mga kataw-
han kinsa miadto nahimo nga
hilabihan ka hanas sa paghimo
og semento; busa sila mitukod
og mga balay nga semento diin
sila mipuyo.

8 Ug nahinabo nga sila midag-
han ug mikatap, ug miadto gi-
kan sa yuta sa habagatan nga
bahin ngadto sa yuta sa ami-
hanan nga bahin, ug mikatap

3 3a Alma 63:4.
4a Mosiah 8:8;

Morm. 6:4.
6a Mosiah 21:25–27.

b Alma 22:31.
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hangtud nga sila misugod sa
pagtabon sa ibabaw sa tibuok
yuta, gikan sa dagat sa habaga-
tan ngadto sa dagat sa amiha-
nan, gikan sa dagat sa akasad-
pan ngadto sa dagat sa silangan.
9 Ug ang mga katawhan kinsa

tua sa yuta sa amihanan nga
bahin nga nagpuyo diha sa mga
tolda, ug sa mga balay nga se-
mento, ug sila mitugot sa bisan
unsa nga kahoy nga motubo
diha sa ibabaw sa yuta nga kini
motubo, nga sa kadugayan sila
unta makaangkon og mga ka-
hoy aron itukod sa ilang mga
balay, oo, sa ilang mga dakba-
yan, ug mga templo, ug sa ilang
mga sinagoga, ug sa ilang mga
santuwaryo, ug sa tanan nga
matang sa ilang mga gambalay.
10 Ug nahinabo ingon nga ang

mga kahoy hilabihan ka nihit
sa yuta sa amihanan nga bahin,
sila nagpadala ngadto og dag-
han pinaagi sa apanakayan.

11 Ug sa ingon sila nakapahi-
mo sa mga katawhan sa yuta sa
amihanan nga bahin nga sila
unta makatukod og daghan nga
mga dakbayan, sa kahoy ug sa
semento.
12 Ug nahinabo nga dihay dag-

han sa mga akatawhan ni Am-
mon, kinsa mga Lamanite sa
pagkatawo miadto usab ngad-
to niini nga yuta.
13 Ug karon dihay daghan nga

mga talaan nga gitipigan sa mga
kahimoan niini nga mga kataw-
han, pinaagi sa daghan niini nga

mga katawhan, nga mga piho
ug daghan kaayo, mahitungod
kanila.

14 Apan tan-awa, gatusan ka
bahin sa mga kahimoan niini
nga mga katawhan, oo, ang
asoy sa mga Lamanite ug mga
Nephite, ug sa ilang mga gu-
bat, ug sa mga panagbingkil,
ug sa mga panagsumpaki, ug sa
ilang pagsangyaw ug sa ilang
mga panagna, ug sa ilang pana-
kayan ug sa ilang pagtukod og
mga sakayan ug sa ilang pag-
tukod og mga atemplo, ug sa
mga sinagoga ug sa ilang mga
santuwaryo, ug sa ilang mga
pagkamatarung, ug sa ilang pag-
kadautan, ug sa ilang mga pag-
buno, ug sa ilang mga panulis,
ug sa ilang pagpanglungkab,
ug sa tanan nga matang sa mga
pagkasalawayon ug malaw-ay
nga mga buhat, dili malakip ni-
ini nga buhat.

15 Apan tan-awa, dihay dag-
han nga mga basahon ug dag-
han nga mga talaan sa matag
matang, ug sila gitipigan ilabi
na sa mga Nephite.

16 Ug sila agihatag gikan sa
usa ka kaliwatan ngadto sa lain
pinaagi sa mga Nephite, bisan
hangtud sila nahulog ngadto
sa kalapasan ug gipangbuno,
gilungkaban, ug gigukod, ug
giabug, ug gipatay, ug gitibu-
laag diha sa ibabaw sa yuta, ug
gisagol uban sa mga Lamanite
hangtud nga sila wala na bma-
tawag nga mga Nephite, nahi-

8a Alma 22:27, 32.
10a Alma 63:5–8.
12a Alma 27:21–26.

14a 2 Ne. 5:16;
Jacob 1:17;
3 Ne. 11:1.

16a 1 Ne. 5:16–19;
Alma 37:4.

b Alma 45:12–14.
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mo nga dautan ug ihalas, ug
bangis, oo gani nahimo nga mga
Lamanite.
17 Ug karon ako mobalik pag-

usab sa akong asoy; busa, unsa
ang akong gipamulong nahina-
bo human nga dihay dako nga
panagbingkil, ug mga kasamok,
ug mga gubat, ug mga panag-
sumpaki, taliwala sa mga ka-
tawhan ni Nephi.
18 Ang ikakap-atan ug unom

nga tuig sa pagmando sa mga
maghuhukom natapos;
19 Ug nahinabo nga diha gi-

hapon ang dako nga panag-
bingkil sa yuta, oo, bisan sa
ikakap-atan ug pito nga tuig ug
usab diha sa ikakap-atan ug
walo nga tuig.
20 Bisan pa niana si Helaman

mipuli sa hukmanan uban sa
kaangayan ug katarung; oo, si-
ya naninguha sa paghupot sa
mga balaod, ug sa mga paghu-
kom, ug sa mga sugo sa Dios;
ug siya mibuhat niana nga ma-
tarung sa panan-aw sa Dios sa
kanunay; ug siya naglakaw su-
nod sa mga paagi sa iyang ama-
han, sa ingon siya miuswag sa
yuta.
21 Ug nahinabo nga siya adu-

nay duha ka anak nga mga la-
laki. Siya mihatag ngadto sa
kamagulangan sa ngalan nga
aNephi, ug ngadto sa kamang-
huran, sa ngalan nga bLehi. Ug
sila misugod sa pagtubo ngad-
to sa Ginoo.
22 Ug nahinabo nga ang mga

gubat ug mga panagbingkil

misugod sa paghunong, sa hi-
nay-hinay, taliwala sa mga ka-
tawhan sa mga Nephite, sa ula-
hi nga bahin sa ikakap-atan ug
walo nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi.

23 Ug nahinabo sa kap-atan
ug ikasiyam nga tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom,
dihay nagpadayon nga kali-
naw nga mitunhay sa yuta, ang
tanan gawas sa tinago nga mga
kalihokan diin si aGadianton
ang tulisan nagtukod diha sa
mga dapit nga daghan nga
nagpuyo, diin niana nga pana-
hon wala mahibaloi ngadto ni-
adto kinsa nangulo sa pang-
gamhanan; busa sila wala ma-
laglag gikan sa yuta.

24 Ug nahinabo nga dinhi niini
nga sama nga tuig dihay hilabi-
han ka dako nga kauswagan sa
simbahan, sa ingon dihay mga
kaliboan kinsa mipasakop sa
ilang mga kaugalingon ngadto
sa simbahan ug nabunyagan
ngadto sa paghinulsol.

25 Ug hilabihan ka dako ang
kauswagan sa simbahan, ug
daghan kaayo ang mga panala-
ngin nga gibu-bu diha sa mga
katawhan nga bisan ang ha-
langdon nga mga pari ug ang
mga magtutudlo sa ilang mga
kaugalingon natingala sa wa-
lay sukod.

26 Ug nahinabo nga ang buhat
sa Ginoo miuswag ngadto sa
pagbunyag ug sa paghiusa sa
simbahan sa Dios, daghan nga

21a gk Nephi, Anak nga
lalaki ni Helaman.

b gk Lehi, Nephite
nga Misyonaryo.

23a Hel. 2:4.
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mga kalag, oo, gani mga napu-
lo ka mga kaliboan.
27 Sa ingon kita makakita nga

ang Ginoo maloloy-on ngadto
sa tanan kinsa, diha sa katim-os
sa ilang mga kasingkasing, mo-
tawag nganha sa iyang balaan
nga ngalan.
28 Oo, sa ingon kita makakita

nga ang aganghaan sa langit bu-
kas alang sa btanan, gani ngadto
kang kinsa motuo sa ngalan ni
Jesukristo, kinsa mao ang anak
sa Dios.
29 Oo, kita makakita nga bisan

kinsa ang motinguha mahimo
nga mosagop diha sa apulong
sa Dios, diin bbuhi ug gamha-
nan, nga mobuak sa kinahilad-
man sa tanan nga mga kaigmat
ug sa mga laang ug sa mga pag-
panghaylo sa yawa, ug modala
sa tawo ni Kristo diha sa higpit
ug cpig-ot nga agianan lahus
niana nga walay katapusan nga
dbung-aw sa pagkauyamot diin
giandam aron sa paglamoy sa
mga dautan—
30 Ug magpahimutang sa ilang

mga kalag, oo, ang ilang mga
imortal nga mga kalag, sa atuo
nga kamot sa Dios sa ginghari-
an sa langit aron sa paglingkod
uban kang Abraham, ug kang
Isaac, ug uban kang Jacob, ug
uban sa atong tanan nga balaan
nga mga amahan, sa dili na
pagbiya.
31 Ug sa niini nga tuig dihay

nagpadayon nga pagmaya sa

yuta sa Zarahemla, ug sa tanan
nga mga rehiyon sa palibut, bi-
san sa tanan nga yuta nga gipa-
nag-iya sa mga Nephite.

32 Ug nahinabo nga dihay ka-
linaw ug hilabihan ka dako nga
hingpit nga kalipay sa nahibi-
lin nga kap-atan ug ikasiyam
nga tuig; oo, ug usab dihay
nagpadayon nga kalinaw ug
dako nga hingpit nga kalipay
sa ikakalim-an nga tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom.

33 Ug sa kalim-an ug unang
tuig sa pagmando sa mga mag-
huhukom dihay kalinaw usab
gawas kini sa garbo nga misu-
god pagsulod ngadto sa simba-
han—dili ngadto sa simbahan
sa Dios, apan ngadto sa mga
kasingkasing sa mga katawhan
kinsa nagpatuo nga mga sakop
sa simbahan sa Dios—

34 Ug sila gibayaw sa ilang
agarbo bisan ngadto sa pag-
gukod sa daghan sa ilang mga
kaigsoonan. Karon kini usa ka
dako nga kadautan, nga naka-
pahimo sa ubay-ubay nga ma-
painubsanon nga bahin sa mga
katawhan sa pag-antus sa dako
nga pagpanggukod, ug sa pag-
ubog sa dako nga kasakitan.

35 Bisan pa niana sila anag-
puasa ug bnag-ampo sa kanu-
nay, ug nag-anam sa pagkalig-
on ug pagkalig-on diha sa ilang
cpagpaubos, ug nagkalig-on ug
nagkalig-on diha sa hugot nga
pagtuo ni Kristo, ngadto sa

28a 2 Ne. 31:9, 17.
b Buh. 10:28;

Roma 2:10–11.
29a gk Pulong sa Dios.

b Heb. 4:12; D&P 11:2.

c 2 Ne. 9:41; 33:9.
d 1 Ne. 15:28–30.

30a Mat. 25:33–34.
34a gk Garbo.
35a gk Pagpuasa, Puasa.

b gk Pag-ampo.
c gk Mapainubsanon,

Pagkamapainub-
sanon.
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pagpuno sa ilang mga kalag
uban sa hingpit nga kalipay ug
kahupayan, oo, ngadto sa dpag-
limpyo ug epagbalaan sa ilang
mga kasingkasing, diin nga
pagbalaan moabut tungod sa
ilang fpagtugyan sa ilang mga
kasingkasing ngadto sa Dios.
36 Ug nahinabo nga sa ikaka-

lim-an ug duha nga tuig nata-
pos usab sa kalinaw, gawas nii-
ni nga hilabihan ka dako nga
garbo nga misulod ngadto sa
mga kasingkasing sa mga ka-
tawhan; ug kini tungod sa
ilang hilabihan kaayo nga apag-
kaadunahan ug sa ilang kaus-
wagan sa yuta; ug kini nagtubo
diha kanila matag adlaw.
37 Ug nahinabo sa ikakalim-an

ug tulo nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom, si Helaman
namatay, ug ang iyang kamagu-
langan nga anak nga lalaki nga
si Nephi misugod sa pagmando
puli kaniya. Ug nahinabo nga si-
ya mipuli sa hukmanan uban sa
kaangayan ug katarung; oo, siya
naghupot sa mga sugo sa Dios,
ug naglakaw sa mga paagi sa
iyang amahan.

KAPITULO 4

Mga masupilon nga Nephite ug
mga Lamanite nagkahiusa sa mga
kusog ug miilog sa yuta sa Zara-
hemla — Ang mga kapildihan sa
Nephite miabut tungod sa ilang
pagkadautan—Ang Simbahan mi-
kunhod, ug ang mga katawhan na-

himo nga mahuyang sama sa mga
Lamanite. Mga 38–30 b.c.

Ug nahinabo nga sa ikakalim-
an ug upat nga tuig dihay dag-
han nga mga panagsumpaki
diha sa simbahan, ug usab di-
hay mga apanagbingkil taliwa-
la sa mga katawhan, hangtud
nga dihay daghan nga dugo
nga miagas.

2 Ug ang masupilon nga bahin
gipatay ug giabug gikan sa yuta,
ug sila miadto ngadto sa hari sa
mga Lamanite.

3 Ug nahinabo nga sila na-
ningkamot sa pagkutaw sa
mga Lamanite aron nga makig-
gubat batok sa mga Nephite;
apan tan-awa, ang mga Lama-
nite hilabihan ka hadlok, hang-
tud nga sila dili na maminaw
sa mga pulong niadto nga mga
masupilon.

4 Apan nahinabo nga sa ika-
kalim-an ug unom nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom dihay mga amasupilon
kinsa miadto gikan sa mga Ne-
phite ngadto sa mga Lamanite;
ug sila milampos sa uban sa
pagkutaw kanila nga masuko
batok sa mga Nephite; ug si-
lang tanan niana nga tuig na-
ngandam alang sa gubat.

5 Ug diha sa ikakalim-an ug
pito nga tuig sila misulong ba-
tok sa mga Nephite aron sa
pagpakig-away, ug sila misu-
god sa buhat sa kamatayon; oo,
hangtud nga sa ikakalim-an ug
walo nga tuig sa pagmando sa

35d gk Kaputli, Putli.
e gk Pagbalaan.
f 2 Cron. 30:8;

Mosiah 3:19.
36a gk Katigayunan,

Mga.

4 1a 3 Ne. 11:29.
4a Hel. 5:17.
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mga maghuhukom sila milam-
pos diha sa pag-angkon ug ka-
mandoan sa yuta sa Zarahemla;
oo, ug usab sa tanan nga mga
yuta, bisan ngadto sa yuta nga
duol sa yuta sa Bountiful.
6 Ug ang mga Nephite ug ang

mga kasundalohan ni Moroni-
hah giabug bisan ngadto sa yu-
ta sa Bountiful;
7 Ug didto sila naglig-on batok

sa mga Lamanite, gikan sa ka-
sadpan nga dagat bisan ngadto
sa silangan; kini usa ka adlaw
nga panaw alang sa usa ka
Nephite, sa utlanan nga ilang
gilig-on ug gibutang ang ilang
mga kasundalohan aron sa
pagpanalipod sa ilang amiha-
nan nga nasud.
8 Ug sa ingon kadto nga mga

masupilon sa mga Nephite,
uban sa tabang sa daghan nga
mga kasundalohan sa mga La-
manite, nakaangkon sa tanan
nga mga ginsakupan nga yuta
sa mga Nephite nga anaa sa yu-
ta sa habagatan nga bahin. Ug
kining tanan nahimo sa ikaka-
lim-an ug walo ug sa ikasiyam
nga mga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom.
9 Ug nahinabo nga sa ikakan-

uman nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom, si Moroni-
hah milampos uban sa iyang
mga kasundalohan sa pag-ang-
kon sa daghan nga mga bahin
sa yuta; oo, sila mibawi sa dag-
han nga mga dakbayan nga na-
hulog ngadto sa mga kamot sa
mga Lamanite.

10 Ug nahinabo sa ikakan-
uman ug unang tuig sa pagman-
do sa mga maghuhukom sila
milampos sa pagbawi bisan sa
katunga sa tanan nila nga gin-
sakupan nga mga yuta.

11 Karon kining dako nga ka-
pildihan sa mga Nephite, ug
ang dako nga pagpamatay nga
anaa kanila, dili unta mahitabo
kon kini dili pa tungod sa ilang
pagkadautan ug sa ilang pag-
kasalawayon nga anaa taliwala
kanila; oo, ug kini anaa usab ni-
adto kinsa nagpatuo nga sakop
sa simbahan sa Dios.

12 Ug kini tungod sa agarbo sa
ilang mga kasingkasing, tungod
sa ilang hilabihan ka badu-
nahan, oo, kini tungod sa ilang
pagpanglupig sa mga ckabus,
nagpugong sa ilang mga pag-
kaon gikan sa gigutom, nagpu-
gong sa ilang mga panaput
gikan sa mga hubo, ug misagpa
sa ilang mga mapainubsanon
nga mga kaigsoonan diha sa
ilang aping, mibiay-biay niana
nga sagrado, milimud sa espi-
ritu sa pagpanagna ug sa pagpa-
dayag, nagbuno, nanglungkab,
namakak, nangawat, nanapaw,
ug gisulsulan diha sa dako nga
mga panagbingkil, ug mibiya
palayo ngadto sa yuta sa Nephi,
taliwala sa mga Lamanite—

13 Ug tungod niining dako
nga pagkadautan, ug sa ilang
mga apanghambog sa ilang ka-
ugalingon nga kusog, sila mi-
salig sa ilang kaugalingon nga
kusog; busa sila wala mous-

12a Abd. 1:3–4;
D&P 101:42.

b 1 Tim. 6:17;
2 Ne. 9:42.

c D&P 42:30–31.
13a gk Garbo.
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wag, apan gisakit ug giham-
pak, ug giabug sa atubangan sa
mga Lamanite hangtud nga si-
la nawad-an sa kamandoan sa
hapit tanan nila nga mga yuta.
14 Apan tan-awa, si Moroni-

hah misangyaw sa daghan nga
mga butang ngadto sa mga ka-
tawhan tungod sa ilang kadau-
tan, ug usab si aNephi ug si Le-
hi kinsa anak nga mga lalaki ni
Helaman misangyaw sa dag-
han nga mga butang ngadto sa
mga katawhan, oo, ug nanagna
sa daghan nga mga butang
ngadto kanila mahitungod sa
ilang mga kadautan ug unsa
ang mahitabo ngadto kanila
kon sila dili maghinulsol sa
ilang mga sala.
15 Ug nahinabo nga sila nag-

hinulsol ug tungod kay sila
naghinulsol sila nagsugod sa
pag-uswag.
16 Kay sa pagkakita ni Moro-

nihah nga sila naghinulsol siya
misagubang sa pagpangulo ka-
nila sa pag-adto gikan sa usa ka
dapit ngadto sa lain nga dapit,
ug gikan sa usa ka dakbayan
ngadto sa lain nga dakbayan,
gani hangtud nga sila nakaba-
wi sa katunga sa ilang kabta-
ngan ug katunga sa tanan nila
nga mga yuta.
17 Ug sa ingon natapos ang

kan-uman ug unang tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom.
18 Ug nahinabo sa ikakan-

uman ug duha nga tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom,
kana nga Moronihah wala na
makaangkon og dugang nga

mga yuta gikan sa mga Lama-
nite.

19 Busa sila mibiya sa ilang ti-
nguha sa pag-angkon sa nahi-
bilin sa ilang mga yuta, kay
daghan kaayo ang mga Lama-
nite nga kini walay kahimoan
alang sa mga Nephite sa pag-
angkon og dugang gahum iba-
baw kanila; busa si Moronihah
migamit sa tanan niya nga mga
kasundalohan aron sa pagban-
tay niadto nga mga dapit diin
iyang nakuha.

20 Ug nahinabo tungod sa
hilabihan ka pagkadaghan sa
mga Lamanite ang mga Ne-
phite anaa sa dako nga kahad-
lok, basin pa unya og sila ma-
buntog, ug tunob-tunoban ug
pamatyon ug laglagon.

21 Oo, sila misugod sa paghi-
numdom sa mga panagna ni
Alma, ug usab sa mga pulong
ni Mosiah; ug ilang nakita nga
sila mga tikig og liog nga mga
katawhan, ug nga sila mibali-
wala sa mga sugo sa Dios;

22 Ug nga sila miusab ug mi-
tunob-tunob sa ilang mga tiil
sa mga abalaod ni Mosiah, o ni-
ana nga ang Ginoo misugo ka-
niya sa paghatag ngadto sa
mga katawhan; ug sila nakaki-
ta nga ang ilang mga balaod
nahimo nga dili makiangayon,
ug nga sila nahimo nga usa ka
dautan nga mga katawhan,
hangtud nga sila nahimo nga
dautan sama ngadto sa mga
Lamanite.

23 Ug tungod sa ilang kadautan
ang simbahan misugod sa apag-

14a Hel. 3:21.
22a Alma 1:1.

23a gk Hingpit nga
Pagbiya.
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kunhod; ug sila misugod sa
d i l i p a g t u o s a e s p i r i t u s a
pagpanagna ug sa espiritu sa
pagpadayag; ug ang mga pag-
hukom sa Dios sa walay kalo-
oy motan-aw kanila sa na-
wong.
24 Ug sila nakakita nga sila

nahimo nga amahuyang, sama
ngadto sa ilang mga kaigsoo-
nan, ang mga Lamanite, ug nga
ang Espiritu sa Ginoo wala na
manalipod kanila; oo, kini mi-
pahawa gikan kanila tungod
kay ang bEspiritu sa Ginoo dili
mopuyo sa cdili balaan nga mga
templo—
25 Busa ang Ginoo mihunong

sa pagpanalipod kanila pina-
agi sa iyang milagroso ug dili
hitupngan nga gahum, kay sila
nahulog ngadto sa kahimtang
nga awalay pagtuo ug maka-
hahadlok nga pagkadautan;
ug sila nakakita nga ang mga
Lamanite labaw nga daghan
kay kanila, ug gawas nga sila
bmagpabilin nga matinud-anon
ngadto sa Ginoo nga ilang Dios
dili kalikayan nga sila mama-
tay.
26 Kay tan-awa, sila naka-

kita nga ang kalig-on sa mga
Lamanite sama sa ilang kalig-
on bisan tawo sa tawo. Ug sa
ingon sila nahulog ngadto nii-
ning dako nga kalapasan; oo,
sa ingon sila nahimo nga ma-
huyang tungod sa ilang kala-
pasan, sulod sa adili daghan
nga mga tuig.

KAPITULO 5

Si Nephi ug si Lehi mihalad sa
ilang mga kaugalingon ngadto sa
pagsangyaw—Ang ilang mga nga-
lan nagdapit kanila sa pagsubay
sa ilang mga kinabuhi sunod sa
ilang mga katigulangan—Si Kristo
motubos niadto kinsa maghinul-
sol—Si Nephi ug si Lehi nakahi-
mo og daghan nga mga kinabig ug
nabilanggo, ug ang kalayo miliyok
kanila—Usa ka panganod sa ka-
ngitngit mitabon sa tulo ka gatus
nga mga katawhan — Ang yuta
nauyog, ug usa ka tingog misugo
sa mga tawo nga maghinulsol—
Si Nephi ug si Lehi nakigsulti
uban sa mga anghel, ug ang pun-
dok sa mga katawhan giliyokan sa
kalayo. Mga 30 b.c.

Ug nahinabo nga niining mao
nga tuig, tan-awa, si aNephi
mitugyan sa hukmanan ngadto
sa usa ka tawo kansang ngalan
mao si Cezoram.

2 Kay ingon nga ang ilang mga
balaod ug ang ilang mga pang-
gamhanan natukod pinaagi sa
atingog sa mga katawhan, ug
sila kinsa bmipili sa dautan la-
baw pa nga daghan kay kanila
kinsa mipili sa maayo, busa si-
la nagkahinog na alang sa ka-
laglagan, kay ang mga balaod
nahimo nga dili makiangayon.

3 Oo, ug kini dili mao ang ta-
nan; sila mga tikig og liog nga
mga katawhan, hangtud nga si-
la dili na kamandoan pinaagi sa

24a Mosiah 1:13.
b gk Espiritu Santo.
c Mosiah 2:37;

Alma 7:21; 34:36.

25a gk Pagkawa-
lay Pagtuo.

b Jacob 6:5.
26a Alma 46:8;

Hel. 12:3–4.
5 1a Hel. 3:37.

2a Mosiah 29:25–27.
b Alma 10:19.
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balaod ni sa kaangayan, gawas
kini ngadto sa ilang kalaglagan.
4 Ug nahinabo nga si Nephi

naluya tungod sa ilang kadau-
tan; ug siya amitugyan sa huk-
manan, ug siya midawat niini
diha kaniya sa pagsangyaw sa
pulong sa Dios sa tanan nga na-
hibilin sa iyang mga adlaw, ug
ang iyang igsoon nga lalaki
nga si Lehi usab, sa tanan nga
nahibilin sa iyang mga adlaw;
5 Kay sila nahinumdom sa mga

pulong nga ang ilang amahan
si Helaman namulong ngadto
kanila. Ug kini mao ang mga
pulong nga siya namulong:
6 Tan-awa, akong mga anak,

ako nagtinguha nga kamo ki-
nahanglan mahinumdom sa
paghupot sa mga sugo sa Dios;
ug ako manghinaut nga kamo
mopahayag ngadto sa mga ka-
tawhan niini nga mga pulong.
Tan-awa, ako mihatag nganha
kaninyo sa mga ngalan sa atong
unang mga aginikanan kinsa mi-
abut gikan sa yuta sa Jerusalem;
ug kini ako mibuhat nga sa pa-
nahon nga kamo mahinumdom
sa inyong mga ngalan kamo ma-
hinumdom kanila; ug sa pana-
hon nga kamo mahinumdom
kanila kamo mahinumdom sa
ilang mga buhat; ug kon kamo
mahinumdom sa ilang mga bu-
hat kamo masayud giunsa kini
pagsulti, ug usab pagsulat, nga
sila mga bmaayo.
7 Busa, akong anak nga mga la-

laki, ako manghinaut nga kamo
magbuhat niana nga maayo,
nga kini ikasulti alang kaninyo
ug usab ikasulat, bisan ingon
nga kini gikasulti ug gikasulat
kabahin kanila.

8 Ug karon akong anak nga
mga lalaki; tan-awa ako adunay
labaw nga ingon nga tinguha
gikan kaninyo, unsa nga tingu-
ha mao, nga kamo dili magbu-
hat niini nga mga butang nga
kamo makapanghambog, apan
nga kamo magbuhat niini nga
mga butang aron sa pagtipig
alang sa inyong mga kaugali-
ngon og usa ka abahandi didto
sa langit, oo, diin walay kata-
pusan, ug nga dili molubad;
oo, nga kamo makaangkon nia-
na nga bbililhon nga gasa sa ki-
nabuhi nga dayon, diin kita
adunay katarungan nga mag-
dahum nga gihatag ngadto sa
atong mga amahan.

9 O hinumdumi, hinumdumi,
akong anak nga mga lalaki; ang
mga apulong nga gipamulong ni
Hari Benjamin ngadto sa iyang
mga katawhan; oo, hinumdumi
nga walay lain nga paagi ni mga
pamaagi diin ang tawo malu-
was, lamang pinaagi sa bmatub-
sanon nga dugo ni Jesukristo,
kinsa moanhi; oo, hinumdumi
nga siya moabut aron sa cpag-
tubos sa dkalibutan.
10 Ug hinumdumi usab ang

mga apulong nga gipamulong
ni Amulek ngadto ni Zeezrom,

4a Alma 4:15–20.
6a 1 Ne. 1:1, 5.

b 2 Ne. 33.
8a 3 Ne. 13:19–21.

b D&P 14:7.
9a Mosiah 2:9.

b Mosiah 3:17–18.
gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.

c gk Gitubos,
Katubsanan, Tubos.

d gk Kalibutan—Ang

mga katawhan
kinsa dili mosunod
sa mga sugo.

10a Alma 11:34.
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didto sa dakbayan sa Ammoni-
hah; kay siya miingon ngadto
kaniya nga ang Ginoo sa pag-
katinuod moabut aron sa pagtu-
bos sa iyang mga katawhan,
apan siya dili moabut aron sa
pagtubos kanila sa ilang mga
sala, apan aron sa pagtubos ka-
nila gikan sa ilang mga sala.
11 Ug siya adunay gahum nga

gihatag ngadto kaniya gikan sa
Amahan aron sa pagtubos ka-
nila gikan sa ilang mga sala tu-
ngod sa paghinulsol; busa siya
amipadala sa iyang mga anghel
sa pagpahayag sa maayo nga
mga balita sa mga kinahangla-
non sa paghinulsol, nga nagda-
la ngadto sa gahum sa Manu-
nubos, ngadto sa kaluwasan sa
ilang mga kalag.
12 Ug karon, akong mga anak,

hinumdumi, hinumdumi nga
kini diha sa alig-on nga suka-
ranan sa atong Manunubos,
nga mao si Kristo, ang Anak
sa Dios, nga kamo kinahanglan
gayud motukod sa inyong btu-
kuranan; nga sa panahon nga
ang yawa mopadala sa iyang
mapintas nga mga hangin, oo,
ang iyang mga panâ diha sa
alimpulos, oo, sa diha nga ang
tanan niya nga ulan nga yelo
ug ang iyang mapintas nga
cunos mohampak diha kanin-
yo, kini walay gahum ibabaw
kaninyo sa pagbitad kaninyo
ngadto sa bung-aw sa pagkau-
yamot ug walay katapusan nga
pagkaalaot, tungod sa lig-on

nga sukaranan diin kamo natu-
kod nga mao ang tinuod nga
tukuranan, usa ka tukuranan
diin kon ang mga tawo magtu-
kod dili sila mapukan.

13 Ug nahinabo nga kini mao
ang mga pulong nga agitudlo
ni Helaman ngadto sa iyang
anak nga mga lalaki; oo, siya
nagtudlo kanila sa daghan nga
mga butang nga wala masulat,
ug usab sa daghan nga mga bu-
tang nga nahisulat na.

14 Ug sila nahinumdom sa
iyang mga pulong; ug busa sila
nanglakaw, naghupot sa mga
sugo sa Dios, sa pagtudlo sa pu-
long sa Dios diha sa tanan nga
mga katawhan ni Nephi, nagsu-
god sa dakbayan sa Bountiful;

15 Ug sukad dinhi ngadto sa
dakbayan sa Gid ug gikan sa
dakbayan sa Gid ngadto sa dak-
bayan sa Mulek;

16 Ug bisan gikan sa usa ka
dakbayan ngadto sa lain, hang-
tud nga sila nakaadto taliwala
sa tanan nga mga katawhan
ni Nephi kinsa anaa sa yuta
sa habagatan nga bahin; ug
gikan didto ngadto sa yuta
sa Zarahemla, taliwala sa mga
Lamanite.

17 Ug nahinabo nga sila nag-
sangyaw uban sa dako nga ga-
hum hangtud nga sila milibug
sa daghan niadto nga mga ama-
supilon kinsa mibiya gikan sa
mga Nephite, hangtud nga sila
miduol ug mikumpisal sa ilang
mga sala ug nabunyagan ngad-

11a Alma 13:24–25.
12a Mat. 7:24–27;

D&P 6:34;
Moises 7:53.

gk Tukurang
Bato; Lig-on
nga Sukaranan.

b Isa. 28:16;

Jacob 4:16.
c 3 Ne. 14:25, 27.

13a Mosiah 1:4.
17a Hel. 4:4.
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to sa paghinulsol, ug diha-diha
mibalik ngadto sa mga Nephite
aron sa pagpaningkamot sa
pag-alim ngadto kanila sa mga
kasaypanan nga ilang nahimo.
18 Ug nahinabo nga si Nephi

ug si Lehi nagsangyaw ngadto
sa mga Lamanite uban sa dako
nga gahum ug pagtugot, kay si-
la adunay gahum ug pagtugot
nga gihatag ngadto kanila nga
sila unta amakapamulong, ug si-
la usab aduna sa unsay gikina-
hanglan nga ilang ipamulong
nga gihatag ngadto kanila—
19 Busa, sila namulong ngadto

sa dako nga katingala sa mga
Lamanite, ngadto sa apagkabig
kanila, hangtud nga dihay wa-
lo ka libo ka mga Lamanite kin-
sa diha libut sa yuta sa Zara-
hemla nga gibunyagan ngadto
sa paghinulsol, ug napakita ang
pagkadautan sa mga tradisyon
sa ilang mga amahan.
20 Ug nahinabo nga si Nephi

ug si Lehi mipadayon gikan
dinhi sa pag-adto ngadto sa yu-
ta sa Nephi.
21 Ug nahinabo nga sila gida-

kop sa mga kasundalohan sa
mga Lamanite ug gibalhug sa
abilanggoan; oo, gani sa sama
nga bilanggoan diin si Ammon
ug ang iyang mga kaigsoonan
gibalhug pinaagi sa mga sulu-
goon ni Limhi.
22 Ug human sila gibalhug sa

bilanggoan sulod sa daghan
nga mga adlaw nga walay pag-

kaon, tan-awa, sila nangadto sa
bilanggoan sa pagkuha kanila
nga sila mopatay kanila.

23 Ug nahinabo nga si Nephi
ug si Lehi giliyokan sa ingon
og akalayo, gani hangtud nga
sila wala mangahas sa pagbak-
yaw sa ilang mga kamot ngad-
to kanila tungod sa kahadlok
nga tingali unya sila masunog.
Bisan pa niana, si Nephi ug si
Lehi wala masunog; ug sila
nagtindog sa taliwala sa kalayo
ug wala masunog.

24 Ug sa diha nga sila nakakita
nga sila giliyokan uban sa usa
ka adako nga gilis sa kalayo, ug
nga kini wala makasunog kani-
la, ang ilang mga kasingkasing
nakabaton og kaisug.

25 Kay sila nakakita nga ang
mga Lamanite wala mangahas
sa pagbakyaw sa ilang mga ka-
mot nganha kanila; ni mangahas
sila sa pagpaduol ngadto kani-
la, apan nagbarug ingon nga si-
la naamang uban sa katingala.

26 Ug nahinabo nga si Nephi
ug si Lehi mibarug ug misugod
sa pagpamulong ngadto kani-
la, nag-ingon, ayaw kahadlok,
kay tan-awa, ang Dios mao ang
nagpakita nganha kaninyo niini
nga kahibulongan nga butang,
diin gipakita ngadto kanila nga
kamo dili makabakyaw sa in-
yong mga kamot ngari kanamo
sa pagpatay kanamo.

27 Ug tan-awa, human sila ma-
kasulti niini nga mga pulong,

18a D&P 100:5–8.
gk Pagpanagna,
Panagna.

19a gk Kinabig,

Pagkakabig;
Misyonaryo nga
Buhat.

21a Mosiah 7:6–7; 21:23.

23a Ex. 3:2.
24a Ex. 14:24; 1 Ne. 1:6;

D&P 29:12;
JS—K 1:16.
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ang yuta nauyog sa hilabihan,
ug ang mga bongbong sa bilang-
goan nauyog ingon og sila hapit
na matumba sa yuta; apan tan-
awa, sila wala matumba. Ug
tan-awa, sila nga anaa sa bilang-
goan mga Lamanite ug mga
Nephite kinsa mga masupilon.
28 Ug nahinabo nga sila gipan-

dongan uban sa panganod nga
amangitngit, ug usa ka makali-
lisang ug mahinuklugon nga
kahadlok miabut diha kanila.
29 Ug nahinabo nga dihay mi-

abut nga usa ka atingog ingon
nga kini gikan sa ibabaw sa
panganod nga mangitngit, nag-
ingon: Paghinulsol kamo, pag-
hinulsol kamo, ug ayaw pagti-
nguha sa paglaglag sa akong
mga sulugoon kinsa Ako mipa-
dala nganha kaninyo aron sa
pagpahayag sa maayo nga mga
balita.
30 Ug nahinabo nga sa diha

nga sila nakadungog niini nga
tingog ug nakaila nga kini dili
usa ka tingog sa dugdog, ni ki-
ni usa ka tingog sa usa ka dako
nga kaguliyang nga kasaba,
apan tan-awa, usa kini ka aha-
gawhaw nga tingog nga hing-
pit sa kalumo, ingon nga kini
usa ka honghong, ug kini mi-
dulot bisan ngadto sa kinahi-
ladman sa kalag—
31 Ug bisan pa sa kalumo sa

tingog, tan-awa ang yuta miu-
yog sa hilabihan, ug ang mga
bongbong sa bilanggoan nau-
yog pag-usab, ingon og kini ha-
pit na matumba ngadto sa yu-

ta; ug tan-awa ang panganod
nga mangitngit nga mipan-
dong kanila wala mawala—

32 Ug tan-awa ang tingog mi-
balik pag-usab nag-ingon: Pag-
hinulsol kamo, paghinulsol ka-
mo, kay ang gingharian sa la-
ngit duol na; ayaw pagtinguha
sa paglaglag sa akong mga su-
lugoon. Ug nahinabo nga ang
yuta nauyog pag-usab ug ang
mga bongbong nauyog.

33 Ug usab sa ikatulo nga hi-
gayon ang tingog miabut pag-
usab, ug namulong ngadto ka-
nila sa kahibulongan nga mga
pulong nga dili malitok sa ta-
wo; ug ang mga bongbong na-
ngurog pag-usab, ug ang yuta
nauyog ingon nga kini hapit
mabahin ngadto sa duha.

34 Ug nahinabo nga ang mga
Lamanite dili makalayas tu-
ngod sa panganod nga mangit-
ngit nga nagtabon kanila; oo,
ug usab sila dili makalihok tu-
ngod sa kahadlok nga miabut
nganha kanila.

35 Karon dihay usa taliwala
kanila kinsa usa ka Nephite sa
pagkatawo, kinsa sa makausa
nahisakop sa simbahan sa Dios
apan mibiya gikan kanila.

36 Ug nahinabo nga siya mita-
likod, ug tan-awa siya nakakita
taliwala sa panganod nga ma-
ngitngit sa mga nawong ni Ne-
phi ug ni Lehi; ug tan-awa, sila
amisanag sa hilabihan, ingon
og mga nawong sa mga anghel.
Ug siya nakakita nga sila miha-
ngad sa ilang mga mata ngadto

28a Ex. 14:20.
29a 3 Ne. 11:3–14.

30a 1 Hari 19:12;
D&P 85:6.

36a Ex. 34:29–35;
Buh. 6:15.
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sa langit; ug sila anaa sa kahim-
tang nga ingon og nagsulti ug
nagpataas sa ilang mga tingog
ngadto sa uban nga mga binu-
hat kinsa ilang nakita.
3 7 U g n a h i n a b o n g a k i n i

nga tawo misangyaw ngadto
sa pundok sa mga katawhan
nga unta sila molingi ug mo-
tan-aw. Ug tan-awa, dihay ga-
hum nga gihatag ngadto kanila
nga sila milingi ug mitan-aw;
ug sila nakakita sa mga na-
wong ni Nephi ug ni Lehi.
38 Ug sila miingon ngadto sa

tawo: Tan-awa, unsa ang gipa-
sabut sa tanan niini nga mga
butang, ug kinsa kini nga nakig-
sulti uban niini nga mga tawo?
39 Karon ang ngalan sa tawo

mao si Aminadab ug si Amina-
dab miingon ngadto kanila: Si-
la nakigsulti uban sa mga ang-
hel sa Dios.
40 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite miingon ngadto ka-
niya: aUnsa ang atong buhaton,
nga kini nga panganod nga
mangitngit mahimo nga ma-
kuha gikan sa pagpandong ka-
nato?
41 Ug si Aminadab miingon

ngadto kanila: Kamo kina-
hanglan gayud nga amaghinul-
sol, ug mangamuyo ngadto sa
tingog, gani hangtud nga kamo
makabaton og bhugot nga pag-
tuo diha kang Kristo kinsa gi-
tudlo nganha kaninyo pinaagi
ni Alma, ug ni Amulek, ug ni
Zeezrom; ug sa panahon nga

kamo mohimo niini ang panga-
nod nga mangitngit pagakuha-
on gikan sa pagpandong diha
kaninyo.

42 Ug nahinabo nga silang ta-
nan nagsugod sa pagpangamu-
yo ngadto sa tingog kaniya kin-
sa mao ang miuyog sa yuta; oo,
sila nangamuyo bisan hangtud
nga ang panganod nga mangit-
ngit nawala.

43 Ug nahinabo nga sa diha
nga sila mitan-aw sa ilang mga
mata sa palibut, ug nakita nga
ang panganod nga mangitngit
nawala gikan sa pagpandong
kanila, tan-awa, sila nakakita
nga sila agiliyokan, oo, matag
kalag, pinaagi sa usa ka dako
nga gilis sa kalayo.

44 Ug si Nephi ug si Lehi diha
sa taliwala kanila; oo sila gili-
yokan; oo, sila ingon og anaa sa
taliwala sa nagdilaab nga kala-
yo, gani kini wala makadaot
kanila, ni kini makasunog sa
mga bongbong sa bilanggoan;
ug sila napuno sa ahingpit nga
kalipay nga dili ikapamulong
ug puno sa himaya.

45 Ug tan-awa, ang aBala-
ang Espiritu sa Dios mikunsad
gikan sa langit, ug misulod
ngadto sa ilang mga kasingka-
sing, ug sila napuno ingon og
may kalayo, ug sila bnamulong
ug kahibulongan nga mga pu-
long.

46 Ug nahinabo nga dihay mi-
abut nga usa ka tingog ngadto
kanila, oo, usa ka maanindot

40a Buh. 2:37–39.
41a gk Hinulsol,

Paghinulsol.
b gk Hugot nga

Pagtuo.
43a 3 Ne. 17:24; 19:14.
44a gk Hingpit nga

Kalipay.

45a 3 Ne. 9:20;
Ether 12:14.

b gk Gasa sa
Espiritu, Mga.
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nga tingog, ingon kini og usa
ka honghong, nag-ingon:
47 Ang akalinaw, ang kalinaw

anaa kaninyo, tungod sa inyong
hugot nga pagtuo sa akong Hi-
nigugma Kaayo, kinsa gikan sa
katukuran sa kalibutan.
48 Ug karon, sa diha nga sila

nakadungog niini, sila mipun-
ting sa ilang mga mata ingon
og nagtan-aw diin ang tingog
nagagikan; ug tan-awa, sila na-
kakita sa mga alangit nga nabu-
kas; ug ang mga anghel nanaog
gikan sa langit ug nangalagad
ngadto kanila.
49 Ug dihay mga tulo ka ga-

tus ka mga kalag kinsa naka-
kita ug nakadungog niini nga
mga butang, ug sila gihangyo
sa pagpadayon sa paglakaw ug
dili matingala ni sila magduha-
duha.
50 Ug nahinabo nga sila mila-

kaw ug nangalagad ngadto sa
mga katawhan, nagpahayag li-
but sa tibuok nga mga rehiyon
sa tanan nga mga butang nga
sila nakadungog ug nakakita,
hangtud nga ang labaw nga ba-
hin sa mga Lamanite nadani pi-
naagi kanila, tungod sa ka da-
ko sa mga kamatuoran nga sila
nakadawat.
51 Ug kutob sa anadani mibu-

tang sa ilang mga hinagiban sa
gubat, ug usab sa ilang pagdu-
mot ug sa mga tradisyon sa
ilang mga amahan.
52 Ug nahinabo nga sila mi-

tugyan ngadto sa mga Nephite
sa mga yuta nga ilang gipanag-
iya.

KAPITULO 6

Ang matarung nga mga Lamanite
misangyaw ngadto sa mga dautan
nga Nephite—Ang duha ka pun-
dok sa mga katawhan miuswag sa
panahon sa kalinaw ug kabu-
hong—Si Lucifer, ang tinubdan
sa sala, mikutaw sa mga kasingka-
sing sa mga dautan ug sa mga tu-
lisan ni Gadianton sa pagbuno ug
sa pagkadautan—Ang mga tuli-
san ang mipuli sa panggamhanan
sa mga Nephite. Mga 29–23 b.c.

Ug nahinabo nga diha sa ika-
kan-uman ug duha nga tuig
ang pagmando sa mga maghu-
hukom natapos, ang tanan nii-
ni nga mga butang nahitabo ug
ang mga Lamanite nahimo, ang
labaw nga bahin kanila, nga
usa ka matarung nga mga ka-
tawhan, hangtud nga ang ilang
apagkamatarung milabaw pa
niana sa mga Nephite, tungod
sa ilang pagkalig-on ug sa ilang
pagkamakanunayon diha sa hu-
got nga pagtuo.

2 Kay tan-awa, dihay daghan
sa mga Nephite nga nahimo nga
amagahi ug dili mahinulsulon
ug hilabihan nga pagkadautan
hangtud nga sila misalikway
sa pulong sa Dios ug sa tanan
nga pagsangyaw ug pagpanag-
na nga miabut diha kanila.

3 Bisan pa niana, ang mga ka-
tawhan sa simbahan nakaba-
ton og dako nga hingpit nga
kalipay tungod sa pagkakabig
sa mga Lamanite, oo, tungod sa
simbahan sa Dios, nga natukod

47a gk Kalinaw.
48a 1 Ne. 1:8.

51a Alma 31:5.
6 1a Hel. 13:1.

2a Roma 1:28–32.
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diha kanila. Ug sila anakigdait
sa usag usa, ug naglipay sa
usag usa, ug nakabaton og da-
ko nga hingpit nga kalipay.
4 Ug nahinabo nga daghan sa

mga Lamanite miabut ngadto sa
yuta sa Zarahemla, ug nagpada-
yag ngadto sa mga katawhan
sa mga Nephite sa pamaagi sa
ilang apagkakabig, ug miaw-
hag kanila ngadto sa hugot nga
pagtuo ug paghinulsol.
5 Oo, ug daghan ang misang-

yaw uban sa hilabihan ka dako
nga gahum ug pagtugot, ngad-
to sa pagdala sa daghan kanila
ngadto sa kinahiladman sa pag-
kamapainubsanon, aron mahi-
mo nga mga mapainubsanon
nga sumusunod sa Dios ug sa
Kordero.
6 Ug nahinabo nga daghan

sa mga Lamanite miadto sa yuta
sa amihanan nga bahin; ug usab
si Nephi ug si Lehi miadto sa
yuta sa aamihanan nga bahin,
aron sa pagsangyaw ngadto sa
mga katawhan. Ug sa ingon na-
tapos ang ikakan-uman ug tulo
nga tuig.
7 Ug tan-awa, dihay kalinaw

sa tibuok yuta, hangtud nga
ang mga Nephite miadto sa bi-
san diin nga bahin sa yuta nga
sila buot, bisan diha sa mga
Nephite o sa mga Lamanite.
8 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite miadto usab sa bisan
asa sila buot, bisan kon kini tali-
wala sa mga Lamanite o taliwa-
la sa mga Nephite; ug sa ingon
sila nakabaton og gawasnon

nga pagpakigdait sa usag usa
sa pagpalit o sa pagbaligya, ug
sa pag-angkon og bahandi, su-
mala ngadto sa ilang tinguha.

9 Ug nahinabo nga sila nahi-
mo nga hilabihan ka aduna-
han, ang mga Lamanite ug ang
mga Nephite; ug nakabaton og
hilabihan ka daghan nga bula-
wan, ug mga pilak, ug sa tanan
nga matang sa mahalon nga
mga metal, didto sa yuta sa ha-
bagatan ug didto sa yuta sa
amihanan.

10 Karon ang yuta sa haba-
gatan gitawag og Lehi, ug ang
yuta sa amihanan gitawag og
aMulek, diin sunod sa anak nga
lalaki ni Sedechias; kay ang Gi-
noo midala kang Mulek ngadto
sa yuta sa amihanan, ug kang
Lehi ngadto sa yuta sa haba-
gatan.

11 Ug tan-awa, dihay tanan
nga matang sa bulawan diha
niining duha ka mga yuta, ug
pilak, ug sa mahalon nga oro sa
matag matang; ug usab dihay
mga talagsaon nga mga mamu-
muo, kinsa mibuhat sa tanan
nga matang sa oro ug naglunsay
niini; ug sa ingon sila nahimo
nga mga adunahan.

12 Sila mipatubo og mga lugas
sa dinaghan, didto sa amihanan
ug didto sa habagatan; ug sila
milambo sa hilabihan, didto sa
amihanan ug didto sa habaga-
tan. Ug sila misanay ug nagkaa-
nam sa hilabihan ka lig-on diha
sa yuta. Ug sila mipasanay og
daghan nga mga panon ug mga

3a gk Pakigdait.
4a gk Kinabig,

Pagkakabig.

6a Alma 63:4–9;
Hel. 3:11–12.

10a Mosiah 25:2–4;

Hel. 8:21.
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kahayopan, oo, daghan nga mga
linaming.
13 Tan-awa, ang ilang mga ba-

baye nag-uma ug nagbubod og
hilo, ug naghimo sa tanan nga
matang sa panapton, ug maa-
nindot nga pagkalalik nga mga
sida nga panapton sa matag
matang, aron sa pagtabon sa
ilang pagkahubo. Ug sa ingon
ang ikakan-uman ug upat nga
tuig milabay diha sa kalinaw.
14 Ug sa ikakan-uman ug lima

nga tuig sila usab nakaangkon
og dako nga hingpit nga kalipay
ug kalinaw, oo, daghan nga mga
pagsangyaw ug mga panagna
mahitungod niana nga moa-
but. Ug sa ingon milabay ang
ikakan-uman ug lima nga tuig.
15 Ug nahinabo nga sa ika-

kan-uman ug unom nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom, tan-awa, si aCezoram gi-
buno sa usa ka wala mailhi nga
tawo samtang siya naglingkod
sa hukmanan. Ug nahinabo sa
mao gihapon nga tuig, ang
iyang anak nga lalaki, kinsa na-
tudlo sa mga katawhan puli ka-
niya, gibuno usab. Ug sa ingon
natapos ang ikakan-uman ug
unom nga tuig.
16 Ug sa pagsugod sa ikakan-

uman ug pito nga tuig ang mga
katawhan nagsugod na usab sa
pagtubo sa hilabihan nga kada-
utan.
17 Kay tan-awa, ang Ginoo

mipanalangin kanila sa dugay
nga panahon uban sa mga kati-
gayunan sa kalibutan nga sila
wala makutaw sa kasuko, sa

pagpakiggubat, ni sa pagpaa-
gas sa dugo; busa sila misugod
sa pagbutang sa ilang mga ka-
singkasing diha sa ilang mga
katigayunan; oo, sila misugod
sa pagpangita aron makaang-
kon og bahandi nga sila unta
mabayaw ibabaw sa uban; bu-
sa sila misugod sa paghimo og
mga atinago nga mga pagbu-
no, ug sa pagpanulis ug sa pag-
panglungkab, nga sila unta ma-
kaangkon og katigayunan.

18 Ug karon tan-awa, kadto
nga mga mamumuno ug mga
nanglungkab mao ang usa ka
pundok kinsa gitukod pinaagi
ni Kishkumen ug ni aGadian-
ton. Ug karon nahinabo nga di-
hay daghan, bisan diha sa mga
Nephite, sa panon ni Gadian-
ton. Apan tan-awa, sila labaw
ka daghan taliwala sa labaw
ka dautan nga bahin sa mga
Lamanite. Ug sila gitawag nga
mga tulisan ni Gadianton ug
mga mamumuno.

19 Ug kini mao sila kinsa
mibuno sa labaw nga maghuhu-
kom nga si Cezoram ug sa iyang
anak; samtang diha sa hukma-
nan; ug tan-awa, sila wala ma-
hibaloi.

20 Ug karon nahinabo nga sa
diha nga ang mga Lamanite na-
kakita nga adunay mga tulisan
taliwala kanila sila hilabihan
ka masulub-on; ug sila miga-
mit sa matag pamaagi diha sa
ilang gahum aron sa paglaglag
kanila gikan sa ibabaw sa yuta.

21 Apan tan-awa, si Satanas
mikutaw sa mga kasingkasing

15a Hel. 5:1. 17a 3 Ne. 9:9. 18a Hel. 2:4, 12–13.
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sa labaw nga bahin sa mga Ne-
phite, hangtud nga sila nagka-
hiusa uban niadto nga mga
pundok sa mga tulisan, ug mi-
sulod ngadto sa ilang mga pa-
kigsaad ug sa ilang mga pa-
numpa, nga sila mopanalipod
ug moamping sa usag usa diha
sa bisan unsa nga kalisud sa
ilang kahimtang, nga sila dili
mag-antus sa ilang mga pagbu-
no ug sa ilang mga panglung-
kab ug sa ilang mga pangawat.
22 Ug nahinabo nga sila adu-

nay ilang mga timaan, oo, sa
ilang atinago nga mga timaan,
ug sa ilang tinago nga mga pu-
long; ug kini aron sila mailhan
nga usa ka igsoon kinsa misu-
lod ngadto sa pakigsaad, nga
sa bisan unsa nga pagkadautan
nga buhaton sa iyang igsoon si-
ya dili madaot pinaagi sa iyang
igsoon, ni pinaagi niadto kinsa
wala mahisakop sa ilang pun-
dok kinsa midala niini nga pa-
kigsaad.
23 Ug sa ingon sila makabuno,

ug makapanglungkab, ug ma-
kapangawat, ug makabuhat sa
malaw-ay nga mga buhat ug sa
tanan nga matang sa pagkada-
utan, supak sa mga balaod sa
ilang nasud ug usab sa mga ba-
laod sa ilang Dios.
24 Ug si bisan kinsa kadto nga

nahisakop sa ilang pundok nga
mopadayag ngadto sa kalibu-
tan sa ilang apagkadautan ug
pagkasalawayon, kinahanglan
pagahusayon, dili pinaagi sa

mga balaod sa ilang nasud,
apan sumala sa mga balaod sa
ilang pagkadautan nga gikaha-
tag pinaagi ni Gadianton ug
Kishkumen.

25 Karon tan-awa, mao kini
ang tinagoan nga mga apanum-
pa ug mga pakigsaad nga gisu-
go ni Alma ngadto sa iyang
anak nga lalaki nga dili gayud
moadto sa mga katawhan, ba-
sin pa unya nga kini mao ang
mahimo nga hinungdan sa pag-
dala sa mga katawhan ngadto
sa kalaglagan.

26 Kay tan-awa, kadto nga mga
atinago nga panumpa ug pakig-
saad wala moabut ngadto kang
Gadianton gikan sa mga talaan
nga gihatag ngadto kang Hela-
man; apan tan-awa, sila gibu-
tang diha sa kasingkasing ni
Gadianton pinaagi niana nga
bmao gihapon nga binuhat kin-
sa mao ang nagdani sa atong
unang mga ginikanan sa pag-
kaon sa gidili nga bunga—

27 Oo, kana nga mao gihapon
nga binuhat kinsa mao ang nag-
laraw uban ni aCain, nga kon
siya mobuno sa iyang igsoon
nga lalaki nga si Abel kina-
hanglan kini dili mahibaloan
ngadto sa mga katawhan. Ug
siya naglaraw uban ni Cain ug
sa iyang mga sumusunod gi-
kan niana nga panahon.

28 Ug usab kana nga mao gi-
hapon nga binuhat kinsa mi-
sugyot niini ngadto sa mga ka-
singkasing sa mga katawhan sa

22a gk Tinago nga mga
Kalihokan.

24a gk Dautan,

Pagkadautan.
25a Alma 37:27–32.
26a Moises 5:29, 49–52.

b 3 Ne. 6:28;
Moises 4:6–12.

27a Moises 5:18–33.
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apagtukod sa usa ka tore nga
may igo ang gitas-on nga sila
unta makaadto sa langit. Ug
mao gihapon kini nga binuhat
kinsa mitultol sa mga kataw-
han kinsa miabut gikan niana
nga tore nganhi niini nga yuta;
kinsa misabwag sa buluhaton
sa kangitngit ug sa mga pagka-
salawayon ibabaw sa tibuok
yuta hangtud nga siya migu-
yod sa mga katawhan ngadto
sa bhingpit nga kalaglagan, ug
ngadto sa walay katapusan nga
impyerno.

29 Oo, kini mao gihapon nga
binuhat kinsa misugyot niini
ngadto sa kasingkasing ni aGa-
dianton sa pagpadayon sa pag-
dala sa buhat sa kangitngit, ug
sa tinago nga pagbuno; ug siya
midala niini gikan sa sinugda-
nan sa tawo gani hangtud ngad-
to niini nga panahon.
30 Ug tan-awa, mao kini siya

kinsa mao ang atinubdan sa ta-
nan nga mga sala. Ug tan-awa,
siya mipadayon sa iyang mga
buluhaton sa kangitngit ug ti-
nago nga pagbuno, ug mihatag
sa ilang mga laraw, ug sa ilang
mga panumpa, ug sa ilang mga
pakigsaad, ug sa ilang mga la-
raw sa makahahadlok nga pag-
kadautan, gikan sa kaliwatan
ngadto sa kaliwatan sumala sa
iyang mahuptan diha sa mga
kasingkasing sa mga katawhan.
31 Ug karon tan-awa, siya

adunay gahum diha sa mga ka-
singkasing sa mga Nephite; oo,
hangtud nga sila nahimo nga

hilabihan sa kadautan; oo, ang
labaw nga bahin kanila mibiya
sa agianan sa pagkamatarung,
ug amiyatak sa ilang mga tiil sa
mga sugo sa Dios, ug mibiya
ngadto sa ilang mga kaugali-
ngon nga mga pamaagi, ug mi-
himo ngadto sa ilang mga kau-
galingon og mga dios-dios sa
ilang mga bulawan ug sa ilang
mga pilak.

32 Ug nahinabo nga kining ta-
nan nga mga kadautan miabut
ngadto kanila sulod lamang sa
adili dugay nga mga tuig, hang-
tud nga ang labaw nga mga ba-
hin niini miabut ngadto kanila
sa ikakan-uman ug pito nga tuig
sa pagmando sa mga maghu-
hukom ibabaw sa mga kataw-
han ni Nephi.

33 Ug sila mitubo diha sa ilang
pagkadautan sa ikakan-uman
ug walo nga tuig usab, ngadto
sa dako nga kasubo ug pagmi-
natay sa mga matarung.

34 Ug sa ingon kita nakaki-
ta nga ang mga Nephite misu-
god sa pagkunhod tungod sa
pagkawalay pagtuo, ug mitubo
diha sa pagkadautan ug mga
pagkasalawayon, samtang ang
mga Lamanite misugod sa pag-
tubo sa hilabihan diha sa ka-
sayuran sa ilang Dios; oo, sila
misugod sa paghupot sa iyang
mga balaod ug mga sugo ug
naglakaw diha sa kamatuoran
ug pagkamatarung sa iyang atu-
bangan.

35 Ug sa ingon kita makakita
nga ang Espiritu sa Ginoo mi-

28a Gen. 11:1–4;
Ether 1:3.

b Ether 8:9, 15–25.

29a Hel. 2:4–13.
30a Alma 5:39–42;

Moro. 7:12, 17;

Moises 4:4.
31a 1 Ne. 19:7.
32a Alma 46:8.
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sugod sa apagbiya gikan sa
mga Nephite, tungod sa pagka-
dautan ug pagkatig-a sa ilang
mga kasingkasing.
36 Ug sa ingon kita nakakita

nga ang Ginoo misugod pag-
bu-bu sa iyang Espiritu diha sa
mga Lamanite tungod sa ilang
kadali ug kahilig sa pagtuo di-
ha sa iyang mga pulong.
37 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite nangita sa pundok sa
mga tulisan ni Gadianton ug si-
la misangyaw sa pulong sa
Dios taliwala sa labaw nga da-
utan nga bahin kanila, hangtud
nga kini nga pundok sa mga tu-
lisan nalaglag sa hingpit gikan
sa taliwala sa mga Lamanite.
38 Ug nahinabo sa lain nga

bahin, nga ang mga Nephite
milig-on kanila ug mibulig ka-
nila, nagsugod diha sa labaw
nga dautan nga bahin kanila,
hangtud nga sila mitabon sa ti-
buok yuta sa mga Nephite, ug
gihaylo ang labaw nga bahin sa
mga matarung hangtud nga si-
la miabut sa pagtuo diha sa
ilang mga buhat ug miambit sa
ilang mga salin, ug sa pag-apil
uban kanila diha sa ilang tina-
go nga mga pagbuno ug mga
kalihokan.
39 Ug sa ingon sila nakaang-

kon sa bugtong nga pagduma-
la sa panggamhanan, hangtud
nga sila miyatak sa ilang mga
tiil ug mibunal ug migisi-gisi
ug mitalikod sa mga akabus ug
sa mga maaghup, ug sa mapai-

nubsanon nga mga sumusu-
nod sa Dios.

40 Ug sa ingon kita nakakita
nga sila anaa sa makalilisang
nga kahimtang, ug anagkahinog
alang sa usa ka walay katapu-
san nga kalaglagan.

41 Ug nahinabo nga sa ingon
natapos ang ikakan-uman ug
walo nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi.

Ang Panagna ni Nephi ang
anak ni Helaman —Ang Dios
mihulga sa mga katawhan ni
Nephi nga siya moduaw kanila
diha sa iyang kasuko, ngadto
sa ilang hingpit nga kalaglagan
gawas kon sila maghinulsol sa
ilang mga pagkadautan. Ang
Dios mihampak sa mga kataw-
han ni Nephi uban sa kamatay;
sila naghinulsol ug mibalik
ngadto kaniya. Si Samuel, usa
ka Lamanite, nanagna ngadto
sa mga Nephite.

Naglangkob sa mga kapitulo
7 ngadto sa 16.

KAPITULO 7

Si Nephi gisalikway didto sa ami-
hanan ug mipauli sa Zarahemla
— Siya nag-ampo diha sa iyang
tanaman nga tore ug unya mita-
wag ngadto sa mga katawhan aron
maghinulsol o mamatay. Mga 23–
21 b.c.

35a Mosiah 2:36;
D&P 121:37.

39a Sal. 109:16;

Alma 5:54–56;
D&P 56:16.

40a Hel. 5:2; 11:37;

D&P 18:6.
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Tan-awa, karon nahinabo sa
ikakan-uman ug siyam nga tu-
ig sa pagmando sa mga mag-
huhukom ibabaw sa mga ka-
tawhan sa mga Nephite, nga si
Nephi, ang anak ni Helaman,
amipauli ngadto sa yuta sa Za-
rahemla gikan sa yuta sa ami-
hanan nga bahin.
2 Kay siya gikan sa mga ka-

tawhan kinsa tua sa yuta sa
amihanan nga bahin, ug mi-
sangyaw sa pulong sa Dios
ngadto kanila, ug nanagna og
daghan nga mga butang ngad-
to kanila;
3 Ug sila misalikway sa tanan

niya nga mga pulong, hangtud
nga siya dili na makapabilin
uban kanila, apan siya mibalik
pag-usab ngadto sa yuta sa
iyang natawhan.
4 Ug nakakita nga ang mga

katawhan anaa diha sa usa ka
kahimtang sa ingon nga maka-
lilisang nga pagkadautan, ug
kadto nga mga tulisan ni Gadi-
anton mipuli sa hukmanan —
kay nakaangkon sa gahum ug
katungod sa yuta; misalikway
sa mga sugo sa Dios, ug bisan
gamay dili matarung sa iyang
atubangan; wala magbuhat og
kaangayan ngadto sa mga ka-
tawhan;
5 Nanghimaraut sa mga mata-

rung tungod sa ilang pagkama-
tarung; mitugot sa mga nakala-
pas ug sa mga dautan nga dili
masilutan tungod sa ilang sala-
pi; ug dugang pa aron mabuli-
gan diha sa katungdanan sa
ulohan sa panggamhanan, sa

pagdumala ug sa pagbuhat su-
mala sa ilang mga kabubut-on,
aron sila makaangkon og ba-
handi ug himaya sa akalibutan,
ug, dugang pa, nga sila unta sa
labaw nga kasayon makabuhat
og panapaw, ug pangawat, ug
pagpatay, ug sa pagbuhat su-
mala sa ilang kaugalingon nga
mga kabubut-on—

6 Karon kining dako nga ka-
dautan miabut diha sa mga Ne-
phite, diha sa sulod sa dili dag-
han nga mga katuigan; ug sa
diha nga si Nephi nakakita nii-
ni, ang iyang kasingkasing na-
puno uban sa kasubo sulod sa
iyang dughan; ug siya mising-
git diha sa hilabihan nga kasa-
kit sa iyang kalag;

7 O, nga ako unta nakaangkon
sa akong mga adlaw diha sa
mga adlaw nga ang akong
amahan nga si Nephi sa sinug-
danan mibiya gikan sa yuta sa
Jerusalem, nga ako unta naka-
angkon og hingpit nga kalipay
uban kaniya didto sa gisaad
nga yuta; niana nga panahon
ang iyang mga katawhan sa-
yon nga hangyoon, ug lig-on
nga naghupot sa mga sugo sa
Dios, ug dili dali nga dad-on sa
pagbuhat sa dautan; ug sila da-
li sa pagpamati ngadto sa mga
pulong sa Ginoo—

8 Oo, kon ang akong mga ad-
law nakaabut pa unta niadto
nga mga adlaw, niana nga pa-
nahon ang akong kalag unta
nakaangkon og hingpit nga ka-
lipay diha sa pagkamatarung
sa akong mga kaigsoonan.

7 1a Hel. 6:6. 5a Mat. 13:22; 16:26.
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9 Apan tan-awa, ako gitudlo
nga kini ang akong mga adlaw,
ug nga ang akong kalag napu-
no uban sa kasubo tungod nii-
ning pagkadautan sa akong
mga kaigsoonan.
10 Ug tan-awa, karon nahina-

bo nga kini diha sa usa ka tore,
diin diha sa tanaman ni Nephi,
diin daplin sa dako nga dalan
nga nagpaingon ngadto sa ki-
nadak-an nga taboan, diin anaa
sa dakbayan sa Zarahemla; bu-
sa si Nephi nagyukbo sa iyang
kaugalingon diha sa tore nga
diha sa iyang tanaman, diin
nga tore duol usab sa gangha-
an sa tanaman nga nagpaingon
ngadto sa dako nga dalan.
11 Ug nahinabo nga dihay

mga tawo nga nanglabay ug
nakakita kang Nephi samtang
siya mibu-bu sa iyang kalag
ngadto sa Dios diha sa tore; ug
sila midagan ug misulti ngadto
sa mga tawo unsa ang ilang na-
kita, ug ang mga tawo miabut
uban sa pundok sa mga kataw-
han nga aron unta sila masa-
yud sa hinungdan sa hilabihan
nga pagbangutan tungod sa
pagkadautan sa mga tawo.
12 Ug karon, sa diha nga si

Nephi mibarug siya nakakita
sa pundok sa mga katawhan
nga nagkahiusa sa pagpundok.
13 Ug nahinabo nga siya mi-

buka sa iyang ba-ba ug mii-
ngon ngadto kanila: Tan-awa,
angano nga nagpundok kamo
sa inyong mga kaugalingon?

Nga ako mosulti kaninyo sa in-
yong mga pagkadautan?

14 Oo, tungod kay ako ania sa
akong tore aron ako unta mo-
bu-bu sa akong kalag ngadto sa
akong Dios, tungod sa hilabi-
han nga kasubo sa akong ka-
singkasing, tungod sa inyong
mga kadautan!

15 Ug tungod sa akong pagba-
ngutan ug hilabihan nga kasubo
kamo nagkahiusa pagpundok sa
inyong mga kaugalingon, ug na-
hibulong; oo, ug kamo adunay
dako nga panginahanglan nga
mahibulong; oo, kamo unta ki-
nahanglan nga mahibulong tu-
ngod kay kamo mitugyan aron
ang yawa adunay gahum diha
sa inyong mga kasingkasing.

16 Oo, sa unsa nga paagi nga
kamo mitugyan ngadto sa iyang
pagkamadanihon kinsa nagti-
nguha sa paglabay sa inyong
mga kalag ngadto sa walay ka-
tapusan nga pagkauyamot ug
walay katapusan nga kaalaot?

17 O paghinulsol kamo, pag-
hinulsol kamo! aNgano nga ka-
mo mamatay? Balik kamo, ba-
lik kamo, ngadto sa Ginoo nga
inyong Dios. Ngano nga siya
mibiya kaninyo?

18 Kini tungod kay kamo nag-
patig-a sa inyong mga kasing-
kasing; oo, kamo wala magpa-
talinghug ngadto sa tingog sa
amaayo nga magbalantay; oo,
kamo bmihagit kaniya nga ma-
suko batok kaninyo.

19 Ug tan-awa, kay sa amo-

13a Mat. 3:5–8.
17a Ezeq. 18:23, 31–32.
18a Ezeq. 34:12;

Juan 10:14–16;

Alma 5:38–41,
57–60.
gk Maayong
Magbalantay.

b Jacob 1:8;
Alma 12:36–37.

19a 3 Ne. 10:4–7.
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pundok kaninyo, gawas kon
kamo maghinulsol, tan-awa, si-
ya mopatibulaag kaninyo nga
kamo mahimo nga pagkaon
alang sa mga iro ug ihalas nga
mga mananap.
20 O, sa unsa nga paagi nga

kamo nahikalimot sa inyong
Dios niana nga adlaw nga siya
miluwas kaninyo?
21 Apan tan-awa, kini tungod

sa pag-angkon og bahandi, aron
daygon sa mga tawo, oo, ug nga
kamo unta makakuha og bula-
wan ug pilak. Ug kamo mipahi-
luna sa inyong mga kasingka-
sing sa mga katigayunan ug di-
ha sa mga kawang nga butang
dinhi sa akalibutan, kay tungod
niini kamo nagbuno, ug nang-
lungkab, ug nangawat, ug nag-
saksi sa bbakak batok sa inyong
silingan, ug nagbuhat sa tanan
nga matang sa kadautan.
22 Ug tungod niini nga hi-

nungdan kaalaot ang modangat
nganha kaninyo gawas kon ka-
mo maghinulsol; kay kon ka-
mo dili maghinulsol, tan-awa,
kining dako nga dakbayan, ug
usab ang tanan niadtong dagko
nga mga dakbayan nga nagli-
but, diin ania sa yuta nga atong
gipanag-iya, pagabawion nga
kamo walay dapit diha kanila;
kay tan-awa, ang Ginoo dili
motugyan nganha kaninyo sa
inyong akusog ingon sa iyang
gibuhat kaniadto, sa pagbarug
batok sa inyong mga kaaway.
23 Kay tan-awa, sa ingon

miingon ang Ginoo: Ako dili
mopakita ngadto sa mga dau-
tan sa akong kusog, ngadto sa
usa nga labaw sa lain, gawas
kini ngadto niadto kinsa mag-
hinulsol sa ilang mga sala, ug
magpatalinghug sa akong mga
pulong. Busa karon, ako mang-
hinaut nga kamo maminaw,
akong mga kaigsoonan, nga ki-
ni amaayo pa alang sa mga La-
manite kay kaninyo gawas kon
kamo maghinulsol.

24 Kay tan-awa, sila labaw pa
nga matarung kay kaninyo kay
sila wala makasala batok nia-
nang dako nga kasayuran nga
inyong nadawat; busa ang Gi-
noo magmanggiloy-on ngadto
kanila; oo, siya amolugway sa
ilang mga adlaw ug modugang
sa ilang mga binhi, bisan kon
kamo bpagalaglagon sa hingpit
gawas kon kamo maghinulsol.

25 Oo, alaot nganha kaninyo
tungod nianang dako nga sala-
wayon nga miabut diha kanin-
yo; ug kamo nagkahiusa sa in-
yong mga kaugalingon ngadto
niini, oo, niana nga atinago nga
pundok nga gitukod ni Gadi-
anton!

26 Oo, ang akaalaot modangat
nganha kaninyo tungod niana
nga garbo diin kamo mitugot
nga mosulod sa inyong mga ka-
singkasing, diin mao ang nagba-
yaw kaninyo labaw niana diin
mao ang maayo tungod sa in-
yong hilabihan ka badunahan!

27 Oo, alaot nganha kaninyo

21a gk Pagkakalibutanon.
b Ex. 20:16;

Mat. 15:19–20.
22a Mosiah 7:29.

23a Hel. 15:11–15.
24a Alma 9:16;

D&P 5:33.
b Alma 9:19.

25a Hel. 3:23.
26a Isa. 5:8–25.

b Jacob 2:13.
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tungod sa inyong mga pagkada-
utan ug mga pagkasalawayon!
28 Ug gawas kon kamo mag-

hinulsol kamo mamatay; oo,
bisan ang inyong mga yuta pa-
gakuhaon gikan kaninyo, ug
kamo pagalaglagon gikan sa
ibabaw sa yuta.
29 Tan-awa karon, ako dili

moingon nga kini nga mga bu-
tang mahimo, sa akong kauga-
lingon, tungod kay kini dili sa
akong kaugalingon nga ako na-
sayud niini nga mga butang;
apan tan-awa, ako anasayud
nga kini nga mga butang mga
tinuod tungod kay ang Gino-
ong Dios mipahibalo niini nga-
ri kanako, busa ako magpama-
tuod nga sila mao gayud.

KAPITULO 8

Mga limbongan nga mga maghu-
hukom nagtinguha sa paghulhog
sa mga katawhan batok ni Ne-
phi—Abraham, Moises, Zenos,
Zenock, Ezias, Isaias, Jeremias,
Lehi, ug Nephi ang tanan nagpa-
matuod ni Kristo—Pinaagi sa
pagdasig si Nephi nagpahibalo sa
pagbuno sa labaw nga maghuhu-
kom. Mga 23–21 b.c.

Ug karon nahinabo nga sa diha
nga si Nephi miingon niini nga
mga pulong, tan-awa, adunay
mga tawo kinsa mga maghu-
hukom, kinsa usab nahisakop
sa tinago nga pundok ni Gadi-
anton, ug sila nasuko, ug sila
misinggit batok kaniya, nag-
ingon ngadto sa mga kataw-

han: Ngano nga dili kamo mo-
dakop niini nga tawo ug dad-
on siya, nga siya mahimo nga
pagahukman sumala sa kala-
pasan diin iyang nabuhat?

2 Ngano nga nagtan-aw kamo
niini nga tawo, ug naminaw
kaniya nga nagbiay-biay batok
niini nga mga katawhan ug ba-
tok sa atong balaod?

3 Kay tan-awa, si Nephi naka-
pamulong ngadto kanila mahi-
tungod sa pagkadili makianga-
yon sa ilang balaod; oo, daghan
nga mga butang nga gipamu-
long ni Nephi nga dili masulat;
ug wala siyay gipamulong nga
supak sa mga sugo sa Dios.

4 Ug kadto nga mga maghuhu-
kom nasuko kaniya tungod kay
siya anamulong sa walay lipud-
lipod ngadto kanila mahitu-
ngod sa ilang tinago nga mga
buhat sa kangitngit; bisan pa ni-
ana, sila wala mangahas pagda-
pat sa ilang mga kamot ngadto
kaniya, kay sila nahadlok sa
mga katawhan basin pa unya
sila mosinggit batok kanila.

5 Busa sila misinggit ngadto sa
mga katawhan, nag-ingon: Nga-
no nga kamo mitugot niini nga
tawo sa pagbiay-biay batok ka-
nato? Kay tan-awa siya nanghi-
maraut niining tanan nga mga
katawhan, bisan ngadto sa ka-
laglagan; oo, ug usab nga kining
atong dagko nga mga dakbayan
pagakuhaon gikan kanato, nga
kita walay dapit diha kanila.

6 Ug karon kami nasayud nga
kini dili mahimo, kay tan-awa,
kita may gahum, ug ang atong

29a Alma 5:45–46. 8 4a 1 Ne. 16:2–3.
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mga dakbayan gamhanan, bu-
sa ang atong mga kaaway wa-
lay gahum ibabaw kanato.
7 Ug nahinabo nga sa ingon

sila mikutaw sa mga kataw-
han aron masuko batok kang
Nephi, ug mipasiugda og mga
panagbingkil diha kanila; kay
dihay pipila kinsa misinggit:
Pasagdi kini nga tawo kay siya
usa ka maayo nga tawo, ug
kadto nga mga butang diin siya
miingon sa pagkatinuod mahi-
nabo gayud gawas kon kita
maghinulsol;
8 Oo, tan-awa, ang tanan

nga mga paghukom modangat
nganhi kanato nga siya mipa-
matuod ngari kanato; kay kita
nasayud nga siya nagpamatuod
sa matarung ngari kanato mahi-
tungod sa atong mga kadautan.
Ug tan-awa, sila daghan, ug siya
anasayud kaayo sa tanan nga
mga butang nga modangat ka-
nato ingon nga siya nasayud sa
atong mga kadautan;
9 Oo, ug tan-awa, kon dili pa

siya usa ka propeta dili unta si-
ya makapamatuod mahitungod
niadto nga mga butang.
10 Ug nahinabo nga kadtong

mga katawhan kinsa nagtingu-
ha sa paglaglag ni Nephi napu-
gos lamang tungod sa ilang ka-
hadlok, nga sila wala mobak-
yaw sa ilang mga kamot nganha
kaniya; busa siya misugod pag-
usab sa pagpamulong ngadto
kanila, ug nakakita nga siya na-
kakuha sa pag-uyon diha sa
mga mata sa uban, hangtud nga
ang nahibilin kanila nahadlok.

11 Busa siya napugos sa pag-
pamulong og dugang ngadto
kanila nga nag-ingon: Tan-awa,
akong mga kaigsoonan, wala
ba kamo makabasa nga ang
Dios naghatag og gahum ngad-
to sa usa ka tawo, bisan ni Moi-
ses, sa pagbunal sa mga tubig
sa Pulang aDagat, ug sila naba-
hin dinhi ug didto, hangtud
nga ang mga Israelite, kinsa
atong mga amahan, miagi nia-
nang uga nga yuta, ug ang mga
tubig milamoy sa mga sundalo
sa mga Ehiptohanon ug milu-
bong kanila?

12 Ug karon tan-awa, kon ang
Dios mihatag ngadto niini nga
tawo sa ingon nga gahum, nga-
no nga kamo kinahanglan mag-
lalis diha sa inyong mga kau-
galingon, ug moingon nga siya
wala mohatag ngari kanako og
gahum diin mahimo nga ako
masayud mahitungod sa mga
paghukom nga moabut diha ka-
ninyo gawas kon kamo maghi-
nulsol?

13 Apan, tan-awa, kamo wa-
la lamang maglimud sa akong
mga pulong, apan kamo usab
milimud sa tanan nga mga pu-
long nga gipamulong sa atong
mga amahan, ug usab sa mga
pulong nga gipamulong niini
nga tawo, si Moises, kinsa adu-
nay ingon ka dako nga gahum
nga gihatag ngadto kaniya, oo,
ang mga pulong nga iyang gi-
pamulong mahitungod sa pag-
anhi sa Mesiyas.

14 Oo, wala ba siya magpama-
tuod nga ang Anak sa Dios mo-

8a Hel. 7:29.
11a Ex. 14:16;

1 Ne. 17:26;
Mosiah 7:19;

D&P 8:2–3;
Moises 1:25.
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abut? Ug ingon nga siya amiisa
sa bitin nga tumbaga diha sa
kamingawan, gani siya kinsa
moabut pagabayawon.
15 Ug kutob sa motan-aw ni-

ana nga bitin amabuhi, bisan
pa ingon ka daghan sa motan-
aw sa Anak sa Dios uban sa hu-
got nga pagtuo, nga magbaton
og mahinulsulon nga espiri-
tu, bmabuhi, gani ngadto niana
nga kinabuhi nga walay kata-
pusan.
16 Ug karon tan-awa, dili la-

mang si Moises ang nagpama-
tuod niini nga mga butang,
apan usab ang atanan nga bala-
an nga mga propeta, gikan sa
iyang mga adlaw bisan ngadto
sa mga adlaw ni Abraham.
17 Oo, ug tan-awa, si aAbra-

ham nakakita sa iyang pag-an-
hi, ug napuno uban sa kamaya
ug naglipay.
18 Oo, ug tan-awa ako moi-

ngon nganha kaninyo, nga dili
lamang si Abraham ang nasa-
yud niini nga mga butang, apan
dihay adaghan pa sa wala pa
ang mga adlaw ni Abraham kin-
sa gitawag pinaagi sa bkapuno-
ngan sa Dios; oo, sunod sa ka-
punongan sa iyang Anak; ug
kini kinahanglan nga ikapakita
ngadto sa mga katawhan, sa usa
ka daghan nga mga kaliboan

nga mga katuigan sa dili pa
ang iyang pag-anhi, nga gani
ang katubsanan moabut ngadto
kanila.

19 Ug karon ako manghinaut
nga kamo masayud, nga bisan
sukad sa mga adlaw ni Abra-
ham dihay daghan nga mga
propeta nga mipamatuod niini
nga mga butang; oo, tan-awa,
ang propeta nga si aZenos mipa-
matuod nga walay kahadlok;
ug tungod niini siya gipatay.

20 Ug tan-awa, usab si aZe-
nock ug usab si Ezias, ug usab
si bIsaias, ug si cJeremias, (Jere-
mias nga mao gihapon nga
propeta kinsa mipamatuod sa
kalaglagan sa dJerusalem) ug
karon kita nasayud nga ang
Jerusalem nalaglag sumala sa
mga pulong ni Jeremias. O un-
ya ngano nga ang Anak sa Dios
wala moabut, sumala sa iyang
panagna?

21 Ug karon kamo ba maglalis
nga ang aJerusalem nalaglag?
Kamo ba moingon nga ang
banak nga mga lalaki ni Sede-
chias wala patya, ang tanan ga-
was ni cMulek? Oo, ug kamo
wala ba makakita nga ang kali-
wat ni Sedechias uban kanato,
ug sila giabug gikan sa yuta sa
Jerusalem? Apan tan-awa, kini
dili mao ang tanan—

14a Num. 21:6–9;
2 Ne. 25:20;
Alma 33:19–22.
gk Jesukristo—
Mga panig-ingnan o
simbolo ni Kristo.

15a 1 Ne. 17:41;
Alma 37:45–47;
3 Ne. 15:9.

b Juan 11:25.
16a Jacob 4:4–5; 7:11.

17a Gen. 22:8–14;
Juan 8:56.

18a Alma 13:19;
D&P 84:6–16; 136:37.

b gk Melchizedek
nga Pagkapari.

19a Alma 34:7.
20a 1 Ne. 19:10;

3 Ne. 10:15–16.
gk Kasulatan, Mga—
Nawala nga mga

kasulatan.
b Isa. 53.
c 1 Ne. 5:13; 7:14.
d Jer. 26:18;

1 Ne. 1:4.
21a 2 Ne. 6:8;

Omni 1:15.
b 2 Hari 25:7;

Jer. 39:6; 52:10.
c Ezeq. 17:22–23;

Hel. 6:10.
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22 Ang atong amahan nga si
Lehi giabug gikan sa Jerusalem
kay siya mipamatuod niini nga
mga butang. Ug si Nephi mipa-
matuod niini nga mga butang,
ug usab hapit tanan sa atong
mga amahan, gani hangtud ka-
ron nga panahon; oo, sila mipa-
matuod sa apag-anhi ni Kristo
ug nagpaabut, ug nagmaya di-
ha sa iyang adlaw nga moabut.
23 Ug tan-awa, siya Dios, ug

siya uban kanila, ug siya nag-
pakita sa iyang kaugalingon
ngadto kanila, nga sila gitubos
pinaagi kaniya; ug sila mihatag
ngadto kaniya og himaya, tu-
ngod niini nga moabut.
24 Ug karon, ingon nga kamo

nakakita nga nasayud niini nga
mga butang ug dili makalimud
kanila gawas kon kamo mama-
kak, busa niini kamo nakasala,
kay kamo misalikway sa tanan
niini nga mga butang bisan pa
sa ka daghan sa mga kamatuo-
ran nga inyong nadawat; oo,
gani kamo nakadawat sa ata-
nan nga mga butang, sa mga
butang sa langit, ug sa tanan
nga mga butang nga ania sa yu-
ta, ingon nga usa ka saksi nga
sila mga tinuod.
25 Apan tan-awa, kamo misa-

likway sa kamatuoran, ug ami-
sukol batok sa inyong balaan
nga Dios; ug bisan niini nga pa-
nahon, kay sa magtigum alang
sa inyong mga kaugalingon og

mga bbahandi sa langit, nga
walay butang nga makalaglag,
ug walay butang nga makaad-
to nga mahugaw, kamo nag-
pundok alang sa inyong mga
kaugalingon og kaligutgot ba-
tok sa adlaw sa cpaghukom.
26 Oo, gani karon nga pana-

hon kamo nagkahinog, tungod
sa inyong mga pagbuno ug tu-
ngod sa inyong mga agidili nga
panghilawas ug pagkadautan,
alang sa walay katapusan nga
kalaglagan; oo, ug gawas kon
kamo maghinulsol kini moa-
but kaninyo sa labing madali.

27 Oo, tan-awa kini karon anaa
bisan sa inyong mga pultahan;
oo, sulod kamo ngadto sa huk-
manan, ug pangitaa; ug tan-
awa, ang inyong maghuhukom
gibuno, ug siya anaglunang sa
iyang dugo; ug siya gibuno sa
iyang bigsoon nga lalaki, kinsa
nagtinguha sa paglingkod sa
hukmanan.

28 Ug tan-awa, silang duha
sakop sa inyong tinago nga
pundok, kansang amagtutukod
mao si Gadianton ug ang usa
nga dautan kinsa nagtinguha
sa paglaglag sa mga kalag sa
mga tawo.

KAPITULO 9

Mga sinugo nakakita sa labaw nga
maghuhukom nga patay diha sa
hukmanan — Sila gibilanggo ug

22a gk Jesukristo—
Mga Panagna
mahitungod sa
pagkatawo ug
pagkamatay ni
Jesukristo.

24a Alma 30:44;
Moises 6:63.

25a Mosiah 2:36–38; 3:12.
b Hel. 5:8;

3 Ne. 13:19–21.
c D&P 10:20–23;

121:23–25.
26a gk Gidili nga

Panghilawas.
27a Hel. 9:3, 15.

b Hel. 9:6, 26–38.
28a Hel. 6:26–30.
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sa wala madugay gibuhian—Pi-
naagi sa pagdasig si Nephi miila
ni Seantum nga mao ang mamu-
muno—Si Nephi gidawat sa uban
ingon nga usa ka propeta. Mga
23–21 b.c.

Tan-awa, karon nahinabo nga
sa diha nga si Nephi nakapa-
mulong niini nga mga pulong,
dihay mga tawo kinsa anaa sa
taliwala kanila nga midagan
ngadto sa hukmanan; oo, gani
dihay lima ka buok kinsa mi-
adto, ug sila miingon sa ilang
mga kaugalingon, samtang sila
naglakaw:
2 Tan-awa, karon kita masa-

yud sa katinuod kon kini nga
tawo usa ka propeta ug ang
Dios misugo kaniya sa pagpa-
nagna sa ingon nga kahibulo-
ngan nga mga butang ngari ka-
nato. Tan-awa, kami dili motuo
nga siya makahimo; oo, kami
dili motuo nga siya usa ka pro-
peta; bisan pa niana, kon kini
nga butang nga siya miingon
mahitungod sa labaw nga mag-
huhukom tinuod, nga siya pa-
tay, kon mao kami motuo nga
ang uban nga mga pulong nga
iyang gipamulong mga tinuod.
3 Ug nahinabo nga sila mida-

gan uban sa ilang tibuok kusog,
ug miabut ngadto sa hukmanan;
ug tan-awa, ang labaw nga
maghuhukom natumba ngadto
sa yuta ug anaglunang sa iyang
kaugalingon nga dugo.
4 Ug karon tan-awa, sa diha

nga sila nakakita niini sila na-
tingala sa hilabihan, hangtud

nga sila natumba ngadto sa yu-
ta; kay sila wala motuo sa mga
pulong nga gipamulong ni Ne-
phi mahitungod sa labaw nga
maghuhukom.

5 Apan karon, sa diha nga sila
nakakita sila mituo, ug ang ka-
hadlok miabut diha kanila ba-
sin pa unya og ang tanan nga
mga paghukom nga gipamu-
long ni Nephi moabut diha sa
mga katawhan; busa sila miku-
rog, ug natumba sa yuta.

6 Karon, sa walay langan sa
diha nga ang maghuhukom gi-
buno—siya nga gidunggab sa
iyang igsoon nga lalaki pinaagi
sa usa ka takuban, ug siya mi-
layas, ug ang mga sulugoon
midagan ug misulti sa mga ka-
tawhan, mipahayag sa pagbu-
no diha kanila;

7 Ug tan-awa ang mga kataw-
han nagpundok sa ilang mga
kaugalingon ngadto sa hukma-
nan—ug tan-awa, sa ilang ka-
hibulong sila nakakita niad-
tong lima ka mga tawo kinsa
natumba ngadto sa yuta.

8 Ug karon tan-awa ang mga
katawhan walay kasayuran ma-
hitungod sa pundok sa mga ka-
tawhan kinsa nagkatigum sa
atanaman ni Nephi; busa sila
miingon sa ilang mga kaugali-
ngon: Kini nga mga tawo sila
mao ba kinsa ang nagbuno sa
maghuhukom, ug ang Dios nag-
hampak kanila nga sila dili ma-
kalayas gikan kanato.

9 Ug nahinabo nga sila migunit
kanila, ug sila gigapos ug gibal-
hug ngadto sa bilanggoan. Ug

9 3a Hel. 8:27. 8a Hel. 7:10.
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dihay usa ka pahibalo nga gipa-
sangyaw nga ang mga maghu-
hukom gibuno, ug nga ang mga
mamumuno nadakpan ug gibal-
hug ngadto sa bilanggoan.
10 Ug nahinabo nga sa pagka-

ugma ang mga katawhan nag-
kapundok sa ilang mga kauga-
lingon aron sa pagbangutan ug
sa apagpuasa, diha sa lubong sa
dungganan nga labaw nga mag-
huhukom kinsa gipatay.
11 Ug sa ingon usab kadto nga

mga maghuhukom kinsa tua sa
tanaman ni Nephi, ug nakadu-
ngog sa iyang mga pulong, nag-
kapundok usab diha sa iyang
lubong.
12 Ug nahinabo nga sila na-

ngutana taliwala sa mga ka-
tawhan, nag-ingon: Hain ang
lima kinsa gipadala aron sa
pagpakisayud mahitungod sa
labaw nga maghuhukom kon
siya namatay ba? Ug sila mitu-
bag ug miingon: Mahitungod
niining lima kinsa ikaw mii-
ngon nga ikaw mipadala, kami
wala masayud; apan adunay
lima kinsa mao ang mga ma-
mumuno, nga kami mibalhug
ngadto sa bilanggoan.
13 Ug nahinabo nga ang mga

maghuhukom nagtinguha nga
sila dad-on; ug sila gidala, ug
tan-awa sila mao ang lima kin-
sa gipadala; ug tan-awa ang
mga maghuhukom nagpakisa-
yud gikan kanila aron masa-
yud mahitungod sa hinungdan,
ug sila misulti kanila sa tanan
nga ilang gibuhat, nag-ingon:
14 Kami midagan ug miabut

sa dapit sa hukmanan, ug sa di-
ha nga kami nakakita sa tanan
nga mga butang ingon sa gipa-
matuod ni Nephi, kami nahibu-
long hangtud nga kami natum-
ba ngadto sa yuta; ug sa diha
nga kami naulian sa panimuot
gikan sa among kahibulong,
tan-awa, sila mibalhug kanamo
ngadto sa bilanggoan.

15 Karon, kalabut sa pagbuno
niini nga tawo, kami wala na-
sayud ug kinsa ang nagbuhat
niini; ug mao lamang kini ang
among nasayran, kami mida-
gan ug miabut sumala sa imong
gitinguha, ug tan-awa siya pa-
tay na, sumala sa mga pulong
ni Nephi.

16 Ug karon nahinabo nga ang
mga maghuhukom mipasabut
sa hinungdan ngadto sa mga
katawhan, ug misinggit batok
kang Nephi, nag-ingon: Tan-
awa, kami nasayud nga kini si
Nephi nakigsabut uban sa usa
ka tawo sa pagpatay sa maghu-
hukom, ug unya siya mipaha-
yag niini ngari kanato, nga siya
makakabig kanato ngadto sa
iyang tinuohan, nga siya mag-
pataas sa iyang kaugalingon
nga mahimo nga usa ka gam-
hanan nga tawo, pinili sa Dios,
ug usa ka propeta.

17 Ug karon tan-awa, kami
maniid niini nga tawo, ug siya
mokumpisal sa iyang kasaypa-
nan ug magpahibalo ngari ka-
nato sa tinuod nga mamumuno
niini nga maghuhukom.

18 Ug nahinabo nga ang lima
gibuhian diha sa adlaw sa pag-

10a gk Pagpuasa, Puasa.
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lubong. Bisan pa niana, sila mi-
badlong sa mga maghuhukom
sa mga pulong nga sila namu-
long batok ni Nephi, ug nakigla-
lis uban kanila, usag usa, hang-
tud nga sila milibug kanila.
19 Bisan pa niana, sila misugo

nga si Nephi kinahanglan dak-
pon ug gapuson ug dad-on sa
atubangan sa pundok sa mga
katawhan, ug sila misugod sa
pagpangutana kaniya sa nagka-
lain-lain nga paagi nga sila ma-
kapasumpaki kaniya nga sila
makapahamtang kaniya ngad-
to sa kamatayon—
20 Nag-ingon ngadto kaniya:

Ikaw nakigkunsabo; kinsa ki-
ning tawo nga nagbuhat niini
nga pagbuno? Karon isulti ka-
namo, ug angkuna ang imong
kasaypanan; nag-ingon, Tan-
awa aniay salapi; ug usab kami
motugyan nganha kanimo sa
imong kinabuhi kon ikaw mo-
sulti kanamo, ug moangkon sa
kasabutan nga imong gihimo
uban kaniya.
21 Apan si Nephi miingon

ngadto kanila: O kamo nga
mga abuang, kamo nga gahi og
kasingkasing, kamo nga mga
buta, ug kamo nga mga kataw-
han nga btikig og liog, kamo
nasayud ba, hangtud kanus-a
motugot ang Ginoo nga inyong
Dios nga kamo magpadayon
niining inyong paagi sa pagpa-
kasala?
22 O angay unta kamo nga

magsugod sa pagdangoyngoy
ug apagbangutan, tungod sa ka

dako sa kalaglagan niini nga pa-
nahon nga nagpaabut kaninyo,
gawas kon kamo maghinulsol.

23 Tan-awa kamo miingon
nga ako nakigsabut uban sa
usa ka tawo nga siya kinahang-
lan nga mobuno kang Seezo-
ram, ang atong labaw nga mag-
huhukom. Apan tan-awa, ako
moingon nganha kaninyo, nga
kini tungod nga ako nagpama-
tuod nganha kaninyo nga ka-
mo unta masayud mahitungod
niini nga butang; oo, gani alang
sa usa ka saksi nganha kaninyo,
ako nasayud sa mga pagkadau-
tan ug sa mga pagkasalawayon
nga anaa kaninyo.

24 Ug tungod kay ako mihimo
niini, kamo moingon nga ako
nakigsabut uban sa usa ka tawo
nga siya kinahanglan nga mohi-
mo niini nga butang; oo, tungod
kay ako mipakita nganha kanin-
yo niini nga timailhan kamo
nasuko ngari kanako, ug nagti-
nguha sa paglaglag sa akong
kinabuhi.

25 Ug karon tan-awa, ako mag-
pakita nganha kaninyo og lain
nga timailhan, ug mapamatud-
an kon kamo niini nga butang
magtinguha pa sa paglaglag ka-
nako.

26 Tan-awa ako moingon
nganha kaninyo: Lakaw ngad-
to sa balay ni Seantum, kinsa
aigsoon ni Seezoram, ug sulti
ngadto kaniya—

27 Si Nephi ba, ang nagpatuo
nga propeta, kinsa nanagna sa
daghan nga mga dautan mahi-

21a Buh. 7:51.
b gk Pagsukol.

22a Mosiah 7:24.
26a Hel. 8:27.
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tungod niini nga mga kataw-
han, nakigsabut uban kanimo,
diin ikaw mibuno kang Seezo-
ram, kinsa imong igsoon nga
lalaki?
28 Ug tan-awa, siya moingon

nganha kaninyo, wala.
29 Ug kamo moingon ngadto

kaniya: Ikaw ba mibuno sa
imong igsoon nga lalaki?
30 Ug siya mobarug uban sa

kahadlok ug dili masayud kon
unsa ang isulti. Ug tan-awa, si-
ya molimud nganha kaninyo;
ug siya magpatuo ingon nga
siya natingala; bisan pa niana,
siya mopahayag nganha kanin-
yo nga siya walay sala.
31 Apan tan-awa, kamo mohi-

ling kaniya, ug kamo makakita
og dugo diha sa sidsid sa iyang
kupo.
32 Ug sa diha nga kamo maka-

kita niini, kamo moingon: Diin
gikan kini nga dugo? Wala ba
kami makaila nga kini mao ang
dugo sa imong igsoon nga la-
laki?
33 Ug unya siya mokurog, ug

makita nga luspad, ingon og
ang kamatayon miabut na diha
kaniya.
34 Ug unya kamo moingon:

Tungod niini nga kahadlok ug
niini nga kaluspad nga gipakita
sa imong nawong, tan-awa, ka-
mi nasayud nga ikaw adunay
sala.
35 Ug unya ang dako nga ka-

hadlok moabut nganha kani-
ya; ug unya siya mokumpisal
nganha kaninyo, ug dili na mo-
limud nga siya mihimo niini
nga pagbuno.

36 Ug unya siya moingon
nganha kaninyo, nga ako, si
Nephi, walay kasayuran mahi-
tungod sa hitabo gawas nga ki-
ni gihatag ngari kanako pinaa-
gi sa gahum sa Dios. Ug unya
kamo masayud nga ako usa ka
matarung nga tawo, ug nga
ako gipadala nganha kaninyo
gikan sa Dios.

37 Ug nahinabo nga sila miad-
to ug mihimo, gani sumala sa
gisulti ni Nephi ngadto kanila.
Ug tan-awa, ang mga pulong ni
Nephi nga iyang gipanulti mga
tinuod; kay sumala sa iyang
mga pulong siya milimud; ug
usab sumala sa mga pulong siya
mikumpisal.

38 Ug siya gidala aron sa
pagmatuod nga siya sa iyang
kaugalingon mao gayud ang
mamumuno, hangtud ang lima
gibuhian, ug usab si Nephi.

39 Ug dihay pipila sa mga
Nephite kinsa mituo sa mga
pulong ni Nephi; ug adunay
uban usab, kinsa mituo tungod
sa pagpamatuod sa lima, kay
sila nakabig samtang sila diha
sa sulod sa bilanggoan.

40 Ug karon dihay pipila sa
mga katawhan, kinsa miingon
nga si Nephi usa ka propeta.

41 Ug dihay uban kinsa mii-
ngon: Tan-awa, siya usa ka dios,
kay gawas kon siya usa ka dios
siya dili masayud sa tanan nga
mga butang. Kay tan-awa, siya
misulti kanato sa mga hunahu-
na sa atong mga kasingkasing,
ug usab misulti kanato sa mga
butang; ug gani siya midala
ngadto sa atong kasayuran sa ti-
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nuod nga mamumuno sa atong
labaw nga maghuhukom.

KAPITULO 10

Ang Ginoo mihatag kang Nephi
og gahum sa pagbugkos—Siya gi-
hatagan og gahum sa pagbugkos
ug sa paghubad dinhi sa yuta ug
didto sa langit—Siya misugo sa
mga katawhan sa paghinulsol o
mamatay—Ang Espiritu midala
kaniya gikan sa pundok sa mga ka-
tawhan ngadto sa lain nga pundok
sa mga katawhan. Mga 21–20 b.c.

Ug nahinabo nga dihay nahi-
tabo nga panagbahin diha sa
mga katawhan, hangtud nga
sila nagkabahin dinhi ug didto
ug mipadayon sa ilang mga bu-
luhaton, mibiya ni Nephi nga
nag-inusara, samtang siya nag-
barug sa taliwala kanila.
2 Ug nahinabo nga si Nephi

milakaw paingon sa iyang kau-
galingon nga balay, anagpalan-
dong sa mga butang nga gipa-
kita sa Ginoo ngadto kaniya.
3 Ug nahinabo nga samtang

siya sa ingon nagpalandong—
tungod sa hilabihan nga ka-
subo tungod sa pagkadautan
sa mga katawhan sa mga Ne-
phite, sa ilang tinago nga mga
buhat sa kangitngit, ug sa ilang
mga pagbuno, ug sa ilang mga
pagpanglungkab, ug sa tanan
nga matang sa mga kadau-
tan—Ug nahinabo samtang si-
ya nagpalandong diha sa iyang

kasingkasing, tan-awa, usa ka
tingog ang miabut nganha ka-
niya nga nag-ingon:

4 Bulahan ikaw, Nephi, alang
niadto nga mga butang nga
imong nabuhat; kay Ako naka-
kita giunsa nimo uban sa awa-
lay kaluya pagpahayag sa pu-
long, nga Ako mihatag nganha
kanimo, ngadto niini nga mga
katawhan. Ug ikaw wala ma-
hadlok kanila ug wala magti-
nguha sa imong bkaugalingon
nga kinabuhi, apan nagtinguha
sa akong ckabubut-on, ug sa
paghupot sa akong mga sugo.

5 Ug karon, tungod kay ikaw
naghimo niini uban sa walay
kaluya, tan-awa, Ako mopana-
langin kanimo sa kahangturan;
ug Ako mohimo kanimo nga
gamhanan diha sa pulong ug
diha sa buhat, diha sa hugot
nga pagtuo ug sa mga binuha-
tan; oo, bisan kanang atanan
nga mga butang mahimo ngan-
ha kanimo sumala sa imong
bpulong, tungod kay ikaw cdili
mangayo niana nga supak sa
akong kabubut-on.

6 Tan-awa, ikaw mao si Ne-
phi, ug Ako mao ang Dios. Tan-
awa, Ako mopahayag niini
nganha kanimo sa atubangan
sa akong mga anghel, nga ikaw
nakaangkon og gahum ibabaw
niini nga mga katawhan, ug
mohampak sa yuta uban sa
agutom, uban sa kamatay, ug
kalaglagan, sumala sa pagkada-
utan niini nga mga katawhan.

10 2a gk Pagpalandong.
4a gk Kakugi.

b gk Sakripisyo.
c 3 Ne. 11:11.

5a 3 Ne. 18:20;
D&P 88:63–65.

b Enos 1:12.
c 2 Ne. 4:35;

D&P 46:30.
6a Hel. 11:4–18.
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7 Tan-awa, Ako mohatag ka-
nimo og gahum, nga bisan un-
sa ang imong abugkuson dinhi
sa yuta pagabugkuson didto sa
langit; ug bisan unsa ang imong
hubaron dinhi sa yuta paga-
hubaron didto sa langit; ug sa
ingon ikaw makabaton og ga-
hum taliwala niini nga mga ka-
tawhan.
8 Ug sa ingon, kon ikaw moi-

ngon ngadto niana nga templo
kini mapikas sa duha, ug kini
mahimo.
9 Ug kon ikaw moingon ngad-

to niini nga abukid, ikaw mag-
paubos ug mahimo nga hapsay,
ug kini mahimo.
10 Ug tan-awa, kon ikaw moi-

ngon nga ang Dios mohampak
niini nga mga katawhan, kini
mahinabo.
11 Ug karon tan-awa, Ako mo-

mando kanimo, nga ikaw mola-
kaw ug mopahayag ngadto niini
nga mga katawhan, sa ingon mi-
ingon ang Ginoong Dios, kinsa
mao ang Makagagahum: Ga-
was kon kamo maghinulsol ka-
mo pagahampakon, gani ngad-
to sa akalaglagan.

12 Ug tan-awa, karon nahina-
bo nga sa diha nga ang Ginoo
nakapamulong niini nga mga
pulong ngadto kang Nephi, si-
ya mihunong ug wala moadto
ngadto sa iyang kaugalingon
nga balay, apan mibalik ngad-
to sa pundok sa mga katawhan
kinsa nagkatibulaag diha sa iba-
baw sa yuta ug misugod sa pag-
pahayag ngadto kanila sa pu-

long sa Ginoo nga gipamulong
ngadto kaniya, mahitungod sa
ilang kalaglagan kon sila dili
maghinulsol.

13 Karon tan-awa, bisan pa
niana nga kahibulongan nga
milagro nga nahimo ni Nephi
sa pagsulti kanila mahitungod
sa kamatayon sa labaw nga
maghuhukom, sila mipatig-a
sa ilang mga kasingkasing ug
wala mopatalinghug ngadto sa
mga pulong sa Ginoo.

14 Busa si Nephi mipaha-
yag ngadto kanila sa pulong sa
Ginoo, nag-ingon: Gawas kon
kamo maghinulsol, sa ingon
miingon ang Ginoo, kamo paga-
hampakon gani ngadto sa ka-
laglagan.

15 Ug nahinabo nga sa di-
ha nga si Nephi nakapahayag
ngadto kanila sa pulong, tan-
awa, sila mipadayon sa pagpa-
tig-a sa ilang mga kasingkasing
ug dili mopatalinghug ngadto
sa iyang mga pulong; busa sila
mibiay-biay, batok kaniya ug
mitinguha sa pagbakyaw sa
ilang mga kamot nganha kani-
ya, nga sila unta makabalhug
kaniya ngadto sa bilanggoan.

16 Apan tan-awa, ang gahum
sa Dios nag-uban kaniya, ug si-
la dili makadakop kaniya aron
sa pagbalhug kaniya ngadto sa
bilanggoan, kay siya gidala pi-
naagi sa Espiritu ug gipahilayo
gikan sa taliwala kanila.

17 Ug nahinabo nga sa ingon
siya milakaw diha sa espiri-
tu, gikan sa pundok sa mga ka-

7a Mat. 16:19.
gk Bugkos,
Pagbugkos.

9a Mat. 17:20;
Jacob 4:6;
Morm. 8:24;

Ether 12:30.
11a Hel. 5:2.
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tawhan ngadto sa lain nga pun-
dok sa mga katawhan, nagpa-
hayag sa pulong sa Dios, gani
hangtud nga siya nakapahayag
niini ngadto kanilang tanan, o
mipadala niini taliwala sa ta-
nan nga mga katawhan.
18 Ug nahinabo nga sila wala

mopatalinghug ngadto sa iyang
mga pulong; ug dihay misugod
nga mga panagbingkil, hang-
tud nga sila nabahin batok sa
ilang mga kaugalingon ug mi-
sugod sa pagpatay sa usag usa
uban sa espada.
19 Ug sa ingon natapos ang

kapitoan ug unang tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom
ibabaw sa mga katawhan ni
Nephi.

KAPITULO 11

Si Nephi naghangyo sa Ginoo sa
pagpuli sa ilang gubat uban sa usa
ka gutom—Daghan nga mga ka-
tawhan ang namatay—Sila nag-
hinulsol, ug si Nephi nangamuyo
sa Ginoo alang sa ulan—Si Nephi
ug si Lehi nakadawat og daghan
nga mga pagpadayag—Ang mga
tulisan ni Gadianton nagpalig-on
sa ilang mga kaugalingon diha sa
yuta. Mga 20–6 b.c.

Ug karon nahinabo sa ikapitoan
ug duha nga tuig sa pagmando
sa mga maghuhukom nga ang
mga panagbingkil midako sa
hilabihan, hangtud nga dihay
mga gubat diha sa tanan nga
mga katawhan ni Nephi.
2 Ug kini mao ang atinago nga

pundok sa mga tulisan kinsa
nagpahigayon niini nga buhat
sa kalaglagan ug sa pagkadau-
tan. Ug kini nga gubat milung-
tad sa tibuok niana nga tuig; ug
sa ikapitoan ug tulo nga tuig
kini usab milungtad.

3 Ug nahinabo nga niini nga
tuig si Nephi nangamuyo ngad-
to sa Ginoo, nag-ingon:

4 O Ginoo, ayaw itugot nga
kining mga katawhan pagalag-
lagon pinaagi sa espada; apan
O Ginoo, hinonoa nga adunay
usa ka akagutom diha sa yuta,
aron sa pagkutaw kanila nga
mahinumdom sa Ginoo nga
ilang Dios, ug tingali sila mag-
hinulsol ug mobalik nganha
kanimo.

5 Ug sa ingon kini nahimo, su-
mala sa mga pulong ni Nephi.
Ug dihay usa ka dako nga gu-
tom nganha sa yuta diha sa ta-
nan nga mga katawhan ni Nephi.
Ug sa ingon sa ikapitoan ug upat
nga tuig ang gutom nagpada-
yon ug ang buhat sa kalaglagan
pinaagi sa espada mihunong
apan nahimo nga hapdos tu-
ngod sa gutom.

6 Ug kini nga buhat sa kalag-
lagan usab nagpadayon sa ika-
pitoan ug lima nga tuig. Kay
ang yuta gitunglo nga kini nau-
ga, ug wala mohatag og mga
lugas sa panahon sa tinglugas;
ug ang tibuok yuta gitunglo,
bisan taliwala sa mga Lamanite
ug sa sama nga panahon tali-
wala sa mga Nephite, nga sa
ingon sila gihampak nga sila
namatay sa tinaglibo diha sa la-

11 2a Hel. 6:18–24; 11:25–26. 4a 1 Hari 17:1; Hel. 10:6.
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baw nga dautan nga mga bahin
sa yuta.
7 Ug nahinabo nga ang mga

katawhan nakakita nga sila ha-
pit na mamatay sa gutom, ug
sila misugod sa apaghinum-
dom sa Ginoo nga ilang Dios;
ug sila misugod sa paghinum-
dom sa mga pulong ni Nephi.
8 Ug ang mga katawhan mi-

sugod sa pagpakilooy uban sa
ilang labaw nga maghuhukom
ug sa ilang mga pangulo, nga
sila moingon ngadto kang Ne-
phi: Tan-awa, kami nasayud
nga ikaw usa ka tawo sa Dios,
ug busa pangamuyo ngadto sa
Ginoo nga atong Dios nga siya
mopahilayo gikan kanato niini
nga gutom, basin pa unya og
ang tanan nga mga apulong di-
in ikaw namulong mahitungod
sa kalaglagan matuman.
9 Ug nahinabo nga ang mga

maghuhukom miingon ngadto
kang Nephi, sumala sa mga
pulong nga gitinguha. Ug na-
hinabo nga sa diha nga si Ne-
phi nakakita nga ang mga ka-
tawhan naghinulsol ug nagpa-
ubos sa ilang mga kaugalingon
nga nagsul-ob og panapton nga
sako, siya nangamuyo pag-usab
ngadto sa Ginoo, nag-ingon:
10 O Ginoo, tan-awa kini nga

mga katawhan naghinulsol; ug
sila mipatay sa mga pundok ni
Gadianton gikan diha kanila
hangtud nga sila nahanaw, ug
sila mitago sa ilang tinago nga
mga laraw diha sa yuta.
11 Karon, O Ginoo, tungod nii-

ning ilang pagpaubos ikaw mo-
pahilayo ba sa imong kasuko,
ug mohimo sa imong kasuko
nga matagbaw diha sa kalagla-
gan niadtong dautan nga mga
tawo kinsa ikaw milaglag na.

12 O Ginoo, mopahilayo ba
ikaw sa imong kasuko, oo, sa
imong mapintas nga kasuko, ug
mosugo nga kini nga kagutom
mohunong dinhi niini nga yuta.

13 O Ginoo, mopatalinghug
ba ikaw ngari kanako ug mosu-
go nga kini mahimo sumala sa
akong mga pulong, ug mopa-
dala og aulan diha sa ibabaw sa
yuta, nga siya makapamunga
sa iyang bunga, ug sa iyang lu-
gas sa panahon sa tinglugas.

14 O Ginoo, ikaw mipataling-
hug ngari sa aakong mga pu-
long sa panahon nga ako mii-
ngon, himoa nga adunay usa
ka kagutom, nga ang kamatay
sa espada unta mohunong; ug
ako nasayud nga ikaw mobu-
hat, bisan niini nga higayon,
patalinghug ngari sa akong
mga pulong, kay ikaw miingon
nga: Kon kini nga mga kataw-
han maghinulsol Ako moluwas
kanila.

15 Oo, O Ginoo, ug ikaw na-
kakita nga sila naghinulsol, tu-
ngod sa kagutom ug sa kama-
tay ug sa kalaglagan nga mida-
ngat nganha kanila.

16 Ug karon, O Ginoo, mopa-
hilayo ba ikaw sa imong kasu-
ko, ug mosulay pag-usab kon
sila moalagad kanimo? Ug kon
mao, O Ginoo, ikaw makahimo

7a Hel. 12:3.
8a Hel. 10:11–14.

13a 1 Hari 18:1, 41–46.
14a Hel. 11:4.
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sa pagpanalangin kanila suma-
la sa imong mga pulong diin
ikaw miingon.
17 Ug nahinabo nga sa kapito-

an ug ikaunom nga tuig ang Gi-
noo mipahilayo sa iyang kasu-
ko gikan sa mga katawhan, ug
misugo nga ang aulan mobun-
dak nganha sa yuta, hangtud
nga kini namunga sa iyang bu-
nga diha sa panahon sa iyang
tingpamunga. Ug nahinabo nga
kini midala sa iyang lugas sa
panahon sa iyang tinglugas.
18 Ug tan-awa, ang mga ka-

tawhan nagmaya ug naghima-
ya sa Dios, ug ang tibuok iba-
baw sa yuta napuno uban sa
pagmaya; ug sila wala na mag-
tinguha sa paglaglag kang Ne-
phi, apan sila mitamud kani-
ya ingon nga usa ka abantugan
nga propeta, ug usa ka tawo sa
Dios, adunay dako nga gahum
ug pagtugot nga gihatag ngad-
to kaniya gikan sa Dios.
19 Ug tan-awa, si Lehi, iyang

igsoon nga lalaki, dili alayo ka-
niya sa mga butang nga may
kabahin sa pagkamatarung.
20 Ug sa ingon nahinabo nga

ang mga katawhan ni Nephi mi-
sugod sa pag-uswag pag-usab
diha sa yuta, ug misugod sa
pagtukod sa ilang biniyaan nga
mga dapit, ug misugod sa pag-
kanap, gani hangtud nga sila
mitabon sa tibuok ibabaw sa yu-
ta, ngadto sa amihanan nga ba-
hin ug sa kasadpan nga bahin,
gikan sa dagat sa kasadpan
ngadto sa dagat sa silangan.

21 Ug nahinabo nga ang ikapi-
toan ug unom nga tuig natapos
diha sa kalinaw. Ug sa ikapito-
an ug pito nga tuig misugod
ang kalinaw; ug ang asimbahan
mikanap sa ibabaw sa tibuok
yuta; ug ang labaw nga bahin
sa mga katawhan sa mga Ne-
phite ug mga Lamanite, nahi-
sakop sa simbahan; ug sila na-
kabaton og hilabihan ka dako
nga kalinaw nganha sa yuta;
ug sa ingon natapos ang ikapi-
toan ug pito nga tuig.

22 Ug usab sila adunay kali-
naw sa ikapitoan ug walo nga
tuig, gawas sa pipila ka mga pa-
nagbingkil mahitungod sa mga
punto sa doktrina nga gihan-ay
pinaagi sa mga propeta.

23 Ug sa ikapitoan ug siyam
nga tuig misugod ang daghan
nga panagbangi. Apan nahina-
bo nga si Nephi ug si Lehi, ug
daghan sa ilang mga kaigsoo-
nan kinsa nasayud mahitungod
sa tinuod nga mga punto sa
doktrina, nakabaton og daghan
nga mga apagpadayag matag
adlaw, busa sila misangyaw
ngadto sa mga katawhan, hang-
tud nga sila mitapos sa ilang
mga panagbangi nianang mao
nga tuig.

24 Ug nahinabo nga sa ikawa-
loan nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom ibabaw sa
mga katawhan ni Nephi, dihay
nailhan nga pundok sa mga
masupilon gikan sa mga ka-
tawhan ni Nephi; kinsa adunay
pipila ka mga tuig sa wala pa

17a Deut. 11:13–17.
18a Hel. 10:5–11.
19a Hel. 5:36–44.

21a gk Simbahan ni
Jesukristo.

23a Alma 26:22;

D&P 107:19.
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moadto sa mga Lamanite, ug
midala nganha sa ilang mga
kaugalingon sa ngalan sa mga
Lamanite, ug usab usa ka nail-
han nga tinuod nga mga kali-
wat sa mga Lamanite, ingon
nga gikutaw nga masuko pina-
agi kanila o pinaagi niadto nga
mga masupilon, busa sila mi-
sugod og usa ka gubat uban sa
ilang mga kaigsoonan.
25 Ug sila mihimo og pagbu-

no ug paglungkab; ug unya sila
mosibug balik ngadto sa mga
kabukiran, ug ngadto sa mga
kamingawan ug sa tagoanan
nga mga dapit, motago sa ilang
mga kaugalingon aron sila dili
makita, nakadawat sa matag ad-
law og dugang ngadto sa ilang
mga gidaghanon, hangtud nga
sa ingon dihay mga masupilon
nga miadto ngadto kanila.
26 Ug sa ingon sa naglakaw

ang panahon, oo, gani sulod sa
dili daghan nga mga katuigan
sila nahimo nga hilabihan ka
daghan nga pundok sa mga tuli-
san; ug sila nangita sa tanan nga
tinago nga mga laraw ni Gadi-
anton; ug sa ingon sila nahimo
nga mga tulisan ni Gadianton.
27 Karon tan-awa, kini nga

mga tulisan mihimo og dako
nga kalaglagan, oo, gani dako
nga kalaglagan diha sa mga ka-
tawhan ni Nephi; ug usab diha
sa mga katawhan sa mga La-
manite.
28 Ug nahinabo nga gikina-

hanglan nga adunay paghu-
nong niini nga buhat sa kalag-
lagan; busa sila mipadala og
kasundalohan nga kusgan nga

mga tawo ngadto sa kaminga-
wan ug diha sa kabukiran aron
sa pagpangita niini nga mga
pundok sa mga tulisan, ug sa
paglaglag kanila.

29 Apan tan-awa, nahinabo
nga sa mao gihapon nga tuig
sila giabug pagbalik gani ngad-
to sa ilang kaugalingon nga mga
yuta. Ug sa ingon natapos ang
ikawaloan nga tuig sa pagman-
do sa mga maghuhukom iba-
baw sa mga katawhan ni Nephi.

30 Ug nahinabo nga sa pagsu-
god sa ikawaloan ug unang tuig
sila misulong pag-usab batok
niini nga pundok sa mga tuli-
san, ug milaglag og daghan; ug
sila usab giduaw uban sa dag-
han nga kalaglagan.

31 Ug sila napugos pag-usab
sa pagbalik gikan sa kaminga-
wan ug gikan sa mga kabukiran
ngadto sa ilang kaugalingon
nga mga yuta, tungod sa hila-
bihan ka daghan niadto nga
mga tulisan kinsa midagsang
sa mga kabukiran ug sa kami-
ngawan.

32 Ug nahinabo nga sa ingon
natapos kini nga tuig. Ug ang
mga tulisan nagpadayon sa pag-
kadaghan ug nag-anam ka lig-
on hangtud nga sila mibatok sa
tibuok nga mga kasundalohan
sa mga Nephite, ug usab sa mga
Lamanite; ug sila mihimo og
dako nga kahadlok nga moabut
ngadto sa mga katawhan diha
sa ibabaw sa tibuok yuta.

33 Oo, kay sila miduaw sa
daghan nga mga bahin sa yuta
ug mihimo og dako nga kalag-
lagan ngadto kanila; oo, mipa-
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tay og daghan, ug midala sa
uban nga bihag ngadto sa ka-
mingawan, oo, ug ilabi na ga-
yud sa ilang mga babaye ug sa
ilang mga bata.
34 Karon kining dako nga

kadaot, nga miabut ngadto sa
mga katawhan tungod sa ilang
kadautan, mikutaw kanila pag-
usab diha sa paghinumdom sa
Ginoo nga ilang Dios.
35 Ug sa ingon natapos ang ika-

waloan ug unang tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom.
36 Ug diha sa ikawaloan ug

duha nga tuig sila misugod na
usab sa apaghikalimot sa Ginoo
nga ilang Dios. Ug diha sa ika-
waloan ug tulo nga tuig sila mi-
sugod sa pagkalig-on diha sa
kadautan. Ug sa ikawaloan ug
upat nga tuig sila wala mag-
usab sa ilang mga paagi.
37 Ug nahinabo nga sa ikawa-

loan ug lima nga tuig sila nag-
anam og labaw kalig-on ug la-
baw kalig-on diha sa ilang gar-
bo, ug diha sa ilang pagkadau-
tan; ug sa ingon sila nagkahinog
pag-usab alang sa kalaglagan.
38 Ug sa ingon natapos ang

ikawaloan ug lima nga tuig.

KAPITULO 12

Mga tawo dili makanunayon ug
mga walay kaalam ug dali sa pag-
buhat og dautan—Ang Ginoo mi-
silot sa iyang mga katawhan —
Ang pagkawalay kapuslanan sa
mga tawo gitandi uban sa gahum

sa Dios—Sa adlaw sa paghukom,
ang mga tawo makaangkon og wa-
lay katapusan nga kinabuhi o wa-
lay katapusan nga panghimaraut.
Mga 6 b.c.

Ug sa ingon kita makakita unsa
ka sayop, ug usab ang pagkadi-
li makanunayon sa mga ka-
singkasing sa mga katawhan;
oo, kita makakita nga ang Gi-
noo diha sa iyang dako ug wa-
lay katapusan nga kaayo mo-
panalangin ug amopauswag ni-
adto kinsa mobutang sa ilang
bpagsalig diha kaniya.

2 Oo, ug kita mahimo nga ma-
kakita niana nga panahon nga
siya mopauswag sa iyang mga
katawhan, oo, sa pagtubo sa
ilang mga umahan, sa ilang
mga panon ug sa ilang kahayo-
pan, ug diha sa bulawan, ug di-
ha sa pilak, ug diha sa tanan
nga matang sa mahalon nga
mga butang sa matag matang
ug sa sining; milugway sa ilang
mga kinabuhi ug miluwas ka-
nila gikan sa mga kamot sa
ilang mga kaaway; mipahu-
mok sa mga kasingkasing sa
ilang mga kaaway aron sila dili
mopahayag og mga gubat ba-
tok kanila; oo, ug sa katapusan,
mibuhat sa tanan nga butang
alang sa kaayohan ug sa kali-
pay sa iyang mga katawhan;
oo, niana mao ang panahon
nga sila amipatig-a sa ilang
mga kasingkasing, o nahikali-
mot sa Ginoo nga ilang Dios,

36a Alma 46:8.
12 1a 2 Cron. 26:5;

Sal. 1:2–3.

b Sal. 36:7–8;
2 Ne. 22:2;
Mosiah 4:6.

gk Pagsalig.
2a gk Hingpit nga

Pagbiya.
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ug bmitunob-tunob sa ilang mga
tiil sa Usa nga Balaan—oo, ug
kini tungod sa ilang kahamu-
gaway, ug sa ilang hilabihan ka
dako nga kauswagan.

3 Ug sa ingon kita makakita
nga gawas kon ang Ginoo amo-
panton sa iyang mga katawhan
uban sa daghan nga mga kasa-
kitan, oo, gawas kon siya mo-
duaw kanila uban sa kamatayon
ug uban sa kalisang, ug uban sa
kagutom ug uban sa tanan nga
matang sa kamatay, sila dili
bmahinumdom kaniya.

4 Ug unsa ka walay kaalam,
ug unsa ka kawang, ug unsa
ka dautan, ug ka yawan-on, ug
unsa ka adali sa pagbuhat og
kadautan, ug unsa ka hinay sa
pagbuhat og maayo ang mga
katawhan; oo, unsa ka dali nga
mopatalinghug ngadto sa mga
pulong nianang usa ka dautan,
ug sa pagbutang sa ilang mga
bkasingkasing diha sa kawang
nga mga butang sa kalibutan!
5 Oo, unsa ka dali nga maba-

yaw diha sa agarbo; oo, unsa ka
dali nga manghambog, ug sa
pagbuhat sa tanan nga matang
niana nga mao ang kadautan;
ug unsa ka hinay sila mahinum-
dom sa Ginoo nga ilang Dios, ug
sa pagpaminaw ngadto sa iyang
mga tambag, oo, unsa ka hinay
sa bpaglakaw diha sa mga agia-
nan sa kaalam!

6 Tan-awa, sila wala magti-
nguha nga ang Ginoo nga ilang
Dios, kinsa amilalang kanila ki-
nahanglan bmomando ug mo-
hari ibabaw kanila; bisan pa sa
iyang walay katapusan nga ka-
ayo ug sa iyang kalooy ngadto
kanila, sila wala manumbaling
sa iyang mga tambag, ug sila
dili buot nga siya mao ang ma-
himo nila nga giya.

7 O unsa ka dako ang apag-
kawalay kapuslanan sa mga
katawhan; oo, gani sila anaa
sa ubos nga kahimtang kay sa
abug sa yuta.

8 Kay tan-awa, ang abug sa
yuta molihok dinhi ug didto,
ngadto sa pagkabahin, sa sugo
sa atong gamhanan ug walay
katapusan nga Dios.

9 Oo, tan-awa sa iyang tingog
ang mga bungtod ug mga bu-
kid mokurog ug amolinog.

10 Ug pinaagi sa agahum sa
iyang tingog sila mabuak, ug
mahimo nga hapsay, oo, gani
sama ngadto sa usa ka walog.

11 Oo, pinaagi sa gahum sa
iyang tingog ang atibuok yuta
mauyog;

12 Oo, pinaagi sa gahum sa
iyang tingog ang katukuran
mauyog, gani ngadto sa iyang
kinatung-an.

13 Oo, ug kon siya moingon
ngadto sa yuta—Lihok—ug ki-
ni molihok.

2b Alma 5:53;
3 Ne. 28:35.

3a Mosiah 23:21;
D&P 98:21; 101:8.

b Amos 4:6–11.
4a Ex. 32:8.

b Mat. 15:19; Heb. 3:12.

5a Prov. 29:23.
gk Garbo.

b gk Lakaw, Lakaw
uban sa Dios.

6a Isa. 45:9; D&P 58:30;
Moises 7:32–33.

b D&P 60:4.

7a Isa. 40:15, 17;
Mosiah 4:19;
Moises 1:10.

9a 3 Ne. 22:10.
10a 1 Ne. 17:46.
11a Morm. 5:23;

Ether 4:9.
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14 Oo, kon siya moingon ngad-
to sa ayuta — Ikaw bmotuyok,
nga kini cmolugway sa adlaw
sa daghan nga mga takna —
kini mahimo;
15 Ug sa ingon, sumala sa

iyang pulong ang yuta motu-
yok, ug kini magpakita ngadto
sa tawo nga ang adlaw mohu-
nong; oo, ug tan-awa, kini mao;
kay sa pagkatinuod ang yuta
mao ang naglihok ug dili ang
adlaw.
16 Ug tan-awa, usab, kon siya

moingon ngadto sa atubig sa la-
wod— bIkaw mauga—kini ma-
himo.
17 Tan-awa, kon siya moi-

ngon ngadto niini nga bukid—
Ikaw mopataas, ug amoabut
sa ibabaw ug mahulog niana
nga dakbayan, nga kini malu-
bong—Tan-awa kini mahimo.
18 Ug tan-awa, kon ang tawo

amotago og usa ka bahandi sa
ilawom sa yuta, ug ang Ginoo
moingon—Kini bpagatungluhon
tungod sa pagkadautan, kaniya
kinsa mitago niini—Tan-awa,
kini pagatungluhon.
19 Ug kon ang Ginoo moi-

ngon — Ikaw tungluhon, nga
walay tawo nga makakita kani-
mo sukad karon nga panahon
hangtud sa kahangturan—Tan-
awa, walay tawo nga makaku-
ha niini sukad karon ug sa ka-
hangturan.
20 Ug tan-awa, kon ang Ginoo

moingon ngadto sa usa ka ta-
wo—Tungod sa imong mga ka-

dautan, ikaw pagatungluhon sa
kahangturan—kini mahimo.

21 Ug kon ang Ginoo moi-
ngon—Tungod sa imong mga
kadautan ikaw isalikway gikan
sa akong atubangan—siya mo-
sugo nga kini mahimo.

22 Ug alaot ngadto kaniya kin-
sa siya moingon niini; kay kini
mahitabo ngadto kaniya nga
nagbuhat og kadautan ug siya
dili maluwas; busa, tungod niini
nga hinungdan, nga ang mga ta-
wo unta maluwas, nga ang pag-
hinulsol gipahayag.

23 Busa, bulahan sila kinsa
maghinulsol ug magpataling-
hug ngadto sa tingog sa Ginoo
nga ilang Dios; kay kini sila mao
ang amaluwas.

24 Ug hinaut unta nga ang
Dios motugyan, diha sa iyang
walay katapusan nga kahing-
pitan, nga ang mga tawo unta
madala ngadto sa paghinulsol
ug sa maayo nga mga buhat,
nga sila unta mapahiuli ngadto
sa espirituhanon nga agahum,
sumala sa ilang mga buhat.

25 Ug ako manghinaut nga ang
tanan nga mga tawo maluwas.
Apan kita nakabasa nga niana
nga mahinungdanon ug kata-
pusan nga adlaw adunay uban
nga isalikway, oo, kinsa isalik-
way gikan sa atubangan sa Gi-
noo;

26 Oo, kinsa itugyan ngadto
sa usa ka kahimtang sa walay
katapusan nga pagkauyamot,
pagtuman sa mga pulong nga

14a Jos. 10:12–14.
b Isa. 38:7–8.
c 2 Hari 20:8–11.

16a Mat. 8:27.

b Isa. 44:27; 51:10.
17a 3 Ne. 8:10.
18a Morm. 1:18;

Ether 14:1.

b Hel. 13:17.
23a gk Kaluwasan.
24a gk Grasya.
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nag-ingon: Sila nga nagbuhat
og maayo makabaton og awalay
katapusan nga kinabuhi; ug sila
nga nagbuhat og dautan maka-
baton og walay katapusan nga
bpagsilot. Ug sa ingon kini mao.
Amen.

Ang panagna ni Samuel, ang La-
manite, ngadto sa mga Nephite.

Naglangkob sa kapitulo
13 ngadto sa 15.

KAPITULO 13

Si Samuel ang Lamanite nanagna
sa kalaglagan sa mga Nephite kon
dili sila maghinulsol—Sila ug ang
ilang katigayunan gitunglo—Sila
misalikway ug mibato sa mga pro-
peta, giliyokan sa mga panulay,
ug nangita sa kalipay diha sa pag-
buhat sa kadautan. Mga 6 b.c.

Ug karon nahinabo sa kawalo-
an ug ikaunom nga tuig, ang
mga Nephite nagpabilin giha-
pon sa pagkadautan, oo, sa hi-
labihan nga pagkadautan, sam-
tang ang mga aLamanite nag-
bantay sa hugot sa paghupot sa
mga sugo sa Dios, sumala sa
balaod ni Moises.
2 Ug nahinabo nga niini nga

tuig, dihay usa ka Samuel, nga
usa ka Lamanite, nga miabut sa
yuta sa Zarahemla, ug misu-
god sa pagsangyaw ngadto sa
mga katawhan. Ug nahinabo

nga siya misangyaw, sa dag-
han nga mga adlaw, paghinul-
sol ngadto sa mga katawhan,
ug sila misalikway kaniya, ug
mopauli na unta sa iyang kau-
galingon nga yuta.

3 Apan tan-awa, ang tingog sa
Ginoo midangat ngadto kaniya,
nga kinahanglan mobalik siya
pag-usab, ug managna ngadto
sa mga katawhan sa bisan unsa
nga mga butang nga moabut sa
iyang akasingkasing.

4 Ug nahinabo nga sila dili
motugot nga siya mosulod sa
dakbayan; busa siya miadto ug
mitungtong sa paril niini, ug
gituy-od ang iyang kamot, mi-
singgit sa makusog nga tingog,
ug nanagna ngadto sa mga ka-
tawhan sa bisan unsa nga mga
butang nga gibutang sa Ginoo
diha sa iyang kasingkasing.

5 Ug siya miingon ngadto ka-
nila: Tan-awa, ako, si Samuel,
usa ka Lamanite, mamulong sa
mga pulong sa Ginoo nga iyang
gibutang sa akong kasingka-
sing; ug tan-awa gibutang niya
kini sa akong kasingkasing aron
isulti ngadto sa mga katawhan
nga ang aespada sa kaangayan
nagbitay sa ibabaw niini nga
mga katawhan; ug dili mola-
bay ang upat ka gatus ka tuig
nga kini nga espada sa kaanga-
yan mahulog niini nga mga ka-
tawhan.

6 Oo, mabug-at nga akalag-
lagan naghulat niini nga mga
katawhan, ug sa pagkatinuod

26a Mat. 25:46;
Juan 5:28–29;
Roma 6:13.

b gk Panghimaraut.

13 1a Hel. 15:4–5.
3a D&P 100:5.
5a Alma 60:29;

3 Ne. 2:19.

6a Alma 45:10–14;
Hel. 15:17.
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modangat kini ngadto sa mga
katawhan, ug walay makalu-
was niini nga mga katawhan
gawas sa paghinulsol ug hugot
nga pagtuo diha sa Ginoong Je-
sukristo, nga sa pagkatinuod
moanhi gayud sa kalibutan, ug
moantus sa daghan nga mga
butang ug pagapatyon alang sa
iyang mga katawhan.
7 Ug tan-awa, usa ka aanghel

sa Ginoo mipahayag niini ka-
nako, ug siya midala og bmali-
payon nga mga balita sa akong
kalag. Ug tan-awa, ako mipa-
dala nganhi kaninyo aron pag-
butyag niini nganha usab ka-
ninyo, nga kamo makaangkon
unta sa malipayon nga mga ba-
lita; apan tan-awa kamo dili
modawat kanako.
8 Busa, sa ingon miingon ang

Ginoo: Tungod sa katig-a sa
mga kasingkasing sa mga ka-
tawhan sa mga Nephite, gawas
kon sila maghinulsol Ako mo-
kuha sa akong pulong gikan
kanila, ug Ako amokuha sa
akong Espiritu gikan kanila, ug
dili na Ako moantus kanila, ug
Ako modala sa mga kasingka-
sing sa ilang kaigsoonan nga
mobatok kanila.
9 Ug aupat ka gatus ka mga tu-

ig dili pa matapos nga Ako mo-
sugo nga sila pagahampakon;
oo, Ako moduaw kanila uban
sa espada ug uban sa kagutom
ug uban sa kamatay.
10 Oo, Ako moduaw kanila

diha sa akong mabangis nga

kasuko, ug aduna unya kanila
sa aikaupat nga kaliwatan kin-
sa mabuhi, sa inyong mga kaa-
way, nga motan-aw sa inyong
hingpit nga kalaglagan; ug kini
moabut gayud gawas kon ka-
mo maghinulsol, miingon ang
Ginoo; ug sila sa ikaupat nga
kaliwatan mao ang hinungdan
sa inyong kalaglagan.

11 Apan kon kamo maghi-
nulsol ug amobalik ngadto sa
Ginoo nga inyong Dios Ako
mopahilayo sa akong kasuko,
miingon ang Ginoo; oo, sa
ingon miingon ang Ginoo, bu-
lahan sila nga maghinulsol ug
mobalik ngari kanako, apan
alaot ngadto kaniya nga dili
maghinulsol.

12 Oo, aalaot ngadto niining
dako nga dakbayan sa Zara-
hemla; kay tan-awa, tungod la-
mang niadto nga mga mata-
rung kini giluwas; oo, alaot
ngadto niining dako nga dak-
bayan, kay Ako nakakita, mii-
ngon ang Ginoo, nga adunay
daghan, oo, gani ang labaw
nga bahin niining dako nga
dakbayan, nga magpatig-a sa
ilang mga kasingkasing batok
kanako, miingon ang Ginoo.

13 Apan bulahan sila kinsa
maghinulsol, kay kanila Ako
moluwas. Apan tan-awa, kon
dili pa sa mga matarung nga
ania niining dako nga dakba-
yan, tan-awa, Ako mosugo nga
ang akalayo manaog gikan sa
langit aron sa paglaglag niini.

7a Alma 13:26.
b Isa. 52:7.

8a Hel. 6:35.
9a Alma 45:10–12.

10a 1 Ne. 12:12;
2 Ne. 26:9;
3 Ne. 27:32.

11a 3 Ne. 10:5–7.

12a 3 Ne. 8:8, 24; 9:3.
13a Gen. 19:24;

2 Hari 1:9–16;
3 Ne. 9:11.
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14 Apan tan-awa, alang sa ka-
ayohan sa mga matarung nga
kini giluwas. Apan tan-awa,
ang panahon moabut, miingon
ang Ginoo, nga kon kamo mo-
salikway sa mga matarung gi-
kan kaninyo, dan kamo hinog
na sa kalaglagan; oo, alaot
ngadto niining dako nga dak-
bayan, tungod sa mga pagka-
dautan ug mga pagkasalawa-
yon nga anaa kaniya.
15 Oo, alaot ngadto sa dakba-

yan sa Gideon, tungod sa mga
pagkadautan ug mga pagkasa-
lawayon nga anaa kaniya.
16 Oo, ug alaot ngadto sa ta-

nan nga mga dakbayan nga
anaa libut sa yuta, nga naang-
kon sa mga Nephite, tungod sa
mga pagkadautan ug mga pag-
kasalawayon nga anaa kanila.
17 Ug tan-awa, usa ka atunglo

modangat niini nga yuta, mii-
ngon ang Ginoo sa mga Panon,
tungod sa mga katawhan nga
ania dinhi, oo, tungod sa ilang
mga pagkadautan ug sa ilang
mga pagkasalawayon.
18 Ug kini mahinabo, miingon

ang Ginoo sa mga Panon, oo,
ang atong halangdon ug tinuod
nga Dios, nga kinsa kadto nga
amotipig og mga bahandi sa
yuta dili na gayud makakaplag
niini pag-usab, tungod sa dako
nga tunglo sa yuta, gawas kon
siya usa ka matarung nga tawo
ug itago kini ngadto sa Ginoo.
19 Kay Ako buot, miingon ang

Ginoo, nga sila motipig sa ilang
mga bahandi ngari kanako; ug

tunglo ngadto kanila nga dili
motipig sa ilang mga bahandi
ngari kanako; kay walay moti-
pig sa ilang mga bahandi ngari
kanako gawas niadto nga mga
matarung; ug siya nga dili mo-
tipig sa iyang mga bahandi
ngari kanako, siya tungluhon,
ug usab ang bahandi, ug walay
makatubos niini tungod sa
tunglo sa yuta.

20 Ug moabut ang adlaw nga
sila motipig sa ilang mga ba-
handi, kay ang ilang mga ka-
singkasing anaa sa ilang mga
katigayunan; ug tungod kay
anaa ang ilang kasingkasing sa
ilang mga bahandi, ug motipig
sa ilang mga bahandi kon sila
molayas gikan sa ilang mga ka-
away; tungod kay sila dili mo-
tipig kanila ngari kanako, sila
tungluhon ug usab ang ilang
mga bahandi; ug niana nga ad-
law sila pagahampakon, mii-
ngon ang Ginoo.

21 Tan-awa ninyo, ang mga
katawhan niining dako nga
dakbayan, ug apatalinghug
ngari sa akong mga pulong; oo,
patalinghug sa mga pulong
nga ang Ginoo miingon; kay
tan-awa, siya miingon nga ka-
mo gitunglo tungod sa inyong
mga katigayunan, ug usab ang
inyong mga katigayunan gi-
tunglo tungod kay kamo mipa-
hiluna sa inyong mga kasing-
kasing diha kanila, ug wala
mopatalinghug sa iyang mga
pulong kinsa mihatag kanila
diha kaninyo.

17a Hel. 12:18.
18a Morm. 1:18;

Ether 14:1.
21a gk Patalinghug.
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22 Kamo wala mahinumdom
sa Ginoo nga inyong Dios diha
sa mga butang nga gipanala-
ngin kaninyo, apan kamo ka-
nunay nahinumdom sa inyong
mga akatigayunan, wala mag-
pasalamat sa Ginoo nga inyong
Dios tungod kanila; oo, ang in-
yong mga kasingkasing wala
makabig ngadto sa Ginoo,
apan sila mibukad uban sa da-
ko nga bgarbo, ngadto sa pag-
panghambog, ug ngadto sa hi-
labihan nga pagbukad, mga
ckasina, mga panagbangi, mga
kalaw-ay, mga pagpanggukod,
ug mga pagbuno, ug tanan nga
matang sa kadautan.
23 Kay tungod niini nga hi-

nungdan ang Ginoong Dios
mihimo nga usa ka tunglo mo-
abut sa ibabaw sa yuta, ug
nganha usab sa inyong mga ka-
tigayunan, ug kini tungod sa
inyong kadautan.
24 Oo, alaot ngadto niini nga

mga katawhan, tungod niini
nga panahon nga miabut, nga
inyong aisalikway ang mga pro-
peta, ug nagbiay-biay kanila, ug
nagbato kanila, ug nagpatay ka-
nila, ug naghimo sa tanan nga
matang sa kadaot ngadto kani-
la, sama sa ilang gibuhat sa ka-
raan nga panahon.
25 Ug karon kon kamo mosul-

ti, kamo moingon: Kon ang
among mga adlaw diha pa sa
mga adlaw sa among mga aama-

han sa kanhiay, kami dili unta
mopatay sa mga propeta; kami
dili unta makabato kanila, ug
mosalikway.

26 Tan-awa kamo labaw pa
nga dautan kay kanila; kay
ingon nga ang Ginoo buhi, kon
ang usa ka apropeta moabut
kaninyo ug mopahayag ngan-
ha kaninyo sa pulong sa Ginoo,
nga magpamatuod sa inyong
mga sala ug kadautan, kamo
bmasuko kaniya, ug mohingilin
kaniya ug mangita sa tanan
nga paagi sa paglaglag kaniya;
oo, kamo moingon nga siya usa
ka bakakon nga cpropeta, ug
nga siya usa ka makasasala, ug
sa yawa, tungod kay siya dmi-
pamatuod nga ang inyong bi-
nuhatan mga dautan.

27 Apan tan-awa, kon ang usa
ka tawo moabut nganha kanin-
yo ug moingon: Buhata kini, ug
walay dautan; buhata kana ug
kamo dili mag-antus; oo, siya
moingon: Pagpuyo kamo su-
bay sa garbo sa inyong kaugali-
ngon nga mga kasingkasing;
oo, lakaw subay sa garbo sa in-
yong mga mata, ug buhata ang
bisan unsa nga gipangandoy sa
kasingkasing—ug kon usa ka
tawo moanha kaninyo ug moi-
ngon niini, kamo modawat ka-
niya, ug moingon nga siya usa
ka apropeta.
28 Oo, kamo motuboy kaniya,

ug kamo mohatag kaniya sa in-

22a Luc. 12:34.
gk Katigayunan,
Mga; Pagka-
kalibutanon.

b gk Garbo.
c gk Kasina.

24a 2 Cron. 36:15–16;
1 Ne. 1:20.

25a Buh. 7:51.
26a 2 Cron. 18:7;

Luc. 16:31.
b Isa. 30:9–10.

c Mat. 13:57.
d Gal. 4:16.

27a Miq. 2:11.
gk Panapi sa
mga Pari.
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yong kabuhian; kamo mohatag
ngadto kaniya sa inyong bula-
wan, ug sa inyong pilak, ug ka-
mo mosul-ob kaniya sa mahal
nga panaput; ug tungod kay si-
ya namulong sa mga pulong
nga aulog-ulog nganha kanin-
yo, ug siya moingon nga maa-
yo ang tanan, niana dili kamo
mangita og sayop diha kaniya.

29 O kamo nga mga dautan ug
kamo nga mga hiwi nga kali-
watan; kamo nga mga matig-a
ug kamo nga mga tikig og liog
nga mga katawhan, hangtud
kanus-a sa inyong hunahuna
ang Ginoo mag-antus kaninyo?
Oo, hangtud kanus-a kamo
motugot sa inyong mga kauga-
lingon nga dad-on sa awalay
kaalam ug bbuta nga pangulo?
Oo, hangtud kanus-a kamo
cmopili sa kangitngit kay sa
dkahayag?
30 Oo, tan-awa, ang kasuko sa

Ginoo napukaw batok kaninyo;
tan-awa, siya mitunglo sa yuta
tungod sa inyong kadautan.
31 Ug tan-awa, moabut ang

panahon nga siya motunglo sa
inyong mga katigayunan, nga
sila mahimo nga amadanglog
ug kamo dili na makagunit ka-
nila; ug sa adlaw sa inyong ka-
wad-on, kamo dili makaang-
kon kanila.
32 Ug sa mga adlaw sa inyong

ka kabus, mangamuyo kamo sa
Ginoo; ug makawang ang in-
yong pangamuyo; kay ang in-
yong pagkabiniyaan miabut na

diha kaninyo, ug ang inyong
kalaglagan natino; ug unya ka-
mo mohilak ug modangoy-
ngoy niana nga adlaw, mii-
ngon ang Ginoo sa mga Panon.
Ug unya kamo magbasol, ug
moingon:

33 O anga unta ako nakahinul-
sol, ug wala mopatay sa mga
propeta, ug bmobato kanila, ug
mosalikway kanila. Oo, niana
nga adlaw kamo moingon: O
nga unta nahinumdom kita sa
Ginoo nga atong Dios sa adlaw
nga kita gihatagan sa atong ka-
tigayunan, ug unya dili unta si-
la mahimo nga madanglog nga
kini nawala gikan kanato; kay
tan-awa, ang atong mga katiga-
yunan nawala gikan kanato.

34 Tan-awa, magbutang kita
og usa ka kasangkapan dinhi
ug ugma kini mawala; ug tan-
awa, ang atong mga espada gi-
bawi gikan kanato sa adlaw
nga kita mangita kanila alang
sa pakig-away.

35 Oo, kita mitago sa atong
mga bahandi ug nawala kini
gikan kanato, tungod sa tunglo
sa yuta.

36 O nga unta kita nakahinul-
sol sa adlaw nga ang pulong sa
Ginoo midangat ngari kanato;
kay tan-awa ang yuta gitunglo,
ug tanan nga mga butang nahi-
mo nga madanglog, ug kita dili
makagunit kanila.

37 Tan-awa, kita gialirongan
sa mga panulay, oo, kita giliyo-
kan sa mga anghel kaniya kin-

28a 2 Tim. 4:3–4.
29a 2 Ne. 28:9.

b Mat. 15:14.

c Juan 3:19.
d Job 24:13.

31a Morm. 1:17–18.

33a Morm. 2:10–15.
b Mat. 23:37.
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sa nagtinguha sa paglaglag
sa atong mga kalag. Tan-awa,
ang atong mga kadautan hila-
bihan. O Ginoo, ikaw dili ba
mosalikway sa imong kasuko
kanamo? Ug mao kini ang in-
yong pinulongan niana nga
mga adlaw.
38 Apan tan-awa, ang mga

aadlaw sa inyong pagsulay mi-
labay na; kamo bnaglangay-la-
ngay sa adlaw sa inyong kalu-
wasan hangtud nga sa katapu-
san ulahi na gayud ang tanan,
ug ang inyong kalaglagan nati-
no; oo, kay kamo nagtinguha
sa tanan nga adlaw sa inyong
kinabuhi alang niana nga dili
ninyo maangkon; ug gipangita
ninyo ang ckalipay sa pagbuhat
sa kadautan, mga butang nga
sukwahi sa kinaiya niana nga
pagkamatarung nga anaa sa
atong halangdon ug Walay Ka-
tapusan nga Pangulo.
39 O kamo nga mga katawhan

sa yuta, nga kamo unta mamati
sa akong mga pulong! Ug ako
mag-ampo nga ang kasuko sa
Ginoo ipahilayo gikan kanin-
yo, ug nga kamo maghinulsol
ug maluwas.

KAPITULO 14

Si Samuel mitagna og kahayag sa
panahon sa kagabhion ug usa ka
bag-o nga bitoon sa pagkatawo ni
Kristo — Si Kristo motubos sa
mga tawo gikan sa temporal ug es-
pirituhanon nga kamatayon —

Ang mga timailhan sa iyang kama-
tayon naglakip sa tulo ka mga ad-
law nga kangitngit, ang pagpanga-
tumpag sa dagko nga mga bato, ug
dako nga kaguliyang sa kinaiya-
han. Mga 6 b.c.

Ug karon nahinabo nga si aSa-
muel, ang Lamanite, mitagna
sa dagko ug daghan nga mga
butang nga dili na masulat.

2 Ug tan-awa, siya miingon
ngadto kanila: Tan-awa, ako
mohatag nganha kaninyo og
usa ka timailhan; kay lima pa
ka tuig ang moabut, ug tan-
awa, unya moabut ang Anak sa
Dios sa pagtubos sa tanan nga
motuo sa iyang ngalan.

3 Ug tan-awa, ako mohatag
kaninyo niini nga atimailhan sa
iyang pag-anhi; kay tan-awa,
adunay daghan kaayo nga mga
kahayag sa langit, nga diha sa
gabii nga siya dili pa moabut
walay kangitngit, nga sa ingon
mopakita ngadto sa tawo ingon
og kini adlaw.

4 Busa, adunay usa ka adlaw
ug usa ka gabii ug usa ka adlaw,
nga sama lamang sa usa ka ad-
law ug walay gabii; ug kini
alang nganha kaninyo alang sa
usa ka timailhan; kay kamo ma-
sayud sa pagsidlak sa adlaw ug
usab sa iyang pagsalop; busa si-
la masayud sa tino nga adunay
duha ka adlaw ug usa ka gabii;
bisan pa niini ang gabii dili ma-
ngitngit; ug mao kini ang gabii
sa dili pa asiya matawo.
5 Ug tan-awa, adunay bag-o

38a Morm. 2:15.
b Alma 34:33–34.
c Alma 41:10–11.

14 1a Hel. 13:2.

3a 3 Ne. 1:15.
4a gk Jesukristo—

Mga Panagna
mahitungod sa

pagkatawo ug
pagkamatay ni
Jesukristo.
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nga abitoon nga mosubang, nga
sa sukad wala pa ninyo masud-
ong; ug kini usab usa ka timail-
han nganha kaninyo.
6 Ug tan-awa, kini dili mao

ang tanan, adunay daghan pa
nga mga timailhan ug mga ka-
tingalahan sa langit.
7 Ug kini mahinabo nga kamo

mahibulong, ug matingala,
hangtud nga kamo amatumba
diha sa yuta.
8 Ug mahinabo nga bisan kin-

sa ang amotuo sa Anak sa Dios,
ang mao makabaton sa walay
katapusan nga kinabuhi.
9 Ug tan-awa, sa ingon niini

ang Ginoo misugo kanako, pi-
naagi sa iyang anghel, nga ako
moanhi ug mosulti niini nga
butang nganha kaninyo; oo, si-
ya misugo nga ako gayud ma-
nagna niini nga mga butang
nganha kaninyo; oo, siya mii-
ngon ngari kanako: Isangyaw
ngadto niini nga mga kataw-
han, paghinulsol ug pag-an-
dam sa agianan sa Ginoo.
10 Ug karon, tungod kay ako

usa ka Lamanite, ug nakapa-
mulong nganha kaninyo sa
mga pulong diin ang Ginoo mi-
sugo kanako, ug tungod kay
kini mabug-at batok kaninyo,
kamo nasuko kanako ug nagti-
nguha sa pagpatay kanako, ug
amisalikway kanako gikan sa
taliwala kaninyo.
1 1 U g k a m o m a k a b a t i s a

akong mga pulong, kay, kay ni-

ini nga katuyoan ako miabut sa
mga paril niini nga dakbayan,
aron unta kamo makadungog
ug masayud sa mga paghukom
sa Dios nga nagpaabut kaninyo
tungod sa inyong pagkadau-
tan, ug usab nga unta kamo
masayud sa mga kasabutan sa
paghinulsol;

12 Ug usab, nga unta kamo
masayud sa pag-anhi ni Jesu-
kristo, ang Anak sa Dios, ang
aAmahan sa langit ug sa yuta,
ang Tiglalang sa tanan nga
mga butang gikan sa sinugda-
nan; ug nga kamo unta masa-
yud sa mga timailhan sa iyang
pag-anhi, sa tuyo nga kamo un-
ta motuo sa iyang ngalan.

13 Kay kon kamo amotuo sa
iyang ngalan kamo maghinul-
sol sa tanan ninyo nga mga sa-
la, nga kamo makabaton og ka-
pasayloan kanila pinaagi sa
iyang mga bbuhat.

14 Ug tan-awa, usab, lain nga
timailhan ako mohatag kaninyo,
oo, usa ka timailhan sa iyang
kamatayon.

15 Kay tan-awa, siya sa pag-
kamatuod mamatay nga ang
akaluwasan moabut; oo, kini
angay kaniya ug kinahanglan
gayud nga siya mamatay, aron
mopahinabo sa bpagkabanhaw
sa mga patay, nga sa ingon ang
mga tawo mahimo nga dad-on
sa atubangan sa Ginoo.

16 Oo, tan-awa, kini nga ka-
matayon magpahinabo sa pag-

5a Mat. 2:1–2;
3 Ne. 1:21.

7a 3 Ne. 1:16–17.
8a Juan 3:16.

10a Hel. 13:2.

12a Mosiah 3:8;
3 Ne. 9:15;
Ether 4:7.
gk Jesukristo.

13a Buh. 16:30–31.

b D&P 19:16–20.
15a gk Manluluwas.

b Alma 42:23.
gk Pagkabanhaw.
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kabanhaw, ug amagtubos sa ta-
nan nga mga katawhan gikan
sa unang kamatayon—nga es-
pirituhanon nga kamatayon; sa
tanan nga mga katawhan, pi-
naagi sa bpagkapukan ni Adan
nga cnahimulag gikan sa atuba-
ngan sa Ginoo, giila nga dpa-
tay, ngadto sa mga butang nga
temporal ug sa mga butang nga
espirituhanon.
17 Apan tan-awa, ang pagka-

banhaw ni Kristo amotubos sa
katawhan, oo, gani sa tanan
nga mga katawhan, ug modala
kanila balik sa atubangan sa
Ginoo.
18 Oo, ug kini mopahinabo

sa mga kasabutan sa paghi-
nulsol, nga si kinsa kadto nga
maghinulsol dili siya ipahi-
mulag ug itambug sa kalayo;
apan si kinsa kadto nga dili
maghinulsol siya isalikway
ug itambug sa kalayo; ug adu-
nay moabut kanila usab nga
usa ka espirituhanon nga ka-
matayon, oo, ang ikaduha nga
kamatayon, kay sila gisalik-
way pag-usab sa mga butang
mahitungod sa pagkamata-
rung.
19 Busa paghinulsol kamo,

paghinulsol kamo, basin pa
unya nga pinaagi sa pagkasa-
yud niini nga mga butang ug
nga sa dili pagbuhat kanila ka-
mo mag-antus sa inyong mga
kaugalingon sa pagkasinilutan
nga moabut, ug kamo dad-on

ngadto sa ikaduha nga kama-
tayon.

20 Apan tan-awa, sama nga
ako miingon kaninyo mahitu-
ngod sa lain nga atimailhan, usa
ka timailhan sa iyang kamata-
yon, tan-awa, niana nga adlaw
nga siya mahiagum sa kamata-
yon ang adlaw bpangitngiton
ug dili mohatag sa iyang kaha-
yag nganha kaninyo; ug ingon
usab ang bulan ug mga bitoon;
ug walay kahayag sa ibabaw
sa yuta, gani gikan sa takna sa
iyang pagkamatay, sulod sa
ctulo ka mga adlaw, ngadto sa
takna nga siya mabanhaw pag-
usab gikan sa patay.

21 Oo, sa takna nga siya mo-
tugyan sa espiritu kinahanglan
adunay mga apagpangdugdog
ug pagpangilat sulod sa pipila
ka mga takna, ug ang yuta ma-
uyog ug mangurog; ug ang
dagko nga mga bato nga anaa
sa ibabaw sa yuta, nga anaa sa
ibabaw ug sa ilawom sa yuta,
nga karon kamo nasayud nga
tibuok, o ang dako nga bahin
niini usa ka gahi nga tibuok,
bpagabuak-buakon;

22 Oo, sila mangabuak, hang-
tud amakita ang mga tinakdo-
an ug mga liki, ug mga tipak
nga piraso sa ibabaw sa yuta,
oo, maibabaw ug mailawom sa
yuta.

23 Ug tan-awa, adunay maku-
sog nga mga bagyo, ug daghan
nga bukid matumpag, mahisa-

16a gk Laraw sa
Katubsanan.

b gk Pagkapukan ni
Adan ug Eva.

c Alma 42:6–9.

d gk Kamatayon,
Espirituhanon nga.

17a gk Gitubos,
Katubsanan, Tubos.

20a 3 Ne. 8:5–25.

b Luc. 23:44.
c Mosiah 3:10.

21a 3 Ne. 8:6.
b 3 Ne. 10:9.

22a 3 Ne. 8:18.
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ma sa usa ka walog, ug adunay
daghan nga mga dapit nga ka-
ron gitawag og mga walog nga
mahimo nga mga bukid, kan-
sang kataas hilabihan.
24 Ug daghan nga dagko nga

mga dalan maguba, ug daghan
nga mga adakbayan ang mahi-
mo nga biniyaan.
25 Ug daghan nga mga alub-

nganan pagaablihan, ug mag-
paguwa sa ilang mga patay; ug
daghan nga mga santos mopa-
kita sa kadaghanan.
26 Ug tan-awa, sa ingon naka-

pamulong ang aanghel ngari ka-
nako; kay siya misulti kanako
nga kinahanglan adunay pag-
pangdugdog ug pagpangilat su-
lod sa daghan nga mga takna.
27 Ug siya miingon ngari ka-

nako nga samtang ang dugdog
ug ang kilat mohangtud, ug
ang bagyo, nga kini nga mga
butang mahinabo gayud, ug
ang akangitngit motabon sa
ibabaw sa tibuok yuta sulod sa
tulo ka mga adlaw.
28 Ug ang anghel miingon ka-

nako nga daghan ang makakita
sa mga dagko nga mga butang
nga labaw pa niini, sa tuyo nga
sila unta makatuo nga akini nga
mga timailhan ug mga kahibu-
longan mahitabo gayud diha sa
ibabaw sa tibuok niini nga yu-
ta, sa katuyoan nga unta walay
kapasikaran sa dili pagtuo tali-
wala sa mga katawhan—

29 Ug kini mao ang katuyoan
nga bisan kinsa ang motuo ma-
luwas unta, ug nga bisan kinsa
ang dili motuo, usa ka mata-
rung nga apaghukom ikapa-
hamtang kanila; ug ingon man
usab kon sila mahukman sila
modala diha sa ilang mga kau-
galingon sa ilang kaugalingon
nga panghimaraut.

30 Ug karon hinumdumi, hi-
numdumi, akong mga kaig-
soonan, nga bisan kinsa ang
mamatay, mamatay sa iyang
kaugalingon; ug bisan kinsa
nga mohimo og dautan, mag-
buhat niini sa iyang kaugali-
ngon; kay tan-awa, kamo aga-
wasnon; kamo gitugutan pag-
buhat; pagbuhat alang sa in-
yong mga kaugalingon; kay
tan-awa, ang Dios naghatag ka-
ninyo sa bkasayuran ug siya
naghimo kaninyo nga mga ga-
wasnon.

31 Siya naghatag nganha ka-
ninyo nga kamo unta amasa-
yud sa maayo gikan sa dautan,
ug siya naghatag nganha ka-
ninyo nga unta kamo bmopili
sa kinabuhi o sa kamatayon; ug
kamo makabuhat sa maayo ug
cikapahiuli ngadto niana diin
maayo, o modawat niana nga
maayo nga ipahiuli nganha ka-
ninyo; o kamo makabuhat sa
dautan, ug makaangkon niana
nga dautan nga ipahiuli ngan-
ha kaninyo.

24a 3 Ne. 9:3–12.
25a Mat. 27:50–54;

3 Ne. 23:9–11.
26a Alma 13:26.
27a 1 Ne. 19:10;

3 Ne. 8:3.

28a 1 Ne. 12:4–5.
29a gk Paghukom, Ang

Katapusan nga.
30a 2 Ne. 2:26–29;

Moises 6:56.
gk Kabubut-on.

b gk Kahibalo.
31a Moro. 7:16.

b 2 Ne. 2:28–29;
Alma 3:26–27.

c Alma 41:3–5.
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KAPITULO 15

Ang Ginoo mipanton sa mga Ne-
phite tungod kay siya naghigug-
ma kanila — Ang mga nakabig
nga mga Lamanite lig-on ug ma-
kanunayon diha sa hugot nga pag-
tuo—Ang Ginoo magmaloloy-on
ngadto sa mga Lamanite sa ula-
hing mga adlaw. Mga 6 b.c.
Ug karon, akong hinigugma
nga mga kaigsoonan, tan-awa,
ako mopahayag nganha kanin-
yo nga gawas kon kamo mag-
hinulsol ang inyong mga balay
magpabilin diha kaninyo nga
abiniyaan.
2 Oo, gawas kon kamo maghi-

nulsol, ang inyong mga babaye
adunay dako nga hinungdan
nga magsubo sa adlaw nga sila
magpasuso; kay kamo mosulay
paglayas ug walay dapit nga
kadangpan; oo, ug alaot ngad-
to sa mga anagsabak, kay dili
gayud sila makalayas tungod
sa kabug-at sa ilang lawas; bu-
sa, sila pagatunob-tunoban ug
sila biyaan nga mamatay.
3 Oo, alaot ngadto sa mga ka-

tawhan kinsa gitawag nga mga
katawhan ni Nephi, gawas kon
sila maghinulsol, sa diha nga
sila makakita sa tanan niini nga
mga timailhan ug mga katinga-
lahan nga ipakita ngadto kani-
la; kay tan-awa, sila ang mga
katawhan nga pinili sa Ginoo;
oo, ang mga katawhan ni Nephi
iyang gihigugma, ug usab siya
anagpanton kanila; oo, sa mga

adlaw sa ilang pagkadautan si-
ya nagpanton kanila tungod
kay siya naghigugma kanila.

4 Apan tan-awa akong mga
kaigsoonan, ang mga Lamanite
siya midumot tungod sa ilang
mga buhat nga kanunay dau-
tan, ug kini tungod sa kadau-
tan sa atradisyon sa ilang mga
amahan. Apan tan-awa, ang
kaluwasan midangat ngadto
kanila pinaagi sa pagsangyaw
sa mga Nephite; ug alang niini
nga tuyo ang Ginoo bnaglugway
sa ilang mga adlaw.

5 Ug ako manghinaut nga ka-
mo motan-aw nga ang alabaw
nga bahin kanila anaa sa dalan
sa ilang katungdanan, ug sila
naglakaw nga nagmatngon sa
atubangan sa Dios, ug sila nani-
nguha sa paghupot sa iyang
mga sugo ug sa iyang mga bala-
od ug sa iyang mga paghukom
sumala sa balaod ni Moises.

6 Oo, ako moingon nganha
kaninyo, nga ang labaw nga
bahin kanila naghimo niini, ug
sila naningkamot uban sa wa-
lay kaluya nga kakugi nga sila
makadala sa nahibilin sa ilang
mga kaigsoonan ngadto sa ka-
sayuran sa kamatuoran; busa
adunay daghan kinsa madu-
gang ngadto sa ilang gidagha-
non matag adlaw.

7 Ug tan-awa, kamo nasayud
sa inyong mga kaugalingon, kay
kamo nakasaksi niini, nga kutob
kanila nga gidala ngadto sa ka-
sayuran sa kamatuoran, ug sa

15 1a Mat. 23:37–38.
2a Mat. 24:19.
3a Prov. 3:12;

Heb. 12:5–11;
D&P 95:1.

4a gk Tradisyon, Mga.

b Alma 9:16.
5a Hel. 13:1.
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pagkasayud sa dautan ug sala-
wayon nga mga tradisyon sa
ilang mga amahan, ug nga na-
dala sa pagtuo sa balaan nga
mga kasulatan, oo, ang mga pa-
nagna sa balaan nga mga pro-
peta, nga nahisulat, nga mao
ang nagdala kanila ngadto sa
hugot nga pagtuo sa Ginoo, ug
ngadto sa paghinulsol, nga mao
ang hugot nga pagtuo ug pag-
hinulsol nga nagdala og akau-
saban sa kasingkasing ngadto
kanila—
8 Busa, kutob sa modangop

niini, kamo nasayud sa inyong
mga kaugalingon nga alig-on
ug makanunayon sa hugot nga
pagtuo, ug sa butang diin sila
nahimo nga gawasnon.
9 Ug kamo usab nasayud nga

sila amilubong sa ilang mga hi-
nagiban sa gubat, ug sila nahad-
lok pagkuha kanila kay tingali
unya og makasala sila; oo, ka-
mo nakakita nga sila nahadlok
sa pagpakasala—kay tan-awa
sila mag-antus sa ilang mga ka-
ugalingon nga sila tunob-tuno-
ban ug patyon sa ilang mga ka-
away, ug dili nila bakyawon
ang ilang mga espada batok ka-
nila, ug kini tungod sa ilang
hugot nga pagtuo ni Kristo.
10 Ug karon, tungod sa ilang

pagkamakanunayon kon sila
motuo niana nga butang diin
sila nagtuo, ug tungod sa ilang
kalig-on kon sila mapasabut,

tan-awa, ang Ginoo mopanala-
ngin kanila ug molugway sa
ilang mga adlaw, bisan pa sa
ilang kadautan—

11 Oo, bisan kon sila mokun-
hod tungod sa pagkawalay
pagtuo ang Ginoo amolugway
sa ilang mga adlaw, hangtud
moabut ang panahon nga gipa-
mulong sa atong mga amahan,
ug usab ni propeta bZenos, ug
daghan pa nga laing mga pro-
peta, mahitungod sa cpagpa-
hiuli sa atong mga kaigsoonan,
ang mga Lamanite, usab ngadto
sa kasayuran sa kamatuoran—

12 Oo, ako moingon nganha
kaninyo, nga sa ulahi nga mga
panahon ang mga asaad sa Gi-
noo itanyag ngadto sa atong
mga kaigsoonan, ang mga La-
manite; bisan pa gani sa dag-
han nga mga kasakit nga mo-
dangat kanila, ug bisan pa gani
kon sila bpagaabugon ngadto
ug nganhi sa ibabaw sa yuta,
ug pagagukdon, ug pagaham-
pakon ug magkatibulaag sa
layo, walay dapit nga kadang-
pan, ang Ginoo gayud cmag-
maloloy-on ngadto kanila.

13 Ug kini sumala sa panagna,
nga sila adad-on pag-usab sa
tinuod nga kasayuran, nga
mao ang kasayuran sa ilang
Manunubos, ug ang halangdon
ug tinuod nga bmagbalantay,
ug maihap uban sa iyang mga
karnero.

7a gk Kinabig,
Pagkakabig.

8a Alma 23:6; 27:27;
3 Ne. 6:14.

9a Alma 24:17–19.
11a Alma 9:16.

b Hel. 8:19.
c 2 Ne. 30:5–8.

12a Enos 1:12–13.
b Morm. 5:15.
c 1 Ne. 13:31;

2 Ne. 10:18–19;

Jacob 3:5–6.
13a 3 Ne. 16:12.

b gk Maayong
Magbalantay.
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14 Busa ako moingon nganha
kaninyo, nga kini amaayo pa
alang kanila kay kaninyo ga-
was kon kamo maghinulsol.
15 Kay tan-awa, kon aunta ang

mga mahinungdanon nga bu-
hat gikapakita ngadto kanila,
diin gikapakita nganha kanin-
yo oo, kanila nga mikunhod tu-
ngod sa pagkawalay pagtuo
tungod sa mga tradisyon sa
ilang mga amahan, kamo ma-
kakita sa inyong mga kaugali-
ngon nga sila dili na gayud mo-
kunhod pa tungod sa pagka-
walay pagtuo.
16 Busa, miingon ang Ginoo:

Ako dili molaglag kanila sa
hingpit, apan ako mosugo nga
sa adlaw sa akong kaalam sila
mobalik pag-usab ngari kana-
ko, miingon ang Ginoo.
17 Ug karon tan-awa, miingon

ang Ginoo, mahitungod sa mga
katawhan sa mga Nephite: Kon
sila dili maghinulsol, ug mani-
nguha sa pagbuhat sa akong
kabubut-on, Ako amolaglag ka-
nila sa hingpit, miingon ang
Ginoo, tungod sa ilang walay
pagtuo bisan pa sa ka daghan
sa mahinungdanon nga mga
buhat diin Ako nakabuhat diha
kanila; ug sa pagkatinuod ingon
nga ang Ginoo buhi mao usab
kini nga mga butang, miingon
ang Ginoo.

KAPITULO 16

Ang mga Nephite kinsa mituo ni
Samuel gibunyagan ni Nephi —
Si Samuel dili mapatay sa mga

panâ ug mga bato — Ang uban
nagpatig-a sa ilang mga kasingka-
sing, ug ang uban nakakita sa mga
anghel—Ang walay pagtuo mii-
ngon nga dili makatarunganon
ang pagtuo ni Kristo ug ang
iyang pag-abut sa Jerusalem. Mga
6–1 b.c.

Ug karon, nahinabo nga dihay
daghan nga nakadungog sa
mga pulong ni Samuel, ang La-
manite, diin siya namulong di-
ha sa mga paril sa dakbayan.
Ug kutob sa mituo sa iyang pu-
long miadto ug nangita kang
Nephi; sa diha nga sila miabut
ug nakakita kaniya sila mikum-
pisal ngadto kaniya sa ilang
mga sala ug wala sila magdu-
mili, nagtinguha nga sila ma-
bunyagan ngadto sa Ginoo.

2 Apan kutob sa wala motuo
sa mga pulong ni Samuel nasu-
ko kaniya; ug sila mibato kani-
ya didto sa paril, ug daghan
usab ang nagpanâ kaniya sam-
tang nagbarug siya diha sa pa-
ril; apan ang Espiritu sa Ginoo
nag-uban kaniya, sa ingon nga
dili sila makaigo kaniya uban
sa ilang mga bato ni uban sa
ilang mga panâ.

3 Karon sa diha nga sila naka-
kita nga sila dili makaigo kani-
ya, adunay daghan pa nga mi-
tuo sa iyang mga pulong, ug
tungod niana miadto sila ni
Nephi aron magpabunyag.

4 Kay tan-awa, si Nephi nag-
bunyag, ug nanagna, ug nag-
sangyaw, nagsinggit og paghi-
nulsol ngadto sa mga katawhan,
nagpakita sa mga timailhan ug

14a Hel. 7:23. 15a Mat. 11:20–23. 17a Hel. 13:6–10.
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sa mga katingalahan, nagbuhat
sa mga amilagro diha sa mga
katawhan, aron unta sila masa-
yud nga si Kristo moabut bga-
yud—
5 Nagsulti kanila sa mga bu-

tang nga sa dili madugay moa-
but gayud, nga sila unta masa-
yud ug mahinumdom sa takna
sa ilang pag-abut diin kini gi-
pahibalo ngadto kanila kaniad-
to, sa tuyo nga sila unta motuo;
busa kutob sa mituo sa mga
pulong ni Samuel miadto kani-
ya aron magpabunyag, kay sila
miabut nga naghinulsol ug mi-
kumpisal sa ilang mga sala.
6 Apan ang labaw nga bahin

kanila wala motuo sa mga pu-
long ni Samuel; busa sa diha
nga nakita nila nga siya dili
maigo sa ilang mga bato ug
mga panâ, sila misinggit ngad-
to sa ilang mga kapitan, nag-
ingon: Dakpa kini nga tawo ug
gapusa siya, kay tan-awa, siya
adunay yawa; ug tungod sa ga-
hum sa yawa nga anaa kaniya
kami dili makaigo kaniya uban
sa among mga bato ug sa among
mga panâ; busa dakpa ug ga-
pusa siya, ug ipalayo siya.
7 Ug sa diha nga milihok sila

aron pagdakop kaniya, tan-
awa, milukso siya gikan sa pa-
ril, ug milayas siya palayo sa
ilang dapit, oo, ngadto sa iyang
nasud, ug misugod pagsang-
yaw ug pagpanagna diha sa
iyang kaugalingon nga mga
katawhan.
8 Ug tan-awa, siya wala na ig-

dungog taliwala sa mga Ne-
phite; ug mao kana ang kahim-
tang sa mga katawhan.

9 Ug sa ingon natapos ang ika-
waloan ug unom nga tuig sa
pagmando sa mga maghuhu-
kom ibabaw sa mga katawhan
ni Nephi.

10 Ug sa ingon natapos usab
ang ikawaloan ug pito nga tuig
sa pagmando sa mga maghu-
hukom, ang kadaghanan nga
bahin sa mga katawhan nagpa-
bilin sa ilang garbo ug kadau-
tan, ug ang gamay nga bahin
naglakaw nga labing mabinan-
tayon sa atubangan sa Dios.

11 Ug mao kini ang mga ka-
himtang usab, sa ikawaloan ug
walo nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom.

12 Ug dihay apan gamay la-
mang nga kausaban sa mga ka-
lihokan sa mga katawhan, ga-
was nga ang mga katawhan
misugod sa pagkatig-a diha sa
pagkadautan, ug mihimo og la-
baw pa niana diin supak sa
mga sugo sa Dios, sa ikawalo-
an ug siyam nga tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom.

13 Apan nahinabo sa ikasiya-
man nga tuig sa pagmando sa
mga maghuhukom, dihay mga
amahinungdanon nga timail-
han nga gihatag ngadto sa mga
katawhan, ug mga kahibulo-
ngan; ug ang mga pulong sa
mga propeta b nagsugod sa
pagkatuman.

14 Ug mga aanghel nagpakita
ngadto sa mga tawo, makina-

16 4a gk Milagro.
b Hel. 14:2.

13a 3 Ne. 1:4.
b Hel. 14:3–7.

14a Alma 13:26.
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admanon nga mga tawo, ug
nagpadayag ngadto kanila sa
malipayon nga mga balita sa
dako nga hingpit nga kalipay;
sa ingon niini nga tuig ang mga
kasulatan nagsugod sa pagka-
tuman.
15 Bisan pa niana, ang mga

katawhan misugod pagpatig-a
sa ilang mga kasingkasing, ta-
nan gawas niadto nga labing
matinuohon nga bahin kanila,
lakip sa mga Nephite ug usab
sa mga Lamanite, ug misugod
pagsalig sa ilang kaugalingon
nga kusog ug diha sa ilang aka-
ugalingon nga kaalam, nag-
ingon:
16 Adunay pipila ka mga bu-

tang nga mahimo unta nga sila
makatag-an sa husto, taliwala
sa daghan; apan tan-awa, kami
nasayud nga ang tanan niini
nga mga mahinungdanon ug
kahibulongan nga mga buhat
dili mahitabo, ingon sa gipa-
mulong na.
17 Ug sila misugod pagpanga-

tarungan ug pagpanaglalis di-
ha sa ilang mga kaugalingon,
nag-ingon:
18 Nga adili makatarunganon

nga ang usa sama sa giingon
nga Kristo moanhi; kay kon
mao, siya tingali ang Anak sa
Dios, ang Amahan sa langit ug
sa yuta, nga gipamulong, nga-
no nga dili siya mopakita sa
iyang kaugalingon ngari kana-
to ingon man kanila nga tua sa
Jerusalem?
19 Oo, ngano nga dili siya mo-

pakita sa iyang kaugalingon
dinhi niini nga yuta ingon
ngadto sa yuta sa Jerusalem?

20 Apan tan-awa, kita nasa-
yud nga kini usa ka dautan nga
atradisyon, nga nasunod kana-
to gikan sa atong mga amahan,
pag-awhag kanato sa pagtuo sa
uban nga mahinungdanon ug
katingalahan nga mga butang
nga kinahanglan mahinabo,
apan dili taliwala kanato, apan
ngadto sa yuta nga layo, nga
usa ka yuta nga kita wala pa
masayud; busa sila nagpugong
kanato aron kita mahimo nga
walay alamag, kay kita dili
bmakasaksi sa atong kaugali-
ngon nga mga mata nga sila
mga tinuod.

21 Ug sila, pinaagi sa malipu-
ton ug sa tinago nga mga paagi
sa usa nga dautan, naghimo sa
uban nga mga dagko nga mis-
teryo nga kita dili makasabut,
nga mao ang magpugong ka-
nato aron mahimo nga mga su-
lugoon sa ilang mga pulong,
ug usab mga sulugoon ngadto
kanila, kay kita nagsalig la-
mang kanila sa pagtudlo kana-
to sa pulong; ug sa ingon sila
nagpugong kanato aron mahi-
mo nga walay alamag kon kita
motugyan sa atong mga kauga-
lingon ngadto kanila, tanan
nga mga adlaw sa atong mga
kinabuhi.

22 Ug daghan pa nga mga bu-
tang ang gihunahuna sa mga
katawhan sa ilang mga kasing-
kasing, nga mga binuang ug

15a Isa. 5:21.
18a Alma 30:12–13.

20a gk Tradisyon, Mga.
b Ether 12:5–6, 19.
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akawang; ug sila nasamok kaa-
yo, kay si Satanas nag-awhag
kanila sa pagbuhat og dautan
sa kanunay; oo, siya nagsab-
wag og mga hungihong ug
mga panagbingkil sa ibabaw sa
tibuok yuta, aron siya mopatig-
a sa mga kasingkasing sa mga
katawhan batok niadto nga
maayo ug batok niana nga ki-
nahanglan moabut.
23 Ug bisan pa sa mga timail-

han ug mga kahibulongan nga
nahimo diha sa mga katawhan
sa Ginoo, ug sa daghan nga

mga milagro diin sila nabuhat,
si Satanas adunay dako nga ga-
hum sa mga kasingkasing sa
mga katawhan diha sa ibabaw
sa tibuok yuta.

24 Ug sa ingon niini natapos
ang ikasiyam nga tuig sa pag-
mando sa mga maghuhukom
ibabaw sa mga katawhan ni
Nephi.

25 Ug sa ingon natapos ang
basahon ni Helaman, sumala
sa talaan ni Helaman ug sa
iyang anak nga mga lalaki.

Ikatulong Nephi
Ang Basahon ni Nephi

ANG ANAK NGA LALAKI NI NEPHI,
KINSA MAO ANG ANAK NGA LALAKI NI HELAMAN

Ug si Helaman mao ang anak nga lalaki ni Helaman, kinsa mao
ang anak nga lalaki ni Alma, kinsa mao ang anak nga lalaki ni

Alma, nga kaliwat ni Nephi nga anak nga lalaki ni Lehi, kinsa
gikan sa Jerusalem sa unang tuig sa paghari ni Sedechias, ang hari
sa Juda.

KAPITULO 1

Si Nephi, nga anak nga lalaki ni
Helaman, mibiya gikan sa yuta,
ug ang iyang anak nga lalaki nga
si Nephi mitipig sa mga talaan—
Bisan pa ang mga timailhan ug
ang mga katingalahan midagsang,
ang mga dautan naglaraw pagpa-
tay sa mga matarung — Miabut
ang gabii sa pagkatawo ni Kristo—
Ang timailhan gihatag, ug usa ka

bag-o nga bitoon misubang—Ang
pagpamakak ug pagpanglimbong
midaghan, ang mga tulisan ni Ga-
dianton mipatay og daghan. Mga
a.d. 1–4.

UG karon nahinabo nga ang
kasiyaman ug ang unang

tuig milabay ug kini aunom ka
gatus ka tuig gikan sa panahon
nga si Lehi mibiya sa Jerusa-
lem; ug niini nga tuig si Lacho-

22a gk Kawang,
Pagkakawang.

[3 nephi]
1 1a 2 Ne. 25:19.
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neus mao ang labaw nga mag-
huhukom ug ang gobernador
sa tibuok yuta.
2 Ug si Nephi, ang anak nga

lalaki ni Helaman, mibiya gi-
kan sa yuta sa Zarahemla, mi-
hatag og katungdanan sa iyang
anak nga lalaki nga si aNephi,
kinsa mao ang kamagulangan
niya nga anak nga lalaki, mahi-
tungod sa mga bpalid nga tum-
baga, ug tanan nga mga talaan
nga gitagoan, ug tanan niadto
nga mga sagrado nga butang
nga gitipigan sukad sa pagbiya
ni Lehi gikan sa Jerusalem.
3 Unya siya mibiya gikan sa

yuta, ug adiin siya paingon,
walay tawo nga nasayud; ug
ang iyang anak nga lalaki nga
si Nephi mitipig sa mga talaan
puli kaniya, oo, ang talaan nii-
ni nga mga katawhan.
4 Ug nahinabo nga sa pagsu-

god sa kasiyaman ug ikaduha
nga tuig, tan-awa, ang mga pa-
nagna sa mga propeta misugod
na sa pagkatuman sa hingpit;
kay dihay nagsugod sa pagpaki-
ta og mga mahinungdanon nga
timailhan ug mga mahinung-
danon nga milagro nga gibuhat
taliwala sa mga katawhan.
5 Apan dihay uban nga misu-

god sa pag-ingon nga ang pa-
nahon milabay na nga ang mga
pulong matuman, nga agipamu-
long ni Samuel, ang Lamanite.
6 Ug sila misugod sa pagmaya

diha sa ilang mga kaigsoonan,
nag-ingon: Tan-awa ang pana-

hon milabay na, ug ang mga
pulong ni Samuel wala matu-
man; busa, ang inyong hingpit
nga kalipay ug hugot nga pag-
tuo mahitungod niini nga bu-
tang nakawang lamang.

7 Ug nahinabo nga sila naghi-
mo og dako nga kasamok sa ti-
buok yuta; ug ang mga kataw-
han nga mituo misugod sa hila-
bihan ka masulub-on, kay basin
pa unya sa bisan unsa nga paagi
kadto nga mga butang nga gipa-
mulong na dili mahinabo.

8 Apan tan-awa, sila sa maka-
nunayon nagbantay sa mao
nga adlaw ug niana nga gabii
ug niana nga adlaw nga ingon
og usa lamang ka adlaw ingon
og walay gabii, nga sila unta
masayud nga ang ilang hugot
nga pagtuo wala makawang.

9 Karon nahinabo nga dihay
usa ka adlaw nga gikatakda sa
mga dili matuohon, nga kad-
tong tanan kinsa nagtuo niadto
nga mga tradisyon kinahang-
lan nga apahamtangan sa ka-
matayon gawas kon ang timail-
han mahinabo, nga gikahatag
ni Samuel nga propeta.

10 Karon nahinabo nga sa di-
ha nga si Nephi, ang anak nga
lalaki ni Nephi, nakakita niini
nga pagkadautan sa iyang mga
katawhan, ang iyang kasingka-
sing hilabihan ka masulub-on.

11 Ug nahinabo nga siya mi-
gula ug miyukbo sa yuta, ug
nangamuyo pag-ayo ngadto sa
iyang Dios alang sa iyang mga

2a gk Nephi, Anak nga
lalaki ni Nephi,
Anak nga lalaki ni

Helaman.
b Alma 37:3–5.

3a 3 Ne. 2:9.

5a Hel. 14:2–4.
9a gk Martir,

Pagkamartir.
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katawhan, oo, niadto nga hapit
na malaglag tungod sa ilang
hugot nga pagtuo diha sa tra-
disyon sa ilang mga amahan.
12 Ug nahinabo nga siya na-

ngamuyo pag-ayo ngadto sa
Ginoo sa atibuok adlaw; ug tan-
awa, ang tingog sa Ginoo mia-
but nganha kaniya, nag-ingon:
13 Ihangad ang imong ulo ug

pagmaya; kay tan-awa, ang pa-
nahon duol na, ug niini nga ga-
bii ang timailhan ihatag, ug
apagkaugma moabut Ako diha
sa kalibutan, aron sa pagpakita
ngadto sa kalibutan nga Ako
motuman sa tanan ko nga bgi-
pamulong pinaagi sa ba-ba sa
akong mga balaan nga propeta.
14 Tan-awa, Ako amoabut sa

akong kaugalingon, aron sa
bpagtuman sa tanan nga mga
butang nga Ako mipadayag sa
mga katawhan gikan sa ckatu-
kuran sa kalibutan, ug sa pag-
buhat sa kabubut-on, sa Ama-
han ug sa Anak—sa Amahan
tungod kanako, ug dsa Anak
tungod sa akong unod. Ug tan-
awa, ang panahon duol na, ug
niini nga gabii ang timailhan
ihatag.
15 Ug nahinabo nga ang mga

pulong nga midangat kang Ne-
phi natuman, sumala ingon
nga sila gipamulong; kay tan-
awa, sa pagkasalop sa adlaw
walay kangitngit; ug ang mga
katawhan mosugod sa pagkati-
ngala tungod kay awalay ka-

ngitngit sa diha nga ang gabii
miabut.

16 Ug dihay daghan, kinsa
wala motuo sa mga pulong sa
mga propeta, kinsa anatumba
ngadto sa yuta ug nahimo nga
sama sila sa mga patay, kay sila
nasayud nga ang dako nga bla-
raw sa kalaglagan diin sila mi-
andam alang niadto nga mituo
sa mga pulong sa mga propeta
gipakyas; kay ang timailhan
diin gikahatag anaa duol na.

17 Ug sila misugod sa pagka-
sayud nga ang Anak sa Dios sa
dili madugay mopakita; oo, sa
katapusan, sa tanan nga mga
katawhan diha sa ibabaw sa ti-
buok yuta gikan sa kasadpan
ngadto sa silangan, sa yuta sa
amihan ug sa yuta sa habaga-
tan, hilabihan katingala nga si-
la natumba ngadto sa yuta.

18 Kay sila nasayud nga ang
mga propeta nakapamatuod
niini nga mga butang sa dag-
han nga mga tuig, ug nga ang
timailhan diin gikahatag duol
na; ug sila misugod sa pagka-
hadlok tungod sa ilang mga ka-
dautan ug sa ilang pagkawalay
pagtuo.

19 Ug nahinabo nga walay ka-
ngitngit sa tibuok niana nga
g a b i i , a p a n k i n i m a h a y a g
ingon sa udtong tutok. Ug na-
hinabo nga ang adlaw misilang
pag-usab pagkabuntag, sumala
sa kinaiyanhon nga kahim-
tang; ug sila nasayud nga kini

12a Enos 1:4; Alma 5:46.
13a Luc. 2:10–11.

b gk Jesukristo—
Mga Panagna
mahitungod sa

pagkatawo ug
pagkamatay ni
Jesukristo.

14a Juan 1:11.
b Mat. 5:17–18.

c Alma 42:26.
d D&P 93:3–4.

15a Hel. 14:3.
16a Hel. 14:7.

b 3 Ne. 1:9.
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mao ang adlaw nga ang Ginoo
amatawo, tungod sa timailhan
diin gikahatag.
20 Ug nahinabo, oo, tanan nga

mga butang, matag tipik, su-
mala sa mga pulong sa mga
propeta.
21 Ug nahinabo usab nga usa

ka bag-o nga abitoon mopakita,
sumala sa pulong.
22 Ug nahinabo nga sukad nii-

ni nga panahon dihay misugod
nga mga bakak nga gisangyaw
taliwala sa mga katawhan, pi-
naagi ni Satanas, sa pagpatig-a
sa ilang mga kasingkasing, sa
katuyoan nga sila dili motuo
niadto nga mga timailhan ug
mga katingalahan diin sila na-
kakita; apan bisan pa niini nga
mga bakak ug mga panglingla
ang labaw nga bahin sa mga
katawhan mituo, ug nakabig
ngadto sa Ginoo.
23 Ug nahinabo nga si Nephi

miadto sa taliwala sa mga ka-
tawhan, ug may daghan pa
usab, nagbunyag ngadto sa
paghinulsol, nga diin dihay
usa ka dako nga apagpasaylo sa
mga sala. Ug sa ingon ang mga
katawhan misugod na usab sa
pagbaton og kalinaw sa yuta.
24 Ug walay mga panagbing-

kil, gawas sa pipila nga misu-
god sa pagsangyaw, nagtinguha
sa pagmatuod pinaagi sa kasu-
latan nga dili na akinahanglan
ang pagsunod sa balaod ni Moi-
ses. Karon niini nga butang sila
nasayop, ingon nga wala ma-
kasabut sa mga kasulatan.

25 Apan nahinabo nga sila
sa wala madugay nakabig, ug
nadani sa sayop nga i lang
nabuhat, kay kini gipahibalo
ngadto kanila nga ang balaod
wala pa amatuman, ug nga
kini kinahanglan gayud nga
matuman sa matag tipik; oo,
ang pulong midangat ngadto
kanila nga kini kinahanglan
gayud nga pagatumanon; oo,
nga bisan unsa o matag tulbok
dili molabay hangtud nga ang
tanan matuman; busa niining
mao nga tuig sila gidala ngadto
sa kasayuran sa ilang sayop ug
bmikumpisal sa ilang mga ka-
saypanan.

26 Ug sa ingon ang kasiyaman
ug ikaduha nga tuig milabay,
midala ug malipayon nga mga
balita ngadto sa mga katawhan
tungod sa mga timailhan nga
nahinabo, sumala sa mga pu-
long sa panagna sa tanan nga
balaan nga mga propeta.

27 Ug nahinabo nga ang kasi-
yaman ug ikatulo nga tuig mila-
bay usab nga malinawon, gawas
sa mga tulisan ni aGadianton,
kinsa mipuyo sa kabukiran,
kinsa midagsang sa yuta; kay
lig-on kaayo ang ilang mga pa-
nalipod ug ang ilang mga dapit
nga mga tagoanan nga ang
mga katawhan dili makabun-
tog kanila; busa sila nakahimo
og daghan nga mga pagbuno,
ug nakahimo sa hilabihan nga
pagpamatay taliwala sa mga
katawhan.

28 Ug nahinabo nga sa kasiya-

19a Luc. 2:1–7.
21a Mat. 2:1–2; Hel. 14:5.
23a gk Kapasayloan sa

mga Sala.
24a Alma 34:13.
25a Mat. 5:17–18.

b Mosiah 26:29.
27a gk Tulisan ni

Gadianton, Mga.
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man ug ikaupat nga tuig misu-
god sila sa hilabihan nga pag-
daghan, tungod kay dihay dag-
han nga mga masupilon sa mga
Nephite kinsa milayas ngadto
kanila, diin nakahimo og dag-
han nga kasubo ngadto sa mga
Nephite kinsa mipabilin sa yuta.
29 Ug usab dihay hinungdan

sa kasubo taliwala sa mga La-
manite; kay tan-awa, sila may
daghan nga mga bata kinsa mi-
tubo ug mianam og kalig-on sa
mga katuigan nga sila nahimo
alang na sa ilang mga kaugali-
ngon, ug nadala pinaagi sa pi-
pila kinsa mga aZoramite, pi-
naagi sa ilang mga bakak ug sa
ilang mga pag-ulog-ulog, sa
pagtipon ngadto sa mga tuli-
san ni Gadianton.
30 Ug sa ingon niini ang mga

Lamanite nasakit usab, ug mi-
sugod sa pagkunhod ingon
ngadto sa ilang hugot nga pag-
tuo ug pagkamatarung, tungod
sa pagkadautan sa nagtubo nga
kaliwatan.

KAPITULO 2

Ang mga pagkadautan ug mga pag-
kasalawayon mitubo diha sa mga
katawhan—Ang mga Nephite ug
mga Lamanite nagkahiusa sa pag-
panalipod sa ilang mga kaugali-
ngon batok sa mga tulisan ni Gadi-
anton—Ang nakabig nga mga La-
manite nahimo nga puti ug gitawag
nga mga Nephite. Mga a.d. 5–16.

Ug nahinabo nga sa ingon mi-

labay ang kasiyaman ug ikali-
ma nga tuig usab, ug ang mga
katawhan misugod sa pagkali-
mot niadto nga mga timailhan
ug mga katingalahan diin sila
nakadungog, ug misugod sa
pagkaanam og ka kulang sa
pagkahibulong sa usa ka tima-
ilhan o sa usa ka katingalahan
nga gikan sa langit, nga sa ingon
sila misugod sa pagpatig-a sa
ilang mga kasingkasing, ug bu-
ta sa ilang mga panghunahuna,
ug misugod sa dili pagtuo sa
tanan diin sila nakadungog ug
nakakita—

2 Naghanduraw og pipila ka
kawang nga butang sa ilang
mga kasingkasing, nga kini gi-
buhat pinaagi sa mga tawo ug
pinaagi sa gahum sa yawa, sa
pagdani ug apaglimbong sa mga
kasingkasing sa mga katawhan;
ug sa ingon si Satanas mipanag-
iya sa mga kasingkasing sa
mga katawhan pag-usab, nga
sa ingon siya mibuta sa ilang
mga mata ug midani kanila sa
pagtuo, nga ang doktrina ni
Kristo usa ka binuang ug ka-
wang nga butang.

3 Ug nahinabo nga ang mga
katawhan misugod sa pagka-
lig-on diha sa pagkadautan ug
mga pagkasalawayon; ug sila
wala motuo nga kinahanglan
adunay lain pa nga mga timail-
han o mga katingalahan nga gi-
hatag; ug si Satanas anaglibut,
nga nagdani sa mga kasingka-
sing sa mga katawhan, nagtin-
tal kanila ug nakahimo kanila

29a Alma 30:59.
2 2a gk Gilimbongan,

Limbong,
Paglimbong.

3a D&P 10:27.
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nga sila gayud mobuhat og da-
ko nga kadautan sa yuta.
4 Ug sa ingon milabay ang ka-

siyaman ug ikaunom nga tuig;
ug usab ang kasiyaman ug ika-
pito nga tuig, ug usab ang kasi-
yaman ug ikawalo nga tuig; ug
usab ang kasiyaman ug ikasi-
yam nga tuig.
5 Ug usab usa ka gatusan ka

tuig ang milabay sukad sa mga
adlaw ni aMosiah, kinsa mao
ang hari ibabaw sa mga kataw-
han sa mga Nephite.
6 Ug unom ka gatusan ug si-

yam ka tuig ang milabay sukad
si Lehi mibiya sa Jerusalem.
7 Ug siyam ka tuig ang mila-

bay gikan sa panahon sa diha
nga ang timailhan gihatag, diin
gipamulong sa mga propeta,
nga si Kristo kinahanglan moa-
but dinhi sa kalibutan.
8 Karon ang mga Nephite mi-

sugod sa pag-ihap sa ilang pa-
nahon gikan niini nga panahon
nga ang timailhan gihatag, o gi-
kan sa pag-anhi ni Kristo; busa
siyam ka tuig ang milabay.
9 Ug si Nephi, kinsa mao ang

amahan ni Nephi, kinsa gipiya-
lan sa mga talaan, awala moba-
lik ngadto sa yuta sa Zarahemla,
ug wala gayud makita sa tanan
nga mga yuta.
10 Ug nahinabo nga ang mga

katawhan nagpabilin gihapon
sa ilang pagkadautan bisan pa
sa daghan nga pagsangyaw ug
pagpanagna nga gipadala tali-
wala kanila; ug sa ingon mila-
bay ang ikanapulo nga tuig
usab; ug ang ikanapulo ug usa

nga tuig usab milabay diha sa
kadautan.

11 Ug nahinabo sa ikanapulo
ug tulo nga tuig dihay misu-
god nga mga gubat ug mga pa-
nagbingkil sa tibuok yuta; kay
ang mga tulisan ni Gadianton
nahimo nga hilabihan ka dag-
han, ug mipatay sa daghan sa
mga katawhan, ug mihimo nga
maawaaw ang daghan nga
mga dakbayan, ug mipakanap
sa daghan nga kamatayon ug
pamatay sa tibuok yuta, nga ki-
ni angay nga ang tanan nga
mga katawhan, mga Nephite
ug mga Lamanite, kinahanglan
nga mogamit sa hinagiban ba-
tok kanila.

12 Busa, ang tanan nga mga
Lamanite nga nahimo nga ki-
nabig ngadto sa Ginoo nakighi-
usa uban sa ilang mga kaigsoo-
nan, ang mga Nephite, ug na-
pugos, alang sa kahilwasan sa
ilang mga kinabuhi ug sa ilang
mga kababayen-an ug sa ilang
mga anak, sa paggamit sa hina-
giban batok niadto nga mga tu-
lisan ni Gadianton, oo, ug usab
aron sa pagpanalipod sa ilang
mga katungod, ug sa mga kahi-
gayunan sa ilang simbahan, ug
sa ilang pagsimba, ug sa ilang
akagawasan ug sa ilang bka-
lingkawasan.

13 Ug nahinabo nga sa wala
pa kining ikanapulo ug tulo
nga tuig molabay ang mga Ne-
phite gihulga uban sa hingpit
nga kalaglagan tungod niini nga
gubat, diin nahimo nga hilabi-
han kapait.

5a Mosiah 29:46–47.
9a 3 Ne. 1:2–3.

12a gk Gawasnon,
Kagawasan.

b gk Kalingkawasan.
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14 Ug nahinabo nga kadtong
mga Lamanite kinsa nagkahiu-
sa uban sa mga Nephite giihap
taliwala sa mga Nephite;
15 Ug ang ilang atunglo gikuha

gikan kanila ug ang ilang panit
nahimo nga bputi sama ngadto
sa mga Nephite.
16 Ug ang ilang batan-on nga

mga lalaki ug ang ilang anak
nga mga babaye nahimo nga
hilabihan nga katahum, ug sila
giihap taliwala sa mga Nephite
ug gitawag nga mga Nephite.
Ug sa ingon natapos ang ikana-
pulo ug tulo ka tuig.
17 Ug nahinabo nga sa pagsu-

god sa ikanapulo ug upat nga
tuig, ang gubat tali sa mga tuli-
san ug mga katawhan ni Nephi
mipadayon ug nahimo nga hi-
labihan kapait; bisan pa niana,
ang mga katawhan ni Nephi
nakaangkon og pipila ka binta-
ha sa mga tulisan, nga sa ingon
sila miabug kanila pagbalik gi-
kan sa mga yuta ngadto sa ilang
mga bukid ug ngadto sa ilang
tinago nga mga dapit.
18 Ug sa ingon natapos ang

ikanapulo ug upat nga tuig. Ug
sa ikanapulo ug lima nga tuig
sila misulong batok sa mga ka-
tawhan ni Nephi; ug tungod sa
pagkadautan sa mga katawhan
ni Nephi, ug sa ilang daghan
nga panagbingkil ug mga pa-
nagsumpaki, ang mga tulisan
ni Gadianton nakaangkon og
daghan nga mga bintaha iba-
baw kanila.
19 Ug sa ingon natapos ang

ikanapulo ug lima nga tuig, ug
sa ingon ang mga katawhan di-
ha sa usa ka kahimtang nga
daghan og mga kasakit; ug ang
aespada sa kalaglagan nagbitay
ibabaw kanila, nga sa ingon
sila hapit na tigbason pinaagi
niini, ug kini tungod sa ilang
kadautan.

KAPITULO 3

Si Giddianhi, ang pangulo sa Ga-
dianton, mimando nga si Lacho-
neus ug ang mga Nephite motug-
yan sa ilang mga kaugalingon ug
sa ilang mga kayutaan — Si La-
choneus mitudlo kang Gidgiddoni
nga labaw nga kapitan sa mga ka-
sundalohan — Ang mga Nephite
nagtigum didto sa Zarahemla ug
sa Bountiful aron sa pagpanalipod
sa ilang mga kaugalingon. Mga
a.d. 16–18.

Ug karon nahinabo nga sa ika-
napulo ug unom nga tuig gikan
sa pag-anhi ni Kristo, si Lacho-
neus ang gobernador sa yuta,
nakadawat og usa ka epistola
gikan sa pangulo ug goberna-
dor niining pundok sa mga tu-
lisan; ug kini ang mga pulong
nga gisulat, nag-ingon:

2 Lachoneus, labing talahuron
ug labaw nga gobernador sa
yuta, tan-awa, ako misulat nii-
ni nga epistola nganha kanimo,
ug mohatag nganha kanimo og
hilabihan ka dako nga pagda-
yeg tungod sa imong kalig-on,
ug usab sa kalig-on sa imong

15a Alma 17:15; 23:18.
b 2 Ne. 5:21; 30:6;

Jacob 3:8.
19a Alma 60:29.
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mga katawhan, sa pagpanali-
pod niana nga ikaw mituo nga
imong katungod ug kalingka-
wasan; oo, ikaw nagbarug nga
dili matarug, ingon og ikaw gi-
buligan pinaagi sa kamot sa
usa ka dios, diha sa pagpanali-
pod sa inyong kalingkawasan
ug sa imong mga kabtangan,
ug sa imong nasud, ug niana
diin ikaw mitawag nga mao.
3 Ug kini ingon nga usa ka

makalolooy ngari kanako, la-
baw nga talahuron nga Lacho-
neus, nga ikaw hilabihan ka
walay kaalam ug mahambu-
gon ingon ngadto sa pagtuo
nga ikaw makabarug batok sa
daghan nga maisug nga mga
tawo kinsa ania sa akong ka-
mandoan, kinsa karon niini
nga panahon nagbarug diha sa
ilang mga hinagiban, ug nag-
hulat uban sa dako nga kai-
kag alang sa pulong—Sulong
ngadto sa mga Nephite ug lag-
laga sila.
4 Ug ako, nasayud sa ilang dili

mabuntog nga espiritu, ingon
nga nakasulay kanila sa natad
sa panggubatan, ug nasayud
sa ilang walay katapusan nga
pagdumot nganha kanimo tu-
ngod sa daghan nga mga ka-
saypanan diin ikaw nakahimo
ngadto kanila, busa kon sila
mosulong batok kanimo sila
moduaw kanimo uban sa hing-
pit nga kalaglagan.
5 Busa ako misulat niini nga

epistola, nagsilyo niini uban sa
akong kaugalingon nga kamot,
mibati alang sa imong kaayo-
han, tungod sa imong kalig-on

diha niana diin ikaw mituo nga
matarung, ug ang imong ha-
langdon nga espiritu diha sa
natad sa panggubatan.

6 Busa ako misulat nganha ka-
nimo, nagtinguha nga ikaw mo-
tugyan ngadto niini nga akong
mga katawhan, sa imong mga
dakbayan, sa imong mga yuta,
ug sa imong mga katigayunan,
kay sa sila moduaw kanimo
uban sa espada ug nga ang ka-
laglagan kinahanglan moabut
nganha kanimo.

7 O diha sa lain nga pagkasulti,
itugyan ang inyong mga kauga-
lingon ngari kanamo ug makig-
hiusa uban kanamo ug mahimo
nga masinati sa among atinago
nga mga buhat, ug mahimo
nga among mga kaigsoonan nga
kamo mahimo nga ingon kana-
mo — dili among mga ulipon,
apan among mga kaigsoonan
ug mga kauban sa tanan namo
nga mga kabuhian.

8 Ug tan-awa, ako amanumpa
nganha kanimo, kon kamo mo-
buhat niini, uban sa panumpa,
kamo dili pagalaglagon; apan
kon kamo dili mobuhat niini,
ako manumpa nganha kanimo
uban sa usa ka panumpa, nga sa
sunod nga bulan ako momando
nga ang akong mga kasundalo-
han mosulong batok kaninyo,
ug dili mopugong sa ilang mga
kamot ug dili moluwas, apan
mopatay kaninyo, ug motugot
nga ang espada motigbas diha
kaninyo gani hangtud nga ka-
mo mapatay.

9 Ug tan-awa, ako mao si Gid-
dianhi; ako mao ang goberna-

3 7a Hel. 6:22–26. 8a Ether 8:13–14.
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dor niini nga atinago nga kapu-
nongan ni Gadianton; diin nga
kapunongan ug mga buhat din-
ha niana ako nasayud nga
bmaayo; ug sila sa ckaraan nga
panahon ug sila gihatag ngari
kanamo.
10 Ug ako misulat niini nga

epistola nganha kanimo, La-
choneus, ug ako manghinaut
nga ikaw motugyan sa imong
mga yuta ug sa imong mga ka-
tigayunan, nga walay dugo nga
moagas, nga kining akong mga
katawhan unta makabawi sa
ilang mga katungod ug pang-
gamhanan, kinsa mibiya gikan
kaninyo tungod sa inyong pag-
kadautan sa pagkuha gikan ka-
nila sa ilang katungod sa pang-
gamhanan, ug gawas kon ikaw
mobuhat niini, ako mopanima-
los sa ilang mga kasaypanan.
Ako mao si Giddianhi.
11 Ug karon nahinabo nga sa

diha nga si Lachoneus nakada-
wat niini nga epistola siya hila-
bihan ka tingala, tungod sa kai-
sug ni Giddianhi sa pag-angkon
sa katigayunan sa yuta sa mga
Nephite, ug usab sa pagpang-
hulga sa mga katawhan ug sa
pagpanimalos sa kasaypanan
niadto nga wala makadawat og
kasaypanan, gawas kon sila na-
kahimo og akasaypanan sa ilang
mga kaugalingon pinaagi sa pa-
kigsumpaki ngadto niadto nga
mga dautan ug salawayon nga
mga tulisan.
12 Karon tan-awa, kini si La-

choneus, usa ka gobernador, usa
ka makiangayon nga tawo, ug
dili malisang pinaagi sa mga
pangayo ug mga panghulga sa
usa ka atulisan; busa siya wala
magpatalinghug ngadto sa epis-
tola ni Giddianhi, ang goberna-
dor sa mga tulisan, apan siya
nagsugo nga ang iyang mga
katawhan kinahanglan manga-
muyo ngadto sa Ginoo alang sa
kalig-on batok sa panahon nga
ang mga tulisan mosulong ba-
tok kanila.

13 Oo, siya mipadala og usa
ka pahibalo taliwala sa tanan
nga mga katawhan, nga sila ki-
nahanglan mopundok sa ilang
mga kababayen-an, ug sa ilang
mga anak, sa ilang mga panon
ug sa ilang kahayopan, ug sa
tanan nga ilang mga kabuhian,
gawas sa ilang yuta, ngadto sa
usa ka dapit.

14 Ug siya misugo nga mga
kota pagatukuron libut kanila,
ug ang kalig-on niana kinahang-
lan hilabihan ka lig-on. Ug siya
misugo nga ang mga kasunda-
lohan, sa mga Nephite ug sa
mga Lamanite, o tanan kanila
kinsa giihap taliwala sa mga
Nephite, kinahanglan ibutang
nga mga magbalantay aron sa
pagbantay libut kanila, ug sa
pagbantay kanila gikan sa mga
tulisan adlaw ug gabii.

15 Oo, siya miingon ngadto ka-
nila: Ingon nga ang Ginoo buhi,
gawas kon kamo maghinulsol
sa tanan ninyo nga mga kadau-

9a gk Tinago nga mga
Kalihokan.

b Alma 30:53.

c Hel. 6:26–30;
Moises 5:29, 49–52.

11a Hel. 14:30.

12a Alma 54:5–11;
3 Ne. 4:7–10.
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tan, ug mangamuyo ngadto sa
Ginoo, kamo dili gayud malu-
was gikan sa mga kamot niadto
nga mga tulisan ni Gadianton.
16 Ug hilabihan ka mahinung-

danon ug kahibulongan ang
mga pulong ug mga panagna
ni Lachoneus nga sila nakahi-
mo ug kahadlok nga modangat
nganha sa tanan nga mga ka-
tawhan; ug sila nanglimbasug
sa ilang mga kaugalingon diha
sa ilang gahum sa pagbuhat
sumala sa mga pulong ni La-
choneus.
17 Ug nahinabo nga si Lacho-

neus mitudlo og labaw nga
mga kapitan sa ibabaw sa ta-
nan nga mga kasundalohan sa
mga Nephite, aron sa pagman-
do kanila sa panahon nga ang
mga tulisan mosulong gikan sa
kamingawan batok kanila.
18 Karon ang labing labaw sa

tanan nga mga kapitan ug ang
bantugan nga tigmando sa ta-
nan nga mga kasundalohan
sa mga Nephite gitudlo, ug
ang iyang ngalan mao si aGid-
giddoni.
19 Karon nabatasan diha sa

tanan nga mga Nephite sa pag-
tudlo sa ilang labaw nga mga
kapitan, (gawas kon kini diha
sa ilang mga panahon sa pag-
kadautan) sa usa nga adunay
espiritu sa pagpadayag ug usab
sa apagpanagna; busa, kini si
Gidgiddoni usa ka halangdon
nga propeta taliwala kanila,
ingon man usab mao ang la-
baw nga maghuhukom.

20 Karon ang mga katawhan
miingon ngadto ni Gidgiddoni:
Pag-ampo ngadto sa Ginoo, ug
kita motungas ngadto sa mga
bukid ug ngadto sa mga kami-
ngawan, nga kita mosulong sa
mga tulisan ug molaglag kani-
la diha sa ilang mga yuta.

21 Apan si Gidgiddoni mii-
ngon ngadto kanila: Ang Ginoo
anagdili; kay kon kita mosu-
long batok kanila ang Ginoo
bmotugyan kanato ngadto sa
ilang mga kamot; busa kita ma-
ngandam alang sa atong mga
kaugalingon dinhi sa tunga-
tunga sa atong mga yuta, ug
kita mopundok sa atong mga
sundalo, ug kita dili mosulong
batok kanila, apan kita maghu-
lat hangtud nga sila mosulong
batok kanato; busa ingon nga
ang Ginoo buhi, kon kita mobu-
hat niini siya motugyan kanila
nganhi sa atong mga kamot.

22 Ug nahinabo sa ikanapulo
ug pito nga tuig, sa kaulahian
nga bahin sa tuig, ang pagpahi-
balo ni Lachoneus miabut sa
ibabaw sa tibuok yuta, ug sila
nangandam sa ilang mga kaba-
yo, ug sa ilang mga karwahe,
ug sa ilang mga baka, ug sa ta-
nan nga ilang mga panon, ug
sa ilang mga kahayopan, ug sa
ilang mga lugas, ug sa tanan
nga ilang mga kabuhian, ug
mimartsa ngadto sa mga tinag-
libo ug sa tignapulo ka mga ka-
liboan, hangtud nga sila mia-
but sa dapit nga gikatakda nga
sila kinahanglan magpundok

18a 3 Ne. 6:6.
19a gk Pagpanagna,

Panagna.
21a Alma 48:14.

b 1 Sam. 14:12.
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sa ilang mga kaugalingon, aron
sa pagpanalipod sa ilang mga
kaugalingon batok sa ilang mga
kaaway.
23 Ug ang yuta diin gikatakda

mao ang yuta sa Zarahemla, ug
ang yuta diin anaa sa tunga-
tunga sa yuta sa Zarahemla ug
sa yuta sa Bountiful, oo, ngadto
sa utlanan diin anaa sa tunga-
tunga sa yuta sa Bountiful ug
sa yuta sa Desolation.
24 Ug dihay hilabihan ka dag-

han nga kaliboan ka mga ka-
tawhan kinsa gitawag og mga
Nephite, kinsa mipundok sa
ilang mga kaugalingon niini nga
yuta. Karon si Lachoneus nag-
sugo nga sila magpundok sa
ilang mga kaugalingon diha sa
yuta sa habagatan nga bahin,
tungod sa mabangis nga tung-
lo nga anaa sa ayuta sa amiha-
nan nga bahin.
25 Ug sila milig-on sa ilang

mga kaugalingon batok sa ilang
mga kaaway; ug sila mipuyo sa
usa ka yuta, ug diha sa usa ka
pundok, ug sila nahadlok sa
mga pulong nga gipamulong ni
Lachoneus, nga sa ingon sila mi-
hinulsol sa tanan nila nga mga
sala; ug sila mihalad sa ilang
mga pag-ampo ngadto sa Ginoo
nga ilang Dios, nga siya amolu-
was kanila sa panahon nga ang
ilang mga kaaway mosulong ba-
tok kanila aron sa pakig-away.
26 Ug sila hilabihan ka masu-

lub-on tungod sa ilang mga ka-
away. Ug si Gidgiddoni misu-
go nga sila mohimo og mga
ahinagiban sa gubat sa matag

matang, ug sila kinahanglan
lig-on uban sa kalasag, ug uban
sa mga taming, ug uban sa mga
panagang, subay sa paagi sa
iyang panudlo.

KAPITULO 4

Ang mga kasundalohan sa Nephite
mibuntog sa mga tulisan ni Gadi-
anton—Si Giddianhi gipatay, ug
ang iyang sumusunod, si Zemna-
rihah, gibitay—Ang mga Nephite
midayeg sa Ginoo tungod sa ilang
mga kadaugan. Mga a.d. 19–22.

Ug nahinabo nga sa ulahi nga
bahin sa ikanapulo ug walo
nga tuig kadto nga mga kasun-
dalohan sa mga tulisan nangan-
dam alang sa pakig-away, ug
misugod sa pagsulong ug sa
pag-asdang gikan sa mga bung-
tod ug gikan sa tanan nga mga
bukid, ug sa kamingawan, ug
sa ilang mga kota, ug sa ilang
tinago nga mga dapit, ug misu-
god sa pagpanag-iya sa mga
yuta, kadto nga mga yuta sa
habagatan ug kadto nga mga
yuta sa amihanan, ug misugod
sa pagpanag-iya sa tanan nga
mga yuta diin agibiyaan sa mga
Nephite, ug ang mga dakbayan
diin gibiyaan nga awaaw.

2 Apan tan-awa, walay mga
mabangis nga mananap ni mga
ihalas nga mga mananap niad-
to nga mga yuta diin gibiyaan
sa mga Nephite, ug walay mga
mananap sa pangayam alang
sa mga tulisan gawas kini diha
sa kamingawan.

24a Alma 22:31.
25a gk Pagsalig.

26a 2 Ne. 5:14.
4 1a 3 Ne. 3:13–14, 22.
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3 Ug ang mga tulisan dili ma-
buhi gawas kini diha sa mga
kamingawan, tungod sa ilang
panginahanglan sa pagkaon;
kay ang mga Nephite mibiya sa
ilang mga yuta nga awaaw, mi-
pundok sa ilang mga panon ug
sa ilang mga kahayopan ug sa
ilang tanan nga mga kabuhian,
ug sila anaa sa usa ka pundok.
4 Busa, walay higayon sa mga

tulisan sa pagpanglungkab ug
sa pagkuha sa pagkaon, gawas
kini sila mogula sa dayag nga
pakig-away batok sa mga Ne-
phite; ug ang mga Nephite
ingon nga anaa sa usa ka pun-
dok, ug nakaangkon og dako
nga gidaghanon, ug nakaandam
alang sa ilang mga kaugalingon
ug mga tagana, ug mga kabayo
ug mga baka, ug mga panon sa
matag matang, nga sila unta
mabuhi sulod sa pito ka mga
tuig, diha diin nga panahon si-
la nangandoy sa paglaglag sa
mga tulisan gikan sa nawong
sa yuta; ug sa ingon ang ikana-
pulo ug walo nga tuig milabay.
5 Ug nahinabo nga sa ikana-

pulo ug siyam nga tuig si Gid-
dianhi nakakita nga kinahang-
lan nga sila makig-away batok
sa mga Nephite, kay walay pa-
agi nga sila mabuhi gawas kini
sa pagpanglungkab ug pagpa-
nulis ug pagbuno.
6 Ug sila wala mangahas sa

pagkatag sa ilang mga kaugali-
ngon diha sa ibabaw sa yuta nga
sa ingon sila makapasanay og
mga lugas, basin pa unya og
ang mga Nephite mosulong ka-
nila ug mopatay kanila; busa si

Giddianhi mihatag og kaman-
doan ngadto sa iyang mga ka-
sundalohan nga niini nga tuig
sila kinahanglan mosulong aron
sa pagpakig-away batok sa mga
Nephite.

7 Ug nahinabo nga sila misu-
long aron sa pagpakig-away;
ug kini diha sa ikaunom nga
bulan; ug tan-awa, mahinung-
danon ug makalilisang ang ad-
law nga sila misulong aron sa
pagpakig-away; ug sila nagba-
kus subay sa paagi sa mga tuli-
san; ug sila adunay panit sa
karnero nga gibakus sa ilang
mga bat-ang, ug sila gitina sa
dugo, ug ang ilang mga ulo gi-
kagisan ug sila adunay pana-
gang sa ulo nganha kanila; ug
dako ug makalilisang ang pa-
nagway sa ilang mga kasunda-
lohan ni Giddianhi, tungod sa
ilang kalasag, ug tungod kay
sila gitina sa dugo.

8 Ug nahinabo nga ang mga
kasundalohan sa mga Nephite,
sa diha nga sila nakakita sa
panagway sa kasundalohan ni
Giddianhi, ang tanan natumba
sa yuta, ug sila mipataas sa
ilang mga pangamuyo ngadto
sa Ginoo nga ilang Dios, nga si-
ya mopanalipod kanila ug mo-
luwas kanila gikan sa mga ka-
mot sa ilang mga kaaway.

9 Ug nahinabo nga sa diha nga
ang mga kasundalohan ni Gid-
dianhi nakakita niini sila misu-
god sa pagsinggit uban sa usa
ka makusog nga tingog, tungod
sa ilang hingpit nga kalipay,
kay sila nagtuo nga ang mga
Nephite natumba uban ang ka-
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hadlok tungod sa kalisang sa
ilang mga kasundalohan.
10 Apan niini nga butang sila

nahigawad, kay ang mga Ne-
phite wala mahadlok kanila;
apan sila anahadlok sa ilang
Dios ug nangamuyo kaniya
alang sa panalipod; busa, sa di-
ha nga ang mga kasundalohan
ni Giddianhi midasmag ngan-
ha kanila sila andam sa pagsu-
gat kanila; oo, diha sa kalig-on
sa Ginoo sila midawat kanila.
11 Ug ang panag-away misu-

god dinhi niining ikaunom nga
bulan; ug dako ug makalilisang
ang panag-away diha niana,
oo, dako ug makalilisang ang
pamatay diha niana, nga sa
ingon wala pay nahibaloan nga
hilabihan ka dako nga pamatay
taliwala sa tanan nga mga ka-
tawhan ni Lehi sukad sa iyang
pagbiya sa Jerusalem.
12 Ug bisan pa sa mga apang-

hulga ug mga panumpa diin si
Giddianhi mihimo, tan-awa,
ang mga Nephite mibuntog ka-
nila, hangtud nga sila misibug
gikan sa ilang atubangan.
13 Ug nahinabo nga si aGidgid-

doni mimando nga ang iyang
mga kasundalohan mogukod
kanila hangtud sa mga utlanan
sa kamingawan, ug nga sila dili
moluwas ni bisan kinsa nga
mahulog ngadto sa ilang mga
kamot diha sa agianan; ug sa
ingon sila migukod kanila ug
mipatay kanila, hangtud sa mga
utlanan sa kamingawan, gani
hangtud nga sila nakatuman sa
kamandoan ni Gidgiddoni.

14 Ug nahinabo nga si Giddi-
anhi, kinsa mibarug ug nakig-
away uban ang kaisug, gigukod
sa iyang paglayas; ug ingon nga
gikapoy tungod sa tumang pa-
kig-away siya naapsan ug gipa-
tay. Ug sa ingon mao ang kata-
pusan ni Giddianhi ang tulisan.

15 Ug nahinabo nga ang mga
kasundalohan sa mga Nephite
mibalik pag-usab ngadto sa
ilang dapit nga tagoanan. Ug
nahinabo nga kining ikanapulo
ug siyam nga tuig milabay, ug
ang mga tulisan wala na mosu-
long pag-usab aron sa pagpa-
kig-away; ni sila mibalik pag-
usab diha sa ikakawhaan nga
tuig.

16 Ug diha sa kawhaan ug
unang tuig sila wala mosulong
aron sa pagpakig-away, apan
sila mibalik sa tanan nga mga
dapit aron paglibut sa mga ka-
tawhan ni Nephi; kay sila nag-
tuo nga kon sila makababag sa
mga katawhan ni Nephi gikan
sa ilang mga yuta, ug moliyok
kanila sa matag kilid, ug kon
sila makababag kanila gikan sa
tanan nila nga mga kahigayu-
nan sa gawas, nga sila makahi-
mo kanila sa pagtugyan sa
ilang mga kaugalingon sumala
sa ilang mga tinguha.

17 Karon sila mitudlo ngadto
sa ilang mga kaugalingon og
lain nga pangulo kansang nga-
lan mao si Zemnarihah; busa
mao kini si Zemnarihah ang
misugo nga kini nga paglibut
mahinabo.

18 Apan tan-awa, kini usa ka

10a gk Kahadlok. 12a 3 Ne. 3:1–10. 13a 3 Ne. 3:18.
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bintaha ngadto sa mga Nephite;
kay kini dili mahimo sa mga
tulisan sa paglibut og igo nga
gidugayon aron adunay bisan
unsa nga kahimoan nganha sa
mga Nephite, tungod sa dag-
han nga mga tagana diin sila
miandam,
19 Ug tungod sa ka kulang

sa mga tagana taliwala sa mga
tulisan; kay tan-awa, sila wala
gayud gawas sa mga karne
alang sa ilang kabuhian, diin
nga karne sila mikuha diha sa
kamingawan;
20 Ug nahinabo nga ang aiha-

las nga mga mananap nagkani-
hit diha sa kamingawan nga sa
ingon ang mga tulisan hapit na
mamatay uban sa kagutom.
21 Ug ang mga Nephite mipa-

dayon sa pagmartsa sa adlaw
ug sa gabii, ug misulong diha
sa ilang mga kasundalohan ug
mipatay kanila sa tinaglibo ug
mga tignapulo ka mga kaliboan.
22 Ug sa ingon nahimo nga la-

raw sa mga katawhan ni Zem-
narihah sa pagsibug gikan sa
ilang tinguha, tungod sa dako
nga kalaglagan diin midangat
kanila sa magabii ug sa maad-
law.
23 Ug nahinabo nga si Zemna-

rihah mimando ngadto sa iyang
mga katawhan nga sila mosibug
sa ilang mga kaugalingon gikan
sa paglibut, ug momartsa ngad-
to sa kinalay-an nga mga bahin
sa yuta sa amihanan nga bahin.
24 Ug karon, si Gidgiddoni

ingon nga nasayud sa ilang
laraw, ug nasayud sa ilang ka-

huyang tungod sa pangina-
hanglan sa pagkaon, sa dako
nga pamatay nga nahimo tali-
wala kanila, busa siya mipada-
la sa iyang kasundalohan sa
panahon sa kagabhion, ug mi-
babag sa agianan sa ilang pag-
sibug, ug mibutang sa iyang
mga kasundalohan diha sa agi-
anan sa ilang dangpanan.

25 Ug kini sila mibuhat sa pa-
nahon sa kagabhion, ug miuna
pagmartsa didto sa unahan sa
mga tulisan, aron sa pagkaug-
ma, samtang ang mga tulisan
nagsugod na sa pagmartsa, sila
sugaton pinaagi sa mga kasun-
dalohan sa mga Nephite sa ilang
atubangan ug sa ilang pangu-
lahian.

26 Ug ang mga tulisan kinsa
tua sa habagatan gibabagan
usab sa ilang mga dapit nga
dangpanan. Ug kining tanan
nga mga butang nahimo pinaa-
gi sa mando ni Gidgiddoni.

27 Ug dihay daghan nga mga
kaliboan nga mitugyan sa ilang
mga kaugalingon ingon nga
mga binilanggo ngadto sa mga
Nephite, ug ang nahibilin kani-
la gipamatay.

28 Ug ang ilang pangulo, si
Zemnarihah, gidakop ug gibitay
sa kahoy, oo, gani ngadto sa tu-
moy niana hangtud nga siya
namatay. Ug human nga sila
mibitay kaniya hangtud nga
siya namatay sila miputol sa
kahoy ngadto sa yuta, ug mi-
singgit uban sa makusog nga
tingog, nag-ingon:

29 Hinaut pa unta nga ang Gi-

20a 1 Ne. 18:25.
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noo mopanalipod sa iyang mga
katawhan diha sa pagkamata-
rung ug diha sa pagkabalaan sa
kasingkasing, nga sila makahi-
mo sa pagtumba ngadto sa yu-
ta sa tanan kinsa nagtinguha sa
pagpatay kanila tungod sa ga-
hum ug tinago nga mga kaliho-
kan, gani ingon niining tawo
nga gitumba ngadto sa yuta.
30 Ug sila nalipay ug misinggit

pag-usab uban sa usa ka tingog,
nag-ingon: Hinaut pa unta nga
ang aDios ni Abraham, ug ang
Dios ni Isaac, ug ang Dios ni
Jacob, mopanalipod niini nga
mga katawhan diha sa pagka-
matarung, hangtud unya nga
sila bmotawag sa ngalan sa ilang
Dios alang sa panalipod.
31 Ug nahinabo nga sila nag-

dungan, ang tanan ingon og
usa sa pag-awit, ug sa apagda-
yeg sa ilang Dios tungod sa
mahinungdanon nga butang di-
in siya mihimo alang kanila, sa
pagpanalipod kanila gikan sa
pagkahulog ngadto sa mga ka-
mot sa ilang mga kaaway.
32 Oo, sila misinggit: aHosanna

ngadto sa Labing Halangdon
nga Dios. Ug sila misinggit:
Bulahan ang ngalan sa Gino-
ong Dios nga bLabing Makaga-
gahum, ang Labing Halangdon
nga Dios.
33 Ug ang ilang mga kasing-

kasing naghingapin uban sa
hingpit nga kalipay, ngadto sa
pagtubod sa daghan nga mga
luha, tungod sa ka dako sa kaa-

yo sa Dios sa pagluwas kanila
gikan sa mga kamot sa ilang
mga kaaway; ug sila nasayud
niini tungod sa ilang paghinul-
sol ug sa ilang pagpaubos nga
sila giluwas gikan sa walay ka-
tapusan nga kalaglagan.

KAPITULO 5

Ang mga Nephite naghinulsol ug
mibiya sa ilang mga sala — Si
Mormon misulat sa kasaysayan sa
iyang mga katawhan ug mipaha-
yag sa walay katapusan nga pu-
long ngadto kanila — Ang Israel
pagapundukon gikan sa ilang du-
gay na nga pagkatibulaag. Mga
a.d. 22–26.

Ug karon tan-awa, walay bisan
usa nga buhi nga kalag taliwa-
la sa tanan nga mga katawhan
sa mga Nephite kinsa nagduha-
duha sa labing kubos sa mga
pulong sa tanan nga balaan nga
mga propeta kinsa nakapamu-
long; kay sila nasayud nga kini
kinahanglan gayud nga sila
matuman.

2 Ug sila nasayud nga kina-
hanglan gayud nga si Kristo
moabut, tungod sa daghan nga
mga timailhan diin gikahatag,
sumala sa mga pulong sa mga
propeta; ug tungod sa mga
butang nga nahinabo na sila
nasayud nga kini kinahanglan
gayud nga ang tanan nga mga
butang mahinabo sumala nia-
na nga gipamulong na.

30a Alma 29:11.
b Ether 4:15.

31a Alma 26:8.
gk Mapasalamaton,

Pagpasalamat,
Pasalamat.

32a gk Hosana.
b 1 Ne. 1:14.

gk Dios, Diosnong
Kapangulohan.
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3 Busa sila mibiya sa tanan nila
nga mga sala, ug sa ilang mga
pagkasalawayon, ug sa ilang
malaw-ay nga mga buhat, ug
nag-alagad sa Dios uban ang
tanan nga kakugi sa adlaw ug
gabii.
4 Ug karon nahinabo nga sa

diha nga sila midala sa tanan
nga tulisan nga mga binilang-
go, hangtud nga walay nakala-
yas nga wala mapatay, sila mi-
balhug sa ilang mga binilanggo
ngadto sa bilanggoan ug misu-
go nga ang pulong sa Dios
isangyaw ngadto kanila; ug
kutob sa naghinulsol sa ilang
mga sala ug misulod ngadto sa
usa ka pakigsaad nga sila dili
na mobuno gihatagan og aka-
lingkawasan.
5 Apan ingon sa ka daghan

kinsa wala mosulod ngadto sa
pakigsaad, ug kinsa nagpada-
yon sa tinago nga mga pagbu-
no diha sa ilang mga kasingka-
sing, oo, kutob sa nakaplagan
nga namulong og mga pag-
panghulga batok sa ilang mga
kaigsoonan gihukman ug gisi-
lutan sumala sa balaod.
6 Ug sa ingon sila mitapos sa

tanan niadto nga dautan, ug ti-
nago, ug salawayon nga mga
kalihokan, diin dihay hilabihan
nga pagkadautan, ug daghan
nga mga pagbuno nga gibuhat.
7 Ug sa ingon ang akawhaan

ug ikaduha nga tuig milabay,
ug ang kawhaan ug ikatulo nga
tuig usab, ug ang kawhaan ug
ikaupat nga tuig, ug ang kaw-

haan ug ikalima nga tuig; ug sa
ingon ang kawhaan ug ikalima
nga tuig milabay.

8 Ug dihay daghan nga mga
butang nga nahinabo nga, sa
mga mata sa uban, mahinung-
danon ug kahibulongan, bisan
pa niana, silang tanan dili ma-
sulat dinhi niini nga basahon;
oo, kini nga basahon dili igo bi-
san usa ka agatusan nga bahin
ug unsa ang nabuhat taliwala sa
daghan nga mga katawhan su-
lod sa kawhaan ug lima ka tuig;

9 Apan tan-awa, adunay mga
atalaan diin naglangkob sa ta-
nan nga mga kahimoan niini
nga mga katawhan; ug usa ka
mubo apan tinuod nga asoy nga
gihatag pinaagi kang Nephi.

10 Busa ako naghimo sa akong
talaan niini nga mga butang, su-
mala sa talaan ni Nephi, nga gi-
kulit diha sa mga palid nga
gitawag og mga palid ni Nephi.

11 Ug tan-awa, ako naghimo
sa talaan dinhi sa mga palid di-
in ako mihimo sa akong kauga-
lingon nga mga kamot.

12 Ug tan-awa, ako gitawag
nga si aMormon, nga gitawag
sunod niana nga byuta nga Mor-
mon, ang yuta diin si Alma mi-
tukod og simbahan taliwala sa
mga katawhan, oo, ang unang
simbahan nga natukod diha ka-
nila human sa ilang kalapasan.

13 Tan-awa, ako usa ka tinun-
an ni Jesukristo, ang Anak sa
Dios. Ako tinawag kaniya aron
sa pagpahayag sa iyang pulong
diha sa iyang mga katawhan,

5 4a gk Kalingkawasan.
7a 3 Ne. 2:8.
8a 3 Ne. 26:6–12.

9a Hel. 3:13–15.
12a Morm. 1:1–5.

b Mosiah 18:4;

Alma 5:3.
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aron sila unta makabaton og
kinabuhi nga walay katapusan.
14 Ug kini nahimo nga kina-

hanglan nga ako, sumala sa ka-
bubut-on sa Dios, nga ang mga
pag-ampo niadto kinsa mibiya
na niini nga kinabuhi, kinsa
mga balaan, kinahanglan matu-
man sumala sa ilang hugot nga
pagtuo, kinahanglan maghimo
og usa ka atalaan niini nga mga
butang nga nahimo na—
15 Oo, usa ka gamay nga tala-

an niana nga nahitabo gikan sa
panahon nga si Lehi mibiya sa
Jerusalem, gani hangtud karon
nga panahon.
16 Busa ako maghimo sa akong

talaan gikan sa mga asoy nga
gikahatag pinaagi niadto kinsa
nahauna kanako, hangtud sa
pagsugod sa akong adlaw;
17 Ug unya ako maghimo og

usa ka atalaan niini nga butang
diin ako nakakita sa akong ka-
ugalingon nga mga mata.
18 Ug ako nasayud sa talaan

diin ako mihimo nga usa ka
makiangayon ug usa ka tinuod
nga talaan; bisan pa niana adu-
nay daghan nga mga butang
diin, sumala sa atong pinulo-
ngan, kami wala amakasulat.
19 Ug karon ako maghimo og

usa ka panapos sa akong gipa-
mulong, diin mahitungod sa
akong kaugalingon, ug magpa-
dayon sa paghatag sa akong
asoy sa mga butang nga nahau-
na pa kanako.

20 Ako mao si Mormon, ug usa
ka tiunay nga kaliwat ni Lehi.
Ako adunay katarungan sa pag-
panalangin sa akong Dios ug sa
akong Manluluwas nga si Jesu-
kristo, nga siya midala sa atong
mga amahan gikan sa yuta sa
Jerusalem, (ug awalay usa nga
nasayud niini gawas sa iyang
kaugalingon ug niadto nga gi-
dala gikan niana nga yuta) ug
nga siya naghatag kanako ug sa
akong mga katawhan sa daghan
nga kasayuran ngadto sa kalu-
wasan sa atong mga kalag.

21 Sa pagkatinuod siya mipa-
nalangin sa abalay ni bJacob, ug
cnagmaloloy-on ngadto sa binhi
ni Jose.

22 Ug aingon nga ang mga
anak ni Lehi naghupot sa iyang
mga sugo siya nagpanalangin
kanila ug nagpauswag kanila
sumala sa iyang pulong. Oo, sa
pagkamatuod siya modala pag-
usab sa usa ka salin sa binhi ni
Joseph ngadto sa kasayuran sa
Ginoo nga ilang Dios.

23 Oo, ug sa pagkamatuod
siya modala pag-usab sa usa ka
asalin sa kaliwat ni Jose ngadto
sa bkahibalo sa Ginoo nga ilang
Dios.

24 Ug sa pagkatinuod samtang
ang Ginoo buhi, siya amopun-
dok gikan sa upat ka mga suok
sa yuta sa tanan nga salin sa
mga binhi ni Jacob, nga nagka-
tibulaag diha sa ibabaw sa ti-
buok yuta.

14a Enos 1:13–18;
D&P 3:19–20.

17a Morm. 1:1.
18a Ether 12:25.
20a 1 Ne. 4:36.

21a gk Israel.
b Gen. 32:28.
c Deut. 33:13–17.

22a 2 Ne. 1:20.
23a Alma 46:24.

b 2 Ne. 3:12.
24a gk Israel—Ang

pagpundok sa Israel.



631 3 Nephi 5:25–6:5

25 Ug kay siya nakahimo og
pakigsaad uban sa tanan nga
balay ni Jacob, bisan pa niana
ang pakigsaad diin siya mipa-
kigsaad uban sa balay ni Jacob
matuman diha sa iyang kauga-
lingon nga tukma nga pana-
hon, ngadto sa apagpahiuli sa
tanan nga mga balay ni Jacob
ngadto sa kasayuran sa pakig-
saad nga siya mipakigsaad uban
kanila.
26 Ug unya sila amasayud sa

ilang Manunubos, kinsa mao si
Jesukristo, ang anak sa Dios;
ug unya sila pagapundukon gi-
kan sa upat ka mga suok sa yu-
ta ngadto sa ilang kaugalingon
nga mga yuta, diin sila gipati-
bulaag; oo, samtang ang Ginoo
buhi mao usab kini. Amen.

KAPITULO 6

Ang mga Nephite miuswag —
Garbo, kaadunahan, ug kalainan sa
pagpuyo miabut—Ang Simbahan
nabahin tungod sa panagbangi—
Si Satanas nangulo sa mga kataw-
han sa dayag nga pagsukol —
Daghan nga mga propeta nagsang-
yaw og paghinulsol ug gipama-
tay—Ang ilang mga mamumuno
nakigkunsabo sa pag-agaw sa pang-
gamhanan. Mga a.d. 26–30.

Ug karon nahinabo nga ang
mga katawhan sa mga Nephite
mipauli ngadto sa ilang kauga-
lingon nga mga yuta sa ika-
kawhaan ug unom nga tuig,
matag tawo, uban sa iyang ba-
nay, sa iyang mga panon ug sa

iyang mga kahayopan, sa iyang
mga kabayo ug sa iyang mga
baka, ug sa tanan nga mga bu-
tang nga sila nanag-iya.

2 Ug nahinabo nga sila wala
makahurot og kaon sa tanan
nila nga mga pagkaon; busa si-
la midala sa tanan kanila nga
wala pa nila makaon, sa tanan
nila nga lugas sa matag ma-
tang, ug sa ilang mga bulawan,
ug sa ilang mga pilak, ug sa ta-
nan nila nga mahalon nga mga
butang, ug sila mipauli ngadto
sa ilang kaugalingon nga mga
yuta ug sa ilang mga kabta-
ngan, sa amihanan ug sa haba-
gatan, sa yuta sa amihanan nga
bahin ug sa yuta sa habagatan
nga bahin.

3 Ug sila mihatag ngadto sa
mga tulisan kinsa misulod
ngadto sa usa ka pakigsaad sa
paghupot sa kalinaw sa yuta,
kinsa matinguhaon nga mag-
pabilin nga mga Lamanite, og
mga yuta, sumala sa ilang gi-
daghanon, aron sila unta ma-
kaangkon, uban sa ilang mga
kahago, diin mao ang ilang ka-
buhian; ug sa ingon sila nagtu-
kod og kalinaw sa tanan nga
yuta.

4 Ug sila nagsugod na usab sa
pag-uswag ug sa pag-anam sa
pagkadungganan; ug ang kaw-
haan ug ikaunom ug ikapito
nga tuig milabay, ug dihay da-
ko nga kahusay diha sa yuta;
ug sila naghimo og ilang mga
balaod sumala sa katarung ug
kaangayan.

5 Ug karon walay butang diha

25a 3 Ne. 16:5. 26a 2 Ne. 30:5–8; 3 Ne. 20:29–34.
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sa yuta nga makapugong sa
mga katawhan gikan sa pagpa-
dayon sa kauswagan, gawas
kon sila mapukan ngadto sa
kalapasan.
6 Ug karon mao kini si Gid-

giddoni, ug ang maghuhukom,
si Lachoneus, ug kadto kinsa
gitudlo nga mga pangulo, kin-
sa ang mitukod niining dako
nga kalinaw diha sa yuta.
7 Ug nahinabo nga dihay dag-

han nga mga dakbayan nga
gitukod pag-usab, ug dihay
daghan nga karaan nga mga
dakbayan nga giayo.
8 Ug dihay daghan nga dagko

nga mga dalan nga gipahimu-
tang, ug daghan nga mga dalan
nga gihimo, nga nagpaingon gi-
kan sa usa ka dakbayan ngadto
sa lain nga dakbayan, ug gikan
sa usa ka yuta ngadto sa lain
nga yuta, ug gikan sa usa ka
dapit ngadto sa lain nga dapit.
9 Ug sa ingon milabay ang

kawhaan ug ikawalo nga tuig,
ug ang mga katawhan naka-
angkon og nagpadayon nga
kalinaw.
10 Apan nahinabo sa kawha-

an ug ikasiyam nga tuig dihay
nagsugod nga mga panaglalis
diha sa mga katawhan; ug ang
uban gibayaw ngadto sa agarbo
ug mga pagpanghambog tu-
ngod sa ilang hilabihan nga
pagkaadunahan, oo, gani ngad-
to sa dako nga mga pagpang-
gukod;
11 Kay dihay daghan nga mga

magpapatigayon sa yuta, ug

usab daghan nga mga manla-
laban, ug daghan nga mga
opisyal.

12 Ug ang mga katawhan gi-
sugdan sa paghatag og kalainan
pinaagi sa kahimtang, sumala
sa ilang mga apagkaadunahan
ug sa ilang mga kahigayunan
alang sa pagkakat-on; oo, ang
uban walay alamag tungod sa
ilang pagkakabus, ug ang uban
nakadawat sa dako nga kahi-
balo tungod sa ilang mga kati-
gayunan.

13 Ang uban gibayaw sa ilang
garbo, ug ang uban hilabihan
ka mapainubsanon; ang uban
mobalos sa pagtamay batok sa
pagtamay, samtang ang uban
modawat sa pagtamay ug sa
apagpanggukod ug sa tanan
nga matang sa mga kasakit, ug
dili mobalos sa bpagbiay-biay og
balik, apan mga mapainubsa-
non ug mahinulsulon sa atuba-
ngan sa Dios.

14 Ug sa ingon dihay nahinabo
nga usa ka dako nga walay ka-
angayan diha sa tanan nga mga
yuta, hangtud nga ang simba-
han nagsugod sa pagkabahin;
oo, hangtud sa ikakatloan nga
tuig ang simbahan nabahin sa
tibuok yuta gawas diha sa pipi-
la lamang ka mga Lamanite
kinsa nakabig ngadto sa tinuod
nga hugot nga pagtuo; ug sila
dili gayud mobiya niini, kay sila
mga malig-on, ug makanuna-
yon, ug dili matarug, andam
uban sa tanan nga akakugi sa
paghupot sa mga sugo sa Ginoo.

6 10a gk Garbo.
12a 1 Tim. 6:17–19;

Hel. 4:12.

13a gk Gukod,
Pagpanggukod.

b Mat. 5:39;

4 Ne. 1:34;
D&P 98:23–25.

14a gk Kakugi.
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15 Karon ang hinungdan niini
nga mga kadautan sa mga ka-
tawhan mao kini — si Satanas
adunay dako nga gahum, ngad-
to sa pagkutaw sa mga kataw-
han sa pagbuhat sa tanan nga
matang sa kadautan, ug sa pag-
pahambog kanila uban sa garbo,
nagtintal kanila sa pagtinguha
og gahum, ug katungod, ug
mga katigayunan, ug sa kawang
nga mga butang sa kalibutan.
16 Ug sa ingon si Satanas mi-

dala sa mga kasingkasing sa
mga katawhan sa pagbuhat sa
tanan nga matang sa kadautan;
busa sila nakatagamtam og ka-
linaw apan sa diyutay lamang
nga mga tuig.
17 Ug sa ingon sa pagsugod sa

ikakatloan nga tuig—ang mga
katawhan ingon nga giluwas
sulod sa dugay nga panahon
aron dad-on pinaagi sa mga
apagtintal sa yawa sa bisan diin
nga siya mitinguha sa pagdala
kanila, ug sa pagbuhat sa bisan
unsa nga kadautan nga siya
mitinguha nga sila kinahanglan
nga mobuhat—ug sa ingon sa
pagsugod niini, ang ikakatloan
nga tuig, sila anaa sa usa ka
kahimtang nga makahahadlok
nga pagkadautan.
18 Karon sila wala makasala

nga awalay alamag, kay sila na-
sayud sa kabubut-on sa Dios
mahitungod kanila, kay kini gi-
tudlo ngadto kanila; busa sila
mituyo bpagsukol batok sa Dios.
19 Ug karon diha kini sa mga

adlaw ni Lachoneus, anak nga
lalaki ni Lachoneus, kay si La-
choneus mipuli sa katungda-
nan sa iyang amahan ug nag-
mando sa mga katawhan niana
nga tuig.

20 Ug dihay nagsugod nga
mga tawo nga adinasig gikan
sa langit ug gipadala, nagba-
rug taliwala sa mga katawhan
sa tanan nga mga yuta, nag-
sangyaw ug nagpamatuod nga
maisugon sa mga sala ug sa ka-
dautan sa mga katawhan, ug
nagpamatuod ngadto kanila
mahitungod sa katubsanan di-
in ang Ginoo naghimo alang sa
iyang mga katawhan, o sa lain
nga pagkasulti, ang pagka-
banhaw ni Kristo; ug sila nag-
pamatuod nga maisugon sa
iyang bkamatayon ug mga pag-
antus.

21 Karon dihay daghan sa mga
katawhan kinsa hilabihan ka-
suko tungod niadto kinsa nag-
pamatuod niini nga mga bu-
tang; ug kadto kinsa nasuko
mao gayud ang mga labaw nga
maghuhukom, ug sila amga ha-
langdon nga mga pari ug mga
manlalaban; oo, tanan niadto
kinsa mga manlalaban nasuko
uban niadto kinsa nagpamatu-
od niini nga mga butang.

22 Karon walay manlalaban ni
maghuhukom ni halangdon nga
pari nga makaangkon og ga-
hum sa paghukom ni bisan kin-
sa ngadto sa kamatayon gawas
nga ang ilang paghukom gipir-

17a gk Pagtintal, Tintal.
18a Mosiah 3:11.

b gk Pagsukol.
20a gk Dasig, Pagdasig;

Propeta.
b gk Paglansang diha

sa krus, Pag-ula,
Pag-ula sa dugo.

21a D&P 121:36–37.
gk Hingpit nga
Pagbiya.
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mahan pinaagi sa gobernador
sa yuta.
23 Karon dihay daghan niad-

to kinsa nagpamatuod sa mga
butang kabahin ni Kristo kinsa
nagpamatuod nga maisugon,
kinsa gidakop ug gipahamta-
ngan sa kamatayon sa hilum
pinaagi sa mga maghuhukom,
nga ang kasayuran sa ilang
mga kamatayon wala moabut
ngadto sa gobernador sa yuta
hangtud human sa ilang kama-
tayon.
24 Karon tan-awa, kini supak

sa mga balaod sa yuta, nga bisan
kinsa nga tawo pahamtangan
ngadto sa kamatayon gawas
kon sila adunay gahum gikan
sa gobernador sa yuta—
25 Busa usa ka sumbong mia-

but ngadto sa yuta sa Zara-
hemla, ngadto sa gobernador
sa yuta, batok niini nga mga
maghuhukom kinsa misilot sa
mga propeta sa Ginoo ngadto
sa kamatayon, nga dili pinasu-
bay sa balaod.
26 Karon nahinabo nga sila gi-

dakop ug gidala ngadto sa atu-
bangan sa maghuhukom, aron
pagahukman sa mga sala diin
sila nakabuhat, pinasubay sa
abalaod nga gikahatag pinaagi
sa mga katawhan.
27 Karon nahinabo nga kadto

nga mga maghuhukom adunay
daghan nga mga higala ug mga
kaliwatan; ug ang nahibilin, oo,
bisan hapit tanan nga mga
manlalaban ug mga halangdon
nga pari, nagkatigum sa ilang
mga kaugalingon, ug nagkahi-

usa uban sa mga kaliwatan ni-
adto nga mga maghuhukom
kinsa gihukman pinasubay sa
balaod.

28 Ug sila misulod ngadto sa
usa ka pakigsaad sa usag usa,
oo, gani ngadto niana nga apa-
kigsaad nga gikahatag kanila
sa karaan, diin nga pakigsaad
gikahatag ug gipangalagad pi-
naagi sa byawa, aron sa paghi-
usa batok sa tanan nga pagka-
matarung.

29 Busa sila naghiusa batok sa
mga katawhan sa Ginoo, ug
misulod ngadto sa usa ka pa-
kigsaad sa paglaglag kanila, ug
sa pagluwas niadto kinsa sad-
an sa pagbuno gikan sa kamot
sa kaangayan, nga hapit na ipa-
ngalagad pinasubay sa balaod.

30 Ug sila misupak sa balaod
ug sa mga katungod sa ilang
nasud; ug sila mihimo ug pa-
kigsaad sa usag usa sa paglag-
lag sa gobernador ug sa pagpa-
himutang og usa ka ahari iba-
baw sa yuta, nga aron ang yuta
wala nay kalingkawasan apan
kinahanglan ubos ngadto sa
mga hari.

KAPITULO 7

Ang labaw nga maghuhukom gi-
buno, ang panggamhanan nalag-
lag, ug ang mga katawhan naba-
hin ngadto sa mga tribo—Si Jacob,
usa ka anti-Kristo, nahimo nga
hari sa tinago nga kalihokan—Si
Nephi nagsangyaw sa paghinulsol
ug sa hugot nga pagtuo diha ni

26a Mosiah 29:25;
Alma 1:14.

28a gk Tinago nga mga

Kalihokan.
b Hel. 6:26–30.

30a 1 Sam. 8:5–7;

Alma 51:5.
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Kristo—Mga anghel nangalagad
ngadto kaniya matag adlaw, ug si-
ya mipabangon sa iyang igsoon
nga lalaki gikan sa patay—Dag-
han ang naghinulsol ug nabunya-
gan. Mga a.d. 30–33.
Karon tan-awa, ako mopakita
nganha kaninyo nga sila wala
magpahimutang og usa ka hari
ibabaw sa yuta; apan niining
mao nga tuig, oo, ang ikakatloan
nga tuig, sila milaglag diha sa
hukmanan, oo, mibuno sa la-
baw nga maghuhukom sa yuta.
2 Ug ang mga katawhan nag-

kabahin batok sa usag usa; ug
sila nagbulag sa usag usa ngad-
to sa mga tribo, matag tawo
sumala sa iyang banay ug sa
iyang mga kaliwatan ug mga
higala; ug sa ingon sila milag-
lag sa panggamhanan sa yuta.
3 Ug ang matag tribo nagtudlo

og usa ka labaw o usa ka pangu-
lo ibabaw kanila; ug sa ingon
sila nahimo nga mga tribo ug
mga pangulo sa mga tribo.
4 Karon tan-awa, walay tawo

diha kanila gawas nga siya adu-
nay dako nga banay ug daghan
nga mga kaliwatan ug daghan
nga mga higala; busa ang ilang
mga tribo nahimo nga hilabi-
han ka dako.
5 Karon kining tanan nabuhat,

ug wala nay mga gubat sa pag-
kakaron taliwala kanila; ug ang
tanan niini nga kadautan mia-
but nganha sa mga katawhan
tungod kay sila amitugyan sa
ilang mga kaugalingon ngadto
sa gahum ni Satanas.

6 Ug ang mga lagda sa mga
panggamhanan gipanglaglag,
tungod sa atinago nga kaliho-
kan sa mga higala ug mga kali-
watan niadto kinsa nagbuno sa
mga propeta.

7 Ug sila ang hinungdan sa
dako nga panagbingkil diha
sa yuta, hangtud nga ang la-
baw nga matarung nga bahin sa
mga katawhan hapit ang tanan
gayud nahimo nga dautan; oo,
dihay pipila lamang ka mata-
rung nga mga tawo taliwala
kanila.

8 Ug sa ingon ang unom ka tu-
ig wala matapos tungod nga
ang labaw nga bahin sa mga
katawhan mibiya gikan sa ilang
pagkamatarung, sama sa iro
ngadto sa iyang asinuka, o sa-
ma sa anay nga baboy ngadto
sa iyang lunangan nga lapok.

9 Karon kining tinago nga ka-
lihokan, nga nakadala sa hila-
bihan ka dako nga kadautan
nganha sa mga katawhan, nag-
tigum sa ilang mga kaugali-
ngon, mibutang nga ilang pa-
ngulo og usa ka tawo kinsa sila
mitawag og Jacob;

10 Ug sila mitawag kaniya nga
ilang hari; busa siya nahimo
nga hari ibabaw niining dautan
nga pundok; ug siya mao ang usa
sa labing labaw kinsa mao ang
naghatag sa iyang tingog batok
sa mga propeta kinsa nagpa-
matuod kang Jesus.

11 Ug nahinabo nga dili kaayo
sila lig-on sa gidaghanon kay
sa mga tribo sa mga katawhan,

7 5a Roma 6:13–16;
Alma 10:25.

6a 2 Ne. 9:9.
8a Prov. 26:11;

2 Ped. 2:22.
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kinsa nagkahiusa gawas sa ilang
mga pangulo nga nagpahimu-
tang sa ilang mga balaod, ma-
tag usa sumala sa iyang tribo;
bisan pa niana sila mga kaa-
way; bisan pa sila dili usa ka
matarung nga mga katawhan,
gani sila nagkahiusa sa pagdu-
mot niadto kinsa misulod ngad-
to sa usa ka pakigsaad sa pag-
laglag sa panggamhanan.
12 Busa, si Jacob nga nakakita

nga ang ilang mga kaaway la-
baw pa ka daghan kay kanila,
siya nga mao ang hari sa pun-
dok, busa siya nagmando sa
iyang mga katawhan nga sila
modali sa i lang pagpanaw
ngadto sa kinaamihanan nga
bahin sa yuta, ug didto magtu-
kod ngadto sa ilang mga kau-
galingon og usa ka aginghari-
an, hangtud nga sila giipunan
sa mga masupilon, (kay siya
nag-ulog-ulog kanila nga aron
adunay daghan nga mga masu-
pilon) ug sila nahimo nga igo
kalig-on aron sa pagpakig-away
uban sa mga tribo sa mga ka-
tawhan; ug sila mibuhat niini.
13 Ug kusog kaayo ang ilang

pagmartsa nga kini dili kapug-
ngan hangtud nga sila nakala-
kaw nga dili maabtan sa mga
katawhan. Ug sa ingon natapos
ang ikakatloan nga tuig; ug sa
ingon mao ang mga kalihokan
sa mga katawhan ni Nephi.
14 Ug nahinabo sa katloan ug

unang tuig nga sila nabahin
ngadto sa mga tribo, matag
tawo sumala sa iyang banay,
mga kaliwatan ug mga higala;

bisan pa niana sila nagkauyon
nga sila dili makiggubat sa
usag usa; apan sila wala mag-
kahiusa ingon ngadto sa ilang
mga balaod, ug ang ilang ma-
tang sa panggamhanan, kay sila
natukod sumala sa mga huna-
huna niadto kinsa ilang mga
labaw ug ilang mga pangulo.
Apan sila nagtukod og mga
higpit nga mga balaod nga ang
usa ka tribo dili makalapas ba-
tok sa lain, hangtud nga sa uban
nga pagkabutang sila adunay
mga kalinaw diha sa yuta; bisan
pa niana, ang ilang mga kasing-
kasing gipalayo gikan sa Ginoo
nga ilang Dios, ug sila mibato
sa mga propeta ug misalikway
kanila gikan sa taliwala kanila.

15 Ug nahinabo nga si aNe-
phi—ingon nga giduaw sa mga
anghel ug usab sa tingog sa Gi-
noo, busa kay nakakita sa mga
anghel, ug nahimo nga saksi sa
kaugalingon nga mata, ug na-
kabaton og gahum nga gihatag
ngadto kaniya, nga siya unta
masayud mahitungod sa pag-
pangalagad ni Kristo, ug usab
nahimo nga saksi sa kaugali-
ngon nga mata sa ilang dali nga
pagbalik gikan sa pagkamata-
rung ngadto sa ilang pagkada-
utan ug mga pagkasalawayon;

16 Busa, kay nagsubo tungod
sa katig-a sa ilang mga kasing-
kasing, ug sa ka kulang sa pana-
but sa ilang mga hunahuna—
nakig-uban taliwala kanila nia-
nang mao nga tuig, ug misu-
god sa pagpamatuod, nga mai-
sugon, sa paghinulsol ug sa

12a 3 Ne. 6:30. 15a 3 Ne. 1:2.
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kapasayloan sa mga sala pinaa-
gi sa hugot nga pagtuo diha sa
Ginoong Jesukristo.
17 Ug siya nangalagad sa dag-

han nga mga butang ngadto
kanila; ug ang tanan kanila dili
ikasulat, ug ang usa ka bahin
kanila dili paigo, busa sila wala
masulat niini nga basahon. Ug
si Nephi nangalagad uban ang
agahum ug uban ang dako nga
pagtugot.
18 Ug nahinabo nga sila nasu-

ko kaniya, tungod kay siya
adunay labaw nga gahum kay
kanila, kay kini adili mahimo
nga sila dili motuo sa iyang mga
pulong, kay dako ang iyang
hugot nga pagtuo sa Ginoong
Jesukristo nga ang mga anghel
nangalagad ngadto kaniya ma-
tag adlaw.
19 Ug sa ngalan ni Jesus siya

mihingilin sa mga yawa, ug
mga ahugaw nga mga espiritu;
ug gani ang iyang igsoon nga
lalaki iyang gipabangon gikan
sa patay, human siya gibato ug
nag-antus sa kamatayon pinaa-
gi sa mga katawhan.

20 Ug ang mga katawhan na-
kakita niini, ug nagsaksi niini,
ug nasuko kaniya tungod sa
iyang gahum; ug siya usab
nagbuhat og adaghan nga mga
milagro, sa panan-aw sa mga
katawhan, pinaagi sa ngalan ni
Jesus.
21 Ug nahinabo nga ang katlo-

an ug unang tuig milabay, ug
dihay diyutay lamang kinsa

nakabig ngadto sa Ginoo; apan
kutob sa nakabig nagpakita og
kamatuoran sa mga katawhan
nga sila giduaw pinaagi sa ga-
hum ug sa espiritu sa Dios, nga
anaa kang Jesukristo, nga ilang
gituohan.

22 Ug kutob sa adunay mga
panulay nga gihinginlan gi-
kan kanila, ug nangaayo sa
ilang mga sakit ug sa ilang mga
balatian, nagpakita sa tinuod
ngadto sa mga katawhan nga
sila giayo pinaagi sa Espiritu
sa Dios, ug nangaayo; ug sila
mipakita usab og mga tima-
ilhan ug nagbuhat og mga mi-
lagro taliwala sa mga kataw-
han.

23 Sa ingon milabay ang kat-
loan ug ikaduha nga tuig usab.
Ug si Nephi misangyaw ngad-
to sa mga katawhan sa pagsu-
god sa katloan ug ikatulo nga
tuig; ug siya misangyaw ngad-
to kanila og paghinulsol ug ka-
pasayloan sa mga sala.

24 Karon ako manghinaut nga
ikaw mahinumdom usab, nga
walay bisan usa kinsa nadala
ngadto sa paghinulsol kinsa wa-
la abunyagi uban sa tubig.
25 Busa, dihay gi-orden si Ne-

phi, nga mga tawo ngadto niini
nga pangalagad, nga ang tanan
nga moduaw ngadto kanila pa-
gabunyagan uban sa tubig, ug
kini ingon nga usa ka saksi ug
usa ka pagpamatuod sa atuba-
ngan sa Dios, ug ngadto sa mga
katawhan, nga sila naghinulsol

17a gk Gahum.
18a 2 Ne. 33:1;

Alma 4:19.

19a gk Espiritu—Dautan
nga mga espiritu.

20a 3 Ne. 8:1.

24a gk Bunyag,
Gibunyagan.
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ug nakadawat og akapasayloan
sa ilang mga sala.
26 Ug dihay daghan sa pagsu-

god niini nga tuig nga nabun-
yagan ngadto sa paghinulsol;
ug sa ingon ang labaw nga ba-
hin sa tuig milabay.

KAPITULO 8

Mga bagyo, linog, sunog, alimpu-
los, ug mga kinaiyanhon nga pag-
ulbo nagmatuod sa paglansang sa
krus ni Kristo—Daghan nga mga
katawhan ang nalaglag—Ang ka-
ngitngit mitabon sa yuta sulod sa
tulo ka adlaw—Kadto kinsa nahi-
bilin nagsubo tungod sa ilang ka-
palaran. Mga a.d. 33–34.

Ug karon nahinabo nga sumala
sa among talaan, ug nasayud
kami nga ang among talaan
tinuod, kay tan-awa, usa ka
matarung nga tawo ang nagti-
pig sa talaan—kay siya sa pag-
katinuod nakahimo sa daghan
nga mga amilagro sa bngalan ni
Jesus; ug walay bisan usa ka
tawo kinsa makahimo og usa
ka milagro sa ngalan ni Jesus
gawas nga siya mahugasan sa
matag tipik gikan sa iyang ka-
dautan—
2 Ug karon nahinabo, kon wa-

lay sayop nga nahimo kini nga
tawo sa pag-ihap sa atong pa-
nahon, ang akatloan ug ikatulo
nga tuig milabay na;

3 Ug ang mga katawhan misu-
god sa pagpaabut uban sa dako
nga tinguha alang sa timail-
han nga gikahatag ni propeta
Samuel, ang Lamanite, oo, sa
panahon nga may akangitngit
sulod sa tulo ka adlaw sa iba-
baw sa yuta.

4 Ug diha nagsugod ang dako
kaayo nga mga pagduda ug
mga panaglalis taliwala sa mga
katawhan, bisan pa sa daghan
nga mga atimailhan nga gika-
pakita.

5 Ug nahinabo sa katloan ug
ikaupat nga tuig, sa unang bu-
wan, sa ikaupat nga adlaw sa
buwan, dihay miabut nga usa
ka kusog nga unos, nga sukad
wala pa masinati sa tibuok yuta.

6 Ug dihay usa usab ka kusog
ug makalilisang nga bagyo; ug
dihay makalilisang nga adug-
dog, nga sa hilabihan kini bmiu-
yog sa tibuok yuta ingon og ki-
ni hapit nga modugmok niini.

7 Ug dihay mga mahait nga
mga kilat, nga sukad wala pa
masinati sa tibuok yuta.

8 Ug ang adakbayan sa Zara-
hemla nasunog.

9 Ug ang dakbayan sa Moroni
naunlod sa kinahiladman sa
dagat, ug ang mga lumulupyo
niini nalumos.

10 Ug ang yuta mitubo diha sa
dakbayan sa Moronihah, nga
ang dapit sa dakbayan nahimo
nga usa ka dako nga bukid.

25a D&P 20:37.
gk Kapasayloan sa
mga Sala.

8 1a 3 Ne. 7:19–20;
Morm. 9:18–19.

b Buh. 3:6;

Jacob 4:6.
2a 3 Ne. 2:8.
3a 1 Ne. 19:10;

Hel. 14:20, 27;
3 Ne. 10:9.

4a gk Paglansang diha

sa krus.
6a 1 Ne. 19:11;

Hel. 14:21.
b Mat. 27:45, 50–51.

8a 4 Ne. 1:7–8.
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11 Ug dihay hilabihan ka dako
ug makalilisang nga kalaglagan
diha sa yuta dapit sa habagatan
nga bahin.
12 Apan tan-awa, dihay labing

dako ug makalilisang nga ka-
laglagan diha sa yuta sa amiha-
nan nga bahin; kay tan-awa,
ang ibabaw sa tibuok yuta nau-
sab, tungod sa bagyo ug mga
alimpulos, ug mga dugdog ug
mga kilat, ug hilabihan ka ku-
sog nga linog sa tibuok yuta;
13 Ug ang adagko nga mga da-

lan naguba, ug ang mga patag
nga agianan nadaot, ug daghan
nga patag nga mga dapit nahi-
mo nga libaong.
14 Ug daghan nga dagko ug

inila nga mga dakbayan ang
anaunlod, ug daghan ang nasu-
nog, ug daghan ang giuyog
hangtud nga ang mga gamba-
lay niini natumba sa yuta, ug
ang mga lumulupyo niini na-
ngamatay, ug ang mga dapit
nahimo nga biniyaan.
15 Ug dihay mga dakbayan

nga nahibilin; apan ang kadaot
niini hilabihan gayud ka dako,
ug daghan kaayo kanila ang
namatay.
16 Ug dihay uban kinsa nada-

la sa alimpulos; ug kon diin sila
paingon, walay tawo nga nasa-
yud, gawas kanila nga gipad-
pad ang nasayud.
17 Ug sa ingon ang ibabaw sa

tibuok yuta nausab, tungod sa
mga bagyo, ug sa mga dugdog,
ug sa mga kilat, ug sa paglinog
sa yuta.

18 Ug tan-awa, ang adagko nga
mga bato napikas; sila nabuak-
buak diha sa ibabaw sa tibuok
yuta, hangtud nga sila nakita
nga mga tipak-tipak, ug diha
sa mga tinakdoan ug sa mga
liki, diha sa ibabaw sa tibuok
yuta.

19 Ug nahinabo nga ang mga
dugdog ug kilat, ang unos, bag-
yo, ug ang mga linog sa yuta
mihunong—kay tan-awa, kini
milungtad sulod sa atulo ka
takna; ug giingon sa uban nga
ang gidugayon milabaw pa;
bisan pa niana, tanan niining
dako ug makalilisang nga mga
butang nahinabo sulod sa tulo
ka takna — ug unya tan-awa,
dihay kangitngit sa ibabaw sa
yuta.

20 Ug nahinabo nga dihay ba-
gâ nga kangitngit diha sa iba-
baw sa tibuok yuta, hilabihan
kini nga ang mga lumulupyo
nga wala matumba anakabati
sa binalisngaw sa kangitngit;

21 Ug walay nakita nga kaha-
yag, tungod sa kangitngit, ni
mga kandila, ni mga sulo; ni bi-
san kalayo nga ikahaling sa
ilang maanindot ug uga kaayo
nga kahoy, nga sa ingon, walay
bisan diyutay nga kahayag sa
tanan;

22 Ug walay bisan diyutay nga
kahayag nga makita, ni kalayo,
ni dan-ag, bisan ang adlaw, ni
ang buwan, ni ang mga bitoon,
kay hilabihan ka dako ang mga
gabon sa kangitngit nga mita-
bon sa ibabaw sa yuta.

13a Hel. 14:24; 3 Ne. 6:8.
14a 1 Ne. 12:4.

18a Hel. 14:21–22.
19a Luc. 23:44.

20a Ex. 10:21–22.
b 1 Ne. 12:5; 19:11.
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2 3 U g n a h i n a b o n g a k i n i
milungtad sulod sa atulo ka ad-
law nga walay kahayag nga na-
kita; ug dihay hilabihan nga
pagbangutan ug pagdangoy-
ngoy ug paghilak taliwala sa
tanan nga mga katawhan sa ka-
nunay; oo, hilabihan ang pag-
agulo sa mga katawhan, tungod
sa kangitngit ug sa dako nga ka-
laglagan nga miabut nganha
kanila.
24 Ug diha sa usa ka dapit

sila nadunggan nga nagsing-
git, nag-ingon: O nga nakahi-
nulsol lamang unta kita sa wa-
la pa kining mahinungdanon
ug makalilisang nga adlaw, ug
niana ang atong mga kaigso-
onan maluwas unta, ug dili
unta sila masunog diha sa gam-
hanan nga dakbayan sa aZara-
hemla.
25 Ug diha sa lain usab nga

dapit sila nagdungan nga nag-
singgit ug nagbangutan, nag-
ingon: O kon nakahinulsol pa
lamang unta kita sa wala pa
moabut kining mahinungda-
non ug makalilisang nga ad-
law, ug wala mopatay ug mo-
bato sa mga propeta, ug mo-
salikway kanila; niana ang
among mga inahan ug ang
among matahum nga anak nga
mga babaye, ug ang among
mga bata maluwas unta, ug dili
unta matabunan nianang gam-
hanan nga dakbayan sa Moro-
nihah. Ug sa ingon mao kini
ang mga dangoyngoy sa mga
katawhan mahinungdanon ug
makalilisang.

KAPITULO 9

Diha sa kangitngit ang tingog ni
Kristo nagpadayag sa kalaglagan
sa daghan nga mga katawhan ug
mga dakbayan tungod sa ilang pag-
kadautan—Siya usab nagpadayag
sa iyang pagkabalaan, nagpahibalo
nga ang balaod ni Moises natuman
na, ug nagdapit sa mga tawo nga
moduol ngadto kaniya ug malu-
was. Mga a.d. 34.

Ug nahinabo nga dihay usa ka
atingog nga nadungog taliwala
sa tanan nga mga lumulupyo sa
yuta, diha sa ibabaw sa tibuok
niini nga yuta, nga nagsinggit;

2 Alaot, alaot, alaot ngadto ni-
ini nga mga katawhan; aalaot
ngadto sa mga lumulupyo sa
tibuok yuta gawas kon sila mag-
hinulsol; kay ang yawa bnagka-
tawa, ug ang iyang mga anghel
nalipay, tungod sa gipatay nga
ambongan nga anak nga mga
lalaki ug anak nga mga babaye
sa akong mga katawhan; ug ki-
ni tungod sa ilang mga pagka-
dautan ug mga pagkasalawa-
yon nga sila napukan!

3 Tan-awa, kana nga gamha-
nan nga dakbayan nga Zara-
hemla Ako mipasunog niini sa
kalayo, ug ang lumulupyo diha
niana.

4 Ug tan-awa, kana nga gam-
hanan nga dakbayan nga Mo-
roni Ako mipaunlod niini sa
kahiladman sa dagat, ug ang
mga lumulupyo diha niana aron
malumos.

5 Ug tan-awa, kanang gamha-

23a 1 Ne. 19:10.
24a Hel. 13:12.

9 1a 1 Ne. 19:11;
3 Ne. 11:10.

2a Mat. 11:20–21.
b Moises 7:26.
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nan nga dakbayan nga Moroni-
hah Ako mitabon niini sa yuta,
ug ang mga lumulupyo diha
niana, aron sa pagtago sa ilang
mga kadautan ug sa ilang mga
pagkasalawayon gikan sa akong
nawong, aron ang dugo sa mga
propeta ug sa mga santos dili
na gayud modangat ngari ka-
nako batok kanila.
6 Ug tan-awa, ang dakbayan sa

Gilgal Ako mipaunlod niini, ug
ang lumulupyo diha niana aron
ilubong sa kahiladman sa yuta;
7 Oo, ug ang dakbayan sa Oni-

hah ug ang mga lumulupyo di-
ha niana, ug ang dakbayan sa
Mocum ug ang mga lumulu-
pyo diha niana, ug ang dakba-
yan sa Jerusalem ug ang mga
lumulupyo diha, ug niana ang
mga atubig Ako mipasaka niini
puli niana, aron sa pagtago sa
ilang mga pagkadautan ug sa
mga pagkasalawayon gikan sa
akong nawong, aron ang dugo
sa mga propeta ug sa mga san-
tos dili na gayud modangat nga-
ri kanako batok kanila.
8 Ug tan-awa, ang dakbayan

sa Gadianhi, ug ang dakbayan
sa Gadiomnah, ug ang dakba-
yan sa Jacob, ug ang dakbayan
sa Gimgimno, kining tanan Ako
mipaunlod niini, ug naghimo
og mga abungtod ug mga wa-
log sa mga dapit puli niana; ug
ang mga lumulupyo diha niana
Ako milubong sa kahiladman sa
yuta, aron sa pagtago sa ilang
pagkadautan ug pagkasalawa-
yon gikan sa akong nawong,

aron ang dugo sa mga propeta
ug sa mga santos dili na gayud
modangat ngari kanako batok
kanila.

9 Ug tan-awa, kanang gam-
hanan nga dakbayan sa Jacob-
ugath, diin gipuy-an sa mga
katawhan ni hari Jacob, Ako mi-
pasunog niini uban sa kalayo
tungod sa ilang mga sala ug sa
ilang pagkadautan, diin mila-
baw sa tanan nga pagkadautan
sa tibuok yuta, tungod sa ilang
mga atinago nga mga pagbuno
ug mga kalihokan; kay sila
mao ang milaglag sa kalinaw
sa akong mga katawhan ug sa
panggamhanan sa yuta; busa
Ako mipasunog niini, aron sa
b paglaglag kanila gikan sa
akong atubangan, aron ang du-
go sa mga propeta ug sa mga
santos dili na gayud modangat
ngari kanako batok kanila.

10 Ug tan-awa, ang dakbayan
sa Laman, ug ang dakbayan sa
Josh, ug ang dakbayan sa Gad,
ug ang dakbayan sa Kishku-
men, Ako mipasunog uban sa
kalayo, ug ang mga lumulupyo
diha niana, tungod sa ilang pag-
kadautan sa pagsalikway sa
mga propeta, ug sa pagbato ni-
adto kinsa Ako mipadala aron
sa pagpadayag ngadto kanila
mahitungod sa ilang mga pag-
kadautan ug sa ilang mga pag-
kasalawayon.

11 Ug tungod kay sila misalik-
way kanilang tanan, nga walay
nahibilin nga matarung taliwa-
la kanila, Ako mipakanaog og

7a Ezeq. 26:19.
8a 1 Ne. 19:11.

9a Hel. 6:17–18, 21.
b Mosiah 12:8.
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akalayo ug milaglag kanila, aron
ang ilang pagkadautan ug pag-
kasalawayon matago unta gikan
sa akong nawong, aron ang du-
go sa mga propeta ug sa mga
santos kinsa Ako mipadala ta-
liwala kanila dili na unta mag-
tuaw ngari kanako bgikan sa
yuta batok kanila.
12 Ug adaghan nga dagko nga

mga kalaglagan Ako mihimo
nga moabut niini nga yuta, ug
diha niini nga mga katawhan,
tungod sa ilang pagkadautan
ug sa ilang mga pagkasala-
wayon.
13 O kamong tanan analuwas

tungod kay kamo labaw nga
matarung kay kanila, dili ba
kamo mobalik ngari kanako, ug
maghinulsol sa inyong mga sa-
la, ug makabig, nga aron unta
Ako bmoayo kaninyo?
14 Oo, sa pagkatinuod Ako

moingon nganha kaninyo, kon
kamo amoduol ngari kanako ka-
mo makaangkon og bkinabuhi
nga dayon. Tan-awa, ang akong
cbukton sa kalooy gitunol ngan-
ha kaninyo, ug kinsa kadto nga
moduol Ako modawat kaniya;
ug bulahan kadto kinsa modu-
ol ngari kanako.
15 Tan-awa, Ako mao si Jesu-

kristo ang anak sa Dios. Ako

ang anaglalang sa mga langit
ug sa yuta, ug sa tanan nga
mga butang nga anaa diha ka-
nila. Ako uban sa Amahan su-
kad sa sinugdanan. bAko anaa
sa Amahan, ug ang Amahan
ania kanako; ug ngari kanako
ang Amahan mihimaya sa iyang
ngalan.

16 Ako miabut ngadto sa akong
kaugalingon, ug ang akong ka-
ugalingon wala amodawat ka-
nako. Ug ang mga kasulatan
mahitungod sa akong pag-anhi
natuman.

17 Ug kutob sa modawat ka-
nako, ngadto kanila Ako anag-
hatag nga mahimo nga mga
anak sa Dios; ug bisan pa niana
Ako mohatag kutob sa motuo
sa akong ngalan, kay tan-awa,
pinaagi kanako ang bkatubsa-
nan moabut, ug dinhi kanako
ang cbalaod ni Moises natuman.

18 Ako ang akahayag ug ang
kinabuhi sa kalibutan. Ako mao
ang bAlpha ug ang cOmega, ang
sinugdanan ug ang katapusan.

19 Ug kamo adili na mohalad
ngari kanako nga magpaagas
og dugo; oo, ang inyong mga
sakripisyo ug ang inyong sinu-
nog nga mga halad pagahunu-
ngon, kay Ako dili modawat sa
bisan unsa sa inyong mga sak-

11a 2 Hari 1:9–16;
Hel. 13:13.

b Gen. 4:10.
12a 3 Ne. 8:8–10, 14.
13a 3 Ne. 10:12.

b Jer. 3:22; 3 Ne. 18:32.
14a 2 Ne. 26:24–28;

Alma 5:33–36.
b Juan 3:16.
c Alma 19:36.

15a Juan 1:1–3; Col. 1:16;
Hel. 14:12; Ether 4:7;

D&P 14:9.
b Juan 17:20–22;

3 Ne. 11:27; 19:23, 29.
16a Juan 1:11;

D&P 6:21.
17a Juan 1:12.

gk Tawo, Mga
Tawo—Tawo, may
kalagmitan nga
mahimo nga sama sa
Langitnong Amahan;
Anak nga mga lalaki

ug anak nga mga
babaye sa Dios.

b gk Gitubos,
Katubsanan, Tubos.

c 3 Ne. 12:19, 46–47;
15:2–9.

18a gk Kahayag,
Kahayag ni Kristo.

b Pin. 1:8.
gk Alpha ug Omega.

c gk Omega.
19a Alma 34:13.
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ripisyo ug sa inyong sinunog
nga mga halad.
20 Ug kamo mohalad og usa

ka asakripisyo ngari kanako nga
usa ka masulub-on nga kasing-
kasing ug usa ka mahinulsulon
nga espiritu. Ug kinsa kadto
nga moduol ngari kanako uban
ang usa ka masulub-on nga ka-
singkasing ug usa ka mahinul-
sulon nga espiritu, kaniya Ako
bmobunyag uban sa kalayo ug
uban sa Espiritu Santo, gani ang
mga Lamanite, tungod sa ilang
hugot nga pagtuo ngari kanako
sa panahon sa ilang pagkaka-
big, gibunyagan uban sa kala-
yo ug uban sa Espiritu Santo,
ug sila wala masayud niini.
21 Tan-awa, Ako mianhi dinhi

sa kalibutan aron sa pagdala sa
katubsanan ngadto sa kalibu-
tan, aron sa pagluwas sa kali-
butan gikan sa sala.
22 Busa, kinsa kadto nga amag-

hinulsol ug moduol ngari kana-
ko ingon sa usa ka gamay nga
bbata, kaniya Ako modawat, kay
ingon niana ang gingharian sa
Dios. Tan-awa, kay ingon niana
Ako cmotugyan sa akong kina-
buhi, ug modawat niini pag-
usab; busa paghinulsol, ug duol
ngari kanako kamo nga mga lu-
mulupyo sa yuta, ug maluwas.

KAPITULO 10

Dihay kahilum sa yuta sulod sa
daghan nga mga takna—Ang ti-

ngog ni Kristo nagsaad sa pagti-
gum sa iyang mga katawhan ingon
sa himongaan nga nagtigum sa
iyang mga pisô—Ang labaw nga
matarung nga bahin sa mga kataw-
han gipanalipdan. Mga a.d. 34–35.

Ug karon tan-awa, nahinabo
nga ang tanan nga mga kataw-
han sa yuta nakadungog niini
nga mga pulong, ug nakasak-
si niini. Ug human niini nga
mga pulong dihay kahilum sa
yuta sulod sa daghan nga mga
takna;

2 Kay dako kaayo ang kati-
ngala sa mga katawhan nga si-
la mihunong sa pagdangoyngoy
ug pag-agulo tungod sa pagka-
wala sa ilang mga kaliwatan
diin gipamatay; busa dihay ka-
hilum sa tanan nga yuta sulod
sa daghan nga mga takna.

3 Ug nahinabo nga dihay mia-
but nga usa ka tingog pag-usab
ngadto sa mga katawhan, ug
ang tanan nga mga katawhan
nakadungog, ug nakasaksi niini,
nag-ingon:

4 O kamo nga mga katawhan
niini nga agamhanan nga mga
dakbayan diin nangapukan,
kinsa mga kaliwat ni Jacob, oo,
kinsa sakop sa balay ni Israel,
kapila ba Ako magtigum kanin-
yo ingon sa usa ka himongaan
nga magtigum sa iyang mga
pisô sa ilawom sa iyang mga pa-
ko, ug bnag-amuma kaninyo.
5 Ug usab, akapila ba Ako

magtigum kaninyo ingon sa usa

20a 3 Ne. 12:19;
D&P 20:37.

b 2 Ne. 31:13–14.
22a gk Hinulsol,

Paghinulsol.

b Mar. 10:15;
Mosiah 3:19;
3 Ne. 11:37–38.

c Juan 10:15–18.
10 4a 3 Ne. 8:14.

b 1 Ne. 17:3.
5a Mat. 23:37;

D&P 43:24–25.
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ka himongaan nga magtigum
sa iyang mga pisô sa ilawom sa
iyang mga pako, oo, O kamo
nga mga katawhan sa balay ni
Israel, kinsa nangapukan; oo,
O kamo nga mga katawhan sa
balay ni Israel, kamo nga nag-
puyo sa Jerusalem, ingon nga
kamo nangapukan; oo, kapila ba
Ako magtigum kaninyo ingon
sa usa ka himongaan nga mag-
tigum sa iyang mga pisô, ug
dili gayud kamo mosunod.
6 O kamo nga balay ni Israel

kinsa Ako amiluwas, kapila ba
Ako magtigum kaninyo ingon
sa usa ka himongaan nga mag-
tigum sa iyang mga pisô sa ila-
wom sa iyang mga pako, kon
kamo maghinulsol ug bmobalik
ngari kanako uban ang hingpit
nga katuyoan sa ckasingkasing.

7 Apan kon dili, O balay ni
Israel, ang mga dapit sa inyong
mga pinuy-anan mahimo nga
awaaw hangtud sa panahon sa
katumanan sa apakigsaad ngad-
to sa inyong mga amahan.
8 Ug karon nahinabo nga hu-

man ang mga katawhan maka-
dungog niini nga mga pulong,
tan-awa, sila misugod sa paghi-
lak ug sa pagdangoyngoy pag-
usab tungod sa pagkawala sa
ilang mga kaliwatan ug sa ilang
mga higala.
9 Ug nahinabo nga sa ingon

ang tulo ka adlaw milabay. Ug
kini nahinabo sa buntag, ug ang
akangitngit nawala gikan sa iba-
baw sa yuta, ug ang yuta mihu-

nong sa pagkurog, ug ang dag-
ko nga mga bato mihunong sa
pagkabuak, ug ang makalilisang
nga mga pag-agulo mihunong,
ug ang tanan nga nagkaguli-
yang nga mga kasaba milabay.

10 Ug ang yuta nagkatakdo
pag-usab, nga kini mihunong;
ug ang mga pagbangutan, ug
ang paghilak, ug ang pagda-
ngoyngoy sa mga katawhan
kinsa giluwas nga buhi mihu-
nong; ug ang ilang pagbangu-
tan nahimo nga hingpit nga
kalipay, ug ang ilang mga pag-
bakho ngadto sa pagdayeg ug
pagpasalamat ngadto sa Gino-
ong Jesukristo, ang ilang Ma-
nunubos.

11 Ug sa ingon kutob dinhi ang
mga kasulatan anatuman diin
gipamulong sa mga propeta.

12 Ug kini mao ang alabaw
nga matarung nga bahin sa mga
katawhan kinsa naluwas, ug
mao kini sila kinsa midawat sa
mga propeta ug wala mobato
kanila; ug mao kini sila kinsa
wala mopaagas sa dugo sa mga
santos, kinsa giluwas—

13 Ug sila giluwas ug wala gi-
paunlod ug gilubong ilawom
sa yuta; ug sila wala malumos
sa kinahiladman sa dagat; ug
sila wala masunog sa kalayo, ni
sila mapukan diha ug madug-
mok sa kamatayon; ug sila wa-
la madala sa alimpulos; ni sila
mabuntog sa hinungaw nga aso
sa kangitngit.

14 Ug karon, kinsa kadto nga

6a 3 Ne. 9:13.
b 1 Sam. 7:3;

Hel. 13:11;

3 Ne. 24:7.
c Ezeq. 36:26.

7a gk Pakigsaad.

9a 3 Ne. 8:19.
11a Buh. 3:18–20.
12a 2 Ne. 26:8; 3 Ne. 9:13.
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nakabasa, ipasabut kaniya; si-
ya nga adunay mga kasulatan,
aipapangita sila kanila, ug sud-
onga ug tan-awa kon ang tanan
niini nga mga kamatayon ug
mga kalaglagan pinaagi sa ka-
layo, ug pinaagi sa aso, ug pi-
naagi sa mga bagyo, ug pinaagi
sa mga alimpulos, ug pinaagi
sa bpagbuka sa yuta aron pag-
dawat kanila, ug ang tanan
niini nga mga butang dili ba
ngadto sa katumanan sa mga
panagna sa daghan nga balaan
nga mga propeta.
15 Tan-awa, ako moingon

nganha kaninyo, Oo, daghan
ang nagpamatuod niini nga
mga butang sa pag-anhi ni
Kristo, ug agipamatay tungod
kay sila nagpamatuod niini nga
mga butang.
16 Oo, ang propeta nga si

aZenos nagpamatuod niini nga
mga butang, ug usab si Zenock
namulong mahitungod niini nga
mga butang, tungod kay sila
nagpamatuod ilabi na gayud
mahitungod kanato, kinsa mao
ang salin sa ilang mga binhi.
17 Tan-awa, ang atong ama-

han nga si Jacob usab, nagpa-
matuod mahitungod sa usa ka
asalin sa binhi ni Jose. Ug tan-
awa, dili ba kita usa ka salin sa
binhi ni Jose? Ug kini nga mga
butang nga nagpamatuod ka-
nato, wala ba kini mahisulat
nganha sa mga palid nga tum-

baga diin ang atong amahan
nga si Lehi midala gikan sa
Jerusalem?

18 Ug nahinabo nga sa pagka-
tapos sa katloan ug ikaupat
nga tuig, tan-awa, ako mopaki-
ta nganha kaninyo nga ang mga
katawhan ni Nephi kinsa nalu-
was, ug usab kadto kinsa gita-
wag og mga Lamanite, kinsa
naluwas, nakabaton og dako
nga kalooy nga gipakita ngad-
to kanila, ug daghan nga mga
panalangin gibu-bu ngadto sa
ilang mga ulo hangtud nga diha
human sa apagkayab ni Kristo
ngadto sa langit siya sa pagka-
tinuod nagpakita sa iyang kau-
galingon ngadto kanila—

19 aNagpakita sa iyang lawas
ngadto kanila, ug nangalagad
ngadto kanila; ug usa ka asoy
sa iyang pangalagad ihatag hu-
man niini. Busa niini nga pana-
hon ako mohimo og panapos sa
akong gipamulong.

Si Jesukristo mipakita sa iyang
kaugalingon ngadto sa mga ka-
tawhan ni Nephi, samtang ang
pundok sa mga katawhan nag-
pundok sa yuta sa Bountiful,
ug nangalagad ngadto kanila;
ug sa ingon niini nga paagi siya
mipakita sa iyang kaugalingon
ngadto kanila.

Naglangkob sa mga kapitulo 11
ngadto sa 26.

14a gk Kasulatan, Mga—
Ang bili sa mga
kasulatan.

b 1 Ne. 19:11;
2 Ne. 26:5.

15a gk Martir,
Pagkamartir.

16a Hel. 8:19–20.
17a 2 Ne. 3:4–5;

Alma 46:24;

3 Ne. 5:23–24.
18a Buh. 1:9–11.
19a 3 Ne. 11:12–15.
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KAPITULO 11

Ang Amahan nagpamatuod sa
iyang Hinigugmang Anak — Si
Kristo mipakita ug misangyaw sa
iyang pag-ula—Ang mga kataw-
han mihikap sa timaan sa mga sa-
mad sa iyang mga kamot, sa mga
tiil, ug sa kilid — Sila misinggit
Hosanna — Siya mipahiluna sa
paagi ug sa matang sa bunyag—
Ang espiritu sa panagbingkil iya
sa yawa—Ang doktrina ni Kristo
mao nga ang mga tawo motuo ug
magpabunyag ug modawat sa Es-
piritu Santo. Mga a.d. 34.

Ug karon nahinabo nga dihay
daghan nga mga tawo nga nag-
pundok, mga katawhan ni
Nephi, nga nag-alirong sa tem-
plo nga anaa diha sa yuta sa
Bountiful; ug sila natingala ug
nahibulong sa usag usa, nagpa-
kita sa usag usa sa amahinung-
danon ug kahibulongan nga
kausaban nga nahinabo sa mao
nga dapit.
2 Ug sila usab naghisgot ma-

hitungod niini nga Jesukristo,
kang kinsa nga mga atimailhan
gihatag mahitungod sa iyang
kamatayon.
3 Ug nahinabo nga samtang si-

la nagsinultihanay sa usag usa,
sila nakadungog og usa ka ati-
ngog nga sama og gikan sa
langit; ug sila mipunting sa
ilang mga mata, kay sila wala
makasabut sa tingog diin ilang
nadungog; ug dili pagaw ang

mao nga tingog, ni kini usa ka
makusog nga tingog; bisan pa
niana, ug sa iyang ka bgamay
nga tingog kini midulot kanila
nga nadungog ngadto sa kina-
hiladman, mao gani nga walay
bahin sa ilang dugokan nga
wala mauyog; oo, kini midulot
sa ilang kalag, ug nakapainit sa
ilang mga kasingkasing.

4 Ug nahinabo nga nadungog
na usab nila ang tingog, ug sila
wala makasabut niini.

5 Ug usab sa ikatulo nga higa-
yon sila nakadungog sa tingog,
ug ilang gipaminaw aron ma-
dungog kini; ug ang ilang mga
mata gitumong ngadto diin na-
gagikan ang tingog niini; ug
sila mihangad sa langit, diin
nagagikan ang tingog.

6 Ug tan-awa, sa ikatulo nga
higayon sila nakasabut sa tingog
diin ilang nadungog; ug kini
miingon ngadto kanila:

7 Tan-awa ang akong aHini-
gugmang Anak, bkinsa Ako na-
himuot kaayo, kang kinsa Ako
mihimaya sa akong ngalan —
paminaw kamo kaniya.

8 Ug nahinabo, nga ingon nga
sila nakasabut sila mipunting
sa ilang mga mata pag-usab pa-
ingon sa langit; ug tan-awa, sila
anakakita og usa ka Tawo nga
mikunsad gikan sa langit; ug
siya nagsul-ob og puti nga ku-
po; ug siya nanaog ug mibarug
sa ilang taliwala; ug ang mga
mata sa tibuok pundok sa mga
katawhan gitumong ngadto ka-

11 1a 3 Ne. 8:11–14.
2a Hel. 14:20–27.
3a Deut. 4:33–36;

Hel. 5:29–33.

b 1 Hari 19:11–13;
D&P 85:6.

7a Mat. 3:17; 17:5;
JS—K 1:17.

b 3 Ne. 9:15.
8a 1 Ne. 12:6;

2 Ne. 26:1.
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niya, ug wala sila mangahas
pagbuka sa ilang mga ba-ba,
bisan sa usa ngadto sa usa, ug
wala masayud unsa ang gipa-
sabut niini, kay sila naghuna-
huna nga kini usa ka anghel
nga nagpakita ngadto kanila.
9 Ug nahinabo nga siya mituy-

od sa iyang kamot ug namu-
long ngadto sa mga katawhan,
nag-ingon:
10 Tan-awa, Ako mao si Jesu-

kristo, kinsa gipamatud-an sa
mga propeta nga moanhi sa ka-
libutan.
11 Ug tan-awa, Ako ang akaha-

yag ug ang kinabuhi sa kalibu-
tan; ug Ako nakainom gikan sa
pait nga bkopa nga gihatag sa
Amahan ngari kanako, ug gihi-
maya ang Amahan sa akong
cpagpas-an sa mga sala sa kali-
butan, diin pinaagi niini Ako
mituman sa dkabubut-on sa
Amahan sa tanan nga mga bu-
tang gikan sa sinugdanan.
12 Ug nahinabo nga sa diha

nga si Jesus nakapamulong na
niini nga mga pulong ang tibu-
ok pundok sa mga katawhan
miyukbo sa yuta; kay sila nahi-
numdom nga kini agitagna tali-
wala kanila nga si Kristo mo-
pakita sa iyang kaugalingon
ngadto kanila human sa iyang
pagkayab ngadto sa langit.
13 Ug nahinabo nga ang Ginoo

namulong ngadto kanila nag-
ingon:

14 Tindog ug duol kamo ngari
kanako, aron kamo amohikap
pinaagi sa inyong kamot sa
akong kilid, ug usab kamo bmo-
bati sa mga agi sa lansang sa
akong mga kamot ug sa mga
tiil, nga kamo masayud nga
Ako mao ang cDios sa Israel, ug
ang Dios sa tibuok dyuta, nga
gipatay tungod sa mga sala sa
kalibutan.

15 Ug nahinabo nga ang pun-
dok sa mga katawhan miduol
ngadto kaniya, ug mihikap pi-
naagi sa ilang mga kamot ngad-
to sa iyang kilid, ug mibati sa
mga agi sa mga lansang sa iyang
mga kamot ug sa iyang mga tiil;
ug kini sila mihimo, miduol
tagsa-tagsa hangtud silang ta-
nan nakaduol, ug nakakita uban
sa ilang mga mata ug mibati
uban sa ilang mga kamot, ug na-
sayud sa pagkatinuod ug nag-
pamatuod, nga akini mao siya,
kinsa mao ang gikasulat sa mga
propeta, nga moabut.

16 Ug sa diha nga nakaduol na
silang tanan ug nakasaksi sa
ilang kaugalingon, sila naghiusa
sa pagsinggit, nag-ingon:

17 Hosanna! Bulahan ang nga-
lan sa Labing Halangdon nga
Dios! Ug sila nangluhod sa tiilan
ni Jesus, ug anagsimba kaniya.
18 Ug nahinabo nga siya na-

mulong ngadto kang aNephi
(kay si Nephi diha taliwala sa
pundok sa mga katawhan) ug

11a gk Kahayag,
Kahayag ni Kristo.

b Mat. 26:39, 42.
c Juan 1:29;

D&P 19:18–19.
d Mar. 14:36;

Juan 6:38;

D&P 19:2.
12a Alma 16:20.
14a Juan 20:27.

b Luc. 24:36–39;
D&P 129:2.

c Isa. 45:3;
3 Ne. 15:5.

d 1 Ne. 11:6.
15a gk Jesukristo—Mga

pagpakita ni Kristo
human sa kinabuhi
dinhi sa yuta.

17a gk Pagsimba.
18a 3 Ne. 1:2, 10.
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siya mimando kaniya sa pag-
duol.
19 Ug si Nephi mitindog ug

miduol, ug miyukbo sa iyang
kaugalingon sa atubangan sa
Ginoo ug mihalok sa iyang tiil.
20 Ug ang Ginoo misugo ka-

niya sa pagtindog. Ug siya mi-
tindog ug mibarug sa iyang
atubangan.
21 Ug ang Ginoo miingon

ngadto kaniya: Ako mohatag
nganha kanimo og agahum aron
ikaw bmobunyag niini nga mga
katawhan kon Ako mobalik na
pagkayab sa langit.
22 Ug pag-usab ang Ginoo mi-

tawag sa auban, ug miingon
ngadto kanila sa ingon usab;
ug siya mihatag kanila sa ga-
hum sa pagbunyag. Ug siya mii-
ngon ngadto kanila: Sa ingon
niini nga paagi kamo mobun-
yag; ug kinahanglan nga bwala
nay panagbingkil taliwala ka-
ninyo.
23 Sa pagkatinuod Ako moi-

ngon nganha kaninyo, nga bisan
kinsa ang maghinulsol sa iyang
mga sala pinaagi sa inyong mga
apulong, ug bmagtinguha sa
pagpabunyag pinaagi sa akong
ngalan, sa ingon niini nga paagi
kamo mobunyag kanila—Tan-
awa, kamo manaog ug cmotin-
dog diha sa tubig, ug pinaagi

sa akong ngalan kamo mobun-
yag kanila.

24 Ug karon tan-awa, kini mao
ang mga pulong nga inyong
pagalitukon, motawag kanila
pinaagi sa ngalan, mag-ingon:

25 Pinaagi sa apagtugot nga
gihatag kanako ni Jesukristo,
ako mobunyag kanimo sa nga-
lan sa bAmahan, ug sa Anak, ug
sa Espiritu Santo. Amen.

26 Ug unya kamo amopaun-
lod kanila diha sa tubig, ug pa-
tungahon usab gikan sa tubig.

27 Ug subay niini nga paagi ka-
mo mobunyag pinaagi sa akong
ngalan; kay tan-awa, sa pagkati-
nuod Ako moingon nganha ka-
ninyo, nga ang Amahan, ug ang
Anak, ug ang Espiritu Santo
ausa ra; ug Ako anaa sa Ama-
han, ug ang Amahan ania ka-
nako, ug ang Amahan ug Ako
usa ra.

28 Ug sumala sa ingon nga ako
misugo kaninyo sa ingon kamo
mobunyag. Ug kinahanglan nga
walay apanaglalis taliwala ka-
ninyo, ingon nga aduna karon;
ni wala usab ang panaglalis ta-
liwala kaninyo mahitungod sa
mga punto sa akong doktrina
ingon nga aduna karon.

29 Kay sa pagkatinuod, sa pag-
katinuod Ako moingon nganha
kaninyo, siya nga may espiritu

21a gk Gahum.
b gk Bunyag,

Gibunyagan.
22a 1 Ne. 12:7; 3 Ne. 12:1.

b 3 Ne. 18:34.
23a 3 Ne. 12:2.

b gk Bunyag,
Gibunyagan—Mga
gikinahanglan alang
sa bunyag.

c 3 Ne. 19:10–13.
25a Mosiah 18:13;

D&P 20:73.
gk Bunyag,
Gibunyagan—
Tukma nga
pagtugot.

b gk Dios, Diosnong
Kapangulohan.

26a gk Bunyag,

Gibunyagan—
Bunyag pinaagi sa
pagpaunlod.

27a Juan 17:20–22;
3 Ne. 28:10;
Morm. 7:7;
D&P 20:28.

28a 1 Cor. 1:10;
Efe. 4:11–14;
D&P 38:27.
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sa apanagbingkil dili gikan ka-
nako, apan gikan sa byawa, kin-
sa mao ang amahan sa panag-
bingkil, ug siya nagkutaw sa
mga kasingkasing sa mga tawo
sa panagbangi uban ang kasu-
ko, sa usag usa.
30 Tan-awa, kini dili mao ang

akong doktrina, ang pagkutaw
sa mga kasingkasing sa mga ta-
wo sa kasuko, usa batok sa usa;
apan mao kini ang akong dok-
trina, nga ang ingon niini nga
mga butang pagahunungon.
31 Tan-awa, sa pagkatinuod,

sa pagkatinuod, Ako moingon
nganha kaninyo, Ako mopaha-
yag nganha kaninyo sa akong
adoktrina.
32 Ug kini mao ang akong

adoktrina, ug kini mao ang
doktrina nga gihatag sa Ama-
han ngari kanako; ug Ako bmag-
pamatuod sa Amahan, ug ang
Amahan magpamatuod kanako,
ug ang cEspiritu Santo magpa-
matuod sa Amahan ug kanako;
ug Ako magpamatuod nga ang
Amahan nagsugo sa tanan nga
mga tawo, bisan diin nga dapit,
sa paghinulsol ug pagtuo ka-
nako.
33 Ug bisan kinsa ang motuo

kanako, ug amagpabunyag, ang
mao bmaluwas; ug sila mao sila
kinsa ang cmakapanunod sa
gingharian sa Dios.

34 Ug bisan kinsa ang dili mo-
tuo kanako, ug dili magpabun-
yag, pagapanghimarauton.

35 Sa pagkatinuod, sa pagkati-
nuod, Ako moingon nganha ka-
ninyo, nga kini mao ang akong
doktrina, ug Ako nagpamatuod
niini gikan sa Amahan; ug bi-
san kinsa ang amotuo kanako
motuo usab sa Amahan; ug
nganha kaniya ang Amahan
magpamatuod kanako, kay siya
moduaw kaniya buban sa kala-
yo ug sa cEspiritu Santo.

36 Ug sa ingon ang Amahan
magpamatuod kanako, ug ang
Espiritu Santo mopamatuod
ngadto kaniya bahin sa Ama-
han ug kanako; kay ang Ama-
han, ug Ako, ug ang Espiritu
Santo usa ra.

37 Ug usab Ako moingon
nganha kaninyo, kamo kina-
hanglan maghinulsol, ug amahi-
sama sa usa ka gamay nga bata,
ug magpabunyag pinaagi sa
akong ngalan, o kamo dili ga-
yud makadawat niini nga mga
butang.

38 Ug usab Ako moingon
nganha kaninyo, kamo kina-
hanglan maghinulsol, ug mag-
pabunyag pinaagi sa akong
ngalan, ug mahimo nga sama
sa usa ka gamay nga bata, o ka-
mo dili gayud makapanunod
sa gingharian sa Dios.

29a 2 Tim. 2:23–24;
Mosiah 23:15.
gk Panagbingkil.

b hjs, Efe. 4:26;
Mosiah 2:32–33.

31a 2 Ne. 31:2–21.
32a gk Doktrina ni

Kristo.
b 1 Juan 5:7.

c 3 Ne. 28:11;
Ether 5:4.

33a Mar. 16:16.
gk Bunyag,
Gibunyagan—
Kamahinungdanon.

b gk Kaluwasan.
c gk Celestial nga

Himaya.

35a Ether 4:12.
b 3 Ne. 9:20; 12:2.
c gk Espiritu Santo.

37a Mar. 10:15;
Luc. 18:17;
Mosiah 3:19;
3 Ne. 9:22.
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39 Sa pagkatinuod, sa pagkati-
nuod, Ako moingon nganha ka-
ninyo, nga kini mao ang akong
doktrina, ug kinsa kadto nga
amagtukod diha niini, nagtu-
kod diha sa akong lig-on nga
sukaranan, ug ang bganghaan
sa impyerno dili makabuntog
batok kanila.
40 Ug kinsa kadto nga magpa-

hayag niini sa kapin o kulang,
ug magpahiluna niini alang sa
akong doktrina, ang mao gikan
sa dautan, ug wala matukod sa
akong lig-on nga sukaranan;
apan siya nagtukod diha sa usa
ka abalason nga tukuranan, ug
ang ganghaan sa impyerno bu-
kas sa pagdawat sa ingon kani-
la sa diha nga ang lunop moa-
but ug ang hangin mohampak
diha kanila.
41 Busa, lakaw ngadto niini

nga mga katawhan, ug ipaha-
yag ang mga pulong diin Ako
namulong, ngadto sa mga lu-
mulupyo sa yuta.

KAPITULO 12

Si Jesus mitawag ug mihatag og
gahum sa Napulog Duha—Siya
mihatag sa mga Nephite sa usa ka
pakigpulong nga sama sa Wali sa
Bukid — Siya namulong sa mga
Kabulahanan — Ang iyang mga
panudlo milabaw ug nag-una sa
balaod ni Moises—Ang mga tawo
gisugo nga maghingpit gani sama

nga siya ug ang iyang Amahan
hingpit—Itandi sa Mateo 5. Mga
a.d. 34.

Ug nahinabo nga sa diha nga
nakapamulong na si Jesus niini
nga mga pulong ngadto kang
Nephi, ug ngadto niadto kinsa
gitawag, (karon ang gidagha-
non kanila kinsa gitawag, ug na-
kadawat sa gahum ug pagtugot
sa pagbunyag, anapulog duha)
ug tan-awa, siya mituy-od sa
iyang kamot ngadto sa pundok
sa mga katawhan, ug misinggit
ngadto kanila, nag-ingon: bBula-
han kamo kon kamo mopata-
linghug sa mga pulong niining
napulog duha kinsa Ako cmipi-
li gikan diha taliwala kaninyo
sa pagpangalagad nganha ka-
ninyo, ug aron mahimo nga in-
yong mga sulugoon; ug ngadto
kanila Ako mihatag sa gahum
nga sila makabunyag kaninyo
sa tubig; ug human nga kamo
mabunyagan sa tubig, tan-awa,
Ako mobunyag kaninyo uban
sa kalayo ug uban sa Espiritu
Santo; busa bulahan kamo kon
kamo motuo kanako ug mag-
pabunyag, human kamo maka-
kita kanako ug masayud nga
Ako mao.

2 Ug usab, labaw pa nga bula-
han sila nga amotuo sa inyong
mga pulong tungod nga kamo
mopamatuod nga kamo naka-
kita kanako, ug nga kamo nasa-
yud nga Ako mao. Oo, bulahan

39a Mat. 7:24–29;
Hel. 5:12.
gk Lig-on nga
Sukaranan.

b 3 Ne. 18:12–13.
40a 3 Ne. 14:24–27.

12 1a 3 Ne. 13:25.
b gk Gipanalanginan,

Pagpanalangin,
Panalangin.

c gk Balaan nga
Tawag, Tawag,

Tinawag sa Dios.
2a D&P 46:13–14.

gk Nagtuo,
Tinuohan.
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sila kinsa motuo sa inyong mga
pulong, ug bmanaog sa kinahi-
ladman sa pagkamapainubsa-
non ug unya magpabunyag, kay
sila pagaduawon cuban sa kala-
yo ug uban sa Espiritu Santo,
ug makadawat sa kapasayloan
sa ilang mga sala.
3 Oo, bulahan ang mga akabus

sa espiritu kinsa bmoduol ka-
nako, kay ila ang gingharian sa
langit.
4 Ug usab, bulahan silang ta-

nan nga nagbangutan, kay sila
pagahupayon.
5 Ug bulahan ang mga amaag-

hup, kay sila makapanag-iya sa
byuta.

6 Ug bulahan silang tanan nga
agigutom ug bgiuhaw sa cpagka-
matarung, kay sila pagatagba-
won sa Espiritu Santo.
7 Ug bulahan ang mga amalol-

oy-on, kay sila makabaton og
kalooy.
8 Ug bulahan ang tanan nga

may amaputli nga kasingkasing,
kay sila bmakakita sa Dios.

9 Ug bulahan ang tanan nga
atigpasiugda sa kalinaw, kay si-
la pagatawgon nga bmga anak
sa Dios.
10 Ug bulahan silang tanan

kinsa agigukod alang sa kaayo-
han sa akong ngalan, kay ila
ang gingharian sa langit.

11 Ug bulahan kamo kon ang
mga tawo mopasipala ug mo-
gukod kaninyo, ug mosulti sa
tanan nga matang sa pagkada-
utan batok kaninyo sa bakak,
tungod kanako;

12 Kay kamo makaangkon sa
dako nga hingpit nga kalipay
ug maglipay sa hilabihan, kay
dako ang inyong aganti sa la-
ngit; kay sa ingon migukod sila
sa mga propeta nga nahauna
kaninyo.

13 Sa pagkatinuod, sa pagka-
tinuod, Ako moingon nganha
kaninyo, Ako mohatag nganha
kaninyo nga kamo mahimo nga
aasin sa yuta; apan kon ang asin
mawad-an sa iyang lami asa ki-
ni i-asin sa yuta? Ang mao nga
asin wala nay kapuslanan, ug
ilabay sa gawas ug pagatunob-
tunoban sa tiil sa mga tawo.

14 Sa pagkatinuod, sa pagka-
tinuod, Ako moingon nganha
kaninyo, Ako mohatag nganha
kaninyo aron mahimo nga ka-
hayag niini nga mga katawhan.
Usa ka dakbayan nga gitung-
tong sa usa ka bungtod dili ma-
tago.

15 Tan-awa, magdagkot ba ang
mga tawo og usa ka akandila
ug ibutang kini sa ilawom sa
tadyaw? Dili, apan sa kandile-
ro, ug kini mohatag og kaha-

2b Ether 4:13–15.
c 3 Ne. 11:35; 19:13.

3a D&P 56:17–18.
gk Mapainubsanon,
Pagkamapainubsanon.

b Mat. 11:28–30.
5a Roma 12:16;

Mosiah 3:19.
gk Maaghup,
Pagkamaaghup.

b gk Yuta.
6a 2 Ne. 9:51; Enos 1:4.

b Jer. 29:13.
c Prov. 21:21.

7a gk Kalooy,
Maloloy-on.

8a gk Kaputli, Putli.
b D&P 93:1.

9a gk Tigbuhat og
Kalinaw.

b gk Anak nga mga
lalaki ug anak nga
mga babaye sa Dios.

10a D&P 122:5–9.
gk Gukod,
Pagpanggukod.

12a Ether 12:4.
13a D&P 101:39–40.

gk Asin.
15a Luc. 8:16.
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yag ngadto sa tanan nga anaa
sulod sa balay;
16 Busa himoa nga ang inyong

akahayag mohayag sa atuba-
ngan niini nga mga katawhan,
aron sila makakita sa inyong
maayo nga mga buhat ug hi-
mayaon ang inyong Amahan
kinsa anaa sa langit.
17 Ayaw hunahunaa nga Ako

mianhi aron sa pagguba sa ba-
laod o sa mga propeta. Mianhi
Ako dili sa pagguba apan sa
pagtuman;
18 Kay sa pagkatinuod Ako

moingon nganha kaninyo, bisan
unsa ni usa ka tulbok dili mola-
bay gikan sa abalaod, apan ka-
nako kining tanan matuman.
19 Ug tan-awa, Ako mihatag

kaninyo sa balaod ug sa mga
sugo sa akong Amahan, aron
kamo motuo kanako, ug aron
kamo maghinulsol sa inyong
mga sala, ug moduol ngari ka-
nako uban sa amasulub-on nga
kasingkasing ug mahinulsulon
nga espiritu. Tan-awa, anaa na
kaninyo ang mga sugo ug ang
bbalaod natuman.

20 Busa duol ngari kanako
aron kamo maluwas; sa pagkati-
nuod Ako moingon nganha ka-
ninyo, nga gawas kon kamo mo-
hupot sa akong mga sugo, diin
Ako misugo kaninyo niini nga
panahon, dili gayud kamo ma-
kasulod sa gingharian sa langit.
21 Kamo nakabati sa giingon

kanila sa karaan nga panahon,
ug kini usab nahisulat diha ka-

ninyo, nga kamo dili amagpa-
tay, ug si kinsa kadto nga mag-
patay mahimutang sa kaku-
yaw sa paghukom sa Dios;

22 Apan Ako moingon ngan-
ha kaninyo, nga si kinsa kadto
nga may kasuko sa iyang igso-
on anaa sa kakuyaw sa iyang
paghukom. Ug si kinsa ang
moingon ngadto sa iyang igso-
on, Buang, anaa usab sa kaku-
yaw sa atubangan sa konseho;
ug si kinsa kadto nga moingon,
Ikaw buang, anaa sa kakuyaw
sa kalayo sa impyerno.

23 Busa, kon moduol kamo
ngari kanako, o magtinguha sa
pagduol ngari kanako, ug mahi-
numdom sa inyong igsoon nga
may kasuko batok kaninyo—

24 Lakaw ngadto sa inyong
igsoon, ug amakig-uli una sa
inyong igsoon, ug unya duol
ngari kanako uban sa bug-os
nga kasingkasing, ug Ako mo-
dawat kaninyo.

25 Pakig-uyon dayon kamo sa
inyong kaaway samtang kamo
nag-uban pa, tingali pa unya
og sa bisan unsa nga higayon
siya modakop kaninyo, ug mo-
balhug kaninyo sa bilanggoan.

26 Sa pagkatinuod, sa pagka-
tinuod, Ako moingon nganha
kaninyo, nga kamo sa bisan un-
sa nga paagi dili makagawas
hangtud nga kamo makabayad
sa katapusan nga senine. Ug
samtang ikaw anaa sa bilang-
goan makabayad ka ba bisan
usa lamang ka asenine? Sa pag-

16a 3 Ne. 18:24.
18a gk Balaod ni Moises.
19a 3 Ne. 9:20.

gk Masulub-on nga

Kasingkasing.
b 3 Ne. 9:17.

21a Ex. 20:13;
Mosiah 13:21;

D&P 42:18.
24a gk Pasaylo.
26a Alma 11:3.
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katinuod, sa pagkatinuod, Ako
moingon nganha kaninyo, Dili.
27 Tan-awa, nahisulat pinaagi

kanila sa karaan nga panahon,
nga dili ka amanapaw;

28 Apan Ako moingon ngan-
ha kaninyo, nga si kinsa kadto
nga motan-aw sa usa ka babaye,
nga may akahigal kaniya, naka-
himo na og panapaw sa iyang
kasingkasing.
29 Tan-awa, Ako mohatag

nganha kaninyo og usa ka sugo,
nga kamo dili motugot nga kini
nga mga butang mosulod sa in-
yong akasingkasing;

30 Kay maayo pa nga kamo
mohikaw sa inyong mga kau-
galingon niini nga mga butang,
diin kamo mopas-an sa inyong
akrus, kay sa kamo itambug
ngadto sa impyerno.
31 Kini nahisulat, nga si kinsa

kadto nga mobulag sa iyang
asawa, ihatag kaniya ang kasu-
latan sa apanagbulag.
32 Sa pagkatinuod, sa pagka-

tinuod, Ako moingon nganha
kaninyo, nga si kinsa kadto nga
amobulag sa iyang asawa, tu-
ngod sa hinungdan sa bpakig-
hilawas nga walay pagtugot,
makapahimo kaniya sa cpagpa-
napaw; ug kon kinsa ang ma-
kigminyo kaniya nga gibulagan
nakasala sa pagpanapaw.
33 Ug pag-usab kini nahisulat,

ikaw dili manumpa sa imong
kaugalingon, apan motuman

ngadto sa Ginoo sa imong mga
apanumpa;
34 Apan sa pagkatinuod, sa

pagkatinuod, Ako moingon
nganha kaninyo, ayaw apagpa-
numpa; bisan sa langit, kay
kini trono sa Dios;

35 Bisan sa yuta, kay kini
iyang tumbanan;

36 Ni kamo manumpa pinaagi
sa ulo, kay kamo dili makahi-
mo og usa ka buhok nga itum o
puti;

37 Apan himoa ang inyong
panagsinultihanay nga Oo, oo;
Dili, dili; kay bisan unsa ang
molabaw pa niini dautan.

38 Ug tan-awa, kini nahisulat,
amata sa mata, ug ngipon sa
ngipon;

39 Apan Ako moingon ngan-
ha kaninyo, nga kamo dili amo-
batok sa dautan, apan kon si
kinsa ang mosagpa sa inyong
tuo nga aping, bibali ngadto ka-
niya ang pikas usab;

40 Ug kon may tawo nga moki-
ha kaninyo sa hukmanan aron
pagkuha sa inyong saput, ihatag
usab kaniya ang inyong kupo;

41 Ug bisan kinsa ang mopu-
gos kaninyo paglakaw og usa
ka milya, ubani siya sa duha ka
milya.

42 aIhatag ngadto kaniya nga
nangayo kaninyo, ug gikan ka-
niya nga manghulam nganha
kaninyo ayaw pagbalibad.

43 Ug tan-awa kini nahisulat

27a 2 Ne. 9:36;
D&P 59:6.

28a D&P 42:23.
gk Kahigal.

29a Buh. 8:22.
30a Mat. 10:38; 16:24;

Luc. 9:23.

31a gk Panagbulag.
32a Mar. 10:11–12.

b gk Gidili nga
Panghilawas.

c gk Panapaw.
33a gk Panumpa.
34a gk Pasipala.

38a Lev. 24:20.
39a 3 Ne. 6:13;

4 Ne. 1:34;
D&P 98:23–32.

b gk Pailub.
42a Jacob 2:17–19;

Mosiah 4:22–26.
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usab, nga kamo mohigugma sa
inyong silingan ug modumot
sa inyong kaaway;
44 Apan tan-awa Ako moii-

ngon nganha kaninyo, higug-
maa ang inyong mga akaaway,
pagpanalangin kanila nga nag-
tunglo kaninyo, pagbuhat og
maayo ngadto kanila nga nag-
dumot kaninyo, ug bpag-ampo
alang kanila kinsa nag-amung-
among kaninyo ug nanggukod
kaninyo;
45 Nga kamo mahimo nga

mga anak sa inyong Amahan
kinsa anaa sa langit; tungod kay
siya mihimo sa adlaw nga mo-
silang sa mga dautan ug sa mga
matarung.
46 Busa kadto nga mga butang

nga lakip sa karaan nga pana-
hon, diin ubos sa balaod, ngari
kanako ang tanan natuman.
47 Mga akaraan nga butang

milabay na, ug ang tanan nga
mga butang nahimo nga bag-o.
48 Busa Ako manghinaut nga

kamo mahimo nga ahingpit sa-
ma nga Ako ingon, o ang inyong
Amahan kinsa anaa sa langit
hingpit.

KAPITULO 13

Si Jesus mitudlo sa mga Nephite
sa Pag-ampo sa Ginoo—Sila gisu-
go sa pagtigum sa mga bahandi sa
langit—Ang Napulog Duha diha
sa ilang pagpangalagad gisugo sa
dili pagkabalaka sa mga butang

nga temporal—Itandi sa Mateo 6.
Mga a.d. 34.

Sa pagkatinuod, sa pagkatinu-
od, Ako moingon nga Ako
manghinaut nga kamo kina-
hanglan amolimos ngadto sa
mga kabus; apan timan-i nga ka-
mo dili molimos sa atubangan
sa mga tawo nga aron makit-an
kanila; tingali unya kamo wa-
lay ganti gikan sa inyong Ama-
han kinsa anaa sa langit.

2 Busa, kon kamo molimos
ayaw pagpatingog og trumpe-
ta sa inyong atubangan, ingon
sa gibuhat sa mga maut diha sa
tigumanan ug sa mga kadala-
nan, aron sila adaygon sa mga
tawo. Sa pagkatinuod Ako mo-
ingon nganha kaninyo, sila adu-
nay ilang ganti.

3 Apan kon kamo molimos
ayaw ipahibalo sa inyong wala
nga kamot unsa ang gihimo sa
inyong tuo nga kamot;

4 Aron ang inyong mga pagli-
mos matago; ug ang imong
Amahan kinsa nakakita sa ta-
go, sa iyang kaugalingon mo-
ganti kaninyo sa dayag.

5 Ug kon kamo amag-ampo dili
kamo magbuhat ingon sa mga
maut, kay sila mahigugma sa
pag-ampo, magbarug diha sa
mga tigumanan ug diha sa mga
eskena sa mga kadalanan, nga
sila makita sa mga tawo. Sa pag-
katinuod Ako moingon nganha
kaninyo, sila adunay ilang ganti.

6 Apan kamo, kon kamo mag-

44a Prov. 24:17;
Alma 48:23.

b Buh. 7:59–60.
47a 3 Ne. 15:2, 7;

D&P 22:1.
48a Mat. 5:48;

3 Ne. 27:27.
gk Hingpit.

13 1a gk Limos, Paghatag
og Limos.

2a D&P 121:34–35.
5a gk Pag-ampo.
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ampo, sulod sa inyong lawak,
ug kon kamo nakatak-up na
sa inyong pultahan, pag-ampo
ngadto sa inyong Amahan kinsa
anaa sa tago; ug ang inyong
Amahan, kinsa nagtan-aw sa
tago, moganti kaninyo sa dayag.
7 Apan kon kamo mag-ampo,

ayaw paggamit sa kawang nga
pagbalik-balik, sama sa paga-
no, kay sila naghunahuna nga
sila dunggon tungod sa ilang
daghan nga pulong.
8 Busa ayaw kamo pagsunod

kanila, kay ang inyong Amahan
anasayud unsa nga mga butang
kamo nanginahanglan sa wala
pa kamo mangayo kaniya.
9 Ug niini nga apaagi kamo

bmag-ampo: cAmahan namo nga
anaa sa langit, daygon ang
imong ngalan.
10 Ang imong pagbuot matu-

man dinhi sa yuta maingon sa
langit.
11 Ug pasayloa kami sa among

mga utang, sama sa among
pagpasaylo sa mga nakautang
kanamo.
12 Ug ailikay mo kami sa pag-

tintal ug luwasa kami sa mga
dautan.
13 Kay imo ang gingharian,

ug ang gahum, ug ang himaya
sa kahangturan. Amen.
14 Apan, kon kamo amopa-

saylo sa mga tawo sa ilang mga
kalapasan ang imong langit-
nong Amahan mopasaylo usab
kanimo;

15 Apan kon kamo dili mopa-
saylo sa mga tawo sa ilang mga
kalapasan ni ang inyong Ama-
han mopasaylo sa inyong mga
kalapasan.

16 Dugang pa, kon kamo amag-
puasa, ayaw pag-iningon sa
mga maut, nga masulub-on ang
panagway, tungod kay sila mi-
tuyo og pagsubo sa ilang mga
nawong aron makita ngadto sa
mga tawo nga sila nagpuasa.
Sa pagkatinuod Ako moingon
nganha kaninyo, sila adunay
ilang ganti.

17 Apan kamo, kon kamo
magpuasa, pagdihog og lana sa
inyong ulo, ug panghilam-os sa
inyong nawong;

18 Nga kamo dili mahibaloan
ngadto sa mga tawo nga nag-
puasa, apan ngadto sa inyong
Amahan, nga anaa sa atago; ug
ang inyong Amahan, kinsa
nagtan-aw diha sa tago, mo-
ganti kaninyo sa dayag.

19 Ayaw pagtigum alang sa
inyong mga kaugalingon og
mga bahandi dinhi sa yuta, di-
in ang anunogba ug ang taya
modunot, ug ang mga kawatan
molungkab ug mokawat;

20 Apan pagtigum alang sa
inyong mga kaugalingon og
mga abahandi didto sa langit,
diin ni anunogba ni taya mo-
dunot diin walay mga kawa-
tan nga molungkab ug moka-
wat.

21 Kay hain gani ang inyong

8a D&P 84:83.
9a Mat. 6:9–13.

b gk Pag-ampo.
c gk Dios, Diosnong

Kapangulohan—

Dios nga Amahan.
12a hjs, Mat. 6:14.
14a Mosiah 26:30–31;

D&P 64:9.
gk Pasaylo.

16a Isa. 58:5–7.
gk Pagpuasa, Puasa.

18a D&P 38:7.
20a Hel. 5:8; 8:25.
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bahandi, tua usab ang inyong
kasingkasing.
22 Ang akahayag sa lawas

mao ang mata; kon, busa, ang
inyong mata bug-os, ang tibu-
ok ninyong lawas mapuno sa
kahayag.
23 Apan kon ang inyong mga

mata dautan, ang inyong tibu-
ok lawas mapuno sa kangitngit.
Kon, busa, ang kahayag nga
anaa kaninyo mahimo nga ka-
ngitngit, unsa ka dako niana
nga kangitngit!
24 Walay tawo nga amakaala-

gad sa duha ka mga agalon;
tungod kay sa bisan unsa nga
paagi kasilagan niya ang usa
ug higugmaon niya ang lain, o
kaha siya moalagad sa usa ug
motamay sa lain. Dili kamo
makaalagad sa Dios ug sa kati-
gayunan.
25 Ug nahinabo nga sa diha

nga nakapamulong na si Jesus
niini nga mga pulong siya mi-
tan-aw sa napulog duha kinsa
siya mipili, ug miingon ngadto
kanila: Hinumdumi ang mga
pulong diin Ako namulong.
Kay tan-awa, kamo mao sila
kinsa Ako mipili sa apagpanga-
lagad niini nga mga katawhan.
Busa Ako moingon nganha ka-
ninyo, ayaw bpagkabalaka sa
inyong kinabuhi, unsa ang in-
yong kan-on, o unsa ang inyong
imnon; ni alang sa inyong la-
was, unsa ang inyong isul-ob.
Dili ba ang kinabuhi labaw pa
kay sa pagkaon, ug ang lawas
labaw pa kay sa panaput?

26 Tan-awa ang mga langgam
sa kahanginan, sila wala mag-
pugas, ni mag-ani ni magtigum
sa kamalig; gani ang inyong la-
ngitnong Amahan nagpakaon
kanila. Dili ba kamo labaw pa
kay kanila?

27 Hain kaninyo pinaagi sa
paghunahuna ang makadugang
og sukod ngadto sa inyong
pamarug?

28 Ug ngano nga kamo maghu-
nahuna alang sa panaput? Hu-
nahunaa ang mga liryo sa uma-
han giunsa nila pagtubo; sila
wala maghago, ni sila maglalik;

29 Ug hinoon Ako moiingon
nganha kaninyo, nga bisan pa
si Solomon, sa tanan niya nga
kahalangdon, wala sul-ubi sama
sa usa kanila.

30 Busa, kon ang Dios nag-
sangkap sa sagbut sa umahan,
diin karon anaa pa, ug pagka-
ugma isugnod ngadto sa hud-
no, bisan gani siya magsaput
kaninyo, kon kamo dili lamang
kulang sa hugot nga pagtuo.

31 Busa ayaw pagkabalaka,
mag-ingon, Unsa ang atong
kan-on? o, Unsa ang atong im-
non? o, Asa kita og isul-ob?

32 Kay ang inyong langitnong
Amahan nasayud nga kamo
nanginahanglan sa tanan niini
nga mga butang.

33 Apan pangita una kamo sa
agingharian sa Dios ug sa iyang
pagkamatarung, ug kining ta-
nan nga mga butang idugang
nganha kaninyo.

34 Busa ayaw kabalaka alang

22a D&P 88:67.
24a 1 Sam. 7:3.

25a gk Ministro.
b Alma 31:37–38;

D&P 84:79–85.
33a Luc. 12:31.
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sa ugma, kay ang ugma mao
ang mabalaka sa mga butang
sa iyang kaugalingon. Igo na
ang adlaw ngadto sa dautan
nga anaa diha niana.

KAPITULO 14

Si Jesus nagsugo: Ayaw paghu-
kom; pangayo sa Dios; pagbantay
sa mini nga mga propeta—Siya
misaad sa kaluwasan ngadto niad-
to kinsa mobuhat sa kabubut-on sa
Amahan — Itandi sa Mateo 7.
Mga a.d. 34.

Ug karon nahinabo nga sa diha
nga si Jesus nakapamulong nii-
ni nga mga pulong siya miatu-
bang pag-usab sa pundok sa
mga katawhan, ug mibuka sa
iyang ba-ba ngadto kanila pag-
usab, nag-ingon: Sa pagkatinu-
od, sa pagkatinuod, Ako moi-
ngon nganha kaninyo, Ayaw
apaghukom, nga kamo dili pa-
gahukman.
2 aKay sa bisan unsa nga pag-

hukom nga kamo mihukom,
kamo pagahukman; ug sa bisan
unsa nga sukod kamo magsu-
kod, kini mao ang isukod ka-
ninyo pagbalik.
3 Apan ngano nga motan-aw

kamo sa puling nga anaa sa
mata sa inyong igsoon, apan
wala maghunahuna nga adu-
nay babag nga kahoy sa inyong
kaugalingon nga mata?
4 O sa unsa nga paagi kamo

moingon ngadto sa inyong ig-
soon: Kuhaon ko ang puling sa

imong mata—ug tan-awa, ang
babag nga kahoy anaa sa imong
kaugalingon nga mata?

5 Kamo mga maut, unaha pag-
kuha ang ababag nga kahoy sa
inyong kaugalingon nga mata;
ug unya kamo makakita pag-
ayo sa pagkuha sa puling gikan
sa mata sa inyong igsoon.

6 Ayaw ihatag ang mga bu-
tang nga abalaan ngadto sa mga
iro, ni ilabay ang inyong mga
perlas ngadto sa mga baboy,
basin ug sila motunob-tunob
kanila sa ilang mga tiil, ug unya
moatubang ug mokunis-kunis
kaninyo.

7 aPangayo, ug kini ihatag
nganha kaninyo; pangita, ug ka-
mo makakaplag; tuktok, ug kini
pagaablihan nganha kaninyo.

8 Kay ang matag usa nga ma-
ngayo, makadawat; ug siya nga
mangita, makakaplag; ug ngad-
to kaniya nga motuktok, paga-
ablihan.

9 O unsa nga matang sa pag-
katawo kamo, kinsa, kon ang
iyang anak mangayo og pan,
mohatag kaniya og usa ka bato?

10 O kon siya mangayo og
isda, siya mohatag ba kaniya
og bitin?

11 Kon kamo, ingon nga dau-
tan, mahibalo nga mohatag sa
mga maayo nga gasa ngadto sa
inyong mga anak, unsa pa kaha
ang inyong Amahan kinsa anaa
sa langit nga mohatag sa mga
maayo nga butang ngadto ka-
nila nga mangayo kaniya?

12 Busa, ang tanan nga mga

14 1a hjs, Mat. 7:1–2;
Juan 7:24.

2a Morm. 8:19.

5a Juan 8:3–11.
6a gk Balaan.
7a 3 Ne. 27:29.

gk Pag-ampo.
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butang nga buot ninyo nga bu-
haton sa mga tawo nganha ka-
ninyo, abuhata kini ngadto kani-
la, kay mao kini ang balaod ug
ang mga propeta.
13 Sulod kamo sa ahigpit nga

ganghaan; kay blapad ang gang-
haan, ug dako ang agianan, diin
nagpaingon ngadto sa kalagla-
gan, ug dihay daghan kinsa
mosulod niini;
14 Tungod kay higpit ang

aganghaan, ug bpig-ot ang agia-
nan, nga paingon sa kinabuhi,
ug cdiyutay lamang ang maka-
kaplag niini.

15 Pagbantay sa amini nga mga
propeta, kinsa moduol kaninyo
nga magsul-ob sa saput sa kar-
nero, apan diay sa sulod nila
sila mga lobo nga manunukob.
16 Kamo makaila kanila pina-

agi sa ilang mga bunga. Ang
mga tawo mamu-po ba sa mga
ubas nga tunukon, o igos sa
kudyapa?
17 Bisan pa ang matag maayo

nga kahoy mohatag og maayo
nga bunga; apan ang dautan nga
kahoy mohatag og dautan nga
bunga.
18 Ang usa ka maayo nga

kahoy dili mohatag og dautan
nga bunga, ni ang usa ka dau-
tan nga kahoy mohatag og ma-
ayo nga bunga.
19 Ang matag kahoy nga dili

amohatag og maayo nga bunga

putlon, ug isugnod ngadto sa
kalayo.

20 Busa, kamo masayud kani-
la pinaagi sa ilang mga abunga.
21 Dili tanan nga moingon ka-

nako, Ginoo, Ginoo, makasulod
sa gingharian sa langit; apan
siya nga nagbuhat sa kabubut-
on sa akong Amahan kinsa anaa
sa langit.

22 Daghan ang amoingon ka-
nako niana nga adlaw: Ginoo,
Ginoo, kami wala ba managna
pinaagi sa imong ngalan, ug
pinaagi sa imong ngalan maka-
hingilin sa mga yawa, ug pina-
agi sa imong ngalan makahimo
og daghan nga katingalahan
nga mga buhat?

23 Ug unya Ako mopadayag
ngadto kanila: Ako wala gayud
amakaila kaninyo; bpalayo gikan
kanako, kamo nga nagbuhat og
dautan.

24 Busa, kinsa kadto nga na-
kadungog niining akong mga
pulong ug nagbuhat kanila, Ako
motandi kaniya sa usa ka maa-
lamon nga tawo, kinsa nagtu-
kod sa iyang balay diha ibabaw
sa usa ka abato—

25 Ug mibundak ang aulan, ug
miabut ang mga lunop, ug mi-
huros ang mga hangin, ug mi-
hampak niana nga balay; apan
kini wala bmatumba, tungod
kay kini gitukod diha ibabaw
sa usa ka bato.

12a gk Kapuangod.
13a Luc. 13:24;

3 Ne. 27:33.
b D&P 132:25.

14a 2 Ne. 9:41; 31:9,
17–18;
D&P 22:1–4.

b 1 Ne. 8:20.

c 1 Ne. 14:12.
15a Jer. 23:21–32;

2 Ne. 28:9, 12, 15.
19a Mat. 3:10;

Alma 5:36–41;
D&P 97:7.

20a Luc. 6:43–45;
Moro. 7:5.

22a Alma 5:17.
23a Mosiah 5:13;

26:24–27.
b Luc. 13:27.

24a gk Lig-on nga
Sukaranan.

25a Alma 26:6; Hel. 5:12.
b Prov. 12:7.
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26 Ug ang tanan nga nakadu-
ngog sa akong gipamulong ug
dili mobuhat niini ikatandi si-
ya ngadto sa usa ka tawo nga
buang, nga nagtukod sa iyang
balay diha ibabaw sa abalas—
27 Ug mibundak ang ulan, ug

miabut ang mga lunop, ug mi-
huros ang mga hangin, ug mi-
hampak niana nga balay; ug ki-
ni natumba, ug hilabihan ang
pagkahugno niini.

KAPITULO 15

Si Jesus mipahibalo nga ang balaod
ni Moises natuman diha kaniya—
Ang mga Nephite mao ang lain
nga karnero nga iyang gipamu-
long didto sa Jerusalem—Tungod
sa kadautan, ang mga katawhan
sa Ginoo sa Jerusalem wala masa-
yud sa nagkatibulaag nga karnero
sa Israel. Mga a.d. 34.

Ug karon nahinabo nga sa diha
nga si Jesus nakahuman niini
nga pamahayag mitan-aw sa
iyang mata libut sa pundok
sa mga katawhan, ug miingon
ngadto kanila: Tan-awa, kamo
nakadungog og mga butang
nga Ako mitudlo sa wala pa
Ako mokayab ngadto sa akong
Amahan; busa, kinsa kadto nga
mahinumdom niini nga mga
pamahayag ug amobuhat kani-
la, Ako bmobanhaw kaniya sa
katapusan nga adlaw.
2 Ug nahinabo nga sa diha nga

nakasulti na si Jesus niini nga

mga pulong siya nakasabut nga
dihay uban kanila nga natinga-
la, ug naglibug unsa ang iyang
buot ipasabut mahitungod sa
abalaod ni Moises; kay sila wa-
la makasabut sa nahisulat nga
pamahayag nga ang daan nga
mga butang milabay na, ug ang
tanan nga mga butang nahimo
nga bag-o.

3 Ug miingon siya ngadto kani-
la: Ayaw kamo og katingala nga
Ako miingon nganha kaninyo
nga milabay na ang daan nga
mga butang, ug ang tanan nga
mga butang nahimo nga bag-o.

4 Tan-awa, Ako moingon ngan-
ha kaninyo nga ang abalaod na-
tuman na nga gihatag ngadto
kang Moises.

5 Tan-awa, aAko mao ang nag-
hatag sa balaod, ug Ako mao
siya kinsa mihimo og pakigsa-
ad uban sa akong mga kataw-
han sa Israel; busa, ang balaod
natuman na kanako, tungod
kay Ako mianhi aron bpagtu-
man sa balaod; busa kini adu-
nay katapusan.

6 Tan-awa, Ako awala molag-
lag sa mga propeta, kay alang sa
tanan nga wala pa matuman pi-
naagi kanako, sa pagkatinuod
Ako moingon nganha kaninyo,
ang tanan pagatumanon.

7 Ug tungod kay Ako nag-
ingon nganha kaninyo nga ang
daan nga mga butang milabay
na, Ako wala moguba niana
nga gipamulong mahitungod sa
mga butang nga moabut.

26a 3 Ne. 11:40.
15 1a San. 1:22.

b 1 Ne. 13:37;
D&P 5:35.

2a gk Balaod ni Moises.
4a Mosiah 13:27–31;

3 Ne. 9:17–20.
5a 1 Cor. 10:1–4;

3 Ne. 11:14.
gk Jehova.

b Alma 34:13.
6a 3 Ne. 23:1–5.
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8 Kay tan-awa, ang apakigsa-
ad diin Ako mihimo uban sa
akong mga katawhan wala pa
matuman ang tanan; apan ang
balaod nga gihatag ngadto kang
Moises may katapusan pinaagi
kanako.
9 Tan-awa, Ako mao ang aba-

laod, ug ang bkahayag. Tan-aw
ngari kanako, ug lahutay hang-
tud sa katapusan, ug ikaw cma-
buhi; kay ngadto kaniya nga
dmolahutay hangtud sa katapu-
san Ako mohatag og kinabuhi
nga dayon.
10 Tan-awa, Ako mihatag

nganha kaninyo sa mga asugo;
busa paghupot sa akong mga
sugo. Ug kini mao ang balaod
ug ang mga propeta, kay sila
sa pagkatinuod bnagpamatuod
kanako.
11 Ug nahinabo nga pagkahu-

man ni Jesus sa pagpamulong
niini nga mga pulong, siya mii-
ngon ngadto sa napulog duha
kinsa siya mipili:
12 Kamo ang akong mga tinun-

an; ug kamo usa ka kahayag
ngadto niini nga mga katawhan,
kinsa mga salin sa balay ni aJose.

13 Ug tan-awa, kini mao ang
ayuta nga inyong kabilin; ug ang
Amahan mihatag niini nganha
kaninyo.
14 Ug wala pa mahitabo nga

ang Amahan mihatag kanako
og sugo nga Ako kinahanglan

amosulti niini ngadto sa inyong
kaigsoonan sa Jerusalem.

15 Ni sa bisan unsa nga higa-
yon nga ang Amahan mihatag
kanako og sugo nga Ako kina-
hanglan mosulti ngadto kanila
mahitungod sa auban nga mga
tribo sa balay ni Israel, kinsa
gipahilayo sa Amahan gikan sa
yuta.

16 Kini mao lamang ang gisu-
go sa Amahan kanako, nga
Ako kinahanglan mosulti ngad-
to kanila:

17 Nga Ako adunay lain nga
karnero nga wala niini nga
pundok; ug ngadto kanila usab
Ako modala, ug sila maminaw
sa akong tingog; ug adunay
usa ka pundok, ug usa nga
amagbalantay.
18 Ug karon, tungod sa pag-

katikig og liog ug sa pagkawa-
lay pagtuo sila wala amakasa-
but sa akong pulong; busa Ako
gisugo sa Amahan sa dili pag-
sulti mahitungod niini nga bu-
tang ngadto kanila.

19 Apan, sa pagkatinuod, Ako
moingon nganha kaninyo nga
ang Amahan nagsugo kana-
ko, ug Ako mosulti niini ngan-
ha kaninyo, nga gibulag ka-
mo gikan kanila tungod sa
ilang kadautan; busa tungod
sa ilang kadautan sila wala ma-
kaila kaninyo.

20 Ug sa pagkatinuod, Ako

8a 3 Ne. 5:24–26.
9a 2 Ne. 26:1.

b gk Kahayag,
Kahayag ni Kristo.

c Juan 11:25;
D&P 84:44.

d gk Lahutay.

10a 3 Ne. 12:20.
b Mosiah 13:33.

12a gk Jose, Anak nga
lalaki ni Jacob.

13a 1 Ne. 18:22–23.
14a 3 Ne. 5:20.
15a 3 Ne. 16:1–4.

gk Israel—Ang
napulo nga nawala
nga mga tribo sa
Israel.

17a gk Maayong
Magbalantay.

18a D&P 10:59.
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moingon nganha kaninyo pag-
usab, nga ang uban nga mga
tribo gibulag sa Amahan gikan
kanila; ug kini tungod sa ilang
kadautan sila wala makaila
kanila.
21 Ug sa pagkatinuod Ako

moingon nganha kaninyo, nga
kamo mao sila kinsa Ako mii-
ngon: Ako adunay alain nga
karnero nga wala niini nga pun-
dok; kanila usab Ako kinahang-
lan modala, ug sila maminaw sa
akong tingog; ug adunay usa
ka pundok, ug usa ka magba-
lantay.
22 Ug sila wala makasabut ka-

nako, kay sila nagdahum nga
kini mao ang mga aHentil; kay
sila wala makasabut nga ang
mga Hentil bmakabig pinaagi sa
ilang pagsangyaw.
23 Ug sila wala makasabut

kanako nga Ako miingon nga
sila makadungog sa akong ti-
ngog; ug sila wala makasabut
kanako nga ang mga aHentil
dili sa tanan nga panahon ma-
kadungog sa akong tingog —
nga Ako dili magpakita sa
akong kaugalingon ngadto ka-
nila gawas kini pinaagi sa bEs-
piritu Santo.
24 Apan tan-awa, kamo naka-

dungog sa aakong tingog, ug na-
kakita kanako; ug kamo akong
karnero, ug kamo naihap uban
niadto nga bgihatag sa Amahan
kanako.

KAPITULO 16

Si Jesus moduaw sa uban nga na-
wala nga mga karnero sa Israel—
Sa ulahing mga adlaw ang ebang-
helyo moadto ngadto sa mga Hentil
ug unya ngadto sa balay ni Israel—
Ang mga katawhan sa Ginoo ma-
kakita sa panahon nga siya modala
pagbalik sa Zion. Mga a.d. 34.

Ug sa pagkatinuod, sa pagkati-
nuod, Ako moingon nganha ka-
ninyo nga Ako adunay alain nga
karnero, nga wala dinhi niini
nga yuta, ni sa yuta sa Jerusa-
lem, ni sa bisan diin nga bahin
libut sa yuta diin Ako moadto
sa pagpangalagad.

2 Kay sila mao kinsa Ako na-
mulong nga kini mao sila nga
wala pa makadungog sa akong
tingog; ni Ako sa bisan unsa
nga higayon nagpakita sa akong
kaugalingon ngadto kanila.

3 Apan Ako nakadawat og su-
go gikan sa Amahan nga kina-
hanglan moadto ngadto akanila,
ug nga sila maminaw sa akong
tingog, ug pagaiphon taliwala
sa akong mga karnero, aron
adunay usa ka pundok ug usa
ka magbalantay; busa Ako mag-
pakita sa akong kaugalingon
ngadto kanila.

4 Ug Ako mosugo kaninyo nga
kamo mosulat niini nga mga
apulong human Ako mobiya,
nga kon kini mao nga ang
akong mga katawhan sa Jeru-

21a Juan 10:14–16.
22a gk Hentil, Mga.

b Buh. 10:34–48.
23a Mat. 15:24.

b 1 Ne. 10:11.
gk Espiritu Santo.

24a Alma 5:38;
3 Ne. 16:1–5.

b Juan 6:37;
D&P 27:14.

16 1a 3 Ne. 15:15.
gk Israel—Ang

napulo nga nawala
nga mga tribo sa
Israel.

3a 3 Ne. 17:4.
4a gk Kasulatan, Mga.
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salem, sila kinsa nakakita ka-
nako ug nakauban kanako sa
akong pangalagad, dili manga-
yo ngadto sa Amahan pinaagi
sa akong ngalan, nga aron sila
makadawat sa kasayuran kanin-
yo pinaagi sa Espiritu Santo,
ug usab sa uban nga mga tribo
nga wala pa nila mailhi, nga kini
nga mga pamahayag nga in-
yong isulat pagatagoan ug ipa-
kita ngadto sa mga bHentil, nga
pinaagi sa kahingpitan sa mga
Hentil, ang salin sa ilang binhi,
kinsa pagatibulaagon diha sa
ibabaw sa yuta tungod sa ilang
pagkawalay pagtuo, pagadad-
on, o mahimo nga pagadad-on
ngadto sa usa ka ckasayuran
kanako, nga ilang Manunubos.
5 Ug unya Ako amopundok ka-

nila gikan sa upat ka mga suok
sa yuta; ug unya Ako motuman
sa bpakigsaad nga gihimo sa
Amahan ngadto sa tanan nga
mga katawhan sa cbalay ni Israel.
6 Ug bulahan ang mga aHentil,

tungod sa ilang pagtuo ngari ka-
nako, ug sa bEspiritu Santo, diin
misaksi ngadto kanila mahitu-
ngod kanako ug sa Amahan.
7 Tan-awa, tungod sa ilang

pagtuo kanako, miingon ang
Amahan, ug tungod sa ilang
walay pagtuo kaninyo, O balay
ni Israel, diha sa aulahing mga
adlaw ang kamatuoran moabut
ngadto sa mga Hentil, nga ang

kahingpitan niini nga mga bu-
tang masayran ngadto kanila.

8 Apan alaot, miingon ang
Amahan, ngadto sa mga Hentil
nga walay pagtuo—kay bisan
pa sa ilang pag-abut sa ibabaw
niini nga yuta, ug amipatibula-
ag sa akong mga katawhan kin-
sa sakop sa balay ni Israel; ug
ang akong mga katawhan kinsa
anaa sa balay ni Israel bgihingin-
lan gikan kanila, ug mitunob-
tunob kanila;

9 Ug tungod sa mga kalooy sa
Amahan ngadto sa mga Hentil,
ug usab sa mga paghukom sa
Amahan diha sa akong mga ka-
tawhan kinsa sakop sa balay ni
Israel, sa pagkatinuod, sa pag-
katinuod, Ako moingon ngan-
ha kaninyo, nga human niining
tanan, ug Ako mosugo nga ang
akong mga katawhan kinsa
sakop sa balay ni Israel nga
pagabunalan, ug pagasakiton,
ug apagapatyon, ug pagahingin-
lan gikan sa taliwala kanila, ug
pagadumtan kanila, ug mahi-
mo nga usa ka yubit ug usa ka
pagya sa taliwala kanila—

10 Ug sa ingon misugo ang
Amahan nga Ako kinahanglan
moingon nganha kaninyo: Nia-
na nga adlaw sa diha nga ang
mga Hentil makasala batok sa
akong ebanghelyo, ug mosalik-
way sa kahingpitan sa akong
ebanghelyo, ug sila abayawon

4b 1 Ne. 10:14;
3 Ne. 21:6.

c Ezeq. 20:42–44;
3 Ne. 20:13.

5a gk Israel—Ang
pagpundok sa Israel.

b 3 Ne. 5:24–26.

c 1 Ne. 22:9;
3 Ne. 21:26–29.

6a 1 Ne. 13:30–42;
2 Ne. 30:3.

b 2 Ne. 32:5;
3 Ne. 11:32, 35–36.
gk Espiritu Santo.

7a gk Pagpahiuli sa
Ebanghelyo.

8a 1 Ne. 13:14;
Morm. 5:9, 15.

b 3 Ne. 20:27–29.
9a Amos 9:1–4.

10a Morm. 8:35–41.
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sa garbo sa ilang mga kasing-
kasing ibabaw sa tanan nga ka-
nasuran ug ibabaw sa tanan
nga mga katawhan sa tibuok
yuta, ug pagapun-on sa tanan
nga matang sa pamakak, ug
mga panglingla, ug sa mga ka-
daot, ug sa tanan nga matang
sa pagkamaut, ug mga pagbu-
no, ug sa bpanapi sa mga kapa-
rian, ug sa malaw-ay nga mga
buhat, ug tinago nga mga pag-
kasalawayon; ug kon sila mo-
buhat sa tanan niadto nga mga
butang, ug mosalikway sa ka-
hingpitan sa akong ebanghelyo,
tan-awa, miingon ang Amahan,
Ako mokuha sa kahingpitan sa
akong ebanghelyo gikan sa ta-
liwala kanila.
11 Ug unya Ako amahinum-

dom sa pakigsaad diin Ako mi-
himo ngadto sa akong mga ka-
tawhan, O balay ni Israel, ug
Ako modala sa akong ebang-
helyo ngadto kanila.
12 Ug Ako mopakita nganha

kaninyo, O balay ni Israel, nga
ang mga Hentil walay gahum
diha kaninyo; apan Ako mohi-
numdom sa akong pakigsaad
nganha kaninyo, O balay ni
Israel, ug kamo moabut sa aka-
sayuran sa kahingpitan sa
akong ebanghelyo.
13 Apan kon ang mga Hentil

maghinulsol ug mobalik ngari
kanako, miingon ang Amahan,
tan-awa sila apagaiphon nga

sakop sa akong mga katawhan,
O balay ni Israel.

14 Ug Ako dili motugot nga
ang akong mga katawhan, kin-
sa anaa sa balay ni Israel, nga
moadto ngadto kanila, ug mo-
tunob-tunob kanila, miingon
ang Amahan.

15 Apan kon sila dili mobalik
ngari kanako ug maminaw sa
akong tingog, Ako motugot ka-
nila, oo, Ako motugot sa akong
mga katawhan, O balay ni Isra-
el, nga moipon taliwala kanila,
ug amotunob-tunob kanila, ug
sila mahisama sa asin nga na-
wad-an sa lami, diin sukad ka-
ron walay kapuslanan apan
angay isalikway, ug pagatunob-
tunoban sa tiil sa akong mga
katawhan, O balay ni Israel.

16 Sa pagkatinuod, sa pagka-
tinuod, Ako moingon nganha
kaninyo, sa ingon ang Amahan
misugo kanako—nga Ako ki-
nahanglan mohatag ngadto ni-
ini nga katawhan niining yuta
nga ilang kabilin.

17 Ug unya ang mga apulong
sa propeta nga si Isaias matu-
man, nga nag-ingon:

18 Ang ainyong bmagbalantay
mopataas sa tingog; uban sa ti-
ngog magdungan sila sa pag-
awit, kay sila magkakita sa pa-
nahon nga ang Ginoo modala
pagbalik sa Zion.

19 Paglipay, pagdungan sa
pag-awit, kamo nga biniyaan

10b 2 Ne. 26:29.
11a 3 Ne. 21:1–11;

Morm. 5:20.
12a Hel. 15:12–13.
13a Gal. 3:7, 29;

1 Ne. 15:13–17;

2 Ne. 10:18; 3 Ne. 30:2;
Abr. 2:9–11.

15a Miq. 5:8–15;
3 Ne. 20:16–19;
21:12–21;
D&P 87:5.

17a 3 Ne. 20:11–12.
18a Isa. 52:8–10.

b Ezeq. 33:1–7.
gk Bantay,
Magbalantay nga
mga Tawo.
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nga mga dapit sa Jerusalem; tu-
ngod kay ang Ginoo mihupay
sa iyang mga katawhan, siya
mitubos sa Jerusalem.
20 Ang Ginoo mipakita sa

iyang balaan nga bukton ngad-
to sa mga mata sa tanan nga
mga nasud; ug ang tanan nga
mga lumulupyo sa yuta maka-
kita sa kaluwasan sa Dios.

KAPITULO 17

Si Jesus mitudlo sa mga katawhan
sa pagpalandong sa iyang mga pu-
long ug pag-ampo aron sa pagsa-
but—Siya miayo sa ilang masaki-
ton—Siya nag-ampo alang sa mga
katawhan, ginamit ang pinulo-
ngan nga dili ikasulat — Mga
anghel nangalagad ug ang kalayo
miliyok sa ilang gagmay nga kaba-
taan. Mga a.d. 34.

Tan-awa, karon nahinabo nga
sa pagkahuman ni Jesus sa
pagpamulong niini nga mga
pulong siya milibut pagtan-aw
pag-usab sa pundok sa mga ka-
tawhan, ug siya miingon ngad-
to kanila: Tan-awa, ang akong
apanahon miabut na.
2 Ako nakasabut nga kamo

mahuyang, nga kamo dili ama-
kasabut sa akong tanan nga mga
pulong nga gisugo kanako sa
Amahan nga isulti nganha ka-
ninyo niini nga higayon.
3 Busa, pamauli kamo sa in-

yong mga panimalay, ug apalan-
donga kini nga mga butang nga
Ako miingon, ug pangayoa sa
Amahan, pinaagi sa akong nga-
lan, aron kamo makasabut, ug
bi-andam ang inyong mga hu-
nahuna alang sa cugma, ug Ako
moanha kaninyo pag-usab.

4 Apan karon amobalik Ako
ngadto sa Amahan, ug usab
aron bmagpakita sa akong kau-
galingon ngadto sa cnawala nga
mga tribo sa Israel, kay sila wa-
la mawala ngadto sa Amahan,
kay siya nasayud diin siya mo-
dala kanila.

5 Ug nahinabo nga human si
Jesus nakapamulong, siya mili-
but sa iyang mga mata pag-
usab ngadto sa pundok sa mga
katawhan, ug nakakita nga sila
naghilak, ug nagtan-aw kaniya
ingon og nagpasabut nga sila
mohangyo kaniya sa pagpabi-
lin og diyutay pa nga panahon
uban kanila.

6 Ug siya miingon ngadto kani-
la: Tan-awa, ang akong kasing-
kasing napuno sa akapuangod
diha kaninyo.

7 Aduna ba kamo dihay mga
masakiton? Dad-a sila ngari.
Aduna ba kamo dihay mga ba-
kol, o mga buta, o mga pungkol,
o mga angol, o mga sanglahon,
o mga dili makalihok, o kadto
nga mga bungol, o kadto nga
gitakbuyan sa tanan nga mga
matang sa sakit? Dad-a sila

17 1a ie aron sa pagbalik
ngadto sa Amahan.
Tan-awa sa
bersikulo 4.

2a Juan 16:12;
D&P 78:17–18.

3a gk Pagpalandong.
b D&P 132:3.
c 3 Ne. 19:2.

4a 3 Ne. 18:39.
b 3 Ne. 16:1–3.
c gk Israel—Ang

napulo nga nawala
nga mga tribo sa
Israel.

6a gk Kapuangod.
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ngari ug Ako moayo kanila, kay
Ako adunay kalooy diha ka-
ninyo; ang akong kasingkasing
napuno sa kalooy.
8 Kay Ako nakasabut nga ka-

mo nagtinguha nga Ako mopa-
kita nganha kaninyo unsa nga
Ako nakabuhat ngadto sa in-
yong mga kaigsoonan sa Jeru-
salem, kay Ako nakakita nga
ang inyong ahugot nga pagtuo
bigo nga Ako moayo kaninyo.

9 Ug nahinabo nga sa diha nga
siya nahuman sa pagpamulong,
ang tanan nga pundok sa mga
katawhan, nagkahiusa, ug mi-
duol uban sa ilang mga masa-
kiton ug may mga balatian, ug
ilang mga bakol, ug uban sa
ilang mga buta, ug uban sa ilang
mga amang, ug sa tanan kanila
nga gitakbuyan sa tanan nga
matang sa sakit; ug siya amiayo
kanila matag usa kanila nga gi-
dala ngadto kaniya.
10 Ug silang tanan, kadto kinsa

nangaayo ug kadto kinsa mga
maayo, miluhod sa iyang tiilan,
ug misimba kaniya; ug kutob
sa miduol kaniya ang kadagha-
nan amihalok sa iyang mga tiil,
hangtud nga ang iyang mga tiil
naligo sa ilang mga luha.
11 Ug nahinabo nga siya misu-

go nga ang ilang agagmay nga
mga bata kinahanglan dad-on
ngadto kaniya.
12 Busa sila midala sa ilang

gagmay nga mga bata ug gipa-
lingkod sila sa yuta nga nag-

alirong kaniya, ug si Jesus mi-
tindog sa ilang taliwala; ug
ang pundok sa mga katawhan
mihatag og agianan hangtud
nga nadala na ang tanan ngad-
to kaniya.

13 Ug nahinabo nga sa diha
nga nadala na silang tanan, ug
si Jesus nagbarug sa taliwala,
siya misugo sa pundok sa mga
katawhan nga sila amoluhod sa
yuta.

14 Ug nahinabo nga sa diha
nga nakaluhod na sila sa yuta,
si Jesus miagulo, ug miingon:
Amahan, Ako anahasol tungod
sa kadautan sa mga katawhan
sa balay ni Israel.

15 Ug human siya nakapamu-
long, siya usab miluhod sa yu-
ta; ug tan-awa siya nag-ampo
ngadto sa Amahan, ug ang mga
butang diin siya nag-ampo dili
ikasulat, ug ang pundok sa mga
katawhan nga nakadungog ka-
niya mipamatuod.

16 Ug sa ingon niini nga ma-
tang sila nagpamatuod: Ang
amata wala pa makatan-aw, ni
ang dunggan makadungog, ka-
niadto, sa mahinungdanon ug
kahibulongan nga mga butang
diin kami nakakita ug naka-
dungog ni Jesus nga nakigsulti
ngadto sa Amahan;

17 Ug walay adila nga makali-
tok, ni may ikasulat si bisan
kinsa nga tawo, ni mga kasing-
kasing sa mga tawo makasabut
niini nga mahinungdanon ug

8a Luc. 18:42.
b 2 Ne. 27:23;

Ether 12:12.
9a Mosiah 3:5;

3 Ne. 26:15.

10a Luc. 7:38.
11a Mat. 19:13–14;

3 Ne. 26:14, 16.
13a Luc. 22:41;

Buh. 20:36.

14a Moises 7:41.
16a Isa. 64:4;

1 Cor. 2:9;
D&P 76:10, 114–119.

17a 2 Cor. 12:4.
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kahibulongan nga mga butang
nga among nakita ug nadu-
ngog nga gipamulong ni Jesus;
ug walay usa nga nakasabut sa
kalipay nga mipuno sa among
mga kalag sa panahon nga kami
nakadungog kaniya nga nag-
ampo alang kanamo ngadto sa
Amahan.
18 Ug nahinabo nga sa naka-

human na si Jesus sa pag-ampo
ngadto sa Amahan, siya mitin-
dog; ug hilabihan ang gibati sa
pundok sa mga katawhan nga
sila gisanapan sa akalipay.

19 Ug nahinabo nga si Jesus
namulong ngadto kanila, ug sila
gipatindog.
20 Ug sila nanindog gikan sa

yuta, ug siya miingon ngadto
kanila: Bulahan kamo tungod sa
inyong hugot nga pagtuo. Ug
karon tan-awa, ang akong hing-
pit nga kalipay nabug-os.
21 Ug sa diha nga siya nakali-

tok na niini nga mga pulong,
siya amihilak, ug ang pundok
sa mga katawhan nakasaksi ni-
ini, ug siya mikuha sa ilang
gagmay nga mga bata, sa tinag-
sa, ug bmipanalangin kanila, ug
nag-ampo ngadto sa Amahan
alang kanila.
22 Ug sa diha nga siya nakahi-

mo na niini siya mihilak pag-
usab;
23 Ug siya namulong ngadto

sa pundok sa mga katawhan, ug
miingon ngadto kanila: Tan-
awa ang inyong gagmay nga
mga bata.
24 Ug samtang sila mipunting

sa ilang mga mata paingon sa
langit, ug sila nakakita sa la-
ngit nga naabli, ug sila nakaki-
ta sa mga anghel nanaog gikan
sa langit nga ingon og diha sa
taliwala sa kalayo; ug sila na-
naog ug agialirongan kadtong
gagmay nga mga bata, ug sila
gialirongan sa kalayo; ug ang
mga anghel nangalagad ngad-
to kanila.

25 Ug ang pundok sa mga ka-
tawhan nakakita ug nakadu-
ngog ug nagpamatuod; ug sila
nasayud nga ang ilang talaan
tinuod kay silang tanan naka-
kita ug nakadungog, matag ta-
wo alang sa iyang kaugalingon;
ug ang ilang gidaghanon mga
duha ka libo ug lima ka gatus
ka mga kalag; ug sila naglakip
sa mga lalaki, mga babaye ug
mga bata.

KAPITULO 18

Si Jesus mipasiugda sa sakramen-
to diha sa mga Nephite—Sila gi-
sugo sa pag-ampo kanunay diha sa
iyang ngalan—Kadto kinsa mo-
kaon sa iyang unod ug moinom sa
iyang dugo nga dili takus pagasi-
lutan—Ang mga tinun-an giha-
tagan og gahum sa pagtugyan sa
Espiritu Santo. Mga a.d. 34.

Ug nahinabo nga si Jesus misu-
go sa iyang mga tinun-an nga
magdala sila og mga apan ug
bino ngadto kaniya.

2 Ug samtang sila nagkuha sa
pan ug bino, siya misugo sa

18a gk Hingpit nga
Kalipay.

21a Juan 11:35.
b Mar. 10:14–16.

24a Hel. 5:23–24, 43–45.
18 1a Mat. 26:26–28.
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pundok sa mga katawhan nga
sila kinahanglan molingkod sa
ilang mga kaugalingon diha sa
yuta.
3 Ug sa pag-abut sa mga tinun-

an dala ang apan ug bino, siya
mikuha sa pan ug mipikaspi-
kas ug mipanalangin niini; ug
siya mihatag ngadto sa iyang
mga tinun-an ug misugo nga
sila mokaon.
4 Ug sa diha nga sila nakakaon

ug nabusog, siya misugo nga
sila mohatag ngadto sa pundok
sa mga katawhan.
5 Ug sa diha nga ang pundok

sa mga katawhan nakakaon ug
nabusog, siya miingon ngadto
sa mga tinun-an: Tan-awa adu-
nay usa nga i-orden taliwala
kaninyo, ug ngadto kaniya Ako
mohatag og gahum nga siya
amopikas-pikas sa pan ug mo-
panalangin niini ug mohatag
niini ngadto sa mga katawhan
sa akong simbahan, ngadto sa
tanan niadto kinsa motuo ug
mopabunyag diha sa akong
ngalan.
6 Ug kini kamo sa kanunay

maninguha sa pagtuman, gani
ingon nga Ako mibuhat, sa
pagpikas-pikas sa pan ug pag-
panalangin niini ug paghatag
niini ngadto kaninyo.
7 Ug kini kamo mobuhat agi og

ahandumanan sa akong lawas,
nga Ako mipakita kaninyo. Ug
kini mao ang usa ka pagpama-
tuod ngadto sa Amahan nga
kamo sa kanunay mahinum-
dom kanako. Ug kon kamo sa
kanunay mahinumdom kanako,

kamo makaangkon sa akong
Espiritu uban kaninyo.

8 Ug nahinabo nga sa iyang
pag-ingon niini nga mga pu-
long, siya misugo sa iyang mga
tinun-an nga sila mokuha sa bi-
no sa kopa ug moinom niini, ug
nga sila mohatag usab sa pun-
dok sa mga katawhan aron sila
makainom niini.

9 Ug nahinabo nga kini sila mi-
buhat, ug sila miinom niini ug
nabusog; ug sila mihatag ngadto
sa pundok sa mga katawhan, ug
sila miinom, ug sila nabusog.

10 Ug sa diha nga ang mga ti-
nun-an nakabuhat niini, si Jesus
miingon ngadto kanila: Bulahan
kamo niining butang nga kamo
mihimo, kay kini mao ang pag-
tuman sa akong mga sugo, ug
kini mosaksi ngadto sa akong
Amahan nga kamo andam sa
paghimo niana diin Ako misu-
go kaninyo.

11 Ug kini kamo mobuhat ka-
nunay ngadto kanila kinsa nag-
hinulsol ug nagpabunyag sa
akong ngalan; ug kamo mobu-
hat niini agi og handumanan sa
akong dugo, diin Ako mipaa-
gas alang kaninyo, nga kamo
unta makasaksi ngadto sa Ama-
han nga kamo sa kanunay ma-
hinumdom kanako. Ug kon ka-
mo sa kanunay mahinumdom
kanako kamo makaangkon sa
akong Espiritu uban kaninyo.

12 Ug Ako mohatag nganha
kaninyo og usa ka sugo nga ka-
mo magbuhat niini nga mga
butang. Ug kon kamo sa kanu-
nay magbuhat niini nga mga

3a gk Sakramento. 5a Moro. 4. 7a Moro. 4:3.
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butang bulahan kamo, kay ka-
mo natukod diha sa ibabaw sa
akong alig-on nga sukaranan.

13 Apan kon kinsa diha kanin-
yo magbuhat kapin ug kulang
niini wala matukod sa akong
lig-on nga sukaranan, apan na-
tukod sa usa ka balason nga tu-
kuranan; ug sa pagbundak sa
ulan, ug sa pag-abut sa mga
lunop, ug sa paghuros sa mga
hangin, ug mohampak diha ka-
nila, sila amatumba, ug ang mga
bganghaan sa impyerno andam
sa pagbukas aron sa pagdawat
kanila.
14 Busa bulahan kamo kon

kamo mohupot sa akong mga
sugo, nga gisugo kanako sa
akong Amahan nga Ako moha-
tag nganha kaninyo.
15 Sa pagkatinuod, sa pagka-

tinuod, Ako moingon nganha
kaninyo, kamo kinahanglan
magbantay ug amag-ampo sa
kanunay, tingali unya og kamo
matintal sa yawa, ug kamo ma-
bihag ug mahimo nga ulipon
kaniya.
16 Ug ingon nga ako nag-ampo

uban kaninyo mao usab kamo
mag-ampo diha sa akong sim-
bahan, taliwala sa akong mga
katawhan nga naghinulsol ug
nagpabunyag diha sa akong
ngalan. Tan-awa Ako mao ang
akahayag; Ako nagpakita og
usa ka bpanig-ingnan alang ka-
ninyo.

17 Ug nahinabo nga sa diha
nga nakapamulong na si Jesus
niini nga mga pulong ngadto
sa iyang mga tinun-an, siya
miatubang pag-usab ngadto sa
pundok sa mga katawhan ug
miingon ngadto kanila:

18 Tan-awa, sa pagkatinuod,
sa pagkatinuod, Ako moingon
nganha kaninyo, kamo kina-
hanglan gayud nga magbantay
ug mag-ampo kanunay tingali
pa unya og masulod kamo sa
pagtintal; kay si aSatanas nagti-
nguha sa pag-angkon kaninyo,
aron siya moayag kaninyo sama
sa trigo.

19 Busa kamo kinahanglan ga-
yud nga mag-ampo sa kanunay
ngadto sa Amahan sa akong
ngalan;

20 Ug abisan unsa nga kamo
mangayo sa Amahan diha sa
akong ngalan, nga matarung,
magtuo nga kamo makadawat,
tan-awa kini ihatag nganha ka-
ninyo.

21 aPag-ampo uban sa inyong
mga banay ngadto sa Amahan,
sa kanunay diha sa akong nga-
lan, aron ang inyong mga asawa
ug ang inyong mga anak mapa-
nalanginan.

22 Ug tan-awa, kamo magti-
gum sa kanunay; ug dili kamo
modili ni bisan kinsa nga tawo
sa pagtambong uban kaninyo
kon kamo magkatigum, apan
tugoti sila nga sila makaduol

12a gk Lig-on nga
Sukaranan.

13a gk Hingpit nga
Pagbiya.

b 3 Ne. 11:39.
15a Alma 34:17–27.

gk Pag-ampo.
16a gk Kahayag,

Kahayag ni Kristo.
b gk Jesukristo—Panig-

ingnan ni Jesukristo.
18a Luc. 22:31;

2 Ne. 2:17–18;
D&P 10:22–27.

20a Mat. 21:22; Hel. 10:5;
Moro. 7:26;
D&P 88:63–65.

21a Alma 34:21.
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nganha kaninyo ug ayaw pag-
dili kanila;
23 Apan kamo amag-ampo

alang kanila, ug dili mosalikway
kanila; ug kon kini mao nga sila
moduol nganha kaninyo sa ka-
nunay kamo mag-ampo alang
kanila ngadto sa Amahan, diha
sa akong ngalan.
24 Busa, ipakita ninyo ang in-

yong akahayag aron kini moi-
wag sa kalibutan. Tan-awa Ako
mao ang bkahayag diin kamo
mopakita—nga diin kamo na-
kakita kanako nga mihimo. Tan-
awa kamo nakakita nga Ako
nag-ampo ngadto sa Amahan,
ug kamong tanan nakasaksi.
25 Ug kamo nakakita nga Ako

misugo nga awalay mopalayo
kaninyo, apan hinoon Ako mi-
sugo nga kamo moduol ngari
kanako, nga kamo unta bmoba-
ti ug makakita; gani mao kini
nga kamo mobuhat ngadto sa
kalibutan; ug si kinsa kadto nga
molapas niini nga sugo nagtu-
got sa iyang kaugalingon nga
bihagon ngadto sa pagtintal.
26 Ug karon nahinabo, nga sa

paghuman ni Jesus sa pagpa-
mulong niini nga mga pulong,
siya mitan-aw pag-usab sa iyang
mga tinun-an kinsa siya mipili,
ug miingon ngadto kanila:
27 Tan-awa sa pagkatinuod,

sa pagkatinuod, Ako moingon
nganha kaninyo, Ako mohatag
nganha kaninyo og lain nga su-

go, ug unya Ako mopauli ngad-
to sa akong aAmahan aron Ako
motuman sa buban nga mga su-
go nga siya mihatag kanako.

28 Ug karon tan-awa, kini mao
ang sugo diin Ako mihatag
nganha kaninyo, nga kamo dili
motugot kang bisan kinsa sa
apag-ambit sa akong lawas ug
dugo nga bdili takus, kon kamo
mangalagad niini;

29 Kay kinsa kadto nga moka-
on ug moinom sa akong lawas
ug adugo nga bdili takus siya
makakaon ug makainom sa
tunglo sa iyang kalag; busa kon
kamo nasayud nga ang usa ka
tawo dili takus sa pagkaon ug
pag-inom sa akong lawas ug
dugo kamo magdili kaniya.

30 Bisan pa niana, kamo dili
amosalikway kaniya gikan ka-
ninyo, apan kamo mangalagad
ngadto kaniya ug mag-ampo
alang kaniya ngadto sa Ama-
han, sa akong ngalan; ug kon
kini mao nga siya maghinulsol
ug magpabunyag diha sa akong
ngalan, niana kamo modawat
kaniya, ug moalagad ngadto
kaniya sa akong lawas ug dugo.

31 Apan kon siya dili maghi-
nulsol dili siya pagaiphon tali-
wala sa akong mga katawhan,
nga aron siya dili makaangin
sa akong mga katawhan, kay
tan-awa Ako nasayud sa aakong
karnero, ug sila inihap.

32 Bisan pa niana, kamo dili

23a 3 Ne. 18:30.
24a Mat. 5:16.

b Mosiah 16:9.
25a Alma 5:33.

b 3 Ne. 11:14–17.
27a gk Dios, Diosnong

Kapangulohan—
Dios nga Amahan.

b 3 Ne. 16:1–3.
28a 1 Cor. 11:27–30.

b Morm. 9:29.
29a gk Dugo;

Sakramento.
b D&P 46:4.

30a D&P 46:3.
31a Juan 10:14;

Alma 5:38;
3 Ne. 15:24.



3 Nephi 18:33–19:1 670

mosalikway kaniya gikan sa in-
yong mga sinagoga, o sa inyong
mga dapit alampoan, kay ngad-
to kanila kamo magpadayon sa
pag-alagad; kay kamo wala ma-
sayud kanus-a sila mobalik ug
mohinulsol, ug moduol ngari
kanako uban sa hingpit nga
katuyoan sa kasingkasing, ug
Ako amoayo kanila; ug kamo
mao ang hinungdan sa pagdala
og kaluwasan ngadto kanila.
33 Busa, pagbaton niini nga

mga pulong diin Ako misugo
kaninyo aron kamo dili mahu-
log ubos sa apanghimaraut; kay
alaot ngadto kaniya kinsa gi-
panghimaraut sa Amahan.
34 Ug Ako mohatag niini nga

mga sugo tungod sa inyong
mga panagbingkil nga diha ta-
liwala kaninyo. Ug bulahan ka-
mo kon kamo awalay pagbingkil
taliwala diha kaninyo.
35 Ug karon Ako mopauli

na ngadto sa Amahan, kay kini
gikinahanglan kaayo nga Ako
mopauli ngadto sa Amahan
aalang sa inyong mga kaayohan.
36 Ug nahinabo nga sa diha

nga natapos na si Jesus sa pag-
pamulong, siya mihikap pinaa-
gi sa iyang a kamot sa mga
btinun-an kinsa siya mipili, usag
usa, hangtud siya mihikap kani-
lang tanan, ug namulong ngad-
to kanila samtang siya mihikap
kanila.
37 Ug ang pundok sa mga ka-

tawhan wala makadungog sa

mga pulong nga siya namulong,
busa sila wala mopamatuod;
apan ang mga tinun-an nagpa-
matuod nga siya mihatag kani-
la og agahum sa pagtugyan sa
bEspiritu Santo. Ug ako mopa-
kita nganha kaninyo sukad ka-
ron nga kini nga talaan tinuod.

38 Ug kini nahinabo nga sa di-
ha nga nahikap na ni Jesus si-
lang tanan, dihay miabut nga
apanganod ug milandong sa
pundok sa mga katawhan nga
sila dili na makakita ni Jesus.

39 Ug samtang sila nalando-
ngan siya mibiya kanila, ug mi-
kayab ngadto sa langit. Ug ang
mga tinun-an nakakita ug nag-
pamatuod nga siya mikayab
pag-usab ngadto sa langit.

KAPITULO 19

Ang napulog duha ka mga tinun-
an mangalagad ngadto sa mga ka-
tawhan ug mag-ampo alang sa Es-
piritu Santo—Ang mga tinun-an
gibunyagan ug midawat sa Espiri-
tu Santo ug sa pagpangalagad sa
mga anghel—Si Jesus nag-ampo
ginamit ang mga pulong nga dili
ikasulat—Siya mipamatuod sa hi-
labihan nga kahugot sa pagtuo niini
nga mga Nephite. Mga a.d. 34.

Ug karon nahinabo nga sa diha
nga si Jesus mikayab ngadto sa
langit, ang pundok sa mga ka-
tawhan nagbulag, ug matag ta-
wo midala sa iyang asawa ug

32a 3 Ne. 9:13–14;
D&P 112:13.

33a gk Gisilutan,
Pagkasinilutan.

34a 3 Ne. 11:28–30.

35a 1 Juan 2:1; 2 Ne. 2:9;
Moro. 7:27–28;
D&P 29:5.

36a gk Kamot,
Pagpandong sa mga.

b 1 Ne. 12:7; 3 Ne. 19:4.
37a gk Gahum.

b gk Gasa sa Espiritu
Santo.

38a Ex. 19:9, 16.
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sa iyang mga anak ug mipauli
ngadto sa iyang kaugalingon
nga panimalay.
2 Ug kini gibalita diha sa ta-

nan nga dapit taliwala sa mga
katawhan diha-diha, sa wala
pa mongitngit, nga ang pun-
dok sa mga katawhan nakaki-
ta kang Jesus, ug nga siya na-
ngalagad ngadto kanila, ug
nga siya usab mopakita sa
iyang kaugalingon pagkaugma
ngadto sa pundok sa mga ka-
tawhan.
3 Oo, ug gani sa tibuok gabii

kini gibalita diha sa tanan nga
dapit mahitungod kang Jesus;
ug hangtud nga sila mipadala
ngadto sa mga katawhan diin
dihay daghan, oo, hilabihan ka
daghan, ang naghago sa hila-
bihan nianang tibuok gabii,
nga aron unta sila sa pagka-
buntag anaa sa dapit diin si
Jesus mopakita sa iyang kauga-
lingon ngadto sa pundok sa
mga katawhan.
4 Ug nahinabo nga sa pagka-

ugma, sa diha nga ang pundok
sa mga katawhan nagkapun-
dok, tan-awa, si Nephi ug ang
iyang igsoon nga iyang gibuhi
gikan sa patay, kansang ngalan
mao si Timoteo, ug usab ang
iyang anak, kansang ngalan mao
si Jonas, ug usab si Mathoni, ug
si Mathonihah, iyang igsoon,
ug si Kumen, ug si Kumenonhi,
ug si Jeremias, ug si Shemnon,
ug si Jonas, ug si Sedechias, ug
si Isaias—karon mao kini ang
mga ngalan sa mga tinun-an
nga gipili ni Jesus—ug nahina-
bo nga sila miduol ug mibarug

sa taliwala sa pundok sa mga
katawhan.

5 Ug tan-awa, ang pundok
sa mga katawhan hilabihan ka
daghan nga misugo nga sila
pagabulagon ngadto sa napu-
log duha ka mga pundok.

6 Ug ang napulog duha mi-
tudlo sa pundok sa mga kataw-
han; ug tan-awa, sila misugo sa
pundok sa mga katawhan nga
moluhod sa yuta, kinahanglan
mag-ampo ngadto sa Amahan
diha sa ngalan ni Jesus.

7 Ug ang mga tinun-an nag-
ampo ngadto sa Amahan usab
diha sa ngalan ni Jesus. Ug na-
hinabo nga sila mibarug ug
nangalagad ngadto sa mga ka-
tawhan.

8 Ug sa diha nga sila nakapa-
ngalagad niadtong mao gihapon
nga mga pulong nga gipamu-
long ni Jesus—walay pagkausab
sa mga pulong nga gipamulong
ni Jesus—tan-awa, sila miluhod
pag-usab ug nag-ampo sa Ama-
han diha sa ngalan ni Jesus.

9 Ug sila nag-ampo alang niana
diin sila labing nagtinguha; ug
sila nagtinguha nga ang aEspi-
ritu Santo kinahanglan ihatag
ngadto kanila.

10 Ug sa diha nga sila sa ingon
nakaampo sila nanaog ngadto
sa tampi sa tubig ug ang pun-
dok sa mga katawhan misunod
kanila.

11 Ug nahinabo nga si Nephi
miubug angadto sa tubig ug
gibunyagan.

12 Ug siya mitunga gikan sa
tubig ug unya misugod siya sa
pagpamunyag. Ug siya mibun-

19 9a 3 Ne. 9:20. 11a 3 Ne. 11:23.
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yag sa tanan nga mga pinili ni
Jesus.
13 Ug nahinabo nga sa diha

nga silang tanan anabunyagan
ug nakatunga gikan sa tubig,
ang Espiritu Santo mikunsad
diha kanila, ug silang tanan na-
puno sa bEspiritu Santo uban sa
kalayo.
14 Ug tan-awa, sila agiliyokan

ingon nga kini usa ka kalayo;
ug kini nanaog gikan sa langit,
ug ang pundok sa mga kataw-
han nakasaksi niini, ug nagpa-
matuod; ug ang mga anghel
nanaog gikan sa langit ug na-
ngalagad ngadto kanila.
15 Ug nahinabo nga samtang

ang mga anghel nangalagad
ngadto sa mga tinun-an, tan-
awa, si Jesus miabut ug miba-
rug sa ilang taliwala ug nanga-
lagad ngadto kanila.
16 Ug nahinabo nga siya na-

mulong ngadto sa pundok sa
mga katawhan, ug misugo ka-
nila nga sila mangluhod pag-
usab diha sa yuta, ug usab nga
ang mga tinun-an kinahanglan
moluhod sa yuta.
17 Ug nahinabo nga sa diha

nga nakaluhod na silang tanan
sa yuta, siya misugo sa iyang
mga tinun-an nga sila kina-
hanglan mag-ampo.
18 Ug tan-awa, sila misugod

sa pag-ampo; ug sila nag-ampo
ngadto kang Jesus, nagtawag
kaniya nga ilang Ginoo ug ilang
Dios.
19 Ug nahinabo nga si Jesus

mibiya gikan sa ilang taliwala,
ug mipahilayo og diyutay gikan
kanila ug miyukbo sa iyang ka-
ugalingon ngadto sa yuta, ug
siya miingon:

20 Amahan, Ako nagpasala-
mat kanimo nga ikaw mitugyan
sa Espiritu Santo ngadto kanila
kinsa Ako mipili; ug kini tu-
ngod sa ilang pagtuo kanako
nga Ako mipili kanila gikan
dinhi niini nga kalibutan.

21 Amahan, Ako mag-ampo
kanimo nga ikaw motugyan sa
Espiritu Santo ngadto kanilang
tanan nga motuo diha sa ilang
mga pulong.

22 Amahan, ikaw mihatag ka-
nila sa Espiritu Santo tungod
kay sila mituo kanako; ug ikaw
nakakita nga sila mituo kanako
tungod kay ikaw nakadungog
kanila, ug sila nag-ampo ngari
kanako; ug sila nag-ampo ngari
kanako tungod kay Ako nag-
uban kanila.

23 Ug karon Amahan, Ako
mag-ampo nganha kanimo
alang kanila, ug usab alang ni-
adto kinsa motuo sa ilang mga
pulong, nga sila unta motuo
kanako, nga Ako unta anaa ka-
nila aingon nga ikaw, Amahan,
ania kanako, nga unta kita
bmagkahiusa.

24 Ug nahinabo nga sa diha
nga si Jesus sa ingon nag-ampo
ngadto sa Amahan, siya midu-
ol ngadto sa iyang mga tinun-
an, ug tan-awa, sila mipadayon,
sa walay paghunong, sa pag-

13a gk Bunyag,
Gibunyagan.

b 3 Ne. 12:2;
Morm. 7:10.

gk Gasa sa Espiritu
Santo.

14a Hel. 5:23–24, 43–45;
3 Ne. 17:24.

23a 3 Ne. 9:15.
b Juan 17:21–23.

gk Panaghiusa.
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ampo ngadto kaniya; ug sila
wala amobalik-balik sa daghan
nga mga pulong, kay kini giha-
tag ngadto kanila unsa ang ki-
nahanglan nga ilang bi-ampo, ug
sila napuno sa tinguha.
25 Ug nahinabo nga si Jesus

mipanalangin kanila samtang
sila nag-ampo ngadto kaniya;
ug ang iyang panagway mipa-
hiyom diha kanila, ug ang ka-
hayag sa iyang apanagway mi-
sanag diha kanila, ug tan-awa
sila ingon bkaputi sa panagway
ug usab sa mga saput ni Jesus;
ug tan-awa ang kaputi niini mi-
labaw sa tanan nga kaputi, oo,
gani walay butang sa yuta diin
ang pagkaputi sama sa kaputi
niini.
26 Ug si Jesus miingon ngadto

kanila: Padayon sa pag-ampo;
bisan pa niana sila wala mohu-
nong sa pag-ampo.
27 Ug siya mitalikod gikan ka-

nila pag-usab, ug mipalayo og
diyutay ug miyukbo sa iyang
kaugalingon ngadto sa yuta; ug
siya nag-ampo pag-usab ngad-
to sa Amahan, nag-ingon:
28 Amahan, Ako nagpasala-

mat kanimo nga ikaw anagputli
niadto kinsa Ako mipili, tungod
sa ilang hugot nga pagtuo, ug
Ako nag-ampo alang kanila, ug
usab alang kanila kinsa motuo
sa ilang mga pulong, nga sila
mahimo unta nga maputli nga-
ri kanako, pinaagi sa hugot nga
pagtuo sa ilang mga pulong,

gani ingon nga sila mahimo nga
putli ngari kanako.

29 Amahan, Ako wala mag-
ampo alang sa kalibutan, apan
alang niadto kinsa ikaw miha-
tag kanako agikan sa kalibutan,
tungod sa ilang hugot nga pag-
tuo, nga aron unta sila maputli
ngari kanako, nga Ako unta
anaa kanila ingon nga ikaw,
Amahan, ania kanako, nga kita
magkahiusa, nga Ako unta ma-
himaya diha kanila.

30 Ug sa diha nga si Jesus
nakapamulong niini nga mga
pulong siya miduol pagbalik
ngadto sa iyang mga tinun-an;
ug tan-awa sila nag-ampo sa
hugot, walay paghunong, ngad-
to kaniya; ug siya mipahiyom
pag-usab diha kanila; ug tan-
awa sila amaputi, gani sama
kang Jesus.

31 Ug nahinabo nga siya mi-
palayo pag-usab og diyutay ug
nag-ampo ngadto sa Amahan;

32 Ug ang dila dili makapamu-
long sa mga pulong nga iyang
giampo, ni dili usab amasulat
pinaagi sa tawo ang mga pu-
long nga iyang giampo.

33 Ug ang pundok sa mga ka-
tawhan nakadungog ug naka-
pamatuod; ug ang ilang mga
kasingkasing nabukas ug sila
nakasabut diha sa ilang mga
kasingkasing sa mga pulong
nga iyang giampo.

34 Bisan pa niana, mahinung-
danon ug kahibulongan ang

24a Mat. 6:7.
b D&P 46:30.

25a Num. 6:23–27.
b gk Pagkahimaya sa

Panagway—Mga

Binuhat nga
gihimaya ang
panagway.

28a Moro. 7:48;
D&P 50:28–29;

88:74–75.
gk Kaputli, Putli.

29a Juan 17:6.
30a Mat. 17:2.
32a D&P 76:116.
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mga pulong nga iyang giampo
nga sila dili masulat, ni sila
amalitok sa tawo.
35 Ug nahinabo nga sa diha

nga si Jesus nakahuman sa pag-
ampo, siya miduol pag-usab sa
iyang mga tinun-an, ug miingon
ngadto kanila: Wala pa Ako
makakita og hilabihan ka ahu-
got nga pagtuo taliwala sa tanan
nga mga Judeo; busa Ako dili pa
makapakita ngadto kanila sa ka-
hibulongan nga mga milagro,
tungod sa ilang bpagkawalay
pagtuo.
36 Sa pagkatinuod Ako moii-

ngon nganha kaninyo, walay
usa kanila nga nakakita sa ma-
hinungdanon nga mga butang
sama nga kamo nakakita; ug ni
sila makadungog sa mahinung-
danon nga mga butang sama
nga kamo nakadungog.

KAPITULO 20

Si Jesus mihatag og pan ug bino
pinaagi sa milagro ug usab miala-
gad sa sakramento ngadto sa mga
katawhan—Ang mga salin ni Jacob
moabut sa kasayuran sa Ginoo nga
ilang Dios ug makapanunod sa
America—Si Jesus mao ang prope-
ta nga sama ngadto kang Moises,
ug ang mga Nephite mao ang mga
anak sa mga propeta—Ang uban sa
mga katawhan sa Ginoo pagapun-
dukon sa Jerusalem. Mga a.d. 34.

Ug nahinabo nga siya misugo sa

pundok sa mga katawhan nga
sila kinahanglan mohunong sa
pag-ampo, ug usab ang iyang
mga tinun-an. Ug siya misugo
kanila nga sila dili mohunong
sa apag-ampo diha sa ilang mga
kasingkasing.

2 Ug siya misugo kanila nga
sila kinahanglan mobangon ug
motindog diha sa ilang mga ti-
il. Ug sila mibangon ug mitin-
dog diha sa ilang mga tiil.

3 Ug nahinabo nga siya mipi-
kaspikas sa pan pag-usab ug mi-
panalangin niini, ug mihatag
ngadto sa iyang mga tinun-an
aron kan-on.

4 Ug sa diha nga sila nakakaon
na siya misugo kanila nga sila
mopikas-pikas sa pan, ug mo-
hatag ngadto sa pundok sa mga
katawhan.

5 Ug sa diha nga sila mihatag
ngadto sa pundok sa mga ka-
tawhan siya usab mihatag ngad-
to kanila og bino nga imnon, ug
misugo kanila nga sila moha-
tag ngadto sa pundok sa mga
katawhan.

6 Karon, nahinabo nga walay
apan, ni bino, nga gidala sa mga
tinun-an, ni sa pundok sa mga
katawhan;

7 Apan siya sa pagkatinuod
amihatag ngadto kanila og pan
nga kan-on, ug usab bino nga
imnon.

8 Ug siya miingon ngadto kani-
la: Siya nga amokaon niini nga
pan mokaon sa akong lawas

34a 2 Cor. 12:4;
3 Ne. 17:17.

35a gk Hugot nga
Pagtuo.

b Mat. 13:58.

gk Pagkawalay
Pagtuo.

20 1a 2 Ne. 32:9;
Mosiah 24:12.

6a Mat. 14:19–21.

7a Juan 6:9–14.
8a Juan 6:50–58;

3 Ne. 18:7.
gk Sakramento.
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ngadto sa iyang kalag; ug siya
nga moinom niini nga bino mo-
inom sa akong dugo ngadto sa
iyang kalag; ug ang iyang ka-
lag dili gayud gutumon ni uha-
won, apan pagatagbawon.
9 Karon, sa diha nga ang ta-

nan nga pundok sa mga kataw-
han nakakaon ug nakainom,
tan-awa, sila napuno sa Espiri-
tu; ug sila misinggit sa usa ka
tingog, ug mihatag og himaya
ngadto kang Jesus, kinsa sila
nakakita ug nakadungog.
10 Ug nahinabo nga sa diha

nga silang tanan nakahatag og
himaya ngadto kang Jesus, siya
miingon ngadto kanila: Tan-
awa karon Ako motapos sa su-
go diin ang Amahan misugo
kanako mahitungod niini nga
mga katawhan, kinsa mga salin
sa balay ni Israel.
11 Kamo nahinumdom nga

Ako namulong nganha kanin-
yo, ug miingon nga kon ang
mga apulong ni bIsaias kina-
hanglan matuman — tan-awa,
sila nahisulat, kamo makaba-
ton kanila diha kaninyo, busa
pangita kanila—
12 Ug sa pagkatinuod, sa pag-

katinuod, Ako moingon ngan-
ha kaninyo, nga sa panahon
nga sila matuman diha niana
mao ang katumanan sa apakig-
saad nga gihimo sa Amahan
ngadto sa iyang mga katawhan,
O balay ni Israel.

13 Ug unya ang mga asalin,
diin bnagkatibulaag sa ibabaw
sa tibuok yuta, cpagapundukon
gikan sa silangan ug gikan sa
kasadpan, ug gikan sa habaga-
tan ug gikan sa amihanan; ug
sila pagadad-on sa dkasayuran
sa Ginoo nga ilang Dios, kinsa
mitubos kanila.

14 Ug ang Amahan misugo
kanako nga Ako kinahanglan
mohatag nganha kaninyo niini
nga ayuta, nga inyong kabilin.

15 Ug Ako moingon nganha
kaninyo, nga kon ang mga
Hentil dili amohinulsol human
sa mga panalangin nga ilang
madawat, human sila mopati-
bulaag sa akong mga kataw-
han—

16 Busa kamo, kinsa mga salin
sa balay ni Jacob, motipon tali-
wala kanila; ug kamo maanaa
sa taliwala kanila kinsa daghan;
ug kamo nga mataliwala kanila
mahisama sa usa ka leon tali-
wala sa mga mananap sa kala-
sangan, ug mahisama sa usa
ka batan-on nga aleon taliwala
sa mga panon sa karnero, kin-
sa, kon siya motipon siya bmo-
yatak ug mogisi-gisi, ug walay
makaluwas.

17 Ang inyong kamot paga-
bakyawon diha sa inyong mga
kaaway, ug ang tanan ninyo nga
mga kaaway mamatay.

18 Ug Ako a mopundok sa
akong mga katawhan ingon sa

11a 3 Ne. 16:17–20;
23:1–3.

b 2 Ne. 25:1–5;
Morm. 8:23.

12a 3 Ne. 15:7–8.
13a 3 Ne. 16:11–12;

21:2–7.

b gk Israel—Ang
pagkatibulaag sa
Israel.

c gk Israel—Ang
pagpundok sa Israel.

d 3 Ne. 16:4–5.
14a gk Gisaad nga Yuta.

15a 3 Ne. 16:10–14.
16a Morm. 5:24;

D&P 19:27.
b Miq. 5:8–9;

3 Ne. 16:14–15;
21:12.

18a Miq. 4:12.
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usa ka tawo nga mipundok sa
mga dagami diha sa salog.
19 Kay Ako mohimo sa akong

mga katawhan kang kinsa ang
Amahan naghimo og pakigsa-
ad, oo, Ako mohimo sa inyong
asungay og puthaw, ug Ako
mohimo sa inyong mga kuko
og tumbaga. Ug kamo modug-
mok sa daghan nga mga ka-
tawhan; ug Ako mopahinungod
sa ilang kaayohan ngadto sa
Ginoo, ug ang ilang kabtangan
ngadto sa Ginoo sa tibuok yuta.
Ug tan-awa, Ako mao siya nga
mohimo niini.
20 Ug mahinabo, miingon ang

Amahan, nga ang aespada sa
akong kaangayan magbitay iba-
baw kanila niana nga adlaw;
ug gawas kon sila mohinulsol
kini mahulog diha kanila, mii-
ngon ang Amahan, oo, gani diha
sa tanan nga mga nasud sa mga
Hentil.
21 Ug kini mahinabo nga Ako

motukod sa akong mga akataw-
han, O balay ni Israel.
22 Ug tan-awa, kini nga mga

katawhan Ako motukod dinhi
niini nga yuta, ngadto sa katu-
manan sa apakigsaad diin ako
mihimo uban sa inyong ama-
han nga si Jacob; ug kini ma-
himo nga usa ka bBag-o nga
Jerusalem. Ug ang mga gahum
sa langit anaa sa taliwala niini
nga mga katawhan; oo, gani

cAko maanaa diha sa taliwala
kaninyo.

23 Tan-awa, Ako mao siya
kang kinsa si Moises namulong,
nag-ingon: Usa ka apropeta ang
Ginoo nga inyong Dios mopasa-
nay nganha kaninyo sa inyong
mga kaigsoonan, sama ngari
kanako; kaniya kamo mamati
sa tanan nga mga butang bisan
unsa nga siya mosulti nganha
kaninyo. Ug mahinabo nga ma-
tag kalag nga dili mamati niana
nga propeta isalikway gikan sa
taliwala sa mga katawhan.

24 Sa pagkatinuod Ako moi-
ngon nganha kaninyo, oo, ug
ang atanan nga mga propeta gi-
kan ni Samuel ug kadto nga mi-
sunod kaniya, kutob sa nakapa-
mulong, nagpamatuod kanako.

25 Ug tan-awa, kamo mao ang
mga kaliwatan sa mga propeta;
ug kamo mga sakop sa balay ni
Israel; ug kamo anaa sa apakig-
saad diin ang Amahan mihimo
uban sa inyong mga amahan,
nag-ingon ngadto kang Abra-
ham: Ug bdiha sa imong binhi
ang tanan nga mga kaliwatan
sa yuta mapanalanginan.

26 Ang Amahan ingon nga
mipasanay kanako nganha ka-
ninyo pag-una, ug mipadala
kanako sa apagpanalangin ka-
ninyo diha sa pagpabiya sa ma-
tag usa kaninyo gikan sa iyang
mga kadautan; ug kini tungod

19a Miq. 4:13.
20a 3 Ne. 29:4.
21a 3 Ne. 16:8–15.
22a Gen. 49:22–26;

D&P 57:2–3.
b Isa. 2:2–5;

3 Ne. 21:23–24;
Ether 13:1–12;

D&P 84:2–4.
gk Bag-ong
Jerusalem.

c Isa. 59:20–21;
Mal. 3:1;
3 Ne. 24:1.

23a Deut. 18:15–19;
Buh. 3:22–23;

1 Ne. 22:20–21.
24a Buh. 3:24–26;

1 Ne. 10:5;
Jacob 7:11.

25a gk Pakigsaad sama
kang Abraham.

b Gen. 12:1–3; 22:18.
26a Prov. 16:6.
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kay kamo ang mga anak sa pa-
kigsaad—
27 Ug human niana kamo na-

panalanginan ug niana gitu-
man sa Amahan ang pakigsaad
diin siya mihimo uban kang
Abraham, nag-ingon: aSa imong
binhi ang tanan nga mga kali-
watan sa yuta mapanalangi-
nan—diha sa pagbu-bu sa Es-
piritu Santo pinaagi kanako
ngadto sa mga Hentil, diin nga
panalangin diha sa mga bHentil
makapahimo kanila nga gam-
hanan labaw sa tanan, ngadto
sa pagkatibulaag sa akong mga
katawhan, O balay ni Israel.
28 Ug sila mahimo nga aham-

pak ngadto sa mga katawhan
niini nga yuta. Bisan pa niana,
kon sila makadawat na sa ka-
hingpitan sa akong ebanghel-
yo, unya kon sila mopatig-a sa
ilang mga kasingkasing batok
kanako Ako mouli sa ilang mga
pagkadautan diha sa ilang kau-
galingon nga mga ulo, miingon
ang Amahan.
29 Ug Ako amohinumdom sa

pakigsaad diin Ako mihimo
uban sa akong mga katawhan;
ug Ako mipakigsaad uban ka-
nila nga Ako bmopundok kanila
sa akong kaugalingon nga tuk-
ma nga panahon, nga Ako mo-
hatag ngadto kanila pag-usab
sa cyuta sa ilang mga amahan
alang sa ilang kabilin, diin mao

ang yuta sa dJerusalem, diin mao
ang gisaad nga yuta ngadto ka-
nila sa kahangturan, miingon
ang Amahan.

30 Ug mahinabo nga ang pa-
nahon moabut, nga ang ka-
hingpitan sa akong ebanghelyo
isangyaw ngadto kanila;

31 Ug sila amotuo kanako, nga
Ako mao si Jesukristo, ang Anak
sa Dios, ug moampo ngadto sa
Amahan sa akong ngalan.

32 Unya ang ilang mga amag-
balantay mopataas sa ilang
tingog, ug uban sa tingog nga
magkahiusa sila moawit; kay
sila magkakita.

33 Unya ang Amahan mopun-
dok kanila pag-usab, ug moha-
tag ngadto kanila sa Jerusalem
alang sa yuta nga ilang kabilin.

34 Ug unya sila motuaw sa
kalit sa naghingapin nga kali-
pay — aPag-awit kamo og du-
ngan, kamo nga mga awaaw
nga dapit sa Jerusalem; kay ang
Amahan mihupay sa iyang
mga katawhan, siya mitubos sa
Jerusalem.

35 Ang Amahan mipakita sa
iyang balaan nga bukton sa mga
mata sa tibuok nasud; ug ang
mga lumulupyo sa yuta maka-
kita sa kaluwasan sa Amahan;
ug ang Amahan ug Ako usa ra.

36 Ug unya mahinabo kana
nga nahisulat: aPagmata, pag-
mata pag-usab, ug isul-ob ang

27a Gal. 3:8; 2 Ne. 29:14;
Abr. 2:9.

b 3 Ne. 16:6–7.
28a 3 Ne. 16:8–9.
29a Isa. 44:21;

3 Ne. 16:11–12.
b gk Israel—Ang

pagpundok sa Israel.
c Amos 9:14–15.
d gk Jerusalem.

31a 3 Ne. 5:21–26;
21:26–29.

32a Isa. 52:8;
3 Ne. 16:18–20.

gk Bantay,
Magbalantay nga
mga Tawo.

34a Isa. 52:9.
36a Isa. 52:1–3;

D&P 113:7–10.
gk Zion.
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imong kalig-on, O Zion; isul-ob
ang imong matahum nga mga
saput, O Jerusalem, ang balaan
nga dakbayan, kay sukad ka-
ron dili na moabut nganha ka-
nimo ang dili tinuli ug ang dili
limpyo.
37 Yabyabi ang imong kauga-

lingon gikan sa abug; tindog,
lingkod, O Jerusalem; badbari
ang imong kaugalingon gikan
sa mga higot sa imong liog, O
binihag nga anak nga babaye
sa Zion.
38 Kay sa ingon miingon ang

Ginoo; kamo mibaligya sa in-
yong mga kaugalingon sa walay
hinungdan, ug kamo pagatub-
son nga walay salapi.
39 Sa pagkatinuod, sa pagka-

tinuod, Ako moingon nganha
kaninyo, nga ang akong mga
katawhan makaila sa akong
ngalan; oo, niana nga adlaw sila
makaila nga Ako mao siya nga
namulong.
40 Ug unya sila moingon: aPag-

katahum sa mga tiil diha sa mga
bukid kaniya nga nagdala og
maayo nga mga balita ngadto
kanila, nga bnagmantala sa ka-
linaw; nga nagdala og maayo
nga mga balita ngadto kanila
nga matarung, nga nagmantala
sa kaluwasan; nga nag-ingon
ngadto sa Zion: Ang imong
Dios naghari!
41 Ug unya usa ka pagpahiba-

lo ang mabati: aPahawa kamo,
pahawa kamo, biya kamo gikan

dinha, ayaw paghikap niana di-
in bmahugaw; biya kamo gikan
sa taliwala kaniya; cpaglimpyo
kamo nga nagdala sa sudlanan
sa Ginoo.

42 Kay kamo adili mobiya nga
magdali, ni molayas; kay ang
Ginoo mogiya kaninyo, ug ang
Dios sa Israel mao ang moban-
tay sa inyong luyo.

43 Tan-awa, ang akong sulu-
goon modumala nga maalamon;
siya pagabayawon ug pagada-
yegon ug mahimo nga halang-
don kaayo.

44 Ingon sa kadaghan nga na-
hibulong kanimo — ang iyang
panagway hilabihan na ka ngil-
ad, labaw kay ni bisan kinsa
nga tawo, ug ang iyang pama-
rug labaw pa sa anak nga mga
lalaki sa mga tawo—

45 Busa mao nga siya amobisi-
bis sa daghan nga mga nasud;
ang mga hari motak-um sa ilang
mga ba-ba nganha kaniya, kay
kana nga wala pa ikasulti kani-
la sila makakita; ug kana nga
wala pa nila madungog sila
mosabut.

46 Sa pagkatinuod, sa pagka-
tinuod, Ako moingon nganha
kaninyo, tanan kini nga mga
butang sa pagkatinuod moabut,
gani ingon nga ang Amahan mi-
sugo kanako. Diha niana kini
nga pakigsaad diin ang Amahan
mipakigsaad uban sa iyang mga
katawhan matuman; ug unya
ang aJerusalem mapuy-an pag-

40a Isa. 52:7; Nah. 1:15;
Mosiah 15:13–18;
D&P 128:19.

b Mar. 13:10;

1 Ne. 13:37.
41a Isa. 52:11–15.

b gk Limpyo ug Dili
Limpyo.

c D&P 133:5.
42a 3 Ne. 21:29.
45a Isa. 52:15.
46a Ether 13:5, 11.
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usab sa akong mga katawhan,
ug kini mahimo nga yuta nga
ilang kabilin.

KAPITULO 21

Ang Israel pagapundukon kon ang
Basahon ni Mormon moabut —
Ang mga Hentil matukod ingon
nga usa ka gawasnon nga mga ka-
tawhan sa America—Sila malu-
was kon sila motuo ug motuman;
kon dili, sila isalikway ug paga-
laglagon—Ang Israel motukod sa
Bag-ong Jerusalem, ug ang nawa-
la nga mga tribo mobalik. Mga
a.d. 34.

Ug sa pagkatinuod Ako moi-
ngon nganha kaninyo, Ako mo-
hatag nganha kaninyo sa usa
ka timailhan, aron kamo masa-
yud sa apanahon kanus-a kini
nga mga butang mahitabo —
nga Ako mopundok, gikan sa
ilang dugay nga pagkatibula-
ag, sa akong mga katawhan, O
balay ni Israel, ug motukod pag-
usab taliwala kanila sa akong
Zion;
2 Ug tan-awa, kini mao ang bu-

tang diin Ako mohatag nganha
kaninyo alang sa usa ka timail-
han—kay sa pagkatinuod Ako
moingon nganha kaninyo nga
kon kini nga mga butang diin
Ako mipahayag nganha kanin-
yo, ug nga Ako mopahayag
nganha kaninyo sa umaabut sa
akong kaugalingon, ug pinaagi

sa gahum sa Espiritu Santo nga
itugyan nganha kaninyo sa
akong Amahan, ipadayag ngad-
to sa mga Hentil nga sila masa-
yud mahitungod niini nga mga
katawhan kinsa usa ka salin sa
balay ni Jacob, ug mahitungod
niini nga akong mga katawhan
kinsa pagatibulaagon pinaagi
kanila;

3 Sa pagkatinuod, sa pagkati-
nuod, Ako moingon nganha ka-
ninyo, kon akini nga mga bu-
tang masayran ngadto kanila
pinaagi sa Amahan, ug maga-
gikan sa Amahan, gikan kanila
nganha kaninyo;

4 Kay kini kaalam diha sa
Amahan nga sila kinahanglan
matukod niini nga yuta, ug
mapahiluna ingon nga usa ka
agawasnon nga mga katawhan
pinaagi sa gahum sa Amahan,
nga kini nga mga butang unta
moabut gikan kanila ngadto sa
salin sa inyong binhi, nga ang
bpakigsaad sa Amahan matu-
man nga iyang gipakigsaad
uban sa iyang mga katawhan,
O balay ni Israel;

5 Busa, kon kini nga mga buhat
ug ang mga buhat nga pagahi-
moon taliwala kaninyo sa uma-
abut moabut agikan sa mga
Hentil, ngadto sa inyong bbinhi
diin mokunhod sa pagkawalay
pagtuo tungod sa kadautan;

6 Kay sa ingon gikinahanglan
sa Amahan nga kini kinahang-
lan nga moabut gikan sa mga

21 1a gk Katapusang
mga Adlaw, Ulahing
mga Adlaw.

3a Ether 4:17;
JS—K 1:34–36.

4a 1 Ne. 13:17–19;
D&P 101:77–80.

b Morm. 5:20.
gk Pakigsaad sama
kang Abraham.

5a 3 Ne. 26:8.
b 2 Ne. 30:4–5;

Morm. 5:15;
D&P 3:18–19.
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aHentil, nga siya mopakita sa
iyang gahum ngadto sa mga
Hentil, kay tungod niini nga
hinungdan nga ang mga Hen-
til, kon sila dili mopatig-a sa
ilang mga kasingkasing, nga
sila maghinulsol ug moduol
kanako ug magpabunyag diha
sa akong ngalan ug masayud
sa tinuod nga mga punto sa
akong doktrina, nga sila bpaga-
iphon taliwala sa akong mga
katawhan, O balay ni Israel;
7 Ug kon kini nga mga butang

mahinabo nga ang imong abinhi
mosugod sa pagkasayud niini
nga mga butang—kini mahimo
nga usa ka timailhan ngadto
kanila, nga sila masayud nga
ang buhat sa Amahan nagsugod
na ngadto sa pagtuman sa pa-
kigsaad nga siya mihimo ngad-
to sa mga katawhan kinsa mga
sakop sa balay ni Israel.
8 Ug kon kana nga adlaw mo-

abut, mahinabo nga ang mga
hari motak-um sa ilang mga ba-
ba; kay kana nga wala pa ikasul-
ti ngadto kanila sila makakita;
ug kana nga wala nila madu-
ngog sila makasabut.
9 Kay niana nga adlaw, tungod

kanako ang Amahan mobuhat
og usa ka buhat, nga mahimo
nga usa ka mahinungdanon ug
usa ka akahibulongan nga bu-
hat taliwala kanila; ug aduna
taliwala kanila kinsa dili mo-
tuo niini, bisan pa og usa ka

tawo mopahayag niini ngadto
kanila.

10 Apan tan-awa, ang kinabu-
hi sa akong sulugoon anaa sa
akong kamot; busa sila dili mo-
pasakit kaniya, bisan pa og siya
anangil-ad tungod kanila. Apan
Ako moayo kaniya, kay ako
mopakita ngadto kanila nga ang
bakong kaalam labaw pa kay sa
kamaliputon sa yawa.

11 Busa, kini mahinabo nga
diin kadto nga dili motuo sa
akong mga pulong, kinsa mao
si Jesukristo, kinsa ang Ama-
han mosugo akaniya sa pagda-
la ngadto sa mga Hentil, ug
mohatag ngadto kaniya sa ga-
hum nga siya modala kanila
ngadto sa mga Hentil, (kini
matuman sama sa giingon ni
Moises) sila bisalikway gikan
sa taliwala sa akong mga ka-
tawhan nga anaa sa pakigsaad.

12 Ug ang akong mga kataw-
han kinsa mga salin ni Jacob
moipon taliwala sa mga Hentil,
oo, sa taliwala kanila ingon sa
usa ka aleon taliwala sa mga
mananap sa lasang, ingon sa usa
ka batan-on nga leon uban sa
mga panon sa karnero, kinsa,
kon siya moagi ang duha bmo-
yatak ug mogisi-gisi, ug walay
makaluwas.

13 Ang ilang kamot pagabak-
yawon diha sa ilang mga kaa-
way, ug ang tanan nilang kaaway
isalikway.

6a 1 Ne. 10:14;
Jacob 5:54;
3 Ne. 16:4–7.

b Gal. 3:7, 29;
3 Ne. 16:13;
Abr. 2:9–11.

7a 3 Ne. 5:21–26.

9a Isa. 29:13;
Buh. 13:41;
1 Ne. 22:8.
gk Pagpahiuli sa
Ebanghelyo.

10a D&P 135:1–3.
b D&P 10:43.

11a 2 Ne. 3:6–15;
Morm. 8:16, 25.

b D&P 1:14.
12a Miq. 5:8–15;

3 Ne. 20:16.
b 3 Ne. 16:13–15.
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14 Oo, alaot ngadto sa mga
Hentil gawas kon sila amaghi-
nulsol; kay mahinabo niana nga
adlaw, miingon ang Amahan,
nga Ako mosalikway sa inyong
mga kabayo gikan sa taliwala
kaninyo, ug Ako molaglag sa
inyong mga karwahe;
15 Ug Ako mosalikway sa

mga dakbayan sa inyong mga
yuta, ug molumpag sa ilang
mga kota;
16 Ug Ako mosalikway sa mga

pamarang gikan sa inyong yuta,
ug kamo mawad-an sa mga
mananag-an;
17 Ang inyong mga akinulit

nga larawan Ako usab mosa-
likway, ug sa inyong mga nag-
barug nga mga larawan gikan
sa inyong taliwala, ug kamo di-
li na mosimba sa mga binuhat
sa inyong mga kamot;
18 Ug Ako moibut sa inyong

mga kakahoyan diha sa inyong
taliwala; busa Ako molaglag sa
inyong mga dakbayan.
19 Ug mahinabo nga ang ta-

nan nga apagpamakak, ug mga
pagpanglimbong, ug mga kasi-
na, ug mga panagbangi, ug pa-
napi sa mga pari, ug malaw-ay
nga mga buhat, pagahunungon.
20 Kay mahinabo, miingon ang

Amahan, nga niana nga adlaw
bisan kinsa ang dili maghinul-
sol ug moduol ngadto sa Akong
Hinigugmang Anak, sila Ako
mosalikway gikan sa akong mga
katawhan, O balay ni Israel;

21 Ug Ako mopahamtang ug
panimalos ug kabangis diha
kanila, bisan ingon diha sa mga
pagano, ingon nga wala pa nila
madungog.

22 Apan kon sila maghinulsol
ug maminaw ngadto sa akong
mga pulong, ug dili magpatig-
a sa ilang mga kasingkasing,
Ako amotukod sa akong simba-
han taliwala kanila, ug sila mo-
abut ngadto sa pakigsaad ug
bpagaiphon taliwala niini nga
salin ni Jacob, ngadto kang kin-
sa Ako mihatag niini nga yuta
alang sa ilang kabilin.

23 Ug sila motabang sa akong
mga katawhan, ang salin ni
Jacob, ug usab ingon ka daghan
sa balay ni Israel nga moabut,
aron sila motukod sa usa ka
dakbayan, nga pagatawgon og
aBag-ong Jerusalem.
24 Ug unya sila motabang sa

akong mga katawhan aron sila
pagapundukon, kinsa nagkati-
bulaag diha sa ibabaw sa tibu-
ok yuta, taliwala sa Bag-ong
Jerusalem.

25 Ug unya ang agahum sa
langit manaog nganha kanila;
ug bAko usab anaa sa taliwala.

26 Ug unya ang buhat sa
Amahan mosugod niana nga
adlaw, bisan kon kini nga
ebanghelyo isangyaw sa tali-
wala sa salin niini nga mga ka-
tawhan. Sa pagkatinuod Ako
moingon nganha kaninyo, nia-
na nga adlaw ang buhat sa

14a 2 Ne. 10:18; 33:9.
17a Ex. 20:3–4;

Mosiah 13:12–13;
D&P 1:16.
gk Pagsimba sa
dios-dios.

19a 3 Ne. 30:2.
22a gk Kapaigoan.

b 2 Ne. 10:18–19;
3 Ne. 16:13.

23a 3 Ne. 20:22;
Ether 13:1–12.

gk Bag-ong
Jerusalem.

25a 1 Ne. 13:37.
b Isa. 2:2–4;

3 Ne. 24:1.
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Amahan amosugod taliwala sa
tanan nga nahimulag sa akong
mga katawhan, oo, bisan sa
mga tribo nga bnawala, diin gi-
dala sa Amahan gikan sa Jeru-
salem.
27 Oo, ang buhat mosugod sa

tanan nga anahimulag sa akong
mga katawhan, uban sa Ama-
han sa pag-andam sa agianan
diin sila moduol ngari kanako,
nga sila motawag sa Amahan
diha sa akong ngalan.
28 Oo, ug unya ang buhat,

mosugod, uban sa Amahan ta-
liwala sa tanan nga mga nasud
sa pag-andam sa agianan diin
ang iyang mga katawhan apaga-
pundukon ngadto sa yuta sa
ilang kabilin.
29 Ug sila mogula gikan sa ta-

nan nga mga nasud; ug sila dili
mogula nga amagdali, ni mag-
dagan, kay Ako mag-una kanila
miingon ang Amahan, ug Ako
ang ilang magbalantay sa luyo.

KAPITULO 22

Sa katapusan nga mga adlaw, ang
Zion ug ang iyang mga ugsok pa-
gatukuron, ug ang Israel pagapun-
dukon diha sa kalooy ug kalumo—
Sila modaug—Itandi sa Isaias 54.
Mga a.d. 34.

Ug unya kana nga gisulat ma-
hinabo: Pag-awit, O babaye nga
dili manganak, ikaw nga wala
manganak; tuaw ngadto sa

apag-awit, ug singgit sa maku-
sog, kamo nga wala mag-antus
sa pagpanganak; kay labi pa
nga daghan ang mga anak sa
biniyaan kay sa mga anak sa ki-
nasal nga asawa, miingon ang
Ginoo.

2 Padak-i ang dapit sa inyong
tolda, ug ipabukhad kanila ang
mga tabil sa inyong mga pi-
nuy-anan; ayaw pagbilin, ilug-
way ang inyong mga higot
ug lig-una ang inyong mga ais-
taka;

3 Kay kamo mogula sa tuo nga
kamot ug sa wala, ug ang in-
yong mga binhi makapanunod
sa mga aHentil ug mohimo sa
mga biniyaan nga mga dakba-
yan nga mapuy-an.

4 Ayaw kahadlok, kay kamo
dili maulaw; ni kamo malibug,
kay kamo dili apakaulawan; kay
kamo makalimot sa kaulawan
sa inyong pagkabatan-on, ug
dili makahinumdom sa kaula-
wan sa inyong pagkabatan-on,
ug ang pagtamay sa inyong
pagkabiyuda dili ninyo mahi-
numduman.

5 Kay ang inyong magbubuhat,
ang inyong bana, ang Ginoo sa
mga Panon mao ang iyang nga-
lan; ug ang inyong Manunubos,
ang Usa nga Balaan sa Israel—
ang Dios sa tibuok nga yuta
siya pagatawgon.

6 Kay ang Ginoo nagtawag
kaninyo nga ingon sa usa ka
babaye nga biniyaan ug naguol

26a 1 Ne. 14:17;
3 Ne. 21:6–7.

b gk Israel—Ang
napulo nga nawala
nga mga tribo sa

Israel.
27a 3 Ne. 16:4–5.
28a gk Israel—Ang

pagpundok sa Israel.
29a Isa. 52:12;

3 Ne. 20:42.
22 1a gk Awit.
2a gk Istaka.
3a gk Hentil, Mga.
4a 2 Ne. 6:7, 13.
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diha sa espiritu, ug asawa sa
pagkabatan-on, sa diha nga ka-
mo gisalikway, miingon ang
inyong Dios.
7 Kay sa mubo nga panahon

Ako mobiya kaninyo, apan
uban sa dako nga mga kalooy
Ako mopundok kaninyo.
8 Sa gamay nga kasuko Ako

motago sa akong nawong gikan
kaninyo sa mubo nga panahon,
apan uban sa walay katapusan
nga pagkamabination, Ako adu-
nay akalooy kaninyo, miingon
ang Ginoo nga inyong Manu-
nubos.
9 Kay akini, ang mga btubig ni

Noe ngari kanako, kay sa ingon
nga Ako nanumpa nga ang
mga tubig ni Noe dili na molu-
nop sa yuta, busa Ako manum-
pa nga Ako dili na masuko ka-
ninyo.
10 Kay ang mga abukid mobiya

ug ang mga bungtod mopaha-
wa, apan ang akong pagkama-
bination dili bmobiya gikan ka-
ninyo, ni ang akong pakigsaad
sa kalinaw isalikway, miingon
ang Ginoo nga adunay kalooy
diha kaninyo.
11 O kamo nga gisakit, nga gi-

kuso-kuso sa bagyo, ug wala
mahupay! Tan-awa, Ako mobu-
tang sa inyong mga abato uban
sa maanindot nga mga bulok,
ug mopahiluna sa inyong mga
tukuranan, uban sa mga sapiro.
12 Ug Ako mohimo sa inyong

mga bintana nga mga rubi, ug
sa inyong mga ganghaan nga

mga karbungko, ug sa tanan
ninyo nga mga utlanan sa ma-
halon nga mga bato.

13 Ug ang atanan ninyo nga
mga anak pagatudloan mahitu-
ngod sa Ginoo; ug hilabihan ang
kalinaw sa inyong mga anak.

14 Diha sa apagkamatarung ka-
mo pagatukuron; kamo ipahila-
yo sa mga pagdaug-daug, kay
kamo dili mahadlok, ug ang ka-
lisang dili magpaduol kaninyo.

15 Tan-awa, sa pagkatinuod
sila magpundok batok kanin-
yo, dili pinaagi kanako; ug kin-
sa kadto nga magpundok ba-
tok kaninyo mapukan alang sa
inyong kaayohan.

16 Tan-awa, Ako milalang sa
panday sa puthaw nga mohu-
yop sa mga karbon diha sa ka-
layo, ug makahimo og himan
alang sa iyang buhat; ug Ako
milalang sa tig-usik-usik aron
sa paglaglag.

17 Walay hinagiban nga gibu-
hat batok kaninyo nga mous-
wag; ug ang matag dila nga mo-
biay-biay batok kaninyo aron
sa paghukom inyong pagahuk-
man. Ug mao kini ang panu-
lundon sa mga sulugoon sa
Ginoo, ug ang ilang pagkama-
tarung ania kanako, miingon
ang Ginoo.

KAPITULO 23

Si Jesus miuyon sa mga pulong ni
Isaias—Siya misugo sa mga ka -

8a gk Kalooy,
Maloloy-on.

9a Isa. 54:9.
b gk Lunop sa

Panahon ni Noe.
10a Isa. 40:4.

b Sal. 94:14;
D&P 35:25.

11a Pin. 21:18–21.
13a Jer. 31:33–34.
14a gk Matarung,

Pagkamatarung.
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tawhan sa pagsiksik sa mga prope-
ta—Ang mga pulong ni Samuel
ang Lamanite mahitungod sa Pag-
kabanhaw gidugang sa ilang mga
talaan. Mga a.d. 34.

Ug karon, tan-awa, Ako moi-
ngon nganha kaninyo, nga ka-
mo kinahanglan amosiksik niini
nga mga butang nga makugi-
hon. Oo, usa ka sugo Ako miha-
tag nganha kaninyo nga kamo
mosiksik niini nga mga butang;
kay mahinungdanon ang mga
pulong ni bIsaias.
2 Kay sa pagkatinuod siya na-

mulong bahin sa tanan nga mga
butang mahitungod sa akong
mga katawhan nga sakop sa
balay ni Israel; busa kini kina-
hanglan nga siya mosulti usab
ngadto sa mga Hentil.
3 Ug ang tanan nga mga bu-

tang diin siya namulong nahimo
kaniadto ug mahimo sa aumaa-
but, gani sumala sa mga pulong
nga siya namulong.
4 Busa pamati ngadto sa akong

mga pulong; isulat ang mga
butang diin Ako misulti kanin-
yo; ug sumala sa panahon ug
sa kabubut-on sa Amahan sila
moadto ngadto sa mga Hentil.
5 Ug si bisan kinsa ang mo-

patalinghug ngadto sa akong
mga pulong, ug maghinulsol
ug magpabunyag, ang mao ma-
luwas. Siksika ang mga apro-
peta, kay adunay daghan nga
magpamatuod niini nga mga
butang.

6 Ug karon nahinabo nga sa
diha nga si Jesus nakaingon
niini nga mga pulong siya mii-
ngon ngadto kanila pag-usab,
human siya makapatin-aw sa
tanan nga mga kasulatan ngad-
to kanila diin sila nakadawat,
siya miingon ngadto kanila:
Tan-awa, uban nga mga kasu-
latan diin Ako buot nga kamo
mosulat wala pa ninyo maang-
kon.

7 Ug nahinabo nga siya mii-
ngon ngadto kang Nephi: Dad-a
ngari ang talaan diin ikaw miti-
pig.

8 Ug sa diha nga gidala ni
Nephi ang mga talaan, mipahi-
luna kanila sa iyang atubangan,
siya mitan-aw ngadto kanila ug
miingon:

9 Sa pagkatinuod Ako moi-
ngon nganha kaninyo, Ako mi-
sugo sa akong sulugoon nga si
aSamuel, ang Lamanite, nga
siya mopamatuod ngadto niini
nga mga katawhan, nga sa ad-
law nga ang Amahan mohima-
ya sa iyang ngalan ngari kana-
ko adunay bdaghan nga mga
csantos kinsa dmabanhaw gikan
sa mga patay, ug magpakita
ngadto sa kadaghanan, ug ma-
ngalagad ngadto kanila. Ug siya
miingon ngadto kanila: Dili ba
kini mao?

10 Ug ang iyang mga tinun-an
mitubag kaniya ug miingon:
Oo, Ginoo, si Samuel nanagna
sumala sa imong mga pulong,
ug ang tanan natuman.

23 1a gk Kasulatan, Mga.
b 2 Ne. 25:1–5;

Morm. 8:23.
gk Isaias.

3a 3 Ne. 20:11–12.
5a Luc. 24:25–27.
9a Hel. 13:2.

b Hel. 14:25.

c gk Santos.
d Mat. 27:52–53.

gk Pagkabanhaw.
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11 Ug si Jesus miingon ngadto
kanila: Sa unsa nga hinungdan
nga kamo wala mosulat niini
nga butang, nga daghan nga
mga santos nga nabanhaw ug
nagpakita ngadto sa kadag-
hanan ug nangalagad ngadto
kanila?
12 Ug nahinabo nga si Nephi

nahinumdom nga kini nga bu-
tang wala ikasulat.
13 Ug kini nahinabo nga si

Jesus misugo nga kini isulat;
busa kini nahisulat sumala sa
iyang sugo.
14 Ug karon nahinabo nga hu-

man si Jesus anakapatin-aw sa
tanan nga mga kasulatan ngad-
to sa usa ka tibuok nga mensa-
he, diin sila misulat, siya misugo
kanila nga sila kinahanglan mo-
tudlo sa mga butang nga siya
mipatin-aw ngadto kanila.

KAPITULO 24

Ang sinugo sa Ginoo moandam sa
agianan alang sa Ikaduhang Pag-
anhi—Si Kristo ang molingkod sa
paghukom—Ang Israel gisugo sa
pagbayad sa mga ikapulo ug mga
halad—Usa ka basahon sa handu-
manan gitipigan—Itandi sa Ma-
laquias 3. Mga a.d. 34.

Ug nahinabo nga siya misugo
kanila nga sila kinahanglan nga
mosulat sa mga pulong nga gi-
hatag sa Amahan ngadto kang
Malaquias, diin siya kinahang-

lan mosulti ngadto kanila. Ug
nahinabo nga human sila nahi-
sulat siya mipatin-aw kanila.
Ug kini mao ang mga pulong
diin siya misulti ngadto kanila,
nag-ingon: Niini miingon ang
Amahan ngadto kang Malaqui-
as—Tan-awa, Ako mopadala sa
akong asinugo, ug siya moan-
dam og agianan sa akong atu-
bangan, ug ang Ginoo kinsa in-
yong gipangita sa kalit moabut
sa iyang templo, gani ang sinu-
go sa pakigsaad, kinsa kamo
mahimuot; tan-awa, siya mo-
anhi, miingon ang Ginoo sa mga
Panon.

2 Apan kinsa ang amakasuga-
kod sa adlaw sa iyang pag-an-
hi, ug kinsa ang mobarug kon
siya magpakita? Kay siya sama
sa kalayo sa bmagtutunaw, ug
sama sa sabon sa tiglaba.

3 Ug siya molingkod ingon sa
magtutunaw ug maglilimpyo sa
pilak; ug siya moputli sa aanak
nga mga lalaki ni Levi, ug mo-
limpyo kanila ingon sa bulawan
ug sa pilak, aron sila bmohalad
ngadto sa Ginoo og usa ka ha-
lad diha sa pagkamatarung.

4 Ug sa ingon ang halad sa
Juda ug sa Jerusalem makapa-
himuot ngadto sa Ginoo, ingon
sa mga karaan nga adlaw, ug
ingon sa nangagi nga mga tuig.

5 Ug Ako mopaduol kaninyo
sa paghukom; ug Ako mahimo
nga usa ka dali nga saksi batok
sa mga barangan, ug batok sa

14a Luc. 24:44–46.
24 1a D&P 45:9.

2a 3 Ne. 25:1.
b Zac. 13:9;

D&P 128:24.
gk Yuta—Paglimpyo
sa yuta; Ikaduhang
Pag-anhi ni

Jesukristo.
3a Deut. 10:8;

D&P 84:31–34.
b D&P 13:1.
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mga mananapaw, batok sa mga
bakakon nga tigpanumpa, ug
batok kanila nga nanglupig sa
mga sinuholan diha sa ilang
mga suhol, sa biyuda ug sa mga
awalay amahan ug misalikway
sa mga wala hiilhi, ug dili ma-
hadlok kanako, miingon ang
Ginoo sa mga Panon.
6 Kay Ako mao ang Ginoo,

Ako dili mausab; busa kamo
nga anak nga mga lalaki ni Jacob
dili maugdaw.
7 Bisan sa mga adlaw sa in-

yong mga amahan kamo amipa-
hilayo gikan sa akong mga or-
dinansa, ug wala maghupot
kanila. bBalik ngari kanako ug
Ako mobalik nganha kaninyo,
miingon ang Ginoo sa mga Pa-
non. Apan kamo miingon: Asa
kami mobalik?
8 Makapangawat ba ang usa

ka tawo sa Dios? Bisan pa nia-
na kamo nakapangawat kana-
ko. Apan kamo moingon: Diin
man kami nakapangawat kani-
mo? Sa mga aikapulo ug sa mga
bhalad.

9 Kamo natunglo uban sa
tunglo, kay kamo nangawat ka-
nako, bisan niining tibuok nga
nasud.
10 Dad-a ninyo ang tanan nga

mga aikapulo ngadto sa balay
nga tipiganan, nga aron adu-
nay pagkaon sa akong balay;
ug sulayi Ako karon, miingon
ang Ginoo sa mga Panon, kon
Ako dili ba moabli kaninyo sa

mga bintana sa langit, ug mo-
bu-bu kaninyo og usa ka bpana-
langin nga walay lawak nga
igo sa pagdawat niini.

11 Ug Ako mobadlong sa mga
manunubad alang kaninyo, ug
siya dili na makalaglag sa mga
bunga sa inyong yuta; ni ang
inyong bagon sa ubas mohulog
sa iyang bunga sa dili pa pana-
hon diha sa kaumahan, miingon
ang Ginoo sa mga Panon.

12 Ug ang tanan nga mga na-
sud motawag kaninyo nga bu-
lahan, kay kamo mahimo nga
usa ka yuta nga kahimut-an,
miingon ang Ginoo sa mga
Panon.

13 Ang inyong mga pulong
magahi batok kanako, miingon
ang Ginoo. Apan kamo moi-
ngon: Unsa ang among gipa-
mulong batok kanimo?

14 Kamo miingon: Kini ka-
wang ang pag-alagad sa Dios,
ug unsa ang kapuslanan nga
kita maghupot sa iyang mga
ordinansa ug kita naglakaw nga
masulub-on sa atubangan sa
Ginoo sa mga Panon?

15 Ug karon kita motawag
sa mapagarbuhon nga malipa-
yon; oo, sila nga nagbuhat og
pagkadautan gipahimutang; oo,
sila nga mitintal sa Dios gani
giluwas.

16 Unya sila nga may kahad-
lok sa Ginoo sa kanunay ana-
mulong sa usag usa, ug ang Gi-
noo nagpatalinghug ug naka-

5a San. 1:27.
7a gk Hingpit nga

Pagbiya.
b Hel. 13:11;

3 Ne. 10:6;

Moro. 9:22.
8a gk Ikanapulo, Mga

Ikapulo.
b gk Halad.

10a D&P 64:23; 119:1–7.

b gk Gipanalanginan,
Pagpanalangin,
Panalangin.

16a Moro. 6:5.
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dungog; ug usa ka bbasahon sa
handumanan gisulat sa iyang
atubangan alang kanila nga may
kahadlok sa Ginoo, ug nagpa-
landong sa iyang ngalan.
17 Ug sila mahimo nga akò,

miingon ang Ginoo sa mga Pa-
non, niana nga adlaw nga Ako
amotigum sa akong mga bilil-
hon nga mga kabtangan; ug Ako
moluwas kanila ingon sa usa
ka tawo nga miluwas sa iyang
kaugalingon nga anak nga nag-
alagad kaniya.
18 Ug unya kamo mobalik ug

amakaila tali sa matarung ug
sa dautan, tali kaniya nga nag-
alagad sa Dios ug kaniya nga
wala mag-alagad kaniya.

KAPITULO 25

Sa Ikaduhang Pag-anhi ang mga
mapagarbuhon ug dautan pagasu-
nugon ingon sa dagami—Si Elijah
mobalik sa dili pa kanang mahi-
nungdanon ug makalilisang nga
adlaw — Itandi sa Malaquias 4.
Mga a.d. 34.

Kay tan-awa, ang adlaw moabut
nga amosunog sama sa hudno;
ug ang tanan nga bmapagarbu-
hon, oo, ug ang tanan nga nag-
buhat og dautan, mahisama sa

dagami; ug ang adlaw nga mo-
abut mosunog kanila, miingon
ang Ginoo sa mga Panon, nga
kini dili magbilin kanila ni ga-
mut o sanga.

2 Apan nganha kaninyo nga
nagtahud sa akong ngalan ang
aAnak sa Pagkamatarung mo-
barug uban sa pagpang-ayo di-
ha sa iyang mga pako; ug kamo
mopadayon ug bmotubo mai-
ngon sa mga cnati nga baka sa
toril.

3 Ug kamo amoyatak sa mga
dautan; kay sila ingon sa mga
abo sa ilawom sa inyong mga
tiil sa adlaw nga Ako mohimo
niini, miingon ang Ginoo sa
mga Panon.

4 Hinumduman ninyo ang ba-
laod ni Moises, ang akong su-
lugoon, nga Ako misugo ngad-
to kaniya didto sa aHoreb alang
sa tibuok Israel, uban sa mga
sugo ug mga paghukom.

5 Tan-awa, Ako mopadala ka-
ninyo ni aElijah ang propeta sa
dili pa moabut ang mahinung-
danon ug makalilisang nga bad-
law sa Ginoo;

6 Ug siya amopabalik sa ka-
singkasing sa mga amahan
ngadto sa mga anak, ug ang ka-
singkasing sa mga anak ngad-
to sa ilang mga amahan, tingali

16b D&P 85:9;
Moises 6:5.
gk Basahon sa
Handumanan.

17a D&P 101:3.
18a gk Pag-ila, Gasa sa.
25 1a Isa. 24:6;

1 Ne. 22:15;
3 Ne. 24:2;
D&P 29:9; 64:23–24;
133:64;

JS—K 1:37.
gk Yuta—Paglimpyo
sa yuta.

b 2 Ne. 20:33.
gk Garbo.

2a Ether 9:22.
b D&P 45:58.
c Amos 6:4;

1 Ne. 22:24.
3a 3 Ne. 21:12.
4a Ex. 3:1–6.

5a 2 Hari 2:1–2;
D&P 2:1; 110:13–16;
128:17–18.
gk Bugkos,
Pagbugkos; Elijah;
Kaluwasan alang
sa mga Patay.

b gk Ikaduhang
Pag-anhi ni
Jesukristo.

6a D&P 2:2.
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unya Ako moabut ug moham-
pak sa yuta uban sa usa ka
tunglo.

KAPITULO 26

Si Jesus mipatin-aw sa tanan nga
mga butang gikan sa sinugdanan
hangtud sa katapusan—Ang mga
masuso ug ang mga bata militok
og kahibulongan nga mga butang
nga dili ikasulat — Kadto nga
anaa sa Simbahan ni Kristo maka-
baton sa tanan nga mga butang
nga alang kanilang tanan. Mga
a.d. 34.

Ug karon nahinabo nga sa diha
nga si Jesus nakasulti niini nga
mga butang siya mipatin-aw
kanila ngadto sa pundok sa
mga katawhan; ug siya mipa-
tin-aw sa tanan nga mga bu-
tang ngadto kanila, sa mga
dagko ug sa mga gagmay.

2 Ug siya miingon: aKini nga
mga kasulatan, nga wala pa di-
ha kaninyo, gisugo sa Amahan
nga Ako kinahanglan mohatag
nganha kaninyo; kay kini kaa-
lam diha kaniya nga sila kina-
hanglan ihatag ngadto sa uma-
abut nga mga kaliwatan.
3 Ug siya gayud mipatin-aw

sa tanan nga mga butang, bisan
gikan sa sinugdanan hangtud

sa panahon nga siya kinahang-
lan moanhi diha sa iyang ahi-
maya—oo, gani ang tanan nga
mga butang nga moabut dinhi
sa ibabaw sa yuta, gani hang-
tud ang mga belemento matu-
naw uban sa hilabihan nga kai-
nit, ug ang yuta kinahanglan
usahon cpagputos ingon sa usa
ka papel-linukot, ug ang kala-
ngitan ug ang yuta mahanaw;

4 Ug bisan ngadto sa amahi-
nungdanon ug katapusan nga
adlaw, sa diha nga ang tanan
nga mga katawhan, ug tanan
nga mga kaliwatan, ug tanan
nga mga kanasuran ug mga pi-
nulongan bmobarug sa atuba-
ngan sa Dios, aron pagahukman
sa ilang mga buhat, kon sila
matarung o kon sila dautan—

5 Kon sila matarung, ngadto
sa apagkabanhaw sa walay ka-
tapusan nga kinabuhi; ug kon
sila dautan, ngadto sa pagka-
banhaw sa pagsilot; ingon nga
nagkabuyon, ang usa sa usa
nga kahimtang ug ang lain sa
lain nga kahimtang, pinasubay
sa kalooy, ug sa bkaangayan,
ug sa kabalaan nga anaa ni
Kristo, kinsa diha na sa wala pa
cmagsugod ang kalibutan.
6 Ug karon wala mahisulat ni-

ini nga basahon bisan ang aka-
gatusan nga bahin sa mga bu-

26 2a ie Mal. kapitulo 3
ug 4, gikutlo sa
3 Ne. mga kapitulo
24 ug 25.

3a gk Jesukristo—Hi-
maya ni Jesukristo.

b Amos 9:13;
2 Ped. 3:10, 12;
Morm. 9:2.

gk Yuta—Paglimpyo
sa yuta; Kalibutan—
Katapusan sa
kalibutan.

c Morm. 5:23.
4a Hel. 12:25;

3 Ne. 28:31.
b Mosiah 16:10–11.

gk Paghukom, Ang

Katapusan nga.
5a Dan. 12:2; Juan 5:29.

b gk Kaangayan.
c Ether 3:14.

gk Jesukristo—
Kinabuhi ni Kristo
nga wala pa dinhi
sa yuta.

6a Juan 21:25; 3 Ne. 5:8.
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tang nga si Jesus sa pagkatinu-
od nagtudlo ngadto sa mga ka-
tawhan;
7 Apan tan-awa ang mga apa-

lid ni Nephi naglakip sa uban
pa nga bahin sa mga butang di-
in siya mitudlo sa mga kataw-
han.
8 Ug kini nga mga butang diin

ako misulat, mao ang gagmay
nga bahin sa mga butang nga
siya mitudlo sa mga katawhan;
ug ako misulat kanila sa tuyo
nga kini madala pag-usab ngan-
hi niini nga mga katawhan, agi-
kan sa mga Hentil, sumala sa
mga pulong nga gipamulong
ni Jesus.
9 Ug kon sila makadawat nii-

ni, diin gikinahanglan nga sila
gayud makauna, sa pagsulay
sa ilang hugot nga pagtuo, ug
kon kini mao nga sila motuo ni-
ini nga mga butang niana ang
mga adagko nga butang ipakita
ngadto kanila.
10 Ug kon kini mao nga sila

dili motuo niini nga mga bu-
tang, niana ang mga dagko nga
mga butang apagatagoan gikan
kanila, ngadto sa ilang panghi-
maraut.
11 Tan-awa, ako mosulat na

unta kanila sa tanan nga naku-
lit diha sa mga palid ni Nephi,
apan ang Ginoo nagdili niini,
nag-ingon: Ako amosulay sa
hugot nga pagtuo sa akong
mga katawhan.
12 Busa ako, si Mormon, mo-

sulat sa mga butang nga gisugo
kanako sa Ginoo. Ug karon
ako, si Mormon, motapos sa
akong mga pagpamulong, ug
mopadayon sa pagsulat sa mga
butang diin gisugo kanako.

13 Busa, ako manghinaut nga
kamo motan-aw nga ang Ginoo
sa tinuod nagtudlo sa mga ka-
tawhan, sulod sa tulo ka mga
adlaw; ug pagkahuman niana
siya amipakita sa iyang kaugali-
ngon ngadto kanila sa kanunay,
ug mipikaspikas sa bpan sa ka-
nunay ug mipanalangin niini,
ug mihatag ngadto kanila.

14 Ug nahinabo nga siya mi-
tudlo ug mialagad ngadto sa
aanak sa mga katawhan kinsa
gikapamulong na, ug siya bmi-
luag sa ilang mga dila, ug sila
namulong ngadto sa ilang mga
amahan sa mahinungdanon ug
katingalahan nga mga butang,
gani labaw pa nga mahinung-
danon kay sa iyang gipadayag
ngadto sa mga katawhan; ug
siya mipaluag sa ilang mga di-
la aron sila makasulti.

15 Ug kini nahinabo nga sa
pagkahuman nga siya mikayab
ngadto sa langit—sa ikaduha
nga higayon nga siya mipakita
sa iyang kaugalingon ngadto
kanila, ug nakaadto na ngadto
sa Amahan, human amakaayo
sa tanan nila nga mga masaki-
ton, ug sa ilang bakol, ug mibu-
ka sa mga mata sa ilang buta ug
giablihan ang mga dunggan sa

7a gk Palid, Mga.
8a 3 Ne. 21:5–6.
9a Ether 4:4–10.

10a Alma 12:9–11.
11a Ether 12:6.

13a Juan 21:14.
b 3 Ne. 20:3–9.

gk Sakramento.
14a 3 Ne. 17:11–12.

b Alma 32:23;

3 Ne. 26:16.
15a 3 Ne. 17:9.

gk Ayo, Mga
Pagpang-ayo;
Milagro.
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bungol, ug gani nakahimo sa
tanan nga matang sa pang-ayo
diha kanila, ug nagpabangon
sa usa ka tawo gikan sa mga
patay, ug nagpakita sa iyang
gahum ngadto kanila, ug mika-
yab ngadto sa Amahan—
16 Tan-awa, nahinabo nga sa

pagkaugma ang pundok sa
mga katawhan nagpundok sa
ilang kaugalingon, ug sila na-
kakita ug nakadungog niini
nga bata; oo, bisan ang mga
amasuso mibuka sa ilang mga
ba-ba ug militok og mga kahi-
bulongan nga mga butang; ug
ang mga butang diin sila mili-
tok gidili nga kinahanglan wa-
lay bisan kinsa nga tawo ang
mosulat niini.
17 Ug nahinabo nga ang mga

atinun-an nga gipili ni Jesus mi-
sugod gikan niana nga pana-
hon sa pagbunyag ug pagtudlo
sa ingon ka daghan nga modu-
ol ngadto kanila; ug ingon sa
ka daghan sa bnabunyagan di-
ha sa ngalan ni Jesus napuno
uban sa Espiritu Santo.
18 Ug daghan kanila ang na-

kakita ug nakadungog sa dili
ikasulti nga mga butang, nga
adili ikatugot nga ikasulat.
19 Ug sila nagtudlo, ug nanga-

lagad sa usag usa; ug sila adu-
na sa atanan nga mga butang
nga balang kanila, matag tawo
makiangayon, sa usag usa.
20 Ug kini nahinabo nga sila

mibuhat sa tanan nga mga bu-
tang ingon sa gisugo ni Jesus
kanila.

21 Ug sila nga nabunyagan di-
ha sa ngalan ni Jesus gitawag
og asimbahan ni Kristo.

KAPITULO 27

Si Jesus misugo kanila sa pagta-
wag sa Simbahan sa iyang nga-
lan—Ang iyang misyon ug pag-
ula nga sakripisyo naglangkob sa
iyang ebanghelyo—Ang mga tawo
gisugo sa paghinulsol ug pagpa-
bunyag nga sila unta pagasantoson
sa Espiritu Santo—Sila kinahang-
lan mahisama gani ingon kang
Jesus. Mga a.d. 34–35.

Ug nahinabo nga samtang ang
mga tinun-an ni Jesus mipanaw
ug misangyaw sa mga butang
nga ilang nadungog ug nakita,
ug nagbunyag diha sa ngalan
ni Jesus, nahinabo nga ang mga
tinun-an nagkapundok ug anag-
kahiusa sa mainiton nga pag-
ampo ug bpagpuasa.

2 Ug si Jesus amipakita pag-
usab sa iyang kaugalingon
ngadto kanila, kay sila nag-am-
po ngadto sa Amahan diha sa
iyang ngalan; ug si Jesus mia-
but ug mibarug sa taliwala ka-
nila, ug miingon ngadto kanila:
Unsa ang buot ninyo nga Ako
mohatag nganha kaninyo?

3 Ug sila miingon ngadto ka-

16a Mat. 11:25.
17a 3 Ne. 19:4–13.

b 4 Ne. 1:1.
18a 3 Ne. 26:11.
19a 4 Ne. 1:3.

b gk Balaod sa
Pahinungod,

Pagpahinungod.
21a Mosiah 18:17.

gk Simbahan ni
Jesukristo.

27 1a D&P 29:6.
b Alma 6:6.

gk Pagpuasa, Puasa.

2a 3 Ne. 26:13.
gk Jesukristo—Mga
pagpakita ni Kristo
human sa kinabuhi
dinhi sa yuta.
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niya: Ginoo, kami buot unta
nga ikaw mosulti kanamo sa
ngalan diin kami motawag nii-
ni nga simbahan; kay dihay
mga panaglalis taliwala sa mga
katawhan mahitungod niini
nga butang.
4 U g a n g G i n o o m i i n g o n

ngadto kanila: Sa pagkatinuod,
sa pagkatinuod, Ako moingon
nganha kaninyo, ngano nga ang
mga katawhan magbagulbol
ug maglalis tungod niini nga
butang?
5 Wala ba sila magbasa sa mga

kasulatan, diin nag-ingon nga
kamo kinahanglan modala
nganha kaninyo sa angalan ni
Kristo, diin mao ang akong
ngalan? Kay pinaagi niini nga
ngalan kamo pagatawgon sa
katapusan nga adlaw;
6 Ug bisan kinsa nga modala

nganha kaniya sa akong nga-
lan, ug amolahutay hangtud sa
katapusan, ang mao maluwas
sa katapusan nga adlaw.
7 Busa, bisan unsa ang inyong

buhaton, kamo mobuhat niini
pinaagi sa akong ngalan; busa
kamo motawag sa simbahan sa
akong ngalan; ug motawag ka-
mo sa akong Amahan diha sa
akong ngalan aron siya manala-
ngin sa simbahan alang kanako.
8 Ug unsaon kining aakong

bsimbahan kon kini dili paga-
tawgon sa akong ngalan? Kay
kon ang usa ka simbahan paga-
tawgon sa ngalan ni Moises ni-
ana kini simbahan ni Moises; o

kon kini pagatawgon sa ngalan
sa usa ka tawo niana kini sim-
bahan sa tawo; apan kon kini
pagatawgon sa akong ngalan
niana kini mao ang akong sim-
bahan, kon kini mao nga sila
natukod diha sa akong ebang-
helyo.

9 Sa pagkatinuod Ako moi-
ngon nganha kaninyo, nga ka-
mo natukod sa akong ebang-
helyo; busa kamo magtawag sa
bisan unsa nga mga butang nga
kamo motawag, diha sa akong
ngalan; busa, kon kamo mota-
wag diha sa Amahan, alang sa
simbahan, kon kini diha sa
akong ngalan ang Amahan ma-
minaw kaninyo;

10 Ug kon kini mao nga ang
simbahan natukod diha sa
akong ebanghelyo niana ang
Amahan mopakita sa iyang ka-
ugalingon nga mga buhat diha
niini.

11 Apan kon kini dili matu-
kod sa akong ebanghelyo, ug
natukod diha sa mga buhat sa
mga tawo, o diha sa mga buhat
sa yawa, sa pagkatinuod Ako
moingon nganha kaninyo nga
sila makabaton sa kalipay sa
ilang mga buhat sa mubo nga
higayon, ug sa hinay-hinay ang
katapusan moabut, ug sila aisa-
likway ug ilabay sa kalayo, di-
in walay pagbalik.

12 Kay ang ilang mga buhat
amosunod kanila, kay tungod
sa ilang mga buhat, sila isalik-
way; busa hinumdumi ninyo

5a gk Jesukristo—
Pagdala sa ngalan
ni Jesukristo diha
kanato.

6a 3 Ne. 15:9.
8a D&P 115:4.

b gk Jesukristo—
Pangulo sa

Simbahan.
11a Alma 5:52.
12a Pin. 14:13;

D&P 59:2.
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kini nga mga butang nga Ako
miingon kaninyo.
13 Tan-awa Ako mihatag

n g a n h a k a n i n y o s a a k o n g
ebanghelyo, ug kini mao ang
aebanghelyo diin Ako mihatag
nganha kaninyo—nga Ako mi-
anhi dinhi sa kalibutan aron sa
pagbuhat sa bkabubut-on sa
akong Amahan, tungod kay
ang akong Amahan mipadala
kanako.
14 Ug ang akong Amahan mi-

padala kanako nga Ako unta
aituboy nganha sa krus; ug hu-
man niana nga Ako matuboy
diha sa krus, nga Ako unta bma-
kadala sa tanan nga mga tawo
ngari kanako, nga ingon nga
Ako gituboy sa mga tawo mao
usab ang mga tawo ituboy pi-
naagi sa Amahan, sa pagbarug
sa akong atubangan, aron cpaga-
hukman sa ilang mga buhat,
kon sila matarung o kon sila
dautan—
15 Ug tungod niini nga hi-

nungdan Ako anatuboy; busa,
sumala sa gahum sa Amahan
Ako modala sa tanan nga mga
tawo ngari kanako, nga sila
mahukman sumala sa ilang
mga buhat.
16 Ug kini mahinabo, nga bi-

san kinsa ang amaghinulsol ug
b magpabunyag pinaag i sa

akong ngalan, siya mapuno; ug
kon siya cmolahutay hangtud
sa katapusan, tan-awa, Ako
mohukom kaniya nga walay
sala sa atubangan sa akong
Amahan niana nga adlaw sa di-
ha nga Ako mobarug aron pag-
hukom sa kalibutan.

17 Ug siya nga dili molahutay
hangtud sa katapusan, siya
mao usab ang isalikway ug ila-
bay sa kalayo, diin sila dili na
makabalik tungod sa akaanga-
yan sa Amahan.

18 Ug kini mao ang pulong
nga siya mihatag ngadto sa
mga katawhan. Ug tungod nii-
ni nga hinungdan siya mitu-
man sa mga pulong diin siya
mihatag, ug siya wala magba-
kak, apan motuman sa tanan
niya nga mga pulong.

19 Ug awalay mahugaw nga
butang nga makasulod didto
sa iyang gingharian; busa wa-
lay makasulod sa iyang bkapa-
hulayan gawas niadto kinsa
cnakahugas sa ilang mga saput
sa akong dugo, tungod sa ilang
hugot nga pagtuo, ug paghinul-
sol sa tanan nila nga mga sala,
ug sa ilang pagkamatinud-anon
hangtud sa katapusan.

20 Karon mao kini ang sugo:
aPaghinulsol, kamong tanan
nga mga lumulupyo sa yuta,

13a D&P 76:40–42.
gk Ebanghelyo.

b Juan 6:38–39.
14a 1 Ne. 11:32–33;

Moises 7:55.
b Juan 6:44;

2 Ne. 9:5;
D&P 27:18.

c gk Jesukristo—

Maghuhukom.
15a gk Pag-ula, Pag-ula

sa dugo.
16a gk Hinulsol,

Paghinulsol.
b gk Bunyag,

Gibunyagan.
c 1 Ne. 13:37.

gk Lahutay.

17a gk Kaangayan.
19a Alma 11:37.

b D&P 84:24.
gk Kapahulayan.

c Pin. 1:5; 7:14;
Alma 5:21, 27;
13:11–13.

20a Ether 4:18.
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ug duol ngari kanako ug bmag-
pabunyag diha sa akong nga-
lan, aron kamo mahimo nga
cpagasantoson pinaagi sa pag-
dawat sa Espiritu Santo, aron
mobarug nga dwalay lama sa
akong atubangan sa katapusan
nga adlaw.
21 Sa pagkatinuod, sa pagka-

tinuod, Ako moingon nganha
kaninyo, kini mao ang akong
ebanghelyo; ug kamo nasayud
sa mga butang nga kamo kina-
hanglan gayud nga mobuhat
diha sa akong simbahan; kay
ang mga buhat nga kamo naka-
kita nga Ako mihimo kana ka-
mo mobuhat usab; kay kana di-
in kamo nakakita kanako nga
mibuhat kana kamo mobuhat;
22 Busa, kon kamo mobuhat

niini nga mga butang, bulahan
kamo, kay kamo ituboy sa ka-
tapusan nga adlaw.
23 Isulat ang mga butang diin

kamo nakakita ug nakadu-
ngog, gawas niadto nga agidili.
24 Isulat ang mga binuhatan

niini nga mga katawhan, nga
mao ang mahinabo, gani ingon
nga nahisulat na kaniadto, nia-
na nga nahitabo kaniadto.
25 Kay tan-awa, ang gikan sa

mga basahon nga nahisulat na,
ug sa mga basahon nga isulat
pa, kini nga mga katawhan apa-
gahukman, kay pinaagi kanila
ang ilang mga bbuhat masay-
ran ngadto sa mga tawo.

26 Ug tan-awa, tanan nga mga
butang a gisulat pinaagi sa
Amahan; busa gikan sa mga
basahon nga isulat pa ang kali-
butan pagahukman.

27 Ug kamo nasayud nga akamo
mahimo nga mga maghuhukom
niini nga mga katawhan, sumala
sa paghukom diin Ako mihatag
nganha kaninyo, nga makianga-
yon. Busa, unsa nga bmatang sa
mga tawo kamo angay nga ma-
hisama? Sa pagkatinuod Ako
moingon nganha kaninyo, gani
csama nga Ako mao.
28 Ug karon Ako amoadto

ngadto sa Amahan. Ug sa pag-
katinuod Ako moingon ngan-
ha kaninyo, bisan unsa nga
mga butang nga inyong panga-
yoon sa Amahan pinaagi sa
akong ngalan, ihatag nganha
kaninyo.

29 Busa, apangayo, ug kamo
makadawat; tuktok, ug kini pa-
gabuksan nganha kaninyo; kay
siya nga nangayo, makadawat;
ug ngadto kaniya nga motuk-
tok, kini pagabuksan.

30 Ug karon, tan-awa, hilabi-
han ang akong hingpit nga ka-
lipay, gani ngadto sa kahingpi-
tan, tungod kaninyo, ug niini
usab nga mga kaliwatan; oo,
bisan ang Amahan nalipay, ug
usab ang tanan nga balaan nga
mga anghel, tungod kaninyo
ug niini nga kaliwatan, kay
awalay usa kanila nga nawala.

20b gk Bunyag,
Gibunyagan—
Kamahinungdanon.

c gk Pagbalaan.
d D&P 4:2.

23a 3 Ne. 26:16.
25a 2 Ne. 33:10–15;

P. ni M. 1:11.
b 1 Ne. 15:32–33.

26a 3 Ne. 24:16.
gk Basahon sa
Kinabuhi.

27a 1 Ne. 12:9–10;
Morm. 3:19.

b gk Jesukristo—
Panig-ingnan ni
Jesukristo.

c Mat. 5:48; 3 Ne. 12:48.
28a Juan 20:17.
29a Mat. 7:7; 3 Ne. 14:7.
30a Juan 17:12.
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31 Tan-awa, Ako manghinaut
nga kamo makasabut; kay Ako
nagpasabut kanila kinsa aka-
ron buhi bniini nga kaliwatan;
ug walay usa kanila nga mawa-
la; ug diha kanila Ako adunay
kahingpitan sa chingpit nga ka-
lipay.
32 Apan tan-awa, kini nakapa-

subo kanako tungod sa aikau-
pat nga kaliwatan gikan niini
nga kaliwatan, kay sila midala
nga bihag kaniya ingon nga
anak sa kapildihan; kay sila
mobaligya kanako alang sa
pilak ug alang sa bulawan, ug
niana nga kutkuton sa banu-
nogba ug diin ang mga ka-
watan molungkab ug moka-
wat. Ug niana nga adlaw Ako
moduaw kanila, ngadto sa
pag-usab sa ilang mga buhat
diha sa ilang kaugalingon nga
mga ulo.
33 Ug nahinabo nga sa diha

nga si Jesus mitapos niini nga
mga pamahayag siya miingon
ngadto sa iyang mga tinun-an:
Sulod kamo sa a higpit nga
g a n g h a a n ; k a y h i g p i t a n g
ganghaan, ug pig-ot ang agia-
nan nga paingon sa kinabuhi,
ug pipila lamang ang maka-
kaplag niini; apan lapad ang
ganghaan, ug dako ang agia-
nan paingon sa kamatayon, ug
daghan ang mopanaw diha ni-
ana, hangtud moabut ang ka-
gabhion, diin walay tawo nga
makabuhat.

KAPITULO 28

Siyam sa Napulog Duha nagti-
nguha ug gisaaran og usa ka kabi-
lin sa gingharian ni Kristo kon si-
la mamatay — Ang Tulo ka mga
Nephite nagtinguha ug gihatagan
sa gahum ibabaw sa kamatayon
aron magpabilin sa yuta hangtud
sa pag-anhi pag-usab ni Jesus—
Sila nahimaya ang panagway ug
nakakita sa mga butang nga dili
makatarunganon sa paglitok, ug
sila karon nangalagad diha sa mga
tawo. Mga a.d. 34–35.
Ug nahinabo nga sa diha nga si
Jesus miingon niini nga mga
pulong, siya namulong ngadto
sa iyang mga tinun-an, usa
ngadto sa usa, nag-ingon ngad-
to kanila: Unsa ang inyong ti-
nguha kanako, human Ako
makaadto sa Amahan?

2 Ug silang tanan namulong,
gawas sa tulo, nag-ingon: Kami
nagtinguha nga human kami
mopuyo sa katigulangon sa ta-
wo, nga ang among pagpanga-
lagad, diin ikaw mitawag ka-
namo, matapos unta, nga kami
m o a d t o d a y o n k a n i m o s a
imong gingharian.

3 Ug siya miingon ngadto ka-
nila: Bulahan kamo tungod sa
inyong gitinguha niini nga bu-
tang ngari kanako; busa, hu-
man kamo modangat sa kapi-
toan ug duha ka mga tuig nga
panuigon kamo modangat ngari
kanako sa akong gingharian;

31a 3 Ne. 9:11–13; 10:12.
b 3 Ne. 28:23.
c gk Hingpit nga

Kalipay.

32a 2 Ne. 26:9–10;
Alma 45:10, 12.

b Mat. 6:19–21;
3 Ne. 13:19–21.

33a Mat. 7:13–14;
3 Ne. 14:13–14;
D&P 22:1–4.
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ug uban kanako kamo maka-
kaplag sa akapahulayan.

4 Ug sa diha nga siya nakapa-
mulong ngadto kanila, siya mi-
atubang sa iyang kaugalingon
ngadto sa tulo, ug miingon
ngadto kanila: Unsa ang in-
yong buot nga Ako mobuhat
nganha kaninyo, kon Ako tua
na ngadto sa Amahan?
5 Ug sila nasubo diha sa ilang

mga kasingkasing, kay sila dili
makasulti ngadto kaniya sa bu-
tang nga sila mitinguha.
6 Ug siya miingon ngadto ka-

nila: Tan-awa, Ako anasayud sa
inyong mga hunahuna, nga ka-
mo nagtinguha sa butang diin
si bJuan, ang akong hinigugma,
kinsa uban kanako sa pagpa-
ngalagad, sa wala pa Ako ilan-
sang sa mga Judeo, nagtinguha
kanako.
7 Busa, labaw pa kamo nga

bulahan, kay kamo adili maka-
tagamtam sa bkamatayon; apan
kamo mabuhi aron sa pagtan-
aw sa tanan nga mga binuha-
tan sa Amahan ngadto sa mga
katawhan, gani hangtud ang
tanan nga mga butang matu-
man sumala sa kabubut-on sa
Amahan, sa diha nga Ako moa-
but diha sa akong himaya uban
sa mga cgahum sa langit.
8 Ug kamo dili mag-antus sa

mga kasakit sa kamatayon;
apan sa akong pag-anhi diha sa

akong himaya kamo mausab
diha sa usa ka pamilok sa mata
gikan sa apagka-mortal ngadto
sa bpagka-imortal; ug unya ka-
mo pagapanalanginan didto sa
gingharian sa akong Amahan.

9 Ug usab, kamo dili makata-
gamtam sa sakit samtang kamo
nagpuyo diha sa unod, ni kasu-
bo gawas kini alang sa mga sa-
la sa kalibutan; ug kining tanan
Ako mobuhat tungod sa bu-
tang nga inyong gitinguha ka-
nako, kay kamo nagtinguha
nga inyong adad-on ang mga
kalag sa mga tawo ngari kana-
ko, samtang ang kalibutan
magpabilin.

10 Ug tungod niini nga hi-
nungdan kamo makaangkon
og akahingpitan sa hingpit nga
kalipay; ug kamo molingkod
diha sa gingharian sa akong
Amahan; oo, ang inyong hing-
pit nga kalipay mahingpit,
ingon nga ang Amahan nagha-
tag kanako sa kahingpitan sa
hingpit nga kalipay; ug kamo
mahisama kanako, ug Ako sa-
ma sa Amahan; ug ang Ama-
han ug Ako busa ra;
11 Ug ang aEspiritu Santo nag-

pamatuod sa Amahan ug kana-
ko; ug ang Amahan naghatag
sa Espiritu Santo ngadto sa mga
katawhan, tungod kanako.

12 Ug nahinabo nga sa diha
nga si Jesus nakahuman sa

28 3a gk Kapahulayan.
6a Amos 4:13;

Alma 18:32.
b Juan 21:21–23;

D&P 7:1–4.
7a 4 Ne. 1:14;

Morm. 8:10–11;
Ether 12:17.

b gk Nabalhin sa
Pagkahimaya nga
mga Binuhat.

c 3 Ne. 20:22.
8a 3 Ne. 28:36–40.

gk Mortal,
Pagka-mortal.

b gk Imortal,

Pagka-imortal.
9a Filip. 1:23–24;

D&P 7:5–6.
10a D&P 84:36–38.

b Juan 17:20–23.
11a 2 Ne. 31:17–21;

3 Ne. 11:32.
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pagpamulong niini nga mga
pulong, siya mihikap sa matag
usa kanila sa iyang tudlo ga-
was sa tulo nga magpabilin, ug
unya siya mibiya.
13 Ug tan-awa, ang mga kala-

ngitan naabli ug sila agibayaw
ngadto sa langit, ug nakita ug
nadungog ang mga butang nga
dili ikapamulong.
14 Ug kini agidili kanila nga

sila molitok; ni gihatag ngadto
kanila ang gahum nga sila ma-
kalitok sa mga butang diin sila
nakakita ug nakadungog.
15 Ug bisan kon sila diha sa

ilang lawas o gawas sa ilang la-
was, dili sila makasulti; kay ki-
ni ngadto kanila nahisama sa
usa ka apagkahimaya sa ilang
panagway, nga sila nabalhin
gikan niini nga lawas nga unod
ngadto sa usa ka imortal nga
kahimtang, nga sila makakita
sa mga butang sa Dios.
16 Apan nahinabo nga sila na-

ngalagad pag-usab diha sa iba-
baw sa yuta; bisan pa niana sila
wala mangalagad sa mga bu-
tang diin sila nakadungog ug
nakakita, tungod sa sugo nga
gihatag kanila sa langit.
17 Ug karon, kon sila mga

mortal o imortal, gikan sa ad-
law sa ilang pagkabalhin, ako
wala masayud;
18 Apan kini mao ang akong

nasayran, sumala sa talaan nga
gihatag—sila mipanaw sa iba-
baw sa yuta, ug nangalagad sa

tanan nga mga katawhan, nga
naghiusa kutob sa ilang mada-
la ngadto sa simbahan nga
mituo sa ilang pagsangyaw;
mibunyag kanila, ug kutob sa
gibunyagan nakadawat sa Es-
piritu Santo.

19 Ug sila nabilanggo pinaagi
kanila nga dili sakop sa simba-
han. Ug ang mga abilanggoan
dili makapugong kanila kay
kini nangasiak.

20 Ug sila gihulog ngadto sa
yuta; apan sila mihampak sa
yuta pinaagi sa pulong sa Dios,
hangtud nga pinaagi sa iyang
agahum sila naluwas gikan sa
mga kahiladman sa yuta; ug
busa sila dili makakalot og
mga lungag nga igo nga maka-
pugong kanila.

21 Ug sa makatulo sila gihu-
log ngadto sa usa ka ahudno ug
wala makadawat og kadaot.

22 Ug makaduha sila gihulog
ngadto sa alungib sa mga ma-
bangis nga mananap; ug tan-
awa sila nakigdula sa mga ma-
nanap ingon sa usa ka bata
uban sa masuso nga karnero,
ug wala makadawat og kadaot.

23 Ug nahinabo nga sa ingon
sila misangyaw ngadto sa tanan
nga mga katawhan ni Nephi, ug
misangyaw sa aebanghelyo ni
Kristo ngadto sa tanan nga
mga katawhan diha sa ibabaw
sa yuta; ug sila nakabig ngadto
sa Ginoo, ug nagkahiusa ngad-
to sa simbahan ni Kristo, ug sa

13a 2 Cor. 12:2–4.
14a D&P 76:114–116.
15a Moises 1:11.

gk Pagkahimaya
sa Panagway.

19a Buh. 16:26;
Alma 14:26–28.

20a Morm. 8:24.
21a Dan. 3:22–27;

4 Ne. 1:32.

22a Dan. 6:16–23;
4 Ne. 1:33.

23a gk Ebanghelyo.
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ingon ang mga katawhan bnia-
na nga kaliwatan, gipanalangi-
nan, sumala sa pulong ni Jesus.
24 Ug karon ako, si Mormon,

motapos sa akong pagpamu-
long mahitungod niini nga mga
butang sulod sa usa ka higayon.
25 Tan-awa, ako mosulat na

unta sa mga angalan niadto
kinsa dili makatilaw sa kama-
tayon, apan ang Ginoo nagdili;
busa ako dili mosulat, kay kini
sila gitago gikan sa kalibutan.
26 Apan tan-awa, ako nakaki-

ta kanila, ug sila nangalagad
ngari kanako.
27 Ug tan-awa sila anaa taliwa-

la sa mga Hentil, ug ang mga
Hentil wala makaila kanila.
28 Ug sila usab anaa taliwala

sa mga Judeo, ug ang Judeo
wala makaila kanila.
29 Ug mahinabo, kon ang Gi-

noo makita diha sa iyang kaa-
lam nga sila mangalagad ngad-
to sa tanan nga anagkatibulaag
nga mga tribo sa Israel, ug
ngadto sa tanan nga mga kana-
suran, mga kaliwatan, mga pi-
nulongan ug mga katawhan,
ug modala gikan kanila ngadto
ni Jesus og daghan nga mga ka-
lag, aron ang ilang tinguha ma-
tuman, ug usab tungod sa ma-
kabigon nga gahum sa Dios
nga anaa kanila.
30 Ug sila ingon sa mga aang-

hel sa Dios, ug kon sila mag-
ampo ngadto sa Amahan diha
sa ngalan ni Jesus, sila makapa-

kita sa ilang kaugalingon kang
bisan kinsa nga tawo nga alang
kanila maayo.

31 Busa, mahinungdanon ug
kahibulongan nga mga buhat
mahimo pinaagi kanila, sa dili
pa ang amahinungdanon ug
umaabut nga adlaw sa diha
nga ang tanan nga mga kataw-
han sa pagkatinuod mobarug
sa atubangan sa hukmanan ni
Kristo;

32 Oo bisan diha sa mga Hen-
til may amahinungdanon ug
kahibulongan nga buhat nga
gihimo pinaagi kanila, sa dili
pa ang adlaw sa paghukom.

33 Ug kon kamo aduna sa ta-
nan nga kasulatan nga magha-
tag sa asoy sa tanan nga kahi-
bulongan nga mga buhat ni
Kristo, kamo gayud, sumala sa
mga pulong ni Kristo, masa-
yud nga kini nga mga butang
sa pagkatinuod moabut.

34 Ug alaot ngadto kaniya nga
adili maminaw sa mga pulong
ni Jesus, ug ingon usab bkanila
kinsa siya mipili ug mipadala
nganha kanila; kay kinsa kadto
nga dili modawat sa mga pu-
long ni Jesus ug sa mga pulong
niadto kinsa siya mipadala, dili
modawat kaniya; ug busa siya
dili modawat kanila sa katapu-
san nga adlaw;

35 Ug maayo pa alang kanila
nga wala sila matawo. Kay
nagtuo ba kamo nga makaling-
kawas sa kaangayan sa usa ka

23b 3 Ne. 27:30–31.
25a 3 Ne. 19:4.
29a gk Israel—Ang

pagkatibulaag sa
Israel; Israel—Ang

napulo nga nawala
nga mga tribo sa
Israel.

30a gk Anghel, Mga.
31a Hel. 12:25;

3 Ne. 26:4–5.
32a 2 Ne. 25:17.
34a Ether 4:8–12.

b gk Propeta.



3 Nephi 28:36–29:2 698

nasakitan nga Dios, kinsa agiya-
takan sa tiil sa mga tawo, nga
aron ang kaluwasan moabut?
36 Ug karon tan-awa, samtang

ako namulong mahitungod ni-
adto nga pinili sa Ginoo, oo,
gani sa tulo nga gibayaw ngad-
to sa kalangitan, nga ako wala
masayud kon sila nalimpyo-
han gikan sa pagka-mortal
ngadto sa pagka-imortal—
37 Apan tan-awa, sukad ako

misulat, ako nangutana sa Gi-
noo, ug siya mipakita ngari ka-
nako nga kinahanglan adunay
usa ka kausaban nga himoon
diha sa ilang mga lawas, o kon
dili kini magkinahanglan nga
sila kinahanglan makatagam-
tam og kamatayon;
38 Busa, aron sila dili makata-

gamtam og kamatayon adunay
usa ka akausaban nga himoon
diha sa ilang mga lawas, aron
sila dili mag-antus sa kasakit
ug kasubo gawas kini alang sa
mga sala sa kalibutan.
39 Karon kini nga kausaban

dili mahisama niana nga mahi-
tabo sa katapusan nga adlaw;
apan adunay usa ka kausaban
nga nahimo ngadto kanila,
hangtud nga si Satanas walay
gahum batok kanila, nga siya
dili amakatintal kanila; ug sila
gihimo nga bbalaan diha sa
unod, nga sila mga cbalaan, ug
nga ang mga gahum sa yuta di-
li makapugong kanila.
40 Ug niini nga kahimtang sila

magpabilin hangtud sa adlaw

sa paghukom ni Kristo; ug nia-
na nga adlaw sila makadawat
sa dako pa nga kausaban, ug
pagadawaton ngadto sa ging-
harian sa Amahan nga dili na
sila mahimulag apan magpuyo
kauban sa Dios sa kahangturan
diha sa mga kalangitan.

KAPITULO 29

Ang pagtungha sa Basahon ni
Mormon mao ang usa ka timail-
han nga ang Ginoo misugod na sa
pagpundok sa Israel ug sa pagtu-
man sa iyang mga pakigsaad —
Kadto kinsa mosalikway sa iyang
mga pagpadayag sa ulahing mga
adlaw ug sa mga gasa pagatung-
luhon. Mga a.d. 34–35.

Ug karon tan-awa, Ako moi-
ngon nganha kaninyo nga kon
a n g G i n o o m a k a k i t a n g a
angay, diha sa iyang kaalam,
nga kini nga mga pamahayag
a modangat ngadto sa mga
Hentil sumala sa iyang pulong,
niana kamo masayud nga ang
b pakigsaad nga gih imo sa
Amahan uban sa mga anak sa
Israel, mahitungod sa ilang
pagpahiuli ngadto sa mga yuta
nga ilang kabilin, nagsugod na
sa pagkatuman.

2 Ug kamo nasayud nga ang
mga pulong sa Ginoo, nga gi-
pamulong sa balaan nga mga
propeta, ang tanan pagatuma-
non; ug kamo dili kinahanglan
nga moingon nga ang Ginoo

35a Hel. 12:2.
38a gk Nabalhin sa

Pagkahimaya nga

mga Binuhat.
39a gk Pagtintal, Tintal.

b gk Pagbalaan.

c gk Pagkabalaan.
29 1a 2 Ne. 30:3–8.

b Morm. 5:14, 20.
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anaglangan sa iyang pag-anhi
nganhi sa mga anak sa Israel.
3 Ug dili na kinahanglan nga

maghunahuna kamo sa inyong
mga kasingkasing nga ang mga
pulong nga gipamulong maka-
wang, kay tan-awa, ang Ginoo
mohinumdom gayud sa iyang
pakigsaad diin siya mihimo
ngadto sa iyang mga katawhan
sa balay ni Israel.
4 Ug kon kamo makakita nga

kini nga mga pamahayag moa-
but diha kaninyo, niana kamo
dili na kinahanglan motamay
sa mga binuhatan sa Ginoo,
kay ang aespada sa iyang bkaa-
ngayan anaa sa iyang tuo nga
kamot; ug tan-awa, niana nga
adlaw, kon kamo motamay sa
iyang mga binuhatan, siya mo-
sugo nga kini mohimo nga mo-
buntog kaninyo.
5 aAlaot ngadto kaniya nga

bnagtamay sa mga binuhatan
sa Ginoo; oo, alaot ngadto ka-
niya nga cmolimud ni Kristo ug
sa iyang mga buhat!
6 Oo, aalaot ngadto kaniya nga

molimud sa mga pagpadayag sa
Ginoo, ug nga moingon nga ang
Ginoo dili na mobuhat pinaagi
sa mga pagpadayag, o pinaagi
sa mga panagna, o pinaagi sa
mga bgasa, o pinaagi sa mga pi-
nulongan, o pinaagi sa mga pag-
pang-ayo, o pinaagi sa gahum
sa Espiritu Santo!
7 Oo, ug alaot ngadto kaniya

nga moingon niana nga adlaw,
aron amakaangkon og bahandi,
nga bwala nay milagro nga ma-
himo pinaagi ni Jesukristo; kay
siya nga mohimo niini mahimo
nga sama ngadto sa canak sa ka-
pildihan, nga kinsa walay kalo-
oy, sumala sa pulong ni Kristo!

8 Oo, ug dili na kinahanglan
nga ikaw amoyubit, ni bmota-
may, ni mobugal-bugal sa mga
cJudeo, o bisan hain sa mga sa-
lin sa balay ni Israel; kay tan-
awa, ang Ginoo mohinumdom
sa iyang pakigsaad ngadto ka-
nila, ug siya mobuhat ngadto
kanila sumala niana diin siya
nanumpa.

9 Busa kamo dili magdahum
nga kamo makahimo sa pagliso
sa tuo nga kamot sa Ginoo
ngadto sa wala, nga siya dili
makapahiluna sa paghukom
ngadto sa katumanan sa pakig-
saad nga siya mihimo ngadto
sa balay ni Israel.

KAPITULO 30

Ang mga Hentil sa ulahing mga
adlaw gisugo sa paghinulsol, mo-
duol kang Kristo, ug pagaiphon
uban sa balay ni Israel. Mga a.d.
34–35.

Patalinghug, O kamo nga
mga Hentil, ug paminaw sa
mga pulong ni Jesukristo, ang
Anak sa buhi nga Dios, nga si-

2a Luc. 12:45–48.
4a 3 Ne. 20:20.

b gk Kaangayan.
5a 2 Ne. 28:15–16.

b Morm. 8:17;
Ether 4:8–10.

c Mat. 10:32–33.

6a Morm. 9:7–11, 15.
b gk Gasa sa Espiritu,

Mga.
7a gk Panapi sa mga

Pari.
b 2 Ne. 28:4–6;

Morm. 9:15–26.

c gk Anak sa
Kapildihan, Mga.

8a 1 Ne. 19:14.
b 2 Ne. 29:4–5.
c gk Judeo, Mga.
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ya amisugo kanako nga ako
mosulti mahitungod kaninyo,
kay, tan-awa siya misugo kana-
ko nga ako mosulat, nag-ingon:

2 Biya, kamong tanan nga
mga aHentil, gikan sa inyong
mga dautan nga mga paagi; ug
bpaghinulsol sa inyong dautan
nga mga buhat, sa inyong mga
pamakak ug mga panglim-
bong, ug sa inyong mga ma-
law-ay nga mga buhat, ug sa
inyong mga tinago nga mga
pagkasalawayon, ug sa inyong
mga dios-dios, ug sa inyong

mga pagbuno, ug sa mga pana-
pi sa inyong mga kaparian, ug
sa inyong mga kasina, ug sa in-
yong mga panagbangi, ug gi-
kan sa tanan ninyo nga mga
pagkadautan ug mga pagkasa-
lawayon, ug duol ngari kana-
ko, ug magpabunyag sa akong
ngalan, nga kamo makadawat
sa kapasayloan sa inyong mga
sala, ug mapuno uban sa Espi-
ritu Santo, nga kamo cpagaip-
hon uban sa akong mga kataw-
han kinsa mga sakop sa balay
ni Israel.

Ikaupat nga Nephi
Ang Basahon ni Nephi

KINSA ANAK NGA LALAKI NI NEPHI — USA SA
MGA TINUN-AN NI JESUKRISTO

Usa ka asoy sa mga katawhan ni Nephi, sumala sa iyang talaan.

Ang mga Nephite ug ang mga La-
manite nakabig ngadto sa Ginoo—
Sila nagbaton sa mga butang nga
alang kanilang tanan, mihimo og
mga milagro, ug miuswag sa yu-
ta—Human sa duha ka gatusan
ka mga tuig, nga panagbahin, mga
dautan, mini nga mga simbahan,
ug pagpanggukod midagsang —
Human sa tulo ka gatusan ka mga
tuig ang mga Nephite ug ang mga
Lamanite nahimo nga mga dautan
—Si Ammaron mitipig sa sagrado
nga mga talaan. Mga a.d. 35–321.

UG nahinabo nga milabay
ang ikakatloan ug upat nga

tuig, ug ang ikakatloan ug li-
ma, ug tan-awa ang mga tinun-
an ni Jesus mitukod og usa ka
simbahan ni Kristo sa tanan
nga mga yuta nga naglibut. Ug
kutob sa miduol ngadto kanila,
ug matinud-anon nga mihinul-
sol sa ilang mga sala, nabunya-
gan sa ngalan ni Jesus; ug sila
usab nakadawat sa Espiritu
Santo.

2 Ug nahinabo nga sa ikakat-

30 1a 3 Ne. 5:12–13.
2a gk Hentil, Mga.

b gk Hinulsol,

Paghinulsol.
c Gal. 3:27–29;

2 Ne. 10:18–19;

3 Ne. 16:10–13;
21:22–25;
Abr. 2:10.
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loan ug unom nga tuig, ang
tanan nga mga katawhan naka-
big ngadto sa Ginoo, diha sa
ibabaw sa tibuok yuta, mga
Nephite ug mga Lamanite, ug
walay mga panagbingkil ug mga
panaglalis diha kanila, ug matag
tawo mitagad nga makiangayon
sa usag usa.
3 Ug sila aduna sa atanan nga

mga butang nga alang kanilang
tanan; busa walay adunahan ug
kabus, ulipon ug gawasnon,
apan silang tanan gihimo nga
mga gawasnon, ug nag-ambit sa
langitnon nga gasa.
4 Ug kini nahinabo nga ang

ikakatloan ug pito nga tuig mi-
labay usab, ug sa gihapon nag-
padayon ang kalinaw sa mao
nga yuta.
5 Ug dihay mga mahinung-

danon ug mga kahibulongan
nga mga buhat nga gihimo sa
mga tinun-an ni Jesus, hangtud
nga sila amiayo sa mga masaki-
ton, mibuhi sa mga patay, mi-
palakaw sa mga bakol, ug ang
buta nakadawat sa ilang pa-
nan-aw ug ang bungol nakadu-
ngog; ug tanan nga matang sa
mga bmilagro sila mibuhat diha
sa mga katawhan; ug sila wala
mobuhat og mga milagro ga-
was kon kini pinaagi sa ngalan
ni Jesus.
6 Ug sa ingon ang ikakatloan

ug walo nga tuig milabay, ug
usab ang ikakatloan ug siyam,
ug ang ikakap-atan ug usa, ug

ang ikakap-atan ug duha, oo,
gani hangtud ang ikakap-atan
ug siyam ka mga tuig ang mila-
bay, ug usab ang ikakalim-an ug
usa, ug ang ikakalim-an ug du-
ha; oo, hangtud ang kalim-an
ug siyam ka mga tuig milabay.

7 Ug ang Ginoo mipauswag
kanila sa hilabihan diha sa yuta;
oo, hangtud nga sila mitukod
pag-usab sa mga dakbayan di-
in adunay mga dakbayan nga
nasunog.

8 Oo, gani kadtong gamhanan
nga adakbayan nga Zarahemla
sila mihimo nga pagatukuron
pag-usab.

9 Apan dihay daghan nga mga
dakbayan nga anaunlod, ug ang
tubig misaka sa dapit niini; busa
kini nga mga dakbayan dili na
mabag-o pag-usab.

10 Ug karon, tan-awa, nahina-
bo nga ang mga katawhan ni
Nephi nagkalig-on, ug misa-
nay sa hilabihan ka kusog, ug
nahimo nga hilabihan ka amaa-
nindot ug makapahimuot nga
mga katawhan.

11 Ug sila naminyo, ug sina-
yuran sa kaminyoon, ug gipa-
nalanginan sumala sa gidagha-
non sa mga saad nga gihimo sa
Ginoo ngadto kanila.

12 Ug sila wala na maglakaw
subay sa mga akahimoan ug
mga ordinansa sa bbalaod ni
Moises; apan sila nagsunod su-
bay sa mga sugo diin sila mida-
wat gikan sa ilang Ginoo ug sa

[4 nephi]
1 3a Buh. 4:32;

3 Ne. 26:19.
gk Balaod sa
Pahinungod,
Pagpahinungod.

5a gk Ayo, Mga
Pagpang-ayo.

b Juan 14:12.
gk Milagro.

8a 3 Ne. 8:8.
9a 3 Ne. 9:4, 7.

10a Morm. 9:6.
12a 2 Ne. 25:30;

3 Ne. 15:2–8.
b gk Balaod ni Moises.
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ilang Dios, mipadayon sa cpag-
puasa ug pag-ampo, ug nagti-
gum kanunay sa pag-ampo ug
pagpamati sa pulong sa Ginoo.
13 Ug nahinabo nga wala nay

panagbingkil diha sa tanan nga
mga katawhan, sa tanan nga yu-
ta; apan dihay mga mahinung-
danon nga milagro nga gihimo
sa mga tinun-an ni Jesus.
14 Ug nahinabo nga ang ika-

kapitoan ug usa nga tuig mila-
bay, ug usab ang ikakapitoan
ug duha nga tuig, oo, ug sa ka-
tapusan, hangtud ang ikakapi-
toan ug siyam nga tuig mila-
bay; oo, gani usa ka gatus ka
mga tuig ang milabay, ug ang
mga tinun-an ni Jesus, kinsa si-
ya mipili, tanan tua na sa apa-
raiso sa Dios, gawas niadtong
btulo kinsa kinahanglan ipabi-
lin; ug dihay uban nga mga cti-
nun-an nga dgi-orden puli kani-
la; ug usab daghan niana nga
kaliwatan ang namatay.
15 Ug nahinabo nga awalay

panagbingkil diha sa yuta, tu-
ngod sa gugma sa Dios nga
anaa sa mga kasingkasing sa
mga katawhan.
16 Ug awala nay mga kasina,

ni panagbangi, ni kagubot, ni
malaw-ay nga mga buhat, ni
mga pamakak, ni mga pagbu-
no, ni bisan unsa nga matang
sa bpagkamaulagon; ug sa pag-
kamatuod wala nay mga ka-
tawhan nga labaw pa ka cmali-

payon sa tanan nga mga ka-
tawhan nga gilalang sa kamot
sa Dios.

17 Wala nay mga tulisan, ni
mga mamumuno, ni adunay
mga Lamanite, ni bisan unsa
nga matang sa pundok sa mga
katawhan; apan sila anagka-
hiusa, mga anak ni Kristo, ug
manununod sa gingharian sa
Dios.

18 Ug pagkabulahan kanila!
Kay ang Ginoo mipanalangin
kanila sa tanan nila nga mga ka-
lihokan; oo, sila gipanalanginan
ug gipauswag hangtud milabay
ang usa ka gatus ug napulo ka
mga tuig; ug ang unang kaliwa-
tan gikan kang Kristo namatay
na, ug wala nay panagbingkil sa
tibuok yuta.

19 Ug nahinabo nga si Nephi,
siya nga mitipig niini nga ka-
tapusan nga talaan, (ug iyang
gitipigan kini diha sa mga apa-
lid ni Nephi) namatay, ug ang
iyang anak nga si Amos miti-
pig niini puli kaniya; ug siya
mitipig niini diha sa mga palid
ni Nephi.

20 Ug siya mitipig niini sa ka-
waloan ug upat ka mga tuig, ug
diha gihapon ang kalinaw sa
yuta, gawas sa gamay nga ba-
hin sa mga katawhan nga mi-
bulag gikan sa simbahan ug
midala sa ngalan sa mga Lama-
nite; busa misugod na usab ang
mga Lamanite sa yuta.

12c Moro. 6:5;
D&P 88:76–77.

14a gk Paraiso.
b 3 Ne. 28:3–9.

gk Nabalhin sa
Pagkahimaya nga

mga Binuhat.
c gk Tinun-an.
d gk Orden, Pag-orden.

15a gk Kalinaw.
16a gk Panaghiusa.

b gk Kahigal.

c Mosiah 2:41;
Alma 50:23.
gk Hingpit nga
Kalipay.

17a Juan 17:21. gk Zion.
19a gk Palid, Mga.
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21 Ug nahinabo nga si Amos
namatay usab, (ug may usa ka
gatus ug kasiyaman ug upat ka
mga tuig sukad sa pag-anhi ni
Kristo) ug ang iyang anak nga
si Amos mitipig sa talaan puli
kaniya; ug siya usab mitipig di-
ha sa mga palid ni Nephi; ug
kini nahisulat usab sa basahon
ni Nephi, nga mao kini nga ba-
sahon.
22 Ug nahinabo nga duha ka

gatus ka mga tuig ang milabay;
ug ang ikaduha nga kaliwatan
namatay na gawas sa pipila
niini.
23 Ug karon ako, si Mormon,

unta kamo masayud nga ang
mga katawhan misanay pag-
ayo, hangtud nga sila mikanap
sa ibabaw sa tibuok yuta, ug
nga sila nahimo nga hilabihan
ka adunahan, tungod sa ilang
kauswagan diha kang Kristo.
24 Ug karon, niini nga ikadu-

ha ka gatus ug usa nga tuig mi-
sugod na usab taliwala kanila
kadto kinsa gibayaw sa agarbo,
ingon sa pagsul-ob sa mga ma-
halon nga panaput, ug tanan
nga matang sa mahalon nga
mga perlas, ug sa matahum nga
mga butang sa kalibutan.
25 Ug sukad niana nga pana-

hon sila nagbaton sa ilang mga
kabtangan ug sa ilang kabuhi-
an nga dili na aalang kanilang
tanan.
26 Ug sila misugod sa pagka-

bahin-bahin ngadto sa nagkala-

in-lain nga mga pundok; ug sila
misugod sa pagtukod og mga
asimbahan ngadto sa ilang mga
kaugalingon aron bmakaangkon
og bahandi, ug misugod sa pag-
limud sa tinuod nga simbahan
ni Kristo.

27 Ug nahinabo nga sa diha
nga ang duha ka gatus ug na-
pulo ka mga tuig milabay adu-
nay daghan nga mga simbahan
diha sa yuta; oo, adunay dag-
han nga mga simbahan nga nag-
patuo nga nasayud kang Kristo,
bisan pa niana sila amilimud sa
daghan nga mga bahin sa iyang
ebanghelyo, hangtud nga sila
midawat sa tanan nga matang
sa pagkadautan, ug gipangala-
gad kana diin mga sagrado
ngadto kaniya kang kinsa kini
bgidili tungod sa pagkadili ta-
kus.

28 Ug kini nga asimbahan mi-
sanay sa hilabihan tungod sa ka-
dautan, ug tungod sa gahum ni
Satanas kinsa mao ang nagku-
pot sa ilang mga kasingkasing.

29 Ug usab, dihay lain nga
simbahan nga naglimud kang
Kristo; ug sila amigukod sa ti-
nuod nga simbahan ni Kristo,
tungod sa ilang pagkamapai-
nubsanon ug sa ilang pagtuo
kang Kristo; ug sila miyubit ka-
nila tungod sa daghan nga mga
milagro diin nahimo taliwala
kanila.

30 Busa sila migamit sa ga-
hum ug pagtugot ibabaw sa

24a gk Garbo.
25a 4 Ne. 1:3.
26a 1 Ne. 22:23;

2 Ne. 28:3;
Morm. 8:32–38.

b D&P 10:56.
gk Panapi sa mga
Pari.

27a gk Hingpit nga
Pagbiya.

b 3 Ne. 18:28–29.
28a gk Yawa—Ang

simbahan sa yawa.
29a gk Gukod,

Pagpanggukod.
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mga tinun-an ni Jesus kinsa
nagpabilin uban kanila, ug si-
la mibalhug kanila ngadto sa
abilanggoan; apan pinaagi sa
gahum sa pulong sa Dios diin
anaa kanila, ang bilanggoan
nangasiak, ug sila mipadayon
sa paghimo sa mahinungda-
non nga mga milagro taliwala
kanila.
31 Bisan pa niana, ug bisan

pa niining tanan nga mga mi-
lagro, ang mga katawhan nag-
patig-a sa ilang mga kasingka-
sing, ug nagtinguha sa pagpa-
tay kanila, sama sa mga Judeo
sa Jerusalem nga nagtinguha sa
pagpatay kang Jesus, sumala sa
iyang pulong.
32 Ug sila mitambug kanila

ngadto sa mga ahudno sa bkala-
yo, ug sila nakagawas nga wala
makadawat og kadaot.
33 Ug sila mihulog kanila sa

mga alungib sa mga mabangis
nga mananap, ug sila nakigdu-
la uban sa mga mabangis nga
mananap ingon sa usa ka bata
uban sa usa ka karnero; ug sila
nakagawas gikan kanila, nga
wala makadawat og kadaot.
34 Bisan pa niana, nagpatig-a

gihapon sa kasingkasing ang
mga katawhan kay sila nada-
la sa daghan nga mga pari ug
mini nga mga propeta aron
motukod pa og mga simbahan,
ug mohimo pa sa tanan nga
matang sa kadautan. Ug sila
amibunal sa mga katawhan ni
Jesus; apan ang mga kataw-
han ni Jesus wala mobalos sa

pagbunal. Sa ingon sila mi-
kunhod tungod sa pagkawalay
pagtuo ug sa pagkadautan,
tuig-tuig, hangtud milabay ang
duha ka gatus ug katloan ka
mga tuig.

35 Ug karon nahinabo, oo, sa
ikaduha ka gatus ug katloan ug
usa nga tuig, dihay dako nga
pagkabahin taliwala sa mga ka-
tawhan.

36 Ug nahinabo nga niini
nga tuig dihay mitungha nga
mga katawhan kinsa gitawag
nga mga Nephite, ug sila mga
tinuod nga mga matuohon ni
Kristo; ug taliwala kanila kad-
to nga gitawag sa mga Lama-
nite—mga Jacobite, ug mga Jo-
sephite, ug mga Zoramite;

37 Busa ang mga tinuod nga
mga matuohon ni Kristo, ug
ang tinuod nga mga tigsimba
ni Kristo (uban kanila ang atulo
nga mga tinun-an ni Jesus kin-
sa kinahanglan ipabilin) gita-
wag og mga Nephite, ug mga
Jacobite, ug mga Josephite ug
mga Zoramite.

38 Ug nahinabo nga sila kinsa
misalikway sa ebanghelyo mao
ang gitawag og mga Lamanite,
ug mga Lemuelite ug mga Is-
maelite; ug sila wala mokunhod
tungod sa pagkawalay pagtuo,
apan sila mituyo sa apagsukol
batok sa ebanghelyo ni Kristo;
ug sila mitudlo sa ilang mga
anak nga sila dili motuo, gani
sama sa ilang mga amahan, gi-
kan sa sinugdanan, nahimo nga
mikunhod.

30a 3 Ne. 28:19–20.
32a 3 Ne. 28:21.

b Dan. 3:26–27.

33a 3 Ne. 28:22.
34a 3 Ne. 12:39;

D&P 98:23–27.

37a 3 Ne. 28:6–7;
Morm. 8:10–11.

38a gk Pagsukol.
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39 Ug kini tungod sa ilang
pagkadautan ug sa pagkasala-
wayon sa ilang mga amahan,
sama kaniadto sa sinugdanan.
Ug sila agitudloan sa pagdu-
mot sa mga anak sa Dios, ingon
sa mga Lamanite nga gitudlo-
an sa pagdumot sa mga anak ni
Nephi gikan pa sa sinugdanan.
40 Ug nahinabo nga ang duha

ka gatus ug kap-atan ug upat
ka mga tuig ang milabay, ug
ingon niini ang mga kalihokan
sa mga katawhan. Ug ang la-
baw nga dautan nga bahin sa
mga katawhan nagkalig-on, ug
nahimo nga hilabihan ka dag-
han kay sa mga katawhan sa
Dios.
41 Ug sila sa gihapon mipada-

yon sa pagtukod sa mga simba-
han alang sa ilang mga kauga-
lingon, ug nagdayan-dayan ka-
nila sa tanan nga matang sa
mahalon nga mga butang. Ug
sa ingon milabay ang duha ka
gatus ug kalim-an ka mga tuig,
ug usab ang duha ka gatus ug
kan-uman ka mga tuig.
42 Ug nahinabo nga ang dau-

tan nga bahin sa mga katawhan
misugod na usab sa pagtukod
sa mga tinago nga mga panum-
pa ug mga akalihokan ni Gadi-
anton.
43 Ug usab ang mga kataw-

han kinsa gitawag og mga ka-
tawhan ni Nephi misugod sa
pagkamapagarbuhon sa ilang
mga kasingkasing, tungod sa
naghingapin nga kaadunahan,
ug nahimo nga mahambugon

sama ngadto sa ilang mga kaig-
soonan, ang mga Lamanite.

44 Ug gikan niini nga pana-
hon ang mga tinun-an misugod
sa pagsubo tungod sa mga asa-
la sa kalibutan.

45 Ug nahinabo nga tulo ka
gatus ka mga tuig ang milabay,
ang mga katawhan ni Nephi ug
ang mga Lamanite nahimo nga
hilabihan ka dautan ang usa sa-
ma ngadto sa lain.

46 Ug nahinabo nga ang mga
tulisan ni Gadianton mikanap
na sa ibabaw sa tibuok yuta; wa-
lay matarung gawas sa mga ti-
nun-an ni Jesus. Ug bulawan ug
pilak sila mitipig sa hilabihan
ka daghan ug mipatigayon sa
tanan nga paagi sa patigayon.

47 Ug nahinabo human mila-
bay ang tulo ka gatus ug lima
ka mga tuig, (ang mga kataw-
han mipabilin gihapon sa ilang
pagkadautan) namatay si Amos;
ug ang iyang igsoon, si Amma-
ron, mitipig sa talaan puli ka-
niya.

48 Ug nahinabo nga sa diha
nga milabay na ang tulo ka ga-
tus ug kawhaan ka mga tuig, si
Ammaron, nga pinugos sa Espi-
ritu Santo, mitipig sa mga sagra-
do nga atalaan—oo, gani tanan
nga sagrado nga mga talaan
nga gihatag gikan sa kaliwatan
ngadto sa kaliwatan, diin mga
sagrado—gani hangtud sa ika-
tulo ka gatus ug ikakawhaan
nga tuig sukad sa pag-anhi ni
Kristo.

49 Ug siya mitipig kanila ngad-

39a Mosiah 10:17.
42a gk Tinago nga mga

Kalihokan.
44a 3 Ne. 28:9.

48a Hel. 3:13, 15–16.
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to sa Ginoo, nga sila unta amo-
dangat ngadto sa salin sa balay
ni Jacob, sumala sa mga panag-

na ug sa mga saad sa Ginoo. Ug
sa ingon kini mao ang katapu-
san sa talaan ni Ammaron.

Ang Basahon ni Mormon

KAPITULO 1

Si Ammaron mitudlo kang Mor-
mon mahitungod sa sagrado nga
mga talaan—Ang gubat misugod
tali sa mga Nephite ug sa mga La-
manite—Ang Tulo ka mga Nephite
gikuha—Ang pagkadautan, pag-
kawalay pagtuo, mga barangan ug
mga pamarang midagsang. Mga
a.d. 321–326.

UG karon ako, si aMormon,
mihimo og usa ka btalaan sa

mga butang diin ako nakakita
ug nakadungog, ug motawag
niini og Basahon ni Mormon.
2 Ug sa mga panahon nga si

aAmmaron mitago sa mga tala-
an ngadto sa Ginoo, siya miduol
ngari kanako, (ako mga napulo
ka mga tuig ang panuigon, ug
ako misugod sa bpagkakat-on
sunod sa pamaagi sa kinaadman
sa akong mga katawhan) ug si
Ammaron miingon ngari kana-
ko: Ako nakakita nga ikaw usa
ka maligdong nga bata, ug ikaw
dali sa pagpaniid;
3 Busa, kon ikaw moabut na

sa kawhaan ug upat ka mga
tuig ang panuigon ako mang-
hinaut nga ikaw kinahanglan
mahinumdom sa mga butang

diin ikaw nakapaniid mahitu-
ngod niini nga mga katawhan;
ug kon ikaw moabut sa mao
nga panuigon lakaw ngadto sa
yuta sa Antum, ngadto sa usa ka
bungtod nga gitawag og aShim;
ug didto ako motipig ngadto sa
Ginoo sa tanan nga mga sagra-
do nga kinulit mahitungod nii-
ni nga mga katawhan.

4 Ug tan-awa, ikaw modala sa
mga apalid ni Nephi ngadto sa
imong kaugalingon, ug ang na-
hibilin ikaw mobilin diha sa
dapit diin sila anaa; ug ikaw
mokulit diha sa mga palid ni
Nephi sa tanan nga mga butang
diin ikaw nakapaniid mahitu-
ngod niini nga mga katawhan.

5 Ug ako, si Mormon, nga usa
ka kaliwat ni aNephi, (ug ang
ngalan sa akong amahan mao
si Mormon) ako nahinumdom
sa mga butang nga si Amma-
ron misugo kanako.

6 Ug nahinabo nga ako, nga
napulo ug usa ka mga tuig ang
panuigon, gidala sa akong ama-
han ngadto sa yuta sa habagatan
nga bahin, bisan ngadto sa yuta
sa Zarahemla.

7 Ang ibabaw sa tibuok yuta
napuno sa dagko nga mga

49a Enos 1:13.
[mormon]
1 1a gk Mormon, Propeta

nga Nephite.

b 3 Ne. 5:11–18.
2a 4 Ne. 1:47–49.

b Mosiah 1:3–5.
3a Ether 9:3.

4a P. ni M. 1:1, 11.
gk Palid, Mga.

5a 3 Ne. 5:12, 20.
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gambalay, ug ang mga kataw-
han hilabihan nga ka daghan,
ingon sa mga balas sa dagat.
8 Ug nahinabo niini nga tuig

misugod ang usa ka gubat tali
sa mga Nephite, nga naglang-
kob sa mga Nephite ug sa mga
Jacobite ug sa mga Josephite ug
sa mga Zoramite; ug kini nga
gubat tali sa mga Nephite, ug
sa mga Lamanite ug sa mga Le-
muelite ug sa mga Ishmaelite.
9 Karon ang mga Lamanite ug

ang mga Lemuelite ug ang mga
Ishmaelite gitawag nga mga
Lamanite, ug ang duha ka mga
pundok mao ang mga Nephite
ug ang mga Lamanite.
10 Ug nahinabo nga ang gubat

misugod diha kanila sa mga ut-
lanan sa Zarahemla, sa tubig sa
Sidon.
11 Ug nahinabo nga ang Ne-

phite nakapundok sa daghan
nga mga lalaki, gani mikapin
sa katloan ka libo. Ug nahinabo
nga niining mao nga tuig dihay
pila ka panagsangka, diin gilu-
pig sa mga Nephite ang mga
Lamanite ug daghan ang napa-
tay kanila.
12 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite misibug sa ilang la-
raw, ug miabut ang kalinaw sa
yuta; ug dihay kalinaw nga
nagpabilin sulod sa upat ka
mga tuig, nga walay dugo nga
miagas.
13 Apan ang pagkadautan mi-

pabilin diha sa ibabaw sa tibu-
ok yuta, ug hangtud nga ang

Ginoo mikuha sa iyang ahi-
nigugma nga mga tinun-an, ug
ang buhat nga mga milagro ug
ang pagpang-ayo mihunong tu-
ngod sa kadautan sa mga ka-
tawhan.

14 Ug wala na ang mga agasa
gikan sa Ginoo, ug ang bEspi-
ritu Santo wala na moduol di-
ha kang bisan kinsa, tungod sa
ilang pagkadautan ug cpagka-
walay pagtuo.

15 Ug ako, nga napulo ug lima
ang panuigon ug ingon og usa
ka maugdang ang panghuna-
huna, busa ako giduaw sa Gi-
noo, ug nakatagamtam ug na-
sayud sa kaayo ni Jesus.

16 Ug ako naningkamot sa
pagsangyaw ngadto niini nga
mga katawhan, apan ang akong
ba-ba natak-um, kay ako gidid-
an nga ako kinahanglan mo-
sangyaw ngadto kanila; kay tan-
awa sila mituyo sa apagsukol
batok sa ilang Dios; ug ang mga
hinigugma nga tinun-an bgiku-
ha gikan sa yuta, tungod sa
ilang kadautan.

17 Apan ako nagpabilin taliwa-
la kanila, apan ako gidid-an sa
pagsangyaw ngadto kanila, tu-
ngod sa katig-a sa ilang mga ka-
singkasing; ug tungod sa katig-a
sa ilang mga kasingkasing ang
yuta agitunglo tungod kanila.

18 Ug kini nga mga tulisan
ni Gadianton, nga taliwala sa
mga Lamanite, midagsang sa
yuta, hangtud nga ang mga lu-
mulupyo diha misugod sa pag-

13a 3 Ne. 28:2, 12.
14a Moro. 10:8–18, 24.

b gk Espiritu Santo.

c gk Pagkawalay
Pagtuo.

16a gk Pagsukol.

b Morm. 8:10.
17a 2 Ne. 1:7;

Alma 45:10–14, 16.
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tipig sa ilang mga abahandi sa
ilawom sa yuta; ug sila nahimo
nga madanglog, tungod kay ang
Ginoo mitunglo sa yuta, nga si-
la dili makagunit kanila, ni ma-
kabaton kanila pag-usab.
19 Ug nahinabo nga dihay mga

barangan, ug mga pamarang, ug
mga salamangka; ug ang gahum
sa usa nga dautan midagsang
diha sa ibabaw sa tibuok yuta,
bisan ngadto sa katumanan sa
tanan nga pulong ni Abinadi, ug
usab ni Samuel ang Lamanite.

KAPITULO 2

Si Mormon nangulo sa mga ka-
sundalohan sa mga Nephite —
Dugo ug kamatay mikatap sa yuta
—Mga Nephite nagsubo ug nag-
bangutan uban sa kaguol sa gi-
panghimaraut—Ang ilang adlaw
sa grasya milabay na—Si Mormon
makabaton sa mga palid ni Nephi
— Ang mga gubat nagpadayon.
Mga a.d. 327–350.

Ug nahinabo nianang mao nga
tuig dihay misugod nga usa ka
gubat usab tali sa mga Nephite
ug sa mga Lamanite. Ug bisan
pa sa akong pagkabatan-on, da-
ko ang pamayhon; busa ang
mga katawhan ni Nephi mitud-
lo kanako nga ako mahimo nga
ilang pangulo, o ang pangulo sa
ilang mga kasundalohan.

2 Busa nahinabo nga sa akong
ikanapulo ug unom ka mga tuig
ako naglakaw sa ulohan sa mga
sundalo sa mga Nephite, batok
sa mga Lamanite; busa tulo ka

gatus ug kawhaan ug unom ka
mga tuig ang milabay.

3 Ug nahinabo nga sa ikatulo
ka gatus ug ikakawhaan ug pi-
to nga tuig ang mga Lamanite
misulong ngari kanamo uban sa
hilabihan ka dako nga gahum,
hangtud nga sila nakapahad-
lok sa akong mga kasundalo-
han; busa sila dili makig-away,
ug sila misibug paingon sa ami-
hanan nga mga nasud.

4 Ug nahinabo nga kami mia-
but sa dakbayan sa Angola, ug
kami nakapanag-iya sa dakba-
yan ug naghimo og mga pagpa-
ngandam sa pagpanalipod sa
among mga kaugalingon batok
sa mga Lamanite. Ug nahinabo
nga kami mipalig-on sa dakba-
yan uban sa among gahum;
apan bisan pa sa tanan namo
nga mga kota ang mga Lama-
nite misulong ngari kanamo ug
miabug kanamo gikan sa dak-
bayan.

5 Ug sila usab miabug kana-
mo gikan sa yuta ni David.

6 Ug kami mimartsa ug mia-
but ngadto sa yuta sa Josue nga
anaa sa mga utlanan sa kasad-
pan nga dapit sa baybayon.

7 Ug nahinabo nga kami miti-
gum sa among mga katawhan
sa labing madali nga mahimo,
nga aron kami makatigum ka-
nila sa usa ka pundok.

8 Apan tan-awa, ang yuta na-
puno uban sa mga tulisan ug
uban sa mga Lamanite; ug bi-
san pa sa dako nga kalagla-
gan nga nag-ungaw ibabaw sa
akong mga katawhan, sila wala

18a Hel. 13:18–20; Ether 14:1–2.



709 Mormon 2:9–15

maghinulsol sa ilang dautan
nga mga buhat; busa dihay du-
go ug kamatay nga mikanap sa
ibabaw sa tibuok yuta, lakip sa
bahin sa mga Nephite ug usab
sa bahin sa mga Lamanite; ug
kini usa ka hingpit nga kagu-
bot sa ibabaw sa tibuok yuta.
9 Ug karon, ang mga Lamanite

adunay usa ka hari, ug ang
iyang ngalan mao si Aaron; ug
siya misulong batok kanamo
uban sa kap-atan ug upat ka libo
ka mga kasundalohan. Ug tan-
awa, ako nakasanta kaniya uban
sa kap-atan ug duha ka libo. Ug
nahinabo nga ako mibuntog ka-
niya uban sa akong mga kasun-
dalohan ug siya milayas gikan
sa akong atubangan. Ug tan-
awa, tanan kini nahimo, ug tu-
lo ka gatus ug katloan ka mga
tuig ang milabay.
10 Ug nahinabo nga ang mga

Nephite misugod sa paghinul-
sol sa ilang kadautan, ug misu-
god sa pagsinggit ingon sa gi-
tagna ni Samuel ang propeta;
kay tan-awa walay tawo nga
makapugong niana nga iyang
gipanag-iya, alang sa mga ka-
watan, ug ang mga tulisan, ug
ang mga mamumuno, ug ang
kahanas sa salamangka, ug ang
pamarang nga anaa sa yuta.
11 Ug sa ingon dihay misugod

nga mga pagsubo ug usa ka
pagbangutan sa tanan nga yuta
tungod niini nga mga butang,
ug labi na gayud taliwala sa
mga katawhan ni Nephi.

12 Ug nahinabo nga sa diha
nga ako, si Mormon, nakaki-
ta sa ilang pagbangutan ug sa
ilang pagkasubo ug sa ilang
pagkaguol sa atubangan sa
Ginoo, ang akong kasingka-
sing misugod sa paglipay uban
kanako, nga nasayud sa mga
kalooy ug sa pagkamainantu-
son sa Ginoo, busa kay nag-
tuo nga siya magmaloloy-on
ngadto kanila nga sila usab
mahimo nga mga tawo nga ma-
tarung.

13 Apan tan-awa, kining akong
hingpit nga kalipay nakawang,
kay ang ilang akasubo dili ngad-
to sa paghinulsol, tungod sa
kaayo sa Dios; apan kini tu-
ngod sa kasubo sa bgipanghi-
maraut, tungod kay ang Ginoo
dili sa kanunay motugot kanila
nga cmaglipay diha sa sala.

14 Ug sila wala moduol ngad-
to ni Jesus uban sa masulub-on
nga mga akasingkasing ug ma-
hinulsulon nga mga espiritu,
apan sila bmitunglo sa Dios, ug
nangandoy nga mamatay. Bi-
san pa niana sila nakigbisog
uban sa espada alang sa ilang
mga kinabuhi.

1 5 U g n a h i n a b o n g a a n g
akong kasubo mibalik ngari
kanako pag-usab, ug ako naka-
kita nga ang aadlaw sa bgrasya
cmilabay na uban kanila, sa la-
wasnon nga paagi ug sa espiri-
tuhanon nga paagi; kay ako na-
kakita sa mga kaliboan kanila
nga gipatay diha sa dayag nga

2 13a 2 Cor. 7:10;
Alma 42:29.

b gk Panghimaraut.
c Alma 41:10.

14a gk Masulub-on
nga Kasingkasing.

b gk Pagpanamastamas,
Panamastamas.

15a Hel. 13:38.
b gk Grasya.
c Jer. 8:20;

D&P 56:16.
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pagsukol batok sa ilang Dios,
ug gipundok ingon og mga iti
diha sa ibabaw sa yuta. Ug sa
ingon tulo ka gatus ug kap-
atan ug upat ka mga tuig ang
milabay.
16 Ug nahinabo nga sa ikatulo

ka gatus ug kap-atan ug lima
nga tuig ang mga Nephite mi-
sugod sa pagpanglayas gikan
sa atubangan sa mga Lamanite;
ug sila gigukod hangtud nga
sila miabut gani ngadto sa yuta
sa Jashon, sa dili pa mahimo
ang pagpahunong kanila diha
sa ilang pagsibug.
17 Ug karon, ang dakbayan sa

Jashon duol sa ayuta diin si
Ammaron mitipig sa mga tala-
an ngadto sa Ginoo, nga sila
unta dili madaot. Ug tan-awa
ako milakaw sumala sa pulong
ni Ammaron, ug midala sa mga
palid ni Nephi ug mihimo og
usa ka talaan sumala sa mga
pulong ni Ammaron.
18 Ug nganha sa mga palid ni

Nephi ako mihimo og hingpit
nga asoy sa tanan nga mga pag-
kadautan ug mga pagkasalawa-
yon; apan dinhi niini nga mga
apalid ako nagpailub sa paghi-
mo og hingpit nga asoy sa ilang
mga pagkadautan ug mga pag-
kasalawayon, kay tan-awa, ang
nagpadayon nga talan-awon sa
mga pagkadautan ug sa mga
pagkasalawayon anaa kanunay
sa akong panan-aw sukad nga
ako makahimo sa pagtan-aw sa
mga pamaagi sa tawo;
19 Ug alaot ako tungod sa

ilang mga pagkadautan; kay
ang akong kasingkasing napu-
no sa kasubo tungod sa ilang
mga pagkadautan, sa akong ta-
nan nga mga adlaw; bisan pa
niana ako nasayud nga ako apa-
gabayawon sa katapusan nga
adlaw.

20 Ug nahinabo nga niini
nga tuig ang mga katawhan ni
Nephi gigukod usab ug gia-
bug. Ug nahinabo nga kami gi-
abug hangtud nga kami miabut
sa amihanan nga bahin ngadto
sa yuta nga gitawag og Shem.

21 Ug nahinabo nga kami mi-
palig-on sa dakbayan sa Shem
ug kami mitigum sa among
mga katawhan kutob sa mahi-
mo, nga tingali kami unta ma-
kaluwas kanila gikan sa kalag-
lagan.

22 Ug nahinabo nga sa ikatulo
ka gatus ug kap-atan ug unom
nga tuig sila misugod sa pagsu-
long ngari kanamo pag-usab.

23 Ug nahinabo nga ako na-
mulong ngadto sa akong mga
katawhan, ug nag-awhag kani-
la uban sa dako nga kalagsik,
nga sila mobarug nga maisu-
gon atubangan sa mga Lama-
nite ug amakig-away alang sa
ilang mga asawa, ug sa ilang
mga anak, ug sa ilang mga ba-
lay, ug sa ilang mga panimalay.

24 Ug ang akong mga pu-
long nakapatandog kanila ingon
ngadto sa kalagsik, tungod nii-
ni sila wala mosibug gikan sa
mga Lamanite, apan mibarug
uban sa kaisug batok kanila.

17a Morm. 1:1–4.
18a gk Palid, Mga.

19a Mosiah 23:22;
Ether 4:19.

23a Mosiah 20:11;
Alma 43:45.
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25 Ug nahinabo nga kami na-
kig-away uban sa mga kasun-
dalohan nga katloan ka libo ba-
tok sa mga kasundalohan nga
kalim-an ka libo. Ug nahinabo
nga kami mibarug sa ilang atu-
bangan uban sa kalig-on nga
sila misibug gikan sa among
atubangan.
26 Ug nahinabo nga sa diha

nga sila misibug kami migu-
kod kanila uban sa among mga
kasundalohan, ug nakig-away
kanila pag-usab, ug mibuntog
kanila; bisan pa niana ang ga-
hum sa Ginoo wala mag-uban
kanamo; oo, kami gipasagdan
sa among mga kaugalingon, nga
ang Espiritu sa Ginoo wala mo-
puyo ngari kanamo; busa ka-
mi nahimo nga mga mahuyang
ingon ngadto sa among mga ka-
igsoonan.
27 Ug ang akong kas ing-

kasing nagsubo tungod niining
dako nga katalagman sa akong
mga katawhan tungod sa ilang
pagkadautan ug sa ilang mga
pagkasalawayon. Apan tan-
awa, kami misulong batok sa
mga Lamanite ug sa mga tulisan
ni Gadianton, hangtud nga ka-
mi nakabawi pag-usab sa mga
yuta sa among kabilin.
28 Ug ang ikatulo ka gatus ug

ikakap-atan ug siyam nga tuig
milabay. Ug sa ikatulo ka gatus
ug kalim-an ka mga tuig kami
mihimo og usa ka kasabutan
uban sa mga Lamanite ug sa
mga tulisan ni Gadianton, diin
kami nakapabahin sa mga yuta
nga among kabilin.

29 Ug ang mga Lamanite mi-
hatag ngari kanamo sa yuta sa
amihanan nga bahin, oo, gani
ngadto sa apig-ot nga agianan
nga paingon ngadto sa yuta sa
habagatan nga bahin. Ug kami
mihatag ngadto sa mga Lama-
nite sa tanan nga yuta sa haba-
gatan nga bahin.

KAPITULO 3

Si Mormon misangyaw og paghi-
nulsol ngadto sa mga Nephite—
Sila nakaangkon og usa ka dako
nga kadaugan ug himaya diha sa
ilang kaugalingon nga kusog—Si
Mormon midumili sa pagpangulo
kanila, ug ang iyang mga pag-am-
po alang kanila wala paubani sa
hugot nga pagtuo—Ang Basahon
ni Mormon midapit sa napulog du-
ha ka mga tribo ni Israel sa pagtuo
sa ebanghelyo. Mga a.d. 360–362.

Ug nahinabo nga ang mga La-
manite wala mosulong aron sa
pagpakig-away pag-usab hang-
tud labaw sa napulo ka tuig ang
milabay. Ug tan-awa ako miga-
mit sa akong mga katawhan,
ang mga Nephite, sa pag-andam
sa ilang mga yuta ug sa ilang
mga kagamitan sa gubat batok
sa panahon sa pakig-away.

2 Ug nahinabo nga ang Ginoo
miingon ngari kanako: Isang-
yaw ngadto niini nga mga ka-
tawhan—Paghinulsol kamo ug
duol ngari kanako, ug pagpa-
bunyag kamo, ug pagtukod
pag-usab sa akong simbahan
ug kamo maluwas.

29a Alma 22:32.
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3 Ug ako misangyaw ngadto
niini nga mga katawhan; apan
kini kawang; ug sila wala ma-
kaamgo nga ang Ginoo mao
ang miluwas kanila, ug miha-
tag ngadto kanila og usa ka ka-
higayunan alang sa paghinul-
sol. Ug tan-awa, sila mipatig-a
sa ilang mga kasingkasing ba-
tok sa Ginoo nga ilang Dios.
4 Ug nahinabo nga human mi-

labay ang ikanapulo nga tuig,
nga naghimo, sa kinatibuk-an,
og tulo ka gatus ug kan-uman
ka mga tuig gikan sa pag-anhi
ni Kristo, ang hari sa mga La-
manite mipadala og usa ka su-
lat ngari kanako, diin gihatag
ngari kanako aron masayud nga
sila nangandam sa pagsulong
pag-usab sa pagpakig-away ba-
tok kanamo.
5 Ug nahinabo nga ako misugo

sa akong mga katawhan nga sila
magpundok sa ilang mga kau-
galingon didto sa yuta sa Deso-
lation, ngadto sa usa ka dakba-
yan nga anaa diha sa mga utla-
nan, dapit sa pig-ot nga agianan
nga paingon ngadto sa yuta sa
habagatan nga bahin.
6 Ug didto kami mipahimu-

tang sa among mga kasundalo-
han, nga kami unta makapu-
gong sa mga kasundalohan sa
mga Lamanite, nga sila unta di-
li makapanag-iya sa bisan unsa
sa among mga yuta; busa kami
mipalig-on batok kanila uban
ang tanan namo nga kusog.
7 Ug nahinabo nga sa ikatulo

ka gatus ug kan-uman ug usa
nga tuig ang mga Lamanite mi-

lugsong ngadto sa dakbayan sa
Desolation aron sa pagpakig-
away batok kanamo; ug nahina-
bo nga niana nga tuig kami mi-
buntog kanila, tungod niana sila
mibalik ngadto sa ilang kauga-
lingon nga mga yuta pag-usab.

8 Ug sa ikatulo ka gatus ug
kan-uman ug duha nga tuig si-
la milugsong pag-usab aron sa
pagpakig-away. Ug kami mi-
buntog kanila pag-usab ug mi-
patay og daghan kaayo kanila,
ug ang ilang mga patay gilabay
ngadto sa dagat.

9 Ug karon, tungod niini nga
dakong butang nga miabut sa
akong mga katawhan, ang mga
Nephite, sila nga misugod sa
apagpanghambog sa ilang ka-
ugalingon nga kusog, ug mi-
sugod sa pagpanumpa sa atu-
bangan sa mga langit nga sila
manimalos sa ilang mga kauga-
lingon sa dugo sa ilang mga ka-
igsoonan kinsa gipatay sa ilang
mga kaaway.

10 Ug sila nanumpa sa mga
langit, ug usab sa trono sa Dios,
nga sila amotungas aron sa pag-
pakig-away batok sa ilang mga
kaaway, ug mopahimulag ka-
nila gikan sa ibabaw sa yuta.

11 Ug nahinabo nga ako, si
Mormon, mibalibad sa hingpit
gikan niini nga higayon nga
mahimo nga usa ka kumander
ug usa ka pangulo niini nga
mga katawhan tungod sa ilang
mga pagkadautan ug mga pag-
kasalawayon.

12 Tan-awa, ako ang nangulo
kanila, bisan pa sa ilang pagka-

3 9a 2 Ne. 4:34. 10a 3 Ne. 3:20–21; Morm. 4:4.
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dautan, ako nangulo kanila sa
daghan nga mga higayon aron
sa pagpakig-away, ug nahi-
gugma kanila sumala sa agug-
ma sa Dios nga ania kanako,
uban sa akong tibuok nga ka-
singkasing; ug ang akong ka-
lag gibu-bu diha sa pag-ampo
ngadto sa akong Dios sa tibuok
adlaw alang kanila; bisan pa
niana kini bwala paubani og hu-
got nga pagtuo, tungod sa pag-
katig-a sa ilang mga kasingka-
sing.
13 Ug tulo ka higayon ako mi-

luwas kanila gikan sa mga ka-
mot sa ilang mga kaaway, ug
sila wala mohinulsol sa ilang
mga sala.
14 Ug sa diha nga sila nakapa-

numpa pinaagi sa tanan nga
agidili kanila sa atong Ginoo ug
Manluluwas nga si Jesukristo,
nga sila mosulong ngadto sa
ilang mga kaaway aron sa pag-
pakig-away, ug makapanima-
los sa ilang mga kaugalingon
sa dugo sa ilang mga kaigsoo-
nan, tan-awa ang tingog sa Gi-
noo miabut ngari kanako, nag-
ingon:
15 Ang apanimalos akò, ug

Ako ang bmobayad pag-usab;
ug tungod kay kini nga mga ka-
tawhan wala maghinulsol hu-
man Ako miluwas kanila, tan-
awa, sila ipahimulag gikan sa
ibabaw sa yuta.
16 Ug nahinabo nga ako sa

hingpit nagdumili sa pagsulong
batok sa among mga kaaway;

ug ako mihimo gani ingon sa
gisugo sa Ginoo kanako; ug
ako mibarug ingon nga usa ka
saksi sa pagpakita ngadto sa ka-
libutan sa mga butang diin ako
nakakita ug nakadungog, suma-
la sa mga gipakita sa Espiritu
nga nagpamatuod sa mga bu-
tang nga moabut.

17 Busa ako mosulat nganha
kaninyo nga mga Hentil, ug
usab anganha kaninyo, sa balay
ni Israel, kon ang buhat mosu-
god, nga kamo hapit na ma-
ngandam sa pagbalik ngadto sa
yuta sa inyong kabilin;

18 Oo, tan-awa, ako mosulat
ngadto sa tanan nga mga lu-
mulupyo sa yuta; oo, nganha
kaninyo, ang napulog duha ka
mga tribo ni Israel, kinsa apa-
gahukman sumala ngadto sa in-
yong mga binuhatan pinaagi sa
napulog duha kinsa gipili ni Je-
sus aron mahimo nga iyang mga
tinun-an sa yuta sa Jerusalem.

19 Ug ako misulat ngadto sa
salin niini nga mga katawhan,
kinsa usab pagahukman pina-
agi sa anapulog duha kinsa gi-
pili ni Jesus niini nga yuta; ug
sila pagahukman pinaagi sa lain
nga napulog duha kinsa gipili
ni Jesus sa yuta sa Jerusalem.

20 Ug kini nga mga butang
gipakita sa Espiritu ngari ka-
nako; busa ako misulat ngan-
ha kaninyong tanan. Ug tungod
niini nga hinungdan ako mosu-
lat nganha kaninyo, nga kamo
mahimo nga masayud nga ka-

12a gk Gugma.
b Morm. 5:2.

14a 3 Ne. 12:34–37.
15a gk Panimalos.

b D&P 82:23.
17a 2 Ne. 30:3–8;

3 Ne. 29:1.
18a Mat. 19:28;

Luc. 22:29–30;
D&P 29:12.

19a 1 Ne. 12:9–10.



Mormon 3:21–4:5 714

mong tanan kinahanglan mo-
barug sa atubangan sa ahukma-
nan ni Kristo, oo, matag kalag
kinsa nahisakop sa tibuok nga
tawhanon nga bbanay ni Adan;
ug kamo kinahanglan nga mo-
barug aron pagahukman sa in-
yong mga buhat, kon sila maa-
yo ba o dautan;
21 Ug usab nga kamo mahi-

mo nga amotuo sa ebanghelyo
ni Jesukristo, nga kamo maka-
angkon taliwala kaninyo; ug
usab nga ang mga bJudeo, ang
mga katawhan sa pakigsaad sa
Ginoo, makabaton og lain nga
mga csaksi gawas kaniya kinsa
sila nakakita ug nakadungog,
nga si Jesus, kinsa sila mipatay,
dmao ang Kristo ug mao ang
Dios.
22 Ug ako manghinaut nga ma-

dani kamong atanan nga mga
lumulupyo sa yuta sa paghinul-
sol ug sa pag-andam aron mo-
barug sa atubangan sa hukma-
nan ni Kristo.

KAPITULO 4

Gubat ug kamatay nagpadayon
— Ang mga dautan mosilot sa
mga dautan—Labaw nga pagka-
dautan midagsang kay sa kaniadto
sa tibuok Israel—Mga babaye ug
mga bata gisakripisyo ngadto sa
mga dios-dios—Ang mga Lama-
nite misugod pagsilhig sa mga
Nephite sa atubangan kanila. Mga
a.d. 363–375.

Ug karon nahinabo nga diha
sa ikatulo ka gatus ug kan-
uman ug tulo nga tuig ang mga
Nephite miasdang uban sa ilang
mga kasundalohan aron sa pa-
kiggubat batok sa mga Lama-
nite, gikan sa yuta sa Desola-
tion.

2 Ug nahinabo nga ang mga
kasundalohan sa mga Nephite
giabug pag-usab balik sa yuta
sa Desolation. Ug samtang sila
luya pa, usa ka malagsik nga
kasundalohan sa mga Lama-
nite miasdang kanila; ug dihay
mapintas nga away, hangtud
nga ang mga Lamanite miilog
sa dakbayan sa Desolation, ug
mipatay sa daghan nga mga
Nephite, ug daghan ang nabi-
langgo.

3 Ug ang nahibilin milayas ug
miipon sa mga lumulupyo sa
dakbayan sa Teancum. Karon
ang dakbayan sa Teancum nahi-
mutang diha sa mga utlanan da-
pit sa baybayon; ug kini usab
duol sa dakbayan sa Desolation.

4 Ug kini atungod kay ang
mga kasundalohan sa mga Ne-
phite misulong sa mga Lama-
nite nga sila gihampak uban sa
kadaot; kay kon dili pa tungod
niini, ang mga Lamanite unta
walay gahum batok kanila.

5 Apan, tan-awa, ang mga
paghukom sa Dios mobuntog
sa mga dautan; ug pinaagi sa
mga dautan ang mga dautan
asilutan; kay ang mga dautan
mao ang mikutaw sa mga ka-

20a gk Paghukom,
Ang Katapusan nga.

b D&P 27:11.
21a D&P 3:20.

b gk Judeo, Mga.
c 2 Ne. 25:18.
d 2 Ne. 26:12;

Mosiah 7:27.

22a Alma 29:1.
4 4a Morm. 3:10.

5a D&P 63:33.
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singkasing sa mga katawhan
ngadto sa pagpaagas sa dugo.
6 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite miandam sa pagsu-
long batok sa dakbayan sa Te-
ancum.
7 Ug nahinabo nga sa ikatulo

ka gatus ug kan-uman ug upat
nga tuig ang mga Lamanite mi-
sulong batok sa dakbayan sa Te-
ancum, nga sila unta makailog
sa dakbayan sa Teancum usab.
8 Ug nahinabo nga sila gipasi-

bug ug giabug pagbalik sa mga
Nephite. Ug sa diha nga nakita
sa mga Nephite nga sila miabug
sa mga Lamanite sila pag-usab
nanghambog sa ilang kaugali-
ngon nga kusog; ug sila misu-
long diha sa ilang kaugalingon
nga gahum, ug miilog pag-usab
sa dakbayan sa Desolation.
9 Ug karon ang tanan niini nga

mga butang natuman, ug dihay
kaliboan nga namatay sa duha
ka pundok, sa mga Nephite ug
sa mga Lamanite.
10 Ug nahinabo nga ang ika-

tulo ka gatus ug kan-uman ug
unom nga tuig milabay, ang mga
Lamanite misulong pag-usab
diha sa mga Nephite aron sa
pagpakig-away; ug sa gihapon
ang mga Nephite wala gayud
maghinulsol sa dautan nga sila
mihimo, apan mipadayon gi-
hapon sa ilang pagkadautan sa
kanunay.
11 Ug kini malisud alang sa

dila ang paghulagway, o alang
sa tawo sa pagsulat sa usa ka
hingpit nga paghulagway sa

mangilngig nga talan-awon sa
dugo ug kamatay nga diha tali-
wala sa mga katawhan, sa mga
Nephite ug sa mga Lamanite;
ug ang matag kasingkasing gi-
patig-a, nga sa ingon sila nahi-
muot diha sa pagpaagas sa dugo
kanunay.

12 Ug dihay walay sama ka hi-
labihan nga apagkadautan tali-
wala sa tanan nga mga anak ni
Lehi, ni bisan sa tibuok balay ni
Israel, sumala sa mga pulong
sa Ginoo, sama niini nga mga
katawhan.

13 Ug nahinabo nga ang mga
Lamanite mipanag-iya sa dak-
bayan sa Desolation, ug kini tu-
ngod sa ilang agidaghanon nga
milabaw sa mga Nephite.

14 Ug sila usab misulong batok
sa dakbayan sa Teancum, ug
miabug sa mga lumulupyo gi-
kan kaniya, ug mikuha sa dag-
han nga binilanggo nga mga
babaye ug mga bata, ug miha-
lad kanila ingon nga mga halad
ngadto sa ilang adios-dios.
15 Ug nahinabo nga sa ikatulo

ka gatus ug kan-uman ug pito
nga tuig, ang mga Nephite na-
suko tungod kay ang mga La-
manite mihalad sa ilang mga
babaye ug sa ilang mga bata,
nga sila misulong batok sa mga
Lamanite uban sa naghingapin
nga kasuko, nga tungod niini
sila mibuntog pag-usab sa mga
Lamanite, ug miabug kanila gi-
kan sa ilang mga yuta.

16 Ug ang mga Lamanite wala
na gayud makig-away batok sa

12a Gen. 6:5;
3 Ne. 9:9.

13a Morm. 5:6.
14a gk Pagsimba

sa dios-dios.
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mga Nephite hangtud sa ikatu-
lo ka gatus ug kapitoan ug lima
nga tuig.
17 Ug niini nga tuig sila misu-

long batok sa mga Nephite uban
sa tanan nila nga gahum; ug si-
la dili maihap tungod sa ka dag-
han sa ilang gidaghanon.
18 Ug agikan niini nga pana-

hon ang mga Nephite wala na
makaangkon og gahum ibabaw
sa mga Lamanite, apan gisug-
dan sa pagsilhig pinaagi kanila
gani sama sa yamog sa atuba-
ngan sa adlaw.
19 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite misulong sa dakbayan
sa Desolation; ug dihay mapin-
tas nga away sa yuta sa Desola-
tion, diin sila mibuntog sa mga
Nephite.
20 Ug sila milayas na usab gi-

kan kanila, ug sila miabut sa
dakbayan sa Booz; ug didto mi-
barug sila batok sa mga Lama-
nite sa hilabihan nga kaisug,
hangtud nga ang mga Lamanite
wala makabuntog kanila hang-
tud nga sila misulong pag-usab
sa ikaduha nga higayon.
21 Ug sa diha nga sila misu-

long sa ikaduha nga higayon,
ang mga Nephite giabug ug gi-
pamatay sa hilabihan ka dag-
han nga pagpatay; ang ilang
mga babaye ug ang ilang mga
anak gihalad pag-usab ngadto
sa mga dios-dios.
22 Ug nahinabo nga ang mga

Nephite milayas na usab gikan
kanila, gidala ang tanan nga
mga lumulupyo uban kanila,

diha sa mga lungsod ug diha sa
mga balangay.

23 Ug karon ako, si Mormon,
nga nasayud nga hapit na mai-
log sa mga Lamanite ang yuta,
busa ako mitungas ngadto sa
bungtod sa aShim, ug gikuha
ang tanan nga mga talaan nga
gitipigan ni Ammaron ngadto
sa Ginoo.

KAPITULO 5

Si Mormon nangulo pag-usab sa
mga kasundalohan sa mga Ne-
phite sa mga pakig-away sa dugo
ug kamatay — Ang Basahon ni
Mormon motungha aron sa pag-
dani sa tanang Israel nga si Jesus
mao ang Kristo—Tungod sa ilang
pagkawalay pagtuo, ang mga La-
manite pagatibulaagon, ug ang Es-
piritu mohunong sa pagdani uban
kanila—Sila makadawat sa ebang-
helyo gikan sa mga Hentil sa ula-
hing mga adlaw. Mga a.d. 375–
384.

Ug nahinabo nga ako miad-
to ngadto sa mga Nephite, ug
naghinulsol sa apanumpa diin
ako mihimo nga ako dili na
motabang kanila; ug sila miha-
tag kanako og kamandoan pag-
usab sa ilang mga kasundalo-
han, kay sila nagtan-aw ngari
kanako ingon og ako makalu-
was kanila gikan sa ilang mga
kasakit.

2 Apan tan-awa, ako diha sa
awalay paglaum, kay ako nasa-
yud sa mga paghukom sa Gi-

18a Morm. 3:3.
23a Morm. 1:3.

5 1a Morm. 3:11.
2a Morm. 3:12.
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noo nga kinahanglan moabut
diha kanila; kay sila wala mag-
hinulsol sa ilang mga kadau-
tan, apan nakigbisog alang sa
ilang mga kinabuhi nga walay
pagtawag niana nga Binuhat
kinsa milalang kanila.
3 Ug nahinabo nga ang mga

Lamanite misulong batok kana-
mo ingon nga kami milayas
ngadto sa dakbayan sa Jordan;
apan tan-awa, sila giabug pag-
balik nga sila wala makakuha sa
dakbayan niana nga panahon.
4 Ug nahinabo nga sila misu-

long batok kanamo pag-usab,
ug kami mipanalipod sa dak-
bayan. Ug usab dihay uban nga
mga dakbayan nga gipanalip-
dan sa mga Nephite, kansang
mga kota mipahimulag kanila
nga sila dili makasulod ngad-
to sa rehiyon nga nag-atubang
kanamo, aron sa paglaglag sa
mga lumulupyo sa among yuta.
5 Apan nahinabo nga sa bisan

unsa nga mga yuta diin kami
miagi, ug ang mga lumulupyo
dinha nga wala magkapundok,
gilaglag sa mga Lamanite, ug
ang ilang mga lungsod, ug ang
mga balangay, ug ang mga dak-
bayan gisunog sa kalayo; ug sa
ingon tulo ka gatus ug kapito-
an ug siyam ka mga tuig ang mi-
labay.
6 Ug nahinabo nga diha sa

ikatulo ka gatus ug kawaloan
nga tuig ang mga Lamanite mi-
sulong pag-usab batok kanamo
aron sa pagpakig-away, ug ka-
mi mibarug batok kanila nga

maisugon; apan ang tanan na-
kawang, kay hilabihan ang ilang
gidaghanon nga sila miyatak sa
mga katawhan sa mga Nephite
uban sa ilang mga tiil.

7 Ug nahinabo nga kami usab
midagan, ug kadto kansang pag-
dagan labaw pa ka kusog kay
sa mga Lamanite nakaikyas, ug
kadto kansang pagdagan wala
makalabaw sa mga Lamanite gi-
patay ug gilaglag.

8 Ug karon tan-awa, ako,
si Mormon, wala magtinguha
sa paghasol sa mga kalag sa
mga tawo sa pagbundak diha
sa ilang atubangan sa makaha-
hadlok nga talan-awon sa dugo
ug kamatay nga ingon nga na-
kita sa akong mga mata; apan
ako, nasayud nga kini nga mga
butang kinahanglan gayud nga
ipahibalo, ug nga ang tanan nga
mga butang nga gitago kina-
hanglan aipadayag nganha sa
mga atup sa kabalayan—

9 Ug usab nga usa ka kasayu-
ran niini nga mga butang amoa-
but ngadto sa salin niini nga
mga katawhan, ug usab ngadto
sa mga Hentil, kinsa giingon sa
Ginoo nga mao ang bmokatag
niini nga mga katawhan, ug kini
nga mga katawhan pagaisipon
ingon nga walay bili taliwala
kanila—busa ako nagsulat og
usa ka cgamay nga minubo, dili
mangahas sa paghatag og hing-
pit nga mga asoy sa akong naki-
ta, tungod sa mga sugo diin ako
nakadawat, ug usab nga kamo
dili makaangkon og dako nga

8a Luc. 12:2–3;
2 Ne. 27:11;

D&P 1:3.
9a 4 Ne. 1:49.

b 3 Ne. 16:8.
c Morm. 1:1.
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kasubo tungod sa pagkadau-
tan niini nga mga katawhan.
10 Ug karon tan-awa, kini ako

mamulong ngadto sa ilang bin-
hi, ug usab ngadto sa mga Hen-
til kinsa adunay pagtamud sa
balay ni Israel, nga makaamgo
ug masayud diin nagagikan
ang ilang mga panalangin.
11 Kay ako nasayud nga ang

mao makapasubo tungod sa
katalagman sa balay ni Israel;
oo, sila nagsubo tungod sa ka-
laglagan niini nga mga kataw-
han; sila nagsubo nga kini nga
mga katawhan wala maghinul-
sol nga sila unta gakson diha sa
mga bukton ni Jesus.
12 Karon akini nga mga bu-

tang gisulat ngadto sa bsalin sa
balay ni Jacob; ug sila gisulat
sunod niini nga paagi, tungod
kay kini nasayran sa Dios nga
ang pagkadautan dili modala
kanila ngadto kanila; ug sila
cpagatagoan ngadto sa Ginoo
nga sila motungha diha sa iyang
kaugalingon nga tukma nga
panahon.
13 Ug kini mao ang sugo diin

ako nakadawat; ug tan-awa, si-
la moabut sumala sa sugo sa
Ginoo, sa diha nga siya maka-
kita nga angay, diha sa iyang
kaalam.
14 Ug tan-awa, sila moadto

ngadto sa dili matuohon nga
mga aJudeo; ug tungod niini nga
katuyoan sila moadto—nga si-

la bmakadani nga si Jesus mao
ang Kristo, ang Anak sa buhi
nga Dios; nga ang Amahan ma-
himo unta sa pagpahinabo, pi-
naagi sa iyang Labing Hini-
gugma, sa iyang mahinungda-
non ug walay katapusan nga
katuyoan sa pagpahiuli sa mga
Judeo, o sa tanan nga balay ni
Israel, ngadto sa yuta nga ilang
kabilin, diin ang Ginoo nga
ilang Dios mihatag kanila, ngad-
to sa katumanan sa iyang cpa-
kigsaad;

15 Ug usab nga ang binhi ani-
ini nga mga katawhan unta sa
labaw nga hingpit motuo sa
iyang ebanghelyo, nga bmoda-
ngat ngadto kanila gikan sa mga
Hentil; kay kini nga mga kataw-
han cpagatibulaagon, ug dma-
himo nga maitum, mahugaw,
ug makalagot nga mga kataw-
han, dili mahulagway niana ni
bisan kinsa nga ania kanato,
oo, bisan niana nga anaa diha
sa mga Lamanite, ug kini tu-
ngod sa ilang pagkawalay pag-
tuo ug pagsimba sa mga dios-
dios.

16 Kay tan-awa, ang Espiritu
sa Ginoo mihunong na sa apag-
dasig uban sa ilang mga ama-
han; ug sila walay Kristo ug
Dios niini nga kalibutan; ug si-
la gipadpad ingon og btahup
tungod sa ka kusog sa hangin.

17 Sila sa kanhiay usa ka ma-
kahimuot nga mga katawhan,

12a Enos 1:16;
Hel. 15:11–13.
gk Basahon
ni Mormon.

b D&P 3:16–20.
c Morm. 8:4, 13–14;

Moro. 10:1–2.

14a 2 Ne. 29:13; 30:7–8.
gk Judeo, Mga.

b 2 Ne. 25:16–17.
c 3 Ne. 29:1–3.

15a 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.
16a Gen. 6:3;

Ether 2:15.
b Sal. 1:4.
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ug sila adunay Kristo nga ilang
amagbalantay; oo, sila gigiya-
han gani pinaagi sa Dios nga
Amahan.
18 Apan karon, tan-awa, si-

la agigiyahan pinaagi ni Sata-
nas, bisan ingon sa tahup nga
gipadpad tungod sa ka kusog
sa hangin, o ingon sa usa ka
sakayan nga gitugpo-tugpo di-
ha sa mga balud, nga walay la-
yag ug angkla, o walay bisan
unsa nga makagiya kaniya; ug
ingon nga siya mao, mao usab
sila.
19 Ug tan-awa, ang Ginoo

nagtagana sa ilang mga pana-
langin, diin sila unta makada-
wat diha sa yuta, alang sa mga
aHentil kinsa mao ang manag-
iya sa yuta.
20 Apan tan-awa, kini nahina-

bo nga sila pagaabugon ug pa-
gatibulaagon pinaagi sa mga
Hentil; ug human sila maabug
ug mapatibulaag pinaagi sa
mga Hentil, tan-awa, niana ang
Ginoo amahinumdom sa bpa-
kigsaad diin siya mihimo ngad-
to kang Abraham ug ngadto sa
tanan nga balay sa Israel.
21 Ug usab ang Ginoo ma-

hinumdom sa mga apag-ampo
sa mga matarung, nga gipahi-
mutang ngadto kaniya alang
kanila.
22 Ug unya, O kamo nga mga

Hentil, unsaon nga kamo ma-
kabarug sa atubangan sa ga-
hum sa Dios, gawas kon kamo

mohinulsol ug mobiya gikan sa
inyong dautan nga mga paagi?

23 Wala ba kamo masayud
nga kamo anaa sa mga kamot
sa Dios? Wala ba kamo masa-
yud nga siya aduna sa tanan
nga gahum, ug sa iyang gam-
hanan nga apagsugo ang yuta
bmalukot ingon sa usa ka papel?

24 Busa, paghinulsol kamo, ug
pagpaubos sa inyong mga kau-
galingon sa iyang atubangan,
basin pa unya og siya mogawas
diha sa iyang kaangayan batok
kaninyo — basin pa unya ang
usa sa salin sa binhi ni Jacob mo-
tungha nganha kaninyo ingon
og usa ka aleon, ug mokunis-
kunis kaninyo, ug walay bisan
usa nga moluwas.

KAPITULO 6

Ang mga Nephite nagkatigum sa
yuta sa Cumorah alang sa katapu-
san nga mga away—Si Mormon
mitago sa sagrado nga mga talaan
sa bungtod sa Cumorah — Ang
mga Lamanite nagmadaugon, ug
ang nasud nga Nephite nalag-
lag — Gatusan ka mga kaliboan
ang gipatay uban sa espada. Mga
a.d. 385.

Ug k a r o n a k o m o t a p o s s a
akong talaan mahitungod sa
akalaglagan sa akong mga ka-
tawhan, ang mga Nephite. Ug
nahinabo nga kami misulong
sa mga Lamanite.

17a gk Maayong
Magbalantay.

18a 2 Ne. 28:21.
19a 3 Ne. 20:27–28.
20a 3 Ne. 16:8–12.

b gk Pakigsaad

sama kang
Abraham.

21a Enos 1:12–18;
Morm. 9:36–37.

23a Hel. 12:8–17.
b 3 Ne. 26:3.

24a Miq. 5:8;
3 Ne. 20:15–16.

6 1a 1 Ne. 12:19;
Jarom 1:10;
Alma 45:9–14;
Hel. 13:5–11.
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2 Ug ako, si Mormon, misulat
ako ngadto sa hari sa mga La-
manite, ug mihangyo kaniya
nga siya motugot kanamo nga
kami makapundok sa among
mga katawhan sa ayuta sa Cu-
morah, duol sa usa ka bungtod
nga gitawag og Cumorah, ug
didto kami makig-away kanila.
3 Ug nahinabo nga ang hari

sa mga Lamanite mitugot ka-
nako sa butang diin ako miti-
nguha.
4 Ug nahinabo nga mipaingon

kami sa yuta sa Cumorah, ug
kami mitukod sa among mga
tolda libut sa bungtod sa Cu-
morah; ug kini diha sa usa ka
yuta nga daghan og tubig, mga
suba, ug mga tuburan; ug dinhi
kami naglaum nga makabinta-
ha sa mga Lamanite.
5 Ug sa diha nga milabay ang

tulo ka gatus ug kawaloan ug
upat ka mga tuig, kami mipun-
dok sa tanan nga nahibilin sa
among mga katawhan ngadto
sa yuta sa Cumorah.
6 Ug nahinabo nga sa diha nga

kami nakapundok sa tanan na-
mo nga mga katawhan ngadto
sa yuta sa Cumorah, tan-awa
ako, si Mormon, nagsugod sa
pagkatigulang; ug nasayud nii-
ni nga mao ang katapusan nga
pakigbisog sa akong mga ka-
tawhan, ug nga gisugo sa Gi-
noo nga ako dili motugot nga
ang mga talaan nga binilin sa
among mga amahan, nga mga
sagrado, nga mahulog ngadto
sa mga kamot sa mga Lama-

nite, (kay ang mga Lamanite
modaot kanila) busa ako mihi-
mo aniini nga talaan gikan sa
mga palid ni Nephi, ug bgiti-
pigan sa bungtod sa Cumorah
ang tanan nga mga talaan nga
gitugyan ngari kanako pinaagi
sa kamot sa Ginoo, gawas cniini
nga pipila ka mga palid diin
ako mihatag ngadto sa akong
anak, si dMoroni.
7 Ug nahinabo nga ang akong

mga katawhan, uban sa ilang
mga asawa ug sa ilang mga
anak, nga karon nagtan-aw sa
mga akasundalohan sa mga La-
manite nga nagpaingon kanila;
ug uban niana nga mangilngig
nga kahadlok sa kamatayon nga
mipuno sa dughan sa tanan nga
mga dautan, sila nagpaabut sa
pagdawat kanila.

8 Ug nahinabo nga sila miabut
aron sa pagpakig-away batok
kanamo, ug matag kalag napu-
no sa kalisang tungod sa ilang
hilabihan nga ka daghan.

9 Ug nahinabo nga sila mi-
sulong sa akong mga kataw-
han uban sa espada, uban sa
gapasan, ug uban sa panâ, ug
uban sa wasay, ug uban sa ta-
nan nga matang sa hinagiban
sa gubat.

10 Ug nahinabo nga ang akong
mga tawo gipatay, oo, gani ang
akong napulo ka libo kinsa uban
kanako, ug ako nasamdan uban
kanila; ug sila miagi kanako nga
sila wala mohunos sa akong ki-
nabuhi.

11 Ug sa diha nga sila nakahu-

2a Ether 9:3.
6a gk Palid, Mga.

b Ether 15:11.
c P. ni M. 1:2.

d Morm. 8:1.
7a 1 Ne. 12:15.
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man na pagpatay sa akong ata-
nan nga mga katawhan gawas
sa kawhaan ug upat kanamo,
(usa niini si Moroni nga akong
anak) ug kami ingon ang wala
mamatay sa among mga kataw-
han, nakakita sa pagkaugma, sa
diha nga ang mga Lamanite mi-
balik ngadto sa ilang mga kam-
po, gikan sa ibabaw sa bungtod
Cumorah, sa napulo ka libo sa
akong mga katawhan nga na-
matay, nga gipangulohan pinaa-
gi kanako.
12 Ug kami usab nakakita sa

napulo ka libo sa akong mga
katawhan nga gipangulohan sa
akong anak nga si Moroni.
13 Ug tan-awa, ang napulo ka

libo ni Gidgiddonah napukan
usab, ug siya diha sa taliwala.
14 Ug si Lamah napukan uban

sa iyang napulo ka libo; ug si
Gilgal napukan uban sa iyang
napulo ka libo; ug si Limhah
napukan uban sa iyang napulo
ka libo; ug si Jeneum napukan
uban sa iyang napulo ka libo; ug
si Cumenihah, ug Moronihah,
ug Antionum, ug Shiblom, ug
Shem, ug Josh, napukan uban sa
ilang napulo ka libo matag usa.
15 Ug nahinabo nga dihay

napulo pa nga napukan sa es-
pada, uban sa ilang napulo ka
libo matag usa; oo, bisan ang
atanan sa akong mga katawhan,
gawas sa kawhaan ug upat nga
uban kanako, ug usab sa pipila
kinsa nakalayas ngadto sa ha-
bagatan nga mga rehiyon, ug
pipila kinsa mibiya ug miadto
sa mga Lamanite, napukan; ug

ang ilang unod, ug ang mga
bukog, ug ang mga dugo nag-
banaw sa ibabaw sa yuta, nga
gibiyaan sa mga kamot niadto
kinsa mipatay kanila aron ma-
dunot ibabaw sa yuta, ug ma-
dugmok ug mobalik ngadto sa
inahan nga yuta.

16 Ug ang akong kalag nagba-
ngutan uban sa tumang kaguol,
tungod sa nangamatay sa akong
mga katawhan, ug ako mising-
git:

17 O kamo nga mga matahum,
sa unsa nga paagi nga kamo mi-
biya gikan sa mga pamaagi sa
Ginoo! O kamo nga mga mata-
hum, sa unsa nga paagi nga ka-
mo misalikway niana nga Jesus,
kinsa mibarug uban sa bukas
nga mga bukton sa pagdawat
kaninyo!

18 Tan-awa, kon kamo wala
pa makahimo niini, kamo wala
unta mapukan. Apan tan-awa,
kamo napukan, ug ako nagba-
ngutan sa inyong pagkawala.

19 O kamo nga matahum nga
anak nga mga lalaki ug anak
nga mga babaye, kamo nga mga
amahan ug mga inahan, kamo
nga mga bana ug mga asawa,
kamo nga mga matahum, nga-
no nga kamo napukan!

20 Apan tan-awa, kamo wala
na, ug ang akong mga kasubo
dili makapabalik kaninyo.

21 Ug ang adlaw moabut sa
dili madugay nga ang inyong
pagka-mortal pagasul-uban sa
pagka-imortal, ug kini nga mga
lawas nga karon nagkadugta
diha sa pagkamadunuton sa

11a 1 Ne. 12:19–20; Hel. 15:17. 15a Alma 9:24.
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dili madugay mahimo nga dili
amadunuton nga mga lawas;
ug unya kamo kinahanglan
mobarug sa atubangan sa huk-
manan ni Kristo, aron paga-
hukman sumala sa inyong mga
binuhatan; ug kon kini mao
nga kamo mga matarung, nia-
na nga panahon kamo mapa-
nalanginan uban sa inyong
mga amahan kinsa nag-una
kaninyo.
22 O nga kamo nakahinulsol

sa wala pa kining dako nga ka-
laglagan modangat diha kanin-
yo. Apan tan-awa, kamo wala
na, ug ang Amahan, oo, ang
Amahan sa Kahangturan sa la-
ngit, nasayud sa inyong ka-
himtang; ug siya mohimo ka-
ninyo sumala ngadto sa iyang
akaangayan ug bkalooy.

KAPITULO 7

Si Mormon midapit sa mga Lama-
nite sa ulahing mga adlaw sa pag-
tuo kang Kristo, modawat sa
iyang ebanghelyo, ug aron malu-
was—Ang tanan kinsa motuo sa
Biblia motuo usab sa Basahon ni
Mormon. Mga a.d. 385.

Ug karon, tan-awa, ako buot
nga mamulong sa asalin niini
nga mga katawhan kinsa naka-
lingkawas, kon kini mao nga
ang Dios mohatag ngadto kani-
la sa akong mga pulong, nga

sila unta masayud sa mga bu-
tang sa ilang mga amahan; oo,
ako mamulong nganha kanin-
yo, kamo nga salin sa balay ni
Israel; ug kini mao ang mga pu-
long diin ako mamulong:

2 Hibaloi ninyo nga kamo sa-
kop sa abalay ni Israel.

3 Hibaloi ninyo nga kamo ki-
nahanglan maghinulsol, o ka-
mo dili maluwas.

4 Hibaloi ninyo nga kamo ki-
nahanglan mobutang sa inyong
mga hinagiban sa gubat, ug dili
na mahimuot diha sa pagpaagas
sa dugo, ug dili na mogamit ka-
nila pag-usab, gawas kon kini
sugo sa Dios.

5 Hibaloi ninyo nga kamo ki-
nahanglan makaangkon og aka-
sayuran sa inyong mga ama-
han, ug maghinulsol sa tanan
ninyong mga sala ug mga ka-
dautan, ug bmotuo diha kang
Jesukristo, nga siya mao ang
Anak sa Dios, ug nga siya gipa-
tay pinaagi sa mga Judeo, ug
pinaagi sa gahum sa Amahan
siya nabuhi pag-usab, diin siya
nakaangkon og ckadaugan sa
lubnganan; ug usab diha kani-
ya ang kahapdos sa kamatayon
nabuntog.

6 Ug siya mipahinabo sa apag-
kabanhaw sa mga patay, diin
ang tawo mabanhaw aron mo-
barug sa atubangan sa iyang
bhukmanan.

7 Ug siya mipahinabo sa aka-

21a 1 Cor. 15:53–54.
22a gk Kaangayan.

b gk Kalooy,
Maloloy-on.

7 1a Hel. 15:11–13.
2a Alma 10:3.

5a 2 Ne. 3:12.
b gk Hugot nga Pagtuo,

Nagtuo, Tinuohan.
c Isa. 25:8;

Mosiah 16:7–8.
6a gk Pagkabanhaw.

b gk Jesukristo—
Maghuhukom;
Paghukom, Ang
Katapusan nga.

7a gk Gitubos,
Katubsanan, Tubos.
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tubsanan sa kalibutan, tungod
niini siya nga hikaplagan nga
bwalay kasaypanan sa iyang
atubangan sa adlaw sa paghu-
kom kini ihatag ngadto kaniya
sa cpagpuyo sa atubangan sa
Dios didto sa iyang gingharian,
aron pag-awit sa walay hunong
nga mga pagdayeg uban sa
dkoro sa kahitas-an, ngadto sa
Amahan, ug ngadto sa Anak,
ug ngadto sa Espiritu Santo,
nga eusa ka Dios, diha sa usa ka
kahimtang sa fkalipay nga wa-
lay katapusan.
8 Busa paghinulsol, ug pag-

pabunyag sa ngalan ni Jesus,
ug paghupot sa aebanghelyo ni
Kristo, nga ipahibalo kaninyo,
dili lamang niini nga mga btala-
an apan sa talaan usab nga mo-
dangat ngadto sa mga Hentil
cgikan sa mga Judeo, diin ang
mao nga talaan magagikan sa
mga Hentil dnganha kaninyo.

9 Kay tan-awa, akini gisulat sa
tuyo nga kamo mahimo nga
bmotuo niana; ug kon kamo mo-
tuo niana kamo motuo usab ni-
ini; ug kon kamo motuo niini
kamo masayud mahitungod sa
inyong mga amahan, ug usab
ang kahibulongan nga mga bu-
hat nga nahimo pinaagi sa ga-
hum sa Dios diha kanila.
10 Ug kamo usab masayud

nga kamo mao ang usa ka salin

sa binhi ni Jacob; busa kamo gi-
ihap uban sa mga katawhan
sa unang pakigsaad; ug kon ki-
ni mao nga kamo motuo kang
Kristo, ug gibunyagan, una
uban sa tubig, unya uban sa ka-
layo ug uban sa Espiritu Santo,
nagsunod sa apanig-ingnan sa
atong Manluluwas, sumala ni-
ana nga siya misugo kanato,
kini mahimo nga maayo diha
kaninyo sa adlaw sa paghu-
kom. Amen.

KAPITULO 8

Ang mga Lamanite nangita ug
milaglag sa mga Nephite — Ang
Basahon ni Mormon motungha
pinaagi sa gahum sa Dios—Mga
kaalaotan gitakda niadto kinsa nag-
litok sa kasuko ug panagbangi ba-
tok sa buhat sa Ginoo—Ang tala-
an sa Nephite moabut sa adlaw sa
pagkadautan, sa pagkaalaot, ug sa
hingpit nga pagbiya. Mga a.d.
400–421.

Tan-awa ako, si aMoroni, mita-
pos sa btalaan sa akong ama-
han, si Mormon. Tan-awa, ako
adunay pipila ka mga butang
nga isulat, diin nga mga bu-
tang ako gisugo sa akong ama-
han.

2 Ug karon nahinabo nga pag-
kahuman niadtong adako ug

7b gk Kapaangayan,
Paghatag og
Kaangayan.

c 1 Ne. 10:21;
D&P 76:62;
Moises 6:57.

d Mosiah 2:28.
e D&P 20:28.

gk Dios, Diosnong

Kapangulohan.
f gk Hingpit nga

Kalipay.
8a gk Ebanghelyo.

b gk Bibliya.
c 2 Ne. 29:4–13.
d 1 Ne. 13:38.

9a gk Basahon ni
Mormon.

b 1 Ne. 13:38–41.
10a 2 Ne. 31:5–9.
8 1a gk Moroni, Anak

nga lalaki ni
Mormon.

b gk Palid, Mga.
2a Morm. 6:2–15.
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makalilisang nga away didto
sa Cumorah, tan-awa, ang mga
Nephite kinsa nakalayas ngad-
to sa rehiyon sa habagatan nga
bahin gigukod sa mga bLama-
nite, hangtud nga silang tanan
nalaglag.
3 Ug ang akong amahan gi-

patay usab kanila, ug ako gani
nahibilin nga anag-inusara sa
pagsulat sa masulub-on nga su-
gilanon sa kalaglagan sa akong
mga katawhan. Apan tan-awa,
sila wala na, ug ako motuman sa
sugo sa akong amahan. Ug kon
sila mopatay kanako, ako wala
masayud.
4 Busa ako mosulat ug motago

sa mga talaan sa ilawom sa yu-
ta; ug asa ako paingon, kini dili
igsapayan.
5 Tan-awa, ang akong amahan

mihimo aniini nga talaan, ug si-
ya misulat sa katuyoan niini.
Ug tan-awa, ako mosulat usab
niini kon ako aduna pay luna
diha sa mga bpalid, apan ako
wala na; ug ako walay oro, kay
ako nag-inusara. Ang akong
amahan namatay diha sa away,
ug ang akong tanan nga mga
kabanay, ug ako wala nay mga
higala ni dapit nga kapaing-
nan; ug hangtud kanus-a ang
Ginoo motugot nga ako mabu-
hi ako wala masayud.
6 Tan-awa, aupat ka gatus ka

mga tuig ang milabay sukad sa
pag-anhi sa atong Ginoo ug
Manluluwas.

7 Ug tan-awa, ang mga Lama-
nite migukod sa akong mga ka-
tawhan, ang mga Nephite, gi-
kan sa dakbayan ngadto sa lain
nga dakbayan ug gikan sa da-
pit ngadto sa lain nga dapit, bi-
san asa hangtud nga sila ma-
matay; dako ang ilang akapildi-
han; oo, dako ug kahibulongan
ang kalaglagan sa akong mga
katawhan, ang mga Nephite.

8 Ug tan-awa, ang kamot sa
Ginoo ang naghimo niini. Ug
tan-awa usab, ang mga Lama-
nite anaa sa apakiggubat sa usag
usa; ug ang ibabaw sa tibuok
yuta usa ka panghitabo sa pag-
buno ug sa pagpaagas sa dugo;
ug walay usa nga nasayud sa
katapusan sa gubat.

9 Ug karon, tan-awa, ako dili
na mosulti mahitungod kanila,
kay wala nay lain gawas sa mga
Lamanite ug mga atulisan nga
nagpuyo sa ibabaw sa yuta.

10 Ug walay usa nga nasayud
sa tinuod nga Dios gawas nga
kini mga atinun-an ni Jesus, kin-
sa nagpabilin diha sa yuta hang-
tud nga ang pagkadautan sa
mga katawhan naghingapin nga
ang Ginoo dili motugot kanila
nga bmagpabilin uban sa mga
katawhan; ug hain sila sa iba-
baw sa yuta, walay tawo nga na-
sayud.

11 Apan tan-awa, ang akong
aamahan ug ako nakakita kani-
la, ug sila nangalagad ngari ka-
namo.

2b D&P 3:18.
3a Moro. 9:22.
5a Morm. 2:17–18.

b Morm. 6:6.
6a Alma 45:10.

7a 1 Ne. 12:2–3.
8a 1 Ne. 12:20–23.
9a Morm. 2:8.

10a 3 Ne. 28:7;
Ether 12:17.

gk Tulo ka Nephite
nga mga Tinun-an.

b Morm. 1:16.
11a 3 Ne. 28:24–26.



725 Mormon 8:12–20

12 Ug si bisan kinsa nga ma-
kadawat niini nga talaan, ug
dili manghimaraut niini tu-
ngod sa mga pagkadili hingpit
nga anaa niini, ang mao ma-
sayud sa alabaw pa nga mga
butang kay niini. Tan-awa, ako
si Moroni; ug kon mahimo la-
mang, ako mohimo sa tanan
nga mga butang nga masayran
kaninyo.
13 Tan-awa, ako motapos sa

pagpamulong mahitungod niini
nga mga katawhan. Ako anak
ni Mormon, ug ang akong ama-
han usa ka akaliwat ni Nephi.
14 Ug ako mao kinsa amitago

niini nga talaan ngadto sa Gi-
noo; ang mga palid niini walay
bili, tungod sa sugo sa Ginoo.
Kay sa pagkatinuod siya mii-
ngon nga walay usa nga maka-
kuha kanila baron makaangkon
og bahandi; apan ang natala ni-
ini mao ang adunay dako nga
bili; ug si bisan kinsa nga mo-
dala niini sa kahayag, siya pa-
nalanginan sa Ginoo.
15 Kay walay usa nga maka-

angkon og gahum sa pagdala
niini ngadto sa kahayag gawas
nga ihatag kaniya sa Dios; kay
ang Dios nagbuot nga kini pa-
gahimoon uban sa amata nga
bug-os ngadto sa iyang hima-
ya, o ang kaayohan sa karaan
ug dugay na nga nagkatibula-
ag nga mga katawhan sa pakig-
saad sa Ginoo.
16 Ug bulahan asiya nga mo-

dala niini nga butang ngadto
sa kahayag; kay kini bpagadad-
on gikan sa kangitngit ngadto
sa kahayag, sumala sa pulong
sa Dios; oo, kini ipadayag gi-
kan sa yuta, ug kini mosanag
gikan sa kangitngit, ug mo-
dangat ngadto sa kasayuran sa
mga katawhan; ug kini paga-
himoon pinaagi sa gahum sa
Dios.

17 Ug kon adunay mga asa-
yop, sila mga sayop sa usa ka
tawo. Apan tan-awa, kami wa-
la masayud sa sayop; bisan pa
niana ang Dios nasayud sa ta-
nan nga mga butang; busa, siya
nga bmobiay-biay, himoa nga
siya magbinantayon basin pa
og siya anaa sa kakuyaw sa ka-
layo sa impyerno.

18 Ug siya nga moingon: Ipa-
kita ngari kanako, o ikaw pa-
gahampakon—himoa nga siya
magbantay basin og siya nag-
sugo sa butang nga gidili sa
Ginoo.

19 Kay tan-awa, kon kinsa
kadto nga amohukom sa hina-
nali siya hukman sa hinanali
usab; kay sumala sa iyang mga
buhat mao usab ang iyang mga
bayad; busa, siya nga moham-
pak pagahampakon usab, sa
Ginoo.

20 Tan-awa unsa ang giingon
sa kasulatan—ang tawo kina-
hanglan dili mobunal, ni dili
mohukom; kay ang paghukom
akò, miingon ang Ginoo, ug

12a 3 Ne. 26:6–11.
13a 3 Ne. 5:20.
14a Moro. 10:1–2.

b JS—K 1:46.
15a D&P 4:5.

16a 2 Ne. 3:6–7, 11, 13–14.
b Isa. 29:18;

2 Ne. 27:29.
17a Morm. 9:31, 33;

Ether 12:23–28.

b 3 Ne. 29:5;
Ether 4:8.

19a hjs, Mat. 7:1–2;
3 Ne. 14:1–2;
Moro. 7:14.
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ang panimalos akò usab, ug
Ako ang mobayad.
21 Ug siya nga naglitok og ka-

suko ug mga panagbangi batok
sa buhat sa Ginoo, ug batok sa
mga katawhan sa pakigsaad sa
Ginoo kinsa mga sakop sa ba-
lay ni Israel, ug moingon: Kita
molaglag sa buhat sa Ginoo,
kay ang Ginoo wala mahinum-
dom sa iyang pakigsaad nga si-
ya mihimo ngadto sa balay ni
Israel—ang mao anaa sa kaku-
yaw nga isalikway ug itambug
ngadto sa kalayo;
22 Kay ang walay katapusan

nga mga akatuyoan sa Ginoo
mopadayon, hangtud ang ta-
nan niya nga mga saad matu-
man.
23 Siksika ang mga panagna

ni aIsaias. Tan-awa, ako dili
makasulat kanila. Oo, tan-awa
ako moingon nganha kaninyo,
nga kadto nga mga santos kin-
sa nag-una kanako, kinsa naka-
panag-iya niini nga yuta, bna-
ngamuyo, oo, bisan gikan sa
abug sila nangamuyo ngadto
sa Ginoo; ug sa ingon nga ang
Ginoo buhi siya mahinumdom
sa pakigsaad nga siya mihimo
uban kanila.
24 Ug siya nasayud sa ilang

mga apag-ampo, nga kini mahi-
tungod sa ilang mga kaigsoo-
nan. Ug siya nasayud sa ilang
hugot nga pagtuo, tungod sa

iyang ngalan sila makapapaha-
wa sa mga bbukid; ug sa iyang
ngalan sila misugo sa yuta sa
pag-uyog; ug pinaagi sa gahum
sa iyang pulong sila misugo sa
mga cbilanggoan nga matum-
pag ngadto sa yuta; oo, bisan
ang nagkayo nga hudno dili ma-
kadaot kanila, ni ang bangis nga
mga mananap ni malala nga
mga bitin, tungod sa gahum sa
iyang pulong.

25 Ug tan-awa, ang ilang mga
apag-ampo alang usab kaniya
nga gitugutan sa Ginoo sa pag-
patungha niini nga mga butang.

26 Ug walay usa nga kina-
hanglan moingon nga sila dili
moabut, kay sa pagkatinuod si-
la moabut gayud, kay ang Gi-
noo namulong niini; kay agikan
sa yuta sila moabut, pinaagi sa
kamot sa Ginoo, ug walay ma-
kapugong niini; ug kini moa-
but sa adlaw sa panahon nga
kini giingon nga ang mga bmi-
lagro wala na; ug kini moabut
gani ingon nga may usa nga ma-
mulong cgikan sa mga patay.
27 Ug kini moabut diha sa usa

ka adlaw sa panahon nga ang
adugo sa mga santos mangamu-
yo ngadto sa Ginoo, tungod sa
mga btinago nga mga kalihokan
ug mga buhat sa kangitngit.

28 Oo, kini moabut diha sa
usa ka adlaw sa panahon nga
ang gahum sa Dios ilimud, ug

22a D&P 3:3.
23a 3 Ne. 20:11; 23:1.

b Isa. 29:4;
2 Ne. 3:19–20; 26:16.

24a Enos 1:12–18;
Morm. 9:36;
D&P 10:46.

b Jacob 4:6; Hel. 10:9.
c Alma 14:27–29.

25a Morm. 5:21.
26a Isa. 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.

27a Ether 8:22–24;
D&P 87:6–7.

b gk Tinago nga mga
Kalihokan.



727 Mormon 8:29–36

ang mga asimbahan mahimo
nga mahugaw ug bayawon sa
garbo diha sa ilang mga kasing-
kasing; oo, gani diha sa usa ka
adlaw sa panahon nga ang mga
pangulo sa mga simbahan ug
mga magtutudlo mobarug di-
ha sa garbo sa ilang mga ka-
singkasing, gani ngadto sa pag-
kasina kanila kinsa mga sakop
sa ilang mga simbahan.
29 Oo, kini moabut diha sa

usa ka adlaw diin aadunay ma-
dungog nga mga sunog, ug
mga bagyo, ug mga bhinungaw
nga aso sa layo nga mga yuta;
30 Ug usab adunay madungog

nga mga agubat, hungihong sa
mga gubat, ug mga linog sa
nagkalain-lain nga mga dapit.
31 Oo, kini moabut diha sa

usa ka adlaw sa panahon nga
adunay mga naghingapin nga
kahugawan diha sa ibabaw sa
yuta; adunay mga pagbuno, ug
mga pagpanulis, ug mga pag-
pamakak, ug mga pagpangi-
lad, ug malaw-ay nga mga bu-
hat, ug tanan nga matang sa
mga pagkasalawayon; sa diha
nga adunay daghan nga moi-
ngon, Buhata kini, o buhata ka-
na, ug kini dili aigsapayan, kay
ang Ginoo bmobulig niana sa
katapusan nga adlaw. Apan ala-
ot ngadto kanila, kay sila anaa
sa capdo sa kapaitan ug anaa sa
gapos sa kadautan.
32 Oo, kini moabut diha sa

usa ka panahon nga adunay
mga simbahan nga matukod
nga moingon: Duol ngari kana-
ko, ug tungod sa inyong salapi
kamo mapasaylo sa inyong mga
sala.

33 O kamo nga mga dautan
ug hiwi ug mga tikig og liog
nga mga katawhan, ngano nga
kamo nagtukod og mga simba-
han sa inyong kaugalingon aron
amakaangkon og bahandi? Nga-
no nga kamo bmituis sa balaan
nga pulong sa Dios, nga kamo
unta modala og cpanghimaraut
sa inyong mga kalag? Tan-awa,
ug sud-onga ang mga pagpada-
yag sa Dios; kay tan-awa, ang
panahon moabut niana nga ad-
law diin kining tanan nga mga
butang matuman.

34 Tan-awa, ang Ginoo naka-
pakita ngari kanako niini nga
mahinungdanon ug kahibulo-
ngan nga mga butang mahitu-
ngod niana nga sa dili madugay
moabut, ug niana nga adlaw sa
panahon nga kini nga mga bu-
tang moabut diha kaninyo.

35 Tan-awa, ako namulong
nganha kaninyo ingon og ka-
mo ania, ug gani kamo wala.
Apan tan-awa, si Jesukristo mi-
pakita kaninyo ngari kanako,
ug ako nasayud sa inyong binu-
hatan.

36 Ug ako nasayud nga kamo
anaglakaw sa garbo sa inyong
mga kasingkasing; ug walay

28a 2 Tim. 3:1–7;
1 Ne. 14:9–10;
2 Ne. 28:3–32;
D&P 33:4.

29a Joel 2:28–32;
2 Ne. 27:2–3.

b 1 Ne. 19:11;

D&P 45:39–42.
30a Mat. 24:6;

1 Ne. 14:15–17.
31a 2 Ne. 28:21–22.

b 2 Ne. 28:8.
c Alma 41:11.

33a gk Panapi sa

mga Pari.
b 1 Ne. 13:26–29.
c gk Panghimaraut.

36a gk Lakaw, Lakaw
uban sa Dios.
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usa gawas sa pipila lamang nga
dili bmagpataas sa kaugalingon
diha sa garbo sa ilang mga ka-
singkasing, ngadto sa pagsul-ob
sa cmahalon nga sinina, ngadto
sa pagkasina, ug mga panagba-
ngi, ug mga dautan nga tuyo,
ug panggukod, ug tanan nga
matang sa kadautan; ug ang in-
yong mga simbahan, oo, matag
usa, nahimo nga hugaw tungod
sa garbo sa inyong mga kasing-
kasing.
37 Kay tan-awa, kamo nahi-

gugma sa asalapi, ug sa inyong
kabtangan, ang inyong maanin-
dot nga sinina, ug pagdayan-
dayan sa inyong mga simbahan,
labaw pa kay sa inyong paghi-
gugma sa mga kabus, ug sa
mga timawa, sa mga masakiton
ug sa mga sinakit.
38 O kamo nga mga mahu-

gaw, kamo nga mga maut, ka-
mo nga mga magtutudlo, kinsa
nagbaligya sa inyong mga kau-
galingon alang niana nga mo-
kutkot, ngano nga inyong gi-
hugawan ang balaan nga sim-
bahan sa Dios? Ngano nga ka-
mo amaulaw sa pagdala diha
kaninyo sa ngalan ni Kristo?
Ngano nga kamo wala maghu-
nahuna nga labaw pa ka bilil-
hon ang walay katapusan nga
kalipay kay sa niana nga bpag-
kauyamot nga walay kamata-
yon—tungod sa cpagdayeg sa
kalibutan?
39 Ngano nga kamo nagda-

yan-dayan sa inyong mga kau-

galingon niana nga walay kina-
buhi, ug unya motugot sa mga
gigutom, sa mga timawa, sa
mga hubo, ug sa mga masakiton
ug sa mga sinakit nga molabay
kaninyo, ug wala magpakabana
kanila?

40 Oo, ngano nga kamo nag-
tukod sa inyong atinago nga
mga pagkasalawayon aron ma-
kaangkon og mga bahandi, ug
nagsugo sa mga biyuda nga
magbangutan sa atubangan sa
Ginoo, ug usab ang mga ilo nga
magbangutan sa atubangan sa
Ginoo, ug usab ang dugo sa
ilang mga amahan ug mga bana
mangamuyo ngadto sa Ginoo
gikan sa yuta, kay ang panima-
los anaa sa inyong mga ulo?

41 Tan-awa, ang espada sa pa-
nimalos nagbitay ibabaw ka-
ninyo; ug ang panahon moabut
sa dili madugay nga siya ama-
nimalos sa dugo sa mga santos
diha kaninyo, kay siya dili na
makatugot sa ilang mga panga-
muyo nga magpadayon sa taas
nga panahon.

KAPITULO 9

Si Moroni mitawag diha niadto
kinsa wala motuo kang Kristo sa
paghinulsol—Siya misangyaw sa
usa ka Dios sa mga milagro, kinsa
mohatag og mga pagpadayag ug
mobu-bu sa mga gasa ug timail-
han ngadto sa matinud-anon —
Ang mga milagro mohunong tu -

36b Jacob 2:13.
c Alma 5:53.

37a 2 Ne. 28:9–16.
38a Roma 1:16;

2 Tim. 1:8;
1 Ne. 8:25–28;
Alma 46:21.

b Mosiah 3:25.

c 1 Ne. 13:9.
40a gk Tinago nga mga

Kalihokan.
41a 1 Ne. 22:14.
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ngod sa pagkawalay pagtuo—Mga
timailhan mosunod niadto kinsa
motuo—Ang mga tawo giawhag
nga magmaalamon ug maghupot
sa mga sugo. Mga a.d. 401–421.

Ug karon, ako mamulong usab
mahitungod niadto kinsa wala
motuo kang Kristo.
2 Tan-awa, motuo ba kamo

sa adlaw sa inyong pagsilot—
tan-awa, sa adlaw nga ang
Ginoo moabut, oo, niana nga
amahinungdanon nga adlaw
diin ang byuta pagalukuton
ingon sa usa ka basahon, ug
ang mga elemento cmatunaw
tungod sa hilabihan nga kainit,
oo, niana nga mahinungdanon
nga adlaw diin kamo paga-
dad-on aron mobarug sa atuba-
ngan sa Kordero sa Dios —un-
ya kamo moingon nga walay
Dios?
3 Unya sa taas nga panahon

ilimud pa ba ninyo ang Kristo,
o makahimo ba kamo sa pag-
tan-aw sa Kordero sa Dios? Ka-
mo nagtuo ba nga kamo maka-
puyo uban kaniya ubos sa usa
ka kasayuran sa inyong kasay-
panan? Kamo nagtuo ba nga
kamo magmalipayon sa pag-
puyo uban niana nga balaan
nga Binuhat, kon ang inyong
kalag gihasol uban sa kasa-
yuran sa kasaypanan nga ka-
mo naggamit sa dili maayo sa
iyang mga balaod?

4 Tan-awa, ako moingon ngan-
ha kaninyo nga kamo labaw pa
nga mauyamot nga mopuyo
uban sa usa ka balaan ug maki-
angayon nga Dios, ubos sa usa
ka kasayuran sa inyong pagka-
hugaw sa iyang atubangan, kay
sa kamo mopuyo uban sa mga
asinilutan nga kalag sa bim-
pyerno.

5 Kay tan-awa, kon kamo pa-
gadad-on aron motan-aw sa in-
yong apagkahubo diha sa atu-
bangan sa Dios, ug usab sa
himaya sa Dios, ug sa pagkaba-
laan ni Jesukristo, kini mosu-
god sa pagsiga sa usa ka wa-
lay pagkapalong nga kalayo
diha kaninyo.

6 O unya kamo nga adili ma-
tuohon, bbalik kamo ngadto sa
Ginoo; pangamuyo sa hilabi-
han ngadto sa Amahan diha sa
ngalan ni Jesus, nga unta kamo
makita nga walay lama, cputli,
matahum, ug maputi, nga nahu-
gasan pinaagi sa dugo sa dKor-
dero, niana nga mahinungda-
non ug katapusan nga adlaw.

7 Ug usab ako mamulong
nganha kaninyo kinsa anagli-
mud sa mga pagpadayag sa
Dios, ug nag-ingon nga sila gi-
hunong, nga wala na ang mga
pagpadayag, ni mga panagna,
ni mga gasa, ni pagpang-ayo,
ni pagpamulong sa mga pinu-
longan, ug bpaghubad sa mga
pinulongan;

9 2a Mal. 4:5;
3 Ne. 28:31.

b Morm. 5:23;
D&P 63:20–21.
gk Kalibutan—
Katapusan sa
kalibutan.

c Amos 9:13;
3 Ne. 26:3.

4a gk Panghimaraut.
b gk Impyerno.

5a 2 Ne. 9:14.
6a gk Pagkawalay

Pagtuo.

b Ezeq. 18:23, 32;
D&P 98:47.

c gk Putli, Kaputli.
d gk Kordero sa Dios.

7a 3 Ne. 29:6–7.
b 1 Cor. 12:7–10;

A sa HP 1:7.
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8 Tan-awa ako moingon ngan-
ha kaninyo, siya nga maglimud
niini nga mga butang wala ma-
sayud sa aebanghelyo ni Kristo;
oo, wala siya makabasa sa mga
kasulatan; kon mao, siya wala
bmakasabut kanila.

9 Kay kita wala ba makabasa
nga ang Dios asama kagaha-
pon, karon, ug sa kahangturan,
ug diha kaniya walay pagka-
balhin ni anino sa pagkausab?
10 Ug karon, kon kamo naghu-

nahuna ngadto sa inyong mga
kaugalingon og usa ka dios kin-
sa mabalhinon, ug diin adunay
anino sa pagkausab, niana ka-
mo naghunahuna ba ngadto sa
inyong mga kaugalingon og usa
ka dios kinsa dili usa ka Dios sa
mga milagro.
11 Apan tan-awa, ako mopa-

kita nganha kaninyo sa usa ka
Dios sa mga milagro, gani ang
Dios ni Abraham, ug ang Dios
ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob;
ug kini mao ang aDios kinsa
naglalang sa mga langit ug yu-
ta, ug sa tanan nga mga butang
nga anaa kanila.
12 Tan-awa, siya ang naglalang

ni aAdan, ug pinaagi kang Adan
miabut ang bpagkapukan sa ta-
wo. Ug tungod sa pagkapukan
sa tawo mianhi si Jesukristo,
bisan ang Amahan ug Anak; ug
tungod ni Jesukristo miabut ang
ckatubsanan sa tawo.

13 Ug tungod sa katubsanan
sa tawo, diin miabut pinaagi ni
Jesukristo, sila gidala pagbalik
ngadto sa atubangan sa Ginoo;
oo, kini mao diin ang tanan nga
mga tawo natubos, tungod ang
kamatayon ni Kristo nagpa-
hinabo sa apagkabanhaw, nga
nagpahinabo sa katubsanan gi-
kan sa usa ka walay katapusan
nga bpagkatulog, gikan diin nga
pagkatulog ang tanan nga mga
tawo mahigmata pinaagi sa
gahum sa Dios sa diha nga ang
trumpeta motingog; ug sila mo-
bangon, mga dili dungganan ug
mga dungganan, ug ang tanan
mobarug sa iyang atubangan
sa iyang hukmanan, nga natu-
bos ug nakabuhi gikan sa wa-
lay katapusan nga chigot sa ka-
matayon, diin nga kamatayon
mao ang temporal nga kamata-
yon.

14 Ug unya moabut ang apag-
hukom sa Usa nga Balaan diha
kanila; ug unya moabut ang
panahon nga siya nga bmahu-
gaw mahimo nga mahugaw gi-
hapon; ug siya nga matarung
mahimo nga matarung giha-
pon; siya nga malipayon mahi-
mo nga malipayon gihapon; ug
siya nga dili malipayon mahimo
nga dili malipayon gihapon.

15 Ug karon, O kamong tanan
nga naghunahuna ngadto sa in-
yong kaugalingon sa usa ka dios

8a gk Ebanghelyo.
b Mat. 22:29.

9a Heb. 13:8;
1 Ne. 10:18–19;
Alma 7:20;
Moro. 8:18;
D&P 20:12.

11a Gen. 1:1;

Mosiah 4:2;
D&P 76:20–24.
gk Jesukristo.

12a Mosiah 3:26.
b gk Pagkapukan ni

Adan ug Eva.
c gk Gitubos,

Katubsanan, Tubos.

13a Hel. 14:15–18.
b D&P 43:18.
c D&P 138:16.

14a gk Paghukom, Ang
Katapusan nga.

b Alma 7:21;
D&P 88:35.
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kinsa adili makahimo og mga
milagro, ako mangutana kanin-
yo, milabay na ba kining tanan
nga mga butang, diin ako namu-
long? Wala pa ba moabut ang
katapusan? Tan-awa ako moi-
ngon nganha kaninyo, Wala;
ug ang Dios wala mohunong sa
pagka-Dios sa mga milagro.
16 Tan-awa, dili ba ang mga

butang nga gihimo sa Dios ka-
hibulongan sa atong panan-aw?
Oo, ug kinsa ang makasabut sa
mga kahibulongan nga mga
abuhat sa Dios?
17 Kinsa ang moingon nga ki-

ni dili usa ka milagro nga pina-
agi sa iyang apulong ang langit
ug yuta nahimo; ug pinaagi sa
gahum sa iyang pulong ang ta-
wo bnalalang gikan sa cabug sa
yuta; ug pinaagi sa gahum sa
iyang mga pulong nahimo ang
mga milagro?
18 Ug kinsa ang moingon nga

si Jesukristo wala maghimo og
mga mahinungdanon nga mga
amilagro? Ug dihay daghan ka-
ayo nga mga mahinungdanon
nga milagro nga nabuhat pina-
agi sa mga kamot sa mga apos-
toles.
19 Ug kon dihay mga amila-

gro nga nahimo, ngano nga ang
Dios mohunong sa pagka-Dios
sa mga milagro ug unya mag-
pabilin nga dili mabalhinon nga
Binuhat? Ug tan-awa, ako moi-

ngon nganha kaninyo nga siya
dili mausab; kon mao siya mo-
hunong sa pagka-Dios; ug siya
dili mohunong sa pagka-Dios,
ug mao ang usa ka Dios sa mga
milagro.

20 Ug ang hinungdan ngano
nga siya mihunong sa paghi-
mo og mga amilagro taliwala sa
mga katawhan mao tungod kay
sila mikunhod tungod sa pag-
kawalay pagtuo, ug mibulag gi-
kan sa matarung nga agianan,
ug wala makaila niana nga Dios
kang kinsa sila kinahanglan
bmosalig.

21 Tan-awa, ako moingon
nganha kaninyo nga bisan kin-
sa nga motuo diha kang Kristo,
sa walay pagduha-duha, abisan
unsa ang iyang pangayoon sa
Amahan sa ngalan ni Kristo
kini ihatag ngadto kaniya; ug
kini nga saad alang sa tanan,
ingon ngadto sa mga lumulu-
pyo sa yuta.

22 Kay tan-awa, sa ingon mi-
ingon si Jesukristo, ang Anak
sa Dios, ngadto sa iyang mga
tinun-an kinsa nagpabilin, oo,
ug ngadto usab sa tanan niya
nga mga tinun-an, nga nabati
sa pundok sa mga katawhan:
aLakaw kamo ngadto sa tanan
nga dapit sa kalibutan, ug isang-
yaw ang ebanghelyo ngadto sa
matag binuhat;

23 Ug siya nga motuo ug ma-

15a Moro. 7:35–37;
D&P 35:8.
gk Milagro.

16a Sal. 40:5;
D&P 76:114;
Moises 1:3–5.

17a Jacob 4:9.
b gk Nilalang,

Paglalang.
c Gen. 2:7;

Mosiah 2:25.
18a Juan 6:14.
19a D&P 63:7–10.
20a Mag. 6:11–13;

Ether 12:12–18;
Moro. 7:35–37.

b gk Pagsalig.
21a Mat. 21:22;

3 Ne. 18:20.
22a Mar. 16:15–16.

gk Misyonaryo
nga Buhat.
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bunyagan maluwas, apan siya
nga dili motuo apagasilutan;
24 Ug kini nga mga atimailhan

mosunod kanila nga motuo—
sa akong ngalan sila mopapa-
hawa sa mga byawa; sila ma-
mulong uban sa bag-o nga mga
pinulongan; sila mogunit og
mga bitin; ug kon sila makai-
nom sa bisan unsa nga butang
nga makamatay kini dili maka-
daot kanila; sila mopandong sa
ilang mga ckamot sa masakiton
ug sila mamaayo;
25 Ug bisan kinsa nga motuo

diha sa akong ngalan, sa walay
pagduha-duha, ngadto kaniya
Ako amopamatuod sa akong
mga pulong, bisan ngadto sa
mga lumulupyo sa yuta.
26 Ug karon, tan-awa, kinsa

ang makabarug batok sa mga
buhat sa Ginoo? Kinsa ang ma-
kalimud sa iyang mga pulong?
Kinsa ang mosukol batok sa
kagamhanan sa Ginoo? aKinsa
ang mobiay-biay sa mga buhat
sa Ginoo? Kinsa ang motamay
sa mga anak ni Kristo? Tan-
awa, kamong tanan nga mga
btigbiay-biay sa mga buhat sa
Ginoo, kamo mahibulong ug
mamatay.

27 O unya ayaw pagbiay-bi-
ay, ug ayaw kahibulong, apan
patalinghug sa mga pulong sa
Ginoo, ug pangayo sa Amahan

diha sa ngalan ni Jesus alang sa
bisan unsa nga butang nga ka-
mo nagkinahanglan. Ayaw pag-
duha-duha, apan pagmatinuo-
hon, ug pagsugod sama sa kara-
an nga mga panahon, ug aduol
ngadto sa Ginoo uban sa ti-
buok ninyo nga bkasingkasing,
ug cbuhata ang inyong kauga-
lingon nga kaluwasan uban sa
kahadlok ug pagpangurog sa
iyang atubangan.

28 aPagmaalamon sa mga ad-
law sa inyong pagsulay; tang-
tangi ang inyong mga kaugali-
ngon sa tanan nga mga kahu-
gaw; ayaw pangayo, nga kamo
mousik-usik niini diha sa in-
yong bkahigal apan pangayo
uban sa kaugdang nga dili ma-
tarug, nga kamo dili magpada-
la sa bisan unsa nga pagtintal,
apan nga kamo moalagad sa ti-
nuod ug cbuhi nga Dios.
29 Siguroha nga kamo wala

mabunyagi sa dili atakus nga
paagi; tan-awa nga kamo dili
moambit sa sakramento ni
Kristo nga bdili takus; apan tan-
awa nga kamo mohimo sa
tanan nga butang diha sa ckata-
kus, ug mohimo niini pinaagi
sa ngalan ni Jesukristo, ang
Anak sa buhi nga Dios; ug kon
kamo mohimo niini, ug molahu-
tay ngadto sa katapusan, kamo
dili gayud isalikway.

23a gk Panghimaraut.
24a Mar. 16:17–18.

gk Timailhan.
b Buh. 16:16–18.
c gk Pagpangalagad

ngadto sa
Masakiton.

25a gk Pagpadayag;
Pagpamatuod.

26a 3 Ne. 29:4–7.
b Prov. 13:13.

27a Moro. 10:30–32.
b Jos. 22:5;

D&P 64:22, 34.
gk Kasingkasing.

c Filip. 2:12.
28a Jacob 6:12.

b gk Kahigal.

c Alma 5:13.
29a gk Bunyag,

Gibunyagan—
Mga kinahanglan
alang sa bunyag.

b 1 Cor. 11:27–30;
3 Ne. 18:28–32.

c gk Katakus, Takus.
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30 Tan-awa, ako amamulong
nganha kaninyo ingon nga
ako namulong gikan sa mga
patay; kay ako nasayud nga ka-
mo makabaton sa akong mga
pulong.
31 Ayaw ako ipanghimara-

ut tungod sa akong apagkadili
hingpit, ni ang akong amahan,
tungod sa iyang pagkadili hing-
pit, ni sila nga misulat una pa
kaniya; apan hinoon pasalamat
ngadto sa Dios nga siya mipa-
kita nganha kaninyo sa among
pagkadili hingpit, nga kamo un-
ta makakat-on nga magmaala-
mon labaw pa kay kanamo.
32 Ug karon, tan-awa, kami mi-

sulat niini nga talaan, sumala sa
among kasayuran, sa mga titik
diin gitawag kanamo og ainusab
nga Ehiptohanon, nga gitugyan
ug giusab pinaagi kanamo, su-
mala sa matang sa among pi-
nulongan.
33 Ug kon ang among mga pa-

lid igo pa ang gidak-on kami
unta nakasulat sa Hebreohanon;
apan ang Hebreohanon giusab
pinaagi kanamo usab; ug kon
kami nakasulat pa sa Hebreo-
hanon, tan-awa, kamo unta dili
makabaton sa kasaypanan sa
among talaan.
34 Apan ang Ginoo nasayud

sa mga butang diin kami misu-
lat, ug ingon usab nga walay
lain nga mga katawhan nga na-
sayud sa among pinulongan;
ug tungod nga walay lain nga
mga katawhan nga nasayud sa
among pinulongan, busa siya
nag-andam og mga apaagi sa
paghubad niini.

35 Ug kini nga mga butang
gisulat nga kami unta maka-
palingkawas sa among mga sa-
put sa dugo sa among kaigsoo-
nan, kinsa mikunhod tungod sa
apagkawalay pagtuo.
36 Ug tan-awa, kini nga mga

butang diin kami amitinguha
mahitungod sa among kaig-
soonan, oo, gani ang ilang pag-
pahiuli ngadto sa kasayuran
ni Kristo, sumala sa mga pag-
ampo sa tanan nga mga santos
kinsa nakapuyo dinhi sa yuta.

37 Ug hinaut unta nga si Gi-
noong Jesukristo motugot nga
ang ilang mga pag-ampo ma-
tubag sumala sa ilang hugot
nga pagtuo; ug hinaut unta nga
ang Dios Amahan mahinum-
dom sa pakigsaad diin siya mi-
himo uban sa balay ni Israel; ug
hinaut unta nga siya manala-
ngin kanila sa kahangturan, pi-
naagi sa hugot nga pagtuo diha
sa ngalan ni Jesukristo. Amen.

30a Morm. 8:26;
Moro. 10:27.

31a Morm. 8:17;
Ether 12:22–28, 35.

32a 1 Ne. 1:2;
Mosiah 1:4.

34a Mosiah 8:13–18;
Ether 3:23, 28;

D&P 17:1.
35a 2 Ne. 26:15.
36a Morm. 8:24–26;

D&P 10:46–49.



Ang Basahon ni Ether

Ang talaan sa mga Jaredite, kinuha gikan sa kawhaan ug upat ka mga
palid nga nakaplagan sa mga katawhan ni Limhi diha sa mga adlaw

ni hari Mosiah.

KAPITULO 1

Si Moroni mimubo sa mga sinulat
ni Ether—Kang Ether nga kasay-
sayan sa kagikanan gipahimu-
tang — Ang pinulongan sa mga
Jaredite wala malibug didto sa To-
re sa Babel—Ang Ginoo misaad
sa paggiya kanila ngadto sa usa ka
pinili nga yuta ug mihimo kanila
nga usa ka bantugan nga nasud.

UG karon ako, si aMoroni,
mopadayon sa paghatag og

asoy niadto nga karaan nga
mga lumulupyo kinsa gilaglag
pinaagi sa bkamot sa Ginoo di-
ha sa ibabaw niini nga amihan
nga nasud.
2 Ug ako mokuha sa akong

asoy gikan sa akawhaan ug upat
ka mga palid nga nakaplagan sa
mga katawhan ni Limhi, diin gi-
tawag og Basahon ni Ether.
3 Ug ingon nga ako nagdahum

nga ang unang bahin niini nga
talaan, nga nagsulti mahitungod
sa paglalang sa kalibutan, ug
usab ni Adan, ug usa ka asoy
gikan sa panahon gani ngadto
sa dako nga atore, ug bisan un-
sa nga butang nga mahitabo ta-
liwala sa mga katawhan hang-

tud niana nga panahon, anaa
diha taliwala sa mga Judeo—

4 Busa ako dili mosulat niadto
nga mga butang nga nahitabo
gikan sa mga adlaw ni aAdan
hangtud niana nga panahon;
apan sila anaa diha sa mga pa-
lid; ug si kinsa ang makakaplag
kanila, ang mao makaangkon og
gahum nga siya mahimo nga
makakuha sa hingpit nga asoy.

5 Apan tan-awa, ako dili mo-
hatag sa hingpit nga asoy, apan
usa ka bahin sa asoy ako moha-
tag, gikan sa tore hangtud sila
nalaglag.

6 Ug niini nga mao nga paagi
mahimo nga ako mohatag sa
asoy. Siya nga nagsulat niini
nga talaan mao si aEther, ug si-
ya usa ka kaliwat ni Coriantor.

7 Si Coriantor mao ang anak
nga lalaki ni Moron.

8 Ug si Moron mao ang anak
nga lalaki ni Ethem.

9 Ug si Ethem mao ang anak
nga lalaki ni Ahah.

10 Ug si Ahah mao ang anak
nga lalaki ni Seth.

11 Ug si Seth mao ang anak
nga lalaki ni Shiblon.

12 Ug si Shiblon mao ang anak
nga lalaki ni Com.

[ether]
1 1a gk Moroni, Anak

nga lalaki ni
Mormon.

b Morm. 5:23;
D&P 87:6–7.

2a Alma 37:21;
Ether 15:33.

3a Omni 1:22;
Mosiah 28:17;
Hel. 6:28.

4a ie naglangkob sa

sama nga panahon
sa Genesis, mga
kapitulo 1–10.

6a Ether 12:2; 15:34.
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13 Ug si Com mao ang anak
nga lalaki ni Coriantum.
14 Ug si Coriantum mao ang

anak nga lalaki ni Amnigaddah.
15 Ug si Amnigaddah mao

ang anak nga lalaki ni Aaron.
16 Ug si Aaron mao ang usa ka

kaliwat ni Heth, kinsa mao ang
anak nga lalaki ni Hearthom.
17 Ug si Hearthom mao ang

anak nga lalaki ni Lib.
18 Ug si Lib mao ang anak nga

lalaki ni Kish.
19 Ug si Kish mao ang anak

nga lalaki ni Corom.
20 Ug si Corom mao ang anak

nga lalaki ni Levi.
21 Ug si Levi mao ang anak

nga lalaki ni Kim.
22 Ug si Kim mao ang anak

nga lalaki ni Morianton.
23 Ug si Morianton mao ang

usa ka kaliwat ni Riplakish.
24 Ug si Riplakish mao ang

anak nga lalaki ni Shez.
25 Ug si Shez ang anak nga la-

laki ni Heth.
26 Ug si Heth mao ang anak

nga lalaki ni Com.
27 Ug si Com mao anak nga

lalaki ni Coriantum.
28 Ug si Coriantum mao ang

anak nga lalaki ni Emer.
29 Ug si Emer mao ang anak

nga lalaki ni Omer.
30 Ug si Omer mao ang anak

nga lalaki ni Shule.
31 Ug si Shule mao ang anak

nga lalaki ni Kib.
32 Ug si Kib mao ang anak nga

lalaki ni Orihah, kinsa mao ang
anak nga lalaki ni Jared;

33 Kinsa nga aJared mitungha
uban sa iyang igsoon nga lalaki
ug sa ilang mga banay, uban sa
pipila ka kauban ug sa ilang
mga banay, gikan sa dako nga
tore, sa panahon nga ang Gi-
noo bmilibug sa pinulongan sa
mga katawhan, ug nanumpa sa
iyang kaligutgot nga sila kina-
hanglan pagatibulaagon diha
sa cibabaw sa tibuok yuta; ug
sumala sa pulong sa Ginoo ang
mga katawhan nagkatibulaag.

34 Ug ang aigsoon nga lalaki
ni Jared ingon nga usa ka dako
ug makagagahum nga tawo, ug
usa ka tawo nga hilabihan ka
pinalabi sa Ginoo, si Jared, nga
iyang igsoon nga lalaki, mii-
ngon ngadto kaniya: Pangamu-
yo ngadto sa Ginoo, nga siya dili
molibug kanato nga kita mahi-
mo nga makasabut sa atong
mga pulong.

35 Ug nahinabo nga ang igsoon
nga lalaki ni Jared nangamuyo
ngadto sa Ginoo, ug ang Ginoo
nagpakita og kalooy ngadto
kang Jared; busa siya wala mo-
libug sa pinulongan ni Jared;
ug si Jared ug ang iyang igsoon
nga lalaki wala malibug.

36 Unya si Jared miingon
ngadto sa iyang igsoon nga lala-
ki: Pangamuyo pag-usab ngadto
sa Ginoo, ug kini mahimo nga
siya mosalikway sa iyang kasu-
ko gikan kanila kinsa mao ang
atong mga higala, nga siya dili
molibug sa ilang mga pinulo-
ngan.

37 Ug nahinabo nga ang igso-

33a gk Jared.
b Gen. 11:6–9.

c Mosiah 28:17.
34a gk Jared, Igsoon

nga lalaki ni.
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on nga lalaki ni Jared nanga-
muyo ngadto sa Ginoo, ug ang
Ginoo nagpakita og kalooy
ngadto sa ilang mga higala ug
sa ilang mga banay usab, nga
sila wala malibug.
38 Ug nahinabo nga si Jared

namulong pag-usab ngadto sa
iyang igsoon nga lalaki, nag-
ingon: Lakaw ug pangutana sa
Ginoo kon siya moabug ba ka-
nato gikan sa yuta, ug kon siya
moabug kanato gikan sa yuta,
pangamuyo ngadto kaniya kon
asa kita moadto. Ug kinsa ang
nasayud apan ang Ginoo moda-
la kanato ngadto sa usa ka yuta
nga mao ang apinili labaw sa ta-
nan nga yuta? Ug kon kini mao,
magmatinud-anon kita ngadto
sa Ginoo, nga kita mahimo nga
makadawat niini alang sa atong
kabilin.
39 Ug nahinabo nga ang igsoon

nga lalaki ni Jared nangamuyo
ngadto sa Ginoo sumala niana
nga gipamulong pinaagi sa ba-
ba ni Jared.
40 Ug nahinabo nga ang Gi-

noo nakadungog sa igsoon nga
lalaki ni Jared, ug nagpakita og
kalooy diha kaniya, ug miingon
ngadto kaniya:
41 Lakaw ngadto ug pundu-

ka ang imong mga panon, lala-
ki ug babaye, sa matag matang;
ug usab ang binhi sa yuta sa
matag matang; ug ang imong
mga abanay; ug usab si Jared
nga imong igsoon ug ang iyang
banay; ug usab ang imong mga
bhigala ug ang ilang mga ba-

nay, ug ang mga higala ni Jared
ug ang ilang mga banay.

42 Ug sa panahon nga ikaw
makahimo niini ikaw amolakaw
og mangulo kanila ngadto sa
walog nga mao ang amihanan
nga bahin. Ug didto Ako makig-
kita kanimo, ug Ako bmolakaw
sa imong atubangan ngadto sa
usa ka yuta nga mao ang cpinili
labaw sa tanan nga yuta.

43 Ug didto Ako manala-
ngin kanimo ug sa imong bin-
hi, ug mopasanay ngari kanako
sa imong binhi, ug sa binhi sa
imong igsoon nga lalaki, ug sila
kinsa mouban kanimo, usa ka
bantugan nga nasud. Ug wala
nay gamhanan pa kay sa nasud
diin Ako mopasanay ngari ka-
nako sa imong binhi, diha sa
ibabaw sa tibuok yuta. Ug sa
ingon Ako mohimo nganha ka-
nimo tungod niining taas nga
panahon nga ikaw nangamuyo
ngari kanako.

KAPITULO 2

Ang mga Jaredite nag-andam
alang sa ilang pagpanaw ngadto
sa usa ka gisaad nga yuta—Kini
usa ka pinili nga yuta diin diha
ang mga tawo kinahanglan moala-
gad ni Kristo o pagalaglagon —
Ang Ginoo nakigsulti ngadto sa
igsoon nga lalaki ni Jared sulod sa
tulo ka mga takna—Ang mga Ja-
redite mitukod og mga kasko —
Ang Ginoo nangutana sa igsoon
nga lalaki ni Jared sa pagtanyag

38a gk Gisaad nga Yuta.
41a Ether 6:20.

b Ether 6:16.
42a 1 Ne. 2:1–2; Abr. 2:3.

b D&P 84:88.
c 1 Ne. 13:30.
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unsaon ang mga kasko nga maha-
yagan.

Ug nahinabo nga si Jared ug
ang iyang igsoon nga lalaki, ug
ang ilang mga banay, ug usab
ang mga higala ni Jared ug ang
iyang igsoon nga lalaki ug ang
ilang mga banay, mipanaw
ngadto sa ubos sa walog nga
mao ang amihanan nga bahin,
(ug ang ngalan sa walog gitawag
og aNimrod, ginganlan sunod sa
gamhanan nga mangangayam)
uban sa ilang mga panon nga
ilang gipundok, lalaki ug baba-
ye, sa matag matang.
2 Ug sila usab mipahimutang

og mga lit-ag ug midakop og
mga langgam sa kahanginan;
ug sila usab miandam og usa
ka sakayan, diha diin ilang gi-
dala uban kanila ang isda sa
mga tubig.
3 Ug sila usab midala uban

kanila og deseret, diin, pinaagi
sa paghubad, usa ka dugos sa
putyukan; ug sa ingon sila mi-
dala uban kanila og panon sa
mga putyukan, ug tanan nga
matang niana nga diha sa iba-
baw sa yuta, mga liso sa matag
matang.
4 Ug nahinabo nga sa diha nga

sila nakaabut sa ubos ngadto sa
walog sa Nimrod ang Ginoo
nanaog ug nakigsulti uban sa
igsoon nga lalaki ni Jared; ug
siya diha sa usa ka apanganod,
ug ang igsoon nga lalaki ni
Jared wala makakita kaniya.

5 Ug nahinabo nga ang Ginoo
misugo kanila nga sila kina-
hanglan mopanaw ngadto sa
kamingawan, oo, ngadto sa da-
pit diin didto wala pa gayuy ta-
wo nga nakaadto. Ug nahinabo
nga ang Ginoo mipanaw sa atu-
bangan kanila, ug nakigsulti
uban kanila samtang siya nag-
tindog sa usa ka apanganod, ug
mihatag og mga pahimangno
kon asa sila kinahanglan mo-
panaw.

6 Ug nahinabo nga sila mipa-
naw diha sa kamingawan, ug
mitukod og mga kasko, diin si-
la mitabok sa daghan nga mga
tubig, ingon nga gimandoan sa
kanunay pinaagi sa kamot sa
Ginoo.

7 Ug ang Ginoo dili makatu-
got nga sila kinahanglan mo-
hunong didto sa unahan sa da-
gat diha sa kamingawan, apan
siya buot nga sila kinahanglan
moadto bisan ngadto sa ayuta
sa saad, diin mao ang pinili la-
baw sa tanan nga mga yuta, di-
in ang Ginoong Dios mipatun-
hay alang sa mga matarung nga
katawhan.

8 Ug siya nakapanumpa diha
sa iyang kasuko ngadto sa ig-
soon nga lalaki ni Jared, nga si
kinsa kadto nga maghupot nii-
ni nga yuta sa saad, gikan nia-
na nga panahon sukad karon
ug sa kahangturan, kinahang-
lan amoalagad kaniya, ang ti-
nuod ug bugtong nga Dios, o
sila kinahanglan bpagalaglagon

2 1a Gen. 10:8.
4a Num. 11:25;

D&P 34:7–9;
JS—K 1:68.

5a Ex. 13:21–22.
7a 1 Ne. 4:14.

gk Gisaad nga Yuta.
8a Ether 13:2.

b Jarom 1:3, 10;
Alma 37:28;
Ether 9:20.
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sa panahon nga ang kahing-
pitan sa iyang kasuko moabut
nganha kanila.
9 Ug karon, kita makakita sa

mga balaod sa Dios mahitungod
niini nga yuta, nga kini usa ka
yuta sa saad; ug bisan unsa nga
nasud nga manag-iya niini mo-
alagad sa Dios, o sila pagalag-
lagon sa panahon nga ang ka-
hingpitan sa iyang kasuko mo-
abut nganha kanila. Ug ang
kahingpitan sa iyang kaligut-
got moabut nganha kanila sa
panahon nga sila hinog na diha
sa kadautan.
10 Kay tan-awa, kini mao ang

yuta diin pinili labaw sa tanan
nga mga yuta; busa siya nga
manag-iya niini moalagad sa
Dios o pagalaglagon; kay kini
mao ang walay katapusan nga
balaod sa Dios. Ug kini dili
hangtud sa akahingpitan sa ka-
dautan taliwala sa mga anak sa
yuta, nga sila bmalaglag.

11 Ug kini moabut nganha ka-
ninyo, O kamo nga mga aHentil,
nga kamo mahimo nga masa-
yud sa mga balaod sa Dios—
nga kamo mahimo nga mag-
hinulsol, ug dili magpadayon
diha sa inyong kadautan hang-
tud ang kahingpitan moabut,
nga kamo dili makapakanaog
sa kahingpitan sa kasuko sa
Dios diha kaninyo sama sa na-
buhat sa mga lumulupyo sa
yuta hangtud karon.
12 Tan-awa kini usa ka pinili

nga yuta, ug bisan unsa nga na-

sud nga manag-iya niini ama-
kalingkawas gikan sa pagkau-
lipon, ug gikan sa pagkabihag,
ug gikan sa tanan nga mga ka-
nasuran ubos sa langit, kon sila
lamang bmoalagad sa Dios sa
yuta, kinsa si Jesukristo, kinsa
gipadayag pinaagi sa mga bu-
tang diin kita nakasulat.

13 Ug karon ako mopadayon
sa akong talaan; kay tan-awa, ki-
ni nahinabo nga ang Ginoo mi-
dala ni Jared ug sa iyang mga
kaigsoonan ngadto bisan niana
nga dako nga dagat nga nagba-
hin sa mga yuta. Ug samtang
sila miabut sa dagat sila mitu-
kod sa ilang mga tolda; ug sila
mitawag sa ngalan sa dapit og
Moriancumer; ug sila mipuyo
sa mga tolda, ug mipuyo sa mga
tolda diha sa baybayon sulod sa
upat ka mga tuig.

14 Ug nahinabo sa katapusan
sa upat ka mga tuig nga ang Gi-
noo mipakita pag-usab ngadto
sa igsoon nga lalaki ni Jared, ug
mibarug diha sa usa ka panga-
nod ug nakigsulti uban kaniya.
Ug sulod sa tulo ka mga takna
ang Ginoo nakigsulti sa igsoon
nga lalaki ni Jared, ug amipan-
ton kaniya tungod kay siya wa-
la makahinumdom sa bpagta-
wag diha sa ngalan sa Ginoo.

15 Ug ang igsoon nga lalaki
ni Jared naghinulsol sa dautan
diin siya nakahimo, ug mita-
wag diha sa ngalan sa Ginoo
alang sa iyang mga kaigsoonan
kinsa uban kaniya. Ug ang

10a 2 Ne. 28:16.
b 1 Ne. 17:37–38.

11a 2 Ne. 28:32.

12a gk Kalingkawasan.
b Isa. 60:12.

14a gk Pagpanton,

Panton.
b gk Pag-ampo.
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Ginoo miingon ngadto kaniya:
Ako mopasaylo kanimo ug sa
imong mga kaigsoonan sa ilang
mga sala; apan ikaw kinahang-
lan dili na magpakasala pag-
usab, kay ikaw makahinumdom
nga ang akong aEspiritu dili ka-
nunay bmopuyo sa tawo; busa,
kon ikaw magpakasala hang-
tud ikaw mahimo nga hingpit
nga hinog ikaw ipahimulag gi-
kan sa atubangan sa Ginoo. Ug
kini ang akong mga hunahuna
diha sa yuta diin Ako mohatag
kanimo alang sa imong kabilin;
kay kini mahimo nga yuta nga
cpinili labaw sa tanan nga mga
yuta.
16 Ug ang Ginoo miingon:

Lakaw ug pagtukod, subay sa
matang sa mga kasko diin ka-
mo kaniadto nga panahon na-
katukod. Ug nahinabo nga ang
igsoon nga lalaki ni Jared misu-
god, ug usab ang iyang mga
kaigsoonan, ug mitukod og mga
kasko sunod sa matang nga sila
nakatukod, sumala sa mga apa-
nudlo sa Ginoo. Ug sila mga
gagmay, ug sila mga gaan diha
sa tubig, gani sama ngadto sa
kagaan sa usa ka langgam diha
sa tubig.
17 Ug sila gitukod subay sa

matang nga sila hilabihan ka ahu-
got, gani sila mohupot og tubig
sama ngadto sa usa ka tadyaw;
ug ang ilawom niana hugot sa-
ma ngadto sa usa ka tadyaw; ug
ang mga kilid niana hugot sama
ngadto sa usa ka tadyaw; ug ang
mga tumoy niini gitalinis; ug

ang ibabaw niana hugot sama sa
usa ka tadyaw ug ang gitas-on
niana maoy gitas-on sa usa ka
kahoy; ug ang pultahan niana,
samtang kini gisirhan, hugot sa-
ma ngadto sa usa ka tadyaw.

18 Ug nahinabo nga ang igsoon
nga lalaki ni Jared nangamuyo
ngadto sa Ginoo, nag-ingon: O
Ginoo, ako nakahimo sa bulu-
haton diin ikaw misugo kana-
ko, ug ako nakahimo sa mga
kasko sumala sa imong paggiya
kanako.

19 Ug tan-awa, O Ginoo, diha
kanila walay kahayag; asa kami
paingon? Ug usab kami mama-
tay, kay diha kanila kami dili
makaginhawa, gawas sa hangin
diin anaa diha kanila; busa kami
mamatay.

20 Ug ang Ginoo miingon
ngadto sa igsoon nga lalaki
ni Jared: Tan-awa, ikaw mohi-
mo og usa ka lungag diha sa
ibabaw, ug usab sa ilawom; ug
samtang ikaw magkinahang-
lan og hangin ikaw dili mota-
bon sa lungag ug makadawat
og hangin. Ug kon kini mao
nga ang tubig moabut diha ka-
nimo, tan-awa ikaw motabon sa
lungag, nga ikaw mahimo nga
dili mamatay sa lunop.

21 Ug nahinabo nga ang igso-
on nga lalaki ni Jared mibuhat
sa mao, sumala nga ang Ginoo
misugo.

22 Ug siya nangamuyo pag-
usab ngadto sa Ginoo nag-ingon:
O Ginoo, tan-awa ako nakabu-
hat ingon nga ikaw misugo

15a Ether 15:19.
b Gen. 6:3; 2 Ne. 26:11;

Morm. 5:16.
c Ether 9:20.

16a 1 Ne. 17:50–51.
17a Ether 6:7.
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kanako; ug ako nakaandam sa
mga sakayan alang sa akong
mga katawhan, ug tan-awa wa-
lay kahayag diha kanila. Tan-
awa, O Ginoo, ikaw motugot ba
nga kami motabok niining dako
nga tubig diha sa kangitngit?
23 Ug ang Ginoo miingon

ngadto sa igsoon nga lalaki ni
Jared: Unsa ang buot nimo nga
Ako kinahanglan mobuhat nga
kamo makabaton og kahayag
diha sa inyong mga sakayan?
Kay tan-awa, kamo dili maka-
baton og mga bintana, kay sila
madugmok; ni kamo magdala
og kalayo uban kaninyo kay ka-
mo dili mopanaw pinaagi sa ka-
hayag sa kalayo.
24 Kay tan-awa, kamo mahi-

mo ingon sa usa ka lumod sa
taliwala sa dagat; kay ang ba-
lud nga sama sa bukid mohas-
mag nganha kaninyo. Bisan pa
niana, Ako modala kaninyo sa
ibabaw pag-usab gikan sa mga
kahiladman sa dagat; kay ang
mga ahangin mogawas gikan sa
akong ba-ba, ug usab ang mga
bulan ug mga lunop Ako mopa-
dala.
25 Ug tan-awa Ako moandam

kaninyo batok niini nga mga
butang; kay kamo dili makata-
bok niining dako nga lawod
gawas kon Ako moandam ka-
ninyo batok sa mga balud sa
dagat, ug sa mga hangin nga
molabay ngadto, ug sa mga lu-
nop nga moabut. Busa unsa
ang buot nimo nga Ako kina-
hanglan moandam alang ka-
ninyo nga kamo mahimo nga
makabaton og kahayag sa diha

nga kamo lamyon diha sa mga
kahiladman sa dagat?

KAPITULO 3

Ang igsoon nga lalaki ni Jared na-
kakita sa tudlo sa Ginoo samtang
siya mihikap sa napulo ug unom
ka mga bato—Si Kristo mipakita
sa iyang espiritu nga lawas ngad-
to sa igsoon nga lalaki ni Jared—
Kadto kinsa adunay hingpit nga
kasayuran dili mapugngan gikan
sa sulod sa tabil—Ang mga tig-
hubad gihatag aron sa pagdala sa
Jaredite nga talaan ngadto sa ka-
hayag.

Ug nahinabo nga ang igsoon
nga lalaki ni Jared, (karon ang
gidaghanon sa mga sakayan nga
giandam walo) miadto ngadto
sa bungtod, diin sila mitawag sa
bungtod nga Shelem, tungod sa
iyang hilabihan ka taas, ug mi-
tunaw gikan sa usa ka bato og
napulo ug unom ka gagmay nga
mga bato; ug sila mga puti ug
tin-aw, gani ingon sa sihag nga
bildo; ug siya midala kanila di-
ha sa iyang mga kamot diha sa
tumoy sa bungtod, ug nanga-
muyo pag-usab ngadto sa Gi-
noo, nag-ingon:

2 O Ginoo, ikaw nag-ingon
nga kami kinahanglan mali-
yokan pinaagi sa mga lunop.
Karon tan-awa, O Ginoo, ug
ayaw kasuko sa imong sulugo-
on tungod sa iyang kahuyang
sa imong atubangan; kay kami
nasayud nga ikaw balaan ug
nagpuyo sa mga langit, ug nga
kami dili takus sa imong atuba-

24a Ether 6:5. b Sal. 148:8.
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ngan; tungod sa apagkapukan
ang among mga bkinaiyahan na-
himo nga mangil-ad sa kanu-
nay; bisan pa niana, O Ginoo,
ikaw nakahatag kanamo og usa
ka sugo nga kami kinahanglan
motawag diha kanimo, nga gi-
kan kanimo kami unta maka-
dawat sumala sa among mga
tinguha.
3 Tan-awa, O Ginoo, ikaw

mihampak kanamo tungod sa
among kadautan, ug nag-abug
kanamo ngadto, ug alang nii-
ning daghan nga mga tuig nga
kami anaa sa kamingawan; bi-
san pa niana, ikaw anagmalo-
loy-on ngari kanamo. O Ginoo,
tan-awa ako diha sa kalooy ug
isalikway ang imong kasuko gi-
kan niining imong mga kataw-
han, ug ayaw itugot nga sila mo-
adto tabok niini nga nag-unos
nga dagat diha sa kangitngit;
apan tan-awa kini nga mga bu-
tang diin ako mitunaw gikan sa
dako nga bato.
4 Ug ako nasayud, O Ginoo,

nga ikaw nagbaton sa tanan
nga agahum, ug makahimo bi-
san unsa nga ikaw buot alang
sa kaayohan sa tawo; busa hika-
pa kini nga mga bato, O Ginoo,
sa imong tudlo, ug andama sila
nga sila mahimo nga mohayag
diha sa ngitngit; ug sila moha-
yag ngari kanamo diha sa mga
kasko diin kami miandam, nga
kami mahimo nga makabaton
og kahayag samtang kami mo-
tabok sa dagat.

5 Tan-awa, O Ginoo, ikaw
makahimo niini. Kami nasayud
nga ikaw makapakita ngadto og
dako nga gahum, nga aingon og
yano ngadto sa panabut sa mga
tawo.

6 Ug nahinabo nga samtang
ang igsoon nga lalaki ni Jared
nakaingon niini nga mga pu-
long, tan-awa, ang aGinoo mi-
tuy-od sa iyang mga kamot ug
mihikap sa mga bato sa tagsa-
tagsa sa iyang tudlo. Ug ang
btabil gikuha gikan sa mga
mata sa igsoon nga lalaki ni
Jared, ug siya nakakita sa tud-
lo sa Ginoo; ug kini ingon sa
tudlo sa usa ka tawo, sama
ngadto sa unod ug dugo; ug
ang igsoon nga lalaki ni Jared
natumba sa atubangan sa Gi-
noo, kay siya natingala uban sa
kahadlok.

7 Ug ang Ginoo nakakita nga
ang igsoon nga lalaki ni Jared
natumba sa yuta; ug ang Ginoo
miingon ngadto kaniya: Tin-
dog, ngano nga ikaw natumba?

8 Ug siya miingon ngadto sa
Ginoo: Ako nakakita sa tudlo
sa Ginoo, ug ako nahadlok ba-
sin pa unya og siya mohampak
kanako kay ako wala masayud
nga ang Ginoo adunay unod
ug dugo.

9 Ug ang Ginoo miingon ngad-
to kaniya: Tungod sa imong
hugot nga pagtuo ikaw nakaki-
ta nga Ako nagpakatawo diha
sa aunod ug dugo; ug wala pay
tawo nga miduol sa atubangan

3 2a gk Pagkapukan
ni Adan ug Eva.

b Mosiah 3:19.
3a Ether 1:34–43.

4a gk Gahum.
5a Isa. 55:8–9;

1 Ne. 16:29.
6a gk Jesukristo.

b Ether 12:19, 21.
9a gk Unod;

Jesukristo; Mortal,
Pagka-mortal.
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kanako uban sa hilabihan nga
ka hugot nga pagtuo ingon nga
ikaw aduna; kay kon dili pa
sa ingon ikaw dili makakita sa
akong tudlo. Nakakita ba ikaw
og labaw pa niini?
10 Ug siya mitubag: Wala; Gi-

noo, ipakita ang imong kauga-
lingon ngari kanako.
11 Ug ang Ginoo miingon

ngadto kaniya: Motuo ba ikaw
sa mga pulong diin Ako ma-
mulong?
12 Ug siya mitubag: Oo, Ginoo,

ako nasayud nga ikaw mamu-
long sa kamatuoran, kay ikaw
mao ang Dios sa kamatuoran,
ug adili magbakak.
13 Ug samtang s iya nag-

sulti niini nga mga pulong, tan-
awa, ang Ginoo anagpakita sa
iyang kaugalingon ngadto ka-
niya, ug miingon: bTungod kay
ikaw nasayud niini nga mga
butang ikaw natubos gikan sa
pagkapukan; busa ikaw gidala
pagbalik ngari sa akong atu-
bangan; busa Ako cmipakita sa
akong kaugalingon nganha ka-
nimo.
14 Tan-awa, Ako mao siya

kinsa giandam gikan sa katu-
kuran sa kalibutan sa apagtu-
bos sa akong mga katawhan.
Tan-awa, Ako mao si Jesukris-
to. Ako mao ang bAmahan ug
ang Anak. Ngari kanako ma-
himo nga ang mga katawhan

adunay ckinabuhi, ug nga sa
kahangturan, sila kinsa motuo
sa akong ngalan; ug sila mahi-
mo nga akong danak nga mga
lalaki ug anak nga mga babaye.

15 Ug wala pa gayud Ako ma-
kapakita sa akong kaugalingon
ngadto sa tawo kinsa Ako mi-
lalang, kay wala gayuy tawo
nga amituo kanako ingon kani-
mo. Nakaamgo ba ikaw nga
ikaw gilalang subay sa akong
kaugalingon nga bhitsura? Oo,
gani ang tanan nga mga tawo
gilalang sa sinugdanan subay
sa akong kaugalingon nga hit-
sura.

16 Tan-awa, kini nga lawas,
nga ikaw karon nakakita, mao
ang lawas sa akong aespiritu;
ug ang tawo Ako milalang su-
bay sa lawas sa akong espiritu;
ug bisan ingon nga Ako nag-
pakita nganha kanimo diha sa
espiritu Ako magpakita ngadto
sa akong mga katawhan diha sa
unod.

17 Ug karon, ingon nga ako si
Moroni, miingon nga ako dili
makahimo og usa ka hingpit
nga asoy niini nga mga butang
nga nahisulat, busa kini igo na
kanako sa pag-ingon nga si
Jesus mipakita sa iyang kaugali-
ngon ngadto niini nga tawo di-
ha sa espiritu, gani subay sa ma-
tang ug diha sa panagway sa
mao nga lawas gani ingon nga

12a Heb. 6:18.
13a D&P 67:10–11.

b Enos 1:6–8.
c gk Jesukristo—

Kinabuhi ni
Kristo nga wala
pa dinhi sa yuta.

14a gk Gitubos,
Katubsanan, Tubos;
Manunubos.

b Mosiah 15:1–4.
c Mosiah 16:9.
d gk Anak nga mga

lalaki ug anak nga

mga babaye sa Dios.
15a gk Nagtuo,

Tinuohan.
b Gen. 1:26–27;

Mosiah 7:27;
D&P 20:17–18.

16a gk Espiritu.
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siya amipakita sa iyang kauga-
lingon ngadto sa mga Nephite.
18 Ug siya mialagad ngadto

kaniya gani ingon nga siya mi-
alagad ngadto sa mga Nephite;
ug tanan niini, nga kini nga mga
tawo unta masayud nga siya
mao ang Dios, tungod sa dag-
han nga mahinungdanon nga
mga buhat diin ang Ginoo nag-
pakita ngadto kaniya.
19 Ug tungod sa kasayuran ni-

ini nga mga tawo siya dili ma-
pugngan gikan sa pagtan-aw
sulod sa atabil; ug siya nakakita
sa tudlo ni Jesus, diin, sa diha
nga siya nakakita, siya natum-
ba sa kahadlok; kay siya nasa-
yud nga kini mao ang tudlo sa
Ginoo; ug siya wala na mag-
angkon og hugot nga pagtuo,
kay siya nasayud, sa walay pag-
duha-duha.
20 Busa, nakaangkon niini nga

hingpit nga kasayuran sa Dios,
siya adili mapugngan gikan sa
sulod sa tabil; busa siya naka-
kita ni Jesus; ug siya nangala-
gad ngadto kaniya.
21 Ug nahinabo nga ang Gi-

noo miingon ngadto sa igsoon
nga lalaki ni Jared: Tan-awa,
ikaw dili motugot niini nga
mga butang diin ikaw nakaki-
ta ug nakadungog nga maadto
ngadto sa kalibutan, hangtud
ang apanahon moabut nga Ako
mohimaya sa akong ngalan
diha sa unod; busa, ikaw mo-
amping sa mga butang diin
ikaw nakakita ug nakadungog,

ug ayaw ipakita kini ngadto sa
mga tawo.

22 Ug tan-awa, sa panahon
nga ikaw moduol ngari kanako,
ikaw mosulat kanila ug mosilyo
kanila, nga walay usa nga maka-
hubad kanila; kay ikaw mosu-
lat kanila sa usa ka pinulongan
nga sila dili mabasa.

23 Ug tan-awa, kining aduha ka
mga bato Ako mohatag nganha
kanimo, ug ikaw mosilyo kani-
la usab uban sa mga butang di-
in ikaw mosulat.

24 Kay tan-awa, ang pinulo-
ngan diin ikaw mosulat Ako
molibug; busa Ako mosugo di-
ha sa akong kaugalingong tuk-
ma nga panahon nga kini nga
mga bato mopatin-aw ngadto sa
mga mata sa mga tawo niini nga
mga butang diin ikaw mosulat.

25 Ug sa diha nga ang Ginoo
nakasulti niini nga mga pu-
long, siya mipakita ngadto sa
igsoon nga lalaki ni Jared sa ata-
nan nga lumulupyo sa yuta nga
milabay, ug usab sa tanan nga
umaabut; ug siya wala mopu-
gong kanila gikan sa iyang pa-
nan-aw, gani hangtud ngadto
sa kinatumyan sa yuta.

26 Kay siya miingon ngadto
kaniya sa mga panahon nga na-
ngagi, nga akon siya bmotuo di-
ha kaniya nga siya makapakita
ngadto kaniya sa ctanan nga
mga butang — kini kinahang-
lan nga ipakita ngadto kaniya;
busa ang Ginoo dili makapu-
gong sa bisan unsa nga gikan

17a 3 Ne. 11:8–10.
19a gk Tabil.
20a Ether 12:19–21.
21a Ether 4:1.

23a gk Urim ug
Thummim.

25a Moises 1:8.
26a Ether 3:11–13.

b gk Nagtuo,
Tinuohan.

c Ether 4:4.
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kaniya, kay siya nasayud nga
ang Ginoo nakapakita kaniya sa
tanan nga mga butang.
27 Ug ang Ginoo miingon

ngadto kaniya: Isulat kini nga
mga butang ug asilyohi sila; ug
Ako mopakita kanila sa akong
kaugalingong tukma nga pana-
hon ngadto sa mga anak sa mga
tawo.
28 Ug nahinabo nga ang Gi-

noo misugo kaniya nga siya ki-
nahanglan mosilyo sa duha ka
mga abato diin siya midawat,
ug dili mopakita kanila, hang-
tud ang Ginoo mopakita kanila
ngadto sa mga katawhan.

KAPITULO 4

Si Moroni gisugo sa pagsilyo sa
mga sinulat sa igsoon nga lala-
ki ni Jared — Sila dili ipadayag
hangtud ang mga tawo adunay
hugot nga pagtuo gani ingon sa
igsoon nga lalaki ni Jared — Si
Kristo misugo sa mga tawo sa
pagtuo sa iyang mga pulong ug
ngadto sa iyang mga tinun-an—
Ang mga tawo gisugo sa paghi-
nulsol, pagtuo sa ebanghelyo, ug
maluwas.

Ug ang Ginoo misugo sa igso-
on nga lalaki ni Jared sa pagka-
naog gikan sa bungtod gikan sa
atubangan sa Ginoo, ug amosu-
lat sa mga butang diin siya na-
kakita; ug sila gidili nga ma-
adto ngadto sa mga katawhan
bhangtud human nga siya kina-

hanglan ituboy diha sa krus;
ug tungod niini nga hinungdan
nga si Hari Mosiah mitipig ka-
nila, nga sila kinahanglan dili
ipadayag ngadto sa kalibutan
hangtud human si Kristo maka-
pakita gayud sa iyang kaugali-
ngon ngadto sa iyang mga ka-
tawhan.

2 Ug human si Kristo sa pag-
katinuod makapakita sa iyang
kaugalingon ngadto sa iyang
mga katawhan siya misugo nga
sila kinahanglan mahimo nga
ikapakita.

3 Ug karon, human niana, si-
lang tanan mikunhod tungod
sa pagkawalay pagtuo; ug wa-
lay usa gawas niini nga mga La-
manite, ug sila misalikway sa
ebanghelyo ni Kristo; busa ako
gisugo nga ako amotago kanila
pag-usab diha sa yuta.

4 Tan-awa, ako nakasulat diha
niini nga mga palid sa mao nga
mga butang diin nakita sa igso-
on nga lalaki ni Jared; ug diha
wala pay labaw ka mahinung-
danon nga mga butang nga ma-
himo nga ikapakita kay sa niini
diin gikapakita ngadto sa igso-
on nga lalaki ni Jared.

5 Busa ang Ginoo misugo ka-
nako sa pagsulat kanila; ug ako
nakasulat kanila. Ug siya misu-
go kanako nga ako kinahanglan
amosilyo kanila; ug siya usab
misugo nga ako kinahanglan
mosilyo sa hinubad niana; bu-
sa ako misilyo sa mga btighubad
sumala sa sugo sa Ginoo.

27a 2 Ne. 27:6–8.
28a D&P 17:1.
4 1a Ether 12:24.

gk Kasulatan, Mga.

b Ether 3:21.
3a Morm. 8:14.
5a Ether 5:1.

b D&P 17:1;

JS—K 1:52.
gk Urim ug
Thummim.
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6 Kay ang Ginoo miingon ngari
kanako: Sila dili isangyaw ngad-
to sa mga Hentil hangtud sa ad-
law nga sila mohinulsol sa ilang
pagkadautan, ug mahimo nga
limpyo sa atubangan sa Ginoo.
7 Ug diha niana nga adlaw

nga sila maghupot sa hugot nga
pagtuo ngari kanako, miingon
ang Ginoo, gani ingon sa gihi-
mo sa igsoon nga lalaki ni Ja-
red, nga sila mahimo nga apa-
gasantoson ngari kanako, niana
Ako mopakita ngadto kanila sa
mga butang diin nakita sa ig-
soon nga lalaki ni Jared, bisan
sa pagbutyag ngadto kanila sa
akong tanan nga mga pagpada-
yag, miingon si Jesukristo, ang
Anak sa Dios, ang bAmahan sa
mga langit ug sa yuta, ug sa ta-
nan nga mga butang nga anaa
kanila.
8 Ug siya nga amakigbisog ba-

tok sa pulong sa Ginoo, himoa
siya nga tinunglo; ug siya nga
bmolimud niini nga mga bu-
tang himoa siya nga tinunglo;
kay ngadto kanila Ako cdili mo-
pakita og mahinungdanon nga
mga butang, miingon si Jesu-
kristo; kay Ako mao siya kinsa
ang namulong.
9 Ug diha sa akong pagsugo

ang mga langit moabli ug amo-
sira; ug sa akong pulong ang
byuta mouyog; ug sa akong pag-
sugo ang mga lumulupyo din-

ha niini mamatay, gani ingon
pinaagi sa kalayo.

10 Ug siya nga dili motuo sa
akong mga pulong dili motuo sa
akong mga tinun-an; ug kon ki-
ni mao nga Ako dili mamulong,
hukmi kaninyo; kay kamo ma-
sayud nga Ako mao ang namu-
long, sa akatapusan nga adlaw.
11 Apan siya nga amituo niini

nga mga butang diin Ako na-
kapamulong, kaniya Ako mo-
duaw uban sa mga pagpakita
sa akong Espiritu, ug siya ma-
sayud ug magpamatuod. Kay
tungod sa akong Espiritu siya
bmasayud nga kini nga mga bu-
tang mga ctinuod; kay kini mo-
awhag sa mga tawo sa pagbu-
hat og maayo.

12 Ug bisan unsa nga butang
nga moawhag sa mga tawo sa
pagbuhat og maayo kini gikan
kanako; kay ang amaayo wala
magagikan ni bisan kinsa gawas
kini gikan kanako. Ako mao gi-
hapon ang naggiya sa mga ta-
wo ngadto sa tanan nga maayo;
siya nga bdili motuo sa akong
mga pulong dili motuo kana-
ko—nga Ako mao; ug siya nga
dili motuo kanako dili motuo
sa Amahan kinsa mipadala ka-
nako. Kay tan-awa, Ako mao
ang Amahan, Ako mao ang cka-
hayag, ug ang dkinabuhi, ug
ang kamatuoran sa kalibutan.

13 aDuol ngari kanako, O kamo

7a gk Pagbalaan.
b Mosiah 3:8.

8a 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.
9a 1 Hari 8:35;

D&P 77:8.
b Hel. 12:8–18;

Morm. 5:23.
10a 2 Ne. 33:10–15.
11a D&P 5:16.

b gk Pagpamatuod.
c Ether 5:3–4;

Moro. 10:4–5.

12a Alma 5:40;
Moro. 7:16–17.

b 3 Ne. 28:34.
c gk Kahayag,

Kahayag ni Kristo.
d Juan 8:12;

Alma 38:9.
13a 3 Ne. 12:2–3.
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nga mga Hentil, ug Ako mopa-
kita nganha kaninyo sa mahi-
nungdanon nga mga butang,
ang kasayuran diin gitago tu-
ngod sa pagkawalay pagtuo.
14 Duol ngari kanako, O kamo

nga balay ni Israel, kay kini ma-
himo nga amagpakita nganha
kaninyo unsa ka mahinungda-
non nga mga butang ang Ama-
han nag-andam alang kaninyo,
gikan sa katukuran sa kalibu-
tan; ug kini wala moabut ngan-
ha kaninyo, tungod sa pagka-
walay pagtuo.
15 Tan-awa, sa panahon nga

kamo mogisi niana nga tabil sa
pagkawalay pagtuo nga mao
ang hinungdan nga kamo nag-
pabilin diha sa inyong ma-
kahahadlok nga kahimtang sa
pagkadautan, ug pagkatig-a sa
kasingkasing, ug pagkakulang
sa panabut, niana ang mahi-
nungdanon ug kahibulongan
nga mga butang diin anatago
gikan sa katukuran sa kalibu-
tan gikan kaniya—oo, sa pana-
hon nga kamo motawag sa
Amahan pinaagi sa akong nga-
lan, uban sa usa ka masulub-on
nga kasingkasing ug usa ka ma-
hinulsulon nga espiritu, niana
kamo masayud nga ang Ama-
han nakahinumdom sa pakig-
saad diin siya mihimo ngadto
sa inyong mga amahan, O ba-
lay ni Israel.

16 Ug unya ang akong mga
apagpadayag diin Ako misu-
go nga mahisulat pinaagi sa
akong sulugoon nga si Juan
mabutyag sa mga mata sa ta-
nan nga mga katawhan. Hi-
numdumi, sa panahon nga ka-
mo makakita niini nga mga bu-
tang, kamo masayud nga ang
panahon duol na nga sila mahi-
mo nga ikapakita diha sa mao
nga buhat.

17 Busa, sa apanahon nga ka-
mo makadawat niini nga talaan
kamo mahimo nga masayud
nga ang buhat sa Amahan nag-
sugod na diha sa ibabaw sa
tibuok yuta.

18 Busa, apaghinulsol kamo
nga mga lumulupyo sa yuta,
ug duol ngari kanako, ug tuo sa
akong ebanghelyo, ug bpag-
pabunyag diha sa akong nga-
lan, kay siya nga motuo ug
magpabunyag maluwas; apan
siya nga dili motuo pagasi-
lutan; ug ang mga ctimailhan
mosunod kanila nga motuo sa
akong ngalan.

19 Ug bulahan siya nga makap-
lagan nga amatinud-anon ngad-
to sa akong ngalan sa katapusan
nga adlaw, kay siya pagahima-
yaon aron mopuyo sa ginghari-
an nga giandam alang kaniya
bgikan sa katukuran sa kalibu-
tan. Ug tan-awa kini mao Ako
nga namulong niini. Amen.

14a D&P 121:26–29.
15a 2 Ne. 27:10.
16a Pin. 1:1;

1 Ne. 14:18–27.
17a 3 Ne. 21:1–9, 28.
18a 3 Ne. 27:20;

Moro. 7:34.

b Juan 3:3–5.
gk Bunyag,
Gibunyagan—
Kamahinungdanon.

c gk Gasa sa
Espiritu, Mga.

19a Mosiah 2:41;

D&P 6:13.
gk Jesukristo—
Pagdala sa ngalan
ni Jesukristo diha
kanato.

b 2 Ne. 9:18.
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KAPITULO 5

Tulo ka mga saksi ug ang buhat
mobarug ingon nga usa ka pagpa-
matuod sa kamatuoran sa Basa-
hon ni Mormon.

Ug karon ako, si Moroni, naka-
sulat sa mga pulong diin gisu-
go kanako, sumala sa akong
panumduman; ug ako nakasul-
ti kaninyo sa mga butang diin
ako amisilyo, busa ayaw paghi-
kap kanila nga aron kamo ma-
himo nga makahubad; kay ka-
na nga butang gidili kaninyo,
gawas sa umaabut sumala sa ka-
alam diha sa Dios.
2 Ug tan-awa, kamo unta may

kahigayunan nga kamo mahi-
mo nga mopakita sa mga palid
ngadto akanila kinsa motabang
sa pagdala niini nga buhat.
3 Ug ngadto sa atulo sila ipa-

kita pinaagi sa gahum sa Dios;
busa sila bmasayud sa pagkati-
nuod nga kini nga mga butang
mga ctinuod.

4 Ug diha sa ba-ba sa tulo ka
mga asaksi kini nga mga bu-
tang matukod; ug ang mga
pagpamatuod sa tulo, ug kini
nga buhat, diha nga ipakita
ang gahum sa Dios ug usab sa
iyang pulong, nga ang Ama-
han, ug ang Anak, ug ang Espi-
ritu Santo magpamatuod—ug
kining tanan mobarug ingon
nga usa ka pagpamatuod batok

sa kalibutan sa katapusan nga
adlaw.

5 Ug kon kini mao nga sila
maghinulsol ug amoduol ngad-
to sa Amahan pinaagi sa nga-
lan ni Jesus, sila pagadawaton
ngadto sa gingharian sa Dios.

6 Ug karon kon ako walay ka-
tungod niini nga mga butang,
hukmi ninyo; kay kamo masa-
yud nga ako adunay katungod
sa panahon nga kamo makaki-
ta kanako, ug kita mobarug sa
atubangan sa Dios sa katapu-
san nga adlaw. Amen.

KAPITULO 6

Ang Jaredite nga mga kasko gi-
padpad sa mga hangin ngadto sa
gisaad nga yuta — Ang mga ka-
tawhan midayeg sa Ginoo tungod
sa iyang kaayo—Si Orihah gitud-
lo nga hari ibabaw kanila—Si Ja-
red ug ang iyang igsoon nga lalaki
namatay.

Ug karon, ako, si Moroni, mo-
padayon sa pagsulat sa talaan
ni Jared ug sa iyang igsoon nga
lalaki.

2 Kay nahinabo human ang
Ginoo miandam sa mga abato
nga ang igsoon nga lalaki ni
Jared midala paingon sa bung-
tod, ang igsoon nga lalaki ni
Jared nanaog gikan sa bungtod,
ug siya mibutang sa mga bato

5 1a 2 Ne. 27:7–8, 21;
Ether 4:4–7.

2a 2 Ne. 27:12–14;
D&P 5:9–15.

3a 2 Ne. 11:3; 27:12.
b D&P 5:25.
c Ether 4:11.

4a Tan-awa sa D&P 17
sa ulohan nga
seksyon ug mga
bersikulo 1–3;
tan-awa usab Ang
Pagpamatuod sa
Tulo ka mga Saksi

diha sa pasiuna
nga mga panid
sa Basahon ni
Mormon.

5a Morm. 9:27;
Moro. 10:30–32.

6 2a Ether 3:3–6.
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sa sulod sa sakayan nga gian-
dam, usa sa matag tumoy diha
niana, ug tan-awa sila mihatag
og kahayag ngadto sa mga sa-
kayan.
3 Ug sa ingon ang Ginoo mihi-

mo nga ang mga bato mohatag
og kahayag diha sa kangitngit,
aron sa paghatag og kahayag
ngadto sa mga lalaki, mga ba-
baye, ug mga bata, nga sila un-
ta dili motabok sa dako nga mga
tubig diha sa kangitngit.
4 Ug nahinabo nga sa diha nga

sila nakaandam sa tanan nga
matang sa pagkaon, nga pinaa-
gi niana sila mahimo nga ma-
buhi diha sa tubig, ug usab pag-
kaon alang sa ilang mga panon
ug mga kahayopan, ug bisan
unsa nga mananap o hayop o
langgam nga sila kinahanglan
modala uban kanila—ug nahi-
nabo nga sa diha nga sila naka-
himo niining tanan nga mga
butang sila misakay sa ilang
mga sakayan o mga kasko, ug
milawig ngadto sa dagat, nag-
tugyan sa ilang mga kaugali-
ngon ngadto sa Ginoo nga ilang
Dios.
5 Ug nahinabo nga ang Gi-

noong Dios misugo nga ki-
nahanglan nga adunay usa ka
amakusog kaayo nga hangin
nga mohuyop diha sa ibabaw
sa mga tubig, paingon sa gisa-
ad nga yuta; ug sa ingon niana
sila gikuso-kuso sa mga balud
sa dagat pinaagi sa ka kusog sa
hangin.

6 Ug nahinabo nga sila sa dag-
han nga mga higayon nalubong
diha sa mga kahiladman sa da-
gat, tungod sa bukid nga mga
balud nga mihasmag diha ka-
nila, ug usab sa dako ug maka-
lilisang nga unos nga nahitabo
tungod sa kapintas sa hangin.

7 Ug nahinabo nga sa diha nga
sila nalubong diha sa lawod
walay tubig nga makadaot ka-
nila, ang ilang mga sakayan
ingon nga ahugot sama ngadto
sa usa ka tadyaw, ug usab sila
mga lig-on sama ngadto sa bar-
ka ni Noe; busa sa diha nga sila
giliyokan sa daghan nga mga
tubig sila nangamuyo ngadto
sa Ginoo, ug siya midala kanila
pag-usab diha sa ibabaw sa mga
tubig.

8 Ug nahinabo nga ang hangin
wala gayud mohunong sa pag-
huyop padulong sa gisaad nga
yuta samtang sila diha sa mga
tubig; ug sa ingon niana sila gi-
padpad ngadto pinaagi sa ka
kusog sa hangin.

9 Ug sila amiawit og mga pag-
dayeg ngadto sa Ginoo; oo, ang
igsoon nga lalaki ni Jared mia-
wit og mga pagdayeg ngadto
sa Ginoo, ug siya bmipasalamat
ug midayeg sa Ginoo sa tibuok
nga adlaw; ug sa diha nga ang
kagabhion miabut, sila wala
mohunong sa pagdayeg sa Gi-
noo.

10 Ug sa ingon sila gipadpad
ngadto; ug walay mangtas sa
dagat nga makahasmag kanila,

5a Ether 2:24–25.
7a Ether 2:17.

b Gen. 6:14;

Moises 7:43.
9a gk Awit.

b 1 Cron. 16:7–9;

Alma 37:37;
D&P 46:32.
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ni ang lumod makaguba kani-
la; ug sila adunay kahayag sa
kanunay, bisan kon kini anaa
sa ibabaw sa tubig o sa ilawom
sa tubig.
11 Ug sa ingon sila gipadpad

ngadto, tulo ka gatus ug kap-
atan ug upat ka mga adlaw di-
ha sa tubig.
12 Ug sila midunggo diha sa

baybayon sa gisaad nga yuta.
Ug sa diha nga sila mitunob di-
ha sa mga baybayon sa gisaad
nga yuta sila miyukbo sa ilang
mga kaugalingon diha sa iba-
baw sa yuta, ug mipaubos sa
ilang mga kaugalingon sa atu-
bangan sa Ginoo, ug mihilak sa
kalipay sa atubangan sa Ginoo,
tungod sa kadaghan sa iyang
malumo nga mga kalooy diha
kanila.
13 Ug nahinabo nga sila miad-

to ngadto diha sa ibabaw sa yu-
ta, ug misugod sa pagtikad sa
yuta.
14 Ug si Jared adunay upat ka

anak nga mga lalaki; ug sila gi-
tawag ug Jacom, ug Gilgah, ug
Mahah, ug Orihah.
15 Ug ang igsoon nga lalaki ni

Jared usab nakaanak ug mga
lalaki ug mga babaye.
16 Ug ang mga a higala ni

Jared ug iyang igsoon nga la-
laki miabut ug mga kawhaan
ug duha ka mga tawo; ug sila
usab nakaanak ug mga lalaki
ug mga babaye sa wala pa sila
moabut sa gisaad nga yuta; ug
busa sila nagsugod sa pagka-
daghan.
17 Ug sila gitudloan sa apagla-

kaw nga mapainubsanon sa atu-
bangan sa Ginoo; ug sila usab
bgitudloan gikan sa kahitas-an.

18 Ug nahinabo nga sila mi-
sugod sa pagkatag diha sa iba-
baw sa yuta, ug sa pagsanay
ug sa pagtikad sa yuta, ug sila
nag-anam og kalig-on diha sa
yuta.

19 Ug ang igsoon nga lalaki
ni Jared misugod sa pagkatigu-
lang, ug nakakita nga siya sa
dili madugay manaog ngadto
sa lubnganan; busa siya mii-
ngon ngadto kang Jared: Atong
pundukon ang atong mga ka-
tawhan nga kita makahimo sa
pag-ihap kanila, nga kita unta
masayud gikan kanila unsa ang
ilang gitinguha gikan kanato sa
dili pa kita manaog ngadto sa
atong mga lubnganan.

20 Ug sumala niana ang mga
katawhan gipundok. Karon ang
gidaghanon sa anak nga mga
lalaki ug sa anak nga mga ba-
baye sa igsoon nga lalaki ni Ja-
red mga kawhaan ug duha ka
mga tawo; ug ang gidaghanon
sa anak nga mga lalaki ug sa
anak nga mga babaye ni Jared
mga napulo ug duha, siya ingon
nga adunay upat ka anak nga
mga lalaki.

21 Ug nahinabo nga sila mii-
hap sa ilang mga katawhan; ug
human sila makaihap kanila,
sila nagtinguha gikan kanila sa
mga butang diin sila buot nga
sila kinahanglan mobuhat sa
dili pa sila manaog ngadto sa
ilang mga lubnganan.

22 Ug nahinabo nga ang mga

16a Ether 1:41.
17a gk Lakaw, Lakaw

uban sa Dios.
b gk Pagpadayag.
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katawhan nagtinguha gikan ka-
nila nga sila kinahanglan amo-
dihog sa usa sa ilang anak nga
mga lalaki nga mahimo nga usa
ka hari ibabaw kanila.
23 Ug karon tan-awa, kini ma-

bug-at ngadto kanila. Ug ang
igsoon nga lalaki ni Jared mii-
ngon ngadto kanila: Sa pagka-
tinuod kini nga butang amoda-
la ngadto sa pagkabihag.
24 Apan si Jared miingon ngad-

to sa iyang igsoon nga lalaki:
Itugot kanila nga sila makaba-
ton og usa ka hari. Ug busa siya
miingon ngadto kanila: Pagpili
kamo gikan sa among anak nga
mga lalaki og usa ka hari, bisan
kinsa nga kamo buot.
25 Ug nahinabo nga sila mipili

gani sa unang natawo sa igso-
on nga lalaki ni Jared; ug ang
iyang ngalan mao si Pagag. Ug
nahinabo nga siya midumili ug
dili buot nga mahimo nila nga
hari. Ug ang mga katawhan bu-
ot nga ang iyang amahan kina-
hanglan mopugos kaniya; apan
ang iyang amahan dili buot; ug
siya misugo kanila nga sila ki-
nahanglan dili mopugos og ta-
wo nga mahimo nga ilang hari.
26 Ug nahinabo nga sila mi-

pili sa tanan nga igsoon nga
mga lalaki ni Pagag, ug sila
dili buot.
27 Ug nahinabo nga ni ang

anak nga mga lalaki ni Jared,
gani ang tanan gawas niini nga
usa; ug si Orihah gidihogan nga
mahimo nga hari ibabaw sa mga
katawhan.
28 Ug siya misugod sa paghari,

ug ang mga katawhan misugod
sa pag-uswag; ug sila nahimo
nga hilabihan sa ka adunahan.

29 Ug nahinabo nga si Jared
namatay, ug ang iyang igsoon
nga lalaki usab.

30 Ug nahinabo nga si Orihah
naglakaw nga mapainubsanon
sa atubangan sa Ginoo, ug nahi-
numdom unsa ka dako nga mga
butang ang nahimo sa Ginoo
alang sa iyang amahan, ug usab
nagtudlo sa iyang mga kataw-
han unsa ka dako nga mga bu-
tang ang nahimo sa Ginoo alang
sa ilang mga amahan.

KAPITULO 7

Si Orihah mihari sa pagkamata-
rung—Taliwala sa pagpang-agaw
ug panagbangi, ang kaatbang nga
mga gingharian sa Shule ug Cohor
natukod—Ang mga propeta nang-
himaraut sa pagkadautan ug sa
pagsimba sa mga dios-dios sa mga
katawhan, kinsa human niana nag-
hinulsol.

Ug nahinabo nga si Orihah mi-
himo og paghukom diha sa yu-
ta diha sa pagkamatarung sa
tanan niya nga mga adlaw, kan-
sang mga adlaw hilabihan sa ka-
daghan.

2 Ug siya nakaanak og mga
lalaki ug mga babaye; oo, siya
nakaanak og katloan ug usa,
taliwala kanila kinsa kawhaan
ug tulo ka mga lalaki.

3 Ug nahinabo nga siya usab
nakaanak ni Kib diha sa iyang
katigulangon. Ug nahinabo nga

22a gk Dihog. 23a 1 Sam. 8:10–18; Mosiah 29:16–23.
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si Kib mihari puli kaniya, ug si
Kib nanganak ni Corihor.
4 Ug sa panahon nga si Cori-

hor katloan ug duha ang panu-
igon siya misukol batok sa
iyang amahan, ug miadto ug
mipuyo sa yuta sa Nehor; ug si-
ya nakaanak og mga lalaki ug
mga babaye, ug sila nahimo
nga hilabihan ka matahum, bu-
sa si Corihor midani og daghan
nga mga katawhan nga mosu-
nod kaniya.
5 Ug sa diha nga siya nakapun-

dok og usa ka kasundalohan si-
ya miadto ngadto sa yuta sa Mo-
ron diin ang hari mipuyo, ug
mikuha kaniya nga bihag, nga
nagpahinabo sa apulong sa ig-
soon nga lalaki ni Jared nga sila
dad-on ngadto sa pagkabihag.
6 Karon ang yuta sa Moron,

diin ang hari mipuyo, duol sa
yuta nga gitawag og Desolati-
on sa mga Nephite.
7 Ug nahinabo nga si Kib mi-

puyo diha sa pagkabihag, ug
ang iyang mga katawhan ubos
ni Corihor nga iyang anak nga
lalaki, hangtud siya nahimo
nga hilabihan ka tigulang; bi-
san pa niana si Kib nakaanak ni
Shule diha sa iyang katigula-
ngon samtang siya diha pa sa
pagkabihag.
8 Ug nahinabo nga si Shule

nasuko sa iyang igsoon nga la-
laki; ug si Shule nahimo nga
malig-on, ug nahimo nga gam-
hanan ingon sa kusog sa usa ka
tawo; ug siya usab gamhanan
diha sa paghukom.
9 Busa, siya miadto sa bungtod

Ephraim, ug siya mitunaw gi-
kan sa bungtod, ug mihimo og
mga espada gikan sa puthaw
alang kanila kinsa siya midala
uban kaniya; ug human siya
mosangkap kanila og mga espa-
da siya mibalik ngadto sa dak-
bayan sa Nehor, ug nakiggubat
ngadto sa iyang igsoon nga la-
laki nga si Corihor, sa diin nga
paagi siya nakakuha sa gingha-
rian ug gipahiuli kini ngadto sa
iyang amahan nga si Kib.

10 Ug karon tungod sa butang
nga nahimo ni Shule, ang iyang
amahan mitugyan nganha ka-
niya sa gingharian; busa siya
misugod sa paghari puli sa
iyang amahan.

11 Ug nahinabo nga siya mihi-
mo og paghukom diha sa pag-
kamatarung; ug siya mikatag
sa iyang gingharian nganha sa
ibabaw sa tibuok yuta, kay ang
mga katawhan nahimo nga hi-
labihan ka daghan.

12 Ug nahinabo nga si Shule
usab nanganak og daghan nga
anak nga mga lalaki ug anak
nga mga babaye.

13 Ug si Corihor mihinulsol sa
daghan nga mga dautan diin
siya nakahimo; tungod niini si
Shule mihatag kaniya og ga-
hum sa iyang gingharian.

14 Ug nahinabo nga si Corihor
adunay daghan nga anak nga
mga lalaki ug anak nga mga ba-
baye. Ug sa anak nga mga lala-
ki ni Corihor dihay usa kan-
sang ngalan mao si Noah.

15 Ug nahinabo nga si Noah
misukol batok ni Shule, ang ha-

7 5a Ether 6:23.
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ri, ug usab sa iyang amahan
nga si Corihor, ug midani ni
Cohor nga iyang igsoon nga la-
laki, ug usab sa tanan niya nga
mga kaigsoonan ug daghan
nga mga katawhan.
16 Ug siya nakiggubat ngadto

ni Shule, ang hari, diin siya na-
kaangkon sa yuta sa i lang
unang kabilin; ug siya nahimo
nga usa ka hari ibabaw niana
nga bahin sa yuta.
17 Ug nahinabo nga siya na-

kiggubat pag-usab ngadto
kang Shule, ang hari; ug siya
midala kang Shule, ang hari,
ug midala kaniya nga bihag
ngadto sa Moron.
18 Ug nahinabo nga sa diha

nga siya hapit na mopatay ka-
niya, ang anak nga mga lalaki
ni Shule mikamang ngadto sa
balay ni Noah sa kagabhion ug
mipatay kaniya, ug miguba sa
pultahan sa bilanggoan ug mi-
pagawas sa ilang amahan, ug
mibutang kaniya diha sa iyang
trono sa iyang kaugalingon
nga gingharian.
19 Busa, ang anak nga mga la-

laki ni Noah mitukod sa iyang
gingharian puli kaniya; bisan
pa niana sila wala na makaang-
kon og gahum ibabaw ni Shule
nga hari, ug ang mga katawhan
kinsa ubos sa pagmando ni
Shule nga hari miuswag sa hi-
labihan ug nag-anam ka gam-
hanan.
20 Ug ang nasud nabahin, ug

dihay duha ka mga gingharian,
ang gingharian ni Shule, ug
ang gingharian ni Cohor, ang
anak nga lalaki ni Noah.

21 Ug si Cohor, ang anak nga
lalaki ni Noah, nagsugo nga
ang iyang mga katawhan kina-
hanglan makiggubat ngadto
kang Shule, diha diin si Shule
mibuntog kanila ug mipatay
kang Cohor.

22 Ug karon si Cohor adunay
usa ka anak nga lalaki kinsa
gi tawag og Nimrod; ug s i
Nimrod mitugyan sa ginghari-
an ni Cohor ngadto kang Shule,
ug siya nakaangkon og kalooy
diha sa mga mata ni Shule; bu-
sa si Shule mitugyan og dagko
nga mga kalooy diha kaniya,
ug siya mibuhat diha sa ging-
har ian ni Shule sumala sa
iyang mga tinguha.

23 Ug usab diha sa pagmando
ni Shule dihay miabut nga mga
propeta taliwala sa mga kataw-
han, kinsa mga pinadala gikan
sa Ginoo, nagtagna nga ang
pagkadautan ug apagsimba sa
mga dios-dios sa mga kataw-
han nagdala og usa ka tunglo
diha sa yuta, ug sila kinahang-
lan malaglag kon sila dili mag-
hinulsol.

24 Ug nahinabo nga ang mga
katawhan mibiay-biay batok sa
mga propeta, ug mitamay ka-
nila. Ug nahinabo nga si hari
Shule mihimo og paghukom
batok sa tanan niadto kinsa
nagbiay-biay batok sa mga pro-
peta.

25 Ug siya mihimo og usa ka
balaod sa tibuok yuta, nga mi-
hatag og gahum ngadto sa mga
propeta nga sila kinahanglan
moadto bisan asa sila buot mo-
adto; ug pinaagi niini nga hi-

23a gk Pagsimba sa dios-dios.
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nungdan ang mga katawhan
gihatud ngadto sa paghinulsol.
26 Ug tungod ang mga kataw-

han mihinulsol sa ilang mga
kadautan ug pagsimba sa mga
dios-dios ang Ginoo miluwas
kanila, ug sila misugod sa pag-
uswag pag-usab diha sa yuta.
Ug nahinabo nga si Shule na-
nganak og anak nga mga lalaki
ug anak nga mga babaye diha
sa iyang katigulangon.
27 Ug wala na ang mga gubat

diha sa mga adlaw ni Shule; ug
siya nahinumdom sa mahi-
nungdanon nga mga butang
nga ang Ginoo nakahimo alang
sa iyang mga amahan diha sa
pagdala kanila atabok sa dako
nga lawod ngadto sa gisaad nga
yuta; busa siya mihimo og pag-
hukom diha sa pagkamatarung
sa tibuok niya nga mga adlaw.

KAPITULO 8

May panagbangi ug panagbingkil
sa tibuok gingharian — Si Akish
nagtukod og usa ka pinanumpaan
nga tinago nga kalihokan sa pag-
patay sa hari—Tinago nga mga
kalihokan iya sa yawa ug mosang-
put sa kalaglagan sa mga nasud—
Bag-o nga mga Hentil gipahi-
mangnoan batok sa tinago nga
mga kalihokan nga magtinguha sa
pagpukan sa kagawasan sa tanan
nga mga yuta, mga nasud, ug mga
bansa.

Ug nahinabo nga siya nanga-
nak ni Omer, ug si Omer nag-
mando puli kaniya. Ug si Omer

nanganak ni Jared; ug si Jared
nanganak og anak nga mga la-
laki ug anak nga mga babaye.

2 Ug si Jared misukol batok sa
iyang amahan, ug miabut ug
mipuyo diha sa yuta sa Heth.
Ug nahinabo nga siya miulog-
ulog sa daghan nga mga kataw-
han, tungod sa iyang malipu-
ton nga mga pulong, hangtud
siya nakaangkon sa katunga sa
gingharian.

3 Ug sa diha nga siya naka-
angkon na sa katunga sa ging-
harian siya nakiggubat ngadto
sa iyang amahan, ug siya midala
sa iyang amahan ngadto sa pag-
kabihag, ug mihimo kaniya sa
pag-alagad diha sa pagkabihag;

4 Ug karon, sa mga adlaw sa
pagmando ni Omer, siya diha
sa pagkabihag sa katunga sa
iyang mga adlaw. Ug nahinabo
nga siya nanganak og anak nga
mga lalaki ug anak nga mga ba-
baye, diha kanila mao sila si
Esrom ug Coriantumr;

5 Ug sila hilabihan kasuko tu-
ngod sa mga binuhatan ni Ja-
red nga ilang igsoon nga lalaki,
hangtud nga sila mitukod og
kasundalohan ug nakiggubat
ngadto ni Jared. Ug nahinabo
nga sila nakiggubat ngadto ka-
niya diha sa kagabhion.

6 Ug nahinabo nga sa diha nga
sila nakapatay sa kasundalohan
ni Jared sila hapit usab maka-
patay kaniya; ug siya nagpaki-
looy kanila nga sila dili mopa-
tay kaniya, ug siya motugyan
sa gingharian ngadto sa iyang
amahan. Ug nahinabo nga sila

27a Ether 6:4, 12.
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mitugot ngadto kaniya sa iyang
kinabuhi.
7 Ug karon si Jared nahimo

nga hilabihan ka masulub-on
tungod sa pagkawala sa ging-
harian, kay siya nakapahimu-
tang sa iyang kasingkasing diha
sa gingharian ug diha sa himaya
sa kalibutan.
8 Karon ang anak nga babaye

ni Jared ingon nga hilabihan ka
hanas, ug nakita ang mga kasu-
bo sa iyang amahan, naghuna-
huna sa paghimo og usa ka la-
raw diin siya makatubos sa
gingharian ngadto sa iyang
amahan.
9 Karon ang anak nga babaye

ni Jared hilabihan ka matahum.
Ug nahinabo nga siya nakig-
sulti uban sa iyang amahan, ug
miingon ngadto kaniya: Ngano
nga ang akong amahan daghan
og mga kasubo? Wala ba siya
makabasa sa talaan diin ang
atong mga amahan nagdala ta-
bok sa dako nga lawod? Tan-
awa, wala bay asoy mahitu-
ngod kanila sa karaan nga pa-
nahon nga sila pinaagi sa ilang
atinago nga mga laraw naka-
angkon og mga gingharian ug
dako nga himaya?
10 Ug karon, busa, himoa nga

ang akong amahan mopakuha
ni Akish, ang anak nga lalaki ni
Kimnor; ug tan-awa, ako mata-
hum, ug ako amosayaw sa atu-
bangan kaniya, ug ako mopa-
himuot kaniya, nga siya moti-
nguha kanako aron pangasaw-
on; busa kon siya magtinguha

gikan kanimo nga ikaw moha-
tag ngadto kaniya kanako aron
pangasaw-on, niana ikaw moi-
ngon: Ako mohatag kaniya kon
ikaw modala ngari kanako sa
ulo sa akong amahan, ang hari.

11 Ug karon si Omer usa ka
higala ni Akish; busa, sa diha
n g a s i J a r e d m i p a k u h a n i
Akish, ang anak nga babaye ni
Jared misayaw sa atubangan
kaniya nga siya nakapahimuot
kaniya, hangtud nga siya nag-
tinguha kaniya nga pangasaw-
on. Ug nahinabo nga siya mii-
ngon ngadto kang Jared: Ihatag
siya ngari kanako aron panga-
saw-on.

12 Ug si Jared miingon ngadto
kaniya: Ako mohatag kaniya
nganha kanimo, kon ikaw mo-
dala ngari kanako sa ulo sa
akong amahan, ang hari.

13 Ug nahinabo nga si Akish
mipundok ngadto sa balay ni
Jared sa tanan niya nga mga
kabanay ug miingon ngadto
kanila: Kamo manumpa ba
ngari kanako nga kamo mag-
matinud-anon ngari kanako sa
butang diin ako magtinguha
gikan kaninyo?

14 Ug nahinabo nga silang ta-
nan ananumpa ngadto kaniya,
pinaagi sa Dios sa langit, ug
usab pinaagi sa mga langit, ug
usab pinaagi sa yuta, ug pinaagi
sa ilang mga ulo, nga kinsa ang
molahi gikan sa panabang nga
si Akish nagtinguha mawad-an
sa iyang ulo; ug kinsa ang kina-
hanglan mobutyag sa bisan un-

8 9a 3 Ne. 6:28;
Hel. 6:26–30;

Moises 5:51–52.
10a Mar. 6:22–28.

14a gk Pagpanamastamas,
Panamastamas.
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sa nga butang nga si Akish mi-
pahibalo ngadto kanila, ang
mao gihapon kinahanglan ma-
wad-an sa iyang kinabuhi.
15 Ug nahinabo nga sa ingon

si la nagkauyon uban kang
Akish. Ug si Akish mialagad
ngadto kanila sa mga apanum-
pa diin gihatag pinaagi kanila
sa karaan nga panahon kinsa
usab nagtinguha og gahum, di-
in gihatag ngadto gani gikan ni
bCain, kinsa usa ka mamumu-
no gikan sa sinugdanan.
16 Ug sila gipatunhay pinaagi

sa gahum sa yawa ngadto sa
pag-alagad niini nga mga pa-
numpa ngadto sa mga kataw-
han, sa pagpatunhay kanila di-
ha sa kangitngit, aron sa pagta-
bang sa ingon nga nagtinguha
og gahum nga makaangkon og
gahum, ug sa pagbuno, ug sa
pagpanglungkab ug sa pag-
pamakak, ug sa paghimo sa ta-
nan nga matang sa mga pagka-
dautan ug malaw-ay nga mga
buhat.
17 Ug ang anak nga babaye ni

Jared mao ang misugyot diha
sa iyang kasingkasing sa pagpa-
ngita niini nga mga butang sa
karaan nga panahon; ug si Jared
misugyot niini diha sa kasing-
kasing ni Akish; busa, si Akish
mialagad niini ngadto sa iyang
mga kaliwatan ug mga kahiga-
laan, naglimbong kanila pinaa-
gi sa mga matam-is nga saad sa
paghimo sa bisan unsa nga bu-
tang nga siya nagtinguha.

18 Ug nahinabo nga sila nag-
himo og usa ka tinago nga aka-
lihokan gani ingon sa karaan;
diin nga kalihokan mao ang la-
bing salawayon ug dautan iba-
baw sa tanan, diha sa panan-
aw sa Dios;

19 Kay ang Ginoo dili mohimo
diha sa tinago nga mga kaliho-
kan, ni siya motugot nga ang
tawo kinahanglan mopaagas
og dugo, apan diha sa tanan
nga mga butang nagdili niini,
sukad sa sinugdanan sa tawo.

20 Ug karon ako, si Moroni, dili
mosulat sa paagi sa ilang mga
panumpa ug mga kalihokan,
kay kini gipahibalo ngari kana-
ko, nga sila anaa diha sa tanan
nga mga katawhan, ug sila
anaa usab sa mga Lamanite.

21 Ug sila ang nakaingon sa
akalaglagan niini nga mga ka-
tawhan si kinsa ako karon na-
mulong, ug usab ang kalagla-
gan sa mga katawhan ni Nephi.

22 Ug bisan unsa nga nasud
nga mobulig sa mao nga tinago
nga mga kalihokan, aron ma-
kaangkon og gahum ug bahan-
di, hangtud nga sila mokatap
diha sa nasud, tan-awa, sila pa-
galaglagon; kay ang Ginoo dili
motugot nga ang a dugo sa
iyang mga santos, nga ipaagas
pinaagi kanila, sa kanunay ma-
ngamuyo ngadto kaniya gikan
sa yuta alang sa bpagpanimalos
diha kanila ug gani siya wala
pa manimalos kanila.

23 Busa, O kamo nga mga

15a gk Panumpa.
b Gen. 4:7–8;

Moises 5:28–30.

18a gk Tinago nga mga
Kalihokan.

21a Hel. 6:28.

22a Morm. 8:27, 40–41.
b gk Panimalos.
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Hentil, kini kaalam diha sa
Dios nga kini nga mga butang
kinahanglan mapakita nganha
kaninyo, nga pinaagi niini ka-
mo unta mohinulsol sa inyong
mga sala, ug dili motugot nga
kini nga mabunuon nga mga
kalihokan molupig kaninyo,
nga gihimo aron makaangkon
og agahum ug bahandi—ug ang
buhat, oo, bisan ang buhat sa
kalaglagan moabut diha kanin-
yo, oo, bisan ang espada sa ka-
angayan sa Dios sa Kahangtu-
ran mahulog diha kaninyo,
ngadto sa inyong pagkabuntog
ug pagkalaglag kon kamo mo-
tugot niini nga mga butang nga
mahitabo.

24 Busa, ang Ginoo misugo
kaninyo, sa panahon nga kamo
makakita niini nga mga butang
nga moabut taliwala kaninyo
nga kamo mahigmata ngadto
sa pagkaamgo sa inyong maka-
lilisang nga kahimtang tungod
niining tinago nga kalihokan
nga anaa sa taliwala kaninyo;
O alaot ngadto niini, tungod
sa dugo kanila kinsa gipa-
matay; kay sila mangamuyo
gikan sa abug alang sa pagpa-
nimalos ngadto niini, ug usab
ngadto niadto kinsa nagtukod
niini.
25 Kay kini mahinabo nga si

kinsa ang nagtukod niini nagti-
nguha sa pagpukan sa akaga-
wasan sa tanan nga mga yuta,
mga nasud, ug mga bansa; ug
kini nagpahinabo sa kalagla-
gan sa tanan nga mga kataw-

han, kay kini gitukod pinaagi
sa yawa, kinsa mao ang ama-
han sa tanan nga mga bakak;
gani kana nga mao gihapon
nga bakakon kinsa bmilingla sa
atong unang mga ginikanan,
oo, gani mao gihapon nga ba-
kakon kinsa ang nakapahimo
sa tawo nga mobuno gikan sa
sinugdanan; kinsa nagpatig-a
sa mga kasingkasing sa mga ta-
wo nga sila nakabuno sa mga
propeta, ug nagbato kanila, ug
nagsalikway kanila gikan sa si-
nugdanan.

26 Busa, ako, si Moroni, ako
gisugo sa pagsulat niini nga
mga butang nga ang dautan
mahunong, ug nga ang pana-
hon mahimo nga moabut nga si
Satanas awala untay gahum di-
ha sa mga kasingkasing sa anak
sa mga katawhan, apan sila unta
bmadani sa paghimo og maayo
sa kanunay, nga sila mahimo
nga moduol ngadto sa tubod sa
tanan nga pagkamatarung ug
maluwas.

KAPITULO 9

Ang gingharian gihatag gikan sa
usa ngadto sa lain pinaagi sa kali-
watan, panglipot, ug pagbuno—
Si Emer nakakita sa Anak sa Pag-
kamatarung — Daghan nga mga
propeta misangyaw og paghinul-
sol — Usa ka gutom ug lala nga
mga bitin midagsang sa mga ka-
tawhan.

Ug karon ako, si Moroni, mo-

23a 1 Ne. 22:22–23;
Moises 6:15.

25a gk Gawasnon,
Kagawasan.

b Gen. 3:1–13;
2 Ne. 9:9;
Mosiah 16:3;
Moises 4:5–19.

26a 1 Ne. 22:26.
b 2 Ne. 33:4;

Moro. 7:12–17.



757 Ether 9:2–10

padayon sa akong talaan. Busa,
tan-awa, kini nahinabo nga tu-
ngod sa atinago nga mga kali-
hokan ni Akish ug sa iyang
mga kahigalaan, tan-awa, sila
mipukan sa gingharian ni Omer.
2 Bisan pa niana, ang Ginoo

nagmaloloy-on ngadto ni Omer.
Ug usab ngadto sa iyang anak
nga mga lalaki ug anak nga
mga babaye kinsa wala mangi-
ta sa iyang kalaglagan.
3 Ug ang Ginoo mipahimang-

no kang Omer diha sa usa ka
damgo nga siya kinahanglan
mobiya gikan sa yuta; busa si
Omer mibiya gikan sa yuta
uban sa iyang banay, ug mipa-
naw sa daghan nga mga adlaw,
ug miabut ug milabay sa ga-
may nga bungtod sa aShim, ug
miabut sa dapit bdiin ang mga
Nephite nalaglag, ug gikan di-
ha niana nga silangan nga ba-
hin ug miabut sa usa ka dapit
nga gitawag og Ablom, duol sa
baybayon, ug didto siya mitu-
kod sa iyang tolda, ug usab ang
iyang anak nga mga lalaki ug
anak nga mga babaye, ug tanan
niya nga sakop sa banay, ga-
was ni Jared ug sa iyang banay.
4 Ug nahinabo nga si Jared gi-

dihogan nga hari ibabaw sa mga
katawhan, pinaagi sa kamot sa
pagkadautan; ug siya mihatag
ngadto ni Akish sa iyang anak
nga babaye aron pangasaw-on.
5 Ug nahinabo nga si Akish

nagtinguha sa pagpatay sa
iyang ugangan nga lalaki; ug
siya nangayo og tabang ngadto
kanila kinsa siya nakapanum-

pa pinaagi sa panumpa sa mga
karaan, ug sila nakaangkon sa
ulo sa iyang ugangan nga lala-
ki, samtang siya naglingkod
diha sa iyang trono, nakig-atu-
bang sa iyang mga katawhan.

6 Kay hilabihan ang pagkay-
lap niini nga kadautan ug tina-
go nga katilingban nga kini na-
kadunot sa mga kasingkasing
sa tanan nga mga katawhan;
busa si Jared gibuno diha sa
iyang trono, ug si Akish nag-
mando puli kaniya.

7 Ug nahinabo nga si Akish
misugod sa pagkasina sa iyang
anak, busa siya mibilanggo ka-
niya sa bilanggoan, ug mihatag
kaniya og diyutay o walay pag-
kaon hangtud nga siya nag-an-
tus sa kamatayon.

8 Ug karon ang igsoon nga la-
laki kaniya nga nag-antus sa ka-
matayon, (ug ang iyang ngalan
mao si Nimrah) nasuko sa iyang
amahan tungod niana diin ang
iyang amahan nakabuhat ngad-
to sa iyang igsoon nga lalaki.

9 Ug nahinabo nga si Nimrah
mipundok og usa ka gamay
nga gidaghanon sa mga tawo,
ug milayas gikan sa yuta, ug
miabut ug mipuyo uban kang
Omer.

10 Ug nahinabo nga si Akish
nanganak og uban nga mga la-
laki, ug sila milukmay sa mga
kasingkasing sa mga kataw-
han, bisan pa niana sila naka-
panumpa ngadto kaniya sa
paghimo sa tanan nga matang
sa kadautan sumala niana diin
siya nagtinguha.

9 1a Ether 8:13–17. 3a Morm. 1:3; 4:23. b Morm. 6:1–15.
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11 Karon ang mga katawhan ni
Akish nagtinguha aron maka-
angkon og bahandi, gani ingon
nga si Akish matinguhaon alang
sa gahum; busa, ang anak nga
mga lalaki ni Akish nagtanyag
kanila og salapi, diin niana nga
mga paagi sila nakadani og la-
baw nga bahin sa mga kataw-
han sa pagsunod kanila.
12 Ug diha misugod ang usa ka

gubat tali sa anak nga mga lalaki
ni Akish ug ni Akish, nga mi-
lungtad sulod sa daghan nga
mga tuig, oo, ngadto sa kalagla-
gan sa hapit tanan nga mga ka-
tawhan sa gingharian, oo, gani
ang tanan, gawas niini nga kat-
loan ka mga tawo, ug sila kinsa
milayas uban sa balay ni Omer.
13 Busa, si Omer napahiuli pag-

usab sa yuta sa iyang kabilin.
14 Ug nahinabo nga si Omer

misugod sa pagkatigulang; bi-
san pa niana, diha sa iyang ti-
gulang nga panuigon siya na-
nganak ni Emer; siya midihog
kang Emer nga mahimo nga ha-
ri aron magmando puli kaniya.
15 Ug human nga siya midi-

hog kang Emer aron mahimo
nga hari siya nakakita og kali-
naw diha sa yuta sulod sa duha
ka mga tuig, ug siya namatay,
nakakita og hilabihan ka dag-
han nga mga adlaw, nga puno
sa mga kasubo. Ug nahinabo
nga si Emer mimando puli ka-
niya, ug misunod sa mga tunob
sa iyang amahan.
16 Ug ang Ginoo misugod

usab sa pagkuha sa tunglo gi-
kan sa yuta, ug ang mga sakop

sa balay ni Emer miuswag sa
hilabihan ilawom sa pagman-
do ni Emer; ug sulod sa kan-
uman ug duha ka mga tuig sila
nahimo nga hilabihan ka lig-
on, hangtud nga sila nahimo
nga hilabihan ka adunahan—

17 Nakabaton sa tanan nga
matang sa bunga, ug sa lugas,
ug sa mga sida, ug sa maayo
nga panapton, ug sa bulawan,
ug sa pilak, ug sa mahalon nga
mga butang;

18 Ug usab sa tanan nga ma-
tang sa mga kabakahan, sa mga
toro, ug sa mga baka, ug sa kar-
nero, ug sa mga baboy, ug sa
mga kanding, ug usab sa dag-
han nga uban nga matang sa
mga hayop nga mapuslanon
alang sa pagkaon sa tawo.

19 Ug sila usab adunay mga
akabayo, ug mga asno, ug dihay
mga elepante ug mga curelom
ug mga cumom; tanan diin ma-
puslanon ngadto sa tawo, ug
labi gayud sa mga elepante ug
mga curelom ug mga cumom.

20 Ug sa ingon ang Ginoo mi-
bu-bu sa iyang mga panalangin
diha niini nga yuta, nga mao
ang apinili labaw sa tanan nga
mga yuta; ug siya misugo nga
kinsa ang makapanag-iya niini
nga yuta kinahanglan manag-
iya niini ngadto sa Ginoo, o sila
gayud bpagalaglagon sa pana-
hon nga sila mahinog diha sa
kadautan; kay diha niana, mii-
ngon ang Ginoo: Ako mobu-bu
sa kahingpitan sa akong kasuko.

21 Ug si Emer mihimo og pag-
hukom diha sa pagkamatarung

19a 1 Ne. 18:25. 20a Ether 2:15. b Ether 2:8–11.
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sa tanan niya nga mga adlaw,
ug siya nanganak og daghan nga
anak nga mga lalaki ug anak nga
mga babaye, ug siya nanganak
ni Coriantum, ug siya midihog ni
Coriantum, aron momando puli
kaniya.
22 Ug human siya makadihog

ni Coriantum aron sa pagman-
do puli kaniya siya nagpabilin
nga buhi sa upat ka mga tuig,
ug siya nakakita og kalinaw sa
yuta; oo, ug siya gani nakakita
sa aAnak sa Pagkamatarung,
ug nagmaya ug naghimaya di-
ha sa iyang adlaw; ug siya na-
matay diha sa kalinaw.
23 Ug nahinabo nga si Corian-

tum misunod sa mga tunob sa
iyang amahan, ug nagtukod og
daghan nga gamhanan nga
mga dakbayan, ug mialagad
niana nga diin maayo ngadto
sa iyang mga katawhan diha sa
tanan niya nga mga adlaw. Ug
nahinabo nga siya walay mga
anak bisan hangtud siya hilabi-
han na ka tigulang.
24 Ug nahinabo nga ang iyang

asawa namatay, ingon nga usa
ka gatus ug duha ka tuig ang
panuigon. Ug nahinabo nga si
Coriantum nangasawa, diha sa
iyang katigulangon, usa ka ba-
tan-on nga babaye, ug nanga-
nak og anak nga mga lalaki ug
anak nga mga babaye; busa
siya nagpabilin nga buhi hang-
tud siya usa ka gatus ug kap-
atan ug duha ka mga tuig ang
panuigon.
25 Ug nahinabo nga siya na-

nganak ni Com, ug si Com mi-

mando puli kaniya; ug siya mi-
mando og kap-atan ug siyam
ka mga tuig, ug siya nanganak
ni Heth; ug usab siya nanganak
og uban nga anak nga mga lala-
ki ug anak nga mga babaye.

26 Ug ang mga katawhan mi-
kaylap usab sa ibabaw sa tibuok
yuta, ug diha misugod pag-usab
ang dako nga pagkadautan diha
sa ibabaw sa yuta, ug si Heth
misugod sa paghupot sa tinago
nga mga laraw ingon usab sa
karaan, sa paglaglag sa iyang
amahan.

27 Ug nahinabo nga siya mi-
papahawa sa iyang amahan gi-
kan sa trono, kay siya mipatay
kaniya sa iyang kaugalingon
nga espada; ug siya mimando
puli kaniya.

28 Ug dihay miabut nga mga
propeta sa yuta pag-usab, nag-
sangyaw og paghinulsol ngadto
kanila — nga sila kinahanglan
moandam sa agianan sa Ginoo
o adunay moabut nga usa ka
tunglo diha sa ibabaw sa yuta;
oo, gani adunay usa ka dako
nga kagutom, diha diin sila ki-
nahanglan pagalaglagon kon
sila dili maghinulsol.

29 Apan ang mga katawhan
wala motuo sa mga pulong sa
mga propeta, apan sila misalik-
way kanila; ang uban kanila sila
milabay ngadto sa mga lungag
ug mibiya kanila aron mamatay.
Ug nahinabo nga sila mihimo
niini nga mga butang sumala
sa mga sugo sa hari, si Heth.

30 Ug nahinabo nga dihay mi-
sugod nga usa ka kainit diha sa

22a 3 Ne. 25:2.
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yuta, ug ang mga lumulupyo
misugod sa pagkamatay sa hi-
labihan ka kusog tungod sa ka-
init, kay walay ulan diha sa
ibabaw sa yuta.
31 Ug dihay mitungha nga

mga lala nga mga bitin usab di-
ha sa ibabaw sa yuta, ug mihilo
sa daghan nga mga katawhan.
Ug nahinabo nga ang ilang mga
panon misugod sa paglayas sa
atubangan sa lala nga mga bi-
tin, ngadto sa yuta sa habaga-
tan nga bahin, nga gitawag sa
mga Nephite og aZarahemla.
32 Ug nahinabo nga dihay

daghan kanila nga namatay sa
agianan; bisan pa niana, dihay
uban nga milayas ngadto sa
yuta sa habagatan nga bahin.
33 Ug nahinabo nga ang Ginoo

mihimo sa mga abitin nga sila
kinahanglan dili na mogukod
kanila, apan sila kinahanglan
mobabag sa agianan nga ang
mga katawhan dili makaagi,
nga si kinsa ang mangahas sa
pag-agi mahimo nga mahulog
ngadto sa lala nga mga bitin.
34 Ug nahinabo nga ang mga

katawhan misunod sa agianan
sa mga hayop, ug milamoy sa
mga patay nga lawas kanila
nga namatay sa agianan hang-
tud sila nakalamoy kanilang
tanan. Karon sa diha nga ang
mga katawhan nakakita nga si-
la gayud mamatay sila misu-
god sa apaghinulsol sa ilang
mga kadautan ug nangamuyo
ngadto sa Ginoo.
35 Ug nahinabo nga sa diha

nga sila anakapaubos sa ilang

mga kaugalingon og igo sa atu-
bangan sa Ginoo siya mipadala
og ulan diha sa ibabaw sa yuta;
ug ang mga katawhan misugod
sa pagkalagsik pag-usab, ug di-
hay misugod sa pagpamunga
sa amihanan nga mga nasud,
ug sa tanan nga naglibut nga
mga nasud. Ug ang Ginoo mi-
pakita sa iyang gahum ngadto
kanila sa pagpanalipod kanila
gikan sa gutom.

KAPITULO 10

Usa ka hari misunod sa lain—Pi-
pila ka mga hari mga matarung;
ang uban mga dautan—Kon ang
pagkamatarung mopatigbabaw,
ang mga katawhan mapanalangi-
nan ug mouswag pinaagi sa Ginoo.

Ug nahinabo nga si Shez, kinsa
usa ka kaliwat ni Heth—kay si
Heth namatay sa gutom, ug
ang tanan niya nga mga sakop
sa panimalay gawas ni Shez—
busa, si Shez misugod paghimo
pag-usab og usa ka nagkatibu-
laag nga mga katawhan,

2 Ug nahinabo nga si Shez na-
hinumdom sa kalaglagan sa
iyang mga amahan, ug siya
mitukod og usa ka matarung
nga gingharian; kay siya na-
hinumdom unsa ang gihimo sa
Ginoo sa pagdala ni Jared ug
sa iyang igsoon nga lalaki ata-
bok sa lawod; ug siya nagsu-
nod sa mga pamaagi sa Ginoo;
ug siya nanganak og anak nga
mga lalaki ug anak nga mga ba-
baye.

31a Omni 1:13.
33a Num. 21:6–9.

34a Alma 34:34;
D&P 101:8.

35a D&P 5:24.
10 2a Ether 6:1–12.



761 Ether 10:3–9

3 Ug ang iyang kamagulangan
nga anak nga lalaki, kansang
ngalan mao si Shez, misukol
batok kaniya; bisan pa niana, si
Shez gihampak uban ang kada-
ot pinaagi sa kamot sa usa ka
tulisan, tungod sa iyang hilabi-
han nga mga katigayunan, nga
midala og kalinaw pag-usab
ngadto sa iyang amahan.
4 Ug nahinabo nga ang iyang

amahan mitukod og daghan nga
mga dakbayan diha sa ibabaw
sa yuta, ug ang mga katawhan
misugod pag-usab sa pagkaylap
sa ibabaw sa tibuok yuta. Ug si
Shez nagpuyo sa hilabihan nga
ka tigulang ang panuigon; ug
siya nanganak ni Riplakish. Ug
siya namatay, ug si Riplakish
mimando puli kaniya.
5 Ug nahinabo nga si Ripla-

kish wala mobuhat niana nga
matarung diha sa panan-aw sa
Ginoo, kay siya adunay dag-
han nga mga asawa ug mga
apuyo-puyo, ug mipahamtang
diha sa mga abaga sa tawo nia-
na nga hilabihan kabug-at nga
palas-anon; oo, siya mibuhis
kanila og dagko nga mga bu-
his; ug sa mga buhis siya mitu-
kod og daghan nga mga dagko
nga mga gambalay.
6 Ug siya mipatindog kaniya

og usa ka hilabihan ka maanin-
dot nga trono; ug siya mitukod
og daghan nga mga bilanggoan,
ug si kinsa ang dili mobayad
ngadto sa buhis siya mobalhug
ngadto sa bilanggoan; ug siya
kinsa wala makabayad siya mo-
balhug ngadto sa bilanggoan;

ug siya mipahimo nga sila ki-
nahanglan motrabaho sa walay
hunong alang sa ilang pangi-
nabuhi; ug si kinsa ang magdu-
mili sa pagtrabaho siya mopa-
hamtang og kamatayon.

7 Busa siya nakaangkon sa
iyang tanan nga hilabihan ka
maayo nga pagkabuhat nga
mga butang, oo, gani ang iyang
lunsay nga bulawan siya misu-
go nga mahashasan sa bilanggo-
an; ug ang tanan nga matang sa
hilabihan ka maayo nga pagka-
buhat nga mga butang siya
misugo nga ipahimo diha sa bi-
langgoan. Ug nahinabo nga siya
mipaantus sa mga katawhan
uban sa iyang malaw-ay nga
mga buhat ug mga pagkasala-
wayon.

8 Ug sa diha nga siya naka-
mando sulod sa kap-atan ug
duha ka mga tuig ang mga ka-
tawhan mialsa sa pagsukol ba-
tok kaniya; ug diha misugod
ang gubat pag-usab diha sa yu-
ta, hangtud nga si Riplakish
napatay, ug ang iyang mga ka-
liwatan giabug gikan sa yuta.

9 Ug nahinabo nga human sa
sulod sa daghan nga mga tuig,
si Moriantum, (siya ingon nga
usa ka kaliwat ni Riplakish)
mipundok og usa ka kasunda-
lohan sa mga sinalikway, ug
miadto ug nakig-away ngadto
sa mga katawhan; ug siya na-
kaangkon og gahum sa daghan
nga mga dakbayan; ug ang gu-
bat nahimo nga hilabihan ka
makalilisang, ug milungtad su-
lod sa daghan nga mga tuig; ug

5a Jacob 3:5; Mosiah 11:2.
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siya nakaangkon og gahum
ibabaw sa tibuok yuta, ug mi-
himo sa iyang kaugalingon nga
hari ibabaw sa tibuok yuta.
10 Ug human siya mihimo sa

iyang kaugalingon nga hari si-
ya mipagaan sa gipas-an sa
mga katawhan, nga pinaagi ni-
ini siya nakaangkon og pagda-
yeg diha sa mga mata sa mga
katawhan, ug sila midihog kani-
ya nga mahimo nga ilang hari.
11 Ug siya naghimo og kaa-

ngayan ngadto sa mga kataw-
han, apan wala ngadto kaniya
tungod sa iyang daghan nga
malaw-ay nga mga buhat; busa
siya gipahimulag gikan sa atu-
bangan sa Ginoo.
12 Ug nahinabo nga si Mori-

anton mitukod og daghan nga
mga dakbayan, ug ang mga ka-
tawhan nahimo nga hilabihan
ka adunahan ubos sa iyang
pagmando, diha sa mga gam-
balay, ug diha sa mga bulawan
ug pilak, ug sa pagpatubo og
lugas, ug sa mga panon, ug sa
mga kahayopan, ug kadto nga
mga butang nga napahiul i
ngadto kanila.
13 Ug si Morianton nagpabilin

nga buhi sa hilabihan nga ka ti-
gulang nga panuigon, ug unya
siya nanganak ni Kim; ug si Kim
mimando puli sa iyang ama-
han; ug siya mimando sa walo
ka mga tuig, ug ang iyang ama-
han namatay. Ug nahinabo nga
si Kim wala magmando diha sa
pagkamatarung, busa siya wa-
la mapanalangini sa Ginoo.
14 Ug ang iyang igsoon nga

lalaki mialsa batok kaniya, diin

siya midala kaniya ngadto sa
pagkabihag; ug siya nagpabilin
diha sa pagkabihag sa tanan ni-
ya nga mga adlaw; ug siya na-
nganak og anak nga mga lalaki
ug anak nga mga babaye diha sa
pagkabihag, ug diha sa iyang
katigulangon siya nanganak ni
Levi; ug siya namatay.

15 Ug nahinabo nga si Levi
mialagad diha sa pagkabihag
human sa kamatayon sa iyang
amahan, sulod sa kap-atan ug
duha ka mga tuig. Ug siya mi-
himo og pakiggubat batok sa
hari sa yuta, pinaagi diin siya
miangkon ngadto sa iyang ka-
ugalingon sa gingharian.

16 Ug human siya makaang-
kon ngadto sa iyang kaugali-
ngon sa gingharian siya mihimo
niana nga unsa ang matarung
diha sa panan-aw sa Ginoo; ug
ang mga katawhan miuswag
diha sa yuta; ug siya nagpuyo
ngadto sa usa ka mabungahon
nga katigulangon, ug siya na-
nganak og anak nga mga lalaki
ug anak nga mga babaye; ug si-
ya usab nanganak ni Corom,
kinsa siya midihog nga hari
puli kaniya.

17 Ug nahinabo nga si Corom
mihimo nianang unsa ang maa-
yo diha sa panan-aw sa Ginoo sa
tanan niya nga mga adlaw; ug
siya nanganak og daghan nga
anak nga mga lalaki ug anak
nga mga babaye; ug human siya
makasinati og daghan nga mga
adlaw siya namatay, gani ingon
ngadto sa kapahulayan sa yuta;
ug si Kish mimando puli kaniya.

18 Ug nahinabo nga si Kish
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namatay usab, ug si Lib mi-
mando puli kaniya.
19 Ug nahinabo nga si Lib usab

mihimo niana nga unsa ang ma-
ayo diha sa panan-aw sa Ginoo.
Ug sa mga adlaw ni Lib ang ala-
la nga mga bitin gipamatay. Bu-
sa sila miadto ngadto sa yuta sa
habagatan nga bahin, aron sa
pagpangayam og pagkaon alang
sa mga katawhan sa yuta, kay
ang yuta gitabunan sa mga ha-
yop sa kalasangan. Ug si Lib
usab sa iyang kaugalingon nahi-
mo nga usa ka bantugan nga
mangangayam.
20 Ug sila mitukod og usa ka

gamhanan nga dakbayan sa
may taas ug pig-ot nga bahin sa
yuta sa may dapit diin ang da-
gat mibahin sa yuta.
21 Ug sila mipanalipod sa yu-

ta sa habagatan nga bahin nga
mahimo nga usa ka kaminga-
wan, aron makakuha og mga
ihalas nga mga hayop. Ug ang
ibabaw sa tibuok yuta sa ami-
hanan nga bahin natabunan
uban sa mga lumulupyo.
22 Ug sila hilabihan ka mga

kugihan, ug sila namalit ug na-
maligya ug nagpatigayon sa
usag usa nga sila unta maka-
angkon og bahandi.
23 Ug sila mitrabaho sa tanan

nga matang sa oro, ug sila mi-
himo og bulawan, ug pilak, ug
aputhaw, ug tumbaga, ug ta-
nan nga matang sa mga metal;
ug sila mikalot niini gikan sa
yuta; busa, sila mihabwa og
dagko nga mga pundok sa yu-
ta, aron sa pagkuha og oro, ug

bulawan, ug pilak, ug puthaw,
ug kobre. Ug sila mibuhat sa
tanan nga matang sa hilabihan
ka maayo nga pagkabuhat nga
mga butang.

24 Ug sila adunay mga sida,
maayo nga pagkalubid nga
panapton; ug sila mibuhat sa ta-
nan nga matang sa panapton,
nga sila makasaput sa ilang
kaugalingon gikan sa ilang pag-
kahubo.

25 Ug sila mihimo sa tanan nga
matang sa mga himan aron sa
pagbugwal sa yuta, sa pagdaro,
sa pagtanom, sa pag-ani ug sa
pagguna, ug usab sa paggiok.

26 Ug sila mihimo sa tanan
nga matang sa mga himan diin
sila mitrabaho uban sa ilang
mga kahayopan.

27 Ug sila mihimo sa tanan
nga matang sa mga hinagiban
sa gubat. Ug sila mitrabaho sa
tanan nga matang sa buhat sa
hilabihan nga ka talagsaon nga
pagkahimo.

28 Ug wala pay mga kataw-
han nga labaw nga gipanala-
nginan kay kanila, ug labaw
nga gipauswag pinaagi sa ka-
mot sa Ginoo. Ug sila diha sa
yuta nga pinili labaw sa tanan
nga mga yuta, kay ang Ginoo
namulong niini.

29 Ug nahinabo nga si Lib nag-
puyo sa daghan nga mga katui-
gan, ug nanganak ug anak nga
mga lalaki ug anak nga mga ba-
baye; ug siya usab nanganak ni
Hearthom.

30 Ug nahinabo nga si Hear-
thom mimando puli sa iyang

19a Ether 9:31. 23a 2 Ne. 5:15.
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amahan. Ug sa diha nga si
Hearthom nakamando og kaw-
haan ug upat ka mga tuig, tan-
awa, ang gingharian gikuha gi-
kan kaniya. Ug siya mialagad
sa daghan nga mga katuigan
diha sa pagkabihag, oo, bisan
ang tanan nga nahibilin sa
iyang mga adlaw.
31 Ug siya nanganak ni Heth,

ug si Heth nagpuyo diha sa
pagkabihag sa tanan niya nga
mga adlaw. Ug si Heth nanga-
nak ni Aaron, ug si Aaron nag-
puyo diha sa pagkabihag sa ta-
nan niya nga mga adlaw; ug
siya nanganak ni Amnigaddah,
ug si Amnigaddah usab nag-
puyo diha sa pagkabihag sa
tanan niya nga mga adlaw; ug
siya nanganak ni Coriantum,
ug si Coriantum nagpuyo diha
sa pagkabihag sa tanan niya
nga mga adlaw; ug siya nanga-
nak ni Com.
32 Ug nahinabo nga si Com

midani sa katunga sa ginghari-
an. Ug siya mimando sa katu-
nga sa gingharian sa kap-atan
ug duha ka mga tuig; ug siya
miadto aron sa pakig-away ba-
tok sa hari, si Amgid, ug sila
nag-away sulod sa daghan nga
mga tuig, diin niini nga pana-
hon si Com nakaangkon og ga-
hum ibabaw ni Amgid, ug na-
kabaton og gahum sa nahibilin
sa gingharian.
33 Ug sa mga adlaw ni Com

dihay misugod nga mga tuli-
san sa yuta; ug sila migamit sa
karaan nga mga laraw, ug mia-
lagad sa mga apanumpa subay

sa paagi sa mga karaan, ug
nagtinguha pag-usab sa pag-
laglag sa gingharian.

34 Karon si Com nakig-away
og maayo batok kanila; bisan
pa niana, siya wala makabun-
tog batok kanila.

KAPITULO 11

Mga gubat, mga panagsumpaki,
ug mga pagkadautan mipatigba-
baw sa Jaredite nga kinabuhi—
Mga propeta mitagna sa hingpit
nga kalaglagan sa mga Jaredite
gawas kon sila maghinulsol —
Ang mga katawhan misalikway sa
mga pulong sa mga propeta.

Ug dihay miabut usab sa mga
adlaw ni Com nga daghan nga
mga propeta, ug nanagna sa
kalaglagan niana nga gamha-
nan nga mga katawhan gawas
kon sila maghinulsol, ug mo-
balik ngadto sa Ginoo, ug mo-
biya sa ilang mga pagbuno ug
mga pagkadautan.

2 Ug nahinabo nga ang mga
propeta gisalikway sa mga ka-
tawhan, ug sila milayas ngadto
ni Com alang sa panalipod, kay
ang mga katawhan nagtinguha
sa paglaglag kanila.

3 Ug sila nanagna ngadto ni
Com og daghan nga mga bu-
tang; ug siya napanalanginan
diha sa tanan nga nahibilin sa
iyang mga adlaw.

4 Ug siya nagpuyo ngadto sa
usa ka mabungahon nga kati-
gulangon ug nanganak ni Shib-
lom; ug si Shiblom mimando

33a gk Panumpa; Tinago nga mga Kalihokan.
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puli kaniya. Ug ang igsoon nga
lalaki ni Shiblom misukol ba-
tok kaniya, ug diha misugod
ang hilabihan ka dako nga gu-
bat sa tanan nga yuta.
5 Ug nahinabo nga ang igsoon

nga lalaki ni Shiblom misugo
nga ang tanan nga mga propeta
kinsa nanagna sa kalaglagan sa
mga katawhan kinahanglan
pahamtangan sa kamatayon;
6 Ug dihay dako nga katalag-

man diha sa tibuok nga yuta,
kay sila nakapamatuod nga
usa ka dako nga tunglo moda-
ngat diha sa yuta, ug usab diha
sa mga katawhan, ug nga kina-
hanglan adunay dako nga ka-
laglagan taliwala kanila, ingon
sa usa nga wala pa gayud ma-
hitabo diha sa ibabaw sa yuta,
ug ang ilang mga bukog kina-
hanglan mahimo nga ingon sa
mga apundok sa yuta diha sa
ibabaw sa yuta gawas kon sila
maghinulsol sa ilang mga pag-
kadautan.
7 Ug sila wala mopatalinghug

ngadto sa tingog sa Ginoo, tu-
ngod sa ilang dautan nga mga
kalihokan; busa, diha misugod
ang mga gubat ug mga panag-
bingkil sa tanan nga mga yuta,
ug usab daghan nga mga kagu-
tom ug mga kamatay, hangtud
nga dihay usa ka dako nga ka-
laglagan, ingon sa usa nga wa-
la pa gayud masayri diha sa
ibabaw sa yuta; ug kining ta-
nan nahinabo sa mga adlaw ni
Shiblom.
8 Ug ang mga katawhan misu-

god sa paghinulsol sa ilang ka-
dautan; ug sa ingon nga sila
mibuhat ang Ginoo anagmalo-
loy-on ngadto kanila.

9 Ug nahinabo nga si Shiblom
gipatay, ug si Seth gidala ngad-
to sa pagkabihag; ug nagpuyo
diha sa pagkabihag sa tanan ni-
ya nga mga adlaw.

10 Ug nahinabo nga si Ahah,
iyang anak nga lalaki, naka-
angkon sa gingharian; ug siya
mimando ibabaw sa mga ka-
tawhan sa tanan niya nga mga
adlaw. Ug siya mibuhat sa ta-
nan nga matang sa kadautan
diha sa iyang mga adlaw, nga
pinaagi niana siya mipahimo
sa pagpaagas sa daghan nga
dugo; ug diyutay ang iyang
mga adlaw.

11 Ug si Ethem, ingon nga usa
ka kaliwat ni Ahah, miangkon
sa gingharian; ug siya usab mi-
buhat niana unsa ang dautan
sa iyang mga adlaw.

12 Ug nahinabo nga diha sa
mga adlaw ni Ethem dihay mi-
abut nga daghan nga mga pro-
peta, ug nanagna pag-usab
ngadto sa mga katawhan; oo,
sila mihimo og panagna nga
ang Ginoo sa hingpit molaglag
kanila gikan sa ibabaw sa yuta
gawas kon sila maghinulsol sa
ilang mga kadautan.

13 Ug nahinabo nga ang mga
katawhan nagpatig-a sa ilang
mga kasingkasing, ug wala
a mopatal inghug ngadto sa
ilang mga pulong; ug ang mga
propeta nagbangutan ug mipa-

11 6a Omni 1:22;
Ether 14:21.

8a gk Kalooy,
Maloloy-on.

13a Mosiah 16:2.
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hawa gikan sa taliwala sa mga
katawhan.
14 Ug nahinabo nga si Ethem

mihimo og paghukom diha sa
pagkadautan sa tanan niya nga
mga adlaw; ug siya nanganak
ni Moron. Ug nahinabo nga si
Moron mimando puli kaniya;
ug si Moron mihimo niana un-
sa ang dautan sa atubangan sa
Ginoo.
15 Ug nahinabo nga dihay mi-

tungha nga usa ka apagsukol ta-
liwala sa mga katawhan, tungod
nianang tinago nga kalihokan
nga gitukod aron makaangkon
og gahum ug makaangkon og
bahandi; ug dihay miabut nga
gamhanan nga tawo taliwala
kanila diha sa pagkadautan, ug
nakiggubat ngadto ni Moron,
diin siya mibuntog sa katunga
sa gingharian; ug siya mibaton
sa katunga sa gingharian sa
daghan nga mga katuigan.
16 Ug nahinabo nga si Moron

mibuntog kaniya, ug miang-
kon sa gingharian pag-usab.
17 Ug nahinabo nga dihay lain

nga mitungha nga gamhanan
nga tawo; ug siya usa ka kaliwat
sa igsoon nga lalaki ni Jared.
18 Ug nahinabo nga siya mi-

buntog kang Moron ug naka-
angkon sa gingharian; busa, si
Moron mipuyo diha sa pagka-
bihag sa tanan nga nahibilin sa
iyang mga adlaw; ug siya na-
nganak ni Coriantor.
19 Ug nahinabo nga si Corian-

tor mipuyo diha sa pagkabihag
sa tanan niya nga mga adlaw.
20 Ug diha sa mga adlaw ni

Coriantor dihay miabut usab
nga daghan nga mga propeta,
ug nanagna sa mahinungda-
non ug kahibulongan nga mga
butang, ug misangyaw og pag-
hinulsol ngadto sa mga kataw-
han, ug gawas kon sila gayud
mohinulsol ang Ginoong Dios
mohimo og apaghukom batok
kanila ngadto sa ilang hingpit
nga kalaglagan;

21 Ug nga ang Ginoong Dios
mopadala o mopasanay og ala-
in nga mga katawhan sa pag-
angkon sa yuta, pinaagi sa
iyang gahum, subay sa paagi
nga siya midala sa ilang mga
amahan.

22 Ug sila misalikway sa ta-
nan nga mga pulong sa mga
propeta, tungod sa ilang tinago
nga kapunongan ug dautan nga
mga pagkasalawayon.

23 Ug nahinabo nga si Corian-
tor nanganak ni aEther, ug siya
namatay, ingon nga nakapuyo
diha sa pagkabihag sa tanan ni-
ya nga mga adlaw.

KAPITULO 12

Ang propeta Ether miawhag sa
m g a k a t a w h a n s a p a g t u o s a
Dios—Si Moroni miasoy pagba-
lik sa mga katingalahan ug mga
kahibulongan nga buhat pinaagi
sa hugot nga pagtuo—Hugot nga
pagtuo nakahimo sa igsoon nga la-
laki ni Jared sa pagkakita ni Kris-
to—Ang Ginoo mihatag sa mga
tawo og kahuyang nga sila unta
magmapainubsanon—Ang igso -

15a gk Pagsukol.
20a gk Hukom,

Paghukom.
21a Ether 13:20–21.

23a Ether 1:6; 15:33–34.
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on nga lalaki ni Jared miirog sa
Bungtod sa Zerin pinaagi sa hu-
got nga pagtuo—Hugot nga pag-
tuo, paglaum, ug gugma nga putli
mga kinahanglanon sa kaluwa-
san—Si Moroni nakakita ni Jesus
nawong sa nawong.

Ug nahinabo nga ang mga ad-
law ni Ether diha sa mga adlaw
ni aCoriantumr; ug si Corian-
tumr mao ang hari ibabaw sa
tanan nga yuta.
2 Ug si aEther usa ka propeta sa

Ginoo; busa si Ether mitungha
sa mga adlaw ni Coriantumr,
ug misugod sa pagpanagna
ngadto sa mga katawhan, kay
siya dili bmapugngan tungod
sa Espiritu sa Ginoo diin anaa
kaniya.
3 Kay siya amisangyaw gikan

sa buntag, gani hangtud sa
pagsalop sa adlaw, nag-awhag
sa mga katawhan sa pagtuo di-
ha sa Dios ngadto sa paghinul-
sol basin pa unya sila kina-
hanglan bmalaglag, nag-ingon
ngadto kanila nga pinaagi sa
chugot nga pagtuo ang tanan
nga mga butang matuman—
4 Busa, kinsa kadto nga mo-

tuo diha sa Dios tingali uban sa
kasiguroan amolaum alang sa
maayo nga kalibutan, oo, gani
usa ka dapit diha sa tuo nga ka-
mot sa Dios, kansang paglaum
moabut pinaagi sa hugot nga
pagtuo, naghimo og bkalig-on

ngadto sa mga kalag sa mga
tawo, diin makahimo kanila
nga lig-on ug makanunayon, sa
kanunay puno sa cmaayo nga
mga buhat, gitultulan ngadto
sa dpaghimaya sa Dios.
5 Ug nahinabo nga si Ether

nanagna sa mahinungdanon
ug kahibulongan nga mga bu-
tang ngadto sa mga katawhan,
diin sila wala motuo, tungod
kay sila wala makakita kanila.

6 Ug karon, ako, Moroni, na-
mulong sa ingon mahitungod
niini nga mga butang; ako mo-
pakita ngadto sa kalibutan nga
ang ahugot nga pagtuo mao
ang mga butang nga bgilauman
ug cdili makita; busa, ayaw pa-
kiglalis tungod kay kamo wala
makakita, kay kamo dili maka-
dawat og saksi hangtud human
sa dpagsulay sa inyong hugot
nga pagtuo.

7 Kay kini pinaagi sa hugot
nga pagtuo nga si Kristo mipa-
ki ta sa iyang kaugal ingon
ngadto sa atong mga amahan,
human siya mabanhaw gikan
sa kamatayon; ug siya wala
mopakita sa iyang kaugali-
ngon ngadto kanila hangtud si-
la adunay hugot nga pagtuo di-
ha kaniya; busa, kini gikina-
hanglan gayud nga ang uban
adunay hugot nga pagtuo diha
kaniya, kay siya wala mopakita
sa iyang kaugalingon ngadto
sa kalibutan.

12 1a Ether 13:13–31.
2a gk Ether.

b Jer. 20:9;
Enos 1:26;
Alma 43:1.

3a D&P 112:5.

b Ether 11:12, 20–22.
c gk Hugot nga

Pagtuo.
4a gk Paglaum.

b Heb. 6:19.
c 1 Cor. 15:58.

d 3 Ne. 12:16.
6a Heb. 11:1.

b Roma 8:24–25.
c Alma 32:21.
d 3 Ne. 26:11;

D&P 105:19; 121:7–8.
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8 Apan tungod sa hugot nga
pagtuo sa mga tawo siya mipa-
ki ta sa iyang kaugal ingon
ngadto sa kalibutan, ug mihi-
maya sa ngalan sa Amahan, ug
miandam og usa ka agianan
nga sa ingon ang uban unta
makaambit sa langitnon nga
gasa, nga sila unta molaum
alang niadto nga mga butang
nga sila wala makakita.
9 Busa, kamo usab mahimo

nga makabaton og paglaum,
ug mahimo nga mga tig-ambit
sa gasa, kon kamo magbaton
og hugot nga pagtuo.
10 Tan-awa kini pinaagi sa

hugot nga pagtuo nga sila sa
daan nga panahon agitawag su-
bay sa balaan nga kapunongan
sa Dios.
11 Busa, pinaagi sa hugot nga

pagtuo ang balaod ni Moises
gihatag. Apan diha sa gasa sa
iyang Anak nga lalaki ang Dios
miandam og usa ka alabing ma-
ayo nga paagi; ug kini pinaagi
sa hugot nga pagtuo nga kini
natuman.
12 Kay kon wala ang ahugot

nga pagtuo taliwala sa mga ka-
tawhan ang Dios dili makahi-
mo og bmilagro taliwala kanila;
busa, siya wala mopakita sa
iyang kaugalingon hangtud
human sa pagsulay sa ilang hu-
got nga pagtuo.
13 Tan-awa, kini tungod sa

hugot nga pagtuo ni Alma ug
ni Amulek nga nakahimo sa
abilanggoan nga malumpag
ngadto sa yuta.

14 Tan-awa, kini tungod sa
hugot nga pagtuo ni Nephi ug
ni Lehi nga nakahimo og akau-
saban diha sa mga Lamanite,
nga sila nabunyagan uban sa ka-
layo ug uban sa bEspiritu Santo.

15 Tan-awa, kini tungod sa
hugot nga pagtuo ni aAmmon
ug sa iyang mga kaigsoonan
nga bnakahimo sa mga kahibu-
longan nga milagro taliwala sa
mga Lamanite.

16 Oo, ug gani tanan sila kin-
sa nakahimo og mga amilagro
nakahimo kanila pinaagi sa
bhugot nga pagtuo, bisan niad-
to kinsa mga nahiuna ni Kristo
ug usab niadto kinsa mga mi-
sunod.

17 Ug kini pinaagi sa hugot
nga pagtuo nga ang tulo ka mga
tinun-an nakaangkon og usa ka
saad nga sila adili makatilaw sa
kamatayon; ug sila wala maka-
angkon sa saad hangtud hu-
man sa ilang hugot nga pagtuo.

18 Ug ni sa bisan unsa nga pa-
nahon adunay nakahimo og
mga milagro hangtud human
sa ilang hugot nga pagtuo; bu-
sa sila mituo una diha sa Anak
sa Dios.

19 Ug dihay daghan kansang
hugot nga pagtuo hilabihan ka

10a Alma 13:3–4.
gk Balaan nga
Tawag, Tawag,
Tinawag sa Dios.

11a 1 Cor. 12:31.
12a 2 Ne. 27:23;

Mosiah 8:18;
Moro. 7:37;

D&P 35:8–11.
b Mat. 13:58;

Morm. 9:20.
13a Alma 14:26–29.
14a Hel. 5:50–52.

b Hel. 5:45;
3 Ne. 9:20.

15a Alma 17:29–39.

b ie sama sa gisulti
diha sa Alma, mga
kapitulo 17–26.

16a gk Milagro.
b Heb. 11:7–40.

17a 3 Ne. 28:7;
Morm. 8:10–12.
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lig-on bisan sa awala pa moa-
but si Kristo, kinsa dili mapug-
ngan gikan sa sulod sa btabil,
apan sa pagkatinuod nakakita
uban sa ilang mga mata sa mga
butang diin sila nakakita uban
ang mata sa hugot nga pagtuo,
ug sila nalipay.
20 Ug tan-awa, kami nakakita

dinhi niini nga talaan nga ang
usa niini mao ang igsoon nga
lalaki ni Jared; kay hilabihan ka
dako sa iyang hugot nga pagtuo
diha sa Dios, nga sa diha nga
ang Dios mibutang sa iyang
atudlo siya dili makatago niini
gikan sa panan-aw sa igsoon
nga lalaki ni Jared, tungod sa
iyang pulong nga siya namu-
long ngadto kaniya, unsa nga
pulong siya nakaangkon pina-
agi sa hugot nga pagtuo.
21 Ug human ang igsoon nga

lalaki ni Jared nakakita sa tud-
lo sa Ginoo, tungod sa asaad
diin ang igsoon nga lalaki ni
Jared nakaangkon pinaagi sa
hugot nga pagtuo, ang Ginoo
dili makapugong sa bisan unsa
gikan sa iyang panan-aw; bu-
sa siya mipakita kaniya sa tanan
nga mga butang, kay siya dili
na kapugngan sa gawas sa
btabil.

22 Ug kini pinaagi sa hugot
nga pagtuo nga ang akong mga
amahan nakaangkon sa asaad
nga kini nga mga butang moa-
but ngadto sa ilang mga kaig-
soonan pinaagi sa mga Hentil;

busa ang Ginoo misugo kana-
ko, oo, gani si Jesukristo.

23 Ug ako miingon ngadto ka-
niya: Ginoo, ang mga Hentil
mobiay-biay niini nga mga bu-
tang, tungod sa among apagka-
huyang diha sa pagsulat; kay
Ginoo ikaw naghimo kanamo
nga gamhanan diha sa pulong
pinaagi sa hugot nga pagtuo,
apan ikaw wala maghimo ka-
namo nga bgamhanan diha sa
pagsulat; kay ikaw naghimo sa
tanan niini nga mga katawhan
nga sila makapamulong og dag-
han, tungod sa Espiritu Santo
diin ikaw naghatag kanila;

24 Ug ikaw naghimo kanamo
nga kami makasulat og diyu-
tay, tungod sa pagkabakikaw
sa among mga kamot. Tan-awa,
ikaw wala maghimo kanamo nga
gamhanan diha sa apagsulat sa-
ma ngadto sa igsoon nga lalaki
ni Jared, kay ikaw mihimo kani-
ya nga ang mga butang diin siya
misulat mga gamhanan gani nga
ikaw mao, ngadto sa pagbuntog
sa tawo sa pagbasa kanila.

2 5 I k a w m i h i m o u s a b s a
among mga pulong nga gam-
hanan ug mahinungdanon, bi-
san nga kami dili makasulat
kanila; busa, kon kami mosulat
kami nakakita sa among kahu-
yang, ug nasayop tungod sa
pagpahimutang sa among mga
pulong; ug ako nahadlok basin
unya ang mga Hentil amobiay-
biay sa among mga pulong.

19a 2 Ne. 11:1–4;
Jacob 4:4–5;
Jarom 1:11;
Alma 25:15–16.

b Ether 3:6.

gk Tabil.
20a Ether 3:4.
21a Ether 3:25–26.

b Ether 3:20;
D&P 67:10–13.

22a Enos 1:13.
23a Morm. 8:17; 9:33.

b 2 Ne. 33:1.
24a gk Pinulongan.
25a 1 Cor. 2:14.
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26 Ug sa diha nga ako nakapa-
mulong niini, ang Ginoo misulti
ngari kanako, nag-ingon: Ang
mga buang amobiay-biay apan
sila gayud magbangutan; ug
ang akong grasya igo alang sa
maaghup, nga sila dili magpa-
himulos sa inyong kahuyang;
27 Ug kon ang mga tawo mo-

duol ngari kanako, Ako mopa-
kita ngadto kanila sa ilang
akahuyang. Ako bmohatag ngad-
to sa mga tawo og kahuyang
nga sila mahimo nga magpau-
bos; ug ang akong cgrasya igo
alang sa tanan nga mga tawo
nga magpaubos sa ilang mga
kaugalingon sa akong atuba-
ngan; kay kon sila dmagpaubos
sa ilang mga kaugalingon sa
akong atubangan, ug magba-
ton og hugot nga pagtuo ngari
kanako, niana Ako mohimo sa
emahuyang nga mga butang nga
mahimo nga malig-on ngadto
kanila.
28 Tan-awa, Ako mopakita

ngadto sa mga Hentil sa ilang
kahuyang, ug Ako mopakita
ngadto kanila nga ang ahugot
nga pagtuo, paglaum ug gug-
ma nga putli modala ngari ka-
nako—sa tubod sa tanan nga
pagkamatarung.
29 Ug ako, si Moroni, nga na-

kadungog niini nga mga pu-
long, nahupay, ug miingon: O
Ginoo, ang imong matarung

nga kabubut-on mahimo nga
matuman, kay ako nasayud
nga ikaw molihok ngadto sa
mga katawhan sumala sa ilang
hugot nga pagtuo.

30 Kay ang igsoon nga lalaki
ni Jared miingon ngadto sa bu-
kid sa Zerin, aPahawa—ug kini
mipahawa. Ug kon siya wala
pay hugot nga pagtuo kini dili
molihok; busa ikaw molihok
human ang mga tawo makaba-
ton og hugot nga pagtuo.

31 Kay sa ingon ikaw mipaki-
ta sa imong kaugalingon ngad-
to sa imong mga tinun-an; kay
human sila makabaton og ahu-
got nga pagtuo, ug namulong
diha sa imong ngalan, ikaw mi-
pakita ngadto kanila diha sa
dako nga gahum.

32 Ug ako usab nahinumdom
nga ikaw miingon nga ikaw
nag-andam og usa ka balay
alang sa tawo, oo, gani diha sa
mga amansyon sa imong Ama-
han, diin ang tawo makaangkon
unta og labaw nga maayo nga
bpaglaum; busa ang tawo kina-
hanglan molaum, o siya dili ma-
kadawat og usa ka kabilin diha
sa dapit nga imong giandam.

33 Ug usab, ako nahinumdom
nga ikaw miingon nga ikaw
anahigugma sa kalibutan, gani
ngadto sa pagtugyan sa imong
kinabuhi alang sa kalibutan,
nga aron ikaw unta mokuha ni-

26a Gal. 6:7.
27a Jacob 4:7.

b Ex. 4:11; 1 Cor. 1:27.
c gk Grasya.
d Luc. 18:10–14;

D&P 1:28.
gk Mapainubsanon,

Pagkamapainubsanon.
e Luc. 9:46–48;

2 Cor. 12:9.
28a 1 Cor. 13:1–13;

Moro. 7:39–47.
30a Mat. 17:20; Jacob 4:6;

Hel. 10:6, 9.

gk Gahum.
31a gk Hugot nga

Pagtuo.
32a Juan 14:2; Enos 1:27;

D&P 72:4; 98:18.
b gk Paglaum.

33a Juan 3:16–17.
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ini pagbalik aron sa pag-an-
dam og usa ka dapit alang sa
mga katawhan.
34 Ug karon ako nasayud nga

kini nga agugma diin ikaw adu-
na alang sa mga katawhan mao
ang gugma nga putli; busa, ga-
was kon ang mga tawo maka-
baton og gugma nga putli sila
dili makapanunod niana nga
dapit diin ikaw nag-andam di-
ha sa mga mansyon sa imong
Amahan.
35 Busa, ako nasayud nga pi-

naagi niini nga butang diin
ikaw miingon, nga kon ang
mga Hentil walay gugma nga
putli, tungod sa among kahu-
yang, nga ikaw mosulay kani-
la, ug mobawi sa ilang atalento,
oo, bisan kana nga ila na nga
nadawat, ug ihatag ngadto ka-
nila kinsa nakaangkon og la-
baw pa nga kabuhong.
36 Ug nahinabo nga ako nag-

ampo ngadto sa Ginoo nga siya
mohatag ngadto sa mga Hentil
og agrasya, nga sila unta maka-
angkon og gugma nga putli.
37 Ug nahinabo nga ang Gi-

noo miingon ngari kanako; kon
sila walay gugma nga putli dili
igsapayan nganha kanimo,
ikaw nagmatinud-anon; busa,
ang imong mga saput pagahi-
moon nga alimpyo. Ug tungod
kay ikaw nakakita sa imong
bkahuyang ikaw himoon og ma-

lig-on, gani ngadto sa pagling-
kod sa dapit diin Ako nag-an-
dam diha sa mga mansyon sa
akong Amahan.

38 Ug karon ako, si Moroni,
manamilit ngadto sa mga Hen-
til, oo, ug usab ngadto sa akong
mga kaigsoonan kinsa akong
gihigugma, hangtud nga kita
magkita sa atubangan sa ahuk-
manan ni Kristo, diin ang ta-
nan nga mga tawo masayud
nga ang akong mga bsaput wa-
lay lama sa inyong dugo.

39 Ug unya kamo masayud
nga ako anakakita ni Jesus, ug
nga siya nakigsulti kanako bna-
wong sa nawong ug nga siya
misulti kanako diha sa yano
nga pagkamapainubsanon ga-
ni ingon sa usa ka tawo nga
mosulti ngadto sa lain diha sa
akong kaugalingon nga pinu-
longan mahitungod niini nga
mga butang;

40 Ug diyutay lamang nga ako
misulat tungod sa akong kahu-
yang diha sa pagsulat.

41 Ug karon, ako modasig ka-
nimo sa apagpangita niini nga
Jesus diin ang mga propeta ug
mga apostoles misulat, nga ang
grasya sa Dios nga Amahan, ug
usab ang Ginoong Jesukristo,
ug sa Espiritu Santo, nga bnag-
pamatuod kanila, mahimo un-
ta nga mag-uban diha kaninyo
sa kahangturan. Amen.

34a Moro. 7:47.
gk Gugma, Gugma
nga putli.

35a Mat. 25:14–30.
gk Gasa; Talento.

36a gk Grasya.
37a D&P 38:42; 88:74–75;

135:4–5.
b Ether 12:27.

38a gk Jesukristo—
Maghuhukom.

b Jacob 1:19.
39a gk Jesukristo—Mga

pagpakita ni Kristo

human sa kinabuhi
dinhi sa yuta.

b Gen. 32:30;
Ex. 33:11.

41a D&P 88:63; 101:38.
b 3 Ne. 11:32.
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KAPITULO 13

Si Ether namulong sa usa ka bag-
ong Jerusalem nga pagatukuron
sa America pinaagi sa binhi ni
Jose—Siya mitagna, gisalikway,
misulat sa kasaysayan sa mga Ja-
redite, ug mitagna sa kalaglagan
sa mga Jaredite—Ang gubat mi-
kaylap sa tanan nga yuta.

Ug karon ako, si Moroni, mo-
padayon sa pagtapos sa akong
talaan mahitungod sa kalagla-
gan sa mga katawhan nga kin-
sa ako kanunay misulat.
2 Kay tan-awa, sila misalik-

way sa mga pulong ni Ether;
kay siya sa pagkatinuod misul-
ti kanila sa tanan nga mga bu-
tang, gikan sa sinugdanan sa
tawo; ug nga human ang mga
tubig amihubas gikan sa iba-
baw niini nga yuta kini nahimo
nga pinili nga yuta labaw sa
tanan nga mga yuta, usa ka pi-
nili nga yuta sa Ginoo; busa
ang Ginoo buot nga ang mga
tawo kinahanglan bmoalagad
kaniya kinsa nagpuyo sa iba-
baw niini;
3 Ug nga kini mao ang dapit

sa aBag-ong Jerusalem, nga ki-
nahanglan bmanaog gikan sa
langit, ug ang balaan nga san-
tuwaryo sa Ginoo.
4 Tan-awa, si Ether nakakita

sa mga adlaw ni Kristo, ug siya
namulong mahitungod sa usa

ka aBag-ong Jerusalem dinhi
niini nga yuta.

5 Ug siya namulong usab ma-
hitungod sa balay ni Israel, ug
ang aJerusalem diin si bLehi na-
gagikan—human kini pagalag-
lagon kini pagatukuron pag-
usab, usa ka cbalaan nga dakba-
yan ngadto sa Ginoo; busa, kini
dili mahimo nga usa ka bag-o
nga Jerusalem kay kini nahimo
sa panahon nga karaan; apan ki-
ni kinahanglan nga pagatuku-
ron pag-usab, ug mahimo nga
balaan nga dakbayan sa Ginoo;
ug kini kinahanglan matukod
ngadto sa balay ni Israel—

6 Ug nga usa ka aBag-ong Je-
rusalem kinahanglan matukod
niini nga yuta, ngadto sa salin
sa binhi ni bJose, kay mahitu-
ngod niana nga mga butang
adunay usa ka csumbanan.
7 Kay sa ingon si Jose midala

sa iyang amahan ubos ngadto
sa yuta sa aEhipto, gani siya na-
matay didto; busa, ang Ginoo
midala og usa ka salin sa binhi
ni Jose gikan sa yuta sa Jerusa-
lem, nga siya unta magmalo-
loy-on ngadto sa binhi ni Jose
nga sila dili bmahanaw, bisan
ingon nga siya magmaloloy-on
ngadto sa amahan ni Jose nga
siya kinahanglan dili mahanaw.

8 Busa, ang salin sa binhi ni
Jose matukod dinhi niini nga
ayuta; ug kini mahimo nga yuta
sa ilang kabilin; ug sila motu-

13 2a Gen. 7:11–24; 8:3.
b Ether 2:8.

3a 3 Ne. 20:22; 21:23–24.
gk Bag-ong
Jerusalem.

b Pin. 3:12; 21:2.
4a gk Zion.

5a gk Jerusalem.
b 1 Ne. 1:18–20.
c Pin. 21:10;

3 Ne. 20:29–36.
6a D&P 42:9;

45:66–67; 84:2–5;
A sa HP 1:10.

b gk Jose, Anak nga
lalaki ni Jacob.

c Alma 46:24.
gk Simbolo.

7a Gen. 46:2–7; 47:6.
b 2 Ne. 3:5.

8a gk Gisaad nga Yuta.
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kod og usa ka balaan nga dak-
bayan ngadto sa Ginoo, sama
ngadto sa Jerusalem nga daan;
ug sila bdili na pagalibugon,
hangtud ang katapusan moabut
sa diha nga ang yuta mahanaw.
9 Ug adunay usa ka abag-o nga

langit ug usa ka bag-o nga yuta;
ug sila mahimo nga sama ngad-
to sa karaan gawas ang karaan
mahanaw, ug ang tanan nga
mga butang mahimo nga bag-o.
10 Ug unya moabut ang Bag-

ong Jerusalem; ug bulahan sila
kinsa mipuyo diha niini, kay ki-
ni mao sila kansang mga saput
aputi pinaagi sa dugo sa Korde-
ro; ug sila mao sila kinsa naihap
taliwala sa salin sa binhi ni Jose,
kinsa anaa sa balay ni Israel.
11 Ug unya miabut usab ang

Jerusalem sa karaan; ug sa mga
lumulupyo diha niini, bulahan
sila, kay sila nahugasan sa du-
go sa Kordero; ug sila mao sila
kinsa gitibulaag ug agipundok
gikan sa upat ka mga suok sa
yuta, ug gikan sa bamihanan nga
mga nasud, ug mga mag-aambit
sa katumanan sa pakigsaad diin
ang Dios mihimo uban sa ilang
amahan, si cAbraham.
12 Ug sa diha nga kini nga mga

butang miabut, mapahinabo
ang kasulatan nga nag-ingon,
kana mao sila kinsa anahiuna,
kinsa mahimo nga maulahi; ug
kana mao sila kinsa naulahi,
kinsa mahimo nga mahiuna.

13 Ug ako hapit na unta mosu-
lat og dugang pa, apan ako gi-
did-an; apan mahinungdanon
ug kahibulongan ang mga pa-
nagna ni Ether; apan sila miisip
kaniya nga walay bili, ug misa-
likway kaniya; ug siya mitago
sa iyang kaugalingon sa usa ka
lungag sa bato sa adlaw, ug sa
gabii siya moadto sa pagtan-
aw sa mga butang nga moabut
dinha sa mga katawhan.

14 Ug samtang siya mipuyo sa
lungag sa usa ka bato siya mi-
himo sa nahibilin niini nga ta-
laan, nagtan-aw sa kalaglagan
nga miabut diha sa mga kataw-
han, sa gabii.

15 Ug nahinabo nga nianang
sama nga tuig diin siya gisalik-
way gikan sa taliwala sa mga
katawhan dihay nagsugod nga
usa ka dako nga gubat taliwala
sa mga katawhan, kay dihay
daghan kinsa mibatok, kinsa
gamhanan nga mga tawo, ug
nagtinguha sa paglaglag ni Cor-
iantumr pinaagi sa ilang tinago
nga mga laraw sa pagkadautan,
diin gipamulong na.

16 Ug karon si Coriantumr,
nga nakaangkon og kaalam, sa
iyang kaugalingon, diha sa ta-
nan nga mga kahanas sa gubat
ug sa tanan nga kaigmat sa ka-
libutan, busa siya nakig-away
ngadto kanila kinsa nagtingu-
ha sa paglaglag kaniya.

17 Apan siya wala mohinul-

8b Moro. 10:31.
9a 2 Ped. 3:10–13;

Pin. 21:1;
3 Ne. 26:3;
D&P 101:23–25.

10a Pin. 7:14;

1 Ne. 12:10–11;
Alma 5:27.

11a gk Israel—Ang
pagpundok sa
Israel.

b D&P 133:26–35.

c gk Pakigsaad sama
kang Abraham.

12a Mar. 10:31;
1 Ne. 13:42;
Jacob 5:63;
D&P 90:9.
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sol, ni ang iyang ambongan
nga anak nga mga lalaki ni
anak nga mga babaye; ni ang
ambongan nga anak nga mga
lalaki ug anak nga mga babaye
ni Cohor; ni ang ambongan nga
anak nga mga lalaki ug anak
nga mga babaye ni Corihor; ug
sa katapusan walay ambongan
nga anak nga mga lalaki ug
anak nga mga babaye diha sa
ibabaw sa tibuok yuta kinsa
mihinulsol sa ilang mga sala.
18 Busa, nahinabo nga sa

unang tuig nga si Ether mi-
puyo diha sa lungag sa usa ka
bato, dihay daghan nga mga
katawhan kinsa gipamatay pi-
naagi sa espada niadto nga
atinago nga mga kalihokan, na-
kig-away batok kang Corian-
tumr nga aron sila unta moang-
kon sa gingharian.
19 Ug nahinabo nga ang anak

nga mga lalaki ni Coriantumr
nakig-away sa hilabihan ug na-
kabsan og hilabihan nga dugo.
20 Ug sa ikaduha nga tuig ang

pulong sa Ginoo midangat
ngadto ni Ether, nga siya mola-
kaw ug managna ngadto kang
aCoriantumr nga, kon siya mo-
hinulsol, ug ang tibuok niya
nga panimalay ang Ginoo mo-
hatag ngadto kaniya sa iyang
gingharian ug moluwas sa mga
katawhan—
21 Ug kon dili sila pagalag-

lagon, ug ang tanan niya nga
panimalay gawas sa iyang kau-
galingon. Ug siya kinahanglan
lamang mabuhi aron sa pag-

tan-aw sa katumanan sa mga
panagna nga gikapamulong
mahitungod sa alain nga mga
katawhan nga makadawat sa
yuta alang sa ilang kabilin; ug
si Coriantumr kinahanglan ma-
kadawat og usa ka paghukom
pinaagi kanila; ug ang matag
kalag kinahanglan pagalagla-
gon gawas kang bCoriantumr.

22 Ug nahinabo nga si Corian-
tumr wala mohinulsol, ni ang
iyang panimalay, ni ang mga
katawhan; ug ang mga gubat
wala mohunong; ug sila nagti-
nguha sa pagpatay ni Ether,
apan siya milayas gikan kanila
ug mitago pag-usab diha sa lu-
ngag sa bato.

23 Ug nahinabo nga dihay mi-
tungha nga Shared, ug siya
usab nakig-away ngadto kang
Coriantumr; ug siya mibuntog
kaniya, hangtud nga sa ikatulo
nga tuig siya midala kaniya
ngadto sa pagkabihag.

24 Ug ang anak nga mga lalaki
ni Coriantumr, diha sa ikaupat
nga tuig, mibuntog ni Shared, ug
nakaangkon sa gingharian pag-
usab ngadto sa ilang amahan.

25 Karon dihay misugod nga
usa ka gubat diha sa ibabaw sa
tibuok yuta, matag tawo uban sa
iyang panon nakig-away alang
niana diin siya mitinguha.

26 Ug dihay mga tulisan, ug sa
katapusan, ang tanan nga ma-
tang sa pagkadautan diha sa
ibabaw sa tibuok yuta.

27 Ug nahinabo nga si Corian-
tumr hilabihan kasuko kang

18a Ether 8:9–26.
20a Ether 12:1–2.

21a Omni 1:19–21;
Ether 11:21.

b Ether 15:29–32.
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Shared, ug siya milakaw batok
kaniya uban sa iyang mga ka-
sundalohan aron sa pagpakig-
away; ug sila nagsugat diha sa
dako nga kasuko, ug sila nag-
sugat diha sa walog sa Gilgal;
ug ang panag-away nahimo
nga hilabihan ka pait.
28 Ug nahinabo nga si Shared

nakig-away batok kaniya sulod
sa tulo ka adlaw. Ug nahinabo
nga si Coriantumr mibuntog ka-
niya, ug misukol kaniya hang-
tud nga siya miabut sa mga ka-
patagan sa Heshlon.
29 Ug nahinabo nga si Shared

nakig-away kaniya pag-usab
diha sa mga kapatagan; ug tan-
awa, siya mibuntog kang Cori-
antumr, ug miabug kaniya og
balik pag-usab ngadto sa wa-
log sa Gilgal.
30 Ug si Coriantumr nakig-

away kang Shared pag-usab di-
ha sa walog sa Gilgal, diin siya
mibuntog kang Shared ug mi-
patay kaniya.
31 Ug si Shared misamad ni

Coriantumr diha sa iyang biti-
is, nga siya wala na makig-
away pag-usab sulod sa duha
ka tuig, diin sa mao nga pana-
hon ang tanan nga mga kataw-
han diha sa ibabaw sa yuta
nagpaagas sa dugo, ug walay
usa nga makapugong kanila.

KAPITULO 14

Ang pagkadautan sa mga kataw-
han magdala og usa ka tunglo
nganha sa yuta—Si Coriantumr

nakigsangka diha sa pakiggubat
batok ni Gilead, unya si Lib, ug
unya si Shiz—Dugo ug kamatay
ang mitabon sa yuta.

Ug karon dihay misugod nga
usa ka dako nga atunglo diha sa
tanan nga yuta tungod sa pag-
kadautan sa mga katawhan, di-
in, kon ang usa ka tawo mopa-
himutang sa iyang himan o sa
iyang espada sa iyang saku-
ban, o diha sa dapit diin siya
magtago niini, tan-awa, sa pag-
kaugma, dili na kini niya maki-
ta, kay hilabihan ka dako ang
tunglo diha sa yuta.

2 Busa ang matag tawo nagku-
pot ngadto niana sa iyang kau-
galingon, uban sa iyang mga
kamot, ug dili mohulam ni mo-
pahulam; ug matag tawo mogu-
nit sa puloan sa iyang espada
sa iyang tuo nga kamot, sa pag-
panalipod sa iyang kabtangan
ug sa iyang kaugalingon nga
kinabuhi ug sa iyang mga asa-
wa ug mga anak.

3 Ug karon, human sa giduga-
yon nga duha ka mga tuig, ug
human sa kamatayon ni Sha-
red, tan-awa, dihay mitunga
nga igsoon nga lalaki ni Shared
ug siya nakig-away ngadto
kang Coriantumr, diin si Cori-
antumr mibuntog kaniya ug
migukod kaniya ngadto sa ka-
mingawan sa Akish.

4 Ug nahinabo nga ang igsoon
nga lalaki ni Shared nakig-
away ngadto kaniya didto sa
kamingawan sa Akish; ug ang
panag-away nahimo nga hila-

14 1a Hel. 12:18;
13:17–23;

Morm. 1:17–18;
2:10–14.
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bihan ka pait, ug daghan nga
mga kaliboan ang namatay pi-
naagi sa espada.
5 Ug nahinabo nga si Corian-

tumr miliyok sa kamingawan;
ug ang igsoon nga lalaki ni
Shared mimartsa ngadto ga-
was sa kamingawan sa kagab-
hion ug mipatay og usa ka ba-
hin sa kasundalohan ni Corian-
tumr samtang sila mga hubog.
6 Ug siya miabut ngadto sa yu-

ta sa Moron, ug mipahimutang
sa iyang kaugalingon nganha
sa trono ni Coriantumr.
7 Ug nahinabo nga si Corian-

tumr mipuyo uban sa iyang
mga kasundalohan didto sa ka-
mingawan sulod sa duha ka
mga tuig, diin siya nakadawat
og dugang kusog ngadto sa
iyang kasundalohan.
8 Karon ang igsoon nga lalaki

ni Shared, kansang ngalan mao
si Gilead nakadawat usab og
dugang kusog ngadto sa iyang
mga kasundalohan, tungod sa
tinago nga mga kalihokan.
9 Ug nahinabo nga ang iyang

halangdon nga pari mibuno
kaniya samtang siya nagling-
kod diha sa iyang trono.
10 Ug nahinabo nga usa sa ti-

nago nga mga kalihokan mibu-
no kaniya diha sa tinago nga
agianan, ug nakaangkon ngadto
sa iyang kaugalingon sa gingha-
rian; ug ang iyang ngalan mao
si Lib; ug si Lib usa ka tawo nga
dako ang pamayhon labaw pa
kay ni bisan kinsa nga tawo di-
ha sa tanan nga mga katawhan.
11 Ug nahinabo nga sa unang

tuig ni Lib, si Coriantumr mia-

but ngadto sa yuta sa Moron, ug
nakig-away ngadto kang Lib.

12 Ug nahinabo nga siya na-
kig-away uban kang Lib, diin si
Lib mitigbas sa iyang bukton
ug siya nasamdan; bisan pa ni-
ana, ang kasundalohan ni Cori-
antumr midasdas ngadto kang
Lib nga siya milayas ngadto sa
mga utlanan diha sa baybayon.

13 Ug nahinabo nga si Corian-
tumr migukod kaniya; ug si
Lib nakig-away ngadto kaniya
diha sa baybayon.

14 Ug nahinabo nga si Lib mi-
tigbas sa mga kasundalohan ni
Coriantumr ug sila milayas
pag-usab ngadto sa kaminga-
wan sa Akish.

15 Ug nahinabo nga si Lib mi-
gukod kaniya hangtud nga si-
ya miabut sa mga kapatagan sa
Agosh. Ug si Coriantumr mi-
dala sa tanan niya nga mga ka-
tawhan uban kaniya samtang
siya milayas sa atubangan ni
Lib niana nga suok sa yuta diin
siya milayas.

16 Ug sa iyang pag-abut sa
mga kapatagan sa Agosh siya
nakig-away ngadto kang Lib,
ug siya mitigbas kaniya hang-
tud siya namatay; bisan pa nia-
na, ang igsoon nga lalaki ni Lib
misulong batok kang Corian-
tumr puli kaniya, ug ang pa-
nag-away nahimo nga hilabi-
han ka pait, diin si Coriantumr
milayas pag-usab gikan sa atu-
bangan sa mga kasundalohan
sa igsoon nga lalaki ni Lib.

17 Karon ang ngalan sa igsoon
nga lalaki ni Lib gitawag og
Shiz. Ug nahinabo nga si Shiz
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migukod kang Coriantumr, ug
siya mibuntog sa daghan nga
mga dakbayan, ug siya mipa-
tay sa mga babaye ug sa mga
bata, ug siya misunog sa mga
dakbayan.
18 Ug dihay miabut nga ka-

hadlok ni Shiz sa tibuok nga
yuta; oo, usa ka pagtuaw ang
milanog sa tibuok yuta—Kinsa
ang makabarug sa atubangan
sa kasundalohan ni Shiz? Tan-
awa, siya misilhig sa yuta gi-
kan sa iyang atubangan!
19 Ug nahinabo nga ang mga

katawhan misugod sa pagpun-
dok diha sa mga kasundalohan
sa ibabaw sa tibuok yuta.
20 Ug sila nabahin; ug ang usa

ka bahin kanila milayas ngadto
sa kasundalohan ni Shiz, ug
ang usa ka bahin kanila mila-
yas ngadto sa kasundalohan ni
Coriantumr.
21 Ug hilabihan ka dako ug ka

malungtaron sa gubat, ug hila-
bihan ka dugay sa talan-awon
sa pagpaagas sa dugo ug ka-
matay, nga ang ibabaw sa tibu-
ok yuta natabunan uban sa
mga alawas sa mga patay.

22 Ug hilabihan ka kalit ug ka
kusog ang mao nga gubat nga
walay bisan usa nga nahibilin
aron sa paglubong sa mga pa-
tay, apan sila mimartsa gikan sa
pagpaagas sa dugo ngadto sa
pagpaagas sa dugo, nagbiya sa
lawas sa mga lalaki, mga babaye,
ug mga bata nga nagkatag diha
sa ibabaw sa yuta, aron mahi-
mo nga kan-unon sa mga aulod.
23 Ug ang baho niini mikatap

diha sa ibabaw sa yuta gani di-
ha sa ibabaw sa tibuok yuta;
busa ang mga katawhan naha-
sol maadlaw ug magabii, tu-
ngod sa baho niini.

24 Bisan pa niana, si Shiz wala
mohunong sa paggukod ni
Coriantumr; kay siya nanumpa
sa pagpanimalos sa iyang kau-
galingon diha kang Corian-
tumr sa dugo sa iyang igsoon
nga lalaki, kinsa gipatay, ug
ang pulong sa Ginoo nga mia-
but ngadto ni Ether nga si Cori-
antumr kinahanglan dili mapa-
tay pinaagi sa espada.

25 Ug sa ingon kita nakasabut
nga ang Ginoo moduaw kanila
sa kahingpitan sa iyang kali-
gutgot, ug ang ilang mga pag-
kadautan ug mga pagkasala-
wayon nag-andam og usa ka
agianan alang sa ilang walay
katapusan nga kalaglagan.

26 Ug nahinabo nga si Shiz
migukod ni Coriantumr pai-
ngon sa silangan nga bahin bi-
san ngadto sa mga utlanan sa
baybayon, ug didto siya nakig-
away ngadto kang Shiz sulod
sa tulo ka mga adlaw.

27 Ug hilabihan ka makali-
lisang ang kalaglagan diha sa
mga kasundalohan ni Shiz nga
ang mga katawhan misugod sa
pagkahadlok ug misugod sa
paglayas gikan sa atubangan
sa mga kasundalohan ni Cori-
antumr; ug sila milayas ngadto
sa yuta ni Corihor, ug misilhig
sa mga lumulupyo gikan sa
ilang atubangan, tanan kanila
nga dili moipon kanila.

21a Ether 11:6. 22a Isa. 14:9–11.
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28 Ug sila mitukod sa ilang
mga tolda diha sa walog sa Co-
rihor; ug si Coriantumr mitu-
kod sa iyang mga tolda diha sa
walog sa Shurr. Karon ang wa-
log sa Shurr duol sa bungtod sa
Comnor; busa, si Coriantumr
mitigum sa iyang mga kasun-
dalohan diha sa bungtod sa
Comnor, ug mipatingog sa usa
ka trumpeta ngadto sa mga ka-
sundalohan ni Shiz sa paghagit
kanila ngadto sa pakig-away.
29 Ug nahinabo nga sila mia-

but, apan giabug pag-usab; ug
sila miabut sa ikaduha nga hi-
gayon, ug sila giabug pag-usab
sa ikaduha nga higayon. Ug
nahinabo nga sila mibalik pag-
usab sa ikatulo nga higayon,
ug ang panag-away nahimo
nga hilabihan ka pait.
30 Ug nahinabo nga si Shiz mi-

tigbas ni Coriantumr ug siya na-
kahatag kaniya og daghan nga
lawom nga samad; ug si Cori-
antumr kay nawad-an sa iyang
dugo, gikuyapan, ug gidala sa
layo ingon nga siya patay.
31 Karon ang pagkamatay sa

mga lalaki, ug sa mga babaye
ug sa mga bata sa duha ka pun-
dok hilabihan ka dako nga si
Shiz misugo sa iyang mga ka-
tawhan nga sila dili na mogu-
kod sa mga kasundalohan ni
Coriantumr; busa, sila mibalik
ngadto sa ilang kampo.

KAPITULO 15

Minilyon sa mga Jaredite ang na-
matay sa panag-away — Si Shiz

ug si Coriantumr mitigum sa ta-
nan nga mga katawhan alang sa
mortal nga pakig-away—Ang Es-
piritu sa Ginoo mihunong sa pag-
dasig uban kanila—Ang Jaredite
nga nasud hingpit nga nalaglag—
Si Coriantumr lamang ang nag-
pabilin.

Ug nahinabo sa diha nga si
Coriantumr naayo sa iyang
mga samad, siya misugod sa
paghinumdom sa mga apulong
nga gipamulong ni Ether ngad-
to kaniya.

2 Siya nakakita nga dihay gipa-
matay pinaagi sa espada nga ha-
pit moabut og duha ka milyon
sa iyang mga katawhan, ug siya
misugod sa pagkasubo diha sa
iyang kasingkasing; oo, dihay
gipamatay nga duha ka milyon
sa mga gamhanan nga mga ta-
wo, ug usab ang ilang mga asa-
wa ug ang ilang mga anak.

3 Siya misugod sa paghinul-
sol sa dautan diin siya nakabu-
hat; siya misugod sa paghi-
numdom sa mga pulong nga
gipamulong pinaagi sa ba-ba
sa tanan nga mga propeta, ug
siya nakakita kanila nga sila
natuman hangtud dinhi, matag
tipik; ug ang iyang kalag nag-
bangutan ug nagdumili nga
mahupay.

4 Ug nahinabo nga siya misulat
og usa ka epistola ngadto kang
Shiz, nagtinguha kaniya nga si-
ya moluwas sa mga katawhan,
ug siya motugyan sa ginghari-
an alang sa kaayohan sa mga
kinabuhi sa mga katawhan.

5 Ug nahinabo nga sa pagka-

15 1a Ether 13:20–21.



779 Ether 15:6–15

dawat ni Shiz sa iyang epistola
siya misulat og epistola ngadto
kang Coriantumr, nga kon siya
motugyan sa iyang kaugali-
ngon, nga siya mopatay kaniya
uban sa iyang kaugalingon nga
espada, niana siya moluwas sa
mga kinabuhi sa iyang mga ka-
tawhan.
6 Ug nahinabo nga ang mga

katawhan wala maghinulsol sa
ilang kadautan; ug ang mga ka-
tawhan ni Coriantumr gikutaw
sa kasuko batok sa mga kataw-
han ni Shiz; ug ang mga kataw-
han ni Shiz gikutaw sa kasuko
batok sa mga katawhan ni Cor-
iantumr; busa, ang mga kataw-
han ni Shiz nakig-away ngadto
sa mga katawhan ni Coriantumr.
7 Ug sa diha nga si Corian-

tumr nakakita nga siya hapit
na mapukan siya milayas pag-
usab sa atubangan sa mga ka-
tawhan ni Shiz.
8 Ug nahinabo nga siya mia-

but sa mga tubig sa Riplian-
cum, nga, kon hubaron, dako, o
nga molabaw sa tanan; busa, sa
ilang pag-abut niini nga mga
tubig sila mitukod sa ilang mga
tolda; ug si Shiz mitukod sa
iyang mga tolda duol ngadto
kanila; ug busa sa pagkaugma
sila nag-away.
9 Ug nahinabo nga sila nag-

away sa hilabihan ka pait nga
pakig-away, diin si Coriantumr
nasamdan na usab ug siya gi-
kuyapan tungod sa pag-agas sa
daghan nga dugo.
10 Ug nahinabo nga ang mga

kasundalohan ni Coriantumr

midasdas nganha sa mga kasun-
dalohan ni Shiz nga sila naka-
buntog kanila, nga sila nakapa-
himo kanila sa paglayas gikan
sa ilang atubangan; ug sila mi-
layas sa habagatan nga bahin,
ug mitukod sa ilang mga tolda
diha sa usa ka dapit nga gita-
wag og Ogath.

11 Ug nahinabo nga ang mga
kasundalohan ni Coriantumr
mitukod sa ilang mga tolda da-
pit sa bungtod sa Ramah; ug
mao kini gihapon nga bungtod
diin ang akong amahan nga si
Mormon amitago sa mga talaan
ngadto sa Ginoo, nga mga sa-
grado.

12 Ug nahinabo nga sila mi-
pundok sa tanan nga mga ka-
tawhan uban diha sa ibabaw sa
tibuok yuta, kinsa wala mama-
tay, gawas kang Ether.

13 Ug nahinabo nga si Ether
nakakita sa tanan nga mga bi-
nuhatan sa tanan nga mga ka-
tawhan; ug siya nakakita nga
ang mga katawhan kinsa alang
kang Coriantumr gipundok
ngadto sa mga kasundalohan
ni Coriantumr; ug ang mga ka-
tawhan kinsa alang kang Shiz
gipundok ngadto sa mga ka-
sundalohan ni Shiz.

14 Busa, sila sulod sa upat ka
mga tuig mipundok sa mga ka-
tawhan, nga sila unta makakuha
sa tanan kinsa anaa sa ibabaw
sa yuta, ug nga sila unta maka-
dawat sa tanan nga kusog nga
mahimo nga sila makadawat.

15 Ug nahinabo nga sa diha
nga silang tanan nagkapundok

11a Morm. 6:6.
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na, matag usa ngadto sa kasun-
dalohan diin siya mipili, uban
sa ilang mga asawa ug sa ilang
mga anak — sa mga lalaki, sa
mga babaye ug sa mga bata nga
gisangkapan sa mga hinagiban
sa gubat, adunay mga panagang
ug mga apanagang sa dughan,
ug mga panagang sa ulo, ug gi-
sul-uban subay sa matang sa
gubat — sila mimartsa ngadto
usa batok sa usa sa pakig-
away; ug sila nag-away sa tibu-
ok niana nga adlaw, ug wala
makabuntog.
16 Ug nahinabo nga sa pag-

abut sa kagabhion sila naluya,
ug namahulay ngadto sa ilang
mga kampo; ug human sila ma-
kapahulay ngadto sa ilang mga
kampo sila nagminatay ug nag-
dangoyngoy tungod sa pagka-
matay sa ilang mga katawhan;
ug hilabihan ang ilang paghi-
lak, ang ilang mga pagminatay
ug pagdangoyngoy, nga sila
milagbas sa kahanginan sa hi-
labihan.
17 Ug nahinabo nga sa pagka-

ugma sila miadto pag-usab
aron sa pagpakig-away, ug ma-
hinungdanon ug makalilisang
kana nga adlaw; bisan pa nia-
na, sila wala makabuntog, ug
sa pag-abut usab sa kagabhion
sila milagbas sa kahanginan
uban sa ilang mga paghilak, ug
sa ilang mga pagminatay, ug sa
ilang mga pagbakho, tungod sa
pagkamatay sa ilang mga ka-
tawhan.
18 Ug nahinabo nga si Corian-

tumr misulat pag-usab og usa

ka epistola ngadto kang Shiz,
nagtinguha nga siya unta dili
na makig-away pag-usab, apan
nga siya moangkon sa gingha-
rian ug luwason ang mga kina-
buhi sa mga katawhan.

19 Apan tan-awa, ang Espiritu
sa Ginoo mihunong sa pagdasig
kanila, ug si aSatanas adunay
hingpit nga gahum ibabaw sa
mga kasingkasing sa mga ka-
tawhan, kay sila gibiyaan ngad-
to sa pagkatig-a sa ilang mga
kasingkasing, ug sa pagkaku-
lang sa panabut nga sila unta
malaglag; busa sila mibalik pag-
usab aron sa pakig-away.

20 Ug nahinabo nga sila na-
kig-away sa tibuok adlaw, ug
sa pag-abut sa kagabhion, sila
natulog tupad sa ilang mga
espada.

21 Ug sa pagkaugma sila nag-
away hangtud miabut ang ka-
gabhion.

22 Ug pag-abut sa kagabhion,
sila nahubog uban sa kasuko,
ingon sa usa ka tawo nga ana-
hubog sa bino; ug sila natulog
pag-usab tupad sa ilang mga
espada.

23 Ug sa pagkaugma sila nag-
away pag-usab; ug sa pag-abut
sa kagabhion tanan sila napu-
kan pinaagi sa espada gawas sa
kalim-an ug duha sa mga ka-
tawhan ni Coriantumr, ug kan-
uman ug siyam sa mga kataw-
han ni Shiz.

24 Ug nahinabo nga sila natu-
log tupad sa ilang mga espada
niana nga gabii, ug pagkaugma
sila nakig-away pag-usab, ug si-

15a Mosiah 8:7–10. 19a gk Yawa. 22a Moro. 9:23.
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la nakig-away diha sa ilang mga
kusog uban sa ilang mga espada
ug uban sa ilang mga panagang,
sa tibuok niana nga adlaw.
25 Ug sa diha nga ang kagab-

hion miabut dihay katloan ug
duha sa mga katawhan ni Shiz,
ug kawhaan ug pito sa mga ka-
tawhan ni Coriantumr.
26 Ug nahinabo nga sila na-

ngaon ug nangatulog ug na-
ngandam alang sa kamatayon
sa pagkaugma. Ug sila mga
dagko ug gamhanan nga mga
tawo ingon ngadto sa kusog sa
mga tawo.
27 Ug nahinabo nga sila nag-

away sulod sa tulo ka mga tak-
na, ug sila gikapoy tungod sa
pag-agas sa daghan nga dugo.
28 Ug nahinabo nga sa diha

nga ang mga tawo ni Corian-
tumr nakadawat og igo nga ku-
sog nga sila makalakaw, sila
hapit na molayas alang sa ilang
mga kinabuhi, apan tan-awa, si
Shiz mitindog, ug usab ang
iyang mga tawo, ug siya na-
numpa diha sa iyang kasuko
nga siya mopatay kang Corian-
tumr o siya mamatay pinaagi
sa espada.
29 Busa, siya migukod kaniya,

ug sa pagkaugma siya nakaa-
pas kanila; ug sila nag-away
pag-usab uban sa espada. Ug
nahinabo nga sa diha nga si-
lang atanan napatay pinaagi sa
espada, gawas ni Coriantumr
ug ni Shiz, tan-awa si Shiz na-

kuyapan tungod sa pag-agas sa
daghan nga dugo.

30 Ug nahinabo nga sa diha
nga si Coriantumr misandig
diha sa iyang espada, nga siya
mipahulay og kadiyut, ug siya
miputol sa ulo ni Shiz.

31 Ug nahinabo nga human si-
ya motigbas sa ulo ni Shiz, nga
si Shiz mipataas sa iyang mga
kamot ug natumba; ug sa pag-
kahuman niana siya nanglim-
basug sa pagginhawa, ug siya
namatay.

32 Ug nahinabo nga si aCori-
antumr natumba sa yuta, ug
nahimo og ingon nga siya wala
nay kinabuhi.

33 Ug ang Ginoo namulong
ngadto kang Ether, ug miingon
ngadto kaniya: Lakaw ngadto.
Ug siya milakaw ngadto, ug
nakakita nga ang mga pulong
sa Ginoo natuman; ug siya mi-
tapos sa iyang atalaan; (ug ang
ikagatusan nga bahin wala ko
ikasulat) ug siya mitago kanila
sa usa ka paagi nga ang mga
katawhan ni Limhi nakakita
kanila.

34 Karon ang katapusan nga
mga pulong nga gisulat pinaa-
gi ni aEther mao kini: Bisan ka-
bubut-on sa Ginoo nga ako ma-
himaya sa panagway o nga ako
mag-antus sa kabubut-on sa
Ginoo diha sa unod, kini dili
igsapayan, ug kon kini maka-
himo nga ako maluwas diha sa
gingharian sa Dios. Amen.

29a Ether 13:20–21.
32a Omni 1:20–22.

33a Mosiah 8:9;
Alma 37:21–31;

Ether 1:1–5.
34a Ether 12:2.



Ang Basahon ni Moroni

KAPITULO 1

Si Moroni misulat alang sa kaayo-
han sa mga Lamanite—Ang mga
Nephite kinsa dili molimud kang
Kristo gipahamtangan og kamata-
yon. Mga a.d. 401–421.

KARON ako, si aMoroni, hu-
man makatapos sa pagmu-

bo sa asoy sa mga katawhan ni
Jared, ako nagtuo nga dili na
mosulat og dugang pa, apan
ako karon wala pa mamatay; ug
ako wala magpakita sa akong
kaugalingon ngadto sa mga La-
manite basin pa og sila mopa-
tay kanako.
2 Kay tan-awa, ang ilang mga

agubat hilabihan ka mapintas
taliwala sa ilang mga kaugali-
ngon; ug tungod sa ilang pag-
dumot sila bmipahamtang og
kamatayon sa matag Nephite
nga dili molimud kang Kristo.
3 Ug ako, si Moroni dili ama-

kalimud kang Kristo; busa, ako
naglatagaw bisan diin alang sa
kaluwasan sa akong kaugali-
ngon nga kinabuhi.
4 Busa, ako mosulat og dugang

pa nga mga butang, supak niana
diin ako nagtuo; kay ako nagtuo
nga dili na makasulat og du-
gang pa; apan ako mosulat og
dugang nga pipila ka mga bu-
tang, nga tingali sila mahimo
nga bililhon ngadto sa akong
mga kaigsoonan, ang mga La-

manite, sa uban nga umaabut
nga adlaw, sumala sa kabubut-
on sa Ginoo.

KAPITULO 2

Si Jesus mihatag napulog duha sa
mga Nephite nga tinun-an sa ga-
hum sa pagtugyan sa gasa sa Espi-
ritu Santo. Mga a.d. 401–421.

Ang mga pulong ni Kristo, diin
siya namulong ngadto sa iyang
mga atinun-an, ang napulog
duha kinsa iyang gipili, sam-
tang siya mipandong sa iyang
mga kamot diha kanila—

2 Ug siya mitawag kanila su-
mala sa ilang ngalan, nag-
i n g o n : K a m o m o t a w a g s a
Amahan diha sa akong ngalan,
diha sa hugot nga pag-ampo;
ug human kamo makahimo nii-
ni kamo makabaton og agahum
nga ngadto kaniya diin kamo
mopandong ngadto sa inyong
mga bkamot, ckamo mohatag sa
Espiritu Santo; ug pinaagi sa
akong ngalan kamo mohatag
niini, kay ingon niini ang gihi-
mo sa akong mga apostoles.

3 Karon si Kristo namulong
niini nga mga pulong ngadto
kanila sa panahon sa iyang
unang pagpakita; ug ang pun-
dok sa mga katawhan wala ma-
kadungog niini, apan ang mga
tinun-an nakadungog niini; ug

[moroni]
1 1a gk Moroni, Anak

nga lalaki ni
Mormon.

2a 1 Ne. 12:20–23.

b Alma 45:14.
3a Mat. 10:32–33;

3 Ne. 29:5.
2 1a 3 Ne. 13:25.

2a gk Gahum.

b gk Kamot,
Pagpandong sa mga.

c 3 Ne. 18:37.
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kutob sa ilang agipandongan sa
ilang mga kamot, mikunsad
ang Espiritu Santo.

KAPITULO 3

Ang mga anciano mi-orden og
mga pari ug mga magtutudlo pi-
naagi sa pagpandong sa mga ka-
mot. Mga a.d. 401–421.

Ang paagi diin ang mga tinun-
an, kinsa gitawag og mga aancia-
no sa simbahan, bnag-orden og
mga pari ug mga magtutudlo—
2 H u m a n s i l a m a g-a m p o

ngadto sa Amahan pinaagi sa
ngalan ni Kristo, sila mipan-
dong sa ilang mga kamot diha
kanila, nag-ingon:
3 Pinaagi sa ngalan ni Jesu-

kristo ako mo-orden kanimo
nga mahimo nga usa ka pari,
(o, kon siya usa ka magtutudlo)
ako mag-orden kanimo nga
mahimo nga usa ka magtutud-
lo, sa pagsangyaw og paghi-
nulsol ug akapasayloan sa mga
sala pinaagi kang Jesukristo, sa
paglahutay pinaagi sa hugot
nga pagtuo sa iyang ngalan
ngadto sa katapusan. Amen.
4 Ug sunod niini nga paagi si-

la amo-orden sa mga pari ug
mga magtutudlo, sumala sa
mga bgasa ug mga pagtawag sa
Dios ngadto sa mga tawo; ug
sila mi-orden kanila pinaagi sa

cgahum sa Espiritu Santo, nga
anaa kanila.

KAPITULO 4

Unsaon sa mga anciano ug mga
pari pagpangalagad sa pan ug sa
sakramento gipasabut. Mga a.d.
401–421.

Ang apaagi sa ilang mga ban-
ciano ug mga pari sa pagpa-
ngalagad sa lawas ug dugo ni
Kristo ngadto sa simbahan; ug
sila cnangalagad niini sumala
sa mga sugo ni Kristo; tungod
niini kita nasayud nga ang paa-
gi tinuod; ug ang anciano o pa-
ri nangalagad niini—

2 Ug sila miluhod uban sa
simbahan, ug nag-ampo ngad-
to sa Amahan pinaagi sa nga-
lan ni Kristo, nag-ingon:

3 O Dios, ang Amahan sa Ka-
hangturan, kami mangayo ka-
nimo pinaagi sa ngalan sa
imong Anak, si Jesukristo, sa
pagpanalangin ug pagbalaan
niining apan ngadto sa mga ka-
lag sa tanan niadto kinsa mo-
ambit niini; nga sila unta mo-
kaon agi og bhandumanan sa
lawas sa imong Anak, ug mo-
saksi nganha kanimo, O Dios,
ang Amahan sa Kahangturan,
nga sila andam sa pagdala
nganha kanila sa cngalan sa
imong Anak, ug sa kanunay

3a Buh. 19:6.
3 1a Alma 6:1.

gk Anciano.
b gk Orden, Pag-orden.

3a gk Kapasayloan sa
mga Sala.

4a D&P 18:32; 20:60.

b gk Gasa.
c 1 Ne. 13:37;

Moro. 6:9.
4 1a 3 Ne. 18:1–7.

b gk Anciano.
c D&P 20:76–77.

3a gk Sakramento.

b Luc. 22:19;
1 Cor. 11:23–24;
3 Ne. 18:7.

c gk Jesukristo—
Pagdala sa ngalan ni
Jesukristo diha
kanato.
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mahinumdom kaniya, ug mag-
hupot sa iyang mga sugo diin
siya mihatag kanila, nga sila
unta sa kanunay makabaton sa
iyang dEspiritu uban kanila.
Amen.

KAPITULO 5

Ang paagi sa pagpangalagad sa
bino sa sakramento gipakita. Mga
a.d. 401–421.

Ang apaagi sa pagpangalagad
sa bino—Tan-awa, sila mikuha
sa kopa, ug miingon:

2 O Dios, ang Amahan sa Ka-
hangturan, kami mangayo ka-
nimo, pinaagi sa ngalan sa
imong Anak, si Jesukristo, sa
pagpanalangin ug pagbalaan
niining abino ngadto sa mga
kalag sa tanan niadto kinsa
moinom niini, nga sila unta
mohimo niini agi og bhandu-
manan sa dugo sa imong Anak,
nga gipaagas alang kanila;
nga sila unta mosaksi nganha
kanimo, O Dios, ang Amahan
sa Kahangturan, nga sila sa ka-
nunay mahinumdom kaniya,
nga sila unta makabaton sa
iyang Espiritu uban kanila.
Amen.

KAPITULO 6

Mahinulsulon nga mga tawo pa-
gabunyagan ug pakigdaitan—Mga

sakop sa simbahan kinsa maghinul-
sol pasayloon—Mga tigum gidu-
mala pinaagi sa gahum sa Espiritu
Santo. Mga a.d. 401–421.

Ug karon ako mamulong mahi-
tungod sa abunyag. Tan-awa,
mga anciano, mga pari, ug mga
magtutudlo gibunyagan; ug
sila wala bunyagi gawas kon
sila makapakita og buhat nga
angay nga sila mahimo nga bta-
kus niini.

2 Ni sila modawat ni bisan
kinsa ngadto sa bunyag gawas
kon sila moduol uban ang usa
ka amasulub-on nga kasingka-
sing ug usa ka mahinulsulon
nga espiritu, ug mosaksi ngadto
sa simbahan nga sila tinuod
nga naghinulsol sa tanan nila
nga mga sala.

3 Ug walay bisan usa nga gi-
dawat ngadto sa bunyag gawas
nga sila amodala diha kanila sa
ngalan ni Kristo, adunay usa
ka tinguha sa pag-alagad kani-
ya hangtud sa katapusan.

4 Ug human sila madawat
ngadto sa bunyag, ug nabag-o
ug anahugasan pinaagi sa ga-
hum sa Espiritu Santo, sila gii-
hap uban sa mga katawhan sa
simbahan ni Kristo; ug ang
ilang mga bngalan gikuha, nga
sila mahinumduman ug maa-
mumahan pinaagi sa maayo nga
pulong sa Dios, aron pag-agak
kanila sa matarung nga agianan,
pag-agak kanila sa kanunay nga

3d gk Espiritu Santo.
5 1a 3 Ne. 18:8–11;

D&P 20:78–79.
2a D&P 27:2–4.

gk Sakramento.
b Luc. 22:19–20;

1 Cor. 11:25.
6 1a gk Bunyag,

Gibunyagan.
b gk Katakus, Takus.

2a gk Masulub-on nga
Kasingkasing.

3a gk Jesukristo—
Pagdala sa ngalan
ni Jesukristo diha
kanato.

4a gk Kaputli, Putli.
b D&P 20:82.
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cmabinantayon ngadto sa pag-
ampo, dmosalig lamang diha sa
mga maayo nga buhat ni Kristo,
kinsa mao ang etigpasiugda ug
ang tighingpit sa ilang hugot
nga pagtuo.
5 Ug ang asimbahan nagtigum

bkanunay, sa cpagpuasa ug sa
pag-ampo, ug sa pagpakigsulti
sa usag usa mahitungod sa ka-
ayohan sa ilang mga kalag.
6 Ug sila nagkatigum kanu-

nay sa pag-ambit sa pan ug bino,
sa paghinumdom sa Ginoong
Jesus.
7 Ug sila higpit nga nagbantay

nga awalay kadautan diha kani-
la; ug bisan kinsa nga makit-an
nga naghimo og kadautan, ug
btulo ka mga saksi sa simbahan
manghimaraut kanila sa atuba-
ngan sa mga canciano, ug kon
sila dili maghinulsol, ug dili
dmokumpisal, ang ilang mga
ngalan epagapapason, ug sila
dili iphon taliwala sa mga ka-
tawhan ni Kristo.
8 Apan aingon sa kanunay nga

sila maghinulsol ug mangayo og
kapasayloan, uban sa tinuod
nga katuyoan, sila bpasayloon.

9 Ug ang ilang mga tigum
agidumala sa simbahan subay
sa paagi sa mga kalihokan sa
Espiritu, ug pinaagi sa gahum
sa bEspiritu Santo; kay samtang
ang gahum sa Espiritu Santo

moagak kanila aron sa pagsang-
yaw, o sa pag-awhag, o sa pag-
ampo, o sa pagpangamuyo, o sa
pag-awit, sa ingon kini gihimo.

KAPITULO 7

Usa ka pagdapit gihatag sa pagsu-
lod ngadto sa kapahulayan sa Gi-
noo — Pag-ampo uban sa tinuod
nga katuyoan—Ang Espiritu ni
Kristo makapahimo sa mga tawo
nga masayud sa maayo gikan sa
dautan—Si Satanas midani sa mga
tawo sa paglimud kang Kristo ug
pagbuhat sa dautan — Ang mga
propeta nagpadayag sa pag-anhi
ni Kristo—Pinaagi sa hugot nga
pagtuo, ang mga milagro mahimo
ug ang mga anghel mangalagad—
Ang mga tawo kinahanglan mola-
um alang sa kinabuhi nga dayon
ug mounong ngadto sa gugma nga
putli. Mga a.d. 401–421.

Ug karon ako, si Moroni, mosu-
lat og pipila sa mga pulong sa
akong amahan nga si Mormon,
diin siya namulong mahitungod
sa ahugot nga pagtuo, paglaum,
ug gugma nga putli; kay sa
ingon niini nga paagi siya na-
mulong ngadto sa mga kataw-
han, samtang siya nagtudlo ka-
nila diha sa tigumanan diin sila
mitukod alang sa dapit nga
ampoanan.

4c Alma 34:39;
3 Ne. 18:15–18.

d 2 Ne. 31:19;
D&P 3:20.

e Heb. 12:2.
5a gk Simbahan ni

Jesukristo.
b 3 Ne. 18:22;

4 Ne. 1:12;

D&P 88:76.
c gk Pagpuasa, Puasa.

7a D&P 20:54.
b D&P 42:80–81.

gk Saksi.
c Alma 6:1.

gk Anciano.
d gk Kumpisal,

Pagkumpisal.

e Ex. 32:33; D&P 20:83.
gk Pahimulag.

8a Mosiah 26:30–31.
b gk Pasaylo.

9a D&P 20:45; 46:2.
b gk Espiritu Santo.

7 1a 1 Cor. 13:1–13;
Ether 12:3–22, 27–37;
Moro. 8:14; 10:20–23.
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2 Ug karon ako, si Mormon,
mamulong nganha kaninyo,
akong hinigugma nga mga kaig-
soonan; ug kini pinaagi sa gras-
ya sa Dios nga Amahan, ug sa
atong Ginoong Jesukristo, ug sa
iyang balaan nga kabubut-on,
tungod sa gasa sa iyang apagta-
wag ngari kanako, nga ako gi-
tugutan pagpamulong nganha
kaninyo niini nga higayon.
3 Busa, ako mamulong ngan-

ha kaninyo nga anaa sa simba-
han, nga malinawon nga mga
sakop ni Kristo, ug nga naka-
baton sa igo nga paglaum diin
kamo makasulod ngadto sa
akapahulayan sa Ginoo, gikan
karon hangtud nga kamo mo-
pahulay uban kaniya didto sa
langit.
4 Ug karon akong mga kaigso-

onan, ako mohukom niini nga
mga butang diha kaninyo tu-
ngod sa inyong malinawon
nga apaglakaw uban sa mga
katawhan.

5 Kay ako nahinumdom sa
pulong sa Dios nga nag-ingon
nga pinaagi sa ilang mga buhat
kamo amasayud kanila; kay kon
ang ilang mga buhat maayo, sila
maayo usab.
6 Kay tan-awa, ang Dios mii-

ngon nga ang usa ka tawo nga
adautan dili makahimo niana
nga matarung; kay kon siya
mohalad og usa ka gasa, o

bmag-ampo ngadto sa Dios, ga-
was nga siya mohimo niini
uban ang tinuod nga katuyoan
kini dili makahatag kaniya og
kaayohan.

7 Kay tan-awa, kini dili iphon
ngadto kaniya alang sa pagka-
matarung.

8 Kay tan-awa, kon ang usa ka
tawo nga adautan mohatag og
usa ka gasa, siya mihimo niini
uban sa bdautan nga buot; busa
kini pagaiphon ngadto kaniya
sama nga siya mipabilin sa ga-
sa; busa siya pagaisipon nga
dautan sa atubangan sa Dios.

9 Ug sa ingon niana usab kini
pagaiphon nga dautan ngadto
sa usa ka tawo, kon siya moam-
po ug dili uban sa atinuod nga
katuyoan sa kasingkasing; oo,
ug kini dili makahatag kaniya
og kaayohan, kay ang Dios dili
modawat sa ingon niini.

10 Busa, ang usa ka tawo nga
dautan dili makahimo og ma-
tarung; ni siya makahatag og
usa ka maayo nga gasa.

11 Kay tan-awa, usa ka pait
nga atubod dili makahatag sa
maayo nga tubig; ni ang usa ka
maayo nga tubod makahatag
og pait nga tubig; busa, usa ka
tawo nga sulugoon sa yawa dili
bmakasunod ni Kristo; ug kon
siya mosunod ni Kristo siya dili
mahimo nga sulugoon sa yawa.

12 Busa, ang tanan nga mga

2a gk Balaan nga
Tawag, Tawag,
Tinawag sa Dios.

3a gk Kapahulayan.
4a 1 Juan 2:6;

D&P 19:23.

5a 3 Ne. 14:15–20.
6a Mat. 7:15–18.

b Alma 34:28.
gk Pag-ampo.

8a Prov. 15:8.
b D&P 64:34.

9a San. 1:6–7; 5:16;
Moro. 10:4.

11a San. 3:11–12.
b Mat. 6:24;

2 Ne. 31:10–13;
D&P 56:2.
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butang nga amaayo nagagikan sa
Dios; ug kana nga mga bdautan
nagagikan sa yawa; kay ang ya-
wa kaaway ngadto sa Dios, ug
nakig-away batok kaniya sa ka-
nunay, ug nagdapit ug nagdani
sa cpagpakasala, ug sa pagbuhat
niana nga dautan sa kanunay.

13 Apan tan-awa, kana nga
iya sa Dios nagdapit ug nagda-
ni sa paghimo sa maayo sa ka-
nunay; busa, matag butang nga
magdapit ug amagdani sa pag-
buhat sa maayo, ug sa paghigug-
ma sa Dios, ug sa pag-alagad
kaniya, bdinasig sa Dios.
14 Busa, pagbantay, akong hi-

nigugma nga mga kaigsoonan,
nga kamo dili mohukom niana
nga adautan nga nagagikan sa
Dios, o nga niana diin matarung
ug nga gikan sa Dios nga naga-
gikan sa yawa.
15 Kay tan-awa, akong mga

kaigsoonan, kini gihatag ngan-
ha kaninyo ang apaghukom, nga
kamo unta masayud sa maayo
gikan sa dautan; ug ang paagi
sa paghukom ingon ka yano,
nga kamo mahimo nga masa-
yud uban sa usa ka hingpit nga
kasayuran, ingon nga ang ka-
hayag sa adlaw gikan sa ka-
ngitngit sa kagabhion.
16 Kay tan-awa, ang aEspiritu

ni Kristo gihatag ngadto sa ma-
tag tawo, siya bmasayud sa ma-

ayo gikan sa dautan; busa, ako
mopakita nganha kaninyo sa
paagi sa paghukom; kay ang
matag butang nga modapit sa
paghimo sa maayo, ug sa pag-
dani sa pagtuo diha kang Kristo,
gipadala pinaagi sa gahum ug
gasa ni Kristo; busa kamo ma-
himo nga masayud uban sa usa
ka hingpit nga kasayuran nga
kini gikan sa Dios.

17 Apan bisan unsa nga bu-
tang nga modani sa mga tawo
sa pagbuhat sa adautan, ug sa
dili pagtuo kang Kristo, ug sa
paglimud kaniya, ug sa dili
pag-alagad sa Dios, niana ka-
mo masayud uban sa usa ka
hingpit nga kasayuran nga kini
gikan sa yawa; kay sa ingon ni-
ini nga paagi ang yawa mobu-
hat, kay siya dili modani sa ta-
wo sa pagbuhat og matarung,
dili, bisan og usa, ni ang iyang
mga anghel; ni sila kinsa nag-
paulipon sa ilang mga kaugali-
ngon ngadto kaniya.

18 Ug karon, akong mga kaig-
soonan, tungod sa kamatuoran
nga kamo nasayud sa kahayag
diin kamo mahimo nga mohu-
kom, kansang kahayag mao ang
akahayag ni Kristo, tan-awa nga
kamo dili mohukom sa sayop
nga paagi; kay uban nianang
sama nga bpaghukom kamo ma-
himo usab nga pagahukman.

12a San. 1:17; 1
Juan 4:1–2;
Ether 4:12.

b Alma 5:39–42.
c Hel. 6:30.

gk Sala.
13a 2 Ne. 33:4;

Ether 8:26.
b gk Dasig, Pagdasig.

14a Isa. 5:20;
2 Ne. 15:20.

15a gk Pag-ila, Gasa sa.
16a gk Kahayag,

Kahayag ni Kristo;
Tanlag.

b Gen. 3:5;
2 Ne. 2:5, 18, 26;
Mosiah 16:3;

Alma 29:5;
Hel. 14:31.

17a gk Sala.
18a Mosiah 16:9;

D&P 50:24; 88:7–13.
gk Kahayag,
Kahayag ni Kristo.

b hjs, Mat. 7:1–2;
Luc. 6:37; Juan 7:24.
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19 Busa, ako maghangyo ka-
ninyo, mga kaigsoonan, nga ka-
mo magmakugihon sa pagpa-
ngita diha sa akahayag ni Kristo
nga kamo masayud sa maayo
gikan sa dautan; ug kon kamo
maghupot sa matag maayo nga
butang, ug dili kini ipanghima-
raut, kamo mahimo sa pagkati-
nuod nga banak ni Kristo.

20 Ug karon, akong mga kaig-
soonan, unsaon nga mahimo
ang paghupot sa matag maayo
nga butang?
21 Ug karon ako miabut na ni-

ana nga hugot nga pagtuo, nga
diin ako miingon nga ako ma-
mulong; ug ako mosulti kanin-
yo sa paagi diin kamo mahimo
nga mohupot sa matag maayo
nga butang.
22 Kay tan-awa, ang Dios nga

anasayud sa tanan nga mga bu-
tang, ingon nga gikan sa walay
katapusan ngadto sa walay ka-
tapusan, tan-awa, siya nagpa-
dala og mga banghel aron pag-
pangalagad ngadto sa mga ka-
tawhan, aron ikapahibalo ang
mahitungod sa pag-anhi ni
Kristo; ug diha kang Kristo ki-
nahanglan magagikan ang ma-
tag maayo nga butang.
23 Ug ang Dios usab nagpaha-

yag ngadto sa mga propeta,
pinaagi sa iyang kaugalingon
nga ba-ba, nga si Kristo kina-
hanglan moabut.
24 Ug tan-awa, dihay nagkala-

in-lain nga mga paagi nga siya

nagpahayag sa mga butang
ngadto sa mga katawhan, nga
mga maayo; ug ang tanan nga
mga butang nga mga maayo
nagagikan kang Kristo; sa lain
nga bahin ang mga tawo ana-
pukan, ug walay maayo nga
mga butang nga modangat
ngadto kanila.

25 Busa, pinaagi sa pagpanga-
lagad sa mga aanghel, ug pina-
agi sa matag pulong nga mogu-
la gikan sa ba-ba sa Dios, ang
mga tawo misugod paghupot
sa hugot nga pagtuo diha kang
Kristo; ug sa ingon pinaagi sa
hugot nga pagtuo, sila maka-
hupot sa mga maayo nga bu-
tang; ug ingon kini hangtud sa
pag-anhi ni Kristo.

26 Ug human sa iyang pag-
anhi ang mga tawo usab malu-
was pinaagi sa hugot nga pag-
tuo diha sa iyang ngalan; ug pi-
naagi sa hugot nga pagtuo, sila
mahimo nga mga anak sa Dios.
Ug sa pagkatinuod ingon nga
si Kristo buhi, siya namulong
niini nga mga pulong ngadto
sa atong mga amahan, nag-
ingon: aBisan unsa nga butang
ang inyong pangayoon sa Ama-
han diha sa akong ngalan, nga
maayo, diha sa hugot nga pag-
tuo ug masaligon nga kamo
makadawat, tan-awa, kini iha-
tag nganha kaninyo.

27 Busa, akong hinigugma nga
mga kaigsoonan, nahunong ba
ang mga amilagro tungod sa

19a D&P 84:45–46.
b Mosiah 15:10–12;

27:25.
gk Anak nga mga
lalaki ug anak nga

mga babaye sa Dios.
22a gk Dios, Diosnong

Kapangulohan.
b Moises 5:58.

gk Anghel, Mga.

24a 2 Ne. 2:5.
25a Alma 12:28–30.
26a 3 Ne. 18:20.

gk Pag-ampo.
27a gk Milagro.
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pagkayab ni Kristo ngadto sa
langit, ug milingkod sa tuo nga
kamot sa Dios, aron sa bpagpa-
ngayo gikan sa Amahan sa
iyang mga kahigayunan sa ka-
looy nga anaa kaniya diha sa
mga katawhan?
28 Kay siya nakatuman sa tibu-

ok katuyoan sa balaod, ug siya
nag-angkon sa tanan niadto nga
adunay hugot nga pagtuo diha
kaniya; ug sila kinsa adunay
hugot nga pagtuo diha kaniya
amounong ngadto sa matag
maayo nga butang; busa siya
bnaglaban sa kaayohan sa mga
katawhan; ug siya nagpuyo sa
kahangturan diha sa mga langit.
29 Ug tungod kay siya nakahi-

mo niini, akong hinigugma nga
mga kaigsoonan, ang mga mi-
lagro nahunong ba? Tan-awa
ako moingon nganha kaninyo,
Wala; ni ang mga anghel mihu-
nong sa pagpangalagad ngad-
to sa mga katawhan.
30 Kay tan-awa, sila mga ala-

gad ngadto kaniya, nga ma-
ngalagad sumala sa pulong sa
iyang pagmando, nagpakita sa
ilang kaugalingon ngadto ka-
nila sa hugot nga pagtuo og usa
ka malig-on nga panghunahu-
na diha sa matag dagway sa
pagka-diosnon.
31 Ug ang katungdanan sa

ilang pagpangalagad mao ang
pagtawag sa mga tawo ngadto
sa paghinulsol, ug sa pagtuman
ug sa paghimo sa buhat sa mga

pakigsaad sa Amahan, nga iyang
gihimo ngadto sa mga kataw-
han, sa pag-andam sa agianan
diha sa mga katawhan, pinaagi
sa pagpadayag sa pulong ni
Kristo ngadto sa pinili nga mga
sulugoon sa Ginoo, nga sila
magpamatuod kaniya.

32 Ug sa ingon nga pagkahi-
mo, ang Ginoong Dios nag-
andam sa agianan nga ang na-
hibilin sa mga tawo makabaton
sa ahugot nga pagtuo diha kang
Kristo, nga ang Espiritu Santo
mahimo nga adunay dapit sa
ilang mga kasingkasing, suma-
la sa gahum niini; ug sunod
niini nga paagi gipahinabo sa
Amahan, ang iyang mga pakig-
saad nga iyang gihimo ngadto
sa mga katawhan.

33 Ug si Kristo miingon: aKon
kamo adunay hugot nga pagtuo
kanako kamo makabaton sa ga-
hum sa pagbuhat sa bisan unsa
nga butang nga bmaayo ngari
kanako.

34 Ug siya miingon: aPaghi-
nulsol kamong tanan nga mga
lumulupyo sa yuta, ug duol
ngari kanako, ug pagpabunyag
diha sa akong ngalan, ug pag-
baton sa hugot nga pagtuo ka-
nako, nga kamo maluwas.

35 Ug karon, akong hinigug-
ma nga mga kaigsoonan, kon
mao kini ang mahitabo nga ki-
ni nga mga butang mga tinuod
diin ako namulong nganha ka-
ninyo, ug ang Dios mopakita

27b Isa. 53:12;
Mosiah 14:12.

28a Roma 12:9;
D&P 98:11.

b 1 Juan 2:1;

2 Ne. 2:9.
gk Manlalaban.

32a gk Hugot nga
Pagtuo.

33a Mat. 17:20.

b D&P 88:64–65.
34a 3 Ne. 27:20;

Ether 4:18.
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nganha kaninyo, uban sa aga-
hum ug dako nga himaya diha
sa katapusan nga badlaw, nga si-
la mga tinuod, ug kon sila mga
tinuod nahunong ba ang adlaw
sa mga milagro?
36 O mihunong na ba ang mga

anghel sa pagpakita ngadto sa
mga katawhan? O siya amipu-
gong ba sa gahum sa Espiritu
Santo gikan kanila? O motugot
ba siya, samtang ang panahon
mohangtud,o ang yuta mobarug,
o adunay usa ka tawo diha sa
nawong niini nga pagaluwason?
37 Tan-awa ako moingon

nganha kaninyo, Dili; kay pi-
naagi sa hugot nga pagtuo ang
mga amilagro mahimo; ug pi-
naagi sa hugot nga pagtuo ang
mga anghel mopakita ug ma-
ngalagad sa mga tawo; busa,
kon kini nga mga butang mo-
hunong alaot ngadto sa mga
katawhan, kay kini tungod sa
bpagkawalay pagtuo, ug ang
tanan kawang.
38 Kay walay tawo nga malu-

was, sumala sa mga pulong ni
Kristo, gawas nga sila magba-
ton og hugot nga pagtuo diha
sa iyang ngalan; busa, kon kini
nga mga butang mihunong, ni-
ana ang hugot nga pagtuo mi-
hunong usab; ug makalolooy
ang kahimtang sa tawo, kay si-
la sama nga walay katubsanan
nga gihimo.

39 Apan tan-awa, akong hini-
gugma nga mga kaigsoonan,
ako maghukom sa mga maayo
nga butang diha kaninyo, kay
ako maghukom nga kamo adu-
nay hugot nga pagtuo kang
Kristo tungod sa inyong kaag-
hup; kay kon kamo walay hu-
got nga pagtuo kaniya busa ka-
mo dili aangay nga pagaiphon
taliwala sa mga katawhan sa
iyang simbahan.

40 Ug usab, akong hinigugma
nga mga kaigsoonan, ako ma-
mulong nganha kaninyo mahi-
tungod sa apaglaum. Unsaon
nga kamo makakab-ut ngadto
sa hugot nga pagtuo, gawas nga
kamo magbaton og paglaum?

41 Ug unsa kana nga kamo
amolaum? Tan-awa ako moi-
ngon nganha kaninyo nga kamo
magbaton og bpaglaum pinaagi
sa pag-ula ni Kristo ug sa ga-
hum sa iyang pagkabanhaw,
aron mabanhaw ngadto sa cki-
nabuhi nga dayon, ug kini tu-
ngod sa inyong hugot nga pag-
tuo diha kaniya sumala sa saad.

42 Busa, kon ang usa ka tawo
adunay ahugot nga pagtuo siya
bkinahanglan nga magbaton og
paglaum; kay kon wala ang hu-
got nga pagtuo wala usab ang
paglaum.

43 Ug usab, ako mosulti ngan-
ha kaninyo nga siya dili maka-
baton sa hugot nga pagtuo ug

35a 2 Ne. 33:11.
b D&P 35:8.

36a Moro. 10:4–5, 7, 19.
37a Mat. 13:58;

Morm. 9:20;
Ether 12:12–18.

b Moro. 10:19–24.

39a gk Katakus, Takus.
40a Ether 12:4.

gk Paglaum.
41a D&P 138:14.

b Tit. 1:2;
Jacob 4:4;
Alma 25:16;

Moro. 9:25.
c gk Kinabuhi nga

Dayon.
42a gk Hugot nga

Pagtuo.
b Moro. 10:20.
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paglaum, gawas nga siya amag-
maaghup, ug magmapainubsa-
non sa kasingkasing.
44 Kon mao, ang iyang ahugot

nga pagtuo ug paglaum ka-
wang, kay walay madawat sa
atubangan sa Dios, gawas sa
maaghup ug mapainubsanon
nga kasingkasing; ug kon ang
tawo magmaaghup ug magma-
painubsanon sa kasingkasing,
ug bmokumpisal pinaagi sa ga-
hum sa Espiritu Santo nga si
Jesus mao ang Kristo, siya kina-
hanglan gayud adunay gugma
nga putli; kay kon siya walay
gugma nga putli, siya walay
kapuslanan; busa siya kina-
hanglan gayud nga makabaton
og gugma nga putli.

45 Ug ang agugma nga putli
mainantuson, ug mabination,
ug dili bmasinahon, dili mang-
hambog, dili mangita alang sa
iyang kaugalingon, dili dali nga
masuko, dili maghunahuna sa
dautan, ug dili maglipay diha
sa pagkadautan apan maglipay
diha sa kamatuoran, mainan-
tuson sa tanan nga mga butang,
matuohon sa tanan nga mga
butang, molaum sa tanan nga
mga butang, ug molahutay sa
tanan nga mga butang.
46 Busa, akong hinigugma nga

mga kaigsoonan, kon kamo
walay gugma nga putli, kamo
walay kapuslanan, kay ang gug-

ma nga putli dili mopakyas.
Busa, unong ngadto sa gugma
nga putli, nga mao ang labing
mahinungdanon sa tanan, kay
ang tanan nga mga butang
gayud mapakyas—

47 Apan ang agugma nga putli
mao ang tiunay nga bgugma ni
Kristo, ug kini molahutay sa
kahangturan; ug bisan kinsa nga
makaplagan nga aduna niini sa
katapusan nga adlaw, kini ma-
kaayo uban kaniya.

48 Busa, akong hinigugma
nga mga kaigsoonan, apag-am-
po ngadto sa Amahan uban sa
tibuok kusog sa kasingkasing,
nga kamo unta mapuno niini
nga gugma, diin siya mitugyan
diha sa tanan kinsa tinuod
nga mga bsumusunod sa iyang
Anak, nga si Jesukristo; aron
mahimo kamo nga mga anak sa
Dios; nga kon siya moabut kita
cmahisama kaniya, kay kita ma-
kakita kaniya nga mao gihapon;
nga kita mahimo nga makaba-
ton niini nga paglaum; aron
mahimo kita nga dputli ingon
nga siya putli. Amen.

KAPITULO 8

Ang bunyag sa gagmay nga mga
bata usa ka salawayon nga buhat—
Ang gagmay nga mga bata mga
buhi diha kang Kristo tungod sa

43a gk Maaghup,
Pagkamaaghup.

44a Alma 7:24;
Ether 12:28–34.

b Luc. 12:8–9.
gk Kumpisal,
Pagkumpisal;
Pagpamatuod.

45a 1 Cor. 13:1–13.
b gk Kasina.

47a 2 Ne. 26:30.
gk Gugma nga putli.

b Jos. 22:5. gk Gugma.
48a gk Pag-ampo.

b gk Jesukristo—
Panig-ingnan ni

Jesukristo;
Masulundon,
Pagkamasulundon,
Sunod.

c 1 Juan 3:1–3;
3 Ne. 27:27.

d 3 Ne. 19:28–29.
gk Kaputli, Putli.
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Pag-ula—Hugot nga pagtuo, pag-
hinulsol, kaaghup ug mapainub-
sanon sa kasingkasing, pagdawat
sa Espiritu Santo, ug paglahutay
ngadto sa katapusan magtultol sa
kaluwasan. Mga a.d. 401–421.

Usa ka epistola sa akong aama-
han nga si Mormon, gisulat
ngari kanako, Moroni; ug kini
gisulat ngari kanako human sa
akong pagtawag ngadto sa pag-
pangalagad. Ug sa ingon niini
nga paagi siya misulat ngari
kanako, nag-ingon:
2 Akong hinigugma nga anak,

Moroni, ako naglipay sa hilabi-
han nga ang imong Ginoong
Jesukristo naghunahuna kani-
mo, ug nagtawag kanimo ngad-
to sa iyang pagpangalagad, ug
sa iyang balaan nga buhat.
3 Ako naghunahuna kanunay

kanimo sa akong mga pag-am-
po, makanunayon nga nag-am-
po ngadto sa Dios nga Amahan
sa ngalan sa iyang Balaan nga
Anak, si Jesus, nga siya, pinaa-
gi sa iyang walay kinutuban nga
akaayo ug bgrasya, nga mao ang
moamping kanimo pinaagi sa
paglahutay sa hugot nga pag-
tuo sa iyang ngalan ngadto sa
katapusan.
4 Ug karon, akong anak, ako

mamulong nganha kanimo ma-
hitungod sa butang nga naka-
paguol kanako sa hilabihan; kay
ako magul-anon nga adunay
mga apanaglalis nga mitungha
taliwala kaninyo.

5 Kay, kon ako nasayud sa ka-
matuoran, dihay mga panagla-
lis diha kaninyo mahitungod
sa bunyag sa inyong gagmay
nga mga bata.

6 Ug karon, akong anak, ako
nagtinguha nga ikaw kinahang-
lan maghago nga makugihon;
nga kining dako nga sayop ki-
nahanglan makuha gikan diha
kaninyo; tungod, alang niini nga
katuyoan ako misulat niini nga
epistola.

7 Kay diha-diha dayon human
ako makahibalo niini nga mga
butang gikan kanimo ako nag-
pakisusi sa Ginoo mahitungod
niini. Ug ang apulong sa Ginoo
midangat kanako pinaagi sa
gahum sa Espiritu Santo, nag-
ingon:

8 Paminaw sa mga pulong
ni Kristo, imong Manunubos,
imong Ginoo ug imong Dios.
Tan-awa, Ako mianhi sa kali-
butan dili sa pagtawag sa mga
matarung apan sa mga maka-
sasala ngadto sa paghinulsol;
ang ahimsog og lawas wala
magkinahanglan sa mananam-
bal, apan sila nga mga masaki-
ton; busa, ang bgagmay nga
mga bata cwalay sala, kay si-
la dili makahimo sa dpagpaka-
sala; busa ang tunglo ni eAdan
gikuha gikan kanila diha ka-
nako, nga kini walay gahum
ibabaw kanila; ug ang balaod
sa fpagtuli gihunong pinaagi
kanako.

9 Ug sa ingon niini nga paagi

8 1a P. ni M. 1:1.
3a Mosiah 4:11.

b gk Grasya.
4a 3 Ne. 11:22, 28; 18:34.
7a gk Pulong sa Dios.

8a Mar. 2:17.
b Mar. 10:13–16.
c Mosiah 3:16;

D&P 74:7.
d gk Sala.

e 2 Ne. 2:25–27.
gk Pagkapukan ni
Adan ug Eva.

f Gen. 17:10–11.
gk Pagtuli.
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gipatin-aw sa Espiritu Santo
ang pulong sa Dios ngari kana-
ko; busa akong hinigugma nga
anak, ako nasayud nga usa ka
maugdang nga pagbiay-biay sa
atubangan sa Dios, nga kamo
kinahanglan mobunyag sa gag-
may nga mga bata.
10 Tan-awa ako moingon

nganha kaninyo nga kini nga
butang mao ang imong itudlo—
ang paghinulsol ug ang bun-
yag alang niadto kinsa adunay
atulubagon ug makahimo sa
pagpakasala; oo, itudlo sa mga
ginikanan nga sila kinahanglan
maghinulsol ug magpabunyag,
ug magpaubos sa ilang mga ka-
ugalingon ingon sa ilang gag-
may nga mga bbata, ug silang
tanan maluwas uban sa ilang
gagmay nga mga bata.
11 Ug ang ilang gagmay nga

m g a a b a t a w a l a m a g k i n a -
hanglan sa paghinulsol, ni sa
bunyag. Tan-awa, ang bunyag
mao ang paghinulsol ngadto
sa katumanan sa mga sugo
ngadto sa bkapasayloan sa mga
sala.
12 Apan ang gagmay nga mga

abata buhi diha kang Kristo, bi-
san gikan sa katukuran sa kali-
butan; kon dili pa, ang Dios usa
ka may pinalabi nga Dios, ug
usab usa ka mabalhinon nga
Dios, ug usa ka may bpagta-
mud sa tawo; unsa ka daghan

sa gagmay nga mga bata ang
namatay nga walay bunyag!

13 Busa, kon ang gagmay
nga mga bata dili maluwas nga
walay bunyag, kini sila mahi-
adto sa walay katapusan nga
impyerno.

14 Tan-awa ako moingon
nganha kanimo, nga siya nga
nagdahum nga ang gagmay
nga mga bata nagkinahanglan
sa bunyag anaa sa apdo sa
kapaitan ug sa gapos sa kada-
utan; kay siya walay ahugot
nga pagtuo, paglaum, ni gug-
ma nga putli; busa, siya ipahi-
mulag samtang anaa sa mao
nga hunahuna, siya kinahang-
lan gayud manaog ngadto sa
impyerno.

15 Kay makalilisang nga pag-
kadautan ang magdahum nga
ang Dios moluwas sa usa ka
bata tungod sa bunyag, ug ang
lain mahanaw tungod kay siya
walay bunyag.

16 Alaot ngadto kanila nga
nagtuis sa mga paagi sa Ginoo
sunod niini nga paagi, kay sila
pagalaglagon gawas kon sila
maghinulsol. Tan-awa, ako na-
mulong nga maisugon, ingon
nga may apagtugot gikan sa
Dios; ug ako wala mahadlok
unsa ang mahimo sa tawo; kay
ang hingpit nga bgugma cmosa-
likway sa tanan nga kahadlok.

17 Ug ako napuno uban sa

10a gk May tulubagon,
Pagkamay-tulubagon,
Panubag.

b gk Bata, Mga Bata;
Mapainubsanon,
Pagkamapainubsanon.

11a gk Bunyag,
Gibunyagan—Mga

gikinahanglan alang
sa bunyag; Bata,
Mga Bata.

b gk Kapasayloan sa
mga Sala.

12a D&P 29:46–47; 93:38.
b Efe. 6:9;

2 Ne. 26:33;

D&P 38:16.
14a 1 Cor. 13:1–13;

Ether 12:6;
Moro. 7:25–28;
10:20–23.

16a gk Pagtugot.
b gk Gugma.
c 1 Juan 4:18.
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agugma nga putli, nga mao ang
walay katapusan nga gugma;
busa, ang tanan nga mga bata
managsama ngari kanako; bu-
sa, ako nahigugma sa gagmay
nga mga bbata uban sa usa ka
hingpit nga gugma; ug silang
tanan managsama ug tig-ambit
sa kaluwasan.
18 Kay ako nasayud nga ang

Dios dili usa ka may pinalabi
nga Dios, ni usa ka mabalhinon
nga binuhat; apan siya adili ma-
balhinon gikan sa tanan nga
kahangturan ngadto sa btanan
nga kahangturan.
19 Ang gagmay nga mga aba-

ta dili makahinulsol; busa, usa
ka makalilisang nga pagkada-
utan ang paglimud sa putli
nga mga kalooy sa Dios ngadto
kanila, kay silang tanan buhi
diha kaniya tungod sa iyang
bkalooy.

20 Ug siya nga nag-ingon nga
ang gagmay nga mga bata nag-
kinahanglan sa bunyag, nagli-
mud sa mga kalooy ni Kristo,
ug gipakabali wala ang iyang
apag-ula ug ang gahum sa iyang
katubsanan.
21 Alaot ngadto kanila, kay

sila anaa sa kakuyaw sa kama-
tayon, sa aimpyerno, ug sa bwa-
lay katapusan nga kasakit. Ako

namulong niini nga maisugon;
ang Dios nagmando kanako.
Paminaw ngadto kanila, ug pa-
mati, o sila mobarug batok ka-
nimo sa chukmanan ni Kristo.
22 Kay tan-awa ang tanan nga

gagmay nga mga bata abuhi di-
ha kang Kristo, ug usab silang
tanan nga walay bbalaod. Kay
ang gahum sa ckatubsanan mo-
dangat diha sa tanan kanila nga
walay balaod; busa, siya nga dili
mahukman, o siya nga dili ubos
sa pagsilot, dili makahinulsol;
ug ngadto kanila ang bunyag
walay kapuslanan—

23 Apan kini mao ang usa ka
pagbiay-biay sa atubangan sa
Dios, maglimud sa mga kalooy
ni Kristo, ug sa gahum sa iyang
Balaang Espiritu, ug mobutang
sa pagsalig diha sa apatay nga
mga buhat.

24 Tan-awa, akong anak, kini
nga butang dili unta mao; kay
ang apaghinulsol alang ngadto
kanila kinsa ubos sa paghukom
ug ubos sa tunglo sa usa ka gi-
supak nga balaod.

25 Ug ang unang mga bunga
sa apaghinulsol mao ang bbun-
yag; ug ang bunyag modangat
pinaagi sa hugot nga pagtuo
ngadto sa katumanan sa mga
sugo; ug ang katumanan sa mga

17a gk Gugma nga putli.
b Mosiah 3:16–19.

18a Alma 7:20;
Morm. 9:9.
gk Dios, Diosnong
Kapangulohan.

b Moro. 7:22.
19a Luc. 18:15–17.

b gk Kalooy,
Maloloy-on.

20a gk Pag-ula, Pag-ula

sa dugo; Laraw sa
Katubsanan.

21a gk Impyerno.
b Jacob 6:10;

Mosiah 28:3;
D&P 19:10–12.

c gk Jesukristo—
Maghuhukom.

22a gk Kaluwasan—Kalu-
wasan sa mga bata.

b Buh. 17:30;

D&P 76:71–72.
c gk Gitubos,

Katubsanan, Tubos.
23a D&P 22:2.
24a gk Hinulsol,

Paghinulsol.
25a gk Bunyag,

Gibunyagan—Mga
gikinahanglan alang
sa bunyag.

b Moises 6:58–60.
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sugo magdala sa ckapasayloan
sa mga sala;
26 Ug ang kapasayloan sa mga

sala magdala og akaaghup, ug
mapainubsanon nga kasingka-
sing; ug tungod sa kaaghup ug
mapainubsanon nga kasingka-
sing moabut ang pagduaw sa
bEspiritu Santo, diin nga cMag-
huhupay mopuno uban sa dpag-
laum ug hingpit nga egugma,
ug kini nga gugma molahutay
pinaagi sa fkakugi ngadto sa
gpag-ampo, hangtud ang kata-
pusan moabut, sa diha nga ang
tanan nga mga hsantos mopuyo
uban sa Dios.
27 Tan-awa, akong anak, ako

mosulat nganha kanimo pag-
usab kon ako dili makig-away
batok sa mga Lamanite. Tan-
awa, ang agarbo niini nga na-
sud; o ang mga katawhan sa
mga Nephi, nga nakapamatu-
od sa ilang kalaglagan gawas
kon sila maghinulsol.
28 Pag-ampo alang kanila,

akong anak, nga ang paghinul-
sol unta moabut kanila. Apan
tan-awa, ako nahadlok nga ti-
ngali unya ang Espiritu mohu-
nong sa apagdasig kanila; ug
niini nga dapit sa yuta sila usab
nagtinguha sa pagpukan sa ta-
nan nga gahum ug pagtugot
nga gikan sa Dios; ug sila bnag-
limud sa Espiritu Santo.
29 Ug human makasalikway

niining dako nga kasayuran,

akong anak, sila kinahanglan
mahanaw sa dili madugay,
ngadto sa katumanan sa mga
panagna nga gipamulong pi-
naagi sa mga propeta, ug ingon
man sa mga pulong sa atong
Manluluwas.

30 Maayo nga paglakaw,
akong anak, hangtud nga ako
mosulat nganha kanimo o hang-
tud nga makakita kanimo pag-
usab. Amen.

Ang ikaduha nga sulat ni Mor-
mon ngadto sa iyang anak, si
Moroni.

Naglangkob sa kapitulo 9.

KAPITULO 9

Ang mga Nephite ug ang mga La-
manite nahimo nga mga mahila-
yon ug naalaot—Sila mipaantus
ug mipatay sa usag usa kanila—Si
Mormon nag-ampo nga ang grasya
ug ang kamaayo anaa ni Moroni sa
kahangturan. Mga a.d. 401–421.

Akong hinigugma nga anak,
ako mosulat kanimo pag-usab
aron ikaw masayud nga ako bu-
hi pa; apan ako mosulat ingon
og makapasubo.

2 Kay tan-awa, ako adunay
mapintas nga away batok sa
mga Lamanite, diin kami wala
makadaug; ug si Archeantus
namatay pinaagi sa espada, ug

25c D&P 76:52.
gk Kapasayloan sa
mga Sala.

26a gk Maaghup,
Pagkamaaghup.

b gk Espiritu Santo.
c gk Maghuhupay.

d gk Paglaum.
e 1 Ped. 1:22;

1 Ne. 11:22–25.
f gk Kakugi.
g gk Pag-ampo.
h gk Santos.

27a D&P 38:39.

gk Garbo.
28a Morm. 5:16.

b Alma 39:6.
gk Sala nga Dili
Mapasaylo.
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usab si Luram ug Emron; oo,
ug kami nawad-an og hilabihan
ka daghan sa among pinili nga
mga tawo.
3 Ug karon tan-awa, akong

anak, ako nahadlok nga tingali
unya ang mga Lamanite mo-
laglag niini nga mga katawhan;
kay sila dili maghinulsol, ug si
Satanas nagkutaw kanunay ka-
nila nga masuko sa usag usa.
4 Tan-awa, ako naghago uban

kanila nga makanunayon; ug
kon ako mamulong sa pulong
sa Dios uban sa akahait sila mo-
kurog ug masuko batok kana-
ko; ug kon ako dili mogamit sa
kahait sila mopatig-a sa ilang
mga kasingkasing batok niini;
busa, ako nahadlok nga tingali
pa unya ang Espiritu sa Ginoo
mohunong sa bpagdasig kanila.
5 Kay sa hilabihan sila nasuko

nga sa akong pagsabut sila wa-
lay kahadlok sa kamatayon; ug
sila nawad-an sa ilang gugma,
sa usag usa; ug sila agiuhaw
sa dugo ug pagpanimalos sa
kanunay.
6 Ug karon, akong hinigugma

nga anak, bisan pa sa ilang pag-
katig-a, maghago kita nga ama-
kugihon; kay kon kita mohu-
nong sa bpaghago, kita paga-
dad-on ubos sa pagkasinilutan,
kay kita adunay buluhaton sam-
tang ania pa kita sa mortal nga
lawas, nga kita makabuntog
batok sa kaaway sa tanan nga
pagkamatarung, ug makapahu-
lay ang atong mga kalag diha
sa gingharian sa Dios.

7 Ug karon ako mosulat ingon
og mahitungod sa mga pag-
antus niini nga mga kataw-
han. Kay sumala ngadto sa
kasayuran diin ako nakada-
wat gikan ni Amoron, tan-awa,
ang mga Lamanite adunay
daghan nga mga binilanggo,
diin ilang nakuha gikan sa to-
re sa Sherrizah; ug dihay mga
lalaki, mga babaye, ug mga
bata.

8 Ug ang mga bana ug mga
amahan niadto nga mga baba-
ye ug mga bata sila mipatay; ug
sila mipakaon sa mga babaye
sa lawas sa ilang mga bana, ug
sa mga anak sa lawas sa ilang
mga amahan; ug walay tubig,
gawas sa diyutay, nga sila mo-
hatag ngadto kanila.

9 Ug bisan pa niini nga hila-
bihan nga pagkasalawayon sa
mga Lamanite, kini dili maka-
labaw sa atong mga katawhan
sa Moriantum. Kay tan-awa,
daghan nga anak nga mga ba-
baye sa mga Lamanite nga
ilang gibilanggo; ug human mo-
kuha kanila niana nga labing
mahal ug bililhon labaw sa ta-
nan nga mga butang, nga mao
ang akaputli ug bkaulay—

10 Ug human sila makabuhat
niini nga butang, sila mipatay
kanila sa labing mabangis nga
paagi, nagpaantus sa ilang mga
lawas ngadto sa kamatayon; ug
human sila makahimo niini, si-
la mikaon sa ilang unod sama
ngadto sa mananap nga ihalas,
tungod sa katig-a sa ilang mga

9 4a 2 Ne. 1:26–27;
D&P 121:41–43.

b D&P 1:33.

5a Morm. 4:11–12.
6a gk Kakugi.

b Jacob 1:19; Enos 1:20.

gk Katungdanan.
9a gk Kaputli.

b gk Hiyas.
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kasingkasing; ug sila mihimo
niini agi og usa ka timaan sa
ilang kaisug.
11 O akong hinigugma nga

anak, ngano nga ang katawhan
nga sama niini walay buhila-
man—
12 (Ug pipila lamang ka tuig

ang milabay, ug sila usa ka ma-
tinahuron ug makapahimuot
nga mga katawhan).
13 Apan O akong anak, ngano

nga ang katawhan nga sama
niini, kansang kahimuot mao
ang hilabihan nga pagkasala-
wayon—
14 Unsaon nato pagdahum sa

Dios nga amopugong sa iyang
kamot sa paghukom batok ka-
nato?
15 Tan-awa, ang akong kasing-

kasing misinggit: Alaot ngadto
niini nga mga katawhan. Gula
na sa paghukom, O Dios, ug ita-
go ang ilang mga sala, ug ang
ilang mga pagkadautan, ug ang
ilang mga pagkasalawayon gi-
kan sa atubangan sa imong
nawong!
16 Ug usab, akong anak, adu-

nay daghan nga mga abiyuda
ug ang ilang anak nga mga ba-
baye kinsa mipabilin sa Sherri-
zah; ug kadto nga bahin sa mga
tagana nga wala dad-a sa mga
Lamanite, tan-awa, ang mga ka-
sundalohan ni Zenephi midala
niini, ug mibiya kanila nga
maglatagaw bisan diin sila ma-
kahimo alang sa pagkaon; ug
daghan nga tigulang nga mga
babaye ang gikuyapan diha sa
dalan ug namatay.

17 Ug ang kasundalohan nga
uban kanako naluya; ug ang mga
kasundalohan sa mga Lamanite
nag-ulang sa Sherrizah ug kana-
ko; ug kutob sa milayas ngadto
sa kasundalohan ni aAaron na-
himo nga mga biktima sa ma-
kalilisang nga kabangis.

18 O ang pagkadautan sa
akong mga katawhan! Sila wa-
lay kahusay ug walay kalooy.
Tan-awa, ako usa ka tawo la-
mang, ug ako adunay kusog
apan sa usa ka tawo, ug ako dili
na makapatuman sa akong mga
mando.

19 Ug sila mahimo nga malig-
on diha sa ilang kahiwi; ug sila
managsama sa kabangis, walay
giluwas, ni tigulang ni bata;
ug sila nahimuot sa matag bu-
tang bisan unsa gawas niana
nga maayo; ug ang pag-antus
sa atong mga babaye ug sa
atong mga bata diha sa ibabaw
sa tibuok niini nga yuta mila-
baw sa tanan nga butang; oo,
ang dila dili makasulti, ni kini
mahimo nga ikasulat.

20 Ug karon, akong anak, ako
dili na mopadayon sa paghis-
got niini nga mangilngig nga
talan-awon. Tan-awa, ikaw na-
sayud sa pagkadautan niini nga
mga katawhan; ikaw nasayud
nga sila walay baruganan, ug
pagbati; ug ang ilang pagkadau-
tan amilabaw sa mga Lamanite.

21 Tan-awa, akong anak, dili
ako makapaila kanila ngadto sa
Dios, tingali og siya mohampak
kanako.

22 Apan tan-awa, akong anak,

14a Alma 10:23.
16a gk Biyuda.

17a Morm. 2:9.
20a Hel. 6:34–35.
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ako mopaila kanimo ngadto sa
Dios, ug ako misalig kang Kristo
nga ikaw pagaluwason; ug ako
mag-ampo ngadto sa Dios nga
siya amoluwas sa imong kina-
buhi, sa pagsaksi sa pagbalik
sa iyang mga katawhan ngadto
kaniya, o sa ilang hingpit nga
kalaglagan; kay ako nasayud
nga sila mamatay gawas kon
sila bmaghinulsol ug mobalik
ngadto kaniya.
23 Ug kon sila mamatay, kini

mahisama ngadto sa mga Jared-
ite, tungod sa katig-a sa ilang
mga kasingkasing, anagpangita
sa dugo ug bpanimalos.
24 Ug kon kini mao nga si-

la mamatay, kita nasayud nga
daghan sa atong kaigsoonan
ang amibiya ngadto sa mga
Lamanite, ug daghan pa unya
ang mobiya ngadto kanila;
busa, pagsulat og pipila ka
mga butang, kon ikaw malu-
was ug ako mamatay ug dili
makakita kanimo; apan ako
misalig nga ako makakita kani-
mo sa dili madugay; kay ako
adunay sagrado nga mga tala-
an diin ako bmotugyan nganha
kanimo.
25 Akong anak, pagmatinud-

anon diha kang Kristo; ug hi-
naut pa unta nga kini nga mga
butang diin ako misulat dili
makaguol kanimo, aron dili ma-
kaingon sa imong kamatayon;
apan hinaut unta nga si Kristo
mobayaw kanimo, ug unta ang

iyang mga apag-antus ug ka-
matayon, ug ang pagpakita sa
iyang lawas ngadto sa atong
mga amahan, ug sa iyang kalo-
oy ug pagkamainantuson, ug
ang paglaum sa iyang himaya
ug bkinabuhi nga dayon, moa-
but sa imong csalabutan sa ka-
hangturan.

26 Ug unta ang grasya sa Dios
nga Amahan, kansang trono
anaa sa kahitas-an sa mga langit,
ug sa atong Ginoong Jesukristo,
kinsa naglingkod sa atuo nga ka-
mot sa iyang gahum, hangtud
nga ang tanan nga mga butang
mahimo nga alagad ngadto ka-
niya, ug magpabilin uban kani-
mo hangtud sa kahangturan.
Amen.

KAPITULO 10

Usa ka pagpamatuod sa Basahon
ni Mormon moabut pinaagi sa ga-
hum sa Espiritu Santo—Ang mga
gasa sa Espiritu gitugyan ngadto
sa mga matinud-anon—Espiritu-
hanon nga mga gasa kanunay inu-
banan sa hugot nga pagtuo—Ang
mga pulong ni Moroni mamulong
gikan sa abug—Duol ngadto kang
Kristo, paghingpit diha kaniya, ug
pagasantosa ang inyong mga kalag.
Mga a.d. 421.

Karon ako, si Moroni, mosulat
sa ingon nga unsa ang maayo
sa akong paminaw; ug ako mo-
sulat ngadto sa akong mga ka-

22a Morm. 8:3.
b Mal. 3:7;

Hel. 13:11;
3 Ne. 10:6; 24:7.

23a Morm. 4:11–12.
b Ether 15:15–31.

24a Alma 45:14.
b Morm. 6:6.

25a gk Pag-ula, Pag-ula
sa dugo.

b gk Kinabuhi nga
Dayon.

c gk Salabutan.
26a Luc. 22:69;

Buh. 7:55–56;
Mosiah 5:9;
Alma 28:12.
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igsoonan, ang mga aLamanite;
ug ako manghinaut nga sila
kinahanglan nga masayud nga
kapin sa upat ka gatus ug kaw-
haan ka mga tuig ang milabay
sukad ang timailhan gikahatag
sa pag-anhi ni Kristo.
2 Ug ako amosilyo niini nga

mga talaan, human ako maka-
pamulong sa pipila ka mga pu-
long agi og pag-awhag kaninyo.
3 Tan-awa, ako moawhag

kaninyo nga kon kamo moba-
sa niini nga mga butang, kon
kini kaalam diha sa Dios nga
kamo kinahanglan mobasa ka-
nila, nga kamo unta mahinum-
dom unsa ka maloloy-on ang
Ginoo ngadto sa mga kataw-
han, gikan sa paglalang ni
Adan bisan hangtud sa pana-
hon nga kamo makadawat nii-
ni nga mga butang, ug apalan-
donga kini sa inyong mga
bkasingkasing.

4 Ug kon kamo makadawat
niini nga mga butang, ako mo-
awhag kaninyo nga kamo ama-
ngutana sa Dios, ang Amahan
sa Kahangturan, sa ngalan ni
Kristo, kon kini nga mga butang
bdili ba tinuod; ug kon kamo
mangutana sa ckinasingkasing,
uban sa dtinuod nga katuyoan,
nga may ehugot nga pagtuo
kang Kristo, siya fmopakita sa

gkamatuoran niini nganha ka-
ninyo, pinaagi sa gahum sa
Espiritu Santo.

5 Ug pinaagi sa gahum sa
Espiritu Santo kamo mahimo
nga amasayud sa bkamatuoran
sa tanan nga mga butang.

6 Ug bisan unsa nga butang
nga maayo kini makiangayon
ug tinuod; busa, walay butang
nga maayo nga naglimud kang
Kristo, apan nagmatuod nga
siya mao.

7 Ug kamo mahimo nga masa-
yud nga siya mao, pinaagi sa
gahum sa Espiritu Santo; busa
ako mag-awhag kaninyo nga
kamo dili molimud sa gahum
sa Dios; kay siya nagbuhat pi-
naagi sa gahum, asumala ngad-
to sa hugot nga pagtuo sa mga
katawhan, sama sa karon ug sa
ugma, ug sa kahangturan.

8 Ug usab, ako moawhag ka-
ninyo, akong mga kaigsoonan,
nga kamo dili molimud sa mga
agasa sa Dios, kay sila daghan;
ug sila gikan sa sama nga Dios.
Ug adunay bnagkalain-lain nga
mga paagi nga kini nga mga
gasa gipangalagad; apan ang sa-
ma nga Dios mao ang nagbuhat
sa tanan; ug kini gihatag pinaagi
sa mga pagpadayag sa Espiritu
sa Dios ngadto sa tawo, aron
makaayo kanila.

10 1a D&P 10:48.
2a Morm. 8:4, 13–14.

gk Kasulatan, Mga—
Mga kasulatan nga
gitagna nga moabut.

3a Deut. 11:18–19.
gk Pagpalandong.

b Deut. 6:6–7.
4a gk Pag-ampo.

b 1 Ne. 13:39; 14:30;

Mosiah 1:6;
Ether 4:10–11; 5:3.

c gk Matinuoron,
Pagkamatinuoron.

d San. 1:5–7;
Moro. 7:9.

e gk Hugot nga
Pagtuo.

f gk Pagpadayag.
g gk Kamatuoran.

5a D&P 35:19.
gk Pag-ila, Gasa sa;
Pagpamatuod.

b Juan 8:32.
7a 1 Ne. 10:17–19.
8a gk Gasa sa Espiritu,

Mga.
b D&P 46:15.
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9 Kay tan-awa, angadto sa usa
gihatagan pinaagi sa Espiritu
sa Dios, nga siya mahimo nga
bmotudlo sa pulong sa kaalam;

10 Ug ngadto sa lain, nga siya
mahimo nga motudlo sa pulong
sa kasayuran pinaagi sa sama
nga Espiritu.
11 Ug ngadto sa lain, naghi-

ngapin nga ahugot nga pagtuo;
ug ngadto sa lain, ang mga gasa
sa bpagpang-ayo pinaagi sa sa-
ma nga Espiritu.

12 Ug usab, ngadto sa lain,
nga siya makahimo og mga ka-
hibulongan nga mga amilagro.
13 Ug usab, ngadto sa lain,

nga siya makahimo sa pagpa-
nagna mahitungod sa tanan nga
mga butang;
14 Ug usab, ngadto sa lain, ang

pagkakita sa mga anghel ug tig-
pangalagad nga mga espiritu;
15 Ug usab, ngadto sa lain, sa

tanan nga matang sa mga pinu-
longan;
16 Ug usab, ngadto sa lain, ang

paghubad sa mga pinulongan
ug sa nagkalain-lain nga mga
matang sa mga apinulongan.
17 Ug kining tanan nga mga

gasa moabut pinaagi sa Espiritu
ni Kristo; ug sila moabut ngadto
sa matag tawo, sumala sa iyang
kabubut-on.
18 Ug ako moawhag kaninyo,

akong hinigugma nga mga ka-
igsoonan, nga kamo mahinum-
dom nga amatag maayo nga ga-
sa nagagikan ni Kristo.

19 Ug ako moawhag kanin-
yo, akong hinigugma nga mga
kaigsoonan, nga kamo mahi-
numdom nga siya asama sa ka-
gahapon, karon, ug sa kahang-
turan, ug nga ang tanan niini
nga mga gasa diin ako namu-
long, nga mga espirituhanon,
dil i gayud pagahunungon,
gani hangtud ang kalibutan
magpabilin, sumala lamang sa
bpagkawalay pagtuo sa mga
katawhan.

20 Busa, kinahanglan adunay
ahugot nga pagtuo; ug kon ki-
nahanglan adunay hugot nga
pagtuo, kinahanglan usab adu-
nay paglaum; ug kon kinahang-
lan adunay paglaum, kina-
hanglan usab adunay gugma
nga putli.

21 Ug gawas kon kamo adu-
nay agugma nga putli kamo dili
mahimo nga maluwas sa ging-
harian sa Dios; ni kamo malu-
was sa gingharian sa Dios kon
kamo walay hugot nga pagtuo;
ni kamo makahimo kon kamo
walay paglaum.

22 Ug kon kamo walay pagla-
um kamo kinahanglan gayud
mawad-an sa paglaum; ug ang
kawalay paglaum moabut tu-
ngod sa kadautan.

23 Ug si Kristo sa pagkatinu-
od miingon sa atong mga ama-
han: aKon kamo adunay hugot
nga pagtuo kamo makahimo sa
tanan nga mga butang nga ma-
ayo ngari kanako.

9a 1 Cor. 12:8–11;
D&P 46:8–29.

b D&P 88:77–79, 118.
11a gk Hugot nga

Pagtuo.
b gk Ayo, Mga

Pagpang-ayo.
12a gk Milagro.
16a gk Pinulongan, Gasa

sa mga.
18a San. 1:17.
19a Heb. 13:8.

b Moro. 7:37.
20a Ether 12:3–37.
21a 1 Cor. 13:1–13;

Moro. 7:1, 42–48.
gk Gugma nga putli.

23a Moro. 7:33.
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24 Ug karon ako mamulong
ngadto sa tanan nga mga lumu-
lupyo sa yuta—nga kon moabut
ang adlaw nga ang gahum ug
mga gasa sa Dios pagahunu-
ngon taliwala kaninyo, kini atu-
ngod sa bpagkawalay pagtuo.

25 Ug alaot ngadto sa mga ka-
tawhan kon kini mao ang ma-
hitabo; kay awalay bisan usa nga
nagbuhat sa maayo taliwala ka-
ninyo, wala bisan usa. Kay kon
adunay usa taliwala kaninyo
nga nagbuhat og maayo, siya
naghimo pinaagi sa gahum ug
mga gasa sa Dios.
26 Ug alaot ngadto kanila kin-

sa mopahilayo niini nga mga
butang ug mamatay, kay sila
amamatay diha sa ilang mga
bsala, ug sila dili maluwas sa
gingharian sa Dios; ug ako na-
mulong niini sumala ngadto sa
mga pulong ni Kristo; ug ako
dili mamakak.
27 Ug ako moawhag kaninyo

sa paghinumdom niini nga mga
butang; kay ang panahon sa
dali moabut nga kamo masayud
nga ako wala mamakak, kay ka-
mo makakita kanako sa hukma-
nan sa Dios; ug ang Ginoong
Dios moingon nganha kanin-
yo: Wala ba Ako makapadayag
sa akong mga apulong nganha
kaninyo, diin gisulat niini nga

tawo, sama ingon sa usa nga
bnagsinggit gikan sa patay, oo,
gani ingon sa usa nga nagpaha-
yag gikan sa cabug?

28 Ako nagpahayag niini nga
mga butang ngadto sa katuma-
nan sa mga panagna. Ug tan-
awa, sila mogula gikan sa ba-ba
sa walay katapusan nga Dios;
ug ang iyang pulong amotuhop
gikan sa kaliwatan ngadto sa
kaliwatan.

29 Ug ang Dios mopakita
nganha kaninyo, nga kana diin
ako misulat tinuod.

30 Ug usab ako moawhag ka-
ninyo nga kamo amoduol ngad-
to ni Kristo, ug mohupot diha sa
matag maayo nga gasa, ug ayaw
bpaghikap sa dautan nga gasa,
ni sa mahugaw nga butang.

31 Ug apagmata, ug bangon
gikan sa abug, O Jerusalem; oo,
ug isul-ob ang imong matahum
nga mga saput, O anak nga ba-
baye sa bZion; ug clig-una ang
imong mga distaka ug padak-i
ang imong mga utlanan sa ka-
hangturan, nga kamo edili na
mahimo nga pagalibugon, nga
ang mga pakigsaad sa Amahan
sa Kahangturan diin siya mihi-
mo nganha kaninyo, O balay ni
Israel, mahimo nga matuman.

32 Oo, a duol ngadto kang
Kristo, ug bpaghingpit diha ka-

24a Moro. 7:37.
b gk Pagkawalay

Pagtuo.
25a hjs, Sal. 14:1–7;

Roma 3:10–12.
26a Ezeq. 18:26–27;

1 Ne. 15:32–33;
Mosiah 15:26.

b Juan 8:21.
27a 2 Ne. 33:10–11.

b 2 Ne. 3:19–20; 27:13;
33:13;
Morm. 9:30.

c Isa. 29:4.
28a 2 Ne. 29:2.
30a 1 Ne. 6:4; Morm. 9:27;

Ether 5:5.
b Alma 5:57.

31a Isa. 52:1–2.
b gk Zion.

c Isa. 54:2.
d gk Istaka.
e Ether 13:8.

32a Mat. 11:28;
2 Ne. 26:33;
Jacob 1:7;
Omni 1:26.

b Mat. 5:48;
3 Ne. 12:48.
gk Hingpit.
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niya, ug ilimud ang inyong mga
kaugalingon sa tanan nga dili
diosnon; ug kon kamo moli-
mud sa inyong mga kaugali-
ngon sa tanan nga dili diosnon,
ug cmohigugma sa Dios uban
sa tibuok ninyo nga gahum,
hunahuna ug kusog, niana ang
iyang grasya igo alang kanin-
yo, nga pinaagi sa iyang grasya
kamo mahimo nga hingpit diha
kang Kristo; ug kon pinaagi sa
dgrasya sa Dios kamo mahingpit
diha ni Kristo, kamo dili maka-
himo sa paglimud sa gahum sa
Dios.
33 Ug usab, kon kamo pinaagi

sa grasya sa Dios mahingpit di-
ha ni Kristo, ug dili maglimud
sa iyang gahum, niana kamo
apagasantoson diha ni Kristo

tungod sa grasya sa Dios, pina-
agi sa pagpaagas sa bdugo ni
Kristo, nga anaa sa pakigsaad
sa Amahan ngadto sa ckapasay-
loan sa inyong mga sala, nga
kamo mahimo nga dbalaan, nga
walay lama.

34 Ug ako karon manamilit
ngadto sa tanan, adto na ako.
Ako dili madugay amopahulay
diha sa bparaiso sa Dios, hang-
tud ang akong cespiritu ug la-
was pag-usab dmagkahiusa, ug
ako dad-on nga magmadaugon
pinaagi sa ekawanangan, aron
pagsugat kaninyo sa atubangan
sa fmalipayon nga hukmanan
sa halangdon nga gJehova, ang
hMaghuhukom sa Kahangtu-
ran sa mga buhi ug sa mga pa-
tay. Amen.

32c D&P 4:2; 59:5–6.
d 2 Ne. 25:23.

33a gk Pagbalaan.
b gk Pag-ula, Pag-ula

sa dugo.
c gk Kapasayloan sa

mga Sala.
d gk Pagkabalaan.

34a gk Kapahulayan.
b gk Paraiso.
c gk Espiritu.
d gk Pagkabanhaw.

e 1 Tes. 4:17.
f Jacob 6:13.
g gk Jehova.
h gk Jesukristo—

Maghuhukom.

ANG KATAPUSAN
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