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KITAB MORMON
LAPORAN YANG DITULIS OLEH

TANGAN MORMON
DI ATAS LEMPENGAN-LEMPENGAN
YANG DIAMBIL DARI LEMPENGAN-LEMPENGAN NEFI

Karenanya, itu adalah suatu ringkasan dari catatan tentang orangorang Nefi, dan juga tentang orang-orang Laman—Ditulis bagi
orang-orang Laman, yang adalah sisa bani Israel; dan juga bagi
orang Yahudi dan orang bukan Israel—Ditulis dengan cara perintah, dan juga melalui roh nubuat dan wahyu—Ditulis dan
dimeteraikan, dan disembunyikan bagi Tuhan, agar tidak dihancurkan—Akan tampil melalui karunia dan kuasa Allah untuk penafsirannya—Dimeteraikan oleh tangan Moroni, dan disembunyikan
bagi Tuhan, untuk tampil pada waktu yang tepat dengan cara melalui orang bukan Israel—Penafsirannya melalui karunia Allah.
Suatu ringkasan yang juga diambil dari Kitab Eter, yang adalah
sebuah catatan tentang orang-orang Yared, yang dicerai-beraikan
pada waktu Tuhan mengacaukan bahasa orang-orang, ketika mereka sedang membangun sebuah menara untuk menggapai langit—Yang adalah untuk memperlihatkan kepada sisa bani Israel
hal-hal besar apa yang telah Tuhan lakukan bagi leluhur mereka;
dan agar mereka boleh mengetahui perjanjian-perjanjian Tuhan,
bahwa mereka tidak dienyahkan selamanya—Dan juga untuk diyakinkannya orang Yahudi dan orang bukan Israel bahwa Yesus
adalah Kristus, Allah Yang Kekal, yang menyatakan diri-Nya
kepada segala bangsa—Dan sekarang, jika ada kesalahan itu adalah kesilapan manusia; karenanya, janganlah mengecam apa yang
dari Allah, agar kamu boleh didapati tanpa noda pada kursi penghakiman Kristus.

TERJEMAHAN ASLI DARI LEMPENGAN-LEMPENGAN
KE DALAM BAHASA INGGRIS
OLEH JOSEPH SMITH, JUN.
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PRAKATA

K

itab Mormon adalah sejilid tulisan suci yang kudus yang sebanding dengan Alkitab. Itu adalah sebuah catatan tentang
urusan Allah dengan penghuni zaman dahulu Benua Amerika dan
memuat kegenapan Injil abadi.
Kitab ini ditulis oleh banyak nabi zaman dahulu melalui roh nubuat dan wahyu. Perkataan mereka, yang ditulis di atas lempengan-
lempengan emas, dikutip dan diringkas oleh seorang nabi-sejarawan
bernama Mormon. Catatan itu memberi laporan tentang dua peradaban besar. Yang satu datang dari Yerusalem pada tahun 600 sm
dan sesudahnya terpisah menjadi dua bangsa, dikenal sebagai
orang-orang Nefi dan orang-orang Laman. Yang lain datang jauh
lebih awal ketika Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa di Menara
Babel. Kelompok ini dikenal sebagai orang-orang Yared. Setelah ribuan tahun, semuanya dihancurkan kecuali orang-orang Laman,
dan mereka termasuk leluhur orang-orang Indian Amerika.
Peristiwa puncak yang tercatat dalam Kitab Mormon adalah pelayanan pribadi Tuhan Yesus Kristus di antara orang-orang Nefi
segera setelah kebangkitan-Nya. Itu menerangkan ajaran-ajaran Injil, menjabarkan rencana keselamatan, dan memberi tahu manusia
apa yang mesti mereka lakukan untuk memperoleh kedamaian dalam kehidupan ini dan keselamatan kekal dalam kehidupan yang
akan datang.
Setelah Mormon menuntaskan tulisan-tulisannya, dia menyerahkan laporan itu kepada putranya, Moroni, yang menambahkan
beberapa kata miliknya sendiri dan menyembunyikan lempenganlempengan tersebut di Bukit Kumora. Pada tanggal 21 September
1823, Moroni yang sama, yang pada waktu itu makhluk yang dimuliakan, yang dibangkitkan, menampakkan diri kepada Nabi
Joseph Smith dan memberinya petunjuk yang berhubungan dengan catatan kuno dan penerjemahannya yang ditakdirkan ke dalam bahasa Inggris.
Pada saatnya lempengan-lempengan itu diserahkan kepada
Joseph Smith, yang menerjemahkannya melalui karunia dan kuasa
Allah. Catatan tersebut sekarang diterbitkan dalam banyak bahasa
sebagai suatu kesaksian baru dan tambahan bahwa Yesus Kristus
adalah Putra Allah yang hidup dan bahwa semua orang yang mau
datang kepada-Nya dan mematuhi hukum dan tata cara Injil-Nya
boleh diselamatkan.
Mengenai catatan ini Nabi Joseph Smith berkata: “Saya memberi
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tahu saudara-saudara bahwa Kitab Mormon adalah yang paling benar dari kitab apa pun di atas bumi, dan batu kunci agama kita, dan
seseorang akan menjadi lebih dekat kepada Allah dengan menuruti
ajaran-ajarannya, daripada melalui kitab lain apa pun.”
Di samping Joseph Smith, Tuhan menyediakan sebelas orang
lain untuk melihat lempengan-lempengan emas bagi diri mereka
dan untuk menjadi saksi khusus akan kebenaran dan keilahian Kitab Mormon. Kesaksian tertulis mereka disertakan di sini sebagai
“Kesaksian Tiga Saksi” dan “Kesaksian Delapan Saksi.”
Kami mengajak semua orang di mana pun untuk membaca Kitab Mormon, merenungkan dalam hati mereka pesan yang dimuatnya, dan kemudian bertanya kepada Allah, Bapa Yang Kekal,
dalam nama Kristus apakah kitab ini benar. Mereka yang menuruti cara ini dan bertanya dalam iman akan memperoleh kesaksian
akan kebenaran dan keilahiannya melalui kuasa Roh Kudus. (Lihat Moroni 10:3–5.)
Mereka yang memperoleh kesaksian ilahi ini dari Roh Kudus
akan juga mengetahui melalui kuasa yang sama bahwa Yesus
Kristus adalah Juruselamat dunia, bahwa Joseph Smith adalah pewahyu dan nabi-Nya pada zaman terakhir ini, dan bahwa Gereja
Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir adalah kerajaan
Tuhan yang sekali lagi ditegakkan di atas bumi, sebagai persiapan
untuk Kedatangan Kedua Mesias.

KESAKSIAN TIGA SAKSI

D

ipermaklumkan kepada segala bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak, kepada siapa pekerjaan ini akan datang: Bahwa kami,
melalui kasih karunia Allah Bapa, dan Tuhan kita Yesus Kristus, telah melihat lempengan-lempengan yang memuat catatan ini, yang
adalah catatan dari orang-orang Nefi, dan juga orang-orang Laman,
saudara-saudara mereka, dan juga orang-orang Yared, yang datang
dari menara yang mengenainya telah dibicarakan. Dan kami juga
mengetahui bahwa itu telah diterjemahkan melalui karunia dan
kuasa Allah, karena suara-Nya telah memaklumkannya kepada
kami; karenanya kami tahu dengan suatu kepastian bahwa pekerjaan ini adalah benar. Dan kami juga bersaksi bahwa kami telah
melihat ukiran yang ada di atas lempengan-lempengan itu; dan itu
telah diperlihatkan kepada kami melalui kuasa dari Allah, dan bukan dari manusia. Dan kami memaklumkan dengan perkataan kesungguhan, bahwa seorang malaikat Allah turun dari surga, dan
dia membawa dan meletakkan di hadapan mata kami, sehingga
kami melihat dan menyaksikan lempengan-lempengan itu, dan
ukiran di atasnya; dan kami tahu bahwa adalah melalui kasih karunia Allah Bapa, dan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kami melihat dan memberikan kesaksian bahwa hal-hal ini adalah benar.
Dan itu adalah menakjubkan di mata kami. Walaupun demikian,
suara Tuhan memerintahkan kami agar kami hendaknya memberikan kesaksian tentangnya; karenanya, untuk patuh pada p
 erintah-
perintah Allah, kami memberikan kesaksian tentang hal-hal ini.
Dan kami tahu bahwa jika kami setia kepada Kristus, kami akan
membersihkan pakaian kami dari darah semua orang, dan didapati tanpa noda di hadapan kursi penghakiman Kristus, dan akan
berdiam bersama-Nya secara kekal di surga. Dan kehormatan adalah kepada Bapa, dan kepada Putra, dan kepada Roh Kudus, yang
adalah satu Allah. Amin.
Oliver Cowdery
David Whitmer
Martin Harris

KESAKSIAN DELAPAN SAKSI

D

ipermaklumkan kepada segala bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak, kepada siapa pekerjaan ini akan datang: Bahwa Joseph
Smith, Jun., penerjemah pekerjaan ini, telah memperlihatkan kepada kami lempengan-lempengan yang mengenainya telah dibicarakan, yang memiliki tampilan dari emas; dan sebanyak lembaran
yang telah Smith tersebut terjemahkan kami pegang dengan tangan
kami; dan kami juga melihat ukiran di atasnya, yang seluruhnya
memiliki tampilan pekerjaan kuno, dan pengerjaan yang rumit.
Dan ini kami berikan kesaksian dengan perkataan kesungguhan,
bahwa Smith tersebut telah memperlihatkan kepada kami, karena
kami telah melihat dan menimang, dan mengetahui dengan suatu
kepastian bahwa Smith tersebut memiliki lempengan-lempengan
yang mengenainya telah kami bicarakan. Dan kami memberikan
nama kami kepada dunia, untuk bersaksi kepada dunia apa yang
telah kami lihat. Dan kami tidak berdusta, Allah memberikan kesaksian tentangnya.
Christian Whitmer
Jacob Whitmer
Peter Whitmer, Jun.
John Whitmer

Hiram Page
Joseph Smith, Sen.
Hyrum Smith
Samuel H. Smith

KESAKSIAN NABI JOSEPH SMITH

P

erkataan Nabi Joseph Smith sendiri tentang tampilnya Kitab
Mormon adalah:
“Pada malam . . . tanggal dua puluh satu September [1823] . . .
aku membawa diriku ke dalam doa dan permohonan kepada Allah
Yang Mahakuasa. . . .
“Saat aku demikian dalam tindakan meminta kepada Allah, aku
melihat seberkas cahaya yang tampak di dalam ruanganku, yang
terus meningkat sampai ruangan itu lebih terang daripada saat tengah hari, ketika dengan segera suatu sosok menampakkan diri
di sisi pembaringanku, berdiri di udara, karena kakinya tidak menyentuh lantai.
“Dia mengenakan jubah longgar yang paling hebat putihnya.
Putihnya melampaui apa pun yang duniawi yang pernah aku lihat; tidak juga aku percaya bahwa apa pun yang duniawi dapat dibuat untuk tampak demikian amat putih dan gemerlap. Tangannya
telanjang, dan lengannya juga, sedikit di atas pergelangan tangan;
demikian halnya, juga, kakinya telanjang, seperti halnya tungkai
nya, sedikit di atas pergelangan kaki. Kepala dan lehernya juga
terbuka. Aku dapat melihat bahwa dia tidak mengenakan pakaian
lain selain jubah ini, karena terbuka, sehingga aku dapat melihat
ke arah dadanya.
“Bukan saja jubahnya amat putih, tetapi seluruh sosoknya mulia
melampaui uraian, dan air mukanya benar-benar bagaikan kilat.
Ruangan itu amat terang, tetapi tidak demikian sangat cemerlangnya seperti langsung di sekitar sosoknya. Ketika aku pertama
memandangnya, aku takut; tetapi rasa takut itu segera meninggalkanku.
“Dia memanggilku dengan nama, dan berkata kepadaku bahwa
dia adalah seorang utusan yang diutus dari hadirat Allah kepadaku, dan bahwa namanya adalah Moroni; bahwa Allah memiliki
suatu pekerjaan untuk aku lakukan; dan bahwa namaku akan dikenal dengan baik dan jahat di antara segala bangsa, kaum, dan bahasa, atau bahwa itu akan secara baik maupun jahat dibicarakan di
antara semua orang.
“Dia mengatakan ada sebuah kitab tersimpan, ditulis di atas
lempengan-lempengan emas, memberikan sebuah laporan tentang
penghuni terdahulu benua ini, dan sumber dari mana mereka terlahirkan. Dia juga mengatakan bahwa kegenapan Injil abadi termuat
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di dalamnya, sebagaimana disampaikan oleh Juruselamat kepada
penghuni zaman dahulu;
“Juga, bahwa ada dua batu pada bingkai lengkung perak—
dan batu-batu ini, diikatkan pada sebuah lempengan dada, merupakan apa yang disebut Urim dan Tumim—tersimpan bersama
lempengan-lempengan; dan kepemilikan dan penggunaan batubatu ini adalah yang menjadikan ‘pelihat’ pada zaman kuno atau
terdahulu; dan bahwa Allah telah mempersiapkannya untuk tujuan
menerjemahkan kitab itu. . . .
“Lagi, dia memberi tahu aku, bahwa ketika aku memperoleh
lempengan-lempengan itu yang mengenainya telah dia bicarakan—
karena waktu ketika itu akan didapatkan belum digenapi—aku
hendaknya tidak memperlihatkannya kepada siapa pun; tidak juga
lempengan dada itu bersama Urim dan Tumim; selain kepada mereka kepada siapa aku akan diperintahkan untuk memperlihatkannya; jika aku melakukannya aku akan dihancurkan. Sementara dia
sedang bercakap-cakap denganku tentang lempengan-lempengan
itu, penglihatan dibukakan pada pikiranku sehingga aku dapat melihat tempat di mana lempengan-lempengan itu tersimpan, dan itu
dengan sedemikian jelas dan terangnya sehingga aku mengenali
tempat itu lagi ketika aku mengunjunginya.
“Setelah komunikasi ini, aku melihat cahaya di dalam ruangan
mulai berkumpul dengan segera di sekitar sosok dari dia yang telah berbicara kepadaku, dan itu berlanjut demikian sampai ruangan ditinggalkan gelap lagi, kecuali tepat di sekitarnya; ketika,
dengan sekejap aku melihat, seakan-akan, suatu lorong terbuka secara langsung ke dalam surga, dan dia naik sampai dia sama sekali
menghilang, dan ruangan ditinggalkan seperti sebelum cahaya surgawi ini membuat penampakannya.
“Aku berbaring termenung akan keganjilan pemandangan itu,
dan teramat takjub pada apa yang telah diberitahukan kepadaku
oleh utusan yang luar biasa ini; ketika, di tengah meditasiku, aku
dengan tiba-tiba mendapati bahwa ruanganku mulai lagi menjadi
diterangi, dan dalam sekejap, seakan-akan, utusan surgawi yang
sama berada lagi di dekat sisi pembaringanku.
“Dia memulai, dan kembali menuturkan hal-hal yang persis sama yang telah dia lakukan pada kunjungannya yang pertama, tanpa perbedaan sedikit pun; yang setelah dilakukan, dia
memberi tahu aku tentang penghakiman besar yang akan datang
ke atas bumi, dengan kemusnahan hebat melalui bencana kelaparan, pedang, dan sampar; dan bahwa penghakiman yang memilukan ini akan datang ke atas bumi pada angkatan ini. Setelah
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menuturkan hal-hal ini, dia naik lagi seperti yang telah dia lakukan sebelumnya.
“Pada waktu ini, sedemikian dalamnya kesan yang dibuat dalam pikiranku, sehingga keinginan tidur telah lenyap dari mataku,
dan aku berbaring diliputi ketercengangan pada apa yang telah
aku lihat maupun juga dengar. Tetapi alangkah terkejutnya aku ketika aku melihat lagi utusan yang sama di sisi pembaringanku, dan
mendengar dia menceritakan kembali atau mengulangi sekali lagi
kepadaku apa yang sama seperti sebelumnya; dan menambahkan
suatu peringatan kepadaku, memberi tahu aku bahwa Setan akan
mencoba untuk menggodaku (sebagai akibat dari keadaan melarat keluarga ayahku), untuk memperoleh lempengan-lempengan
itu untuk tujuan menjadi kaya. Ini dia larang aku, mengatakan
bahwa aku mesti tidak memiliki sasaran lain dalam pemikiran dalam memperoleh lempengan-lempengan itu selain untuk memuliakan Allah, dan mesti tidak dipengaruhi oleh motif lain apa pun
selain untuk membangun kerajaan-Nya; jika tidak aku tidak dapat
memperolehnya.
“Setelah kunjungan ketiga ini, dia kembali naik ke dalam surga
seperti sebelumnya, dan aku ditinggalkan lagi untuk merenung
tentang keanehan dari apa yang baru saja telah aku alami; ketika
hampir segera setelah utusan surgawi itu naik dariku untuk ketiga
kalinya, ayam jantan berkokok, dan aku mendapati bahwa siang sedang menghampiri, sehingga pembahasan kami mestilah telah memakan waktu seluruh malam itu.
“Aku tak lama setelah itu bangkit dari pembaringanku, dan, seperti biasa, pergi pada kerja yang perlu pada hari itu; tetapi, saat
berusaha untuk bekerja seperti pada waktu-waktu yang lain, aku
mendapati kekuatanku demikian terkuras sehingga menjadikanku
sama sekali tak sanggup. Ayahku, yang sedang bekerja bersamaku,
menemukan sesuatu yang tidak beres denganku, dan memberi tahu
aku untuk pulang ke rumah. Aku mulai dengan maksud untuk pulang ke rumah; tetapi, dalam berusaha untuk menyeberangi pagar
dari ladang di mana kami berada, kekuatanku sama sekali gagal
menopangku, dan aku jatuh tak berdaya di atas tanah, dan untuk
sesaat sungguh tidak sadar tentang apa pun.
“Hal pertama yang dapat aku ingat kembali adalah sebuah suara
yang berbicara kepadaku, memanggilku dengan nama. Aku menengadah, dan melihat utusan yang sama berdiri di atas kepalaku,
dikelilingi oleh cahaya seperti sebelumnya. Dia kemudian menuturkan lagi kepadaku semua yang telah dia tuturkan kepadaku
malam sebelumnya, dan memerintahkanku untuk pergi kepada
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ayahku dan menceritakan kepadanya tentang penglihatan dan
perintah-perintah yang telah aku terima.
“Aku patuh; aku kembali kepada ayahku di ladang, dan menceritakan kembali seluruh masalah kepadanya. Dia menyahutiku
bahwa itu dari Allah, dan memberi tahu aku untuk pergi dan melakukan sebagaimana diperintahkan oleh utusan itu. Aku meninggalkan ladang, dan pergi ke tempat di mana utusan itu telah memberi
tahu aku lempengan-lempengan itu tersimpan; dan disebabkan
oleh jernihnya penglihatan yang telah aku peroleh mengenainya,
aku mengenali tempat itu seketika aku tiba di sana.
“Tidak jauh dari desa Manchester, Ontario County, New York, ada
sebuah bukit berukuran cukup besar, dan paling tinggi dari apa pun
di lingkungan itu. Pada sisi barat bukit ini, tidak jauh dari puncaknya,
di bawah sebuah batu berukuran cukup besar, terletak lempengan-
lempengan itu, disimpan di dalam sebuah kotak batu. Batu ini tebal
dan membulat di tengah pada sisi atasnya, dan menipis ke arah
pinggirnya, sehingga bagian tengah darinya kelihatan di atas tanah, tetapi pinggirnya di seputarnya tertutup dengan tanah.
“Setelah menyingkirkan tanah, aku mendapatkan sebuah pengungkit, yang aku pasang di bawah pinggiran batu itu, dan dengan
sedikit pengerahan upaya mengangkatnya. Aku melihat ke dalam,
dan di sana memang aku melihat lempengan-lempengan itu, Urim
dan Tumim, dan lempengan dada, sebagaimana dinyatakan oleh
utusan itu. Kotak yang di dalamnya itu terletak dibentuk dengan
meletakkan batu-batu bersama dalam sejenis semen. Di bagian terbawah kotak diletakkan dua batu menyilangi kotak itu, dan pada
batu-batu ini terletak lempengan-lempengan itu dan benda-benda
lain bersamanya.
“Aku membuat upaya untuk mengeluarkannya, tetapi dilarang
oleh utusan itu, dan diberi tahu lagi bahwa waktu untuk menampilkannya belumlah tiba, tidak juga akan, sampai empat tahun sejak waktu itu; tetapi dia memberi tahu aku bahwa aku hendaknya
datang ke tempat itu tepat dalam satu tahun sejak waktu itu, dan
bahwa dia di sana akan bertemu denganku, dan bahwa aku mesti
melanjutkan untuk melakukannya sampai waktunya akan tiba untuk mendapatkan lempengan-lempengan itu.
“Sesuai dengan itu, sebagaimana aku telah diperintahkan, aku
pergi pada akhir tiap tahun, dan pada tiap kalinya aku menemukan utusan yang sama di sana, dan menerima petunjuk dan kecerdasan darinya pada tiap pembahasan kami, perihal apa yang akan
Tuhan lakukan, dan bagaimana dan dengan cara apa kerajaan-Nya
mesti diselenggarakan pada zaman terakhir. . . .
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“Pada akhirnya waktunya tiba untuk mendapatkan lempenganlempengan, Urim dan Tumim, dan lempengan dada itu. Pada hari
kedua puluh dua bulan September, seribu delapan ratus dan dua
puluh tujuh, setelah pergi seperti biasa pada akhir tahun yang lain
ke tempat di mana itu disimpan, utusan surgawi yang sama menyerahkannya kepadaku dengan tanggung jawab ini: bahwa aku mesti
bertanggung jawab atasnya; bahwa jika aku akan membiarkannya
lepas dengan sembrono, atau melalui kelalaian apa pun dariku, aku
akan disingkirkan; tetapi bahwa jika aku akan menggunakan segala
ikhtiarku untuk melindunginya, sampai dia, utusan itu, akan datang mengambilnya, itu akan dilindungi.
“Aku segera mendapati alasan mengapa aku telah menerima
perintah-perintah yang sedemikian ketatnya untuk menjaganya
tetap aman, dan mengapa utusan itu berkata bahwa ketika aku telah melakukan apa yang dituntut dari tanganku, dia akan datang
mengambilnya. Karena segera setelah diketahui bahwa aku memilikinya, pengerahan upaya yang paling dahsyat digunakan untuk
memperolehnya dariku. Setiap tipu muslihat yang dapat diciptakan dikerahkan untuk tujuan itu. Penganiayaan menjadi lebih pahit
dan hebat daripada sebelumnya, dan khalayak ramai berada dalam
kesiagaan secara berkelanjutan untuk memperolehnya dariku jika
mungkin. Tetapi dengan kebijaksanaan Allah, itu tetap aman dalam
tanganku, sampai aku telah merampungkan melaluinya apa yang
dituntut dari tanganku. Ketika, menurut rencana, utusan itu datang
mengambilnya, aku menyerahkannya kepadanya; dan dia memi
likinya dalam tanggung jawabnya sampai hari ini, hari kedua bulan Mei, seribu delapan ratus dan tiga puluh delapan.”
Untuk laporan yang lebih lengkap, lihat Joseph Smith—Sejarah
dalam Mutiara yang Sangat Berharga.
Catatan kuno itu yang demikian ditampilkan dari bumi bagaikan suara orang-orang yang berbicara dari debu, dan diterjemahkan ke dalam bahasa modern oleh karunia dan kuasa Allah seperti
dipersaksikan oleh penandasan Ilahi, pertama kali diterbitkan bagi
dunia dalam bahasa Inggris pada tahun 1830 sebagai The Book of
Mormon.

PENJELASAN SINGKAT
TENTANG KITAB MORMON

K

itab Mormon adalah sebuah catatan sakral tentang orang-orang
di Amerika kuno dan diukir di atas lempengan-lempengan
logam. Sumber-sumber yang darinya catatan ini disusun mencakup yang berikut:
1. Lempengan-Lempengan Nefi, yang terdiri dari dua jenis:
lempengan-lempengan kecil dan lempengan-lempengan besar. Yang terdahulu lebih terutama dibaktikan pada masalah rohani dan pelayanan dan ajaran para nabi, sementara
yang belakangan sebagian besar diisi oleh sejarah duniawi
tentang orang-orang yang terkait (1 Nefi 9:2–4). Sejak zaman Mosia, meskipun demikian, lempengan-lempengan besar juga memasukkan butir-butir dengan kepentingan rohani
yang utama.
2. Lempengan-Lempengan Mormon, yang terdiri dari sebuah ringkasan oleh Mormon dari lempengan-lempengan besar Nefi,
dengan banyak ulasan. Lempengan-lempengan ini juga memuat kelanjutan sejarah oleh Mormon dan tambahan oleh
putranya, Moroni.
3. Lempengan-Lempengan Eter, yang menyajikan sejarah orangorang Yared. Catatan ini diringkas oleh Moroni, yang menyisipkan ulasannya sendiri dan menggabungkan catatan itu
dengan sejarah umum di bawah judul “Kitab Eter.”
4. Lempengan-Lempengan dari Kuningan dibawa oleh orangorang Lehi dari Yerusalem pada tahun 600 sm. Ini memuat
“lima kitab Musa, . . . dan juga sebuah catatan tentang orangorang Yahudi dari awal, . . . hingga ke permulaan pemerintahan Zedekia, raja Yehuda; dan juga nubuat-nubuat para
nabi kudus” (1 Nefi 5:11–13). Banyak kutipan dari l empengan-
lempengan ini, mengutip Yesaya dan para nabi lain dalam
Alkitab dan yang bukan dalam Alkitab, tampak dalam Kitab
Mormon.
Kitab Mormon tersusun dari lima belas bagian atau pembagian
utama, dikenal, dengan satu perkecualian, sebagai kitab-kitab,
biasanya ditandai dengan nama penulis utamanya. Bagian pertama (enam kitab pertama, berakhir dengan Omni) adalah terjemahan dari lempengan-lempengan kecil Nefi. Antara kitab Omni
dan Mosia ada sisipan yang disebut Kata-Kata Mormon. Sisipan
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ini menghubungkan catatan yang terukir di atas lempengan-
lempengan kecil dengan ringkasan Mormon dari lempengan-
lempengan besar.
Bagian terpanjang, dari Mosia sampai Mormon pasal 7, adalah
terjemahan ringkasan Mormon dari lempengan-lempengan besar
Nefi. Bagian penutup, dari Mormon pasal 8 sampai akhir dari jilid
ini, diukir oleh putra Mormon, Moroni, yang, setelah menyelesaikan catatan kehidupan ayahnya, membuat ringkasan dari catatan
orang-orang Yared (sebagai kitab Eter) dan kemudian menambahkan bagian-bagian yang dikenal sebagai kitab Moroni.
Pada atau kira-kira tahun 421 m, Moroni, nabi-sejarawan terakhir
orang Nefi, memeteraikan catatan sakral itu dan menyembunyikannya bagi Tuhan, untuk ditampilkan pada zaman akhir, sebagaimana diramalkan oleh suara Allah melalui para nabi-Nya zaman
dahulu. Pada tahun 1823 m, Moroni yang sama ini, pada waktu itu
sosok yang dibangkitkan, mengunjungi Nabi Joseph Smith dan sesudah itu menyerahkan lempengan-lempengan berukir itu kepadanya.
Tentang edisi ini: Halaman judul asli, yang secara langsung mendahului halaman daftar isi, diambil dari lempengan-lempengan
dan adalah bagian dari teks sakral. Prakata dalam bentuk huruf
yang tidak bercetak miring, seperti dalam 1 Nefi dan secara langsung mendahului Mosia pasal 9, adalah juga bagian dari teks sakral. Prakata yang bercetak miring, seperti dalam uraian judul pasal,
bukanlah asli dari teks tetapi adalah alat bantu penelaahan yang disertakan untuk kemudahan dalam membaca.
Beberapa kekhilafan kecil dalam teks telah terulang pada edisi-
edisi lalu dari Kitab Mormon yang diterbitkan dalam bahasa
Inggris. Edisi ini memuat koreksi yang tampaknya pantas untuk
membawa materi tersebut ke dalam kesepadanan dengan naskahnaskah sebelum penerbitan dan edisi-edisi terdahulu yang disunting oleh Nabi Joseph Smith.
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KITAB NEFI PERTAMA
PEMERINTAHAN DAN PELAYANANNYA

Sebuah laporan tentang Lehi dan istrinya Saria, dan keempat putranya, yang disebut, (mulai dari yang tertua) Laman, Lemuel, Sam,
dan Nefi. Tuhan memperingatkan Lehi untuk berangkat dari tanah
Yerusalem, karena dia bernubuat kepada orang-orang mengenai
kedurhakaan mereka dan mereka berupaya menghancurkan hidupnya. Dia mengadakan perjalanan tiga hari ke padang belantara bersama keluarganya. Nefi membawa kakak-kakaknya dan kembali ke
tanah Yerusalem untuk mendapatkan catatan tentang orang-orang
Yahudi. Laporan tentang penderitaan mereka. Mereka mengambil
para putri Ismael menjadi istri. Mereka membawa keluarga mereka
dan berangkat ke padang belantara. Penderitaan dan kesengsaraan
mereka di padang belantara. Lintasan perjalanan mereka. Mereka
datang ke perairan luas. Kakak-kakak Nefi memberontak terhadapnya. Dia mempermalukan mereka, dan membangun sebuah kapal.
Mereka menyebut nama tempat itu Kelimpahan. Mereka menyeberangi perairan luas ke tanah yang dijanjikan, dan seterusnya.
Ini adalah menurut laporan Nefi; atau dengan perkataan lain, aku,
Nefi, menulis catatan ini.
PASAL 1
Nefi memulai catatan tentang
bangsanya—Lehi melihat dalam
penglihatan suatu tiang api dan
membaca dari kitab nubuat—Dia
memuji Allah, meramalkan kedatangan Mesias, dan menubuatkan
kehancuran Yerusalem—Dia dianiaya oleh orang-orang Yahudi.
Kira-kira tahun 600 sm.

A

KU, a Nefi, telah dilahirkan
dari b orangtua yang c baik,
oleh karena itu aku ddiajar sedikit dengan segala pembelajaran
1 1 a pts Nefi, Putra Lehi.
		b A&P 68:25, 28.
pts Orangtua.
		c Ams. 22:1.

ayahku; dan telah melihat banyak
e
kesengsaraan dalam perjalanan
hidupku, walaupun demikian,
telah sangat berkenan bagi Tuhan
di sepanjang hidupku; ya, telah
memiliki pengetahuan besar tentang kebaikan dan fmisteri Allah,
oleh karena itu aku membuat sebuah gcatatan tentang tindakan-
tindakanku pada masa hidupku.
2 Ya, aku membuat sebuah
catatan dalam abahasa ayahku,
yang terdiri dari pembelajaran
orang Yahudi dan bahasa orang
Mesir.

		d Enos 1:1;
Mosia 1:2–3.
pts Mengajar.
		e pts Kemalangan.

		f pts Misteri Allah.
		g pts Tulisan Suci.
2 a Mosia 1:2–4;
Morm. 9:32–33.

1 NEFI 1:3–12

2

3 Dan aku tahu bahwa catatan yang aku buat adalah
a
benar; dan aku membuatnya
dengan tanganku sendiri; dan
aku membuatnya menurut pengetahuanku.
4 Karena terjadilah pada permulaan a tahun pertama masa
pemerintahan b Zedekia, raja
Yehuda, (ayahku, Lehi, telah
berdiam di cYerusalem di sepanjang hidupnya); dan pada tahun
yang sama itu datanglah banyak
d
nabi, bernubuat kepada orang-
orang bahwa mereka mesti bertobat, atau kota besar eYerusalem
mesti dihancurkan.
5 Karenanya terjadilah bahwa
ayahku, aLehi, sewaktu dia pergi,
berdoa kepada Tuhan, ya, bahkan
dengan segenap bhatinya, demi
kepentingan bangsanya.
6 Dan terjadilah sewaktu dia
berdoa kepada Tuhan, datanglah
suatu atiang api dan berdiam di
atas batu karang di hadapannya;
dan dia melihat dan mendengar
banyak; dan karena apa yang dia
lihat dan dengar dia amat berguncang dan gemetar.
7 Dan terjadilah bahwa dia
kembali ke rumahnya sendiri
3 a 1 Ne. 14:30;
Mosia 1:6;
Eter 5:1–3;
A&P 17:6.
4 a 598 sm; lihat
Kronologi dalam
apendiks.
		b 2 Taw. 36:10;
Yer. 52:3–5;
Omni 1:15.
		c 1 Taw. 9:3.
		d 2 Raj. 17:13–15;
2 Taw. 36:15–16;

		e
5a
		b
6a

7a

di Yerusalem; dan dia melemparkan dirinya ke atas tempat
tidurnya, karena adikuasai oleh
Roh dan apa yang telah dia lihat.
8 Dan demikian dikuasai oleh
Roh, dia dibawa pergi dalam suatu apenglihatan, bahkan hingga
dia melihat blangit terbuka, dan
dia berpikir dia melihat Allah
duduk di atas takhta-Nya, dikelilingi oleh sekumpulan besar
malaikat yang tak terbilang jumlahnya dalam sikap bernyanyi
dan memuji Allah mereka.
9 Dan terjadilah bahwa dia
melihat Seseorang turun dari
tengah langit dan dia melihat
bahwa akilau-Nya melebihi yang
dari matahari pada tengah hari.
10 Dan dia juga melihat a dua
belas lainnya mengikuti-N ya,
dan kecemerlangan mereka
melampaui yang dari bintang-
bintang di cakrawala.
11 Dan mereka turun dan pergi
ke atas muka bumi; dan yang
pertama datang dan berdiri di
hadapan ayahku, dan memberikan kepadanya sebuah akitab,
dan meminta kepadanya agar
hendaknya dia membaca.
12 Dan terjadilah bahwa se-

Yer. 7:25–26.
pts Nabi.
Yer. 26:18;
2 Ne. 1:4;
Hel. 8:20.
pts Lehi, Ayah
dari Nefi.
Yak. 5:16.
Kel. 13:21;
Hel. 5:24, 43;
A&P 29:12;
JS—S 1:16.
Dan. 10:8;

8a
		b

9a
10 a
11 a

1 Ne. 17:47;
Musa 1:9–10;
JS—S 1:20.
1 Ne. 5:4.
pts Penglihatan.
Yeh. 1:1;
Kis. 7:55–56;
1 Ne. 11:14;
Hel. 5:45–49;
A&P 137:1.
JS—S 1:16–17.
pts Rasul.
Yeh. 2:9.

3

1 NEFI 1:13–18

waktu dia membaca, dia dipenuhi dengan aRoh Tuhan.
13 Dan dia membaca, mengatakan: Celakalah, celakalah,
Yerusalem, karena aku telah
melihat akekejianmu! Ya, dan banyak hal yang ayahku baca mengenai bYerusalem—bahwa itu
akan dihancurkan, dan penghuninya; banyak yang akan binasa
dengan pedang, dan banyak
yang akan cdibawa pergi tertawan ke Babilon.
14 Dan terjadilah bahwa ketika
ayahku telah membaca dan melihat banyak hal yang besar dan
menakjubkan, dia menyerukan
banyak hal kepada Tuhan; seperti: Besar dan menakjubkanlah
pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah
Yang Mahakuasa! Takhta-M u
tinggi di langit, dan kuasa, dan
kebaikan, dan belas kasihan-Mu
ada di atas seluruh penghuni
bumi; dan, karena Engkau penuh belas kasihan, Engkau tidak
akan membiarkan mereka yang
a
datang kepada-Mu bahwa mereka akan binasa!
15 Dan menurut cara inilah
bahasa ayahku dalam pemujian
bagi Allahnya; karena jiwanya
bersukacita, dan segenap hatinya dipenuhi, karena apa yang
telah dia lihat, ya, yang telah
Tuhan perlihatkan kepadanya.
12 a A&P 6:15.
13 a 2 Raj. 24:18–20;
2 Taw. 36:14.
		b 2 Raj. 23:27; 24:2;
Yer. 13:13–14;
2 Ne. 1:4.
		c 2 Raj. 20:17–18;

14 a
16 a
17 a
		b

16 Dan sekarang, aku, Nefi, tidak membuat laporan lengkap
tentang apa yang telah ayahku
tulis, karena dia telah menuliskan banyak hal yang dia lihat
dalam penglihatan dan dalam
mimpi; dan dia juga telah menuliskan banyak hal yang dia anubuatkan dan ucapkan kepada
anak-anaknya, yang mengenai
nya aku tidak akan membuat
laporan yang lengkap.
17 Tetapi aku akan membuat
laporan tentang tindakan-
tindakanku pada masa hidupku.
Lihatlah, aku membuat sebuah
a
ringkasan b catatan ayahku,
di atas lempengan-lempengan
yang telah aku buat dengan
tanganku sendiri; karenanya,
setelah aku meringkas catatan
ayahku kemudian akan aku buat
sebuah laporan tentang kehidupanku sendiri.
18 Oleh karena itu, aku menghendaki agar kamu hendaknya
mengetahui, bahwa setelah Tuhan
memperlihatkan sedemikian banyaknya apa yang menakjubkan
kepada ayahku, Lehi, ya, mengenai akehancuran Yerusalem,
lihatlah dia pergi ke antara orang-
orang, dan mulai bbernubuat dan
memaklumkan kepada mereka
mengenai apa yang telah dia lihat
maupun juga dengar.

2 Ne. 25:10;
Omni 1:15.
Alma 5:33–36;
3 Ne. 9:14.
1 Ne. 7:1.
1 Ne. 9:2–5.
1 Ne. 6:1–3; 19:1–6;

2 Ne. 5:29–33;
A&P 10:38–46.
18 a 2 Ne. 25:9–10;
A&P 5:20.
		b pts Nubuat.

1 NEFI 1:19–2:4

4

19 Dan terjadilah bahwa
orang-orang Yahudi amengejeknya karena apa yang dia persaksikan tentang mereka; karena
dia benar-benar bersaksi tentang kejahatan mereka dan kekejian mereka; dan dia bersaksi
bahwa apa yang dia lihat dan
dengar, dan juga apa yang dia
baca dalam kitab itu, menyatakan dengan gamblang tentang
kedatangan seorang b Mesias,
dan juga penebusan dunia.
20 Dan ketika orang-
o rang
Yahudi mendengar hal-hal ini
mereka marah terhadapnya;
ya, bahkan seperti terhadap
para nabi zaman dahulu, yang
telah mereka ausir, dan rajam,
dan bunuh; dan mereka juga
mengincar nyawanya, agar
mereka boleh mengambilnya.
Tetapi lihatlah, aku, Nefi, akan
memperlihatkan kepadamu
bahwa b belas kasihan Tuhan
yang lembut berada di atas diri
mereka semua yang telah Dia
pilih, karena iman mereka, untuk membuat mereka perkasa
bahkan hingga kuasa pembebasan.
PASAL 2
Lehi membawa keluarganya ke
padang belantara di dekat Laut
Merah—Mereka meninggalkan
harta milik mereka—Lehi memper19 a 2 Taw. 36:15–16;
Yer. 25:4;
1 Ne. 2:13; 7:14.
		b pts Mesias.
20 a Hel. 13:24–26.

sembahkan kurban kepada Tuhan
dan mengajari para putranya untuk menaati perintah-p erintah—
Laman dan Lemuel menggerutu
terhadap ayah mereka—Nefi patuh
dan berdoa dalam iman; Tuhan berfirman kepadanya, dan dia dipilih
untuk berkuasa atas diri kakak-
kakaknya. Kira-kira 600 sm.
Karena lihatlah, terjadilah
bahwa Tuhan berfirman kepada ayahku, ya, bahkan dalam
sebuah mimpi, dan berfirman
kepadanya: Diberkatilah engkau Lehi, karena apa yang telah
engkau lakukan; dan karena
engkau telah setia dan memaklumkan kepada orang-o rang
ini apa yang Aku perintahkan
kepadamu, lihatlah, mereka
berupaya untuk a mengambil
nyawamu.
2 Dan terjadilah bahwa Tuhan
a
memerintahkan ayahku, bahkan dalam sebuah bmimpi, agar
dia hendaknya c membawa keluarganya dan berangkat ke padang belantara.
3 Dan terjadilah bahwa dia
a
patuh pada firman Tuhan, karenanya dia melakukan seperti
yang Tuhan perintahkan kepadanya.
4 Dan terjadilah bahwa dia berangkat ke padang belantara.
Dan dia meninggalkan rumahnya, dan tanah warisannya, dan

		b Alma 34:38;
A&P 46:15.
pts Belas Kasihan.
2 1 a 1 Ne. 7:14.
2 a 1 Ne. 5:8; 17:44.

		b pts Mimpi.
		c Kej. 12:1;
2 Ne. 10:20;
Eter 1:42; Abr. 2:3.
3 a pts Patuh, Kepatuhan.
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emasnya, dan peraknya, dan
benda berharganya, dan tidak
membawa apa pun bersamanya,
kecuali keluarganya, dan perbekalan, dan tenda, dan aberangkat
ke padang belantara.
5 Dan dia turun di perbatasan
dekat pantai aLaut Merah; dan
dia melakukan perjalanan di
padang belantara di perbatasan
yang lebih dekat Laut Merah;
dan dia melakukan perjalanan
di padang belantara bersama
keluarganya, yang terdiri dari
ibuku, Saria, dan kakak laki-
lakiku, yang adalah b Laman,
Lemuel dan Sam.
6 Dan terjadilah bahwa ketika
dia telah melakukan perjalanan
tiga hari di padang belantara,
dia memancangkan tendanya
di sebuah alembah di sisi sungai
berair.
7 Dan terjadilah bahwa dia
membangun sebuah aaltar dari
b
batu-batuan, dan membuat persembahan kepada Tuhan, dan
c
berterima kasih kepada Tuhan
Allah kita.
8 Dan terjadilah bahwa dia menyebut nama sungai itu, Laman,
dan itu mengalir ke Laut Merah;
dan lembah itu berada di perbatasan dekat muaranya.
9 Dan ketika ayahku melihat
bahwa air sungai itu mengalir ke sumber Laut Merah, dia
4 a 1 Ne. 10:4; 19:8.
5 a 1 Ne. 16:14;
A&P 17:1.
		b pts Laman.
6 a 1 Ne. 9:1.
7 a Kej. 12:7–8;

berbicara kepada Laman, mengatakan: Ya agar engkau boleh
seperti sungai ini, secara berkelanjutan mengalir ke sumber segala kebenaran!
10 Dan dia juga berbicara kepada Lemuel: Ya agar engkau
boleh seperti lembah ini, teguh
dan tabah, dan tak tergoyahkan dalam menaati perintah-
perintah Tuhan!
11 Sekarang, ini dia ucapkan
karena kedegilan Laman dan
Lemuel; karena lihatlah mereka
a
menggerutu dalam banyak hal
terhadap bayah mereka, karena
dia adalah corang yang cenderung berpenglihatan dan telah
menuntun mereka keluar dari
tanah Yerusalem, untuk meninggalkan tanah warisan mereka,
dan emas mereka, dan perak
mereka, dan benda berharga
mereka, untuk binasa di padang
belantara. Dan ini mereka katakan telah dia lakukan karena
khayalan bodoh hatinya.
12 Dan demikianlah Laman
dan Lemuel, yang tertua, menggerutu terhadap ayah mereka.
Dan mereka menggerutu karena mereka atidak mengetahui
urusan dari Allah itu yang telah
menciptakan mereka.
13 Tidak juga mereka percaya
bahwa Yerusalem, kota besar itu,
dapat a dihancurkan menurut

Kel. 24:4;
Abr. 2:17.
		b Kel. 20:25;
Ul. 27:5–6.
		c pts Terima Kasih.
11 a 1 Ne. 17:17.

		b
		c
12 a
13 a

pts Menggerutu.
Ams. 20:20.
1 Ne. 5:2–4.
Musa 4:6.
Yer. 13:14;
1 Ne. 1:13.
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perkataan para nabi. Dan mereka seperti orang-orang Yahudi
yang berada di Yerusalem, yang
berupaya mengambil nyawa
ayahku.
14 Dan terjadilah bahwa
ayahku berbicara kepada mereka di Lembah Lemuel, dengan
a
kuasa, karena dipenuhi dengan
Roh, sampai raga mereka bberguncang di hadapannya. Dan
dia mempermalukan mereka,
sehingga mereka tidak berani
bersuara menentangnya; karenanya, mereka melakukan seperti
yang dia perintahkan kepada
mereka.
15 Dan ayahku berdiam di sebuah tenda.
16 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, amatlah muda, walaupun
demikian besar dalam perawakan, dan juga memiliki hasrat
yang besar untuk tahu tentang
a
misteri Allah, karenanya, aku
berseru kepada Tuhan; dan lihatlah Dia bmengunjungiku, dan
c
melunakkan hatiku sehingga
aku dmemercayai segala perkataan yang telah diucapkan oleh
e
ayahku; karenanya, aku tidak
memberontak terhadapnya seperti kakak-kakakku.
17 Dan aku berbicara kepada
Sam, menyingkapkan kepa14 a
		b
16 a
		b

pts Kuasa.
1 Ne. 17:45.
pts Misteri Allah.
Mzm. 8:5;
Alma 17:10;
A&P 5:16.
pts Wahyu.
		c 1 Raj. 18:37;
Alma 5:7.

danya apa yang telah Tuhan
nyatakan kepadaku melalui
Roh Kudus-Nya. Dan terjadilah
bahwa dia percaya kepada perkataanku.
18 Tetapi, lihatlah, Laman dan
Lemuel tidak mau menyimak
perkataanku; dan a dipilukan
karena kekerasan hati mereka
aku berseru kepada Tuhan bagi
mereka.
19 Dan terjadilah bahwa
Tuhan berfirman kepadaku,
mengatakan: Diberkatilah engkau, Nefi, karena aimanmu, karena engkau telah mencari-Ku
dengan tekun, dengan kerendahan hati.
20 Dan sejauh kamu akan menaati perintah-p erintah-K u,
kamu akan amakmur, dan akan
dituntun ke btanah yang dijanjikan; ya, bahkan tanah yang
telah Aku persiapkan bagimu;
ya, tanah yang adalah pilihan
melebihi segala tanah yang lain.
21 Dan sejauh kakak-kakakmu
akan memberontak terhadap
engkau, mereka akan adisingkirkan dari hadirat Tuhan.
22 Dan sejauh engkau akan
menaati perintah-perintah-Ku,
engkau akan dijadikan apenguasa dan pengajar atas kakak-
kakakmu.

		d 1 Ne. 11:5.
		e pts Ayah;
Nabi.
18 a Alma 31:24;
3 Ne. 7:16.
19 a 1 Ne. 7:12; 15:11.
20 a Yos. 1:7;
1 Ne. 4:14;
Mosia 1:7.

		b Ul. 33:13–16;
1 Ne. 5:5; 7:13;
Musa 7:17–18.
pts Tanah Terjanjikan.
21 a 2 Ne. 5:20–24;
Alma 9:13–15; 38:1.
22 a Kej. 37:8–11;
1 Ne. 3:29.
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23 Karena lihatlah, pada masa
itu ketika mereka akan memberontak terhadap-Ku, Aku akan
a
mengutuk mereka bahkan dengan kutukan yang parah, dan
mereka tidak akan memiliki
kuasa atas benih keturunanmu
kecuali mereka akan memberontak terhadap-Ku juga.
24 Dan jika demikian halnya
bahwa mereka memberontak terhadap-Ku, mereka akan
menjadi acambuk bagi benih keturunanmu, untuk bmenggugah
mereka dengan jalan ingatan.
PASAL 3
Para putra Lehi kembali ke
Yerusalem untuk mendapatkan
lempengan-lempengan dari kuningan—Laban menolak untuk menyerahkan lempengan-lempengan
itu—Nefi mendesak dan mendorong kakak-k akaknya—Laban
mencuri harta milik mereka dan
berusaha untuk membunuh mereka—Laman dan Lemuel menghantam Nefi dan Sam dan ditegur
oleh seorang malaikat. Kira-k ira
tahun 600–592 sm.
Dan terjadilah bahwa aku, Nefi,
kembali dari berbicara dengan
Tuhan, ke tenda ayahku.
2 Dan terjadilah bahwa dia berbicara kepadaku, mengatakan:
Lihatlah aku telah bermimpi
23 a Ul. 11:28;
1 Ne. 12:22–23;
A&P 41:1.
24 a Yos. 23:13;
Hak. 2:22–23.
		b 2 Ne. 5:25.

sebuah mimpi, yang di dalamnya Tuhan telah memerintahkanku bahwa engkau dan
kakak-kakakmu akan kembali
ke Yerusalem.
3 Karena lihatlah, Laban memiliki catatan tentang orang-orang
Yahudi dan juga asilsilah nenek
moyangku, dan itu terukir di
atas lempengan-lempengan dari
kuningan.
4 Karenanya, Tuhan telah memerintahkanku bahwa engkau
dan kakak-k akakmu hendaknya pergi ke rumah Laban, dan
mengupayakan catatan-catatan
itu, dan membawanya kemari
ke padang belantara.
5 Dan sekarang, lihatlah
kakak-kakakmu menggerutu,
mengatakan adalah hal yang
sukar yang telah aku tuntut
dari mereka; tetapi lihatlah aku
tidak menuntutnya dari mereka, tetapi itu adalah perintah
dari Tuhan.
6 Oleh karena itu pergilah, putraku, dan engkau akan berkenan
bagi Tuhan, karena engkau atidak menggerutu.
7 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, berkata kepada ayahku:
Aku a akan pergi dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan, karena aku tahu bahwa
Tuhan tidak memberikan bperintah kepada anak-anak manusia,

3 2 a pts Mimpi.

3 a 1 Ne. 5:14.
6 a pts Mendukung
Pemimpin Gereja.
7 a 1 Sam. 17:32;
1 Raj. 17:11–15.

a

pts Iman;
Patuh, Kepatuhan.
		b pts Perintah-Perintah
Allah.
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kecuali Dia akan mempersiapkan jalan bagi mereka agar mereka boleh merampungkan apa
yang Dia perintahkan kepada
mereka.
8 Dan terjadilah bahwa ketika
ayahku telah mendengar perkataan ini dia amat gembira, karena dia tahu bahwa aku telah
diberkati oleh Tuhan.
9 Dan aku, Nefi, dan kakak-
kakakku mengadakan perjalanan kami di padang belantara,
dengan tenda kami, untuk pergi
ke tanah Yerusalem.
10 Dan terjadilah bahwa ketika kami telah pergi ke tanah
Yerusalem, aku dan kakak-
kakakku saling berembuk.
11 Dan kami a mengundi—siapa dari antara kami yang akan
pergi ke rumah Laban. Dan terjadilah bahwa undian itu jatuh
ke atas diri Laman; dan Laman
pergi ke rumah Laban, dan dia
berbincang dengannya sewaktu
dia duduk di rumahnya.
12 Dan dia menghasratkan
dari Laban catatan-c atatan
yang terukir di atas lempengan-
lempengan dari kuningan, yang
memuat asilsilah ayahku.
13 Dan lihatlah, terjadilah
bahwa Laban marah, dan menyuruhnya pergi dari hadapannya; dan dia tidak mau bahwa
dia akan memperoleh catatan-
catatan itu. Karenanya, dia
c

7 c Kej. 18:14;
Flp. 4:13;
1 Ne. 17:3, 50;
A&P 5:34.
11 a Neh. 10:34;

12 a
16 a
		b
17 a

berkata kepadanya: Lihatlah
engkau adalah perampok, dan
aku akan membunuh engkau.
14 Tetapi Laman melarikan diri
dari hadapannya, dan memberitahukan apa yang telah Laban
lakukan, kepada kami. Dan
kami mulai amat penuh dukacita, dan kakak-kakakku hampir kembali kepada ayahku di
padang belantara.
15 Tetapi lihatlah aku berkata
kepada mereka bahwa: Sebagaimana Tuhan hidup, dan sebagaimana kita hidup, kita tidak akan
pergi kepada ayah kita di padang belantara sampai kita telah
merampungkan apa yang telah
Tuhan perintahkan kepada kita.
16 Karenanya, marilah kita
setia dalam menaati perintah-
perintah Tuhan; oleh karena
itu marilah kita pergi ke atanah
warisan ayah kita, karena lihatlah dia meninggalkan emas dan
perak, dan segala macam kekayaan. Dan semuanya ini telah
dia lakukan karena b perintah
Tuhan.
17 Karena dia tahu bahwa
Yerusalem mesti a dihancurkan, karena kejahatan orang-
orangnya.
18 Karena lihatlah, mereka telah a menolak perkataan para
nabi. Karenanya, jika ayahku
akan berdiam di tanah itu setelah dia bdiperintahkan untuk

Kis. 1:26.
1 Ne. 3:3; 5:14.
1 Ne. 2:4.
1 Ne. 2:2; 4:34.
2 Taw. 36:16–20;

Yer. 39:1–9;
1 Ne. 1:13.
18 a pts Pemberontakan.
		b 1 Ne. 16:8.
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melarikan diri dari tanah itu, lihatlah, dia juga akan binasa. Karenanya, mestilah perlu bahwa
dia melarikan diri dari tanah itu.
19 Dan lihatlah, adalah kebijaksanaan di dalam Allah bahwa
kita hendaknya mendapatkan
a
catatan-catatan ini, agar kita boleh melestarikan bagi anak-anak
kita bahasa leluhur kita;
20 Dan juga agar kita boleh
a
melestarikan bagi mereka perkataan yang telah diucapkan
oleh mulut semua nabi kudus,
yang telah disampaikan kepada
mereka oleh Roh dan kuasa
Allah, sejak dunia dimulai, bahkan hingga waktu sekarang ini.
21 Dan terjadilah bahwa menurut cara berbahasa ini aku
membujuk kakak-kakakku, agar
mereka boleh setia dalam menaati perintah-perintah Allah.
22 Dan terjadilah bahwa kami
pergi ke tanah warisan kami,
dan kami mengumpulkan bersama a emas kami, dan perak
kami, dan benda berharga kami.
23 Dan setelah kami mengumpulkan benda-b enda ini bersama, kami pergi lagi ke rumah
Laban.
24 Dan terjadilah bahwa
kami pergi kepada Laban, dan
menghasratkannya agar dia
mau memberikan kepada kami
catatan-catatan yang terukir di
atas a lempengan-l empengan
19 a Omni 1:17;
Mosia 1:2–6.
20 a pts Tulisan Suci—
Tulisan suci harus

dari kuningan, yang untuknya
kami akan memberikan kepadanya emas kami, dan perak
kami, dan segala benda berharga kami.
25 Dan terjadilah bahwa ketika
Laban melihat harta milik kami,
dan bahwa itu amat banyak, dia
a
bernafsu terhadapnya, sedemikian rupa sehingga dia menyuruh kami pergi, dan mengutus
para hambanya untuk membunuh kami, agar dia boleh mendapatkan harta milik kami.
26 Dan terjadilah bahwa kami
melarikan diri dari hadapan
para hamba Laban, dan kami
diwajibkan untuk meninggalkan
harta milik kami, dan itu jatuh
ke dalam tangan Laban.
27 Dan terjadilah bahwa kami
melarikan diri ke padang belantara, dan para hamba Laban
tidak menyusul kami, dan kami
menyembunyikan diri kami di
dalam rongga sebuah batu karang.
28 Dan terjadilah bahwa Laman
marah terhadapku, dan juga terhadap ayahku; dan juga Lemuel,
karena dia menyimak perkataan
Laman. Karenanya Laman dan
Lemuel mengucapkan banyak
a
perkataan keras kepada kami,
adik-adik mereka, dan mereka
menghantam kami bahkan dengan sebuah tongkat.
29 Dan terjadilah sewaktu

dilestarikan.
22 a 1 Ne. 2:4.
24 a 1 Ne. 3:3.
25 a pts Damba,

Mendambakan.
28 a 1 Ne. 17:17–18.
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mereka menghantam kami dengan tongkat, lihatlah, seorang
a
malaikat Tuhan datang dan
berdiri di hadapan mereka, dan
dia berbicara kepada mereka,
mengatakan: Mengapa kamu
menghantam adikmu dengan
tongkat? Tidakkah kamu tahu
bahwa Tuhan telah memilihnya
untuk menjadi b penguasa atas
dirimu, dan ini karena kedurhakaanmu? Lihatlah kamu hendaknya pergi ke Yerusalem lagi,
dan Tuhan akan menyerahkan
Laban ke dalam tanganmu.
30 Dan setelah a malaikat itu
berbicara kepada kami, dia
pergi.
31 Dan setelah malaikat itu
pergi, Laman dan Lemuel mulai
lagi amenggerutu, mengatakan:
Bagaimana mungkin bahwa
Tuhan akan menyerahkan Laban
ke dalam tangan kita? Lihatlah,
dia adalah pria yang perkasa, dan
dia dapat memerintahkan lima
puluh orang, ya, bahkan dia dapat membunuh lima puluh orang;
maka mengapa tidak kita?
PASAL 4
Nefi membunuh Laban atas perintah Tuhan dan kemudian mengamankan lempengan-l empengan
dari kuningan melalui tipu muslihat—Zoram memilih untuk bergabung dengan keluarga Lehi di
29 a 1 Ne. 4:3; 7:10.
pts Malaikat.
		b 1 Ne. 2:22.
30 a 1 Ne. 16:38.
31 a pts Menggerutu.

padang belantara. Kira-kira tahun
600–592 sm.
Dan terjadilah bahwa aku berbicara kepada kakak-kakakku,
mengatakan: Marilah kita pergi
lagi ke Yerusalem, dan marilah kita a setia dalam menaati
perintah-p erintah Tuhan; karena lihatlah Dia lebih perkasa
daripada seluruh bumi, maka
mengapa tidak b lebih perkasa
daripada Laban dan lima puluh
orangnya, ya, atau bahkan daripada berlaksa-laksa orangnya?
2 Oleh karena itu marilah kita
pergi; marilah kita akuat seperti
b
Musa; karena dia benar-benar
berbicara pada perairan c Laut
Merah dan itu terbelah ke sana
dan kemari, dan leluhur kita
melewatinya, keluar dari penawanan, di atas tanah kering,
dan pasukan Firaun mengikuti
dan terbenam di dalam perairan
Laut Merah.
3 Sekarang, lihatlah kamu tahu
bahwa ini adalah benar; dan
kamu juga tahu bahwa seorang
a
malaikat telah berbicara kepadamu; karenanya dapatkah
kamu ragu? Marilah kita pergi;
Tuhan sanggup membebaskan
kita, bahkan seperti leluhur kita,
dan menghancurkan Laban,
bahkan seperti orang-o rang
Mesir.
4 Sekarang, ketika aku telah

4 1 a pts Berani,

Keberanian;
Iman.
		b 1 Ne. 7:11–12.
2 a Ul. 11:8.

		b pts Musa.
		c Kel. 14:21;
1 Ne. 17:26;
Mosia 7:19.
3 a 1 Ne. 3:29–31; 7:10.
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mengucapkan perkataan ini,
mereka masih geram, dan masih terus menggerutu; walaupun
demikian mereka mengikutiku
sampai kami tiba di luar tembok
Yerusalem.
5 Dan itu pada malam hari;
dan aku menyebabkan bahwa
mereka menyembunyikan diri
mereka di luar tembok itu. Dan
setelah mereka menyembunyikan diri mereka, aku, Nefi,
menyelinap ke dalam kota dan
pergi menuju rumah Laban.
6 Dan aku adituntun oleh Roh,
b
tidak mengetahui sebelumnya
apa yang hendaknya aku lakukan.
7 Walaupun demikian aku
pergi, dan sewaktu aku tiba di
dekat rumah Laban aku melihat
seorang pria, dan dia telah jatuh ke tanah di hadapanku, karena dia dimabukkan oleh air
anggur.
8 Dan ketika aku datang kepadanya aku mendapati bahwa itu
adalah Laban.
9 Dan aku melihat a pedangnya, dan aku menariknya dari
sarungnya; dan pangkalnya
adalah dari emas murni, dan
pengerjaannya amat halus, dan
aku melihat bahwa mata pedangnya dari baja yang paling
berharga.
10 Dan terjadilah bahwa aku
6 a pts Ilham;
Roh Kudus.
		b Ibr. 11:8.
9 a 2 Ne. 5:14;
A&P 17:1.
10 a Alma 14:11.

didesak oleh Roh bahwa aku
hendaknya membunuh Laban;
tetapi aku berkata dalam hatiku:
Tidak pernah pada waktu kapan
pun telah aku tumpahkan darah
manusia. Dan aku merasa ciut
dan berkehendak agar aku boleh
tidak membunuhnya.
11 Dan Roh berkata kepadaku lagi: Lihatlah a Tuhan telah menyerahkannya ke dalam
tanganmu. Ya, dan aku juga
tahu bahwa dia telah berupaya
mengambil nyawaku sendiri; ya,
dan dia tidak mau menyimak
perintah-p erintah Tuhan; dan
dia juga telah bmengambil harta
milik kami.
12 Dan terjadilah bahwa Roh
berkata kepadaku lagi: Bunuhlah dia, karena Tuhan telah
menyerahkannya ke dalam tanganmu;
13 Lihatlah Tuhan amembunuh
yang bjahat untuk mewujudkan
tujuan-Nya yang benar. Adalah
c
lebih baik bahwa satu orang
akan binasa daripada suatu
bangsa akan merosot dan binasa
dalam ketidakpercayaan.
14 Dan sekarang, ketika aku,
Nefi, telah mendengar perkataan ini, aku ingat firman Tuhan
yang Dia firmankan kepadaku
di padang belantara, mengatakan bahwa: a Sejauh benih
keturunanmu akan menaati
a

11 a 1 Sam. 17:41–49.
		b 1 Ne. 3:26.
13 a 1 Ne. 17:33–38;
A&P 98:31–32.
		b pts Jahat,
Kejahatan.

		c Alma 30:47.
14 a Omni 1:6;
Mosia 2:22;
Eter 2:7–12.
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perintah-perintah-Ku, mereka
akan c makmur di d tanah yang
dijanjikan.
15 Ya, dan aku juga berpikir
bahwa mereka tidak dapat menaati perintah-perintah Tuhan
menurut hukum Musa, kecuali
mereka akan memiliki hukum
itu.
16 Dan aku juga tahu bahwa
a
hukum itu terukir di atas
lempengan-lempengan dari kuningan.
17 Dan lagi, aku tahu bahwa
Tu h a n t e l a h m e n y e r a h k a n
Laban ke dalam tanganku karena alasan ini—agar aku boleh
mendapatkan catatan-c atatan
itu menurut perintah-Nya.
18 Oleh karena itu aku mematuhi suara Roh, dan menarik
Laban pada rambut kepalanya,
dan aku memenggal kepalanya
dengan apedangnya sendiri.
19 Dan setelah aku memenggal
kepalanya dengan pedangnya
sendiri, aku mengambil pakaian
Laban dan mengenakannya
pada tubuhku sendiri; ya, bahkan setiap bagian yang kecil;
dan aku ikatkan baju zirahnya
di sekitar auratku.
20 Dan setelah aku melakukan
ini, aku pergi ke perbendaharaan Laban. Dan sewaktu aku
pergi menuju perbendaharaan
Laban, lihatlah, aku melihat
a
hamba Laban yang memiliki
b

14 b pts Perintah-Perintah
Allah.
		c 1 Ne. 2:20.
		d 1 Ne. 17:13–14;

kunci perbendaharaan. Dan aku
memerintahkannya dengan suara Laban, bahwa dia hendaknya pergi bersamaku ke dalam
perbendaharaan.
21 Dan dia mengira aku adalah majikannya, Laban, karena
dia melihat pakaian dan juga
pedang yang terikat di sekitar
auratku.
22 Dan dia berbicara kepadaku
mengenai para penatua orang
Yahudi, dia mengetahui bahwa
majikannya, Laban, telah keluar pada malam hari di antara
mereka.
23 Dan aku berbicara kepadanya seolah-olah adalah Laban.
24 Dan aku juga berbicara kepadanya bahwa aku sebaiknya
membawa ukiran itu, yang ada
di atas alempengan-lempengan
dari kuningan, kepada kakak-
kakakku, yang berada di luar
tembok.
25 Dan aku juga memintanya
agar dia hendaknya mengi
kutiku.
26 Dan dia, mengira bahwa
aku berbicara tentang saudara-
saudara dari gereja, dan bahwa
aku adalah benar-benar Laban
yang telah aku bunuh, karenanya dia mengikutiku.
27 Dan dia berbicara kepadaku berulang kali mengenai
para penatua orang Yahudi, sewaktu aku pergi kepada kakak-

Yakub 2:12.
16 a pts Hukum Musa.
18 a 1 Sam. 17:51.
20 a 2 Ne. 1:30.

24 a 1 Ne. 3:12, 19–24;
5:10–22.
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kakakku, yang berada di luar
tembok.
28 Dan terjadilah bahwa ketika
Laman melihatku dia amat ketakutan, dan juga Lemuel dan
Sam. Dan mereka melarikan diri
dari hadapanku; karena mereka
mengira itu adalah Laban, dan
bahwa dia telah membunuhku
dan sedang berupaya untuk
mengambil nyawa mereka juga.
29 Dan terjadilah bahwa aku
memanggil mereka, dan mereka mendengarku; karenanya
mereka berhenti melarikan diri
dari hadapanku.
30 Dan terjadilah bahwa ketika
hamba Laban melihat kakak-
kakakku dia mulai gemetar, dan
hampir melarikan diri dari hadapanku dan kembali ke Kota
Yerusalem.
31 Dan sekarang, aku, Nefi,
yang adalah pria yang besar
perawakannya, dan juga telah
menerima banyak a kekuatan
dari Tuhan, oleh karena itu aku
mencengkeram hamba Laban
itu, dan memegangnya, agar dia
hendaknya tidak melarikan diri.
32 Dan terjadilah bahwa aku
berbicara dengannya, bahwa
jika dia akan menyimak perkataanku, sebagaimana Tuhan
hidup, dan sebagaimana aku hidup, demikian pula bahwa jika
dia akan menyimak perkataan
kami, kami akan membiarkannya hidup.
31 a Mosia 9:17;
Alma 56:56.
33 a pts Sumpah.

33 Dan aku berbicara kepadanya, bahkan dengan sebuah
a
sumpah, bahwa dia tidak perlu
takut; bahwa dia akan menjadi
orang yang bebas seperti kami
jika dia akan pergi ke padang
belantara bersama kami.
34 Dan aku juga berbicara kepadanya, mengatakan: Pastilah
Tuhan telah a memerintahkan
kami untuk melakukan hal ini;
dan tidak akankah kita tekun dalam menaati perintah-perintah
Tuhan? Oleh karena itu, jika
engkau mau pergi ke padang
belantara kepada ayahku engkau akan memperoleh tempat
bersama kami.
35 Dan terjadilah bahwa
a
Zoram menjadi berani karena
perkataan yang aku ucapkan.
Sekarang, Zoram adalah nama
hamba itu; dan dia berjanji
bahwa dia akan pergi ke padang
belantara kepada ayah kami.
Ya, dan dia juga bersumpah kepada kami bahwa dia akan tinggal bersama kami sejak mulai
waktu itu.
36 Sekarang, kami berhasrat
bahwa dia hendaknya tinggal
bersama kami untuk alasan ini,
agar orang-orang Yahudi boleh
tidak mengetahui mengenai
pelarian diri kami ke padang
belantara, agar jangan mereka
akan mengejar kami dan menghancurkan kami.
37 Dan terjadilah bahwa ketika

34 a 1 Ne. 2:2; 3:16.
35 a 1 Ne. 16:7;
2 Ne. 5:5–6.

pts Zoram.

1 NEFI 4:38–5:7

14

Zoram telah bersumpah kepada
kami, rasa takut kami berhenti
terhadapnya.
38 Dan terjadilah bahwa
kami membawa lempengan-
lempengan dari kuningan dan
hamba Laban, dan berangkat
ke padang belantara, dan melakukan perjalanan ke tenda ayah
kami.
a

PASAL 5
Saria mengeluh terhadap Lehi—
Keduanya bersukacita atas kembalinya para putra mereka—Mereka
mempersembahkan kurban—
Lempengan-lempengan dari kuningan memuat tulisan Musa dan
para nabi—Lempengan-lempengan
itu mengidentifikasi Lehi sebagai
keturunan Yusuf—Lehi bernubuat
mengenai benih keturunannya dan
pelestarian lempengan-lempengan
itu. Kira-kira tahun 600–592 sm.
Dan terjadilah bahwa setelah
kami sampai ke padang belantara
kepada ayah kami, lihatlah, dia
dipenuhi dengan sukacita, dan
juga ibuku, aSaria, amat gembira,
karena dia benar-benar telah berduka nestapa karena kami.
2 Karena dia telah mengira
bahwa kami telah binasa di padang belantara; dan dia juga telah mengeluh terhadap ayahku,
memberi tahu dia bahwa dia
adalah orang yang cenderung
37 a Yos. 9:1–21;
Pkh. 5:4.
pts Sumpah.
5 1 a pts Saria.

berpenglihatan; mengatakan:
Lihatlah engkau telah menuntun
kami jauh dari tanah warisan
kita, dan para putraku tidak ada
lagi, dan kita binasa di padang
belantara.
3 Dan menurut cara berbahasa
inilah ibuku telah mengeluh terhadap ayahku.
4 Dan telah terjadilah bahwa
ayahku berbicara kepadanya,
mengatakan: Aku tahu bahwa
aku adalah aorang yang cenderung berpenglihatan; karena jika
aku tidak melihat apa yang dari
Allah dalam suatu bpenglihatan
aku tidak akan mengenal kebaikan Allah, tetapi masih tinggal
di Yerusalem, dan telah binasa
bersama saudara-saudaraku.
5 Tetapi lihatlah, aku telah
mendapatkan suatu atanah yang
dijanjikan, yang dalam hal-hal
itu aku bersukacita; ya, dan aku
b
tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan para putraku dari
tangan Laban, dan membawa
mereka kembali kepada kita di
padang belantara.
6 Dan menurut cara berbahasa
ini ayahku, Lehi, menghibur
ibuku, Saria, mengenai kami,
sementara kami melakukan perjalanan di padang belantara ke
tanah Yerusalem, untuk mendapatkan catatan tentang orang-
orang Yahudi.
7 Dan ketika kami telah kem-

4 a 1 Ne. 2:11.
		b 1 Ne. 1:8–13.
pts Penglihatan.
5 a 1 Ne. 2:20; 18:8, 22–23.

pts Tanah Terjanjikan.
		b pts Iman.
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bali ke tenda ayahku, lihatlah
sukacita mereka penuh, dan
ibuku terhibur.
8 Dan dia berbicara, mengatakan: Sekarang aku tahu dengan
suatu kepastian bahwa Tuhan
telah amemerintahkan suamiku
untuk melarikan diri ke padang
belantara; ya, dan aku juga tahu
dengan suatu kepastian bahwa
Tuhan telah melindungi para
putraku, dan membebaskan
mereka dari tangan Laban, dan
memberikan mereka kuasa yang
melaluinya mereka dapat bmerampungkan apa yang telah
Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan menurut cara berbahasa inilah dia berbicara.
9 Dan terjadilah bahwa mereka
amat bersukacita, dan mempersembahkan a kurban dan
persembahan bakaran kepada
Tuhan; dan mereka b berterima
kasih kepada Allah Israel.
10 Dan setelah mereka berterima kasih kepada Allah
Israel, ayahku, Lehi, mengambil catatan-catatan yang terukir
di atas alempengan-lempengan
dari kuningan, dan dia menyelidikinya dari awal.
11 Dan dia melihat bahwa itu
8 a 1 Ne. 2:2.
		b 1 Ne. 3:7.
9 a Mosia 2:3;
3 Ne. 9:19–20.
pts Hukum Musa.
		b pts Terima Kasih.
10 a 1 Ne. 4:24, 38; 13:23.
pts Lempengan-
Lempengan
Kuningan.
11 a 1 Ne. 19:23.
pts Pentateus.

memuat kelima a kitab Musa,
yang memberikan laporan tentang penciptaan dunia, dan
juga tentang Adam dan Hawa,
yang adalah orangtua pertama
kita;
12 Dan juga acatatan tentang
orang-orang Yahudi sejak awal,
bahkan hingga permulaan
pemerintahan Zedekia, raja
Yehuda;
13 Dan juga nubuat-
n ubuat
para nabi kudus, sejak awal,
bahkan hingga permulaan pemerintahan aZedekia; dan juga
banyak nubuat yang telah diucapkan oleh mulut bYeremia.
14 Dan terjadilah bahwa
ayahku, Lehi, juga menemukan
di atas alempengan-lempengan
dari kuningan silsilah leluhurnya; karenanya dia tahu bahwa
dia adalah keturunan b Yusuf;
ya, bahkan Yusuf itu yang adalah putra c Yakub, yang d dijual
ke Mesir, dan yang edilindungi
oleh tangan Tuhan, agar dia boleh melindungi ayahnya, Yakub,
dan seisi rumahnya dari binasa
oleh bencana kelaparan.
15 Dan mereka juga adituntun
keluar dari penawanan dan dari
tanah Mesir, oleh Allah yang

12 a 1 Taw. 9:1.
pts Tulisan Suci.
13 a 2 Raj. 24:18;
Yer. 37:1.
		b Ezr. 1:1;
Yer. 36:17–32;
1 Ne. 7:14;
Hel. 8:20.
14 a 1 Ne. 3:3, 12.
pts Lempengan-
Lempengan
Kuningan.

		b 2 Ne. 3:4; Alma 10:3.
pts Yusuf, Putra
Yakub.
		c pts Yakub,
Putra Ishak.
		d Kej. 37:29–36.
		e Kej. 45:4–5.
15 a Kel. 13:17–18;
Am. 3:1–2;
1 Ne. 17:23–31;
A&P 103:16–18;
136:22.
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sama itu yang telah memelihara
mereka.
16 Dan demikianlah ayahku,
Lehi, menemukan silsilah leluhurnya. Dan Laban juga adalah
keturunan aYusuf, karenanya dia
dan leluhurnya telah menyimpan catatan-catatan itu.
17 Dan sekarang, ketika
ayahku melihat segala sesuatu
ini, dia dipenuhi dengan Roh,
dan mulai bernubuat mengenai
benih keturunannya—
1 8 B a h w a l e m p e n g a n -
lempengan dari kuningan ini
akan tersebar luas ke segala
bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak yang adalah dari benih
keturunannya.
19 Karenanya, dia mengatakan
bahwa lempengan-lempengan
dari kuningan ini a tidak akan
pernah musnah; tidak juga
itu akan disuramkan lagi oleh
waktu. Dan dia bernubuat banyak hal mengenai benih keturunannya.
20 Dan terjadilah bahwa sejauh itu aku dan ayahku telah
menaati perintah-perintah dengan apa telah Tuhan perintahkan kami.
21 Dan kami telah mendapatkan catatan-catatan yang telah
Tuhan perintahkan kepada kami,
dan menyelidikinya dan mendapati bahwa itu patut dihasratkan; ya, bahkan amat aberharga
bagi kami, sedemikian rupa
16 a 1 Ne. 6:2.
19 a Alma 37:4–5.
21 a pts Tulisan Suci—

sehingga kami dapat melestarikan perintah-perintah Tuhan
bagi anak-anak kami.
22 Karenanya, adalah kebijaksanaan di dalam Tuhan bahwa
kami hendaknya membawanya
bersama kami, sewaktu kami
melakukan perjalanan di padang belantara menuju tanah
yang dijanjikan.
b

PASAL 6
Nefi menulis mengenai apa yang
dari Allah—Tujuan Nefi adalah
untuk membujuk orang-orang datang kepada Allah Abraham dan
diselamatkan. Kira-k ira tahun
600–592 sm.
Dan sekarang, aku, Nefi, tidak
memberikan silsilah leluhurku
pada abagian ini dari catatanku;
tidak juga pada waktu kapan
pun akan aku berikan itu setelahnya di atas b lempengan-
lempengan ini yang sedang aku
tulis; karena itu diberikan dalam catatan yang telah disimpan
oleh c ayahku; karenanya, aku
tidak menuliskannya dalam pekerjaan ini.
2 Karena cukuplah bagiku untuk mengatakan bahwa kami
adalah keturunan aYusuf.
3 Dan tidaklah masalah bagiku bahwa aku berhati-h ati
dalam memberikan laporan
yang lengkap tentang segala
sesuatu dari ayahku, karena itu

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

		b 1 Ne. 9:2.
		c 1 Ne. 1:16–17; 19:1–6.
2 a 1 Ne. 5:14–16.
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tidak dapat dituliskan di atas
a
lempengan-lempengan ini, karena aku menghasratkan ruang
itu agar aku boleh menulis mengenai apa yang dari Allah.
4 Karena kegenapan maksudku
adalah agar aku boleh amembujuk orang-orang untuk bdatang
kepada Allah Abraham, dan
Allah Ishak, dan Allah Yakub,
dan diselamatkan.
5 Karenanya, apa yang a menyenangkan bagi dunia tidaklah aku tuliskan, tetapi apa yang
menyenangkan bagi Allah dan
bagi mereka yang bukan dari
dunia.
6 Karenanya, aku akan memberi perintah kepada benih keturunanku, agar mereka tidak akan
mengisi lempengan-lempengan
ini dengan apa yang tidak berharga bagi anak-anak manusia.
PASAL 7
Para putra Lehi kembali ke
Yerusalem dan mengajak Ismael
dan seisi rumahnya untuk bergabung dengan mereka dalam
perjalanan mereka—Laman dan
yang lain memberontak—Nefi
mendesak kakak-k akaknya untuk
memiliki iman kepada Tuhan—
Mereka mengikatnya dengan tali
dan merencanakan penghancurannya—Dia dibebaskan melalui
kuasa iman—Kakak-k akaknya
3 a Yakub 7:27;
Yarom 1:2, 14;
Omni 1:30.
4 a Yoh. 20:30–31.
Lihat halaman judul

meminta pengampunan—Lehi dan
rombongannya mempersembahkan
kurban dan persembahan bakaran.
Kira-kira tahun 600–592 sm.
Dan sekarang, aku menghendaki agar kamu boleh mengetahui, bahwa setelah ayahku, Lehi,
mengakhiri abernubuat mengenai benih keturunannya, terjadilah bahwa Tuhan berfirman
kepadanya lagi, mengatakan
bahwa tidaklah pantas baginya,
Lehi, bahwa dia akan membawa
keluarganya saja ke padang belantara; tetapi bahwa para putranya hendaknya mengambil
para bputri menjadi cistri, agar
mereka boleh membangkitkan
benih keturunan bagi Tuhan di
tanah yang dijanjikan.
2 Dan terjadilah bahwa Tuhan
a
memerintahkannya bahwa
aku, Nefi, dan kakak-kakakku,
hendaknya kembali lagi ke tanah Yerusalem, dan membawa
Ismael dan keluarganya ke padang belantara.
3 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, akembali, bersama kakak-
kakakku, pergi ke padang belantara untuk pergi ke Yerusalem.
4 Dan terjadilah bahwa kami
pergi ke rumah Ismael, dan kami
berkenan dalam pandangan
Ismael, sedemikian rupa sehingga kami mengucapkan kepadanya firman Tuhan.

Kitab Mormon.
		b 2 Ne. 9:41, 45, 51.
5 a 1 Tes. 2:4;
KKM 1:4.
7 1 a 1 Ne. 5:17–19.

		b
		c
2a
3a

1 Ne. 16:7.
pts Pernikahan.
1 Ne. 16:7–8.
1 Ne. 3:2–3.
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5 Dan terjadilah bahwa Tuhan
melunakkan hati Ismael, dan
juga seisi rumahnya, sedemikian
rupa sehingga mereka mengadakan perjalanan mereka bersama
kami ke padang belantara ke
tenda ayah kami.
6 Dan terjadilah bahwa sewaktu kami melakukan perjalanan di padang belantara,
lihatlah Laman dan Lemuel, dan
dua dari para putri Ismael, dan
dua aputra Ismael dan keluarga
mereka, memberontak terhadap
kami; ya, terhadapku, Nefi, dan
Sam, dan ayah mereka, Ismael,
dan istrinya, dan tiga putrinya
yang lain.
7 Dan terjadilah dalam pemberontakan itu, mereka berhasrat untuk kembali ke tanah
Yerusalem.
8 Dan sekarang, aku, Nefi, adipilukan karena kekerasan hati
mereka, oleh karena itu aku berbicara kepada mereka, mengatakan, ya, bahkan kepada Laman
dan kepada Lemuel: Lihatlah
kamu adalah kakak-k akakku,
dan bagaimanakah bahwa kamu
sedemikian kerasnya dalam hatimu, dan sedemikian butanya
dalam pikiranmu, sehingga
kamu perlu bahwa aku, adikmu,
mesti berbicara kepadamu, ya,
dan menunjukkan teladan bagimu?
6 a 2 Ne. 4:10.
8 a Alma 31:2;
Musa 7:41.
10 a Ul. 4:9;
1 Ne. 3:29; 4:3.
11 a 1 Ne. 4.

9 Bagaimana mungkin kamu
telah tidak menyimak firman
Tuhan?
10 Bagaimana mungkin kamu
telah amelupakan bahwa kamu
telah melihat seorang malaikat
Tuhan?
11 Ya, dan bagaimana mungkin
kamu telah melupakan hal-hal
besar apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, dalam amembebaskan kita dari tangan Laban,
dan juga agar kita mendapatkan
catatan itu?
12 Ya, dan bagaimana mungkin
kamu telah melupakan bahwa
Tuhan sanggup untuk melakukan segala a sesuatu menurut
kehendak-Nya, bagi anak-anak
manusia, jika demikian halnya
bahwa mereka menjalankan
b
iman kepada-Nya? Karenanya,
marilah kita setia kepada-Nya.
13 Dan jika demikian halnya
bahwa kita setia kepada-Nya,
kita akan mendapatkan a tanah yang dijanjikan; dan kamu
akan mengetahui pada kurun
waktu mendatang bahwa firman Tuhan akan digenapi mengenai bkehancuran Yerusalem;
karena segala sesuatu yang telah Tuhan firmankan mengenai
kehancuran Yerusalem mestilah
digenapi.
14 Karena lihatlah, Roh Tuhan
segera berhenti berjuang bersama

12 a 1 Ne. 17:50;
Alma 26:12.
		b 1 Ne. 3:7; 15:11.
13 a 1 Ne. 2:20.
pts Tanah
Terjanjikan.

		b 2 Raj. 25:1–21;
2 Ne. 6:8; 25:10;
Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.
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mereka; karena lihatlah, mereka
telah a menolak para nabi, dan
b
Yeremia telah mereka lemparkan
ke dalam penjara. Dan mereka
telah berupaya untuk mengambil
c
nyawa ayahku, sedemikian rupa
sehingga mereka telah mengha
launya keluar dari tanah itu.
15 Sekarang, lihatlah, aku berkata kepadamu bahwa jika kamu
mau kembali ke Yerusalem kamu
juga akan binasa bersama mereka. Dan sekarang, jika kamu
memiliki pilihan, pergilah ke tanah itu, dan ingatlah perkataan
yang aku ucapkan kepadamu,
bahwa jika kamu pergi kamu
juga akan binasa; karena demikianlah Roh Tuhan mendesakku
agar aku hendaknya berbicara.
16 Dan terjadilah bahwa ketika
aku, Nefi, telah mengucapkan
perkataan ini kepada kakak-
kakakku, mereka marah terhadapku. Dan terjadilah bahwa
mereka menghajarku, karena lihatlah, mereka amat geram, dan
mereka a mengikatku dengan
tali, karena mereka berupaya untuk mengambil nyawaku, agar
mereka boleh meninggalkanku
di padang belantara untuk dilahap oleh binatang buas.
17 Tetapi terjadilah bahwa aku
berdoa kepada Tuhan, mengatakan: Ya Tuhan, menurut imanku
yang ada kepada-Mu, maukah
Engkau membebaskanku dari tangan kakak-kakakku; ya, bahkan
14 a Yeh. 5:6;
1 Ne. 1:18–20; 2:13.
pts Pemberontakan.

berilah aku kekuatan agar aku
boleh a memutuskan ikatan ini
yang dengannya aku terikat.
18 Dan terjadilah bahwa ketika
aku telah mengatakan perkataan
ini, lihatlah, ikatan itu terlepas
dari tangan dan kakiku, dan
aku berdiri di hadapan kakak-
kakakku, dan aku berbicara kepada mereka lagi.
19 Dan terjadilah bahwa mereka marah terhadapku lagi,
dan berupaya untuk menghajarku; tetapi lihatlah, salah seorang a putri Ismael, ya, dan
juga ibunya, dan salah seorang
putra Ismael, memohon kepada
kakak-k akakku, sedemikian
rupa sehingga mereka melunakkan hati mereka; dan mereka
berhenti berusaha mengambil
nyawaku.
20 Dan terjadilah bahwa mereka penuh dukacita, karena
kejahatan mereka, sedemikian
rupa sehingga mereka membungkukkan diri di hadapanku,
dan memohon kepadaku agar
aku mau mengampuni mereka
dari apa yang telah mereka lakukan terhadapku.
21 Dan terjadilah bahwa aku
dengan tulus ikhlas amengampuni mereka akan segala yang
telah mereka lakukan, dan aku
mendesak mereka agar mereka
mau berdoa kepada Tuhan Allah
mereka untuk pengampunan.
Dan terjadilah bahwa mereka

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

17 a Alma 14:26–28.
19 a 1 Ne. 16:7.
21 a pts Mengampuni.
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melakukan demikian. Dan setelah mereka selesai berdoa kepada Tuhan kami berjalan lagi
pada perjalanan kami menuju
tenda ayah kami.
22 Dan terjadilah bahwa kami
sampai di tenda ayah kami. Dan
setelah aku dan kakak-kakakku
dan seisi rumah Ismael telah
sampai di tenda ayahku, mereka
a
berterima kasih kepada Tuhan
Allah mereka; dan mereka mempersembahkan bkurban dan persembahan bakaran kepada-Nya.
PASAL 8
Lehi melihat suatu penglihatan tentang pohon kehidupan—Dia makan
buahnya dan berhasrat keluarganya
untuk melakukan demikian juga—
Dia melihat suatu batang dari besi,
jalan yang sesak dan sempit, dan
kabut kegelapan yang menyelubungi orang-o rang—Saria, Nefi
dan Sam makan buah itu, tetapi
Laman dan Lemuel menolak. Kira-
kira tahun 600–592 sm.
Dan terjadilah bahwa kami telah mengumpulkan bersama
segala macam benih dari setiap
jenis, baik biji-bijian dari setiap
jenis, maupun juga benih-benih
buah dari setiap jenis.
2 Dan terjadilah bahwa saat
ayahku tinggal di padang belantara dia berbicara kepada kami,
mengatakan: Lihatlah, aku telah
22 a pts Terima Kasih.
		b 1 Ne. 5:9.
8 2 a pts Mimpi;
Wahyu.

bermimpi sebuah mimpi; atau,
dengan perkataan lain, aku telah
melihat suatu bpenglihatan.
3 Dan lihatlah, karena apa yang
telah aku lihat, aku memiliki
alasan untuk bersukacita di
dalam Tuhan karena aNefi dan
juga Sam; karena aku memiliki
alasan untuk mengira bahwa
mereka, dan juga banyak dari
benih keturunan mereka, akan
diselamatkan.
4 Tetapi lihatlah, aLaman dan
Lemuel, aku amat khawatir
karena kamu; karena lihatlah,
pikirku aku melihat dalam mimpiku, suatu padang belantara
yang gelap dan suram.
5 Dan terjadilah bahwa aku
melihat seorang pria, dan dia
berpakaian a jubah putih; dan
dia datang dan berdiri di hadapanku.
6 Dan terjadilah bahwa dia berbicara kepadaku, dan memintaku mengikutinya.
7 Dan terjadilah bahwa ketika
aku mengikutinya aku melihat
sendiri bahwa aku berada di suatu padang tandus yang gelap
dan suram.
8 Dan setelah aku melakukan
perjalanan untuk kurun waktu
berjam-jam dalam kegelapan,
aku mulai berdoa kepada Tuhan
agar Dia mau aberbelaskasihan
kepadaku, menurut kelimpahan
belas kasihan-Nya yang lembut.
a

		b 1 Ne. 10:17.
pts Penglihatan.
3 a 1 Ne. 8:14–18.
4 a 1 Ne. 8:35–36.

5 a JS—S 1:30–32.
8 a pts Belas Kasihan.
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9 Dan terjadilah setelah aku
berdoa kepada Tuhan aku melihat suatu a padang yang luas
dan lapang.
10 Dan terjadilah bahwa aku
melihat sebatang apohon, yang
b
buahnya patut dihasratkan untuk membuat orang bahagia.
11 Dan terjadilah bahwa aku
maju dan makan a buahnya;
dan aku melihat bahwa buah
itu adalah yang paling manis,
melebihi segala yang sebelumnya pernah aku rasakan. Ya,
dan aku melihat bahwa buahnya adalah putih, melampaui
segala bputihnya yang pernah
aku lihat.
12 Dan ketika aku makan buahnya, itu memenuhi jiwaku dengan asukacita yang amat besar;
karenanya, aku mulai bberhasrat agar keluargaku hendaknya
makan darinya juga; karena aku
tahu itu cpatut dihasratkan melebihi segala buah yang lain.
13 Dan sewaktu aku mengarahkan mataku ke sekitarnya,
agar barangkali aku boleh menemukan keluargaku juga, aku melihat sebuah asungai berair; dan
itu mengalir, dan itu berada di
dekat pohon yang darinya aku
sedang makan buahnya.
14 Dan aku memandang untuk
melihat dari mana itu datang;
9 a Mat. 13:38.
10 a Kej. 2:9;
Why. 2:7; 22:2;
1 Ne. 11:4, 8–25.
pts Pohon
Kehidupan.
		b Alma 32:41–43.

11 a
		b
12 a
		b
		c
13 a

dan aku melihat hulunya sedikit agak jauh; dan di hulunya
aku melihat ibumu Saria, dan
Sam, dan Nefi; dan mereka berdiri seolah-o lah mereka tidak
tahu ke mana mereka hendaknya pergi.
15 Dan terjadilah bahwa aku
mengisyaratkan kepada mereka;
dan aku juga berkata kepada
mereka dengan suara yang nyaring bahwa mereka hendaknya
datang kepadaku, dan makan
buah itu, yang patut dihasratkan
melebihi segala buah yang lain.
16 Dan terjadilah bahwa mereka datang kepadaku dan makan buah itu juga.
17 Dan terjadilah bahwa aku
berhasrat agar Laman dan
Lemuel hendaknya datang dan
makan buah itu juga; karenanya, aku mengarahkan mataku
menuju hulu sungai, agar barangkali aku boleh melihat mereka.
18 Dan terjadilah bahwa aku
melihat mereka, tetapi mereka
a
tidak mau datang kepadaku
dan makan buah itu.
19 Dan aku melihat suatu abatang dari besi, dan itu terbentang di sepanjang tepi sungai,
dan menuntun ke pohon yang
di dekatnya aku berdiri.
20 Dan aku juga melihat suatu

Alma 5:34.
1 Ne. 11:8.
pts Sukacita.
Alma 36:24.
1 Ne. 15:36.
1 Ne. 12:16–18;
15:26–29.

18 a 2 Ne. 5:20–25.
19 a Mzm. 2:9;
Why. 12:5;
tjs Why. 19:15
(Apendiks);
1 Ne. 8:30; 11:25;
15:23–24.
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jalan yang sesak dan sempit,
yang ada di sepanjang batang
dari besi itu, bahkan ke pohon
yang di dekatnya aku berdiri;
dan itu juga menuntun ke dekat hulu sumber air, menuju
b
padang yang luas dan lapang,
seolah-olah itu adalah sebuah
dunia.
21 Dan aku melihat sekum
pulan besar orang yang tak terbilang jumlahnya, banyak dari
mereka mendesak ke depan,
agar mereka boleh mencapai
a
jalan yang menuntun ke pohon
yang di dekatnya aku berdiri.
22 Dan terjadilah bahwa mereka tampil, dan mulai berada
di jalan yang menuntun ke pohon itu.
23 Dan terjadilah bahwa timbul akabut kegelapan; ya, bahkan kabut kegelapan yang
amat pekat, sedemikian rupa
sehingga mereka yang telah
mulai berada di jalan itu kehilangan arah mereka, sehingga
mereka mengembara ke mana-
mana dan tersesat.
24 Dan terjadilah bahwa aku
melihat yang lain mendesak
ke depan, dan mereka tampil
dan menangkap ujung batang
dari besi itu; dan mereka mendesak ke depan melalui kabut
kegelapan, menggenggam erat
batang dari besi itu, bahkan
a

20 a Mat. 7:14;
2 Ne. 31:17–20.
		b Mat. 13:38.
21 a pts Jalan.
23 a 1 Ne. 12:17; 15:24.
24 a 1 Ne. 8:10–12.

sampai mereka tampil dan makan abuah pohon itu.
25 Dan setelah mereka makan
buah pohon itu mereka mengarahkan mata mereka ke sekitarnya seolah-olah mereka amalu.
26 Dan aku juga mengarahkan
mataku ke sekitar, dan melihat, di
sisi lain sungai berair itu, sebuah
a
bangunan yang besar dan lapang; dan itu berdiri seakan-akan
di udara, tinggi di atas tanah.
27 Dan itu dipenuhi dengan
orang-orang, baik tua maupun
muda, baik laki-laki maupun perempuan; dan cara berpakaian
mereka amat elok; dan mereka
berada dalam asikap mengejek
dan menuding-nudingkan jari
mereka ke arah mereka yang telah sampai dan sedang makan
buah itu.
28 Dan setelah mereka amengenyam buah itu mereka b malu,
karena mereka yang sedang
mengolok-o lok mereka; dan
mereka cjatuh ke jalan terlarang
dan tersesat.
29 Dan sekarang, aku, Nefi, tidak mengucapkan asemua perkataan ayahku.
30 Tetapi, supaya singkat dalam
tulisan, lihatlah, dia melihat khalayak ramai yang lain mendesak
ke depan; dan mereka datang dan
menangkap ujung abatang dari
besi itu; dan mereka mendesak

25 a Rm. 1:16; 2 Tim. 1:8;
Alma 46:21;
Morm. 8:38.
26 a 1 Ne. 11:35–36; 12:18.
27 a pts Kesombongan.
28 a 2 Ptr. 2:19–22.

		b Mrk. 4:14–20; 8:38;
Luk. 8:11–15;
Yoh. 12:42–43.
		c pts Kemurtadan.
29 a 1 Ne. 1:16–17.
30 a 1 Ne. 15:23–24.
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arah mereka ke depan, secara berkelanjutan berpegang erat pada
batang dari besi itu, sampai mereka tampil dan jatuh dan makan
dari buah pohon itu.
31 Dan dia juga melihat akhalayak ramai yang lain sedang
meraba-raba arah mereka menuju bangunan yang besar dan
lapang itu.
32 Dan terjadilah bahwa banyak yang terbenam di kedalaman asumber air; dan banyak
yang hilang dari pandangannya, mengembara di jalan yang
asing.
33 Dan besarlah khalayak ramai yang masuk ke dalam bangunan yang aneh itu. Dan
setelah mereka masuk ke dalam
bangunan itu mereka menuding-
nudingkan jari acemoohan kepadaku dan mereka yang sedang
makan buah itu juga; tetapi kami
tidak mengindahkan mereka.
34 Inilah perkataan ayahku:
Karena sebanyak yang a mengindahkan mereka, telah jatuh.
35 Dan a Laman dan Lemuel
tidak makan buah itu, kata
ayahku.
36 Dan terjadilah setelah ayahku
mengucapkan semua perkataan
tentang mimpi atau penglihatannya, yang adalah banyak, dia
berkata kepada kami, karena
hal-hal ini yang dia lihat dalam
penglihatan, dia amat khawatir
31 a
32 a
33 a
34 a

Mat. 7:13.
1 Ne. 15:26–29.
pts Penganiayaan.
Kel. 23:2.

terhadap Laman dan Lemuel; ya,
dia khawatir bahwa mereka akan
dienyahkan dari hadirat Tuhan.
37 Dan dia mendesak mereka
pada waktu itu dengan segenap perasaan a orangtua yang
lembut, agar mereka mau menyimak perkataannya, agar barangkali Tuhan akan penuh
belas kasihan kepada mereka,
dan tidak mengenyahkan mereka; ya, ayahku berkhotbah kepada mereka.
38 Dan setelah dia berkhotbah
kepada mereka, dan juga bernubuat kepada mereka tentang
banyak hal, dia meminta mereka untuk menaati perintah-
perintah Tuhan; dan dia berhenti
berbicara kepada mereka.
PASAL 9
Nefi membuat dua perangkat catatan—Masing-m asing disebut
lempengan-l empengan Nefi—
Lempengan-lempengan yang lebih
besar memuat sejarah duniawi;
yang lebih kecil berurusan paling
utama dengan apa yang sakral.
Kira-kira tahun 600–592 sm.
Dan segala hal ini ayahku lihat, dan dengar, dan bicarakan,
sewaktu dia berdiam di dalam
tenda, di aLembah Lemuel, dan
juga amat banyak hal lagi, yang
tidak dapat dituliskan di atas
lempengan-lempengan ini.

35 a 1 Ne. 8:17–18;
2 Ne. 5:19–24.
37 a pts Keluarga;
Orangtua.

9 1 a 1 Ne. 2:4–6, 8,
14–15; 16:6.
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2 Dan sekarang, seperti yang
telah aku bicarakan mengenai
lempengan-lempengan ini, lihatlah itu bukanlah lempengan-
lempengan yang di atasnya
aku membuat laporan lengkap
tentang sejarah bangsaku; karena a lempengan-l empengan
yang di atasnya aku membuat laporan lengkap tentang
bangsaku telah aku beri nama
Nefi; karenanya, itu disebut
lempengan-l empengan Nefi,
menurut namaku sendiri; dan
lempengan-lempengan ini juga
disebut lempengan-lempengan
Nefi.
3 Walaupun demikian, aku telah
menerima perintah dari Tuhan
agar aku hendaknya membuat
lempengan-lempengan ini, untuk atujuan khusus agar akan ada
sebuah laporan yang diukirkan
tentang bpelayanan bangsaku.
4 Di atas lempengan-lempengan
lain akan diukirkan sebuah laporan tentang pemerintahan
para raja, dan peperangan dan
perselisihan bangsaku; karenanya lempengan-lempengan ini
adalah untuk bagian yang lebih
banyak tentang pelayanan; dan
a
lempengan-l empengan yang
lain adalah untuk bagian yang
lebih banyak tentang pemerintahan para raja dan peperangan
dan perselisihan bangsaku.
2 a 1 Ne. 19:2, 4;
Yakub 3:13–14;
KKM 1:2–11;
A&P 10:38–40.
pts Lempengan-
Lempengan.

5 Karenanya, Tuhan telah memerintahkanku untuk membuat lempengan-lempengan ini
untuk suatu atujuan yang bijak
menurut-Nya, yang tujuan itu
aku tidaklah tahu.
6 Tetapi Tuhan a mengetahui
segala sesuatu sejak awal; karenanya, Dia mempersiapkan jalan
untuk merampungkan segala
pekerjaan-Nya di antara anak-
anak manusia; karena lihatlah,
Dia memiliki segala bkuasa untuk
digenapinya segala firman-Nya.
Dan demikianlah halnya. Amin.
PASAL 10
Lehi meramalkan bahwa orang-
orang Yahudi akan dibawa tertawan
oleh orang-orang Babilonia—Dia
memberi tahu tentang kedatangan
di antara orang-o rang Yahudi
seorang Mesias, seorang Juruselamat, seorang Penebus—Lehi
memberi tahu juga tentang kedatangan orang yang akan membaptis Anak Domba Allah—Lehi
memberi tahu tentang kematian
dan kebangkitan Mesias—Dia
membandingkan pencerai-beraian
dan pengumpulan Israel dengan
sebatang pohon zaitun—Nefi berbicara tentang Putra Allah, tentang karunia Roh Kudus, dan
tentang kebutuhan akan kesalehan.
Kira-kira tahun 600–592 sm.

3 a A&P 3:19.
		b 1 Ne. 6:3.
4 a Yakub 1:2–4;
KKM 1:10.
5 a 1 Ne. 19:3;
KKM 1:7;

Alma 37:2, 12, 14.
6 a 2 Ne. 9:20;
A&P 38:2;
Musa 1:6, 35.
pts Mahatahu.
		b Mat. 28:18.
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Dan sekarang, aku, Nefi,
meneruskan untuk memberikan sebuah laporan di atas
a
lempengan-lempengan ini tentang tindakan-tindakanku, dan
pemerintahan dan pelayananku;
karenanya, untuk meneruskan
dengan laporanku, aku mesti
berbicara sedikit mengenai apa
yang dari ayahku, dan juga yang
dari kakak-kakakku.
2 Karena lihatlah, terjadilah setelah ayahku mengakhiri membicarakan perkataan tentang
a
mimpinya, dan juga tentang
mendesak mereka kepada segenap ketekunan, dia berbicara
kepada mereka mengenai orang-
orang Yahudi—
3 Bahwa setelah mereka akan
dihancurkan, bahkan kota besar aYerusalem itu, dan banyak
yang bdibawa pergi tertawan ke
c
Babilon, menurut waktu Tuhan
sendiri yang tepat, mereka akan
d
kembali lagi, ya, bahkan dibawa kembali dari penawanan;
dan setelah mereka akan dibawa
kembali dari penawanan mereka
akan memiliki lagi tanah warisan mereka.
4 Ya, bahkan aenam ratus tahun
sejak waktu ketika ayahku meninggalkan Yerusalem, seorang
10 1 a 1 Ne. 9:1–5; 19:1–6;
Yakub 1:1–4.
2 a 1 Ne. 8.
3 a Est. 2:6;
2 Ne. 6:8;
Hel. 8:20–21.
		b 587 sm; lihat
Kronologi dalam
apendiks.
2 Ne. 25:10.

nabi akan Tuhan Allah angkat
di antara orang-orang Yahudi—
bahkan seorang c Mesias, atau,
dengan perkataan lain, seorang
Juruselamat dunia.
5 Dan dia juga berbicara mengenai para nabi, betapa banyak
jumlahnya yang telah abersaksi
tentang hal-h al ini, mengenai
Mesias ini, tentang siapa telah
dia bicarakan, atau Penebus dunia ini.
6 Karenanya, seluruh umat manusia berada dalam a keadaan
yang tersesat dan yang terjatuh,
dan senantiasa akan demikian
kecuali mereka akan bersandar
kepada Penebus ini.
7 Dan dia berbicara juga mengenai seorang anabi yang akan
datang sebelum Mesias, untuk
mempersiapkan jalan Tuhan—
8 Ya, bahkan dia akan pergi
dan berseru di padang belantara: aPersiapkanlah kamu jalan
Tuhan, dan jadikanlah jalan-Nya
lurus; karena berdirilah seseorang di antara kamu yang tidak
kamu ketahui; dan Dia lebih
perkasa daripada aku, yang tali
kasut-Nya pun tidak layak untuk
aku lepaskan. Dan banyaklah
bicara ayahku mengenai hal ini.
9 Dan ayahku berkata dia
b

		c Yeh. 24:2;
1 Ne. 1:13;
Omni 1:15.
		d Yer. 29:10;
2 Ne. 6:8–9.
4 a 1 Ne. 19:8;
2 Ne. 25:19;
3 Ne. 1:1.
		b 1 Ne. 22:20–21.
		c pts Mesias.

5 a Yakub 7:11;
Mosia 13:33;
Hel. 8:19–24;
3 Ne. 20:23–24.
6 a pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
7 a 1 Ne. 11:27;
2 Ne. 31:4.
8 a Yes. 40:3;
Mat. 3:1–3.

1 NEFI 10:10–17
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akan membaptis di Betabara,
di seberang Yordan; dan dia juga
berkata dia akan b membaptis
dengan air; bahkan bahwa dia
akan membaptis Mesias dengan air.
10 Dan setelah dia membaptis Mesias dengan air, dia akan
melihat dan memberikan kesaksian bahwa dia telah membaptis
a
Anak Domba Allah, yang akan
mengambil dosa-dosa dunia.
11 Dan terjadilah setelah
ayahku mengucapkan perkataan
ini dia berbicara kepada kakak-
kakakku mengenai Injil yang
akan dikhotbahkan di antara
orang-orang Yahudi, dan juga
mengenai akemerosotan orang-
orang Yahudi dalam b ketidakpercayaan. Dan setelah mereka
c
membunuh Mesias, yang akan
datang, dan setelah Dia dibunuh Dia akan d bangkit dari yang
mati, dan akan menyatakan diri-
Nya, melalui e Roh Kudus, kepada orang-orang bukan Israel.
12 Ya, bahkan ayahku berbicara
banyak mengenai orang-orang
bukan Israel, dan juga mengenai
bani Israel, bahwa mereka akan
dibandingkan seperti sebatang
a
pohon zaitun, yang cabang-
cabangnya akan dipatahkan dan
a

9 a Yoh. 1:28.
		b pts Yohanes
Pembaptis.
10 a pts Anak Domba
Allah.
11 a Yakub 4:14–18.
		b Morm. 5:14.
		c pts Penyaliban;
Yesus Kristus.
		d pts Kebangkitan.

akan dicerai-beraikan ke atas
seluruh muka bumi.
13 Karenanya, dia berkata mestilah perlu bahwa kita akan dituntun dengan serentak ke atanah
yang dijanjikan, hingga digenapinya firman Tuhan, bahwa kita
akan dicerai-b eraikan ke atas
seluruh muka bumi.
14 Dan setelah bani Israel akan
dicerai-b eraikan mereka akan
a
dikumpulkan bersama lagi; atau,
kesimpulannya, setelah borang-
orang bukan Israel menerima
kegenapan Injil, cabang-cabang
alami cpohon zaitun itu, atau sisa-
sisa bani Israel, akan dientenkan,
atau sampai pada pengetahuan
tentang Mesias sejati, Tuhan mereka dan Penebus mereka.
15 Dan menurut cara berbahasa
inilah ayahku bernubuat dan berbicara kepada kakak-kakakku,
dan juga banyak hal lagi yang
tidak aku tuliskan dalam kitab
ini; karena aku telah menuliskan sebanyak darinya yang arif
bagiku dalam akitabku yang lain.
16 Dan segala hal ini, yang mengenainya telah aku bicarakan,
dilakukan sewaktu ayahku berdiam di dalam tenda, di Lembah
Lemuel.
17 Dan terjadilah setelah aku,

		e pts Roh Kudus.
12 a Kej. 49:22–26;
1 Ne. 15:12;
2 Ne. 3:4–5;
Yakub 5; 6:1–7.
pts Kebun Tuhan;
Pohon Zaitun.
		b 1 Ne. 22:3–8.
pts Israel—
Pencerai-beraian

b

Israel.
13 a 1 Ne. 2:20.
pts Tanah Terjanjikan.
14 a pts Israel—
Pengumpulan Israel.
		b 1 Ne. 13:42;
A&P 14:10.
		c Yakub 5:8, 52,
54, 60, 68.
15 a 1 Ne. 1:16–17.
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Nefi, mendengar segala perkataan ayahku, mengenai apa yang
dia lihat dalam b penglihatan,
dan juga apa yang dia ucapkan
melalui kuasa Roh Kudus, yang
kuasa itu dia terima melalui
iman kepada Putra Allah—dan
Putra Allah adalah cMesias yang
akan datang—aku, Nefi, berhasrat juga agar aku boleh melihat,
dan mendengar, dan mengetahui tentang hal-hal ini, melalui
kuasa d Roh Kudus, yang adalah karunia Allah kepada mereka semua yang edengan tekun
mencari-Nya, baik pada fzaman
dahulu maupun pada zaman ketika Dia akan menyatakan diri-
Nya kepada anak-anak manusia.
18 Karena Dia adalah yang
a
sama kemarin, hari ini, dan selamanya; dan jalan dipersiapkan
bagi semua orang sejak pelandasan dunia, jika demikian halnya bahwa mereka bertobat dan
datang kepada-Nya.
19 Karena dia yang dengan tekun mencari akan menemukan;
dan amisteri-misteri Allah akan
dikuakkan kepada mereka, melalui kuasa bRoh Kudus, baik pada
zaman ini maupun pada zaman
dahulu, dan baik pada zaman
dahulu maupun pada zaman
yang akan datang; karenanya,
a

17 a Enos 1:3;
Alma 36:17.
		b 1 Ne. 8:2.
		c pts Mesias.
		d pts Roh Kudus.
		e Moro. 10:4–5, 7, 19.
		f A&P 20:26.
18 a Ibr. 13:8;

19 a
		b
		c
20 a

jalan Tuhan adalah satu lingkaran kekal.
20 Oleh karena itu ingatlah, hai
manusia, untuk segala perbuatanmu engkau akan dibawa ke
dalam apenghakiman.
21 Karenanya, jika kamu telah berupaya untuk melakukan
kejahatan pada a masa percobaanmu, maka kamu didapati
b
tidak bersih di hadapan kursi
penghakiman Allah; dan tidak
ada sesuatu yang tidak bersih
dapat berdiam bersama Allah;
karenanya, kamu mesti dienyahkan selamanya.
22 Dan Roh Kudus memberi
wewenang agar aku hendaknya
membicarakan hal-hal ini, dan
tidak menahannya.
c

PASAL 11
Nefi melihat Roh Tuhan dan diperlihatkan dalam penglihatan pohon
kehidupan—Dia melihat ibu dari
Putra Allah dan mengetahui tentang abdikasi Allah—Dia melihat
pembaptisan, pelayanan, dan penyaliban Anak Domba Allah—
Dia melihat juga panggilan dan
pelayanan Dua Belas Rasul Anak
Domba. Kira-k ira tahun 600 –
592 sm.
Karena terjadilah setelah aku

Morm. 9:9;
A&P 20:12.
pts Ke-Allah-an.
pts Misteri Allah.
pts Roh Kudus.
Alma 7:20;
A&P 3:2; 35:1.
Pkh. 12:14;

2 Ne. 9:46.
pts Penghakiman
Terakhir.
21 a Alma 34:32–35.
		b 1 Kor. 6:9–10;
3 Ne. 27:19;
A&P 76:50–62;
Musa 6:57.
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berhasrat untuk mengetahui
apa yang telah ayahku lihat, dan
percaya bahwa Tuhan sanggup
untuk menyingkapkannya kepadaku, sewaktu aku duduk amerenung dalam hatiku aku bdiangkat
pergi di dalam Roh Tuhan, ya,
ke sebuah c gunung yang amat
tinggi, yang tidak pernah sebelumnya aku lihat, dan yang di
atasnya tidak pernah sebelumnya
aku jejakkan kakiku.
2 Dan Roh berkata kepadaku:
Lihatlah, apa yang engkau hasratkan?
3 Dan aku berkata: Aku berhasrat untuk melihat apa yang
ayahku alihat.
4 Dan Roh berkata kepadaku:
Percayakah engkau bahwa
ayahmu melihat apohon yang mengenainya telah dia bicarakan?
5 Dan aku berkata: Ya, Engkau
tahu bahwa aku a memercayai
segala perkataan ayahku.
6 Dan ketika aku telah mengucapkan perkataan ini, Roh
berseru dengan suara yang nyaring, mengatakan: Hosana bagi
Tuhan, Allah yang mahatinggi;
karena Dia adalah Allah atas
seluruh abumi, ya, bahkan melebihi segalanya. Dan diberkatilah
engkau, Nefi, karena engkau
b
percaya kepada Putra Allah
yang mahatinggi; karenanya,
11 1 a A&P 76:19.

pts Merenungkan.
		b 2 Kor. 12:1–4;
Why. 21:10;
2 Ne. 4:25;
Musa 1:1.
		c Ul. 10:1;
Eter 3:1.

engkau akan melihat apa yang
telah engkau hasratkan.
7 Dan lihatlah hal ini akan diberikan kepadamu untuk suatu
a
tanda, bahwa setelah engkau
melihat pohon yang menghasilkan buah yang ayahmu rasakan, engkau juga akan melihat
seorang pria turun dari langit,
dan Dia akan kamu saksikan;
dan setelah kamu menyaksikan-
Nya kamu akan b memberikan
kesaksian bahwa itu adalah
Putra Allah.
8 Dan terjadilah bahwa Roh
berkata kepadaku: Pandanglah!
Dan aku memandang dan melihat sebatang pohon; dan itu seperti apohon yang telah ayahku
lihat; dan keindahannya jauh
melebihi, ya, melampaui segala
keindahan; dan b putihnya melampaui putihnya salju yang
beterbangan.
9 Dan terjadilah setelah aku
melihat pohon itu, aku berkata
kepada Roh: Aku melihat Engkau telah memperlihatkan kepadaku pohon yang a berharga
melebihi segalanya.
10 Dan Dia berkata kepadaku:
Apa yang engkau hasratkan?
11 Dan aku berkata kepada-Nya:
Untuk mengetahui atafsirannya—
karena aku berbicara kepada-Nya
seperti orang berbicara; karena

3 a 1 Ne. 8:2–34.
4 a 1 Ne. 8:10–12;
15:21–22.
5 a 1 Ne. 2:16.
6 a Kel. 9:29;
2 Ne. 29:7;
3 Ne. 11:14;
Musa 6:44.

		b pts Percaya,
Kepercayaan.
7 a pts Tanda.
		b pts Kesaksian.
8 a 1 Ne. 8:10.
		b 1 Ne. 8:11.
9 a 1 Ne. 11:22–25.
11 a Kej. 40:8.
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aku melihat bahwa Dia dalam
b
bentuk seorang pria; namun
walaupun demikian, aku tahu
bahwa itu adalah Roh Tuhan;
dan Dia berbicara kepadaku
seperti orang berbicara dengan
yang lain.
12 Dan terjadilah bahwa Dia
berkata kepadaku: Pandanglah!
Dan aku memandang seolah-
olah memandang kepada-Nya,
dan aku tidak melihat-N ya;
karena Dia telah pergi dari hadapanku.
13 Dan terjadilah bahwa aku
memandang dan melihat kota
besar Yerusalem, dan juga kota-
kota lain. Dan aku melihat Kota
a
Nazaret; dan di Kota Nazaret
aku melihat seorang bgadis, dan
dia amat rupawan dan putih.
14 Dan terjadilah bahwa aku
melihat alangit terbuka; dan seorang malaikat turun dan berdiri
di hadapanku; dan dia berkata
kepadaku: Nefi, apa yang engkau lihat?
15 Dan aku berkata kepadanya:
Seorang gadis, yang paling cantik dan rupawan melebihi semua
gadis lain.
16 Dan dia berkata kepadaku:
Tahukah engkau abdikasi Allah?
17 Dan aku berkata kepadanya:
Aku tahu bahwa Dia mengasihi anak-anak-Nya; walaupun
11 b Eter 3:15–16.
13 a Mat. 2:23.
		b Luk. 1:26–27;
Alma 7:10.
pts Maria, Ibu
dari Yesus.
14 a Yeh. 1:1;
1 Ne. 1:8.

demikian, aku tidak tahu arti
segala sesuatu.
18 Dan dia berkata kepadaku:
Lihatlah, agadis yang engkau lihat adalah bibu dari Putra Allah,
menurut daging.
19 Dan terjadilah bahwa aku
melihat bahwa dia dibawa pergi
di dalam Roh; dan setelah dia dibawa pergi di dalam aRoh untuk
kurun waktu suatu masa malaikat itu berbicara kepadaku, mengatakan: Pandanglah!
20 Dan aku memandang dan
melihat gadis itu lagi, sedang
membopong seorang aanak dalam lengannya.
21 Dan malaikat itu berkata kepadaku: Lihatlah aAnak Domba
Allah, ya, bahkan bPutra cBapa
Yang Kekal! Tahukah engkau
arti dari d pohon yang ayahmu
lihat?
22 Dan aku menjawabnya, mengatakan: Ya, itu adalah akasih
Allah, yang mencurahkan diri
secara luas ke dalam hati anak-
anak manusia; karenanya, itu
adalah yang paling patut dihasratkan melebihi segala sesuatu.
23 Dan dia berbicara kepadaku, mengatakan: Ya, dan yang
paling amenyukakan bagi jiwa.
24 Dan setelah dia mengatakan perkataan ini, dia berkata
kepadaku: Pandanglah! Dan

18 a Yes. 7:14;
Luk. 1:34–35.
		b Mosia 3:8.
19 a Mat. 1:20.
20 a Luk. 2:16.
21 a pts Anak Domba
Allah.
		b pts Yesus Kristus.

		c pts Ke-Allah-an—
Allah Bapa.
		d 1 Ne. 8:10;
Alma 5:62.
pts Pohon
Kehidupan.
22 a pts Kasih.
23 a pts Sukacita.
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aku memandang, dan aku melihat Putra Allah a pergi ke antara anak-a nak manusia; dan
aku melihat banyak yang menjatuhkan diri di kaki-Nya dan
menyembah-Nya.
25 Dan terjadilah bahwa aku
melihat bahwa abatang dari besi,
yang telah ayahku lihat, adalah
firman Allah, yang menuntun
ke sumber b air hidup, atau ke
c
pohon kehidupan; yang airnya adalah pelukisan akan kasih Allah; dan aku juga melihat
bahwa pohon kehidupan adalah
pelukisan akan kasih Allah.
26 Dan malaikat itu berkata kepadaku lagi: Pandang dan lihatlah aabdikasi Allah!
27 Dan aku memandang dan
a
melihat Penebus dunia, tentang
siapa ayahku telah berbicara;
dan aku juga melihat bnabi yang
akan mempersiapkan jalan di
hadapan-Nya. Dan Anak Domba
Allah pergi dan cdibaptis olehnya; dan setelah Dia dibaptis,
aku melihat langit terbuka, dan
Roh Kudus turun dari surga dan
tinggal di atas diri-Nya dalam
bentuk seekor d burung merpati.
28 Dan aku melihat bahwa Dia
pergi melayani orang-o rang,
dalam a kuasa dan kemuliaan
yang besar; dan khalayak ramai
dikumpulkan bersama untuk
24 a
25 a
		b
		c

Luk. 4:14–21.
1 Ne. 8:19.
pts Air Hidup.
Kej. 2:9;
Alma 32:40–41;
Musa 4:28, 31.
26 a 1 Ne. 11:16–33.
27 a 2 Ne. 25:13.

mendengar-Nya; dan aku melihat bahwa mereka mengusir-
Nya dari antara mereka.
29 Dan aku juga melihat adua
belas lainnya mengikuti-N ya.
Dan terjadilah bahwa mereka
dibawa pergi di dalam Roh dari
hadapan mukaku, dan aku tidak
melihat mereka.
30 Dan terjadilah bahwa malaikat itu berbicara kepadaku lagi,
mengatakan: Pandanglah! Dan
aku memandang, dan aku melihat langit terbuka lagi, dan aku
melihat para amalaikat turun ke
atas anak-a nak manusia; dan
mereka melayani bagi mereka.
31 Dan dia berbicara kepadaku
lagi, mengatakan: Pandanglah!
Dan aku memandang, dan melihat Anak Domba Allah pergi ke
antara anak-anak manusia. Dan
aku melihat khalayak ramai yang
sakit, dan yang sengsara oleh segala macam penyakit, dan oleh
a
iblis dan broh jahat; dan malaikat
itu berbicara dan memperlihatkan segala hal ini kepadaku. Dan
mereka c disembuhkan melalui
kuasa Anak Domba Allah; dan
iblis dan roh jahat diusir.
32 Dan terjadilah bahwa malaikat itu berbicara kepadaku lagi,
mengatakan: Pandanglah! Dan
aku memandang dan melihat
Anak Domba Allah, bahwa Dia

		b Mat. 11:10;
1 Ne. 10:7–10;
2 Ne. 31:4.
		c pts Baptis, Baptisan.
		d pts Tanda Burung
Merpati.
28 a A&P 138:25–26.
29 a pts Rasul.

30 a pts Malaikat.
31 a Mrk. 5:15–20;
Mosia 3:5–7.
pts Iblis.
		b pts Roh—
Roh-roh jahat.
		c pts Penyembuhan.
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ditangkap oleh orang-orang; ya,
Putra Allah yang abadi itu adihakimi oleh dunia; dan aku melihat dan memberikan kesaksian.
33 Dan aku, Nefi, melihat
bahwa Dia diangkat ke atas asalib dan bdibunuh bagi dosa-dosa
dunia.
34 Dan setelah Dia dibunuh
aku melihat khalayak ramai di
bumi, bahwa mereka dikumpulkan bersama untuk berperang melawan para rasul Anak
Domba; karena demikianlah kedua belas itu disebut oleh malaikat Tuhan.
35 Dan khalayak ramai di bumi
dikumpulkan bersama; dan
aku melihat bahwa mereka ber
ada di a bangunan yang luas
dan lapang, seperti bangunan
yang ayahku lihat. Dan malaikat
Tuhan itu berbicara kepadaku
lagi, mengatakan: Lihatlah dunia dan kebijaksanaannya; ya,
lihatlah bani Israel telah berkumpul bersama untuk berperang melawan kedua belas rasul
Anak Domba.
36 Dan terjadilah bahwa aku
melihat dan memberikan kesaksian, bahwa bangunan yang besar
dan lapang itu adalah a kesombongan dunia; dan itu roboh, dan
kerobohannya amat hebat. Dan
malaikat Tuhan itu berbicara lagi
kepadaku, mengatakan: Demikianlah akan jadinya kehancuran
32 a Mrk. 15:17–20.
33 a Yoh. 19:16–19;
Mosia 3:9–10;
3 Ne. 27:14.
pts Salib.

		b
35 a
36 a
12 1 a

segala bangsa, kaum, bahasa,
dan khalayak, yang akan berperang melawan kedua belas rasul
Anak Domba.
PASAL 12
Nefi melihat dalam penglihatan
tanah yang dijanjikan; kesalehan,
kedurhakaan, dan keruntuhan
penghuninya; kedatangan Anak
Domba Allah di antara mereka;
bagaimana Dua Belas Murid dan
Dua Belas Rasul akan menghakimi
Israel; dan keadaan memuakkan
dan kotor dari mereka yang merosot dalam ketidakpercayaan. Kira-
kira tahun 600–592 sm.
Dan terjadilah bahwa malaikat itu berkata kepadaku: Pandanglah, dan lihatlah benih
keturunanmu, dan juga benih
keturunan kakak-k akakmu.
Dan aku memandang dan melihat atanah yang dijanjikan; dan
aku melihat khalayak ramai, ya,
bahkan seakan-akan jumlahnya
sebanyak pasir di laut.
2 Dan terjadilah bahwa aku
melihat khalayak ramai berkumpul bersama untuk bertempur,
yang satu melawan yang lain;
dan aku melihat a peperangan,
dan desas-desus tentang peperangan, dan pembantaian hebat
dengan pedang di antara bangsaku.
3 Dan terjadilah bahwa aku

pts Pendamaian.
1 Ne. 8:26; 12:18.
pts Kesombongan.
pts Tanah
Terjanjikan.

2 a Enos 1:24;
Morm. 8:7–8.
pts Perang.
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melihat banyak angkatan berlalu, menurut cara peperangan
dan perselisihan di tanah itu;
dan aku melihat banyak kota,
ya, bahkan sehingga aku tidak
menghitungnya.
4 Dan terjadilah bahwa aku
melihat a kabut b kegelapan di
atas permukaan tanah yang dijanjikan; dan aku melihat kilat,
dan aku mendengar guntur,
dan gempa bumi, dan segala
macam bunyi yang gaduh; dan
aku melihat tanah dan batu karang, bahwa itu terkoyak; dan
aku melihat gunung-g unung
ambruk berkeping-keping; dan
aku melihat dataran-dataran di
bumi, bahwa itu terpecah-pecah;
dan aku melihat banyak kota
bahwa itu ctenggelam; dan aku
melihat banyak bahwa itu dibakar dengan api; dan aku melihat
banyak yang ambruk ke tanah,
karena guncangannya.
5 Dan terjadilah setelah aku
melihat hal-hal ini, aku melihat
a
tabir kegelapan, bahwa itu berlalu dari muka bumi; dan lihatlah, aku melihat khalayak ramai
yang tidak jatuh karena penghakiman besar dan menakutkan
dari Tuhan.
6 Dan aku melihat langit terbuka, dan aAnak Domba Allah
turun dari surga; dan Dia turun
4a
		b
		c
5a
6a

Hel. 14:20–28.
1 Ne. 19:10.
3 Ne. 8:14.
3 Ne. 8:20; 10:9.
2 Ne. 26:1, 9;
3 Ne. 11:3–17.
7 a 3 Ne. 12:1; 19:12–13.

dan memperlihatkan diri-Nya
kepada mereka.
7 Dan aku juga melihat dan
memberikan kesaksian bahwa
Roh Kudus turun ke atas diri
a
dua belas lainnya; dan mereka
ditahbiskan oleh Allah, dan dipilih.
8 Dan malaikat itu berbicara
kepadaku, mengatakan: Lihatlah dua belas murid Anak
Domba, yang dipilih untuk melayani benih keturunanmu.
9 Dan dia berkata kepadaku:
Apakah engkau ingat adua belas rasul Anak Domba itu? Lihatlah mereka adalah mereka
yang akan bmenghakimi dua belas suku Israel; karenanya, dua
belas pelayan rohani dari benih
keturunanmu akan dihakimi
oleh mereka; karena kamu dari
bani Israel.
10 Dan a dua belas pelayan
rohani ini yang engkau lihat
akan menghakimi benih keturunanmu. Dan, lihatlah, mereka
saleh selamanya; karena iman
mereka kepada Anak Domba
Allah bpakaian mereka dijadikan
putih dalam darah-Nya.
11 Dan malaikat itu berkata kepadaku: Pandanglah! Dan aku
memandang, dan melihat atiga
angkatan berlalu dalam kesalehan; dan pakaian mereka putih

9 a Luk. 6:13.
		b Mat. 19:28;
A&P 29:12.
pts Penghakiman
Terakhir.
10 a 3 Ne. 27:27;
Morm. 3:18–19.

		b Why. 7:14;
Alma 5:21–27;
13:11–13;
3 Ne. 27:19–20.
11 a 2 Ne. 26:9–10;
3 Ne. 27:30–32.
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bahkan seperti Anak Domba
Allah. Dan malaikat itu berkata
kepadaku: Mereka ini dijadikan putih dalam darah Anak
Domba, karena iman mereka
kepada-Nya.
12 Dan aku, Nefi, juga melihat
banyak dari angkatan akeempat
yang mati dalam kesalehan.
13 Dan terjadilah bahwa aku
melihat khalayak ramai di bumi
berkumpul bersama.
14 Dan malaikat itu berkata
kepadaku: Lihatlah benih keturunanmu, dan juga benih keturunan kakak-kakakmu.
15 Dan terjadilah bahwa aku
memandang dan melihat orang-
orang dari benih keturunanku
berkumpul bersama dalam khalayak ramai a melawan benih
keturunan kakak-kakakku; dan
mereka dikumpulkan bersama
untuk bertempur.
16 Dan malaikat itu berbicara
kepadaku, mengatakan: Lihatlah sumber a air kotor yang
ayahmu lihat; ya, bahkan b sungai yang mengenainya dia
berbicara; dan kedalamannya
adalah kedalaman cneraka.
17 Dan a kabut kegelapan itu
adalah godaan iblis, yang bmembutakan mata, dan mengeraskan
hati anak-a nak manusia, dan
menuntun mereka ke cjalan yang
12 a Alma 45:10–12;
Hel. 13:5, 9–10;
3 Ne. 27:32;
4 Ne. 1:14–27.
15 a Morm. 6.
16 a pts Kotor, Kekotoran.
		b 1 Ne. 8:13; 15:26–29.

lebar, sehingga mereka binasa
dan tersesat.
18 Dan a bangunan yang luas
dan lapang itu, yang ayahmu lihat, adalah bkhayalan sia-sia dan
c
kesombongan anak-anak manusia. Dan sebuah d jurang yang
besar dan yang menakutkan memisahkan mereka; ya, bahkan firman ekeadilan Allah Yang Kekal,
dan Mesias yang adalah Anak
Domba Allah, tentang siapa Roh
Kudus memberikan kesaksian,
sejak awal dunia sampai waktu
ini, dan sejak waktu ini mulai
sekarang dan selamanya.
19 Dan sementara malaikat itu
mengucapkan perkataan ini, aku
melihat dan menyaksikan bahwa
benih keturunan kakak-kakakku
berselisih melawan benih keturunanku, menurut perkataan
malaikat itu; dan karena kesombongan benih keturunanku, dan
a
godaan iblis, aku melihat bahwa
benih keturunan kakak-kakakku
b
mengalahkan orang-orang dari
benih keturunanku.
20 Dan terjadilah bahwa aku
melihat, dan menyaksikan orang-
orang dari benih keturunan
kakak-kakakku bahwa mereka
telah mengalahkan benih keturunanku; dan mereka menyebar
luas dalam khalayak ramai ke
atas permukaan tanah itu.

		c pts Neraka.
17 a 1 Ne. 8:23; 15:24;
A&P 10:20–32.
		b pts Kemurtadan.
		c Mat. 7:13–14.
18 a 1 Ne. 8:26; 11:35–36.
		b Yer. 7:24.

		c pts Kesombongan.
		d Luk. 16:26;
1 Ne. 15:28–30.
		e pts Keadilan.
19 a pts Godaan.
		b Yarom 1:10;
KKM 1:1–2.
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21 Dan aku melihat mereka
berkumpul bersama dalam khalayak ramai; dan aku melihat
a
peperangan dan desas-d esus
tentang peperangan di antara
mereka; dan dalam peperangan
dan desas-desus tentang peperangan aku melihat banyak angkatan berlalu.
22 Dan malaikat itu berkata
kepadaku: Lihatlah mereka ini
akan a merosot dalam ketidakpercayaan.
23 Dan terjadilah bahwa aku
melihat, setelah mereka merosot
dalam ketidakpercayaan mereka
menjadi bangsa yang aberkulit
gelap, dan yang memuakkan,
dan yang bkotor, penuh dengan
c
kemalasan dan segala macam
kekejian.
PASAL 13
Nefi melihat dalam penglihatan
gereja iblis didirikan di antara
orang-o rang bukan Israel, penemuan dan kolonisasi Amerika,
hilangnya banyak bagian yang
gamblang dan berharga dari Alkitab, keadaan yang diakibatkan
kemurtadan orang-o rang bukan
Israel, pemulihan Injil, tampilnya
tulisan suci zaman akhir, dan pembangunan Sion. Kira-k ira tahun
600–592 sm.
21 a Morm. 8:8;
Moro. 1:2.
pts Perang.
22 a 1 Ne. 15:13;
2 Ne. 26:15.
23 a 2 Ne. 26:33.
		b 2 Ne. 5:20–25.

Dan terjadilah bahwa malaikat
itu berbicara kepadaku, mengatakan: Pandanglah! Dan aku memandang dan melihat banyak
bangsa dan kerajaan.
2 Dan malaikat itu berkata kepadaku: Apa yang engkau lihat?
Dan aku berkata: Aku melihat
banyak bangsa dan kerajaan.
3 Dan dia berkata kepadaku:
Ini adalah bangsa-bangsa dan
kerajaan-k erajaan dari orang-
orang bukan Israel.
4 Dan terjadilah bahwa aku
melihat di antara bangsa-bangsa
dari aorang-orang bukan Israel
pembentukan sebuah b gereja
yang besar.
5 Dan malaikat itu berkata kepadaku: Lihatlah pembentukan
sebuah gereja yang paling keji
melebihi semua gereja lain, yang
a
membunuh para orang suci
Allah, ya, dan menyiksa mereka dan mengikat mereka, dan
memasangkan kuk kepada mereka dengan bkuk dari besi, dan
membawa mereka ke dalam penawanan.
6 Dan terjadilah bahwa aku
melihat agereja yang besar dan
keji ini; dan aku melihat b iblis
bahwa dia adalah pendirinya.
7 Dan aku juga melihat aemas,
dan perak, dan sutra, dan kain
kirmizi, dan kain lenan yang

		c pts Malas,
Kemalasan.
13 4 a pts Orang-Orang
Bukan Israel.
		b 1 Ne. 13:26, 34;
14:3, 9–17.
5 a Why. 17:3–6;

			 1 Ne. 14:13.
		b Yer. 28:10–14.
6 a A&P 88:94.
pts Iblis—Gereja iblis.
		b 1 Ne. 22:22–23.
7 a Morm. 8:36–38.
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terpintal halus, dan segala macam pakaian yang berharga; dan
aku melihat banyak perempuan
sundal.
8 Dan malaikat itu berbicara
kepadaku, mengatakan: Lihatlah emas, dan perak, dan sutra,
dan kain kirmizi, dan kain lenan yang terpintal halus, dan
pakaian yang berharga, dan
para perempuan sundal, adalah
a
hasrat dari gereja yang besar
dan keji ini.
9 Dan juga untuk pujian dunia
mereka a menghancurkan para
orang suci Allah, dan membawa
mereka ke dalam penawanan.
10 Dan terjadilah bahwa aku
memandang dan melihat banyak perairan; dan itu memisahkan orang-o rang bukan Israel
dari benih keturunan kakak-
kakakku.
11 Dan terjadilah bahwa malaikat itu berkata kepadaku: Lihatlah kemurkaan Allah berada
di atas benih keturunan kakak-
kakakmu.
12 Dan aku memandang dan
melihat seorang pria di antara
orang-orang bukan Israel, yang
dipisahkan dari benih keturunan kakak-kakakku oleh banyak perairan; dan aku melihat
a
Roh Allah, bahwa itu turun dan
bekerja pada pria itu; dan dia
pergi di atas banyak perairan,
bahkan kepada benih keturunan
8 a Why. 18:10–24;
Morm. 8:35–38.
9 a Why. 13:4–7.
12 a pts Ilham.
14 a 2 Ne. 1:11;

kakak-kakakku, yang berada di
tanah yang dijanjikan.
13 Dan terjadilah bahwa aku
melihat Roh Allah, bahwa itu
bekerja pada orang-o rang bukan Israel yang lain; dan mereka
keluar dari penawanan, di atas
banyak perairan itu.
14 Dan terjadilah bahwa aku
melihat banyak a kelompok
orang bukan Israel di atas btanah
yang dijanjikan; dan aku melihat kemurkaan Allah, bahwa itu
berada di atas benih keturunan
kakak-k akakku; dan mereka
c
dicerai-b eraikan di hadapan
orang-orang bukan Israel dan
dihantam.
15 Dan aku melihat Roh Tuhan,
bahwa itu berada di atas orang-
orang bukan Israel, dan mereka
makmur dan mendapatkan atanah itu untuk warisan mereka;
dan aku melihat bahwa mereka
putih, amat rupawan dan bcantik, seperti bangsaku sebelum
mereka cdibunuh.
16 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, melihat bahwa orang-
orang bukan Israel yang telah
keluar dari penawanan merendahkan hati mereka di hadapan
Tuhan; dan kuasa Tuhan berada
bersama amereka.
17 Dan aku melihat bahwa induk orang-orang bukan Israel
mereka dikumpulkan bersama
di atas perairan, dan di atas

Morm. 5:19–20.
		b pts Tanah Terjanjikan.
		c 1 Ne. 22:7–8.
pts Israel—
Pencerai-beraian

15 a
		b
		c
16 a

Israel.
2 Ne. 10:19.
2 Ne. 5:21.
Morm. 6:17–22.
A&P 101:80.

1 NEFI 13:18–26
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darat juga, untuk bertempur melawan mereka.
18 Dan aku melihat bahwa
kuasa Allah berada bersama
mereka, dan juga bahwa kemurkaan Allah berada di atas diri
mereka semua yang dikumpulkan bersama melawan mereka
untuk bertempur.
19 Dan aku, Nefi, melihat
bahwa orang-orang bukan Israel
yang telah keluar dari penawanan a dibebaskan melalui
kuasa Allah dari tangan segala
bangsa yang lain.
20 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, melihat bahwa mereka
makmur di tanah itu; dan aku
melihat sebuah a kitab, dan itu
dibawa ke antara mereka.
21 Dan malaikat itu berkata
kepadaku: Tahukah engkau arti
kitab itu?
22 Dan aku berkata kepadanya:
Aku tidak tahu.
23 Dan dia berkata: Lihatlah itu
keluar dari mulut orang Yahudi.
Dan aku, Nefi, melihatnya; dan
dia berkata kepadaku: a Kitab
yang engkau lihat itu adalah
sebuah bcatatan tentang corang-
orang Yahudi, yang memuat
perjanjian-perjanjian dari Tuhan,
yang telah Dia buat kepada bani
Israel; dan itu juga memuat
banyak dari nubuat-n ubuat
19 a 2 Ne. 10:10–14;
3 Ne. 21:4;
Eter 2:12.
20 a 1 Ne. 14:23.
23 a 1 Ne. 13:38;
2 Ne. 29:4–12.
		b pts Tulisan Suci.

para nabi kudus; dan itu adalah
sebuah catatan seperti ukiran
yang ada di atas d lempengan-
lempengan dari kuningan, kecuali tidak demikian banyak;
walaupun demikian, itu memuat perjanjian-perjanjian dari
Tuhan, yang telah Dia buat kepada bani Israel; karenanya, itu
amat berharga bagi orang-orang
bukan Israel.
24 Dan malaikat Tuhan berkata
kepadaku: Engkau telah melihat
bahwa kitab itu keluar dari mulut orang Yahudi; dan ketika itu
keluar dari mulut orang Yahudi
itu memuat kegenapan Injil
Tuhan, tentang siapa kedua belas rasul memberikan kesaksian;
dan mereka memberikan kesaksian menurut kebenaran yang
ada pada Anak Domba Allah.
25 Karenanya, hal-h al ini diteruskan dari a orang-o rang
Yahudi dalam kemurnian kepada borang-orang bukan Israel,
menurut kebenaran yang ada
pada Allah.
26 Dan setelah itu diteruskan
melalui tangan kedua belas rasul
Anak Domba, dari orang-orang
Yahudi a kepada orang-o rang
bukan Israel, engkau lihat pembentukan b gereja yang c besar
dan keji itu, yang adalah paling keji melebihi semua gereja

		c 2 Ne. 3:12.
		d 1 Ne. 5:10–13.
25 a 2 Ne. 29:4–6;
A&P 3:16.
pts Orang-Orang
Yahudi.
		b pts Orang-Orang

Bukan Israel.
26 a Mat. 21:43.
		b pts Kemurtadan—
Kemurtadan gereja
Kristen terdahulu.
		c 1 Ne. 13:4–6;
14:3, 9–17.
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lain; karena lihatlah, mereka telah dmengambil dari Injil Anak
Domba Allah banyak bagian
yang egamblang dan paling berharga; dan juga banyak perjanjian Tuhan telah mereka ambil.
27 Dan semua ini telah mereka
lakukan agar mereka boleh menyimpangkan jalan Tuhan yang
benar, agar mereka boleh membutakan mata dan mengeraskan
hati anak-anak manusia.
28 Karenanya, engkau melihat
bahwa setelah kitab itu diteruskan melalui tangan gereja yang
besar dan keji itu, bahwa ada
banyak hal yang gamblang dan
berharga diambil dari kitab itu,
yang adalah kitab Anak Domba
Allah.
29 Dan setelah apa yang gamblang dan berharga ini diambil
itu diteruskan kepada segala
bangsa dari orang-orang bukan
Israel; dan setelah diteruskan kepada segala bangsa dari orang-
orang bukan Israel, ya, bahkan
menyeberangi banyak perairan
yang telah engkau lihat bersama
orang-orang bukan Israel yang
telah keluar dari penawanan,
engkau melihat—karena banyak hal yang gamblang dan
berharga yang telah dikeluarkan
dari kitab itu, yang gamblang
bagi pengertian anak-anak manusia, menurut kegamblangan
yang ada pada Anak Domba
26 d Morm. 8:33;
Musa 1:41.
		e 1 Ne. 14:20–26;
PK 1:8.

Allah—karena hal-hal ini yang
diambil dari Injil Anak Domba,
amat sangat banyak orang yang
tersandung, ya, sedemikian rupa
sehingga Setan memiliki kuasa
yang besar atas diri mereka.
30 Walaupun demikian, engkau
melihat bahwa orang-orang bukan Israel yang telah keluar dari
penawanan, dan telah diangkat
oleh kuasa Allah melebihi segala
bangsa yang lain, di atas permukaan tanah yang adalah pilihan
melebihi segala tanah yang lain,
yang adalah tanah yang telah
Tuhan Allah buat perjanjiannya
dengan ayahmu bahwa benih
keturunannya akan miliki untuk atanah warisan mereka; karenanya, engkau melihat bahwa
Tuhan Allah tidak akan membiarkan bahwa orang-orang bukan
Israel akan sepenuhnya menghancurkan b campuran benih
keturunanmu, yang berada di
antara kakak-kakakmu.
31 Tidak juga akan Dia biarkan
bahwa orang-orang bukan Israel
akan amenghancurkan benih keturunan kakak-kakakmu.
32 Tidak juga akan Tuhan Allah
biarkan bahwa orang-orang bukan Israel akan selamanya tinggal
dalam keadaan kebutaan yang
menyeramkan itu, yang engkau
lihat mereka berada di dalamnya, karena bagian-bagian yang
gamblang dan paling berharga

30 a pts Tanah
Terjanjikan.
		b Alma 45:10–14.
31 a 2 Ne. 4:7; 10:18–19;

Yakub 3:5–9;
Hel. 15:12;
3 Ne. 16:8–9;
Morm. 5:20–21.
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dari Injil Anak Domba yang telah ditahan oleh gereja yang akeji
itu, yang pembentukannya telah
engkau lihat.
33 Karenanya firman Anak
Domba Allah: Aku akan penuh
belas kasihan kepada orang-
orang bukan Israel, sampai dikunjunginya sisa bani Israel
dalam penghakiman yang besar.
34 Dan terjadilah bahwa malaikat Tuhan berbicara kepadaku,
mengatakan: Lihatlah, firman
Anak Domba Allah, setelah
Aku mengunjungi a sisa bani
Israel—dan sisa ini tentang siapa Aku berfirman adalah benih
keturunan ayahmu—karenanya,
setelah Aku mengunjungi mereka dalam penghakiman, dan
menghantam mereka melalui tangan orang-orang bukan Israel,
dan setelah orang-orang bukan
Israel btersandung amat parah,
karena bagian-bagian yang paling gamblang dan berharga
dari c Injil Anak Domba yang
telah ditahan oleh gereja yang
keji itu, yang adalah induk para
perempuan sundal, firman Anak
Domba—Aku akan penuh belas
kasihan kepada orang-orang bukan Israel pada masa itu, sedemikian rupa sehingga Aku akan
d
membawa kepada mereka,
32 a pts Iblis—Gereja iblis.
34 a pts Yusuf, Putra
Yakub.
		b 1 Ne. 14:1–3;
2 Ne. 26:20.
		c pts Injil.
		d A&P 10:62.
pts Pemulihan Injil.
35 a 2 Ne. 27:6; 29:1–2.

dalam kuasa-Ku sendiri, banyak
dari Injil-Ku, yang akan menjadi
gamblang dan berharga, firman
Anak Domba.
35 Karena, lihatlah, firman Anak
Domba: Aku akan menyatakan diri-K u kepada benih keturunanmu, agar mereka akan
menuliskan banyak hal yang
akan Aku ajarkan kepada mereka,
yang akan menjadi gamblang
dan berharga; dan setelah benih
keturunanmu dihancurkan, dan
merosot dalam ketidakpercayaan, dan juga benih keturunan
kakak-kakakmu, lihatlah, ahal-hal
ini akan disembunyikan, untuk
tampil kepada orang-orang bukan Israel, melalui karunia dan
kuasa Anak Domba.
36 Dan di dalamnya akan dituliskan aInjil-Ku, firman Anak
Domba, dan b batu karang-K u
dan keselamatan-Ku.
37 Dan a diberkatilah mereka
yang akan berupaya untuk menampilkan bSion-Ku pada masa
itu, karena mereka akan memperoleh ckarunia dan kuasa Roh Kudus; dan jika mereka d bertahan
sampai akhir mereka akan diangkat pada hari terakhir, dan akan
diselamatkan di dalam ekerajaan
abadi Anak Domba; dan siapa
pun yang akan f memberitakan

pts Kitab Mormon.
36 a 3 Ne. 27:13–21.
		b Hel. 5:12;
3 Ne. 11:38–39.
pts Batu Karang.
37 a A&P 21:9.
		b pts Sion.
		c pts Karunia
Roh Kudus.

		d 3 Ne. 27:16.
pts Bertahan.
		e pts Kemuliaan
Selestial.
		f Yes. 52:7;
Mosia 15:14–18;
3 Ne. 20:40.
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perdamaian, ya, kabar tentang
sukacita yang besar, betapa indahnya di atas gunung-gunung
akanlah jadinya mereka.
38 Dan terjadilah bahwa aku
melihat sisa benih keturunan
kakak-k akakku, dan juga a kitab Anak Domba Allah, yang
telah keluar dari mulut orang
Yahudi itu, bahwa itu tampil
dari orang-orang bukan Israel
b
kepada sisa benih keturunan
kakak-kakakku.
39 Dan setelah itu tampil kepada mereka aku melihat akitab-
kitab lain, yang tampil melalui
kuasa Anak Domba, dari orang-
orang bukan Israel kepada mereka, untuk b diyakinkannya
orang-orang bukan Israel dan
sisa benih keturunan kakak-
kakakku, dan juga orang-orang
Yahudi yang dicerai-beraikan di
atas seluruh muka bumi, bahwa
catatan-catatan dari para nabi
dan dari kedua belas rasul Anak
Domba adalah cbenar.
40 Dan malaikat itu berbicara kepadaku, mengatakan:
a
Catatan-catatan terakhir ini,
yang telah engkau lihat di antara orang-orang bukan Israel,
akan bmenegakkan kebenaran
dari yang cpertama, yang adalah dari kedua belas rasul Anak
38 a 1 Ne. 13:23;
2 Ne. 29:4–6.
		b Morm. 5:15.
39 a pts Tulisan Suci—
Tulisan suci yang
dinubuatkan
untuk tampil.
		b Yeh. 37:15–20;
2 Ne. 3:11–12.

Domba, dan akan menyingkapkan apa yang gamblang
dan berharga yang telah diambil darinya; dan akan menyingkapkan kepada segala
kaum, bahasa, dan khalayak,
bahwa Anak Domba Allah adalah Putra Bapa Yang Kekal, dan
d
Juruselamat dunia; dan bahwa
semua orang mesti datang
kepada-Nya, atau mereka tidak
dapat diselamatkan.
41 Dan mereka mesti datang menurut firman yang
akan ditegakkan oleh mulut
Anak Domba; dan firman Anak
Domba akan disingkapkan dalam catatan-catatan dari benih
keturunanmu, seperti juga dalam catatan-catatan dari kedua
belas rasul Anak Domba; karenanya keduanya itu akan ditegakkan menjadi a satu; karena
ada bsatu Allah dan satu cGembala atas seluruh bumi.
42 Dan waktunya tiba bahwa
Dia akan menyatakan diri-Nya
kepada segala bangsa, baik kepada aorang-orang Yahudi dan
juga kepada orang-orang bukan
Israel; dan setelah Dia menyatakan diri-Nya kepada orang-
orang Yahudi dan juga kepada
orang-orang bukan Israel, kemudian Dia akan menyatakan

		c 1 Ne. 14:30.
40 a 2 Ne. 26:16–17; 29:12.
pts Kitab Mormon.
		b Morm. 7:8–9.
		c pts Alkitab.
		d Lihat halaman judul
Kitab Mormon.
Musa 1:6.
41 a Yeh. 37:17.

		b Ul. 6:4;
Yoh. 17:21–23;
2 Ne. 31:21.
		c pts Gembala
Yang Baik.
42 a A&P 90:8–9;
107:33; 112:4.
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diri-Nya kepada orang-orang
bukan Israel dan juga kepada
orang-orang Yahudi, dan yang
b
terakhir akan menjadi yang
pertama, dan yang c pertama
akan menjadi yang terakhir.
PASAL 14
Seorang malaikat memberi tahu
Nefi tentang berkat dan kutukan
yang akan jatuh ke atas orang-
orang bukan Israel—Hanya ada
dua gereja: Gereja Anak Domba
Allah dan gereja iblis—Para Orang
Suci Allah di antara segala bangsa
dianiaya oleh gereja yang besar dan
keji—Rasul Yohanes akan menulis
mengenai akhir dunia. Kira-k ira
tahun 600–592 sm.
Dan akan terjadi, bahwa jika
orang-orang bukan Israel akan
menyimak Anak Domba Allah
pada masa itu ketika Dia akan
menyatakan diri-N ya kepada
mereka dalam firman, dan juga
dalam bkuasa, dalam kenyataannya, sampai diangkatnya cbatu
sandungan mereka—
2 Dan tidak mengeraskan hati
mereka terhadap Anak Domba
Allah, mereka akan terbilang
di antara benih keturunan
ayahmu; ya, mereka akan aterbilang di antara bani Israel; dan
mereka akan menjadi bangsa
a

42 b Yakub 5:63.
		c Luk. 13:30;
1 Ne. 15:13–20.
14 1 a 3 Ne. 16:6–13.
pts Orang-Orang
Bukan Israel.
		b 1 Tes. 1:5;

yang diberkati di atas tanah
yang dijanjikan selamanya;
mereka tidak akan lagi dibawa
ke dalam penawanan; dan bani
Israel tidak lagi akan dikacaukan.
3 Dan alubang galian yang besar itu, yang telah digali untuk
mereka oleh gereja yang besar
dan keji itu, yang didirikan oleh
iblis dan anak-anaknya, agar dia
boleh menuntun jiwa orang-
orang turun ke neraka—ya, lubang galian yang besar itu yang
telah digali untuk kehancuran
orang-orang akan diisi oleh mereka yang menggalinya, sampai
kehancuran mereka sepenuhnya, firman Anak Domba Allah;
bukan kehancuran jiwa, kecuali pencampakannya ke dalam
b
neraka itu yang tidak memiliki
akhir.
4 Karena lihatlah, ini menurut
penawanan iblis, dan juga menurut keadilan Allah, terhadap
mereka semua yang akan mengerjakan kejahatan dan kekejian di hadapan-Nya.
5 Dan terjadilah bahwa malaikat itu berbicara kepadaku,
Nefi, mengatakan: Engkau telah melihat bahwa jika orang-
orang bukan Israel bertobat
akan baiklah adanya dengan
mereka; dan engkau juga tahu

			 1 Ne. 14:14;
Yakub 6:2–3.
		c Yes. 57:14;
1 Ne. 13:29, 34;
2 Ne. 26:20.
2 a Gal. 3:7, 29;
2 Ne. 10:18–19;

b

3 Ne. 16:13; 21:6, 22;
Abr. 2:9–11.
		b 2 Ne. 6:12; 10:8–14;
3 Ne. 16:6–7; 20:27.
3 a 1 Ne. 22:14;
A&P 109:25.
		b pts Laknat; Neraka.
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mengenai perjanjian-perjanjian
Tuhan kepada bani Israel; dan
engkau juga telah mendengar
bahwa barang siapa yang tidak
a
bertobat mesti binasa.
6 Oleh karena itu, a celakalah
bagi orang-orang bukan Israel
jika demikian halnya bahwa mereka mengeraskan hati mereka
terhadap Anak Domba Allah.
7 Karena waktunya tiba, firman
Anak Domba Allah, bahwa Aku
akan mengerjakan suatu pekerjaan besar dan amenakjubkan di
antara anak-anak manusia; suatu pekerjaan yang akan abadi,
apakah pada pihak yang satu
atau pada yang lain—apakah
untuk diyakinkannya mereka
pada kedamaian dan b kehidupan yang kekal, atau untuk
diserahkannya mereka pada
kekerasan hati mereka dan kebutaan pikiran mereka sampai
dibawanya mereka ke dalam
penawanan, dan juga pada kehancuran, baik secara duniawi
maupun secara rohani, menurut
c
penawanan iblis, yang tentangnya telah aku bicarakan.
8 Dan terjadilah bahwa ketika
malaikat itu telah mengucapkan perkataan ini, dia berkata
kepadaku: Ingatkah engkau
a
perjanjian-p erjanjian Bapa
5 a pts Pertobatan.
6 a 2 Ne. 28:32.
7 a Yes. 29:14;
1 Ne. 22:8;
2 Ne. 27:26; 29:1–2;
A&P 4:1.
pts Pemulihan Injil.
		b pts Kehidupan Kekal.
		c 2 Ne. 2:26–29;

kepada bani Israel? Aku berkata
kepadanya, Ya.
9 Dan terjadilah bahwa dia
berkata kepadaku: Pandanglah,
dan lihatlah gereja yang besar
dan keji itu, yang adalah induk
dari kekejian, yang pendirinya
adalah aiblis.
10 Dan dia berkata kepadaku:
Lihatlah hanya ada adua gereja
saja; yang satu adalah gereja
Anak Domba Allah, dan byang
lain adalah gereja iblis; karenanya, barang siapa yang tidak
termasuk dalam gereja Anak
Domba Allah termasuk dalam
gereja yang besar itu, yang adalah induk dari kekejian; dan dia
adalah cpelacur seluruh bumi.
11 Dan terjadilah bahwa aku
memandang dan melihat pelacur seluruh bumi itu, dan dia
duduk di atas banyak aperairan;
dan b dia memiliki kekuasaan
atas seluruh bumi, di antara segala bangsa, kaum, bahasa, dan
khalayak.
12 Dan terjadilah bahwa aku
melihat gereja Anak Domba
Allah, dan jumlahnya a sedikit, karena kejahatan dan kekejian pelacur yang duduk di
atas banyak perairan itu; walaupun demikian, aku melihat
bahwa gereja Anak Domba,

Alma 12:9–11.
8 a pts Perjanjian
Abraham.
9 a 1 Ne. 15:35;
A&P 1:35.
pts Iblis.
10 a 1 Ne. 22:23.
		b 1 Ne. 13:4–6, 26.
		c Why. 17:5, 15;

2 Ne. 10:16.
11 a Yer. 51:13;
Why. 17:15.
		b A&P 35:11.
12 a Mat. 7:14;
3 Ne. 14:14;
A&P 138:26.
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yang adalah para orang suci
Allah, berada juga di atas b seluruh muka bumi; dan kekuasaan mereka di atas muka bumi
adalah kecil, karena kejahatan
pelacur besar yang aku lihat itu.
13 Dan terjadilah bahwa aku
melihat bahwa induk yang besar
dari kekejian itu mengumpulkan bersama khalayak ramai di
atas permukaan seluruh bumi,
di antara segala bangsa dari
orang-orang bukan Israel, untuk aberperang melawan Anak
Domba Allah.
14 Dan terjadilah bahwa
aku, Nefi, melihat kuasa Anak
Domba Allah, bahwa itu turun
ke atas para orang suci dari gereja Anak Domba, dan ke atas
umat perjanjian Tuhan, yang
tercerai-berai di atas seluruh
muka bumi; dan mereka dipersenjatai dengan kebenaran dan
dengan akuasa Allah dalam kemuliaan besar.
15 Dan terjadilah bahwa aku
melihat bahwa kemurkaan Allah
a
dicurahkan ke atas gereja yang
besar dan keji itu, sedemikian
rupa sehingga terjadi peperangan dan desas-desus tentang
peperangan di antara segala
b
bangsa dan kaum di bumi.
16 Dan karena mulai ada apeperangan dan desas-desus tentang
12 b A&P 90:11.
13 a Why. 17:1–6; 18:24;
1 Ne. 13:5;
A&P 123:7–8.
14 a Yakub 6:2;
A&P 38:32–38.
15 a A&P 1:13–14.

peperangan di antara segala
bangsa yang adalah kepunyaan
induk dari kekejian itu, malaikat itu berbicara kepadaku, mengatakan: Lihatlah, kemurkaan
Allah berada di atas induk para
perempuan sundal itu; dan lihatlah, engkau melihat segala
hal ini—
17 Dan bilamana a masanya
tiba ketika b kemurkaan Allah
dicurahkan ke atas induk para
perempuan sundal, yang adalah
gereja yang besar dan keji seluruh bumi itu, yang pendirinya
adalah iblis, maka, pada masa
itu, cpekerjaan Bapa akan dimulai, dalam mempersiapkan jalan
untuk digenapinya dperjanjian-
perjanjian-Nya, yang telah Dia
buat kepada umat-N ya yang
adalah bani Israel.
18 Dan terjadilah bahwa malaikat itu berbicara kepadaku,
mengatakan: Pandanglah!
19 Dan aku memandang dan
melihat seorang pria, dan dia
berpakaian jubah putih.
20 Dan malaikat itu berkata
kepadaku: Lihatlah salah aseorang dari kedua belas rasul Anak
Domba.
21 Lihatlah, dia akan melihat
dan menulis sisa dari hal-hal ini;
ya, dan juga banyak hal yang telah terjadi.

		b Mrk. 13:8;
A&P 87:6.
16 a 1 Ne. 22:13–14;
Morm. 8:30.
17 a pts Zaman Akhir.
		b 1 Ne. 22:15–16.
		c 3 Ne. 21:7, 20–29.

pts Pemulihan Injil.
		d Morm. 8:21, 41.
pts Perjanjian
Abraham.
20 a Why. 1:1–3;
1 Ne. 14:27.
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22 Dan dia juga akan menulis
mengenai akhir dunia.
23 Karenanya, apa yang akan
dia tuliskan adalah tepat dan
benar; dan lihatlah itu dituliskan
dalam akitab yang engkau lihat
keluar dari mulut orang Yahudi;
dan pada waktu itu keluar dari
mulut orang Yahudi, atau, pada
waktu kitab itu keluar dari mulut orang Yahudi, apa yang dituliskan adalah gamblang dan
murni, dan paling bberharga dan
mudah bagi pengertian semua
orang.
24 Dan lihatlah, apa yang akan
a
rasul Anak Domba ini tuliskan
adalah banyak hal yang telah
engkau lihat; dan lihatlah, sisanya akanlah engkau lihat.
25 Tetapi apa yang akan engkau lihat setelah ini janganlah
engkau tuliskan; karena Tuhan
Allah telah menetapkan rasul
Anak Domba Allah itu agar dia
hendaknya amenuliskannya.
26 Dan juga orang-orang lain
yang telah ada, kepada mereka
telah Dia perlihatkan segala sesuatu, dan mereka telah menuliskannya; dan itu adimeteraikan
untuk tampil dalam kemurniannya, menurut kebenaran yang
ada pada Anak Domba, pada
waktu Tuhan sendiri yang tepat,
bagi bani Israel.
27 Dan aku, Nefi, mendengar
dan memberikan kesaksian,
23 a 1 Ne. 13:20–24;
Morm. 8:33.
		b 1 Ne. 13:28–32.
24 a Eter 4:16.
25 a Yoh. 20:30–31;

bahwa nama rasul Anak Domba
itu adalah a Yohanes, menurut
perkataan malaikat.
28 Dan lihatlah, aku, Nefi, dilarang bahwa aku hendaknya
menuliskan sisa dari apa yang
aku lihat dan dengar; karenanya apa yang telah aku tuliskan
cukuplah bagiku; dan aku telah
menuliskan hanya sebagian kecil dari apa yang aku lihat.
29 Dan aku memberikan kesaksian bahwa aku melihat apa
yang aayahku lihat, dan malaikat Tuhan menyingkapkannya
kepadaku.
30 Dan sekarang, aku mengakhiri pembicaraan mengenai
apa yang telah aku lihat saat
aku dibawa pergi di dalam Roh;
dan jika segala sesuatu yang
aku lihat tidak dituliskan, apa
yang telah aku tuliskan adalah
a
benar. Dan demikianlah halnya. Amin.
PASAL 15
Benih keturunan Lehi akan menerima Injil dari orang-orang bukan
Israel pada zaman akhir—Pengumpulan Israel dipersamakan
dengan sebatang pohon zaitun
yang cabang-c abang alaminya
akan dientenkan kembali—Nefi
menafsirkan penglihatan tentang
pohon kehidupan dan berbicara
tentang keadilan Allah dalam me-

Why. 1:19.
26 a 2 Ne. 27:6–23;
Eter 3:21–27; 4:4–7;
A&P 35:18;
JS—S 1:65.

27 a Why. 1:1–3.
29 a 1 Ne. 8.
30 a 2 Ne. 33:10–14.
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misahkan yang jahat dari yang saleh. Kira-kira tahun 600–592 sm.
Dan terjadilah bahwa setelah
aku, Nefi, dibawa pergi di dalam Roh, dan melihat segala sesuatu ini, aku kembali ke tenda
ayahku.
2 Dan terjadilah bahwa aku
melihat kakak-k akakku, dan
mereka sedang saling berbantah
mengenai apa yang telah ayahku
ucapkan kepada mereka.
3 Karena dia benar-b enar
mengucapkan banyak hal yang
besar kepada mereka, yang sukar untuk adimengerti, kecuali
seseorang akan bertanya kepada
Tuhan; dan mereka karena keras
dalam hati mereka, oleh karena
itu mereka tidak memandang
kepada Tuhan sebagaimana mereka seharusnya.
4 Dan sekarang, aku, Nefi, dipilukan karena kekerasan hati
mereka, dan juga, karena apa
yang telah aku lihat, dan tahu
itu mestilah tak terhindarkan
terjadi karena kejahatan besar
anak-anak manusia.
5 Dan terjadilah bahwa aku terkuasai karena kesengsaraanku,
karena aku menganggap bahwa
a
kesengsaraanku hebat melebihi
segalanya, karena bkehancuran
bangsaku, karena aku telah melihat kejatuhan mereka.
15 3 a 1 Kor. 2:10–12;

Alma 12:9–11.
5 a pts Kemalangan.
		b Enos 1:13;
Morm. 6:1.
6 a Musa 1:10;

6 Dan terjadilah bahwa setelah aku menerima a kekuatan
aku berbicara kepada kakak-
kakakku, berhasrat untuk mengetahui dari mereka penyebab
perbantahan mereka.
7 Dan mereka berkata: Lihatlah, kami tidak dapat memahami perkataan yang telah ayah
kita ucapkan mengenai cabang-
cabang alami pohon zaitun, dan
juga mengenai orang-orang bukan Israel.
8 Dan aku berkata kepada mereka: Sudahkah kamu abertanya
kepada Tuhan?
9 Dan mereka berkata kepadaku: Kami belum; karena
Tuhan tidak menyingkapkan
hal yang demikian kepada kami.
10 Lihatlah, aku berkata kepada mereka: Bagaimana
mungkin kamu tidak menaati
perintah-p erintah Tuhan? Bagaimana mungkin kamu mau binasa, karena akekerasan hatimu?
11 Apakah kamu tidak ingat
apa yang telah Tuhan firmankan?—Jika kamu tidak akan
mengeraskan hatimu, dan
a
meminta kepada-K u dalam
iman, percaya bahwa kamu
akan menerima, dengan ketekunan dalam menaati perintah-
perintah-Ku, pastilah hal-hal ini
akan disingkapkan kepadamu.
12 Lihatlah, aku berkata ke-

			 JS—S 1:20, 48.
8 a Mosia 26:13;
Alma 40:3.
pts Doa.
10 a pts Kemurtadan.
11 a Yak. 1:5–6;

Enos 1:15;
Moro. 7:26;
A&P 18:18.
pts Meminta.
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padamu, bahwa bani Israel dibandingkan dengan sebatang
pohon zaitun, oleh Roh Tuhan
yang ada pada ayah kita; dan
lihatlah apakah kita tidak dipatahkan dari bani Israel, dan
apakah kita bukan suatu acabang
dari bani Israel?
13 Dan sekarang, hal yang ayah
kita maksudkan mengenai peng
entenan cabang-c abang alami
melalui kegenapan orang-orang
bukan Israel, adalah, bahwa
pada zaman akhir, ketika benih
keturunan kita akan a merosot
dalam ketidakpercayaan, ya,
untuk kurun waktu bertahun-
tahun, dan banyak angkatan
setelah b Mesias akan dinyatakan dalam tubuh kepada anak-
anak manusia, pada waktu itu
akanlah kegenapan cInjil Mesias
datang kepada dorang-orang bukan Israel, dan dari orang-orang
bukan Israel kepada sisa benih
keturunan kita—
14 Dan pada masa itu akanlah
sisa abenih keturunan kita mengetahui bahwa mereka adalah dari bani Israel, dan bahwa
mereka adalah umat b perjanjian Tuhan; dan pada waktu itu
akanlah mereka tahu dan sampai pada cpengetahuan tentang
nenek moyang mereka, dan juga
pada pengetahuan tentang Injil
12 a Kej. 49:22–26;
1 Ne. 10:12–14; 19:24.
pts Lehi, Ayah
dari Nefi.
13 a 1 Ne. 12:22–23;
2 Ne. 26:15.
		b pts Mesias.
		c pts Injil.

dari Penebus mereka, yang diajarkan kepada leluhur mereka
oleh-N ya; karenanya, mereka
akan sampai pada pengetahuan
tentang Penebus mereka dan
pokok-p okok yang tepat dari
ajaran-N ya, sehingga mereka
boleh mengetahui bagaimana
datang kepada-Nya dan diselamatkan.
15 Dan kemudian pada masa
itu tidakkah mereka akan bersukacita dan memberikan pujian kepada Allah abadi mereka,
a
batu karang mereka dan keselamatan mereka? Ya, pada masa
itu, tidakkah mereka akan menerima kekuatan dan pemeliharaan dari b pokok anggur yang
sejati? Ya, tidakkah mereka akan
datang ke kawanan sejati Allah?
16 Lihatlah, aku berkata kepadamu, Ya; mereka akan diingat
kembali di antara bani Israel;
mereka akan adientenkan, sebagai cabang alami pohon zaitun,
ke pohon zaitun sejati.
17 Dan inilah yang ayah kita
maksudkan; dan dia memaksudkan bahwa itu tidak akan
terjadi sampai setelah mereka
dicerai-b eraikan oleh orang-
orang bukan Israel; dan dia
memaksudkan bahwa itu akan
terjadi dengan cara melalui
orang-orang bukan Israel, agar

		d 1 Ne. 13:42; 22:5–10;
A&P 14:10.
pts Orang-Orang
Bukan Israel.
14 a 2 Ne. 10:2;
3 Ne. 5:21–26; 21:4–7.
		b pts Perjanjian
Abraham.

		c 2 Ne. 3:12; 30:5;
Morm. 7:1, 9–10;
A&P 3:16–20.
Lihat juga halaman
judul Kitab Mormon.
15 a pts Batu Karang.
		b Kej. 49:11; Yoh. 15:1.
16 a Yakub 5:60–68.

1 NEFI 15:18–25

46

Tuhan boleh memperlihatkan
kuasa-Nya kepada orang-orang
bukan Israel, karena alasan yang
tepat bahwa Dia akan aditolak
oleh orang-orang Yahudi, atau
oleh bani Israel.
18 Karenanya, ayah kita tidak berbicara tentang benih
keturunan kita saja, tetapi juga
tentang seluruh bani Israel, menunjuk pada perjanjian yang
akan digenapi pada zaman
akhir; yang perjanjian itu Tuhan
buat kepada bapa leluhur kita
Abraham, mengatakan: Dalam
a
benih keturunanmu akanlah
semua kaum di bumi diberkati.
19 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, berbicara banyak kepada
mereka mengenai hal-hal ini;
ya, aku berbicara kepada mereka mengenai a pemulihan
orang-orang Yahudi pada zaman akhir.
20 Dan aku menceritakan kembali kepada mereka perkataan
a
Yesaya, yang berbicara mengenai
pemulihan orang-orang Yahudi,
atau bani Israel; dan setelah mereka dipulihkan mereka tidak
akan lagi dikacaukan, tidak juga
akanlah mereka dicerai-beraikan
lagi. Dan terjadilah bahwa aku
mengucapkan banyak perkataan kepada kakak-k akakku,
sehingga mereka tenang dan
17 a pts Penyaliban.
18 a Kej. 12:1–3;
Abr. 2:6–11.
19 a 1 Ne. 19:15.
pts Israel—
Pengumpulan Israel.
20 a 1 Ne. 19:23.
		b 1 Ne. 16:5, 24, 39.

merendahkan hati mereka di
hadapan Tuhan.
21 Dan terjadilah bahwa mereka berbicara kepadaku lagi,
mengatakan: Apa arti hal ini
yang ayah kita lihat dalam sebuah mimpi? Apa arti a pohon
yang dia lihat?
22 Dan aku berkata kepada mereka: Itu adalah pelukisan akan
a
pohon kehidupan.
23 Dan mereka berkata kepadaku: Apa arti abatang dari besi
yang ayah kita lihat, yang menuntun ke pohon itu?
24 Dan aku berkata kepada mereka bahwa itu adalah afirman
Allah; dan barang siapa yang
akan menyimak firman Allah,
dan akan bberpegang erat padanya, mereka tidak akan pernah
binasa; tidak juga dapatlah cgodaan dan danak panah berapi elawan mengalahkan mereka pada
kebutaan, untuk menuntun mereka menjauh ke kehancuran.
25 Karenanya, aku, Nefi, mendesak mereka untuk a mengindahkan firman Tuhan; ya, aku
mendesak mereka dengan segenap tenaga jiwaku, dan dengan
segala kecakapan yang aku miliki, agar mereka akan mengindahkan firman Allah dan ingat
untuk menaati perintah-perintah-
Nya selalu dalam segala hal.
b

21 a 1 Ne. 8:10–12.
22 a 1 Ne. 11:4, 25;
Musa 3:9.
23 a 1 Ne. 8:19–24.
24 a pts Firman Allah.
		b 1 Ne. 8:30;
2 Ne. 31:20.
		c 1 Ne. 8:23.

pts Godaan.
		d Ef. 6:16;
A&P 3:8; 27:17.
		e pts Iblis.
25 a A&P 11:2; 32:4;
84:43–44.
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26 Dan mereka berkata kepadaku: Apa arti a sungai berair
yang ayah kita lihat?
27 Dan aku berkata kepada
mereka bahwa aair yang ayahku
lihat adalah bkekotoran; dan demikian besar pikirannya tertelan
dengan hal-hal lain sehingga dia
tidak melihat kekotoran air itu.
28 Dan aku berkata kepada
mereka bahwa itu adalah sebuah ajurang yang menyeramkan, yang memisahkan yang
jahat dari pohon kehidupan,
dan juga dari para orang suci
Allah.
29 Dan aku berkata kepada
mereka bahwa itu adalah pelukisan akan aneraka yang menyeramkan itu, yang malaikat
katakan kepadaku dipersiapkan bagi yang jahat.
30 Dan aku berkata kepada
mereka bahwa ayah kita juga
melihat bahwa akeadilan Allah
juga memisahkan yang jahat
dari yang saleh; dan kecemerlangannya seperti kecemerlangan api yang menyala-nyala,
yang naik kepada Allah selama-
lamanya, dan tidak memiliki
akhir.
31 Dan mereka berkata kepadaku: Apakah hal ini berarti siksaan tubuh pada masa
26 a
27 a
		b
28 a

1 Ne. 8:13.
1 Ne. 12:16.
pts Kotor, Kekotoran.
Luk. 16:26;
1 Ne. 12:18;
2 Ne. 1:13.
29 a pts Neraka.
30 a pts Keadilan.
31 a Alma 12:24; 42:10;

percobaan, atau apakah itu
berarti keadaan akhir jiwa setelah bkematian tubuh duniawi,
atau apakah itu berbicara tentang apa yang duniawi?
32 Dan terjadilah bahwa aku
berkata kepada mereka bahwa
itu adalah pelukisan akan apa
yang duniawi maupun juga rohani; karena masanya akan tiba
ketika mereka mesti dihakimi
menurut apekerjaan mereka, ya,
bahkan pekerjaan yang dilakukan oleh tubuh duniawi pada
masa percobaan mereka.
33 Karenanya, jika mereka
akan amati dalam kejahatan mereka, mereka mesti bdienyahkan
juga, sehubungan dengan apa
yang rohani, yang berkaitan
dengan kebenaran; karenanya,
mereka mesti dibawa untuk
berdiri di hadapan Allah, untuk
c
dihakimi menurut dpekerjaan
mereka; dan jika pekerjaan mereka adalah kekotoran mereka
mestilah e kotor; dan jika mereka kotor mestilah demikian
adanya bahwa mereka tidak dapat f berdiam di dalam kerajaan
Allah; jika demikian, kerajaan
Allah mestilah kotor juga.
34 Tetapi lihatlah, aku berkata
kepadamu, kerajaan Allah tidaklah akotor, dan tidak dapat
a

Hel. 13:38.
		b Alma 40:6, 11–14.
32 a pts Pekerjaan.
33 a Mosia 15:26;
Moro. 10:26.
		b Alma 12:12–16; 40:26.
		c pts Penghakiman
Terakhir.
		d 3 Ne. 27:23–27.

		e 2 Ne. 9:16;
A&P 88:35.
		f Mzm. 15; 24:3–4;
Alma 11:37;
A&P 76:50–70;
Musa 6:57.
34 a pts Kotor,
Kekotoran.
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apa pun yang tidak bersih masuk ke dalam kerajaan Allah;
karenanya mestilah perlu ada
suatu tempat kekotoran dipersiapkan bagi apa yang kotor.
35 Dan ada suatu tempat yang
dipersiapkan, ya, bahkan aneraka
yang menyeramkan itu yang tentangnya telah aku bicarakan, dan
b
iblis adalah yang mempersiapkannya; karenanya keadaan akhir
jiwa orang-orang adalah untuk
berdiam di dalam kerajaan Allah,
atau untuk dicampakkan karena
c
keadilan itu yang tentangnya telah aku bicarakan.
36 Karenanya, yang jahat ditolak dari yang saleh, dan juga
dari apohon kehidupan itu, yang
buahnya paling berharga dan
paling bpatut dihasratkan melebihi segala buah yang lain; ya,
dan itu adalah yang c terbesar
dari segala d karunia Allah. Dan
demikianlah aku berbicara kepada kakak-kakakku. Amin.
PASAL 16
Yang jahat memandang kebenaran
adalah keras—Para putra Lehi menikahi para putri Ismael—Liahona
membimbing perjalanan mereka
di padang belantara—Pesan dari
Tuhan dituliskan pada Liahona dari
35 a 2 Ne. 9:19;
Mosia 26:27.
pts Neraka.
		b 1 Ne. 14:9;
A&P 1:35.
		c pts Keadilan.
36 a Kej. 2:9;
2 Ne. 2:15.
		b 1 Ne. 8:10–12;

waktu ke waktu—Ismael mati; keluarganya menggerutu karena kesengsaraan. Kira-kira tahun 600–592 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
setelah aku, Nefi, mengakhiri
pembicaraan kepada kakak-
kakakku, lihatlah mereka berkata
kepadaku: Engkau telah memaklumkan kepada kami hal-hal yang
keras, lebih daripada yang sanggup kami tanggung.
2 Dan terjadilah bahwa aku berkata kepada mereka bahwa aku
tahu bahwa aku telah mengucapkan hal-hal yang keras terhadap
yang jahat, menurut kebenaran;
dan yang saleh telah aku benarkan, dan bersaksi bahwa mereka
akan diangkat pada hari terakhir;
karenanya, yang abersalah memandang bkebenaran adalah keras, karena itu cmenyayat mereka
ke lubuk hati terdalam.
3 Dan sekarang, kakak-kakakku,
jika kamu saleh dan bersedia untuk menyimak kebenaran, dan
mengindahkannya, sehingga
kamu boleh aberjalan dengan lurus di hadapan Allah, maka kamu
tidak akan menggerutu karena
kebenaran, dan berkata: Engkau
telah mengucapkan hal-hal yang
keras terhadap kami.
4 Dan terjadilah bahwa aku,

			 Alma 32:42.
		c A&P 6:13.
		d A&P 14:7.
pts Kehidupan
Kekal.
16 2 a Yoh. 3:20;
2 Ne. 33:5;
Enos 1:23;
Hel. 14:10.

			 pts Kesalahan.
		b Ams. 15:10;
2 Ne. 1:26; 9:40;
Hel. 13:24–26.
		c Kis. 5:33;
Mosia 13:7.
3 a A&P 5:21.
pts Berjalan
bersama Allah.
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Nefi, mendesak kakak-kakakku,
dengan segala ketekunan, untuk menaati perintah-perintah
Tuhan.
5 Dan terjadilah bahwa mereka amerendahkan hati mereka
di hadapan Tuhan; sedemikian
rupa sehingga aku merasakan
sukacita dan harapan besar terhadap mereka, bahwa mereka
akan berjalan di jalan kebenaran.
6 Sekarang, segala hal ini dikatakan dan dilakukan ketika ayahku berdiam di dalam
tenda di lembah yang dia sebut
Lemuel.
7 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, mengambil salah seorang
a
putri Ismael menjadi bistri; dan
juga, kakak-kakakku mengambil
para putri Ismael menjadi istri;
dan juga c Zoram mengambil
putri Ismael yang sulung menjadi istri.
8 Dan demikianlah ayahku telah menggenapi semua perintah
Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Dan juga, aku, Nefi,
telah diberkati oleh Tuhan amat
banyak.
9 Dan terjadilah bahwa suara
Tuhan berfirman kepada ayahku
pada malam hari, dan memerintahkannya bahwa keesokan
harinya dia hendaknya mengadakan perjalanannya ke padang
belantara.
10 Dan terjadilah bahwa sewaktu ayahku bangun pada pagi
5 a 1 Ne. 16:24, 39; 18:4.
7 a 1 Ne. 7:1.
		b pts Pernikahan.

hari, dan pergi ke pintu tenda,
yang membuatnya amat tercengang dia melihat di atas tanah
sebuah a bola bundar dengan
pengerjaan yang rumit; dan itu
dari kuningan yang murni. Dan
di dalam bola itu ada dua buah
jarum; dan yang satu menunjukkan arah ke mana kami hendaknya pergi ke padang belantara.
11 Dan terjadilah bahwa kami
mengumpulkan bersama benda-
benda apa pun yang kami mesti
bawa ke padang belantara, dan
semua sisa perbekalan kami
yang telah Tuhan berikan kepada kami; dan kami mengambil
benih dari setiap jenis agar boleh
kami bawa ke padang belantara.
12 Dan terjadilah bahwa kami
membawa tenda-tenda kami dan
berangkat ke padang belantara,
menyeberangi Sungai Laman.
13 Dan terjadilah bahwa kami
melakukan perjalanan untuk kurun waktu empat hari, hampir
ke arah selatan-t enggara, dan
kami memancangkan tenda-
tenda kami lagi; dan kami menyebut nama tempat itu Saser.
14 Dan terjadilah bahwa kami
mengambil busur kami dan anak
panah kami, dan pergi ke padang belantara untuk berburu
makanan bagi keluarga kami; dan
setelah kami berburu makanan
bagi keluarga kami, kami kembali lagi kepada keluarga kami
di padang belantara, ke tempat

		c 1 Ne. 4:35;
2 Ne. 5:5–6.
10 a Alma 37:38–46.

pts Liahona.
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Saser itu. Dan kami pergi lagi
ke padang belantara, mengikuti
arah yang sama, tetap di bagian-
bagian yang paling subur di padang belantara, yang berada di
perbatasan dekat aLaut Merah.
15 Dan terjadilah bahwa kami
melakukan perjalanan untuk kurun waktu berhari-hari, berburu
makanan dalam perjalanan, dengan busur kami dan anak panah kami dan batu kami dan
umban kami.
16 Dan kami mengikuti aarahan
bola itu, yang menuntun kami ke
bagian-bagian yang lebih subur
di padang belantara.
17 Dan setelah kami melakukan
perjalanan untuk kurun waktu
berhari-hari, kami memancangkan tenda-t enda kami untuk
suatu kurun waktu suatu masa,
agar kami boleh lagi mengistirahatkan diri kami dan mendapatkan makanan bagi keluarga kami.
18 Dan terjadilah bahwa sewaktu aku, Nefi, pergi untuk
berburu makanan, lihatlah, aku
mematahkan busurku, yang terbuat dari abaja yang halus; dan
setelah aku mematahkan busurku, lihatlah, kakak-kakakku
marah terhadapku karena hilangnya busurku, karena kami
tidak mendapatkan makanan.
19 Dan terjadilah bahwa kami
kembali tanpa makanan kepada
keluarga kami, dan karena amat
letih, karena perjalanan mereka,
14 a A&P 17:1.
16 a 1 Ne. 16:10, 16, 26;
18:12;

mereka banyak menderita karena kekurangan makanan.
20 Dan terjadilah bahwa Laman
dan Lemuel dan para putra
Ismael mulai amat menggerutu, karena penderitaan dan
kesengsaraan mereka di padang
belantara; dan juga ayahku mulai menggerutu terhadap Tuhan
Allahnya; ya, dan mereka semua
nya amat penuh dukacita, bahkan hingga mereka menggerutu
terhadap Tuhan.
21 Sekarang, terjadilah bahwa
aku, Nefi, yang telah disengsarakan oleh kakak-kakakku karena hilangnya busurku, dan
busur mereka telah hilang daya
rentangnya, mulailah menjadi
amat sulit, ya, sedemikian rupa
sehingga kami tidak dapat mendapatkan makanan.
22 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, berbicara banyak kepada
kakak-kakakku, karena mereka
telah mengeraskan hati mereka
lagi, bahkan sampai amengeluh
terhadap Tuhan Allah mereka.
23 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, membuat dari kayu sebuah
busur, dan dari tangkai yang lurus, sebuah anak panah; karenanya, aku mempersenjatai diriku
dengan busur dan anak panah,
dengan umban dan dengan
batu. Dan aku berkata kepada
a
ayahku: Ke manakah hendaknya aku pergi untuk mendapatkan makanan?

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

Bil. 11:1.
23 a Kel. 20:12;
Mosia 13:20.
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24 Dan terjadilah bahwa dia
bertanya kepada Tuhan, karena
mereka telah merendahkan hati
mereka karena perkataanku; karena aku telah mengatakan banyak hal kepada mereka dengan
tenaga jiwaku.
25 Dan terjadilah bahwa suara
Tuhan datang kepada ayahku;
dan dia benar-b enar a didera
karena gerutuannya terhadap
Tuhan, sedemikian rupa sehingga dia diruntuhkan ke kedalaman dukacita.
26 Dan terjadilah bahwa suara
Tuhan berfirman kepadanya:
Pandanglah bola itu, dan lihatlah apa yang tertulis.
27 Dan terjadilah bahwa ketika
ayahku melihat apa yang tertulis pada bola itu, dia takut dan
amat gemetar, dan juga kakak-
kakakku dan para putra Ismael
dan para istri kami.
28 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, melihat penunjuk yang ada
di dalam bola, bahwa itu bekerja
menurut aiman dan ketekunan
dan perhatian yang kami berikan kepadanya.
29 Dan ada juga tertulis di atasnya suatu tulisan baru, yang
gamblang untuk dibaca, yang
memberikan kami a pengertian
mengenai cara Tuhan; dan itu dituliskan dan berubah dari waktu
ke waktu, menurut iman dan
ketekunan yang kami berikan
a

24 a pts Doa.
25 a Eter 2:14.
pts Penderaan.
28 a Alma 37:40.

padanya. Dan demikianlah kami
melihat bahwa melalui sarana
yang bkecil Tuhan dapat mendatangkan apa yang besar.
30 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, pergi ke atas puncak gunung, menurut arahan yang diberikan pada bola itu.
31 Dan terjadilah bahwa aku
membunuh binatang-binatang
liar, sedemikian rupa sehingga
aku mendapatkan makanan bagi
keluarga kami.
32 Dan terjadilah bahwa aku
kembali ke tenda kami, memanggul binatang-binatang yang telah
aku bunuh; dan sekarang, ketika
mereka melihat bahwa aku mendapatkan makanan, betapa besar
sukacita mereka! Dan terjadilah
bahwa mereka merendahkan
hati mereka di hadapan Tuhan,
dan berterima kasih kepada-Nya.
33 Dan terjadilah bahwa kami
mengadakan lagi perjalanan
kami, melakukan perjalanan
hampir dengan lintasan yang
sama seperti pada awalnya;
dan setelah kami melakukan
perjalanan untuk kurun waktu
berhari-hari kami memancangkan tenda kami lagi, agar kami
boleh tinggal untuk kurun
waktu suatu masa.
34 Dan terjadilah bahwa
a
Ismael mati, dan dikuburkan
di tempat yang disebut Nahom.
35 Dan terjadilah bahwa para

pts Iman.
29 a pts Pengertian.
		b 2 Raj. 5:13;
Yak. 3:4;

Alma 37:6–7, 41;
A&P 123:16.
34 a 1 Ne. 7:2–6.
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52

putri Ismael amat berduka nestapa, karena kehilangan ayah mereka, dan karena akesengsaraan
mereka di padang belantara; dan
mereka menggerutu terhadap
ayahku, karena dia telah membawa mereka keluar dari tanah
Yerusalem, mengatakan: Ayah
kami mati; ya, dan kami telah
banyak mengembara di padang
belantara, dan kami telah menderita banyak kesengsaraan, kelaparan, kehausan, dan keletihan;
dan setelah segala penderitaan
ini kami mesti binasa di padang
belantara karena kelaparan.
36 Dan demikianlah mereka
menggerutu terhadap ayahku,
dan juga terhadapku; dan mereka berhasrat untuk kembali
lagi ke Yerusalem.
37 Dan Laman berkata kepada
Lemuel dan juga kepada para
putra Ismael: Lihatlah, marilah kita abunuh ayah kita, dan
juga adik kita Nefi, yang telah mengambil ke atas dirinya
untuk menjadi b penguasa kita
dan pengajar kita, yang adalah
kakak-kakaknya.
38 Sekarang, dia berkata bahwa
Tuhan telah berbincang dengannya, dan juga bahwa amalaikat telah melayaninya. Tetapi lihatlah,
kita tahu bahwa dia berdusta kepada kita; dan dia memberi tahu
kita hal-hal ini, dan dia mengerjakan banyak hal dengan akal
liciknya, agar dia boleh menipu
35 a pts Kemalangan.
37 a 1 Ne. 17:44.
pts Membunuh.

mata kita, berpikir, barangkali,
bahwa dia boleh menuntun kita
ke suatu padang belantara yang
asing; dan setelah dia menuntun
kita pergi, dia telah berpikir untuk menjadikan dirinya raja dan
penguasa atas kita, sehingga dia
boleh melakukan terhadap kita
menurut kehendak dan kesenangannya. Dan menurut cara
inilah kakakku Laman menghasut hati mereka pada amarah.
39 Dan terjadilah bahwa Tuhan
beserta kami, ya, bahkan suara Tuhan datang dan memfirmankan banyak firman kepada
mereka, dan amendera mereka
amat parah; dan setelah mereka
didera oleh suara Tuhan mereka
memalingkan amarah mereka,
dan bertobat dari dosa-dosa mereka, sedemikian rupa sehingga
Tuhan memberkati kami lagi
dengan makanan, agar kami tidak binasa.
PASAL 17
Nefi diperintahkan untuk membangun sebuah kapal—Kakak-
kakaknya menentangnya—Dia
mendesak mereka dengan menuturkan kembali sejarah tentang
urusan Allah dengan Israel—Nefi
dipenuhi dengan kuasa Allah—
Kakak-kakaknya dilarang menyentuhnya, agar jangan mereka layu
bagaikan buluh kering. Kira-kira
tahun 592–591 sm.

		b Kej. 37:9–11;
1 Ne. 2:22; 18:10.
38 a 1 Ne. 3:30–31; 4:3.

39 a pts Penderaan.
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Dan terjadilah bahwa kami
mengadakan perjalanan kami lagi
di padang belantara; dan kami
melakukan perjalanan hampir ke
arah timur sejak mulai waktu itu.
Dan kami melakukan perjalanan
dan menempuh banyak kesengsaraan di padang belantara; dan
kaum wanita kami melahirkan
anak-anak di padang belantara.
2 Dan sedemikian besarnya
berkat-berkat Tuhan ke atas diri
kami, sehingga saat kami hidup
dari adaging mentah di padang
belantara, kaum wanita kami
memberikan banyak air susu
bagi anak-a nak mereka, dan
kuat, ya, bahkan seperti pria;
dan mereka mulai menanggung
perjalanan mereka tanpa gerutuan.
3 Dan demikianlah kita melihat
bahwa perintah-perintah Allah
mesti digenapi. Dan jika demikian halnya bahwa anak-anak
manusia a menaati perintah-
perintah Allah Dia memelihara
mereka, dan menguatkan mereka, dan menyediakan cara
yang melaluinya mereka dapat
merampungkan apa yang telah
Dia perintahkan kepada mereka;
karenanya, Dia b menyediakan
cara bagi kami saat kami singgah di padang belantara.
4 Dan kami singgah untuk kurun waktu bertahun-tahun, ya,
bahkan delapan tahun di padang belantara.
17 2 a 1 Ne. 17:12.

3 a Mosia 2:41;
Alma 26:12.

5 Dan kami tiba di tanah yang
kami sebut Kelimpahan, karena
banyak buah dan juga madu
liarnya; dan segala sesuatu ini
dipersiapkan oleh Tuhan agar
kami boleh tidak binasa. Dan
kami melihat laut, yang kami sebut Ireantum, yang, ditafsirkan,
adalah banyak perairan.
6 Dan terjadilah bahwa kami
memancangkan tenda kami di
dekat tepi laut; dan sekalipun
kami telah menderita banyak akesengsaraan dan banyak kesulitan,
ya, bahkan sedemikian banyaknya sehingga kami tidak dapat
menuliskannya semua, kami
amat bersukacita ketika kami tiba
di tepi laut; dan kami menyebut
tempat itu Kelimpahan, karena
banyaknya buahnya.
7 Dan terjadilah bahwa setelah
aku, Nefi, berada di tanah Kelimpahan untuk kurun waktu
berhari-hari, suara Tuhan datang
kepadaku, mengatakan: Bangkitlah, dan pergilah engkau ke gunung. Dan terjadilah bahwa aku
bangkit dan pergi ke gunung, dan
berseru kepada Tuhan.
8 Dan terjadilah bahwa Tuhan
berfirman kepadaku, memfirmankan: Engkau mesti membangun sebuah kapal, menurut
a
cara yang akan Aku perlihatkan kepadamu, agar Aku boleh
membawa orang-orangmu menyeberangi perairan ini.
9 Dan aku berkata: Tuhan, ke

			 pts Patuh, Kepatuhan.
		b 1 Ne. 3:7.
6 a 2 Ne. 4:20.

8 a 1 Ne. 18:2.
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manakah hendaknya aku pergi
agar aku boleh menemukan bijih logam untuk dilelehkan, agar
aku boleh membuat perkakas
untuk membangun kapal menurut cara yang telah Engkau
perlihatkan kepadaku?
10 Dan terjadilah bahwa Tuhan
memberi tahu aku ke mana aku
hendaknya pergi untuk menemukan bijih logam, agar aku
boleh membuat perkakas.
11 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, membuat sebuah puputan
dengan apa untuk meniup api,
dari kulit binatang buas; dan setelah aku membuat puputan, agar
aku boleh memiliki dengan apa
untuk meniup api, aku menghantamkan dua batu bersama agar
aku boleh membuat api.
12 Karena Tuhan hingga kini
tidak membiarkan bahwa kami
hendaknya membuat banyak
api, sewaktu kami melakukan
perjalanan di padang belantara;
karena Dia berfirman: Aku akan
membuat makananmu menjadi
manis, sehingga kamu tidak
a
memasaknya;
13 Dan Aku akan juga menjadi
terangmu di padang belantara;
dan Aku akan amempersiapkan
jalan di hadapanmu, jika demikian halnya bahwa kamu akan
menaati perintah-perintah-Ku;
karenanya, sejauh kamu akan
menaati perintah-perintah-Ku
kamu akan dituntun menuju
12 a 1 Ne. 17:2.
13 a Alma 37:38–39.
		b 1 Ne. 2:20;

tanah terjanjikan; dan kamu
akan cmengetahui bahwa adalah
oleh-Ku bahwa kamu dituntun.
14 Ya, dan Tuhan berfirman
juga bahwa: Setelah kamu tiba
di tanah yang dijanjikan, kamu
akan amengetahui bahwa Aku,
Tuhan, adalah bAllah; dan bahwa
Aku, Tuhan, membebaskanmu
dari kehancuran; ya, bahwa Aku
yang membawamu keluar dari
tanah Yerusalem.
15 Karenanya, aku, Nefi, berjuang untuk menaati perintah-
p e r i n t a h Tu h a n , d a n a k u
mendesak kakak-kakakku pada
kesetiaan dan ketekunan.
16 Dan terjadilah bahwa aku
membuat perkakas dari bijih
logam yang aku lelehkan dari
batu karang.
17 Dan ketika kakak-kakakku
melihat bahwa aku hampir
a
membangun kapal, mereka
mulai menggerutu terhadapku,
mengatakan: Adik kita adalah
orang yang bodoh, karena dia
berpikir bahwa dia dapat membangun kapal; ya, dan dia juga
berpikir bahwa dia dapat menyeberangi perairan luas ini.
18 Dan demikianlah kakak-
kakakku mengeluh terhadapku,
dan berhasrat agar mereka boleh
tidak bekerja, karena mereka tidak percaya bahwa aku dapat
membangun kapal; tidak juga
mereka akan percaya bahwa aku
diberi petunjuk oleh Tuhan.
b

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

pts Kesaksian.
		b A&P 5:2.
17 a 1 Ne. 18:1–6.
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19 Dan sekarang terjadilah
bahwa aku, Nefi, amat penuh dukacita karena kekerasan hati mereka; dan sekarang ketika mereka
melihat bahwa aku mulai penuh
dukacita mereka gembira dalam
hati mereka, sedemikian rupa
sehingga mereka a bersukacita
atas diriku, mengatakan: Kami
tahu bahwa kamu tidak dapat
membangun kapal, karena kami
tahu bahwa kamu kurang dalam
pertimbangan; karenanya, engkau tidak dapat merampungkan
pekerjaan yang demikian besar.
20 Dan engkau seperti ayah
kita, dituntun oleh a khayalan
bodoh hatinya; ya, dia telah
menuntun kita keluar dari tanah Yerusalem, dan kita telah
mengembara di padang belantara selama bertahun-t ahun
ini; dan kaum wanita kita telah
membanting tulang, sedang hamil tua; dan mereka telah melahirkan anak-anak di padang
belantara dan menderita segala
sesuatu, kecuali kematian; dan
akan lebih baik bahwa mereka
mati sebelum mereka keluar dari
Yerusalem daripada menderita
kesengsaraan ini.
21 Lihatlah, bertahun-tahun ini
kita telah menderita di padang
belantara, yang pada waktu itu
bisa saja kita menikmati kepemilikan kita dan tanah warisan kita;
ya, dan bisa saja kita bahagia.
22 Dan kami tahu bahwa
19 a pts Penganiayaan.
20 a 1 Ne. 2:11.
22 a 1 Ne. 1:13.

orang-o rang yang berada di
tanah Yerusalem adalah umat
yang asaleh; karena mereka menaati peraturan dan keputusan
Tuhan, dan segala perintah-Nya,
menurut hukum Musa; karenanya, kami tahu bahwa mereka
adalah umat yang saleh; dan
ayah kita telah menghakimi
mereka, dan telah menuntun
kita pergi karena kita mau menyimak perkataannya; ya, dan
adik kita sama seperti dia. Dan
menurut cara berbahasa inilah
kakak-kakakku menggerutu dan
mengeluh terhadap kami.
23 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, berbicara kepada mereka,
mengatakan: Apakah kamu percaya bahwa leluhur kita, yang
adalah anak-anak Israel, akan
dituntun keluar dari tangan
orang-orang Mesir jika mereka
tidak menyimak firman Tuhan?
24 Ya, apakah kamu mengira
bahwa mereka akan dituntun
keluar dari perbudakan, jika
Tuhan tidak memerintahkan
Musa bahwa dia hendaknya
a
menuntun mereka keluar dari
perbudakan?
25 Sekarang, kamu tahu bahwa
anak-anak Israel berada dalam
a
perbudakan; dan kamu tahu
bahwa mereka dibebani dengan
b
tugas-t ugas, yang memilukan untuk ditanggung; karenanya, kamu tahu bahwa mestilah
perlu suatu hal yang baik bagi

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

25 a Kej. 15:13–14.
		b Kel. 1:11; 2:11.
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mereka, bahwa mereka akan dibawa keluar dari perbudakan.
26 Sekarang, kamu tahu bahwa
a
Musa diperintahkan oleh Tuhan
untuk melakukan pekerjaan besar itu; dan kamu tahu bahwa
melalui bperkataannya perairan
Laut Merah terbelah ke sana dan
kemari, dan mereka lewat di atas
tanah kering.
27 Tetapi kamu tahu bahwa
orang-orang Mesir terbenam di
dalam Laut Merah, yang adalah
pasukan Firaun.
28 Dan kamu juga tahu bahwa
mereka diberi makan dengan
a
manna di padang belantara.
29 Ya, dan kamu juga tahu
bahwa Musa, melalui perkataannya menurut kuasa Allah
yang ada padanya, amenghantam batu karang, dan mengalirlah air, sehingga anak-a nak
Israel boleh memuaskan rasa
haus mereka.
30 Dan sekalipun mereka dituntun, Tuhan Allah mereka,
Penebus mereka, yang pergi
di hadapan mereka, yang menuntun mereka pada siang hari
dan memberikan terang kepada
mereka pada malam hari, dan
melakukan segala sesuatu untuk mereka yang adalah a arif
untuk manusia terima, mereka
26 a Kis. 7:22–39.
		b Kel. 14:21–31;
1 Ne. 4:2;
Mosia 7:19;
Hel. 8:11;
A&P 8:3;
Musa 1:25.
28 a Kel. 16:4, 14–15, 35;
Bil. 11:7–8; Ul. 8:3;

mengeraskan hati mereka dan
membutakan pikiran mereka,
dan b mencaci maki Musa dan
Allah yang sejati dan hidup.
31 Dan terjadilah bahwa menurut firman-Nya Dia a menghancurkan mereka; dan menurut
firman-Nya Dia bmenuntun mereka; dan menurut firman-Nya
Dia melakukan segala sesuatu
bagi mereka; dan tidak ada apa
pun dilakukan kecuali melalui
firman-Nya.
32 Dan setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan Dia menjadikan mereka perkasa hingga
a
penghalauan anak-a nak dari
tanah itu, ya, hingga pencerai-
beraian mereka pada kehancuran.
33 Dan sekarang, apakah kamu
mengira bahwa anak-anak dari
tanah ini, yang berada di tanah
yang dijanjikan, yang dihalau
oleh leluhur kita, apakah kamu
mengira bahwa mereka saleh?
Lihatlah, aku berkata kepadamu, Tidak.
34 Apakah kamu mengira
bahwa leluhur kita akan lebih
terpilih daripada mereka jika
mereka saleh? Aku berkata kepadamu, Tidak.
35 Lihatlah, Tuhan menganggap semua adaging sama;

Mosia 7:19.
29 a Kel. 17:6;
Bil. 20:11;
Ul. 8:15;
1 Ne. 20:21.
30 a A&P 18:18; 88:64–65.
		b Kel. 32:8;
Bil. 14:2–3;
Yeh. 20:13–16;

A&P 84:23–25.
31 a Bil. 26:65.
		b 1 Ne. 5:15;
A&P 103:16–18.
32 a Bil. 33:52–53;
Yos. 24:8.
35 a Kis. 10:15, 34;
Rm. 2:11;
2 Ne. 26:23–33.
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dia yang saleh berkenan bagi
Allah. Tetapi lihatlah, orang-
orang ini telah menolak setiap
firman Allah, dan mereka matang dalam kedurhakaan; dan
kegenapan kemurkaan Allah
berada di atas diri mereka; dan
Tuhan mengutuk tanah itu terhadap mereka, dan memberkatinya bagi leluhur kita; ya,
Dia mengutuknya terhadap
mereka hingga kehancuran
mereka, dan Dia memberkatinya bagi leluhur kita hingga
didapatnya oleh mereka kuasa
atasnya.
36 Lihatlah, Tuhan telah amenciptakan bbumi agar hendaknya
c
dihuni; dan Dia telah menciptakan anak-anak-Nya agar mereka
hendaknya memilikinya.
37 Dan Dia a membangkitkan
suatu bangsa yang saleh, dan
menghancurkan bangsa-bangsa
yang jahat.
38 Dan Dia menuntun pergi
yang saleh ke atanah-tanah yang
berharga, dan yang jahat Dia
b
hancurkan, dan mengutuk tanah itu bagi mereka demi kepentingan mereka.
39 Dia berkuasa tinggi di langit,
karena itu adalah takhta-Nya,
b

c

35 b Mzm. 55:23;
1 Ne. 22:17.
		c 1 Sam. 2:30;
Mzm. 97:10; 145:20;
Alma 13:4;
A&P 82:10.
36 a pts Penciptaan.
		b pts Bumi.
		c Yes. 45:18;
Abr. 3:24–25.
37 a Ams. 14:34;

38 a
		b
39 a
40 a
		b

dan bumi ini adalah atumpuan
kaki-Nya.
40 Dan Dia mengasihi mereka
yang mau memiliki Dia untuk
menjadi Allah mereka. Lihatlah,
Dia mengasihi leluhur kita, dan
Dia amembuat perjanjian dengan
mereka, ya, bahkan Abraham,
b
Ishak, dan c Yakub; dan Dia
mengingat perjanjian-perjanjian
yang telah Dia buat; karenanya,
Dia membawa mereka keluar
dari tanah d Mesir.
41 Dan Dia mendera mereka
di padang belantara dengan
tongkat-N ya; karena mereka
a
mengeraskan hati mereka, bahkan seperti yang telah kamu
lakukan; dan Tuhan mendera
mereka karena kedurhakaan
mereka. Dia mengirimkan bular-
ular terbang yang ganas ke antara mereka; dan setelah mereka
digigit Dia mempersiapkan suatu cara agar mereka boleh cdisembuhkan; dan kerja yang
harus mereka lakukan adalah
memandang; dan karena d kesederhanaan caranya, atau kemudahannya, ada banyak yang
binasa.
42 Dan mereka mengeraskan hati mereka dari waktu ke

1 Ne. 4:13;
Eter 2:10;
A&P 117:6.
pts Tanah Terjanjikan.
Im. 20:22.
Yes. 66:1;
A&P 38:17;
Abr. 2:7.
pts Perjanjian
Abraham.
Kej. 21:12;

A&P 27:10.
Kej. 28:1–5.
Ul. 4:37.
2 Raj. 17:7–23.
Bil. 21:4–9;
Ul. 8:15;
Alma 33:18–22.
		c Yoh. 3:13–15;
2 Ne. 25:20.
		d Alma 37:44–47;
Hel. 8:15.
		c
		d
41 a
		b

1 NEFI 17:43–48
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waktu, dan mereka mencaci
maki b Musa, dan juga Allah;
walaupun demikian, kamu tahu
bahwa mereka dituntun oleh
kuasa-N ya yang tiada tara ke
tanah yang dijanjikan.
43 Dan sekarang, setelah segala hal ini, waktunya telah tiba
bahwa mereka telah menjadi
jahat, ya, hampir pada kematangan; dan aku tidak tahu apakah mereka pada hari ini hampir
dihancurkan; karena aku tahu
bahwa harinya mestilah pasti tiba
bahwa mereka mesti dibinasakan,
kecuali sedikit saja, yang akan
dituntun ke dalam penawanan.
44 Karenanya, Tuhan a memerintahkan ayahku agar dia hendaknya berangkat ke padang
belantara; dan orang-o rang
Yahudi juga berupaya mengambil nyawanya; ya, dan bkamu
juga telah berupaya mengambil
nyawanya; karenanya, kamu
adalah pembunuh dalam hatimu
dan kamu seperti mereka.
45 Kamu a cepat untuk melakukan kedurhakaan tetapi lambat untuk mengingat Tuhan
Allahmu. Kamu telah melihat
seorang bmalaikat, dan dia berbicara kepadamu; ya, kamu telah mendengar suara-Nya dari
waktu ke waktu; dan Dia telah
berfirman kepadamu dengan
suara lembut tenang, tetapi
kamu c tidak lagi berperasaan,
a

42 a Bil. 14:1–12.
pts Pemberontakan.
		b A&P 84:23–24.
44 a 1 Ne. 2:1–2.

		b
45 a
		b
		c

sehingga kamu tidak dapat merasakan firman-Nya; karenanya,
Dia telah berfirman kepadamu
seperti suara guntur, yang menyebabkan tanah berguncang
seolah-olah akan terbelah.
46 Dan kamu juga tahu bahwa
melalui akuasa firman-Nya yang
mahakuasa Dia dapat menyebabkan bumi bahwa itu akan berlalu;
ya, dan kamu tahu bahwa melalui
firman-Nya Dia dapat menyebabkan tempat-tempat kasar dijadikan licin, dan tempat-tempat
licin akan diluluhkan. Ah, maka,
mengapa kiranya, bahwa kamu
dapat sedemikian kerasnya dalam hatimu?
47 Lihatlah, jiwaku terkoyak
dengan kepedihan karena kamu,
dan hatiku terluka; aku takut
bahwa kamu akan dienyahkan
selamanya. Lihatlah, aku apenuh
dengan Roh Allah, sedemikian
rupa sehingga ragaku btidak memiliki kekuatan.
48 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika aku telah mengucapkan perkataan ini mereka
marah terhadapku, dan berhasrat
untuk melemparkanku ke kedalaman laut; dan sewaktu mereka
maju ke muka untuk menjamahkan tangan mereka ke atas diriku,
aku berbicara kepada mereka,
mengatakan: Dalam nama Allah
Yang Mahakuasa, aku memerintahkanmu agar kamu jangan

1 Ne. 16:37.
Mosia 13:29.
1 Ne. 4:3.
Ef. 4:19.

46 a Hel. 12:6–18.
47 a Mi. 3:8.
		b 1 Ne. 19:20.
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menyentuhku, karena aku dipenuhi dengan b kuasa Allah,
bahkan sampai dilalapnya dagingku; dan barang siapa akan
menjamahkan tangannya ke atas
diriku akan clayu bahkan seperti
buluh kering; dan dia akan tak
berarti apa pun di hadapan kuasa
Allah, karena Allah akan menghantamnya.
49 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, berkata kepada mereka
bahwa mereka hendaknya tidak menggerutu lagi terhadap
ayah mereka; tidak juga hendaknya mereka menahan kerja
mereka dariku, karena Allah
telah memerintahkanku bahwa
aku hendaknya membangun sebuah kapal.
50 Dan aku berkata kepada
mereka: a Jika Allah telah memerintahkanku untuk melakukan segala sesuatu aku dapat
melakukannya. Jika Dia akan
memerintahkanku bahwa aku
hendaknya berkata pada air ini,
jadilah engkau tanah, itu akan
menjadi tanah; dan jika aku akan
mengatakannya, itu akan terjadi.
51 Dan sekarang, jika Tuhan
memiliki kuasa yang demikian
besar, dan telah mengerjakan
demikian banyak mukjizat di
antara anak-anak manusia, bagaimana mungkin Dia tidak dapat amemberiku petunjuk, agar
aku hendaknya membangun sebuah kapal?
a

48 a Mosia 13:3.
		b 2 Ne. 1:26–27.
pts Kuasa.

52 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, mengatakan banyak hal
kepada kakak-k akakku, sedemikian rupa sehingga mereka
dipermalukan dan tidak dapat
berselisih pendapat terhadapku;
tidak juga mereka berani menjamahkan tangan mereka ke atas
diriku tidak juga menyentuhku
dengan jari mereka, bahkan untuk kurun waktu berhari-hari.
Sekarang, mereka tidak berani
melakukan ini agar jangan mereka akan layu di hadapanku,
sedemikian kuatnya aRoh Allah;
dan demikianlah itu telah bekerja ke atas diri mereka.
53 Dan terjadilah bahwa Tuhan
berfirman kepadaku: Ulurkanlah tanganmu lagi kepada
kakak-k akakmu, dan mereka
tidak akan layu di hadapanmu,
tetapi Aku akan mengejutkan
mereka, firman Tuhan, dan ini
akan Aku lakukan, agar mereka
boleh tahu bahwa Aku adalah
Tuhan Allah mereka.
54 Dan terjadilah bahwa aku
mengulurkan tanganku kepada
kakak-kakakku, dan mereka tidak layu di hadapanku; tetapi
Tuhan mengguncangkan mereka, bahkan menurut firman
yang telah Dia firmankan.
55 Dan sekarang, mereka berkata: Kami tahu dengan suatu
kepastian bahwa Tuhan ber
ada bersamamu, karena kami
tahu bahwa adalah kuasa Tuhan

		c 1 Raj. 13:4–7.
50 a Flp. 4:13;
1 Ne. 3:7.

51 a Kej. 6:14–16;
1 Ne. 18:1.
52 a pts Roh Kudus.
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yang telah mengguncangkan
kami. Dan mereka menjatuhkan diri di hadapanku, dan
hampir a menyembahku, tetapi aku tidak mau membiarkan mereka, mengatakan: Aku
adalah saudaramu, ya, bahkan
adikmu; karenanya, sembahlah
Tuhan Allahmu, dan hormatilah
ayahmu dan ibumu, agar bmasa
hidupmu akan lama di tanah
yang akan Tuhan Allahmu berikan kepadamu.
PASAL 18
Kapal selesai—Kelahiran Yakub
dan Yusuf disebutkan—Rombongan berangkat ke tanah terjanjikan—Para putra Ismael dan
para istri mereka bergabung dalam
pesta pora dan pemberontakan—
Nefi diikat, dan kapal dihempaskan mundur oleh angin ribut yang
menakutkan—Nefi dibebaskan,
dan oleh doanya badai berhenti—
Orang-orang tiba di tanah terjanjikan. Kira-kira tahun 591–589 sm.
Dan terjadilah bahwa mereka
menyembah Tuhan, dan pergi
bersamaku; dan kami mengerjakan kayu-k ayu dengan pengerjaan yang rumit. Dan Tuhan
memperlihatkan kepadaku dari
waktu ke waktu menurut cara
apa aku hendaknya mengerjakan kayu-kayu kapal itu.
2 Sekarang, aku, Nefi, tidak
mengerjakan kayu-k ayu itu
55 a Kis. 14:11–15.
		b Kel. 20:12;
Mosia 13:20.

18 3 a pts Doa.

menurut cara yang dipelajari
oleh manusia, tidak juga aku
membangun kapal menurut
cara manusia; tetapi aku membangunnya menurut cara yang
telah Tuhan perlihatkan kepadaku; karenanya, itu bukanlah
menurut cara manusia.
3 Dan aku, Nefi, sering pergi ke
gunung, dan aku sering aberdoa
kepada Tuhan; karenanya Tuhan
b
memperlihatkan kepadaku hal-
hal yang besar.
4 Dan terjadilah bahwa setelah
aku menyelesaikan kapal itu,
menurut firman Tuhan, kakak-
kakakku melihat bahwa itu
adalah baik, dan bahwa pengerjaannya amat bagus; karenanya,
mereka amerendahkan hati lagi
di hadapan Tuhan.
5 Dan terjadilah bahwa suara
Tuhan datang kepada ayahku,
bahwa kami hendaknya bangkit
dan masuk ke dalam kapal.
6 Dan terjadilah bahwa pada
keesokan harinya, setelah kami
mempersiapkan segala sesuatu,
banyak buah dan adaging dari
padang belantara, dan madu dalam kelimpahan, dan perbekalan
menurut apa yang telah Tuhan
perintahkan kepada kami, kami
masuk ke dalam kapal, dengan
segala muatan kami dan benih-
benih kami, dan segala apa pun
yang telah kami bawa bersama
kami, setiap orang menurut
usianya; karenanya, kami semua

		b pts Wahyu.
4 a 1 Ne. 16:5.

6 a 1 Ne. 17:2.
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masuk ke dalam kapal, bersama
istri-istri kami dan anak-a nak
kami.
7 Dan sekarang, ayahku telah
memperanakkan dua putra di
padang belantara; yang lebih tua
dinamai aYakub dan yang lebih
muda bYusuf.
8 Dan terjadilah setelah kami
semua masuk ke dalam kapal, dan telah membawa bersama kami perbekalan kami
dan benda-benda yang telah diperintahkan kepada kami, kami
meluncur ke a laut dan dihembus oleh angin menuju b tanah
terjanjikan.
9 Dan setelah kami dihembus
oleh angin untuk kurun waktu
berhari-h ari, lihatlah, kakak-
kakakku dan para putra Ismael
dan juga para istri mereka mulai
menjadikan diri mereka bersuka
ria, sedemikian rupa sehingga
mereka mulai menari, dan bernyanyi, dan berbicara dengan
penuh kekasaran, ya, bahkan
hingga mereka lupa melalui
kuasa apa mereka telah dibawa
ke sana; ya, mereka terangkat-
angkat pada kekasaran yang
sangat.
10 Dan aku, Nefi, mulai amat
takut bahwa Tuhan akan marah
terhadap kami, dan menghantam
kami karena kedurhakaan kami,
sehingga kami akan tertelan di
7a
		b
8a
		b

2 Ne. 2:1.
2 Ne. 3:1.
2 Ne. 10:20.
1 Ne. 2:20.
pts Tanah
Terjanjikan.

kedalaman laut; karenanya, aku,
Nefi, mulai berbicara kepada
mereka dengan penuh kesungguhan; tetapi lihatlah mereka
a
marah terhadapku, mengatakan: Kami tidak mau bahwa adik
kami akan menjadi b penguasa
atas diri kami.
11 Dan terjadilah bahwa Laman
dan Lemuel menangkapku dan
mengikatku dengan tali, dan mereka memperlakukanku dengan
penuh kekerasan; walaupun demikian, Tuhan amembiarkannya
agar Dia boleh memperlihatkan
kuasa-Nya, hingga digenapinya
firman-Nya yang telah Dia firmankan mengenai yang jahat.
12 Dan terjadilah bahwa setelah mereka mengikatku sedemikian rupa sehingga aku tidak
dapat bergerak, akompas, yang
telah dipersiapkan oleh Tuhan,
berhenti bekerja.
13 Karenanya, mereka tidak
tahu ke mana mereka hendaknya mengemudikan kapal, sedemikian rupa sehingga timbullah
badai yang besar, ya, angin ribut
yang besar dan menakutkan,
dan kami a terhempas mundur
di atas perairan untuk kurun
waktu tiga hari; dan mereka
mulai menjadi amat ketakutan
bahwa mereka akan terbenam ke
dalam laut; walaupun demikian
mereka tidak melepaskanku.

10 a 1 Ne. 17:17–55.
		b Kej. 37:9–11;
1 Ne. 16:37–38;
2 Ne. 1:25–27.
11 a Alma 14:11.
12 a 1 Ne. 16:10, 16, 26;

2 Ne. 5:12;
Alma 37:38–47;
A&P 17:1.
13 a Mosia 1:17.
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14 Dan pada hari keempat,
saat kami terhempas mundur,
angin ribut mulai menjadi amat
parah.
15 Dan terjadilah bahwa kami
hampir tertelan di kedalaman
laut. Dan setelah kami terhempas mundur di atas perairan
untuk kurun waktu empat hari,
kakak-kakakku mulai amelihat
bahwa penghakiman Allah ber
ada di atas diri mereka, dan
bahwa mereka mesti binasa
kecuali mereka akan bertobat
dari kedurhakaan mereka; karenanya, mereka datang kepadaku, dan melepaskan ikatan
yang ada pada pergelangan tanganku, dan lihatlah itu telah
membengkak amat parah; dan
juga pergelangan kakiku sangat
membengkak, dan hebatlah keparahannya.
16 Walaupun demikian, aku
memandang kepada Allahku,
dan aku amemuji-Nya sepanjang
hari; dan aku tidak menggerutu
terhadap Tuhan karena kesengsaraanku.
17 Sekarang, ayahku, Lehi, telah mengatakan banyak hal kepada mereka, dan juga kepada
para putra aIsmael; tetapi, lihatlah, mereka menghembuskan
banyak ancaman terhadap siapa
pun yang akan berbicara bagiku;
dan orangtuaku karena telah dimakan usia, dan telah menderita
banyak kepiluan karena anak-
anak mereka, mereka ambruk,
15 a Hel. 12:3.
16 a Alma 36:28.

ya, bahkan di atas pembaringan
mereka karena sakit.
18 Karena kepiluan dan banyaknya dukacita mereka, dan
kedurhakaan kakak-k akakku,
mereka bahkan hampir dibawa
keluar dari kehidupan ini untuk
menemui Allah mereka; ya, rambut putih mereka hampir direbahkan untuk berbaring dalam
debu; ya, bahkan mereka nyaris
tercampakkan dengan dukacita
ke dalam kuburan berair.
19 Dan Yakub dan Yusuf juga,
karena masih muda, masih
membutuhkan banyak perawatan, dipilukan karena kesengsaraan ibu mereka; dan juga
a
istriku dengan air mata dan
doa-d oanya, dan juga anak-
anakku, tidak melunakkan hati
kakak-k akakku agar mereka
mau melepaskanku.
20 Dan tidak ada apa pun kecuali kuasa Allah, yang mengancam mereka dengan kehancuran,
dapat melunakkan hati mereka;
karenanya, ketika mereka melihat bahwa mereka hampir tertelan di kedalaman laut mereka
bertobat dari apa yang telah mereka lakukan, sedemikian rupa
sehingga mereka melepaskanku.
21 Dan terjadilah bahwa setelah mereka melepaskanku,
lihatlah, aku mengambil kompas, dan itu bekerja sewaktu aku
menghasratkannya. Dan terjadilah bahwa aku berdoa kepada
Tuhan; dan setelah aku berdoa

17 a 1 Ne. 7:4–20.
19 a 1 Ne. 7:19; 16:7.
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angin berhenti, dan badai berhenti, dan ada ketenangan yang
besar.
22 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, mengemudikan kapal, sehingga kami berlayar lagi menuju tanah terjanjikan.
23 Dan terjadilah bahwa setelah kami berlayar untuk kurun
waktu berhari-h ari kami tiba
di atanah terjanjikan; dan kami
pergi ke atas daratan, dan memancangkan tenda-tenda kami;
dan kami menyebutnya tanah
terjanjikan.
24 Dan terjadilah bahwa kami
mulai mengerjakan tanah, dan
kami mulai menanam benih;
ya, kami menempatkan segala
benih kami ke dalam tanah,
yang telah kami bawa dari tanah Yerusalem. Dan terjadilah
bahwa itu tumbuh amat banyak,
karenanya, kami diberkati dalam kelimpahan.
25 Dan terjadilah bahwa kami
menemukan di atas tanah yang
dijanjikan, sewaktu kami melakukan perjalanan di padang
belantara, bahwa ada binatang-
binatang di hutan dari setiap
jenis, baik sapi maupun lembu,
dan keledai maupun kuda, dan
kambing maupun kambing liar,
dan segala macam hewan liar,
yang adalah untuk penggunaan
manusia. Dan kami menemukan segala macam bijih logam,
baik emas, dan perak, maupun
tembaga.
23 a pts Tanah
Terjanjikan.

PASAL 19
N e f i m e m b u a t l e m p e n g a n -
lempengan dari bijih logam dan
mencatat sejarah bangsanya—
Allah Israel akan datang enam
ratus tahun sejak waktu Lehi meninggalkan Yerusalem—Nefi menceritakan tentang penderitaan
dan penyaliban-N ya—Orang-
orang Yahudi akan diremehkan
dan dicerai-beraikan sampai zaman
akhir, ketika mereka akan kembali
kepada Tuhan. Kira-k ira tahun
588–570 sm.
Dan terjadilah bahwa Tuhan
memerintahkanku, karenanya aku membuat lempengan-
lempengan dari bijih logam agar
aku boleh mengukir di atasnya
catatan tentang bangsaku. Dan
di atas alempengan-lempengan
yang aku buat aku mengukirkan catatan b ayahku, dan juga
perjalanan kami di padang belantara, dan nubuat-n ubuat
ayahku; dan juga banyak dari
nubuat-nubuatku sendiri telah
aku ukirkan di atasnya.
2 Dan aku tidak tahu pada
waktu ketika aku membuatnya
bahwa aku akan diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat a lempengan-l empengan
ini; karenanya, catatan ayahku,
dan silsilah leluhurnya, dan
bagian yang lebih banyak dari
segala tindakan kami di padang belantara diukir di atas
lempengan-lempengan pertama

19 1 a pts Lempengan-
Lempengan.

		b 1 Ne. 1:16–17; 6:1–3.
2 a 2 Ne. 5:30.
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itu yang mengenainya telah aku
bicarakan; karenanya, apa yang
terjadi sebelum aku membuat
b
lempengan-lempengan ini adalah, sebenarnya, lebih terperinci
disebutkan di atas lempengan-
lempengan yang pertama.
3 Dan setelah aku membuat
lempengan-lempengan ini dengan cara melalui perintah, aku,
Nefi, menerima sebuah perintah
bahwa pelayanan dan nubuat-
nubuat, bagian-b agian yang
lebih gamblang dan berharga
darinya, hendaknya dituliskan
di atas alempengan-lempengan
ini; dan bahwa apa yang dituliskan hendaknya disimpan untuk
petunjuk bangsaku, yang akan
memiliki tanah ini, dan juga untuk btujuan bijak lainnya, yang
tujuan itu diketahui oleh Tuhan.
4 Karenanya, aku, Nefi, membuat sebuah catatan di atas
lempengan-l empengan yang
lain, yang memberikan sebuah
laporan, atau yang memberikan laporan yang lebih banyak
tentang peperangan dan perselisihan dan kehancuran bangsaku. Dan ini telah aku lakukan,
dan memerintahkan bangsaku
apa yang hendaknya mereka
lakukan setelah aku mati; dan
bahwa lempengan-lempengan
ini hendaknya diturunkan dari
2 b 1 Ne. 9:1–5.
3 a Yakub 1:1–4;
3:13–14; 4:1–4.
		b 1 Ne. 9:4–5;
KKM 1:7;
A&P 3:19–20;
10:1–51.

satu angkatan kepada yang lain,
atau dari satu nabi kepada yang
lain, sampai perintah-perintah
lebih lanjut dari Tuhan.
5 Dan sebuah laporan tentang
a
pembuatanku akan lempengan-
lempengan ini akan diberikan
setelah ini; dan kemudian, lihatlah, aku meneruskan menurut
apa yang telah aku ucapkan; dan
ini aku lakukan agar apa yang
lebih sakral boleh bdisimpan untuk pengetahuan bangsaku.
6 Walaupun demikian, aku tidak menuliskan apa pun di atas
lempengan-lempengan kecuali
yang aku pikir adalah a sakral.
Dan sekarang, jika aku khilaf,
bahkan mereka khilaf pada zaman dahulu; bukannya aku
mau memaafkan diriku sendiri
karena orang lain, tetapi karena
b
kelemahan yang ada dalam diriku, secara daging, aku mau
memaafkan diriku sendiri.
7 Karena apa yang sebagian
orang anggap amat berharga,
baik bagi tubuh maupun jiwa,
orang lain alecehkan dan pijak-
pijak di bawah kaki mereka. Ya,
bahkan Allah Israel pun orang
b
pijak-pijak di bawah kaki mereka; aku berkata, memijak-
mijak di bawah kaki mereka
tetapi aku mau mengatakan dengan perkataan lain—mereka

5 a 2 Ne. 5:28–33.
		b pts Tulisan Suci—
Tulisan suci harus
dilestarikan.
6 a Lihat halaman judul
Kitab Mormon.
pts Kudus.

		b Morm. 8:13–17;
Eter 12:23–28.
7 a 2 Ne. 33:2;
Yakub 4:14.
		b pts Pemberontakan.
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melecehkan-Nya, dan tidak menyimak suara nasihat-Nya.
8 Dan lihatlah Dia a datang,
menurut perkataan malaikat,
dalam benam ratus tahun sejak
waktu ayahku meninggalkan
Yerusalem.
9 Dan dunia, karena kedurhakaan mereka, akan menganggap-
Nya sebagai sesuatu yang tak
berarti apa pun; karenanya mereka mencambuk-Nya, dan Dia
membiarkannya; dan mereka
menghantam-N ya, dan Dia
membiarkannya. Ya, mereka
a
meludahi-Nya, dan Dia membiarkannya, karena kebaikan
hati-Nya yang penuh kasih dan
kepanjangsabaran-Nya terhadap
anak-anak manusia.
10 Dan aAllah leluhur kita,
yang b dituntun keluar dari
Mesir, keluar dari perbudakan,
dan juga dilindungi di padang
belantara oleh-Nya, ya, cAllah
Abraham, dan Ishak, dan Allah
Yakub, dmenyerahkan diri-Nya,
menurut perkataan malaikat,
sebagai seorang manusia, ke
8 a pts Yesus Kristus—
Nubuat tentang
kelahiran dan
kematian Yesus
Kristus.
		b 1 Ne. 10:4;
2 Ne. 25:19.
9 a Yes. 50:5–6;
Mat. 27:30.
10 a 2 Ne. 26:12;
Mosia 7:27; 27:30–31;
Alma 11:38–39;
3 Ne. 11:14–15.
		b Kel. 3:2–10; 6:6;
1 Ne. 5:15;
A&P 136:22.
		c Kej. 32:9;

		d
		e
		f

		g
		h

dalam tangan orang-o rang jahat, untuk e diangkat, menurut
perkataan f Zenok, dan untuk
g
disalibkan, menurut perkataan Neum, dan untuk dikuburkan dalam h liang kubur,
menurut perkataan i Zenos, yang
dia ucapkan mengenai tiga hari
j
kegelapan, yang akan menjadi
suatu tanda yang diberikan
tentang kematian-Nya kepada
mereka yang akan menghuni
pulau-pulau di laut, lebih khusus diberikan kepada mereka
yang dari kbani Israel.
11 Karena demikianlah ucap
nabi: Tuhan Allah pastilah akan
a
mengunjungi seluruh bani
Israel pada masa itu, sebagian
dengan suara-Nya, karena kesalehan mereka, untuk sukacita
dan keselamatan besar mereka,
dan yang lain dengan b guntur
dan kilat dari kuasa-N ya, dengan angin ribut, dengan api,
dan dengan asap, dan tabir ckegelapan, dan dengan terbukanya
d
tanah, dan dengan e gunung-
gunung yang akan diangkat.

Mosia 7:19;
A&P 136:21.
pts Yehova.
pts Pendamaian.
3 Ne. 27:14.
Alma 33:15; 34:7;
Hel. 8:19–20;
3 Ne. 10:15–16.
pts Tulisan Suci—
Tulisan suci yang
hilang;
Zenok.
2 Ne. 6:9;
Mosia 3:9.
pts Penyaliban.
Mat. 27:60;
Luk. 23:53;

2 Ne. 25:13.
		i Yakub 6:1;
Hel. 15:11.
pts Zenos.
		j 1 Ne. 12:4–5;
Hel. 14:20, 27;
3 Ne. 8:3, 19–23; 10:9.
		k 3 Ne. 16:1–4.
11 a 3 Ne. 9;
A&P 5:16.
		b Hel. 14:20–27;
3 Ne. 8:5–23.
		c Luk. 23:44–45;
3 Ne. 8:19–20.
		d 2 Ne. 26:5.
		e 3 Ne. 8:10.
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12 Dan segala hal ini mestilah
pasti datang, kata Nabi bZenos.
Dan cbatu-batu karang di bumi
mesti terkoyak; dan karena rintihan dari bumi, banyak dari
para raja pulau-p ulau di laut
akan digerakkan oleh Roh Allah,
untuk berseru: Allah alam menderita.
13 Dan perihal mereka yang
berada di Yerusalem, kata nabi,
mereka akan a dicambuk oleh
semua orang, karena mereka
b
menyalibkan Allah Israel, dan
memalingkan hati mereka ke
samping, menolak tanda dan
keajaiban, dan kuasa dan kemuliaan Allah Israel.
14 Dan karena mereka memalingkan hati mereka ke
samping, kata nabi, dan telah
a
meremehkan Yang Kudus dari
Israel, mereka akan mengembara dalam daging, dan binasa,
dan menjadi b sindiran dan
c
olokan, dan dibenci di antara
segala bangsa.
15 Walaupun demikian, ketika
masa itu datang, kata nabi, bahwa
mereka atidak lagi memalingkan
ke samping hati mereka terhadap
Yang Kudus dari Israel, pada
waktu itu akanlah Dia mengingat bperjanjian-perjanjian yang
Dia buat kepada leluhur mereka.
a

12 a
		b
		c
13 a
		b
14 a

Hel. 14:20–28.
Yakub 5:1.
Mat. 27:51.
Luk. 23:27–30.
2 Ne. 10:3.
Yes. 53:3–6;
Mosia 14:3–6.
		b pts Orang-Orang

16 Ya, pada waktu itu akanlah
Dia mengingat apulau-pulau di
laut; ya, dan semua orang yang
dari bani Israel, akan Aku bkumpulkan, firman Tuhan, menurut
perkataan Nabi Zenos, dari keempat penjuru bumi.
17 Ya, dan seluruh bumi akan
a
melihat keselamatan dari Tuhan,
kata nabi; setiap bangsa, kaum,
bahasa dan khalayak akan diberkati.
18 Dan aku, Nefi, telah menuliskan hal-hal ini kepada bangsaku, agar barangkali aku boleh
membujuk mereka sehingga
mereka mau mengingat Tuhan
Penebus mereka.
19 Karenanya, aku berbicara
kepada seluruh bani Israel, jika
demikian halnya bahwa mereka
akan mendapatkan ahal-hal ini.
20 Karena lihatlah, aku merasakan renjana di dalam roh, yang
melelahkanku bahkan hingga
seluruh tulang sendiku lemah;
terhadap mereka yang berada
di Yerusalem; karena jika Tuhan
tidak penuh belas kasihan, untuk memperlihatkan kepadaku
mengenai mereka, bahkan seperti yang telah Dia perlihatkan kepada para nabi zaman
dahulu, aku semestinya telah
binasa juga.

Yahudi.
		c Ul. 28:37;
1 Raj. 9:7;
3 Ne. 16:9.
15 a 1 Ne. 22:11–12.
		b pts Perjanjian
Abraham.
16 a 1 Ne. 22:4;

2 Ne. 10:21.
		b Yes. 49:20–22.
pts Israel—
Pengumpulan Israel.
17 a Yes. 40:4–5.
19 a Enos 1:16;
Morm. 5:12; 7:9–10.
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21 Dan Dia pastilah memperlihatkan kepada para a nabi
zaman dahulu segala sesuatu
b
mengenai mereka; dan juga Dia
memperlihatkan kepada banyak
orang mengenai kami; karenanya, mestilah perlu bahwa kami
tahu mengenai mereka karena
itu tertulis di atas lempengan-
lempengan dari kuningan.
22 Sekarang, terjadilah bahwa
aku, Nefi, mengajari kakak-
kakakku hal-hal ini; dan terjadilah bahwa aku membacakan
banyak hal kepada mereka,
yang terukir di atas alempengan-
lempengan dari kuningan, agar
mereka boleh tahu mengenai
perbuatan Tuhan di negeri-
negeri lain, di antara orang-
orang zaman dahulu.
23 Dan aku membacakan banyak hal kepada mereka yang
tertulis dalam akitab-kitab Musa;
tetapi agar aku boleh lebih sepenuhnya membujuk mereka
untuk percaya kepada Tuhan Penebus mereka aku membacakan
kepada mereka apa yang ditulis
oleh Nabi b Yesaya; karena aku
c
mempersamakan segala tulisan
suci dengan kami, agar itu boleh
untuk d keuntungan dan pembelajaran kami.
24 Karenanya aku berbicara
kepada mereka, mengatakan:
21 a 2 Raj. 17:13;
Am. 3:7.
pts Nabi.
		b 3 Ne. 10:16–17.
22 a 1 Ne. 22:1.
23 a Kel. 17:14; 1 Ne. 5:11;
Musa 1:40–41.

Dengarlah kamu perkataan nabi,
kamu yang adalah sisa dari bani
Israel, suatu acabang yang telah
dipatahkan; dengarlah kamu
perkataan nabi, yang dituliskan
kepada seluruh bani Israel, dan
persamakanlah itu dengan dirimu sendiri, agar kamu boleh
memiliki harapan seperti juga
saudara-saudaramu dari siapa
kamu telah dipatahkan; karena
menurut cara inilah nabi telah
menulis.
PASAL 20
Tuhan mengungkapkan tujuan-
Nya kepada Israel—Israel telah
dipilih di tungku kesengsaraan dan
akan keluar dari Babilon—Bandingkan dengan Yesaya 48. Kira-
kira tahun 588–570 sm.
Simak dan dengarlah ini, hai
bani Yakub, yang disebut dengan nama Israel, dan telah tampil dari perairan Yehuda, atau
keluar dari air abaptisan, yang
bersumpah dengan nama Tuhan,
dan menyebut tentang Allah
Israel, namun mereka tidak bersumpah dalam kebenaran tidak
juga dalam kesalehan.
2 Walaupun demikian, mereka
menyebut diri mereka dari akota
yang kudus, tetapi mereka tidak bmenopangkan diri mereka

		b 1 Ne. 15:20;
2 Ne. 25:4–6;
3 Ne. 23:1.
		c pts Tulisan Suci—
Nilai tulisan suci.
		d 2 Ne. 4:15.
24 a Kej. 49:22–26;

			 1 Ne. 15:12;
2 Ne. 3:4–5.
20 1 a pts Baptis, Baptisan.
2 a Yes. 52:1.
pts Yerusalem.
		b yaitu menyandarkan.
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kepada Allah Israel, yang adalah Tuhan Semesta Alam; ya,
Tuhan Semesta Alam adalah
nama-Nya.
3 Lihatlah, Aku telah memaklumkan apa yang a terdahulu
sejak awal; dan itu keluar dari
mulut-Ku, dan Aku memperlihatkannya. Aku memperlihatkannya dengan tiba-tiba.
4 Dan Aku melakukannya karena Aku tahu bahwa aengkau
kepala batu, lehermu adalah
urat besi, dan keningmu kuningan;
5 Dan Aku bahkan telah sejak
awal memaklumkan kepadamu;
sebelum itu terjadi Aku memperlihatkannya kepadamu; dan
Aku memperlihatkannya karena
takut bahwa engkau akan berkata—aBerhalaku telah melakukannya, dan patung pahatanku,
dan patung tuanganku telah memerintahkannya.
6 Engkau telah melihat dan
mendengar semua ini; dan tidak akankah kamu memaklumkannya? Dan bahwa Aku telah
memperlihatkan kepadamu apa
yang baru sejak waktu ini, bahkan apa yang tersembunyi, dan
engkau tidak mengetahuinya.
7 Itu diciptakan sekarang, dan
bukan sejak awal, bahkan sebelum hari ketika engkau tidak
mendengarnya itu dimaklum3 a Yes. 46:9–10.
4 a yaitu Israel.
5 a pts Pemujaan
Berhala.
8 a Mzm. 58:4.
9 a 1 Sam. 12:22;

kan kepadamu, agar jangan engkau akan berkata—Lihatlah aku
mengetahuinya.
8 Ya, dan engkau tidak mendengar; ya, engkau tidak mengetahui; ya, sejak waktu itu
telingamu tidak dibukakan; karena Aku tahu bahwa engkau
akan berurusan dengan sangat
berkhianatnya, dan disebut apelanggar sejak dari rahim.
9 Walaupun demikian, demi
kepentingan a nama-K u akan
Aku tangguhkan amarah-K u,
dan demi pujian-Ku akan Aku
jauhkan diri dari engkau, agar
Aku tidak menyingkirkan engkau.
10 Karena, lihatlah, Aku telah
menyaring engkau, Aku telah
memilih engkau di tungku akesengsaraan.
11 Demi kepentingan-Ku sendiri, ya, demi kepentingan-Ku
sendiri akan Aku lakukan ini,
karena Aku tidak akan membiarkan anama-Ku dicemari, dan
Aku b tidak akan memberikan
kemuliaan-Ku kepada yang lain.
12 Simaklah Aku, hai Yakub,
dan Israel yang terpanggil
oleh-
K u, karena Aku adalah
Dia; Aku adalah yang apertama,
dan Aku adalah juga yang terakhir.
13 Tangan-Ku juga telah ameletakkan landasan bumi, dan

Mzm. 23:3;
1 Yoh. 2:12.
10 a pts Kemalangan.
11 a Yer. 44:26.
		b Yes. 42:8;
Musa 4:1–4.

12 a Why. 1:17; 22:13.
pts Alfa dan Omega;
Anak Sulung.
13 a Mzm. 102:26.
pts Penciptaan.
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tangan kanan-Ku telah menghamparkan langit. Aku memanggilnya dan itu berdiri
bersama.
14 Kamu semua, berhimpunlah kamu bersama, dan dengarlah; siapakah di antara mereka
telah memaklumkan hal-h al
ini kepada mereka? Tuhan telah mengasihinya; ya, dan Dia
akan amenggenapi firman-Nya
yang telah Dia maklumkan melalui mereka; dan Dia akan melakukan kesenangan-Nya atas
b
Babilon, dan tangan-Nya akan
datang ke atas orang-o rang
Kasdim.
15 Juga, firman Tuhan; Aku
Tuhan, ya, Aku telah berfirman;
ya, Aku telah memanggilnya
untuk memaklumkan, Aku telah membawanya, dan dia akan
menjadikan jalannya makmur.
16 Datanglah kamu mendekat
kepadaku; aku tidak berbicara
secara arahasia; sejak awal, sejak waktu ketika itu dimaklumkan telah aku ucapkan; dan
Tuhan Allah, dan Roh-Nya, telah
mengutusku.
17 Dan demikianlah firman
Tu h a n , a P e n e b u s m u , Ya n g
Kudus dari Israel; Aku telah
mengutusnya, Tuhan Allahmu
yang mengajar engkau untuk
mendapat keuntungan, yang
14 a 1 Raj. 8:56;
A&P 64:31; 76:3.
		b pts Babel.
16 a Yes. 45:19.
17 a pts Penebus.
		b pts Ilham;
Wahyu.

menuntun engkau melalui jalan
yang hendaknya engkau lalui,
telah melakukannya.
18 Ah, jika engkau telah menyimak aperintah-perintah-Ku—
maka kedamaianmu telah
menjadi bagaikan sungai, dan
kesalehanmu bagaikan ombak
laut.
19 a Benih keturunanmu juga
telah menjadi bagaikan pasir;
anak keturunan dari isi perutmu
seperti batu kerikil darinya;
namanya tidak akan disingkirkan tidak juga dihancurkan dari
hadapan-Ku.
20 aPergilah kamu dari Babilon,
larikanlah diri kamu dari orang-
orang Kasdim, dengan suara
nyanyian maklumkanlah kamu,
beri tahukanlah ini, suarakanlah ke ujung bumi; katakanlah
kamu: Tuhan telah menebus
b
hamba-Nya, Yakub.
21 Dan mereka tidak a haus;
Dia memimpin mereka melalui
gurun; Dia menyebabkan air
mengalir keluar dari b batu karang untuk mereka; Dia membelah batu karang juga dan air
menyembur keluar.
22 Dan sekalipun Dia telah
melakukan semua ini, dan yang
lebih hebat juga, tidak ada akedamaian, firman Tuhan, bagi
yang jahat.
b

18 a Pkh. 8:5.
19 a Kej. 22:15–19;
Hos. 1:10.
20 a Yer. 51:6;
A&P 133:5–14.
		b Yes. 44:1–2, 21.
21 a Yes. 41:17–20.

		b Kel. 17:6;
Bil. 20:11;
1 Ne. 17:29;
2 Ne. 25:20.
22 a pts Damai,
Kedamaian.
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PASAL 21
Mesias akan menjadi terang bagi
orang-o rang bukan Israel dan
akan membebaskan para tahanan—
Israel akan dikumpulkan dengan
kuasa pada zaman terakhir—Para
raja akan menjadi bapa pengasuh mereka—Bandingkan dengan
Yesaya 49. Kira-kira tahun 588–
570 sm.
Dan lagi: Simaklah, hai kamu
bani Israel, kamu semua yang
dipatahkan dan dihalau karena
kejahatan para gembala bangsaku; ya, kamu semua yang dipatahkan, yang tercerai-b erai
secara luas, yang adalah dari
bangsaku, hai bani Israel. Dengarkanlah, hai a pulau-pulau,
kepadaku, dan simaklah kamu
orang-orang dari b jauh; Tuhan
telah memanggilku sejak dari
rahim; sejak dari isi perut ibuku
telah Dia sebut namaku.
2 Dan Dia telah menjadikan
mulutku seperti sebilah pedang
yang tajam; dalam bayangan
tangan-Nya telah Dia sembunyikan aku, dan menjadikan aku sebuah anak panah yang digosok;
dalam tabung anak panah-Nya
telah Dia sembunyikan aku;
3 Dan berfirman kepadaku:
Engkau adalah ahamba-Ku, hai
Israel, di dalam siapa Aku akan
dimuliakan.
4 Kemudian aku berkata, aku
21 1 a 1 Ne. 22:4;

2 Ne. 10:20–22.
		b A&P 1:1.
3 a Im. 25:55;

telah bekerja dengan sia-sia, aku
telah menghabiskan kekuatanku
dengan tak berarti apa pun dan
dengan sia-s ia; pastilah penilaianku ada bersama Tuhan, dan
pekerjaanku bersama Allahku.
5 Dan sekarang, firman
Tuhan—yang a membentukku
sejak dari rahim ibuku agar aku
hendaknya menjadi hamba-Nya,
untuk membawa Yakub kembali kepada-N ya—walaupun
Israel tidak dikumpulkan, namun akanlah aku mulia di mata
Tuhan, dan Allahku akan menjadi kekuatanku.
6 Dan Dia berfirman: Adalah
suatu hal yang ringan bahwa
engkau akan menjadi hamba-Ku
untuk mengumpulkan a suku-
suku Yakub, dan untuk memulihkan yang dilindungi di
antara Israel. Aku juga akan
memberikan engkau sebagai
b
terang bagi corang-orang bukan
Israel, agar engkau boleh menjadi keselamatan-Ku ke ujung-
ujung bumi.
7 Demikian firman Tuhan, Penebus Israel, Yang Kudus milik-
Nya, kepada dia yang manusia
remehkan, kepada siapa bangsa-
bangsa merasa muak, kepada
hamba para penguasa: Para raja
akan melihat dan bangkit, para
pangeran juga akan menyembah, karena Tuhan yang setia.
8 Demikianlah firman Tuhan:

			 Yes. 41:8;
A&P 93:45–46.
5 a Yes. 44:24.
6 a pts Israel—Dua

belas suku Israel.
		b A&P 103:8–10;
Abr. 2:10–11.
		c 3 Ne. 21:11.
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Pada suatu waktu yang dapat
diterima telah Aku dengar engkau, hai pulau-pulau di laut, dan
pada suatu hari keselamatan telah Aku tolong engkau; dan Aku
akan melindungi engkau, dan
memberi engkau a hamba-K u
untuk sebuah perjanjian orang-
orang, untuk menegakkan bumi,
untuk menyebabkan mewarisi
pusaka yang telantar;
9 Agar engkau boleh berkata
kepada para atahanan: Keluarlah; kepada mereka yang duduk
dalam bkegelapan: Perlihatkanlah dirimu. Mereka akan makan di jalan-jalan, dan cpadang
rumput mereka akan berada di
semua tempat tinggi.
10 Mereka tidak akan lapar tidak juga haus, tidak juga akan
panas tidak juga matahari menyengat mereka; karena Dia
yang berbelaskasihan kepada
mereka akan menuntun mereka,
bahkan ke dekat mata air akanlah Dia membimbing mereka.
11 Dan Aku akan menjadikan
semua gunung-Ku sebuah jalan,
dan ajalan raya-Ku akan ditinggikan.
12 Dan kemudian, hai bani
Israel, lihatlah, a orang-o rang
ini akan datang dari jauh; dan
tengoklah, orang-orang ini dari
utara dan dari barat; dan orang-
orang ini dari negeri Sinim.
8 a 2 Ne. 3:6–15;
3 Ne. 21:8–11;
Morm. 8:16, 25.
9 a pts Keselamatan
bagi yang Mati.
		b 2 Ne. 3:5.

13 Bernyanyilah, hai langit;
dan penuh sukacitalah, hai bumi;
karena kaki mereka yang berada
di timur akan ditegakkan; dan
bersorak-s orailah dalam nyanyian, hai gunung-g unung;
karena mereka tidak lagi akan
dihantam; karena Tuhan telah
menghibur umat-Nya, dan akan
berbelaskasihan kepada umat-
Nya yang sengsara.
14 Tetapi, lihatlah, Sion telah
berkata: Tuhan telah meninggalkanku, dan Tuhanku telah
melupakanku—tetapi Dia akan
memperlihatkan bahwa Dia tidak melupakannya.
15 Karena dapatkah seorang
a
wanita melupakan anaknya
yang menyusu, sehingga dia tidak akan memiliki rasa iba kepada putra dari rahimnya? Ya,
dia boleh b melupakan, namun
Aku tidak akan melupakan engkau, hai bani Israel.
16 Lihatlah, Aku telah mengukir engkau di atas a telapak
tangan-Ku; tembok-tembokmu
secara berkelanjutan ada di
hadapan-Ku.
17 Anak-anakmu akan bergegas melawan penghancurmu;
dan mereka yang menjadikan
engkau alenyap akan pergi darimu.
18 Angkatlah matamu ke sekitar dan lihatlah; mereka semua

		c Yeh. 34:14.
11 a Yes. 62:10;
A&P 133:23–32.
12 a Yes. 43:5–6.
13 a Yes. 44:23.
15 a pts Wanita.

a

		b Yes. 41:17;
Alma 46:8;
A&P 61:36.
16 a Za. 13:6.
17 a 3 Ne. 21:12–20.
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ini berkumpul bersama, dan
mereka akan datang kepadamu.
Dan sebagaimana Aku hidup,
firman Tuhan, engkau akan
pastilah mengenakan pakaian
engkau bersama mereka semua,
bagaikan dengan perhiasan, dan
mengikat mereka bahkan bagaikan mempelai perempuan.
19 Karena tempatmu yang tandus dan tempatmu yang telantar, dan tanah kehancuranmu,
akanlah bahkan sekarang menjadi terlalu sempit oleh karena
penghuninya; dan mereka yang
menelan engkau akan berada
jauh.
20 Anak-anak yang akan engkau miliki, setelah engkau kehilangan yang pertama, akan lagi
dalam telingamu berkata: Tempat ini terlalu asesak bagiku; be
rilah tempat kepadaku sehingga
aku boleh berdiam.
21 Pada waktu itu akanlah
a
engkau berkata dalam hatimu:
Siapakah yang telah memperanakkan bagiku mereka ini,
melihat aku telah kehilangan
anak-anakku, dan aku bmandul,
seorang tawanan, dan pindah ke
sana kemari? Dan siapakah yang
telah membesarkan mereka ini?
Lihatlah, aku ditinggalkan seorang diri; mereka ini, di manakah mereka selama ini?
22 Demikianlah firman Tuhan
a

18 a Mi. 4:11–13.
20 a atau rapat,
atau sempit.
21 a yaitu Sion.
		b Yes. 54:1;
Gal. 4:27.

Allah: Lihatlah, Aku akan
mengangkat tangan-Ku kepada
a
orang-orang bukan Israel, dan
menegakkan b tunggul-K u kepada orang-orang; dan mereka
akan membawa para putramu
di c lengan mereka, dan para
putrimu akan diangkat ke atas
bahu mereka.
23 Dan para araja akan menjadi
bapa b pengasuhmu, dan para
ratu mereka ibu pengasuhmu;
mereka akan membungkukkan
diri kepadamu dengan muka
mereka ke arah tanah, dan menjilat debu di kakimu; dan engkau
akan mengetahui bahwa Aku
adalah Tuhan; karena mereka
tidak akan menjadi malu yang
c
menunggu-Ku.
24 Karena akankah rampasan
direbut dari orang perkasa, atau
para a tawanan yang sah dibebaskan?
25 Tetapi demikianlah firman
Tuhan, bahkan para tawanan
dari orang perkasa akan diambil, dan rampasan dari orang
yang menakutkan akan diserahkan; karena Aku akan berselisih pendapat dengan dia yang
berselisih pendapat denganmu,
dan Aku akan menyelamatkan
anak-anakmu.
26 Dan Aku akan a memberi
makan mereka yang menindas
engkau dengan daging mereka

22 a Yes. 66:18–20.
		b Yes. 11:12; 18:3.
		c 1 Ne. 22:8;
2 Ne. 10:8–9.
23 a Yes. 60:16.
		b 1 Ne. 22:6.

		c 2 Ne. 6:13;
A&P 98:2;
133:10–11, 45.
24 a 1 Ne. 21:25.
26 a 1 Ne. 22:13–14.
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sendiri; mereka akan dimabukkan dengan darah mereka
sendiri seperti dengan air anggur manis; dan semua daging
akan bmengetahui bahwa Aku,
Tuhan, adalah Juruselamatmu
dan Penebusmu, cYang Perkasa
dari Yakub.
PASAL 22
Israel akan dicerai-b eraikan ke
atas seluruh muka bumi—Orang-
orang bukan Israel akan mengasuh dan memelihara Israel dengan
Injil pada zaman terakhir—Israel
akan dikumpulkan dan diselamatkan, dan yang jahat akan dibakar
bagaikan tunggul jerami—Kerajaan iblis akan dihancurkan, dan
Setan akan diikat. Kira-kira tahun
588–570 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
setelah aku, Nefi, membaca
hal-hal ini yang terukir di atas
a
lempengan-l empengan dari
kuningan, kakak-kakakku datang kepadaku dan berkata kepadaku: Apakah arti hal-hal ini
yang telah kamu bacakan? Lihatlah, apakah itu semestinya
dimengerti menurut apa yang
rohani, yang akan terjadi menurut roh dan bukan daging?
2 Dan aku, Nefi, berkata kepada mereka: Lihatlah itu a dinyatakan kepada nabi melalui
26 b Mosia 11:22.
		c pts Yehova.
22 1 a 1 Ne. 19:22;
2 Ne. 4:2.
2 a 2 Ptr. 1:19–21.
		b pts Roh Kudus.

suara Roh; karena melalui Roh
segala sesuatu disingkapkan kepada para cnabi, yang akan datang kepada anak-anak manusia
secara daging.
3 Karenanya, apa yang telah
aku bacakan adalah apa yang
berkaitan dengan apa yang aduniawi maupun juga rohani; karena tampaknya bahwa bani
Israel, cepat atau lambat, akan
b
dicerai-beraikan ke atas seluruh
muka bumi, dan juga ke antara
segala bangsa.
4 Dan lihatlah, ada banyak
yang sudah hilang dari pengetahuan mereka yang berada di
Yerusalem. Ya, bagian yang lebih banyak dari semua asuku telah bdituntun pergi; dan mereka
dicerai-beraikan kian kemari di
atas cpulau-pulau di laut; dan di
mana mereka berada tak seorang
pun dari kita tahu, kecuali kita
tahu bahwa mereka telah dituntun pergi.
5 Dan karena mereka telah dituntun pergi, hal-hal ini telah
dinubuatkan mengenai mereka, dan juga mengenai mereka
semua yang akan setelah ini
dicerai-beraikan dan dikacaukan, karena Yang Kudus dari
Israel; karena terhadap-N ya
akanlah mereka mengeraskan
hati mereka; karenanya, mereka
akan dicerai-beraikan ke antara
b

		c pts Nubuat.
3 a A&P 29:31–34.
		b 1 Ne. 10:12–14;
2 Ne. 25:14–16.
pts Israel—Pencerai-
beraian Israel.

4 a pts Israel—
Sepuluh suku Israel
yang hilang.
		b 2 Ne. 10:22.
		c 1 Ne. 21:1;
2 Ne. 10:8, 20.
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segala bangsa dan akan dibenci
oleh semua orang.
6 Walaupun demikian, setelah mereka akan a diasuh
oleh b orang-o rang bukan
Israel, dan Tuhan telah mengangkat tangan-
N ya ke atas
orang-orang bukan Israel dan
menegakkan mereka sebagai
suatu tunggul, dan canak-anak
mereka telah diangkat ke dalam lengan mereka, dan para
putri mereka telah diangkat ke
atas bahu mereka, lihatlah hal-
hal ini yang mengenainya telah
dibicarakan adalah duniawi;
karena demikianlah adanya
perjanjian-perjanjian Tuhan dengan leluhur kita; dan itu berarti kita pada masa mendatang,
dan juga semua saudara kita
yang dari bani Israel.
7 Dan itu berarti bahwa waktunya tiba ketika setelah seluruh
bani Israel dicerai-beraikan dan
dikacaukan, bahwa Tuhan Allah
akan mengangkat suatu bangsa
perkasa di antara aorang-orang
bukan Israel, ya, bahkan di atas
permukaan tanah ini; dan oleh
mereka akanlah benih keturunan kita bdicerai-beraikan.
8 Dan setelah benih keturunan
kita dicerai-b eraikan Tuhan
Allah akan meneruskan untuk
a

5 a 1 Ne. 19:14.
6 a 1 Ne. 21:23.
		b pts Orang-Orang
Bukan Israel.
		c 1 Ne. 15:13.
7 a 3 Ne. 20:27.
		b 1 Ne. 13:12–14;
2 Ne. 1:11.
8 a Yes. 29:14;

melakukan suatu pekerjaan
yang menakjubkan di antara
b
orang-orang bukan Israel, yang
akan amat cberharga bagi benih
keturunan kita; karenanya, itu
dipersamakan dengan dipeliharanya mereka oleh orang-orang
bukan Israel dan diangkatnya
ke dalam lengan mereka dan ke
atas bahu mereka.
9 Dan itu juga akan aberharga
bagi orang-orang bukan Israel;
dan bukan hanya bagi orang-
orang bukan Israel tetapi bbagi
seluruh cbani Israel, untuk penyingkapan tentang dperjanjian-
perjanjian Bapa dari surga
kepada Abraham, berfirman:
Melalui e benih keturunanmu
akanlah semua kaum di bumi
f
diberkati.
10 Dan aku menghendaki,
kakak-k akakku, agar kamu
hendaknya tahu bahwa semua
kaum di bumi tidak dapat diberkati kecuali Dia akan amenyingkapkan lengan-N ya di mata
bangsa-bangsa.
11 Karenanya, Tuhan Allah
akan meneruskan untuk menyingkapkan lengan-N ya di
mata segala bangsa, dalam mendatangkan perjanjian-Nya dan
Injil-Nya kepada mereka yang
adalah dari bani Israel.

1 Ne. 14:7;
2 Ne. 27:26.
pts Pemulihan Injil.
		b 2 Ne. 10:10–11;
3 Ne. 16:4–7;
Morm. 5:19.
		c 1 Ne. 15:13–18;
3 Ne. 5:21–26; 21:7.
9 a 1 Ne. 14:1–5.

a

2 Ne. 30:1–7.
2 Ne. 29:13–14.
Ul. 4:31.
pts Perjanjian
Abraham.
		f Kej. 12:2–3;
3 Ne. 20:27;
Abr. 2:9–11.
10 a Yes. 52:10.
		b
		c
		d
		e
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12 Karenanya, Dia akan membawa mereka kembali keluar
dari penawanan, dan mereka
akan adikumpulkan bersama ke
tanah warisan mereka; dan mereka akan dibawa keluar dari
keadaan tak dikenal dan keluar
dari b kegelapan; dan mereka
akan tahu bahwa c Tuhan adalah d Juruselamat mereka dan
Penebus mereka, eYang Perkasa
dari Israel.
13 Dan darah agereja yang besar dan keji itu, yang adalah
pelacur seluruh bumi, akan berpaling ke atas kepala mereka
sendiri; karena mereka akan
b
berperang di antara mereka
sendiri, dan pedang di ctangan
mereka sendiri akan menyerang kepala mereka sendiri,
dan mereka akan dimabukkan
dengan darah mereka sendiri.
14 Dan setiap a bangsa yang
akan berperang melawan engkau, hai bani Israel, akan berbalik melawan satu sama lain,
dan mereka akan bjatuh ke dalam lubang galian yang mereka gali untuk menjerat umat
Tuhan. Dan semua yang cberperang melawan Sion akan dihancurkan, dan pelacur yang besar
itu, yang telah menyimpangkan
12 a pts Israel—
Pengumpulan Israel.
		b pts Kegelapan
Rohani.
		c 2 Ne. 6:10–11.
		d pts Juruselamat.
		e pts Yehova.
13 a pts Iblis—Gereja iblis.
		b 1 Ne. 14:3, 15–17.
		c 1 Ne. 21:26.

jalan Tuhan yang benar, ya, gereja yang besar dan keji itu,
akan ambruk ke d debu dan
akan hebatlah jadinya kejatuhannya.
15 Karena lihatlah, kata nabi,
waktunya tiba selekasnya ketika
Setan tidak lagi akan memiliki
kuasa atas hati anak-anak manusia; karena masanya segera
tiba ketika semua yang sombong dan mereka yang melakukan kejahatan akan menjadi
bagaikan a tunggul jerami; dan
harinya tiba ketika mereka mesti
b
dibakar.
16 Karena waktunya segera
tiba ketika kegenapan akemurkaan Allah akan dicurahkan
ke atas seluruh anak manusia;
karena Dia tidak akan membiarkan bahwa yang jahat akan
menghancurkan yang saleh.
17 Karenanya, Dia akan a melindungi yang b saleh dengan
kuasa-Nya, bahkan jika demikian halnya bahwa kegenapan
kemurkaan-Nya mesti datang,
dan yang saleh dilindungi,
bahkan sampai penghancuran
musuh mereka dengan api. Karenanya, yang saleh tidak perlu
takut; karena demikianlah kata
nabi, mereka akan diselamatkan,

14 a Luk. 21:10.
		b Yes. 60:12;
1 Ne. 14:3;
A&P 109:25.
		c 2 Ne. 10:13; 27:3.
		d Yes. 25:12.
15 a Yes. 5:23–24;
Nah. 1:10;
Mal. 4:1;
2 Ne. 15:24; 26:4–6;

A&P 64:23–24; 133:64.
		b Mzm. 21:10;
3 Ne. 25:1;
A&P 29:9.
pts Bumi—
Pembersihan bumi.
16 a 1 Ne. 14:17.
17 a 2 Ne. 30:10;
Musa 7:61.
		b 1 Ne. 17:33–40.
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bahkan jika demikian halnya
melalui api.
18 Lihatlah, kakak-k akakku,
aku berkata kepadamu, bahwa
hal-hal ini mesti sesaat lagi tiba;
ya, bahkan darah, dan api, dan
tabir asap mesti datang; dan
mestilah perlu ada di atas muka
bumi ini; dan itu datang kepada
manusia secara daging jika demikian halnya bahwa mereka
akan mengeraskan hati mereka
terhadap Yang Kudus dari Israel.
19 Karena lihatlah, yang saleh
tidak akan binasa; karena waktunya pastilah mesti tiba ketika
mereka semua yang berperang
melawan Sion akan disingkirkan.
20 Dan Tuhan pastilah akan
mempersiapkan jalan bagi umat-
Nya, hingga digenapinya perkataan Musa, yang dia ucapkan,
mengatakan: Seorang anabi akan
Tuhan Allahmu angkat bagimu,
seperti aku; Dia akan kamu dengar dalam segala apa pun yang
akan Dia katakan kepadamu.
Dan akan terjadi bahwa mereka
semua yang tidak mau mendengar nabi itu akan bdisingkirkan
dari antara orang-orang.
21 Dan sekarang, aku, Nefi,
memaklumkan kepadamu,
bahwa a nabi ini tentang siapa
Musa bicarakan adalah Yang
Kudus dari Israel; karenanya,
20 a Yoh. 4:19; 7:40.
		b A&P 133:63.
21 a Ul. 18:15, 18;
Kis. 3:20–23;
1 Ne. 10:4;
3 Ne. 20:23.

Dia akan melaksanakan penghakiman dalam kebenaran.
22 Dan yang saleh tidak perlu
takut, karena mereka adalah
mereka itu yang tidak akan dibinasakan. Tetapi adalah kerajaan iblis, yang akan dibangun
di antara anak-a nak manusia,
kerajaan itu ditegakkan di antara mereka yang berada dalam
daging—
23 Karena waktunya selekasnya akan tiba ketika semua
a
gereja yang dibangun untuk
memperoleh keuntungan, dan
mereka semua yang dibangun
untuk memperoleh kekuasaan
atas daging, dan mereka yang
dibangun untuk menjadi bterkenal di mata dunia, dan mereka
yang mencari nafsu daging dan
apa yang dari dunia, dan untuk melakukan segala macam
kedurhakaan; ya, kesimpulannya, mereka semua yang termasuk dalam kerajaan iblis adalah
mereka yang perlu takut, dan
gemetar, dan cberguncang; mereka adalah mereka itu yang
mesti dijadikan rendah di dalam
debu; mereka adalah mereka itu
yang mesti ddilalap api bagaikan
tunggul jerami; dan ini adalah
menurut perkataan nabi.
24 Dan waktunya tiba selekasnya ketika yang saleh mesti dituntun bagaikan aanak-anak sapi

		b Mzm. 98:9;
Musa 6:57.
23 a 1 Ne. 14:10;
2 Ne. 26:20.
pts Penipuan Imam.
		b Luk. 6:26;

b

Alma 1:3.
		c 2 Ne. 28:19.
		d 2 Ne. 26:6.
24 a Am. 6:4;
Mal. 4:2;
3 Ne. 25:2.
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di dalam kandang, dan Yang
Kudus dari Israel mesti memerintah dalam kekuasaan, dan
daya, dan kuasa, dan kemuliaan
yang besar.
25 Dan Dia amengumpulkan
anak-anak-Nya dari keempat
penjuru bumi; dan Dia menghitung domba-domba-Nya, dan
mereka mengenal-
N ya; dan
akan ada satu kawanan dan satu
b
gembala; dan Dia akan memberi makan domba-
d omba-
Nya, dan di dalam Dia mereka
akan menemukan c padang
rumput.
26 Dan karena kesalehan
umat-Nya, aSetan tidak memiliki kuasa; karenanya, dia tidak
dapat dilepaskan untuk kurun
waktu bbertahun-tahun; karena
dia tidak memiliki kuasa atas
hati orang-orang, karena mereka berdiam dalam kesalehan,
dan Yang Kudus dari Israel
c
memerintah.
27 Dan sekarang, lihatlah, aku,
Nefi, berkata kepadamu bahwa
semua hal ini mesti datang secara daging.
25 a pts Israel—
Pengumpulan Israel.
		b pts Gembala
Yang Baik.
		c Mzm. 23.
26 a Why. 20:2;

28 Tetapi, lihatlah, segala
bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak akan berdiam dengan
aman dalam Yang Kudus dari
Israel jika demikian halnya
bahwa mereka akan abertobat.
29 Dan sekarang, aku, Nefi,
mengakhiri; karena aku tidak
berani berbicara lebih lanjut
pada saat ini mengenai hal-hal
ini.
30 Karenanya, kakak-kakakku,
aku menghendaki agar kamu
hendaknya mempertimbangkan
bahwa apa yang telah dituliskan
di atas alempengan-lempengan
dari kuningan adalah benar;
dan itu bersaksi bahwa seseorang mesti patuh pada perintah-
perintah Allah.
31 Karenanya, kamu tidak
perlu mengira bahwa aku dan
ayahku adalah satu-s atunya
yang telah bersaksi, dan juga
mengajarkannya. Karenanya,
jika kamu akan patuh pada
a
perintah-perintah, dan bertahan sampai akhir, kamu akan
diselamatkan pada hari terakhir.
Dan demikianlah halnya. Amin.

Alma 48:17;
A&P 43:31; 45:55;
88:110; 101:28.
pts Iblis.
		b Yakub 5:76.
		c pts Milenium.

28 a pts Mengampuni;
Pertobatan.
30 a 2 Ne. 4:2.
31 a Mat. 19:17.
pts Perintah-
Perintah Allah.

KITAB NEFI KEDUA
Sebuah laporan tentang kematian Lehi. Kakak-kakak Nefi memberontak terhadapnya. Tuhan memperingatkan Nefi untuk berangkat ke padang belantara. Perjalanannya di padang belantara, dan
seterusnya.
PASAL 1
Lehi bernubuat tentang tanah kemerdekaan—Benih keturunannya
akan dicerai-beraikan dan dihantam jika mereka menolak Yang
Kudus dari Israel—Dia mendesak
para putranya untuk mengenakan
baju zirah kesalehan. Kira-kira tahun 588–570 sm.

D

AN sekarang, terjadilah
bahwa setelah aku, Nefi,
mengakhiri mengajar kakak-
kakakku, aayah kami, Lehi, juga
membicarakan banyak hal kepada mereka, dan menceritakan
kembali kepada mereka, betapa
hal-hal besar telah Tuhan lakukan bagi mereka dalam membawa mereka keluar dari tanah
Yerusalem.
2 Dan dia berbicara kepada
mereka mengenai a pemberontakan mereka di atas perairan,
dan belas kasihan Allah dalam
membiarkan mereka hidup, sehingga mereka tidak tertelan ke
dalam laut.
3 Dan dia juga berbicara kepada
mereka mengenai tanah yang
dijanjikan, yang telah mereka
1 1 a pts Bapa Bangsa.
2 a 1 Ne. 18:9–20.
4 a pts Penglihatan.
		b 2 Raj. 24:14–15;

dapatkan—betapa telah penuh
belas kasihannya Tuhan dalam
memperingatkan kami bahwa
kami hendaknya melarikan diri
keluar dari tanah Yerusalem.
4 Karena, lihatlah, katanya,
aku telah melihat suatu apenglihatan, yang di dalamnya aku
tahu bahwa bYerusalem dihancurkan; dan bila kita tetap tinggal di Yerusalem kita juga akan
telah cbinasa.
5 Tetapi, katanya, terlepas dari
kesengsaraan kita, kita telah mendapatkan atanah yang dijanjikan,
tanah yang adalah bpilihan melebihi segala tanah yang lain; tanah
yang telah Tuhan Allah buatkan
perjanjiannya denganku akan
menjadi tanah untuk warisan
benih keturunanku. Ya, Tuhan
telah cmembuat perjanjian akan
tanah ini kepadaku, dan kepada
anak-a nakku selamanya, dan
juga mereka semua yang akan dituntun keluar dari negeri-negeri
lain oleh tangan Tuhan.
6 Karenanya, aku, Lehi, bernubuat menurut cara kerja Roh
yang berada dalam diriku, bahwa
a
tak akan ada seorang pun yang

Yer. 44:2;
1 Ne. 1:4;
Hel. 8:20.
		c Alma 9:22.

5a
		b
		c
6a

pts Tanah Terjanjikan.
Eter 2:9–10.
pts Perjanjian.
2 Ne. 10:22.
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datang ke tanah ini kecuali mereka akan dibawa oleh tangan
Tuhan.
7 Karenanya, atanah ini dipersucikan bagi dia yang akan Dia
bawa. Dan jika demikian halnya
bahwa mereka akan melayani-
Nya menurut perintah-perintah
yang telah Dia berikan, itu akan
menjadi tanah b kemerdekaan
bagi mereka; karenanya, mereka tidak akan pernah dibawa
jatuh ke dalam penawanan; jika
demikian, itu akan terjadi karena kedurhakaan; karena jika
kedurhakaan akan merajalela
akan cterkutuklah jadinya tanah
ini bagi kepentingan mereka,
tetapi bagi yang saleh, itu akan
diberkati selamanya.
8 Dan lihatlah, adalah kebijaksanaan bahwa tanah ini akan
disimpan pada saat ini dari pengetahuan bangsa-bangsa lain;
karena lihatlah, banyak bangsa
akan membanjiri tanah ini, sehingga tidak akan ada tempat
untuk warisan.
9 Karenanya, aku, Lehi, telah mendapatkan sebuah janji,
bahwa asejauh mereka yang akan
Tuhan Allah bawa keluar dari
tanah Yerusalem akan menaati
perintah-perintah-Nya, mereka
akan b makmur di atas permukaan tanah ini; dan mereka akan
disimpan dari segala bangsa yang
lain, agar mereka boleh memiliki
7 a Mosia 29:32;
Alma 46:10, 20.
		b 2 Ne. 10:11.
pts Kemerdekaan.
		c Alma 45:10–14, 16;

tanah ini bagi diri mereka sendiri.
Dan jika demikian halnya bahwa
mereka akan cmenaati perintah-
perintah-Nya, mereka akan diberkati di atas permukaan tanah
ini, dan tak akan ada seorang pun
yang mengusik mereka, tidak
juga mengambil tanah warisan
mereka; dan mereka akan berdiam dengan aman selamanya.
10 Tetapi lihatlah, ketika waktunya tiba ketika mereka akan
merosot dalam ketidakpercayaan, setelah mereka menerima
berkat-berkat yang demikian
besar dari tangan Tuhan—memiliki suatu pengetahuan tentang penciptaan bumi, dan
semua orang, mengetahui pekerjaan Tuhan yang besar dan
menakjubkan sejak penciptaan dunia; setelah kuasa diberikan kepada mereka untuk
melakukan segala sesuatu dengan iman; memiliki semua
perintah sejak awal, dan setelah dibawa melalui kebaikan-
Nya yang tak terbatas ke tanah
yang dijanjikan yang berharga
ini—lihatlah, aku berkata, jika
masanya akan tiba ketika mereka akan menolak Yang Kudus
dari Israel, aMesias yang sejati,
Penebus mereka dan Allah mereka, lihatlah, penghakiman
dari-Nya yang adil akan berdiam ke atas diri mereka.
11 Ya, Dia akan membawa

Morm. 1:17;
Eter 2:8–12.
9 a 2 Ne. 4:4;
Alma 9:13.
		b Ul. 29:9.

		c pts Patuh,
Kepatuhan.
10 a pts Mesias.
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bangsa-bangsa lain kepada mereka, dan Dia akan memberikan
kepada mereka kuasa, dan Dia
akan mengambil dari mereka
tanah-t anah kepemilikan mereka, dan Dia akan menyebabkan mereka b dicerai-b eraikan
dan dihantam.
12 Ya, sewaktu satu angkatan
berlalu ke yang lain akan ada
a
pertumpahan darah, dan pengunjungan yang hebat di antara mereka; karenanya, para
putraku, aku menghendaki agar
kamu mau mengingat; ya, aku
menghendaki agar kamu mau
menyimak perkataanku.
13 Ya agar kamu akan terbangun; terbangun dari suatu
tidur yang nyenyak, ya, bahkan dari tidur a neraka, dan
mengguncang-lepaskan brantai
yang menyeramkan yang olehnya kamu terikat, yang adalah
rantai yang mengikat anak-anak
manusia, sehingga mereka dibawa pergi tertawan turun ke
c
jurang kegetiran dan celaka
yang kekal.
14 Bangunlah! dan bangkitlah
dari debu, dan dengarlah perkataan aorangtua yang gemetar,
yang anggota tubuhnya mesti
segera kamu baringkan ke dalam b kubur yang dingin dan
a

11 a 1 Ne. 13:12–20;
Morm. 5:19–20.
		b 1 Ne. 22:7.
12 a Morm. 1:11–19; 4:11.
13 a pts Neraka.
		b Alma 12:9–11.
		c 1 Ne. 15:28–30;
Hel. 3:29–30.
14 a pts Orangtua.

hening, dari mana tidak ada seorang pelaku perjalanan pun dapat kembali; beberapa hari lagi
dan aku pergi cberkalang tanah.
15 Tetapi lihatlah, Tuhan telah
a
menebus jiwaku dari neraka;
aku telah melihat kemuliaan-
Nya, dan aku dikelilingi secara
kekal dalam blengan ckasih-Nya.
16 Dan aku berhasrat agar
kamu hendaknya ingat untuk
menaati a peraturan dan keputusan Tuhan; lihatlah, ini telah
menjadi kegelisahan jiwaku sejak awal.
17 Hatiku telah tertekan dengan dukacita dari waktu ke
waktu, karena aku telah merasa takut, bahwa karena kekerasan hatimu Tuhan Allahmu
akan keluar dalam kegenapan
a
kemurkaan-Nya ke atas dirimu,
sehingga kamu b disingkirkan
dan dihancurkan selamanya;
18 Atau, sehingga suatu kutukan akan datang ke atas
dirimu untuk kurun waktu abanyak angkatan; dan kamu dikunjungi oleh pedang, dan oleh
bencana kelaparan, dan dibenci,
dan dituntun menurut kehendak
dan penawanan biblis.
19 Hai para putraku, agar hal-
hal ini boleh tidak datang ke atas
dirimu, tetapi agar kamu boleh

		b pts Kematian
Jasmani.
		c Yos. 23:14.
15 a Alma 36:28.
pts Pendamaian.
		b Yakub 6:5;
Alma 5:33;
3 Ne. 9:14.
		c Rm. 8:39.

pts Kasih.
16 a Ul. 4:5–8;
2 Ne. 5:10–11.
17 a 2 Ne. 5:21–24;
Alma 3:6–19.
		b Mosia 12:8.
18 a 1 Ne. 12:20–23.
		b pts Iblis.
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menjadi suatu umat pilihan dan
a
berkenan bagi Tuhan. Tetapi lihatlah, kehendak-Nya akan terjadi; karena b jalan-Nya adalah
kebenaran selamanya.
20 Dan Dia telah berfirman
bahwa: aSejauh kamu akan menaati b perintah-p erintah-K u
kamu akan cmakmur di tanah ini;
tetapi sejauh kamu tidak akan
menaati perintah-perintah-Ku
kamu akan disingkirkan dari
hadirat-Ku.
21 Dan sekarang, agar jiwaku
boleh merasakan sukacita dalam
dirimu, dan agar hatiku boleh
meninggalkan dunia ini dengan
kegembiraan karena kamu, agar
aku boleh tidak dibawa turun
dengan kepiluan dan dukacita
ke kubur, bangkitlah dari debu,
para putraku, dan jadilah a dewasa, dan bertekadlah dalam
b
satu pikiran dan dalam satu
hati, bersatu dalam segala sesuatu, agar kamu boleh tidak jatuh
ke dalam penawanan;
22 Agar kamu boleh tidak dikutuk dengan suatu kutukan
yang parah; dan juga, agar kamu
boleh tidak mendatangkan ketidaksenangan seorang Allah
yang aadil ke atas dirimu, pada
kehancuran, ya, kehancuran kekal baik jiwa maupun tubuh.
23 Bangunlah, para putraku; kenakanlah abaju zirah kesalehan.
19 a pts Terpilih.
		b Hos. 14:10.
20 a Yarom 1:9;
Mosia 1:6–7;
Alma 9:13–14.
		b Im. 26:3–14;

Guncang-l epaskanlah rantai
yang dengannya kamu terikat,
dan tampillah keluar dari keadaan tak dikenal, dan bangkitlah dari debu.
24 Janganlah lagi memberontak terhadap adikmu, yang pandangannya mulia, dan yang
telah menaati perintah-perintah
sejak waktu ketika kita meninggalkan Yerusalem; dan yang telah menjadi alat dalam tangan
Allah, dalam membawa kita ke
tanah yang dijanjikan; karena
seandainya bukan karena dia,
kita mestilah telah binasa oleh
a
kelaparan di padang belantara; walaupun demikian, kamu
berupaya untuk b mengambil
nyawanya; ya, dan dia telah
menderita banyak dukacita karena kamu.
25 Dan aku amat takut dan
gemetar karena kamu, agar jangan dia akan menderita lagi;
karena lihatlah, kamu telah menuduhnya bahwa dia mencari
kekuasaan dan awewenang atas
dirimu; tetapi aku tahu bahwa
dia tidak mencari kekuasaan tidak juga wewenang atas dirimu,
tetapi dia telah mencari kemuliaan Allah, dan kesejahteraan
kekalmu sendiri.
26 Dan kamu telah menggerutu karena dia telah bersikap
gamblang kepadamu. Kamu

Yl. 2:23–26.
		c Mzm. 67:7;
Mosia 2:21–25.
21 a 1 Sam. 4:9;
1 Raj. 2:2.
		b Musa 7:18.

22 a
23 a
24 a
		b
25 a

A&P 3:4.
Ef. 6:11–17.
1 Ne. 16:32.
1 Ne. 16:37.
Kej. 37:9–11.
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mengatakan bahwa dia telah
menggunakan a ketajaman;
kamu mengatakan bahwa dia
telah marah terhadapmu; tetapi
lihatlah, ketajamannya adalah
ketajaman kuasa firman Allah,
yang ada dalam dirinya; dan
apa yang kamu sebut amarah
adalah kebenaran, menurut apa
yang ada di dalam Allah, yang
tidak dapat dia kekang, menyatakan dengan berani mengenai
kedurhakaanmu.
27 Dan mestilah perlu bahwa
a
kuasa Allah mesti bersamanya,
bahkan sampai diperintahkannya kamu yang mesti kamu patuhi. Tetapi lihatlah, bukanlah
dia, tetapi adalah b Roh Tuhan
yang berada dalam dirinya,
yang c membuka mulutnya kepada tuturan sehingga dia tidak
dapat membungkamnya.
28 Dan sekarang, putraku,
Laman, dan juga Lemuel dan
Sam, dan juga para putraku
yang adalah para putra Ismael,
lihatlah, jika kamu akan menyimak suara Nefi kamu tidak akan
binasa. Dan jika kamu akan menyimaknya aku meninggalkan
bagimu sebuah aberkat, ya, bahkan berkat pertamaku.
29 Tetapi jika kamu tidak akan
menyimaknya aku menyingkirkan a berkat pertamaku, ya,
bahkan berkatku, dan itu akan
berdiam ke atas dirinya.
26 a Ams. 15:10;
1 Ne. 16:2;
Moro. 9:4;
A&P 121:41–43.

27 a
		b
		c
28 a

30 Dan sekarang, Zoram, aku
berbicara kepadamu: Lihatlah,
engkau adalah a hamba Laban;
walaupun demikian, engkau
telah dibawa keluar dari tanah
Yerusalem, dan aku tahu bahwa
engkau adalah teman sejati bagi
putraku, Nefi, selamanya.
31 Karenanya, karena engkau
telah setia benih keturunanmu
akan diberkati abersama benih
keturunannya, sehingga mereka
berdiam dalam kemakmuran
lama di atas permukaan tanah
ini; dan tidak ada apa pun, kecuali itu akan berupa kedurhakaan
di antara mereka, akan membahayakan atau mengganggu
kemakmuran mereka di atas
permukaan tanah ini selamanya.
32 Karenanya, jika kamu akan
menaati perintah-p erintah
Tuhan, Tuhan telah mempersucikan tanah ini untuk keamanan
benih keturunanmu bersama benih keturunan putraku.
PASAL 2
Penebusan datang melalui M
 esias
Yang Kudus—Kebebasan pilihan
(hak pilihan) adalah penting
bagi keberadaan dan kemajuan—
Adam jatuh agar manusia boleh
ada—Manusia bebas memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal.
Kira-kira tahun 588–570 sm.
Dan sekarang, Yakub, aku ber-

1 Ne. 17:48.
A&P 121:43.
A&P 33:8.
pts Hak Kesulungan.

29 a Abr. 1:3.
30 a 1 Ne. 4:20, 35.
31 a 2 Ne. 5:6.
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bicara kepadamu: Engkau adalah aanak sulungku pada masa
kesukaranku di padang belantara. Dan lihatlah, pada masa
kanak-k anakmu engkau telah
menderita kesengsaraan dan banyak dukacita, karena kekasaran
kakak-kakakmu.
2 Walaupun demikian, Yakub,
anak sulungku di padang belantara, engkau mengenal keagungan Allah; dan Dia akan
mempersucikan kesengsaraanmu demi keuntunganmu.
3 Karenanya, jiwamu akan diberkati, dan engkau akan berdiam dengan aman bersama
kakakmu, Nefi; dan masa hidupmu akan dihabiskan dalam
pelayanan bagi Allahmu. Karenanya, aku tahu bahwa engkau
ditebus, karena kebenaran Penebusmu; karena engkau telah
melihat bahwa dalam kegenapan
zaman Dia datang untuk membawa keselamatan bagi manusia.
4 Dan engkau telah a melihat
pada masa mudamu kemuliaan-
Nya; karenanya, engkau diberkati bahkan seperti mereka
kepada siapa Dia akan melayani
dalam daging; karena Roh adalah sama, kemarin, hari ini, dan
selamanya. Dan jalan dipersiapkan sejak kejatuhan manusia,
2 1 a 1 Ne. 18:7.

4 a 2 Ne. 11:3;
Yakub 7:5.
		b pts Kasih Karunia.
5 a Moro. 7:16.
		b Rm. 3:20;
2 Ne. 25:23;
Alma 42:12–16.
pts Pembenaran.

dan keselamatan adalah bcuma-
cuma.
5 Dan manusia diberi petunjuk
dengan cukup sehingga mereka
a
tahu yang baik dari yang jahat.
Dan hukum diberikan kepada
manusia. Dan melalui hukum
tidak ada daging b dibenarkan;
atau, melalui hukum manusia
c
disingkirkan. Ya, melalui hukum duniawi mereka disingkirkan; dan juga, melalui hukum
rohani mereka binasa dari apa
yang baik, dan menjadi sengsara
selamanya.
6 Karenanya, a penebusan datang dalam dan melalui bMesias
Yang Kudus; karena Dia penuh
dengan ckasih karunia dan kebenaran.
7 L i h a t l a h , D i a m e m p e rsembahkan diri-N ya sebagai
a
kurban untuk dosa, untuk memenuhi tujuan hukum, bagi
mereka semua yang memiliki
hati yang hancur dan roh yang
menyesal; dan tidak kepada seorang lain pun dapatlah btujuan
hukum itu dipenuhi.
8 Karenanya, betapa besar kepentingan untuk menyingkapkan hal-hal ini kepada penghuni
bumi, agar mereka boleh mengetahui bahwa tidak ada daging
yang dapat berdiam di hadirat

		c 1 Ne. 10:6;
2 Ne. 9:6–38;
Alma 11:40–45;
12:16, 24;
42:6–11;
Hel. 14:15–18.
6 a 1 Ne. 10:6;
2 Ne. 25:20;
Alma 12:22–25.

		b
		c
7a
		b

pts Rencana
Penebusan.
pts Mesias.
Yoh. 1:14, 17;
Musa 1:6.
pts Pendamaian.
Rm. 10:4.
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Allah, kecuali melalui jasa, dan
belas kasihan, dan kasih karunia
Mesias Yang Kudus, yang menyerahkan nyawa-N ya secara
daging, dan mengambilnya kembali melalui kuasa Roh, agar Dia
boleh mendatangkan b kebangkitan orang mati, menjadi yang
pertama yang akan bangkit.
9 Karenanya, Dia adalah buah
pertama bagi Allah, karena Dia
akan membuat apenghubungan
bagi semua anak manusia; dan
mereka yang percaya kepada-
Nya akan diselamatkan.
10 Dan karena apenghubungan
itu bagi semua, semua orang
datang kepada Allah; karenanya, mereka berdiri di hadirat-
Nya, untuk bdihakimi oleh-Nya
menurut kebenaran dan ckekudusan yang ada di dalam Dia.
Karenanya, tujuan hukum yang
telah Yang Kudus berikan, untuk
penimpaan hukuman yang dikaitkan, yang hukuman yang dikaitkan itu adalah bertentangan
dengan itu, kebahagiaan yang
dikaitkan, untuk memenuhi tujuan dpendamaian—
11 Karena mestilah perlu,
bahwa ada a pertentangan dalam segala sesuatu. Jika tidak
demikian, anak sulungku di padang belantara, kebenaran tidak
a

8 a 2 Ne. 25:20; 31:21;
Mosia 4:8; 5:8;
Alma 38:9.
		b 1 Kor. 15:20;
Alma 7:12; 12:24–25;
42:23.
pts Kebangkitan.
9 a Yes. 53;
Mosia 14:12; 15:8–9.

dapat didatangkan, tidak juga
kejahatan, tidak juga kekudusan
tidak juga kegetiran, tidak juga
yang baik tidak juga yang jahat.
Karenanya, segala sesuatu mestilah perlu berupa suatu gabungan
dalam kesatuan; karenanya, jika
itu hendaknya satu kesatuan itu
mestilah perlu tetap seperti mati,
tidak memiliki kehidupan tidak
juga kematian, tidak juga kebusukan tidak juga ketidakbusukan,
kebahagiaan tidak juga kegetiran,
tidak juga kesadaran tidak juga
ketidaksadaran.
12 Karenanya, itu mestilah perlu
telah diciptakan untuk sesuatu
yang tak berarti apa pun; karenanya tidak akan ada a tujuan
dalam akhir dari penciptaannya.
Karenanya, hal ini mestilah perlu
menghancurkan kebijaksanaan
Allah dan tujuan kekal-Nya; dan
juga kuasa, dan belas kasihan,
dan bkeadilan Allah.
13 Dan jika kamu akan berkata
a
tidak ada hukum, kamu juga
akan berkata tidak ada dosa.
Jika kamu akan berkata tidak
ada dosa, kamu juga akan berkata tidak ada kesalehan. Dan
jika tidak ada kesalehan tidak
ada kebahagiaan. Dan jika tidak
ada kesalehan tidak juga kebahagiaan tidak ada hukuman

10 a pts Penebus.
		b pts Penghakiman
Terakhir.
		c pts Kekudusan.
		d 2 Ne. 9:7, 21–22, 26;
Alma 22:14;
33:22; 34:9.
11 a A&P 29:39;
122:5–9.

pts Kemalangan.
12 a A&P 88:25–26.
pts Bumi—
Diciptakan untuk
manusia.
		b pts Keadilan.
13 a 2 Ne. 9:25.
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tidak juga kegetiran. Dan jika
hal-hal ini tidak ada, btidaklah
ada Allah. Dan jika tidak ada
Allah kita tidaklah ada, tidak
juga bumi; karena tidak dapat
ada penciptaan sesuatu, tidak
juga untuk bertindak tidak juga
ditindaki; karenanya, segala sesuatu mestilah telah lenyap.
14 Dan sekarang, para putraku,
aku bicarakan kepadamu hal-hal
ini untuk keuntungan dan pembelajaranmu; karena ada seorang
Allah, dan Dia telah amenciptakan segala sesuatu, baik langit
maupun bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, baik
sesuatu untuk bertindak maupun
sesuatu untuk bditindaki.
15 Dan untuk menggapai atujuan kekal-Nya pada akhir hayat
manusia, setelah Dia menciptakan orangtua pertama kita, dan
binatang di padang dan unggas
di udara, dan kesimpulannya,
segala sesuatu yang diciptakan,
mestilah perlu bahwa ada suatu
pertentangan; bahkan bbuah c terlarang bertentangan dengan dpohon kehidupan; yang satu manis
dan yang lain pahit.
16 Karenanya, Tuhan Allah
memberikan kepada manusia
13 b
14 a
		b
15 a

Alma 42:13.
pts Penciptaan.
A&P 93:30.
Yes. 45:18;
Alma 42:26;
Musa 1:31, 39.
		b Kej. 3:6;
Alma 12:21–23.
		c Kej. 2:16–17;
Musa 3:17.
		d Kej. 2:9;
1 Ne. 15:22, 36;

agar dia akan bertindak bagi
dirinya sendiri. Karenanya, manusia tidak dapat bertindak bagi
dirinya sendiri kecuali bahwa
dia bdibujuk oleh yang satu atau
yang lain.
17 Dan aku, Lehi, menurut apa
yang telah aku baca, mestilah
perlu mengira bahwa seorang
a
malaikat Allah, menurut apa
yang tertulis, telah b jatuh dari
surga; karenanya, dia menjadi
seorang iblis, karena mengupayakan apa yang jahat di hadapan
Allah.
18 Dan karena dia telah jatuh
dari surga, dan telah menjadi
sengsara selamanya, dia juga
a
mengupayakan kegetiran seluruh umat manusia. Karenanya,
dia berkata kepada bHawa, ya,
bahkan ular tua itu, yang adalah
iblis, yang adalah bapa segala
c
kedustaan, karenanya dia berkata: Makanlah buah terlarang
ini, dan kamu tidak akan mati,
tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, d mengetahui yang
baik dan yang jahat.
19 Dan setelah Adam dan
Hawa a makan buah terlarang
mereka dihalau dari Taman
b
Eden, untuk mengolah tanah.

Alma 32:40.
16 a 2 Ne. 10:23;
Alma 12:31.
pts Hak Pilihan.
		b A&P 29:39–40.
17 a pts Iblis.
		b Yes. 14:12;
2 Ne. 9:8;
Musa 4:3–4;
Abr. 3:27–28.
18 a 2 Ne. 28:19–23;
3 Ne. 18:18;

a

A&P 10:22–27.
		b pts Hawa.
		c 2 Ne. 28:8;
Musa 4:4.
		d Kej. 3:5;
Alma 29:5;
Moro. 7:15–19.
19 a Alma 12:31.
pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
		b pts Eden.
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20 Dan mereka telah melahirkan anak-anak; ya, bahkan akeluarga di seluruh bumi.
21 Dan masa hidup anak-anak
a
manusia diperpanjang, menurut kehendak Allah, agar
mereka boleh b bertobat saat
dalam daging; karenanya, keadaan mereka menjadi keadaan
c
percobaan, dan waktu mereka diperpanjang, menurut
perintah-perintah yang Tuhan
Allah berikan kepada anak-anak
manusia. Karena Dia memberikan perintah bahwa semua
orang mesti bertobat; karena Dia
memperlihatkan kepada semua
orang bahwa mereka d tersesat,
karena pelanggaran orangtua
mereka.
22 Dan sekarang, lihatlah, jika
Adam tidak melanggar dia tidak
akan jatuh, tetapi dia akan tetap tinggal di Taman Eden. Dan
segala sesuatu yang diciptakan
mesti telah tetap dalam keadaan
yang sama sebagaimana itu adanya setelah itu diciptakan; dan
itu mesti telah tetap selamanya,
dan tidak memiliki akhir.
23 Dan mereka tidak akan memiliki aanak; karenanya mereka
akan tetap tinggal dalam keadaan ketidakberdosaan, tidak
merasakan sukacita, karena
20 a A&P 138:38–39.
21 a Alma 12:24;
Musa 4:23–25.
		b Alma 34:32.
pts Pertobatan.
		c pts Fana, Kefanaan.
		d Yakub 7:12.
23 a Musa 5:11.
24 a pts Ke-Allah-an.

mereka tidak mengenal kegetiran; tidak melakukan yang
baik, karena mereka tidak mengenal dosa.
24 Tetapi lihatlah, segala sesuatu telah dilakukan dalam
kebijaksanaan dari Dia yang
a
mengetahui segala sesuatu.
25 aAdam b jatuh agar manusia
boleh ada; dan manusia c ada,
agar mereka boleh merasakan
d
sukacita.
26 Dan a Mesias datang pada
kegenapan zaman, agar Dia
boleh bmenebus anak-anak manusia dari kejatuhan. Dan karena
mereka ditebus dari kejatuhan,
mereka telah menjadi c bebas
selamanya, mengetahui yang
baik dari yang jahat; untuk bertindak bagi diri mereka sendiri
dan tidak untuk ditindaki, kecuali oleh hukuman dari d hukum
pada hari yang besar dan terakhir, menurut perintah-perintah
yang telah Allah berikan.
27 Karenanya, manusia a bebas secara daging; dan segala
sesuatu diberikan kepada mereka yang adalah perlu bagi
manusia. Dan mereka bebas
untuk bmemilih kemerdekaan
dan ckehidupan kekal, melalui
Perantara yang agung bagi semua orang, atau untuk memilih

25 a pts Adam.
		b Musa 6:48.
pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
		c pts Fana, Kefanaan.
		d Musa 5:10.
pts Manusia;
Sukacita.
26 a pts Mesias.

		b pts Rencana
Penebusan.
		c Alma 42:27;
Hel. 14:30.
		d pts Hukum.
27 a Gal. 5:1;
Musa 6:56.
		b pts Hak Pilihan.
		c pts Kehidupan Kekal.
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penawanan dan kematian, menurut penawanan dan kuasa
iblis; karena dia berupaya agar
semua orang boleh sengsara seperti dirinya.
28 Dan sekarang, para putraku,
aku menghendaki agar kamu
hendaknya memandang kepada
a
Perantara yang agung, dan
menyimak perintah-p erintah-
Nya yang besar; dan setia pada
firman-Nya, dan memilih kehidupan kekal, menurut kehendak
Roh Kudus-Nya;
29 Dan tidak memilih kematian kekal, menurut kehendak
daging dan kejahatan yang ada
di dalamnya, yang memberikan
roh iblis kuasa untuk amenawan,
untuk membawamu turun ke
b
neraka, agar dia boleh memerintah atas dirimu di dalam kerajaannya sendiri.
30 Aku telah mengucapkan
beberapa kata ini kepadamu semua, para putraku, pada masa
terakhir percobaanku; dan aku
telah memilih bagian yang baik,
menurut perkataan nabi. Dan
aku tidak memiliki sasaran lain
kecuali kesejahteraan abadi jiwamu. Amin.
PASAL 3
Yusuf di Mesir melihat orang-
orang Nefi dalam penglihatan—
Dia bernubuat tentang Joseph
28 a pts Perantara.
29 a Rm. 6:16–18;
Alma 12:11.
		b pts Neraka.
3 1 a 1 Ne. 18:7.

Smith, pelihat zaman akhir; tentang Musa, yang akan membebaskan Israel; dan tentang tampilnya
Kitab Mormon. Kira-k ira tahun
588–570 sm.
Dan sekarang, aku berkata kepadamu, Yusuf, a anak bungsuku. Engkau lahir di padang
belantara saat kesengsaraanku;
ya, pada masa dukacitaku yang
terhebat ibumu melahirkan engkau.
2 Dan semoga Tuhan mempersucikan juga bagimu atanah ini,
yang adalah tanah yang paling
berharga, untuk warisanmu dan
warisan benih keturunanmu
bersama kakak-kakakmu, untuk
keamananmu selamanya, jika
demikian halnya bahwa kamu
akan menaati perintah-perintah
Yang Kudus dari Israel.
3 Dan sekarang, Yusuf, anak
bungsuku, yang telah aku bawa
keluar dari padang belantara
saat kesengsaraanku, semoga
Tuhan memberkati engkau
selamanya, karena benih keturunanmu tidak akan sepenuhnya adihancurkan.
4 Karena lihatlah, engkau adalah buah keturunan auratku;
dan aku adalah keturunan
a
Yusuf yang dibawa btertawan ke
Mesir. Dan besarlah perjanjian-
perjanjian Tuhan yang Dia buat
kepada Yusuf.

2 a 1 Ne. 2:20.
pts Tanah
Terjanjikan.
3 a 2 Ne. 9:53.
4 a Kej. 39:1–2; 45:4;

49:22–26;
1 Ne. 5:14–16.
		b Kej. 37:29–36.
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5 Karenanya, Yusuf benar-benar
melihat zaman kita. Dan dia
mendapatkan sebuah janji dari
Tuhan, bahwa dari buah keturunan auratnya Tuhan Allah akan
membangkitkan suatu b cabang
yang csaleh bagi bani Israel; bukan Mesias, tetapi suatu cabang
yang akan dipatahkan, walaupun demikian, akan diingat dalam perjanjian-perjanjian Tuhan
bahwa d Mesias akan dinyatakan
kepada mereka pada zaman
akhir, di dalam roh kuasa, sampai dibawanya mereka keluar
dari ekegelapan pada terang—ya,
keluar dari kegelapan yang tersembunyi dan keluar dari penawanan menuju kebebasan.
6 Karena Yusuf benar-b enar
bersaksi, mengatakan: Seorang
a
pelihat akan Tuhan Allahku
angkat, yang akan menjadi pelihat pilihan bagi buah keturunan
b
auratku.
7 Ya, Yusuf benar-b enar berkata: Demikianlah firman Tuhan
kepadaku: Seorang apelihat pilihan akan Aku angkat dari
buah keturunan auratmu; dan
dia akan dijunjung tinggi di antara buah keturunan auratmu.
Dan kepadanya akan Aku berikan perintah agar dia akan
melakukan suatu pekerjaan
bagi buah keturunan auratmu,
a

5 a tjs Kej. 50:24–38
(Apendiks);
2 Ne. 4:1–2.
		b Kej. 49:22–26;
1 Ne. 15:12; 19:24.
pts Kebun Tuhan.
		c Yakub 2:25.

saudara-saudaranya, yang akan
amat berharga bagi mereka,
bahkan sampai dibawanya mereka pada pengetahuan tentang
perjanjian-perjanjian yang telah
Aku buat dengan leluhurmu.
8 Dan Aku akan memberi kepadanya sebuah perintah agar
dia atidak akan melakukan pekerjaan lain apa pun, kecuali
pekerjaan yang akan Aku perintahkan kepadanya. Dan Aku
akan menjadikannya hebat di
mata-Ku; karena dia akan melakukan pekerjaan-Ku.
9 Dan dia akan hebat seperti
a
Musa, yang telah Aku firmankan akan Aku angkat bagimu,
untuk bmembebaskan umat-Ku,
hai bani Israel.
10 Dan Musa akan Aku angkat,
untuk membebaskan bangsamu
keluar dari tanah Mesir.
11 Tetapi seorang pelihat akan
Aku angkat dari buah keturunan
auratmu; dan kepadanya akan
Aku berikan akuasa untuk menampilkan firman-K u kepada
benih keturunan auratmu—dan
bukan untuk ditampilkannya
firman-Ku saja, firman Tuhan,
tetapi untuk diyakinkannya mereka akan firman-Ku, yang akan
telah tersebar luas di antara mereka.
12 Karenanya, buah keturunan

		d 2 Ne. 6:14;
A&P 3:16–20.
		e Yes. 42:16.
6 a 3 Ne. 21:8–11;
Morm. 8:16.
pts Pelihat.
		b A&P 132:30.

7a
8a
9a
		b

pts Joseph Smith, Jr.
A&P 24:7, 9.
Musa 1:41.
Kel. 3:7–10;
1 Ne. 17:24.
11 a A&P 5:3–4.
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auratmu akan menulis; dan
buah keturunan aurat bYehuda
akan c menulis; dan apa yang
akan ditulis oleh buah keturunan auratmu, dan juga apa
yang akan ditulis oleh buah
keturunan aurat Yehuda, akan
tumbuh bersama, sampai ddikacaukannya ajaran-ajaran palsu
dan diredamnya perselisihan,
dan menegakkan perdamaian di
antara buah keturunan auratmu,
dan e membawa mereka pada
f
pengetahuan tentang leluhur
mereka pada zaman akhir, dan
juga pada pengetahuan tentang
perjanjian-perjanjian-Ku, firman
Tuhan.
13 Dan dari kelemahan dia
akan dijadikan kuat, pada
masa itu ketika pekerjaan-K u
akan dimulai di antara seluruh
umat-Ku, sampai dipulihkannya
engkau, hai bani Israel, firman
Tuhan.
14 Dan demikianlah nubuat
Yusuf, mengatakan: Lihatlah,
pelihat itu akan Tuhan berkati;
dan mereka yang berupaya untuk menghancurkannya akan
dibinasakan; karena janji ini,
yang telah aku dapatkan dari
Tuhan, tentang buah keturunan
auratku, akan digenapi. Lihatlah, aku yakin akan digenapinya
janji ini;
15 Dan a namanya akan disebut menurut aku; dan itu akan
a

12 a
		b
		c
		d

pts Kitab Mormon.
1 Ne. 13:23–29.
pts Alkitab.
Yeh. 37:15–20;
1 Ne. 13:38–41;

menurut nama ayahnya. Dan
dia akan seperti aku; karena apa,
yang akan Tuhan tampilkan melalui tangan-Nya, melalui kuasa
Tuhan akan membawa bangsaku
pada keselamatan.
16 Ya, demikianlah nubuat
Yusuf: Aku yakin akan hal ini,
bahkan seperti aku yakin akan
janji tentang Musa; karena Tuhan
telah berfirman kepadaku, Aku
akan a melindungi benih keturunanmu selamanya.
17 Dan Tuhan telah berfirman:
Aku akan mengangkat seorang
Musa; dan Aku akan memberikan kuasa kepadanya dengan
sebuah tongkat; dan Aku akan
memberi kebijaksanaan kepadanya dalam menulis. Namun Aku
tidak akan memfasihkan lidahnya, sehingga dia akan berbicara
banyak, karena Aku tidak akan
menjadikan dia hebat dalam
berbicara. Tetapi Aku akan amenuliskan kepadanya hukum-Ku,
dengan jari tangan-Ku sendiri;
dan Aku akan menunjuk seorang bjuru bicara baginya.
18 Dan Tuhan berfirman kepadaku juga: Aku akan mengangkat bagi buah keturunan
auratmu; dan Aku akan menunjuk baginya seorang juru bicara.
Dan Aku, lihatlah, Aku akan
memberikan kepadanya bahwa
dia akan menuliskan tulisan dari
buah keturunan auratmu, untuk

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.

b

15 a
		b
16 a
17 a
		b

A&P 18:8.
JS—S 1:3.
Kej. 45:1–8.
Ul. 10:2, 4; Musa 2:1.
Kel. 4:16.
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buah keturunan auratmu; dan
juru bicara bagi auratmu akan
memaklumkannya.
19 Dan kata-kata yang akan
dia tuliskan akan menjadi
kata-
k ata yang arif menurut
kebijaksanaan-Ku hendaknya
disebarluaskan kepada a buah
keturunan auratmu. Dan itu
akan terjadi seolah-olah buah
keturunan auratmu telah berseru kepada mereka bdari debu;
karena Aku mengenal iman mereka.
20 Dan mereka akan aberseru
dari debu; ya, bahkan pertobatan bagi saudara-s audara
mereka, bahkan setelah banyak
angkatan berlalu dari mereka.
Dan akan terjadi bahwa seruan
mereka akan keluar, bahkan menurut kesederhanaan perkataan
mereka.
21 Karena iman mereka a perkataan mereka akan keluar dari
mulut-K u kepada saudara-
saudara mereka yang adalah
buah keturunan auratmu; dan
kelemahan perkataan mereka
akan Aku jadikan kuat dalam
iman mereka, sampai diingatnya
perjanjian-Ku yang Aku buat kepada leluhurmu.
22 Dan sekarang, lihatlah, putraku Yusuf, menurut cara inilah
leluhurku zaman dahulu a bernubuat.
23 Karenanya, karena perjanjian ini engkau diberkati; karena
19 a A&P 28:8.
		b Yes. 29:4;
2 Ne. 27:13; 33:13;

benih keturunanmu tidak akan
dihancurkan, karena mereka
akan menyimak kata-kata dalam
kitab itu.
24 Dan akan bangkit satu orang
yang perkasa di antara mereka,
yang akan melakukan banyak
kebaikan, baik dalam perkataan
maupun dalam perbuatan, menjadi alat dalam tangan Allah,
dengan iman yang amat besar,
untuk mengerjakan keajaiban
yang dahsyat, dan melakukan
hal itu yang adalah besar dalam
pandangan Allah, sampai didatangkannya banyak pemulihan
bagi bani Israel, dan bagi benih
keturunan kakak-kakakmu.
25 Dan sekarang, diberkatilah
engkau, Yusuf. Lihatlah, engkau
masih kecil; karenanya simaklah
perkataan kakakmu, Nefi, dan
akan terjadi kepadamu bahkan
menurut perkataan yang telah
aku ucapkan. Ingatlah perkataan
ayahmu yang sekarat. Amin.
PASAL 4
Lehi menasihati dan memberkati
anak cucunya—Dia mati dan dikuburkan—Nefi bermegah dalam
kebaikan Allah—Nefi menaruh
kepercayaannya kepada Tuhan
selamanya. Kira-kira tahun 588–
570 sm.
Dan sekarang, aku, Nefi, berbicara mengenai nubuat-nubuat
yang mengenainya telah ayahku

Morm. 9:30;
Moro. 10:27.
20 a 2 Ne. 26:16;

Morm. 8:23.
21 a 2 Ne. 29:2.
22 a 2 Ne. 3:5.
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ucapkan, mengenai Yusuf, yang
dibawa ke Mesir.
2 Karena lihatlah, dia benar-
benar bernubuat mengenai seluruh benih keturunannya. Dan
a
nubuat-nubuat yang dia tulis,
tidak ada banyak yang lebih besar. Dan dia bernubuat mengenai
kami, dan angkatan-a ngkatan
kami yang mendatang; dan
itu tertulis di atas lempengan-
lempengan dari kuningan.
3 Karenanya, setelah ayahku
mengakhiri berbicara mengenai nubuat-n ubuat Yusuf, dia
memanggil anak-anak Laman,
para putranya, dan para putrinya, dan berkata kepada mereka: Lihatlah, putraku, dan
putriku, yang adalah para putra
dan putri dari aanak sulungku,
aku menghendaki agar kamu
hendaknya memasang telinga
terhadap perkataanku.
4 Karena Tuhan Allah telah berfirman bahwa: a Sejauh
kamu akan menaati perintah-
perintah-Ku kamu akan makmur
di tanah ini; dan sejauh kamu
tidak akan menaati perintah-
perintah-Ku kamu akan disingkirkan dari hadirat-Ku.
5 Tetapi lihatlah, para putraku
dan putriku, aku tidak dapat
turun ke kuburku kecuali aku
akan meninggalkan suatu aberkat ke atas dirimu; karena lihatlah, aku tahu bahwa jika kamu
a

4 1 a Kej. 39:1–2.
2a
3a
4a
5a

2 Ne. 3:5.
pts Anak Sulung.
2 Ne. 1:9.
pts Berkat Bapa

dibesarkan di jalan yang hendaknya kamu lalui kamu tidak
akan menyimpang darinya.
6 Karenanya, jika kamu dikutuk, lihatlah, aku meninggalkan
berkatku ke atas dirimu, agar
kutukan itu boleh diambil darimu dan dipertanggungjawabkan ke atas akepala orangtuamu.
7 Karenanya, karena berkatku
Tuhan Allah atidak akan membiarkan bahwa kamu akan binasa;
karenanya, Dia akan b penuh
belas kasihan kepadamu dan
kepada benih keturunanmu selamanya.
8 Dan terjadilah bahwa setelah
ayahku mengakhiri berbicara
kepada para putra dan putri
Laman, dia menyuruh agar para
putra dan putri Lemuel dibawa
ke hadapannya.
9 Dan dia berbicara kepada
mereka, mengatakan: Lihatlah,
para putraku dan putriku, yang
adalah para putra dan putri
dari putra keduaku; lihatlah
aku meninggalkan kepadamu
berkat yang sama yang aku
tinggalkan kepada para putra
dan putri Laman; karenanya,
engkau tidak akan sepenuhnya
dihancurkan; tetapi pada akhirnya benih keturunanmu akan
diberkati.
10 Dan terjadilah bahwa ketika
ayahku telah mengakhiri berbicara kepada mereka, lihatlah,

Bangsa.
		b Ams. 22:6.
6 a A&P 68:25–29.
7 a 2 Ne. 30:3–6;
A&P 3:17–18.

b

		b 1 Ne. 13:31;
2 Ne. 10:18–19;
Yakub 3:5–9;
Hel. 15:12–13.
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dia berbicara kepada para putra
a
Ismael, ya, dan bahkan seluruh
isi rumahnya.
11 Dan setelah dia mengakhiri berbicara kepada mereka,
dia berbicara kepada Sam, mengatakan: Diberkatilah engkau, dan benih keturunanmu;
karena engkau akan mewarisi
tanah ini seperti adikmu Nefi.
Dan benih keturunanmu akan
terbilang di antara benih keturunannya; dan engkau akan
bahkan seperti adikmu, dan
benih keturunanmu seperti benih keturunannya; dan engkau
akan diberkati di sepanjang hidupmu.
12 Dan terjadilah setelah
ayahku, Lehi, berbicara kepada
seluruh isi rumahnya, menurut perasaan hatinya dan Roh
Tuhan yang ada dalam dirinya,
dia menjadi tua. Dan terjadilah
bahwa dia mati, dan dikuburkan.
13 Dan terjadilah bahwa tidak
sampai berhari-hari setelah kematiannya, Laman dan Lemuel
dan para putra Ismael marah terhadapku karena petuah-petuah
dari Tuhan.
14 Karena aku, Nefi, didesak
untuk berbicara kepada mereka,
menurut firman-N ya; karena
aku telah mengucapkan banyak
hal kepada mereka, dan juga
ayahku, sebelum kematiannya;
10 a
14 a
15 a
		b

1 Ne. 7:6.
1 Ne. 1:16–17; 9:4.
1 Ne. 6:4–6.
pts Merenungkan;
Tulisan Suci.

		c
16 a
		b
17 a

yang banyak dari perkataan
itu tertulis di atas alempengan-
lempenganku yang lain; karena
bagian yang lebih bersifat sejarah tertulis di atas lempengan-
lempenganku yang lain.
15 Dan di atasnya aini aku menulis apa yang berada dalam
jiwaku, dan banyak dari tulisan suci yang terukir di atas
lempengan-lempengan dari kuningan. Karena jiwaku senang
akan tulisan suci, dan hatiku
b
merenungkannya, dan menuliskannya untuk cpembelajaran
dan keuntungan anak-anakku.
16 Lihatlah, a jiwaku senang
akan apa yang dari Tuhan; dan
b
hatiku merenung secara berkelanjutan tentang apa yang telah
aku lihat dan dengar.
17 Walaupun demikian, terlepas dari akebaikan Tuhan yang
besar, dalam memperlihatkan
kepadaku pekerjaan-Nya yang
besar dan menakjubkan, hatiku
berseru: Ah, betapa b manusia
yang malanglah aku ini! Ya,
hatiku berdukacita karena dagingku; jiwaku dipilukan karena
kedurhakaanku.
18 Aku terkurung sepenuhnya,
karena godaan dan dosa yang
sedemikian mudahnya amenghantuiku.
19 Dan bilamana aku berhasrat untuk bersukacita, hatiku
merintih karena dosa-d osaku;

1 Ne. 19:23.
pts Terima Kasih.
pts Hati.
2 Ne. 9:10;
A&P 86:11.

		b Rm. 7:24.
18 a Rm. 7:21–23;
Ibr. 12:1;
Alma 7:15.
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walaupun demikian, aku tahu
kepada siapa aku telah percaya.
20 Allahku telah menjadi pendukungku; Dia telah menuntunku melalui kesengsaraanku
di padang belantara; dan Dia
telah melindungiku di atas perairan samudra raya.
21 Dia telah memenuhiku dengan akasih-Nya, bahkan sampai dilalapnya dagingku.
22 Dia telah mempermalukan
a
musuhku, sampai disebabkannya mereka berguncang di hadapanku.
23 Lihatlah, Dia telah mendengar seruanku pada siang hari,
dan Dia telah memberikanku pengetahuan melalui apenglihatan
pada waktu malam.
24 Dan pada siang hari aku telah menjadi berani dalam adoa
yang amat kuat di hadapan-
Nya; ya, suaraku telah aku naikkan ke tempat yang tinggi;
dan para malaikat turun dan
melayaniku.
25 Dan di atas sayap-s ayap
Roh-Nyalah tubuhku telah adibawa pergi ke atas gunung-
gunung yang amat tinggi. Dan
mataku telah melihat apa yang
agung, ya, bahkan terlalu agung
bagi manusia; oleh karena itu
aku diminta agar aku hendaknya tidak menuliskannya.
26 Ah, maka, jika aku telah melihat apa yang sede21 a
22 a
23 a
24 a

pts Kasih.
1 Ne. 17:52.
pts Penglihatan.
Yak. 5:16;
1 Ne. 2:16.

mikian agungnya, jika Tuhan
dalam abdikasi-
N ya kepada
anak-anak manusia telah mengunjungi manusia dalam
sedemikian besarnya belas kasihan, amengapa hatiku mesti
menangis dan jiwaku tetap hidup di lembah dukacita, dan
dagingku mengusang, dan kekuatanku mengendur, karena
kesengsaraanku?
27 Dan mengapa aku mesti
a
menyerah pada dosa, karena
dagingku? Ya, mengapa aku
mesti memberi jalan pada bgodaan, sehingga yang jahat memiliki tempat dalam hatiku untuk
menghancurkan ckedamaianku
dan menyengsarakan jiwaku?
Mengapa aku marah karena
musuhku?
28 Bangunlah, jiwaku! Jangan
lagi terkulai dalam dosa. Bersukacitalah, hai hatiku, dan jangan
lagi memberi tempat bagi amusuh jiwaku.
29 Jangan marah lagi karena
musuhku. Jangan mengendurkan kekuatanku karena kesengsaraanku.
30 Bersukacitalah, hai hatiku,
dan berserulah kepada Tuhan,
dan berkata: Ya Tuhan, aku akan
memuji Engkau selamanya; ya,
jiwaku akan bersukacita di dalam Engkau, Allahku, dan abatu
karang keselamatanku.
31 Ya Tuhan, akankah Engkau

25 a 1 Ne. 11:1;
Musa 1:1–2.
26 a Mzm. 43:5.
27 a Rm. 6:13.
		b pts Godaan.

		c pts Damai,
Kedamaian.
28 a pts Iblis.
30 a 1 Kor. 3:11.
pts Batu Karang.
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menebus jiwaku? Akankah
Engkau membebaskanku dari
tangan musuhku? Akankah Engkau membuatku agar aku boleh
berguncang pada penampakan
a
dosa?
32 Semoga gerbang-g erbang
neraka tertutup secara berkelanjutan di hadapanku, karena ahatiku hancur dan rohku menyesal!
Ya Tuhan, akankah Engkau tidak menutup gerbang-gerbang
kebenaran-M u di hadapanku,
agar aku boleh b berjalan di jalan lembah yang rendah, agar
aku boleh saksama di jalan yang
datar!
33 Ya Tuhan, akankah Engkau mengelilingiku dalam jubah kebenaran-Mu! Ya Tuhan,
akankah Engkau membuatkanku jalan untuk pelolosan
diriku dari hadapan musuhku!
Akankah Engkau menjadikan
jalanku lurus di hadapanku!
Akankah Engkau tidak menempatkan batu sandungan di
jalanku—tetapi agar Engkau
akan membersihkan jalanku
di hadapanku, dan janganlah
menghalangi jalanku, tetapi jalan musuhku.
34 Ya Tuhan, aku telah percaya kepada-Mu, dan aku akan
a
percaya kepada-M u selamanya. Aku tidak akan menaruh
b
kepercayaanku pada lengan
31 a Rm. 12:9;
Alma 13:12.
32 a pts Hati yang
Hancur.
		b pts Berjalan
bersama Allah.

daging; karena aku tahu bahwa
terkutuklah dia yang menaruh
c
kepercayaannya pada lengan
daging. Ya, terkutuklah dia yang
menaruh kepercayaannya kepada manusia atau menjadikan
daging lengannya.
35 Ya, aku tahu bahwa Allah
akan memberi dengan a murah
hati kepada dia yang meminta.
Ya, Allahku akan memberiku,
jika aku b meminta dengan c tidak keliru; oleh karena itu aku
akan mengangkat suaraku
kepada-Mu; ya, aku akan berseru kepada-Mu, Allahku, d batu
karang kebenaranku. Lihatlah,
suaraku akan selamanya naik
kepada-Mu, batu karangku dan
Allah abadiku. Amin.
PASAL 5
Orang-o rang Nefi memisahkan
diri mereka dari orang-o rang
Laman, menaati hukum Musa,
dan membangun sebuah bait
suci—Karena ketidakpercayaan
mereka, orang-o rang Laman disingkirkan dari hadirat Tuhan,
dikutuk, dan menjadi cambuk bagi
orang-orang Nefi. Kira-kira tahun
588–559 sm.
Lihatlah, terjadilah bahwa
aku, Nefi, banyak berseru kepada Tuhan Allahku, karena
a
amarah saudara-saudaraku.

34 a pts Percaya,
Kepercayaan.
		b Mzm. 44:7–9.
		c Yer. 17:5;
Morm. 3:9; 4:8.
35 a Yak. 1:5.

		b
		c
		d
5 1a

pts Doa.
Hel. 10:5.
Ul. 32:4.
2 Ne. 4:13–14.
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2 Tetapi lihatlah, amarah mereka meningkat terhadapku,
sedemikian rupa sehingga mereka berupaya untuk mengambil
nyawaku.
3 Ya, mereka menggerutu terhadapku, mengatakan: Adik
kita berpikir untuk amemerintah atas diri kita; dan kita telah
mengalami banyak pencobaan
karena dia; karenanya, sekarang marilah kita bunuh dia,
agar kita boleh tidak disengsarakan lagi karena perkataannya. Karena lihatlah, kita
tidak menghendaki memiliki
dia menjadi penguasa kita; karena itu kepunyaan kita, yang
adalah kakak-kakaknya, untuk
memerintah atas orang-orang
ini.
4 Sekarang aku tidak menuliskan di atas lempengan-
lempengan ini semua perkataan
yang mereka gerutukan terhadapku. Tetapi cukuplah bagiku
untuk mengatakan, bahwa mereka berupaya untuk mengambil
nyawaku.
5 Dan terjadilah bahwa Tuhan
a
memperingatkan diriku, agar
aku, bNefi, hendaknya pergi dari
mereka dan melarikan diri ke
padang belantara, dan mereka
semua yang mau pergi bersamaku.
6 Karenanya, terjadilah bahwa
aku, Nefi, membawa keluar3 a 1 Ne. 16:37–38;
Mosia 10:14–15.
5 a pts Ilham.
		b Mosia 10:13.
6 a 1 Ne. 4:35; 16:7;

gaku, dan juga Zoram dan keluarganya, dan Sam, kakakku
dan keluarganya, dan Yakub
dan Yusuf, adik-a dikku, dan
juga saudara-saudara perempuanku, dan mereka semua
yang mau pergi bersamaku.
Dan mereka semua yang mau
pergi bersamaku adalah mereka yang percaya pada bperingatan dan wahyu dari Allah;
karenanya, mereka menyimak
perkataanku.
7 Dan kami membawa tenda
kami dan benda apa pun yang
mungkin bagi kami, dan melakukan perjalanan di padang
belantara untuk kurun waktu
berhari-hari. Dan setelah kami
melakukan perjalanan untuk kurun waktu berhari-hari
kami memancangkan tenda
kami.
8 Dan orang-o rangku menghendaki agar kami hendaknya menyebut nama tempat itu
a
Nefi; karenanya, kami menyebutnya Nefi.
9 Dan mereka semua yang ber
ada bersamaku mengambil ke
atas diri mereka untuk menyebut diri mereka a orang-o rang
Nefi.
10 Dan kami berusaha keras
untuk menaati keputusan, dan
peraturan, dan perintah Tuhan
dalam segala hal, menurut ahukum Musa.

2 Ne. 1:30–32.
		b pts Memperingat
kan.
8 a Omni 1:12, 27;
Mosia 9:1–4; 28:1.

a

9 a Yakub 1:13–14.
10 a 2 Ne. 11:4.
pts Hukum Musa.
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11 Dan Tuhan beserta kami;
dan kami amat makmur; karena
kami menabur benih, dan kami
menuai kembali dalam kelimpahan. Dan kami mulai memelihara kawanan domba, dan
kawanan ternak, dan hewan dari
setiap jenis.
12 Dan aku, Nefi, juga telah
membawa catatan-catatan yang
diukir di atas a lempengan-
lempengan dari kuningan; dan
juga bbola, atau ckompas, yang
dipersiapkan untuk ayahku
oleh tangan Tuhan, menurut apa
yang tertulis.
13 Dan terjadilah bahwa kami
mulai menjadi amat makmur,
dan beranak cucu di tanah itu.
14 Dan aku, Nefi, mengambil
a
pedang Laban, dan menurut
cara darinya membuat banyak
pedang, agar jangan dengan
cara apa pun orang-orang yang
sekarang disebut borang-orang
Laman akan menyerang kami
dan menghancurkan kami; karena aku mengetahui kebencian
mereka terhadapku dan anak-
anakku dan mereka yang disebut orang-orangku.
15 Dan aku mengajar orang-
orangku untuk membangun bangunan, dan untuk mengerjakan
segala macam dari kayu, dan
dari abesi, dan dari tembaga, dan
12 a Mosia 1:3–4.
pts Lempengan-
Lempengan.
		b Mosia 1:16.
		c 1 Ne. 16:10, 16, 26;
18:12, 21;
Alma 37:38–47;

dari kuningan, dan dari baja,
dan dari emas, dan dari perak,
dan dari bijih logam berharga,
yang amat berkelimpahan.
16 Dan aku, Nefi, membangun
sebuah abait suci; dan aku membangunnya menurut cara bbait
suci Salomo kecuali tidak dibangun dari demikian banyak
c
benda berharga; karena itu tidak ditemukan di atas tanah ini,
karenanya, itu tidak dapat dibangun seperti bait suci Salomo.
Tetapi cara pembangunannya
seperti bait suci Salomo; dan
pengerjaannya amatlah bagus.
17 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, menyuruh orang-orangku
untuk arajin, dan untuk bekerja
dengan tangan mereka.
18 Dan terjadilah bahwa mereka menghendaki agar aku hendaknya menjadi a raja mereka.
Tetapi aku, Nefi, berhasrat agar
mereka hendaknya tidak memiliki raja; walaupun demikian,
aku melakukan bagi mereka
menurut apa yang ada dalam
kekuatanku.
19 Dan lihatlah, firman Tuhan
telah digenapi untuk kakak-
kakakku, yang Dia firmankan
mengenai mereka, bahwa aku
akan menjadi apenguasa mereka
dan bpengajar mereka. Karenanya, aku telah menjadi penguasa

A&P 17:1.
14 a 1 Ne. 4:9; Yakub 1:10;
KKM 1:13.
		b pts Orang-Orang
Laman.
15 a Eter 10:23.
16 a pts Bait Suci.

		b 1 Raj. 6; 2 Taw. 3.
		c A&P 124:26–27.
17 a Kej. 3:19;
A&P 42:42.
18 a Yakub 1:9, 11.
19 a 1 Ne. 2:22.
		b pts Mengajar.
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mereka dan pengajar mereka, menurut perintah-perintah Tuhan,
sampai waktu mereka berupaya
untuk mengambil nyawaku.
20 Karenanya, firman Tuhan
digenapi yang Dia firmankan
kepadaku, berfirman bahwa: Sejauh mereka atidak akan menyimak perkataanmu mereka akan
disingkirkan dari hadirat Tuhan.
Dan lihatlah, mereka bdisingkirkan dari hadirat-Nya.
21 Dan Dia telah menyebabkan
a
pengutukan datang ke atas diri
mereka, ya, bahkan pengutukan
yang parah, karena kedurhakaan mereka. Karena lihatlah,
mereka telah mengeraskan hati
mereka terhadap-Nya, sehingga
itu telah menjadi seperti batu
api; karenanya, karena mereka
putih, dan amat rupawan dan
b
menyenangkan, agar mereka
boleh tidak menarik bagi bangsaku Tuhan Allah menyebabkan
c
kulit yang gelap datang ke atas
diri mereka.
22 Dan demikian firman Tuhan
Allah: Aku akan menyebabkan
agar mereka akan amemuakkan
bagi bangsamu, kecuali mereka
akan bertobat dari kedurhakaan
mereka.
23 Dan akan terkutuklah jadinya benih keturunan dari dia
yang a bercampur dengan benih keturunan mereka; karena
mereka akan dikutuk bahkan
20 a
		b
21 a
		b
		c

2 Ne. 2:21.
Alma 9:14.
pts Kutukan.
4 Ne. 1:10.
2 Ne. 26:33;

dengan kutukan yang sama. Dan
Tuhan memfirmankannya, dan
itu terjadi.
24 Dan karena kutukan mereka
yang ada pada mereka, mereka
menjadi a bangsa yang malas,
penuh dengan kejahilan dan
keculasan, dan mencari di padang belantara untuk binatang
pemangsa.
25 Dan Tuhan Allah berfirman
kepadaku: Mereka akan menjadi cambuk bagi benih keturunanmu, untuk menggugah
mereka dalam ingatan akan
Aku; dan sejauh mereka tidak
akan mengingat-K u, dan menyimak firman-Ku, mereka akan
mencambuk mereka bahkan
sampai kehancuran.
26 Dan terjadilah bahwa aku,
Nefi, amenahbiskan Yakub dan
Yusuf, sehingga mereka akan
menjadi imam dan pengajar di
negeri bangsaku.
27 Dan terjadilah bahwa kami
hidup dengan cara kebahagiaan.
28 Dan tiga puluh tahun telah
berlalu sejak waktu kami meninggalkan Yerusalem.
29 Dan aku, Nefi, telah menyimpan catatan di atas
lempengan-lempenganku, yang
telah aku buat, tentang bangsaku sejauh ini.
30 Dan terjadilah bahwa Tuhan
Allah berfirman kepadaku: Buatlah alempengan-lempengan yang

3 Ne. 2:14–16.
22 a 1 Ne. 12:23.
23 a pts Pernikahan—
Pernikahan
antar agama.

24 a pts Malas,
Kemalasan.
26 a Yakub 1:18–19;
Mosia 23:17.
30 a 1 Ne. 19:1–6.
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lain; dan engkau akan mengukirkan banyak hal di atasnya yang
baik dalam pandangan-Ku, untuk keuntungan bangsamu.
31 Karenanya, aku, Nefi, untuk
patuh pada perintah-p erintah
Tuhan, pergi dan membuat
a
lempengan-lempengan ini yang
di atasnya telah aku ukirkan
hal-hal ini.
32 Dan aku mengukirkan
apa yang menyenangkan bagi
Allah. Dan jika bangsaku senang dengan apa yang dari
Allah, mereka akan senang dengan ukiranku yang ada di atas
lempengan-lempengan ini.
33 Dan jika bangsaku berhasrat untuk mengetahui bagian
yang lebih terperinci dari sejarah tentang bangsaku mereka
mesti menyelidiki lempengan-
lempenganku yang lain.
34 Dan cukuplah bagiku untuk mengatakan bahwa empat
puluh tahun telah berlalu, dan
kami telah mengalami peperangan dan perselisihan dengan
saudara-saudara kami.
PASAL 6
Yakub menuturkan kembali sejarah orang-o rang Yahudi: Penawanan oleh dan kembalinya dari
Babilonia; pelayanan dan penyaliban Yang Kudus dari Israel;
pertolongan yang diterima dari
orang-orang bukan Israel; dan pemulihan zaman akhir orang-orang
31 a pts Lempengan-
Lempengan.

Yahudi ketika mereka percaya
kepada Mesias. Kira-k ira tahun
559–545 sm.
Perkataan Yakub, adik Nefi,
yang dia ucapkan kepada orang-
orang Nefi:
2 Lihatlah, saudara-s audara
terkasihku, aku, Yakub, setelah
dipanggil oleh Allah, dan ditahbiskan menurut cara tata tertib
kudus-Nya, dan telah ditahbiskan oleh kakakku Nefi, yang
kamu pandang sebagai a raja
atau pelindung, dan kepada
siapa kamu bergantung untuk
keamanan, lihatlah kamu tahu
bahwa aku telah bicarakan kepadamu amat banyak hal.
3 Walaupun demikian, aku berbicara kepadamu lagi; karena
aku menghasratkan kesejahteraan jiwamu. Ya, kegelisahanku
adalah besar bagimu; dan kamu
sendiri tahu bahwa itu senantiasa telah demikian adanya.
Karena aku telah mendesakmu
dengan segala ketekunan; dan
aku telah mengajarkanmu perkataan ayahku; dan aku telah
berbicara kepadamu mengenai
segala hal yang dituliskan, sejak
penciptaan dunia.
4 Dan sekarang, lihatlah, aku
hendak berbicara kepadamu
mengenai apa yang ada, dan
yang akan datang; karenanya,
aku akan membacakan kepadamu kata-kata aYesaya. Dan itu
adalah kata-kata yang kakakku

6 2 a Yakub 1:9, 11.
4 a 3 Ne. 23:1.
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telah hasratkan agar hendaknya
aku ucapkan kepadamu. Dan
aku berbicara kepadamu demi
kepentinganmu, agar kamu
boleh belajar dan memuliakan
nama Allahmu.
5 Dan sekarang, kata-kata yang
akan aku bacakan adalah yang
Yesaya ucapkan mengenai seluruh bani Israel; karenanya, itu
boleh dipersamakan denganmu,
karena kamu adalah dari bani
Israel. Dan ada banyak hal yang
telah diucapkan oleh Yesaya
yang boleh dipersamakan denganmu, karena kamu adalah
dari bani Israel.
6 Dan sekarang, inilah kata-
kata itu: a Demikianlah firman
Tuhan Allah: Lihatlah, Aku akan
mengangkat tangan-Ku kepada
orang-orang bukan Israel, dan
menegakkan b tunggul-K u kepada orang-orang; dan mereka
akan membawa para putramu
dalam lengan mereka, dan para
putrimu akan diangkat ke atas
bahu mereka.
7 Dan para raja akan menjadi bapa pengasuhmu, dan
para ratu mereka ibu pengasuhmu; mereka akan membungkukkan diri kepadamu
dengan muka mereka ke arah tanah, dan menjilat debu kakimu;
dan engkau akan mengetahui
6 a Yes. 49:22–23.
		b pts Panji.
7 a A&P 133:45;
Musa 1:6.
8 a Est. 2:6;
1 Ne. 7:13;
2 Ne. 25:10;

bahwa Aku adalah Tuhan; karena mereka tidak akan malu
yang amenunggu-Ku.
8 Dan sekarang aku, Yakub,
hendak berbicara sedikit mengenai kata-k ata ini. Karena
lihatlah, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa mereka
yang berada di aYerusalem, dari
mana kita datang, telah dibunuh
dan bdibawa pergi tertawan.
9 Walaupun demikian, Tuhan
telah memperlihatkan kepadaku bahwa mereka akan akembali lagi. Dan Dia juga telah
memperlihatkan kepadaku
bahwa Tuhan Allah, Yang Kudus dari Israel, akan menyatakan diri-N ya kepada mereka
dalam daging; dan setelah Dia
akan menyatakan diri-Nya mereka akan mencambuk-Nya dan
b
menyalibkan-N ya, menurut
perkataan malaikat yang mengucapkannya kepadaku.
10 Dan setelah mereka mengeraskan hati mereka dan mendegilkan diri mereka terhadap
Yang Kudus dari Israel, lihatlah,
a
penghakiman Yang Kudus dari
Israel akan datang ke atas diri
mereka. Dan masanya tiba ketika mereka akan dihantam dan
disengsarakan.
11 Karenanya, setelah mereka
dihalau kian kemari, karena

Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.
		b 2 Raj. 24:10–16;
25:1–12.
pts Israel—
Pencerai-beraian
Israel.

9 a 1 Ne. 10:3.
		b 1 Ne. 19:10, 13;
Mosia 3:9;
3 Ne. 11:14–15.
pts Penyaliban.
10 a Mat. 27:24–25.
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demikian kata malaikat itu, banyak yang akan disengsarakan
dalam daging, dan tidak akan
dibiarkan binasa, karena doa-
doa dari yang setia; mereka
akan dicerai-beraikan, dan dihantam, dan dibenci; walaupun
demikian, Tuhan akan penuh
belas kasihan kepada mereka,
sehingga a ketika mereka akan
sampai pada bpengetahuan tentang Penebus mereka, mereka
akan c dikumpulkan bersama
lagi ke tanah warisan mereka.
12 Dan diberkatilah a orang-
orang bukan Israel, mereka tentang siapa telah nabi tuliskan;
karena lihatlah, jika demikian
halnya bahwa mereka akan
bertobat dan tidak berperang
melawan Sion, dan tidak menggabungkan diri mereka dengan
b
gereja yang besar dan keji itu,
mereka akan diselamatkan; karena Tuhan Allah akan menggenapi cperjanjian-perjanjian-Nya
yang telah Dia buat kepada
anak-a nak-N ya; dan untuk
alasan inilah nabi telah menuliskan hal-hal ini.
13 Karenanya, mereka yang
berperang melawan Sion dan
umat perjanjian Tuhan akan
menjilat debu kaki mereka; dan
11 a 1 Ne. 22:11–12;
2 Ne. 9:2.
		b Hos. 3:5.
		c pts Israel—
Pengumpulan Israel.
12 a 1 Ne. 14:1–2;
2 Ne. 10:9–10.
		b pts Iblis—Gereja
iblis.
		c pts Perjanjian

umat Tuhan tidak akan malu.
Karena umat Tuhan adalah mereka yang bmenunggu-Nya; karena mereka masih menunggu
kedatangan Mesias.
14 Dan lihatlah, menurut perkataan nabi, Mesias akan menyiapkan diri-Nya lagi yang akedua
kali untuk memulihkan mereka;
karenanya, Dia akan bmenyatakan diri-Nya kepada mereka dalam kuasa dan kemuliaan besar,
sampai c penghancuran musuh
mereka, ketika hari itu datang
ketika mereka akan percaya
kepada-N ya; dan tak seorang
pun akan Dia hancurkan yang
percaya kepada-Nya.
15 Dan mereka yang tidak percaya kepada-Nya akan adihancurkan, baik dengan b api, dan
dengan angin ribut, dan dengan
gempa bumi, dan dengan pertumpahan darah, dan dengan
c
sampar, maupun dengan bencana kelaparan. Dan mereka
akan mengetahui bahwa Tuhan
adalah Allah, Yang Kudus dari
Israel.
16 aKarena akankah rampasan
direbut dari orang yang perkasa,
atau b tawanan yang sah dibebaskan?
17 Tetapi demikianlah firman

Abraham.
13 a 3 Ne. 22:4.
		b Yes. 40:31;
1 Ne. 21:23;
A&P 133:45.
14 a Yes. 11:11;
2 Ne. 25:17; 29:1.
		b 2 Ne. 3:5.
		c 1 Ne. 22:13–14.
15 a 2 Ne. 10:16; 28:15;

a

		b
		c
16 a
		b

3 Ne. 16:8.
pts Zaman Akhir.
Yakub 6:3.
A&P 97:22–26.
Yes. 49:24–26.
yaitu umat perjanjian Tuhan, sebagaimana dinyatakan
di ayat 17.
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Tuhan: Bahkan para tawanan
orang yang perkasa akan diambil, dan rampasan dari orang
yang menakutkan akan diserahkan; karena bAllah Yang Perkasa akan cmembebaskan umat
perjanjian-Nya. Karena demikianlah firman Tuhan: Aku akan
berselisih pendapat dengan mereka yang berselisih pendapat
dengan engkau—
18 Dan Aku akan memberi
makan mereka yang menindas
engkau, dengan daging mereka
sendiri; mereka akan dimabukkan dengan darah mereka sendiri seperti dengan air anggur
manis; dan semua daging akan
mengetahui bahwa Aku Tuhan
adalah Juruselamatmu dan aPenebusmu, b Yang Perkasa dari
Yakub.
a

PASAL 7
Yakub melanjutkan membaca dari
Yesaya: Yesaya berbicara mengenai
Mesias—Mesias akan memiliki bahasa orang terpelajar—Dia akan
memberikan punggung-N ya kepada para penghantam—Dia tidak
akan dipermalukan—Bandingkan
dengan Yesaya 50. Kira-kira tahun
559–545 sm.
Ya, karena demikianlah firman
Tuhan: Apakah Aku telah menceraikan engkau, atau apakah
17 a
		b
		c
18 a
		b

1 Ne. 21:25.
pts Yehova.
2 Raj. 17:39.
pts Penebus.
Kej. 49:24;
Yes. 60:16.

Aku telah mengenyahkan engkau selamanya? Karena demikianlah firman Tuhan: Di manakah
surat perceraian ibumu? Kepada siapakah telah Aku ceraikan engkau, atau kepada yang
manakah dari para penagih
utang-Ku telah Aku jual kamu?
Ya, kepada siapa telah Aku jual
kamu? Lihatlah, karena kedurhakaanmu telah kamu a jual
dirimu sendiri, dan karena pelanggaranmu ibumu diceraikan.
2 Karenanya, ketika Aku datang, tidak ada orang; ketika
Aku a memanggil, ya, tidak
ada seorang pun yang menjawab. Hai bani Israel, apakah
tangan-Ku diperpendek sama
sekali sehingga itu tidak dapat menebus, atau apakah Aku
tidak memiliki kuasa untuk
membebaskan? Lihatlah, dengan hardikan-Ku Aku mengeringkan blaut, Aku menjadikan
c
sungai-sungai mereka suatu
padang belantara dan d ikan
mereka berbau busuk karena
airnya kering, dan mati karena
kehausan.
3 Aku menyelimuti langit dengan akekelaman, dan Aku menjadikan b pakaian berkabung
penutupnya.
4 Tu h a n
Allah
telah
memberikan-Ku abahasa orang
terpelajar, agar Aku akan

7 1 a pts Kemurtadan.

2 a Ams. 1:24–25;
Yes. 65:12;
Alma 5:37.
		b Kel. 14:21;
Mzm. 106:9;

		c
		d
3a
		b
4a

A&P 133:68–69.
Yos. 3:15–16.
Kel. 7:21.
Kel. 10:21.
Why. 6:12.
Luk. 2:46–47.
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mengetahui bagaimana mengucapkan suatu kata pada masanya kepadamu, hai bani Israel.
Ketika kamu lelah Dia membangunkan pagi demi pagi. Dia
membangunkan telinga-Ku untuk mendengar seperti orang
terpelajar.
5 Tuhan Allah telah membuka atelinga-Ku, dan Aku tidak memberontak, tidak juga
berpaling ke belakang.
6 Aku memberikan p
 unggungKu kepada si a penghantam, dan
pipi-Ku kepada mereka yang
mencabut rambut. Aku tidak
menyembunyikan muka-Ku dari
rasa malu dan diludahi.
7 Karena Tuhan Allah akan
menolong-Ku, oleh karena itu
tidak akanlah Aku dipermalukan. Oleh karena itu telah Aku
pasang muka-Ku seperti batu
api, dan Aku tahu bahwa Aku
tidak akan malu.
8 Dan Tuhan mendekat, dan
Dia membenarkan-Ku. Siapakah yang akan berselisih pendapat 
d engan-Ku? Marilah
kita berdiri bersama. Siapakah
lawan-Ku? Biarlah dia datang
mendekati-Ku, dan Aku akan
menghantamnya dengan kekuatan mulut-Ku.
9 Karena Tuhan Allah akan
menolong-Ku. Dan mereka semua yang akan amengecam-Ku,
lihatlah, mereka semua akan
menjadi usang bagaikan se5 a A&P 58:1.
6 a Mat. 27:26; 2 Ne. 9:5.
9 a Rm. 8:31.

potong pakaian, dan ngengat
akan memakannya.
10 Siapakah di antara kamu
yang takut kepada Tuhan, yang
mematuhi a suara hamba-Nya,
yang berjalan dalam kegelapan
dan tidak memiliki terang?
11 Lihatlah kamu semua yang
menyulut api, yang mengelilingi dirimu sepenuhnya dengan
percikan api, berjalanlah dalam
terang a apimu dan dalam percikan api yang telah kamu sulut. Ini akan kamu peroleh dari
tangan-Ku—kamu akan berbaring dalam dukacita.
PASAL 8
Yakub melanjutkan membaca dari
Yesaya: Pada zaman terakhir,
Tuhan akan menghibur Sion dan
mengumpulkan Israel—Yang ditebus akan datang ke Sion di tengah
sukacita yang besar—Bandingkan dengan Yesaya 51 dan 52:1–2.
Kira-kira tahun 559–545 sm.
Simaklah Aku, kamu yang
mengikuti kebenaran. Pandanglah pada abatu karang dari mana
kamu dibelah, dan pada lubang di lubang galian dari mana
kamu digali.
2 Pandanglah kepada
A braham, a bapa leluhurmu,
dan kepada bSara, dia yang melahirkanmu; karena Aku memanggilnya seorang diri, dan
memberkatinya.

10 a A&P 1:38.
11 a Hak. 17:6.
8 1 a pts Batu Karang.

2 a Kej. 17:1–8;
A&P 132:49.
		b Kej. 24:36.
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3 Karena Tuhan akan menghibur aSion, Dia akan menghibur
semua tempat tandusnya; dan
Dia akan menjadikan b padang
belantaranya seperti Eden, dan
gurunnya seperti taman Tuhan.
Sukacita dan kegembiraan akan
ditemukan di dalamnya, ungkapan terima kasih dan suara
nyanyian pujian.
4 Simaklah Aku, umat-Ku; dan
pasanglah telinga terhadap-Ku,
hai bangsa-Ku; karena sebuah
a
hukum akan keluar dari-K u,
dan Aku akan menjadikan
penghakiman-K u berdiam sebagai bterang bagi orang-orang.
5 Kebenaran-K u mendekat;
a
keselamatan-Ku tersebar luas,
dan lengan-K u akan menghakimi orang-orang. bPulau-pulau
akan menunggu-Ku, dan pada
lengan-Ku akanlah mereka percaya.
6 Angkatlah matamu ke langit, dan pandanglah bumi di
bawah; karena alangit akan blenyap seperti asap, dan bumi
akan c menjadi usang seperti
sepotong pakaian; dan mereka
yang berdiam di dalamnya akan
mati dengan cara yang sama. Tetapi keselamatan-Ku akan ada
selamanya, dan kebenaran-Ku
tidak akan terhapuskan.
7 Simaklah Aku, kamu yang
3 a pts Sion.
		b Yes. 35:1–2, 6–7.
4 a atau ajaran, doktrin.
Yes. 2:3.
pts Injil.
		b pts Terang Kristus.
5 a pts Keselamatan.

mengetahui kebenaran, orang-
orang yang dalam hatinya telah Aku tuliskan hukum-K u,
janganlah kamu a takut akan
celaan manusia, jangan juga
kamu takut akan pencacimakian
mereka.
8 Karena ngengat akan memakan mereka seperti sepotong
pakaian, dan ulat akan memakan mereka seperti bulu domba.
Tetapi kebenaran-Ku akan ada
selamanya, dan keselamatan-Ku
dari angkatan ke angkatan.
9 Bangunlah, bangunlah! Kenakanlah akekuatan, hai lengan
Tuhan; bangunlah seperti pada
zaman dahulu. Bukankah Engkau adalah Dia yang telah menebang Rahab, dan melukai
naga?
10 Bukankah Engkau adalah
Dia yang telah mengeringkan
laut, perairan samudra raya;
yang telah menjadikan kedalaman laut sebuah a jalan bagi
yang tertebus untuk lewat?
11 Oleh karena itu, ayang ditebus oleh Tuhan akan kembali,
dan datang dengan bbernyanyi
ke Sion; dan sukacita dan kekudusan abadi akan berada di atas
kepala mereka; dan mereka akan
mendapatkan kegembiraan dan
sukacita; dukacita dan ckenestapaan akan sirna.

		b 2 Ne. 10:20.
6 a 2 Ptr. 3:10.
		b ibr terserak.
Mzm. 102:26–28.
		c ibr rusak.
7 a Mzm. 56:5, 12;
A&P 122:9.

9a
10 a
11 a
		b
		c

A&P 113:7–8.
Yes. 35:8.
pts Penebusan.
Yes. 35:10.
Why. 21:4.
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12 Aku adalah Dia; ya, Aku
adalah Dia yang menghiburmu.
Lihatlah, siapakah engkau, sehingga engkau mesti btakut terhadap manusia, yang akan mati,
dan terhadap putra manusia,
yang akan dijadikan seperti
c
rumput?
13 Dan a melupakan Tuhan
pembuatmu, yang telah merentangkan langit, dan meletakkan
landasan bumi, dan telah merasa takut secara berkelanjutan
setiap hari, karena kegeraman
si penindas, seolah-
o lah dia
siap untuk menghancurkan?
Dan di manakah kegeraman penindas itu?
14 Orang terasingkan yang ditawan bergegas, agar dia boleh
dilepaskan, dan agar dia tidak
akan mati di dalam lubang galian, tidak juga agar rotinya akan
berkurang.
15 Tetapi Aku adalah Tuhan
Allahmu, yang a ombak-N ya
menderu; Tuhan Semesta Alam
adalah nama-Ku.
16 Dan Aku telah menaruh
firman-Ku ke dalam mulutmu,
dan telah menutupi engkau dalam bayangan tangan-Ku, agar
Aku boleh menempatkan langit dan meletakkan landasan
bumi, dan berfirman kepada
Sion: Lihatlah, engkau adalah
a
umat-Ku.
17 Bangunlah, bangunlah, bera

12 a A&P 133:47; 136:22.
		b Yer. 1:8.
		c Yes. 40:6–8;
1 Ptr. 1:24.
13 a Yer. 23:27.

dirilah, hai Yerusalem, yang
telah meminum pada tangan
Tuhan acawan dari bkegeraman-
Nya—engkau telah meminum
endapan dari cawan kegemetaran yang terperas—
18 Dan tak seorang pun membimbingnya dari antara semua
putra yang telah dia lahirkan;
tidak juga yang membawanya
dengan menggandeng, dari semua putra yang telah dia besarkan.
19 Kedua a putra ini telah datang kepadamu, yang akan
merasa kasihan kepadamu—kemusnahan dan kehancuranmu,
dan bencana kelaparan dan pedang—dan melalui siapakah
akan Aku hibur engkau?
20 Para putramu telah jatuh
pingsan, kecuali yang dua orang
ini; mereka berbaring di ujung
semua jalan; bagaikan seekor
sapi jantan liar di dalam sebuah
jaring, mereka penuh dengan
kegeraman Tuhan, hardikan
Allahmu.
21 Oleh karena itu dengarlah
sekarang ini, engkau yang sengsara, dan a mabuk, dan bukan
oleh air anggur:
22 Demikianlah firman
Tuhanmu, Tuhan dan Allahmu
a
membela perkara umat-N ya;
lihatlah, Aku telah mengeluarkan dari tanganmu cawan kegemetaran, endapan dari cawan

15 a 1 Ne. 4:2.
16 a 2 Ne. 3:9; 29:14.
17 a Yes. 29:9;
Yer. 25:15.
		b Luk. 21:24.

19 a Why. 11:3.
21 a 2 Ne. 27:4.
22 a Yer. 50:34.
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kegeraman-K u; engkau tidak
akan lagi meminumnya.
23 Tetapi aAku akan menaruhnya ke dalam tangan mereka
yang menyengsarakan engkau;
yang telah berkata pada jiwamu:
Membungkuklah, agar kami boleh melintas—dan engkau telah
membaringkan tubuhmu bagaikan tanah dan bagaikan jalan
bagi mereka yang melintas.
24 a Bangunlah, bangunlah,
kenakanlah b kekuatanmu, hai
c
Sion; kenakanlah pakaian indahmu, hai Yerusalem, kota
yang kudus; karena mulai sekarang d tidak akan ada lagi yang
datang kepadamu yang tak bersunat atau yang tidak bersih.
25 Kibaskanlah dirimu dari
debu; abangkitlah, duduklah, hai
Yerusalem; lepaskanlah dirimu
dari bikatan lehermu, hai putri
Sion yang tertawan.
PASAL 9
Yakub menjelaskan bahwa orang-
orang Yahudi akan dikumpulkan
di seluruh tanah mereka yang dijanjikan—Pendamaian menebus
manusia dari Kejatuhan—Tubuh
orang mati akan tampil dari kubur,
dan roh mereka dari neraka dan dari
firdaus—Mereka akan dihakimi—
Pendamaian menyelamatkan dari
23 a
24 a
		b
		c
		d
25 a

Za. 12:9.
Yes. 52:1–2.
A&P 113:7–8.
pts Sion.
Yl. 3:17.
yaitu Bangkitlah
dari debu dan

kematian, neraka, iblis, dan siksaan tanpa akhir—Yang saleh akan
diselamatkan di dalam kerajaan
Allah—Hukuman bagi dosa dinyatakan—Yang Kudus dari Israel
adalah penjaga gerbang. Kira-kira
tahun 559–545 sm.
Dan sekarang, saudara-saudara
terkasihku, aku telah membacakan hal-h al ini agar kamu
boleh mengetahui mengenai
a
perjanjian-p erjanjian Tuhan
yang telah Dia buatkan perjanjiannya dengan seluruh bani
Israel—
2 Yang telah Dia firmankan kepada orang-orang Yahudi, melalui mulut para nabi kudus-Nya,
bahkan sejak dari awal, dari
angkatan ke angkatan, sampai
waktunya tiba ketika mereka
akan a dipulihkan pada gereja
dan kawanan sejati Allah; ketika
mereka akan bdikumpulkan pulang ke ctanah warisan mereka,
dan akan ditegakkan di seluruh
tanah mereka yang dijanjikan.
3 Lihatlah, saudara-s audara
terkasihku, aku bicarakan kepadamu hal-hal ini agar kamu
boleh bersukacita, dan a mengangkat kepalamu selamanya,
karena berkat-berkat yang akan
Tuhan Allah limpahkan ke atas
anak-anakmu.

duduklah dalam
kewibawaan, ditebus
pada akhirnya.
		b A&P 113:9–10.
9 1 a pts Perjanjian
Abraham.
2 a 2 Ne. 6:11.

pts Pemulihan Injil.
		b pts Israel—
Pengumpulan Israel.
		c 2 Ne. 10:7–8.
pts Tanah Terjanjikan.
3 a tjs Mzm. 24:7–10
(Apendiks).
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4 Karena aku tahu bahwa kamu
telah banyak mencari, banyak
darimu, untuk mengetahui tentang apa yang akan datang; karenanya aku tahu bahwa kamu
tahu bahwa daging kita mestilah
mengusang dan mati; walaupun
demikian, dalam a tubuh kita,
kita akan melihat Allah.
5 Ya, aku tahu bahwa kamu tahu
bahwa dalam tubuh Dia akan
memperlihatkan diri-Nya kepada
mereka di Yerusalem, dari mana
kita datang; karena adalah perlu
bahwa itu akan terjadi di antara
mereka; karena adalah patut bagi
a
Pencipta yang agung bahwa Dia
membiarkan diri-Nya menjadi
tunduk kepada manusia dalam
daging, dan mati bagi b semua
orang, agar semua orang boleh
menjadi tunduk kepada-Nya.
6 Karena seperti kematian telah mendatangi semua orang,
untuk menggenapi a rencana
penuh belas kasihan Pencipta
yang agung, mestilah perlu ada
suatu kuasa bkebangkitan, dan
kebangkitan mestilah perlu datang kepada manusia oleh karena ckejatuhan; dan kejatuhan
datang oleh karena pelanggaran;
dan karena manusia menjadi
4 a Ayb. 19:26;
Alma 11:41–45; 42:23;
Hel. 14:15;
Morm. 9:13.
5 a pts Penciptaan.
		b Yoh. 12:32;
2 Ne. 26:24;
3 Ne. 27:14–15.
6 a pts Rencana
Penebusan.
		b pts Kebangkitan.

terjatuh mereka disingkirkan
dari hadirat Tuhan.
7 Karenanya, mestilah perlu
ada suatu a pendamaian yang
b
tak terbatas—kecuali akan ada
pendamaian tak terbatas kebusukan ini tidak dapat mengenakan ketidakbusukan.
Karenanya, cpenghakiman pertama yang datang ke atas manusia mestilah perlu d tetap pada
suatu kelangsungan tanpa akhir.
Dan jika demikian, daging ini
mesti telah berbaring untuk
membusuk dan untuk menjadi
remuk ke ibu pertiwinya, untuk
tidak bangkit lagi.
8 Ah, a kebijaksanaan Allah,
b
belas kasihan dan ckasih
karunia-N ya! Karena lihatlah,
jika ddaging tidak akan bangkit
lagi roh kita mesti menjadi tunduk kepada malaikat itu yang
e
jatuh dari hadapan hadirat
Allah Yang Kekal, dan menjadi
f
iblis, untuk tidak bangkit lagi.
9 Dan roh kita mesti telah
menjadi seperti dia, dan kita
menjadi iblis, amalaikat bagi seorang iblis, untuk b dikucilkan
dari hadirat Allah kita, dan untuk tetap tinggal bersama bapa
c
kedustaan, dalam kegetiran,

		c pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
		d 2 Ne. 2:5.
7 a pts Pendamaian.
		b Alma 34:10.
		c Mosia 16:4–5;
Alma 42:6, 9, 14.
		d Mosia 15:19.
8 a Ayb. 12:13; Abr. 3:21.
pts Kebijaksanaan.
		b pts Belas Kasihan.

d

		c pts Kasih Karunia.
		d A&P 93:33–34.
		e Yes. 14:12;
2 Ne. 2:17–18;
Musa 4:3–4;
Abr. 3:27–28.
		f pts Iblis.
9 a Yakub 3:11;
Alma 5:25, 39.
		b Why. 12:7–9.
		c pts Dusta.
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seperti dirinya sendiri; ya, seperti makhluk itu yang dmemperdayai orangtua pertama kita,
yang emengubah dirinya mirip
dengan f malaikat terang, dan
menghasut anak-anak manusia
pada gkomplotan pembunuhan
rahasia dan segala macam pekerjaan kegelapan rahasia.
10 Ah, betapa besarnya kebaikan Allah kita, yang mempersiapkan sebuah jalan untuk
pelolosan diri kita dari cengkeraman makhluk yang menyeramkan ini; ya, makhluk itu,
a
kematian dan bneraka, yang aku
sebut kematian tubuh, dan juga
kematian roh.
11 Dan karena cara a pembebasan Allah kita, Yang Kudus
dari Israel, bkematian ini, yang
mengenainya telah aku bicarakan, yang adalah duniawi, akan
membebaskan orang matinya;
kematian ini adalah kuburan.
12 Dan akematian ini yang mengenainya telah aku bicarakan,
yang adalah kematian rohani,
akan membebaskan orang matinya; yang kematian rohani ini
adalah bneraka; karenanya, kematian dan neraka mesti membebaskan orang matinya, dan
9 d Kej. 3:1–13;
Mosia 16:3;
Musa 4:5–19.
		e 2 Kor. 11:14;
Alma 30:53.
		f A&P 129:8.
		g pts Komplotan
Rahasia.
10 a Mosia 16:7–8;
Alma 42:6–15.
		b pts Neraka.

neraka mesti membebaskan
roh-rohnya yang tertawan, dan
kuburan mesti membebaskan
tubuh-tubuhnya yang tertawan,
dan tubuh dan c roh manusia
akan d dipulihkan satu kepada
yang lain; dan itu adalah melalui
kuasa kebangkitan Yang Kudus
dari Israel.
13 Ah, betapa besarnya a rencana Allah kita! Karena sebaliknya, b firdaus Allah mesti
membebaskan roh dari yang saleh, dan kuburan membebaskan
tubuh dari yang saleh; dan roh
dan tubuh cdipulihkan kepada
dirinya kembali, dan semua
orang menjadi tak dapat busuk,
dan d baka, dan mereka adalah
jiwa yang hidup, memiliki suatu
e
pengetahuan yang f sempurna
seperti kita dalam daging, kecuali bahwa pengetahuan kita
akan sempurna.
14 Karenanya, kita akan memiliki suatu apengetahuan yang
sempurna tentang segala bkesalahan kita, dan ketidakbersihan
kita, dan cketelanjangan kita; dan
yang saleh akan memiliki suatu
pengetahuan yang sempurna
tentang kenikmatan mereka, dan
d
kesalehan mereka, eberbalutkan

11 a pts Pembebas.
		b pts Kematian
Jasmani.
12 a pts Kematian Rohani.
		b A&P 76:81–85.
		c pts Roh.
		d pts Kebangkitan.
13 a pts Rencana
Penebusan.
		b A&P 138:14–19.
pts Firdaus.

		c
		d
		e
		f
14 a
		b
		c
		d
		e

Alma 11:43.
pts Baka, Kebakaan.
A&P 130:18–19.
pts Sempurna.
Mosia 3:25;
Alma 5:18.
pts Kesalahan.
Morm. 9:5.
pts Saleh, Kesalehan.
Ams. 31:25.
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kemurnian, ya, bahkan dengan
jubah kesalehan.
15 Dan akan terjadi bahwa ketika semua orang akan berlalu
dari kematian pertama ini menuju kehidupan, sedemikian rupa
sehingga mereka telah menjadi
baka, mereka mesti muncul di hadapan akursi penghakiman Yang
Kudus dari Israel; dan kemudian
datanglah b penghakiman, dan
pada waktu itu mestilah mereka
dihakimi menurut penghakiman
kudus Allah.
16 Dan sepasti, sebagaimana
Tuhan hidup, karena Tuhan Allah
telah memfirmankannya, dan itu
adalah afirman kekal-Nya, yang
tidak dapat bberlalu, bahwa mereka yang saleh akan tetap saja
saleh, dan mereka yang c kotor
akan tetap saja d kotor; karenanya, mereka yang kotor adalah
e
iblis dan para malaikatnya; dan
mereka akan pergi ke dalam fapi
yang abadi, yang dipersiapkan
bagi mereka; dan siksaan mereka
adalah bagaikan sebuah gdanau
api dan belerang, yang nyalanya
naik ke atas selama-lamanya dan
tidak memiliki akhir.
17 Ah, keagungan dan akeadilan
f

g

14 f pts Murni,
Kemurnian.
		g A&P 109:76.
15 a pts Penghakiman
Terakhir.
		b Mzm. 19:10;
2 Ne. 30:9.
16 a 1 Raj. 8:56;
A&P 1:38;
Musa 1:4.
		b A&P 56:11.
		c pts Kotor,
Kekotoran.

Allah kita! Karena Dia melaksanakan segala firman-Nya, dan
itu telah keluar dari mulut-Nya,
dan hukum-Nya mesti digenapi.
18 Tetapi, lihatlah, yang saleh,
para aorang suci Yang Kudus dari
Israel, mereka yang telah percaya
kepada Yang Kudus dari Israel,
mereka yang telah menanggung
b
salib dunia, dan meremehkan
rasa malunya, mereka akan cmewarisi d kerajaan Allah, yang dipersiapkan bagi mereka e sejak
pelandasan dunia, dan sukacita
mereka akan penuh fselamanya.
19 Ah, keagungan belas kasihan Allah kita, Yang Kudus
dari Israel! Karena Dia amembebaskan para orang suci-Nya dari
b
makhluk menyeramkan itu si
iblis, dan kematian, dan cneraka,
dan danau api dan belerang itu,
yang adalah siksaan tanpa akhir.
20 Ah, betapa agungnya a kekudusan Allah kita! Karena Dia
b
mengetahui segala sesuatu, dan
tidak ada apa pun kecuali Dia
mengetahuinya.
21 Dan Dia datang ke dunia
agar Dia boleh amenyelamatkan
semua orang jika mereka akan
menyimak suara-N ya; karena

		d 1 Ne. 15:33–35;
Alma 7:21;
Morm. 9:14;
A&P 88:35.
		e pts Iblis.
		f Mosia 27:28.
		g Why. 21:8;
2 Ne. 28:23;
A&P 63:17.
17 a pts Keadilan.
18 a pts Orang Suci.
		b Luk. 14:27.
		c A&P 45:58; 84:38.

		d pts Permuliaan.
		e Alma 13:3.
		f pts Kehidupan
Kekal.
19 a A&P 108:8.
		b 1 Ne. 15:35.
		c pts Neraka.
20 a pts Kekudusan.
		b Alma 26:35;
A&P 38:2.
21 a pts Keselamatan.
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lihatlah, Dia menderita rasa sakit semua orang, ya, brasa sakit
setiap makhluk hidup, baik pria,
wanita, maupun anak, yang termasuk dalam keluarga cAdam.
22 Dan Dia menderita ini agar
kebangkitan boleh mendatangi
semua orang, agar semuanya
boleh berdiri di hadapan-Nya
pada hari yang besar dan penghakiman itu.
23 Dan Dia memerintahkan semua orang bahwa mereka mesti
a
bertobat, dan bdibaptis dalam
nama-Nya, memiliki iman yang
sempurna kepada Yang Kudus
dari Israel, atau mereka tidak
dapat diselamatkan di dalam
kerajaan Allah.
24 Dan jika mereka tidak akan
bertobat dan percaya pada
a
nama-Nya, dan dibaptis dalam
nama-Nya, dan bbertahan sampai akhir, mereka mesti cdilaknat; karena Tuhan Allah, Yang
Kudus dari Israel, telah memfirmankannya.
25 Karenanya, Dia telah memberikan sebuah a hukum; dan
dimana btidak ada hukum diberikan tidak ada hukuman; dan
dimana tidak ada hukuman tidak ada penghukuman; dan di21 b
		c
23 a
		b
24 a

A&P 18:11; 19:18.
pts Adam.
pts Pertobatan.
pts Baptis, Baptisan.
pts Yesus Kristus—
Mengambil nama
Yesus Kristus ke
atas diri kita.
		b pts Bertahan.
		c pts Laknat.
25 a Yak. 4:17.

mana tidak ada penghukuman
belas kasihan Yang Kudus dari
Israel memiliki tuntutan hak
atas diri mereka, karena pendamaian; karena mereka dibebaskan melalui kuasa dari-Nya.
26 Karena apendamaian memuaskan tuntutan b keadilan-Nya
ke atas diri mereka semua yang
c
tidak pernah memperoleh d hukum diberikan kepada mereka,
sehingga mereka dibebaskan
dari makhluk menyeramkan itu,
kematian dan neraka, dan iblis,
dan danau api dan belerang,
yang adalah siksaan tanpa akhir;
dan mereka dipulihkan kepada
Allah itu yang memberikan mereka enapas, yang adalah Yang
Kudus dari Israel.
27 Tetapi celakalah dia yang
memperoleh ahukum yang diberikan, ya, yang memiliki semua
perintah Allah, seperti kita, dan
yang melanggarnya, dan yang
menyia-nyiakan masa percobaannya, karena menyeramkanlah
keadaannya!
28 Ah, a rencana licik dari si
jahat itu! Ah, bkesia-siaan, dan
kelemahan, dan kebodohan
manusia! Bilamana mereka cterpelajar mereka berpikir mereka

pts Hukum.
		b Rm. 4:15;
2 Ne. 2:13;
Alma 42:12–24.
pts Tanggung Jawab.
26 a 2 Ne. 2:10;
Alma 34:15–16.
pts Pendamaian.
		b pts Keadilan.
		c Mosia 3:11.
		d Mosia 15:24;

A&P 137:7.
		e Kej. 2:7;
A&P 93:33;
Abr. 5:7.
27 a Luk. 12:47–48.
28 a Alma 28:13.
		b pts Pongah,
Kepongahan.
		c Luk. 16:15;
2 Ne. 26:20; 28:4, 15.
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bijak, dan mereka tidak menyimak e nasihat Allah, karena
mereka menyampingkannya,
mengira mereka tahu dari diri
mereka sendiri, karenanya,
kebijaksanaan mereka adalah
kebodohan dan itu tidak menguntungkan mereka. Dan mereka
akan binasa.
29 Tetapi menjadi terpelajar
adalah baik jika mereka amenyimak bnasihat-nasihat Allah.
30 Tetapi celakalah yang akaya,
yang kaya sehubungan dengan
apa yang dari dunia. Karena mereka kaya mereka meremehkan
yang bmiskin, dan mereka menganiaya yang lembut hati, dan
hati mereka berada pada harta
benda mereka, karenanya, harta
benda mereka adalah allah mereka. Dan lihatlah, harta benda
mereka akan musnah bersama
mereka juga.
31 Dan celakalah yang tuli
yang tidak mau amendengar; karena mereka akan binasa.
32 Celakalah yang buta yang tidak mau melihat; karena mereka
akan binasa juga.
33 Celakalah yang tak bersunat hati, karena pengetahuan
d

28 d Ams. 14:6;
Yer. 8:8–9;
Rm. 1:22.
pts Kebijaksanaan;
Kesombongan.
		e Alma 37:12.
pts Nasihat.
29 a 2 Ne. 28:26.
		b Yakub 4:10.
30 a Luk. 12:34;
1 Tim. 6:10;
A&P 56:16.
		b pts Miskin.

akan kedurhakaan mereka akan
menghantam mereka pada hari
terakhir.
34 Celakalah apendusta, karena
dia akan dibuang ke bneraka.
35 Celakalah pembunuh yang
dengan sengaja a membunuh,
karena dia akan bmati.
36 Celakalah mereka yang berbuat apelacuran, karena mereka
akan dibuang ke neraka.
37 Ya, celakalah mereka yang
a
menyembah berhala, karena iblis dari segala iblis senang akan
mereka.
38 Dan, kesimpulannya, celakalah mereka semua yang mati
dalam dosa-dosa mereka; karena
mereka akan a kembali kepada
Allah, dan melihat muka-Nya,
dan tetap tinggal dalam dosa-
dosa mereka.
39 Hai, saudara-saudara terkasihku, ingatlah keseraman dalam melanggar terhadap Allah
Kudus itu, dan juga keseraman
dalam menyerah pada bujukan
dari a yang licik itu. Ingatlah,
b
berpikiran badani adalah c kematian, dan berpikiran rohani
adalah d kehidupan yang ekekal.
40 Hai, saudara-s audara ter-

31 a Yeh. 33:30–33;
Mat. 11:15;
Mosia 26:28;
A&P 1:2, 11, 14;
Musa 6:27.
34 a Ams. 19:9.
pts Dusta;
Jujur, Kejujuran.
		b pts Neraka.
35 a Kel. 20:13;
Mosia 13:21.
		b pts Hukuman Mati.
36 a 3 Ne. 12:27–29.

pts Kesucian.
37 a pts Pemujaan
Berhala.
38 a Alma 40:11, 13.
39 a 2 Ne. 28:20–22; 32:8;
Mosia 2:32; 4:14;
Alma 30:53.
		b Rm. 8:6.
pts Badani.
		c pts Kematian Rohani.
		d Ams. 11:19.
		e pts Kehidupan
Kekal.
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kasihku, pasanglah telinga terhadap perkataanku. Ingatlah
keagungan Yang Kudus dari
Israel. Janganlah berkata bahwa
aku telah mengucapkan apa
yang keras terhadapmu; karena
jika kamu lakukan, kamu akan
mencaci maki a kebenaran, karena aku telah mengucapkan firman dari Pembuatmu. Aku tahu
bahwa perkataan kebenaran itu
b
keras terhadap segala ketidakbersihan; tetapi yang saleh tidak
takut padanya, karena mereka
mengasihi kebenaran dan tak
terguncangkan.
41 Hai, maka, saudara-saudara
terkasihku, a datanglah kepada
Tuhan, Yang Kudus. Ingatlah
bahwa jalan-Nya adalah benar.
Lihatlah, b jalan bagi manusia
adalah csempit, tetapi itu berada
di suatu lintasan lurus di hadapannya, dan penjaga dgerbangnya
adalah Yang Kudus dari Israel;
dan Dia tidak mempekerjakan
hamba di sana; dan tidak ada jalan lain kecuali melalui gerbang
itu; karena Dia tidak dapat ditipu, karena Tuhan Allah adalah
nama-Nya.
42 Dan barang siapa mengetuk,
kepadanya akanlah Dia bukakan;
dan yang abijak, dan yang terpelajar, dan mereka yang kaya, yang
40 a pts Kebenaran.
		b 1 Ne. 16:2;
2 Ne. 28:28; 33:5.
41 a 1 Ne. 6:4;
Yakub 1:7;
Omni 1:26;
Moro. 10:30–32.
		b 2 Ne. 31:17–21;
Alma 37:46;

congkak karena pembelajaran
mereka, dan kebijaksanaan mereka, dan kekayaan mereka—ya,
mereka adalah mereka yang Dia
remehkan; dan kecuali mereka
akan membuang hal-hal ini, dan
menganggap diri mereka corang
bodoh di hadapan Allah, dan
datang dengan kedalaman d kerendahhatian, Dia tidak akan
membukakan bagi mereka.
43 Tetapi apa pun tentang yang
bijak dan yang bijaksana akan
a
disembunyikan dari mereka
selamanya—ya, kebahagiaan
itu yang dipersiapkan bagi para
orang suci.
44 Hai, saudara-s audara terkasihku, ingatlah perkataanku.
Lihatlah, aku menanggalkan
pakaianku, dan aku mengibaskannya di hadapanmu; aku berdoa kepada Allah keselamatanku
agar Dia memandangku dengan
a
mata-Nya yang penuh selidik;
karenanya, kamu akan mengetahui pada hari terakhir, ketika
semua orang akan dihakimi untuk pekerjaan mereka, bahwa
Allah Israel bersaksi bahwa aku
b
mengibaskan kedurhakaanmu
dari jiwaku, dan bahwa aku berdiri dengan kecemerlangan di
hadapan-Nya, dan cdibersihkan
dari darahmu.
b

A&P 132:22, 25.
		c Luk. 13:24;
2 Ne. 33:9;
Hel. 3:29–30.
		d 2 Ne. 31:9, 17–18;
3 Ne. 14:13–14;
A&P 43:7; 137:2.
42 a Mat. 11:25.
		b pts Kesombongan.

		c 1 Kor. 3:18–21.
		d pts Rendah Hati,
Kerendahhatian.
43 a 1 Kor. 2:9–16.
44 a Yakub 2:10.
		b Yakub 1:19.
		c Yakub 2:2;
Mosia 2:28.

2 NEFI 9:45–52

112

45 Hai, saudara-saudara terkasihku, berpalinglah dari dosa-
dosamu; guncang-lepaskanlah
a
rantai dari dia yang hendak
mengikatmu erat-erat; datanglah kepada Allah itu yang adalah
b
batu karang keselamatanmu.
46 Persiapkanlah jiwamu untuk hari yang mulia itu ketika
a
keadilan akan diberikan kepada yang saleh, bahkan hari
b
penghakiman, agar kamu
boleh tidak menciut dengan
rasa takut yang menyeramkan; agar kamu boleh tidak
mengingat ckesalahanmu yang
menyeramkan dalam kesempurnaan, dan terdesak untuk
berseru: Kuduslah, kuduslah
penghakiman-
M u, ya Tuhan
Allah Yang d Mahakuasa—tetapi aku tahu kesalahanku; aku
melanggar hukum-Mu, dan pelanggaranku adalah milikku;
dan iblis telah mendapatkanku,
sehingga aku adalah mangsa
bagi kegetirannya yang menyeramkan.
47 Tetapi lihatlah, saudara-
saudaraku, apakah perlu bahwa
aku mesti membangunkanmu
pada suatu kenyataan yang menyeramkan akan hal-h al ini?
Akankah aku menekan jiwamu
jika pikiranmu murni? Akankah
aku bersikap gamblang kepadamu menurut kegamblangan
45 a 2 Ne. 28:22;
Alma 36:18.
		b pts Batu Karang.
46 a pts Keadilan.
		b pts Penghakiman
Terakhir.

kebenaran jika kamu terbebas
dari dosa?
48 Lihatlah, jika kamu kudus
aku akan berbicara kepadamu
tentang kekudusan; tetapi karena kamu tidak kudus, dan
kamu memandangku sebagai
pengajar, mestilah perlu sekali
bahwa aku a mengajarkanmu
akibat bdosa.
49 Lihatlah, jiwaku muak akan
dosa, dan hatiku senang akan
kebenaran; dan aku akan amemuji nama kudus Allahku.
5 0 D a t a n g l a h , s a u d a r a -
saudaraku, setiap orang yang
haus, datanglah kamu ke aper
airan; dan dia yang tidak memi
liki uang, datanglah membeli
dan makan; ya, datanglah membeli air anggur dan susu tanpa
b
uang dan tanpa harga.
51 Karenanya, janganlah membelanjakan uang untuk apa yang
tak berharga, tidak juga a kerjamu untuk apa yang tidak dapat memuaskan. Simaklah aku
dengan tekun, dan ingatlah perkataan yang telah aku ucapkan;
dan datanglah kepada Yang Kudus dari Israel, dan b kenyangkanlah dirimu dengan apa yang
tidak musnah, tidak juga dapat
busuk, dan biarlah jiwamu senang akan ketambunan.
52 Lihatlah, saudara-saudara
terkasihku, ingatlah firman

		c Mosia 3:25.
		d 1 Ne. 1:14;
Musa 2:1.
48 a Alma 37:32.
		b pts Dosa.
49 a 1 Ne. 18:16.

50 a
		b
51 a
		b

pts Air Hidup.
Alma 42:27.
Yes. 55:1–2.
2 Ne. 31:20; 32:3;
3 Ne. 12:6.
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Allahmu; berdoalah kepada-
Nya secara berkelanjutan pada
siang hari, dan aberterimakasihlah pada nama kudus-Nya pada
malam hari. Biarlah hatimu bersukacita.
53 Dan lihatlah betapa agungnya aperjanjian-perjanjian Tuhan,
dan betapa agungnya abdikasi-
Nya bagi anak-a nak manusia;
dan karena keagungan-N ya,
dan kasih karunia dan b belas
kasihan-N ya, Dia telah berjanji kepada kita bahwa benih
keturunan kita tidak akan sepenuhnya dihancurkan, secara
daging, tetapi bahwa Dia akan
melindungi mereka; dan pada
angkatan-angkatan mendatang
mereka akan menjadi suatu ccabang yang saleh bagi bani Israel.
54 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, aku hendak berbicara kepadamu lebih banyak;
tetapi esok hari aku akan memaklumkan kepadamu sisa perkataanku. Amin.
PASAL 10
Yakub menjelaskan bahwa orang-
orang Yahudi akan menyalibkan Allah mereka—Mereka akan
dicerai-b eraikan sampai mereka
mulai percaya kepada-N ya—
Amerika akan menjadi suatu tanah kemerdekaan di mana tidak ada
52 a
53 a
		b
		c
10 1 a

pts Terima Kasih.
pts Perjanjian.
pts Belas Kasihan.
pts Kebun Tuhan.
1 Ne. 15:12–16;
2 Ne. 3:5;

raja yang akan memerintah—Perdamaikanlah dirimu dengan Allah
dan perolehlah keselamatan melalui kasih karunia-N ya. Kira-k ira
tahun 559–545 sm.
Dan sekarang, aku, Yakub, berbicara kepadamu lagi, saudara-
saudara terkasihku, mengenai
a
cabang yang saleh ini yang mengenainya telah aku bicarakan.
2 Karena lihatlah, a janji-j anji
yang telah kita dapatkan adalah janji-janji kepada kita secara
daging; karenanya, sebagaimana
telah diperlihatkan kepadaku
bahwa banyak dari anak-anak
kita akan binasa dalam daging
karena ketidakpercayaan, walaupun demikian, Allah akan
penuh belas kasihan kepada banyak orang; dan anak-anak kita
akan dipulihkan, agar mereka
boleh datang pada apa yang
akan memberi mereka pengetahuan sejati tentang Penebus
mereka.
3 Karenanya, seperti yang aku
katakan kepadamu, mestilah
perlu sekali bahwa Kristus—
karena pada malam terakhir
a
malaikat itu berbicara kepadaku bahwa ini akan menjadi
nama-N ya—akan b datang ke
antara orang-orang Yahudi, ke
antara mereka yang adalah bagian orang-o rang yang lebih

			 Yakub 5:43–45.
2 a 1 Ne. 22:8;
3 Ne. 5:21–26; 21:4–7.
3 a 2 Ne. 25:19;
Yakub 7:5;
Moro. 7:22.

		b pts Yesus Kristus—
Nubuat tentang
kelahiran dan
kematian Yesus
Kristus.
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jahat di dunia; dan mereka
akan c menyalibkan-N ya—karena demikianlah yang patut
bagi Allah kita, dan tidak ada
bangsa lain di atas bumi yang
akan dmenyalibkan eAllah mereka.
4 Karena seandainya amukjizat-
mukjizat dahsyat dikerjakan di
antara bangsa-bangsa lain mereka akan bertobat, dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah
mereka.
5 Tetapi karena a penipuan
imam dan kedurhakaan, mereka yang berada di Yerusalem
akan mendegilkan diri mereka
terhadap-Nya, sehingga Dia disalibkan.
6 Karenanya, karena kedurhakaan mereka, kehancuran, bencana kelaparan, sampar, dan
pertumpahan darah akan datang ke atas diri mereka; dan
mereka yang tidak akan dibinasakan akan adicerai-beraikan
ke antara segala bangsa.
7 Tetapi lihatlah, demikianlah
firman aTuhan Allah: bBilamana
masanya tiba ketika mereka
akan percaya kepada-Ku, bahwa
Aku adalah Kristus, maka telah
Aku buat perjanjian dengan leluhur mereka bahwa mereka
akan dipulihkan dalam daging,
3 c 1 Ne. 11:33;
Mosia 3:9;
A&P 45:52–53.
		d Luk. 23:20–24.
		e 1 Ne. 19:10.
4 a pts Mukjizat.
5 a Luk. 22:2.
pts Penipuan Imam.
6 a 1 Ne. 19:13–14.

7a
		b
8a
		b

di atas bumi, ke tanah warisan
mereka.
8 Dan akan terjadi bahwa mereka akan a dikumpulkan dari
penyerakan mereka yang lama,
dari b pulau-pulau di laut, dan
dari keempat bagian bumi; dan
bangsa-bangsa bukan Israel akan
menjadi hebat di mata-Ku, firman
Allah, dalam cmembawa mereka
ke tanah warisan mereka.
9 a Ya, para raja orang bukan
Israel akan menjadi bapa pengasuh bagi mereka, dan para
ratu mereka akan menjadi ibu
pengasuh; karenanya, b janji-
janji Tuhan adalah besar kepada
orang-o rang bukan Israel, karena Dia telah memfirmankannya, dan siapakah yang dapat
membantah?
10 Tetapi lihatlah, tanah ini, firman Tuhan, akan menjadi tanah
warisanmu, dan a orang-orang
bukan Israel akan diberkati di
atas tanah ini.
11 Dan tanah ini akan menjadi
suatu tanah akemerdekaan bagi
orang-orang bukan Israel, dan
tidak akan ada braja di atas tanah ini, yang akan bangkit bagi
orang-orang bukan Israel.
12 Dan Aku akan membentengi
tanah ini terhadap segala bangsa
yang lain.

pts Israel—
Pencerai-beraian
Israel.
pts Tuhan.
2 Ne. 25:16–17.
pts Israel—
Pengumpulan Israel.
1 Ne. 22:4;
2 Ne. 10:20–22;

A&P 133:8.
		c 1 Ne. 22:8.
9 a Yes. 49:22–23.
		b 1 Ne. 22:8–9;
A&P 3:19–20.
10 a 2 Ne. 6:12.
11 a pts Bebas,
Kebebasan.
		b Mosia 29:31–32.
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13 Dan dia yang berperang
melawan Sion akan bbinasa, firman Allah.
14 Karena dia yang mengangkat raja melawan-K u akan binasa, karena Aku, Tuhan, araja
surga, akan menjadi raja mereka,
dan Aku akan menjadi bterang
bagi mereka selamanya, yang
mendengar firman-Ku.
15 Karenanya, untuk alasan ini,
agar a perjanjian-perjanjian-Ku
boleh digenapi yang telah Aku
buat kepada anak-a nak manusia, yang akan Aku lakukan
bagi mereka saat mereka berada
dalam daging, Aku mestilah
perlu menghancurkan b pekerjaan rahasia c kegelapan, dan
pembunuhan, dan kekejian.
16 Karenanya, dia yang berperang melawan aSion, baik orang
Yahudi maupun orang bukan
Israel, baik yang terikat maupun
yang bebas, baik laki-laki maupun perempuan, akan binasa; karena bmereka adalah mereka yang
adalah pelacur seluruh bumi;
karena c mereka yang d bukan
untuk-Ku adalah emenentang-Ku,
firman Allah kita.
17 Karena Aku akan a menggenapi janji-janji-Ku yang telah
a

13 a 1 Ne. 22:14, 19.
		b Yes. 60:12.
14 a Alma 5:50;
A&P 38:21–22;
128:22–23;
Musa 7:53.
		b pts Terang Kristus.
15 a pts Perjanjian.
		b Hel. 3:23.
pts Komplotan
Rahasia.

Aku buat kepada anak-anak manusia, yang akan Aku lakukan
bagi mereka saat mereka berada
dalam daging—
18 Karenanya, saudara-saudara
terkasihku, demikianlah firman
Allah kita: Aku akan menyengsarakan benih keturunanmu melalui tangan orang-orang bukan
Israel; walaupun demikian, Aku
akan melunakkan hati a orang-
orang bukan Israel, sehingga
mereka akan seperti bapa bagi
mereka; karenanya, orang-orang
bukan Israel akan bdiberkati dan
c
terbilang di antara bani Israel.
19 Karenanya, Aku akan amempersucikan tanah ini bagi benih
keturunanmu, dan mereka yang
akan terbilang di antara benih
keturunanmu, selamanya, untuk
tanah warisan mereka; karena
ini adalah tanah pilihan, firman
Allah kepadaku, melebihi segala
tanah yang lain, karenanya Aku
akan menuntut semua orang
yang berdiam di atasnya agar
mereka akan menyembah-Ku,
firman Allah.
20 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, melihat
bahwa Allah kita yang penuh
belas kasihan telah memberi kita

		c pts Kegelapan
Rohani.
16 a pts Sion.
		b 1 Ne. 13:4–5.
		c 1 Ne. 14:10.
		d 1 Ne. 22:13–23;
2 Ne. 28:15–32;
3 Ne. 16:8–15;
Eter 2:9.
		e Mat. 12:30.
17 a A&P 1:38.

18 a Luk. 13:28–30;
A&P 45:7–30.
		b Ef. 3:6.
		c Gal. 3:7, 29;
1 Ne. 14:1–2;
3 Ne. 16:13;
21:6, 22; 30:2;
Abr. 2:9–11.
19 a 2 Ne. 3:2.
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pengetahuan yang demikian besar mengenai hal-hal ini, marilah kita mengingat-N ya, dan
mengesampingkan dosa-d osa
kita, dan tidak menundukkan
kepala kita, karena kita tidak dienyahkan; walaupun demikian,
kita telah a dihalau dari tanah
warisan kita; tetapi kita telah
dituntun ke suatu btanah yang
lebih baik, karena Tuhan telah
menjadikan laut c jalan kita, dan
kita berada di atas sebuah dpulau di laut.
21 Tetapi besarlah janji-janji
Tuhan kepada mereka yang
berada di atas apulau-pulau di
laut; karenanya sebagaimana itu
dikatakan pulau-pulau, mestilah ada lebih banyak daripada
ini, dan itu dihuni juga oleh
saudara-saudara kita.
22 Karena lihatlah, Tuhan
Allah telah a menuntun pergi
dari waktu ke waktu dari bani
Israel, menurut kehendak dan
kesenangan-Nya. Dan sekarang,
lihatlah, Tuhan mengingat mereka semua yang telah dipatahkan, karenanya Dia mengingat
kita juga.
23 Oleh karena itu, senangkanlah hatimu, dan ingatlah bahwa
kamu a bebas untuk b bertindak
bagi dirimu sendiri—untuk cmemilih jalan kematian abadi atau
jalan kehidupan kekal.
20 a 1 Ne. 2:1–4.
		b 1 Ne. 2:20.
pts Tanah
Terjanjikan.
		c 1 Ne. 18:5–23.
		d Yes. 11:10–12.

21 a
22 a
23 a
		b
		c
24 a

24 Karenanya, saudara-saudara
terkasihku, perdamaikanlah dirimu dengan kehendak Allah,
dan bukan dengan kehendak
iblis dan daging; dan ingatlah,
setelah kamu berdamai dengan
Allah, bahwa adalah hanya dalam dan melalui akasih karunia
Allah maka kamu b diselamatkan.
25 Karenanya, semoga Allah
membangkitkanmu dari kematian melalui kuasa kebangkitan,
dan juga dari kematian abadi
melalui kuasa a pendamaian,
agar kamu boleh diterima di
dalam kerajaan Allah yang kekal, agar kamu boleh memuji-
Nya melalui kasih karunia yang
ilahi. Amin.
PASAL 11
Yakub melihat Penebusnya—Hukum Musa melambangkan Kristus
dan membuktikan Dia akan datang. Kira-kira tahun 559–545 sm.
Dan sekarang, aYakub membicarakan banyak hal lagi kepada
bangsaku pada waktu itu; walaupun demikian hanya hal-hal
ini yang telah aku sebabkan agar
b
tertulis, karena apa yang telah
aku tuliskan cukuplah bagiku.
2 Dan sekarang, aku, Nefi, menulis lebih banyak lagi kata-kata
a
Yesaya, karena jiwaku senang

1 Ne. 19:15–16; 22:4.
1 Ne. 22:4.
pts Hak Pilihan.
2 Ne. 2:16.
Ul. 30:19.
pts Kasih Karunia.

		b
25 a
11 1 a
		b
2a

pts Keselamatan.
pts Pendamaian.
2 Ne. 6:1–10.
2 Ne. 31:1.
3 Ne. 23:1.
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akan kata-katanya. Karena aku
akan mempersamakan kata-
katanya dengan bangsaku, dan
aku akan mewartakannya kepada semua anakku, karena
dia sungguh melihat b Penebusku, bahkan seperti aku telah
melihat-Nya.
3 Dan adikku, Yakub, juga telah a melihat-N ya seperti aku
telah melihat-Nya; karenanya,
aku akan mewartakan perkataan
mereka kepada anak-a nakku
untuk membuktikan kepada
mereka bahwa perkataanku
adalah benar. Karenanya, melalui perkataan btiga orang, Allah
telah berfirman, Aku akan menegakkan firman-Ku. Walaupun
demikian, Allah mengutus lebih
banyak saksi, dan Dia membuktikan segala firman-Nya.
4 Lihatlah, jiwaku senang dalam a membuktikan kepada
bangsaku kebenaran tentang
b
kedatangan Kristus; karena, untuk tujuan inilah chukum Musa
telah diberikan; dan segala sesuatu yang telah diberikan oleh
Allah sejak awal dunia, kepada
manusia, adalah perlambangan
tentang Dia.
5 Dan juga jiwaku senang akan
a
perjanjian-p erjanjian Tuhan
yang telah Dia buat kepada leluhur kita; ya, jiwaku senang
akan kasih karunia-N ya, dan
2 b pts Penebus.
3 a 2 Ne. 2:3;
Yakub 7:5.
		b 2 Ne. 27:12;
Eter 5:2–4;
A&P 5:11.

akan keadilan, dan kuasa, dan
belas kasihan-Nya dalam rencana yang besar dan kekal untuk
pembebasan dari kematian.
6 Dan jiwaku senang dalam
membuktikan kepada bangsaku
bahwa akecuali Kristus akan datang semua orang mesti binasa.
7 Karena jika atidak ada Kristus
tidaklah ada Allah; dan jika tidak ada Allah kita tidaklah ada,
karena tidak dapat ada bpenciptaan. Tetapi ada seorang Allah,
dan Dia adalah Kristus, dan Dia
datang pada kegenapan waktu-
Nya sendiri.
8 Dan sekarang, aku menulis
sebagian dari kata-kata Yesaya,
agar barang siapa dari bangsaku
yang akan melihat kata-kata ini
boleh mengangkat hati mereka
dan bersukacita bagi semua
orang. Sekarang, inilah kata-
kata itu, dan kamu boleh mempersamakannya denganmu dan
dengan semua orang.
PASAL 12
Yesaya melihat bait suci zaman
akhir, pengumpulan Israel, dan
penghakiman dan kedamaian
milenium—Yang sombong dan
jahat akan dijadikan rendah pada
Kedatangan Kedua—Bandingkan
dengan Yesaya 2. Kira-kira tahun
559–545 sm.

4 a 2 Ne. 31:2.
		b Yakub 4:5;
Yarom 1:11;
Alma 25:15–16;
Eter 12:19.
		c 2 Ne. 5:10.

5 a pts Perjanjian
Abraham.
6 a Mosia 3:15.
7 a 2 Ne. 2:13.
		b pts Penciptaan.
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Firman yang Yesaya, putra
Amos, blihat mengenai Yehuda
dan Yerusalem:
2 Dan akan terjadi pada zaman terakhir, ketika a gunung
b
rumah Tuhan akan ditegakkan
di puncak cgunung-gunung, dan
akan ditinggikan melebihi bukit-
bukit, dan segala bangsa akan
mengalir ke sana.
3 Dan banyak orang akan pergi
dan berkata, Datanglah kamu,
dan marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah
Yakub; dan Dia akan mengajari
kita tentang jalan-Nya, dan kita
akan aberjalan pada jalan-Nya;
karena dari Sion akan keluar
b
hukum, dan firman Tuhan dari
Yerusalem.
4 Dan Dia akan amenghakimi
di antara bangsa-b angsa, dan
akan menghardik banyak orang:
dan mereka akan menempa
pedang mereka menjadi mata
bajak, dan tombak mereka menjadi alat pangkas—bangsa tidak
akan mengangkat pedang melawan bangsa, tidak juga mereka
akan belajar berperang lagi.
a

12 1 a Yesaya pasal

2–14 dikutip
dari lempengan-
lempengan kuningan
oleh Nefi dalam
2 Ne. 12–24; ada beberapa perbedaan
dalam pengutaraan
yang hendaknya
diperhatikan.
		b ibr khazah,
artinya “peroleh
penglihatan.” Itu
berarti Yesaya
menerima pesannya
melalui suatu

5 Hai bani Yakub, datanglah
kamu dan marilah kita berjalan
dalam terang Tuhan; ya, datanglah, karena kamu semuanya
telah atersesat, setiap orang ke
jalannya yang jahat.
6 Oleh karena itu, ya Tuhan,
Engkau telah meninggalkan
umat-M u, bani Yakub, karena
mereka a dipenuhi dari timur,
dan menyimak para ahli nujum
seperti b orang-o rang Filistin,
dan mereka cmenyenangkan diri
mereka sendiri dengan anak-
anak orang asing.
7 Tanah mereka juga penuh
dengan perak dan emas, tidak
juga ada akhir dari harta benda
mereka; tanah mereka juga penuh dengan kuda, tidak juga ada
akhir dari kereta-k ereta kuda
mereka.
8 Tanah mereka juga penuh
a
berhala-b erhala; mereka menyembah pekerjaan tangan mereka sendiri, apa yang telah jari
mereka sendiri buat.
9 Dan orang biasa tidak amembungkukkan diri, dan orang hebat tidak merendahkan hatinya,

			 penglihatan
dari Tuhan.
2 a Yl. 3:17.
pts Sion.
		b pts Bait Suci.
		c A&P 49:25.
3 a pts Berjalan
bersama Allah.
		b ibr ajaran, atau
doktrin.
pts Injil.
4 a 2 Ne. 21:2–9.
5 a 2 Ne. 28:14;
Mosia 14:6;
Alma 5:37.
6 a yaitu dipenuhi,

		b
		c

8a
9a

diperlengkapi dengan
ajaran, kepercayaan
asing.
Mzm. 106:35.
pts Orang-Orang
Filistin.
ibr berpegangan
tangan dengan,
atau membuat
perjanjian dengan.
pts Pemujaan
Berhala.
yaitu kepada Allah;
dia menyembah
berhala-berhala
sebagai gantinya.
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oleh karena itu, janganlah mengampuninya.
10 Hai kamu orang-orang jahat, masuklah ke dalam batu
karang, dan a bersembunyilah
engkau dalam debu, karena rasa
takut akan Tuhan dan kemuliaan
keagungan-Nya akan menghantam engkau.
11 Dan akan terjadi bahwa pandangan tinggi hati manusia akan
direndahkan, dan ketakaburan
manusia akan dibungkukkan,
dan Tuhan saja akan dipermu
liakan pada masa itu.
12 Karena ahari Tuhan Semesta
Alam segera tiba ke atas segala
bangsa, ya, ke atas setiap orang;
ya, ke atas yang bsombong dan
tinggi hati, dan ke atas setiap
orang yang terangkat-a ngkat,
dan dia akan dijadikan rendah.
13 Ya, dan hari Tuhan akan datang ke atas semua pohon cedar
di Libanon, karena itu tinggi dan
terangkat; dan ke atas semua pohon ek di Basan;
14 Dan ke atas semua gunung
yang tinggi, dan ke atas semua
bukit, dan ke atas segala bangsa
yang terangkat-angkat, dan ke
atas setiap khalayak;
15 Dan ke atas setiap menara
yang tinggi, dan ke atas setiap
tembok yang berpagar;
10 a Alma 12:14.
12 a pts Kedatangan
Kedua Yesus Kristus.
		b Mal. 4:1;
2 Ne. 23:11;
A&P 64:24.
16 a Versi bahasa Yunani
(Septuagin) memiliki

16 Dan ke atas semua kapal di
laut, dan ke atas semua kapal
Tarsis, dan ke atas semua pemandangan yang menyenangkan.
17 Dan ketinggian hati manusia akan dibungkukkan, dan
ketakaburan orang-orang akan
dijadikan rendah; dan Tuhan
saja akan dipermuliakan pada
a
masa itu.
18 Dan berhala-b erhala akan
sepenuhnya Dia hapuskan.
19 Dan mereka akan pergi ke
dalam lubang-lubang di batu
karang, dan ke dalam gua-
gua di tanah, karena rasa takut akan Tuhan akan datang ke
atas diri mereka dan kemuliaan
keagungan-Nya akan menghantam mereka, ketika Dia bangkit
untuk mengguncangkan tanah
dengan menakutkan.
20 Pada masa itu orang akan
a
melemparkan berhala-berhala
peraknya, dan berhala-berhala
emasnya, yang telah dia buat
bagi dirinya untuk disembah,
pada tikus tanah dan pada kelelawar;
21 Untuk pergi ke dalam celah-
celah di batu karang, dan ke
puncak-p uncak batu karang
yang kasar, karena rasa takut
akan Tuhan akan datang ke atas
a

satu ungkapan yang
tidak dimiliki bahasa
Ibrani, dan bahasa
Ibrani memiliki
satu ungkapan
yang tidak dimiliki
bahasa Yunani; tetapi
2 Ne. 12:16 memiliki

keduanya.
Mzm. 48:8;
Yeh. 27:25.
17 a yaitu hari
kedatangan Tuhan
dalam kemuliaan.
20 a ibr membuang.
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diri mereka dan keagungan
kemuliaan-Nya akan menghantam mereka, ketika Dia bangkit
untuk mengguncangkan tanah
dengan menakutkan.
22 aBerhentilah kamu dari manusia, yang napasnya ada di dalam lubang hidungnya; karena
dalam hal apakah dia dapat dianggap?
PASAL 13
Yehuda dan Yerusalem akan dihukum karena ketidakpatuhannya—
Tuhan membela dan menghakimi
umat-N ya—Para putri Sion dikutuk dan disiksa karena keduniawian mereka—Bandingkan
dengan Yesaya 3. Kira-kira tahun
559–545 sm.
Karena lihatlah, Tuhan, Tuhan
Semesta Alam, menyingkirkan dari Yerusalem, dan dari
Yehuda, persediaan dan bahan
pokok, seluruh bahan pokok
roti, dan seluruh persediaan
air—
2 Orang yang perkasa, dan
orang yang berperang, hakim,
dan nabi, dan yang bijaksana,
dan sesepuh;
3 Pemimpin atas lima puluh,
dan orang terhormat, dan penasihat, dan tukang yang piawai,
dan ahli pidato yang fasih.
4 Dan Aku akan memberikan
22 a yaitu Berhentilah
bergantung kepada
manusia fana; dia
berkekuatan kecil
dibandingkan
dengan Allah.

anak-anak kepada mereka untuk menjadi pangeran mereka,
dan bayi-bayi akan memerintah
atas diri mereka.
5 Dan orang-orang akan ditindas, setiap orang oleh yang lain,
dan setiap orang oleh sesamanya; anak akan berperilaku diri
dengan sombong terhadap sesepuh, dan yang nista terhadap
yang terhormat.
6 Ketika seseorang akan mencengkeram saudara laki-lakinya
di rumah ayahnya, dan akan
berkata: Engkau memiliki pakaian, jadilah engkau penguasa
kami, dan janganlah biarkan areruntuhan ini datang di bawah
tanganmu—
7 Pada masa itu akanlah dia
bersumpah, mengatakan: Aku
tidak mau menjadi apenyembuh;
karena di dalam rumahku tidak
ada baik roti tidak juga pakaian;
janganlah menjadikanku penguasa atas orang-orang.
8 Karena Yerusalem a runtuh,
dan Yehuda b terjatuh, karena
bahasa mereka dan perbuatan
mereka telah menentang Tuhan,
menggusarkan mata kemuliaan-
Nya.
9 Gambaran air muka mereka
bersaksi menentang mereka,
dan memaklumkan dosa mereka menjadi bahkan seperti
a
Sodom, dan mereka tidak

			 Musa 1:10.

13 6 a Yes. 3:6.

7 a ibr pembalut (untuk luka); yaitu, aku
tidak dapat memecahkan persoalan-

			
8a
		b
9a

persoalanmu.
Yer. 9:11.
Rat. 1:3.
Kej. 19:1, 4–7, 24–25.
pts Perilaku
Homoseksual.
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dapat menyembunyikannya.
Celakalah jiwa mereka, karena
mereka telah memberi imbalan
yang jahat bagi diri mereka sendiri!
10 Berkatalah kepada yang saleh bahwa adalah abaik-baik saja
dengan mereka; karena mereka
akan makan buah perbuatan
mereka.
11 Celakalah yang jahat, karena
mereka akan binasa; karena pahala bagi tangan mereka akan
berada di atas diri mereka!
12 Dan umat-K u, anak-a nak
adalah penindas mereka, dan
kaum wanita berkuasa atas diri
mereka. Hai umat-Ku, mereka
yang a memimpin engkau menyebabkan engkau khilaf dan
menghancurkan jalan dari ja
lanmu.
13 Tuhan berdiri untuk amembela, dan berdiri untuk menghakimi orang-orang.
14 Tuhan akan masuk ke dalam
penghakiman bersama para sesepuh dari umat-Nya dan para
a
pangerannya; karena kamu telah bmelahap ckebun anggur dan
d
jarahan eorang miskin di dalam
rumahmu.
15 Apa maksud kamu? Kamu
10 a Ul. 12:28.
12 a Yes. 9:16.
13 a ibr berperkara.
Mi. 6:2;
A&P 45:3–5.
14 a ibr penguasa,
atau pemimpin.
		b ibr melalap dengan
api, atau membakar.
		c Yes. 5:7.
		d yaitu keuntungan
hasil penggelapan.

memukul umat-
K u sampai
berkeping-keping, dan menggilas muka yang miskin, firman
Tuhan Allah Semesta Alam.
16 Selain itu, Tuhan berfirman: Karena para putri Sion
takabur, dan berjalan dengan
leher dijenjangkan dan mata jalang, berjalan dan aberlenggak-
lenggok sewaktu mereka
melangkah, dan membuat suatu bunyi gemerencing dengan
kaki mereka—
17 Oleh karena itu Tuhan akan
menghantam dengan kudis
mahkota kepala para putri Sion,
dan Tuhan akan amenelanjangi
bagian-bagian mereka yang terlarang.
18 Pada masa itu Tuhan akan
menyingkirkan semarak perhiasan gemerencing mereka, dan
a
cadar, dan b jamang bulat mirip
bulan;
19 Kalung, dan gelang, dan
a
selendang;
20 Topi, dan perhiasan kaki,
dan ikat kepala, dan wadah wewangian, dan anting-anting;
21 Cincin, dan permata hidung;
22 a Setelan pakaian yang
berganti-ganti, dan jubah, dan

		e 2 Ne. 28:12–13.
selalu sepakat dengan
16 a yaitu berjalan dengan
jenis perhiasan
langkah-langkah
perempuan yang
yang pendek, yang
tercatat di ayat 18–23.
cepat dengan cara
		b yaitu perhiasan
yang dibuat-buat.
yang dibentuk
17 a ibr menyingkap;
seperti bulan sabit.
idiom yang artinya
19 a ibr kerudung.
“mempermalukan
22 a ibr pakaian yang
mereka.”
gemerlapan.
18 a Mungkin jala rambut.
Yang berwenang tidak
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selubung kepala, dan tusuk
rambut;
23 aHiasan beling, dan kain lenan yang halus, dan tudung kepala, dan kerudung.
24 Dan akan terjadi, alih-alih
bau harum akan ada bau busuk; alih-a lih kain pembebat,
a
pakaian koyak; dan alih-a lih
rambut yang tertata rapi, kebotakan; dan alih-alih b hiasan
penutup dada, kain pembebat
dari pakaian berkabung; cselar
alih-alih kecantikan.
25 Kaum priamu akan jatuh
oleh pedang dan orang-o rang
perkasamu dalam perang.
26 Dan gerbang-g erbangnya
akan meratap dan berduka nestapa; dan dia akan telantar, dan
akan duduk di atas tanah.
PASAL 14
Sion dan para putrinya akan ditebus dan dibersihkan pada masa
milenium—Bandingkan dengan
Yesaya 4. Kira-k ira tahun 559–
545 sm.
Dan pada masa itu, tujuh wanita
akan mencengkeram satu pria,
mengatakan: Kami akan makan
roti kami sendiri, dan mengenakan busana kami sendiri; hanya
biarkanlah kami disebut dengan
23 a atau pakaian
tembus pandang.
24 a ibr pakaian
rombeng.
		b atau sebuah jubah.
		c atau pengecapan
(suatu tanda
perbudakan).

namamu untuk menyingkirkan
a
aib kami.
2 Pada masa itu akanlah a cabang Tuhan indah dan mulia;
buah dari tanah sangatlah bagus
dan menarik bagi mereka yang
lolos dari Israel.
3 Dan akan terjadi, mereka
yang ditinggalkan di Sion dan
tetap tinggal di Yerusalem akan
disebut kudus, setiap orang
yang tertulis di antara yang hidup di Yerusalem—
4 a Ketika Tuhan akan telah
b
membasuh kotoran para putri
Sion, dan akan telah menahirkan
darah Yerusalem dari tengahnya
dengan roh penghakiman dan
dengan roh cpembakaran.
5 Dan Tuhan akan menciptakan di atas setiap tempat kediaman di gunung Sion, dan di
atas pertemuan-pertemuannya,
segumpal aawan dan asap pada
siang hari dan sinar api yang
menyala-n yala pada malam
hari; karena di atas segalanya
kemuliaan Sion akan menjadi
sebuah pertahanan.
6 Dan akan ada sebuah kemah
suci sebagai bayang-b ayang
pada waktu siang hari dari panas, dan sebagai tempat aperlindungan, dan tempat bernaung
dari badai dan dari hujan.

14 1 a yaitu aib karena

tidak menikah dan
tidak memiliki anak.
2 a Yes. 60:21;
2 Ne. 3:5;
Yakub 2:25.
4 a yaitu Ketika
Tuhan telah

			 membersihkan bumi.
		b pts Basuh,
Pembasuhan.
		c Mal. 3:2–3; 4:1.
5 a Kel. 13:21.
6 a Yes. 25:4;
A&P 115:6.
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PASAL 15
Kebun anggur Tuhan (Israel) akan
menjadi telantar, dan umat-N ya
akan tercerai-berai—Celaka akan
datang ke atas diri mereka dalam keadaan mereka yang murtad
dan tercerai-b erai—Tuhan akan
mengangkat panji dan mengumpulkan Israel—Bandingkan dengan Yesaya 5. Kira-k ira tahun
559–545 sm.
Dan pada waktu itu akanlah
aku bernyanyi untuk yang sangat terkasihku suatu anyanyian
tentang yang terkasihku, bertalian dengan kebun anggur-Nya.
Yang sangat terkasihku memiliki
sebuah kebun anggur di suatu
bukit yang sangat subur.
2 Dan Dia memagarinya, dan
mengenyahkan batu-b atunya,
dan menanaminya dengan apokok anggur paling pilihan, dan
membangun sebuah menara di
tengahnya, dan juga membuat
sebuah alat pemeras anggur di
dalamnya; dan Dia mengharapkan bahwa itu akan menghasilkan buah anggur, dan itu
menghasilkan buah anggur liar.
3 Dan sekarang, hai penghuni
Yerusalem, dan orang-orang di
Yehuda, nilailah, Aku memintamu, antara Aku dan kebun
anggur-Ku.
4 Apa yang dapat dilakukan
15 1 a yaitu Nabi itu

menggubah suatu
nyanyian atau
perumpamaan puitis
tentang kebun,
memperlihatkan

lagi untuk kebun anggur-K u
yang belum Aku lakukan di
dalamnya? Karenanya, ketika
Aku mengharapkan bahwa itu
akan menghasilkan buah anggur itu menghasilkan buah
anggur liar.
5 Dan sekarang pergilah; Aku
akan memberi tahu kamu apa
yang akan Aku lakukan terhadap kebun anggur-
K u—Aku
akan a menyingkirkan pagarnya, dan itu akan dilahap; dan
Aku akan menumbangkan temboknya, dan itu akan diinjak-
injak;
6 Dan Aku akan melenyapkannya; itu tidak akan dipangkas tidak juga digali; tetapi
akan muncul atanaman beronak
dan semak berduri; Aku akan
juga memerintahkan awan agar
tidak b menurunkan hujan ke
atasnya.
7 Karena a kebun anggur
Tuhan Semesta Alam adalah
bani Israel, dan orang-o rang
Yehuda tanaman-Nya yang menyenangkan; dan Dia menanti-
nantikan b penghakiman, dan
lihatlah, penindasan; untuk kebenaran, tetapi lihatlah, suatu
seruan.
8 Celakalah mereka yang
menggabungkan a rumah dengan rumah, sampai tidak dapat ada tempat, agar mereka

			 belas kasihan
Allah dan
ketidaktanggapan
Israel.
2 a Yer. 2:21.
5 a Mzm. 80:13.

6a
		b
7a
		b
8a

Yes. 7:23; 32:13.
Yer. 3:3.
pts Kebun Tuhan.
atau keadilan.
Mi. 2:1–2.
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boleh ditempatkan sendirian di
tengah bumi!
9 Di telinga-Ku, firman Tuhan
Semesta Alam, sebenarnya banyak rumah akan telantar, dan
kota-k ota besar dan permai
tanpa penghuni.
10 Ya, sepuluh ekar kebun anggur akan menghasilkan satu
a
bat, dan benih satu homer akan
menghasilkan satu efa.
11 Celakalah mereka yang bangun pada dini hari, agar mereka boleh a mencari minuman
keras, yang berlanjut sampai
malam, dan bair anggur mengobarkan mereka!
12 Dan harpa, dan rebab, rebana, dan seruling, dan air
anggur ada dalam perjamuan
mereka; tetapi mereka a tidak
menganggap pekerjaan Tuhan,
tidak juga memperhatikan cara
kerja tangan-Nya.
13 Oleh karena itu, umat-K u
pergi ke dalam penawanan,
karena mereka tidak memiliki
a
pengetahuan; dan orang-orang
terhormat mereka sangat lapar,
dan khalayak ramai mereka kering karena rasa haus.
14 Oleh karena itu, neraka telah memperluas dirinya, dan
membuka mulutnya tanpa
b

8 b yaitu ditinggalkan
untuk berdiam
seorang diri. Para
tuan tanah yang
kaya menelan tanah
pertanian kecil dari
yang miskin.
10 a Yeh. 45:10–11.
11 a Ams. 23:30–32.
		b pts Firman

batas; dan kemuliaan mereka,
dan khalayak ramai mereka,
dan kemegahan mereka, dan dia
yang bersukacita, akan turun ke
dalamnya.
15 Dan orang biasa akan diruntuhkan, dan orang yang perkasa
akan direndahkan, dan mata
orang yang tinggi hati akan direndahkan.
16 Tetapi Tuhan Semesta Alam
akan dipermuliakan dalam
a
penghakiman, dan Allah yang
adalah kudus akan dikuduskan
dalam kebenaran.
17 Pada waktu itu akanlah
anak-anak domba makan menurut caranya, dan tempat-tempat
tandus dari yang gemuk akanlah
orang-orang asing makan.
18 Celakalah mereka yang menarik kedurhakaan dengan tali
a
kesia-siaan, dan dosa bseakan-
akan dengan seutas tali gerobak;
19 Yang berkata: Biarlah Dia
a
memperlekas, mempergegas
pekerjaan-Nya, agar kita boleh
b
melihatnya; dan biarlah nasihat
Yang Kudus dari Israel semakin
dekat dan datang, agar kita boleh mengenalinya.
20 Celakalah mereka yang amenyebut kejahatan itu baik, dan

Kebijaksanaan.
12 a Mzm. 28:5.
13 a Hos. 4:6.
pts Pengetahuan.
16 a pts Yesus Kristus—
Hakim.
18 a pts Pongah,
Kepongahan.
		b yaitu Mereka
terikat pada

dosa-dosa mereka
seperti binatang
pada bebannya.
19 a Yer. 17:15.
		b yaitu Mereka tidak
akan percaya kepada
Mesias sampai
mereka melihat-Nya.
20 a Moro. 7:14, 18;
A&P 64:16; 121:16.
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kebaikan itu jahat, yang menempatkan bkegelapan sebagai
terang, dan terang sebagai kegelapan, yang menempatkan
pahit sebagai manis, dan manis
sebagai pahit!
21 Celakalah mereka yang
a
bijak di mata mereka sendiri
dan yang bijaksana dalam pandangan mereka sendiri!
22 Celakalah yang perkasa
minum air anggur, dan orang-
orang berkekuatan yang mencampur minuman keras;
23 Yang membenarkan yang
jahat karena imbalan, dan amenyingkirkan kebenaran orang
saleh darinya!
24 Oleh karena itu, bagaikan
a
api melahap b tunggul jerami,
dan nyala api melalap csekam,
akar mereka akan menjadi kebusukan, dan bunga-bunga mereka
akan naik bagaikan debu; karena
mereka telah membuang hukum
Tuhan Semesta Alam, dan dmeremehkan firman Yang Kudus
dari Israel.
25 Oleh karena itu, a amarah
Tuhan tersulut terhadap umat-
Nya, dan Dia telah merentangkan tangan-Nya terhadap
mereka, dan telah menghantam mereka; dan bukit-bukit
bergetar, dan bangkai mereka
20 b 1 Yoh. 1:6.
21 a Ams. 3:5–7;
2 Ne. 28:15.
23 a yaitu merampas
dari dia hak-haknya
yang sah.
24 a Ob. 1:18;
Mal. 4:1–2;
2 Ne. 20:17.

tercabik-cabik di tengah jalan.
Untuk semuanya ini amarah-
Nya tidaklah dipalingkan,
tetapi tangan-Nya masih terentang.
26 Dan Dia akan mengangkat
suatu apanji bagi bangsa-bangsa
dari jauh, dan akan bbersuit bagi
mereka dari ujung bumi; dan
lihatlah, mereka akan c datang
dengan kecepatan selekasnya;
tak seorang pun akan lelah tidak juga tersandung di antara
mereka.
27 Tak seorang pun akan terlelap tidak juga tidur; tidak juga
akanlah kain pembebat aurat
mereka dilepaskan, tidak juga
tali kasut mereka diputuskan;
28 Yang anak panahnya akan
tajam, dan semua busur mereka
melengkung, dan kuku kuda
mereka akan dianggap seperti
batu api, dan roda mereka seperti angin puyuh, auman mereka seperti singa.
29 Mereka akan mengaum seperti a singa muda; ya, mereka
akan mengaum, dan menyambar mangsanya, dan akan membawa pergi dengan aman, dan
tak seorang pun akan membebaskan.
30 Dan pada masa itu mereka akan mengaum terhadap

		b Yl. 2:5;
1 Ne. 22:15, 23;
2 Ne. 26:4, 6;
A&P 64:23–24; 133:64.
		c Luk. 3:17;
Mosia 7:29–31.
		d 2 Sam. 12:7–9.
25 a A&P 63:32;
Musa 6:27.

26 a pts Panji.
		b atau bersiul; yaitu,
memberi tanda bagi
pengumpulan.
Yes. 7:18;
2 Ne. 29:2.
		c pts Israel—
Pengumpulan Israel.
29 a 3 Ne. 21:12–13.
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mereka seperti deru laut; dan
jika mereka memandang ke tanah itu, lihatlah, kegelapan dan
dukacita, dan terang digelapkan
di langitnya.
PASAL 16
Yesaya melihat Tuhan—Dosa-dosa
Yesaya diampuni—Dia dipanggil
untuk bernubuat—Dia bernubuat
tentang penolakan orang-o rang
Yahudi terhadap ajaran Kristus—
Sisanya akan kembali—Bandingkan dengan Yesaya 6. Kira-k ira
tahun 559–545 sm.
Pada a tahun ketika Raja Uzia
mati, aku melihat juga Tuhan
sedang duduk di atas takhta,
tinggi dan terangkat, dan bujung
jubahnya memenuhi bait suci.
2 Di atasnya berdirilah
a
serafim; masing-masing memiliki enam sayap; dengan dua dia
menutupi mukanya, dan dengan
dua dia menutupi kakinya, dan
dengan dua dia terbang.
3 Dan yang satu berseru kepada yang lain, dan berkata:
Kuduslah, kuduslah, kuduslah,
Tuhan Semesta Alam; seluruh
bumi penuh dengan kemuliaan-
Nya.
4 Dan alandasan ambang pintu
bergerak oleh suara dia yang
berseru, dan rumah itu dipenuhi
dengan asap.
16 1 a yaitu kira-kira
tahun 750 sm.
		b yaitu pelipit
pakaiannya,
atau roknya.
2 a pts Kerubin.

5 Kemudian berkatalah aku:
Celakalah aku! karena aku atamatlah; karena aku seorang pria
berbibir najis; dan aku berdiam
di tengah bangsa berbibir najis;
karena mataku telah melihat
Raja, Tuhan Semesta Alam.
6 Kemudian terbanglah salah
satu dari serafim itu kepadaku,
memegang abara api yang berpijar dalam tangannya, yang telah
dia ambil dengan penjepit dari
atas altar;
7 Dan dia meletakkannya pada
mulutku, dan berkata: Tengoklah, ini telah menyentuh bibirmu; dan a kedurhakaanmu
disingkirkan, dan dosamu ditahirkan.
8 Juga aku mendengar suara Tuhan, berfirman: Siapakah yang akan Aku utus, dan
siapakah yang akan pergi untuk Kami? Pada waktu itu aku
berkata: Di sinilah aku; utuslah
aku.
9 Dan Dia berfirman: Pergi
dan beri tahulah orang-o rang
ini—Dengarlah kamu sungguh-
sungguh, tetapi mereka tidak
mengerti; dan lihatlah kamu
sungguh-s ungguh, tetapi mereka tidak menyadari.
10 Jadikanlah hati orang-orang
ini bebal, dan jadikanlah telinga
mereka berat, dan tutuplah mata
mereka—agar jangan mereka

4 a ibr landasan ambang
pintu bergetar.
5 a ibr disingkirkan;
yaitu, dia diliputi oleh
kesadarannya akan
dosa-dosanya sendiri

dan bangsanya.
6 a yaitu suatu simbol
pembersihan.
7 a pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
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melihat dengan mata mereka,
dan amendengar dengan telinga
mereka, dan mengerti dengan
hati mereka, dan diinsafkan dan
disembuhkan.
11 Kemudian kataku: Tuhan,
berapa lamakah? Dan Dia berfirman: Sampai kota-kota lenyap
tanpa penghuni, dan rumah-
rumah tanpa manusia, dan tanah sepenuhnya telantar;
12 Dan Tuhan telah amenyingkirkan orang-o rang menjauh,
karena akan ada pembengkalaian besar di tengah negeri itu.
13 Tetapi masih akan ada sepersepuluh, dan mereka akan
kembali, dan akan dimakan,
bagaikan sebatang pohon beringin, dan bagaikan sebatang
pohon ek yang intinya ada di
dalamnya ketika merontokkan
daun-daunnya; sehingga benih
yang kudus akan menjadi aintinya.
PASAL 17
Efraim dan Aram berperang melawan Yehuda—Kristus akan
dilahirkan oleh seorang perawan—
Bandingkan dengan Yesaya 7.
Kira-kira tahun 559–545 sm.
Dan terjadilah pada masa Ahas
putra Yotam, putra Uzia, raja
10 a Mat. 13:14–15.
12 a 2 Raj. 17:18, 20.
13 a yaitu Seperti sebatang pohon, walaupun daun-daunnya
tercerai-berai, kehidupan dan potensi
untuk menghasilkan

Yehuda, bahwa Rezin, raja Aram,
dan Pekah putra Remalya, raja
Israel, pergi menuju Yerusalem
untuk berperang melawannya,
tetapi tidak dapat berjaya melawannya.
2 Dan diberitahukanlah bani
Daud, mengatakan: Aram bersekutu dengan a Efraim. Dan
hatinya tergerak, dan hati rakyatnya, bagaikan pohon-pohon
di hutan digerakkan oleh angin.
3 Pada waktu itu firman Tuhan
kepada Yesaya: Pergilah sekarang menemui Ahas, engkau
dan aSyear Yasyub putramu, ke
ujung saluran kolam atas di jalan
raya ladang penatu;
4 Dan berkatalah kepadanya:
Indahkanlah, dan tenanglah;
a
janganlah takut, dan janganlah juga menjadi lemah hati
karena dua batang puntung
berapi yang berasap ini, karena
amarah dahsyat dari Rezin terhadap Aram, dan dari putra
Remalya.
5 Karena Aram, Efraim, dan
putra Remalya, telah merundingkan yang jahat terhadap
engkau, mengatakan:
6 Marilah kita pergi melawan
Yehuda dan menyulitkannya,
dan marilah kita amembuat penerobosan ke dalamnya bagi

			 benih masih tetap
			 kembali.
tinggal di dalamnya.
4 a yaitu Jangan
17 2 a yaitu Seluruh Israel
digentarkan oleh
sebelah utara disebut
serangan tersebut;
dengan nama Efraim,
kedua raja itu hanya
suku sebelah utara
memiliki sedikit
yang memimpin.
api yang tersisa.
3 a ibr Sisanya akan
6 a ibr membaginya.
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kita, dan menetapkan seorang
raja di tengahnya, ya, putra
Tabeel.
7 Demikianlah firman Tuhan
Allah: Itu tidak akan ada, tidak
juga akan terjadi.
8 Karena kepala Aram adalah
Damsyik, dan kepala Damsyik,
Rezin; dan dalam enam puluh
dan lima tahun akanlah Efraim
pecah sehingga itu bukan suatu
bangsa.
9 Dan kepala Efraim adalah
Samaria, dan kepala Samaria
adalah putra Remalya. Jika
kamu atidak mau percaya pastilah kamu tidak akan ditegakkan.
10 Selain itu, Tuhan berfirman
lagi kepada Ahas, memfirmankan:
11 Mintalah engkau suatu
a
tanda dari Tuhan Allahmu; mintalah itu apakah di kedalaman,
ataupun di ketinggian di atas.
12 Tetapi Ahas berkata: Aku
tidak akan meminta, tidak juga
akan aku agodai Tuhan.
13 Dan dia berkata: Dengarlah
kamu sekarang, hai bani Daud;
apakah suatu hal yang kecil
bagimu melelahkan orang, tetapi akankah kamu melelahkan
Allahku juga?
14 Oleh karena itu, diri Tuhan
sendiri yang akan memberikanmu suatu tanda—Lihatlah,
9 a 2 Taw. 20:20.
11 a pts Tanda.
12 a yaitu uji, cobai, atau
mintakan bukti dari.
14 a pts Perawan.
		b ibr Beserta kitalah
Allah.

16 a
		b
17 a
		b
18 a

seorang perawan akan hamil, dan akan melahirkan seorang putra, dan akan menyebut
nama-Nya bImanuel.
15 Mentega dan madu akan
Dia makan, agar Dia boleh mengetahui untuk menolak yang
jahat dan memilih yang baik.
16 Karena sebelum a anak itu
akan mengetahui untuk menolak yang jahat dan memilih
yang baik, tanah yang membuat
engkau muak akan ditinggalkan
oleh bkedua rajanya.
17 Tuhan akan amembawa ke
atas dirimu, dan ke atas rakyatmu, dan ke atas rumah
bapa leluhurmu, masa yang belum datang sejak masa ketika
b
Efraim pergi dari Yehuda, raja
Asiria.
18 Dan akan terjadi pada masa
itu bahwa Tuhan akan abersuit
untuk lalat yang berada di bagian paling jauh dari Mesir, dan
untuk lebah yang berada di negeri Asiria.
19 Dan mereka akan datang,
dan akan hinggap semua dari
mereka di lembah-lembah yang
telantar, dan di dalam lubang-
lubang batu karang, dan di atas
segala semak berduri, dan di
atas segala semak.
20 Pada masa yang sama akanlah Tuhan a mencukur dengan

pts Imanuel.
2 Ne. 18:4.
2 Raj. 15:30; 16:9.
2 Taw. 28:19–21.
1 Raj. 12:16–19.
atau bersiul; yaitu,
memberi tanda,

a

memanggil.
Yes. 5:26.
20 a yaitu Negeri itu akan
didepopulasi oleh
penyerbu asing.

129

2 NEFI 17:21–18:5

sebuah pisau cukur yang disewa, melalui mereka di seberang sungai, melalui braja Asiria,
kepala, dan bulu kaki; dan itu
juga akan melalap janggut.
21 Dan akan terjadi pada masa
itu, seorang pria akan amemelihara seekor sapi muda dan dua
ekor domba;
22 Dan akan terjadi, karena
kelimpahan susu yang mereka
akan berikan dia akan makan
mentega; karena mentega dan
madu akanlah setiap orang makan yang ditinggalkan di negeri
itu.
23 Dan akan terjadi pada masa
itu, setiap tempat akan ada, di
mana ada seribu pokok anggur
berharga seribu akeping perak,
yang akan ada sebagai tanaman
beronak dan semak berduri.
24 Dengan anak panah dan
dengan busur akanlah orang-
orang datang ke sana, karena
seluruh tanah itu akan menjadi
tanaman beronak dan semak
berduri.
25 Dan semua bukit yang
akan digali dengan cangkul,
tidak akan datang ke sana
rasa takut akan tanaman beronak dan semak berduri; tetapi
itu akanlah untuk pengiriman
lembu-lembu, dan penginjak-
injakan aternak yang lebih kecil.
20 b 2 Raj. 16:5–9.
21 a yaitu Hanya sedikit
orang selamat yang
mandiri yang akan
tetap tinggal.
23 a atau keping-keping
perak.

PASAL 18
Kristus akan menjadi bagaikan
batu sandungan dan batu karang
yang melukai—Carilah Tuhan,
bukan penyihir yang berciap-
ciap—Berpalinglah kepada hukum dan pada kesaksian untuk
bimbingan—Bandingkan dengan
Yesaya 8. Kira-k ira tahun 559–
545 sm.
Selain itu, firman Tuhan berfirman kepadaku: Ambillah
engkau sebuah gulungan besar,
dan tuliskanlah di dalamnya dengan pena manusia, mengenai
a
Maher-Syalal-Hash-Bas.
2 Dan aku mengambil bagiku
para asaksi setia untuk mencatat,
Uria sang imam, dan Zakharia
putra Yeberekhya.
3 Dan aku menghampiri a nabiah; dan dia hamil dan melahirkan seorang putra. Pada waktu
itu firman Tuhan kepadaku: Sebutlah namanya, Maher-Syalal-
Hash-Bas.
4 Karena lihatlah, a anak itu
b
tidak akan memiliki pengetahuan untuk berseru, Ayahku,
dan ibuku, sebelum kekayaan
Damsyik dan cjarahan Samaria
akan disingkirkan dari hadapan
raja Asiria.
5 Tuhan berfirman juga kepadaku lagi, memfirmankan:

25 a ibr domba, atau
kambing.
18 1 a ibr Untuk
memperlekas
menuju jarahan,
dia mempergegas
rampasannya.

2a
3a
4a
		b
		c

pts Saksi.
yaitu istrinya.
2 Ne. 17:16.
Yes. 8:4.
2 Raj. 15:29.
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6 Karena orang-orang ini menolak Perairan aSyiloah yang mengalir perlahan, dan bersukacita
dalam bRezin dan putra Remalya;
7 Sekarang, oleh karena itu, lihatlah, Tuhan mendatangkan ake
atas diri mereka air dari sungai,
kuat dan banyak, bahkan raja
Asiria dan segala kemuliaannya;
dan dia akan naik ke atas semua
terusannya, dan melintasi semua
tepi sungainya.
8 Dan a dia akan melewati
Yehuda; dia akan meluap dan
melampaui, dia akan mencapai
bahkan ke leher; dan perentangan
sayap-sayapnya akan memenuhi
lebarnya tanahmu, hai bImanuel.
9 a Bersekutulah dirimu, hai
kamu orang-orang, dan kamu
akan diremukkan berkeping-
keping; dan pasanglah telingamu
kamu semua di negeri-n egeri
yang jauh; persiapkanlah dirimu,
dan kamu akan diremukkan
berkeping-keping; persiapkanlah
dirimu, dan kamu akan diremukkan berkeping-keping.
10 Berundinglah bersama, dan
itu akan menjadi tak berarti apa
pun; ucapkanlah kata, dan itu
tidak akan ada; a karena Allah
beserta kami.
6 a Kej. 49:10;
tjs Kej. 50:24
(Apendiks).
		b Yes. 7:1.
7 a yaitu ke Israel
sebelah utara
lebih dahulu.
8 a yaitu Asiria
akan menerobos
Yehuda juga.
		b pts Imanuel.
9 a yaitu Bentuklah

11 Karena Tuhan berfirman
demikian kepadaku dengan tangan yang kuat, dan memberiku
petunjuk bahwa aku hendaknya
tidak berjalan di jalan orang-
orang ini, memfirmankan:
12 Janganlah kamu berkata,
Suatu a persekutuan, kepada
semuanya kepada siapa orang-
orang ini akan berkata, Suatu
persekutuan; janganlah juga
kamu takuti rasa takut mereka,
janganlah juga ketakutan.
13 Kuduskanlah Tuhan Semesta
Alam sendiri, dan abiarlah Dia
menjadi rasa takutmu, dan biarlah Dia menjadi rasa ngerimu.
14 Dan Dia akan menjadi atempat kudus; tetapi menjadi bbatu
sandungan, dan menjadi batu
karang yang melukai bagi kedua bani Israel, untuk perangkap dan jerat bagi penghuni
Yerusalem.
15 Dan banyak di antara mereka akan a tersandung dan
jatuh, dan dipatahkan, dan terjerat, dan tertangkap.
16 Ikatlah kesaksian, meteraikanlah a hukum di antara para
murid-Ku.
17 Dan aku akan menunggu
Tuhan, yang amenyembunyikan

aliansi.
10 a yaitu Yehuda
(tanah Imanuel)
akan diamankan.
Mzm. 46:8.
12 a yaitu Yehuda
hendaknya tidak
bersandar pada
komplotan rahasia
bersama yang lain
untuk keamanan.
13 a yaitu Khidmat dan

14 a
		b
15 a
16 a
17 a

rendah hatilah di
hadapan Allah.
Yeh. 11:15–21.
1 Ptr. 2:4–8;
Yakub 4:14–15.
Mat. 21:42–44.
ibr ajaran, atau
doktrin.
pts Injil.
Yes. 54:8.
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muka-Nya dari bani Yakub, dan
aku akan menantikan-Nya.
18 Lihatlah, aku dan anak-anak
yang telah Tuhan berikan kepadaku adalah untuk atanda dan
untuk keajaiban di Israel dari
Tuhan Semesta Alam, yang berdiam di Gunung Sion.
19 Dan ketika mereka akan berkata kepadamu: Carilah petunjuk
dari mereka yang memiliki aroh-
roh yang dikenal, dan kepada
para bpenyihir yang berciap-ciap
dan berkomat-kamit—ctidakkah
semestinya suatu bangsa mencari
petunjuk dari Allah mereka agar
yang hidup mendengar d dari
yang mati?
20 Pada hukum dan pada kesaksian; dan jika amereka tidak
berbicara menurut perkataan
ini, itu karena tidak ada terang
dalam diri mereka.
21 Dan a mereka akan melewatinya dengan kesukaran yang
menimpa dan lapar; dan akan
terjadi bahwa ketika mereka
akan lapar, mereka akan menggundahkan diri mereka sendiri,
dan mengutuk raja mereka dan
Allah mereka, dan memandang
ke atas.
22 Dan mereka akan meman18 a yaitu Nama
Yesaya dan para
putranya artinya:
“Semoga Yehova
menyelamatkan”;
“Sisanya akan
kembali”; dan
“Untuk memperlekas
menuju jarahan,
dia mempergegas
rampasannya.”

dang ke bumi dan melihat
kesusahan, dan kegelapan, kesuraman kepedihan, dan akan
dihalau menuju kegelapan.
PASAL 19
Ye s a y a b e r b i c a r a m e n g e n a i
M esias—Orang-o rang dalam kegelapan akan melihat terang yang
besar—Bagi kita seorang anak lahir—Dia akan menjadi Pangeran
Damai dan akan memerintah di
atas takhta Daud—Bandingkan
dengan Yesaya 9. Kira-kira tahun
559–545 sm.
Walaupun demikian, kesuraman tidak akan seperti sebelumnya dalam kesulitannya,
ketika pada mulanya Dia dengan ringan menyengsarakan atanah Zebulon, dan tanah
Naftali, dan sesudahnya dengan
lebih memilukan menyengsarakan sepanjang jalan Laut Merah
di seberang Yordan di Galilea
milik bangsa-bangsa.
2 Orang-orang yang berjalan
dalam akegelapan telah melihat
terang yang cemerlang; mereka
yang berdiam di tanah bayangan
kematian, di atas diri mereka terang telah bersinar.

2 Ne. 17:3; 18:3.
19 a Im. 20:6.
		b yaitu tukang
tenung, ahli nujum.
		c 1 Sam. 28:6–20.
		d atau atas nama.
20 a yaitu si perantara
spiritual (juga di
ayat 21–22).
21 a yaitu Israel akan
dibawa ke dalam

			 penawanan karena
mereka tidak mau
menyimak.
19 1 a Mat. 4:12–16.
2 a “Kesuraman” dan
“kegelapan” adalah
kemurtadan dan
penawanan; “terang
yang cemerlang”
adalah Kristus.
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3 Engkau telah melipatgandakan bangsa, dan amenambah
sukacita—mereka bersukacita di
hadapanmu menurut sukacita
dalam panen, dan seperti orang-
orang bersukacita ketika mereka
membagi jarahan.
4 Karena Engkau telah mematahkan kuk bebannya, dan
gandar bahunya, dan tongkat
penindasnya.
5 Karena setiap pertempuran pejuang adalah dengan suara kacau,
dan pakaian berlumuran darah;
tetapi ini akan dengan pembakaran dan bahan bakar api.
6 Karena bagi kita seorang
a
anak lahir, bagi kita seorang
putra diberikan; dan b pemerintahan akan berada di atas
bahu-Nya; dan nama-Nya akan
disebut, Yang Penuh Keajaiban,
Penasihat, cAllah Yang Perkasa,
d
Bapa Yang Abadi, e Pangeran
Damai.
7 Tentang peningkatan a pemerintahan dan kedamaian btidaklah ada akhir, di atas takhta
Daud, dan di atas kerajaannya
untuk menertibkannya, dan
untuk menegakkannya dengan
penghakiman dan dengan keadilan sejak mulai sekarang,
bahkan selamanya. Semangat
Tuhan Semesta Alam akan melaksanakan ini.
3 a Yes. 9:2.
6 a Yes. 7:14;
Luk. 2:11.
		b Mat. 28:18.
		c Tit. 2:13–14.
		d Alma 11:38–39, 44.
		e Yoh. 14:27.

8 Tuhan mengirimkan firman-
Nya kepada Yakub dan itu telah
menerangi ke atas aIsrael.
9 Dan semua orang akan mengetahui, bahkan Efraim dan
penghuni Samaria, yang berkata
dengan kesombongan dan ketinggian hati:
10 Batu-batu bata runtuh, tetapi kita akan membangun
dengan batu-b atu belahan;
pohon-p ohon kurma ditebas,
tetapi kita akan menggantinya
menjadi pohon-pohon cedar.
11 Oleh karena itu Tuhan akan
menegakkan lawan aRezin melawannya, dan menggabungkan
musuhnya bersama;
12 Orang-orang Aram di depan dan orang-orang Filistin
di belakang; dan mereka akan
a
melahap Israel dengan mulut
terbuka. Untuk semuanya ini
b
amarah-N ya tidak dipalingkan, tetapi tangan-Nya masih
terulur.
13 Karena orang-o rang a tidak berpaling kepada Dia yang
menghantam mereka, tidak juga
mereka mencari Tuhan Semesta
Alam.
14 Oleh karena itu akanlah
Tuhan memotong dari Israel
kepala dan ekor, cabang dan gelagah dalam satu hari.
15 Sesepuh, dia adalah kepala;

7 a pts Pemerintahan.
		b Dan. 2:44.
8 a yaitu Pesan kenabian
yang mengikuti (ayat
8–21) adalah suatu
peringatan kepada
sepuluh suku sebelah

11 a
12 a
		b
13 a

utara, disebut Israel.
2 Raj. 16:5–9.
2 Raj. 17:6, 18.
Yes. 5:25; 10:4.
Am. 4:6–12.
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dan nabi yang mengajarkan
dusta, dia adalah ekor.
16 Karena para pemimpin
orang-orang ini menyebabkan
mereka khilaf; dan mereka yang
dipimpin oleh mereka dihancurkan.
17 Oleh karena itu Tuhan tidak akan merasakan sukacita
akan para pemuda mereka, tidak juga akan memiliki abelas
kasihan terhadap para anak yatim dan janda mereka; karena
setiap orang dari mereka adalah orang munafik dan pelaku
kejahatan, dan setiap mulut
berbicara b kebodohan. Untuk
semuanya ini amarah-Nya tidak dipalingkan, tetapi ctangan-
Nya masih terulur.
18 Karena kejahatan membakar seperti api; itu akan melahap tanaman beronak dan
semak berduri, dan akan menyulut di dalam semak belukar
hutan, dan mereka akan naik
seperti terangkatnya asap.
19 Melalui kemurkaan Tuhan
Semesta Alam tanah itu digelapkan, dan orang-
o rang
akan menjadi seperti bahan
bakar api; a tak seorang pun
akan membiarkan saudaranya
hidup.
20 Dan dia akan mencomot
pada sisi kanan dan lapar; dan
dia akan amakan pada sisi kiri
dan mereka tidak akan puas;
17 a
		b
		c
19 a

pts Belas Kasihan.
2 Ne. 9:28–29.
Yakub 5:47; 6:4.
Mi. 7:2–6.

20 a
21 a
		b
		c

mereka akan makan setiap orang
daging lengannya sendiri—
21 a Manasye, b Efraim; dan
E f r a i m , M a n a s y e ; m e re k a
bersama-s ama akan melawan
c
Yehuda. Untuk semuanya ini
amarah-Nya tidaklah dipalingkan, tetapi tangan-N ya masih
terulur.
PASAL 20
Kehancuran Asiria adalah suatu
contoh kehancuran orang-o rang
jahat pada Kedatangan Kedua—
Sedikit orang akan tersisa setelah
Tuhan datang kembali—Sisa bani
Yakub akan kembali pada masa
itu—Bandingkan dengan Yesaya
10. Kira-kira tahun 559–545 sm.
Celakalah mereka yang menetapkan ketetapan yang tidak
benar, dan yang menuliskan kepiluan yang telah mereka tentukan;
2 Untuk memalingkan yang
membutuhkan dari a penghakiman, dan untuk mengambil hak dari yang miskin dari
umat-Ku, agar para bjanda boleh
menjadi mangsa mereka, dan
agar mereka boleh merampok
anak-anak yatim!
3 Dan apakah yang akan kamu
lakukan pada hari a pengunjungan, dan pada pemusnahan
yang akan datang dari jauh?
kepada siapakah kamu akan

Ul. 28:53–57.
pts Manasye.
pts Efraim.
pts Yehuda.

20 2 a atau keadilan.

		b pts Janda.
3 a yaitu hukuman.

2 NEFI 20:4–14
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melarikan diri untuk pertolongan? dan di manakah kamu
akan meninggalkan kemuliaanmu?
4 Tanpa aku mereka akan
membungkukkan diri di bawah
para tahanan, dan mereka akan
jatuh di bawah orang-
o rang
yang terbunuh. Untuk semua
nya ini amarah-Nya tidak dipalingkan, tetapi tangan-Nya
masih terulur.
5 Hai orang Asiria, tongkat
amarah-Ku, dan gandar di tangan mereka adalah a keberangan mereka.
6 Aku akan mengirimnya
a
melawan suatu bangsa yang
munafik, dan melawan orang-
orang kemurkaan-Ku akanlah
Aku berikan kepadanya tanggung jawab untuk mengambil
jarahan, dan untuk mengambil rampasan, dan untuk
menginjak-injak mereka seperti
lumpur di jalan.
7 Bagaimanapun dia tidak bermaksud demikian, tidak juga
hatinya berpikir demikian; tetapi dalam hatinya adalah untuk
menghancurkan dan menyingkirkan bangsa-bangsa yang tidak sedikit.
8 Karena dia berkata: Bukankah para pangeranku semuanya raja?
9 Bukankah Kalno seperti
Karkemis? Bukankah Hamat se5 a Yes. 10:5.
6 a yaitu melawan
Israel.
10 a yaitu tangan raja

perti Arpad? Bukankah Samaria
seperti Damsyik?
10 Seperti a tanganku telah
mendirikan kerajaan-kerajaan
berhala, dan yang patung-
patung pahatannya mengungguli yang di Yerusalem dan di
Samaria;
11 Tidak akankah aku, sebagaimana telah aku lakukan
pada Samaria dan berhala-
berhalanya, demikian juga melakukan pada Yerusalem dan
pada berhala-berhalanya?
12 Karenanya akan terjadi
bahwa ketika Tuhan telah melaksanakan seluruh pekerjaan-
Nya di atas Gunung Sion dan
di atas Yerusalem, Aku akan
menghukum abuah dari ketinggian hati raja bAsiria dan kemuliaan pandangannya yang
tinggi.
13 Karena a dia berkata: Dengan kekuatan tanganku dan
dengan kebijaksanaanku aku
telah melakukan hal-
h al ini;
karena aku bijaksana; dan aku
telah memindahkan perbatasan
orang-orang, dan telah merampas harta benda mereka, dan
aku telah menumpas penghuni
seperti orang yang gagah berani;
14 Dan tanganku telah menemukan seperti sarang kekayaan orang-orang; dan seperti
orang yang mengumpulkan

Asiria (ayat 10–11).
12 a yaitu sesumbar
yang sombong.
		b Zef. 2:13.

13 a yaitu raja Asiria
(ayat 13–14).
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telur-telur yang ditinggalkan
telah aku kumpulkan seluruh bumi; dan tidak ada yang
menggerakkan sayap, atau
membuka mulut, atau berciap-
ciap.
15 aAkankah bkapak sesumbar
akan dirinya sendiri terhadap
dia yang membelahnya? Akankah gergaji membesarkan dirinya sendiri terhadap dia yang
menggetarkannya? Seolah-olah
tongkat akan bergetar sendiri
terhadap mereka yang mengangkatnya, atau seolah-o lah
gandar akan mengangkat dirinya seolah-o lah itu bukanlah
kayu!
16 Oleh karena itu akanlah
Tuhan, Tuhan Semesta Alam,
mengirim ke antara yang gemuk miliknya, kekurusan, dan
di bawah akemuliaannya, Dia
akan menyulut pembakaran seperti pembakaran dari api.
17 Dan terang Israel akan seperti api, dan Yang Kudusnya
seperti nyala api, dan akan
membakar dan akan melahap
semak berdurinya dan tanaman
beronaknya dalam satu hari;
18 Dan akan amelalap kemuliaan dari hutannya, dan dari
15 a Semua metafora
dalam ayat ini
mengajukan
pertanyaan
yang sama:
Dapatkah manusia
(umpamanya, raja
Asiria) berjaya
melawan Allah?
		b yaitu Dapatkah
raja makmur

ladang suburnya, baik jiwa
maupun tubuh; dan mereka
akan menjadi seperti ketika seorang penyandang tunggul jatuh pingsan.
19 Dan a sisa pohon-pohon di
hutannya akan menjadi sedikit,
sehingga seorang anak boleh
menuliskannya.
20 Dan akan terjadi pada amasa
itu, bahwa sisa bani Israel, dan
mereka yang lolos dari b bani
Yakub, tidak akan lagi c bertopang kepada dia yang menghantam mereka, tetapi akan
bertopang kepada Tuhan, Yang
Kudus dari Israel, dalam kebenaran.
21 aSisanya akan kembali, ya,
bahkan sisa bani Yakub, kepada
Allah yang perkasa.
22 Karena walaupun bangsamu Israel bagaikan pasir di
laut, namun sisa dari mereka
akan kembali; a pembasmian
yang ditetapkan akan bmeluap
dengan kebenaran.
23 Karena Tuhan Allah Semesta
Alam akan amembuat pembasmian, bahkan ditentukan di seluruh tanah itu.
24 Oleh karena itu, demikianlah firman Tuhan Allah Semesta

melawan Allah?
16 a yaitu raja Asiria
(juga ayat 17–19).
18 a yaitu Asiria akan
lenyap seluruhnya.
19 a yaitu sisa
pasukan Asiria.
20 a yaitu zaman akhir.
		b Am. 9:8–9.
		c yaitu bergantung
kepada.

21 a Yes. 11:11–12.
22 a A&P 63:34.
pts Dunia—
Akhir dunia.
		b yaitu Bahkan ketika
hukuman datang,
belas kasihan tersedia.
23 a yaitu menyebabkan
kehancuran yang
telah ditetapkan.

2 NEFI 20:25–21:1
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Alam: Hai umat-Ku yang berdiam di Sion, janganlah takut
terhadap orang-orang Asiria;
dia akan menghantam engkau
dengan sebuah tongkat, dan
akan mengangkat gandarnya
terhadap engkau, a menurut
cara di Mesir.
25 Karena masih beberapa saat
lagi, dan keberangan akan berhenti, dan amarah-K u dalam
kehancuran mereka.
26 Dan Tuhan Semesta Alam
akan menggugah suatu cambuk
baginya menurut pembantaian
a
Midian di batu karang Oreb;
dan seperti tongkat-Nya berada
di atas laut demikianlah Dia
akan mengangkatnya menurut
cara di Mesir.
27 Dan akan terjadi pada masa
itu bahwa a bebannya akan disingkirkan dari bahumu, dan
kuknya dari lehermu, dan kuk
itu akan dihancurkan karena
b
pengurapan.
28 a Dia telah datang di Ayat,
dia telah melalui Migron; di
Mikhmas dia telah meninggalkan pedati-pedatinya.
29 Mereka telah melintasi lintasan; mereka telah menginap
di Geba; Rama takut, Gibea-Saul
melarikan diri.
30 Angkatlah suaramu, hai
24 a yaitu sebagaimana
orang Mesir
lakukan pada
zaman dahulu.
Kel. 1:13–14.
26 a Kej. 25:1–2;
Hak. 7:25.

putri Galim; buatlah itu terdengar sampai Laisya, hai Anatot
yang malang.
31 Madmena dipindahkan,
penghuni Gebim berkumpul bersama untuk melarikan
diri.
32 Sampai saat ini akanlah dia
tetap tinggal di Nob hari itu;
dia akan mengibaskan tangannya terhadap gunung putri
Sion, bukit Yerusalem.
33 Lihatlah, Tuhan, Tuhan Semesta Alam akan memotong
dahan itu dengan kengerian;
dan aorang-orang yang tinggi
perawakannya akan ditebang;
dan yang takabur akan direndahkan.
34 Dan dia akan menebas semak belukar hutan dengan besi,
dan Libanon akan jatuh oleh
orang yang perkasa.
PASAL 21
Tunggul Isai (Kristus) akan
menghakimi dalam kebenaran—
Pengetahuan tentang Allah akan
menutupi bumi di Milenium—
Tuhan akan mengangkat suatu
panji dan mengumpulkan Israel—
Bandingkan dengan Yesaya 11.
Kira-kira tahun 559–545 sm.
Dan akan muncul suatu atunas

27 a Yes. 14:25.
		b pts Yang Diurapi.
28 a yaitu Pergerakan
maju pasukan
Asiria menuju
Yerusalem
ditelusuri jejaknya;

			 kemudian (ayat
33–34) tindakan
Tuhan terhadap
mereka secara
kiasan diuraikan.
33 a Hel. 4:12–13.
21 1 a A&P 113:3–4.
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dari tunggul Isai, dan suatu
cabang akan tumbuh dari akarnya.
2 Dan a Roh Tuhan akan berdiam ke atas dirinya, roh kebijaksanaan dan pemahaman, roh
nasihat dan daya, roh pengetahuan dan rasa takut akan Tuhan;
3 Dan akan menjadikan Dia
berpengertian hidup dalam
rasa takut akan Tuhan; dan Dia
tidak akan amenghakimi menurut pandangan mata-Nya, tidak
juga menegur menurut pendengaran telinga-Nya.
4 Tetapi dengan a kebenaran
akanlah Dia menghakimi yang
miskin, dan b menegur dengan
kesetaraan untuk yang c lembut hati di bumi; dan Dia akan
menghantam bumi dengan tongkat mulut-N ya, dan dengan
napas bibir-N ya akanlah Dia
membunuh yang jahat.
5 Dan kebenaran akan menjadi
kain pembebat aurat-Nya, dan
kesetiaan kain pembebat abuah
pinggang-Nya.
6 Serigala juga akan berdiam
bersama anak domba, dan macan tutul akan berbaring bersama anak kambing, dan anak
sapi dan singa muda dan ternak
b

c

1 b A&P 113:1–2.
		c Isai adalah ayah
dari Daud; rujukan
dibuat bagi garis
silsilah rajani Daud
yang melaluinya
Yesus pada
akhirnya lahir.
Mi. 5:1; Ibr. 7:14.
pts Isai.
2 a Yes. 61:1–3.

tambun bersama-sama; dan seorang anak kecil akan memimpin
mereka.
7 Dan sapi dan beruang akan
makan; anak-anak mereka akan
berbaring bersama; dan singa akan makan jerami seperti
lembu.
8 Dan anak yang menyusu
akan bermain pada lubang aular
tedung, dan anak sapihan akan
menaruh tangannya pada liang
b
ular beludak.
9 Mereka atidak akan menyakiti tidak juga menghancurkan
di seluruh gunung kudus-Ku,
karena bumi akan penuh dengan b pengetahuan tentang
Tuhan, sebagaimana air menutupi laut.
10 Dan pada amasa itu akan
ada bakar Isai, yang akan berdiri sebagai suatu panji bagi
orang-orang; c pada itu akanlah dorang-orang bukan Israel
mencari; dan peristirahatannya
akanlah mulia.
11 Dan akan terjadi bahwa
pada masa itu Tuhan akan menyiapkan tangan-Nya lagi yang
a
kedua kali untuk memulihkan
sisa umat-N ya yang akan tertinggal, dari Asiria, dan dari

3 a Yoh. 7:24.
4 a Mzm. 72:2–4;
Mosia 29:12.
		b ibr memutuskan.
		c pts Lembut Hati,
Kelembutan Hati.
5 a atau pinggang.
8 a ular kecil berbisa
dari Mesir.
		b ular beracun
yang lain.

9 a Yes. 2:4.
pts Milenium.
		b A&P 101:32–33; 130:9.
10 a yaitu zaman akhir.
JS—S 1:40.
		b Rm. 15:12;
A&P 113:5–6.
		c atau kepadanya.
		d A&P 45:9–10.
11 a 2 Ne. 6:14;
25:17; 29:1.
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Mesir, dan dari Patros, dan dari
Kus, dan dari Elam, dan dari
Sinear, dan dari Hamat, dan dari
pulau-pulau di laut.
12 Dan Dia akan menegakkan suatu apanji bagi bangsa-
bangsa, dan akan menghimpun
b
orang-
o rang yang terbuang
dari Israel, dan cmengumpulkan
bersama orang-orang Yehuda
yang terserak dari keempat
penjuru bumi.
13 a Rasa iri Efraim juga akan
pergi, dan lawan Yehuda akan
disingkirkan; bEfraim tidak akan
merasa iri terhadap c Yehuda,
dan Yehuda tidak akan menyulitkan Efraim.
14 Tetapi mereka akan aterbang
ke atas bahu orang-orang Filistin
menuju barat; mereka akan menjarah mereka di timur bersama-
sama; mereka akan menghajar
Edom dan Moab; dan anak-anak
Amon akan mematuhi mereka.
15 Dan Tuhan akan sepenuhnya a menghancurkan lidah
Laut Mesir; dan dengan angin
dahsyat-Nya, Dia akan mengibaskan tangan-Nya di atas sungai, dan akan menghantamnya
menjadi tujuh sungai kecil, dan
12 a pts Panji.
		b 3 Ne. 15:15; 16:1–4.
		c Neh. 1:9;
1 Ne. 22:10–12;
A&P 45:24–25.
pts Israel—
Pengumpulan Israel.
13 a Yer. 3:18.
		b Suku-suku yang
dipimpin oleh
Yehuda dan
Efraim sepanjang
sejarah adalah

menjadikan orang-orang melintas berkasut kering.
16 Dan akan ada suatu a jalan
raya bagi sisa umat-Nya yang
akan tertinggal, dari Asiria, seperti yang terjadi pada Israel
pada masa ketika dia pergi keluar dari tanah Mesir.
PASAL 22
Pada masa milenium semua orang
akan memuji Tuhan—Dia akan
berdiam di antara mereka—Bandingkan dengan Yesaya 12. Kira-
kira tahun 559–545 sm.
Dan pada masa itu engkau akan
berkata: Ya Tuhan, aku akan memuji Engkau; walaupun Engkau
marah terhadapku amarah-Mu
dipalingkan, dan Engkau menghiburku.
2 Lihatlah, Allah adalah keselamatanku; aku akan apercaya,
dan tidak takut; karena Tuhan
b
Yehova adalah kekuatanku
dan nyanyianku; Dia juga telah
menjadi keselamatanku.
3 Oleh karena itu, dengan sukacita akanlah kamu menimba
a
air dari sumur-sumur keselamatan.

lawan (setelah
peristiwa-peristiwa
dalam 1 Raj.
12:16–20). Pada
zaman akhir
permusuhan ini
akan disembuhkan.
Yeh. 37:16–22.
pts Iri.
		c pts Yehuda.
14 a yaitu menyerang
lereng-lereng
sebelah barat yang

			 adalah teritorial
orang Filistin.
15 a Za. 10:11.
16 a Yes. 35:8;
A&P 133:27.
22 2 a Mosia 4:6;
Hel. 12:1.
		b Kel. 15:2;
Mzm. 83:19.
pts Yehova.
3 a pts Air Hidup.
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4 Dan pada masa itu akanlah
kamu berkata: a Pujilah Tuhan,
panggillah nama-N ya, maklumkanlah perbuatan-N ya di
antara orang-orang, sebutkanlah bahwa nama-Nya dipermuliakan.
5 a Bernyanyilah bagi Tuhan;
karena Dia telah melakukan apa
yang unggul; ini diketahui di seluruh bumi.
6 a Berseru dan bersoraklah,
engkau penghuni Sion; karena
agunglah Yang Kudus dari Israel
di tengah engkau.
PASAL 23
Kehancuran Babilon adalah sebuah
contoh kehancuran pada Kedatangan Kedua—Itu akan menjadi
suatu hari kemurkaan dan pembalasan—Babilon (dunia) akan jatuh
selamanya—Bandingkan dengan
Yesaya 13. Kira-kira tahun 559–
545 sm.
Beban b Babilon, yang Yesaya
putra Amos lihat.
2 Angkatlah kamu sebuah
a
bendera di atas gunung yang
tinggi, tinggikanlah suara kepada mereka, b kibaskanlah tangan, agar mereka boleh pergi
ke dalam gerbang-g erbang
orang mulia.
a

4 a pts Terima Kasih.
5 a A&P 136:28.
6 a Yes. 54:1;
Zef. 3:14.
23 1 a yaitu suatu pesan
mengenai ajal.
		b Kehancuran
bersejarah dari
Babilon yang

3 Aku telah memerintahkan
orang-orang-Ku yang dikuduskan, Aku telah juga memanggil
orang-o rang perkasa-K u, karena amarah-Ku bukan berada
di atas diri mereka yang bersukacita dalam ketinggian-Ku.
4 Suara dari khalayak ramai di
gunung-gunung seperti dari sekelompok orang banyak, suara
gaduh dari a kerajaan bangsa-
bangsa yang b berkumpul bersama, Tuhan Semesta Alam
menghimpun bala tentara pertempuran.
5 Mereka datang dari suatu
negeri yang jauh, dari ujung
langit, ya, Tuhan, dan senjata
keberangan-Nya, untuk menghancurkan seluruh tanah itu.
6 Meraung-raunglah kamu, karena hari Tuhan di depan mata;
itu akan datang sebagai penghancuran dari Yang Mahakuasa.
7 Oleh karena itu akanlah semua tangan melemah, setiap
hati manusia akan meleleh;
8 Dan mereka akan menjadi takut; kesakitan yang sangat dan
dukacita akan mencengkeram
mereka; mereka akan kagum
satu sama lain; muka mereka
akan bagaikan nyala api.
9 Lihatlah, hari Tuhan datang,
kejam baik dengan kemurkaan
a

			 jahat, dinubuatkan
dalam Yes. 13
dan 14, dijadikan
perlambangan dari
kehancuran akhir
seluruh dunia yang
jahat.
A&P 133:5, 7, 14.
pts Babel.

2 a atau Panji.
pts Panji.
		b yaitu memberikan
suatu tanda.
3 a yaitu Para
Orang Suci.
4 a Za. 14:2–3.
		b Za. 12:3.
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maupun amarah dahsyat, menyebabkan tanah telantar; dan
Dia akan a menghancurkan
yang berdosa darinya keluar
dari situ.
10 Karena bintang-bintang di
langit dan gugusan-gugusannya
tidak akan memberikan terangnya; amatahari akan digelapkan
pada kemunculannya, dan bulan
tidak akan menyebabkan terangnya bersinar.
11 Dan Aku akan a menghukum dunia karena kejahatan,
dan yang jahat karena kedurhakaan mereka; Aku akan
menyebabkan keangkuhan
b
orang-
o rang yang sombong
berhenti, dan akan meredam
ketakaburan orang-orang yang
menakutkan.
12 Aku akan menjadikan amanusia lebih berharga daripada
emas murni; bahkan manusia
daripada batangan emas Ofir.
13 Oleh karena itu, Aku akan
mengguncangkan langit, dan
bumi akan abergeser keluar dari
tempatnya, pada kemurkaan
Tuhan Semesta Alam, dan pada
hari amarah dahsyat-Nya.
14 Dan itu akan bagaikan
a
rusa yang dikejar-kejar, dan bagaikan seekor domba yang tak
seorang pun kumpulkan; dan
mereka akan berpaling setiap
orang ke bangsanya sendiri,
9 a pts Bumi—
Pembersihan bumi.
10 a pts Dunia—
Akhir dunia.
11 a Mal. 4:1.
		b A&P 64:24.

dan melarikan diri setiap orang
ke negerinya sendiri.
15 Setiap orang yang sombong
akan ditikam; ya, dan setiap
orang yang bergabung dengan
yang jahat akan jatuh dengan
pedang.
16 Anak-a nak mereka juga
akan diremukkan berkeping-
keping di hadapan mata mereka;
rumah-rumah mereka akan dijarah dan para istri mereka digagahi.
17 Lihatlah, Aku akan menghasut orang-orang Madai melawan mereka, yang tidak akan
menganggap perak dan emas,
tidak juga mereka akan menyenanginya.
18 Busur-b usur mereka juga
akan meremukkan para pemuda
berkeping-keping; dan mereka
tidak akan memiliki rasa kasihan pada buah rahim; mata
mereka tidak akan menyelamatkan anak-anak.
19 Dan Babilon, kemuliaan
kerajaan-kerajaan, a keindahan
dari kemegahan orang-o rang
Kasdim, akan menjadi seperti
ketika Allah menumbangkan
b
Sodom dan Gomora.
20 Itu tidak akan pernah a dihuni, tidak juga akan didiami
dari angkatan ke angkatan: tidak juga akan orang Arab memancangkan tenda di sana; tidak

12 a Yes. 4:1–4.
13 a pts Bumi—Keadaan
terakhir bumi.
14 a atau rusa yang
diburu.
19 a yaitu kesia-siaan.

		b Kej. 19:24–25;
Ul. 29:23;
2 Ne. 13:9.
20 a Yer. 50:3, 39–40.
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juga akan para gembala membuat kandang mereka di sana.
21 Tetapi abinatang liar di gurun akan berbaring di sana; dan
rumah mereka akan penuh dengan makhluk yang muram,
burung hantu akan berdiam di
sana, dan biblis berkepala kambing akan menari di sana.
22 Dan binatang liar di pulau-
pulau akan menyalak di dalam
a
rumah mereka yang telantar,
dan bnaga di dalam istana mereka yang menyenangkan; dan
waktunya hampir tiba, dan
masanya tidak akan diperpanjang. Karena Aku akan menghancurkan dia selekasnya; ya,
karena Aku akan penuh belas
kasihan kepada umat-K u, tetapi yang jahat akan binasa.
PASAL 24
Israel akan dikumpulkan dan
akan menikmati peristirahatan
milenium—Lusifer dicampakkan dari surga karena pemberontakan—Israel akan menang atas
Babilon (dunia)—Bandingkan dengan Yesaya 14. Kira-kira tahun
559–545 sm.
Karena Tuhan akan berbelaskasihan pada Yakub, dan kelak
akan amemilih Israel, dan menempatkan mereka di tanah mereka sendiri; dan borang-orang
21 a
		b
22 a
		b

Yes. 34:14–15.
ibr kambing-jantan.
ibr istana.
ibr (barangkali)
jakal, atau anjing liar.
24 1 a Za. 1:17.

asing akan bergabung dengan
m e re k a , d a n m e re k a a k a n
mengikatkan diri kepada bani
Yakub.
2 a Dan orang-o rang itu akan
mengambil mereka dan membawa mereka ke tempat mereka;
ya, dari jauh sampai ujung-ujung
bumi; dan mereka akan kembali
ke btanah mereka yang dijanjikan. Dan bani Israel akan memiliki mereka, dan tanah Tuhan
akanlah untuk para chamba laki-
laki dan hamba perempuan; dan
mereka akan membawa mereka
tertawan kepada siapa mereka
adalah tawanan; dan mereka
akan berkuasa atas penindas
mereka.
3 Dan akan terjadi pada masa
itu bahwa Tuhan akan memberikan engkau aistirahat, dari dukacitamu, dan dari rasa takutmu,
dan dari perbudakan yang berat
dimana engkau dipaksa untuk
melayani.
4 Dan akan terjadi pada masa
itu, bahwa engkau akan mengucapkan amsal ini kepada raja
a
Babilon, dan berkata: Betapa
si penindas berhenti, kota emas
berhenti!
5 Tuhan telah mematahkan
gandar orang jahat, tongkat rajani para penguasa.
6 Dia yang menghantam orang-
orang dalam kemurkaan dengan

		b Yes. 60:3–5, 10.
2 a yaitu Bangsa-bangsa
lain akan menolong
Israel.
		b pts Tanah
Terjanjikan.

		c Yes. 60:14.
3 a Yos. 1:13;
A&P 84:24.
4 a pts Babel.
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pukulan yang berkelanjutan,
dia yang memerintah bangsa-
bangsa dalam amarah, dianiaya,
dan tak seorang pun merintangi.
7 Seluruh bumi beristirahat,
dan tenang; mereka bersorak-
sorai dalam anyanyian.
8 Ya, apohon-pohon cemara bersukacita karena engkau, dan juga
pohon-pohon cedar di Libanon,
mengatakan: Sejak engkau bdibaringkan tidak ada cpenebang
telah datang melawan kami.
9 a Neraka dari bawah digerakkan bagimu untuk menemui
engkau pada kedatanganmu;
itu membangkitkan byang mati
bag imu, bahkan semua orang
utama di bumi; itu telah membangkitkan dari takhta mereka
semua raja bangsa-bangsa.
10 Mereka semua akan berbicara dan berkata kepadamu:
Apakah engkau juga telah menjadi lemah seperti kami? Apakah
engkau menjadi seperti kami?
11 Kemegahanmu dibawa turun ke kubur; bunyi rebabmu
tidak terdengar; ulat tersebar di
bawahmu, dan ulat menutupi
engkau.
12 aBetapa engkau terjatuh dari
surga, hai bLusifer, putra fajar!
7 a Yes. 55:12.
8 a ibr pohon eru.
		b yaitu dalam
kematian.
		c ibr penebang (pohon)
itu belum datang
melawan kami.
9 a pts Neraka.
		b yaitu roh-roh
tak bertubuh.
12 a A&P 76:26.

Betapa engkau ditebas ke tanah, yang melemahkan bangsa-
bangsa!
13 Karena engkau telah berkata dalam hatimu: aAku akan
naik ke surga, aku akan mempermuliakan takhtaku melebihi
bintang-bintang Allah; aku akan
duduk juga di atas gunung bagi
jemaat, di sisi-sisi butara;
14 Aku akan naik melebihi
puncak-puncak awan; aku akan
menjadi seperti Yang Mahatinggi.
15 Namun engkau akan dibawa turun ke neraka, ke sisi-
sisi alubang galian.
16 Mereka yang melihat engkau
akan a dengan cermat memandang engkau, dan akan memperhatikan engkau, dan akan
berkata: Inikah orang yang membuat bumi bergetar, yang mengguncangkan kerajaan-kerajaan?
17 Dan membuat dunia bagaikan padang belantara, dan
menghancurkan kota-kotanya,
dan tidak membuka rumah para
tahanannya?
18 Semua raja bangsa-bangsa,
ya, mereka semua, berbaring
dalam kemuliaan, setiap orang
dari mereka di dalam arumahnya sendiri.

		b ibr bintang
subuh, putra fajar.
Penguasa dunia
yang jahat (Babilon)
disebut-sebut adalah
Lusifer, penguasa
segala kejahatan.
pts Iblis;
Lusifer.
13 a Musa 4:1–4.
		b yaitu kediaman

para dewa menurut
kepercayaan
Babilonia.
Mzm. 48:3.
15 a 1 Ne. 14:3.
16 a ibr memicingkan
mata ke arah engkau
dan memikirkan
engkau.
18 a yaitu makam
keluarganya.
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19 Tetapi engkau dicampakkan dari kuburmu seperti suatu
a
cabang yang memuakkan, dan
sisa dari mereka yang dibunuh,
ditikam dengan sebilah pedang,
yang turun ke bbatu-batu lubang
galian; seperti bangkai yang
diinjak-injak di bawah kaki.
20 Engkau tidak akan digabungkan dengan mereka dalam
penguburan, karena engkau telah
menghancurkan negerimu dan
membunuh bangsamu; a benih
keturunan dari bpelaku kejahatan
tidak akan pernah termasyhur.
21 Persiapkanlah pembantaian
bagi anak-anaknya karena akedurhakaan leluhur mereka, agar
mereka tidak bangkit, tidak
juga memiliki tanah, tidak juga
mengisi permukaan dunia dengan kota-kota.
22 Karena Aku akan bangkit
melawan mereka, firman Tuhan
Semesta Alam, dan menyingkirkan dari Babilon, anama, dan
sisa, dan putra, dan bkemenakan
laki-laki, firman Tuhan.
23 Aku akan juga menjadikannya suatu akepemilikan bagi burung bangau, dan kolam-kolam
air; dan Aku akan menyapunya
19 a yaitu suatu
cabang yang
ditolak, dipangkas
dan dibuang.
		b yaitu dasar
terbawah.
20 a Mzm. 21:11–12;
37:28.
		b pts Jahat, Kejahatan.
21 a Kel. 20:5.
22 a Ams. 10:7.
		b Ayb. 18:19.
23 a Yes. 34:11–15.

dengan sapu penghancuran, firman Tuhan Semesta Alam.
24 Tuhan Semesta Alam telah
bersumpah, memfirmankan:
Pastilah seperti yang telah Aku
pikirkan, demikianlah akan terjadi; dan seperti yang telah Aku
maksudkan, demikianlah akan
ada—
25 Bahwa Aku akan membawa
a
orang Asiria di tanah-Ku, dan
di atas b gunung-g unung-K u
menginjak-injaknya di bawah
kaki; pada waktu itu akanlah
c
kuknya pergi dari mereka, dan
bebannya pergi dari bahu mereka.
26 aInilah tujuan yang dimaksud ke atas seluruh bumi; dan
inilah tangan yang terulur ke
atas segala bangsa.
27 Karena Tuhan Semesta Alam
telah bermaksud, dan siapakah
yang akan membatalkan? Dan
tangan-Nya terulur, dan siapakah yang akan membalikkannya?
28 Pada a tahun ketika Raja
b
Ahas mati ada beban ini.
29 Janganlah engkau bersukacita, seluruh Palestina, karena
tongkat dari dia yang menghan-

25 a Pokok bahasan
bergeser ke
penyerangan Asiria
dan keruntuhan di
Yehuda, tahun
701 sm (ayat 24–27).
2 Raj. 19:32–37;
Yes. 37:33–38.
		b yaitu gunung-
gunung di Yehuda
dan Israel.
		c Yes. 10:27.
26 a yaitu Pada akhirnya

seluruh bangsa dunia
akan ditumbangkan
jadinya.
28 a yaitu Kira-kira tahun
720 sm, beban atau
pesan mengenai
ajal ini dinubuatkan
tentang orang-orang
Filistin, sementara
Yehuda akan aman.
		b 2 Raj. 16:20.
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tam engkau patah; karena dari
pangkal ular itu akan muncul
seekor ular beludak, dan buah
keturunannya akan menjadi seekor ular terbang yang ganas.
30 Dan yang sulung dari yang
miskin akan makan, dan yang
membutuhkan akan berbaring
dalam keamanan; dan aku akan
membunuh pangkalmu dengan
bencana kelaparan, dan dia akan
membunuh sisamu.
31 Meraung-raunglah, hai ger
bang; berserulah, hai kota;
engkau, seluruh Palestina, dibubarkan; karena akan datang
dari utara suatu asap, dan tak
seorang pun akan seorang diri
pada waktunya yang ditetapkan.
32 Apakah yang akan jika begitu menjawab para utusan
bangsa-bangsa? Bahwa Tuhan
telah membangun a Sion, dan
yang b miskin dari umat-N ya
akan cpercaya padanya.
PASAL 25
Nefi bermegah dalam kegamblangan—Nubuat-nubuat Yesaya
akan dipahami pada zaman terakhir—Orang-o rang Yahudi akan
kembali dari Babilon, menyalibkan
Mesias, dan dicerai-beraikan dan
dicambuk—Mereka akan dipulihkan ketika mereka percaya kepada
Mesias—Dia pertama kali akan datang enam ratus tahun setelah Lehi
32 a pts Sion.
		b Zef. 3:12.
		c atau mencari

meninggalkan Yerusalem—Orang-
orang Nefi menaati hukum Musa
dan percaya kepada Kristus, yang
adalah Yang Kudus dari Israel.
Kira-kira tahun 559–545 sm.
Sekarang, aku, Nefi, berbicara
sedikit mengenai perkataan
yang telah aku tuliskan, yang
telah diucapkan melalui mulut
Yesaya. Karena lihatlah, Yesaya
mengucapkan banyak hal yang
bagi banyak orang dari bangsaku asukar untuk dimengerti;
karena mereka tidak tahu mengenai cara bernubuat di antara
orang-orang Yahudi.
2 Karena aku, Nefi, tidak mengajari mereka banyak hal mengenai adat orang-o rang Yahudi;
karena apekerjaan mereka adalah pekerjaan kegelapan, dan
perbuatan mereka adalah perbuatan kekejian.
3 Karenanya, aku menulis kepada bangsaku, kepada mereka
semua yang akan menerima
setelah ini hal-hal ini yang aku
tuliskan, agar mereka boleh mengetahui penghakiman Allah,
bahwa itu datang ke atas segala
bangsa, menurut firman yang
telah Dia firmankan.
4 Karenanya, simaklah, hai
bangsaku, yang dari bani Israel,
dan pasanglah telinga pada
perkataanku; karena perkataan
Yesaya tidaklah gamblang bagimu, walaupun demikian itu

			 perlindungan
di dalamnya.
25 1 a 2 Ne. 25:5–6.

2 a 2 Raj. 17:13–20.
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gamblang bagi mereka semua
yang dipenuhi dengan aroh bnubuat. Tetapi aku memberikan
kepadamu suatu nubuat, menurut roh yang berada dalam
diriku; karenanya aku akan bernubuat menurut ckegamblangan
yang telah ada bersamaku sejak
waktu ketika aku datang dari
Yerusalem bersama ayahku;
karena lihatlah, jiwaku senang
akan kegamblangan bagi bangsaku, agar mereka boleh belajar.
5 Ya, dan jiwaku senang akan
perkataan aYesaya, karena aku
datang dari Yerusalem, dan mataku telah melihat hal-hal tentang b orang Yahudi, dan aku
tahu bahwa orang-orang Yahudi
mengerti hal-hal tentang para
nabi, dan tidak ada satu bangsa
lain pun yang mengerti apa yang
diucapkan kepada orang Yahudi
seperti mereka, kecuali mereka
diajar menurut cara hal-hal tentang orang Yahudi.
6 Tetapi lihatlah, aku, Nefi, tidak mengajar anak-anakku menurut cara orang Yahudi; tetapi
lihatlah, aku, diriku sendiri, telah berdiam di Yerusalem, karenanya aku kenal mengenai
daerah-daerah sekitarnya; dan
aku telah menyebutkan kepada
anak-anakku mengenai penghakiman Allah, yang telah aterjadi
4 a pts Roh Kudus.
		b pts Nubuat.
		c 2 Ne. 31:3; 33:5–6;
Yakub 4:13.
5 a 1 Ne. 19:23;
3 Ne. 23:1.
		b pts Orang-Orang

di antara orang-orang Yahudi,
kepada anak-anakku, menurut
apa yang telah Yesaya ucapkan,
dan aku tidak menuliskannya.
7 Tetapi lihatlah, aku meneruskan dengan nubuatku
sendiri, menurut akegamblang
anku; yang di dalamnya aku
tahu bahwa tak seorang pun
dapat khilaf; walaupun demikian, pada masa ketika nubuat-
nubuat Yesaya akan digenapi
manusia akan tahu dengan suatu kepastian, pada masa ketika
itu akan terjadi.
8 Karenanya, itu aberharga bagi
anak-a nak manusia, dan dia
yang mengira bahwa itu tidak
berharga, kepada mereka akanlah aku berbicara secara khusus,
dan membatasi perkataan itu kepada bbangsaku sendiri; karena
aku tahu bahwa itu akan amat
berharga bagi mereka pada czaman terakhir; karena pada masa
itu akanlah mereka mengerti itu;
karenanya, demi kebaikan mereka telah aku tuliskan itu.
9 Dan sebagaimana satu angkatan telah adihancurkan di antara orang-orang Yahudi karena
kedurhakaan, demikian pula
mereka telah dihancurkan dari
angkatan ke angkatan menurut
kedurhakaan mereka; dan tidak
pernah siapa pun dari mereka

Yahudi.
6 a 2 Ne. 6:8;
Hel. 8:20–21.
7 a 2 Ne. 32:7;
Alma 13:23.
8 a pts Tulisan Suci—
Nilai tulisan suci.

		b Enos 1:13–16;
Morm. 5:12–15;
A&P 3:16–20.
		c pts Zaman Akhir.
9 a Yer. 39:4–10;
Mat. 23:37–38.
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telah dihancurkan kecuali itu
b
diramalkan kepada mereka
oleh para nabi Tuhan.
10 Karenanya, telah diberitahukan kepada mereka mengenai
kehancuran yang akan datang
ke atas diri mereka, segera setelah ayahku meninggalkan
Yerusalem; walaupun demikian, mereka mengeraskan hati
mereka; dan menurut nubuatku
mereka telah adihancurkan, kecuali mereka yang bdibawa pergi
tertawan ke Babilon.
11 Dan sekarang, ini aku ucapkan karena roh yang berada
dalam diriku. Dan sekalipun
mereka telah dibawa pergi mereka akan kembali lagi, dan
memiliki tanah Yerusalem; karenanya, mereka akan adipulihkan
lagi ke tanah warisan mereka.
12 Tetapi, lihatlah, mereka
akan mengalami peperangan,
dan desas desus tentang peperangan; dan ketika harinya tiba
saat aAnak Tunggal Bapa, ya,
bahkan Bapa dari langit dan
dari bumi, akan menyatakan
diri-Nya kepada mereka dalam
daging, lihatlah, mereka akan
menolak-Nya, karena kedurhakaan mereka, dan kekerasan hati
mereka, dan kedegilan mereka.
13 Lihatlah, mereka akan
9 b Am. 3:7;
1 Ne. 1:13.
10 a 1 Ne. 7:13;
2 Ne. 6:8;
Omni 1:15;
Hel. 8:20–21.
		b 2 Raj. 24:14;
Yer. 52:3–16.
11 a Ezr. 1:1–4;

menyalibkan-Nya; dan setelah
Dia dibaringkan di dalam sebuah
b
liang kubur untuk kurun waktu
c
tiga hari Dia akan d bangkit dari
yang mati, dengan kesembuhan
pada sayap-sayap-Nya; dan mereka semua yang akan percaya
pada nama-N ya akan diselamatkan di dalam kerajaan Allah.
Karenanya, jiwaku senang untuk
bernubuat mengenai-Nya, karena
aku telah emelihat hari-Nya, dan
hatiku mengagungkan nama
kudus-Nya.
14 Dan lihatlah akan terjadi
bahwa setelah aMesias bangkit
dari yang mati, dan telah menyatakan diri-Nya kepada umat-
Nya, kepada sebanyak yang
akan percaya pada nama-Nya,
lihatlah, Yerusalem akan bdihancurkan lagi; karena celakalah
mereka yang berperang melawan Allah dan umat gereja-Nya.
15 Karenanya, a orang-o rang
Yahudi akan b dicerai-beraikan
ke antara segala bangsa; ya,
dan juga c Babilon akan dihancurkan; karenanya, orang-orang
Yahudi akan dicerai-b eraikan
oleh bangsa-bangsa lain.
16 Dan setelah mereka dicerai-
beraikan, dan Tuhan Allah telah
mencambuk mereka melalui
bangsa-bangsa lain untuk kurun
a

Yer. 24:5–7.
12 a pts Anak Tunggal.
13 a Luk. 23:33.
		b Yoh. 19:41–42;
1 Ne. 19:10.
		c Luk. 24:6–7;
Mosia 3:10.
		d pts Kebangkitan.
		e 1 Ne. 11:13–34.

14 a pts Mesias.
		b Luk. 21:24;
JS—M 1:1–18.
15 a pts Orang-Orang
Yahudi.
		b Neh. 1:8–9;
2 Ne. 10:6.
		c pts Babel.
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waktu banyak angkatan, ya,
bahkan hingga dari angkatan ke
angkatan sampai mereka akan
dibujuk untuk apercaya kepada
Kristus, Putra Allah, dan pendamaian, yang tak terbatas bagi
seluruh umat manusia—dan ketika masa itu akan datang saat
mereka akan percaya kepada
Kristus, dan menyembah Bapa
dalam nama-Nya, dengan hati
murni dan tangan bersih, dan tidak menanti-nantikan lagi Mesias
yang lain, maka, pada waktu itu,
masanya akan tiba ketika mestilah perlu sekali mereka hendaknya memercayai hal-hal ini.
17 Dan Tuhan akan menyiapkan tangan-Nya lagi yang kedua
kali untuk amemulihkan umat-
Nya dari keadaan mereka yang
tersesat dan terjatuh. Karenanya, Dia akan meneruskan untuk melakukan suatu bpekerjaan
yang menakjubkan dan suatu
keajaiban di antara anak-anak
manusia.
18 Karenanya, Dia akan menampilkan afirman-Nya kepada
mereka, yang firman itu akan
b
menghakimi mereka pada hari
terakhir, karena itu akan diberikan kepada mereka untuk tujuan
c
meyakinkan mereka tentang
Mesias yang sejati, yang ditolak
16 a 2 Ne. 10:6–9; 30:7;
Morm. 5:14.
17 a 2 Ne. 21:11–12; 29:1.
pts Pemulihan Injil.
		b Yes. 29:14;
2 Ne. 27:26;
3 Ne. 28:31–33.
18 a 2 Ne. 29:11–12;
33:11, 14–15.

oleh mereka; dan untuk diyakinkannya mereka bahwa mereka
tidak perlu menanti-n antikan
lagi seorang Mesias untuk datang, karena tidak akan ada siapa
pun datang, kecuali itu adalah
seorang d Mesias palsu yang akan
menipu orang-orang; karena hanya ada satu Mesias yang dibicarakan oleh para nabi, dan Mesias
itu adalah Dia yang akan ditolak
oleh orang-orang Yahudi.
19 Karena menurut perkataan para nabi, aMesias datang
setelah b enam ratus tahun sejak waktu ketika ayahku meninggalkan Yerusalem; dan
menurut perkataan para nabi,
dan juga perkataan c malaikat
Allah, nama-Nya akanlah Yesus
Kristus, Putra Allah.
20 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, aku telah berbicara
dengan gamblang agar kamu
tidak dapat khilaf. Dan sebagaimana Tuhan Allah hidup yang
a
membawa Israel keluar dari
tanah Mesir, dan memberikan
Musa kuasa agar dia hendaknya
b
menyembuhkan bangsa itu setelah mereka digigit oleh ular-ular
beracun, jika mereka akan mengarahkan mata mereka pada cular
yang dia angkat di hadapan mereka, dan juga memberinya kuasa

		b pts Penghakiman
Terakhir.
		c 2 Ne. 26:12–13.
		d pts Antikristus.
19 a pts Yesus Kristus—
Nubuat tentang
kelahiran dan kematian Yesus Kristus.
		b 1 Ne. 10:4;

3 Ne. 1:1, 13.
		c 2 Ne. 10:3.
20 a Kel. 3:7–10;
1 Ne. 17:24, 31; 19:10.
		b Yoh. 3:14;
1 Ne. 17:41.
		c Bil. 21:8–9;
Alma 33:19;
Hel. 8:14–15.
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agar dia menghantam batu karang dan air akan mengalir; ya,
lihatlah aku berkata kepadamu,
bahwa sebagaimana hal-hal ini
adalah benar, dan sebagaimana
Tuhan Allah hidup, tidak ada
e
nama lain diberikan di kolong
langit kecuali Yesus Kristus ini,
yang mengenai-Nya telah aku
bicarakan, yang melaluinya manusia dapat diselamatkan.
21 Karenanya, karena alasan
ini Tuhan Allah telah berjanji kepadaku bahwa hal-hal ini yang
aku atuliskan akan disimpan dan
dilestarikan, dan diturunkan kepada benih keturunanku, dari
angkatan ke angkatan, agar janji
itu boleh digenapi bagi Yusuf,
agar benih keturunannya tidak
akan pernah b binasa selama
bumi akan ada.
22 Karenanya, hal-hal ini akan
diturunkan dari angkatan ke
angkatan selama bumi akan ada;
dan itu akan diturunkan menurut kehendak dan kesenangan
Allah; dan bangsa-bangsa yang
akan memilikinya akan a dihakimi olehnya menurut perkataan yang tertulis.
23 Karena kita bekerja dengan
tekun untuk menulis, untuk
d

20 d Kel. 17:6;
Bil. 20:11;
1 Ne. 17:29; 20:21.
		e Hos. 13:4;
Kis. 4:10–12;
Mosia 5:8;
Musa 6:52.
pts Juruselamat.
21 a 2 Ne. 27:6–14.
		b Am. 5:15;
2 Ne. 3:16;
Alma 46:24–27.

membujuk anak-anak kita, dan
juga saudara-saudara kita, untuk
percaya kepada Kristus, dan untuk diperdamaikan dengan Allah;
karena kita tahu bahwa adalah
melalui b kasih karunia bahwa
kita diselamatkan, setelah segala
yang dapat kita clakukan.
24 Dan, sekalipun kita percaya
kepada Kristus, kita a menaati
hukum Musa, dan menanti-
nantikan dengan ketabahan
akan Kristus, sampai hukum itu
akan digenapi.
25 Karena, untuk tujuan inilah
a
hukum itu diberikan; karenanya
hukum itu telah menjadi bmati
bagi kita, dan kita dijadikan
hidup di dalam Kristus karena
iman kita; namun kita menaati hukum itu karena perintah-
perintah.
26 Dan kita aberbicara tentang
Kristus, kita bersukacita di dalam Kristus, kita berkhotbah
tentang Kristus, kita bbernubuat
tentang Kristus, dan kita menulis menurut nubuat-nubuat kita,
agar canak-anak kita boleh mengetahui pada sumber apa mereka boleh memandang untuk
d
pengampunan akan dosa-dosa
mereka.
a

22 a 2 Ne. 29:11;
33:10–15;
3 Ne. 27:23–27.
23 a pts Anak-Anak.
		b Rm. 3:23–24;
2 Ne. 2:4–10;
Mosia 13:32;
Alma 42:12–16;
A&P 138:4.
pts Kasih Karunia.
		c Yak. 2:14–26.
pts Pekerjaan.

24 a
25 a
		b
26 a

Yakub 4:4–5.
pts Hukum Musa.
Rm. 7:4–6.
Yakub 4:12;
Yarom 1:11;
Mosia 3:13.
		b Luk. 10:23–24.
		c pts Anak-Anak.
		d pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
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27 Karenanya, kita berbicara mengenai hukum agar
anak-anak kita boleh mengetahui matinya hukum itu; dan
mereka, dengan mengetahui
matinya hukum, boleh menanti-
nantikan pada kehidupan itu
yang ada di dalam Kristus, dan
mengetahui untuk tujuan apa
hukum itu diberikan. Dan setelah hukum itu digenapi di dalam Kristus, agar mereka tidak
perlu mengeraskan hati mereka
terhadap-Nya ketika hukum itu
harus diakhiri.
28 Dan sekarang, lihatlah,
bangsaku, kamu adalah bangsa
yang adegil; karenanya, aku telah berbicara dengan gamblang
kepadamu, agar kamu tidak
akan salah mengerti. Dan perkataan yang telah aku ucapkan
akan berdiri sebagai b kesaksian menentangmu; karena itu
cukup untuk c mengajar siapa
pun jalan yang benar; karena
jalan yang benar adalah percaya kepada Kristus dan tidak
menyangkal-N ya; karena dengan menyangkal-N ya kamu
juga menyangkal para nabi dan
hukum itu.
29 Dan sekarang, lihatlah,
aku berkata kepadamu bahwa
jalan yang benar adalah percaya kepada Kristus, dan tidak
menyangkal-Nya; dan Kristus
adalah Yang Kudus dari Israel;
karenanya kamu mesti mem28 a Mosia 3:14.
		b pts Kesaksian.
		c 2 Ne. 33:10.

bungkukkan diri di hadapan-
Nya, dan menyembah-N ya
dengan segenap adaya, pikiran,
dan kekuatanmu, dan seluruh
jiwamu; dan jika kamu melakukan ini kamu sekali-kali tidak
akan dicampakkan.
30 Dan, sejauh itu akan diperlukan, kamu mesti menaati pelaksanaan dan a tata cara
Allah sampai hukum itu akan
digenapi yang diberikan kepada
Musa.
PASAL 26
Kristus akan melayani orang-orang
Nefi—Nefi melihat sebelumnya kehancuran bangsanya—Mereka
akan berbicara dari dalam debu—
Orang-o rang bukan Israel akan
membangun gereja palsu dan komplotan rahasia—Tuhan melarang
manusia mempraktikkan penipuan imam. Kira-kira tahun 559–
545 sm.
Dan setelah Kristus akan abangkit dari yang mati Dia akan
b
memperlihatkan diri-Nya kepadamu, anak-a nakku, dan
saudara-s audara terkasihku;
dan firman yang akan Dia ucapkan kepadamu akan menjadi
c
hukum yang akan kamu lakukan.
2 Karena lihatlah, aku berkata
kepadamu bahwa aku telah
melihat bahwa banyak angkatan akan berlalu, dan akan ada

29 a Ul. 6:5;
Mrk. 12:29–31.
30 a pts Tata Cara.

26 1 a 3 Ne. 11:1–12.

		b 1 Ne. 11:7; 12:6.
		c 3 Ne. 15:2–10.
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peperangan besar dan perselisihan di antara bangsaku.
3 Dan setelah Mesias akan
datang akan ada a tanda-tanda
diberikan kepada bangsaku
tentang b kelahiran-N ya, dan
juga tentang kematian dan
kebangkitan-Nya; dan akan hebat dan menakutkanlah jadinya
hari itu bagi yang jahat, karena
mereka akan binasa; dan mereka
binasa karena mereka mengusir para nabi, dan para orang
suci, dan merajam mereka, dan
membunuh mereka; karenanya
seruan c darah para orang suci
akan naik kepada Allah dari tanah menentang mereka.
4 Karenanya, mereka semua
yang sombong, dan yang melakukan kejahatan, hari yang
datang itu akan a membakar
mereka, firman Tuhan Semesta
Alam, karena mereka akan menjadi bagaikan tunggul jerami.
5 Dan mereka yang membunuh
para nabi, dan para orang suci,
kedalaman tanah akan amenelan
mereka, firman Tuhan Semesta
Alam; dan b gunung-g unung
akan menutupi mereka, dan
angin puyuh akan membawa
mereka pergi, dan bangunan-
bangunan akan roboh ke atas
diri mereka dan meluluhlantakkan mereka berkeping-keping
3 a 1 Ne. 12:4–6.
pts Tanda.
		b pts Yesus Kristus—
Nubuat tentang
kelahiran dan kematian Yesus Kristus.
		c Kej. 4:10;

4a
5a
		b
7a

dan menggilas mereka menjadi
bubuk.
6 Dan mereka akan dikunjungi
dengan guntur, dan kilat, dan
gempa bumi, dan segala macam
kehancuran, karena api amarah
Tuhan akan tersulut terhadap
mereka, dan mereka akan menjadi bagaikan tunggul jerami,
dan hari yang datang itu akan
melalap mereka, firman Tuhan
Semesta Alam.
7 Ah, rasa sakit, dan kepedihan
jiwaku karena hilangnya yang
terbunuh dari bangsaku! Karena
aku, Nefi, telah melihatnya, dan
itu hampir melalapku di hadapan hadirat Tuhan; tetapi aku
mesti berseru kepada Allahku:
Cara-cara-Mu aadil.
8 Tetapi lihatlah, yang saleh
yang menyimak perkataan para
nabi, dan tidak menghancurkan
mereka, tetapi menanti-nantikan
Kristus dengan ketabahan untuk tanda-tanda yang diberikan,
terlepas dari segala apenganiayaan—lihatlah, mereka adalah
mereka yang btidak akan binasa.
9 Tetapi Putra Kebenaran akan
a
menampakkan diri kepada mereka; dan Dia akan b menyembuhkan mereka, dan mereka
akan merasakan c kedamaian
bersama-Nya, sampai d tiga angkatan akan berlalu, dan banyak

2 Ne. 28:10;
Morm. 8:27.
3 Ne. 8:14–24; 9:3, 9.
1 Ne. 19:11;
3 Ne. 10:14.
3 Ne. 8:10; 9:5–8.
pts Keadilan.

8a
		b
9a
		b
		c
		d

pts Penganiayaan.
3 Ne. 10:12–13.
3 Ne. 11:8–15.
3 Ne. 17:7–9.
4 Ne. 1:1–4.
1 Ne. 12:11–12;
3 Ne. 27:30–32.
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dari angkatan keempat akan
berlalu dalam kesalehan.
10 Dan ketika hal-h al ini telah berlalu suatu a kehancuran
yang selekasnya datang kepada
bangsaku; karena, terlepas dari
rasa sakit jiwaku, aku telah melihatnya; karenanya, aku tahu
bahwa itu akan terjadi; dan mereka menjual diri mereka untuk
yang tak berarti apa pun; karena,
untuk imbalan kesombongan
mereka dan kebodohan mereka,
mereka akan menuai kehancuran; karena mereka menyerah
kepada iblis dan memilih pekerjaan kegelapan daripada terang,
oleh karena itu mereka mesti turun ke bneraka.
11 Karena Roh Tuhan tidak
akan selalu aberjuang bersama
manusia. Dan ketika Roh berhenti berjuang bersama manusia
maka datanglah kehancuran
yang selekasnya, dan ini memilukan jiwaku.
12 Dan sewaktu aku berbicara mengenai adiyakinkannya
b
orang-o rang Yahudi, bahwa
Yesus adalah c bahkan Kristus,
mestilah perlu bahwa orang-
orang bukan Israel diyakinkan juga bahwa Yesus adalah
Kristus, Allah Yang Kekal;
13 Dan bahwa Dia menyatakan
diri-Nya kepada mereka semua
e

9 e Alma 45:10–12;
Hel. 13:9–10.
10 a Alma 45:9–14;
Morm. 8:1–9.
		b pts Neraka.
11 a Eter 2:15.
12 a 2 Ne. 25:18.

yang percaya kepada-Nya, melalui kuasa aRoh Kudus; ya, kepada
setiap bangsa, kaum, bahasa, dan
khalayak, mengerjakan mukjizat, tanda, dan keajaiban yang
dahsyat, di antara anak-a nak
manusia menurut iman mereka.
14 Tetapi lihatlah, aku bernubuat kepadamu mengenai azaman terakhir; mengenai zaman
ketika Tuhan Allah akan b menampilkan hal-h al ini kepada
anak-anak manusia.
15 Setelah benih keturunanku
dan benih keturunan saudara-
saudaraku akan merosot dalam
ketidakpercayaan, dan akan dihantam oleh orang-orang bukan
Israel; ya, setelah Tuhan Allah
akan berkemah mengelilingi
mereka di sekitarnya, dan akan
mengepung mereka dengan suatu timbunan, dan membangun
benteng-benteng terhadap mereka; dan setelah mereka akan
dijadikan rendah di dalam debu,
bahkan hingga mereka tidak
ada, namun perkataan orang-
orang saleh akan dituliskan, dan
doa orang-orang setia akan didengar, dan mereka semua yang
telah merosot dalam ketidakpercayaan tidak akan dilupakan.
16 Karena mereka yang akan
dihancurkan akan aberbicara kepada mereka dari dalam tanah,

		b 2 Ne. 30:7;
Morm. 5:14.
pts Orang-Orang
Yahudi.
		c Morm. 3:21.
13 a pts Roh Kudus.
14 a pts Zaman Akhir.

		b pts Pemulihan Injil.
16 a Yes. 29:4;
Moro. 10:27;
Musa 7:62.
pts Kitab Mormon.
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dan ucapan mereka akan keluar
dari dalam debu, dan suara mereka akan seperti orang yang memiliki roh yang dikenal; karena
Tuhan Allah akan memberikan
kepadanya kuasa, agar dia boleh berbisik mengenai mereka,
bahkan seakan-akan dari dalam
tanah; dan ucapan mereka akan
berbisik dari dalam debu.
17 Karena demikianlah firman
Tuhan Allah: Mereka akan amenuliskan apa yang akan dilakukan di antara mereka, dan itu
akan ditulis dan dimeteraikan
dalam sebuah kitab, dan mereka yang telah merosot dalam
ketidakpercayaan tidak akan
memilikinya, karena mereka
b
berupaya untuk menghancurkan apa yang dari Allah.
18 Karenanya, seperti mereka
yang telah dihancurkan itu telah dihancurkan selekasnya;
dan khalayak ramai dari mereka
yang menakutkan akan menjadi
bagaikan asekam yang berlalu—
ya, demikianlah firman Tuhan
Allah: Itu akan terjadi dalam
sekejap, dengan tiba-tiba—
19 Dan akan terjadi, bahwa mereka yang telah merosot dalam
ketidakpercayaan akan adihantam oleh tangan orang-o rang
bukan Israel.
20 Dan orang-o rang bukan
17 a
		b
18 a
19 a

2 Ne. 29:12.
Enos 1:14.
Morm. 5:16–18.
3 Ne. 16:8–9;
20:27–28.
20 a pts Kesombongan.
		b 1 Ne. 13:29, 34.

Israel terangkat-angkat dalam
a
kesombongan di mata mereka,
dan telah btersandung, karena besarnya cbatu sandungan mereka,
sehingga mereka telah membangun banyak dgereja; walaupun
demikian, mereka mencemooh
kuasa dan mukjizat dari Allah,
dan mengkhotbahkan kepada
diri mereka kebijaksanaan mereka sendiri dan epembelajaran
mereka sendiri, agar mereka boleh memperoleh keuntungan dan
f
menggilas muka yang miskin.
21 Dan ada banyak gereja dibangun yang menyebabkan akeirihatian, dan pertikaian, dan
kedengkian.
22 Dan ada juga a komplotan
rahasia, bahkan seperti pada
zaman dahulu, menurut komplotan iblis, karena dia adalah
pencetus dari segala sesuatu ini;
ya, pencetus pembunuhan, dan
pekerjaan kegelapan; ya, dan dia
menuntun mereka di leher dengan seutas tali rami, sampai dia
mengikat mereka dengan talinya
yang kuat untuk selamanya.
23 Karena lihatlah, saudara-
saudara terkasihku, aku berkata
kepadamu bahwa Tuhan Allah
tidak bekerja dalam kegelapan.
24 Dia tidak melakukan apa
pun kecuali demi manfaat dunia;
karena Dia a mengasihi dunia,

pts Kemurtadan.
		c Yeh. 14:4.
		d 1 Ne. 14:10; 22:23;
Morm. 8:28.
		e 2 Ne. 9:28;
Morm. 9:7–8.
		f Yes. 3:15;

2 Ne. 13:15.
21 a pts Iri.
22 a pts Komplotan
Rahasia.
24 a Yoh. 3:16.
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bahkan hingga Dia menyerahkan nyawa-Nya agar Dia boleh
menarik bsemua orang kepada-
Nya. Karenanya, Dia tidak memerintahkan seorang pun agar
mereka tidak akan mengambil
bagian dalam keselamatan-Nya.
25 Lihatlah, apakah Dia berseru kepada siapa pun, mengatakan: Pergilah dari-Ku? Lihatlah,
aku berkata kepadamu, Tidak;
tetapi Dia berfirman: aDatanglah
kepada-Ku kamu segenap ujung
bumi, bbelilah susu dan madu,
tanpa uang dan tanpa harga.
26 Lihatlah, apakah Dia telah
memerintahkan siapa pun agar
mereka hendaknya pergi keluar
dari sinagoge-s inagoge, atau
keluar dari rumah-rumah ibadat? Lihatlah, aku berkata kepadamu, Tidak.
27 Apakah Dia telah memerintahkan siapa pun agar mereka
hendaknya tidak mengambil
bagian dalam a keselamatan-
Nya? Lihatlah aku berkata kepadamu, Tidak; tetapi Dia telah
b
memberikannya cuma-c uma
bagi semua orang; dan Dia telah
memerintahkan umat-Nya agar
mereka hendaknya membujuk
semua orang pada cpertobatan.
28 Lihatlah, apakah Tuhan
telah memerintahkan siapa
pun agar mereka hendaknya
24 b 3 Ne. 27:14–15.
25 a Alma 5:33–35;
3 Ne. 9:13–14.
		b Yes. 55:1–2.
27 a pts Keselamatan.
		b Ef. 2:8;
2 Ne. 25:23.

tidak mengambil bagian dalam
kebaikan-N ya? Lihatlah aku
berkata kepadamu, Tidak; tetapi asemua orang diberi hak istimewa yang satu seperti yang
lain, dan tak seorang pun dilarang.
29 Dia memerintahkan agar tidak akan ada apenipuan imam;
karena, lihatlah, penipuan
imam adalah bahwa orang-
orang berkhotbah dan menetapkan diri mereka sebagai terang
bagi dunia, agar mereka boleh
memperoleh keuntungan dan
b
pujian dunia; tetapi mereka tidak mengupayakan kesejahteraan Sion.
30 Lihatlah, Tuhan telah melarang hal ini; karenanya, Tuhan
Allah telah memberikan sebuah
perintah agar semua orang hendaknya memiliki a kasih amal,
yang kasih amal itu adalah bkasih. Dan kecuali mereka akan
memiliki kasih amal mereka
bukanlah apa-apa. Karenanya,
jika mereka akan memiliki kasih
amal mereka tidak akan membiarkan pekerja di Sion binasa.
31 Tetapi pekerja di aSion akan
bekerja untuk Sion; karena jika
mereka bekerja untuk buang mereka akan binasa.
32 Dan lagi, Tuhan Allah telah a memerintahkan bahwa

		c pts Pertobatan.
28 a Rm. 2:11;
1 Ne. 17:33–35.
29 a pts Penipuan Imam.
		b A&P 121:34–37.
30 a Moro. 7:47–48.
pts Kasih Amal.

		b pts Kasih.
31 a pts Sion.
		b Yakub 2:17–19;
A&P 11:7; 38:39.
32 a pts Perintah-Perintah
Allah.
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manusia hendaknya tidak membunuh; bahwa mereka hendaknya tidak berdusta; bahwa
mereka hendaknya tidak mencuri; bahwa mereka hendaknya tidak menggunakan nama
Tuhan Allah mereka dengan
b
sia-
s ia; bahwa mereka hendaknya tidak merasa iri; bahwa
mereka hendaknya tidak memiliki kedengkian; bahwa mereka
hendaknya tidak saling berselisih pendapat; bahwa mereka
hendaknya tidak berbuat pelacuran; dan bahwa mereka hendaknya tidak melakukan apa
pun dari hal-hal ini; karena barang siapa melakukannya akan
binasa.
33 Karena tidak ada dari kedurhakaan ini datang dari
Tuhan; karena Dia melakukan
apa yang baik di antara anak-
anak manusia; dan Dia tidak
melakukan apa pun kecuali
yang gamblang bagi anak-anak
manusia; dan Dia mengajak
mereka semua untuk datang
kepada-Nya dan mengambil bagian dalam kebaikan-Nya; dan
Dia tidak amenolak seorang pun
yang datang kepada-Nya, hitam
dan putih, terikat dan bebas,
laki-laki dan perempuan; dan
Dia mengingat borang kafir; dan
c
semuanya sama bagi Allah, baik
orang Yahudi maupun orang bukan Israel.
32 b pts Perkataan
Tak Senonoh.
33 a Kis. 10:9–35, 44–45.
		b Alma 26:37.

PASAL 27
Kegelapan dan kemurtadan akan
menutupi bumi pada zaman terakhir—Kitab Mormon akan tampil—Tiga saksi akan bersaksi
tentang kitab itu—Orang yang
terpelajar akan berkata dia tidak
dapat membaca kitab termeterai—
Tuhan akan melakukan suatu pekerjaan yang menakjubkan dan
suatu keajaiban—Bandingkan dengan Yesaya 29. Kira-kira tahun
559–545 sm.
Tetapi, lihatlah, pada a zaman
terakhir, atau pada zaman orang-
orang bukan Israel—ya, lihatlah
segala bangsa bukan Israel dan
juga Yahudi, baik mereka yang
akan datang ke atas tanah ini
maupun mereka yang akan ber
ada di negeri-n egeri lain, ya,
bahkan di atas seluruh negeri di
bumi, lihatlah, mereka akan mabuk dengan kedurhakaan dan
segala macam kekejian—
2 Dan ketika hari itu akan datang mereka akan dikunjungi
oleh Tuhan Semesta Alam, dengan guntur dan dengan gempa
bumi, dan dengan bunyi yang
keras, dan dengan badai, dan
dengan angin ribut, dan dengan
a
nyala api yang melahap.
3 Dan semua a bangsa yang
b
berperang melawan Sion, dan
yang memasygulkannya, akan
menjadi seperti mimpi dari suatu

		c Rm. 2:11;
1 Ne. 17:35.
27 1 a pts Zaman Akhir.
2 a Yes. 24:6; 66:15–16;

			 Yakub 6:3;
3 Ne. 25:1.
3 a Yes. 29:7–8.
		b 1 Ne. 22:14.

155

2 NEFI 27:4–11

penglihatan malam; ya, itu akan
terjadi kepada mereka, bahkan
seperti orang yang lapar yang
bermimpi, dan lihatlah dia makan tetapi dia terbangun dan jiwanya kosong; atau seperti orang
yang haus yang bermimpi, dan
lihatlah dia minum tetapi dia
terbangun dan lihatlah dia melemah, dan jiwanya merasakan
dahaga; ya, akan demikianlah
pula jadinya khalayak ramai dari
segala bangsa yang berperang
melawan Gunung Sion.
4 Karena lihatlah, kamu semua
yang melakukan kedurhakaan,
hentikanlah dirimu dan bertanya-
tanyalah, karena kamu akan berseru, dan berseru; ya, kamu akan
mabuk tetapi bukan oleh air anggur, kamu akan sempoyongan tetapi bukan oleh minuman keras.
5 Karena lihatlah, Tuhan telah
mencurahkan ke atas dirimu
roh tidur yang nyenyak. Karena
lihatlah, kamu telah menutup
matamu, dan kamu telah menolak para nabi; dan para penguasamu, dan para pelihat telah Dia
tutupi karena kedurhakaanmu.
6 Dan akan terjadi bahwa Tuhan
Allah akan menampilkan bagi
a
kamu perkataan dari sebuah
b
kitab, dan itu akan menjadi perkataan dari mereka yang telah
terlelap.
7 Dan lihatlah kitab itu akan
6 a Yarom 1:2;
Morm. 5:12–13.
		b 2 Ne. 26:16–17; 29:12.
pts Kitab Mormon.
7 a Yes. 29:11–12;
Eter 3:25–27; 4:4–7.

termeterai; dan dalam kitab itu
akan ada sebuah b wahyu dari
Allah, sejak awal dunia sampai
c
akhirnya.
8 Karenanya, karena apa yang
a
termeterai, apa yang termeterai btidak akan diserahkan pada
masa kejahatan dan kekejian
orang-orang. Karenanya kitab
itu akan ditahan dari mereka.
9 Tetapi kitab itu akan diserahkan kepada seorang apria, dan
dia akan menyampaikan perkataan kitab itu, yang adalah perkataan dari mereka yang telah
terlelap di dalam debu, dan dia
akan menyampaikan perkataan
ini kepada byang lain;
10 Tetapi perkataan yang termeterai tidak akan dia sampaikan,
tidak juga akan dia serahkan kitab itu. Karena kitab itu akan dimeteraikan oleh kuasa Allah, dan
wahyu yang dimeteraikan akan
disimpan dalam kitab itu sampai
waktu Tuhan sendiri yang tepat,
agar itu boleh tampil; karena lihatlah, itu mengungkapkan segala sesuatu sejak pelandasan
dunia sampai akhirnya.
11 Dan masanya tiba ketika
perkataan kitab yang termeterai
itu akan dibacakan di atas atap-
atap rumah; dan itu akan dibacakan melalui kuasa Kristus; dan
segala sesuatu akan adiungkapkan kepada anak-anak manusia
a

Mosia 8:19.
Eter 13:1–12.
Eter 5:1.
3 Ne. 26:9–12;
Eter 4:5–6.
9 a A&P 17:5–6.

		b
		c
8a
		b

		b JS—S 1:64–65.
11 a Luk. 12:3;
Morm. 5:8;
A&P 121:26–31.
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yang pernah ada di antara anak-
anak manusia, dan yang senantiasa akan ada bahkan sampai
akhir bumi.
12 Karenanya, pada masa itu
ketika kitab itu diserahkan kepada pria tentang siapa telah
aku bicarakan, kitab itu akan
disembunyikan dari mata dunia, agar tidak ada mata akan
melihatnya kecuali bahwa atiga
b
saksi akan melihatnya, melalui
kuasa Allah, selain dia kepada
siapa kitab itu akan diserahkan;
dan mereka akan bersaksi tentang kebenaran kitab itu dan apa
yang di dalamnya.
13 Dan tidak ada seorang lain
pun yang akan melihatnya, kecuali beberapa orang menurut
kehendak Allah, untuk memberikan kesaksian tentang
firman-Nya kepada anak-anak
manusia; karena Tuhan Allah
telah berfirman bahwa perkataan dari yang setia akan berbicara seolah-olah a dari yang
mati.
14 Karenanya, Tuhan Allah
akan meneruskan untuk menampilkan perkataan kitab itu;
dan melalui mulut sebanyak
saksi seperti yang tampaknya
baik bagi-Nya akanlah Dia tegakkan firman-N ya; dan celakalah bagi dia yang a menolak
firman Allah!
15 Tetapi lihatlah, akan terjadi
12 a 2 Ne. 11:3;
Eter 5:2–4;
A&P 5:11, 15; 17:1.
		b Ul. 19:15.

bahwa Tuhan Allah akan berfirman kepada dia kepada siapa
Dia akan menyerahkan kitab itu:
Ambillah perkataan ini yang tidak termeterai dan sampaikanlah itu kepada yang lain, agar
dia boleh memperlihatkannya
kepada yang terpelajar, mengatakan: a Bacalah ini, aku minta
kepadamu. Dan yang terpelajar itu akan berkata: Bawalah
kemari kitab itu, dan aku akan
membacanya.
16 Dan sekarang, karena kemuliaan dunia dan untuk memperoleh a keuntungan akanlah
mereka mengatakan ini, dan
bukan untuk kemuliaan Allah.
17 Dan pria itu akan berkata:
Aku tidak dapat membawa kitab
itu, karena itu termeterai.
18 Kemudian akanlah yang
terpelajar itu berkata: Aku tidak
dapat membacanya.
19 Karenanya akan terjadi,
bahwa Tuhan Allah akan menyerahkan lagi kitab itu dan
perkataannya kepada dia yang
tak terpelajar; dan pria yang tak
terpelajar akan berkata: Aku tidak terpelajar.
20 Kemudian akanlah Tuhan
Allah berfirman kepadanya:
Yang terpelajar tidak akan membacanya, karena mereka telah
menolaknya, dan Aku sanggup
untuk melakukan pekerjaan-Ku
sendiri; karenanya engkau akan

13 a 2 Ne. 3:19–20;
33:13–15;
Moro. 10:27.
14 a 2 Ne. 28:29–30;

Eter 4:8.
15 a Yes. 29:11–12;
JS—S 1:65.
16 a pts Penipuan Imam.
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membaca perkataan yang akan
Aku berikan kepadamu.
21 aJanganlah menyentuh apa
yang termeterai, karena Aku
akan menampilkannya pada
waktu-K u sendiri yang tepat;
karena Aku akan memperlihatkan kepada anak-anak manusia
bahwa Aku sanggup untuk melakukan pekerjaan-Ku sendiri.
22 Karenanya, ketika engkau
telah membaca perkataan yang
telah Aku perintahkan kepadamu, dan mendapatkan para
a
saksi yang telah Aku janjikan
kepadamu, maka akanlah engkau memeteraikan kitab itu
kembali, dan menyembunyikannya bagi-Ku, agar Aku boleh melestarikan perkataan yang
belum engkau baca, sampai Aku
akan menganggap patut menurut kebijaksanaan-K u sendiri
untuk mengungkapkan segala
sesuatu kepada anak-anak manusia.
23 Karena lihatlah, Aku adalah
Allah; dan Aku adalah seorang
Allah amukjizat; dan Aku akan
memperlihatkan kepada dunia
bahwa Aku adalah yang bsama,
kemarin, hari ini, dan selamanya; dan Aku tidak bekerja di
antara anak-anak manusia kecuali cmenurut iman mereka.
24 Dan lagi akan terjadi bahwa
Tuhan akan berfirman kepada
21 a Eter 5:1.
22 a pts Saksi Kitab
Mormon.
23 a pts Mukjizat.
		b Ibr. 13:8.
		c Ibr. 11;

25 a
		b
		c
26 a

dia yang akan membaca perkataan yang akan disampaikan
kepadanya:
25 aMengingat orang-orang ini
mendekat kepada-K u dengan
mulut mereka, dan dengan bibir mereka b menghormati-Ku,
tetapi telah menyingkirkan hati
mereka jauh dari-Ku, dan rasa
takut mereka terhadap-Ku diajarkan oleh cajaran manusia—
26 Oleh karena itu, Aku akan
meneruskan untuk melakukan
suatu a pekerjaan yang menakjubkan di antara orang-o rang
ini, ya, suatu b pekerjaan yang
menakjubkan dan suatu keajaiban, karena kebijaksanaan
dari orang-orang bijak dan terpelajar mereka akan binasa, dan
pengertian dari orang-o rang
bijaksana mereka akan disembunyikan.
27 Dan acelakalah mereka yang
berupaya keras untuk menyembunyikan nasihat mereka dari
Tuhan! Dan pekerjaan mereka
berada dalam gelap; dan mereka
berkata: Siapakah yang melihat kami, dan siapakah yang
tahu kami? Dan mereka juga
berkata: Pastilah, pemutarbalikanmu akan hal-hal itu akan
dianggap sebagai btanah liat tukang periuk. Tetapi lihatlah, Aku
akan memperlihatkan kepada
mereka, firman Tuhan Semesta

Eter 12:7–22.
Yes. 29:13.
Mat. 15:8.
2 Ne. 28:31.
1 Ne. 22:8;
2 Ne. 29:1–2.

pts Pemulihan Injil.
		b Yes. 29:14;
2 Ne. 25:17.
27 a Yes. 29:15.
		b Yer. 18:6.
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Alam, bahwa Aku tahu semua
pekerjaan mereka. Karena akankah hasil karya itu berkata tentang dia yang menjadikannya,
dia tidak menjadikanku? Atau
akankah benda yang dibentuk
berkata tentang dia yang membentuknya, dia tidak memiliki
pengertian?
28 Tetapi lihatlah, firman
Tuhan Semesta Alam: Aku akan
memperlihatkan kepada anak-
anak manusia bahwa masih
beberapa saat lagi dan Libanon
akan diubah menjadi sebuah ladang subur; dan ladang subur
itu akan dianggap sebagai sebuah hutan.
29 aDan pada masa itu akanlah
yang tuli mendengar perkataan
kitab itu, dan mata orang buta
akan melihat dari keadaan tak
dikenal dan dari kegelapan.
30 Dan yang alembut hati juga
akan bertambah, dan bsukacita
mereka akan berada di dalam
Tuhan, dan yang miskin di antara orang-orang akan bersukacita di dalam Yang Kudus dari
Israel.
31 Karena sepasti sebagaimana
Tuhan hidup mereka akan melihat bahwa a orang yang menakutkan dijadikan tak berarti
apa pun, dan pencemooh dilalap api, dan semua orang yang
berjaga-jaga bagi kedurhakaan
disingkirkan;
29 a Yes. 29:18.
30 a pts Lembut Hati,
Kelembutan Hati.
		b A&P 101:36.

31 a
32 a
		b
		c

32 Dan mereka yang menjadikan seseorang aorang yang bersalah karena sebuah kata, dan
meletakkan jerat baginya yang
menegur di bgerbang, dan cmengesampingkan yang saleh bagaikan sesuatu yang tak berarti
apa pun.
33 Oleh karena itu, demikian
firman Tuhan, yang menebus
Abraham, mengenai bani Yakub:
Yakub tidak akan sekarang
malu, tidak juga akanlah mukanya sekarang menjadi pucat.
34 Tetapi ketika dia a melihat anak-a naknya, pekerjaan
tangan-Ku, di tengah darinya,
mereka akan menguduskan
nama-K u, dan menguduskan
Yang Kudus dari Yakub, dan
akan takut kepada Allah Israel.
35 Mereka juga yang a khilaf
di dalam roh akan sampai pada
pengertian, dan mereka yang
menggerutu akan bmempelajari
ajaran.
PASAL 28
Banyak gereja palsu akan dibangun
pada zaman terakhir—Mereka akan
mengajarkan ajaran palsu, sia-sia,
dan bodoh—Kemurtadan akan merajalela karena pengajar palsu—
Iblis akan mengamuk dalam hati
manusia—Dia akan mengajarkan
segala macam ajaran palsu. Kira-
kira tahun 559–545 sm.

Yes. 29:20.
Luk. 11:54.
Am. 5:10.
2 Ne. 28:16.

34 a Yes. 29:23–24.
35 a 2 Ne. 28:14;
A&P 33:4.
		b Dan. 12:4.
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Dan sekarang, lihatlah, saudara-
saudaraku, aku telah berbicara
kepadamu, menurut sebagaimana Roh telah mendesakku;
karenanya, aku tahu bahwa itu
mestilah pasti terjadi.
2 Dan apa yang akan dituliskan
dari akitab itu akan amat bberharga bagi anak-anak manusia,
dan khususnya bagi benih keturunan kita, yang adalah sisa
bani Israel.
3 Karena akan terjadi pada masa
itu bahwa agereja-gereja yang dibangun, dan bukan bagi Tuhan,
ketika yang satu orang akan berkata kepada yang lain: Lihatlah,
aku, aku adalah milik Tuhan; dan
yang lain akan berkata: Aku, aku
adalah milik Tuhan; dan demikian akanlah setiap orang berkata
yang telah membangun gereja-
gereja, dan bukan bagi Tuhan—
4 Dan mereka akan saling berselisih pendapat; dan para imam
mereka akan saling berselisih
pendapat, dan mereka akan
mengajar dengan a pembelajaran mereka, dan menyangkal
Roh Kudus, yang memberikan
tuturan.
5 Dan mereka a menyangkal
b
kuasa Allah, Yang Kudus dari
Israel; dan mereka berkata kepada orang-o rang: Simaklah
kami, dan dengarlah kamu
28 2 a pts Kitab Mormon.

		b 1 Ne. 13:34–42; 22:9;
3 Ne. 21:6.
3 a 1 Kor. 1:10–13;
1 Ne. 22:23;
4 Ne. 1:25–29;
Morm. 8:28, 32–38.

4a
5a
		b
		c
6a
7a

ajaran kami; karena lihatlah ctidak ada Allah dewasa ini, karena Tuhan dan Penebus telah
melakukan pekerjaan-Nya, dan
Dia telah memberikan kuasa-
Nya kepada manusia;
6 Lihatlah, simaklah kamu
pada ajaranku; jika mereka akan
berkata ada mukjizat dikerjakan
oleh tangan Tuhan, janganlah
memercayainya; karena hari
ini Dia bukanlah seorang Allah
a
mukjizat; Dia telah melakukan
pekerjaan-Nya.
7 Ya, dan akan ada banyak
orang yang akan berkata: aMakanlah, minumlah, dan bersukarialah, karena besok kita mati;
dan akan baik-baik saja dengan
kita.
8 Dan juga akan ada banyak
orang yang akan berkata: Makanlah, minumlah, dan bersukarialah; walaupun demikian,
takutlah kepada Allah—Dia
akan a membenarkan untuk
berbuat sedikit dosa; ya, b berdustalah sedikit, ambillah keuntungan dari seseorang karena
perkataannya, galilah c lubang
galian bagi sesamamu; tidak ada
bahayanya dalam hal ini; dan
lakukanlah segala sesuatu ini,
karena besok kita mati; dan jika
demikian halnya bahwa kita bersalah, Allah akan memukul kita

2 Ne. 9:28.
2 Ne. 26:20.
2 Tim. 3:5.
Alma 30:28.
Morm. 8:26; 9:15–26.
1 Kor. 15:32;
Alma 30:17–18.

8 a Morm. 8:31.
		b A&P 10:25;
Musa 4:4.
pts Dusta.
		c Ams. 26:27;
1 Ne. 14:3.
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dengan beberapa lecutan, dan
pada akhirnya kita akan diselamatkan di dalam kerajaan Allah.
9 Ya, dan akan ada banyak
orang yang akan mengajarkan
menurut cara ini, aajaran palsu
dan sia-s ia dan b bodoh, dan
akan menjadi congkak dalam
hati mereka, dan akan berupaya
keras untuk menyembunyikan
nasihat-n asihat mereka dari
Tuhan; dan pekerjaan mereka
akan berada dalam gelap.
10 Dan adarah para orang suci
akan berseru dari tanah menentang mereka.
11 Ya, mereka telah semuanya
keluar dari ajalan; mereka telah
menjadi bbusuk.
12 Karena akesombongan, dan
karena para pengajar palsu, dan
ajaran palsu, gereja-gereja mereka telah menjadi busuk, dan
gereja-gereja mereka terangkat-
angkat; karena kesombongan,
mereka congkak.
13 Mereka a merampok yang
b
miskin karena tempat-tempat
kudus mereka yang bagus; mereka merampok yang miskin karena pakaian mereka yang elok;
dan mereka menganiaya yang
lembut hati dan yang rendah hati,
karena dalam ckesombongan mereka, mereka congkak.
14 Mereka a menjenjangkan
9 a Mat. 15:9.
		b Yeh. 13:3; Hel. 13:29.
10 a Why. 6:9–11;
2 Ne. 26:3;
Morm. 8:27;
Eter 8:22–24;
A&P 87:7.

leher dan mendongakkan kepala;
ya, dan karena kesombongan,
dan kejahatan, dan kekejian,
dan pelacuran, mereka semuanya telah btersesat kecuali sedikit
orang, yang adalah para pengikut
Kristus yang rendah hati; walaupun demikian, mereka dituntun,
sehingga dalam banyak hal mereka khilaf karena mereka diajar
berdasarkan ajaran manusia.
15 Hai yang a bijak, dan yang
terpelajar, dan yang kaya, yang
congkak dalam b kesombongan
hati mereka, dan mereka semua
yang mengkhotbahkan ajaran
palsu, dan mereka semua yang
berbuat pelacuran, dan menyimpangkan jalan benar Tuhan,
c
celakalah, celakalah, celakalah
bagi mereka, firman Tuhan Allah
Yang Mahakuasa, karena mereka
akan dibuang ke neraka!
16 Celakalah mereka yang amengesampingkan yang saleh bagaikan sesuatu yang tak berarti
apa pun dan mencaci maki apa
yang baik, dan mengatakan
bahwa itu tidak berharga! Karena harinya akan tiba ketika
Tuhan Allah akan selekasnya
mengunjungi penghuni bumi;
dan pada hari itu ketika mereka
b
matang sepenuhnya dalam kedurhakaan, mereka akan binasa.
17 Tetapi lihatlah, jika peng-

11 a Hel. 6:31.
		b Morm. 8:28–41;
A&P 33:4.
12 a Ams. 28:25.
13 a Yeh. 34:8.
		b Hel. 4:12.
		c Alma 5:53.

14 a
		b
15 a
		b
		c
16 a
		b

Ams. 21:4.
Yes. 53:6.
Ams. 3:5–7.
pts Kesombongan.
3 Ne. 29:5.
Yes. 29:21.
Eter 2:9–10.
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huni bumi akan bertobat dari
kejahatan dan kekejian mereka,
mereka tidak akan dihancurkan,
firman Tuhan Semesta Alam.
18 Tetapi lihatlah, gereja yang
besar dan keji itu, a pelacur seluruh bumi, mesti b ambruk ke
tanah, dan hebatlah mestinya
robohnya.
19 Karena kerajaan iblis mesti
a
berguncang, dan mereka yang
termasuk di dalamnya mestilah
perlu digugah pada pertobatan,
atau biblis akan mencengkeram
mereka dengan crantai abadinya,
dan mereka dihasut pada amarah, dan binasa;
20 Karena lihatlah, pada masa
itu akanlah dia amengamuk dalam hati anak-a nak manusia,
dan menghasut mereka pada
amarah terhadap apa yang baik.
21 Dan yang lain akanlah dia
a
tenangkan, dan tidurkan mereka ke dalam keamanan badani,
sehingga mereka akan berkata:
Segalanya baik di Sion; ya, Sion
makmur, segalanya baik—dan
demikianlah b iblis mengakali
jiwa mereka, dan menuntun
mereka pergi dengan hati-hati
turun ke neraka.
22 Dan lihatlah, yang lain dia
rayu-r ayu, dan memberi tahu
mereka tidak ada aneraka; dan
dia berkata kepada mereka:
18 a
		b
19 a
		b
		c
20 a
21 a

Why. 19:2.
1 Ne. 14:3, 17.
1 Ne. 22:23.
Alma 34:35.
Alma 12:11.
A&P 10:20–27.
Morm. 8:31.

		b
22 a
		b
23 a

Aku bukan iblis, karena tidak
ada iblis—dan demikianlah dia
berbisik di telinga mereka, sampai dia mencengkeram mereka
dengan brantainya yang menyeramkan, dari mana tidak ada
pembebasan.
23 Ya, mereka dicengkeram
dengan kematian, dan neraka;
dan kematian, dan neraka, dan
iblis, dan semua yang telah dicekam olehnya mesti berdiri di
hadapan takhta Allah, dan adihakimi menurut pekerjaan mereka, dari mana mereka mesti
pergi ke tempat yang dipersiapkan bagi mereka, bahkan sebuah
b
danau api dan belerang, yang
adalah siksaan tanpa akhir.
24 Oleh karena itu, celakalah
bagi dia yang terlengah di Sion!
25 Celakalah bagi dia yang berseru: Segalanya baik!
26 Ya, celakalah bagi dia yang
a
menyimak ajaran manusia, dan
menyangkal kuasa Allah, dan
karunia Roh Kudus!
27 Ya, celakalah bagi dia yang
berkata: Kami telah menerima,
dan kami tidak abutuh lagi!
28 Dan kesimpulannya, celakalah mereka semua yang
gemetar, dan amarah karena kebenaran Allah! Karena lihatlah,
dia yang dibangun di atas bbatu
karang menerimanya dengan

2 Ne. 9:39.
pts Neraka.
Alma 36:18.
pts Penghakiman
Terakhir;
Yesus Kristus—
Hakim.

2 Ne. 9:16, 19, 26.
2 Ne. 9:29.
Alma 12:10–11.
2 Ne. 9:40; 33:5.
pts Pemberontakan.
		b Mat. 7:24–27.
pts Batu Karang.
		b
26 a
27 a
28 a
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kegembiraan; dan dia yang dibangun di atas landasan berpasir gemetar agar jangan dia akan
roboh.
29 Celakalah bagi dia yang
akan berkata: Kami telah menerima firman Allah, dan kami
a
tidak bbutuh lagi firman Allah,
karena kami memiliki cukup!
30 Karena lihatlah, demikianlah firman Tuhan Allah: Aku
akan memberikan kepada anak-
anak manusia baris demi baris,
a
ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit; dan
diberkatilah mereka yang menyimak ajaran-Ku, dan memasang telinga pada nasihat-Ku,
karena mereka akan belajar bkebijaksanaan; karena kepada dia
yang cmenerima Aku akan memberikan d lebih banyak; dan dari
mereka yang akan berkata, Kami
memiliki cukup, dari mereka
akan diambil bahkan apa yang
mereka miliki.
31 Terkutuklah dia yang menaruh akepercayaannya kepada
manusia, atau menjadikan daging lengannya, atau akan menyimak ajaran manusia, kecuali
ajaran mereka akan diberikan
melalui kuasa Roh Kudus.
32 aCelakalah bagi orang-orang
bukan Israel, firman Tuhan
Allah Semesta Alam! Karena
29 a 2 Ne. 27:14;
Eter 4:8.
		b 2 Ne. 29:3–10.
30 a Yes. 28:9–13;
A&P 98:12.
		b pts Kebijaksanaan.
		c Luk. 8:18.

sekalipun Aku akan memperpanjang lengan-Ku kepada mereka dari hari ke hari, mereka
akan menyangkal-Ku; walaupun
demikian, Aku akan penuh belas
kasihan kepada mereka, firman
Tuhan Allah, jika mereka akan
bertobat dan datang kepada-Ku;
karena blengan-Ku diperpanjang
sepanjang hari, firman Tuhan
Allah Semesta Alam.
PASAL 29
Banyak orang bukan Israel akan
menolak Kitab Mormon—Mereka
akan berkata, Kami tidak butuh
Alkitab lain lagi—Tuhan berfirman
kepada banyak bangsa—Dia akan
menghakimi dunia dari kitab-kitab
yang akan dituliskan. Kira-kira tahun 559–545 sm.
Tetapi lihatlah, akan ada banyak
orang—pada masa itu ketika
Aku akan meneruskan untuk
melakukan suatu a pekerjaan
yang menakjubkan di antara
mereka, agar Aku boleh mengingat bperjanjian-perjanjian-Ku
yang telah Aku buat kepada
anak-anak manusia, agar Aku
boleh menyiapkan tangan-K u
lagi yang ckedua kali untuk memulihkan umat-Ku, yang dari
bani Israel;
2 Dan juga, agar Aku boleh

		d Alma 12:10;
A&P 50:24.
31 a A&P 1:19–20.
32 a 1 Ne. 14:6.
		b Yakub 5:47; 6:4.
29 1 a 2 Ne. 27:26.
pts Pemulihan Injil.

		b pts Perjanjian
Abraham.
		c 2 Ne. 6:14; 21:11–12;
25:17.
pts Israel—
Pengumpulan Israel.
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mengingat janji-janji yang telah
Aku buat kepadamu, Nefi, dan
juga kepada ayahmu, bahwa
Aku akan mengingat benih keturunanmu; dan bahwa aperkataan
benih keturunanmu akan keluar
dari mulut-Ku kepada benih keturunanmu; dan firman-Ku akan
b
mendesis sampai ujung-ujung
bumi, sebagai suatu c tunggul
bagi umat-K u, yang dari bani
Israel;
3 Dan karena firman-Ku akan
mendesis—banyak orang bukan Israel akan berkata: Sebuah
a
Alkitab! Sebuah Alkitab! Kami
telah memiliki sebuah Alkitab,
dan tidak bisa ada Alkitab lain
lagi.
4 Tetapi demikian firman Tuhan
Allah: Ah, orang-orang bodoh,
mereka akan memiliki sebuah
Alkitab; dan itu akan keluar
dari aorang-orang Yahudi, umat
perjanjian-K u zaman dahulu.
Dan apa terima kasih mereka
terhadap orang-o rang Yahudi
untuk bAlkitab yang mereka terima dari mereka? Ya, apa yang
orang-orang bukan Israel maksudkan? Apakah mereka mengingat penderitaan berat, dan
kerja, dan rasa sakit orang-orang
Yahudi, dan ketekunan mereka
kepada-K u, dalam membawa
keselamatan kepada orang-
orang bukan Israel?
2 a 2 Ne. 3:18–21.
		b Yes. 5:26;
2 Ne. 15:26;
Moro. 10:28.
		c 1 Ne. 21:22.
pts Panji.

5 Hai kamu orang-orang bukan Israel, apakah kamu mengingat orang-o rang Yahudi,
umat perjanjian-Ku zaman dahulu? Tidak; tetapi kamu telah
mengutuk mereka, dan telah
a
membenci mereka, dan tidak
berupaya untuk memulihkan
mereka. Tetapi lihatlah, Aku
akan mengembalikan segala sesuatu ini ke atas kepalamu sendiri; karena Aku Tuhan tidak
melupakan umat-Ku.
6 Engkau orang bodoh, yang
akan berkata: Sebuah aAlkitab,
kami telah memiliki sebuah
Alkitab, dan kami tidak butuh
Alkitab lain lagi. Apakah kamu
telah mendapatkan sebuah Alkitab kecuali melalui orang-orang
Yahudi?
7 Tidak tahukah kamu bahwa
ada lebih banyak bangsa daripada satu? Tidak tahukah kamu
bahwa Aku, Tuhan Allahmu, telah amenciptakan semua orang,
dan bahwa Aku mengingat mereka yang berada di atas bpulau-
pulau di laut; dan bahwa Aku
berkuasa di langit di atas dan
di bumi di bawah; dan Aku menampilkan firman-K u kepada
anak-anak manusia, ya, bahkan
ke atas segala bangsa di bumi?
8 Mengapa kamu menggerutu,
karena kamu akan menerima
lebih banyak firman-Ku? Tidak

3 a 1 Ne. 13:23–25.
pts Alkitab;
Kitab Mormon.
4 a A&P 3:16.
pts Orang-Orang
Yahudi.

		b pts Yehuda—
Papan Yehuda.
5 a 3 Ne. 29:8.
6 a 1 Ne. 13:38.
7 a pts Penciptaan.
		b 1 Ne. 22:4.
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tahukah kamu bahwa kesaksian
a
dua bangsa adalah b saksi ba
gimu bahwa Aku adalah Allah,
bahwa Aku mengingat bangsa
yang satu seperti kepada yang
lain? Karenanya, Aku mengucapkan firman yang sama kepada bangsa yang satu seperti
kepada bangsa yang lain. Dan
ketika kedua c bangsa itu akan
berada bersama kesaksian kedua
bangsa itu akan berada bersama
juga.
9 Dan Aku melakukan ini
agar Aku boleh membuktikan kepada banyak orang
bahwa Aku adalah yang asama
kemarin, hari ini, dan selamanya; dan bahwa Aku menyuarakan firman-Ku menurut
kesenangan-Ku sendiri. Dan karena Aku telah memfirmankan
satu bfirman kamu tidak perlu
mengira bahwa Aku tidak dapat memfirmankan yang lain;
karena pekerjaan-Ku belumlah
selesai; tidak juga akanlah itu
terjadi sampai akhir hayat manusia, tidak juga sejak waktu
itu seterusnya dan selamanya.
10 Karenanya, karena kamu
memiliki sebuah Alkitab kamu
tidak perlu mengira bahwa itu
memuat seluruh a firman-K u;
tidak juga kamu perlu mengira
8 a Yeh. 37:15–20;
1 Ne. 13:38–41;
2 Ne. 3:12.
		b Mat. 18:16.
pts Saksi.
		c Hos. 1:11.
9 a Ibr. 13:8.
		b pts Wahyu.
10 a pts Tulisan Suci—

11 a
		b
		c
		d

bahwa Aku tidak menyuruh lebih banyak untuk dituliskan.
11 Karena Aku memerintah
a
semua orang, baik di timur dan
di barat, dan di utara, dan di selatan, maupun di pulau-pulau
di laut, bahwa mereka akan
b
menuliskan firman yang Aku
firmankan kepada mereka; karena dari ckitab-kitab yang akan
ditulis Aku akan dmenghakimi
dunia, setiap orang menurut
pekerjaan mereka, menurut apa
yang tertulis.
12 Karena lihatlah, Aku akan
berfirman kepada aorang-orang
Yahudi dan mereka akan menuliskannya; dan Aku juga akan
berfirman kepada orang-orang
Nefi dan mereka akan bmenuliskannya; dan Aku juga akan berfirman kepada suku-suku lain
dari bani Israel, yang telah Aku
tuntun pergi, dan mereka akan
menuliskannya; dan Aku juga
akan berfirman kepada csegala
bangsa di bumi dan mereka
akan menuliskannya.
13 Dan akan terjadi bahwa
a
orang-orang Yahudi akan memiliki perkataan orang-o rang
Nefi, dan orang-orang Nefi akan
memiliki perkataan orang-orang
Yahudi; dan orang-orang Nefi
dan orang-orang Yahudi akan

Tulisan suci yang
dinubuatkan
untuk tampil.
Alma 29:8.
2 Tim. 3:16.
pts Kitab
Kehidupan.
2 Ne. 25:22; 33:11,
14–15.

12 a
		b
		c
13 a

pts Penghakiman
Terakhir.
1 Ne. 13:23–29.
1 Ne. 13:38–42;
2 Ne. 26:17.
2 Ne. 26:33.
Morm. 5:12–14.
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memiliki perkataan dari suku-
suku Israel yang hilang; dan
suku-s uku Israel yang hilang
akan memiliki perkataan orang-
orang Nefi dan orang-o rang
Yahudi.
14 Dan akan terjadi bahwa
umat-Ku, yang dari abani Israel,
akan dikumpulkan pulang ke
tanah-t anah kepemilikan mereka; dan firman-Ku juga akan
dikumpulkan menjadi b satu.
Dan Aku akan memperlihatkan
kepada mereka yang berperang
melawan firman-Ku dan melawan umat-Ku, yang dari c bani
Israel, bahwa Aku adalah Allah,
dan bahwa Aku dmembuat perjanjian dengan Abraham bahwa
Aku akan mengingat ebenih keturunannya fselamanya.
b

PASAL 30
Orang-o rang bukan Israel yang
bertobat akan terbilang di antara
umat perjanjian—Banyak orang
Laman dan orang Yahudi akan
memercayai firman dan menjadi
menyenangkan—Israel akan dipulihkan dan yang jahat dihancurkan. Kira-kira tahun 559–545 sm.
Dan sekarang, lihatlah, saudara-
saudara terkasihku, aku mau
berbicara kepadamu; karena
aku, Nefi, tidak mau membiar13 b pts Israel—
Sepuluh suku Israel
yang hilang.
14 a Yer. 3:17–18.
		b Yeh. 37:16–17.
		c 1 Ne. 22:8–9.
		d Kej. 12:1–3;

kan bahwa kamu akan mengira
bahwa kamu lebih saleh daripada orang-orang bukan Israel
akan adanya. Karena lihatlah,
kecuali kamu akan menaati
perintah-perintah Allah kamu
semua juga akan binasa; dan karena firman yang telah difirmankan kamu tidak perlu mengira
bahwa orang-orang bukan Israel
sepenuhnya dihancurkan.
2 Karena lihatlah, aku berkata
kepadamu bahwa sebanyak
orang bukan Israel yang akan
bertobat adalah a umat perjanjian Tuhan; dan sebanyak
b
orang Yahudi yang tidak akan
bertobat akan dienyahkan; karena Tuhan tidak membuat
perjanjian dengan seorang pun
kecuali dengan mereka yang
c
bertobat dan percaya kepada
Putra-Nya, yang adalah Yang
Kudus dari Israel.
3 Dan sekarang, aku hendak
bernubuat sedikit lagi mengenai orang-
o rang Yahudi dan
orang-orang bukan Israel. Karena setelah kitab yang mengenainya aku telah bicarakan
akan tampil, dan dituliskan
bagi orang-orang bukan Israel,
dan dimeteraikan lagi bagi
Tuhan, akan ada banyak yang
akan a memercayai perkataan
yang dituliskan; dan bmereka

1 Ne. 17:40;
3 Ne. 20:27;
Abr. 2:9.
pts Perjanjian
Abraham.
		e A&P 132:30.
		f Kej. 17:7.

30 2 a Gal. 3:26–29.

		b Mat. 8:10–13.
pts Orang-Orang
Yahudi.
		c pts Pertobatan.
3 a 3 Ne. 16:6–7.
		b 1 Ne. 22:8–9.
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akan membawanya kepada sisa
benih keturunan kita.
4 Dan pada waktu itu akanlah sisa benih keturunan kita
tahu mengenai kita, bagaimana
kita keluar dari Yerusalem, dan
bahwa mereka adalah keturunan
orang-orang Yahudi.
5 Dan Injil Yesus Kristus akan
dimaklumkan ke antara a mereka; karenanya, bmereka akan
dipulihkan pada cpengetahuan
tentang leluhur mereka, dan
juga pada pengetahuan tentang
Yesus Kristus, yang ada di antara leluhur mereka.
6 Dan pada waktu itu akanlah mereka bersukacita; karena
mereka akan mengenali bahwa
itu adalah suatu berkat bagi
mereka dari tangan Allah; dan
selaput kegelapan akan mulai
rontok dari mata mereka; dan
banyak angkatan tidak akan
berlalu di antara mereka, kecuali mereka akan menjadi suatu
bangsa yang murni dan amenyenangkan.
7 Dan akan terjadi bahwa
a
orang-o rang Yahudi yang
tercerai-berai juga akan bmulai
percaya kepada Kristus; dan mereka akan mulai berkumpul di
atas permukaan tanah ini; dan
sebanyak orang yang akan percaya kepada Kristus juga akan
5 a 3 Ne. 21:3–7, 24–26.
		b A&P 3:20.
		c 1 Ne. 15:14;
2 Ne. 3:12;
Morm. 7:1, 9–10.
6 a A&P 49:24; 109:65.
7 a 2 Ne. 29:13–14.

menjadi suatu bangsa yang menyenangkan.
8 Dan akan terjadi bahwa
Tuhan Allah akan memulai
pekerjaan-Nya di antara segala
bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak, untuk mendatangkan pemulihan umat-Nya di atas bumi.
9 Dan dengan kebenaran akanlah aTuhan Allah bmenghakimi
yang miskin, dan menegur dengan kesetaraan bagi yang clembut hati di bumi. Dan Dia akan
menghantam bumi dengan tongkat mulut-N ya; dan dengan
napas bibir-N ya akanlah Dia
membunuh yang jahat.
10 Karena awaktunya selekasnya tiba ketika Tuhan Allah akan
menyebabkan b pemisahan besar di antara orang-orang, dan
yang jahat akanlah Dia hancurkan; dan Dia akan cmembiarkan
umat-N ya hidup, ya, bahkan
jika demikian halnya bahwa Dia
mesti d menghancurkan yang
jahat dengan api.
11 Dan akebenaran akan menjadi kain pembebat aurat-Nya,
dan kesetiaan kain pembebat
pinggang-Nya.
12 aDan pada waktu itu akanlah serigala berdiam bersama
anak domba; dan macan tutul
akan berbaring bersama anak
kambing, dan anak sapi, dan

2 Ne. 25:16–17.
Yes. 11:4–9.
2 Ne. 9:15.
pts Lembut Hati,
Kelembutan Hati.
10 a pts Zaman Akhir.
		b A&P 63:53–54.
		b
9a
		b
		c

		c Musa 7:61.
		d 1 Ne. 22:15–17, 23.
pts Bumi—
Pembersihan bumi.
11 a Yes. 11:5–9.
12 a Yes. 65:25.
pts Milenium.
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singa muda, dan ternak tambun,
bersama; dan seorang anak kecil
akan memimpin mereka.
13 Dan sapi dan beruang akan
makan; anak-anak mereka akan
berbaring bersama; dan singa akan makan jerami seperti
lembu.
14 Dan anak yang menyusu
akan bermain pada lubang ular
tedung, dan anak sapihan akan
menaruh tangannya pada liang
ular beludak.
15 Mereka tidak akan menyakiti tidak juga menghancurkan
di seluruh gunung kudus-Ku;
karena bumi akan penuh dengan
pengetahuan tentang Tuhan sebagaimana air menutupi laut.
16 Karenanya, hal-hal tentang
a
segala bangsa akan disingkapkan; ya, segala sesuatu akan bdisingkapkan kepada anak-anak
manusia.
17 Tidak ada apa pun yang
rahasia kecuali akan a diungkapkan; tidak ada pekerjaan kegelapan kecuali akan dinyatakan
dalam terang; dan tidak ada apa
pun yang dimeteraikan di atas
bumi kecuali akan dilepaskan.
18 Karenanya, segala sesuatu yang telah diungkapkan
kepada anak-a nak manusia
akanlah pada masa itu diungkapkan; dan Setan atidak akan
memiliki kuasa atas hati anak-
anak manusia lagi, untuk suatu
masa yang lama. Dan sekarang,
16 a A&P 101:32–35;
121:28–29.
		b Eter 4:6–7.

saudara-saudara terkasihku, aku
mengakhiri perkataanku.
PASAL 31
Nefi memberi tahu mengapa
Kristus dibaptis—Manusia mesti
mengikuti Kristus, dibaptis, menerima Roh Kudus, dan bertahan
sampai akhir supaya diselamatkan—Pertobatan dan baptisan
adalah gerbang ke jalan yang sesak
dan sempit—Kehidupan kekal datang kepada mereka yang menaati
perintah-perintah setelah baptisan.
Kira-kira tahun 559–545 sm.
Dan sekarang, aku, Nefi, mengakhiri apenubuatanku kepadamu,
saudara-s audara terkasihku.
Dan aku tidak dapat menuliskan kecuali beberapa hal, yang
aku tahu mestilah pasti terjadi;
tidak juga aku dapat menuliskan kecuali beberapa perkataan
adikku Yakub.
2 Karenanya, apa yang telah aku tuliskan cukuplah
bagiku, kecuali beberapa perkataan yang mesti aku bicarakan mengenai aajaran Kristus;
karenanya, aku akan berbicara
kepadamu dengan gamblang,
menurut kegamblangan penubuatanku.
3 Karena jiwaku senang akan
kegamblangan; karena menurut
cara ini Tuhan Allah bekerja di
antara anak-anak manusia. Karena Tuhan Allah memberikan

17 a A&P 1:2–3.
18 a Why. 20:1–3;
Eter 8:26.

31 1 a 2 Ne. 25:1–4.
2 a 2 Ne. 11:6–7.
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terang pada pengertian; karena
Dia berfirman kepada manusia
menurut bbahasa mereka, pada
pengertian mereka.
4 Karenanya, aku menghendaki agar kamu hendaknya
ingat bahwa aku telah berfirman kepadamu mengenai anabi
itu yang Tuhan perlihatkan kepadaku, yang akan membaptis
b
Anak Domba Allah, yang akan
mengambil dosa-dosa dunia.
5 Dan sekarang, jika Anak
Domba Allah, Dia yang kudus,
mestilah perlu adibaptis dengan
air, untuk menggenapi segala
kebenaran, ah, maka, betapa
jauh lebih perlunya bagi kita,
yang tidak kudus, untuk dibaptis, ya, bahkan dengan air!
6 Dan sekarang, aku mau bertanya kepadamu, saudara-saudara
terkasihku, dalam hal apa Anak
Domba Allah menggenapi segala kebenaran dengan dibaptis
dengan air?
7 Tidak tahukah kamu bahwa
Dia kudus? Tetapi sekalipun Dia
kudus, Dia memperlihatkan kepada anak-anak manusia bahwa,
secara daging Dia merendahkan
hati-Nya di hadapan Bapa, dan
bersaksi kepada Bapa bahwa Dia
akan apatuh kepada-Nya dalam
menaati perintah-perintah-Nya.
a

3 a pts Terang Kristus.
		b A&P 1:24.
4 a 1 Ne. 10:7; 11:27.
pts Yohanes
Pembaptis.
		b pts Anak Domba
Allah.
5 a Mat. 3:11–17.
pts Baptis, Baptisan.

8 Karenanya, setelah Dia dibaptis dengan air Roh Kudus turun ke atas-Nya dalam abentuk
seekor bburung merpati.
9 Dan lagi, itu memperlihatkan kepada anak-anak manusia
sesaknya jalan, dan sempitnya
a
gerbang, yang melaluinya mereka hendaknya masuk, Dia
telah menunjukkan teladan di
hadapan mereka.
10 Dan Dia berfirman kepada anak-anak manusia: aEngkau ikutlah Aku. Karenanya,
saudara-s audara terkasihku,
dapatkah kita bmengikuti Yesus
kecuali kita akan bersedia untuk menaati perintah-perintah
Bapa?
11 Dan Bapa berfirman: Bertobatlah kamu, bertobatlah kamu,
dan dibaptislah dalam nama
Putra Terkasih-Ku.
12 Dan juga, suara Putra datang kepadaku, memfirmankan: Dia yang dibaptis dalam
nama-K u, kepadanya akanlah
Bapa a berikan Roh Kudus, seperti Aku; karenanya, b ikutlah
Aku, dan lakukanlah apa yang
telah kamu lihat Aku lakukan.
1 3 K a r e n a n y a , s a u d a r a -
saudara terkasihku, aku tahu
bahwa jika kamu akan mengikuti Putra, dengan maksud hati

7 a Yoh. 5:30.
pts Patuh,
Kepatuhan.
8 a 1 Ne. 11:27.
		b pts Tanda Burung
Merpati.
9 a 2 Ne. 9:41;
3 Ne. 14:13–14;
A&P 22:4.

10 a Mat. 4:19; 8:22; 9:9.
		b Moro. 7:11;
A&P 56:2.
12 a pts Karunia
Roh Kudus.
		b Luk. 9:57–62;
Yoh. 12:26.

169

2 NEFI 31:14–18

yang sepenuhnya, bertindak
tanpa kemunafikan dan tanpa
penipuan di hadapan Allah,
tetapi dengan maksud yang
sungguh-sungguh, bertobat dari
dosa-dosamu, bersaksi kepada
Bapa bahwa kamu bersedia untuk mengambil ke atas dirimu
nama Kristus, melalui a baptisan—ya, dengan mengikuti
Tuhanmu dan Juruselamatmu
turun ke dalam air, menurut
firman-Nya, lihatlah, kemudian
akanlah kamu menerima Roh
Kudus; ya, kemudian datanglah b baptisan dengan api dan
dengan Roh Kudus; dan kemudian dapatlah kamu berbicara
dengan cbahasa para malaikat,
dan menyorakkan puji-p ujian
kepada Yang Kudus dari Israel.
14 Tetapi, lihatlah, saudara-
saudara terkasihku, demikianlah
datang suara Putra kepadaku,
memfirmankan: Setelah kamu
bertobat dari dosa-dosamu, dan
bersaksi kepada Bapa bahwa
kamu bersedia untuk menaati
perintah-perintah-Ku, melalui
baptisan dengan air, dan telah
menerima baptisan dengan api
dan dengan Roh Kudus, dan
dapat berbicara dengan bahasa
baru, ya, bahkan dengan bahasa para malaikat, dan setelah
ini akan amenyangkal-Ku, akan
13 a Gal. 3:26–27.
		b pts Api;
Karunia Roh Kudus.
		c 2 Ne. 32:2–3.
14 a Mat. 10:32–33;
Alma 24:30;
A&P 101:1–5.
pts Dosa Tak

lebih baik bagimu bahwa kamu
tidak mengenal-Ku.
15 Dan aku mendengar suara
dari Bapa, memfirmankan: Ya,
firman dari Yang Terkasih-K u
adalah benar dan pasti. Dia yang
bertahan sampai akhir, orang
yang sama akan diselamatkan.
16 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, aku tahu
melalui ini bahwa kecuali seseorang akan abertahan sampai
akhir, dalam mengikuti bteladan
Putra Allah yang hidup, dia tidak dapat diselamatkan.
17 Karenanya, lakukanlah apa
yang telah aku beri tahukan kepadamu telah aku lihat bahwa
Tuhanmu dan Penebusmu akan
lakukan; karena, untuk alasan
ini itu telah diperlihatkan kepadaku, agar kamu boleh mengetahui gerbang yang melaluinya
hendaknya kamu masuk. Karena gerbang yang melaluinya
hendaknya kamu masuk adalah pertobatan dan a baptisan
dengan air; dan pada waktu itu
datanglah bpengampunan akan
dosa-d osamu dengan api dan
dengan Roh Kudus.
18 Dan pada waktu itu kamu
berada di ajalan yang bsesak dan
sempit ini yang menuntun pada
kehidupan kekal; ya, kamu telah
masuk ke dalam melalui gerbang
b

Termaafkan.
		b 2 Ptr. 2:21.
16 a Alma 5:13; 38:2;
A&P 20:29.
		b pts Yesus Kristus—
Teladan dari
Yesus Kristus.
17 a Mosia 18:10.

pts Baptis, Baptisan.
		b pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
18 a Ams. 4:18.
pts Jalan.
		b 1 Ne. 8:20.

2 NEFI 31:19–32:2
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itu; kamu telah melakukan menurut perintah-p erintah Bapa
dan Putra; dan kamu telah menerima Roh Kudus, yang cbersaksi
tentang Bapa dan Putra, hingga
digenapinya janji yang telah Dia
buat, bahwa jika kamu masuk
ke dalam melalui jalan itu kamu
akan menerima.
19 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, setelah
kamu memasuki jalan yang
sesak dan sempit ini, aku hendak bertanya apakah semuanya telah adilakukan? Lihatlah,
aku berkata kepadamu: Belum;
karena kamu tidak datang sejauh ini kecuali melalui firman
Kristus dengan biman yang tak
terguncangkan kepada-N ya,
c
bersandar seutuhnya pada jasa
Dia yang perkasa untuk menyelamatkan.
20 Karenanya, kamu mesti
a
maju terus dengan ketabahan
di dalam Kristus, memiliki kecemerlangan b harapan yang
sempurna, dan ckasih bagi Allah
dan bagi semua orang. Karenanya, jika kamu akan maju terus,
mengenyangkan diri dengan
firman Kristus, dan d bertahan
sampai akhir, lihatlah, demikian
firman Bapa: Kamu akan memperoleh kehidupan kekal.
18 c
19 a
		b
		c
20 a

Kis. 5:29–32.
Mosia 4:10.
pts Iman.
A&P 3:20.
pts Berjalan
bersama Allah.
		b pts Harapan.
		c pts Kasih.
		d pts Bertahan.

21 Dan sekarang, lihatlah,
saudara-s audara terkasihku,
inilah ajalannya; dan btidak ada
jalan tidak juga c nama lain diberikan di kolong langit yang
melaluinya manusia dapat diselamatkan di dalam kerajaan
Allah. Dan sekarang, lihatlah,
inilah dajaran Kristus, dan ajaran
satu-s atunya dan sejati dari
e
Bapa, dan dari Putra, dan dari
Roh Kudus, yang adalah f satu
Allah, tanpa akhir. Amin.
PASAL 32
Para malaikat berbicara melalui
kuasa Roh Kudus—Manusia mesti
berdoa dan memperoleh pengetahuan bagi diri mereka dari Roh Kudus. Kira-kira tahun 559–545 sm.
Dan sekarang, lihatlah, saudara-
saudara terkasihku, aku kira
bahwa kamu merenungkan sedikit dalam hatimu mengenai apa
yang hendaknya kamu lakukan
setelah kamu masuk ke dalam
melalui jalan itu. Tetapi, lihatlah,
mengapa kamu merenungkan
hal-hal ini dalam hatimu?
2 Tidak ingatkah kamu bahwa
aku berkata kepadamu bahwa
setelah kamu a menerima Roh
Kudus kamu dapat berbicara
dengan bbahasa para malaikat?

21 a Kis. 4:10–12;
2 Ne. 9:41;
Alma 37:46;
A&P 132:22, 25.
		b Mosia 3:17.
		c pts Yesus Kristus—
Mengambil nama
Yesus Kristus ke
atas diri kita.

		d Mat. 7:28;
Yoh. 7:16–17.
		e pts Ke-Allah-an.
		f 3 Ne. 11:27, 35–36.
pts Kesatuan.
32 2 a 3 Ne. 9:20.
		b 2 Ne. 31:13.
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Dan sekarang, bagaimana kamu
dapat berbicara dengan bahasa
para malaikat kecuali melalui
Roh Kudus?
3 Para a malaikat berbicara
melalui kuasa Roh Kudus; karenanya, mereka mengucapkan firman Kristus. Karenanya,
aku berkata kepadamu, b kenyangkanlah diri dengan firman Kristus; karena lihatlah,
firman Kristus akan memberi
tahu kamu segala sesuatu yang
hendaknya kamu lakukan.
4 Karenanya, sekarang setelah
aku mengucapkan perkataan ini,
jika kamu tidak dapat mengerti
itu, itu akan terjadi karena kamu
tidak abertanya, tidak juga kamu
mengetuk; karenanya, kamu tidak dibawa ke dalam terang,
tetapi mesti binasa dalam gelap.
5 Karena lihatlah, kembali aku
berkata kepadamu bahwa jika
kamu akan masuk ke dalam
melalui jalan itu, dan menerima
Roh Kudus, itu akan memperlihatkan kepadamu segala sesuatu yang hendaknya kamu
lakukan.
6 Lihatlah, inilah ajaran
Kristus, dan tidak akan ada lagi
ajaran diberikan sampai setelah
Dia akan amenyatakan diri-Nya
kepadamu dalam daging. Dan
ketika Dia akan menyatakan
diri-Nya kepadamu dalam daging, apa yang akan Dia firman3a
		b
4a
6a
7a

pts Malaikat.
Yer. 15:16.
pts Meminta.
3 Ne. 11:8.
pts Ketidak-

kan kepadamu akanlah kamu
usahakan keras untuk lakukan.
7 Dan sekarang, aku, Nefi, tidak dapat berkata lebih banyak;
Roh menghentikan tuturanku,
dan aku ditinggalkan berduka
nestapa karena a ketidakpercayaan, dan kejahatan, dan ketidaktahuan, dan kedegilan
manusia; karena mereka tidak
mau mencari pengetahuan, tidak juga mengerti pengetahuan
yang besar, ketika diberikan
kepada mereka dalam bkegamblangan, bahkan dapat segamblang perkataan.
8 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, aku menyadari bahwa kamu masih
merenungkan dalam hatimu;
dan itu memilukanku bahwa
aku mesti berbicara mengenai
hal ini. Karena jika kamu akan
menyimak Roh yang mengajari
orang untuk aberdoa, kamu akan
mengetahui bahwa kamu mesti
berdoa; karena broh jahat tidak
mengajari orang untuk berdoa,
tetapi mengajarinya bahwa dia
mesti tidak berdoa.
9 Tetapi lihatlah, aku berkata
kepadamu bahwa kamu mesti
a
berdoa selalu, dan janganlah
melemah; bahwa kamu mesti
tidak melakukan apa pun bagi
Tuhan kecuali pertama-
t ama
kamu akan berdoa kepada Bapa
dalam bnama Kristus, agar Dia

percayaan.
		b 2 Ne. 31:2–3;
Yakub 4:13.
8 a pts Doa.
		b Mosia 4:14.

pts Iblis.
9 a 3 Ne. 20:1;
A&P 75:11.
		b Musa 5:8.

2 NEFI 33:1–6
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akan mempersucikan kinerjamu bagimu, agar kinerjamu
boleh untuk ckesejahteraan jiwamu.
PASAL 33
Perkataan Nefi adalah benar—Itu
bersaksi tentang Kristus—Mereka yang percaya kepada Kristus
akan memercayai perkataan Nefi,
yang akan berdiri sebagai saksi di
hadapan meja penghakiman. Kira-
kira tahun 559–545 sm.
Dan sekarang, aku, Nefi, tidak
dapat menuliskan segala hal
yang diajarkan di antara bangsaku; tidak juga aku ahebat dalam menulis, seperti berbicara;
karena bilamana seseorang bberbicara dengan kuasa Roh Kudus,
kuasa Roh Kudus itu membawanya ke hati anak-anak manusia.
2 Tetapi lihatlah, ada banyak
orang yang amengeraskan hati
mereka terhadap Roh Kudus,
sehingga itu tidak memiliki tempat dalam diri mereka; karenanya, mereka membuang banyak
hal yang dituliskan dan menganggapnya sebagai apa yang tak
berarti apa pun.
3 Tetapi aku, Nefi, telah menuliskan apa yang telah aku tuliskan, dan aku menganggapnya
sebagai yang amat a berharga,
dan khususnya bagi bangsaku.
9 c Alma 34:27.

33 1 a Eter 12:23–24.

		b A&P 100:7–8.
2 a Hel. 6:35–36.
3 a pts Tulisan Suci—
			 Nilai tulisan suci.

Karena aku berdoa secara berkelanjutan bagi mereka pada
siang hari, dan mataku mengairi bantalku pada malam hari,
karena mereka; dan aku berseru
kepada Allahku dalam iman,
dan aku tahu bahwa Dia akan
mendengar seruanku.
4 Dan aku tahu bahwa Tuhan
Allah akan mempersucikan
doa-d oaku demi keuntungan
bangsaku. Dan perkataan yang
telah aku tuliskan dalam kelemahan akan dijadikan akuat bagi
mereka; karena itu bmembujuk
mereka untuk melakukan yang
baik; itu menyingkapkan bagi
mereka tentang leluhur mereka;
dan itu berbicara tentang Yesus,
dan membujuk mereka untuk
percaya kepada-N ya, dan untuk bertahan sampai akhir, yang
adalah kehidupan yang ckekal.
5 Dan itu berbicara a dengan
keras menentang dosa, menurut bkegamblangan dari kebenaran, karenanya, tak seorang
pun akan marah pada perkataan yang telah aku tuliskan kecuali dia akan berasal dari roh
iblis.
6 Aku bermegah dalam kegamblangan; aku bermegah
dalam kebenaran; aku bermegah dalam Yesusku, karena Dia
telah amenebus jiwaku dari neraka.

		b Enos 1:9–12;
KKM 1:8.
4 a Eter 12:26–27.
		b Moro. 7:13.
		c pts Kehidupan
Kekal.

b

5 a 1 Ne. 16:1–3;
2 Ne. 9:40.
		b 2 Ne. 31:3;
Yakub 4:13.
6 a pts Penebusan.

173

2 NEFI 33:7–14

7 Aku memiliki kasih amal bagi
bangsaku, dan iman yang besar
kepada Kristus bahwa aku akan
menemui banyak jiwa tanpa noda
di kursi penghakiman-Nya.
8 Aku memiliki kasih amal
bagi a orang Yahudi—Aku berkata orang Yahudi, karena aku
maksudkan mereka dari mana
aku datang.
9 Aku juga memiliki kasih amal
bagi aorang-orang bukan Israel.
Tetapi lihatlah, bagi tak seorang
pun dari mereka ini dapatlah aku
berharap kecuali mereka akan
b
diperdamaikan kepada Kristus,
dan masuk ke dalam c gerbang
yang sempit, dan d berjalan di
e
jalan yang sesak yang menuntun
pada kehidupan, dan melanjutkan di jalan itu sampai akhir dari
masa percobaan.
10 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, dan juga
orang Yahudi, dan kamu segenap ujung bumi, simaklah
perkataan ini dan a percayalah
kepada Kristus; dan jika kamu
tidak percaya pada perkataan ini
percayalah kepada Kristus. Dan
jika kamu akan percaya kepada
Kristus kamu akan percaya pada
b
perkataan ini, karena ini adalah
c
firman Kristus, dan Dia telah
memberikannya kepadaku; dan
a

7 a pts Kasih Amal.
8 a pts Orang-Orang
Yahudi.
9 a pts Orang-Orang
Bukan Israel.
		b pts Pendamaian.
		c 2 Ne. 9:41.
		d pts Berjalan
bersama Allah.

ini mengajarkan semua orang
bahwa hendaknya mereka melakukan yang baik.
11 Dan jika itu bukan firman
Kristus, kamu nilailah—karena
Kristus akan memperlihatkan
kepadamu, dengan akuasa dan
kemuliaan besar, bahwa itu adalah firman-Nya, pada hari terakhir; dan kamu dan aku akan
berdiri berhadapan muka di hadapan bmeja penghakiman-Nya;
dan kamu akan tahu bahwa aku
telah diperintahkan oleh-N ya
untuk menuliskan hal-h al ini,
terlepas dari kelemahanku.
12 Dan aku berdoa kepada
Bapa dalam nama Kristus agar
banyak dari kita, jika tidak semuanya, boleh diselamatkan di
dalam akerajaan-Nya pada hari
yang besar dan terakhir itu.
13 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, mereka
semua yang berasal dari bani
Israel, dan kamu segenap ujung
bumi, aku berbicara kepadamu
seperti suara orang yang a berseru dari dalam debu: Selamat
berpisah sampai hari yang besar
itu akan tiba.
14 Dan kamu yang tidak mau
mengambil bagian dalam kebaikan Allah, dan menghormati
a
perkataan orang-orang Yahudi,
d

		e Hel. 3:29–30;
A&P 132:22.
10 a pts Percaya,
Kepercayaan.
		b pts Kitab Mormon.
		c Moro. 10:27–29.
		d 2 Ne. 25:28.
11 a Eter 5:4;
Moro. 7:35.

		b Why. 20:12;
Moro. 10:34.
12 a pts Kemuliaan
Selestial.
13 a Yes. 29:4;
2 Ne. 26:16.
14 a pts Alkitab.

2 NEFI 33:15–YAKUB 1:4

juga perkataanku, dan firman
yang akan keluar dari mulut
Anak Domba Allah, lihatlah, aku
mengucapkan kepadamu salam
perpisahan yang abadi, karena
perkataan ini akan c menghukummu pada hari terakhir.
b

174

15 Karena apa yang aku meteraikan di atas bumi, akan
dibawa melawanmu di meja
a
penghakiman; karena demikianlah telah Tuhan perintahkan
kepadaku, dan aku mesti patuh.
Amin.

KITAB YAKUB
ADIK LAKI-L AKI NEFI

Kata-kata pengkhotbahannya kepada saudara-saudaranya. Dia
mempermalukan seorang pria yang berupaya untuk menumbangkan ajaran Kristus. Beberapa patah kata mengenai sejarah orang-
orang Nefi.
PASAL 1
Yakub dan Yusuf berupaya membujuk orang-o rang untuk percaya kepada Kristus dan menaati
perintah-p erintah-N ya—Nefi
mati—Kejahatan meluas di antara
orang-orang Nefi. Kira-kira tahun
544–421 sm.

K

ARENA lihatlah, terjadilah bahwa lima puluh dan
lima tahun telah berlalu sejak
waktu ketika Lehi meninggalkan Yerusalem; karenanya, Nefi
memberiku, aYakub, sebuah bperintah mengenai c lempengan-
lempengan kecil, yang di atasnya
hal-hal ini diukirkan.
2 Dan dia memberiku, Yakub,
14 b pts Kitab Mormon.
		c 2 Ne. 29:11;
Eter 4:8–10.
15 a KKM 1:11.

sebuah perintah bahwa aku
hendaknya menulis di atas
lempengan-lempengan ini beberapa hal yang aku anggap
paling berharga; bahwa aku hendaknya tidak menyentuh, kecuali dengan sepintas, mengenai
sejarah bangsa ini yang disebut
orang-orang Nefi.
3 Karena dia berkata bahwa
sejarah bangsanya akan diukirkan di atas lempengan-
lempengannya yang lain, dan
bahwa aku hendaknya melestarikan lempengan-lempengan ini
dan menurunkannya kepada benih keturunanku, dari angkatan
ke angkatan.
4 Dan jika ada pengkhotbahan

[Yakub]

1 1 a pts Yakub, Putra Lehi.

		b Yakub 7:27.
		c 2 Ne. 5:28–33;

Yakub 3:13–14.
pts Lempengan-
Lempengan.
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yang sakral, atau wahyu yang
penting, atau penubuatan, agar
aku hendaknya mengukirkan a pokok-p okoknya di atas
lempengan-lempengan ini, dan
menyentuh tentang itu sebanyak
mungkin, demi kepentingan
Kristus, dan demi kepentingan
bangsa kami.
5 Karena iman dan kegelisahan
yang hebat, itu benar-benar telah
dinyatakan kepada kami mengenai bangsa kami, hal-hal apa yang
akan aterjadi kepada mereka.
6 Dan kami juga memiliki banyak wahyu, dan roh yang penuh
nubuat; karenanya, kami tahu
tentang a Kristus dan kerajaan-
Nya, yang akan datang.
7 Karenanya kami bekerja dengan tekun di antara bangsa
kami, agar kami boleh membujuk mereka untuk a datang kepada Kristus, dan mengambil
bagian dalam kebaikan Allah,
agar mereka boleh masuk ke
dalam bperistirahatan-Nya, agar
jangan melalui cara apa pun
Dia akan bersumpah dalam
kemurkaan-Nya mereka tidak
akan c memasukinya, seperti
dalam d kegusaran pada masa
cobaan saat anak-a nak Israel
berada di epadang belantara.
4 a yaitu hal-hal
yang dominan,
yang penting.
5 a 1 Ne. 12.
6 a 1 Ne. 10:4–11; 19:8–14.
7 a 2 Ne. 9:41;
Omni 1:26;
Moro. 10:32.
		b pts Istirahat.
		c Bil. 14:23;

		d
		e
8a
		b
		c

8 Karenanya, kami berkehendak kepada Allah bahwa kami
dapat membujuk semua orang
untuk tidak amemberontak terhadap Allah, b menggusarkan-
Nya pada amarah, tetapi bahwa
semua orang akan percaya kepada Kristus, dan memandang
kematian-Nya, dan menderita
c
salib-N ya dan menanggung
rasa malu dari dunia; karenanya, aku, Yakub, mengambilnya
ke atas diriku untuk memenuhi
perintah dari kakakku Nefi.
9 Sekarang, Nefi mulai menjadi
tua, dan dia melihat bahwa dia
mesti segera amati; karenanya,
dia bmengurapi seorang pria untuk menjadi raja dan penguasa
atas bangsanya sekarang, menurut pemerintahan para craja.
10 Orang-orang telah amat mengasihi Nefi, dia telah menjadi
pelindung besar bagi mereka,
telah menggunakan a pedang
Laban dalam pertahanan mereka, dan telah bekerja di
sepanjang hidupnya untuk kesejahteraan mereka—
11 Karenanya, orang-o rang
berhasrat untuk menyimpan
sebagai ingatan namanya. Dan
barang siapa akan memerintah sebagai penggantinya akan

Ul. 1:35–37;
A&P 84:23–25.
Ibr. 3:8.
Bil. 26:65;
1 Ne. 17:23–31.
pts Pemberontakan.
1 Ne. 17:30;
Alma 12:36–37;
Hel. 7:18.
tjs Mat. 16:25–26

9a
		b
		c
10 a

(Apendiks);
Luk. 14:27.
2 Ne. 1:14.
pts Mengurapi.
2 Ne. 6:2;
Yarom 1:7.
1 Ne. 4:9;
2 Ne. 5:14;
KKM 1:13;
Mosia 1:16; A&P 17:1.

YAKUB 1:12–19
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disebut oleh orang-orang, Nefi
kedua, Nefi ketiga, dan seterusnya, menurut pemerintahan
para raja; dan demikianlah mereka disebut oleh orang-orang,
biar mereka akan memiliki nama
apa pun.
12 Dan terjadilah bahwa Nefi
mati.
13 Sekarang, orang-orang yang
bukan a orang Laman adalah
b
orang Nefi; walaupun demikian, mereka disebut orang
Nefi, orang Yakub, orang Yusuf,
c
orang Zoram, orang Laman,
orang Lemuel, dan orang Ismael.
14 Tetapi aku, Yakub, setelah ini
tidak akan membedakan mereka
berdasarkan nama-nama ini, tetapi aku akan amenyebut mereka
orang Laman yang berupaya untuk menghancurkan orang Nefi,
dan mereka yang berteman dengan Nefi akan aku sebut borang
Nefi, atau cbangsa Nefi, menurut
pemerintahan para raja.
15 Dan sekarang, terjadilah
bahwa bangsa Nefi, di bawah
pemerintahan raja kedua, mulai
menjadi keras dalam hati mereka, dan agak memanjakan diri
mereka dalam praktik-praktik
jahat, misalnya seperti Daud dahulu kala yang menghasratkan
banyak aistri dan selir, dan juga
Salomo, putranya.
13 a Enos 1:13;
A&P 3:18.
		b pts Orang-Orang
Nefi.
		c 1 Ne. 4:35;
4 Ne. 1:36–37.
14 a Mosia 25:12;

16 Ya, dan mereka juga mulai
mencari banyak emas dan perak, dan mulai menjadi agak
terangkat-angkat dalam kesombongan.
17 Karenanya aku, Yakub, memberikan kepada mereka perkataan ini sewaktu aku mengajar
mereka di dalam abait suci, setelah lebih dahulu mendapatkan
b
tugas suruhanku dari Tuhan.
18 Karena aku, Yakub, dan
adikku Yusuf telah aditahbiskan
sebagai imam dan pengajar bagi
umat ini, oleh tangan Nefi.
19 Dan kami mengembangkan
a
jabatan kami bagi Tuhan, mengambil ke atas diri kami btanggung
jawab, mempertanggungjawabkan dosa-dosa dari umat ini ke
atas kepala kami sendiri jika
kami tidak mengajarkan kepada
mereka firman Allah dengan segenap ketekunan; karenanya,
dengan bekerja dengan daya
kami darah mereka boleh tidak
datang ke atas pakaian kami; jika
tidak cdarah mereka akan datang
ke atas pakaian kami, dan kami
tidak akan didapati tanpa noda
pada hari terakhir.
PASAL 2
Yakub mencela cinta akan kekayaan, kesombongan, dan ketidaksu-

Alma 2:11.
2 Ne. 4:11.
2 Ne. 5:9.
A&P 132:38–39.
2 Ne. 5:16.
pts Bait Suci.
		b pts Pemanggilan.
		b
		c
15 a
17 a

18 a 2 Ne. 5:26.
19 a pts Jabatan.
		b A&P 107:99–100.
pts Petugas
Pengawasan.
		c 2 Ne. 9:44.
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cian—Orang-orang boleh mencari
kekayaan untuk menolong sesama
mereka—Tuhan memerintahkan
agar tak seorang pun di antara
orang-orang Nefi boleh memiliki lebih dari satu istri—Tuhan senang
akan kesucian kaum wanita. Kira-
kira tahun 544–421 sm.
Perkataan yang Yakub, adik
Nefi, ucapkan kepada orang-
orang Nefi, setelah kematian
Nefi:
2 Sekarang, saudara-s audara
terkasihku, aku, Yakub, menurut tanggung jawab yang aku
emban kepada Allah, untuk mengembangkan jabatanku dengan
kesungguhan, dan agar aku boleh membersihkan pakaianku
dari dosa-dosamu, aku naik ke
dalam bait suci hari ini agar aku
boleh memaklumkan kepadamu
firman Allah.
3 Dan kamu sendiri tahu bahwa
aku hingga kini telah tekun dalam jabatan pemanggilanku; tetapi aku hari ini tertekan oleh
lebih banyak hasrat dan kegelisahan untuk kesejahteraan
jiwamu daripada yang sebelumnya aku rasakan.
4 Karena lihatlah, sampai saat
ini, kamu telah patuh pada firman Tuhan, yang telah aku berikan kepadamu.
5 Tetapi lihatlah, simaklah
kamu kepadaku, dan ketahuilah bahwa melalui pertolongan
dari Pencipta langit dan bumi
2 5 a Alma 12:3;
A&P 6:16.

yang mahaberkuasa aku dapat
memberi tahu kamu mengenai
a
pemikiranmu, bagaimana kamu
mulai bekerja dalam dosa, yang
dosa itu tampaknya sangat keji
bagiku, ya, dan keji bagi Allah.
6 Ya, itu memilukan jiwaku dan
menyebabkanku merasa ciut karena rasa malu di hadapan hadirat Pembuatku, bahwa aku mesti
bersaksi kepadamu mengenai
kejahatan hatimu.
7 Dan juga memilukan bagiku
bahwa aku mesti menggunakan
demikian banyak a keberanian
dalam ucapan mengenai kamu,
di hadapan istri dan anakmu,
yang banyak dari perasaannya
amatlah lembut dan b suci dan
halus di hadapan Allah, yang hal
itu menyenangkan bagi Allah;
8 Dan aku kira bahwa mereka
telah datang kemari untuk mendengar afirman Allah yang menyenangkan, ya, firman yang
menyembuhkan jiwa yang terluka.
9 Karenanya, itu membebani
jiwaku bahwa aku mesti didesak, karena perintah ketat yang
telah aku terima dari Allah, untuk memberi petuah kepadamu
menurut tindak kejahatanmu,
untuk memperbesar luka mereka yang telah terluka, alih-alih
melipur dan menyembuhkan
luka mereka; dan mereka yang
tidak terluka, alih-alih mengenyangkan diri dengan firman
Allah yang menyenangkan telah

pts Ke-Allah-an.
7 a A&P 121:43.

		b pts Kebajikan.
8 a Alma 31:5.
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merasakan belati dihujamkan
untuk menusuk jiwa mereka dan
melukai pikiran halus mereka.
10 Tetapi, terlepas dari besarnya
tugas itu, aku mesti melakukan
menurut aperintah-perintah yang
ketat dari Allah, dan memberi
tahu kamu mengenai kejahatan
dan kekejianmu, di hadapan yang
murni hatinya, dan hati yang
hancur, dan di bawah pandangan
sekilas dari bmata yang menusuk
dari Allah Yang Mahakuasa.
11 Karenanya, aku mesti memberi tahu kamu kebenaran menurut a kegamblangan dari
firman Allah. Karena lihatlah,
sewaktu aku bertanya kepada
Tuhan, demikianlah datang firman kepadaku, memfirmankan:
Yakub, pergilah engkau ke dalam bait suci esok hari, dan maklumkanlah firman yang akan
Aku berikan kepadamu kepada
orang-orang ini.
12 Dan sekarang, lihatlah,
saudara-saudaraku, inilah firman yang aku maklumkan kepadamu, bahwa banyak dari kamu
telah mulai mencari emas, dan
perak, dan segala macam abijih
logam berharga, di mana tanah
ini, yang adalah btanah yang dijanjikan bagimu dan bagi benih
keturunanmu, berlimpah ruah
dengan teramat banyak.
13 Dan tangan pemeliharaan telah tersenyum kepadamu dengan
10 a pts Perintah-Perintah
Allah.
		b 2 Ne. 9:44.
11 a 2 Ne. 25:4; 31:2–3.

paling menyenangkan, sehingga
kamu telah mendapatkan banyak
kekayaan; dan karena sebagian
dari kamu telah mendapatkan
lebih berlimpah daripada yang
dari saudara-saudaramu kamu
a
terangkat-angkat dalam kesombongan hatimu, dan menjenjangkan leher dan mendongakkan
kepala karena mahalnya busanamu, dan menganiaya saudara-
saudaramu karena kamu mengira
bahwa kamu lebih baik daripada
mereka.
14 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, apakah kamu
mengira bahwa Allah membenarkanmu dalam hal ini? Lihatlah,
aku berkata kepadamu, Tidak.
Tetapi Dia menghukummu, dan
jika kamu bersikeras dalam hal-
hal ini penghakiman-Nya mestilah selekasnya datang kepadamu.
15 Ah, semoga Dia akan memperlihatkan kepadamu bahwa
Dia dapat menusukmu, dan
dengan satu pandangan sekilas
mata-Nya Dia dapat menghantammu ke debu!
16 Ah, semoga Dia akan membersihkanmu dari kedurhakaan
dan kekejian ini. Dan, ah, semoga
kamu akan mendengarkan pada
perkataan perintah-p erintah-
Nya, dan janganlah biarkan
a
kesombongan dari hatimu ini
menghancurkan jiwamu!
17 Anggaplah saudaramu se-

12 a 1 Ne. 18:25;
Hel. 6:9–11;
Eter 10:23.
		b 1 Ne. 2:20.

pts Tanah
Terjanjikan.
13 a Morm. 8:35–39.
16 a pts Kesombongan.
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perti dirimu sendiri, dan jadilah ramah tamah dengan semua
orang dan murah hati dengan
a
harta kekayaanmu, agar b mereka boleh menjadi kaya seperti
kamu.
18 Tetapi sebelum kamu mencari a kekayaan, carilah kamu
b
kerajaan Allah.
19 Dan setelah kamu mendapatkan harapan di dalam Kristus
kamu akan mendapatkan kekayaan, jika kamu mencarinya;
dan kamu akan mencarinya untuk maksud a melakukan yang
baik—memberi pakaian yang
telanjang, dan memberi makan
yang lapar, dan membebaskan
yang tertawan, dan memberikan
pertolongan kepada yang sakit
dan yang sengsara.
20 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, aku telah berbicara
kepadamu mengenai kesombongan; dan mereka dari antara
kamu yang telah menyengsarakan sesamamu, dan menganiayanya karena kamu sombong
dalam hatimu, tentang apa yang
telah Allah berikan kepadamu,
apa katamu tentang itu?
21 Tidakkah kamu mengira
bahwa yang seperti itu adalah
keji bagi Dia yang menciptakan
semua daging? Dan satu makhluk adalah sama berharganya
dalam pandangan-Nya seperti
17 a pts Kesejahteraan;
Sedekah.
		b 4 Ne. 1:3.
18 a 1 Raj. 3:11–13;
Mrk. 10:17–27;
2 Ne. 26:31;

yang lain. Dan semua daging
adalah dari debu; dan untuk tujuan yang sama telah Dia ciptakan mereka, agar mereka akan
menaati aperintah-perintah-Nya
dan memuliakan-Nya selamanya.
22 Dan sekarang, aku mengakhiri pembicaraan kepadamu
mengenai kesombongan ini. Dan
seandainya aku tidak harus berbicara kepadamu mengenai tindak kejahatan yang lebih buruk,
hatiku akan amat bersukacita
karena kamu.
23 Tetapi firman Allah membebaniku karena tindak kejahatanmu yang lebih buruk.
Karena lihatlah, demikianlah
firman Tuhan: Umat ini mulai
menjadi-jadi dalam kedurhakaan; mereka tidak memahami
tulisan suci, karena mereka berupaya untuk memaafkan diri
mereka sendiri dalam berbuat
pelacuran, karena apa yang dituliskan mengenai Daud, dan
Salomo putranya.
24 Lihatlah, Daud dan aSalomo
benar-b enar memiliki banyak
b
istri dan selir, yang hal itu adalah keji di hadapan-Ku, firman
Tuhan.
25 Karenanya, demikianlah firman Tuhan, Aku telah menuntun umat ini keluar dari tanah
Yerusalem, oleh kuasa lengan-Ku,

A&P 6:7.
pts Kekayaan.
		b Luk. 12:22–31.
19 a Mosia 4:26.
21 a A&P 11:20;
Abr. 3:25–26.

24 a 1 Raj. 11:1;
Neh. 13:25–27.
		b 1 Raj. 11:1–3;
Ezr. 9:1–2;
A&P 132:38–39.
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agar Aku boleh membangkitkan
bagi-Ku suatu acabang yang saleh dari buah keturunan aurat
Yusuf.
26 Karenanya, Aku Tuhan
Allah tidak akan membiarkan
bahwa umat ini melakukan seperti mereka dahulu kala.
2 7 K a r e n a n y a , s a u d a r a -
saudaraku, dengarlah aku, dan
simaklah firman Tuhan: Karena tidak akan ada siapa pun
di antara kamu yang memiliki
kecuali a satu istri; dan selir tidak akan dia miliki seorang
pun;
28 Karena Aku, Tuhan Allah,
senang akan a kesucian kaum
wanita. Dan pelacuran adalah
suatu kekejian di hadapan-Ku;
demikianlah firman Tuhan Semesta Alam.
29 Karenanya, umat ini akan
menaati perintah-perintah-Ku,
firman Tuhan Semesta Alam,
atau aterkutuklah jadinya tanah
ini demi kepentingan mereka.
30 Karena jika Aku menghendaki, firman Tuhan Semesta
Alam, membangkitkan a benih
keturunan bagi-Ku, Aku akan
memerintahkan umat-Ku; jika
tidak mereka akan menyimak
hal-hal ini.
31 Karena lihatlah, Aku,
Tuhan, telah melihat dukacita, dan mendengar ratapan
para putri umat-Ku di tanah
25 a Kej. 49:22–26;
Am. 5:15;
2 Ne. 3:5;
Alma 26:36.
pts Lehi, Ayah

Yerusalem, ya, dan di seluruh
tanah umat-K u, karena kejahatan dan kekejian para suami
mereka.
32 Dan Aku tidak akan membiarkan, firman Tuhan Semesta
Alam, bahwa seruan para putri
rupawan umat ini, yang telah
Aku tuntun keluar dari tanah
Yerusalem, akan naik kepada-Ku
menentang para pria umat-Ku,
firman Tuhan Semesta Alam.
33 Karena mereka tidak akan
menuntun pergi tertawan para
putri umat-K u karena kelembutan mereka, kecuali Aku akan
mengunjungi mereka dengan
kutukan yang parah, bahkan
pada kehancuran; karena mereka tidak akan berbuat a pelacuran, seperti mereka dahulu
kala, firman Tuhan Semesta
Alam.
34 Dan sekarang, lihatlah,
saudara-saudaraku, kamu tahu
bahwa perintah-p erintah ini
diberikan kepada ayah kita,
Lehi; karenanya, kamu telah mengetahuinya sebelumnya; dan
kamu telah sampai pada penghukuman yang hebat; karena
kamu telah melakukan hal-hal
ini yang seharusnya tidak kamu
lakukan.
35 Lihatlah, kamu telah melakukan a kedurhakaan yang
lebih besar daripada orang-
orang Laman, saudara-saudara

dari Nefi.
27 a A&P 42:22; 49:16.
pts Pernikahan.
28 a pts Kesucian.
29 a Eter 2:8–12.

30 a Mal. 2:15;
A&P 132:61–66.
33 a pts Hawa Nafsu;
Pelanggaran Moral.
35 a Yakub 3:5–7.

181

YAKUB 3:1–6

kita. Kamu telah menghancurkan hati istrimu yang lembut,
dan kehilangan rasa percaya
anak-
anakmu, karena teladan
burukmu di hadapan mereka;
dan sedu sedan hati mereka naik
kepada Allah menentangmu.
Dan karena ketatnya firman
Allah, yang datang turun menentangmu, banyak hati yang mati,
tertusuk dengan luka yang dalam.
PASAL 3
Yang murni hatinya menerima
firman Allah yang menyenangkan—Kesalehan orang Laman
melampaui yang dari orang-orang
Nefi—Yakub memperingatkan terhadap percabulan, pengumbaran
nafsu, dan setiap dosa. Kira-kira
tahun 544–421 sm.
Tetapi lihatlah, aku, Yakub, hendak berbicara kepadamu yang
murni hatinya. Pandanglah kepada Allah dengan keteguhan
pikiran, dan berdoalah kepada-
Nya dengan iman yang amat
besar, dan Dia akan melipurmu
dalam kesengsaraanmu, dan Dia
akan membela perkaramu, dan
menurunkan keadilan ke atas
diri mereka yang mengupayakan kehancuranmu.
2 Hai kamu semua yang murni
hatinya, angkatlah kepalamu
dan terimalah firman Allah yang
menyenangkan, dan kenyangkanlah diri dengan kasih-Nya;
3 2 a Alma 57:26–27.

3 a pts Kotor, Kekotoran.

karena kamu boleh, jika pikiranmu ateguh, selamanya.
3 Tetapi, celakalah, celakalah,
bagimu yang tidak murni hatinya, yang a kotor hari ini di
hadapan Allah; karena kecuali
kamu bertobat tanah ini terkutuk bagi kepentinganmu; dan
orang-o rang Laman, yang tidak kotor sepertimu, walaupun
demikian mereka bdikutuk dengan kutukan yang parah, akan
mencambukmu bahkan sampai
kehancuran.
4 Dan waktunya selekasnya
tiba, bahwa kecuali kamu bertobat mereka akan memiliki tanah
warisanmu, dan Tuhan Allah
akan amenuntun pergi yang saleh keluar dari antara kamu.
5 Lihatlah, orang-orang Laman
saudara-saudaramu, yang kamu
benci karena kekotoran mereka
dan kutukan yang telah datang
ke atas kulit mereka, adalah lebih saleh daripada kamu; karena
mereka tidak amelupakan perintah Tuhan, yang diberikan kepada ayah kita—bahwa mereka
hendaknya memiliki kecuali
satu istri, dan selir hendaknya tidak mereka miliki seorang pun,
dan hendaknya tidak ada pelacuran yang diperbuat di antara
mereka.
6 Dan sekarang, perintah ini
mereka berusaha keras taati; karenanya, karena ketaatan ini, dalam menaati perintah ini, Tuhan
Allah tidak akan menghancur-

		b 1 Ne. 12:23.
4 a Omni 1:5–7, 12–13.

5 a Yakub 2:35.
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kan mereka, tetapi akan penuh
belas kasihan kepada mereka;
dan suatu hari mereka akan
menjadi bangsa yang diberkati.
7 Lihatlah, para suami mereka a mengasihi istri mereka,
dan para istri mereka mengasihi suami mereka; dan para
suami mereka dan para istri
mereka mengasihi anak-a nak
mereka; dan ketidakpercayaan
mereka dan kebencian mereka
terhadapmu adalah karena kedurhakaan leluhur mereka; karenanya, seberapa lebih baiknya
kamu daripada mereka, dalam
pandangan Penciptamu yang
agung?
8 Hai saudara-saudaraku, aku
takut bahwa kecuali kamu akan
bertobat dari dosa-
d osamu
maka kulit mereka akan menjadi
lebih putih daripada milikmu,
ketika kamu akan dibawa bersama mereka ke hadapan takhta
Allah.
9 Karenanya, sebuah perintah
aku berikan kepadamu, yang
adalah firman Allah, bahwa
kamu tidak lagi mencaci maki
mereka karena kegelapan kulit
mereka; tidak juga akan kamu
caci maki mereka karena kekotoran mereka; tetapi kamu
akan mengingat kekotoranmu
sendiri, dan ingatlah bahwa kekotoran mereka datang karena
leluhur mereka.
a

6 a 2 Ne. 4:3, 6–7;
Hel. 15:10–13.
7 a pts Kasih;
Keluarga.
10 a pts Anak-Anak.

11 a
		b
		c
		d
12 a

10 Karenanya, kamu akan
mengingat a anak-anakmu, bagaimana kamu telah memilukan
hati mereka karena teladan yang
telah kamu tunjukkan di hadapan mereka; dan juga, ingatlah bahwa kamu bisa, karena
kekotoranmu, membawa anak-
anakmu pada kehancuran, dan
dosa-dosa mereka akan ditimpakan ke atas kepalamu pada
hari terakhir.
11 Hai saudara-saudaraku, simaklah perkataanku; gugahlah
kecakapan jiwamu; guncangkanlah dirimu agar kamu boleh a terbangun dari kelelapan
kematian; dan lepaskanlah dirimu dari rasa sakit bneraka agar
kamu boleh tidak menjadi cmalaikat bagi iblis, untuk dilemparkan ke dalam danau api dan
belerang itu yang adalah d kematian kedua.
12 Dan sekarang, aku, Yakub,
berbicara lebih banyak hal lagi
kepada orang-orang Nefi, memperingatkan mereka terhadap
a
percabulan dan bpengumbaran
nafsu, dan setiap jenis dosa,
memberi tahu mereka akibat
menyeramkan darinya.
13 Dan seperseratus bagian
dari tindakan orang-orang ini,
yang sekarang mulai menjadi
banyak, tidak dapat dituliskan
di atas alempengan-lempengan
ini; tetapi banyak dari tindakan

Alma 5:6–9.
pts Neraka.
2 Ne. 9:8–9.
pts Kematian Rohani.
pts Percabulan.

		b pts Jahat, Kejahatan;
Nafsu.
13 a 1 Ne. 19:1–4;
Yakub 1:1–4.
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m e re k a d i t u l i s k a n d i a t a s
lempengan-lempengan yang lebih besar, dan peperangan mereka, dan perselisihan mereka,
dan pemerintahan para raja
mereka.
14 Lempengan-lempengan ini
disebut lempengan-lempengan
Yakub, dan itu dibuat oleh tangan Nefi. Dan aku mengakhiri
membicarakan perkataan ini.
PASAL 4
Semua nabi menyembah Bapa dalam nama Kristus—Dipersembahkannya Ishak oleh Abraham adalah
dalam kemiripan dengan Allah dan
Anak Tunggal-N ya—Manusia
hendaknya memperdamaikan diri
mereka dengan Allah melalui Pendamaian—Orang-o rang Yahudi
akan menolak batu landasan. Kira-
kira tahun 544–421 sm.
Sekarang, lihatlah, terjadilah
bahwa aku, Yakub, setelah banyak melayani bangsaku dalam
perkataan, (dan aku tidak dapat
menuliskan kecuali sedikit dari
kata-k ataku, karena kesulitan
mengukirkan kata-kata kami di
atas lempengan-lempengan) dan
kami tahu bahwa apa yang kami
tuliskan di atas lempengan-
lempengan mestilah tetap bertahan;
2 Tetapi apa pun yang kami
tuliskan di atas apa pun kecuali
di atas lempengan-lempengan
mestilah musnah dan lenyap;
4 4 a pts Yesus Kristus.
		b Luk. 24:25–27;

tetapi kami dapat menuliskan beberapa patah kata di
atas lempengan-l empengan,
yang akan memberikan anak-
anak kami, dan juga saudara-
saudara terkasih kami, suatu
kadar kecil pengetahuan mengenai kami, atau mengenai
leluhur mereka—
3 Sekarang, dalam hal ini kami
bersukacita; dan kami bekerja
dengan tekun untuk mengukirkan kata-k ata ini di atas
lempengan-l empengan, berharap bahwa saudara-saudara
terkasih kami dan anak-anak
kami akan menerimanya dengan hati penuh rasa terima
kasih, dan memandang ke atasnya agar mereka boleh belajar
dengan sukacita dan bukan
dengan dukacita, bukan juga
dengan sikap memandang rendah, mengenai orangtua pertama mereka.
4 Karena, untuk maksud inilah
telah kami tuliskan hal-hal ini,
agar mereka boleh tahu bahwa
kami atahu tentang Kristus, dan
kami memiliki suatu harapan
akan kemuliaan-N ya beratus-
ratus tahun sebelum kedatangan-
Nya; dan bukan hanya diri kami
sendiri yang memiliki harapan
akan kemuliaan-Nya, tetapi juga
semua bnabi kudus yang ada sebelum kami.
5 Lihatlah, mereka percaya kepada Kristus dan amenyembah
Bapa dalam nama-N ya, dan

Yakub 7:11;
Mosia 13:33–35;

A&P 20:26.
5 a Musa 5:8.
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juga kami menyembah Bapa
dalam nama-N ya. Dan untuk
maksud inilah kami menaati
b
hukum Musa, itu c mengarahkan jiwa kami kepada-Nya; dan
untuk alasan inilah, itu dikuduskan bagi kami sebagai kebenaran, bahkan seperti itu
diperhitungkan bagi Abraham
di padang belantara untuk patuh pada perintah-p erintah
Allah dalam mempersembahkan putranya, Ishak, yang adalah kemiripan dengan Allah dan
d
Putra Tunggal-Nya.
6 Karenanya, kami menyelidiki para nabi, dan kami memperoleh banyak wahyu dan roh
a
nubuat; dan memiliki semua
b
kesaksian ini kami mendapatkan harapan, dan iman kami
menjadi tak terguncangkan, sedemikian rupa sehingga kami
benar-b enar dapat c memerintahkan dalam dnama Yesus dan
bahkan pohon mematuhi kami,
atau gunung, atau ombak laut.
7 Walaupun demikian, Tuhan
Allah memperlihatkan kepada
kami a kelemahan kami agar
kami boleh tahu bahwa adalah
melalui kasih karunia-Nya, dan
abdikasi-Nya yang besar bagi
anak-
a nak manusia, bahwa
5 b 2 Ne. 25:24;
Yarom 1:11;
Mosia 13:27, 30;
Alma 25:15–16.
pts Hukum Musa.
		c Gal. 3:24.
		d Kej. 22:1–14;
Yoh. 3:16–18.
pts Anak Tunggal.
6 a pts Nubuat.

kami memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal ini.
8 Lihatlah, besar dan menakjubkanlah pekerjaan Tuhan.
Betapa a tak terselidikinya kedalaman dari b misteri tentang
Dia; dan adalah tidak mungkin
bahwa manusia akan menemukan semua jalan-N ya. Dan
tak seorang pun c tahu tentang
d
jalan-N ya kecuali itu diungkapkan kepadanya; karenanya,
saudara-saudara, janganlah meremehkan wahyu-w ahyu dari
Allah.
9 Karena lihatlah, melalui kuasa a firman-Nya b manusia datang ke atas muka bumi, yang
bumi itu diciptakan melalui
kuasa firman-Nya. Karenanya,
jika Allah sanggup berfirman
dan dunia pun jadi, dan berfirman dan manusia pun tercipta,
maka, mengapa tidak sanggup
memerintahkan cbumi, atau hasil karya tangan-Nya di atas permukaannya, menurut kehendak
dan kesenangan-Nya?
1 0 K a r e n a n y a , s a u d a r a -
saudara, janganlah berupaya
untuk amenasihati Tuhan, tetapi
untuk menerima nasihat dari
tangan-N ya. Karena lihatlah,
dirimu sendiri tahu bahwa Dia

		b pts Saksi.
		c pts Kuasa.
		d Kis. 3:6–16;
3 Ne. 8:1.
7 a Eter 12:27.
8 a Rm. 11:33–36.
		b A&P 19:10; 76:114.
pts Misteri Allah.
		c 1 Kor. 2:9–16;
Alma 26:21–22.

pts Pengetahuan.
		d Yes. 55:8–9.
9 a Morm. 9:17;
Musa 1:32.
		b pts Manusia;
Penciptaan.
		c Hel. 12:8–17.
10 a 2 Ne. 9:28–29;
Alma 37:12, 37;
A&P 3:4, 13.

185

YAKUB 4:11–15

menasihati dalam kebijaksaadanya, dan tentang hal-hal
naan, dan dalam keadilan, dan sebagaimana itu benar-benar
dalam belas kasihan yang besar, akan adanya; karenanya, hal-
atas segala pekerjaan-Nya.
hal ini dinyatakan kepada kami
11 Karenanya, saudara-saudara cdengan gamblang, untuk keseterkasih, diperdamaikanlah de- lamatan jiwa kami. Tetapi lihatngan Dia melalui apendamaian lah, kami bukanlah para saksi
Kristus, b Putra Tunggal-N ya, tunggal dalam hal-hal ini; kadan kamu boleh mendapatkan rena Allah juga memfirmankanc
kebangkitan, menurut kuasa nya kepada para nabi zaman
kebangkitan yang ada di dalam dahulu.
14 Tetapi lihatlah, orang-orang
Kristus, dan disajikan sebagai
d
buah-b uah pertama Kristus Yahudi adalah bangsa yang
bagi Allah, memiliki iman, dan a degil; dan mereka b meremehmendapatkan harapan yang kan firman kegamblangan,
baik untuk kemuliaan di dalam dan membunuh para nabi, dan
Dia sebelum Dia menyatakan mencari apa yang tidak dapat
diri-Nya dalam daging.
mereka mengerti. Karenanya,
12 Dan sekarang, yang terka- karena ckebutaan mereka, yang
sih, janganlah takjub bahwa aku kebutaan itu datang melalui mememberi tahu kamu hal-hal ini; mandang melampaui sasaran,
karena mengapa tidak aberbicara mereka mestilah perlu jatuh;
tentang pendamaian Kristus, karena Allah telah mengambil
dan mencapai suatu pengeta- kegamblangan-N ya dari mehuan sempurna tentang-N ya, reka, dan menyampaikan keseperti mencapai pengetahuan pada mereka banyak hal yang
tentang kebangkitan dan dunia d tidak dapat mereka mengerti,
yang akan datang?
karena mereka menghasrat13 Lihatlah,
s a u d a r a -
kannya. Dan karena mereka
saudaraku, dia yang bernubuat, menghasratkannya Allah telah
biarlah dia bernubuat untuk pe- melakukannya, agar mereka bongertian manusia; karena aRoh leh tersandung.
mengucapkan kebenaran dan
15 Dan sekarang, aku, Yakub,
tidak berdusta. Karenanya, itu dituntun oleh Roh untuk berberbicara tentang hal-h al se- nubuat; karena aku merasakan
bagaimana itu benar-
b enar melalui cara kerja Roh yang ada
b

10 b pts Kebijaksanaan;
Mahatahu.
11 a pts Pendamaian.
		b Ibr. 5:9.
		c pts Kebangkitan.
		d Mosia 15:21–23; 18:9;
Alma 40:16–21.

b

12 a 2 Ne. 25:26.
13 a pts Kebenaran;
Roh Kudus.
		b A&P 93:24.
		c Alma 13:23.
14 a Mat. 23:37–38;
2 Ne. 25:2.

		b 2 Kor. 11:3;
1 Ne. 19:7;
2 Ne. 33:2.
		c Yes. 44:18;
Rm. 11:25.
		d 2 Ne. 25:1–2.
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dalam diriku, bahwa melalui
a
tersandungnya orang-o rang
Yahudi mereka akan bmenolak
c
batu yang di atasnya mereka
boleh membangun dan memiliki
landasan yang aman.
16 Tetapi lihatlah, menurut tulisan suci, abatu ini akan menjadi
b
landasan yang besar, dan yang
terakhir, dan satu-satunya yang
pasti, yang di atasnya orang-
orang Yahudi dapat membangun.
17 Dan sekarang, yang terkasihku, bagaimana mungkin
bahwa mereka ini, setelah menolak landasan yang pasti, dapat
a
senantiasa membangun di atasnya, sehingga itu boleh menjadi
batu penjuru utama mereka?
18 Lihatlah, saudara-saudara
terkasihku, aku akan menguakkan misteri ini kepadamu; jika
aku tidak, melalui cara apa pun,
menjadi terguncang dari keteguhanku di dalam Roh, dan tersandung karena kegelisahanku
yang berlebihan terhadapmu.
PASAL 5
Yakub mengutip Zenos berhubungan dengan kiasan tentang
pohon zaitun yang terpelihara dan
yang liar—Itu adalah suatu keserupaan akan Israel dan orang-orang
15 a Yes. 8:13–15;
1 Kor. 1:23;
2 Ne. 18:13–15.
		b 1 Ne. 10:11.
		c pts Batu Karang;
Batu Penjuru.
16 a Mzm. 118:22–23.

bukan Israel—Pencerai-b eraian
dan pengumpulan Israel diperlambangkan sebelumnya—Peng
ibaratan dibuat bagi orang-orang
Nefi dan orang-orang Laman dan
seluruh bani Israel—Orang-orang
bukan Israel akan dientenkan ke
dalam Israel—Pada akhirnya kebun itu akan dibakar. Kira-k ira
tahun 544–421 sm.
Lihatlah, saudara-saudaraku,
apakah kamu tidak ingat telah
membaca kata-kata Nabi aZenos,
yang dia ucapkan kepada bani
Israel, mengatakan:
2 Simaklah, hai kamu bani
Israel, dan dengarlah perkataan
dariku, seorang nabi Tuhan.
3 Karena lihatlah, demikianlah firman Tuhan, Aku akan
mempersamakan engkau, hai
bani a Israel, seperti sebatang
b
pohon zaitun yang terpelihara,
yang seseorang ambil dan pelihara di c kebunnya; dan itu
tumbuh, dan menjadi tua, dan
mulai drusak.
4 Dan terjadilah bahwa majikan kebun itu pergi, dan dia
melihat bahwa pohon zaitunnya mulai rusak; dan dia berkata: Aku akan memangkasnya,
dan mencangkul di sekitarnya,
dan memeliharanya, agar barangkali itu boleh bertunaskan

		b Yes. 28:16;
Hel. 5:12.
17 a Mat. 19:30;
A&P 29:30.
5 1 a pts Zenos.
3 a Yeh. 36:8.
pts Israel.

		b Rm. 11:17–24.
pts Pohon Zaitun.
		c A&P 101:44.
pts Kebun Tuhan.
		d pts Kemurtadan.
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cabang-cabang muda dan lembut, dan tidak musnah.
5 Dan terjadilah bahwa dia memangkasnya, dan mencangkul
di sekitarnya, dan memeliharanya menurut perkataannya.
6 Dan terjadilah bahwa setelah
berhari-h ari itu mulai sedikit
mengeluarkan, cabang-cabang
yang muda dan lembut; tetapi
lihatlah, puncak utamanya mulai musnah.
7 Dan terjadilah bahwa majikan kebun itu melihatnya, dan
dia berkata kepada hambanya:
Memilukan bagiku bahwa aku
akan kehilangan pohon ini; karenanya, pergi dan cabutlah
cabang-cabang dari sebatang
a
pohon zaitun liar, dan bawalah itu kemari kepadaku; dan
kita akan mencabut cabang-
cabang utama itu yang mulai
layu, dan kita akan melemparkannya ke dalam api agar itu
boleh dibakar.
8 Dan lihatlah, berkatalah
Tuan kebun itu, aku menyingkirkan banyak dari cabang-
cabang yang muda dan lembut
ini, dan aku akan mengentenkannya di mana pun aku kehendaki; dan tidaklah masalah
bahwa jika demikian halnya
bahwa akar pohon ini akan
musnah, aku boleh menyimpan
buahnya bagi diriku sendiri;
karenanya, aku akan mengambil cabang-cabang yang muda
dan lembut ini, dan aku akan
7 a Rm. 11:17, 24.
9 a Rm. 1:13.

mengentenkannya di mana pun
aku kehendaki.
9 Ambillah engkau cabang-
cabang pohon zaitun liar, dan
entenkanlah itu, sebagai apenggantinya; dan ini yang telah
aku cabut akan aku lemparkan
ke dalam api dan membakarnya, agar itu boleh tidak menyampahi tanah kebunku.
10 Dan terjadilah bahwa
hamba Tuan kebun itu melakukan menurut perkataan Tuan
kebun itu, dan mengentenkan
cabang-cabang apohon zaitun
liar.
11 Dan Tuan kebun itu menyuruh agar itu hendaknya
dicangkul di sekitarnya, dan
dipangkas, dan dipelihara, mengatakan kepada hambanya:
Memilukan bagiku bahwa aku
akan kehilangan pohon ini; karenanya, agar barangkali aku
boleh memelihara akarnya sehingga itu tidak musnah, agar
aku boleh menyimpannya bagi
diriku sendiri, aku telah melakukan hal ini.
12 Karenanya, pergilah pada
jalanmu; jagalah pohon itu, dan
peliharalah, menurut perkataanku.
13 Dan ini akan aku a tempatkan di bagian paling bawah dari kebunku, di mana
pun aku kehendaki, tidaklah
masalah bagimu; dan aku melakukannya agar aku boleh memelihara bagi diriku sendiri

10 a pts Orang-Orang
Bukan Israel.

13 a 1 Ne. 10:12.
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cabang-cabang alami pohon itu;
dan juga, agar aku boleh menyimpan buahnya menghadapi
musim, bagi diriku sendiri; karena memilukan bagiku bahwa
aku akan kehilangan pohon ini
dan buahnya.
14 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu pergi pada jalannya,
dan menyembunyikan cabang-
cabang alami pohon zaitun
yang terpelihara di bagian-
bagian paling bawah dari kebun itu, sebagian di satu bagian
dan sebagian di bagian yang
lain, menurut kehendak dan kesenangannya.
15 Dan terjadilah bahwa suatu masa yang lama berlalu,
dan Tuan kebun itu berkata kepada hambanya: Marilah, biarlah kita pergi ke kebun, agar
kita boleh bekerja di kebun itu.
16 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu, dan juga hamba itu,
pergi ke kebun untuk bekerja.
Dan terjadilah bahwa hamba
itu berkata kepada majikannya:
Lihatlah, pandanglah ke sini; lihatlah pohon itu.
17 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu memandang dan melihat pohon dimana cabang-
cabang pohon zaitun liar telah
dientenkan; dan itu telah tumbuh dan mulai menghasilkan
a
buah. Dan dia melihat bahwa
itu adalah baik; dan buahnya
adalah seperti buah alaminya.
18 Dan dia berkata kepada
17 a Yoh. 15:16.

hamba itu: Lihatlah, cabang-
cabang pohon liar telah mengambil kelembaban dari akarnya,
sehingga akarnya telah menghasilkan kekuatan besar; dan
karena kekuatan besar akarnya
cabang-
c abang liar itu telah
menghasilkan buah yang terpelihara. Sekarang, jika kita tidak
mengentenkan cabang-cabang
ini, pohonnya akan telah musnah. Dan sekarang, lihatlah,
aku akan menyimpan banyak
buah, yang pohonnya telah hasilkan; dan buahnya akan aku
simpan menghadapi musim,
bagi diriku sendiri.
19 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu berkata kepada hambanya: Marilah, biarlah kita
pergi ke bagian paling bawah
dari kebun, dan melihat apakah
cabang-cabang alami pohon itu
tidak menghasilkan banyak
buah juga, agar aku boleh menyimpan buahnya menghadapi
musim, bagi diriku sendiri.
20 Dan terjadilah bahwa mereka pergi ke mana majikan
itu telah menyembunyikan
cabang-cabang alami pohon itu,
dan dia berkata kepada hamba
itu: Lihatlah ini; dan dia melihat yang apertama bahwa itu telah menghasilkan banyak buah;
dan dia melihat juga bahwa itu
baik. Dan dia berkata kepada
hamba itu: Ambillah buahnya, dan simpanlah itu menghadapi musim, agar aku boleh

20 a Yakub 5:39.
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menyimpannya bagi diriku sendiri; karena lihatlah, katanya,
sepanjang waktu yang lama ini
telah aku pelihara itu, dan telah
menghasilkan banyak buah.
21 Dan terjadilah bahwa
hamba itu berkata kepada majikannya: Mengapa engkau datang kemari untuk menanam
pohon ini, atau cabang pohon
ini? Karena lihatlah, itu adalah bidang tanah yang paling
gersang di seluruh tanah kebunmu.
22 Dan Tuan kebun itu berkata kepadanya: Janganlah menasihatiku; Aku tahu bahwa
itu adalah sebidang tanah yang
gersang; karenanya, aku berkata kepadamu, aku telah memeliharanya sepanjang waktu
yang lama ini, dan engkau lihat
bahwa itu telah menghasilkan
banyak buah.
23 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu berkata kepada hambanya: Pandanglah kemari;
lihatlah aku telah menanam cabang yang lain dari pohon itu
juga; dan engkau tahu bahwa
bidang tanah ini lebih gersang
daripada yang pertama. Tetapi, lihatlah pohon itu. Aku
telah memeliharanya sepanjang waktu yang lama ini, dan
itu telah menghasilkan banyak
buah; oleh karena itu, kumpulkanlah itu, dan simpanlah itu
menghadapi musim, agar aku
24 a Yeh. 17:22–24;
Alma 16:17;
3 Ne. 15:21–24.

boleh menyimpannya bagi diriku sendiri.
24 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu berkata lagi kepada
hambanya: Pandanglah kemari,
dan lihatlah acabang yang lain
juga, yang telah aku tanam; lihatlah bahwa aku telah memeliharanya juga, dan itu telah
menghasilkan buah.
25 Dan dia berkata kepada
hamba itu: Pandanglah kemari
dan lihatlah yang terakhir. Lihatlah, ini telah aku tanam di
a
sebidang tanah yang baik; dan
aku telah memeliharanya sepanjang waktu yang lama ini, dan
hanya sebagian dari pohon itu
telah menghasilkan buah yang
terpelihara, dan bbagian lain dari
pohon itu telah menghasilkan
buah yang liar; lihatlah, Aku
telah memelihara pohon ini seperti yang lain.
26 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu berkata kepada hamba
itu: Cabutlah cabang-c abang
yang tidak menghasilkan abuah
yang baik, dan lemparkanlah itu
ke dalam api.
27 Tetapi lihatlah, hamba itu
berkata kepadanya: Marilah kita
memangkasnya, dan mencangkul di sekitarnya, dan memeliharanya sedikit lebih lama, agar
barangkali boleh menghasilkan
buah yang baik bagimu, agar
engkau dapat menyimpannya
menghadapi musim.

25 a 1 Ne. 2:20.
		b 3 Ne. 10:12–13.
26 a Mat. 7:15–20;

Alma 5:36;
A&P 97:7.
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28 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu dan hamba Tuan kebun itu memelihara semua
buah dari kebun itu.
29 Dan terjadilah bahwa suatu
masa yang lama telah berlalu,
dan Tuan kebun itu berkata kepada a hambanya: Marilah, biarlah kita pergi ke kebun, agar
kita boleh bekerja lagi di kebun
itu. Karena lihatlah, bwaktunya
mendekat, dan cakhir itu segera
tiba; karenanya, aku mesti menyimpan buah menghadapi musim, bagi diriku sendiri.
30 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu dan hamba itu pergi
ke kebun; dan mereka tiba pada
pohon yang cabang-cabang alaminya telah dipatahkan, dan
cabang-
c abang liar telah dientenkan; dan lihatlah segala
a
rupa buah membebani pohon
itu.
31 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu mencicipi buah, setiap rupa menurut jumlahnya.
Dan Tuan kebun itu berkata: Lihatlah, sepanjang waktu yang
lama ini telah kita pelihara
pohon ini, dan aku telah menyimpan bagi diriku sendiri
menghadapi musim banyak
buah.
32 Tetapi lihatlah, kali ini itu
telah menghasilkan banyak
buah, dan atidak ada satu pun
darinya yang baik. Dan lihatlah, ada segala jenis buah yang
29 a A&P 101:55; 103:21.
		b pts Zaman Akhir.
		c 2 Ne. 30:10;

buruk; dan itu tidak menguntungkanku apa pun, terlepas
dari segala kerja kita; dan sekarang, memilukan bagiku bahwa
aku akan kehilangan pohon ini.
33 Dan Tuan kebun itu berkata
kepada hambanya: Apa yang
akan kita lakukan dengan pohon
itu, agar aku boleh menyimpan
lagi buah yang baik darinya bagi
diriku sendiri?
34 Dan hamba itu berkata kepada majikannya: Lihatlah, karena engkau mengentenkan
cabang-c abang pohon zaitun
liar, itu telah memelihara akarnya, sehingga hidup dan tidak
musnah; karenanya engkau lihat
bahwa akar itu masih baik.
35 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu berkata kepada hambanya: Pohon itu tidak menguntungkanku apa pun, dan
akarnya tidak menguntungkanku apa pun selama itu akan
menghasilkan buah yang jelek.
36 Walaupun demikian, aku
tahu bahwa akarnya baik, dan
untuk tujuanku sendiri aku telah memeliharanya; dan karena
kekuatan besarnya itu telah
hingga kini menghasilkan, dari
cabang-cabang liar, buah yang
baik.
37 Tetapi lihatlah, cabang-
cabang liar telah tumbuh dan
telah amenguasai akarnya; dan
karena cabang-cabang liar telah
menguasai akarnya itu telah

Yakub 6:2.
30 a pts Kemurtadan.
32 a JS—S 1:19.

37 a A&P 45:28–30.
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menghasilkan banyak buah
yang jelek; dan karena telah
menghasilkan sedemikian banyaknya buah yang jelek engkau
lihat bahwa itu mulai musnah;
dan akan segera menjadi matang, sehingga boleh dilemparkan ke dalam api, kecuali kita
akan melakukan sesuatu baginya untuk memeliharanya.
38 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu berkata kepada hambanya: Marilah kita pergi ke
bagian-bagian yang paling bawah dari kebun itu, dan melihat
apakah cabang-cabang alaminya
juga telah menghasilkan buah
yang jelek.
39 Dan terjadilah bahwa mereka pergi ke bagian-
b agian
kebun yang paling bawah dari
kebun itu. Dan terjadilah bahwa
mereka melihat bahwa buah
dari cabang-cabang alaminya
telah menjadi busuk juga; ya,
yang apertama dan yang kedua
dan juga yang terakhir; dan
itu semuanya telah menjadi
busuk.
40 Dan buah a liar dari yang
terakhir telah menguasai bagian pohon itu yang menghasilkan buah yang baik, bahkan
sampai cabangnya telah layu
dan mati.
41 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu menangis, dan berkata kepada hamba itu: aApa
yang dapat aku lakukan lagi
untuk kebunku?
39 a Yakub 5:20, 23, 25.
40 a Morm. 6:6–18.

42 Lihatlah, aku tahu bahwa
semua buah dari kebun itu, kecuali ini, telah menjadi busuk.
Dan sekarang, ini yang dahulunya telah menghasilkan buah
yang baik telah juga menjadi
busuk; dan sekarang, semua
pohon kebunku tidak baik untuk apa pun kecuali untuk ditebang dan dilemparkan ke
dalam api.
43 Dan lihatlah yang terakhir
ini, yang cabangnya telah layu,
aku tanam di asebidang tanah
yang baik; ya, bahkan apa yang
adalah pilihan bagiku melebihi
semua bagian lain dari tanah
kebunku.
44 Dan engkau lihat bahwa
aku juga menebas apa yang
a
menyampahi bidang tanah
ini, agar aku boleh menanam
pohon ini sebagai penggantinya.
45 Dan engkau lihat bahwa sebagian darinya menghasilkan
buah yang baik, dan sebagian
darinya menghasilkan buah
yang liar; dan karena aku tidak
mencabut cabang-c abangnya
dan melemparkannya ke dalam
api, lihatlah, itu telah menguasai cabang yang baik sehingga
telah layu.
46 Dan sekarang, lihatlah, terlepas dari segala pengurusan
yang telah kita lakukan untuk
kebunku, pohon-pohonnya telah menjadi busuk, sehingga
tidak menghasilkan buah yang

41 a 2 Ne. 26:24.
43 a 2 Ne. 1:5.

44 a Eter 13:20–21.
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baik; dan ini aku harapkan untuk pelihara, untuk menyimpan buahnya menghadapi
musim, bagi diriku sendiri.
Tetapi, lihatlah, itu telah menjadi seperti pohon zaitun liar,
dan tidak berharga selain untuk aditebang dan dilemparkan
ke dalam api; dan memilukan
bagiku bahwa aku akan kehilangan itu.
47 Tetapi apa yang dapat aku
lakukan lagi di kebunku? Apakah aku telah mengendurkan
tanganku, sehingga aku tidak
memeliharanya? Tidak, aku telah memeliharanya, dan aku telah mencangkul di sekitarnya,
dan aku telah memangkasnya,
dan aku telah memupukinya;
dan aku telah amengulurkan tanganku hampir sepanjang hari,
dan bakhir itu semakin dekat.
Dan memilukan bagiku bahwa
aku mesti menebang semua
pohon kebunku, dan melemparkannya ke dalam api agar
itu mesti dibakar. Siapakah itu
yang telah membusukkan kebunku?
48 Dan terjadilah bahwa
hamba itu berkata kepada majikannya: Bukankah ketinggian hati kebunmu—bukankah
cabang-
c abangnya telah menguasai akar yang adalah baik?
Dan karena cabang-cabang telah menguasai akarnya, lihatlah
itu tumbuh lebih cepat daripada
46 a 3 Ne. 27:11.
47 a 2 Ne. 28:32;
Yakub 6:4.

kekuatan akarnya, mengambil kekuatan bagi dirinya sendiri. Lihatlah, aku berkata,
bukankah ini penyebab bahwa
pohon-pohon di kebunmu telah
menjadi busuk?
49 Dan terjadilah bahwa
Tuan kebun itu berkata kepada
hamba itu: Marilah kita pergi
dan menebang pohon-pohon di
kebun dan melemparkannya ke
dalam api, agar tidak menyampahi tanah kebunku, karena
aku telah melakukan segalanya. Apa yang dapat aku lakukan lagi untuk kebunku?
50 Tetapi, lihatlah, hamba itu
berkata kepada Tuan kebun itu:
Biarkanlah itu hidup sedikit alebih lama lagi.
51 Dan Tuan itu berkata: Ya,
aku akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama lagi, karena memilukan bagiku bahwa
aku akan kehilangan pohon-
pohon kebunku.
52 Karenanya, marilah kita
mengambil a cabang-c abang
dari ini yang telah aku tanamkan di bagian-bagian yang paling bawah dari kebunku, dan
marilah kita mengentenkannya
ke pohon dari mana itu datang;
dan marilah kita mencabut
dari pohon itu cabang-cabang
itu yang buahnya paling pahit,
dan mengentenkan cabang-
cabang alami pohon itu sebagai penggantinya.

		b pts Dunia—
Akhir dunia.
50 a Yakub 5:27.

52 a pts Israel—
Pengumpulan Israel.
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53 Dan ini akan aku lakukan
agar pohon itu boleh tidak musnah, agar, barangkali, aku boleh
memelihara bagi diriku akarnya
untuk tujuanku sendiri.
54 Dan, lihatlah, akar cabang-
cabang alami pohon yang aku
tanam di mana pun aku kehendaki masih hidup; karenanya,
agar aku boleh memeliharanya juga untuk tujuanku sendiri, aku akan mengambil dari
cabang-cabang pohon ini, dan
aku akan a mengentenkannya
padanya. Ya, aku akan mengentenkan padanya cabang-cabang
dari pohon induknya, agar aku
boleh memelihara akarnya juga
bagi diriku sendiri, agar ketika
itu akan menjadi cukup kuat
barangkali boleh menghasilkan
buah yang baik bagiku, dan aku
boleh masih memiliki kepuasan
akan buah dari kebunku.
55 Dan terjadilah bahwa mereka mengambil dari pohon
alami yang telah menjadi liar,
dan mengentenkan pada pohon-
pohon alami, yang juga telah
menjadi liar.
56 Dan mereka juga mengambil dari pohon-pohon alami
yang telah menjadi liar, dan
mengentenkan pada pohon induknya.
57 Dan Tuan kebun itu berkata kepada hamba itu: Janganlah mencabut cabang-c abang
liar dari pohon-pohon itu, kecuali yang paling pahit; dan di
54 a 1 Ne. 15:12–16.
60 a Yes. 27:6.

dalamnya kamu akan mengentenkan menurut apa yang telah
aku katakan.
58 Dan kita akan memelihara
kembali pohon-p ohon kebun
itu, dan kita akan memangkas
cabang-c abangnya; dan kita
akan mencabut dari pohon-
pohon cabang-cabang itu yang
matang, yang mesti musnah,
dan melemparkannya ke dalam api.
59 Dan ini aku lakukan agar,
barangkali, akarnya boleh
mengambil kekuatan karena
kebaikannya; dan karena pergantian cabang-cabangnya, agar
yang baik boleh menguasai yang
jelek.
60 Dan karena aku telah memelihara cabang-cabang alami dan
akarnya, dan aku telah mengentenkan cabang-cabang alami itu
lagi pada pohon induknya, dan
telah memelihara akar dari pohon induknya, agar, barangkali,
pohon-p ohon kebunku boleh
menghasilkan lagi a buah yang
baik; dan agar aku boleh merasakan sukacita lagi akan buah
dari kebunku, dan, barangkali,
agar aku boleh amat bersukacita
bahwa aku telah memelihara
akar dan cabang dari buah yang
pertama—
61 Karenanya, pergilah, dan
panggillah para a hamba, agar
kita boleh b bekerja dengan tekun
dengan daya kita di kebun itu,
agar kita boleh mempersiapkan

61 a Yakub 6:2;
A&P 24:19.

		b A&P 39:11, 13, 17.
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jalan, agar aku boleh mengha- menghasilkan buah yang pahit,
silkan lagi buah alami, yang menurut kekuatan yang baik
buah alami itu baik dan paling dan ukurannya; dan kamu tiberharga melebihi semua buah dak akan amenyingkirkan yang
buruk darinya semua sekaligus,
yang lain.
62 Karenanya, marilah kita agar jangan akarnya akan menpergi dan bekerja dengan daya jadi terlalu kuat untuk pengenkita terakhir kalinya ini, karena tenan, dan pengentenannya
lihatlah akhir itu semakin dekat, akan musnah, dan aku kehidan ini adalah untuk terakhir langan pohon-pohon kebunku.
kalinya ketika aku akan me66 Karena memilukan bagiku
mangkas kebunku.
bahwa aku akan kehilangan
63 Entenkanlah
cabang-pohon-p ohon kebunku; karecabang itu; mulailah dengan nanya kamu akan menyingyang a terakhir agar itu boleh kirkan yang buruk menurut
menjadi yang pertama, dan seperti tumbuhnya yang baik,
agar yang pertama boleh men- agar akar dan puncaknya boleh
jadi yang terakhir, dan cang- setara dalam kekuatan, sampai
kullah di sekitar pohon-pohon yang baik menguasai yang buitu, baik yang tua maupun yang ruk, dan yang buruk ditebang
muda, yang pertama maupun dan dilemparkan ke dalam api,
yang terakhir; dan yang tera- agar mereka tidak menyampahi
khir maupun yang pertama, tanah kebunku; dan demikianagar semuanya boleh dipeli- lah akan aku sapu bersih yang
hara sekali lagi untuk terakhir buruk dari kebunku.
kalinya.
67 Dan cabang-cabang pohon
64 Karenanya, cangkullah di alami akan aku entenkan kemsekitar itu, dan pangkaslah itu, bali pada pohon alaminya;
dan pupukilah itu sekali lagi,
68 Dan cabang-cabang pohon
untuk terakhir kalinya, karena alami akan aku entenkan pada
akhir itu semakin dekat. Dan cabang-cabang alami pohon itu;
jika demikian halnya bahwa dan demikianlah akan aku bawa
pengentenan terakhir ini akan itu bersama lagi, agar mengtumbuh, dan menghasilkan hasilkan buah alami, dan akan
buah alami, maka akanlah kamu menjadi satu.
mempersiapkan cara baginya,
69 Dan yang buruk akan a diagar itu boleh tumbuh.
buang, ya, bahkan dari seluruh
65 Dan sewaktu itu mulai tanah kebunku; karena lihatlah,
tumbuh kamu akan menying- hanya sekali ini saja akan aku
kirkan cabang-
c abang yang pangkas kebunku.
63 a 1 Ne. 13:42;
Eter 13:10–12.

65 a A&P 86:6–7.
69 a 1 Ne. 22:15–17, 23;

2 Ne. 30:9–10.
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70 Dan terjadilah bahwa Tuan
kebun itu mengutus ahambanya;
dan hamba itu pergi dan melakukan seperti yang telah Tuan
itu perintahkan kepadanya, dan
membawa para hamba lain; dan
mereka adalah bsedikit.
71 Dan Tuan kebun itu berkata
kepada mereka: Pergilah, dan
a
bekerjalah di kebun, dengan
dayamu. Karena lihatlah, ini
adalah yang bterakhir kalinya
ketika aku akan memelihara kebunku; karena akhir itu sudah
di depan mata, dan musim itu
selekasnya tiba; dan jika kamu
bekerja dengan dayamu bersamaku kamu akan merasakan
c
sukacita akan buah yang akan
aku simpan bagi diriku sendiri
menghadapi waktu yang akan
segera tiba.
72 Dan terjadilah bahwa para
hamba itu pergi dan bekerja
dengan daya mereka; dan Tuan
kebun itu bekerja juga bersama
mereka; dan mereka mematuhi
perintah-perintah Tuan kebun
itu dalam segala hal.
73 Dan mulai ada buah alami
lagi di kebun itu; dan cabang-
cabang alami mulai tumbuh
dan berkembang dengan amat
subur; dan cabang-cabang liar
mulai dicabut dan dibuang;
dan mereka menjaga akar dan
puncaknya setara, menurut kekuatannya.
70 a A&P 101:55; 103:21.
		b 1 Ne. 14:12.
71 a Mat. 21:28;
Yakub 6:2–3;

74 Dan demikianlah mereka
bekerja, dengan segenap ketekunan, menurut perintah-
perintah Tuan kebun itu,
bahkan sampai yang buruk telah dibuang ke luar dari kebun
itu, dan Tuan itu telah menyimpan bagi dirinya sendiri agar
pohon-pohon itu telah kembali
menjadi buah alami; dan itu
menjadi seperti asatu kesatuan;
dan buah-buahnya setara; dan
Tuan kebun itu telah menyimpan bagi dirinya buah alami,
yang adalah paling berharga
baginya sejak awal.
75 Dan terjadilah bahwa ketika Tuan kebun itu melihat bahwa buahnya baik, dan
bahwa kebunnya tidak lagi busuk, dia memanggil para hambanya, dan berkata kepada
mereka: Lihatlah, untuk terakhir kalinya ini telah kita pelihara kebunku; dan engkau
melihat bahwa aku telah melakukan menurut kehendakku;
dan aku telah menyimpan buah
alami, yang adalah baik, bahkan seperti adanya pada awalnya. Dan adiberkatilah engkau;
karena kamu telah tekun dalam
bekerja bersamaku di kebunku,
dan telah menaati perintah-
perintahku, dan telah membawa kepadaku kembali bbuah
alami, sehingga kebunku tidak
lagi busuk, dan yang buruk

A&P 33:3–4.
		b A&P 39:17; 43:28–30.
		c A&P 18:10–16.
74 a A&P 38:27.

75 a 1 Ne. 13:37.
		b pts Israel.
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dibuang, lihatlah kamu akan
merasakan sukacita bersamaku
karena buah dari kebunku.
76 Karena lihatlah, untuk suatu amasa yang lama akanlah
aku simpan buah dari kebunku
bagi diriku sendiri menghadapi
musim, yang selekasnya tiba;
dan untuk terakhir kalinya telah aku pelihara kebunku, dan
memangkasnya, dan mencangkul di sekitarnya, dan memupukinya; karenanya akan aku
simpan bagi diriku sendiri
buah itu, untuk suatu masa
yang lama, menurut apa yang
telah aku ucapkan.
77 Dan ketika waktunya tiba
bahwa buah yang jelek akan
kembali datang ke dalam kebunku, pada waktu itu akanlah
aku suruh yang baik dan yang
buruk untuk dikumpulkan; dan
yang baik akan aku simpan bagi
diriku sendiri, dan yang buruk
akan aku buang ke tempatnya
sendiri. Dan kemudian tibalah
a
musimnya dan akhirnya; dan
kebunku akanlah aku suruh
b
bakar dengan api.
PASAL 6
Tuhan akan memulihkan Israel
pada zaman terakhir—Dunia akan
dibakar dengan api—Manusia
76 a 1 Ne. 22:24–26.
pts Milenium.
77 a Why. 20:2–10;
A&P 29:22–24;
43:29–33; 88:110–116.
		b pts Dunia—
Akhir dunia.

6 1 a Yakub 5:1.

mesti mengikuti Kristus untuk
menghindari danau api dan belerang. Kira-kira tahun 544–421 sm.
Dan sekarang, lihatlah, saudara-
saudaraku, seperti yang aku
katakan kepadamu bahwa aku
akan bernubuat, lihatlah, inilah
nubuatku—bahwa apa yang
nabi a Zenos ini ucapkan, mengenai bani Israel, yang di dalamnya dia mempersamakan
mereka dengan sebatang pohon
zaitun yang terpelihara, mestilah pasti terjadi.
2 Dan hari ketika Dia akan
mengangkat tangan-Nya lagi
yang kedua kali untuk amemulihkan umat-Nya, adalah hari,
ya, bahkan yang terakhir kalinya, ketika para bhamba Tuhan
akan pergi dalam ckuasa-Nya,
untuk d memelihara dan memangkas ekebun-Nya; dan setelahnya fakhir itu segera tiba.
3 Dan betapa diberkatinya mereka yang telah bekerja dengan
tekun di kebun-Nya; dan betapa
terkutuknya mereka yang akan
dicampakkan ke tempat mereka
sendiri! Dan dunia akan adibakar dengan api.
4 Dan betapa penuh belas kasihannya Allah kita kepada
kita, karena Dia mengingat
bani aIsrael, baik akar maupun

2 a 1 Ne. 22:10–12;
A&P 110:11.
pts Pemulihan Injil.
		b Yakub 5:61.
		c 1 Ne. 14:14.
		d Yakub 5:71.

		e pts Kebun Tuhan.
		f 2 Ne. 30:10.
3 a 2 Ne. 27:2;
Yakub 5:77;
3 Ne. 25:1.
4 a 2 Sam. 7:24.
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cabang; dan Dia mengulurkan nabi; dan akankah kamu menob
tangan-
N ya kepada mereka lak segala perkataan yang telah
sepanjang hari; dan mereka diucapkan mengenai Kristus,
adalah bangsa yang cdegil dan setelah sedemikian banyaknya
yang suka membangkang; te- yang berbicara mengenai-Nya;
tapi sebanyak yang tidak akan dan menyangkal firman yang
mengeraskan hati mereka akan baik dari Kristus, dan kuasa
diselamatkan di dalam kerajaan Allah, dan akarunia Roh Kudus,
Allah.
dan memadamkan Roh Kudus,
5 K a re n a n y a ,
s a u d a r a -dan membuat suatu ejekan tensaudara terkasihku, aku mo- tang rencana penebusan yang
hon darimu dengan perkataan besar, yang telah dibentangkan
kesungguhan agar kamu mau bagimu?
9 Tidak tahukah kamu bahwa
bertobat, dan datang dengan
maksud hati yang sepenuhnya, jika kamu akan melakukan hal-
dan amengikatkan diri kepada hal ini, maka kuasa penebusan
Allah sebagaimana Dia meng- dan kebangkitan, yang ada
ikatkan diri kepadamu. Dan di dalam Kristus, akan memsaat blengan belas kasihan-Nya bawamu berdiri dengan rasa
diulurkan ke arahmu dalam malu dan arasa bersalah yang
terangnya siang hari, jangan- menyeramkan di hadapan
b
lah mengeraskan hatimu.
meja penghakiman Allah?
6 Ya, hari ini, jika kamu mau
10 Dan menurut kuasa a kemendengar suara-Nya, jangan- adilan, karena keadilan tidak
lah mengeraskan hatimu; ka- dapat disangkal, kamu mesti
rena mengapa kamu mau amati? pergi ke dalam bdanau api dan
7 Karena lihatlah, setelah belerang itu, yang nyala apikamu dipelihara oleh firman nya tak terpadamkan, dan yang
yang baik dari Allah sepanjang asapnya naik selama-lamanya,
hari, akankah kamu menghasil- yang danau api dan belerang
kan buah yang jelek, sehingga itu adalah csiksaan d tanpa akhir.
11 Hai, maka, saudara-saudara
kamu mesti aditebang dan dilemparkan ke dalam api?
terkasihku, bertobatlah kamu,
8 Lihatlah, akankah kamu me- dan masuklah ke dalam a gernolak perkataan ini? Akankah bang yang sesak, dan teruslah
kamu menolak perkataan para pada jalan yang sempit, sampai
4b
		c
5a
		b

Yakub 5:47.
Mosia 13:29.
pts Kesatuan.
Alma 5:33–34;
3 Ne. 9:14.
6 a Yeh. 18:21–23.
7 a Alma 5:51–52;

3 Ne. 27:11–12.
8 a pts Karunia
Roh Kudus.
9 a Mosia 15:26.
pts Kesalahan.
		b pts Penghakiman
Terakhir.

10 a pts Keadilan.
		b 2 Ne. 28:23.
pts Neraka.
		c pts Laknat.
		d A&P 19:10–12.
11 a 2 Ne. 9:41.
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kamu akan mendapatkan kehidupan kekal.
12 Hai jadilah abijak; apa yang
dapat aku katakan lagi?
13 Akhirnya, aku ucapkan kepadamu selamat berpisah, sampai aku akan bertemu denganmu
di hadapan meja penghakiman
Allah yang menyenangkan,
yang meja penghakiman itu
menyerang yang jahat dengan
a
rasa ngeri dan rasa takut yang
menyeramkan. Amin.
PASAL 7
Serem menyangkal Kristus, berselisih pendapat dengan Yakub,
menuntut suatu tanda, dan dihantam oleh Allah—Semua nabi
telah berbicara tentang Kristus
dan Pendamaian-N ya—Orang-
orang Nefi menjalani masa hidup
mereka sebagai pengembara, lahir
dalam kesukaran, dan dibenci oleh
orang-orang Laman. Kira-kira tahun 544–421 sm.
Dan sekarang, terjadilah setelah beberapa tahun berlalu, datanglah seorang pria ke antara
orang-orang Nefi, yang namanya adalah Serem.
2 Dan terjadilah bahwa dia
mulai berkhotbah di antara
orang-orang, dan memaklumkan kepada mereka bahwa tidak akan ada Kristus. Dan
dia mengkhotbahkan banyak
hal yang menyanjung kepada orang-orang; dan ini dia
12 a Morm. 9:28.
13 a Alma 40:14.

7 5 a 2 Ne. 11:3;

lakukan agar dia boleh menumbangkan ajaran Kristus.
3 Dan dia bekerja dengan tekun agar dia boleh menyesatkan
hati orang-orang, sedemikian
rupa sehingga dia menyesatkan
banyak hati; dan dia mengetahui bahwa aku, Yakub, memiliki iman kepada Kristus yang
akan datang, dia mencari banyak kesempatan agar dia boleh datang kepadaku.
4 Dan dia terpelajar, sehingga
dia memiliki suatu pengetahuan yang sempurna tentang
bahasa orang-
o rang; karenanya, dia dapat menggunakan
banyak sanjungan, dan banyak
kekuatan ucapan, menurut kuasa iblis.
5 Dan dia memiliki harapan
untuk mengguncangkanku
dari iman, terlepas dari banyaknya a wahyu dan banyaknya
hal yang telah aku lihat mengenai hal-hal ini; karena aku
benar-benar telah melihat para
malaikat, dan mereka telah melayaniku. Dan juga, aku telah
mendengar suara Tuhan berfirman kepadaku bahkan dalam
firman, dari waktu ke waktu;
karenanya, aku tidak dapat diguncangkan.
6 Dan terjadilah bahwa dia
datang kepadaku, dan dengan
cara ini dia berbicara kepadaku,
mengatakan: Saudara Yakub,
aku telah mencari banyak kesempatan agar aku boleh ber-

Yakub 2:11.
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bicara kepadamu; karena aku
telah mendengar dan juga mengetahui bahwa engkau banyak
berkelana, mengkhotbahkan
apa yang kamu sebut Injil, atau
ajaran Kristus.
7 Dan kamu telah menyesatkan banyak dari orang-o rang
ini sehingga mereka menyimpangkan jalan Allah yang benar,
dan atidak menaati hukum Musa
yang adalah jalan yang benar;
dan mengubah hukum Musa
menjadi penyembahan terhadap
makhluk yang kamu katakan
akan datang beratus-ratus tahun
setelah ini. Dan sekarang, lihatlah, aku, Serem, memaklumkan
kepadamu bahwa ini adalah
penghujatan; karena tak seorang
pun mengetahui tentang hal-hal
seperti itu, karena dia btidak dapat memberi tahu tentang apa
yang akan datang. Dan menurut
cara inilah Serem berselisih pendapat menentangku.
8 Tetapi lihatlah, Tuhan Allah
mencurahkan aRoh-Nya ke dalam jiwaku, sedemikian rupa
sehingga aku mempermalukannya dalam segala perkataannya.
9 Dan aku berkata kepadanya:
Apakah engkau menyangkal
Kristus yang akan datang? Dan
dia berkata: Jika akan ada seorang Kristus, aku tidak akan
menyangkal-N ya; tetapi aku
7a
		b
8a
11 a

Yakub 4:5.
Alma 30:13.
pts Ilham.
Why. 19:10;
1 Ne. 10:5;
Yakub 4:4;

tahu bahwa tidak ada Kristus,
tidak juga pernah ada, tidak juga
akan pernah ada.
10 Dan aku berkata kepadanya:
Percayakah engkau pada tulisan
suci? Dan dia berkata, Ya.
11 Dan aku berkata kepadanya:
Jika begitu kamu tidak mengerti
itu; karena itu benar-benar bersaksi tentang Kristus. Lihatlah,
aku berkata kepadamu bahwa
tak seorang pun dari para nabi
telah menulis, tidak juga a bernubuat, kecuali mereka telah
berbicara mengenai Kristus ini.
12 Dan ini bukanlah sem ua
nya—itu telah dinyatakan
kepadaku, karena aku telah
mendengar dan melihat; dan itu
juga telah dinyatakan kepadaku
oleh a kuasa Roh Kudus; karenanya, aku tahu jika tidak akan
ada pendamaian dibuat seluruh
umat manusia mestilah btersesat.
13 Dan terjadilah bahwa dia
berkata kepadaku: Perlihatkanlah kepadaku suatu atanda melalui kuasa Roh Kudus ini, yang di
dalamnya kamu tahu demikian
banyak.
14 Dan aku berkata kepadanya:
Apakah aku sehingga aku hendaknya mencobai Allah untuk
memperlihatkan kepadamu suatu tanda dalam hal yang engkau tahu adalah abenar? Namun
engkau akan menyangkalnya,

Mosia 13:33–35;
A&P 20:26.
pts Yesus Kristus.
12 a pts Ke-Allah-an—
Allah Roh Kudus;
Roh Kudus.

		b 2 Ne. 2:21.
13 a Mat. 16:1–4;
Alma 30:43–60.
pts Tanda.
14 a Alma 30:41–42.
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karena engkau adalah dari iblis. Walaupun demikian, bukan
kehendakku yang terjadi; tetapi
jika Allah akan menghantam
engkau, biarlah itu menjadi suatu tanda bagimu bahwa Dia
memiliki kuasa, baik di surga
maupun di bumi; dan juga,
bahwa Kristus akan datang. Dan
kehendak-Mu, ya Tuhan, terjadilah, dan bukan kehendakku.
15 Dan terjadilah bahwa ketika
aku, Yakub, telah mengucapkan perkataan ini, kuasa Tuhan
datang ke atas dirinya, sedemikian rupa sehingga dia jatuh
ke tanah. Dan terjadilah bahwa
dia dirawat untuk kurun waktu
berhari-hari.
16 Dan terjadilah bahwa dia
berkata kepada orang-o rang:
Berkumpullah bersama esok
hari, karena aku akan mati; karenanya, aku berhasrat untuk
berbicara kepada orang-orang
sebelum aku akan mati.
17 Dan terjadilah bahwa pada
keesokan hari khalayak ramai
dikumpulkan bersama; dan dia
berbicara dengan gamblang
kepada mereka dan menyangkal apa yang telah dia ajarkan
kepada mereka, dan mengakui
Kristus, dan kuasa Roh Kudus,
dan pelayanan para malaikat.
18 Dan dia berbicara dengan
gamblang kepada mereka,
bahwa dia telah a ditipu oleh
kuasa biblis. Dan dia berbicara
b

14 b Alma 30:53.
18 a Alma 30:53.
pts Menipu.

tentang neraka, dan tentang kekekalan, dan tentang hukuman
kekal.
19 Dan dia berkata: Aku takut
bahwa aku telah berbuat adosa
tak termaafkan, karena aku telah berdusta kepada Allah; karena aku menyangkal Kristus,
dan berkata bahwa aku memercayai tulisan suci; dan itu
benar-b enar bersaksi tentang
Dia. Dan karena aku telah demikian berdusta kepada Allah aku
teramat takut bahwa keadaanku
akan bmenyeramkan; tetapi aku
mengaku kepada Allah.
20 Dan terjadilah bahwa ketika
dia telah mengatakan perkataan
ini dia tidak dapat berkata-kata
lagi, dan dia amenyerahkan rohnya.
21 Dan ketika khalayak ramai
telah menyaksikan bahwa dia
mengucapkan hal-h al ini sewaktu dia hampir menyerahkan
rohnya, mereka amat terheran-
heran; sedemikian rupa sehingga kuasa Allah turun ke
atas diri mereka, dan mereka
a
terkuasai sehingga mereka jatuh ke tanah.
22 Sekarang, hal ini menyenangkan bagiku, Yakub, karena
aku telah memintanya dari Bapaku yang di surga; karena Dia
telah mendengar seruanku dan
menjawab doaku.
23 Dan terjadilah bahwa kedamaian dan kasih Allah telah

		b pts Iblis.
19 a pts Dosa Tak
Termaafkan.

		b Mosia 15:26.
20 a Yer. 28:15–17.
21 a Alma 19:6.

201

YAKUB 7:24–27

dipulihkan kembali di antara
orang-orang; dan mereka amenyelidiki tulisan suci, dan tidak
menyimak lagi perkataan dari
pria jahat ini.
24 Dan terjadilah bahwa banyak cara direncanakan untuk
a
mengembalikan dan memulihkan orang-o rang Laman
pada pengetahuan tentang kebenaran; tetapi itu semuanya
b
sia-sia, karena mereka senang
akan c peperangan dan d pertumpahan darah, dan mereka
memiliki e kebencian kekal terhadap kami, saudara mereka.
Dan mereka berupaya dengan
kekuatan persenjataan mereka
untuk menghancurkan kami secara berkelanjutan.
25 Karenanya, orang-o rang
Nefi membentengi terhadap
mereka dengan persenjataan
mereka, dan dengan segenap
daya mereka, percaya kepada
Allah dan abatu karang keselamatan mereka; karenanya, mereka menjadi sampai saat ini,
penakluk musuh mereka.
26 Dan terjadilah bahwa aku,
Yakub, mulai menjadi tua; dan
catatan tentang orang-o rang
ini disimpan pada alempengan-
lempengan Nefi yang lain, karenanya, aku menyudahi catatan
23 a
24 a
		b
		c
		d

Alma 17:2.
Enos 1:20.
Enos 1:14.
Mosia 10:11–18.
Yarom 1:6;
Alma 26:23–25.

ini, memaklumkan bahwa aku
telah menulis menurut pengetahuan terbaikku, dengan mengatakan bahwa waktu berlalu
bersama kami, dan juga bkehidupan kami berlalu seakan-akan
bagi kami sebuah mimpi, kami
adalah bangsa yang kesepian
dan khusyuk, para pengembara,
terbuang dari Yerusalem, lahir
dalam kesukaran, di suatu padang belantara, dan dibenci oleh
saudara-s audara kami, yang
menyebabkan peperangan dan
perselisihan; karenanya, kami
berduka nestapa sepanjang hidup kami.
27 Dan aku, Yakub, melihat
bahwa aku mesti segera turun
ke kuburku; karenanya, aku
berkata kepada putraku aEnos:
Ambillah lempengan-lempengan
ini. Dan aku memberi tahu dia
apa yang telah kakakku Nefi
b
perintahkan kepadaku, dan dia
menjanjikan kepatuhan pada
perintah-perintah itu. Dan aku
mengakhiri tulisanku di atas
lempengan-lempengan ini, yang
tulisannya singkat; dan kepada
pembaca aku ucapkan selamat
berpisah, berharap bahwa banyak
dari saudara-saudaraku boleh
membaca kata-kataku. Saudara-
saudara, selamat tinggal.

		e 2 Ne. 5:1–3;
Mosia 28:2.
25 a pts Batu Karang.
26 a 1 Ne. 19:1–6;
Yarom 1:14–15.
pts Lempengan-

Lempengan.
		b Yak. 4:14.
27 a Enos 1:1.
		b Yakub 1:1–4.

KITAB ENOS
Enos berdoa dengan amat kuat
dan memperoleh pengampunan
akan dosa-dosanya—Suara Tuhan
datang ke dalam pikirannya,
menjanjikan keselamatan bagi
orang-orang Laman di suatu masa
mendatang—Orang-o rang Nefi
berupaya untuk memulihkan kembali orang-o rang Laman—Enos
bersukacita dalam Penebusnya.
Kira-kira tahun 420 sm.

L

IHATLAH, terjadilah bahwa
aku, aEnos, mengenal ayahku
bahwa b dia adalah orang yang
saleh—karena dia cmengajar aku
dalam bahasanya, dan juga dalam dasuhan dan petuah Tuhan—
dan terpujilah nama Allahku
karenanya—
2 Dan aku akan menceritakan
kepadamu tentang apergumulan
yang aku alami di hadapan Allah,
sebelum aku menerima b pengampunan akan dosa-dosaku.
3 Lihatlah, aku pergi untuk
berburu binatang di hutan; dan
perkataan yang telah sering aku
dengar ayahku ucapkan mengenai kehidupan kekal, dan asukacita para orang suci, b meresap
jauh ke dalam hatiku.
4 Dan jiwaku alapar; dan aku
1 1 a pts Enos, Putra
		b
		c
		d
2a

Yakub.
2 Ne. 2:2–4.
1 Ne. 1:1–2.
Ef. 6:4.
Kej. 32:24–32;
Alma 8:10.
pts Pertobatan.

berlutut di hadapan Pembuatku,
dan aku berseru kepada-Nya dalam cdoa dan permohonan yang
amat kuat bagi jiwaku sendiri;
dan sepanjang hari itu aku berseru kepada-N ya; ya, ketika
malam hari tiba aku masih menaikkan suaraku sehingga itu
mencapai surga.
5 Dan datanglah suatu asuara
kepadaku, memfirmankan: Enos,
dosa-dosamu diampuni bagimu,
dan engkau akan diberkati.
6 Dan aku, Enos, tahu bahwa
Allah tidak dapat berdusta; karenanya, rasa bersalahku disapu
bersih.
7 Dan aku berkata: Tuhan, bagaimana itu terjadi?
8 Dan Dia berfirman kepadaku:
Karena aimanmu kepada Kristus,
yang sebelumnya belum pernah
engkau dengar tidak juga lihat.
Dan bertahun-tahun berlalu sebelum Dia akan menyatakan diri-
Nya dalam daging; karenanya,
pergilah, imanmu telah menjadikan engkau bmurni.
9 Sekarang, terjadilah bahwa
ketika aku telah mendengar
firman ini aku mulai merasakan a hasrat bagi kesejahteraan
saudara-s audaraku, orang-
b

		b pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
3 a pts Sukacita.
		b 1 Ne. 10:17–19;
Alma 36:17–21.
4 a 2 Ne. 9:51;
3 Ne. 12:6.
		b pts Khidmat.

		c pts Doa.
5 a pts Wahyu.
8 a Eter 3:12–13.
pts Iman.
		b Mat. 9:22.
9 a 1 Ne. 8:12;
Alma 36:24.
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ENOS 1:10–15

orang Nefi; karenanya, aku curahkan seluruh jiwaku kepada
Allah bagi mereka.
10 Dan saat aku sedang demikian berjuang di dalam roh, lihatlah, suara Tuhan datang ke dalam
a
pikiranku lagi, memfirmankan:
Aku akan mengunjungi saudara-
saudaramu menurut ketekunan
mereka dalam menaati perintah-
perintah-Ku. Aku telah bmemberikan kepada mereka tanah ini,
dan ini adalah tanah yang kudus;
dan Aku tidak c mengutuknya
kecuali karena alasan kedurhakaan; karenanya, Aku akan mengunjungi saudara-saudaramu
menurut seperti yang telah Aku
firmankan; dan pelanggaran
mereka akan Aku bawa turun
dengan dukacita ke atas kepala
mereka sendiri.
11 Dan setelah aku, Enos, mendengar firman ini, imanku mulai menjadi tak terguncangkan
kepada Tuhan; dan aku berdoa kepada-N ya dengan banyak perjuangan yang lama
demi saudara-saudaraku, orang-
orang Laman.
12 Dan terjadilah bahwa setelah aku aberdoa dan bekerja dengan segenap ketekunan, Tuhan
berfirman kepadaku: Aku akan
mengabulkan bagimu menurut
b
hasratmu, karena imanmu.
b

9 b 2 Ne. 33:3;
KKM 1:8;
Alma 34:26–27.
10 a pts Ilham;
Pikiran.
		b 1 Ne. 2:20.
		c Eter 2:7–12.
12 a Morm. 5:21; 9:36.

13 Dan sekarang lihatlah, inilah
hasrat yang aku hasratkan dari-
Nya—bahwa jika seandainya
harus demikian, bahwa bangsaku, orang-orang Nefi, akan jatuh ke dalam pelanggaran, dan
dengan cara apa pun adihancurkan, dan orang-o rang Laman
tidak akan dihancurkan, agar
Tuhan Allah akan bmelestarikan
sebuah catatan tentang bangsaku, orang-orang Nefi; bahkan
jika demikian halnya melalui kuasa lengan kudus-Nya, agar itu
boleh cditampilkan pada suatu
masa mendatang kepada orang-
orang Laman, agar, barangkali,
mereka boleh ddibawa pada keselamatan—
14 Karena pada waktu sekarang
perjuangan kami asia-sia dalam
memulihkan mereka pada iman
yang benar. Dan mereka bersumpah dalam kemurkaan mereka
bahwa, jika mungkin, mereka
akan bmenghancurkan catatan-
catatan kami dan kami, dan juga
segala tradisi leluhur kami.
15 Karenanya, aku mengetahui
bahwa Tuhan Allah sanggup untuk amelestarikan catatan-catatan
kami, aku berseru kepada-Nya
secara berkelanjutan, karena Dia
telah berfirman kepadaku: Apa
pun yang akan kamu minta dalam iman, percaya bahwa kamu

		b Mzm. 37:4;
1 Ne. 7:12;
Hel. 10:5.
13 a Morm. 6:1, 6.
		b KKM 1:6–11;
Alma 37:2.
		c Alma 37:19;
Eter 12:22;

		d
14 a
		b
15 a

A&P 3:18.
Alma 9:17.
Yakub 7:24.
Morm. 6:6.
pts Tulisan Suci—
Tulisan suci harus
dilestarikan.

ENOS 1:16–23

204

akan menerima dalam nama
Kristus, kamu akan menerimanya.
16 Dan aku memiliki iman, dan
aku berseru kepada Allah agar
Dia akan amelestarikan bcatatan-
catatan itu; dan Dia membuat
perjanjian denganku bahwa
Dia akan cmenampilkannya kepada orang-orang Laman pada
waktu-Nya sendiri yang tepat.
17 Dan aku, Enos, tahu itu
akan terjadi menurut perjanjian
yang telah Dia buat; karenanya
jiwaku tenteram.
18 Dan Tuhan berfirman kepadaku: Leluhurmu juga telah
menghendaki dari-K u hal ini;
dan ini akan terjadi kepada
mereka menurut iman mereka;
karena iman mereka seperti milikmu.
19 Dan sekarang, terjadilah
bahwa aku, Enos, berkelana ke
antara orang-o rang Nefi, bernubuat tentang apa yang akan
datang, dan bersaksi tentang apa
yang telah aku dengar dan lihat.
20 Dan aku memberikan kesaksian bahwa orang-o rang
Nefi berupaya dengan tekun
untuk memulihkan orang-orang
Laman pada iman yang benar
kepada Allah. Tetapi akerja kami
sia-sia; kebencian mereka tetap,
dan mereka dituntun oleh sifat
jahat mereka sehingga mereka
16 a 3 Ne. 5:13–15;
A&P 3:19–20;
10:46–50.
		b pts Kitab Mormon.
		c 2 Ne. 27:6.
20 a Moro. 9:6.

menjadi liar, dan garang, dan
b
bangsa yang haus darah, penuh dengan cpemujaan berhala
dan kekotoran; memakan binatang pemangsa; berdiam di dalam tenda, dan berkeliaran di
padang belantara dengan kain
kulit pendek di sekitar aurat
mereka dan kepala mereka tercukur; dan keterampilan mereka
adalah dalam d busur, dan dalam
golok, dan kapak. Dan banyak
dari mereka yang tidak makan
apa pun kecuali daging mentah;
dan mereka secara berkelanjutan
berupaya untuk menghancurkan kami.
21 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi mengolah tanah, dan
a
menumbuhkan segala macam
biji-b ijian, dan buah, dan memelihara kawanan ternak, dan
kawanan segala macam ternak
peliharaan dari setiap jenis, dan
kambing, dan kambing liar, dan
juga banyak kuda.
22 Dan ada amat banyak anabi
di antara kami. Dan bangsa itu
adalah bangsa yang bdegil, sukar
untuk mengerti.
23 Dan tidak ada apa pun kecuali akekerasan yang sangat, bberkhotbah dan bernubuat tentang
peperangan, dan perselisihan,
dan kehancuran, dan secara
berkelanjutan c mengingatkan
mereka akan kematian, dan

		b Yarom 1:6.
		c Mosia 9:12.
pts Pemujaan
Berhala.
		d Mosia 10:8.
21 a Mosia 9:9.

22 a KKM 1:16–18.
		b Yarom 1:3.
23 a 1 Ne. 16:2;
2 Ne. 33:5.
		b pts Khotbah.
		c Hel. 12:3.
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kelangsungan kekekalan, dan
penghakiman dan kuasa Allah,
dan segala hal ini—menggugah
mereka d secara berkelanjutan
untuk menjaga mereka dalam
rasa takut akan Tuhan. Aku katakan tidak ada apa pun selain
hal-h al ini, dan amat banyak
kegamblangan dalam ucapan,
akan menahan mereka dari selekasnya turun menuju kehancuran. Dan menurut cara ini aku
menulis mengenai mereka.
24 Dan aku melihat peperangan antara orang-orang Nefi
dan orang-orang Laman dalam
perjalanan hidupku.
25 Dan terjadilah bahwa aku
mulai menjadi tua, dan seratus
tujuh puluh dan sembilan tahun
telah berlalu sejak waktu ketika
bapa leluhur kami Lehi ameninggalkan Yerusalem.
26 Dan aku melihat bahwa aku
mesti segera turun ke kuburku,
setelah digerakkan oleh kuasa

Allah bahwa aku mesti berkhotbah dan bernubuat kepada
bangsa ini, dan memaklumkan
firman menurut kebenaran yang
ada di dalam Kristus. Dan aku
telah memaklumkannya di sepanjang hidupku, dan telah bersukacita di dalamnya melebihi
apa yang dari dunia.
27 Dan aku segera pergi ke
tempat aperistirahatanku, yang
adalah bersama Penebusku;
karena aku tahu bahwa di dalam Dia aku akan beristirahat.
Dan aku bersukacita pada hari
ketika btubuh fanaku akan mengenakan ckebakaan, dan akan
berdiri di hadapan-Nya; pada
waktu itu akanlah aku melihat
muka-Nya dengan kesenangan,
dan Dia akan berkata kepadaku: Datanglah kepada-K u,
kamu yang diberkati, ada sebuah tempat dipersiapkan bagimu di dalam d tempat tinggal
Bapa-Ku. Amin.

KITAB YAROM
Orang-orang Nefi menaati hukum
Musa, menanti-n antikan kedatangan Kristus, dan makmur di
tanah itu—Banyak nabi bekerja
untuk menjaga bangsa itu di jalan kebenaran. Kira-k ira tahun
399–361 sm.
23 d Yarom 1:12;
Alma 31:5.
25 a 1 Ne. 2:2–4.
27 a pts Istirahat.
		b pts Fana, Kefanaan.

S

EKARANG, lihatlah, aku,
Yarom, menulis beberapa
kata menurut perintah ayahku,
Enos, agar asilsilah kami boleh
disimpan.
2 Dan karena a lempengan-
lempengan ini b kecil, dan ka-

		c pts Baka, Kebakaan.
		d Yoh. 14:2–3;
Eter 12:32–34;
A&P 72:4; 98:18.

[Yarom]

1 1 a 1 Ne. 3:12; 5:14.
2 a Yakub 3:14;
Omni 1:1.
		b 1 Ne. 6.

YAROM 1:3–7
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rena hal-h al ini dituliskan
dengan maksud untuk manfaat
saudara-saudara kami d orang-
orang Laman, karenanya, mestilah perlu bahwa aku menulis
sedikit; tetapi aku tidak akan
menuliskan hal-hal tentang penubuatanku, tidak juga tentang
wahyu-w ahyuku. Karena apa
yang dapat aku tuliskan lebih
banyak daripada yang telah
leluhurku tuliskan? Karena tidakkah mereka telah mengungkapkan rencana keselamatan?
Aku berkata kepadamu, Ya; dan
ini cukuplah bagiku.
3 Lihatlah, adalah perlu bahwa
banyak yang mesti dilakukan di
antara bangsa ini, karena kekerasan hati mereka, dan ketulian
telinga mereka, dan kebutaan
pikiran mereka, dan akedegilan
mereka; walaupun demikian,
Allah amat penuh belas kasihan
kepada mereka, dan sampai saat
ini belum bmenyapu mereka habis dari permukaan tanah ini.
4 Dan ada banyak orang di
antara kami yang memperoleh
banyak awahyu, karena mereka
tidak semuanya degil. Dan sebanyak orang yang tidak degil
dan memiliki iman, memiliki
b
persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyatakan kepada
c

2 c pts Tulisan Suci—
Nilai tulisan suci.
		d 2 Ne. 27:6;
Morm. 5:12.
3 a Enos 1:22–23.
		b Eter 2:8–10.
4 a Alma 26:22;
Hel. 11:23;

		b
5a
		b
		c

anak-a nak manusia, menurut
iman mereka.
5 Dan sekarang, lihatlah, dua
ratus tahun telah berlalu, dan
orang-o rang Nefi telah menjadi kuat di tanah ini. Mereka
berusaha keras untuk a menaati hukum Musa dan menjaga
b
hari sabat kudus bagi Tuhan.
Dan mereka tidak cberkata tak
senonoh; tidak juga mereka
d
menghujat. Dan hukum-hukum
negara amatlah ketat.
6 Dan mereka tercerai-b erai
di atas sebagian besar permukaan tanah ini, dan orang-orang
Laman juga. Dan mereka jauh
lebih banyak daripada mereka
yang adalah orang-orang Nefi;
dan mereka menggemari apembunuhan dan mau meminum
darah binatang.
7 Dan terjadilah bahwa mereka datang berulang kali melawan kami, orang-orang Nefi,
untuk bertempur. Tetapi para
a
raja kami dan para pemimpin kami adalah pria yang perkasa dalam iman kepada Tuhan;
dan mereka mengajari orang-
orang jalan Tuhan; karenanya,
kami bertahan terhadap orang-
orang Laman dan menyapu bersih mereka keluar dari b tanah
kami, dan mulai membentengi

A&P 107:18–19.
pts Wahyu.
pts Roh Kudus.
2 Ne. 25:24;
Alma 34:13–14.
Kel. 35:2.
pts Hari Sabat.
pts Perkataan

Tak Senonoh.
		d pts Hujat,
Penghujatan.
6 a Yakub 7:24;
Enos 1:20.
7 a Yakub 1:9, 11, 15.
		b KKM 1:14.
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YAROM 1:8–14

kota-k ota kami, atau tempat
mana pun dari warisan kami.
8 Dan kami bertambah banyak
dengan cepat, dan menyebar
ke atas permukaan tanah ini,
dan menjadi amat kaya dengan
emas, dan dengan perak, dan
dengan benda berharga, dan
dengan pengerjaan kayu yang
bagus, dengan bangunan, dan
dengan peralatan mesin, dan
juga dengan besi dan tembaga,
dan kuningan dan baja, membuat segala macam perkakas
dari setiap jenis untuk mengolah tanah, dan apersenjataan perang—ya, anak panah berujung
tajam, dan tabung anak panah,
dan panah, dan lembing, dan
segala persiapan untuk perang.
9 Dan dengan demikian dipersiapkan untuk menghadapi
orang-o rang Laman, mereka
tidak berjaya melawan kami.
Tetapi firman Tuhan terbukti,
yang Dia firmankan kepada
leluhur kami, memfirmankan
bahwa: Sejauh kamu akan menaati perintah-perintah-Ku kamu
akan makmur di tanah ini.
10 Dan terjadilah bahwa para
nabi Tuhan mengancam orang-
orang Nefi, menurut firman
Allah, bahwa jika mereka tidak
menaati perintah-perintah, tetapi
akan jatuh ke dalam pelanggaran,
mereka akan adihancurkan habis
dari permukaan tanah ini.
8 a Mosia 10:8.
10 a 1 Ne. 12:19–20;
Omni 1:5.
11 a Yakub 4:5;

11 Karenanya, para nabi, dan
imam, dan pengajar, bekerja
dengan tekun, mendesak dengan segala kepanjangsabaran
orang-o rang pada ketekunan;
mengajarkan ahukum Musa, dan
maksud untuk apa itu diberikan; membujuk mereka untuk
b
menanti-nantikan Mesias, dan
percaya kepada-Nya untuk datang cseakan-akan Dia telah ada.
Dan menurut cara inilah mereka
mengajari mereka.
12 Dan terjadilah bahwa dengan melakukan demikian mereka mencegah mereka dari
a
dihancurkan di atas permukaan tanah ini; karena mereka
b
menikam hati mereka dengan
perkataan, secara berkelanjutan
menggugah mereka pada pertobatan.
13 Dan terjadilah bahwa dua
ratus dan tiga puluh dan delapan tahun telah berlalu—menurut cara peperangan, dan
perselisihan, dan pertengkaran,
untuk kurun waktu sebagian besar masa itu.
14 Dan aku, Yarom, tidak
menulis lebih banyak, karena
lempengan-lempengannya kecil. Tetapi lihatlah, saudara-
saudaraku, kamu dapat pergi
ke alempengan-lempengan Nefi
yang lain; karena lihatlah, di
atasnya catatan-c atatan tentang peperangan kami terukir,

Alma 25:15–16.
		b 2 Ne. 11:4;
Eter 12:18–19.
		c 2 Ne. 25:24–27;

Mosia 3:13; 16:6.
12 a Eter 2:10.
		b Alma 31:5.
14 a 1 Ne. 9:2–4.

YAROM 1:15–OMNI 1:6

menurut tulisan-t ulisan para
raja, atau itu yang mereka suruh
tuliskan.
15 Dan aku menyerahkan
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lempengan-lempengan ini ke
dalam tangan putraku Omni,
agar boleh disimpan menurut
a
perintah-perintah leluhurku.

KITAB OMNI
Omni, Amaron, Kemis, Abinadom,
dan Amaleki, masing-masing dalam
gilirannya, menyimpan catatan—
Mosia menemukan orang-o rang
Zarahemla, yang datang dari
Yerusalem pada masa Zedekia—
Mosia dijadikan raja atas mereka—
Keturunan Mulek di Zarahemla
telah menemukan Koriantumur,
yang terakhir dari orang-o rang
Yared—Raja Benyamin menggantikan Mosia—Manusia hendaknya
mempersembahkan jiwa mereka sebagai persembahan kepada Kristus.
Kira-kira tahun 323–130 sm.

L

IHATLAH, terjadilah bahwa
aku, Omni, telah diperintahkan oleh ayahku, Yarom, bahwa
aku hendaknya menulis sedikit
di atas lempengan-lempengan
ini, untuk melestarikan silsilah
kami—
2 Karenanya, pada masa hidupku, aku menghendaki agar
kamu hendaknya mengetahui
bahwa aku banyak berperang dengan pedang untuk melindungi
bangsaku, orang-orang Nefi, dari
jatuh ke dalam tangan musuh
mereka, orang-orang Laman. Te15 a Yakub 1:1–4.

[Omni]

tapi lihatlah, aku sendiri adalah
orang yang jahat, dan aku telah
tidak menaati peraturan dan perintah Tuhan sebagaimana seharusnya telah aku lakukan.
3 Dan terjadilah bahwa dua ratus dan tujuh puluh dan enam
tahun telah berlalu, dan kami
mengalami banyak masa kedamaian; dan kami mengalami
banyak masa perang dan pertumpahan darah yang serius. Ya, dan
kesimpulannya, dua ratus dan
delapan puluh dan dua tahun
telah berlalu, dan aku telah melindungi lempengan-lempengan
ini menurut aperintah leluhurku;
dan aku menganugerahkannya
kepada putraku Amaron. Dan
aku mengakhirinya.
4 Dan sekarang, aku, Amaron,
menuliskan hal apa pun yang
aku tuliskan, yang adalah sedikit, dalam kitab ayahku.
5 Lihatlah, terjadilah bahwa
tiga ratus dan dua puluh tahun
telah berlalu, dan bagian yang
lebih jahat dari orang-orang Nefi
a
dihancurkan.
6 Karena Tuhan tidak akan
membiarkan, setelah Dia me-

1 3 a Yakub 1:1–4;

Yarom 1:15.
5 a Yarom 1:9–10.
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nuntun mereka keluar dari tanah Yerusalem dan memelihara
dan melindungi mereka dari
jatuh ke dalam tangan musuh
mereka, ya, Dia tidak akan membiarkan bahwa firman itu tidak
akan dibuktikan, yang Dia ucapkan kepada leluhur kita, memfirmankan bahwa: Sejauh kamu
tidak akan menaati perintah-
perintah-K u kamu tidak akan
makmur di tanah ini.
7 Karenanya, Tuhan mengunjungi mereka dengan pengh a k i m a n b e s a r, w a l a u p u n
demikian, Dia membiarkan
yang saleh hidup agar mereka
hendaknya tidak binasa, tetapi
membebaskan mereka dari tangan musuh mereka.
8 Dan terjadilah bahwa aku
m e n y e r a h k a n l e m p e n g a n -
lempengan kepada saudara
laki-lakiku, Kemis.
9 Sekarang, aku, Kemis, menuliskan beberapa hal apa pun
yang aku tulis, dalam kitab yang
sama dengan saudaraku; karena
lihatlah, aku melihat yang terakhir yang dia tulis, bahwa dia
menulisnya dengan tangannya
sendiri; dan dia menulisnya
pada hari ketika dia menyerahkannya kepadaku. Dan menurut cara ini kami menyimpan
catatan-catatan itu, karena itu
menurut perintah leluhur kami.
Dan aku mengakhirinya.
10 Lihatlah, aku, Abinadom,
adalah putra Kemis. Lihatlah,
terjadilah bahwa aku melihat
12 a 2 Ne. 5:6–9.

		b Yakub 3:4.

banyak perang dan perselisihan
antara bangsaku, orang-orang
Nefi, dan orang-orang Laman;
dan aku, dengan pedangku sendiri, telah mengambil nyawa banyak dari orang-orang Laman
dalam pertahanan bagi saudara-
saudaraku.
11 Dan lihatlah, catatan tentang bangsa ini diukir di atas
lempengan-l empengan yang
dimiliki oleh para raja, menurut angkatan-angkatannya; dan
aku tidak mengetahui tentang
wahyu apa pun kecuali apa yang
telah dituliskan, tidak juga nubuat; karenanya, apa yang adalah cukup telah dituliskan. Dan
aku mengakhirinya.
12 Lihatlah, aku adalah
Amaleki, putra Abinadom. Lihatlah, aku akan berbicara kepadamu sedikit mengenai Mosia,
yang dijadikan raja atas tanah
Zarahemla; karena lihatlah,
dia diperingatkan oleh Tuhan
bahwa dia hendaknya melarikan diri dari tanah aNefi, dan
sebanyak yang akan menyimak
suara Tuhan hendaknya juga
b
berangkat keluar dari tanah itu
bersamanya, ke padang belantara—
13 Dan terjadilah bahwa dia
melakukan menurut seperti
yang telah Tuhan perintahkan
kepadanya. Dan mereka pergi
dari tanah itu ke padang belantara, sebanyak yang akan menyimak suara Tuhan; dan mereka
dituntun melalui banyak peng-

OMNI 1:14–21
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khotbahan dan penubuatan.
Dan mereka diberi petuah secara
berkelanjutan melalui firman
Allah; dan mereka dituntun melalui kuasa lengan-Nya, melalui
padang belantara sampai mereka tiba di tanah yang disebut
tanah Zarahemla.
14 Dan mereka menemukan suatu bangsa, yang disebut orang-
orang a Zarahemla. Sekarang,
ada kesukacitaan besar di antara
orang-o rang Zarahemla; dan
juga Zarahemla amat bersukacita, karena Tuhan telah mengutus orang-orang Mosia bersama
b
lempengan-l empengan dari
kuningan yang memuat catatan
tentang orang-orang Yahudi.
15 Lihatlah, terjadilah bahwa
Mosia menemukan bahwa
a
orang-o rang Zarahemla datang dari Yerusalem pada waktu
ketika bZedekia, raja Yehuda, dibawa pergi tertawan ke Babilon.
16 Dan mereka melakukan
perjalanan di padang belantara,
dan dibawa oleh tangan Tuhan
menyeberangi perairan luas, ke
tanah di mana Mosia menemukan mereka; dan mereka telah
berdiam di sana sejak mulai
waktu itu.
17 Dan pada waktu ketika
M osia menemukan mereka,
mereka telah menjadi amat banyak. Walaupun demikian, mereka telah mengalami banyak
14 a pts Zarahemla.
		b 1 Ne. 3:3, 19–20;
5:10–22.
15 a Mosia 25:2.
		b Yer. 39:1–10;

17 a
19 a
		b
20 a

perang dan perselisihan yang
serius, dan telah jatuh oleh pedang dari waktu ke waktu; dan
bahasa mereka telah menjadi rusak; dan mereka tidak membawa
a
catatan-c atatan bersama mereka; dan mereka menyangkal
keberadaan Pencipta mereka;
dan Mosia, tidak juga orang-
orang Mosia, dapat memahami
mereka.
18 Tetapi terjadilah bahwa
Mosia menyuruh agar mereka
hendaknya diajar dalam bahasanya. Dan terjadilah bahwa setelah mereka diajar dalam bahasa
Mosia, Zarahemla memberikan
silsilah leluhurnya, menurut
ingatannya; dan itu dituliskan,
tetapi bukan di atas lempengan-
lempengan ini.
19 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Zarahemla, dan orang-
orang Mosia, abersatu bersama;
dan bMosia ditetapkan menjadi
raja mereka.
20 Dan terjadilah bahwa pada
masa Mosia, ada sebuah batu
besar dibawa kepadanya dengan ukiran di atasnya; dan dia
a
menafsirkan ukiran itu melalui
karunia dan kuasa dari Allah.
21 Dan itu memberikan laporan
tentang seorang aKoriantumur,
dan terbunuhnya bangsanya.
Dan Koriantumur ditemukan
oleh orang-o rang Zarahemla;
dan dia berdiam bersama me-

Hel. 8:21.
Mosia 1:2–6.
Mosia 25:13.
Omni 1:12.
Mosia 8:13–19.

pts Pelihat.
21 a Eter 12:1.
pts Koriantumur.
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reka untuk kurun waktu sembilan bulan.
22 Itu juga berbicara beberapa
kata mengenai leluhurnya. Dan
orangtua pertamanya datang
dari amenara, pada waktu Tuhan
b
mengacaukan bahasa orang-
orang itu; dan kekerasan Tuhan
jatuh ke atas diri mereka menurut penghakiman-Nya, yang
adalah adil; dan ctulang-tulang
mereka terbaring tercerai-berai
di tanah sebelah utara.
23 Lihatlah, aku, Amaleki, lahir
pada masa Mosia; dan aku telah
hidup untuk melihat kematiannya; dan aBenyamin, putranya,
memerintah sebagai penggantinya.
24 Dan lihatlah, aku telah melihat, pada masa Raja Benyamin,
suatu perang yang serius dan
banyak pertumpahan darah di
antara orang-o rang Nefi dan
orang-orang Laman. Tetapi lihatlah, orang-orang Nefi mendapatkan banyak keuntungan atas
diri mereka; ya, sedemikian rupa
sehingga Raja Benyamin menghalau mereka keluar dari tanah
Zarahemla.
25 Dan terjadilah bahwa aku
mulai menjadi tua; dan, tidak
memiliki benih keturunan,
dan mengetahui bahwa Raja
a
Benyamin adalah seorang pria
yang saleh di hadapan Tuhan,
22 a Eter 1:1–5.
		b Kej. 11:6–9;
Mosia 28:17;
Eter 1:33.
		c Mosia 8:8.
23 a KKM 1:3.

karenanya, aku akan b menyerahkan lempengan-lempengan
ini kepadanya, mendesak semua orang untuk datang kepada Allah, Yang Kudus dari
Israel, dan percaya pada penubuatan, dan pada wahyu, dan
pada pelayanan para malaikat,
dan pada karunia berbicara dengan bahasa-bahasa, dan pada
karunia menafsirkan bahasa-
bahasa, dan pada segala sesuatu
yang cbaik; karena tidak ada apa
pun yang baik kecuali itu datang
dari Tuhan: dan apa yang jahat
datang dari iblis.
26 Dan sekarang, saudara-
saudaraku terkasih, aku menghendaki agar kamu hendaknya
a
datang kepada Kristus, yang
adalah Yang Kudus dari Israel,
dan mengambil bagian dalam
keselamatan-N ya, dan kuasa
penebusan-Nya. Ya, datanglah
kepada-Nya, dan b persembahkanlah seluruh jiwamu sebagai
c
persembahan kepada-Nya, dan
lanjutkanlah dalam d berpuasa
dan berdoa, dan bertahan sampai akhir; dan sebagaimana
Tuhan hidup kamu akan diselamatkan.
27 Dan sekarang, aku hendak
berbicara sedikit mengenai sejumlah orang tertentu yang
pergi ke padang belantara untuk
kembali ke tanah Nefi; karena

25 a KKM 1:17–18;
Mosia 29:13.
		b KKM 1:10.
		c Alma 5:40;
Eter 4:12;
Moro. 7:15–17.

26 a Yakub 1:7;
Alma 29:2;
Moro. 10:32.
		b pts Kurban.
		c 3 Ne. 9:20.
		d pts Puasa.

OMNI 1:28–KATA-K ATA MORMON 1:3

ada sejumlah besar orang yang
berhasrat untuk memiliki tanah
warisan mereka.
28 Karenanya, mereka pergi
ke padang belantara. Dan pemimpin mereka adalah seorang
pria yang kuat dan perkasa, dan
pria yang degil, karenanya dia
menyebabkan perselisihan di
antara mereka; dan mereka semuanya aterbunuh, kecuali lima
puluh orang, di padang belantara, dan mereka kembali lagi ke
tanah Zarahemla.

212

29 Dan terjadilah bahwa mereka juga membawa yang lain
dalam jumlah yang besar, dan
mengadakan perjalanan mereka
lagi ke padang belantara.
30 Dan aku, Amaleki, memiliki seorang saudara laki-laki,
yang juga pergi bersama mereka; dan aku sejak itu tidak
tahu mengenai mereka. Dan aku
hampir akan berbaring di dalam kuburku; dan alempengan-
lempengan ini penuh. Dan aku
mengakhiri pembicaraanku.

KATA-K ATA MORMON
Mormon meringkas lempengan-
lempengan besar Nefi—Dia menempatkan lempengan-lempengan kecil
bersama lempengan-l empengan
yang lain—Raja Benyamin menegakkan kedamaian di tanah itu.
Kira-kira tahun 385 m.

D

AN sekarang, aku, aMormon,
hampir menyerahkan catatan yang telah aku buat ke
dalam tangan putraku Moroni,
lihatlah aku telah menyaksikan
hampir seluruh kehancuran
bangsaku, orang-orang Nefi.
2 Dan adalah aberatus-ratus tahun setelah kedatangan Kristus
ketika aku menyerahkan catatan-
catatan ini ke dalam tangan put28 a Mosia 9:1–4.
30 a 1 Ne. 6.
[Kata-Kata Mormon]
1 1 a 3 Ne. 5:9–12;

raku; dan aku kira bahwa dia
akan menyaksikan kehancuran
menyeluruh bangsaku. Tetapi semoga Allah mengabulkan bahwa
dia boleh selamat setelah kematian mereka, agar dia boleh menulis sedikit mengenai mereka,
dan sedikit mengenai Kristus,
agar barangkali suatu hari itu
boleh bmenguntungkan mereka.
3 Dan sekarang, aku berbicara
sedikit mengenai apa yang telah aku tuliskan; karena setelah
aku membuat sebuah aringkasan
dari b lempengan-l empengan
Nefi, hingga masa pemerintahan
Raja Benyamin ini, tentang siapa
Amaleki berbicara, aku menyelidiki di antara ccatatan-catatan

Morm. 1:1–4; 8:1, 4–5.
pts Mormon, Nabi
Orang Nefi.
2 a Morm. 6:5–6.
		b A&P 3:16–20.

3 a A&P 10:44.
		b A&P 10:38–40.
		c Mosia 1:6;
Hel. 3:13–15;
Morm. 4:23.
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yang telah diserahkan ke dalam
tanganku, dan aku menemukan lempengan-lempengan ini,
yang memuat laporan singkat
ini tentang para nabi, dari Yakub
hingga masa pemerintahan Raja
d
Benyamin ini, dan juga banyak
dari perkataan Nefi.
4 Dan apa yang ada di atas
lempengan-lempengan ini amenyenangkanku, karena nubuat-
nubuat tentang kedatangan
Kristus; dan leluhurku mengetahui bahwa banyak darinya telah digenapi; ya, aku juga tahu
bahwa sebanyak hal yang telah
dinubuatkan mengenai kami
hingga hari ini telah digenapi,
dan sebanyak yang ada setelah
hari ini mestilah pasti terjadi—
5 Karenanya, aku memilih ahal-
hal ini, untuk menyelesaikan
catatanku di atasnya, yang sisa
catatanku itu akan aku ambil
dari b lempengan-l empengan
Nefi; dan aku tidak dapat menulis cseperseratus bagian dari
hal-hal tentang bangsaku.
6 Tetapi lihatlah, aku akan
m e n g a m b i l l e m p e n g a n -
lempengan ini, yang memuat
penubuatan dan wahyu ini, dan
menempatkannya bersama sisa
catatanku, karena itu adalah
pilihan bagiku; dan aku tahu
itu akan menjadi pilihan bagi
saudara-saudaraku.

7 Dan aku melakukan ini untuk
suatu atujuan yang bijak; karena
demikianlah itu membisikiku,
menurut cara kerja Roh Tuhan
yang ada dalam diriku. Dan sekarang, aku tidak mengetahui
segala sesuatu; tetapi Tuhan
b
mengetahui segala sesuatu
yang akan datang; karenanya,
Dia bekerja dalam diriku untuk
melakukan menurut kehendak-
Nya.
8 Dan a doaku kepada Allah
adalah mengenai saudara-
saudaraku, agar mereka boleh
sekali lagi sampai pada pengetahuan tentang Allah, ya, penebusan Kristus; agar mereka
boleh sekali lagi menjadi bangsa
yang bmenyenangkan.
9 Dan sekarang, aku, Mormon,
meneruskan untuk menyelesaikan catatanku, yang aku ambil dari lempengan-lempengan
Nefi; dan aku membuatnya menurut pengetahuan dan pengertian yang telah Allah berikan
kepadaku.
10 Karenanya, terjadilah bahwa
setelah Amaleki amenyerahkan
lempengan-lempengan ini ke
dalam tangan Raja Benyamin,
dia mengambilnya dan menempatkannya bersama blempengan-
lempengan yang lain, yang
memuat catatan-c atatan yang
telah diturunkan oleh para craja,

3 d Omni 1:23.
4 a 1 Ne. 6:5.
5 a yaitu apa yang
menyenangkan
baginya, disebutkan
di ayat 4.

		b 1 Ne. 9:2.
		c 3 Ne. 5:8–11; 26:6–12.
7 a 1 Ne. 9:5; 19:3;
A&P 3:12–20;
10:1–19, 30–47.
		b pts Mahatahu.

8 a 2 Ne. 33:3–4;
Enos 1:11–12.
		b 2 Ne. 30:6.
10 a Omni 1:25, 30.
		b 1 Ne. 9:4.
		c Yarom 1:14.
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dari angkatan ke angkatan sampai masa Raja Benyamin.
11 Dan itu diturunkan dari
Raja Benyamin, dari angkatan
ke angkatan sampai itu telah
jatuh ke dalam atanganku. Dan
aku, Mormon, berdoa kepada
Allah agar itu boleh dilestarikan
sejak waktu ini seterusnya. Dan
aku tahu bahwa itu akan dilestarikan; karena ada hal-hal yang
besar tertulis di atasnya, yang
darinya bangsaku dan saudara-
saudara mereka akan bdihakimi
pada hari yang besar dan terakhir, menurut firman Allah yang
tertulis.
12 Dan sekarang, mengenai
Raja Benyamin ini—dia mengalami sedikit perselisihan di antara rakyatnya sendiri.
13 Dan terjadilah juga bahwa
pasukan orang Laman datang
dari a tanah Nefi, untuk bertempur melawan rakyatnya.
Tetapi lihatlah, Raja Benyamin
m engumpulkan bersama pa
sukannya, dan dia berdiri melawan mereka; dan dia berperang
dengan kekuatan lengannya sendiri, dengan bpedang
Laban.
14 Dan dalam kekuatan Tuhan
mereka berjuang melawan musuh mereka, sampai mereka
telah membunuh beribu-r ibu
orang Laman. Dan terjadilah

bahwa mereka berjuang melawan orang-orang Laman sampai
mereka telah menghalau mereka
keluar dari seluruh tanah warisan mereka.
15 Dan terjadilah bahwa setelah ada aKristus-Kristus palsu,
dan mulut mereka telah dibungkam, dan mereka dihukum menurut tindak kejahatan
mereka;
16 Dan setelah ada para nabi
palsu, dan para pengkhotbah
dan pengajar palsu di antara
orang-orang, dan semua orang
ini setelah dihukum menurut
tindak kejahatan mereka; dan
setelah ada banyak perselisihan
dan banyak pembelotan, pergi
kepada orang-orang Laman, lihatlah, terjadilah bahwa Raja
Benyamin, dengan bantuan para
a
nabi kudus yang berada di antara rakyatnya—
17 Karena lihatlah, Raja
Benyamin adalah orang yang
a
kudus, dan dia memerintah
atas rakyatnya dalam kesalehan; dan ada banyak orang
kudus di tanah itu, dan mereka
mengucapkan firman Allah
dengan b kuasa dan dengan
wewenang; dan mereka menggunakan banyak c ketajaman
karena kedegilan bangsa itu—
18 Karenanya, dengan pertolongan dari mereka, Raja

11 a 3 Ne. 5:8–12;
Morm. 1:1–5.
		b 2 Ne. 25:18; 29:11;
33:11–15;
3 Ne. 27:23–27.
13 a Omni 1:12.

		b 1 Ne. 4:9;
2 Ne. 5:14;
Yakub 1:10;
Mosia 1:16;
A&P 17:1.
15 a pts Antikristus.

16 a
17 a
		b
		c

Enos 1:22.
Alma 13:26.
Alma 17:2–3.
Moro. 9:4;
A&P 121:41–43.
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Benyamin, dengan bekerja dengan segala daya tubuhnya dan
kecakapan seluruh jiwanya,

dan juga para nabi, sekali lagi
menegakkan kedamaian di tanah itu.

KITAB MOSIA
PASAL 1
Raja Benyamin mengajari para
putranya bahasa dan nubuat leluhur mereka—Agama dan peradaban mereka telah dilestarikan
karena catatan yang tersimpan
pada berbagai lempengan—Mosia
dipilih sebagai raja dan diberi tugas penjagaan atas catatan dan
benda lain. Kira-kira tahun 130–
124 sm.

D

AN sekarang, tidak ada
lagi perselisihan di seluruh
a
tanah Zarahemla, di antara seluruh rakyat yang adalah kepunyaan Raja Benyamin, sehingga
Raja Benyamin mengalami kedamaian berkelanjutan sepanjang
sisa hidupnya.
2 Dan terjadilah bahwa dia
memiliki tiga putra; dan dia
menyebut nama mereka Mosia,
dan Helorum, dan Helaman.
Dan dia menyuruh agar mereka
hendaknya adiajar dalam segala
b
bahasa leluhurnya, agar dengan
demikian mereka boleh menjadi
orang yang berpengertian; dan
agar mereka boleh tahu mengenai nubuat-nubuat yang telah
1 1 a Omni 1:13.

2 a Mosia 4:14–15;
A&P 68:25, 28.

diucapkan oleh mulut leluhur
mereka, yang disampaikan kepada mereka oleh tangan Tuhan.
3 Dan dia juga mengajari mereka mengenai catatan-catatan
yang terukir di atas lempengan-
lempengan dari kuningan, mengatakan: Para putraku, aku
menghendaki agar kamu hendaknya ingat bahwa seandainya
bukan karena a lempengan-
lempengan ini, yang memuat
catatan ini dan perintah ini, kita
mestilah telah menderita dalam
b
ketidaktahuan, bahkan pada
waktu sekarang ini, tidak mengetahui misteri-misteri Allah.
4 Karena tidaklah mungkin
bahwa bapa leluhur kita, Lehi,
dapat mengingat segala hal ini,
untuk mengajarkannya kepada
anak-anaknya, kecuali dengan
bantuan lempengan-lempengan
ini; karena dia telah diajar dalam
a
bahasa orang Mesir oleh karena
itu dia dapat membaca ukiran
ini, dan mengajarkannya kepada
anak-anaknya, agar dengan demikian mereka dapat mengajarkannya kepada anak-a nak
mereka, dan dengan demikian

		b Morm. 9:32.
3 a pts Lempengan-
Lempengan.

		b Alma 37:8–9.
4 a JS—S 1:64.

MOSIA 1:5–10
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menggenapi perintah-perintah
Allah, bahkan hingga waktu sekarang ini.
5 Aku berkata kepadamu, para
putraku, seandainya bukan karena benda-benda ini, yang telah
dipelihara dan adilestarikan oleh
tangan Allah, agar kita boleh
b
membaca dan mengerti tentang
c
misteri-misteri-Nya, dan memiliki perintah-Nya selalu di hadapan mata kita, bahwa bahkan
leluhur kita akan merosot dalam
ketidakpercayaan, dan kita akan
menjadi seperti saudara-saudara
kita, orang-orang Laman, yang
tidak mengetahui apa pun mengenai hal-hal ini, atau bahkan
tidak memercayainya ketika
itu diajarkan kepada mereka,
karena dtradisi leluhur mereka,
yang tidaklah benar.
6 Hai para putraku, aku menghendaki agar kamu hendaknya ingat bahwa perkataan ini
adalah benar, dan juga bahwa
catatan-catatan ini adalah abenar.
Dan lihatlah, juga lempengan-
lempengan Nefi, yang memuat
catatan dan perkataan leluhur
kita sejak waktu mereka meninggalkan Yerusalem sampai sekarang, dan itu adalah benar; dan
kita dapat mengetahui tentang
kepastiannya karena kita memilikinya di hadapan mata kita.
7 Dan sekarang, para putraku,
5 a pts Tulisan Suci—
Tulisan suci harus
dilestarikan.
		b Ul. 6:6–8.
		c pts Misteri Allah.
		d Mosia 10:11–17.

aku menghendaki agar kamu
hendaknya ingat untuk a menyelidikinya dengan tekun, agar
kamu boleh mendapat keuntungan darinya; dan aku menghendaki agar kamu hendaknya
b
menaati perintah-p erintah
Allah, agar kamu boleh c makmur di tanah ini menurut djanji-
janji yang Tuhan buat kepada
leluhur kita.
8 Dan banyak hal lagi Raja
Benyamin ajarkan kepada para
putranya, yang tidak tertulis dalam kitab ini.
9 Dan terjadilah bahwa setelah Raja Benyamin mengakhiri
mengajar para putranya, bahwa
dia menjadi tua, dan dia melihat bahwa dia mestilah sangat
segera pergi berkalang tanah;
oleh karena itu, dia berpikir adalah perlu bahwa dia hendaknya
menganugerahkan kerajaan ke
atas seorang putranya.
10 Oleh karena itu, dia menyuruh Mosia dibawa ke hadapannya; dan inilah perkataan yang
dia ucapkan kepadanya, mengatakan: Putraku, aku menghendaki agar kamu hendaknya
membuat suatu maklumat ke
seluruh tanah ini di antara seluruh rakyat ini, atau aorang-orang
Zarahemla, dan orang-o rang
Mosia yang berdiam di tanah ini,
agar dengan demikian mereka

6 a 1 Ne. 1:3;
2 Ne. 33:10–11;
Moro. 10:27.
7 a pts Tulisan Suci.
		b Mosia 2:22;
Alma 50:20–22.

		c Mzm. 122:6;
1 Ne. 2:20.
		d Alma 9:12–14.
10 a Omni 1:14.
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boleh dikumpulkan bersama;
karena esok hari aku akan mempermaklumkan kepada rakyatku
dari mulutku sendiri bahwa engkau adalah braja dan penguasa
atas rakyat ini, yang telah Tuhan
Allah kita berikan kepada kita.
11 Dan selain itu, aku akan
memberi bangsa ini sebuah
a
nama, agar dengan demikian
mereka boleh dibedakan melebihi segala bangsa yang telah
Tuhan Allah bawa keluar dari
tanah Yerusalem; dan ini aku
lakukan karena mereka telah
menjadi bangsa yang tekun dalam menaati perintah-perintah
Tuhan.
12 Dan aku memberikan kepada mereka sebuah nama yang
tidak akan pernah dihapuskan,
kecuali melalui apelanggaran.
13 Ya, dan selain itu aku berkata kepadamu, bahwa jika
umat yang sangat berkenan
bagi Tuhan ini akan jatuh ke dalam apelanggaran, dan menjadi
bangsa yang jahat dan berzina,
bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka, agar dengan demikian mereka menjadi blemah
seperti saudara-s audara mereka; dan Dia tidak akan lagi
c
melindungi mereka dengan
kuasa-Nya yang tiada tara dan
menakjubkan, sebagaimana Dia
hingga kini telah melindungi leluhur kita.
10 b
11 a
12 a
13 a

Mosia 2:30.
Mosia 5:8–12.
pts Dosa.
Ibr. 6:4–6.

		b
		c
16 a
		b

14 Karena aku berkata kepadamu, bahwa jika Dia tidak
mengulurkan lengan-N ya dalam pelindungan atas leluhur
kita, mereka mestilah telah jatuh
ke dalam tangan orang-o rang
Laman, dan menjadi korban atas
kebencian mereka.
15 Dan terjadilah bahwa setelah Raja Benyamin mengakhiri
perkataan ini kepada putranya,
bahwa dia memberinya tanggung jawab mengenai segala
urusan kerajaan.
16 Dan selain itu, dia juga
memberinya tanggung jawab
mengenai catatan-catatan yang
diukir di atas a lempengan-
lempengan dari kuningan; dan
juga lempengan-l empengan
Nefi; dan juga, bpedang Laban,
dan c bola atau alat penunjuk,
yang menuntun leluhur kami
melalui padang belantara, yang
dipersiapkan oleh tangan Tuhan
agar dengan demikian mereka
boleh dituntun, setiap orang menurut perhatian dan ketekunan
yang mereka berikan kepada-
Nya.
17 Oleh karena itu, sewaktu
mereka tidak setia mereka tidak
makmur tidak juga bergerak
maju dalam perjalanan mereka, tetapi a dihalau mundur,
dan mendatangkan ketidaksenangan Allah ke atas diri mereka; dan oleh karena itu mereka

Hel. 4:24–26.
A&P 103:8–10.
Mosia 1:3.
1 Ne. 4:8–19;

KKM 1:13;
A&P 17:1.
		c 1 Ne. 16:10.
17 a 1 Ne. 18:12–13.
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dihantam dengan bencana kelaparan dan kesengsaraan yang
parah, untuk menggugah mereka sebagai ingatan akan kewajiban mereka.
18 Dan sekarang, terjadilah
bahwa Mosia pergi dan melakukan sebagaimana ayahnya
telah memerintahkannya, dan
mempermaklumkan kepada
seluruh rakyat yang berada di
tanah Zarahemla agar dengan
demikian mereka boleh berkumpul bersama, untuk pergi
ke bait suci untuk mendengar
perkataan yang akan ayahnya
ucapkan kepada mereka.
PASAL 2
Raja Benyamin menceramahi rakyatnya—Dia menuturkan kembali
kesetaraan, keadilan, dan kerohanian pemerintahannya—Dia menasihati mereka untuk melayani
Raja Surgawi mereka—Mereka
yang memberontak melawan Allah
akan menderita kepedihan seperti
api tak terpadamkan. Kira-kira tahun 124 sm.
Dan terjadilah bahwa setelah
Mosia melakukan seperti yang
telah ayahnya perintahkan kepadanya, dan telah membuat
maklumat ke seluruh negeri,
agar orang-o rang berkumpul
bersama seluruh negeri, agar
mereka boleh pergi ke bait suci
2 3 a Kej. 4:4.

		b pts Kurban.
		c 1 Ne. 5:9.
		d 2 Ne. 25:24;

untuk mendengar perkataan
yang Raja Benyamin akan ucapkan kepada mereka.
2 Dan ada suatu jumlah yang
besar, bahkan sedemikian banyaknya sehingga mereka tidak
menghitung mereka; karena
mereka telah bertambah banyak
amat cepat dan menjadi besar
jumlahnya di negeri itu.
3 Dan mereka juga membawa
yang a sulung dari ternak mereka, agar mereka boleh mempersembahkan b kurban dan
c
persembahan bakaran dmenurut
hukum Musa;
4 Dan juga agar mereka boleh
berterima kasih kepada Tuhan
Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Yerusalem, dan yang telah
membebaskan mereka dari tangan musuh mereka, dan telah
a
menetapkan orang-orang yang
saleh untuk menjadi bpengajar
mereka, dan juga seorang yang
saleh untuk menjadi raja mereka, yang telah menegakkan
kedamaian di ctanah Zarahemla,
dan yang telah mengajari mereka untuk d menaati perintah-
perintah Allah, agar mereka
boleh bersukacita dan dipenuhi
dengan e kasih terhadap Allah
dan semua orang.
5 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka datang ke bait suci, mereka memancangkan tenda-tenda

Alma 30:3; 34:13–14.
4 a pts Pemanggilan.
		b Mosia 18:18–22.
pts Mengajar.

		c Omni 1:12–15.
		d Yoh. 15:10.
		e pts Kasih.
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mereka di sekitarnya, setiap
orang menurut a keluarganya,
terdiri dari istrinya, dan para
putranya, dan para putrinya, dan
para putra mereka, dan para putri
mereka, dari yang sulung hingga
yang bungsu, setiap keluarga terpisah satu dari yang lain.
6 Dan mereka memancangkan
tenda-tenda mereka di sekitar
bait suci, setiap pria menempatkan atendanya dengan pintunya
mengarah ke bait suci, agar dengan demikian mereka boleh
tetap tinggal di dalam tenda
mereka dan mendengar perkataan yang akan Raja Benyamin
ucapkan kepada mereka;
7 Karena khalayak ramai sedemikian besarnya sehingga Raja
Benyamin tidak dapat mengajar
mereka semua di sebelah dalam
tembok-tembok bait suci, oleh
karena itu dia menyuruh sebuah
menara didirikan, agar dengan
demikian rakyatnya boleh mendengar perkataan yang akan dia
ucapkan kepada mereka.
8 Dan terjadilah bahwa dia mulai berbicara kepada rakyatnya
dari menara itu; dan mereka tidak semuanya dapat mendengar
perkataannya karena besarnya
khalayak ramai; oleh karena itu
dia menyuruh agar perkataan
yang dia ucapkan hendaknya
dituliskan dan diwartakan ke
antara mereka yang tidak ber
ada di bawah jangkauan bunyi
5 a pts Keluarga.
6 a Kel. 33:8–10.
9 a Mosia 8:3.

suaranya, agar mereka boleh
juga menerima perkataannya.
9 Dan inilah perkataan yang
dia a ucapkan dan suruh tuliskan, mengatakan: Saudara-
saudaraku, kamu semua yang
telah berhimpun bersama, kamu
yang dapat mendengar perkataanku yang akan aku ucapkan
kepadamu hari ini; karena aku
tidak memerintahkanmu untuk
datang kemari untuk bmempermainkan perkataan yang akan
aku ucapkan, tetapi agar kamu
hendaknya c menyimakku, dan
membuka telingamu agar kamu
boleh mendengar, dan dhatimu
agar kamu boleh mengerti, dan
e
pikiranmu agar fmisteri-misteri
Allah boleh dikuakkan pada
pandanganmu.
10 Aku tidak memerintahkanmu untuk datang kemari
agar kamu hendaknya a takut
kepadaku, atau agar kamu hendaknya berpikir bahwa aku sendiri lebih daripada orang fana.
11 Tetapi aku sama seperti dirimu sendiri, tunduk pada segala macam kelemahan dalam
tubuh dan pikiran; namun aku
telah dipilih oleh rakyat ini, dan
ditahbiskan oleh ayahku, dan
dibiarkan oleh tangan Tuhan
bahwa aku hendaknya menjadi
penguasa dan raja atas rakyat
ini; dan telah dipelihara dan dilindungi oleh kuasa-Nya yang
tiada tara, untuk melayanimu

		b A&P 6:12.
		e pts Pikiran.
		c pts Simak.
		f pts Misteri Allah.
		d Mosia 12:27; 3 Ne. 19:33. 10 a pts Takut.
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dengan segala daya, pikiran dan
kekuatan yang telah Tuhan berikan kepadaku.
12 Aku berkata kepadamu
bahwa sebagaimana aku telah
dibiarkan untuk menghabiskan
masa hidupku dalam pelayananmu, bahkan hingga waktu ini,
dan tidak mencari aemas tidak
juga perak tidak juga kekayaan
macam apa pun darimu;
13 Tidak juga telah aku biarkan bahwa kamu hendaknya
diringkukkan di dalam sel-sel
bawah tanah, tidak juga bahwa
kamu hendaknya saling memperbudak, tidak juga bahwa
kamu hendaknya membunuh,
atau menjarah, atau mencuri,
atau berbuat zina; tidak juga
bahkan telah aku biarkan bahwa
kamu hendaknya berbuat kejahatan macam apa pun, dan telah mengajarimu bahwa kamu
hendaknya menaati perintah-
perintah Tuhan, dalam segala
hal yang telah Dia perintahkan
kepadamu—
14 Dan bahkan aku, diriku
sendiri, telah a bekerja dengan
tanganku sendiri agar aku boleh melayanimu, dan agar kamu
hendaknya tidak dibebani dengan pajak-p ajak, dan agar
hendaknya tidak ada apa pun
datang ke atas dirimu yang memilukan untuk ditanggung—
dan tentang segala hal ini yang
12 a
14 a
15 a
17 a

Kis. 20:33–34.
1 Kor. 9:18.
pts Suara Hati.
pts Kebijaksanaan.

telah aku ucapkan, kamu sendiri
adalah saksi hari ini.
15 Namun, saudara-saudaraku,
aku tidak melakukan hal-hal ini
agar aku boleh sesumbar, tidak
juga aku beri tahukan hal-h al
ini agar dengan demikian aku
boleh menuduhmu; tetapi aku
memberi tahu kamu hal-hal ini
agar kamu boleh tahu bahwa
aku dapat mempertanggungjawabkan asuara hati yang jernih
di hadapan Allah hari ini.
16 Lihatlah, aku berkata kepadamu bahwa karena aku berkata kepadamu bahwa aku telah
menghabiskan masa hidupku
dalam pelayananmu, aku tidak berhasrat untuk sesumbar,
karena aku semata-mata telah
berada dalam pelayanan Allah.
17 Dan lihatlah, aku memberi
tahu kamu hal-hal ini agar kamu
boleh belajar a kebijaksanaan;
agar kamu boleh belajar bahwa
bilamana kamu berada dalam
b
pelayanan bagi csesamamu manusia kamu semata-mata berada
dalam pelayanan bagi Allahmu.
18 Lihatlah, kamu telah menyebutku rajamu; dan jika aku, yang
kamu sebut rajamu, bekerja untuk amelayanimu, maka bukankah seharusnya kamu bekerja
untuk saling melayani?
19 Dan lihatlah juga, jika aku,
yang kamu sebut rajamu, yang
telah menghabiskan masa hidup-

		b Mat. 25:40;
Yak. 1:27;
A&P 42:29–31.
pts Pelayanan.

		c pts Saudara
Laki-Laki;
Saudara Perempuan.
18 a Mat. 20:26–27.
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nya dalam pelayananmu, namun
telah berada dalam pelayanan
Allah, layak menerima ungkapan
terima kasih darimu, ah, betapa
kamu seharusnya aberterima kasih kepada Raja surgawimu!
20 Aku berkata kepadamu,
saudara-saudaraku, bahwa jika
kamu akan memberikan segala
ungkapan terima kasih dan apujian yang seluruh jiwamu berkuasa untuk miliki, kepada bAllah
itu yang telah menciptakanmu,
dan telah memelihara dan melindungimu, dan telah menyebabkan bahwa kamu hendaknya
bersukacita, dan telah memberikan bahwa kamu hendaknya
hidup dalam kedamaian satu
sama lain—
21 Aku berkata kepadamu
bahwa jika kamu akan melayani
Dia yang telah menciptakanmu
sejak awal, dan melindungimu
dari hari ke hari, dengan meminjamimu napas, agar kamu boleh
hidup dan bergerak dan melakukan menurut akehendakmu sendiri, dan bahkan mendukungmu
dari satu saat ke yang lain—
aku berkata, jika kamu akan
melayani-Nya dengan segenap
keseluruhan jiwamu masihlah
kamu akan menjadi b hamba
yang tidak menguntungkan.
22 Dan lihatlah, semua yang Dia
tuntut darimu adalah amenaati
b
perintah-perintah-Nya; dan Dia
19 a
20 a
		b
21 a
		b

pts Terima Kasih.
1 Ne. 18:16.
pts Ke-Allah-an.
pts Hak Pilihan.
Luk. 17:7–10.

telah berjanji kepadamu bahwa
jika kamu akan menaati perintah-
perintah-Nya kamu akan makmur di negeri ini; dan Dia tidak
pernah cberubah dari apa yang
telah Dia firmankan; oleh karena
itu, jika kamu dmenaati perintah-
perintah-Nya Dia memberkatimu
dan memakmurkanmu.
23 Dan sekarang, pertama-
tama, Dia telah menciptakanmu,
dan memberi kepadamu nyawamu, yang untuknya kamu
berutang kepada-Nya.
24 Dan yang kedua, Dia menuntut bahwa kamu hendaknya
melakukan seperti yang telah
Dia perintahkan kepadamu; yang
untuknya jika kamu melakukannya, Dia dengan segera amemberkatimu; dan oleh karena itu Dia
telah membayarmu. Dan kamu
masih berutang kepada-N ya,
dan masih, dan akan, selama-
lamanya; oleh karena itu, tentang
apakah kamu bisa sesumbar?
25 Dan sekarang, aku bertanya,
dapatkah kamu berkata sesuatu tentang dirimu? Aku menjawab kepadamu, Tidak. Kamu
tidak dapat berkata bahwa kamu
bahkan seharga debu bumi;
namun kamu a diciptakan dari
b
debu bumi; tetapi lihatlah, itu
kepunyaan Dia yang mencipta
kanmu.
26 Dan aku, bahkan aku, yang
kamu sebut rajamu, tidaklah

22 a Im. 25:18–19;
2 Ne. 1:9.
		b pts Perintah-Perintah
Allah.
		c A&P 3:1–2.

		d
24 a
25 a
		b

A&P 14:7; 58:2–3.
pts Berkat.
pts Penciptaan.
Kej. 3:19;
Yakub 2:21.
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lebih baik dari kamu sendiri adanya; karena aku juga dari debu.
Dan kamu lihat bahwa aku tua,
dan hampir menyerahkan raga
fana ini kepada ibu pertiwinya.
27 Oleh karena itu, seperti
yang aku katakan kepadamu
bahwa aku telah melayanimu,
a
berjalan dengan suara hati yang
jernih di hadapan Allah, demikian pula aku pada waktu
ini telah menyuruh agar kamu
hendaknya berhimpun bersama,
agar aku boleh didapati tanpa
salah, dan agar bdarahmu tidak
akan datang ke atas diriku, ketika aku akan berdiri untuk dihakimi oleh Allah akan apa yang
mengenainya telah Dia perintahkan kepadaku mengenai kamu.
28 Aku berkata kepadamu
bahwa aku telah menyuruh
agar kamu hendaknya berhimpun bersama agar aku boleh
a
membersihkan pakaianku dari
darahmu, pada kurun waktu
ini ketika aku hampir pergi turun ke kuburku, agar aku boleh
pergi dalam kedamaian, dan
b
roh bakaku boleh bergabung
dengan c paduan suara di atas
dalam menyanyikan puji-pujian
bagi seorang Allah yang adil.
29 Dan selain itu, aku berkata
kepadamu bahwa aku telah
menyuruh agar kamu hendaknya berhimpun bersama, agar
aku boleh memaklumkan kepadamu bahwa aku tidak dapat
27 a pts Berjalan
bersama Allah.
		b Yakub 1:19.

lagi menjadi pengajarmu, tidak
juga rajamu;
30 Karena bahkan pada waktu
ini, seluruh ragaku amat gemetar saat berusaha untuk berbicara kepadamu; tetapi Tuhan
Allah mendukungku, dan telah
membiarkanku bahwa aku hendaknya berbicara kepadamu,
dan telah memerintahkanku
bahwa aku hendaknya memaklumkan kepadamu hari ini,
bahwa putraku Mosia adalah
raja dan penguasa atas dirimu.
31 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, aku menghendaki
agar kamu hendaknya melakukan seperti yang telah kamu lakukan hingga kini. Sebagaimana
kamu telah menaati perintah-
perintahku, dan juga perintah-
perintah ayahku, dan telah
makmur, dan telah dilindungi
dari jatuh ke dalam tangan musuhmu, demikian pula jika kamu
akan menaati perintah-perintah
putraku, atau perintah-perintah
Allah yang akan disampaikan
kepadamu olehnya, kamu akan
makmur di negeri ini, dan musuhmu tidak akan memiliki kuasa atas dirimu.
32 Tetapi, hai rakyatku, berhati-
hatilah agar jangan akan timbul
a
perselisihan di antara kamu,
dan kamu menginginkan untuk
mematuhi roh jahat, yang dibicarakan oleh ayahku Mosia.
33 Karena lihatlah, ada suatu

28 a Yakub 2:2.
		b pts Roh.
		c Morm. 7:7.

32 a 3 Ne. 11:29–30.
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celaka dinyatakan ke atas dia
yang memilih untuk mematuhi
roh itu; karena jika dia memilih untuk mematuhinya, dan
tetap tinggal dan mati dalam
dosa-dosanya, orang yang sama
meminum alaknat bagi jiwanya
sendiri; karena dia menerima
untuk upahnya suatu bhukuman
abadi, setelah melanggar hukum
Allah yang bertentangan dengan
pengetahuannya sendiri.
34 Aku berkata kepadamu,
bahwa tidak ada siapa pun di
antara kamu, kecuali anak-anak
kecilmu yang belum diajarkan
mengenai hal-h al ini, tetapi
yang mengetahui bahwa kamu
secara kekal berutang kepada
Bapa surgawimu, untuk memberikan kepada-Nya semua yang
kamu miliki dan adanya; dan
juga telah diajarkan mengenai
catatan-c atatan yang memuat
nubuat-nubuat yang telah diucapkan oleh para nabi kudus,
bahkan hingga waktu bapa leluhur kita, Lehi, meninggalkan
Yerusalem;
35 Dan juga, semua yang telah
dibicarakan oleh leluhur kita
sampai sekarang. Dan lihatlah,
juga, mereka berbicara apa yang
diperintahkan kepada mereka
oleh Tuhan; oleh karena itu, itu
tepat dan benar.
36 Dan sekarang, aku berkata
kepadamu, saudara-saudaraku,
bahwa setelah kamu mengetahui
33 a pts Laknat.
		b A&P 19:6, 10–12.
37 a Mosia 3:12;

dan diajarkan segala hal ini, jika
kamu akan melanggar dan melakukan bertentangan dengan apa
yang telah dibicarakan, sehingga
kamu menarik dirimu dari Roh
Tuhan, sehingga itu tidak bisa
memiliki tempat dalam dirimu
untuk membimbingmu di jalan
kebijaksanaan sehingga kamu
boleh diberkati, dimakmurkan,
dan dilindungi—
37 Aku berkata kepadamu,
bahwa orang yang melakukan
ini, orang yang sama menyatakan diri dalam apemberontakan
terbuka melawan Allah; oleh
karena itu dia memilih untuk
mematuhi roh jahat, dan menjadi musuh terhadap segala kebenaran; oleh karena itu, Tuhan
tidak memiliki tempat dalam
dirinya, karena Dia tidak berdiam di dalam b bait suci yang
tidak kudus.
38 Oleh karena itu jika orang
itu tidak a bertobat, dan tetap
tinggal dan mati sebagai musuh bagi Allah, tuntutan b keadilan ilahi membangunkan
jiwa bakanya pada kesadaran
yang hidup akan ckesalahannya
sendiri, yang menyebabkannya
menciut dari hadirat Tuhan, dan
memenuhi dadanya dengan kesalahan, dan rasa sakit, dan kepedihan, yang adalah seperti api
tak terpadamkan, yang nyalanya
naik ke atas selama-lamanya.
39 Dan sekarang, aku berkata

Hel. 8:24–25.
pts Pemberontakan.
		b Alma 7:21.

38 a pts Pertobatan.
		b pts Keadilan.
		c pts Kesalahan.

MOSIA 2:40–3:3

224

kepadamu, bahwa belas kasihan tidak memiliki tuntutan
hak atas orang itu; oleh karena
itu nasib akhirnya adalah menanggung siksaan yang tak pernah berakhir.
40 Hai, kamu semua orang
yang tua, dan juga kamu orang-
orang yang muda, dan kamu
anak-anak kecil yang dapat mengerti perkataanku, karena aku
telah berbicara dengan gamblang kepadamu agar kamu boleh mengerti, aku berdoa agar
kamu hendaknya bangun pada
a
ingatan tentang keadaan menyeramkan dari mereka yang
telah jatuh ke dalam pelanggaran.
41 Dan selain itu, aku berhasrat agar kamu hendaknya mempertimbangkan akan akeadaan
yang diberkati dan bahagia dari
mereka yang menaati perintah-
perintah Allah. Karena lihatlah,
mereka bdiberkati dalam segala
hal, baik duniawi maupun rohani; dan jika mereka bertahan
c
setia sampai akhir mereka diterima ke dalam d surga, agar
dengan demikian mereka boleh
berdiam bersama Allah dalam
suatu keadaan kebahagiaan
yang tak pernah berakhir. Ya
ingatlah, ingatlah bahwa hal-
hal ini adalah benar; karena
Tuhan Allah telah memfirmankannya.

PASAL 3

a

39 a Alma 34:8–9, 15–16.
pts Belas Kasihan.
40 a Alma 5:18.
41 a 4 Ne. 1:15–18.

Raja Benyamin melanjutkan ceramahnya—Tuhan Yang Mahakuasa
akan melayani di antara manusia
dalam tubuh fana—Darah akan
keluar dari setiap pori sewaktu Dia
mendamaikan dosa-dosa dunia—
Milik-N ya adalah satu-s atunya
nama yang melaluinya keselamatan
datang—Manusia dapat menanggalkan manusia alami dan menjadi
Orang Suci melalui Pendamaian—
Siksaan bagi yang jahat akan bagaikan sebuah danau api dan belerang.
Kira-kira tahun 124 sm.
Dan lagi saudara-s audaraku,
aku hendak meminta perhatianmu, karena aku memiliki
sedikit lagi untuk dibicarakan
kepadamu; karena lihatlah, aku
memiliki hal-hal untuk diberitahukan kepadamu mengenai apa
yang akan datang.
2 Dan apa yang akan aku beri
tahu kepadamu disingkapkan
kepadaku oleh seorang amalaikat dari Allah. Dan dia berkata
kepadaku: Bangunlah; dan aku
bangun, dan lihatlah dia berdiri
di hadapanku.
3 Dan dia berkata kepadaku:
Bangunlah, dan dengarlah perkataan yang akan aku beri tahu
kepadamu; karena lihatlah, aku
telah datang untuk memaklumkan kepadamu akabar gembira
tentang sukacita yang besar.

pts Sukacita.
		b pts Berkat.
		c A&P 6:13.
		d pts Surga.

3 2 a pts Malaikat.
3 a Luk. 2:10–11.
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4 Karena Tuhan telah mendengar doa-d oamu, dan telah
menilai kesalehanmu, dan telah
mengutusku untuk memaklumkan kepadamu bahwa engkau
boleh bersukacita; dan bahwa
engkau boleh memaklumkan kepada rakyatmu, agar mereka juga
boleh dipenuhi dengan sukacita.
5 Karena lihatlah, waktunya
tiba, dan tidaklah terlalu jauh,
ketika dengan kuasa, a Tuhan
Yang Mahakuasa yang memerintah, yang dahulu ada, dan
ada dari segala kekekalan ke
segala kekekalan, akan turun
dari surga ke antara anak-anak
manusia, dan akan berdiam dalam btubuh fana, dan akan pergi
ke antara manusia, mengerjakan c mukjizat-m ukjizat yang
dahsyat, seperti menyembuhkan yang sakit, menghidupkan
kembali yang mati, menyebabkan yang lumpuh berjalan, yang
buta menerima penglihatan mereka, dan yang tuli mendengar,
dan menyembuhkan segala macam penyakit.
6 Dan Dia akan mengusir aiblis, atau roh jahat yang berdiam
dalam hati anak-anak manusia.
7 Dan tengoklah, Dia akan men5 a pts Yehova.
		b Mosia 7:27;
Alma 7:9–13.
		c Mat. 4:23–24;
Kis. 2:22;
1 Ne. 11:31.
pts Mukjizat.
6 a Mrk. 1:32–34.
7 a pts Godaan.
		b Mat. 4:1–2.
		c A&P 19:15–18.
		d Luk. 22:44.

derita cobaan, dan rasa sakit tubuh, bkelaparan, kehausan, dan
keletihan, bahkan lebih daripada
yang dapat manusia cderita, kecuali kematian; karena lihatlah,
d
darah keluar dari setiap pori,
akan sedemikian besarlah jadinya ekepedihan-Nya karena kejahatan dan kekejian umat-Nya.
8 Dan Dia akan dinamai aYesus
Kristus, bPutra Allah, cBapa dari
langit dan bumi, Pencipta segala
sesuatu sejak awal; dan dibu-Nya
akan dinamai eMaria.
9 Dan tengoklah, Dia datang
kepada umat milik-N ya, agar
a
keselamatan boleh datang kepada anak-anak manusia bahkan
melalui biman pada nama-Nya;
dan bahkan setelah semuanya ini
mereka akan menganggap-Nya
seorang manusia, dan mengatakan bahwa Dia dirasuk ciblis, dan
akan dmencambuk-Nya, dan akan
e
menyalibkan-Nya.
10 Dan Dia akan abangkit pada
b
hari ketiga dari yang mati;
dan lihatlah, Dia berdiri untuk
c
menghakimi dunia; dan lihatlah, segala hal ini dilakukan
agar penghakiman yang benar
boleh datang ke atas anak-anak
manusia.

		e Yes. 53:4–5.
8 a pts Ke-Allah-an—
Allah Putra.
		b Alma 7:10.
		c Hel. 14:12;
3 Ne. 9:15.
		d Mat. 1:16;
1 Ne. 11:14–21.
		e pts Maria, Ibu
dari Yesus.
9 a pts Keselamatan.
		b pts Iman.

a

		c Yoh. 8:48.
		d Mrk. 15:15.
		e Luk. 18:33;
1 Ne. 19:10;
2 Ne. 10:3.
pts Penyaliban.
10 a pts Kebangkitan.
		b Mat. 16:21;
2 Ne. 25:13;
Hel. 14:20–27.
		c pts Menghakimi.
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11 Karena lihatlah, dan juga
darah-Nya bmendamaikan dosa-
dosa mereka yang telah c jatuh
karena pelanggaran Adam, yang
telah mati tanpa mengetahui kehendak Allah mengenai mereka,
atau yang telah d dengan tidak
tahu berdosa.
12 Tetapi celakalah, celakalah
dia yang mengetahui bahwa
dia a memberontak melawan
Allah! Karena keselamatan tidak datang kepada yang demikian kecuali melalui pertobatan
dan iman kepada bTuhan Yesus
Kristus.
13 Dan Tuhan Allah telah
mengutus para nabi kudus-
Nya ke antara seluruh anak
manusia, untuk memaklumkan
hal-hal ini kepada setiap kaum,
bangsa, dan bahasa, agar dengan
demikian barang siapa akan
percaya bahwa Kristus akan
datang, orang yang sama boleh
menerima apengampunan akan
dosa-dosa mereka, dan bersukacita dengan sukacita yang amat
besar, bahkan bseakan-akan Dia
telah datang di antara mereka.
14 Namun Tuhan Allah melihat
bahwa umat-Nya adalah umat
yang degil, dan Dia menetapkan bagi mereka sebuah hukum,
bahkan ahukum Musa.
a

11 a pts Darah.
		b pts Pendamaian.
		c pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
		d 2 Ne. 9:25–26.
12 a Mosia 2:36–38;
Hel. 8:25.
pts Pemberontakan.
		b pts Tuhan.

15 Dan banyak tanda, dan
keajaiban, dan a perlambang,
dan bayangan diperlihatkan-
Nya kepada mereka, mengenai
kedatangan-Nya; dan juga para
nabi kudus berbicara kepada
mereka mengenai kedatangan-
Nya; namun mereka mengeraskan hati mereka, dan tidak
mengerti bahwa bhukum Musa
tak berfaedah apa pun kecuali
melalui pendamaian dari darah-
Nya.
16 Dan bahkan jika mungkin
bahwa aanak kecil dapat berdosa
mereka tidak dapat diselamatkan; tetapi aku berkata kepadamu bahwa mereka bdiberkati;
karena lihatlah, sebagaimana di
dalam Adam, atau secara alami,
mereka jatuh, demikian pula darah Kristus mendamaikan dosa-
dosa mereka.
17 Dan selain itu, aku berkata
kepadamu, bahwa a tidak akan
ada nama lain diberikan tidak
juga jalan tidak juga cara lain
apa pun yang melaluinya b keselamatan dapat datang kepada
anak-anak manusia, hanya dalam dan melalui nama cKristus,
Tuhan Yang Mahakuasa.
18 Karena lihatlah Dia menghakimi, dan penghakiman-Nya
adalah adil; dan bayi tidaklah

13 a pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
		b 2 Ne. 25:24–27;
Yarom 1:11.
14 a pts Hukum Musa.
15 a pts Yesus Kristus—
Perlambang atau
simbol bagi Kristus.
		b Mosia 13:27–32.

16 a pts Anak-Anak.
		b Moro. 8:8–9.
17 a Kis. 4:10–12;
2 Ne. 31:21.
		b pts Keselamatan.
		c pts Yesus Kristus—
Mengambil nama
Yesus Kristus ke
atas diri kita.
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binasa yang mati pada masa bayinya; tetapi manusia meminum
laknat bagi jiwa mereka sendiri
kecuali mereka merendahkan
hati mereka dan amenjadi seperti
anak kecil, dan percaya bahwa
keselamatan itu adalah dahulu,
dan sekarang, dan akan datang,
dalam dan melalui bdarah pendamaian Kristus, Tuhan Yang
Mahakuasa.
19 Karena amanusia alami adalah musuh bagi Allah, dan telah demikian sejak b kejatuhan
Adam, dan akan demikian,
selama-lamanya, kecuali dia
c
menyerah pada bujukan d Roh
Kudus, dan menanggalkan manusia alami dan menjadi eorang
suci melalui pendamaian Kristus
Tuhan, dan menjadi seperti seorang f anak, tunduk, lembut
hati, rendah hati, sabar, penuh
dengan kasih, bersedia tunduk
pada segala sesuatu yang Tuhan
anggap patut untuk ditimpakan
ke atas dirinya, bahkan seperti
anak tunduk kepada ayahnya.
20 Dan selain itu, aku berkata
kepadamu, bahwa waktunya
akan tiba ketika a pengetahuan
t e n t a n g s e o r a n g J u ru s e l amat akan menyebar ke b setiap
bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak.
21 Dan lihatlah, ketika waktu
18 a Mat. 18:3.
		b Mosia 4:2;
Hel. 5:9.
19 a 1 Kor. 2:11–14;
Mosia 16:2–3.
pts Manusia Alami.
		b pts Kejatuhan

itu tiba, tak seorang pun akan didapati atanpa salah di hadapan
Allah, kecuali anak kecil, hanya
melalui pertobatan dan iman
pada nama Tuhan Allah Yang
Mahakuasa.
22 Dan bahkan pada waktu ini,
ketika engkau akan telah mengajari rakyatmu apa yang telah
Tuhan Allahmu perintahkan kepadamu, bahkan pada waktu itu
mereka tidak lagi didapati tanpa
salah dalam pandangan Allah,
kecuali menurut perkataan yang
telah aku ucapkan kepadamu.
23 Dan sekarang, aku telah
mengucapkan firman yang telah Tuhan Allah perintahkan
kepadaku.
24 Dan demikianlah firman
Tuhan: Itu akan berdiri sebagai
kesaksian yang cemerlang menentang bangsa ini, pada hari
penghakiman; yang mengenainya mereka akan dihakimi,
setiap orang menurut pekerjaannya, apakah itu baik, atau
apakah itu jahat.
25 Dan jika itu jahat mereka dihadapkan pada apemandangan
yang menyeramkan akan kesalahan dan kekejian mereka sendiri, yang menyebabkan mereka
menciut dari hadirat Tuhan ke
dalam keadaan b kegetiran dan
siksaan tanpa akhir, dari mana

Adam dan Hawa.
		c 2 Taw. 30:8.
		d Moro. 10:4–5.
pts Roh Kudus.
		e pts Orang Suci.
		f 3 Ne. 9:22.
20 a A&P 3:16.

		b pts Pekerjaan
Misionaris.
21 a pts Tanggung Jawab.
25 a Alma 5:18; 12:14–15.
		b Morm. 8:38.
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mereka tidak dapat lagi kembali;
oleh karena itu mereka telah meminum laknat bagi jiwa mereka
sendiri.
26 Oleh karena itu, mereka telah minum dari cawan kemurkaan Allah, yang keadilan tidak
dapat sangkal lagi bagi mereka
daripada itu dapat menyangkal
bahwa aAdam akan jatuh karena
dimakannya b buah terlarang
olehnya; oleh karena itu, cbelas
kasihan tidak dapat menuntut
hak atas diri mereka lagi selamanya.
27 Dan a siksaan mereka adalah bagaikan sebuah bdanau api
dan belerang, yang nyalanya tak
terpadamkan, dan yang asapnya
naik ke atas selama-lamanya.
Demikianlah Tuhan telah memerintahkanku. Amin.
PASAL 4
Raja Benyamin melanjutkan ceramahnya—Keselamatan datang
karena Pendamaian—Percayalah
kepada Allah supaya diselamatkan—Pertahankanlah pengampunan akan dosa-dosamu melalui
kesetiaan—Berikanlah harta kekayaanmu kepada yang miskin—
Lakukanlah segala sesuatu dalam
kebijaksanaan dan ketertiban.
Kira-kira tahun 124 sm.
26 a Morm. 9:12.
		b Kej. 3:1–12;
2 Ne. 2:15–19;
Alma 12:21–23.
		c pts Belas Kasihan.
27 a pts Kesalahan.
		b 2 Ne. 9:16;

4 1a

2a
		b
		c

Dan sekarang, terjadilah bahwa
ketika Raja Benyamin telah mengakhiri mengucapkan perkataan
yang telah disampaikan kepadanya oleh malaikat Tuhan, bahwa
dia mengarahkan matanya ke
sekitar khalayak ramai, dan melihat mereka telah jatuh ke tanah,
karena a rasa takut akan Tuhan
telah datang ke atas diri mereka.
2 Dan mereka telah melihat diri
mereka dalam akeadaan badani
mereka sendiri, bahkan b lebih
rendah daripada debu bumi.
Dan mereka semua berseru nyaring dengan satu suara, mengatakan: Ya berbelaskasihanlah,
dan berlakukanlah cdarah pendamaian Kristus agar kami boleh menerima pengampunan
akan dosa-dosa kami, dan hati
kami boleh dimurnikan; karena
kami percaya kepada Yesus
Kristus, Putra Allah, yang dmenciptakan langit dan bumi, dan
segala sesuatu; yang akan turun
ke antara anak-anak manusia.
3 Dan terjadilah bahwa setelah
mereka mengucapkan perkataan
ini Roh Tuhan datang ke atas diri
mereka, dan mereka dipenuhi dengan sukacita, setelah menerima
a
pengampunan akan dosa-dosa
mereka, dan memperoleh kedamaian bsuara hati, karena ciman
yang amat besar yang mereka

Yakub 6:10;
A&P 76:36.
pts Takut.
pts Badani.
Hel. 12:7–8.
Mosia 3:18;
Hel. 5:9.

		d pts Penciptaan.
3 a pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
		b pts Suara Hati.
		c pts Iman.
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miliki kepada Yesus Kristus yang
akan datang, menurut perkataan
yang telah Raja Benyamin ucapkan kepada mereka.
4 Dan Raja Benyamin kembali
membuka mulutnya dan mulai
berbicara kepada mereka, mengatakan: Temanku dan saudaraku,
kaumku dan rakyatku, aku mau
lagi meminta perhatianmu, agar
kamu boleh mendengar dan memahami sisa perkataanku yang
akan aku ucapkan kepadamu.
5 Karena lihatlah, jika pengetahuan tentang kebaikan aAllah
pada waktu ini telah membangunkanmu pada suatu pengertian akan ketidakberartianmu,
dan keadaanmu yang tak berharga dan terjatuh—
6 Aku berkata kepadamu, jika
kamu telah sampai pada suatu
a
pengetahuan tentang kebaikan
Allah, dan kuasa-Nya yang tiada tara, dan kebijaksanaan-
Nya, dan kesabaran-Nya, dan
kepanjangsabaran-Nya terhadap
anak-anak manusia; dan juga,
b
pendamaian yang telah dipersiapkan sejak cpelandasan dunia,
agar dengan demikian keselamatan boleh datang kepada dia
yang akan menaruh d kepercayaannya kepada Tuhan, dan akan
tekun dalam menaati perintah-
perintah-Nya, dan melanjutkan
dalam iman bahkan sampai akhir
5a
6a
		b
		c
		d

Musa 1:10.
pts Ke-Allah-an.
pts Pendamaian.
Mosia 15:19.
Mzm. 36:8;
2 Ne. 22:2;

kehidupannya, aku maksudkan
kehidupan dari tubuh fana—
7 Aku berkata, bahwa inilah
orang yang menerima keselamatan, melalui pendamaian
yang dipersiapkan sejak pelandasan dunia bagi seluruh umat
manusia, yang pernah ada sejak
a
kejatuhan Adam, atau yang sekarang ada, atau yang akan pernah ada, bahkan sampai akhir
dunia.
8 Dan inilah cara yang melaluinya keselamatan datang.
Dan a tidak ada keselamatan
lain kecuali ini yang telah dibicarakan; tidak juga ada syarat
apa pun yang melaluinya manusia dapat diselamatkan kecuali syarat-syarat yang telah aku
beri tahukan kepadamu.
9 Percayalah kepada Allah;
percayalah bahwa Dia ada, dan
bahwa Dia menciptakan segala
sesuatu, baik di langit maupun di bumi; percayalah bahwa
Dia memiliki segala a kebijaksanaan, dan segala kuasa, baik
di langit maupun di bumi; percayalah bahwa manusia tidak
b
memahami segala hal yang dapat Tuhan pahami.
10 Dan lagi, percayalah bahwa
kamu mesti abertobat dari dosa-
dosamu dan meninggalkannya,
dan rendahkanlah hatimu di
hadapan Allah; dan mintalah

Hel. 12:1.
pts Percaya,
Kepercayaan.
7 a pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
8 a Kis. 4:12;

2 Ne. 31:21;
Mosia 3:17.
9 a Rm. 11:33–34;
Yakub 4:8–13.
		b Yes. 55:9.
10 a pts Pertobatan.
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dalam ketulusan hati agar Dia
akan bmengampunimu; dan sekarang, jika kamu cmemercayai
segala hal ini pastikanlah bahwa
kamu dmelakukannya.
11 Dan lagi aku berkata kepadamu seperti yang telah aku katakan sebelumnya, bahwa sewaktu
kamu telah sampai pada pengetahuan tentang kemuliaan Allah,
atau jika kamu telah mengenal
tentang kebaikan-Nya dan telah
a
mengenyam kasih-N ya, dan
telah menerima bpengampunan
akan dosa-dosamu, yang menyebabkan sukacita yang sedemikian
amat besarnya dalam jiwamu,
demikian pula aku menghendaki agar kamu hendaknya ingat,
dan selalu menyimpan sebagai
ingatan, keagungan Allah, dan
c
ketidakberartianmu sendiri, dan
d
kebaikan dan kepanjangsabaran-
Nya terhadapmu, makhluk yang
tidak layak, dan merendahkan
hatimu bahkan dalam kedalaman
e
kerendahhatian, f memanggil
nama Tuhan setiap hari, dan berdiri dengan tabah dalam iman
tentang apa yang akan datang,
yang diucapkan oleh mulut malaikat.
12 Dan lihatlah, aku berkata
kepadamu bahwa jika kamu
melakukan ini kamu akan selalu
10 b
		c
		d
11 a
		b

A&P 61:2.
Mat. 7:24–27.
2 Ne. 31:19–21.
Alma 36:24–26.
pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
		c Musa 1:10.
		d Kel. 34:6;
Moro. 8:3.

bersukacita, dan dipenuhi dengan a kasih Allah, dan selalu
b
mempertahankan pengampunan akan dosa-dosamu; dan
kamu akan tumbuh dalam pengetahuan tentang kemuliaan
Dia yang menciptakanmu, atau
dalam pengetahuan tentang apa
yang tepat dan benar.
13 Dan kamu tidak akan memiliki pikiran untuk saling
mencederai, tetapi untuk hidup
a
dengan damai, dan untuk memberikan kepada setiap orang menurut apa yang adalah haknya.
14 Dan kamu tidak akan membiarkan a anak-a nakmu bahwa
mereka lapar, atau telanjang;
tidak juga akan kamu biarkan bahwa mereka melanggar
hukum-hukum Allah, dan bberkelahi dan bertengkar satu sama
lain, dan melayani iblis, yang
adalah majikan dari dosa, atau
yang adalah roh jahat yang telah
dibicarakan oleh leluhur kita,
dia yang adalah musuh bagi segala kebenaran.
15 Tetapi kamu akan amengajari mereka untuk b berjalan di
jalan kebenaran dan kesungguhan; kamu akan mengajari
mereka untuk saling cmengasihi,
dan untuk saling melayani.
16 Dan juga, kamu sendiri

		e pts Rendah Hati,
Kerendahhatian.
		f pts Doa.
12 a pts Kasih.
		b Mosia 4:26;
Alma 4:13–14;
5:26–35;
A&P 20:31–34.
13 a pts Pendamai.

14 a 1 Tim. 5:8;
A&P 83:4.
		b pts Perselisihan.
15 a A&P 68:25–28;
Musa 6:58.
pts Mengajar.
		b pts Berjalan
bersama Allah.
		c Mosia 18:21.
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akan menyokong mereka yang
berada dalam kebutuhan akan
sokonganmu; kamu akan memberikan harta kekayaanmu kepada dia yang berada dalam
kebutuhan; dan kamu tidak akan
membiarkan bahwa bpengemis
mengajukan permohonan kepadamu dengan sia-sia, dan mengusirnya untuk binasa.
17 Barangkali engkau akan
a
berkata: Orang itu telah membawa ke atas dirinya sendiri kegetirannya; oleh karena itu aku
akan menahan tanganku, dan
tidak akan memberi kepadanya dari makananku, tidak juga
memberikan kepadanya dari
harta kekayaanku agar dia boleh
tidak menderita, karena hukumannya adalah adil—
18 Tetapi aku berkata kepadamu, hai manusia, barang siapa melakukan ini orang yang
sama memiliki alasan besar
untuk bertobat; dan kecuali dia
bertobat dari apa yang telah dia
lakukan dia binasa selamanya,
dan tidak memiliki kepemilikan
di dalam kerajaan Allah.
19 Karena lihatlah, bukankah
kita semua adalah pengemis?
Tidakkah kita semua bergantung
kepada Makhluk yang sama,
bahkan Allah, untuk semua
harta kekayaan yang kita miliki,
untuk makanan maupun juga
pakaian, dan untuk emas, dan
a

16 a pts Kasih Amal;
Pelayanan.
		b Ul. 15:7–11;
Ams. 21:13;

untuk perak, dan untuk semua
kekayaan yang kita miliki dari
setiap jenis?
20 Dan lihatlah, bahkan pada
waktu ini, kamu telah memanggil nama-N ya, dan mengemis
untuk pengampunan akan dosa-
dosamu. Dan apakah Dia membiarkan bahwa kamu mengemis
dengan sia-sia? Tidak; Dia telah
mencurahkan Roh-Nya ke atas
dirimu, dan telah menyebabkan
bahwa hatimu akan dipenuhi
dengan asukacita, dan telah menyebabkan bahwa mulutmu akan
terkatup sehingga kamu tidak dapat menemukan tuturan, sedemikian amat besarnya sukacitamu.
21 Dan sekarang, jika Allah,
yang telah menciptakanmu, ke
atas siapa kamu bergantung untuk kehidupanmu dan untuk
segala yang kamu miliki dan adanya, memberikan kepadamu apa
pun yang kamu minta yang benar, dalam iman, percaya bahwa
kamu akan menerima, ya, maka,
betapa kamu seharusnya amemberikan harta kekayaan yang
kamu miliki satu sama lain.
22 Dan jika kamu a menghakimi orang yang mengajukan
permohonan kepadamu untuk
harta kekayaanmu agar dia tidak binasa, dan mengecamnya,
seberapa lebih adil akan jadinya penghukumanmu karena
b
menahan harta kekayaanmu,

Yes. 10:1–2.
17 a Ams. 17:5.
20 a pts Sukacita.
21 a pts Kesejahteraan;

Pelayanan.
22 a Mat. 7:1–2;
Yoh. 7:24.
		b 1 Yoh. 3:17.
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yang bukan kepunyaanmu tetapi kepunyaan Allah, yang
juga mempunyai hidupmu; namun kamu tidak mengajukan
permohonan, tidak juga bertobat dari apa yang telah engkau
lakukan.
23 Aku berkata kepadamu,
celakalah bagi orang itu, karena harta kekayaannya akan
musnah bersamanya; dan sekarang, aku mengatakan hal-hal
ini kepada mereka yang a kaya
berkaitan dengan apa yang dari
dunia ini.
24 Dan lagi, aku berkata kepada yang miskin, kamu yang
tidak punya namun memiliki
cukup, sehingga kamu tetap
dari hari ke hari; aku maksudkan kamu semua yang menolak
pengemis, karena kamu tidak
punya; aku menghendaki bahwa
kamu berkata dalam hatimu
bahwa: Aku tidak memberi karena aku tidak punya, tetapi jika
aku punya aku akan amemberi.
25 Dan sekarang, jika kamu
mengatakan ini dalam hatimu
kamu tetap tak bersalah, jika tidak kamu akan adihukum; dan
penghukumanmu adalah adil
karena kamu mendambakan apa
yang tidak kamu terima.
26 Dan sekarang, demi kepentingan hal-h al ini yang telah
aku ucapkan kepadamu—yaitu,
demi mempertahankan peng23 a
24 a
25 a
26 a

A&P 56:16.
Mrk. 12:44.
A&P 56:17.
pts Berjalan

ampunan akan dosa-d osamu
dari hari ke hari, agar kamu boleh aberjalan tak bersalah di hadapan Allah—aku menghendaki
agar kamu hendaknya b memberikan harta kekayaanmu kepada yang cmiskin, setiap orang
menurut apa yang dia miliki,
seperti d memberi makan yang
lapar, memberi pakaian yang telanjang, mengunjungi yang sakit
dan melayani demi pertolongan
mereka, baik secara rohani maupun secara duniawi, menurut
kekurangan mereka.
27 Dan pastikanlah bahwa segala hal ini dilakukan dalam
kebijaksanaan dan ketertiban;
karena tidaklah dituntut bahwa
seseorang hendaknya berlari alebih cepat daripada dia memiliki
kekuatan. Dan lagi, adalah perlu
bahwa dia hendaknya tekun,
agar dengan demikian dia boleh
memenangkan hadiahnya; oleh
karena itu, segala sesuatu mestilah dilakukan dengan tertib.
28 Dan aku menghendaki agar
kamu hendaknya ingat, bahwa
barang siapa di antara kamu
meminjam dari sesamanya hendaknya dia mengembalikan apa
yang dia pinjam, menurut seperti yang dia sepakati, bila tidak engkau akan berbuat dosa;
dan barangkali engkau akan menyebabkan sesamamu berbuat
dosa juga.

bersama Allah.
		b Yakub 2:17–19.
		c Za. 7:10;
Alma 1:27.

pts Sedekah.
		d Yes. 58:10–11;
A&P 104:17–18.
27 a A&P 10:4.
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29 Dan akhirnya, aku tidak dapat memberi tahu kamu segala
sesuatu yang dengannya kamu
bisa berbuat dosa; karena ada
berbagai ragam jalan dan cara,
bahkan sedemikian banyaknya
sehingga aku tidak dapat menghitungnya.
30 Tetapi sebanyak ini aku dapat memberi tahu kamu, bahwa
jika kamu tidak a menjaga dirimu, dan bpikiranmu, dan cperkataanmu, dan perbuatanmu,
dan menaati perintah-perintah
Allah, dan melanjutkan dalam
iman tentang apa yang telah
kamu dengar mengenai kedatangan Tuhan kita, bahkan
sampai akhir hidupmu, kamu
mestilah binasa. Dan sekarang,
hai manusia, ingatlah, dan janganlah binasa.
PASAL 5
Orang Suci menjadi putra dan
putri Kristus melalui iman—Mereka karena itu disebut dengan
nama Kristus—Raja Benyamin
mendesak mereka untuk tabah dan
tak tergoyahkan dalam pekerjaan
baik. Kira-kira tahun 124 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
ketika Raja Benyamin telah berbicara demikian kepada rakyatnya, dia mengutus ke antara
mereka, berhasrat untuk mengetahui dari rakyatnya apakah
30 a Alma 12:14.
pts Berjaga.
		b Mrk. 7:18–23.
pts Pemikiran.

mereka memercayai perkataan
yang telah dia ucapkan kepada
mereka.
2 Dan mereka semua berseru
dengan satu suara, mengatakan: Ya, kami memercayai segala
perkataan yang telah engkau
ucapkan kepada kami; dan juga,
kami mengetahui akan kepastian dan kebenarannya, karena
Roh Tuhan Yang Mahakuasa,
yang telah mengerjakan a perubahan yang hebat dalam diri
kami, atau dalam hati kami, sehingga kami tidak memiliki lagi
watak untuk melakukan byang
jahat, tetapi melakukan yang
baik secara berkelanjutan.
3 Dan kami, diri kami sendiri,
juga, melalui kebaikan Allah
yang tak terbatas, dan pernyataan Roh-Nya, memiliki pemandangan yang hebat tentang apa
yang akan datang; dan seandainya arif, kami dapat bernubuat
tentang segala sesuatu.
4 Dan adalah iman yang telah
kami miliki pada apa yang telah raja kami ucapkan kepada
kami yang telah membawa kami
pada pengetahuan yang besar
ini, yang dengannya kami bersukacita dengan sukacita yang
demikian amat besar.
5 Dan kami bersedia untuk
masuk ke dalam suatu aperjanjian dengan Allah kami untuk
melakukan kehendak-Nya, dan

		c Mat. 15:18–20.
pts Perkataan
Tak Senonoh.
5 2 a Alma 5:14.

pts Dilahirkan
Kembali.
		b Alma 19:33.
5 a Mosia 18:10.
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untuk patuh pada perintah-
perintah-Nya dalam segala hal
yang Dia akan perintahkan kepada kami, sepanjang sisa hidup kami, agar kami boleh tidak
membawa ke atas diri kami suatu b siksaan yang tak pernah
berakhir, seperti yang telah diucapkan oleh c malaikat, agar
kami boleh tidak minum dari
cawan kemurkaan Allah.
6 Dan sekarang, inilah perkataan yang Raja Benyamin hasratkan dari mereka; dan oleh
karena itu dia berkata kepada
mereka: Kamu telah mengucapkan perkataan yang aku hasratkan; dan perjanjian yang telah
kamu buat adalah sebuah perjanjian yang benar.
7 Dan sekarang, karena perjanjian yang telah kamu buat,
kamu akan disebut aanak-anak
Kristus, putra-Nya, dan putri-
Nya; karena lihatlah, hari ini
Dia telah secara rohani b memperanakkanmu; karena kamu
berkata bahwa chatimu diubah
melalui iman pada nama-Nya;
oleh karena itu, kamu ddilahirkan dari-Nya dan telah menjadi
e
putra-Nya dan putri-Nya.
8 Dan di bawah kepala ini
kamu dijadikan a bebas, dan
b
tidak ada kepala lain yang
5 b Mosia 3:25–27.
		c Mosia 3:2.
7 a Mosia 27:24–26;
Musa 6:64–68.
pts Putra dan
Putri Allah.
		b pts Diperanakkan.
		c pts Hati.
		d Mosia 15:10–11.

		e
8a
		b
		c

melaluinya kamu dapat dijadikan bebas. Tidak ada cnama lain
diberikan yang melaluinya keselamatan datang; oleh karena itu,
aku menghendaki agar kamu
hendaknya dmengambil ke atas
dirimu nama Kristus, kamu semua yang telah masuk ke dalam
perjanjian dengan Allah bahwa
kamu hendaknya patuh sampai
akhir hidupmu.
9 Dan akan terjadi bahwa barang siapa melakukan ini akan
didapati pada sisi kanan Allah,
karena dia akan mengetahui
nama yang dengannya dia disebut; karena dia akan disebut
dengan nama Kristus.
10 Dan sekarang, akan terjadi,
bahwa barang siapa tidak akan
mengambil ke atas dirinya nama
Kristus mesti disebut dengan
a
nama lain; oleh karena itu, dia
mendapati dirinya pada b sisi
kiri Allah.
11 Dan aku menghendaki agar
kamu hendaknya ingat juga,
bahwa inilah anama yang telah
aku katakan akan aku berikan
kepadamu yang tidak pernah
akan dihapuskan, kecuali melalui pelanggaran; oleh karena itu,
indahkanlah agar kamu tidak
melanggar, agar nama itu tidak
dihapuskan dari hatimu.

pts Dilahirkan
Kembali.
A&P 11:30.
Rm. 6:18;
Gal. 5:1;
Hel. 14:30.
Kis. 4:10, 12;
Alma 21:9.
Mosia 26:18.

		d Kis. 11:26;
Alma 46:15.
10 a Alma 5:38–39.
		b Mat. 25:33.
11 a Mosia 1:11–12.
pts Yesus Kristus—
Mengambil nama
Yesus Kristus ke
atas diri kita.
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12 Aku berkata kepadamu,
aku menghendaki agar kamu
hendaknya ingat untuk a menyimpan nama itu tertulis selalu
dalam hatimu, agar kamu tidak
didapati pada sisi kiri Allah, tetapi agar kamu mendengar dan
mengenal suara yang dengannya kamu akan disebut, dan
juga, nama yang dengannya Dia
akan memanggilmu.
13 Karena bagaimanakah seseorang amengenal majikan yang
tidak dia layani, dan yang adalah orang asing baginya, dan
berada jauh dari pemikiran dan
maksud hatinya?
14 Dan lagi, apakah seseorang
mengambil seekor keledai yang
adalah kepunyaan sesamanya,
dan menahannya? Aku berkata
kepadamu, Tidak; dia bahkan tidak akan membiarkan bahwa itu
akan makan di antara kawanan
ternaknya, tetapi akan menghalaunya pergi, dan mengusirnya
keluar. Aku berkata kepadamu,
bahwa demikian pula akan terjadi di antara kamu jika kamu
tidak mengetahui nama yang
dengannya kamu dipanggil.
15 Oleh karena itu, aku menghendaki agar kamu hendaknya tabah dan tak tergoyahkan,
selalu berlimpah ruah dalam
pekerjaan baik, agar Kristus,
Tuhan Allah Yang Mahakuasa,
boleh amemeteraikanmu sebagai
12 a A&P 18:23–25.
13 a Mosia 26:24–27.
15 a pts Pemanggilan dan
Pemilihan;

milik-Nya, agar kamu boleh dibawa ke surga, agar kamu boleh
memperoleh keselamatan abadi
dan kehidupan kekal, melalui
kebijaksanaan, dan kuasa, dan
keadilan, dan belas kasihan Dia
yang bmenciptakan segala sesuatu, di langit dan di bumi, yang
adalah Allah yang melebihi segalanya. Amin.
PASAL 6
Raja Benyamin mencatat nama
orang-o rang dan menetapkan
imam untuk mengajar mereka—
Mosia memerintah sebagai raja
yang saleh. Kira-kira tahun 124–
121 sm.
Dan sekarang, Raja Benyamin
berpikir adalah arif, setelah selesai berbicara kepada orang-
orang, bahwa dia hendaknya
a
mencatat nama mereka semua yang telah masuk ke dalam sebuah perjanjian dengan
Allah untuk menaati perintah-
perintah-Nya.
2 Dan terjadilah bahwa tidak
ada satu jiwa pun, kecuali anak-
anak kecil, yang tidak masuk
ke dalam perjanjian dan telah
mengambil ke atas diri mereka
nama Kristus.
3 Dan lagi, terjadilah bahwa ketika Raja Benyamin telah mengakhiri segala hal ini, dan telah
menahbiskan putranya, aMosia

Pengudusan.
		b Kol. 1:16;
Mosia 4:2;
Alma 11:39.

6 1 a A&P 128:8.

3 a Mosia 1:10; 2:30.
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untuk menjadi penguasa dan
raja atas rakyatnya, dan telah
memberikannya segala tanggung jawab mengenai kerajaan,
dan juga telah b menetapkan
imam untuk c mengajar orang-
orang, agar dengan demikian
mereka boleh mendengar dan
mengetahui perintah-perintah
Allah, dan untuk menggugah
mereka sebagai ingatan akan
d
sumpah yang telah mereka
buat, dia membubarkan khalayak ramai, dan mereka kembali, setiap orang, menurut
keluarga mereka, ke rumah mereka sendiri.
4 Dan aMosia mulai memerintah sebagai pengganti ayahnya.
Dan dia mulai memerintah pada
tahun ketiga puluh dari usianya, menjadikan secara keseluruhan, kira-kira empat ratus dan
tujuh puluh enam tahun sejak
b
waktu ketika Lehi meninggalkan Yerusalem.
5 Dan Raja Benyamin hidup
tiga tahun dan dia mati.
6 Dan terjadilah bahwa Raja
Mosia berjalan di jalan Tuhan,
dan menaati keputusan-N ya
dan peraturan-Nya, dan menaati perintah-Nya dalam segala
apa pun yang Dia perintahkan
kepadanya.
7 Dan Raja Mosia menyuruh
rakyatnya agar mereka hendaknya mengolah tanah. Dan dia
juga, dirinya sendiri, mengolah
3 b pts Penahbisan.
		c Alma 4:7.
		d Mosia 5:5–7.

tanah, agar dengan demikian
dia boleh atidak menjadi beban
bagi rakyatnya, agar dia boleh
melakukan menurut apa yang
telah ayahnya lakukan dalam
segala hal. Dan tidak ada perselisihan di antara seluruh rakyatnya untuk kurun waktu tiga
tahun.
PASAL 7
Amon menemukan tanah Lehi-Nefi,
di mana Limhi adalah raja—Rakyat Limhi berada dalam perbudakan orang-orang Laman—Limhi
menuturkan kembali sejarah mereka—Seorang nabi (Abinadi) telah bersaksi bahwa Kristus adalah
Allah dan Bapa segala sesuatu—
Mereka yang menabur kekotoran
menuai angin puyuh, dan mereka
yang menaruh kepercayaan mereka
kepada Tuhan akan dibebaskan.
Kira-kira tahun 121 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
setelah Raja Mosia mengalami
kedamaian berkelanjutan untuk kurun waktu tiga tahun, dia
berhasrat untuk mengetahui mengenai orang-orang yang apergi
untuk berdiam di tanah Lehi-
Nefi, atau di Kota Lehi-N efi;
karena rakyatnya tidak mendengar apa pun dari mereka sejak
waktu mereka meninggalkan tanah bZarahemla; oleh karena itu,
mereka melelahkannya dengan
usikan mereka.

4 a pts Mosia, Putra
Benyamin.
		b 1 Ne. 1:4.

7 a 2 Kor. 11:9.

7 1 a Omni 1:27–30.
		b Omni 1:13.
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2 Dan terjadilah bahwa Raja
Mosia mengabulkan bahwa
enam belas pria mereka yang
kuat boleh pergi ke tanah Lehi-
Nefi, untuk mencari tahu mengenai saudara-saudara mereka.
3 Dan terjadilah bahwa pada
keesokan harinya mereka mulai
pergi, memiliki bersama mereka
seorang Amon, dia adalah seorang pria yang kuat dan perkasa, dan keturunan Zarahemla;
dan dia adalah juga pemimpin
mereka.
4 Dan sekarang, mereka tidak
mengetahui lintasan yang hendaknya mereka jalani di padang
belantara untuk pergi ke tanah
Lehi-Nefi; oleh karena itu mereka mengembara berhari-hari
di padang belantara, bahkan
empat puluh hari mereka mengembara.
5 Dan ketika mereka telah mengembara empat puluh hari mereka tiba di sebuah bukit, yang
adalah utara dari tanah aSilom,
dan di sana mereka memancangkan tenda-tenda mereka.
6 Dan Amon membawa tiga
saudaranya, dan nama mereka
adalah Amaleki, Helem, dan
Hem, dan mereka pergi turun
ke tanah aNefi.
7 Dan lihatlah, mereka menemui raja dari orang-orang yang
berada di tanah Nefi, dan di
tanah Silom; dan mereka dikepung oleh pengawal raja, dan
ditangkap, dan diikat, dan dimasukkan ke penjara.
5 a Mosia 9:6, 8, 14.

6 a 2 Ne. 5:8.

8 Dan terjadilah ketika mereka
telah berada di dalam penjara
dua hari mereka dibawa lagi ke
hadapan raja, dan ikatan mereka
dilepaskan; dan mereka berdiri
di hadapan raja, dan diizinkan,
atau lebih tepat diperintahkan,
agar mereka hendaknya menjawab pertanyaan-p ertanyaan
yang akan dia tanyakan kepada
mereka.
9 Dan dia berkata kepada
mereka: Lihatlah, aku adalah
a
Limhi, putra Nuh, yang adalah
putra Zenif, yang datang dari
tanah Zarahemla untuk mewarisi tanah ini, yang adalah tanah
leluhur mereka, yang dijadikan
raja berdasarkan suara rakyat.
10 Dan sekarang, aku berhasrat
untuk mengetahui alasan yang
dengannya kamu sedemikian
beraninya sehingga datang mendekati tembok-tembok kota, ketika aku, diriku sendiri, berada
bersama para pengawalku di
luar gerbang?
11 Dan sekarang, karena alasan
ini telah aku biarkan agar kamu
hendaknya dilindungi, agar aku
boleh bertanya kepadamu, bila
tidak aku telah menyuruh agar
para pengawalku hendaknya
menghukummu mati. Kamu diizinkan untuk berbicara.
12 Dan sekarang, ketika Amon
melihat bahwa dia diizinkan
untuk berbicara, dia maju dan
membungkukkan dirinya di hadapan raja; dan bangkit kembali
dia berkata: Ya Raja, aku sangat
9 a Mosia 11:1.
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penuh rasa terima kasih di hadapan Allah hari ini karena aku
masih hidup, dan diizinkan untuk berbicara; dan aku akan berikhtiar untuk berbicara dengan
keberanian;
13 Karena aku yakin bahwa
jika kamu telah mengenalku
kamu tidak akan membiarkan
bahwa aku hendaknya mengenakan ikatan ini. Karena aku
adalah Amon, dan adalah keturunan aZarahemla, dan telah
datang dari tanah Zarahemla
untuk mencari tahu mengenai
saudara-s audara kami, yang
Zenif bawa keluar dari tanah itu.
14 Dan sekarang, terjadilah
bahwa setelah Limhi mendengar perkataan Amon, dia amat
gembira, dan berkata: Sekarang,
aku tahu dengan suatu kepastian bahwa saudara-saudaraku
yang berada di tanah Zarahemla
masih hidup. Dan sekarang, aku
akan bersukacita; dan esok hari
aku akan menyebabkan agar
rakyatku akan bersukacita juga.
15 Karena lihatlah, kami ber
ada dalam perbudakan orang-
orang Laman, dan a dipajaki
dengan pajak yang berat untuk
ditanggung. Dan sekarang, lihatlah, saudara-s audara kami
akan membebaskan kami keluar
dari perbudakan kami, atau keluar dari tangan orang-o rang
Laman, dan kami akan menjadi
budak mereka; karena adalah
lebih baik bahwa kami menjadi budak orang-o rang Nefi
13 a Omni 1:12–15.

daripada membayar upeti kepada raja orang-orang Laman.
16 Dan sekarang, Raja Limhi
memerintahkan para pengawalnya bahwa mereka hendaknya
tidak lagi mengikat Amon tidak
juga saudara-saudaranya, tetapi
menyuruh agar mereka hendaknya pergi ke bukit yang berada
di utara Silom, dan membawa
saudara-saudara mereka ke dalam kota, agar dengan demikian
mereka boleh makan, dan minum, dan mengistirahatkan diri
mereka dari kerja di perjalanan
mereka; karena mereka telah
menderita banyak hal; mereka
telah menderita kelaparan, kehausan, dan keletihan.
17 Dan sekarang, terjadilah keesokan harinya Raja Limhi mengirimkan suatu maklumat ke
antara seluruh rakyatnya, agar
dengan demikian mereka boleh berkumpul bersama ke abait
suci, untuk mendengar perkataan yang akan dia ucapkan kepada mereka.
18 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka telah berkumpul bersama maka dia berbicara kepada
mereka dengan cara ini, mengatakan: Hai kamu, rakyatku,
angkatlah kepalamu dan terhiburlah; karena lihatlah, waktunya ada di depan mata, atau
tidaklah terlalu jauh, ketika kita
tidak akan lagi berada dalam
ketundukan kepada musuh kita,
terlepas dari banyaknya perjuangan kita, yang telah sia-sia;

15 a Mosia 19:15.

17 a 2 Ne. 5:16.
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namun aku percaya tetap ada
suatu perjuangan yang mangkus
untuk dibuat.
19 Oleh karena itu, angkatlah
kepalamu, dan bersukacitalah,
dan taruhlah kepercayaanmu
kepada aAllah, kepada Allah itu
yang adalah Allah Abraham,
dan Ishak, dan Yakub; dan juga,
Allah itu yang bmembawa anak-
anak Israel keluar dari tanah
Mesir, dan menyebabkan bahwa
mereka hendaknya berjalan melalui Laut Merah di atas tanah
kering, dan memberi makan
mereka dengan c manna agar
mereka boleh tidak binasa di padang belantara; dan banyak hal
lagi Dia lakukan bagi mereka.
20 Dan lagi, Allah yang sama
itu telah membawa leluhur kita
a
keluar dari tanah Yerusalem,
dan telah memelihara dan melindungi umat-N ya bahkan
sampai sekarang; dan lihatlah,
adalah karena kedurhakaan dan
kekejian kita sehingga Dia telah
membawa kita ke dalam perbudakan.
21 Dan kamu semua adalah
saksi hari ini, bahwa Zenif, yang
dijadikan raja atas bangsa ini,
dia yang a terlalu bersemangat
untuk mewarisi tanah leluhurnya, oleh karena itu ditipu oleh
kelicikan dan kelicinan Raja
Laman, yang setelah masuk ke
dalam suatu kesepakatan dengan Raja Zenif, dan setelah
19 a Kel. 3:6; 1 Ne. 19:10.
		b Kel. 12:40–41;
Alma 36:28.

menyerahkan ke dalam tangannya kepemilikan atas sebagian
dari tanah itu, atau bahkan Kota
Lehi-Nefi, dan Kota Silom; dan
tanah di sekitarnya—
22 Dan semua ini dia lakukan,
untuk tujuan tunggal amembawa
rakyat ini ke dalam ketundukan
atau ke dalam perbudakan. Dan
lihatlah, kita pada waktu ini
membayar upeti kepada raja
orang-o rang Laman, dengan
jumlah setengah dari jagung
kita, dan jawawut kita, dan bahkan seluruh biji-bijian kita dari
setiap jenis, dan setengah dari
pertambahan kawanan domba
kita dan kawanan ternak kita;
dan bahkan setengah dari seluruh yang kita punyai atau miliki,
raja orang-orang Laman tuntut
dari kita, atau nyawa kita.
23 Dan sekarang, tidakkah ini
memilukan untuk ditanggung?
Dan tidakkah ini, kesengsaraan
kita, hebat? Sekarang lihatlah,
betapa besar alasan yang kita
miliki untuk berduka nestapa.
24 Ya, aku berkata kepadamu,
besarlah alasan yang kita miliki
untuk berduka nestapa; karena
lihatlah berapa banyak dari
saudara-saudara kita telah dibunuh, dan darah mereka telah
ditumpahkan dengan sia-sia,
dan semuanya karena kedurhakaan.
25 Karena jika bangsa ini tidak
terjatuh ke dalam pelanggaran

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

20 a 1 Ne. 2:1–4.
21 a Mosia 9:1–3.
22 a Mosia 10:18.
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Tuhan tidak akan membiarkan
bahwa kejahatan besar ini akan
datang ke atas diri mereka. Tetapi lihatlah, mereka tidak mau
menyimak firman-N ya; tetapi
timbul perselisihan di antara
mereka, bahkan sedemikian
besarnya sehingga mereka menumpahkan darah di antara mereka sendiri.
26 Dan seorang a nabi Tuhan
telah mereka bunuh; ya, orangnya Allah yang terpilih, yang
memberi tahu mereka tentang
kejahatan dan kekejian mereka,
dan bernubuat tentang banyak
hal yang akan datang, ya, bahkan kedatangan Kristus.
27 Dan karena dia berkata kepada mereka bahwa Kristus
adalah aAllah, Bapa dari segala
sesuatu, dan berkata bahwa Dia
akan mengambil ke atas diri-
Nya rupa manusia, dan itu akan
menjadi brupa menurut apa manusia diciptakan pada awalnya;
atau dengan perkataan lain, dia
berkata bahwa manusia diciptakan menurut rupa cAllah, dan
bahwa Allah akan turun ke antara anak-a nak manusia, dan
mengambil ke atas diri-N ya
daging dan darah, dan pergi ke
atas muka bumi—
28 Dan sekarang, karena dia
mengatakan ini, mereka menghukumnya mati; dan banyak
26 a Mosia 17:12–20.
27 a pts Ke-Allah-an.
		b Kej. 1:26–28;
Eter 3:14–17;
A&P 20:17–18.
		c Mosia 13:33–34;

lagi hal yang mereka lakukan
yang membawa kemurkaan
Allah ke atas diri mereka. Oleh
karena itu, siapakah yang heran
bahwa mereka berada dalam
perbudakan, dan bahwa mereka
dihantam dengan kesengsaraan
yang parah?
29 Karena lihatlah, Tuhan telah
berfirman: Aku tidak akan amenyokong umat-K u pada masa
pelanggaran mereka; tetapi Aku
akan menghalangi jalan mereka
sehingga mereka tidak makmur;
dan perbuatan mereka akan
menjadi seperti batu sandungan
di hadapan mereka.
30 Dan lagi, Dia berfirman: Jika
umat-K u akan menabur a kekotoran, mereka akan bmenuai
sekamnya dalam angin puyuh;
dan dampaknya adalah racun.
31 Dan lagi Dia berfirman:
Jika umat-Ku akan menabur kekotoran, mereka akan menuai
a
angin timur, yang membawa
kehancuran segera.
32 Dan sekarang, lihatlah, janji
Tuhan digenapi, dan kamu dihantam dan disengsarakan.
33 Tetapi jika kamu akan aberpaling kepada Tuhan dengan
maksud hati yang sepenuhnya,
dan menaruh kepercayaanmu
kepada-Nya, dan melayani-Nya
dengan segenap ketekunan pikiran, jika kamu melakukan ini,

15:1–4.
29 a 1 Sam. 12:15;
2 Taw. 24:20.
30 a pts Kotor, Kekotoran.
		b Gal. 6:7–8;
A&P 6:33.

pts Panen.
31 a Yer. 18:17;
Mosia 12:6.
33 a Morm. 9:6.

241

MOSIA 8:1–8

Dia akan, menurut kehendak
dan kesenangan-N ya sendiri,
membebaskanmu keluar dari
perbudakan.
PASAL 8
Amon mengajar rakyat Limhi—
Dia mengetahui tentang dua puluh empat lempengan orang-orang
Yared—Catatan-catatan kuno dapat diterjemahkan oleh para pelihat—Tidak ada karunia yang lebih
besar daripada sebagai pelihat.
Kira-kira tahun 121 sm.
Dan terjadilah bahwa setelah
Raja Limhi mengakhiri berbicara
kepada rakyatnya, karena dia
mengucapkan banyak hal kepada mereka dan hanya sedikit
darinya telah aku tuliskan dalam kitab ini, dia memberi tahu
rakyatnya segala hal mengenai
saudara-saudara mereka yang
berada di tanah Zarahemla.
2 Dan dia menyuruh agar
Amon hendaknya berdiri di
hadapan khalayak ramai, dan
menceritakan kembali kepada
mereka segala yang telah terjadi
kepada saudara-saudara mereka
sejak waktu ketika Zenif pergi
keluar dari tanah itu bahkan
sampai waktu ketika dia sendiri
pergi keluar dari tanah itu.
3 Dan dia juga menceritakan
kembali kepada mereka perkataan terakhir yang telah Raja
Benyamin ajarkan kepada mereka, dan menjelaskannya kepada rakyat Raja Limhi, supaya
8 5 a Mosia 9–22.

mereka boleh mengerti segala
perkataan yang dia ucapkan.
4 Dan terjadilah bahwa setelah
dia melakukan semua ini, maka
Raja Limhi membubarkan khalayak ramai, dan menyuruh agar
mereka hendaknya kembali setiap orang ke rumahnya sendiri.
5 Dan terjadilah bahwa dia
menyuruh agar lempengan-
lempengan yang memuat a catatan tentang bangsanya sejak
waktu ketika mereka meninggalkan tanah Zarahemla, hendaknya dibawa ke hadapan
Amon, agar dia boleh membacanya.
6 Sekarang, segera setelah
Amon membaca catatan itu,
raja bertanya kepadanya untuk
mengetahui apakah dia dapat
menafsirkan bahasa-bahasa, dan
Amon memberi tahu dirinya
bahwa dia tidak dapat.
7 Dan raja berkata kepadanya:
Dipilukan oleh kesengsaraan
rakyatku, aku menyuruh agar
empat puluh dan tiga orangku
hendaknya mengadakan perjalanan ke padang belantara, agar
dengan demikian mereka boleh
menemukan tanah Zarahemla,
agar kami boleh memohon kepada saudara-saudara kami untuk membebaskan kami keluar
dari perbudakan.
8 Dan mereka tersesat di padang belantara untuk kurun
waktu berhari-hari, namun mereka tekun, dan tidak menemukan tanah Zarahemla tetapi

MOSIA 8:9–14
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kembali ke tanah ini, setelah
melakukan perjalanan di suatu
tanah di antara banyak perairan,
setelah menemukan tanah yang
tertutup dengan tulang-tulang
dari manusia, dan dari binatang,
dan juga tertutup dengan reruntuhan bangunan dari setiap
jenis, setelah menemukan tanah
yang telah didiami oleh suatu
bangsa yang ada sebanyak bala
tentara Israel.
9 Dan sebagai kesaksian bahwa
apa yang telah mereka katakan adalah benar mereka telah
membawa a dua puluh empat
lempengan yang diisi dengan
ukiran, dan itu adalah dari emas
murni.
10 Dan lihatlah, juga, mereka
telah membawa a lempengan
dada, yang besar, dan itu adalah
dari b kuningan dan dari tembaga, dan sepenuhnya dalam
keadaan baik.
11 Dan lagi, mereka telah membawa pedang-p edang, yang
pangkalnya telah musnah, dan
mata pedangnya digerogoti oleh
karat; dan tidak ada seorang
pun di tanah itu yang sanggup
menafsirkan bahasa atau ukiran
yang ada di atas lempengan-
lempengan itu. Oleh karena itu
aku berkata kepadamu: Dapatkah engkau menerjemahkan?
12 Dan aku berkata kepadamu lagi: Tahukah engkau
tentang siapa pun yang dapat
9 a Eter 1:1–2.
10 a Eter 15:15.
		b Eter 10:23.

menerjemahkan? Karena aku
berhasrat agar catatan-catatan
ini hendaknya diterjemahkan
ke dalam bahasa kami; karena,
barangkali, itu akan memberi
kami suatu pengetahuan tentang sisa dari bangsa yang telah
dihancurkan, dari mana catatan-
catatan ini datang; atau, barangkali, itu akan memberikan kami
suatu pengetahuan tentang bahkan bangsa ini yang telah dihancurkan; dan aku berhasrat untuk
mengetahui penyebab kehancuran mereka.
13 Sekarang, Amon berkata
kepadanya: Aku dapat dengan
pasti memberi tahu engkau, ya
Raja, tentang seseorang yang
dapat amenerjemahkan catatan-
catatan ini; karena dia memiliki
dengan apa dia dapat melihat,
dan menerjemahkan semua catatan yang berasal dari zaman
kuno; dan itu adalah karunia
dari Allah. Dan benda-b enda
itu disebut balat tafsir, dan tak
seorang pun dapat melihat ke
dalamnya kecuali dia diperintahkan, agar jangan dia akan
mencari yang seharusnya tidak
dia cari dan dia akan binasa.
Dan barang siapa diperintahkan untuk melihat ke dalamnya, orang yang sama disebut
c
pelihat.
14 Dan lihatlah, raja bangsa
yang berada di tanah Zarahemla
adalah pria yang diperintahkan

13 a Mosia 28:10–17.
		b pts Urim dan
Tumim.

		c pts Pelihat.
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untuk melakukan hal-h al ini,
dan yang memiliki karunia yang
tinggi ini dari Allah.
15 Dan raja itu berkata bahwa
pelihat adalah lebih besar daripada nabi.
16 Dan Amon berkata bahwa
pelihat adalah pewahyu dan
nabi juga; dan karunia yang lebih besar tak seorang pun dapat
miliki, kecuali dia akan memiliki
kuasa dari Allah, yang tak seorang pun dapat; namun seorang
pria boleh memiliki kuasa yang
besar diberikan kepadanya dari
Allah.
17 Tetapi pelihat dapat mengetahui tentang apa yang telah
lalu, dan juga tentang apa yang
akan datang, dan melaluinya
akanlah segala sesuatu diungkapkan, atau, lebih tepat, akanlah apa yang rahasia dinyatakan,
dan apa yang tersembunyi akan
datang pada terang, apa yang
tidak diketahui akan disingkapkan melaluinya, dan juga apa
pun akan disingkapkan melaluinya yang dengan cara lain tidak
dapat diketahui.
18 Demikianlah Allah telah
menyediakan suatu cara agar
manusia, melalui iman, boleh
mengerjakan mukjizat-mukjizat
dahsyat; oleh karena itu dia
menjadi manfaat yang besar
bagi sesamanya manusia.
19 Dan sekarang, ketika Amon
telah mengakhiri mengucapkan
perkataan ini raja amat bersukacita, dan berterima kasih kepada
19 a Eter 3:21–28; 4:4–5.

MOSIA 8:15–21

Allah, mengatakan: Tak diragukan suatu amisteri besar termuat
dalam lempengan-l empengan
ini, dan alat-alat tafsir ini tak diragukan dipersiapkan untuk tujuan menguakkan segala misteri
seperti itu kepada anak-a nak
manusia.
20 Ya betapa menakjubkannya
pekerjaan Tuhan, dan betapa
lamanya Dia menderita bersama
umat-Nya; ya, dan betapa buta
dan tak tertembusnya pengertian anak-anak manusia; karena
mereka tidak mau mencari kebijaksanaan, tidak juga mereka
berhasrat bahwa itu akan berkuasa atas diri mereka!
21 Ya, mereka bagaikan sekawanan ternak liar yang melarikan diri dari gembalanya,
dan tercerai-berai, dan dihalau,
dan dilahap oleh binatang dari
hutan.

Catatan Zenif—Sebuah laporan tentang bangsanya, sejak
waktu mereka meninggalkan
tanah Zarahemla sampai pada
waktu ketika mereka dibebaskan dari tangan orang-o rang
Laman.
Meliputi pasal 9 sampai 22.
PASAL 9
Zenif memimpin sebuah rombongan dari Zarahemla untuk
memiliki tanah Lehi-N efi—Raja

MOSIA 9:1–7

orang Laman mengizinkan mereka mewarisi tanah itu—Ada perang di antara orang-orang Laman
dan rakyat Zenif. Kira-kira tahun
200–187 sm.
Aku, Zenif, telah diajar dalam
segala bahasa orang-orang Nefi,
dan telah memiliki suatu pengetahuan tentang atanah Nefi, atau
tentang tanah warisan yang pertama leluhur kami, dan telah diutus sebagai seorang mata-mata
ke antara orang-o rang Laman
agar aku boleh memata-matai
kekuatan mereka, agar pasukan
kami boleh menyerang mereka
dan menghancurkan mereka—
tetapi ketika aku melihat apa
yang baik di antara mereka aku
berhasrat agar mereka hendaknya tidak dihancurkan.
2 Oleh karena itu, aku berselisih pendapat dengan saudara-
saudaraku di padang belantara,
karena aku menghendaki bahwa
penguasa kami hendaknya
membuat kesepakatan dengan
mereka; tetapi dia yang adalah
orang yang keras dan haus darah memerintahkan agar aku
hendaknya dibunuh; tetapi aku
diselamatkan melalui pertumpahan banyak darah, karena
ayah bertarung melawan ayah,
dan saudara melawan saudara,
sampai sebagian besar pasukan
kami hancur di padang belantara; dan kami kembali, mereka
dari kami yang dibiarkan hidup, ke tanah Zarahemla, untuk
9 1 a 2 Ne. 5:5–8; Omni 1:12.
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menuturkan kisah itu kepada
istri mereka dan anak mereka.
3 Namun, aku yang terlalu bersemangat untuk mewarisi tanah
leluhur kami, mengumpulkan
sebanyak yang berhasrat untuk
pergi menguasai tanah itu, dan
memulai lagi dengan perjalanan
kami ke padang belantara untuk
pergi ke tanah itu; tetapi kami
dihantam dengan bencana kelaparan dan kesengsaraan yang
parah; karena kami lambat untuk
mengingat Tuhan Allah kami.
4 Walaupun demikian, setelah
pengembaraan berhari-hari di
padang belantara, kami memancangkan tenda-t enda kami di
tempat di mana saudara-saudara
kami terbunuh, yang dekat dengan tanah leluhur kami.
5 Dan terjadilah bahwa aku
p e rg i l a g i b e r s a m a e m p a t
orangku ke dalam kota, menghadap raja, agar aku boleh mengetahui tentang watak raja, dan
agar aku boleh mengetahui apakah aku boleh masuk bersama
orang-orangku dan menguasai
tanah itu dalam kedamaian.
6 Dan aku pergi menghadap
raja, dan dia membuat perjanjian denganku bahwa aku boleh
menguasai tanah Lehi-Nefi, dan
tanah Silom.
7 Dan dia juga memerintahkan agar rakyatnya hendaknya
pergi dari tanah itu, dan aku
dan orang-o rangku masuk ke
tanah itu agar kami boleh menguasainya.
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MOSIA 9:8–17

8 Dan kami mulai membangun
bangunan-bangunan, dan memperbaiki tembok-tembok kota,
ya, bahkan tembok Kota Lehi-
Nefi, dan Kota Silom.
9 Dan kami mulai mengolah
tanah, ya, bahkan dengan segala macam benih, dengan benih jagung, dan gandum, dan
jawawut, dan dengan neas, dan
dengan seum, dan dengan benih
dari segala macam buah; dan
kami mulai bertambah banyak
dan makmur di tanah itu.
10 Sekarang, adalah kelicikan
dan kelicinan Raja Laman, untuk
a
membawa rakyatku ke dalam
perbudakan, sehingga dia menyerahkan tanah itu agar kami
boleh menguasainya.
11 Oleh karena itu terjadilah, bahwa setelah kami berdiam di tanah itu untuk kurun
waktu dua belas tahun maka
Raja Laman mulai menjadi gelisah, agar jangan melalui cara
apa pun rakyatku akan menjadi
kuat di tanah itu, dan sehingga
mereka tidak dapat menguasai
mereka dan membawa mereka
ke dalam perbudakan.
12 Sekarang, mereka adalah
bangsa yang malas dan apemuja
berhala; oleh karena itu mereka
berhasrat untuk membawa kami
ke dalam perbudakan, agar mereka boleh mempermewah diri
mereka dengan kerja tangan
kami; ya, agar mereka boleh
mengenyangkan diri mereka
10 a Mosia 7:21–22.
12 a Enos 1:20.

dengan kawanan ternak dari ladang kami.
13 Oleh karena itu terjadilah
bahwa Raja Laman mulai menghasut rakyatnya agar mereka
hendaknya berselisih dengan
rakyatku; oleh karena itu mulailah terjadi peperangan dan
perselisihan di tanah itu.
14 Karena, pada tahun ketiga
belas masa pemerintahanku di
tanah Nefi, jauh di selatan tanah
Silom, ketika rakyatku sedang
memberi minum dan memberi
makan kawanan ternak mereka,
dan mengolah tanah mereka,
sejumlah bala tentara orang
Laman menyerang mereka dan
mulai membunuh mereka, dan
mengambil kawanan ternak
mereka, dan jagung dari ladang
mereka.
15 Ya, terjadilah bahwa mereka
melarikan diri, semuanya yang
tidak tersusul, bahkan ke Kota
Nefi, dan meminta kepadaku
untuk perlindungan.
16 Dan terjadilah bahwa aku
mempersenjatai mereka dengan
busur, dan dengan anak panah,
dengan pedang, dan dengan golok, dan dengan gada, dan dengan umban, dan dengan segala
macam senjata yang dapat kami
ciptakan, dan aku dan rakyatku
pergi melawan orang-o rang
Laman untuk bertempur.
17 Ya, dalam kekuatan Tuhan
kami pergi untuk bertempur
melawan orang-orang Laman;

pts Pemujaan
Berhala.
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karena aku dan rakyatku berseru dengan amat kuat kepada
Tuhan agar Dia akan membebaskan kami keluar dari tangan
musuh kami, karena kami dibangunkan pada ingatan akan
pembebasan leluhur kami.
18 Dan Allah amendengar seruan kami dan menjawab doa-
doa kami; dan kami pergi dalam
daya-Nya; ya, kami pergi melawan orang-orang Laman, dan
dalam satu hari dan satu malam kami membunuh tiga ribu
dan empat puluh tiga orang;
kami membunuh mereka bahkan sampai kami telah menghalau mereka keluar dari tanah
kami.
19 Dan aku, diriku sendiri, dengan tanganku sendiri, menolong menguburkan orang mati
mereka. Dan lihatlah, menjadi
dukacita dan ratapan kami yang
besar, dua ratus dan tujuh puluh sembilan saudara kami terbunuh.
PASAL 10
Raja Laman mati—Rakyatnya liar
dan garang dan percaya pada tradisi palsu—Zenif dan rakyatnya
berjaya melawan mereka. Kira-kira
tahun 187–160 sm.
Dan terjadilah bahwa kami
kembali mulai menegakkan kerajaan dan kami kembali mulai
menguasai tanah itu dalam kedamaian. Dan aku menyuruh
agar hendaknya ada senjata
18 a Mosia 29:20.

perang dibuat dari setiap jenis,
agar dengan demikian aku boleh memiliki senjata bagi rakyatku pada waktu orang-orang
Laman akan datang kembali
untuk berperang melawan rakyatku.
2 Dan aku menempatkan para
penjaga di sekitar tanah itu,
agar orang-orang Laman boleh tidak menyerang kami lagi
tanpa diketahui dan menghancurkan kami; dan demikianlah
aku mengawal rakyatku dan
kawanan ternakku, dan menjaga mereka dari kejatuhan ke
dalam tangan musuh kami.
3 Dan terjadilah bahwa kami
mewarisi tanah leluhur kami
untuk bertahun-tahun, ya, untuk kurun waktu dua puluh dan
dua tahun.
4 Dan aku menyuruh agar para
pria hendaknya mengolah tanah, dan menumbuhkan segala
macam a biji-b ijian dan segala
macam buah dari setiap jenis.
5 Dan aku menyuruh bahwa
para wanita agar memintal,
dan membanting tulang, dan
bekerja, dan mengerjakan segala macam kain lenan yang
halus, ya, dan akain dari setiap
jenis, agar kami boleh menyelimuti ketelanjangan kami; dan
demikianlah kami makmur di
tanah itu—demikianlah kami
mengalami kedamaian berkelanjutan di tanah itu untuk kurun waktu dua puluh dan dua
tahun.

10 4 a Mosia 9:9.

5 a Alma 1:29.
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MOSIA 10:6–13

6 Dan terjadilah bahwa Raja
Laman mati, dan putranya mulai
memerintah sebagai penggantinya. Dan dia mulai menghasut
rakyatnya dalam pemberontakan
melawan rakyatku; oleh karena
itu mereka mulai bersiap untuk
perang, dan untuk datang bertempur melawan rakyatku.
7 Tetapi aku telah mengutus
mata-mataku ke sekitar tanah
a
Semlon, agar aku boleh mengetahui persiapan mereka, agar
aku boleh berjaga-jaga terhadap
mereka, agar mereka boleh tidak
menyerang rakyatku dan menghancurkan mereka.
8 Dan terjadilah bahwa mereka
datang dari utara tanah Silom,
bersama bala tentara mereka
yang banyak, para pria yang
a
dipersenjatai dengan b busur,
dan dengan anak panah, dan dengan pedang, dan dengan golok,
dan dengan batu, dan dengan
umban; dan mereka menyuruh
kepala mereka dicukur sehingga
telanjang; dan mereka diikat dengan kain pembebat dari kulit di
sekitar aurat mereka.
9 Dan terjadilah bahwa aku
menyuruh agar para wanita dan
anak dari rakyatku hendaknya
disembunyikan di padang belantara; dan aku juga menyuruh
agar semua orangku yang tua
yang dapat menyandang senjata, dan juga semua orangku
yang muda yang sanggup
a

6 a Mosia 9:10–11; 24:3.
7 a Mosia 11:12.
8 a Yarom 1:8.

menyandang senjata, hendaknya berkumpul bersama untuk pergi bertempur melawan
orang-o rang Laman; dan aku
menempatkan mereka dalam
barisan mereka, setiap orang
menurut usianya.
10 Dan terjadilah bahwa kami
pergi bertempur melawan orang-
orang Laman; dan aku, bahkan
aku, pada usia tuaku, pergi bertempur melawan orang-orang
Laman. Dan terjadilah bahwa
kami pergi dalam a kekuatan
Tuhan untuk bertempur.
11 Sekarang, orang-o rang
Laman tidak mengetahui apa
pun mengenai Tuhan, tidak juga
kekuatan Tuhan, oleh karena itu
mereka bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Namun mereka adalah bangsa yang kuat,
sehubungan dengan kekuatan
manusia.
12 Mereka adalah bangsa yang
a
liar, dan garang, dan haus
darah, percaya pada btradisi leluhur mereka, yang adalah ini—
Percaya bahwa mereka dihalau
keluar dari tanah Yerusalem
karena kedurhakaan leluhur
mereka, dan bahwa mereka diperlakukan tidak adil di padang
belantara oleh saudara-saudara
mereka, dan mereka juga diperlakukan tidak adil saat menyeberangi laut;
13 Dan lagi, bahwa mereka
diperlakukan tidak adil saat

		b Alma 3:4–5.
10 a pts Percaya,
Kepercayaan.

12 a Alma 17:14.
		b 2 Ne. 5:1–3.
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di tanah warisan mereka yang
a
pertama, setelah mereka menyeberangi laut, dan semuanya
ini karena Nefi lebih setia dalam menaati perintah-perintah
Tuhan—oleh karena itu dia bberkenan bagi Tuhan, karena Tuhan
mendengar doa-d oanya dan
menjawabnya, dan dia mengambil pimpinan perjalanan mereka
di padang belantara.
14 Dan kakak-kakaknya geram
terhadapnya karena mereka tidak a mengerti urusan Tuhan;
mereka juga b geram terhadapnya di atas perairan karena mereka mengeraskan hati mereka
terhadap Tuhan.
15 Dan lagi, mereka geram terhadapnya ketika mereka telah
tiba di tanah yang dijanjikan, karena mereka berkata bahwa dia
telah mengambil apemerintahan
atas orang-o rang dari tangan
mereka; dan mereka berupaya
untuk membunuhnya.
16 Dan lagi, mereka geram terhadapnya karena dia berangkat ke padang belantara seperti
yang telah Tuhan perintahkan
kepadanya, dan membawa
a
catatan-c atatan yang terukir
di atas lempengan-lempengan
dari kuningan, karena mereka
berkata bahwa dia bmerampoki
mereka.
17 Dan demikianlah mereka
telah mengajar anak-anak mereka bahwa mereka hendaknya
13 a 1 Ne. 18:23.
		b 1 Ne. 17:35.
14 a 1 Ne. 15:7–11.

membenci mereka, dan bahwa
mereka hendaknya membunuh
mereka, dan bahwa mereka hendaknya merampok dan menjarah mereka, dan melakukan
segala yang dapat mereka lakukan untuk menghancurkan
mereka; oleh karena itu mereka
memiliki kebencian kekal terhadap anak-anak Nefi.
18 Karena alasan yang satu
inilah Raja Laman telah, dengan kelicikannya, dan kelicinan dusta, dan janji-janjinya
yang muluk-
m uluk, menipuku, sehingga aku membawa
rakyatku ini ke tanah ini, agar
mereka boleh menghancurkan mereka; ya, dan kami telah
menderita bertahun-tahun ini
di tanah ini.
19 Dan sekarang, aku, Zenif,
setelah menceritakan segala hal
ini kepada rakyatku mengenai
orang-o rang Laman, aku menyemangati mereka untuk pergi
bertempur dengan daya mereka,
menaruh kepercayaan mereka
kepada Tuhan; oleh karena itu,
kami berjuang melawan mereka,
berhadapan muka.
20 Dan terjadilah bahwa kami
menghalau mereka lagi keluar
dari tanah kami; dan kami membunuh mereka dengan pembantaian besar, bahkan sedemikian
banyaknya sehingga kami tidak
menghitung mereka.
21 Dan terjadilah bahwa kami

		b 1 Ne. 18:10–11.
15 a 2 Ne. 5:3.
16 a 2 Ne. 5:12.

		b Alma 20:10, 13.
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kembali lagi ke tanah kami sendiri, dan rakyatku kembali mulai menggembalakan kawanan
ternak mereka, dan mengolah
tanah mereka.
22 Dan sekarang, aku, menjadi
tua, menganugerahkan kerajaan kepada salah seorang putraku; oleh karena itu, aku tidak
berkata-kata lagi. Dan semoga
Tuhan memberkati rakyatku.
Amin.
PASAL 11
Raja Nuh memerintah dalam kejahatan—Dia gemar dengan kehidupan hura-hura bersama para
istri dan selirnya—Abinadi bernubuat bahwa bangsa itu akan dibawa
ke dalam perbudakan—Nyawanya
diincar oleh Raja Nuh. Kira-kira
tahun 160–150 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
Zenif menganugerahkan kerajaan kepada Nuh, salah seorang
putranya; oleh karena itu Nuh
mulai memerintah sebagai penggantinya; dan dia tidak berjalan
di jalan ayahnya.
2 Karena lihatlah, dia tidak menaati perintah-perintah Allah, tetapi dia berjalan menurut hasrat
hatinya sendiri. Dan dia memiliki banyak istri dan aselir. Dan
dia b menyebabkan rakyatnya
berbuat dosa, dan melakukan
apa yang keji dalam pandangan
11 2 a Yakub 3:5.

		b 1 Raj. 14:15–16;
Mosia 29:31.
		c 2 Ne. 28:15.

Tuhan. Ya, dan mereka berbuat
c
pelacuran dan segala macam
kejahatan.
3 Dan dia memungut pajak
yang adalah seperlima bagian
dari semua yang mereka miliki, seperlima bagian dari emas
mereka dan dari perak mereka,
seperlima bagian dari a zif mereka, dan dari tembaga mereka,
dan dari kuningan mereka dan
besi mereka; dan seperlima bagian dari ternak tambun mereka,
dan juga seperlima bagian dari
segala biji-bijian mereka.
4 Dan semua ini dia ambil
untuk menunjang dirinya sendiri, dan para istrinya dan selirnya; dan juga para imamnya,
dan para istri mereka dan selir
mereka; demikianlah dia telah
mengubah urusan kerajaan.
5 Karena dia memecat semua
imam yang telah ditahbiskan
oleh ayahnya, dan menahbiskan
yang baru sebagai pengganti
mereka, mereka yang terangkat-
angkat dalam kesombongan hati
mereka.
6 Ya, dan demikianlah mereka
ditunjang dalam kemalasan
mereka, dan dalam pemujaan
berhala mereka, dan dalam pelacuran mereka, dengan pajak
yang telah Raja Nuh bebankan
ke atas rakyatnya; demikianlah
rakyat bekerja amat keras untuk
menunjang kedurhakaan.

3 a ibr kata-kata yang
berhubungan: kata
sifat, “bersinar”;
kata kerja, “melapisi

atau menyaput
dengan logam.”

MOSIA 11:7–15

7 Ya, dan mereka juga menjadi bersifat memuja berhala,
karena mereka ditipu oleh perkataan sia-sia dan menyanjung-
nyanjung dari raja dan para
imam; karena mereka mengucapkan apa yang menyanjung-
nyanjung kepada mereka.
8 Dan terjadilah bahwa Raja
Nuh membangun banyak bangunan yang anggun dan lapang; dan dia menghiasinya
dengan hasil karya kayu yang
bagus, dan dari segala macam
benda berharga, dari emas, dan
dari perak, dan dari besi, dan
dari kuningan, dan dari zif, dan
dari tembaga;
9 Dan dia juga membangun
bagi dirinya sebuah istana yang
lapang, dan sebuah takhta di tengahnya, yang semuanya dari
kayu yang bagus dan dihiasi
dengan emas dan perak dan dengan benda berharga.
10 Dan dia juga menyuruh
agar para pekerjanya hendaknya mengerjakan segala macam hasil karya yang bagus di
sebelah dalam tembok-tembok
bait suci, dari kayu yang bagus,
dan dari tembaga, dan dari kuningan.
11 Dan kursi yang ditetapkan
untuk para imam tinggi, yang
lebih tinggi dari semua kursi
lain, dia hiasi dengan emas
murni; dan dia menyuruh sebuah sandaran dibangun di
hadapan mereka, agar mereka
boleh mengistirahatkan tubuh
12 a Mosia 19:5–6.
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mereka dan lengan mereka
di atasnya saat mereka akan
mengucapkan perkataan dusta
dan sia-sia kepada rakyatnya.
12 Dan terjadilah bahwa dia
membangun sebuah amenara di
dekat bait suci; ya, menara yang
sangat tinggi, bahkan sedemikian tingginya sehingga dia dapat berdiri di puncaknya dan
memandang ke bawah ke tanah
Silom, dan juga tanah Semlon,
yang dikuasai oleh orang-orang
Laman; dan dia bahkan dapat
memandang ke seluruh tanah
sekitarnya.
13 Dan terjadilah bahwa dia
menyuruh banyak bangunan
dibangun di tanah Silom; dan
dia menyuruh sebuah menara
besar dibangun di atas bukit
utara tanah Silom, yang telah
menjadi tempat perlindungan
bagi anak-anak Nefi pada waktu
mereka melarikan diri keluar
dari tanah itu; dan demikianlah
dia melakukannya dengan kekayaan yang dia dapatkan melalui
pemajakan rakyatnya.
14 Dan terjadilah bahwa dia
menempatkan hatinya pada
kekayaannya, dan dia menghabiskan waktunya dalam kehidupan hura-hura bersama para
istrinya dan selirnya; dan demikian juga para imamnya menghabiskan waktu mereka dengan
para perempuan sundal.
15 Dan terjadilah bahwa dia
menanami kebun-kebun di sekitar tanah itu; dan dia memba-
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ngun alat-alat pemeras anggur,
dan membuat air anggur dalam
kelimpahan; dan oleh karena itu
dia menjadi apenenggak air anggur, dan juga rakyatnya.
16 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman mulai datang menyerang rakyatnya, kepada
kelompok-kelompok kecil, dan
membunuh mereka di ladang-
ladang mereka, dan saat mereka sedang menggembalakan
kawanan ternak mereka.
17 Dan Raja Nuh mengirimkan
para pengawal ke sekitar tanah
itu untuk mencegah mereka
mendekat; tetapi dia tidak mengirimkan jumlah yang cukup,
dan orang-orang Laman menyerang mereka dan membunuh
mereka, dan menghalau banyak
dari kawanan ternak mereka
keluar dari tanah itu; demikianlah orang-orang Laman mulai
menghancurkan mereka, dan
melampiaskan kebencian mereka ke atas diri mereka.
18 Dan terjadilah bahwa Raja
Nuh mengirimkan pasukannya
melawan mereka, dan mereka
dihalau mundur, atau mereka
menghalau mereka mundur
untuk suatu masa; oleh karena
itu, mereka kembali, bersukacita
akan jarahan mereka.
19 Dan sekarang, karena kemenangan besar ini mereka
terangkat-angkat dalam kesombongan hati mereka; mereka
15 a pts Firman
Kebijaksanaan.
19 a A&P 3:4.

sesumbar akan kekuatan mereka sendiri, mengatakan bahwa
lima puluh orang mereka dapat
berdiri melawan ribuan orang
Laman; dan demikianlah mereka sesumbar, dan senang akan
darah, dan penumpahan darah
saudara-saudara mereka, dan ini
karena kejahatan raja dan para
imam mereka.
20 Dan terjadilah bahwa ada
seorang pria di antara mereka
yang namanya adalah aAbinadi;
dan dia pergi ke antara mereka,
dan mulai bernubuat, mengatakan: Lihatlah, demikianlah
firman Tuhan, dan demikianlah
telah Dia perintahkan kepadaku,
memfirmankan, Pergilah, dan
katakanlah kepada bangsa ini,
demikianlah firman Tuhan—
Celakalah bagi bangsa ini, karena Aku telah melihat kekejian
mereka, dan kejahatan mereka,
dan pelacuran mereka; dan kecuali mereka bertobat Aku akan
mengunjungi mereka dalam
amarah-Ku.
21 Dan kecuali mereka bertobat dan berpaling kepada Tuhan
Allah mereka, lihatlah, Aku
akan menyerahkan mereka ke
dalam tangan musuh mereka;
ya, dan mereka akan dibawa ke
dalam aperbudakan; dan mereka
akan disengsarakan oleh tangan
musuh mereka.
22 Dan akan terjadi bahwa mereka akan mengetahui bahwa
a

pts Kesombongan.
20 a pts Abinadi.
21 a Mosia 12:2; 20:21;

21:13–15; 23:21–23.
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Aku adalah Tuhan Allah mereka, dan adalah seorang Allah
yang a cemburu, mengunjungi
kedurhakaan umat-Ku.
23 Dan akan terjadi bahwa kecuali bangsa ini bertobat dan
berpaling kepada Tuhan Allah
mereka, mereka akan dibawa
ke dalam perbudakan; dan tak
seorang pun akan membebaskan mereka, kecuali itu adalah
Tuhan Allah Yang Mahakuasa.
24 Ya, dan akan terjadi bahwa
ketika mereka akan berseru
kepada-Ku, Aku akan a lambat
mendengar seruan mereka; ya,
dan Aku akan membiarkan mereka sehingga mereka dihantam
oleh musuh mereka.
25 Dan kecuali mereka bertobat dalam pakaian berkabung
dan abu, dan berseru dengan
amat kuat kepada Tuhan Allah
mereka, Aku tidak akan amendengar doa-doa mereka, tidak
juga akan Aku bebaskan mereka
dari kesengsaraan mereka; dan
demikianlah firman Tuhan, dan
demikianlah telah Dia perintahkan kepadaku.
26 Sekarang, terjadilah bahwa
ketika Abinadi telah mengucapkan perkataan ini kepada mereka, mereka geram kepadanya,
dan berupaya untuk mengambil
nyawanya; tetapi Tuhan membebaskannya dari tangan mereka.
27 Sekarang, ketika Raja Nuh
telah mendengar perkataan
22 a Kel. 20:5; Ul. 6:15;
Mosia 13:13.
24 a Mi. 3:4; Mosia 21:15.

yang telah Abinadi ucapkan
kepada orang-o rang, dia juga
geram; dan dia berkata: Siapakah Abinadi, sehingga aku dan
rakyatku akan dihakimi olehnya, atau asiapakah Tuhan, yang
akan membawa ke atas rakyatku
kesengsaraan yang sedemikian
besarnya?
28 Aku perintahkan kepadamu
untuk membawa Abinadi kemari, agar aku boleh membunuhnya, karena dia telah
mengatakan hal-hal ini agar dia
boleh menghasut rakyatku untuk marah satu sama lain, dan
untuk membangkitkan perselisihan di antara rakyatku; oleh
karena itu aku akan membunuhnya.
29 Sekarang, mata bangsa ini
a
dibutakan; oleh karena itu mereka bmengeraskan hati mereka
terhadap perkataan Abinadi,
dan mereka berupaya sejak
waktu itu dan seterusnya untuk
menangkapnya. Dan Raja Nuh
mengeraskan hatinya terhadap
firman Tuhan, dan dia tidak bertobat dari perbuatan jahatnya.
PASAL 12
Abinadi ditahan karena menubuatkan kehancuran bangsa itu
dan kematian Raja Nuh—Para
imam palsu mengutip tulisan suci
dan berpura-pura menaati hukum
Musa—Abinadi mulai mengajari

25 a Yes. 1:15; 59:2.
27 a Kel. 5:2;
Mosia 12:13.

29 a Musa 4:4.
		b Alma 33:20;
Eter 11:13.
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mereka Sepuluh Perintah. Kira-
kira tahun 148 sm.
Dan terjadilah bahwa setelah
kurun waktu dua tahun bahwa
Abinadi datang ke antara mereka
dalam penyamaran, sehingga
mereka tidak mengenalinya,
dan mulai bernubuat di antara
mereka, mengatakan: Demikianlah Tuhan telah memerintahkanku, memfirmankan—Abinadi,
pergi dan bernubuatlah kepada
umat-Ku ini, karena mereka telah mengeraskan hati mereka
terhadap firman-Ku; mereka tidak bertobat dari perbuatan jahat
mereka; oleh karena itu, Aku akan
a
mengunjungi mereka dalam
amarah-Ku, ya, dalam amarah
dahsyat-Ku akan Aku kunjungi
mereka dalam kedurhakaan dan
kekejian mereka.
2 Ya, celakalah bagi angkatan
ini! Dan Tuhan berfirman kepadaku: Ulurkan tanganmu dan
bernubuatlah, mengatakan: Demikianlah firman Tuhan, akan
terjadi bahwa angkatan ini, karena kedurhakaan mereka, akan
dibawa ke dalam aperbudakan,
dan akan ditampar bpipinya; ya,
dan akan dihalau oleh orang-
orang, dan akan dibunuh; dan
burung hering di udara, dan anjing, ya, dan binatang buas, akan
melahap daging mereka.
3 Dan akan terjadi bahwa
12 1 a Yes. 65:6.

2 a Mosia 11:21; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.
		b Mosia 21:3–4.
3 a Mosia 12:10.

		b
4a
		b
5a
6a

nyawa Raja Nuh akan dinilai
bahkan bagaikan sepotong pakaian dalam btungku panas; karena dia akan tahu bahwa Aku
adalah Tuhan.
4 Dan akan terjadi bahwa Aku
akan menghantam umat-Ku ini
dengan kesengsaraan yang parah, ya, dengan bencana kelaparan dan dengan asampar; dan
Aku akan menyebabkan bahwa
mereka akan b meraung-r aung
sepanjang hari.
5 Ya, dan Aku akan menyebabkan bahwa mereka akan
memiliki abeban diikatkan pada
punggung mereka; dan mereka
akan dihalau ke depan seperti
keledai bisu.
6 Dan akan terjadi bahwa Aku
akan mengirimkan hujan es ke
antara mereka, dan itu akan
menghantam mereka; dan mereka akan juga dihantam dengan
a
angin timur; dan b serangga
akan mengusik tanah mereka
juga, dan melahap biji-b ijian
mereka.
7 Dan mereka akan dihantam
dengan sampar yang hebat—
dan semuanya ini akan Aku lakukan karena akedurhakaan dan
kekejian mereka.
8 Dan akan terjadi bahwa kecuali mereka bertobat Aku akan
sepenuhnya a menghancurkan
mereka dari muka bumi; namun mereka akan meninggalkan
a

Mosia 19:20.
A&P 97:26.
Mosia 21:9–10.
Mosia 21:3.
Yer. 18:17;

Mosia 7:31.
		b Kel. 10:1–12.
7 a A&P 3:18.
8 a Alma 45:9–14.
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sebuah catatan setelah mereka,
dan Aku akan melestarikannya
untuk bangsa-bangsa lain yang
akan menguasai tanah ini; ya,
bahkan ini akan Aku lakukan
agar Aku boleh menyingkapkan kekejian bangsa ini kepada
bangsa-bangsa lain. Dan banyak
hal yang Abinadi nubuatkan
menentang bangsa ini.
9 Dan terjadilah bahwa mereka
marah terhadapnya; dan mereka
menangkapnya dan membawanya terikat ke hadapan raja, dan
berkata kepada raja: Lihatlah,
kami telah membawa seorang
pria ke hadapanmu yang telah
bernubuat yang jahat mengenai
rakyatmu, dan berkata bahwa
Allah akan menghancurkan
mereka.
10 Dan dia juga bernubuat
yang jahat mengenai kehidupanmu, dan berkata bahwa nyawamu akan bagaikan sepotong
pakaian dalam tungku api.
11 Dan lagi, dia berkata bahwa
engkau akan bagaikan sebatang
tangkai, bahkan bagaikan tangkai kering di padang, yang dilindas oleh binatang-binatang
dan diinjak-injak di bawah kaki.
12 Dan lagi, dia berkata engkau akan bagaikan bunga-bunga
dari tumbuhan beronak, yang,
ketika itu sepenuhnya matang,
jika angin bertiup, itu terhembus ke atas permukaan tanah
ini. Dan dia berpura-pura Tuhan
telah memfirmankannya. Dan
dia berkata semuanya ini akan
b

8 b Morm. 8:14–16.

datang ke atas dirimu kecuali
engkau bertobat, dan ini karena
kedurhakaanmu.
13 Dan sekarang, ya Raja, kejahatan besar apakah yang telah
engkau lakukan, atau dosa-dosa
besar apakah yang telah rakyatmu perbuat, sehingga kita
mesti dihukum oleh Allah atau
dihakimi oleh pria ini?
14 Dan sekarang, ya Raja, lihatlah, kita tak bersalah, dan
engkau, ya Raja, tidaklah berdosa; oleh karena itu, pria ini
telah berdusta mengenai kamu,
dan dia telah bernubuat dengan
sia-sia.
15 Dan lihatlah, kita kuat, kita
tidak akan jatuh ke dalam perbudakan, atau dibawa tertawan
oleh musuh kita; ya, dan engkau
telah makmur di tanah ini, dan
engkau juga akan tetap makmur.
16 Lihatlah, inilah pria itu,
kami menyerahkannya ke dalam
tanganmu; engkau boleh melakukan terhadapnya seperti yang
tampaknya baik bagimu.
17 Dan terjadilah bahwa Raja
Nuh menyuruh agar Abinadi
hendaknya dilemparkan ke
dalam penjara; dan dia memerintahkan agar para a imam
hendaknya berkumpul bersama
agar dia boleh mengadakan pertemuan dewan bersama mereka
apa yang hendaknya dia lakukan terhadapnya.
18 Dan terjadilah bahwa mereka berkata kepada raja: Bawalah dia kemari agar kami boleh

17 a Mosia 11:11.
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menanyainya; dan raja memerintahkan bahwa dia hendaknya
dibawa ke hadapan mereka.
19 Dan mereka mulai menanyainya, agar mereka boleh
membingungkannya, agar dengan demikian mereka boleh
memiliki dengan apa untuk
menuduhnya; tetapi dia menjawab mereka dengan berani, dan
bertahan terhadap semua pertanyaan mereka, ya, yang membuat mereka tercengang, karena
dia abertahan terhadap mereka
dalam semua pertanyaan mereka, dan membungkam mereka
dalam segala perkataan mereka.
20 Dan terjadilah bahwa salah
seorang dari mereka berkata
kepadanya: Apa arti kata-kata
yang tertulis, dan yang telah
diajarkan oleh leluhur kita, mengatakan:
21 a Betapa indahnya di atas
gunung-g unung kaki dari dia
yang membawa kabar baik;
yang memberitakan kedamaian;
yang membawa kabar baik tentang kebaikan; yang memberitakan keselamatan; yang berkata
kepada Sion, Allahmu memerintah;
22 Para penjagamu akan mengangkat suara; dengan suara bersama akanlah mereka bernyanyi;
karena mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri ketika
Tuhan akan membawa kembali
Sion;
19 a A&P 100:5–6.
21 a Yes. 52:7–10;
Nah. 1:15.

23 Bersorak-s orailah dalam
sukacita; bernyanyilah bersama
kamu tempat-tempat tandus di
Yerusalem; karena Tuhan telah
menghibur umat-Nya, Dia telah
menebus Yerusalem;
24 Tuhan telah menyingkapkan
a
lengan kudus-Nya di mata segala bangsa, dan segenap ujung
bumi akan melihat keselamatan
dari Allah kita?
25 Dan sekarang, Abinadi berkata kepada mereka: Apakah
kamu aimam, dan berpura-pura
mengajar bangsa ini, dan memahami roh bernubuat, namun berhasrat untuk mengetahui dariku
apa arti hal-hal ini?
26 Aku berkata kepadamu,
celakalah bagi kamu karena
menyimpangkan jalan Tuhan!
Karena jika kamu memahami
hal-h al ini kamu tidak mengajarkannya; oleh karena itu,
kamu telah menyimpangkan jalan Tuhan.
27 Kamu telah tidak menerapkan hatimu pada a pengertian;
oleh karena itu, kamu telah tidak
bijak. Oleh karena itu, apa yang
kamu ajarkan kepada bangsa
ini?
28 Dan mereka berkata: Kami
mengajarkan hukum Musa.
29 Dan dia berkata lagi kepada
mereka: Jika kamu mengajarkan
a
hukum Musa mengapa kamu
tidak menaatinya? Mengapa
kamu menaruh hatimu pada

24 a 1 Ne. 22:11.
25 a Mosia 11:5.
27 a pts Pengertian.

29 a pts Hukum Musa.
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kekayaan? Mengapa kamu berbuat bpelacuran dan menghabiskan kekuatanmu bersama para
perempuan sundal, ya, dan menyebabkan bangsa ini berbuat
dosa, sehingga Tuhan memiliki
alasan mengutusku untuk bernubuat menentang bangsa ini,
ya, bahkan suatu kejahatan yang
besar menentang bangsa ini?
30 Tidakkah kamu tahu bahwa
aku mengucapkan kebenaran?
Ya, kamu tahu bahwa aku mengucapkan kebenaran; dan kamu
seharusnya gemetar di hadapan
Allah.
31 Dan akan terjadi bahwa
kamu akan dihantam karena
kedurhakaanmu, karena kamu
telah berkata bahwa kamu
mengajarkan hukum Musa. Dan
apa yang kamu ketahui mengenai hukum Musa? aApakah keselamatan datang melalui hukum
Musa? Apa yang kamu katakan?
32 Dan mereka menjawab dan
berkata bahwa keselamatan datang melalui hukum Musa.
33 Tetapi sekarang, Abinadi
berkata kepada mereka: Aku
tahu jika kamu menaati perintah-
perintah Allah kamu akan diselamatkan; ya, jika kamu menaati
perintah-perintah yang Tuhan
sampaikan kepada Musa di Gunung aSinai, memfirmankan:
34 aAku adalah Tuhan Allahmu,
yang telah b membawa engkau
29 b pts Perzinaan.
31 a Mosia 3:15;
13:27–32;
Alma 25:16.
33 a Kel. 19:9, 16–20;

keluar dari tanah Mesir, keluar
dari rumah perbudakan.
35 Janganlah engkau memiliki
a
Allah lain di hadapan-Ku.
36 Janganlah engkau membuat
bagimu patung pahatan apa
pun, atau keserupaan apa pun
dari benda apa pun di langit di
atas, atau benda-benda yang ada
di bumi di bawah.
37 Sekarang, Abinadi berkata
kepada mereka, Apakah kamu
telah melakukan semuanya ini?
Aku berkata kepadamu, Tidak,
kamu tidak melakukannya. Dan
apakah kamu telah amengajari
bangsa ini bahwa mereka hendaknya melakukan segala hal
ini? Aku berkata kepadamu, Tidak, kamu tidak melakukannya.
PASAL 13
Abinadi dilindungi oleh kuasa
ilahi—Dia mengajarkan Sepuluh
Perintah—Keselamatan tidak datang melalui hukum Musa saja—
Allah Sendiri akan membuat suatu
pendamaian dan menebus umat-
Nya. Kira-kira tahun 148 sm.
Dan sekarang, ketika raja telah
mendengar perkataan ini, dia
berkata kepada para imamnya:
Enyahkanlah laki-laki ini, dan
bunuhlah dia; karena apa urusan
kita dengannya, karena dia gila.
2 Dan mereka berdiri dan berusaha untuk menjamahnya; tetapi

Mosia 13:5.
34 a Kel. 20:2–4.
		b Kel. 12:51;
1 Ne. 17:40;
Mosia 7:19.

35 a Hos. 13:4.
pts Pemujaan
Berhala.
37 a Mosia 13:25–26.
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dia menahan mereka, dan berkata kepada mereka:
3 Janganlah menyentuhku, karena Allah akan menghantammu
jika kamu menjamahku, karena
aku belum menyampaikan pesan yang Tuhan utus untuk aku
sampaikan; tidak juga telah aku
beri tahu kamu apa yang kamu
a
minta agar hendaknya aku beri
tahukan; oleh karena itu, Allah
tidak akan membiarkan bahwa
aku akan dihancurkan pada
waktu ini.
4 Tetapi aku mesti menggenapi perintah dengan apa Allah
telah perintahkan aku; dan karena aku telah memberi tahu
kamu kebenaran kamu marah
terhadapku. Dan lagi, karena
aku telah mengucapkan firman Allah kamu telah mengha
kimiku bahwa aku gila.
5 Sekarang, terjadilah setelah
Abinadi mengucapkan perkataan ini bahwa rakyat Raja Nuh
tidak berani menjamahnya, karena Roh Tuhan berada di atas
dirinya; dan mukanya abersinar
dengan kilauan yang luar biasa,
bahkan seperti muka Musa saat
berada di Gunung Sinai, saat
berbicara dengan Tuhan.
6 Dan dia berbicara dengan
a
kuasa dan wewenang dari
Allah; dan dia melanjutkan perkataannya, mengatakan:
7 Kamu lihat bahwa kamu tidak memiliki kekuatan untuk
13 3 a Mosia 12:20–24.
5 a Kel. 34:29–35.
6 a pts Kuasa.

membunuhku, oleh karena itu
aku selesaikan pesanku. Ya, dan
aku merasa bahwa itu amenyayatmu ke hatimu karena aku
memberi tahu kamu kebenaran
mengenai kedurhakaanmu.
8 Ya, dan perkataanku memenuhimu dengan rasa takjub dan
kekaguman, dan dengan amarah.
9 Tetapi aku selesaikan pesanku; dan kemudian tidaklah
masalah ke mana aku pergi, jika
demikian halnya bahwa aku diselamatkan.
10 Tetapi sebanyak ini aku beri
tahu kamu, apa yang kamu lakukan terhadapku, setelah ini, akan
menjadi seperti aperlambang dan
bayangan akan apa yang akan
datang.
11 Dan sekarang, aku membacakan kepadamu sisa dari
a
perintah-perintah Allah, karena
aku merasa bahwa itu tidak tertulis dalam hatimu; aku merasa
bahwa kamu telah mempelajari
dan mengajarkan kedurhakaan
sebagian besar dari kehidupanmu.
12 Dan sekarang, kamu ingat
bahwa aku berkata kepadamu:
Janganlah engkau membuat bagimu patung pahatan apa pun,
atau keserupaan apa pun dari
benda-benda yang ada di langit
di atas, atau yang ada di bumi di
bawah, atau yang ada dalam air
di bawah tanah.
13 Dan lagi: Janganlah engkau

7 a 1 Ne. 16:2.
10 a Mosia 17:13–19;
Alma 25:10.

11 a Kel. 20:1–17.
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membungkukkan dirimu sendiri kepadanya, jangan juga melayaninya; karena Aku Tuhan
Allahmu adalah seorang Allah
yang cemburu, mengunjungi
kedurhakaan leluhur ke atas
anak-anaknya, hingga angkatan
ketiga dan keempat dari mereka
yang membenci-Ku;
14 Dan memperlihatkan belas
kasihan kepada ribuan orang dari
mereka yang mengasihi-Ku dan
menaati perintah-perintah-Ku.
15 Janganlah engkau menggunakan nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia; karena Tuhan tidak
akan menganggap tak bersalah
dia yang menggunakan nama-
Nya dengan sia-sia.
16 Ingatlah ahari sabat, untuk
menjaganya kudus.
17 Enam hari hendaknya engkau bekerja, dan melakukan segala pekerjaanmu;
18 Tetapi hari ketujuh, sabat Tuhan Allahmu, janganlah
engkau melakukan pekerjaan
apa pun, engkau, tidak juga
putramu, tidak juga putrimu,
hamba laki-lakimu, tidak juga
hamba perempuanmu, tidak
juga ternakmu, tidak juga orang
asingmu yang berada di dalam
gerbang-gerbangmu;
19 Karena dalam a enam hari
Tuhan menjadikan langit dan
bumi, dan laut, dan semua yang
ada di dalamnya; karenanya
16 a
19 a
20 a
21 a

pts Hari Sabat.
Kej. 1:31.
Mrk. 7:10.
Mat. 5:21–22;

Tuhan memberkati hari sabat,
dan menyucikannya.
20 a Hormatilah ayahmu dan
ibumu, agar masa hidupmu boleh
panjang di atas tanah yang Tuhan
Allahmu berikan kepadamu.
21 Janganlah engkau a membunuh.
22 Janganlah engkau berbuat
a
zina. Janganlah engkau bmencuri.
23 Janganlah engkau memberikan akesaksian palsu terhadap
sesamamu.
24 Janganlah engkau a mendambakan rumah sesamamu,
janganlah engkau mendambakan istri sesamamu, tidak juga
hamba laki-lakinya, tidak juga
hamba perempuannya, tidak
juga lembunya, tidak juga keledainya, tidak juga apa pun yang
adalah milik sesamamu.
25 Dan terjadilah bahwa setelah Abinadi mengakhiri perkataan ini maka dia berkata kepada
mereka: Apakah kamu telah
mengajari bangsa ini bahwa mereka hendaknya berusaha keras
melakukan segala hal ini untuk
menaati perintah-perintah ini?
26 Aku berkata kepadamu, Tidak; karena jika kamu telah melakukannya, Tuhan tidak akan
menyuruhku untuk tampil dan
bernubuat yang jahat mengenai
bangsa ini.
27 Dan sekarang, kamu telah

A&P 42:18.
pts Membunuh.
22 a pts Perzinaan.
		b pts Mencuri.

23 a Ams. 24:28.
pts Dusta.
24 a pts Damba,
Mendambakan.
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berkata bahwa keselamatan datang melalui hukum Musa. Aku
berkata kepadamu bahwa adalah perlu bahwa kamu hendaknya menaati ahukum Musa pada
saat ini; tetapi aku berkata kepadamu, bahwa waktunya akan
tiba ketika btidak akan perlu lagi
untuk menaati hukum Musa.
28 Dan selain itu, aku berkata
kepadamu, bahwa akeselamatan
tidaklah datang melalui bhukum
itu saja; dan seandainya bukan
karena cpendamaian, yang akan
Allah sendiri buat untuk dosa
dan kedurhakaan umat-N ya,
bahwa mereka mestilah tak terhindarkan binasa, terlepas dari
hukum Musa.
29 Dan sekarang, aku berkata
kepadamu bahwa adalah perlu
bahwa hendaknya ada sebuah
hukum yang diberikan kepada
anak-a nak Israel, ya, bahkan
a
hukum yang sangat ketat; karena mereka adalah bangsa yang
degil, bcepat untuk melakukan
kedurhakaan, dan lambat untuk
mengingat Tuhan Allah mereka;
30 Oleh karena itu ada sebuah
a
hukum yang diberikan kepada
mereka, ya, hukum tentang pelaksanaan dan tentang btata cara,
hukum yang mesti mereka ctaati
dengan ketat dari hari ke hari,
27 a pts Hukum Musa.
		b 3 Ne. 9:19–20;
15:4–5.
28 a Gal. 2:16.
pts Keselamatan;
Penebusan.
		b Gal. 2:21;
Mosia 3:14–15;
Alma 25:15–16.

		c
29 a
		b
30 a
		b
		c
31 a

untuk menjaga mereka sebagai
ingatan akan Allah dan kewajiban mereka terhadap-Nya.
31 Tetapi lihatlah, aku berkata
kepadamu, bahwa segala hal ini
adalah a perlambang akan apa
yang akan datang.
32 Dan sekarang, apakah mereka mengerti hukum itu? Aku
berkata kepadamu, Tidak, mereka tidak semuanya mengerti
hukum itu; dan ini karena kekerasan hati mereka; karena mereka
tidak mengerti bahwa tidak dapat
siapa pun diselamatkan akecuali
melalui penebusan Allah.
33 Karena lihatlah, tidakkah
Musa bernubuat kepada mereka
mengenai kedatangan Mesias,
dan bahwa Allah akan menebus
umat-Nya? Ya, dan bahkan asemua nabi yang telah bernubuat
sejak dunia dimulai—tidakkah
mereka telah berbicara lebih kurang mengenai hal-hal ini?
34 Tidakkah mereka telah berkata bahwa aAllah sendiri akan
turun ke antara anak-anak manusia, dan mengambil ke atas
diri-Nya bentuk manusia, dan
pergi dalam kuasa dahsyat di
atas muka bumi?
35 Ya, dan tidakkah mereka telah berkata juga bahwa Dia akan
mendatangkan a kebangkitan

pts Pendamaian.
Yos. 1:7–8.
Alma 46:8.
Kel. 20.
pts Tata Cara.
Yakub 4:5.
Mosia 16:14;
Alma 25:15.
pts Simbolisme.

32 a 2 Ne. 25:23–25.
33 a 1 Ne. 10:5;
Yakub 4:4; 7:11.
34 a Mosia 7:27; 15:1–3.
pts Ke-Allah-an.
35 a Yes. 26:19;
2 Ne. 2:8.
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orang mati, dan bahwa Dia, diri-
Nya sendiri, akan ditindas dan
disengsarakan?
PASAL 14
Ye s a y a b e r b i c a r a m e n g e n a i
Mesias—Penghinaan dan penderitaan Mesias dinyatakan—Dia
menjadikan jiwa-N ya suatu persembahan untuk dosa dan membuat
penghubungan bagi pelanggar—
Bandingkan dengan Yesaya 53.
Kira-kira tahun 148 sm.
Ya, bahkan tidakkah Yesaya
berkata: Siapakah telah memercayai laporan kita, dan kepada
siapakah lengan Tuhan diungkapkan?
2 Karena dia akan tumbuh di
hadapan-Nya sebagai tanaman
yang lembut, dan sebagai akar
dari tanah kering; Dia tidak memiliki bentuk tidak juga tampilan menarik; dan ketika kita
akan melihatnya tidaklah ada
keindahan sehingga kita akan
menghasratkannya.
3 Dia diremehkan dan ditolak oleh manusia; seorang pria
yang mengalami dukacita, dan
kenal dengan kepiluan; dan kita
seakan-akan menyembunyikan
muka kita darinya; dia diremehkan, dan kita tidak menganggapnya.
4 Pastilah dia telah a menang14 4 a Alma 7:11–12.
		b Mat. 8:17.
5 a Mosia 15:9;
Alma 11:40.
		b 1 Ptr. 2:24–25.
6 a Mat. 9:36;

gung kepiluan kita, dan mengangkat dukacita kita; namun
kita menganggapnya terkena
tulah, dihantam oleh Allah, dan
disengsarakan.
5 Tetapi dia terluka untuk apelanggaran kita, dia memar untuk
kedurhakaan kita; deraan untuk
kedamaian kita berada di atasnya; dan dengan bilur-bilurnya
kita bdisembuhkan.
6 Kita semua, seperti adomba,
telah tersesat; kita telah berpaling setiap orang pada jalannya
sendiri; dan Tuhan telah meletakkan ke atas dirinya kedurhakaan dari kita semua.
7 Dia ditindas, dan dia disengsarakan, namun adia tidak
membuka mulutnya; dia dibawa
bagaikan seekor b anak domba
ke pembantaian, dan bagaikan seekor domba di hadapan
pencukurnya adalah bisu, demikianlah dia tidak membuka
mulutnya.
8 Dia diambil dari penjara
dan dari penghakiman; dan siapakah yang akan memaklumkan angkatannya? Karena dia
disingkirkan dari tanah orang-
orang hidup; untuk pelanggaran bangsaku dia terkena
tulah.
9 Dan dia menjadikan kuburnya bersama yang jahat, dan
bersama yang a kaya dalam

			 2 Ne. 28:14;
Alma 5:37.
7 a Mrk. 15:3.
pts Yesus Kristus.
		b pts Anak Domba
Allah;

b

Paskah.
9 a Mat. 27:57–60;
Mrk. 15:27, 43–46.
pts Yusuf dari
Arimatea.
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kematiannya; karena dia tidak
melakukan yang bjahat, tidak
juga ada tipuan di mulutnya.
10 Namun adalah menyenangkan Tuhan untuk
melukainya; Dia telah menempatkannya pada kepiluan; ketika Engkau akan menjadikan
jiwanya suatu persembahan
untuk dosa dia akan melihat
a
benih keturunannya, dia akan
memperpanjang masa hidupnya, dan kesenangan Tuhan
akan makmur dalam tangannya.
11 Dia akan melihat penderitaan berat jiwanya, dan akan
puas; melalui pengetahuannya
akanlah hamba-Ku yang saleh
membenarkan banyak orang;
karena dia akan amenanggung
kedurhakaan mereka.
12 Oleh karena itu akanlah
Aku membagi kepadanya sebagian dengan yang agung, dan
dia akan berbagi jarahan dengan yang kuat; karena dia telah mencurahkan jiwanya pada
kematian; dan dia terbilang
di antara para pelanggar; dan
dia menanggung dosa banyak
orang, dan membuat apenghubungan bagi pelanggar.
9 b Yoh. 19:4.
10 a Mosia 15:10–13.
11 a Im. 16:21–22;
1 Ptr. 3:18;
A&P 19:16–19.
12 a 2 Ne. 2:9;
Mosia 15:8;
Moro. 7:27–28.
15 1 a 1 Tim. 3:16;
Mosia 13:33–34.
pts Yesus Kristus.

PASAL 15
Bagaimana Kristus adalah Bapa
maupun juga Putra—Dia akan
membuat penghubungan dan menanggung pelanggaran umat-
Nya—Mereka dan semua nabi
kudus adalah benih keturunan-
Nya—Dia mendatangkan Kebangkitan—Anak kecil memiliki
kehidupan kekal. Kira-kira tahun
148 sm.
Dan sekarang, Abinadi berkata
kepada mereka: Aku menghendaki agar kamu hendaknya memahami bahwa aAllah sendiri
akan turun ke antara anak-anak
manusia, dan akan b menebus
umat-Nya.
2 Dan karena Dia a berdiam
dalam daging Dia akan disebut
Putra Allah, dan setelah membawa daging tunduk pada kehendak bBapa, adalah Bapa dan
Putra—
3 Bapa, a karena Dia b dikandung oleh kuasa Allah; dan
Putra, karena daging; dengan
demikian menjadi Bapa dan
Putra—
4 Dan Mereka adalah a satu
Allah, ya, bahkan b Bapa Yang
c
Kekal dari langit dan dari bumi.

		b pts Penebusan.
2 a Mosia 3:5; 7:27;
Alma 7:9–13.
		b Yes. 64:8;
Yoh. 10:30; 14:8–10;
Mosia 5:7;
Alma 11:38–39;
Eter 3:14.
3 a A&P 93:4.
		b Luk. 1:31–33;
Mosia 3:8–9;

Alma 7:10;
3 Ne. 1:14.
4 a Ul. 6:4;
Yoh. 17:20–23.
pts Ke-Allah-an.
		b Mosia 3:8;
Hel. 14:12;
3 Ne. 9:15;
Eter 4:7.
		c Alma 11:39.
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5 Dan demikianlah daging menjadi tunduk kepada Roh, atau
Putra kepada Bapa, yang adalah
satu Allah, amenderita godaan,
dan tidak menyerah pada godaan, tetapi membiarkan diri-
Nya diejek, dan bdicambuk, dan
dicampakkan, dan cdimungkiri
oleh umat-Nya.
6 Dan setelah semuanya ini,
setelah mengerjakan banyak
mukjizat yang dahsyat di antara anak-anak manusia, Dia
akan digiring, ya, bahkan aseperti yang Yesaya katakan,
bagaikan seekor domba di hadapan pencukur adalah bisu,
demikianlah Dia tidak bmembuka mulut-Nya.
7 Ya, demikian pula Dia akan
digiring, a disalibkan, dan dibunuh, daging menjadi tunduk
bahkan pada kematian, bkehendak Putra ditelan dalam kehendak Bapa.
8 Dan demikianlah Allah memutuskan a ikatan kematian,
setelah memperoleh b kemenangan atas kematian; memberikan kepada Putra kuasa untuk
membuat cpenghubungan bagi
anak-anak manusia—
9 Setelah naik ke dalam surga,
memiliki sanubari belas kasihan; dipenuhi dengan rasa iba
5 a Luk. 4:2;
Ibr. 4:14–15.
		b Yoh. 19:1.
		c Mrk. 8:31;
Luk. 17:25.
6 a Yes. 53:7.
		b Luk. 23:9;
Yoh. 19:9;
Mosia 14:7.

terhadap anak-a nak manusia;
berdiri di antara mereka dan
keadilan; setelah memutuskan
ikatan kematian, mengambil ke
atas adiri-Nya kedurhakaan mereka dan pelanggaran mereka,
setelah menebus mereka, dan
b
memuaskan tuntutan keadilan.
10 Dan sekarang, aku berkata
kepadamu, siapakah yang akan
memaklumkan angkatan-Nya?
Lihatlah, aku berkata kepadamu, bahwa ketika jiwa-Nya
telah dijadikan suatu persembahan untuk dosa Dia akan melihat abenih keturunan-Nya. Dan
sekarang, apa yang kamu katakan? Dan siapakah yang akan
menjadi benih keturunan-Nya?
11 Lihatlah aku berkata kepadamu, bahwa barang siapa telah mendengar perkataan para
a
nabi, ya, semua nabi kudus
yang telah bernubuat mengenai
kedatangan Tuhan—aku berkata kepadamu, bahwa mereka
semua yang telah menyimak
perkataan mereka, dan percaya
bahwa Tuhan akan menebus
umat-Nya, dan telah menanti-
nantikan akan hari itu untuk
pengampunan akan dosa-dosa
mereka, aku berkata kepadamu,
bahwa mereka ini adalah benih keturunan-N ya, atau me-

7 a pts Penyaliban.
		b Luk. 22:42;
Yoh. 6:38;
3 Ne. 11:11.
8 a Mosia 16:7;
Alma 22:14.
		b Hos. 13:14;
1 Kor. 15:55–57.
		c 2 Ne. 2:9.

9 a Yes. 53;
Mosia 14:5–12.
		b pts Pendamaian.
10 a Yes. 53:10;
Mosia 5:7; 27:25;
Moro. 7:19.
11 a A&P 84:36–38.
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reka adalah ahli waris kerajaan
Allah.
12 Karena ini adalah mereka yang dosa-dosanya telah
a
Dia tanggung; ini adalah mereka bagi siapa Dia telah mati,
untuk menebus mereka dari
pelanggaran mereka. Dan sekarang, bukankah mereka benih
keturunan-Nya?
13 Ya, dan bukankah para nabi,
setiap orang yang telah membuka mulutnya untuk bernubuat, yang tidak jatuh ke dalam
pelanggaran, aku maksudkan
semua nabi kudus sejak dunia
dimulai? Aku berkata kepadamu bahwa mereka adalah benih keturunan-Nya.
14 Dan inilah mereka yang telah amemberitakan kedamaian,
yang telah membawa kabar baik
tentang kebaikan, yang telah
memberitakan keselamatan; dan
berkata kepada Sion: Allahmu
memerintah!
15 Dan ah, betapa indahnya di
atas gunung-gunung kaki mereka!
16 Dan lagi, betapa indahnya
di atas gunung-g unung kaki
dari mereka yang masih memberitakan kedamaian!
17 Dan lagi, betapa indahnya
di atas gunung-g unung kaki
dari mereka yang akan setelah
ini memberitakan kedamaian,
b

11 b pts Kerajaan Allah;
Keselamatan.
12 a Mosia 14:12;
Alma 7:13; 11:40–41.
14 a Yes. 52:7;
Rm. 10:15;

ya, sejak waktu ini seterusnya
dan selamanya!
18 Dan lihatlah, aku berkata
kepadamu, ini belumlah semuanya. Karena, ah, betapa indahnya di atas gunung-gunung
a
kaki dari dia yang membawa
kabar baik, yang adalah pencetus b kedamaian, ya, bahkan
Tuhan, yang telah menebus
umat-N ya; ya, Dia yang telah
memberikan keselamatan bagi
umat-Nya;
19 Karena seandainya bukan
karena penebusan yang telah
Dia buat bagi umat-Nya, yang
dipersiapkan sejak apelandasan
dunia, aku berkata kepadamu,
seandainya bukan karena ini,
seluruh umat manusia mestilah
b
binasa.
20 Tetapi lihatlah, ikatan kematian akan diputuskan, dan Putra
memerintah, dan memiliki kuasa atas yang mati; oleh karena
itu, Dia mendatangkan kebangkitan orang mati.
21 Dan datanglah suatu kebangkitan, bahkan akebangkitan
pertama; ya, bahkan kebangkitan bagi mereka yang pernah
ada, dan yang sekarang ada, dan
yang akan ada, bahkan sampai
kebangkitan Kristus—karena
demikianlah Dia akan disebut.
22 Dan sekarang, kebangkitan
semua nabi, dan mereka semua

1 Ne. 13:37;
Mosia 12:21–24.
pts Pekerjaan
Misionaris.
18 a 3 Ne. 20:40;
A&P 128:19.

		b Yoh. 16:33.
pts Damai,
Kedamaian.
19 a Mosia 4:6.
		b 2 Ne. 9:6–13.
21 a Alma 40:16–21.
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yang telah percaya pada perkataan mereka, atau mereka semua
yang telah menaati perintah-
perintah Allah, akan tampil dalam kebangkitan pertama; oleh
karena itu, mereka adalah kebangkitan pertama.
23 Mereka dibangkitkan untuk
a
berdiam bersama Allah yang
telah menebus mereka; demikianlah mereka memperoleh kehidupan kekal melalui Kristus,
yang telah bmemutuskan ikatan
kematian.
24 Dan ini adalah mereka yang
memperoleh bagian dalam kebangkitan pertama; dan ini
adalah mereka yang telah mati
sebelum Kristus datang, dalam
ketidaktahuan mereka, tidak
mengalami akeselamatan dimaklumkan kepada mereka. Dan
demikianlah Tuhan mendatangkan pemulihan mereka ini; dan
mereka memperoleh bagian dalam kebangkitan pertama, atau
memperoleh kehidupan kekal,
ditebus oleh Tuhan.
25 Dan aanak kecil juga memperoleh kehidupan kekal.
26 Tetapi lihatlah, dan atakutlah, dan gemetarlah di hadapan
Allah, karena kamu seharusnya
gemetar; karena Tuhan tidak
menebus yang demikian yang
23 a Mzm. 24:3–4;
1 Ne. 15:33–36;
A&P 76:50–70.
		b pts Kematian
Jasmani.
24 a 2 Ne. 9:25–26;
A&P 137:7.
25 a A&P 29:46; 137:10.

memberontak melawan-N ya
dan cmati dalam dosa-dosa mereka; ya, bahkan mereka semua
yang telah binasa dalam dosa-
dosa mereka sejak dunia dimulai, yang telah dengan sengaja
memberontak melawan Allah,
yang telah mengetahui perintah-
perintah Allah, dan tidak mau
menaatinya; dini adalah mereka
yang etidak memperoleh bagian
dalam kebangkitan pertama.
27 Oleh karena itu tidakkah
seharusnya kamu gemetar?
Karena keselamatan tidak datang kepada yang demikian;
karena Tuhan tidak menebus
yang demikian; ya, tidak juga
Tuhan dapat menebus yang demikian; karena Dia tidak dapat
menyangkal diri-N ya sendiri;
karena Dia tidak dapat menyangkal akeadilan bilamana itu
memiliki tuntutan haknya.
28 Dan sekarang, aku berkata
kepadamu bahwa waktunya
akan tiba ketika keselamatan
dari Tuhan akan adimaklumkan
kepada setiap bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak.
29 Ya, Tuhan, para apenjagamu
akan mengangkat suara mereka;
dengan suara bersama akanlah
mereka bernyanyi; karena mereka akan melihat dengan mata
b

pts Keselamatan—
Keselamatan
anak-anak.
26 a Ul. 5:29;
Yakub 6:9.
		b 1 Ne. 2:21–24.
		c Yeh. 18:26;
1 Ne. 15:32–33;

Moro. 10:26.
Alma 40:19.
A&P 76:81–86.
Alma 34:15–16; 42:1.
pts Pekerjaan
Misionaris.
29 a pts Berjaga.

		d
		e
27 a
28 a
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kepala sendiri, ketika Tuhan
akan membawa kembali Sion.
30 Bersorak-sorailah dalam sukacita, bernyanyilah bersama,
kamu tempat-tempat tandus di
Yerusalem; karena Tuhan telah
menghibur umat-Nya, Dia telah
menebus Yerusalem.
31 Tuhan telah menyingkapkan
lengan kudus-Nya di mata segala bangsa; dan segenap ujung
bumi akan melihat keselamatan
dari Allah kita.
PASAL 16
Allah menebus manusia dari keadaan mereka yang tersesat dan
terjatuh—Mereka yang badani
tetap seakan-a kan tidak ada penebusan—Kristus mendatangkan
suatu kebangkitan pada kehidupan
tanpa akhir atau pada laknat tanpa
akhir. Kira-kira tahun 148 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
setelah Abinadi mengucapkan
perkataan ini dia mengulurkan
tangannya dan berkata: Waktunya akan tiba ketika semua
orang akan melihat a keselamatan dari Tuhan; ketika setiap
bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak akan melihat dengan mata
kepala sendiri dan akan bmengakui di hadapan Allah bahwa
penghakiman-Nya adalah adil.
16 1 a pts Keselamatan.
		b Mosia 27:31.
2 a A&P 63:53–54.
		b Mat. 13:41–42;
Luk. 13:28;
Alma 40:13.
3 a Gal. 5:16–25;

2 Dan kemudian akanlah yang
jahat a dicampakkan, dan mereka akan memiliki alasan untuk
meraung-raung, dan bmenangis,
dan meratap, dan mengertakkan
gigi mereka; dan ini karena mereka tidak mau menyimak suara
Tuhan; oleh karena itu Tuhan tidak menebus mereka.
3 Karena mereka adalah abadani
dan bagai iblis, dan biblis memiliki kuasa atas diri mereka; ya,
bahkan ular tua itu yang cmemperdayai orangtua kita yang
pertama, yang adalah alasan
d
kejatuhan mereka; yang adalah
alasan seluruh umat manusia
menjadi badani, berhawa nafsu,
bagai iblis, emengetahui yang jahat dari yang baik, menundukkan
diri mereka kepada iblis.
4 Demikianlah seluruh umat
manusia atersesat; dan lihatlah,
mereka akan secara tanpa akhir
tersesat seandainya bahwa Allah
tidak menebus umat-Nya dari
keadaan mereka yang tersesat
dan terjatuh.
5 Tetapi ingatlah bahwa dia
yang bersikeras dalam sifat
a
badaninya sendiri, dan meneruskan pada jalan dosa dan
pemberontakan melawan Allah,
tetaplah dalam keadaannya
yang terjatuh dan iblis memiliki
segala kuasa atas dirinya. Oleh

			 Mosia 3:19.
pts Manusia Alami.
		b 2 Ne. 9:8–9.
pts Iblis.
		c Kej. 3:1–13;
Musa 4:5–19.
		d pts Kejatuhan

Adam dan Hawa.
		e 2 Ne. 2:17–18, 22–26.
4 a Alma 42:6–14.
5 a Alma 41:11.
pts Badani.
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karena itu dia seakan-akan tidak
ada bpenebusan dibuat, sebagai
musuh Allah; dan juga iblis adalah musuh Allah.
6 Dan sekarang, jika Kristus tidak datang ke dunia, berbicara
tentang apa yang akan datang
a
seakan-akan itu telah datang,
tidak dapatlah ada penebusan.
7 Dan jika Kristus tidak bangkit dari yang mati, atau telah
memutuskan ikatan kematian
sehingga kuburan tidak akan
memperoleh kemenangan, dan
sehingga kematian tidak akan
memiliki asengat, tidak dapatlah
ada kebangkitan.
8 Tetapi ada suatu a kebangkitan, oleh karena itu kuburan
tidak memperoleh kemenangan,
dan sengat bkematian ditelan di
dalam Kristus.
9 Dia adalah a terang dan kehidupan dunia; ya, terang yang
tanpa akhir, yang tidak pernah
dapat digelapkan; ya, dan juga
kehidupan yang tanpa akhir,
sehingga tidak dapat ada lagi
kematian.
10 Bahkan yang fana ini akan
mengenakan akebakaan, dan kebusukan ini akan mengenakan
ketidakbusukan, dan akan dibawa untuk bberdiri di hadapan
meja penghakiman Allah, untuk
c
dihakimi oleh-N ya menurut
5 b pts Penebusan.
6 a Mosia 3:13.
7 a Hos. 13:14;
Mosia 15:8, 20.
8 a Alma 42:15.
pts Kebangkitan.
		b Yes. 25:8;

pekerjaan mereka apakah itu
baik atau apakah itu jahat—
11 Jika itu baik, menuju kebangkitan akan akehidupan dan
kebahagiaan tanpa akhir; dan
jika itu jahat, menuju kebangkitan akan blaknat tanpa akhir,
diserahkan kepada iblis, yang
telah menundukkan mereka,
yang adalah laknat—
12 Setelah pergi menurut kehendak dan hasrat badani mereka
sendiri; setelah tidak pernah meminta kepada Tuhan saat lengan
belas kasihan-N ya diulurkan
terhadap mereka; karena lengan
a
belas kasihan diulurkan terhadap mereka, dan mereka tidak
mau; mereka diperingatkan akan
kedurhakaan mereka namun mereka tidak mau pergi darinya; dan
mereka diperintahkan untuk bertobat namun mereka tidak mau
bertobat.
13 Dan sekarang, tidakkah seharusnya kamu gemetar dan
bertobat dari dosa-dosamu, dan
mengingat bahwa hanya dalam
dan melalui Kristus kamu dapat
diselamatkan?
14 Oleh karena itu, jika kamu
mengajarkan a hukum Musa,
juga ajarkanlah bahwa itu adalah bayangan akan apa yang
akan datang itu—
15 Ajarilah mereka bahwa pe-

1 Kor. 15:54–55;
Morm. 7:5.
9 a A&P 88:5–13.
pts Terang Kristus.
10 a Alma 40:2.
pts Baka, Kebakaan.
		b pts Penghakiman

Terakhir.
		c Alma 41:3–6.
11 a pts Kehidupan
Kekal.
		b pts Laknat.
12 a pts Belas Kasihan.
14 a pts Hukum Musa.
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nebusan datang melalui Kristus
Tuhan, yang adalah bahkan
a
Bapa Yang Kekal. Amin.
PASAL 17
Alma memercayai dan menuliskan
perkataan Abinadi—Abinadi menderita kematian oleh api—Dia menubuatkan penyakit dan kematian
oleh api ke atas diri para pembunuhnya. Kira-kira tahun 148 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
ketika Abinadi telah menyelesaikan perkataan ini, bahwa raja
memerintahkan bahwa para
a
imam hendaknya menangkapnya dan menyuruh agar dia hendaknya dihukum mati.
2 Tetapi ada satu di antara mereka yang namanya adalah aAlma,
dia juga keturunan Nefi. Dan dia
adalah seorang pemuda, dan dia
b
memercayai perkataan yang
telah Abinadi ucapkan, karena
dia tahu mengenai kedurhakaan
yang telah Abinadi persaksikan
menentang mereka; oleh karena
itu dia mulai memohon kepada
raja agar dia tidak akan marah
terhadap Abinadi, tetapi membiarkan agar dia boleh pergi dalam
kedamaian.
3 Tetapi raja lebih geram, dan
menyuruh agar Alma hendaknya diusir dari antara mereka,
dan mengutus para hambanya
menyusulnya agar mereka boleh
membunuhnya.
15 a Mosia 3:8; 5:7;
Eter 3:14.
17 1 a Mosia 11:1, 5–6.

4 Tetapi dia melarikan diri
dari hadapan mereka dan menyembunyikan dirinya agar
mereka tidak menemukannya.
Dan dia bersembunyi selama
berhari-hari amenuliskan segala
perkataan yang telah Abinadi
ucapkan.
5 Dan terjadilah bahwa raja
menyuruh agar para pengawalnya hendaknya mengepung
Abinadi dan menangkapnya;
dan mereka mengikatnya dan
melemparkannya ke dalam penjara.
6 Dan setelah tiga hari, setelah
berunding dengan para imamnya, dia menyuruh agar dia
hendaknya kembali dibawa ke
hadapannya.
7 Dan dia berkata kepadanya:
Abinadi, kami telah menemukan
tuduhan terhadapmu, dan engkau layak untuk kematian.
8 Karena engkau telah berkata
bahwa aAllah sendiri akan turun
ke antara anak-anak manusia;
dan sekarang, untuk alasan ini
engkau akan dihukum mati kecuali engkau akan menarik kembali segala perkataan yang telah
engkau ucapkan yang jahat mengenai aku dan rakyatku.
9 Sekarang, Abinadi berkata
kepadanya: Aku berkata kepadamu, aku tidak akan menarik
kembali perkataan yang telah
aku ucapkan kepadamu mengenai bangsa ini, karena itu adalah

2 a Mosia 23:6, 9–10.
pts Alma yang Tua.
		b Mosia 26:15.

4 a pts Tulisan Suci.
8 a Mosia 13:25, 33–34.
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benar; dan agar kamu boleh mengetahui tentang kepastiannya
aku telah membiarkan diriku
sehingga aku telah jatuh ke dalam tanganmu.
10 Ya, dan aku akan menderita
bahkan sampai kematian, dan
aku tidak mau menarik kembali perkataanku, dan itu akan
berdiri sebagai suatu kesaksian
menentangmu. Dan jika kamu
membunuhku kamu akan menumpahkan darah atak berdosa,
dan ini juga akan berdiri sebagai
suatu kesaksian menentangmu
pada hari terakhir.
11 Dan sekarang, Raja Nuh
hampir membebaskannya, karena dia takut pada perkataannya; karena dia takut bahwa
penghakiman Allah akan datang
ke atas dirinya.
12 Tetapi para imam mengangkat suara mereka menentangnya, dan mulai menuduhnya,
mengatakan: Dia telah mencaci
maki raja. Oleh karena itu raja
terhasut dalam amarah terhadapnya, dan dia menyerahkannya agar dia boleh dibunuh.
13 Dan terjadilah bahwa mereka menangkapnya dan mengikatnya, dan mencambuki
kulitnya dengan seikat kayu
berapi, ya, bahkan sampai kematian.
14 Dan sekarang, ketika nyala
api mulai menghanguskannya,
dia berseru kepada mereka, mengatakan:
10 a Alma 60:13.
15 a Mosia 13:9–10;

15 Lihatlah, bahkan sebagaimana telah kamu lakukan kepadaku, demikianlah akan terjadi
bahwa benih keturunanmu akan
menyebabkan bahwa banyak
orang akan menderita rasa sakit yang aku derita, bahkan rasa
sakit a kematian oleh api; dan
ini karena mereka percaya pada
keselamatan dari Tuhan Allah
mereka.
16 Dan akan terjadi bahwa
kamu akan disengsarakan dengan segala macam penyakit
karena kedurhakaanmu.
17 Ya, dan kamu akan adihantam pada setiap sisi, dan akan
dihalau dan dicerai-b eraikan
kian kemari, bahkan bagaikan
kawanan ternak liar dihalau
oleh binatang buas dan garang.
18 Dan pada masa itu kamu
akan diburu, dan kamu akan ditangkap oleh tangan musuhmu,
kemudian kamu akan menderita, sebagaimana aku menderita, rasa sakit a kematian oleh
api.
19 Demikianlah Allah melaksanakan apembalasan ke atas diri
mereka yang menghancurkan
umat-Nya. Ya Allah, terimalah
jiwaku.
20 Dan sekarang, ketika
Abinadi telah mengatakan perkataan ini, dia jatuh, setelah
menderita kematian oleh api; ya,
telah dihukum mati karena dia
tidak mau menyangkal perintah-
perintah Allah, memeteraikan

Alma 25:4–12.
17 a Mosia 21:1–5, 13.

18 a Mosia 19:18–20.
19 a pts Pembalasan.

269

MOSIA 18:1–8

kebenaran perkataannya melalui kematiannya.
PASAL 18
Alma berkhotbah secara diam-
diam—Dia menyatakan perjanjian baptisan dan membaptis di
Perairan Mormon—Dia mengorganisasi Gereja Kristus dan menahbiskan para imam—Mereka
menunjang diri mereka sendiri
dan mengajar orang-orang—Alma
dan orang-orangnya melarikan diri
dari Raja Nuh ke padang belantara.
Kira-kira tahun 147–145 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
Alma, yang telah melarikan diri
dari para hamba Raja Nuh, abertobat dari dosa dan kedurhakaannya, dan berkelana secara
diam-diam ke antara rakyat, dan
mulai mengajarkan perkataan
Abinadi—
2 Ya, mengenai apa yang akan
datang, dan juga mengenai kebangkitan orang mati, dan apenebusan orang-orang, yang akan
terlaksana melalui bkuasa, penderitaan, dan kematian Kristus,
dan kebangkitan dan kenaikan-
Nya ke dalam surga.
3 Dan sebanyak yang mau
mendengar perkataannya dia
ajar. Dan dia mengajar mereka
secara diam-d iam, agar boleh
tidak sampai pada pengetahuan
raja. Dan banyak yang memercayai perkataannya.
18 1 a Mosia 23:9–10.

2 a pts Penebusan.
		b pts Pendamaian.

4 Dan terjadilah bahwa sebanyak yang memercayainya pergi
ke suatu atempat yang disebut
Mormon, menerima namanya
dari raja, yang berada di perbatasan negeri yang didiami, pada
waktu atau pada masa tertentu,
oleh binatang liar.
5 Sekarang, ada di Mormon suatu sumber air murni, dan Alma
berlindung ke sana, di sana di
dekat perairan itu ada rumpun
dengan pepohonan kecil, di
mana dia menyembunyikan dirinya pada waktu siang hari dari
pencarian raja.
6 Dan terjadilah bahwa sebanyak yang memercayainya pergi
ke sana untuk mendengar perkataannya.
7 Dan terjadilah setelah
berhari-hari ada sejumlah besar
orang berkumpul bersama di
tempat Mormon, untuk mendengar perkataan Alma. Ya, semua
orang berkumpul bersama yang
percaya pada perkataannya,
untuk mendengar dia. Dan dia
a
mengajari mereka, dan mengkhotbahkan kepada mereka
pertobatan, dan penebusan, dan
iman kepada Tuhan.
8 Dan terjadilah bahwa dia
berkata kepada mereka: Lihatlah, di sinilah Perairan Mormon
(karena demikianlah itu disebut) dan sekarang, karena kamu
a
berhasrat untuk datang ke dalam bkawanan Allah, dan untuk

4 a Alma 5:3.
7 a Alma 5:11–13.
8 a A&P 20:37.

		b pts Gereja Yesus
Kristus.
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disebut umat-Nya, dan bersedia
untuk menanggung beban satu
sama lain, agar itu boleh menjadi ringan;
9 Ya, dan bersedia untuk berduka nestapa bersama mereka
yang berduka nestapa; ya, dan
menghibur mereka yang berada
dalam kebutuhan akan penghiburan, dan untuk berdiri sebagai asaksi bagi Allah di segala
waktu dan dalam segala hal,
dan di segala tempat di mana
kamu boleh berada, bahkan
sampai kematian, agar kamu
boleh ditebus oleh Allah, dan
terbilang di antara mereka dari
b
kebangkitan pertama, agar
kamu boleh memperoleh ckehidupan kekal—
10 Sekarang, aku berkata kepadamu, jika ini adalah hasrat hatimu, apa yang menghalangimu
untuk a dibaptis dalam nama
Tuhan, sebagai suatu kesaksian
di hadapan-Nya bahwa kamu
telah masuk ke dalam sebuah
b
perjanjian dengan-Nya, bahwa
kamu akan melayani-Nya dan
menaati perintah-perintah-Nya,
agar Dia boleh mencurahkan
Roh-Nya dengan lebih berlimpah ke atas dirimu?
11 Dan sekarang, ketika orang-
orang telah mendengar perkataan ini, mereka bertepuk
c

8 c pts Iba.
9 a pts Bersaksi;
Pekerjaan Misionaris;
Saksi.
		b Mosia 15:21–26.
		c pts Kehidupan
Kekal.

tangan karena sukacita, dan
berseru: Inilah hasrat hati kami.
12 Dan sekarang, terjadilah
bahwa Alma membawa Helam,
dia yang adalah salah seorang
dari yang pertama, dan pergi
dan berdiri di dalam air, dan
berseru, mengatakan: Ya Tuhan,
curahkanlah Roh-M u ke atas
hamba-Mu, agar dia boleh melakukan pekerjaan ini dengan
kekudusan hati.
13 Dan ketika dia telah mengatakan perkataan ini, a Roh
Tuhan berada di atas dirinya,
dan dia berkata: Helam, aku
b
membaptis engkau, memiliki
c
wewenang dari Allah Yang Mahakuasa, sebagai suatu kesaksian bahwa kamu telah masuk
ke dalam sebuah perjanjian untuk melayani-Nya sampai kamu
mati sehubungan dengan tubuh
fana; dan semoga Roh Tuhan
dicurahkan ke atas dirimu; dan
semoga Dia memberikan kepadamu kehidupan kekal, melalui
d
penebusan Kristus, yang telah
Dia persiapkan sejak e pelandasan dunia.
14 Dan setelah Alma mengatakan perkataan ini, baik Alma
maupun Helam a terkubur di
dalam air; dan mereka bangkit
dan muncul dari air bersukacita,
dipenuhi dengan Roh.

10 a 2 Ne. 31:17.
pts Baptis, Baptisan.
		b pts Perjanjian.
13 a pts Roh Kudus.
		b 3 Ne. 11:23–26;
A&P 20:72–74.
		c PK 1:5.

pts Imamat.
		d pts Penebusan.
		e Musa 4:2; 5:9.
14 a pts Baptis, Baptisan—
Baptisan melalui
pencelupan.
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15 Dan lagi, Alma membawa
yang lain, dan pergi yang kedua kalinya ke dalam air, dan
membaptisnya menurut yang
pertama, kecuali dia tidak menguburkan dirinya lagi di dalam air.
16 Dan menurut cara inilah dia
membaptis setiap orang yang
pergi ke tempat Mormon; dan
mereka berada dalam jumlah
kira-kira dua ratus dan empat
jiwa; ya, dan mereka adibaptis di
Perairan Mormon, dan dipenuhi
dengan bkasih karunia Allah.
17 Dan mereka disebut gereja
Allah, atau agereja Kristus, sejak
waktu itu dan seterusnya. Dan
terjadilah bahwa barang siapa
dibaptis dengan kuasa dan wewenang dari Allah ditambahkan
pada gereja-Nya.
18 Dan terjadilah bahwa Alma,
memiliki awewenang dari Allah,
menahbiskan para imam; bahkan satu imam untuk setiap lima
puluh orang dari jumlah mereka
dia tahbiskan untuk berkhotbah kepada mereka, dan untuk
b
mengajari mereka mengenai
apa yang berkaitan dengan kerajaan Allah.
19 Dan dia memerintahkan mereka bahwa mereka hendaknya
tidak mengajarkan apa pun kecuali apa yang telah dia ajarkan,
16 a Mosia 25:18.
		b pts Kasih Karunia.
17 a 3 Ne. 26:21; 27:3–8.
pts Gereja Yesus
Kristus.
18 a pts Imamat.
		b pts Mengajar.

dan yang telah diucapkan oleh
mulut para nabi kudus.
20 Ya, bahkan dia memerintahkan mereka agar mereka hendaknya tidak amengkhotbahkan
apa pun kecuali pertobatan dan
iman kepada Tuhan, yang telah
menebus umat-Nya.
21 Dan dia memerintahkan
mereka bahwa hendaknya tidak
ada aperselisihan satu sama lain,
tetapi agar mereka hendaknya
menanti-nantikan dengan bsatu
pandangan, memiliki satu iman
dan satu baptisan, hati mereka
terajut bersama dalam ckesatuan
dan dalam kasih satu sama lain.
22 Dan demikianlah dia memerintahkan mereka untuk
berkhotbah. Dan demikianlah
mereka menjadi a anak-a nak
Allah.
23 Dan dia memerintahkan
mereka agar mereka hendaknya
menghormati a hari sabat, dan
menjaganya kudus, dan juga
setiap hari mereka hendaknya
berterima kasih kepada Tuhan
Allah mereka.
24 Dan dia juga memerintahkan mereka agar para imam
yang telah dia tahbiskan hendaknya abekerja dengan tangan
mereka sendiri untuk tunjangan
mereka.
25 Dan ada satu hari dalam

20 a A&P 15:6; 18:14–16.
21 a 3 Ne. 11:28–30.
pts Perselisihan.
		b Mat. 6:22;
A&P 88:67–68.
		c pts Kesatuan.
22 a Mosia 5:5–7;

Musa 6:64–68.
23 a Mosia 13:16–19;
A&P 59:9–12.
24 a Kis. 20:33–35;
Mosia 27:3–5;
Alma 1:26.

MOSIA 18:26–33

272

setiap minggu yang ditetapkan
agar mereka hendaknya berkumpul bersama untuk mengajar
umat, dan untuk a menyembah
Tuhan Allah mereka, dan juga,
sesering yang ada dalam kuasa
mereka, untuk berhimpun bersama.
26 Dan para imam mesti tidak
bergantung pada umat untuk
tunjangan mereka; tetapi untuk kerja mereka, mereka akan
menerima akasih karunia Allah,
agar mereka menjadi kuat di dalam Roh, memiliki bpengetahuan
tentang Allah, agar mereka boleh mengajar dengan kuasa dan
wewenang dari Allah.
27 Dan lagi Alma memerintahkan agar umat gereja hendaknya memberikan harta
kekayaan mereka, asetiap orang
menurut apa yang dia miliki;
jika dia memiliki lebih berlimpah dia hendaknya memberikan lebih berlimpah; dan dari
dia yang memiliki hanya sedikit, hanya sedikit hendaknya
dituntut; dan kepada dia yang
tidak memiliki hendaknya diberi.
28 Dan demikianlah mereka
hendaknya memberikan harta
kekayaan mereka dengan kehendak bebas dan hasrat baik
mereka sendiri terhadap Allah,
dan kepada para imam itu yang
berada dalam kebutuhan, ya,
25 a
26 a
		b
27 a

pts Ibadat.
pts Kasih Karunia.
pts Pengetahuan.
Kis. 2:44–45;

dan kepada setiap jiwa yang
membutuhkan, yang telanjang.
29 Dan ini dia katakan kepada
mereka, setelah diperintahkan
oleh Allah; dan mereka aberjalan
dengan lurus di hadapan Allah,
saling bmemberi baik secara duniawi maupun secara rohani
menurut kebutuhan mereka dan
kekurangan mereka.
30 Dan sekarang, terjadilah
bahwa semua ini dilakukan di
Mormon, ya, di dekat aPerairan
Mormon, di hutan yang ber
ada dekat Perairan Mormon;
ya, tempat Mormon, Perairan
Mormon, hutan Mormon, betapa
indahnya itu pada pandangan
mereka yang sampai pada pengetahuan tentang Penebus
mereka; ya, dan betapa diberkatinya mereka, karena mereka
akan bernyanyi untuk pujian-
Nya selamanya.
31 Dan hal-hal ini dilakukan
di a perbatasan negeri itu, agar
mereka boleh tidak sampai pada
pengetahuan raja.
32 Tetapi lihatlah, terjadilah
bahwa raja, setelah menemukan pergerakan di antara rakyat,
mengutus para hambanya untuk
mengawasi mereka. Oleh karena
itu pada hari ketika mereka sedang berhimpun bersama untuk
mendengar firman Tuhan, mereka ditemukan oleh raja.
33 Dan sekarang, raja berkata

4 Ne. 1:3.
29 a pts Berjalan
bersama Allah.
		b pts Kesejahteraan.

30 a Mosia 26:15.
31 a Mosia 18:4.
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bahwa Alma sedang menghasut rakyat pada pemberontakan
melawannya; oleh karena itu dia
mengirim pasukannya untuk
menghancurkan mereka.
34 Dan terjadilah bahwa Alma
dan umat Tuhan a diberi tahu
tentang kedatangan pasukan
raja; oleh karena itu mereka
membawa tenda mereka dan
keluarga mereka dan pergi ke
padang belantara.
35 Dan mereka berada dalam
jumlah kira-k ira empat ratus
dan lima puluh jiwa.
PASAL 19
Gideon berupaya untuk membunuh Raja Nuh—Orang-o rang
Laman menyerbu tanah itu—Raja
Nuh menderita kematian oleh
api—Limhi memerintah sebagai
raja pembayar upeti. Kira-kira tahun 145–121 sm.
Dan terjadilah bahwa pasukan
raja kembali, setelah mencari dengan sia-sia umat Tuhan.
2 Dan sekarang, lihatlah, laskar
raja adalah kecil, setelah berkurang, dan di sana mulai ada
perpecahan di antara sisa orang-
orang itu.
3 Dan bagian yang lebih kecil mulai menghembuskan ancaman terhadap raja, dan di sana
mulai ada perselisihan hebat di
antara mereka.
4 Dan sekarang, ada seorang
pria di antara mereka yang
namanya adalah Gideon, dan
34 a Mosia 23:1.

dia adalah pria yang kuat dan
musuh bagi raja, oleh karena
itu dia menghunus pedangnya,
dan bersumpah dalam kemurkaannya bahwa dia akan membunuh raja.
5 Dan terjadilah bahwa dia bertarung dengan raja; dan ketika
raja melihat bahwa dia hampir
mengalahkannya, dia melarikan
diri dan berlari dan menaiki
a
menara yang berada di dekat
bait suci.
6 Dan Gideon mengejarnya
dan hampir menaiki menara
itu untuk membunuh raja, dan
raja mengarahkan matanya ke
sekitar arah tanah Semlon, dan
lihatlah, pasukan orang Laman
berada di dalam perbatasan negeri.
7 Dan sekarang, raja berseru
dengan kepedihan jiwanya,
mengatakan: Gideon, biarkanlah aku hidup, karena orang-
orang Laman sedang menuju
ke arah kita, dan mereka akan
menghancurkan kita; ya, mereka akan menghancurkan rakyatku.
8 Dan sekarang, raja tidak sedemikian besarnya peduli akan
rakyatnya sebagaimana dia peduli akan nyawanya sendiri;
walaupun demikian, Gideon
membiarkannya hidup.
9 Dan raja memerintahkan
rakyat agar mereka hendaknya
melarikan diri dari hadapan
orang-o rang Laman, dan dia
sendiri pergi dari hadapan me-

19 5 a Mosia 11:12.
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reka, dan mereka melarikan diri
ke padang belantara, bersama
para wanita mereka dan anak
mereka.
10 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman mengejar mereka,
dan menyusul mereka, dan mulai membunuh mereka.
11 Sekarang, terjadilah bahwa
raja memerintahkan mereka
agar semua pria hendaknya
meninggalkan para istri mereka
dan anak mereka, dan melarikan
diri dari hadapan orang-orang
Laman.
12 Sekarang, ada banyak pria
yang tidak mau meninggalkan
mereka, tetapi lebih suka tinggal dan binasa bersama mereka.
Dan sisanya meninggalkan para
istri mereka dan anak mereka
dan melarikan diri.
13 Dan terjadilah bahwa mereka yang tinggal bersama para
istri mereka dan anak mereka
menyuruh agar para putri mereka yang rupawan hendaknya
maju dan memohon kepada
orang-orang Laman agar mereka
tidak akan membunuh mereka.
14 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman memiliki rasa iba
pada mereka, karena mereka
terpikat dengan kecantikan para
wanita mereka.
15 Oleh karena itu orang-orang
Laman membiarkan mereka hidup, dan membawa mereka tertawan dan membawa mereka
kembali ke tanah Nefi, dan mengabulkan bagi mereka bahwa
16 a Mosia 7:9.
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mereka boleh menguasai tanah
itu, dengan syarat bahwa mereka akan menyerahkan Raja
Nuh ke dalam tangan orang-
orang Laman, dan menyerahkan harta milik mereka, bahkan
setengah dari segala yang mereka miliki, setengah dari emas
mereka, dan perak mereka, dan
segala benda berharga mereka,
dan demikianlah mereka mesti
membayar upeti kepada raja
orang-orang Laman dari tahun
ke tahun.
16 Dan sekarang, ada salah seorang putra raja di antara mereka
yang dibawa tertawan, yang
namanya adalah aLimhi.
17 Dan sekarang, Limhi berhasrat agar ayahnya hendaknya
tidak dihancurkan; walaupun
demikian, Limhi bukannya tidak
tahu tentang kedurhakaan ayahnya, dia sendiri adalah orang
yang saleh.
18 Dan terjadilah bahwa
Gideon mengutus para pria ke
padang belantara secara rahasia,
untuk mencari raja dan mereka
yang berada bersamanya. Dan
terjadilah bahwa mereka bertemu dengan orang-o rang itu
di padang belantara, semuanya
kecuali raja dan para imamnya.
19 Sekarang, mereka telah
bersumpah dalam hati mereka
bahwa mereka akan kembali ke
tanah Nefi, dan jika para istri
mereka dan anak mereka terbunuh, dan juga mereka yang telah
tinggal bersama mereka, maka
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mereka akan mengupayakan
pembalasan dendam, dan juga
binasa bersama mereka.
20 Dan raja memerintahkan
mereka agar mereka hendaknya tidak kembali; dan mereka
marah terhadap raja, dan menyebabkan bahwa dia mesti
menderita, bahkan sampai akematian oleh api.
21 Dan mereka hampir menangkap para imam juga dan
menghukum mati mereka, dan
mereka melarikan diri dari hadapan mereka.
22 Dan terjadilah bahwa mereka hampir kembali ke tanah
Nefi, dan mereka bertemu dengan orang-orangnya Gideon.
Dan orang-orangnya Gideon ini
memberi tahu mereka tentang
semua yang telah terjadi kepada
istri mereka dan anak mereka;
dan bahwa orang-orang Laman
telah mengabulkan bagi mereka
bahwa mereka boleh menguasai tanah itu dengan membayar upeti kepada orang-orang
Laman setengah dari segala
yang mereka miliki.
23 Dan orang-orang itu memb e r i t a h u o r a n g - o r a n g n y a
Gideon bahwa mereka telah
membunuh raja, dan para imamnya telah melarikan diri dari
mereka lebih jauh ke padang
belantara.
24 Dan terjadilah bahwa setelah mereka mengakhiri upacara,
maka mereka kembali ke tanah
20 a Mosia 17:13–19;
Alma 25:11.

Nefi, bersukacita, karena istri
mereka dan anak mereka tidak
dibunuh; dan mereka memberi
tahu Gideon apa yang telah mereka lakukan terhadap raja.
25 Dan terjadilah bahwa raja
orang-o rang Laman membuat
a
sumpah kepada mereka, bahwa
rakyatnya tidak akan membunuh mereka.
26 Dan juga Limhi, sebagai
putra raja, setelah kerajaan dianugerahkan ke atas dirinya
a
oleh rakyat, membuat sumpah
kepada raja orang-orang Laman
bahwa rakyatnya akan membayar upeti kepadanya, bahkan
setengah dari segala yang mereka miliki.
27 Dan terjadilah bahwa Limhi
mulai menegakkan kerajaan dan
menegakkan kedamaian di antara rakyatnya.
28 Dan raja orang-orang Laman
menempatkan para pengawal di
sekitar tanah itu, agar dia boleh
menahan rakyat Limhi di tanah
itu, agar mereka boleh tidak
pergi ke padang belantara; dan
dia menunjang para pengawalnya dari upeti yang dia terima
dari orang-orang Nefi.
29 Dan sekarang, Raja Limhi
memperoleh kedamaian berkelanjutan di dalam kerajaannya
untuk kurun waktu dua tahun,
karena orang-orang Laman tidak mengusik mereka tidak juga
berupaya untuk menghancurkan mereka.

25 a Mosia 21:3.
26 a Mosia 7:9.
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PASAL 20
Beberapa putri orang Laman diculik oleh para imam Nuh—Orang-
orang Laman mencetuskan perang
melawan Limhi dan rakyatnya—
Bala tentara orang Laman dipukul
mundur dan ditenangkan. Kira-
kira tahun 145–123 sm.
Sekarang, ada suatu tempat
di Semlon di mana para putri
orang Laman berkumpul bersama untuk bernyanyi, dan
untuk menari, dan untuk menjadikan diri mereka bersukaria.
2 Dan terjadilah bahwa suatu
hari ada sejumlah kecil dari mereka berkumpul bersama untuk
bernyanyi dan untuk menari.
3 Dan sekarang, para imam
Raja Nuh, malu untuk kembali
ke Kota Nefi, ya, dan juga takut
bahwa rakyat akan membunuh
mereka, oleh karena itu mereka
tidak berani kembali kepada istri
mereka dan anak mereka.
4 Dan setelah tinggal di padang
belantara, dan setelah menemukan para putri orang Laman,
mereka bertiarap dan mengawasi mereka;
5 Dan ketika hanya ada beberapa dari mereka berkumpul
bersama untuk menari, mereka
muncul dari tempat persembunyian mereka dan menangkap
mereka dan membawa mereka
ke padang belantara; ya, dua
puluh dan empat putri orang
Laman mereka bawa ke padang
belantara.
20 11 a Alma 43:45.
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6 Dan terjadilah bahwa ketika
orang-o rang Laman menemukan bahwa para putri mereka
telah hilang, mereka marah
terhadap rakyat Limhi, karena
mereka berpikir itu adalah rakyat Limhi.
7 Oleh karena itu mereka mengirimkan pasukan mereka; ya,
bahkan raja sendiri pergi di hadapan rakyatnya; dan mereka
pergi ke tanah Nefi untuk menghancurkan rakyat Limhi.
8 Dan sekarang, Limhi telah
melihat mereka dari menara,
bahkan segala persiapan mereka
untuk perang dia lihat; oleh karena itu dia mengumpulkan rakyatnya bersama, dan menunggu
untuk menyergap mereka di ladang dan di hutan.
9 Dan terjadilah bahwa ketika
orang-orang Laman telah muncul, maka rakyat Limhi mulai
menyerang mereka dari tempat
penantian mereka, dan mulai
membunuh mereka.
10 Dan terjadilah bahwa pertempuran itu menjadi amat parah, karena mereka bertarung
seperti singa demi mangsa mereka.
11 Dan terjadilah bahwa rakyat Limhi mulai menghalau
orang-orang Laman di hadapan
mereka; meski mereka tidak
sampai setengahnya banyaknya
dari orang-orang Laman. Tetapi
mereka aberperang demi nyawa
mereka, dan demi istri mereka,
dan demi anak mereka; oleh

277

MOSIA 20:12–20

karena itu mereka mengerahkan
diri mereka dan seperti naga mereka berperang.
12 Dan terjadilah bahwa mereka menemukan raja orang-
orang Laman di antara bilangan
orang mati mereka; namun dia
tidak mati, telah terluka dan
ditinggalkan di atas tanah, sedemikian lekasnya pelarian rakyatnya.
13 Dan mereka membawanya dan membalut lukanya,
dan membawanya ke hadapan
Limhi, dan berkata: Lihatlah,
di sini adalah raja orang-orang
Laman; dia setelah mengalami
luka telah jatuh di antara orang
mati mereka, dan mereka telah
meninggalkannya; dan lihatlah,
kami telah membawanya ke hadapanmu; dan sekarang, marilah kita bunuh dia.
14 Tetapi Limhi berkata kepada mereka: Janganlah kamu
membunuhnya, tetapi bawalah dia kemari agar aku boleh melihatnya. Dan mereka
membawanya. Dan Limhi berkata kepadanya: Apa alasan
kamu telah datang berperang
melawan rakyatku? Lihatlah, rakyatku tidak melanggar
a
sumpah yang telah aku buat
kepadamu; oleh karena itu,
mengapa kamu mesti melanggar sumpah yang kamu buat
kepada rakyatku?
15 Dan sekarang, raja itu berkata: Aku telah melanggar sumpah karena rakyatmu membawa
14 a Mosia 19:25–26.

pergi para putri rakyatku; oleh
karena itu, dalam amarahku aku
menyuruh rakyatku datang berperang melawan rakyatmu.
16 Dan sekarang, Limhi belum mendengar apa pun mengenai masalah ini; oleh karena
itu dia berkata: Aku akan menyelidiki di antara rakyatku
dan barang siapa telah melakukan hal ini akan binasa. Oleh
karena itu dia menyuruh suatu
penyelidikan dibuat di antara
rakyatnya.
17 Sekarang, ketika a Gideon
telah mendengar hal-hal ini, dia
yang adalah panglima raja, dia
maju dan berkata kepada raja:
Aku meminta engkau menahan
diri, dan janganlah menyelidiki
rakyat ini, dan janganlah meletakkan hal ini pada tanggung
jawab mereka.
18 Karena, tidakkah kamu
ingat para imam ayahmu, yang
rakyat ini upayakan untuk hancurkan? Dan bukankah mereka
berada di padang belantara?
Dan bukankah mereka orang-
orang yang telah mencuri para
putri orang Laman?
19 Dan sekarang, lihatlah, dan
beri tahulah raja itu tentang hal-
hal ini, agar dia boleh memberi
tahu rakyatnya agar mereka boleh ditenangkan terhadap kita;
karena lihatlah mereka telah
bersiap untuk datang melawan
kita; dan lihatlah juga hanya ada
sedikit dari kita.
20 Dan lihatlah, mereka datang

17 a Mosia 19:4–8.
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dengan bala tentara mereka
yang banyak; dan kecuali raja itu
menenangkan mereka terhadap
kita, kita mestilah binasa.
21 Karena bukankah perkataan Abinadi a digenapi, yang
dia nubuatkan terhadap kita—
dan semua ini karena kita tidak
mau menyimak firman Tuhan,
dan berpaling dari kedurhakaan
kita?
22 Dan sekarang, marilah kita
menenangkan raja itu, dan kita
memenuhi sumpah yang telah
kita buat kepadanya; karena
adalah lebih baik bahwa kita
akan berada dalam perbudakan
daripada bahwa kita akan kehilangan nyawa kita; oleh karena
itu, marilah kita hentikan pertumpahan sedemikian banyak
darah.
23 Dan sekarang, Limhi memberi tahu raja itu segala hal
mengenai ayahnya, dan para
a
imam yang telah melarikan
diri ke padang belantara, dan
mempersalahkan dibawanya
pergi para putri mereka kepada
mereka.
24 Dan terjadilah bahwa raja
itu ditenangkan terhadap rakyatnya; dan dia berkata kepada
mereka: Marilah kita pergi menemui rakyatku, tanpa senjata;
dan aku bersumpah kepadamu
dengan sebuah sumpah bahwa
rakyatku tidak akan membunuh
rakyatmu.
25 Dan terjadilah bahwa mereka mengikuti raja itu, dan
21 a Mosia 12:1–8.

pergi tanpa senjata untuk menemui orang-
o rang Laman.
Dan terjadilah bahwa mereka
menemui orang-orang Laman;
dan raja orang-orang Laman
membungkukkan dirinya di
hadapan mereka, dan memohon demi kepentingan rakyat
Limhi.
26 Dan ketika orang-o rang
Laman melihat rakyat Limhi,
bahwa mereka tanpa senjata,
mereka memiliki a rasa iba kepada mereka dan ditenangkan
terhadap mereka, dan kembali
bersama raja mereka dalam kedamaian ke negeri mereka sendiri.
PASAL 21
Rakyat Limhi dihantam dan dikalahkan oleh orang-orang Laman—
Rakyat Limhi bertemu Amon dan
diinsafkan—Mereka memberi tahu
Amon tentang dua puluh empat
lempengan orang-o rang Yared.
Kira-kira tahun 122–121 sm.
Dan terjadilah bahwa Limhi dan
rakyatnya kembali ke Kota Nefi,
dan mulai berdiam di tanah itu
lagi dalam kedamaian.
2 Dan terjadilah bahwa setelah berhari-h ari orang-o rang
Laman mulai lagi terhasut dalam amarah terhadap orang-
orang Nefi, dan mereka mulai
datang ke perbatasan negeri di
sekitarnya.
3 Sekarang, mereka tidak berani membunuh mereka, karena

23 a Mosia 19:21, 23.

26 a pts Iba.
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sumpah yang telah raja mereka buat kepada Limhi; tetapi
mereka akan menampar apipi
mereka, dan menjalankan wewenang atas diri mereka; dan
mulai menaruh b beban berat
ke atas punggung mereka, dan
menghalau mereka seperti mereka mau menghalau keledai
bisu—
4 Ya, semuanya ini terjadi agar
firman Tuhan boleh digenapi.
5 Dan sekarang, kesengsaraan
orang-orang Nefi adalah hebat,
dan tidak ada cara bahwa mereka dapat membebaskan diri
mereka dari tangan mereka, karena orang-orang Laman telah
mengepung mereka pada setiap
sisi.
6 Dan terjadilah bahwa rakyat mulai menggerutu terhadap raja karena kesengsaraan
mereka; dan mereka mulai berhasrat pergi melawan mereka
untuk bertempur. Dan mereka
menyengsarakan raja dengan
hebat dengan keluhan mereka;
oleh karena itu dia mengabulkan bagi mereka bahwa mereka
hendaknya melakukan menurut hasrat mereka.
7 Dan mereka berkumpul bersama lagi, dan mengenakan
baju zirah mereka, dan pergi
melawan orang-orang Laman
untuk menghalau mereka keluar dari tanah mereka.
8 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman mengalahkan mereka, dan menghalau mereka
21 3 a Mosia 12:2.

mundur, dan membunuh banyak orang dari mereka.
9 Dan sekarang, ada a duka
nestapa dan ratapan yang hebat
di antara rakyat Limhi, janda
berduka nestapa untuk suaminya, putra dan putri berduka
nestapa untuk ayah mereka,
dan para saudara laki-laki untuk para saudara laki-laki mereka.
10 Sekarang, ada amat banyak
janda di negeri itu, dan mereka
meraung-raung dengan amat
kuat dari hari ke hari, karena
rasa takut yang hebat terhadap
orang-orang Laman telah datang ke atas diri mereka.
11 Dan terjadilah bahwa
raungan-raungan mereka yang
berkelanjutan menggugah sisa
dari rakyat Limhi pada amarah
terhadap orang-orang Laman;
dan mereka pergi lagi bertempur, tetapi mereka dihalau
mundur lagi, menderita banyak
kehilangan nyawa.
12 Ya, mereka pergi lagi bahkan yang ketiga kalinya, dan
menderita dengan cara yang
mirip; dan mereka yang tidak
terbunuh kembali lagi ke Kota
Nefi.
13 Dan mereka merendahkan
hati mereka bahkan sampai ke
debu, menundukkan diri mereka pada kuk perbudakan,
menyerahkan diri mereka untuk dihantam, dan untuk dihalau kian kemari, dan dibebani,
menurut hasrat musuh mereka.

		b Mosia 12:5.

9 a Mosia 12:4.
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14 Dan mereka merendahkan hati mereka bahkan di kedalaman kerendahhatian; dan
mereka berseru dengan amat
kuat kepada Allah; ya, bahkan
sepanjang hari mereka berseru
kepada Allah mereka agar Dia
akan membebaskan mereka dari
kesengsaraan mereka.
15 Dan sekarang, Tuhan alambat mendengar seruan mereka
karena kedurhakaan mereka;
walaupun demikian Tuhan mendengar seruan mereka, dan mulai melunakkan hati orang-orang
Laman agar mereka mulai meringankan beban mereka; namun
Tuhan tidak menganggap patut
untuk membebaskan mereka
dari perbudakan.
16 Dan terjadilah bahwa mereka mulai makmur secara bertahap di tanah itu, dan mulai
menumbuhkan biji-bijian lebih
berlimpah, dan memelihara kawanan domba, dan kawanan
ternak, agar mereka tidak menderita karena kelaparan.
17 Sekarang, ada sejumlah besar wanita, lebih banyak daripada pria; oleh karena itu Raja
Limhi memerintahkan bahwa
setiap pria hendaknya amemberi
untuk tunjangan para bjanda dan
anak mereka, agar mereka boleh
tidak binasa karena kelaparan;
dan ini mereka lakukan karena
banyaknya jumlah mereka yang
telah terbunuh.
a

14 a Mosia 29:20.
pts Rendah Hati,
Kerendahhatian.

18 Sekarang, rakyat Limhi tetap bersama-sama dalam suatu
kelompok sebanyak itu mungkin, dan mengamankan biji-
bijian mereka dan kawanan
ternak mereka;
19 Dan raja sendiri tidak memercayai diri pribadinya di
luar tembok kota, kecuali dia
membawa para pengawalnya
bersamanya, takut bahwa dia
bisa dengan suatu cara jatuh
ke dalam tangan orang-orang
Laman.
20 Dan dia menyuruh agar
rakyatnya hendaknya menjaga
tanah di sekitarnya, agar dengan suatu cara mereka boleh
menangkap para imam itu yang
melarikan diri ke padang belantara, yang telah mencuri para
a
putri orang Laman, dan yang
telah menyebabkan kehancuran
yang sedemikian hebatnya datang ke atas diri mereka.
21 Karena mereka berhasrat
untuk menangkap mereka agar
mereka boleh menghukum mereka; karena mereka telah datang ke tanah Nefi pada malam
hari, dan membawa lari biji-
bijian mereka dan banyak benda
berharga mereka; oleh karena itu
mereka menunggu untuk menyergap mereka.
22 Dan terjadilah bahwa tidak
ada lagi gangguan antara orang-
orang Laman dan rakyat Limhi,
bahkan sampai waktu ketika

15 a Ams. 15:29;
Mosia 11:23–25;
A&P 101:7–9.

17 a Mosia 4:16, 26.
		b pts Janda.
20 a Mosia 20:5.
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Amon dan saudara-saudaranya
datang ke tanah itu.
23 Dan raja yang sedang berada
di luar gerbang kota bersama
para pengawalnya, menemukan
Amon dan saudara-saudaranya;
dan mengira mereka adalah
imam Nuh oleh karena itu dia
menyuruh agar mereka hendaknya ditangkap, dan diikat, dan
dilemparkan ke dalam apenjara.
Dan bila mereka adalah imam
Nuh dia akan menyuruh agar
mereka hendaknya dihukum
mati.
24 Tetapi ketika dia menemukan bahwa mereka bukan, tetapi
bahwa mereka adalah saudara-
saudaranya, dan telah datang
dari tanah Zarahemla, dia dipenuhi dengan sukacita yang
amat besar.
25 Sekarang, Raja Limhi telah
mengutus, sebelum kedatangan
Amon, asejumlah kecil pria untuk bmencari tanah Zarahemla;
tetapi mereka tidak dapat menemukannya, dan mereka tersesat
di padang belantara.
26 Walaupun demikian, mereka menemukan suatu tanah yang pernah didiami; ya,
tanah yang ditutupi dengan
a
tulang-tulang kering; ya, tanah
yang pernah didiami dan yang
telah dihancurkan; dan mereka, mengira itu adalah tanah
Zarahemla, kembali ke tanah
Nefi, telah tiba di perbatasan
a

22 a Mosia 7:6–13.
23 a Hel. 5:21.
25 a Mosia 8:7.

negeri tidak sampai berhari-hari
sebelum kedatangan Amon.
27 Dan mereka membawa
sebuah catatan bersama mereka, bahkan sebuah catatan
tentang orang-o rang yang
tulang-tulangnya telah mereka
temukan; dan itu terukir di atas
lempengan-lempengan dari bijih logam.
28 Dan sekarang, Limhi kembali dipenuhi dengan sukacita
karena mengetahui dari mulut
Amon bahwa Raja Mosia memiliki akarunia dari Allah, yang
melaluinya dia dapat menafsirkan ukiran seperti itu; ya, dan
Amon juga bersukacita.
29 Namun Amon dan saudara-
saudaranya dipenuhi dengan
dukacita karena sedemikian banyaknya saudara mereka telah
terbunuh;
30 Dan juga bahwa Raja Nuh
dan para imamnya telah menyebabkan rakyat berbuat sedemikian banyaknya dosa dan
kedurhakaan terhadap Allah;
dan mereka juga berduka nestapa karena akematian Abinadi;
dan juga karena b kepergian
Alma dan orang-o rang yang
pergi bersamanya, yang telah
membentuk gereja Allah melalui
kekuatan dan kuasa Allah, dan
iman pada perkataan yang telah
diucapkan oleh Abinadi.
31 Ya, mereka berduka nestapa karena kepergian mereka,

		b Mosia 7:14.
26 a Mosia 8:8.
28 a Omni 1:20–22;

Mosia 28:11–16.
30 a Mosia 17:12–20.
		b Mosia 18:34–35.

MOSIA 21:32–22:2
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karena mereka tidak tahu ke
mana mereka telah melarikan
diri. Sekarang, mereka akan
dengan gembira bergabung dengan mereka, karena mereka
sendiri telah masuk ke dalam
perjanjian dengan Allah untuk melayani-Nya dan menaati
perintah-perintah-Nya.
32 Dan sekarang, sejak kedatangan Amon, Raja Limhi juga
telah masuk ke dalam perjanjian
dengan Allah, dan juga banyak
dari rakyatnya, untuk melayani-
Nya dan menaati perintah-
perintah-Nya.
33 Dan terjadilah bahwa Raja
Limhi dan banyak dari rakyatnya berhasrat untuk dibaptis;
tetapi tidak ada seorang pun di
tanah itu yang memiliki a wewenang dari Allah. Dan Amon
menolak melakukan hal ini,
menganggap dirinya seorang
hamba yang tidak layak.
34 Oleh karena itu mereka
pada waktu itu tidak membentuk diri mereka ke dalam sebuah
gereja, menunggu Roh Tuhan.
Sekarang, mereka berhasrat
untuk menjadi bahkan seperti
Alma dan saudara-saudaranya,
yang telah melarikan diri ke padang belantara.
35 Mereka berhasrat untuk
dibaptis sebagai saksi dan kesaksian bahwa mereka bersedia
untuk melayani Allah dengan
segenap hati mereka; walaupun demikian mereka menangguhkan waktunya; dan sebuah
33 a pts Wewenang.

laporan tentang baptisan mereka
akan adiberikan setelah ini.
36 Dan sekarang, segala penelaahan Amon dan orang-
orangnya, dan Raja Limhi dan
rakyatnya, adalah untuk membebaskan diri mereka dari tangan orang-orang Laman dan
dari perbudakan.
PASAL 22
Rencana dibuat bagi orang-orang
untuk meloloskan diri dari perbudakan orang Laman—Orang-orang
Laman dijadikan mabuk—Orang-
orang itu melarikan diri, kembali
ke Zarahemla, dan menjadi warga
Raja Mosia. Kira-kira tahun 121–
120 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
Amon dan Raja Limhi mulai
berembuk dengan orang-orang
bagaimana mereka akan membebaskan diri mereka dari perbudakan; dan bahkan mereka
menyuruh agar semua orang
hendaknya berkumpul bersama; dan ini mereka lakukan
agar mereka boleh memperoleh suara rakyat mengenai masalah ini.
2 Dan terjadilah bahwa mereka
tidak dapat menemukan cara
untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan, kecuali
itu adalah membawa para wanita mereka dan anak mereka,
dan kawanan domba mereka,
dan kawanan ternak mereka,
dan tenda mereka, dan pergi ke

35 a Mosia 25:17–18.
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padang belantara; karena orang-
orang Laman sedemikian banyaknya, adalah tidak mungkin
bagi rakyat Limhi untuk berjuang melawan mereka, berpikir
untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan dengan
pedang.
3 Sekarang, terjadilah bahwa
Gideon maju dan berdiri di hadapan raja, dan berkata kepadanya: Sekarang, hai Raja, engkau
telah hingga kini menyimak
perkataanku berulang kali ketika kita telah berjuang melawan
saudara-s audara kita, orang-
orang Laman.
4 Dan sekarang, ya Raja, jika
engkau tidak mendapatiku sebagai seorang hamba yang tidak menguntungkan, atau jika
engkau telah hingga kini mendengarkan perkataanku sedikit
banyak, dan itu telah berguna
bagimu, demikian pula aku
berhasrat bahwa engkau akan
mendengarkan perkataanku
pada waktu ini, dan aku akan
menjadi hambamu dan membebaskan rakyat ini dari perbudakan.
5 Dan raja mengabulkan baginya bahwa dia boleh berbicara.
Dan Gideon berkata kepadanya:
6 Lihatlah jalan belakang, melalui tembok belakang, di sisi
belakang kota. Orang-o rang
Laman, atau para pengawal
orang Laman, pada malam hari
mabuk; oleh karena itu marilah
kita mengirimkan suatu maklu-

MOSIA 22:3–11

mat ke antara seluruh rakyat ini
agar mereka mengumpulkan
bersama kawanan domba dan
kawanan ternak mereka, agar
mereka boleh menghalaunya
ke padang belantara pada malam hari.
7 Dan aku akan pergi menurut perintahmu dan membayar
upeti terakhir air anggur kepada orang-orang Laman, dan
mereka akan mabuk; dan kita
akan melewati jalan rahasia di
sisi kiri perkemahan mereka
ketika mereka mabuk dan tertidur.
8 Demikianlah kita akan pergi
bersama para wanita kita dan
anak kita, kawanan domba kita,
dan kawanan ternak kita ke padang belantara; dan kita akan
melakukan perjalanan mengitari
tanah Silom.
9 Dan terjadilah bahwa raja
menyimak perkataan Gideon.
10 Dan Raja Limhi menyuruh
agar rakyatnya hendaknya mengumpulkan kawanan ternak
mereka bersama; dan dia mengirimkan upeti air anggur kepada orang-orang Laman; dan
dia juga mengirimkan lebih
banyak air anggur, sebagai hadiah bagi mereka; dan mereka
minum dengan sepuasnya air
anggur yang Raja Limhi kirimkan kepada mereka.
11 Dan terjadilah bahwa rakyat Raja Limhi berangkat pada
malam hari ke padang belantara bersama kawanan domba
mereka dan kawanan ternak

MOSIA 22:12–23:4
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mereka, dan mereka pergi
mengitari tanah Silom di padang belantara, dan membelokkan perjalanan mereka ke
arah tanah Zarahemla, dipimpin oleh Amon dan saudara-
saudaranya.
12 Dan mereka telah membawa semua emas mereka, dan
perak, dan benda berharga mereka, yang dapat mereka bawa,
dan juga perbekalan mereka
bersama mereka, ke padang belantara; dan mereka meneruskan perjalanan mereka.
13 Dan setelah berhari-hari di
padang belantara mereka tiba
di tanah Zarahemla, dan bergabung dengan rakyat Mosia, dan
menjadi warganya.
14 Dan terjadilah bahwa Mosia menerima mereka dengan
sukacita; dan dia juga menerima acatatan-catatan mereka,
dan juga bcatatan-catatan yang
telah ditemukan oleh rakyat
Limhi.
15 Dan sekarang, terjadilah
ketika orang-orang Laman telah mendapati bahwa rakyat
Limhi telah pergi dari tanah itu
pada malam hari, maka mereka
mengirimkan pasukan ke padang belantara untuk mengejar
mereka;
16 Dan setelah mereka mengejar mereka selama dua hari, mereka tidak dapat lagi mengikuti
jejak mereka; oleh karena itu
mereka tersesat di padang belantara.
22 14 a Mosia 8:5.

		b Mosia 8:9.

Sebuah laporan tentang Alma
dan umat Tuhan, yang dihalau
ke padang belantara oleh rakyat
Raja Nuh.
Meliputi pasal 23 dan 24.
PASAL 23
Alma menolak menjadi raja—Dia
melayani sebagai imam tinggi—
Tuhan mendera umat-N ya, dan
orang-orang Laman menaklukkan
tanah Helam—Amulon, pemimpin para imam Raja Nuh yang
jahat, memerintah tunduk kepada
raja orang Laman. Kira-kira tahun
145–121 sm.
Sekarang, Alma, setelah diperingatkan oleh Tuhan bahwa
pasukan Raja Nuh akan datang
ke atas diri mereka, dan setelah menyingkapkannya kepada
umatnya, oleh karena itu mereka mengumpulkan bersama
kawanan ternak mereka, dan
membawa biji-b ijian mereka,
dan pergi ke padang belantara
mendahului pasukan Raja Nuh.
2 Dan Tuhan menguatkan mereka, sehingga rakyat Raja Nuh
tidak dapat menyusul mereka
untuk menghancurkan mereka.
3 Dan mereka melarikan diri
sejauh delapan hari perjalanan
ke padang belantara.
4 Dan mereka datang di suatu
tanah, ya, bahkan tanah yang
sangat indah dan menyenangkan, tanah dengan air yang
murni.
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MOSIA 23:5–14

5 Dan mereka memancangkan
tenda-tenda mereka, dan mulai
mengolah tanah, dan mulai membangun bangunan-bangunan; ya,
mereka rajin, dan bekerja amat
keras.
6 Dan umat itu berhasrat agar
Alma hendaknya menjadi raja
mereka, karena dia dikasihi oleh
umatnya.
7 Tetapi dia berkata kepada
mereka: Lihatlah, tidaklah arif
bahwa kita mesti memiliki
raja; karena demikianlah firman Tuhan: a Janganlah kamu
menganggap satu daging melebihi yang lain, atau janganlah
satu orang menganggap dirinya
melebihi yang lain; oleh karena
itu aku berkata kepadamu tidaklah arif bahwa kamu mesti
memiliki raja.
8 Walaupun demikian, jika
mungkin bahwa kamu dapat
selalu memiliki para pria yang
saleh untuk menjadi rajamu itu
akan baik bagimu untuk memiliki raja.
9 Tetapi ingatlah akedurhakaan
Raja Nuh dan para imamnya;
dan aku sendiri btertangkap dalam suatu jerat, dan melakukan
banyak hal yang keji dalam pandangan Tuhan, yang menyebabkanku melakukan pertobatan
yang parah;
10 Walaupun demikian, setelah
banyak akesukaran, Tuhan mendengar seruanku, dan menjawab
23 7 a Mosia 27:3–5.

9 a Ams. 16:12;
Mosia 11:1–15.
		b Mosia 17:1–4.

10 a
		b
12 a
13 a

doaku, dan telah menjadikanku
alat dalam tangan-Nya dalam
membawa b sedemikian banyaknya orang darimu pada
suatu pengetahuan tentang
kebenaran-Nya.
11 Walaupun demikian, dalam
ini aku tidak bermegah, karena
aku tidak layak untuk bermegah
akan diriku sendiri.
12 Dan sekarang, aku berkata
kepadamu, kamu telah ditindas
oleh Raja Nuh, dan telah berada
dalam perbudakan kepada dia
dan para imamnya, dan telah
dibawa ke dalam kedurhakaan
oleh mereka; oleh karena itu
kamu terikat dengan aikatan kedurhakaan.
13 Dan sekarang, sebagaimana
kamu telah dibebaskan oleh
kuasa Allah dari ikatan ini; ya,
bahkan dari tangan Raja Nuh
dan rakyatnya, dan juga dari
ikatan kedurhakaan, demikian
pula aku berhasrat bahwa kamu
hendaknya aberdiri teguh dalam
b
kemerdekaan ini dengan apa
kamu telah dijadikan bebas, dan
agar kamu c tidak memercayai
seorang pun untuk menjadi raja
atas dirimu.
14 Dan juga janganlah memercayai seorang pun untuk menjadi a pengajarmu tidak juga
pelayan rohanimu, kecuali dia
adalah orangnya Allah, berjalan di jalan-N ya dan menaati
perintah-perintah-Nya.

A&P 58:4.
Mosia 18:35.
2 Ne. 28:19–22.
Gal. 5:1.

		b pts Kemerdekaan.
		c Mosia 29:13.
14 a Mosia 18:18–22.

MOSIA 23:15–27
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15 Demikianlah Alma mengajari umatnya, bahwa setiap
orang hendaknya a mengasihi
sesamanya seperti dirinya sendiri, bahwa hendaknya tidak
ada bperselisihan di antara mereka.
16 Dan sekarang, Alma adalah
a
imam tinggi mereka, dia adalah pendiri gereja mereka.
17 Dan terjadilah bahwa tak
seorang pun menerima awewenang untuk berkhotbah atau
mengajar kecuali itu adalah oleh
dia dari Allah. Oleh karena itu
dia menahbiskan semua imam
mereka dan semua pengajar
mereka; dan tak seorang pun ditahbiskan kecuali mereka adalah
pria yang saleh.
18 Oleh karena itu mereka
mengawasi orang-
o rang mereka, dan amemelihara mereka
dengan apa yang berkaitan dengan kebenaran.
19 Dan terjadilah bahwa mereka mulai amat makmur di tanah itu; dan mereka menyebut
tanah itu Helam.
20 Dan terjadilah bahwa mereka bertambah banyak dan
amat makmur di tanah Helam;
dan mereka membangun sebuah kota, yang mereka sebut
Kota Helam.
21 Walaupun demikian Tuhan
menganggap patut untuk amendera umat-Nya; ya, Dia menguji
15 a
		b
16 a
17 a

pts Kasih.
3 Ne. 11:28–29.
Mosia 26:7.
pts Imamat;
Wewenang.

kesabaran mereka dan iman
mereka.
22 Walaupun demikian—barang siapa menaruh akepercayaannya kepada-
N ya orang
yang sama akan bdiangkat pada
hari terakhir. Ya, dan demikianlah jadinya dengan orang-
orang ini.
23 Karena lihatlah, aku akan
memperlihatkan kepadamu
bahwa mereka dibawa ke dalam perbudakan, dan tak seorang pun dapat membebaskan
mereka selain Tuhan Allah mereka, ya, bahkan Allah Abraham
dan Ishak dan Yakub.
24 Dan terjadilah bahwa Dia
membebaskan mereka, dan Dia
memperlihatkan kuasa dahsyat-
Nya kepada mereka, dan besarlah kesukacitaan mereka.
25 Karena lihatlah, terjadilah bahwa saat mereka berada
di tanah Helam, ya, di Kota
Helam, saat sedang mengolah
tanah di sekitarnya, lihatlah pasukan orang Laman berada di
perbatasan negeri.
26 Sekarang, terjadilah bahwa
saudara-s audara Alma melarikan diri dari ladang-ladang
mereka, dan berkumpul bersama di Kota Helam; dan
mereka penuh ketakutan karena munculnya orang-orang
Laman.
27 Tetapi Alma maju dan
b

18 a 1 Tim. 4:6.
21 a Hel. 12:3;
A&P 98:21.
pts Penderaan.
		b pts Sabar, Kesabaran.

22 a pts Percaya,
Kepercayaan.
		b 1 Ne. 13:37.
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MOSIA 23:28–38

berdiri di antara mereka, dan
mendesak mereka bahwa mereka hendaknya tidak ketakutan,
tetapi bahwa mereka hendaknya
mengingat Tuhan Allah mereka
dan Dia akan membebaskan
mereka.
28 Oleh karena itu mereka meredam rasa takut mereka, dan
mulai berseru kepada Tuhan
agar Dia akan melunakkan hati
orang-orang Laman, agar mereka akan membiarkan mereka
hidup, dan para istri mereka,
dan anak-anak mereka.
29 Dan terjadilah bahwa Tuhan
melunakkan hati orang-o rang
Laman. Dan Alma dan saudara-
saudaranya maju dan menyerahkan diri ke dalam tangan
mereka; dan orang-orang Laman
mengambil kepemilikan atas tanah Helam.
30 Sekarang, pasukan orang
Laman, yang telah mengikuti
rakyat Raja Limhi, telah tersesat di padang belantara selama
berhari-hari.
31 Dan lihatlah, mereka telah
menemukan para imam Raja
Nuh itu, di suatu tempat yang
mereka sebut Amulon; dan mereka telah mulai menguasai tanah Amulon dan telah mulai
mengolah tanah.
32 Sekarang, nama pemimpin
para imam itu adalah Amulon.
33 Dan terjadilah bahwa
Amulon memohon kepada
orang-o rang Laman; dan dia
juga mengutus para istri mereka,
33 a Mosia 20:3–5.

34 a pts Iba.

yang adalah para a putri orang
Laman, untuk memohon kepada
saudara-saudara mereka, bahwa
mereka hendaknya tidak menghancurkan para suami mereka.
34 Dan orang-orang Laman memiliki arasa iba atas diri Amulon
dan saudara-s audaranya, dan
tidak menghancurkan mereka,
karena para istri mereka.
35 Dan Amulon dan saudara-
saudaranya bergabung dengan
orang-orang Laman, dan mereka
sedang melakukan perjalanan di
padang belantara dalam pencarian akan tanah Nefi ketika mereka menemukan tanah Helam,
yang dikuasai oleh Alma dan
saudara-saudaranya.
36 Dan terjadilah bahwa
orang-
o rang Laman berjanji
kepada Alma dan saudara-
saudaranya, bahwa jika mereka
akan memperlihatkan kepada
mereka jalan yang menuju tanah Nefi maka mereka akan
memberikan kepada mereka
kehidupan mereka dan kemerdekaan mereka.
37 Tetapi setelah Alma memperlihatkan kepada mereka jalan yang menuju tanah Nefi
orang-orang Laman tidak mau
memegang janji mereka; tetapi
mereka menempatkan para apengawal di sekitar tanah Helam,
atas diri Alma dan saudara-
saudaranya.
38 Dan sisa dari mereka pergi
ke tanah Nefi; dan sebagian dari
mereka kembali ke tanah Helam,
37 a Mosia 24:8–15.

MOSIA 23:39–24:7

dan juga membawa bersama
mereka para istri dan anak dari
para pengawal yang telah ditinggalkan di tanah itu.
39 Dan raja orang-orang Laman
telah mengabulkan bagi Amulon
bahwa dia hendaknya menjadi
raja dan penguasa atas orang-
orangnya, yang berada di tanah
Helam; walaupun demikian dia
tidak akan memiliki kuasa untuk melakukan apa pun yang
bertentangan dengan kehendak
raja orang-orang Laman.
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3 Dan sekarang, nama raja
orang-o rang Laman adalah
Laman, disebut menurut nama
ayahnya; dan oleh karena itu
dia disebut Raja Laman. Dan dia
adalah raja atas sejumlah besar
orang.
4 Dan dia menetapkan sebagai
pengajar dari antara saudara-
saudara Amulon di setiap tanah
yang dikuasai oleh rakyatnya;
dan demikianlah bahasa Nefi
mulai diajarkan di antara semua
orang Laman.
5 Dan mereka adalah bangsa
PASAL 24
yang ramah satu sama lain;
walaupun demikian mereka tiAmulon menganiaya Alma dan
dak mengenal Allah; tidak juga
umatnya—Mereka akan dihukum
saudara-saudara Amulon mengmati jika mereka berdoa—Tuhan
ajari mereka apa pun mengenai
menjadikan beban mereka tampak
Tuhan Allah mereka, tidak juga
ringan—Dia membebaskan mereka
hukum Musa; tidak juga mereka
dari perbudakan, dan mereka kemmengajari mereka perkataan
bali ke Zarahemla. Kira-kira tahun
Abinadi;
145–120 sm.
6 Tetapi mereka mengajari meDan terjadilah bahwa Amulon reka bahwa mereka hendaknya
berkenan di mata raja orang- menyimpan catatan mereka, dan
orang Laman; oleh karena itu, agar mereka boleh menulis satu
raja orang-orang Laman menga- sama lain.
bulkan kepada dia dan saudara-
7 Dan demikianlah orang-
saudaranya bahwa mereka akan orang Laman mulai meningditetapkan sebagai pengajar kat dalam kekayaan, dan mulai
atas rakyatnya, ya, bahkan atas berdagang satu sama lain dan
rakyat yang berada di tanah menjadi besar, dan mulai menSemlon, dan di tanah Silom, dan jadi bangsa yang licik dan
di tanah Amulon.
yang bijak, sehubungan de2 Karena orang-orang Laman ngan kebijaksanaan dunia, ya,
telah mengambil kepemilikan bangsa yang sangat licik, seatas semua tanah ini; oleh ka- nang akan segala macam kejarena itu, raja orang-orang Laman hatan dan jarahan, kecuali di
telah menetapkan para raja atas antara saudara-saudara mereka
semua tanah ini.
sendiri.
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MOSIA 24:8–15

8 Dan sekarang, terjadilah
bahwa Amulon mulai menjalankan a wewenang atas diri
Alma dan saudara-saudaranya,
dan mulai menganiayanya, dan
menyuruh agar anak-anaknya
hendaknya menganiaya anak-
anak mereka.
9 Karena Amulon mengenal
Alma, bahwa dia pernah menjadi a salah seorang imam raja,
dan bahwa dialah yang memercayai perkataan Abinadi dan
diusir keluar dari hadapan raja,
dan oleh karena itu dia geram
terhadapnya; karena dia tunduk kepada Raja Laman, namun
dia menjalankan wewenang
atas diri mereka, dan menaruh
b
tugas-tugas ke atas diri mereka,
dan menempatkan para pengawas atas diri mereka.
10 Dan terjadilah bahwa sedemikian hebatnya kesengsaraan
mereka sehingga mereka mulai
berseru dengan amat kuat kepada Allah.
11 Dan Amulon memerintahkan mereka bahwa mereka hendaknya menghentikan seruan
mereka; dan dia menempatkan
para pengawal ke atas diri mereka untuk mengawasi mereka,
agar barang siapa ditemukan
sedang memanggil kepada Allah
akan dihukum mati.
12 Dan Alma dan umatnya tidak mengangkat suara mereka
24 8 a A&P 121:39.

9 a Mosia 17:1–4; 23:9.
		b Mosia 21:3–6.
12 a pts Doa.

14 a
		b
15 a
		b

kepada Tuhan Allah mereka, tetapi amencurahkan hati mereka
kepada-Nya; dan Dia mengetahui pikiran dalam hati mereka.
13 Dan terjadilah bahwa suara
Tuhan datang kepada mereka dalam kesengsaraan mereka, memfirmankan: Angkatlah kepalamu
dan terhiburlah, karena Aku tahu
tentang perjanjian yang telah
kamu buat kepada-Ku; dan Aku
akan membuat perjanjian dengan
umat-Ku dan membebaskan mereka dari perbudakan.
14 Dan Aku akan juga meringankan beban yang ditaruh di
atas bahumu, sehingga bahkan
kamu tidak dapat merasakannya di atas punggungmu, bahkan saat kamu berada dalam
perbudakan; dan ini akan Aku
lakukan agar kamu boleh berdiri
sebagai a saksi bagi-Ku setelah
ini, dan agar kamu boleh tahu
dengan suatu kepastian bahwa
Aku, Tuhan Allah, mengunjungi
umat-Ku dalam bkesengsaraan
mereka.
15 Dan sekarang, terjadilah
bahwa beban yang diletakkan
ke atas diri Alma dan saudara-
saudaranya dijadikan ringan;
ya, Tuhan amenguatkan mereka
agar mereka dapat menanggung
b
beban mereka dengan mudah,
dan mereka tunduk dengan riang dan dengan ckesabaran pada
segala kehendak Tuhan.

pts Saksi.
pts Kemalangan.
Mat. 11:28–30.
Alma 31:38; 33:23.

		c A&P 54:10.
pts Sabar, Kesabaran.
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16 Dan terjadilah bahwa sedemikian besarnya iman mereka
dan kesabaran mereka sehingga
suara Tuhan datang kepada mereka lagi, memfirmankan: Terhiburlah, karena pada esok hari
Aku akan membebaskanmu
dari perbudakan.
17 Dan Dia berfirman kepada
Alma: Engkau akan pergi mendahului orang-orang ini, dan
Aku akan pergi menyertai engkau dan membebaskan orang-
orang ini dari aperbudakan.
18 Sekarang, terjadilah bahwa
Alma dan umatnya pada waktu
malam mengumpulkan kawanan ternak mereka bersama,
dan juga biji-bijian mereka; ya,
bahkan sepanjang waktu malam mereka mengumpulkan kawanan ternak mereka bersama.
19 Dan pada pagi harinya
Tuhan menyebabkan a tidur
yang nyenyak datang ke atas
orang-orang Laman, ya, dan semua pengawas mereka berada
dalam tidur yang lelap.
20 Dan Alma dan umatnya
berangkat ke padang belantara; dan ketika mereka telah
berjalan sepanjang hari mereka
memancangkan tenda-t enda
mereka di suatu lembah, dan
mereka menyebut lembah itu
Alma, karena dia menuntun
jalan mereka di padang belantara.
21 Ya, dan di Lembah Alma mereka mencurahkan a ungkapan
terima kasih mereka kepada
17 a pts Penawanan.

Allah karena Dia telah penuh
belas kasihan kepada mereka,
dan meringankan beban mereka,
dan telah membebaskan mereka
dari perbudakan; karena mereka
berada dalam perbudakan, dan
tak seorang pun dapat membebaskan mereka kecuali Tuhan
Allah mereka.
22 Dan mereka berterima kasih kepada Allah, ya, semua
pria mereka dan semua wanita mereka dan semua anak
mereka yang dapat berbicara
mengangkat suara mereka dalam puji-pujian kepada Allah
mereka.
23 Dan sekarang, Tuhan berfirman kepada Alma: Bergegaslah engkau dan pergilah
engkau dan orang-
o rang ini
keluar dari tanah ini, karena
orang-orang Laman telah bangun dan mengejar engkau;
oleh karena itu pergilah engkau
keluar dari tanah ini, dan Aku
akan menghentikan orang-
orang Laman di lembah ini
agar mereka tidak datang lebih
jauh dalam pengejaran terhadap orang-orang ini.
24 Dan terjadilah bahwa mereka meninggalkan lembah itu,
dan mengadakan perjalanan
mereka ke padang belantara.
25 Dan setelah mereka ber
ada di padang belantara dua
belas hari mereka tiba di tanah
Zarahemla; dan Raja Mosia
juga menerima mereka dengan
sukacita.

19 a 1 Sam. 26:12.

21 a pts Terima Kasih.
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PASAL 25
Keturunan Mulek di Zarahemla
menjadi orang-o rang Nefi—Mereka belajar tentang orang-orang
Alma dan orang-o rang Zenif—
Alma membaptis Limhi dan
seluruh rakyatnya—Mosia mewenangkan Alma untuk mengorganisasi Gereja Allah. Kira-kira tahun
120 sm.
Dan sekarang, Raja Mosia menyuruh agar seluruh rakyat hendaknya dikumpulkan bersama.
2 Sekarang, tidak ada demikian
banyak anak-a nak Nefi, atau
demikian banyak dari mereka
yang adalah keturunan Nefi,
seperti adanya a orang-o rang
Zarahemla, yang adalah keturunan bMulek, dan mereka yang
datang bersamanya ke padang
belantara.
3 Dan tidak ada demikian banyak orang-o rang Nefi dan
orang-orang Zarahemla seperti
adanya orang-orang Laman; ya,
mereka tidak ada sampai setengahnya banyaknya.
4 Dan sekarang, seluruh orang
Nefi dikumpulkan bersama, dan
juga seluruh orang Zarahemla,
dan mereka dikumpulkan bersama dalam dua kelompok.
5 Dan terjadilah bahwa Mosia
membacakan, dan menyebabkan
untuk dibacakan, catatan Zenif
kepada rakyatnya; ya, dia membacakan catatan tentang orang-
orang Zenif, sejak waktu mereka
25 2 a Omni 1:13–19.
		b Hel. 6:10.

meninggalkan tanah Zarahemla
sampai mereka kembali lagi.
6 Dan dia juga membacakan laporan tentang Alma dan
saudara-s audaranya, dan segala kesengsaraan mereka, sejak
waktu mereka meninggalkan
tanah Zarahemla sampai waktu
mereka kembali lagi.
7 Dan sekarang, ketika Mosia
telah mengakhiri membacakan
catatan-c atatan itu, rakyatnya
yang tinggal di tanah itu diserang oleh ketakjuban dan kekaguman.
8 Karena mereka tidak tahu
apa yang harus dipikirkan; karena ketika mereka melihat
mereka yang telah dibebaskan
a
keluar dari perbudakan mereka
dipenuhi dengan sukacita yang
amat besar.
9 Dan lagi, ketika mereka berpikir tentang saudara-saudara
mereka yang telah dibunuh oleh
orang-orang Laman mereka dipenuhi dengan dukacita, dan
bahkan mencucurkan banyak air
mata dukacita.
10 Dan lagi, ketika mereka
berpikir tentang kebaikan Allah
yang langsung, dan kuasa-Nya
dalam membebaskan Alma dan
saudara-saudaranya dari tangan
orang-o rang Laman dan dari
perbudakan, mereka mengangkat suara mereka dan berterima
kasih kepada Allah.
11 Dan lagi, ketika mereka
berpikir tentang orang-o rang

			 pts Mulek.
8 a Mosia 22:11–13.
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Laman, yang adalah saudara-
saudara mereka, tentang keadaan mereka yang penuh dosa
dan tercemar, mereka dipenuhi
dengan a rasa sakit dan kepedihan terhadap kesejahteraan
b
jiwa mereka.
12 Dan terjadilah bahwa mereka
yang adalah anak-anak Amulon
dan saudara-saudaranya, yang
telah mengambil menjadi istri
para putri orang Laman, tidak
senang dengan tingkah laku
ayah mereka, dan mereka tidak
mau lagi disebut dengan nama
ayah mereka, oleh karena itu
mereka mengambil ke atas diri
mereka nama Nefi, agar mereka
boleh disebut anak-a nak Nefi
dan terbilang di antara mereka
yang disebut orang-orang Nefi.
13 Dan sekarang, seluruh
orang Zarahemla a terbilang
bersama orang-orang Nefi, dan
ini karena kerajaan tidak pernah
dianugerahkan kepada siapa
pun selain mereka yang adalah
keturunan Nefi.
14 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika Mosia telah mengakhiri berbicara dan membacakan kepada rakyat, dia berhasrat
bahwa Alma hendaknya juga
berbicara kepada rakyat.
15 Dan Alma berbicara kepada
mereka, ketika mereka berhimpun bersama dalam kelompok-
kelompok besar, dan dia pergi
dari satu kelompok ke yang
11 a Mosia 28:3–4;
Alma 13:27.
		b pts Jiwa—Nilai jiwa.

lain, mengkhotbahkan kepada
rakyat pertobatan dan iman kepada Tuhan.
16 Dan dia mendesak rakyat
Limhi dan saudara-saudaranya,
mereka semua yang telah dibebaskan dari perbudakan, bahwa
mereka hendaknya mengingat
bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka.
17 Dan terjadilah bahwa setelah Alma mengajari rakyat banyak hal, dan telah mengakhiri
berbicara kepada mereka, maka
Raja Limhi berhasrat agar dia
boleh dibaptis; dan seluruh rakyatnya berhasrat agar mereka
boleh dibaptis juga.
18 Oleh karena itu, Alma pergi
ke dalam air dan a membaptis
mereka; ya, dia membaptis mereka menurut cara dia membaptis saudara-s audaranya di
b
Perairan Mormon; ya, dan sebanyak orang yang dia baptis termasuk dalam gereja Allah; dan
ini karena kepercayaan mereka
akan perkataan Alma.
19 Dan terjadilah bahwa Raja
Mosia mengabulkan kepada
Alma bahwa dia boleh menegakkan jemaat di seluruh tanah
Zarahemla; dan memberinya
a
kuasa untuk menahbiskan
imam dan pengajar atas setiap
jemaat.
20 Sekarang, ini dilakukan karena ada demikian banyak orang
sehingga mereka tidak dapat

13 a Omni 1:19.
18 a Mosia 21:35.
		b Mosia 18:8–17.

19 a pts Imamat.
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semuanya diatur oleh satu pengajar; tidak juga mereka semua
dapat mendengar firman Allah
dalam satu sidang;
21 Oleh karena itu mereka
berhimpun bersama dalam
kelompok-k elompok berbeda,
disebut jemaat-jemaat; setiap
jemaat memiliki imam mereka
dan pengajar mereka, dan setiap imam mengkhotbahkan
perkataan menurut seperti yang
disampaikan kepadanya oleh
mulut Alma.
22 Dan demikianlah, sekalipun
ada banyak jemaat, itu semua
nya satu a gereja, ya, bahkan
gereja Allah; karena tidak ada
apa pun dikhotbahkan di semua
jemaat kecuali itu adalah pertobatan dan iman kepada Allah.
23 Dan sekarang, ada tujuh jemaat di tanah Zarahemla. Dan
terjadilah bahwa barang siapa
berhasrat mengambil ke atas
diri mereka anama Kristus, atau
Allah, mereka bergabung dengan jemaat Allah;
24 Dan mereka disebut aumat
Allah. Dan Tuhan mencurahkan
Roh-N ya ke atas diri mereka,
dan mereka diberkati, dan makmur di tanah itu.
PASAL 26
Banyak anggota Gereja dituntun
ke dalam dosa oleh orang-o rang
tidak percaya—Alma dijanjikan
22 a Mosia 18:17.
23 a pts Yesus Kristus—
Mengambil nama

kehidupan kekal—Mereka yang
bertobat dan dibaptis memperoleh
pengampunan—Para anggota Gereja dalam dosa yang bertobat dan
mengaku kepada Alma dan kepada
Tuhan akan diampuni; jika tidak,
mereka tidak akan terbilang di antara umat Gereja. Kira-kira tahun
120–100 sm.
Sekarang, terjadilah bahwa
ada banyak dari angkatan muda
yang tidak dapat mengerti perkataan Raja Benyamin, masih
anak-anak kecil pada waktu dia
berbicara kepada rakyatnya; dan
mereka tidak memercayai tradisi
leluhur mereka.
2 Mereka tidak percaya apa
yang telah dikatakan mengenai
kebangkitan orang mati, tidak
juga mereka percaya mengenai
kedatangan Kristus.
3 Dan sekarang, karena ketidakpercayaan mereka, mereka
tidak dapat a mengerti firman
Allah; dan hati mereka terkeraskan.
4 Dan mereka tidak mau dibaptis; tidak juga mereka mau
bergabung dengan gereja. Dan
mereka adalah umat yang terpisah sehubungan dengan iman
mereka, dan tetap demikian
senantiasa selamanya, bahkan
dalam keadaan mereka yang
a
badani dan penuh dosa; karena
mereka tidak mau meminta kepada Tuhan Allah mereka.

Yesus Kristus ke
atas diri kita.
24 a pts Perjanjian.

26 3 a pts Pengertian.

4 a pts Manusia Alami.
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5 Dan sekarang, pada masa
pemerintahan Mosia mereka
tidak sampai setengahnya banyaknya dari umat Allah; tetapi
karena apertengkaran di antara
saudara-saudara, mereka menjadi lebih banyak.
6 Karena terjadilah bahwa mereka menipu banyak orang dengan perkataan mereka yang
menyanjung-n yanjung, yang
ada di dalam gereja, dan menyebabkan mereka berbuat banyak
dosa; oleh karena itu menjadi
perlu bahwa mereka yang berbuat dosa, yang ada di dalam gereja, hendaknya adiberi petuah
oleh gereja.
7 Dan terjadilah bahwa mereka
dibawa ke hadapan imam, dan
diserahkan kepada imam oleh
pengajar; dan imam membawa
mereka ke hadapan Alma, yang
adalah aimam tinggi.
8 Sekarang, Raja Mosia telah
memberikan Alma wewenang
atas gereja.
9 Dan terjadilah bahwa Alma
tidak tahu mengenai mereka;
tetapi ada banyak saksi menentang mereka; ya, orang-o rang
berdiri dan bersaksi tentang
kedurhakaan mereka dalam kelimpahan.
10 Sekarang, belum pernah hal
yang demikian terjadi sebelumnya di dalam gereja; oleh karena
itu Alma disusahkan di dalam
rohnya, dan dia menyuruh agar
5 a pts Kemurtadan;
Perselisihan.
6 a Alma 5:57–58; 6:3.

mereka hendaknya dibawa ke
hadapan raja.
11 Dan dia berkata kepada
raja: Lihatlah, di sini ada banyak
orang yang telah kami bawa ke
hadapanmu, yang dituduh oleh
saudara-s audara mereka; ya,
dan mereka telah didapati dalam berbagai ragam kedurhakaan. Dan mereka tidak bertobat
dari kedurhakaan mereka; oleh
karena itu kami telah membawa
mereka ke hadapanmu, agar
engkau boleh menghakimi mereka menurut tindak kejahatan
mereka.
12 Tetapi Raja Mosia berkata
kepada Alma: Lihatlah, aku tidak menghakimi mereka; oleh
karena itu aku a menyerahkan
mereka ke dalam tanganmu untuk dihakimi.
13 Dan sekarang, roh Alma
kembali disusahkan; dan dia
pergi dan bertanya kepada
Tuhan apa yang hendaknya dia
lakukan mengenai masalah ini,
karena dia takut bahwa dia akan
melakukan kekeliruan dalam
pandangan Allah.
14 Dan terjadilah bahwa setelah dia mencurahkan seluruh
jiwanya kepada Allah, suara
Tuhan datang kepadanya, memfirmankan:
15 Diberkatilah engkau, Alma,
dan diberkatilah mereka yang dibaptis di aPerairan Mormon. Engkau diberkati karena b imanmu

pts Memperingatkan.
7 a Mosia 29:42.
12 a A&P 42:78–93.

15 a Mosia 18:30.
		b Mosia 17:2.
pts Iman.
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yang amat besar pada perkataan semata dari hamba-K u
Abinadi.
16 Dan diberkatilah mereka
karena iman mereka yang amat
besar pada perkataan semata
yang telah engkau ucapkan kepada mereka.
17 Dan diberkatilah engkau karena engkau telah menegakkan
sebuah ajemaat di antara umat
ini; dan mereka akan ditegakkan, dan mereka akan menjadi
umat-Ku.
18 Ya, diberkatilah umat ini
yang bersedia untuk menyandang anama-Ku; karena dalam
nama-Ku akanlah mereka dipanggil; dan mereka adalah
milik-Ku.
19 Dan karena engkau telah
bertanya kepada-Ku mengenai
si pelanggar, engkau diberkati.
20 Engkau adalah hamba-Ku;
dan Aku membuat perjanjian
denganmu bahwa engkau akan
memperoleh akehidupan kekal;
dan engkau akan melayani-Ku
dan pergi dalam nama-Ku, dan
akan mengumpulkan bersama
domba-domba-Ku.
21 Dan dia yang mau mendengar suara-K u akan menjadi
a
domba-Ku; dan dia akan kamu
terima ke dalam gereja, dan dia
akan Aku terima juga.
17 a Mosia 25:19–24.
18 a Mosia 1:11; 5:8.
pts Yesus Kristus—
Mengambil nama
Yesus Kristus ke
atas diri kita.
20 a pts Kehidupan Kekal;

22 Karena lihatlah, ini adalah
gereja-K u; barang siapa a dibaptis akan dibaptis untuk pertobatan. Dan siapa pun yang
kamu terima akan percaya pada
nama-Ku; dan dia dengan murah hati akan Aku bampuni.
23 Karena Akulah yang amengambil ke atas diri-Ku dosa-dosa
dunia; karena adalah Aku yang
telah bmenciptakan mereka; dan
adalah Aku yang memberikan
kepada dia yang percaya sampai akhir sebuah tempat di sisi
kanan-Ku.
24 Karena lihatlah, dalam
nama-K u mereka dipanggil;
dan jika mereka amengenal-Ku
mereka akan tampil, dan akan
memperoleh sebuah tempat secara kekal di sisi kanan-Ku.
25 Dan akan terjadi bahwa
ketika asangkakala kedua akan
berbunyi pada waktu itu akanlah mereka yang tidak pernah
b
mengenal-Ku tampil dan akan
berdiri di hadapan-Ku.
26 Dan pada waktu itu akanlah mereka tahu bahwa Aku
adalah Tuhan Allah mereka,
bahwa Aku adalah Penebus mereka; tetapi mereka tidak mau
ditebus.
27 Dan pada waktu itu Aku
akan mengakui kepada mereka bahwa Aku tidak pernah

Pemilihan;
Pilihan.
21 a pts Gembala
Yang Baik.
22 a 2 Ne. 9:23.
pts Baptis, Baptisan.
		b pts Mengampuni;

23 a
		b
24 a
25 a
		b

Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
pts Penebus.
pts Penciptaan.
Yoh. 17:3.
A&P 88:99, 109.
A&P 76:81–86.
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mengenal mereka; dan mereka
akan bpergi ke dalam capi abadi
yang dipersiapkan bagi iblis dan
para malaikatnya.
28 Oleh karena itu Aku berfirman kepadamu, bahwa dia
yang tidak mau a mendengar
suara-Ku, orang yang sama janganlah kamu terima ke dalam
gereja-Ku, karena dia tidak akan
Aku terima pada hari terakhir.
29 Oleh karena itu Aku berfirman kepadamu, Pergilah;
dan barang siapa melanggar
terhadap-K u, dia akan kamu
a
hakimi b menurut dosa-d osa
yang telah dia perbuat; dan jika
dia cmengakui dosa-dosanya di
hadapanmu dan Aku, dan dbertobat dalam ketulusan hatinya,
dia hendaknya kamu eampuni,
dan Aku akan mengampuninya
juga.
30 Ya, dan asesering umat-Ku
b
bertobat akanlah Aku ampuni
mereka pelanggaran mereka
terhadap-Ku.
31 Dan kamu juga akan saling
a
mengampuni pelanggaranmu;
karena sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, dia yang tidak mengampuni pelanggaran
sesamanya bilamana dia berkata bahwa dia bertobat, orang
yang sama telah membawa dia

27 a
		b
		c
28 a

Mat. 7:21–23.
Luk. 13:27.
A&P 76:43–44.
2 Ne. 9:31;
A&P 1:14.
29 a pts Menghakimi.
		b pts Tanggung Jawab.
		c 3 Ne. 1:25.

rinya sendiri ke bawah penghukuman.
32 Sekarang, Aku berfirman
kepadamu, Pergilah; dan barang siapa tidak akan bertobat
dari dosa-dosanya orang yang
sama tidak akan terbilang di
antara umat-Ku; dan ini hendaknya ditaati sejak waktu ini
dan seterusnya.
33 Dan terjadilah bahwa ketika Alma telah mendengar
firman ini dia menuliskannya
agar dia boleh memilikinya,
dan agar dia boleh menghakimi umat gereja itu menurut
perintah-perintah Allah.
34 Dan terjadilah bahwa Alma
pergi dan menghakimi mereka
yang telah didapati dalam kedurhakaan, menurut firman
Tuhan.
35 Dan barang siapa bertobat dari dosa-dosa mereka dan
a
mengakuinya, mereka dia bilangkan ke antara umat gereja;
36 Dan mereka yang tidak
akan mengakui dosa-dosa mereka dan bertobat dari kedurhakaan mereka, orang yang sama
tidak terbilang di antara umat
gereja, dan nama mereka adihapuskan.
37 Dan terjadilah bahwa Alma
mengatur semua urusan gereja;

pts Pengakuan.
pts Pertobatan.
pts Mengampuni.
Moro. 6:8.
Yeh. 33:11, 15–16;
Kis. 3:19–20;
Mosia 29:19–20.
31 a 3 Ne. 13:14–15;

		d
		e
30 a
		b

A&P 64:9–10.
35 a pts Pengakuan.
36 a Kel. 32:33;
Alma 1:24.
pts Ekskomunikasi;
Kitab Kehidupan.
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dan mereka mulai lagi mengalami kedamaian dan amat
makmur dalam urusan gereja,
berjalan dengan hati-hati di hadapan Allah, menerima banyak,
dan membaptis banyak.
38 Dan sekarang, semua hal ini
Alma dan para rekan pekerjanya
lakukan, yang berwenang atas
gereja, berjalan dalam segenap
ketekunan, mengajarkan firman
Allah dalam segala hal, menderita segala macam kesengsaraan,
dianiaya oleh mereka semua
yang tidak termasuk dalam gereja Allah.
39 Dan mereka memberi petuah kepada saudara-s audara
mereka; dan mereka juga a diberi petuah, setiap orang melalui firman Allah, menurut
dosa-d osanya, atau menurut
dosa-dosa yang telah dia perbuat, diperintahkan oleh Allah
untuk bberdoa tanpa henti, dan
untuk c berterima kasih dalam
segala hal.
PASAL 27
Mosia melarang penganiayaan
dan menitahkan kesetaraan—
Alma yang muda dan keempat
putra Mosia berupaya untuk
menghancurkan Gereja—Seorang malaikat menampakkan diri
dan memerintahkan mereka untuk menghentikan kelakuan mereka yang jahat—Alma terserang
39 a pts Memperingatkan.
		b 2 Ne. 32:8–9.
		c pts Terima Kasih.

kebisuan—Seluruh umat manusia
mesti dilahirkan kembali untuk
memperoleh keselamatan—Alma
dan para putra Mosia memaklumkan kabar gembira. Kira-kira tahun
100–92 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
penganiayaan yang ditimpakan
pada gereja oleh orang-o rang
tidak percaya menjadi sedemikian besarnya sehingga jemaat
mulai menggerutu, dan mengeluh kepada para pemimpin mereka mengenai masalah itu; dan
mereka mengeluh kepada Alma.
Dan Alma menyampaikan perkara itu ke hadapan raja mereka,
Mosia. Dan Mosia berembuk dengan para imamnya.
2 Dan terjadilah bahwa Raja
Mosia mengirimkan suatu maklumat ke seluruh negeri sekitarnya itu bahwa hendaknya
tidak ada siapa pun yang tidak
percaya amenganiaya siapa pun
dari mereka yang termasuk dalam gereja Allah.
3 Dan ada suatu perintah yang
ketat ke seluruh jemaat bahwa
hendaknya tidak ada penganiayaan di antara mereka, bahwa
hendaknya ada a kesetaraan di
antara semua orang;
4 Bahwa mereka hendaknya tidak membiarkan kesombongan
tidak juga ketakaburan mengganggu a kedamaian mereka;
bahwa setiap orang hendaknya

27 2 a pts Penganiayaan.
3 a Mosia 23:7; 29:32.
4 a pts Damai,

			 Kedamaian.
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menjunjung tinggi sesamanya
seperti dirinya sendiri, bekerja
dengan tangan mereka sendiri
untuk tunjangan mereka.
5 Ya, dan semua imam dan
pengajar mereka hendaknya
a
bekerja dengan tangan mereka
sendiri untuk tunjangan mereka,
dalam segala perkara kecuali dalam keadaan sakit, atau dalam
keadaan amat kekurangan; dan
melakukan hal-hal ini, mereka
berlimpah ruah dalam b kasih
karunia Allah.
6 Dan mulai ada banyak kedamaian lagi di tanah itu; dan
bangsa itu mulai menjadi sangat
banyak, dan mulai terpencar-
pencar secara luas di atas muka
bumi, ya, di utara dan di selatan,
di timur dan di barat, membangun kota-kota besar dan desa-
desa di seluruh penjuru negeri.
7 Dan Tuhan mengunjungi
mereka dan memakmurkan
mereka, dan mereka menjadi
bangsa yang besar dan kaya.
8 Sekarang, para putra Mosia
terbilang di antara orang-orang
tidak percaya; dan juga salah
seorang a putra Alma terbilang
di antara mereka, dia yang dinamai Alma, menurut nama
ayahnya; walaupun demikian,
dia menjadi seorang yang sangat jahat dan seorang bpemuja
berhala. Dan dia adalah seorang pria yang banyak bicara,
b

4 b pts Menjunjung
Tinggi.
5 a Mosia 18:24, 26.
		b pts Kasih Karunia.
8 a pts Alma,

dan mengucapkan banyak sanjungan kepada orang-o rang;
oleh karena itu dia menuntun
banyak orang untuk melakukan
menurut cara kedurhakaannya.
9 Dan dia menjadi rintangan
besar bagi kemakmuran gereja Allah; amencuri hati orang-
orang; menyebabkan banyak
pertengkaran di antara orang-
orang; memberi kesempatan
bagi musuh Allah untuk menjalankan kuasanya atas diri mereka.
10 Dan sekarang, terjadilah
bahwa saat dia berkelana untuk menghancurkan gereja
Allah, karena dia berkelana secara rahasia bersama para putra
Mosia berupaya untuk menghancurkan gereja, dan untuk
menyesatkan umat Tuhan, bertentangan dengan perintah-
perintah Allah, atau bahkan
raja—
11 Dan seperti yang aku katakan kepadamu, sewaktu mereka berkelana amemberontak
melawan Allah, lihatlah, bmalaikat Tuhan c menampakkan
diri kepada mereka; dan dia turun seakan-akan dalam awan;
dan dia berbicara seakan-akan
dengan suara guntur, yang menyebabkan tanah berguncang
yang di atasnya mereka berdiri.
12 Dan sedemikian besarnya ketercengangan mereka, sehingga

Putra Alma.
		b pts Pemujaan
Berhala.
9 a 2 Sam. 15:1–6.
11 a pts Pemberontakan.

		b pts Malaikat.
		c Kis. 9:1–9;
Alma 8:15.
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mereka jatuh ke tanah, dan tidak mengerti perkataan yang dia
ucapkan kepada mereka.
13 Walaupun demikian dia berseru lagi, mengatakan: Alma,
bangkit dan majulah, karena
mengapa engkau menganiaya
gereja Allah? Karena Tuhan telah
berfirman: aInilah gereja-Ku, dan
Aku akan menegakkannya; dan
tidak ada apa pun yang akan
menumbangkannya, kecuali pelanggaran umat-Ku.
14 Dan lagi, malaikat itu berkata: Lihatlah, Tuhan telah mendengar a doa-d oa umat-N ya,
dan juga doa-doa hamba-Nya,
Alma, yang adalah ayahmu;
karena dia telah berdoa dengan
banyak iman mengenai engkau
agar engkau boleh dibawa pada
pengetahuan tentang kebenaran;
oleh karena itu, untuk tujuan
ini aku telah datang untuk meyakinkan engkau tentang kuasa
dan wewenang Allah, agar bdoa-
doa para hamba-Nya boleh dijawab menurut iman mereka.
15 Dan sekarang, lihatlah,
d apatkah kamu membantah
kuasa Allah? Karena lihatlah,
bukankah suaraku mengg un
cangkan tanah? Dan tidak dapat jugakah engkau melihatku
di hadapanmu? Dan aku diutus
dari Allah.
16 Sekarang, aku berkata kepadamu: Pergilah, dan ingatlah
penawanan leluhurmu di tanah Helam, dan di tanah Nefi;
13 a pts Yesus Kristus—
Kepala Gereja.

dan ingatlah betapa besar apa
yang telah Dia lakukan bagi mereka; karena mereka berada dalam perbudakan, dan Dia telah
a
membebaskan mereka. Dan sekarang, aku berkata kepadamu,
Alma, pergilah pada jalanmu,
dan janganlah berupaya untuk
menghancurkan gereja lagi, agar
doa-doa mereka boleh dijawab,
dan ini bahkan jika engkau mau
dirimu sendiri dienyahkan.
17 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ini adalah perkataan terakhir yang malaikat ucapkan kepada Alma, dan dia pergi.
18 Dan sekarang, Alma dan
mereka yang berada bersamanya jatuh lagi ke tanah, karena besarlah ketercengangan
mereka; karena dengan mata
mereka sendiri mereka telah
melihat seorang malaikat Tuhan;
dan suaranya bagaikan guntur,
yang mengguncangkan tanah;
dan mereka tahu bahwa tidak
ada apa pun kecuali kuasa Allah
yang dapat mengguncangkan
tanah dan menyebabkannya
gemetar seakan-akan akan terbelah berkeping-keping.
19 Dan sekarang, ketercengangan Alma sedemikian besarnya sehingga dia menjadi bisu,
hingga dia tidak dapat membuka
mulutnya; ya, dan dia menjadi
lemah, bahkan hingga dia tidak
dapat menggerakkan tangannya;
oleh karena itu dia dibawa oleh
mereka yang berada bersamanya,

14 a Alma 10:22.
		b Morm. 9:36–37.

16 a Mosia 23:1–4.
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dan diangkat tak berdaya, bahkan sampai dia dibaringkan di
hadapan ayahnya.
20 Dan mereka menceritakan
kembali kepada ayahnya segala
yang telah terjadi kepada mereka; dan ayahnya bersukacita,
karena dia tahu bahwa itu adalah kuasa Allah.
21 Dan dia menyuruh agar
khalayak ramai hendaknya dikumpulkan bersama agar mereka boleh menyaksikan apa
yang telah Tuhan lakukan untuk
putranya, dan juga untuk mereka yang berada bersamanya.
22 Dan dia menyuruh agar
para imam hendaknya berhimpun bersama; dan mereka mulai
berpuasa, dan berdoa kepada
Tuhan Allah mereka agar Dia
akan membuka mulut Alma,
agar dia boleh berbicara, dan
juga agar anggota tubuhnya boleh menerima kekuatannya—
agar mata orang-o rang boleh
dibukakan untuk melihat dan
mengetahui akan kebaikan dan
kemuliaan Allah.
23 Dan terjadilah setelah mereka berpuasa dan berdoa untuk
kurun waktu dua hari dan dua
malam, anggota tubuh Alma
menerima kekuatannya, dan dia
berdiri dan mulai berbicara kepada mereka, meminta mereka
untuk menjadi terhibur:
24 Karena, katanya, aku telah
24 a 2 Ne. 2:6–7.
pts Penebusan.
25 a Rm. 6:3–11;
Mosia 5:7;

bertobat dari dosa-dosaku, dan
telah aditebus oleh Tuhan; lihatlah aku dilahirkan melalui Roh.
25 Dan Tuhan berfirman kepadaku: Janganlah takjub bahwa
seluruh umat manusia, ya, pria
dan wanita, segala bangsa,
kaum, bahasa dan khalayak,
mesti a dilahirkan kembali; ya,
dilahirkan dari Allah, b diubah
dari keadaan mereka yang cbadani dan terjatuh, ke keadaan
kesalehan, ditebus oleh Allah,
menjadi putra dan putri-Nya;
26 Dan demikianlah mereka
menjadi makhluk baru; dan
kecuali mereka melakukan ini,
mereka asekali-kali tidak dapat
mewarisi kerajaan Allah.
27 Aku berkata kepadamu,
kecuali ini keadaannya, mereka
mesti dienyahkan; dan ini aku
tahu, karena aku nyaris dienyahkan.
28 Walaupun demikian, setelah
menempuh banyak kesukaran,
bertobat sampai hampir mati,
Tuhan dalam belas kasihan telah menganggap patut untuk
merengkuhku dari apembakaran
abadi, dan aku dilahirkan dari
Allah.
29 Jiwaku telah ditebus dari
empedu kepahitan dan ikatan
kedurhakaan. Aku berada dalam ngarai yang paling gelap;
tetapi sekarang aku melihat terang Allah yang menakjubkan.

Alma 5:14;
Musa 6:59.
pts Dilahirkan
Kembali.

		b
		c
26 a
28 a

Mosia 3:19; 16:3.
pts Badani.
Yoh. 3:5.
2 Ne. 9:16.
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Jiwaku tersiksa oleh siksaan
kekal; tetapi aku direngkuh, dan
jiwaku tidak tersakiti lagi.
30 Aku menolak Penebusku,
dan menyangkal apa yang telah
diucapkan oleh leluhur kita; tetapi sekarang agar mereka boleh melihat sebelumnya bahwa
Dia akan datang, dan bahwa
Dia mengingat setiap makhluk
ciptaan-Nya, Dia akan menyatakan diri-Nya kepada semua
orang.
31 Ya, asetiap lutut akan bertekuk, dan setiap lidah mengaku
di hadapan-N ya. Ya, bahkan
pada hari terakhir, ketika semua
orang akan berdiri untuk bdihakimi oleh-Nya, pada waktu itu
akanlah mereka mengakui bahwa
Dia adalah Allah; pada waktu
itu akanlah mereka mengakui,
yang hidup ctanpa Allah di dunia,
bahwa penghakiman hukuman
abadi adalah adil ke atas diri mereka; dan mereka akan berguncang, dan gemetar, dan menciut
di bawah pandangan sekilas dari
d
mata-Nya yang penuh selidik.
32 Dan sekarang, terjadilah
bahwa Alma mulai sejak waktu
ini dan seterusnya mengajari
orang-orang, dan mereka yang
berada bersama Alma pada
waktu malaikat menampakkan
diri kepada mereka, melakukan
perjalanan ke sekitar seluruh
negeri, memberitakan kepada
a

29 a Mosia 2:38.
31 a Flp. 2:9–11;
Mosia 16:1–2;
A&P 88:104.

semua orang apa yang telah
mereka dengar dan lihat, dan
mengkhotbahkan firman Allah
dengan banyak kesukaran, dianiaya dengan hebat oleh mereka
yang adalah orang-orang tidak
percaya, dihantam oleh banyak
dari mereka.
33 Tetapi terlepas dari semua
nya ini, mereka memberikan
banyak pelipuran kepada gereja,
mengukuhkan iman mereka,
dan mendesak mereka dengan
kepanjangsabaran dan banyak
penderitaan berat untuk menaati perintah-perintah Allah.
34 Dan empat orang dari mereka adalah para aputra Mosia;
dan nama mereka adalah Amon,
dan Harun, dan Omner, dan
Himni; inilah nama para putra
Mosia.
35 Dan mereka melakukan
perjalanan ke seluruh tanah
Zarahemla, dan ke antara seluruh rakyat yang berada di
bawah kekuasaan Raja Mosia,
dengan bersemangat berjuang
untuk memperbaiki segala kerugian yang telah mereka lakukan terhadap gereja, mengakui
segala dosa mereka, dan memberitakan segala sesuatu yang
telah mereka lihat, dan menjelaskan nubuat dan tulisan suci
kepada semua yang berhasrat
mendengar mereka.
36 Dan demikianlah mereka

		b pts Yesus Kristus—
Hakim.
		c Alma 41:11.
		d pts Ke-Allah-an.

34 a pts Amon,
Putra Mosia.
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adalah alat dalam tangan Allah
dalam membawa banyak orang
pada pengetahuan tentang kebenaran, ya, pada pengetahuan
tentang Penebus mereka.
37 Dan betapa diberkatinya
mereka! Karena mereka amemberitakan kedamaian; mereka
memberitakan bkabar baik tentang kebaikan; dan mereka
memaklumkan kepada orang-
orang bahwa Tuhan memerintah.
PASAL 28
Para putra Mosia pergi berkhotbah kepada orang-orang Laman—
Menggunakan dua batu pelihat,
Mosia menerjemahkan lempengan-
lempengan orang Yared. Kira-kira
tahun 92 sm.
Sekarang, terjadilah bahwa
setelah para a putra Mosia melakukan segala hal ini, mereka
membawa sejumlah kecil orang
bersama mereka dan kembali
kepada ayah mereka, sang raja,
dan menghasratkan darinya
bahwa dia akan mengabulkan
bagi mereka bahwa mereka boleh, bersama orang-o rang ini
yang telah mereka pilih, pergi ke
tanah bNefi agar mereka boleh
mengkhotbahkan apa yang telah mereka dengar, dan agar mereka boleh memberikan firman
37 a Yes. 52:7;
Mosia 15:14–17.
pts Khotbah.
		b pts Injil.
28 1 a Mosia 27:34.
		b Omni 1:12–13;

Allah kepada saudara-saudara
mereka, orang-orang Laman—
2 Agar barangkali mereka boleh membawa mereka pada pengetahuan tentang Tuhan Allah
mereka, dan meyakinkan mereka tentang kedurhakaan leluhur mereka; dan agar barangkali
mereka boleh menyembuhkan
mereka dari akebencian mereka
terhadap orang-orang Nefi, agar
mereka boleh juga dibawa untuk bersukacita di dalam Tuhan
Allah mereka, agar mereka boleh menjadi ramah terhadap satu
sama lain, dan agar hendaknya
tidak ada lagi perselisihan di seluruh negeri yang telah Tuhan
Allah mereka berikan kepada
mereka.
3 Sekarang, mereka berhasrat
agar keselamatan hendaknya
dimaklumkan kepada setiap
makhluk, karena mereka tidak
dapat a tahan bahwa b jiwa manusia mana pun akan binasa;
ya, bahkan pikiran saja bahwa
jiwa siapa pun akan menanggung csiksaan tanpa akhir menyebabkan mereka berguncang
dan gemetar.
4 Dan demikianlah Roh Tuhan
bekerja ke atas diri mereka, karena mereka dahulu adalah yang
paling abejat dari para pendosa.
Dan Tuhan menganggap patut
dalam bbelas kasihan-Nya yang

			 Mosia 9:1.
2 a Yakub 7:24.
3 a Alma 13:27;
3 Ne. 17:14;
Musa 7:41.
		b pts Jiwa—Nilai jiwa.

		c Yakub 6:10;
A&P 19:10–12.
4 a Mosia 27:10.
		b pts Belas Kasihan.
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tak terbatas untuk membiarkan
mereka hidup; walaupun demikian mereka menderita banyak
kepedihan jiwa karena kedurhakaan mereka, menderita banyak
dan merasa takut bahwa mereka
akan dienyahkan selamanya.
5 Dan terjadilah bahwa mereka
memohon kepada ayah mereka
berhari-hari agar mereka boleh
pergi ke tanah Nefi.
6 Dan Raja Mosia pergi dan
bertanya kepada Tuhan apakah dia mesti membiarkan para
putranya pergi ke antara orang-
orang Laman untuk mengkhotbahkan firman.
7 Dan Tuhan berfirman kepada
Mosia: Biarlah mereka pergi,
karena banyak orang akan percaya pada perkataan mereka,
dan mereka akan memperoleh
kehidupan kekal; dan Aku akan
a
membebaskan para putramu
dari tangan orang-orang Laman.
8 Dan terjadilah bahwa Mosia
mengabulkan bahwa mereka boleh pergi dan melakukan menurut permintaan mereka.
9 Dan mereka a mengadakan
perjalanan mereka ke padang
belantara untuk pergi mengkhotbahkan firman ke antara orang-
orang Laman; dan aku akan
memberikan sebuah b laporan
tentang tindakan-tindakan mereka setelah ini.
10 Sekarang, Raja Mosia tidak
memiliki seorang pun untuk
7 a Alma 19:22–23.
9 a Alma 17:6–9.
		b Alma 17–26.

dianugerahi kerajaan, karena tidak ada seorang pun dari para
putranya yang mau menerima
kerajaan.
11 Oleh karena itu dia mengambil catatan-c atatan yang
terukir di atas a lempengan-
lempengan dari kuningan, dan
juga lempengan-l empengan
Nefi, dan segala sesuatu yang
telah dia simpan dan lestarikan menurut perintah-perintah
Allah, setelah menerjemahkan dan menyuruh tuliskan
catatan-catatan yang ada di atas
b
lempengan-l empengan dari
emas yang telah ditemukan oleh
rakyat Limhi, yang telah diserahkan kepadanya oleh tangan
Limhi;
12 Dan ini dia lakukan karena
kegelisahan besar rakyatnya;
karena mereka berhasrat melampaui batas ukuran untuk mengetahui mengenai orang-orang itu
yang telah dihancurkan.
13 Dan sekarang, dia menerjemahkannya melalui sarana dua
a
batu itu yang diikatkan ke dalam dua pinggiran dari sebuah
bingkai lengkung.
14 Sekarang, benda-benda ini
dipersiapkan sejak awal, dan diturunkan dari angkatan ke angkatan, untuk tujuan menafsirkan
bahasa-bahasa;
15 Dan itu telah dipelihara dan
dilestarikan oleh tangan Tuhan,
agar Dia akan menyingkapkan

11 a pts Lempengan-
Lempengan
Kuningan.

		b pts Lempengan-
Lempengan Emas.
13 a pts Urim dan Tumim.
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kepada setiap makhluk yang
akan menguasai tanah ini, kedurhakaan dan kekejian umat-
Nya;
16 Dan barang siapa memiliki
benda-benda ini disebut a pelihat, menurut cara zaman kuno.
17 Sekarang, setelah M osia
selesai menerjemahkan
catatan-catatan ini, lihatlah, itu
memberikan sebuah laporan
tentang orang-orang yang a dihancurkan, sejak waktu ketika
mereka dihancurkan mundur
sampai pada pembangunan
b
menara besar itu, pada waktu
Tu h a n c m e n g a c a u k a n b a hasa orang-orang dan mereka
tercerai-berai secara luas ke atas
permukaan seluruh bumi, ya,
bahkan sejak waktu itu mundur
sampai penciptaan Adam.
18 Sekarang, laporan ini menyebabkan rakyat Mosia amat
berduka nestapa, ya, mereka dipenuhi dengan dukacita; walaupun demikian itu memberikan
mereka banyak pengetahuan,
yang di dalamnya mereka bersukacita.
19 Dan laporan ini akan dituliskan setelah ini; karena lihatlah, adalah arif bahwa semua
orang hendaknya mengetahui
apa yang dituliskan dalam laporan ini.
20 Dan sekarang, seperti
yang aku katakan kepadamu,
16 a Mosia 8:13–18.
pts Pelihat.
17 a Mosia 8:7–12.
		b Eter 1:1–5.

		c
20 a
		b
		c

bahwa setelah Raja Mosia melakukan hal-hal ini, dia mengambil lempengan-l empengan
dari a kuningan, dan semua
benda yang telah dia simpan,
dan menganugerahkannya kepada Alma, yang adalah putra
Alma; ya, semua catatan, dan
juga balat-alat tafsir, dan menganugerahkannya kepadanya,
dan memerintahkannya agar
dia hendaknya memelihara
dan cmelestarikannya, dan juga
menyimpan sebuah catatan
tentang orang-
o rang, menurunkannya dari satu angkatan
ke yang lain, bahkan sebagaimana telah diturunkan sejak
waktu ketika Lehi meninggalkan Yerusalem.
PASAL 29
Mosia mengusulkan agar para hakim dipilih sebagai pengganti seorang raja—Para raja yang tidak
saleh menuntun rakyat mereka ke
dalam dosa—Alma yang muda dipilih sebagai hakim kepala oleh suara rakyat—Dia adalah juga imam
tinggi atas Gereja—Alma yang tua
dan Mosia mati. Kira-kira tahun
92–91 sm.
Sekarang, ketika Mosia telah
melakukan ini dia mewartakan
ke seluruh negeri, ke antara seluruh rakyat, berhasrat untuk
mengetahui kehendak mereka

Kej. 11:6–9.
Alma 37:3–10.
pts Urim dan Tumim.
pts Tulisan Suci—

Tulisan suci harus
dilestarikan.
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mengenai siapa yang hendaknya
menjadi raja mereka.
2 Dan terjadilah bahwa suara
rakyat datang, mengatakan:
Kami berhasrat bahwa Harun
putramu hendaknya menjadi
raja kami dan penguasa kami.
3 Sekarang, Harun telah pergi
ke tanah Nefi, oleh karena itu
raja tidak dapat menganugerahkan kerajaan ke atas dirinya;
tidak juga Harun mau mengambil ke atas dirinya kerajaan itu;
tidak juga seorang pun dari para
a
putra Mosia bersedia untuk
mengambil ke atas diri mereka
kerajaan itu.
4 Oleh karena itu Raja Mosia
mewartakan lagi ke antara rakyat; ya, bahkan suatu perkataan
tertulis dikirimkannya ke antara
rakyat. Dan inilah perkataan
yang dituliskan, mengatakan:
5 Lihatlah, hai kamu rakyatku,
atau saudara-saudaraku, karena
aku menganggapmu sebagai
demikian, aku berhasrat bahwa
kamu hendaknya mempertimbangkan perkara yang kamu
dipanggil untuk pertimbangkan—karena kamu berhasrat
memiliki seorang araja.
6 Sekarang, aku maklumkan
kepadamu bahwa dia kepada
siapa kerajaan secara sah adalah
kepunyaannya telah menolak,
dan tidak akan mengambil ke
atas dirinya kerajaan ini.
7 Dan sekarang, jika akan ada
orang lain ditetapkan sebagai penggantinya, lihatlah aku
29 3 a Mosia 27:34.

takut akan timbul perselisihan
di antara kamu. Dan siapa tahu
bahwa mungkin putraku, yang
kerajaan ini adalah kepunyaannya, akan berbalik marah dan
menarik sebagian dari rakyat
ini kepadanya, yang akan menyebabkan peperangan dan perselisihan di antara kamu, yang
akan menjadi penyebab dari
pertumpahan banyak darah dan
penyimpangan jalan Tuhan, ya,
dan menghancurkan jiwa banyak orang.
8 Sekarang, aku berkata kepadamu marilah kita menjadi bijak
dan mempertimbangkan hal-
hal ini, karena kita tidak memiliki hak untuk menghancurkan
putraku, tidak juga hendaknya
kita memiliki hak untuk menghancurkan yang lain jika dia
akan ditetapkan sebagai penggantinya.
9 Dan jika putraku akan berpaling lagi pada kesombongannya
dan apa yang sia-sia dia akan
menarik kembali apa yang telah
dia katakan, dan menuntut haknya atas kerajaan, yang akan menyebabkan dia dan juga rakyat
ini berbuat banyak dosa.
10 Dan sekarang, marilah kita
menjadi bijak dan memandang
ke depan terhadap hal-hal ini,
dan melakukan apa yang akan
menjamin kedamaian bagi rakyat ini.
11 Oleh karena itu aku akan
menjadi rajamu di sisa masa
hidupku; walaupun demikian,

5 a 1 Sam. 8:9–19.
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marilah kita menetapkan para
b
hakim, untuk menghakimi rakyat ini menurut hukum kita;
dan kita akan menata dengan
cara baru urusan rakyat ini, karena kita akan menetapkan para
pria yang bijak untuk menjadi
hakim, yang akan menghakimi
rakyat ini menurut perintah-
perintah Allah.
12 Sekarang, adalah lebih baik
bahwa orang akan dihakimi oleh
Allah daripada oleh manusia,
karena penghakiman Allah selalu adil, tetapi penghakiman
manusia tidaklah selalu adil.
13 Oleh karena itu, jika mungkin bahwa kamu dapat memiliki para apria yang saleh untuk
menjadi rajamu, yang akan menegakkan hukum-hukum Allah,
dan menghakimi rakyat ini menurut perintah-p erintah-N ya,
ya, jika kamu dapat memiliki
para pria sebagai rajamu yang
akan melakukan bahkan seperti
ayahku bBenyamin lakukan untuk rakyat ini—aku berkata kepadamu, jika ini dapat selalu
demikian keadaannya maka
akanlah arif bahwa kamu hendaknya selalu memiliki raja untuk memerintah atas dirimu.
14 Dan bahkan diriku sendiri
telah bekerja dengan segenap
kemampuan dan kecakapan
yang telah aku miliki, untuk
mengajarimu perintah-perintah
a

11 a
		b
13 a
		b

Mosia 29:25–27.
Kel. 18:13–24.
Mosia 23:8, 13–14.
KKM 1:17–18.

15 a
17 a
		b
18 a

Allah, dan untuk menegakkan
kedamaian di seluruh tanah ini,
agar tidak akan ada peperangan
tidak juga perselisihan, tidak
ada pencurian, tidak juga penjarahan, tidak juga pembunuhan,
tidak juga kedurhakaan macam
apa pun;
15 Dan barang siapa telah berbuat kedurhakaan, dia telah aku
a
hukum menurut tindak kejahatan yang telah dia perbuat,
menurut hukum yang telah diberikan kepada kita oleh leluhur kita.
16 Sekarang, aku berkata kepadamu, bahwa karena semua
orang tidak saleh, tidaklah arif
bahwa kamu akan memiliki seorang raja atau para raja untuk
memerintah atas dirimu.
17 Karena lihatlah, berapa banyaknya a kedurhakaan yang
satu orang b raja yang jahat sebabkan untuk diperbuat, ya, dan
alangkah besarnya kehancuran!
18 Ya, ingatlah Raja Nuh, akejahatannya dan kekejiannya,
dan juga kejahatan dan kekejian rakyatnya. Lihatlah alangkah besarnya kehancuran yang
datang ke atas diri mereka; dan
juga karena kedurhakaan mereka, mereka dibawa ke dalam
b
perbudakan.
19 Dan seandainya bukan karena campur tangan dari Pencipta mereka yang mahabijak,

Alma 1:32–33.
Alma 46:9–10.
Mosia 23:7–9.
Mosia 11:1–15.

		b 1 Sam. 8:10–18;
Mosia 12:1–8;
Eter 6:22–23.
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MOSIA 29:20–27

dan ini karena pertobatan mereka yang tulus, mereka mestilah tak terhindarkan tetap dalam
perbudakan sampai sekarang.
20 Tetapi lihatlah, Dia membebaskan mereka karena mereka
a
merendahkan hati mereka di
hadapan-Nya; dan karena mereka bberseru dengan amat kuat
kepada-Nya Dia membebaskan
mereka dari perbudakan; dan
demikianlah Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya dalam segala
keadaan di antara anak-a nak
manusia, mengulurkan lengan
c
belas kasihan terhadap mereka
yang menaruh dkepercayaan mereka kepada-Nya.
21 Dan lihatlah, sekarang, aku
berkata kepadamu, kamu tidak
dapat melengserkan seorang
raja yang durhaka kecuali melalui banyak perselisihan, dan
pertumpahan banyak darah.
22 Karena lihatlah, dia memiliki a teman-t emannya dalam
kedurhakaan, dan dia menempatkan para pengawalnya di
sekitarnya; dan dia mencabik-
cabik hukum mereka yang
telah memerintah dalam kesalehan sebelum dia; dan dia
memijak-mijak di bawah kakinya perintah-perintah Allah;
23 Dan dia mengundangkan
hukum, dan mewartakannya ke
antara rakyatnya, ya, hukum menurut cara akejahatannya sendiri;
20 a Mosia 21:13–15.
		b Kel. 2:23–25;
Alma 43:49–50.
		c Yeh. 33:11, 15–16;

dan barang siapa tidak mematuhi
hukumnya dia suruh hancurkan;
dan barang siapa memberontak melawannya dia akan kirim
pasukannya melawan mereka
untuk berperang, dan jika dia
dapat dia akan menghancurkan
mereka; dan demikianlah seorang
raja yang tidak saleh menyimpangkan jalan segala kebenaran.
24 Dan sekarang, lihatlah aku
berkata kepadamu, tidaklah arif
bahwa kekejian seperti itu akan
datang ke atas dirimu.
25 Oleh karena itu, pilihlah
kamu melalui suara rakyat ini,
para hakim, agar kamu boleh
dihakimi menurut hukum yang
telah diberikan kepadamu oleh
leluhur kita, yang adalah benar,
dan yang diberikan kepada mereka oleh tangan Tuhan.
26 Sekarang, tidaklah umum
bahwa suara rakyat menghasratkan apa pun yang bertentangan
dengan apa yang benar; tetapi
adalah umum bagi sebagian kecil
dari rakyat untuk menghasratkan
apa yang tidak benar; oleh karena
itu ini akanlah kamu taati dan
menjadikannya hukummu—untuk melakukan urusanmu melalui suara rakyat.
27 Dan a jika waktunya tiba
bahwa suara rakyat memilih
kedurhakaan, pada waktu itu
adalah waktunya ketika penghakiman Allah akan datang ke

Mosia 26:30.
		d pts Percaya,
Kepercayaan.
22 a 1 Raj. 12:8–14.

23 a pts Jahat, Kejahatan.
27 a Alma 10:19.

MOSIA 29:28–36
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atas dirimu; ya, pada waktu itu
adalah waktunya Dia akan mengunjungimu dengan kehancuran hebat bahkan seperti yang
telah Dia sebelumnya timpakan
ke atas tanah ini.
28 Dan sekarang, jika kamu
memiliki hakim, dan mereka
tidak menghakimimu menurut
hukum yang telah diberikan,
kamu dapat menyuruh agar
mereka boleh dihakimi oleh seorang hakim yang lebih tinggi.
29 Jika para hakimmu yang lebih tinggi tidak menghakimi dengan penghakiman yang benar,
kamu akan menyuruh bahwa sejumlah kecil dari para hakimmu
yang lebih rendah hendaknya
berkumpul bersama, dan mereka akan menghakimi para
hakimmu yang lebih tinggi, menurut suara rakyat.
30 Dan aku memerintahkanmu
untuk melakukan hal-hal ini dalam rasa takut akan Tuhan; dan
aku memerintahkanmu untuk
melakukan hal-hal ini, dan agar
kamu tidak memiliki raja; agar
jika orang-o rang ini berbuat
dosa dan kedurhakaan, itu akan
dipertanggungjawabkan ke atas
kepala mereka sendiri.
31 Karena lihatlah aku berkata
kepadamu, dosa banyak orang
telah disebabkan oleh kedurhakaan para raja mereka; oleh
karena itu kedurhakaan mereka
dipertanggungjawabkan ke atas
kepala para raja mereka.
32 a Alma 30:11.
		b 2 Ne. 1:7; 10:11.

32 Dan sekarang, aku berhasrat
bahwa aketidaksetaraan ini hendaknya tidak ada lagi di tanah
ini, khususnya di antara rakyatku ini; tetapi aku berhasrat
bahwa tanah ini menjadi suatu
tanah bkemerdekaan, dan csetiap
orang boleh menikmati hak-hak
dan hak-hak istimewanya sama,
selama Tuhan menganggap patut bahwa kita boleh hidup dan
mewarisi tanah ini, ya, bahkan
selama siapa pun dari anak cucu
kita tinggal di atas permukaan
tanah ini.
33 Dan banyak hal lagi yang
Raja Mosia tuliskan kepada
mereka, menguakkan kepada
mereka segala pencobaan dan
kesusahan seorang raja yang saleh, ya, segala penderitaan jiwa
yang berat bagi rakyat mereka,
dan juga segala gerutuan rakyat kepada raja mereka; dan dia
menjelaskannya semua kepada
mereka.
34 Dan dia memberi tahu mereka bahwa hal-hal ini seharusnya tidak terjadi; tetapi bahwa
beban itu mesti datang ke atas
seluruh rakyat, agar setiap orang
boleh menanggung bagiannya.
35 Dan dia juga menguakkan
kepada mereka segala kerugian
yang mereka alami, dengan
memiliki seorang raja yang tidak saleh memerintah atas diri
mereka;
36 Ya, segala kedurhakaan dan
kekejiannya, dan semua perang,

pts Kemerdekaan.
		c Alma 27:9.
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dan perselisihan, dan pertumpahan darah, dan pencurian,
dan penjarahan, dan perbuatan
pelacuran, dan segala macam
kedurhakaan yang tidak dapat
diperinci—memberi tahu mereka bahwa hal-h al ini seharusnya tidak terjadi, bahwa itu
secara lugas bertolak belakang
dengan perintah-perintah Allah.
37 Dan sekarang, terjadilah,
setelah Raja Mosia mewartakan
hal-hal ini ke antara rakyat, mereka diyakinkan akan kebenaran
perkataannya.
38 Oleh karena itu mereka
melepaskan hasrat mereka untuk seorang raja, dan menjadi
amat bersemangat bahwa setiap orang hendaknya memiliki
peluang yang setara di seluruh
negeri; ya, dan setiap orang
mengutarakan kerelaan untuk
bertanggung jawab atas dosa-
dosanya sendiri.
39 Oleh karena itu, terjadilah bahwa mereka berhimpun
bersama dalam kelompok-
kelompok di seluruh negeri,
untuk memberikan suara mereka mengenai siapa yang akan
menjadi para hakim mereka,
untuk menghakimi mereka menurut ahukum yang telah diberikan kepada mereka; dan mereka
amat bersukacita karena bkemerdekaan yang telah diberikan kepada mereka.
40 Dan mereka menjadi kuat
dalam kasih terhadap Mosia; ya,
39 a Alma 1:14.
		b pts Kemerdekaan.

mereka menjunjung tinggi dia
lebih daripada orang lain siapa
pun; karena mereka tidak memandangnya sebagai penguasa
zalim yang sedang mencari untuk keuntungan, ya, untuk uang
itu yang membusukkan jiwa;
karena dia tidak menuntut kekayaan dari mereka, tidak juga
dia senang akan pertumpahan
darah; tetapi dia telah menegakkan a kedamaian di negeri
itu, dan dia telah memberikan
kepada rakyatnya bahwa mereka hendaknya dibebaskan dari
segala macam perbudakan; oleh
karena itu mereka menjunjung
tinggi dia, ya, amat sangat, melampaui batas ukuran.
41 Dan terjadilah bahwa mereka menetapkan para a hakim
untuk memerintah atas diri mereka, atau untuk menghakimi
mereka menurut hukum; dan
ini mereka lakukan di seluruh
negeri.
42 Dan terjadilah bahwa Alma
ditetapkan untuk menjadi hakim kepala yang pertama, dia
yang adalah juga imam tinggi,
ayahnya telah menganugerahkan jabatan itu ke atas dirinya,
dan telah memberinya tanggung
jawab mengenai segala urusan
gereja.
43 Dan sekarang, terjadilah
bahwa Alma a berjalan di jalan Tuhan, dan dia menaati
perintah-perintah-Nya, dan dia
menghakimi dengan pengha-

40 a pts Pendamai.
41 a Mosia 29:11.

43 a pts Berjalan
bersama Allah.
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kiman yang benar; dan ada kedamaian yang berkelanjutan di
seluruh negeri.
44 Dan demikianlah dimulai
pemerintahan para hakim di
seluruh tanah Zarahemla, di
antara semua orang yang disebut orang-orang Nefi; dan Alma
adalah hakim yang pertama dan
hakim kepala.
45 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ayahnya mati, saat berumur delapan puluh dan dua
tahun, setelah hidup untuk memenuhi perintah-perintah Allah.

46 Dan terjadilah bahwa Mosia
mati juga, pada tahun ketiga
puluh dan tiga dari masa pemerintahannya, saat berumur
a
enam puluh dan tiga tahun;
menjadikan secara keseluruhan,
lima ratus dan sembilan tahun
sejak waktu Lehi meninggalkan
Yerusalem.
47 Dan demikianlah berakhir
masa pemerintahan para raja
atas orang-orang Nefi; dan demikianlah berakhir masa hidup
Alma, yang adalah pendiri gereja mereka.

KITAB ALMA
PUTRA ALMA

Laporan Alma, yang adalah putra Alma, hakim yang pertama dan
hakim kepala atas orang-orang Nefi, dan juga imam tinggi atas Gereja. Sebuah laporan tentang masa pemerintahan para hakim, dan
peperangan dan perselisihan di antara orang-orang. Dan juga sebuah laporan tentang perang antara orang-orang Nefi dan orang-
orang Laman, menurut catatan Alma, hakim yang pertama dan
hakim kepala.
PASAL 1
Nehor mengajarkan ajaran-ajaran
palsu, menegakkan sebuah gereja,
memperkenalkan penipuan imam,
dan membunuh Gideon—Nehor
dieksekusi untuk tindakan kejahatannya—Penipuan imam dan
penganiayaan menyebar ke antara
orang-orang—Para imam menunjang diri mereka sendiri, orang-
46 a Mosia 6:4.

[Alma]

orang mengurus yang miskin, dan
Gereja makmur. Kira-k ira tahun
91–88 sm.

S

EKARANG, terjadilah bahwa
pada tahun pertama masa
pemerintahan para hakim atas
orang-orang Nefi, sejak waktu
ini dan seterusnya, Raja Mosia telah apergi berkalang tanah, telah
berperang dengan peperangan
1 1 a Mosia 29:46.
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ALMA 1:2–8

yang baik, berjalan dengan lurus
di hadapan Allah, tidak meninggalkan seorang pun untuk memerintah sebagai penggantinya;
walaupun demikian dia telah
menegakkan b hukum-h ukum,
dan itu diakui oleh rakyat; oleh
karena itu mereka diwajibkan
menuruti hukum-hukum yang
telah dia buat.
2 Dan terjadilah bahwa pada
tahun pertama masa pemerintahan Alma di kursi kehakiman,
ada seorang apria dibawa ke hadapannya untuk dihakimi, pria
yang besar, dan terkemuka karena kekuatannya yang besar.
3 Dan dia telah berkelana di
antara orang-orang, mengkhotbahkan kepada mereka apa
yang dia aistilahkan adalah firman Allah, menekan bterhadap
gereja; memaklumkan kepada
orang-orang bahwa setiap imam
dan pengajar seharusnya menjadi c terkenal; dan mereka seharusnya d tidak bekerja dengan
tangan mereka, tetapi bahwa
mereka seharusnya ditunjang
oleh orang-orang.
4 Dan dia juga bersaksi kepada
orang-o rang bahwa seluruh
umat manusia akan diselamatkan pada hari terakhir, dan
bahwa mereka tidak perlu takut
tidak juga gemetar, tetapi bahwa
mereka boleh mengangkat kepala mereka dan bersukacita;
1 b Yarom 1:5;
Alma 4:16;
Hel. 4:22.
2 a Alma 1:15.

karena Tuhan telah menciptakan
semua orang, dan juga telah menebus semua orang; dan, pada
akhirnya, semua orang akan
memperoleh kehidupan kekal.
5 Dan terjadilah bahwa dia
mengajarkan hal-h al ini sedemikian banyaknya sehingga
banyak orang percaya pada perkataannya, bahkan sedemikian
banyaknya sehingga mereka
mulai menunjangnya dan memberinya uang.
6 Dan dia mulai terangkat-
angkat dalam kesombongan hatinya, dan mengenakan busana
yang sangat mahal, ya, dan bahkan mulai menegakkan sebuah
a
gereja menurut cara pengkhotbahannya.
7 Dan terjadilah sewaktu dia
pergi, untuk berkhotbah kepada
mereka yang percaya pada perkataannya, dia bertemu seorang
pria yang termasuk dalam gereja
Allah, ya, bahkan salah seorang
pengajar mereka; dan dia mulai
berselisih pendapat dengannya
dengan tajam, agar dia boleh
menuntun pergi umat gereja; tetapi pria itu bertahan terhadapnya, memberi petuah kepadanya
dengan afirman Allah.
8 Sekarang, nama pria itu adalah a Gideon; dan dialah yang
adalah alat dalam tangan Allah
dalam membebaskan rakyat
Limhi dari perbudakan.

3 a Yeh. 13:3.
		b pts Antikristus.
		c Luk. 6:26;
1 Ne. 22:23.

		d
6a
7a
8a

Mosia 18:24, 26; 27:5.
1 Ne. 14:10.
pts Firman Allah.
Mosia 20:17; 22:3.
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9 Sekarang, karena Gideon
bertahan terhadapnya dengan
firman Allah dia geram terhadap Gideon, dan menghunus
pedangnya dan mulai menghantamnya. Sekarang, Gideon sudah
dimakan usia, oleh karena itu dia
tidak sanggup menahan pukulan-
pukulannya, oleh karena itu dia
a
terbunuh oleh pedang.
10 Dan pria yang membunuhnya ditangkap oleh umat gereja,
dan dibawa ke hadapan Alma,
untuk a dihakimi menurut tindakan kejahatan yang telah dia
perbuat.
11 Dan terjadilah bahwa dia
berdiri di hadapan Alma dan
membela dirinya dengan penuh
keberanian.
12 Tetapi Alma berkata kepadanya: Lihatlah, inilah pertama
kali ketika apenipuan imam telah
diperkenalkan di antara orang-
orang ini. Dan lihatlah, engkau
bukan hanya bersalah atas penipuan imam, tetapi telah berikhtiar untuk memaksakannya
dengan pedang; dan seandainya
penipuan imam diberlakukan
di antara orang-orang ini akan
berakibat pada kehancuran menyeluruh mereka.
13 Dan engkau telah menumpahkan darah seorang pria yang
saleh, ya, pria yang telah melakukan banyak kebaikan di antara
rakyat ini; dan seandainya kami
9 a Alma 6:7.
10 a Mosia 29:42.
12 a 2 Ne. 26:29.
pts Penipuan Imam.
13 a pts Pembalasan.

14 a
15 a
		b
16 a

membiarkan engkau hidup darahnya akan datang ke atas diri
kami untuk apembalasan.
14 Oleh karena itu engkau adihukum mati, menurut hukum
yang telah diberikan kepada
kami oleh Mosia, raja terakhir
kami; dan itu telah diakui oleh
rakyat ini; oleh karena itu rakyat
ini mesti menuruti hukum itu.
15 Dan terjadilah bahwa mereka
menangkapnya; dan namanya
adalah aNehor; dan mereka membawanya ke puncak Bukit Manti,
dan di sana dia disuruh, atau lebih tepat mengakui, antara langit
dan bumi, bahwa apa yang telah
dia ajarkan kepada orang-orang
bertentangan dengan firman
Allah; dan di sana dia menderita
b
kematian yang nista.
16 Walaupun demikian, ini tidak mengakhiri penyebaran penipuan imam di seluruh negeri;
karena ada banyak yang mencintai apa yang sia-sia dari dunia,
dan mereka pergi mengkhotbahkan ajaran-ajaran palsu; dan ini
mereka lakukan demi akekayaan
dan kehormatan.
17 Walaupun demikian, mereka
tidak berani a berdusta, jika diketahui, karena rasa takut akan
hukum, karena pendusta dihukum; oleh karena itu mereka
berpura-p ura berkhotbah menurut kepercayaan mereka; dan
sekarang, hukum tidak memiliki

pts Hukuman Mati.
Alma 1:2.
Ul. 13:1–9.
pts Kekayaan;
Pongah,

Kepongahan.
17 a pts Dusta;
Jujur, Kejujuran.
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ALMA 1:18–26

kuasa atas siapa pun karena
b
kepercayaannya.
18 Dan mereka tidak berani
a
mencuri, karena rasa takut
akan hukum, karena orang yang
demikian dihukum; tidak juga
mereka berani merampok, tidak juga membunuh, karena
dia yang bmembunuh dihukum
hingga cmati.
19 Tetapi terjadilah bahwa barang siapa tidak termasuk dalam
gereja Allah mulai menganiaya
mereka yang termasuk dalam
gereja Allah, dan telah mengambil ke atas diri mereka nama
Kristus.
20 Ya, mereka menganiaya
mereka, dan menyengsarakan
mereka dengan segala macam
perkataan, dan ini karena kerendahhatian mereka; karena
mereka tidak sombong di mata
mereka sendiri, dan karena mereka memberikan firman Allah,
satu sama lain, tanpa auang dan
tanpa harga.
21 Sekarang, ada sebuah hukum
yang ketat di antara umat gereja,
bahwa hendaknya tidak ada siapa pun, yang termasuk dalam
gereja, bangkit dan amenganiaya
mereka yang tidak termasuk dalam gereja, dan bahwa hendaknya tidak ada penganiayaan di
antara mereka sendiri.
22 Walaupun demikian, ada
17 b Alma 30:7–12;
PK 1:11.
18 a pts Mencuri.
		b pts Membunuh.
		c pts Hukuman Mati.
20 a Yes. 55:1–2.

banyak di antara mereka yang
mulai menjadi sombong, dan mulai berselisih pendapat dengan
hangatnya dengan lawan mereka,
bahkan dengan pukulan; ya, mereka akan saling menghantam
dengan kepalan mereka.
23 Sekarang, ini terjadi pada
tahun kedua masa pemerintahan
Alma, dan itu adalah penyebab
banyak kesengsaraan bagi gereja;
ya, itu adalah penyebab banyak
pencobaan terhadap gereja.
24 Karena hati banyak orang
terkeraskan, dan nama mereka
a
dihapuskan, sehingga mereka
tidak diingat lagi di antara umat
Allah. Dan juga banyak yang
b
menarik diri mereka dari antara
mereka.
25 Sekarang, ini adalah pencobaan besar bagi mereka yang
berdiri teguh dalam iman; walaupun demikian, mereka tabah
dan tak tergoyahkan dalam menaati perintah-perintah Allah,
dan mereka menanggung dengan
a
kesabaran penganiayaan yang
ditimpakan ke atas diri mereka.
26 Dan bilamana para imam
meninggalkan a kerja mereka
untuk memberikan firman Allah
kepada orang-o rang, orang-
orang juga meninggalkan kerja
mereka untuk mendengar firman Allah. Dan bilamana imam
telah memberikan kepada me-

21 a pts Penganiayaan.
24 a Kel. 32:33;
Mosia 26:36;
Alma 6:3.
pts Ekskomunikasi.
		b Alma 46:7.

pts Kemurtadan.
25 a pts Sabar,
Kesabaran.
26 a Mosia 18:24,
26; 27:3–5.
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reka firman Allah mereka semua
kembali lagi dengan tekun pada
kerja mereka; dan imam, tidak
menganggap dirinya melebihi
pendengarnya, karena pengkhotbah tidak lebih baik daripada pendengar, tidak juga
pengajar lebih baik sedikit pun
daripada yang belajar; dan demikianlah mereka semuanya
setara, dan mereka semuanya
bekerja, setiap orang bmenurut
kekuatannya.
27 Dan mereka a memberikan
harta kekayaan mereka, setiap
orang menurut apa yang dia
miliki, kepada yang b miskin,
dan yang membutuhkan, dan
yang sakit, dan yang sengsara;
dan mereka tidak mengenakan
busana mahal, namun mereka
rapi dan menarik.
28 Dan demikianlah mereka
menegakkan urusan gereja;
dan demikianlah mereka mulai
mengalami kedamaian berkelanjutan lagi, terlepas dari segala
penganiayaan mereka.
29 Dan sekarang, karena kekukuhan gereja, mereka mulai
menjadi amat a kaya, memiliki
kelimpahan akan segala sesuatu
apa pun yang mereka butuhkan—kelimpahan akan kawanan
domba dan kawanan ternak, dan
ternak tambun dari setiap jenis, dan juga kelimpahan akan
26 b Mosia 4:27;
A&P 10:4.
27 a pts Sedekah.
		b Luk. 18:22;
Mosia 4:26;
A&P 42:29–31.

29 a
		b
30 a
		b
		c

biji-bijian, dan akan emas, dan
akan perak, dan akan benda
berharga, dan kelimpahan akan
b
sutra dan kain lenan yang terpintal halus, dan segala macam
kain sederhana yang baik.
30 Dan demikianlah, dalam
a
keadaan mereka yang makmur,
mereka tidak menyuruh pergi
siapa pun yang btelanjang, atau
yang lapar, atau yang dahaga,
atau yang sakit, atau yang telah
tidak terawat; dan mereka tidak menaruh hati mereka pada
kekayaan; oleh karena itu mereka murah hati kepada semua
orang, baik tua maupun muda,
baik terikat maupun bebas, baik
laki-laki maupun perempuan,
apakah di luar gereja ataupun di
dalam gereja, tidak menunjukkan crasa pilih kasih sehubungan
dengan mereka yang berada dalam kebutuhan.
31 Dan demikianlah mereka
menjadi makmur dan menjadi
jauh lebih kaya daripada mereka
yang tidak termasuk dalam gereja mereka.
32 Karena mereka yang tidak
termasuk dalam gereja mereka
memanjakan diri mereka dalam
ilmu tenung, dan dalam apemujaan berhala atau b kemalasan,
dan dalam ccelotehan, dan dalam d keirihatian dan pertikaian;
mengenakan busana mahal;

pts Kekayaan.
Alma 4:6.
Yakub 2:17–19.
pts Miskin.
Alma 16:14;
A&P 1:35.

32 a pts Pemujaan Berhala.
		b pts Malas,
Kemalasan.
		c pts Pembicaraan
Jahat.
		d pts Iri.
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ALMA 1:33–2:5

terangkat-a ngkat dalam kesombongan pandangan mereka
sendiri; menganiaya, berdusta,
mencuri, merampok, berbuat
pelacuran, dan membunuh, dan
segala macam kejahatan; walaupun demikian, hukum diberlakukan ke atas diri mereka semua
yang melanggarnya, sejauh itu
mungkin.
33 Dan terjadilah bahwa dengan demikian menjalankan hukum ke atas diri mereka, setiap
orang menderita menurut apa
yang telah dia lakukan, mereka
menjadi lebih tenang, dan tidak
berani berbuat kejahatan apa
pun jika diketahui; oleh karena
itu, ada banyak kedamaian di
antara orang-orang Nefi sampai
tahun kelima masa pemerintahan para hakim.
e

PASAL 2
Amlisi berupaya untuk menjadi
raja dan ditolak oleh suara rakyat—Para pengikutnya menjadikannya raja—Orang-o rang
Amlisi memicu perang terhadap
orang-o rang Nefi dan dikalahkan—Orang-o rang Laman dan
orang-orang Amlisi menggabungkan laskar dan dikalahkan—Alma
membunuh Amlisi. Kira-k ira tahun 87 sm.
Dan terjadilah bahwa pada
permulaan tahun kelima masa
pemerintahan mereka mulailah
32 e Yakub 2:13;
Alma 31:25;
Morm. 8:28.

ada perselisihan di antara orang-
orang; karena seorang pria tertentu, yang bernama Amlisi, dia
adalah pria yang sangat licik,
ya, pria yang bijak sehubungan
dengan kebijaksanaan dunia,
dia adalah menuruti aturan dari
orang yang membunuh aGideon
dengan pedang, yang dieksekusi
menurut hukum—
2 Sekarang, Amlisi ini telah,
dengan kelicikannya, menarik
banyak orang kepadanya; bahkan sedemikian banyaknya sehingga mereka mulai menjadi
sangat kuat; dan mereka mulai
berikhtiar untuk menetapkan
Amlisi menjadi raja atas rakyat.
3 Sekarang, ini menggentarkan
umat gereja, dan juga mereka
semua yang tidak tertarik terhadap bujukan Amlisi; karena
mereka tahu bahwa menurut
hukum mereka hal-hal seperti
itu mesti ditentukan melalui asuara rakyat.
4 Oleh karena itu, jika mungkin
bahwa Amlisi akan memperoleh
suara rakyat, dia, yang adalah
orang yang jahat, akan amerampas mereka dari hak dan hak
istimewa mereka atas gereja; karena adalah maksudnya untuk
menghancurkan gereja Allah.
5 Dan terjadilah bahwa orang-
orang berhimpun bersama di
seluruh negeri, setiap orang
menurut pikirannya, apakah itu
untuk atau menentang Amlisi,

pts Kesombongan.

2 1 a Alma 1:8.

3 a Mosia 29:25–27;

Alma 4:16.
4 a Alma 10:19;
Hel. 5:2.

ALMA 2:6–16
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dalam kelompok-kelompok terpisah, mengalami banyak perbantahan dan aperselisihan yang
memukau satu sama lain.
6 Dan demikianlah mereka berhimpun bersama untuk memberikan suara mereka mengenai
masalah ini; dan itu disampaikan ke hadapan para hakim.
7 Dan terjadilah bahwa suara
rakyat keluar menentang Amlisi,
sehingga dia tidak dijadikan raja
atas rakyat.
8 Sekarang, ini menyebabkan
banyak sukacita dalam hati mereka yang menentangnya; tetapi
Amlisi menghasut mereka yang
mendukungnya untuk marah
terhadap mereka yang tidak
mendukungnya.
9 Dan terjadilah bahwa mereka
berkumpul bersama, dan menahbiskan Amlisi menjadi raja
mereka.
10 Sekarang, ketika Amlisi dijadikan raja atas diri mereka dia
memerintahkan mereka bahwa
mereka hendaknya mengangkat senjata melawan saudara-
saudara mereka; dan ini dia
lakukan agar dia boleh menundukkan mereka kepadanya.
11 Sekarang, orang-orang Amlisi
dibedakan dengan nama Amlisi,
disebut aorang-orang Amlisi; dan
sisanya disebut b orang-o rang
Nefi, atau umat Allah.
12 Oleh karena itu orang-orang
5 a 3 Ne. 11:29.
11 a Alma 3:4.
		b Yakub 1:13–14;
Mosia 25:12;

Nefi sadar akan maksud orang-
orang Amlisi, dan oleh karena
itu mereka bersiap untuk menghadapi mereka; ya, mereka
mempersenjatai diri mereka dengan pedang, dan dengan golok,
dan dengan busur, dan dengan
anak panah, dan dengan batu,
dan dengan umban, dan dengan
segala macam asenjata perang,
dari setiap jenis.
13 Dan demikianlah mereka siap untuk menghadapi
orang-orang Amlisi pada waktu
kedatangan mereka. Dan ditetapkanlah panglima, dan panglima yang lebih tinggi, dan
panglima utama, menurut jumlah mereka.
14 Dan terjadilah bahwa Amlisi
mempersenjatai orang-orangnya
dengan segala macam senjata
perang dari setiap jenis; dan dia
juga menetapkan para penguasa dan pemimpin atas orang-
orangnya, untuk memimpin
mereka berperang melawan
saudara-saudara mereka.
15 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Amlisi datang ke atas
Bukit Amnihu, yang berada di timur aSungai Sidon, yang mengalir di dekat btanah Zarahemla,
dan di sana mereka mulai memicu perang melawan orang-
orang Nefi.
16 Sekarang, Alma, yang adalah ahakim kepala dan pembesar

Alma 3:11.
12 a Mosia 10:8;
Hel. 1:14.
15 a Alma 3:3.

		b Omni 1:13–15.
16 a Mosia 29:42.
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ALMA 2:17–24

orang-orang Nefi, oleh karena
itu dia pergi bersama orang-
orangnya, ya, bersama para
panglimanya, dan para panglima utama, ya, di depan pasuk
annya, melawan orang-o rang
Amlisi untuk bertempur.
17 Dan mereka mulai membunuh orang-orang Amlisi di atas
bukit di timur Sidon. Dan orang-
orang Amlisi berjuang melawan
orang-orang Nefi dengan kekuatan besar, sedemikian rupa sehingga banyak orang Nefi jatuh
di hadapan orang-orang Amlisi.
18 Walaupun demikian Tuhan
menguatkan tangan orang-
orang Nefi, sehingga mereka
membunuh orang-orang Amlisi
dengan pembantaian yang hebat, sehingga mereka mulai
melarikan diri dari hadapan
mereka.
19 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi mengejar orang-
orang Amlisi sepanjang hari itu,
dan membunuh mereka dengan
pembantaian yang hebat, sedemikian rupa sehingga a terbunuhlah dari orang-orang Amlisi
dua belas ribu lima ratus tiga
puluh dan dua jiwa; dan terbunuhlah dari orang-o rang Nefi
enam ribu lima ratus enam puluh dan dua jiwa.
20 Dan terjadilah bahwa ketika Alma tidak dapat lagi mengejar orang-orang Amlisi dia
menyuruh agar orang-orangnya
hendaknya memancangkan
19 a Alma 3:1–2, 26; 4:2.
20 a Alma 6:7.

tenda-t enda mereka di a Lembah Gideon, lembah yang disebut menurut nama Gideon itu
yang telah dibunuh oleh tangan
b
Nehor dengan pedang; dan di
lembah ini orang-o rang Nefi
memancangkan tenda-t enda
mereka untuk malam itu.
21 Dan Alma mengutus mata-
mata untuk mengikuti sisa
orang-o rang Amlisi, agar dia
boleh tahu tentang rencana mereka dan rencana rahasia mereka, yang melaluinya dia boleh
menjaga dirinya terhadap mereka, agar dia boleh melindungi
orang-orangnya dari dihancurkan.
22 Sekarang, mereka yang
telah dia utus untuk mengawasi perkemahan orang-orang
Amlisi bernama Zeram, dan
Amnor, dan Manti, dan Limher;
ini adalah mereka yang pergi
bersama orang-o rang mereka
untuk mengawasi perkemahan
orang-orang Amlisi.
23 Dan terjadilah bahwa pada
keesokan harinya mereka kembali ke perkemahan orang-orang
Nefi dengan amat bergegas, dengan amat tercengang, dan diserang dengan banyak ketakutan,
mengatakan:
24 Lihatlah, kami mengikuti
p e r k e m a h a n a o r a n g -o r a n g
Amlisi, dan yang membuat
kami amat tercengang, di tanah
Minon, di atas tanah Zarahemla,
di jalan ke tanah b Nefi, kami

		b Alma 1:7–15; 14:16.
24 a Alma 3:4, 13–18.

		b 2 Ne. 5:8.

ALMA 2:25–34
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melihat sejumlah besar bala tentara orang Laman; dan lihatlah,
orang-orang Amlisi telah bergabung dengan mereka;
25 Dan mereka menyerang
saudara-saudara kita di tanah
itu; dan mereka sedang melarikan diri dari hadapan mereka
bersama kawanan ternak mereka, dan istri mereka, dan anak
mereka, menuju kota kita; dan
kecuali kita bergegas mereka
akan mendapatkan kepemilikan
atas kota kita, dan ayah kita, dan
istri kita, dan anak kita dibunuh.
26 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi membawa tenda-
tenda mereka, dan pergi keluar
dari Lembah Gideon menuju
kota mereka, yang adalah Kota
a
Zarahemla.
27 Dan lihatlah, sewaktu mereka menyeberangi Sungai
Sidon, orang-orang Laman dan
orang-orang Amlisi, asebanyak
hampir, seakan-akan, pasir laut,
menyerang mereka untuk menghancurkan mereka.
28 Walaupun demikian, orang-
orang Nefi a dikuatkan oleh
tangan Tuhan, telah berdoa dengan amat kuat kepada-Nya
agar Dia akan membebaskan
mereka dari tangan musuh
mereka, oleh karena itu Tuhan
mendengar seruan mereka,
dan menguatkan mereka, dan
orang-orang Laman dan orang-
orang Amlisi jatuh di hadapan
mereka.
26 a Omni 1:14, 18.
27 a Yarom 1:6.

28 a Ul. 31:6.
30 a pts Iman.

29 Dan terjadilah bahwa Alma
bertarung melawan Amlisi
dengan pedang, berhadapan
muka; dan mereka berjuang dengan perkasa, satu sama lain.
30 Dan terjadilah bahwa Alma,
yang adalah orangnya Allah,
yang digerakkan dengan banyak
a
iman, berseru, mengatakan:
Ya Tuhan, berbelaskasihanlah
dan biarkanlah aku hidup, agar
aku boleh menjadi alat dalam
tangan-M u untuk menyelamatkan dan melindungi orang-
orang ini.
31 Sekarang, ketika Alma telah mengatakan perkataan ini
dia berjuang kembali melawan
Amlisi; dan dia dikuatkan, sedemikian rupa sehingga dia
membunuh Amlisi dengan pedang.
32 Dan dia juga berjuang melawan raja orang-orang Laman;
tetapi raja orang-orang Laman
melarikan diri mundur dari hadapan Alma dan mengirim para
pengawalnya untuk berjuang
melawan Alma.
3 3 Te t a p i A l m a , b e r s a m a
para pengawalnya, berjuang
melawan para pengawal raja
orang-orang Laman sampai dia
membunuh dan menghalau mereka mundur.
34 Dan demikianlah dia membersihkan tanah, atau lebih tepat
tepi sungai, yang berada di barat Sungai Sidon, melemparkan
tubuh orang-orang Laman yang
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telah terbunuh ke dalam Per
airan Sidon, agar dengan demikian rakyatnya boleh memiliki
ruang untuk menyeberang dan
berjuang melawan orang-orang
Laman dan orang-orang Amlisi
di sisi barat Sungai Sidon.
35 Dan terjadilah bahwa ketika mereka semuanya telah menyeberangi Sungai Sidon maka
orang-orang Laman dan orang-
orang Amlisi mulai melarikan
diri dari hadapan mereka, sekalipun mereka sedemikian banyaknya sehingga mereka tidak
dapat dihitung.
36 Dan mereka melarikan diri
dari hadapan orang-orang Nefi
menuju padang belantara yang
berada di barat dan utara, jauh
di seberang perbatasan negeri;
dan orang-orang Nefi mengejar
mereka dengan daya mereka,
dan membunuh mereka.
37 Ya, mereka dihadapi
di setiap sisi, dan dibunuh
dan dihalau, sampai mereka
tercerai-berai ke barat, dan ke
utara, sampai mereka telah
mencapai padang belantara,
yang disebut Hermons; dan itu
adalah bagian padang belantara yang didiami oleh binatang
buas dan rakus.
38 Dan terjadilah bahwa banyak yang mati di padang belantara karena luka mereka, dan
dilahap oleh binatang-binatang
itu dan juga oleh burung-
burung hering di udara; dan
3 1 a Alma 2:19; 4:2.

ALMA 2:35–3:3

tulang-tulang mereka telah ditemukan, dan telah ditimbun di
atas tanah.
PASAL 3
Orang-orang Amlisi telah menandai diri mereka menurut kata nubuat—Orang-orang Laman telah
dikutuk karena pemberontakan mereka—Manusia membawa kutukan
mereka sendiri ke atas diri mereka—Orang-o rang Nefi mengalahkan pasukan orang Laman yang
lain. Kira-kira tahun 87–86 sm.
Dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi yang tidak aterbunuh
oleh senjata perang, setelah menguburkan mereka yang telah
terbunuh—sekarang, jumlah
yang terbunuh itu tidak terbilang, karena banyaknya jumlah
mereka—setelah mereka selesai
menguburkan orang mati mereka, mereka semua kembali ke
tanah mereka, dan ke rumah
mereka, dan istri mereka, dan
anak mereka.
2 Sekarang, banyak wanita
dan anak telah terbunuh oleh
pedang, dan juga banyak dari
kawanan domba mereka dan kawanan ternak mereka; dan juga
banyak dari ladang biji-b ijian
mereka dihancurkan, karena
diinjak-injak oleh sejumlah besar orang.
3 Dan sekarang, sebanyak
orang Laman dan orang Amlisi
yang telah terbunuh di tepi

ALMA 3:4–11

320

Sungai Sidon dilemparkan ke
dalam a Perairan Sidon; dan lihatlah tulang-t ulang mereka
berada di kedalaman blaut, dan
ada banyak.
4 Dan aorang-orang Amlisi dibedakan dari orang-orang Nefi,
karena mereka telah b menandai diri mereka dengan warna
merah di dahi mereka menurut
cara orang-o rang Laman; walaupun demikian mereka tidak
mencukur kepala mereka seperti
orang-orang Laman.
5 Sekarang, kepala orang-orang
Laman dicukur; dan mereka atelanjang, kecuali kulit yang diikatkan di sekitar aurat mereka,
dan juga baju zirah mereka, yang
diikatkan di sekitar mereka, dan
busur mereka, anak panah mereka, dan batu mereka, dan umban mereka, dan sebagainya.
6 Dan kulit orang-orang Laman
gelap, menurut tanda yang telah
ditaruh ke atas leluhur mereka,
yang adalah akutukan atas diri
mereka karena pelanggaran mereka dan pemberontakan mereka terhadap saudara-saudara
mereka, yang terdiri dari Nefi,
Yakub, dan Yusuf, dan Sam,
yang adalah para pria yang saleh dan kudus.
7 Dan saudara-saudara mereka
berupaya menghancurkan mereka, oleh karena itu mereka dikutuk; dan Tuhan Allah menaruh
3a
		b
4a
		b
5a

Alma 2:15.
Alma 44:22.
Alma 2:11.
Alma 3:13–19.
Enos 1:20; Mosia 10:8;

tanda ke atas diri mereka, ya, ke
atas diri Laman dan Lemuel, dan
juga para putra Ismael, dan para
wanita orang Ismael.
8 Dan ini dilakukan agar benih keturunan mereka boleh dibedakan dari benih keturunan
saudara-saudara mereka, agar
dengan demikian Tuhan Allah
boleh melindungi umat-N ya,
agar mereka boleh tidak a bercampur dan percaya pada btradisi
yang tidak benar yang akan berakibat pada kehancuran mereka.
9 Dan terjadilah bahwa barang
siapa membaurkan benih keturunannya dengan yang dari
orang-orang Laman membawa
kutukan yang sama ke atas benih keturunannya.
10 Oleh karena itu, barang siapa membiarkan dirinya disesatkan oleh orang-orang Laman
disebut di bawah nama itu, dan
ada tanda ditaruh ke atas dirinya.
11 Dan terjadilah bahwa barang
siapa tidak mau percaya pada
a
tradisi orang-orang Laman, tetapi memercayai catatan-catatan
itu yang dibawa dari tanah
Yerusalem, dan juga pada tradisi
leluhur mereka, yang adalah benar, yang percaya pada perintah-
perintah Allah dan menaatinya,
disebut orang-orang Nefi, atau
bangsa Nefi, sejak mulai waktu
itu—
a

Alma 42:18–21.
6 a 2 Ne. 5:21; 26:33.
pts Kutukan.
7 a 1 Ne. 12:23.
8 a pts Pernikahan—

Pernikahan
antar agama.
		b Mosia 10:11–18;
Alma 9:16.
11 a Alma 17:9–11.
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ALMA 3:12–21

12 Dan adalah mereka yang
telah meyimpan catatan-catatan
yang adalah a benar tentang
bangsa mereka, dan juga tentang
orang-orang Laman.
13 Sekarang, kita akan kembali
lagi kepada orang-orang Amlisi,
karena mereka juga memiliki
a
tanda ditaruhkan ke atas diri
mereka; ya, mereka menaruhkan tanda ke atas diri mereka,
ya, bahkan tanda merah pada
dahi mereka.
14 Demikianlah firman Allah
digenapi, karena inilah firman
yang Dia firmankan kepada
Nefi: Lihatlah, orang-o rang
Laman telah Aku kutuk, dan
Aku akan menaruh tanda ke atas
diri mereka agar mereka dan
benih keturunan mereka boleh
dipisahkan darimu dan benih
keturunanmu, sejak waktu ini
seterusnya dan selamanya, kecuali mereka bertobat dari kejahatan mereka dan aberpaling
kepada-Ku agar Aku boleh berbelaskasihan ke atas diri mereka.
15 Dan lagi: Aku akan menaruh
tanda kepada dia yang membaurkan benih keturunannya
dengan saudara-s audaramu,
agar mereka boleh dikutuk juga.
16 Dan lagi: Aku akan menaruh
tanda kepada dia yang berperang melawan engkau dan benih
keturunanmu.
17 Dan lagi, Aku berkata dia
yang pergi darimu tidak akan
12 a Mosia 1:6;
Eter 4:6–11.
13 a Alma 3:4.

lagi disebut benih keturunanmu;
dan Aku akan memberkati engkau, dan siapa pun yang akan
disebut benih keturunanmu,
mulai sekarang dan selamanya;
dan inilah janji-janji Tuhan kepada Nefi dan kepada benih keturunannya.
18 Sekarang, orang-o rang
Amlisi tidak tahu bahwa mereka sedang menggenapi firman
Allah ketika mereka mulai menandai diri mereka pada dahi
mereka; walaupun demikian
mereka telah menyatakan diri
dalam apemberontakan terbuka
melawan Allah; oleh karena itu
adalah perlu bahwa kutukan
hendaknya jatuh ke atas diri
mereka.
19 Sekarang, aku menghendaki
agar kamu hendaknya melihat
bahwa mereka membawa ke atas
diri mereka a kutukan itu; dan
demikian pula setiap orang yang
terkutuk membawa ke atas dirinya penghukumannya sendiri.
20 Sekarang, terjadilah bahwa
tidak sampai berhari-hari setelah pertempuran yang terjadi
di tanah Zarahemla, oleh orang-
orang Laman dan orang-orang
Amlisi, maka ada pasukan lain
orang Laman yang datang menyerang orang-o rang Nefi, di
a
tempat yang sama di mana
pasukan pertama menghadapi
orang-orang Amlisi.
21 Dan terjadilah bahwa ada

14 a 2 Ne. 30:4–6.
18 a 4 Ne. 1:38.
pts Pemberontakan.

19 a 2 Ne. 5:21–25;
Alma 17:15.
20 a Alma 2:24.

ALMA 3:22–4:3
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pasukan dikirim untuk menghalau mereka keluar dari tanah
mereka.
22 Sekarang, Alma sendiri
yang disengsarakan oleh aluka
tidak pergi untuk bertempur
waktu ini melawan orang-orang
Laman;
23 Tetapi dia mengirimkan pasukan berjumlah besar melawan
mereka; dan mereka pergi dan
membunuh banyak dari orang-
orang Laman, dan menghalau
sisa dari mereka keluar dari perbatasan negeri mereka.
24 Dan kemudian mereka kembali lagi dan mulai menegakkan
kedamaian di negeri itu, tidak
disusahkan lagi untuk suatu
masa oleh musuh mereka.
25 Sekarang, segala sesuatu ini
dilakukan, ya, semua perang
dan perselisihan ini dimulai dan
diakhiri pada tahun kelima masa
pemerintahan para hakim.
26 Dan dalam satu tahun
beribu-ribu dan berlaksa-laksa
jiwa dikirim ke dunia kekal,
agar mereka boleh menuai apahala mereka menurut pekerjaan
mereka, apakah itu baik atau
apakah itu buruk, untuk menuai
kebahagiaan kekal atau kegetiran kekal, menurut roh yang
mereka inginkan untuk patuhi,
apakah itu roh yang baik atau
yang jahat.
27 Karena setiap orang menerima a upah dari dia yang dia
22 a Alma 2:29–33.
26 a pts Pekerjaan.
27 a Mosia 2:31–33;

inginkan untuk patuhi, dan ini
menurut perkataan roh nubuat;
oleh karena itu biarlah terjadi
menurut kebenaran. Dan demikianlah berakhir tahun kelima
masa pemerintahan para hakim.
b

PASAL 4
Alma membaptis ribuan orang
yang insaf—Kedurhakaan memasuki Gereja, dan kemajuan Gereja
terintangi—Nefiha ditetapkan sebagai hakim kepala—Alma, sebagai
imam tinggi, membaktikan dirinya
pada pelayanan. Kira-k ira tahun
86–83 sm.
Sekarang, terjadilah bahwa
pada tahun keenam masa pemerintahan para hakim atas
orang-orang Nefi, tidak ada perselisihan tidak juga peperangan
di atanah Zarahemla;
2 Tetapi rakyat sengsara, ya,
teramat sengsara karena akehilangan saudara-saudara mereka,
dan juga karena kehilangan kawanan domba dan kawanan
ternak mereka, dan juga karena
kehilangan ladang biji-b ijian
mereka, yang diinjak-injak di bawah kaki dan dihancurkan oleh
orang-orang Laman.
3 Dan sedemikian besarnya
kesengsaraan mereka sehingga
setiap jiwa memiliki alasan
untuk berduka nestapa; dan
mereka percaya bahwa itu adalah penghakiman Allah yang

Alma 5:41–42.
		b Rm. 6:16;
Hel. 14:29–31.

pts Patuh, Kepatuhan.

4 1 a Omni 1:12–19.

2 a Alma 2:19; 3:1–2, 26.
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dikirim ke atas diri mereka karena kejahatan mereka dan kekejian mereka; oleh karena itu
mereka dibangunkan terhadap
ingatan akan kewajiban mereka.
4 Dan mereka mulai menegakkan gereja dengan lebih sepenuhnya; ya, dan banyak yang
a
dibaptis di Perairan Sidon dan
digabungkan dengan gereja
Allah; ya, mereka dibaptis oleh
tangan Alma, yang telah ditahbiskan sebagai bimam tinggi atas
umat gereja, oleh tangan ayahnya, Alma.
5 Dan terjadilah pada tahun ketujuh masa pemerintahan para
hakim ada kira-k ira tiga ribu
lima ratus jiwa yang menggabungkan diri mereka dengan
a
gereja Allah dan dibaptis. Dan
demikianlah berakhir tahun ketujuh masa pemerintahan para
hakim atas orang-o rang Nefi;
dan ada kedamaian berkelanjutan sepanjang waktu itu.
6 Dan terjadilah pada tahun
kedelapan masa pemerintahan
para hakim, bahwa umat gereja
mulai menjadi sombong, karena
a
kekayaan mereka yang amat
besar, dan b sutra mereka yang
halus, dan kain lenan mereka
yang terpintal halus, dan karena
banyaknya kawanan domba dan
kawanan ternak mereka, dan
emas mereka dan perak mereka,
4 a Mosia 18:10–17.
		b Mosia 29:42.
5 a Mosia 25:18–23;
3 Ne. 26:21.
6 a pts Kekayaan.

dan segala macam benda berharga, yang telah mereka dapatkan melalui kerajinan mereka;
dan dalam segala hal ini mereka
terangkat-angkat dalam kesombongan di mata mereka, karena
mereka mulai mengenakan busana yang sangat mahal.
7 Sekarang, ini adalah penyebab banyak kesengsaraan bagi
Alma, ya, dan bagi banyak
orang yang telah Alma atahbiskan untuk menjadi pengajar,
dan imam, dan penatua atas
gereja; ya, banyak dari mereka
dipilukan dengan hebat karena
kejahatan yang mereka lihat telah mulai ada di antara bangsa
mereka.
8 Karena mereka menyaksikan dan melihat dengan dukacita hebat bahwa umat gereja
mulai terangkat-angkat dalam
a
kesombongan di mata mereka,
dan menaruh hati mereka pada
kekayaan dan pada apa yang
sia-sia dari dunia, sehingga mereka mulai mencemooh, satu
sama lain, dan mereka mulai
menganiaya mereka yang btidak
percaya menurut kehendak dan
kesenangan mereka sendiri.
9 Dan demikianlah, pada tahun
kedelapan masa pemerintahan
para hakim, mulai ada a perselisihan hebat di antara umat
gereja; ya, ada bkeirihatian, dan
pertikaian, dan kedengkian,

		b Alma 1:29.
7 a pts Wewenang.
8 a pts Kesombongan;
Pongah,
Kepongahan.

		b Alma 1:21.
9 a pts Perselisihan.
		b pts Iri.
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dan penganiayaan, dan kesombongan, bahkan melebihi kesombongan mereka yang tidak
termasuk dalam gereja Allah.
10 Dan demikianlah berakhir
tahun kedelapan masa pemerintahan para hakim; dan kejahatan
gereja adalah batu sandungan
besar bagi mereka yang tidak
termasuk dalam gereja; dan demikianlah gereja mulai gagal
dalam kemajuannya.
11 Dan terjadilah pada permulaan tahun kesembilan, Alma
melihat kejahatan gereja, dan dia
melihat juga bahwa acontoh dari
gereja mulai menuntun mereka
yang adalah orang-orang tidak
percaya dari satu buah kedurhakaan ke yang lain, dengan demikian menyebabkan kehancuran
orang-orang.
12 Ya, dia melihat ketidaksetaraan yang besar di antara orang-o rang, sebagian
mengangkat-a ngkat diri mereka dengan kesombongan mereka, meremehkan yang lain,
membalikkan punggung mereka
terhadap yang a membutuhkan
dan yang telanjang dan mereka
yang b lapar, dan mereka yang
dahaga, dan mereka yang sakit
dan sengsara.
13 Sekarang, ini adalah alasan
yang besar untuk ratapan di
antara orang-orang, sementara
yang lain merendahkan diri
11 a 2 Sam. 12:14;
Alma 39:11.
12 a Yes. 3:14;
Yakub 2:17.
		b Mosia 4:26.

13 a
		b
		c
14 a

mereka, menyokong mereka
yang berada dalam kebutuhan
bagi sokongan mereka, seperti
a
memberikan harta kekayaan
mereka kepada yang miskin dan
yang membutuhkan, memberi
makan yang lapar, dan menderita segala macam b kesengsaraan, cdemi Kristus, yang akan
datang menurut roh nubuat;
14 Menanti-nantikan hari itu,
dengan demikian a mempertahankan pengampunan akan
dosa-d osa mereka; dipenuhi
dengan b sukacita yang besar
karena kebangkitan orang mati,
menurut kehendak dan kuasa
dan pembebasan oleh Yesus
Kristus dari ikatan kematian.
15 Dan sekarang, terjadilah
bahwa Alma, setelah melihat kesengsaraan para pengikut Allah
yang rendah hati, dan penganiayaan yang ditimpakan ke atas
diri mereka oleh sisa bangsanya,
dan melihat segala aketidaksetaraan mereka, mulai menjadi
sangat penuh dukacita; walaupun demikian Roh Tuhan tidak
meninggalkannya.
16 Dan dia memilih seorang
pria bijak yang ada di antara
para penatua gereja, dan memberinya kuasa menurut a suara
rakyat, agar dia boleh memiliki kuasa untuk mengundangkan b hukum menurut hukum
yang telah diberikan, dan untuk

pts Sedekah.
pts Kemalangan.
2 Kor. 12:10.
Mosia 4:12;
Alma 5:26–35.

		b
15 a
16 a
		b

pts Pembenaran.
pts Sukacita.
A&P 38:27; 49:20.
Alma 2:3–7.
Alma 1:1, 14, 18.
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memberlakukannya menurut
kejahatan dan tindak kejahatan
orang-orang.
17 Sekarang, nama pria ini
adalah Nefiha, dan dia ditetapkan sebagai ahakim kepala; dan
dia duduk di kursi kehakiman
untuk menghakimi dan untuk
memerintah bangsa itu.
18 Sekarang, Alma tidak memberikan kepadanya jabatan sebagai imam tinggi atas gereja,
tetapi dia mempertahankan jabatan imam tinggi bagi dirinya
sendiri; tetapi dia menyerahkan kursi kehakiman kepada
Nefiha.
19 Dan ini dia lakukan agar
dia a sendiri boleh pergi ke antara bangsanya, atau ke antara
orang-orang Nefi, agar dia boleh
mengkhotbahkan bfirman Allah
kepada mereka, untuk cmenggugah mereka dalam d ingatan akan
kewajiban mereka, dan agar dia
boleh meruntuhkan, dengan firman Allah, segala kesombongan
dan kelicinan dan segala perselisihan yang terjadi di antara bangsanya, melihat tidak ada jalan
sehingga dia boleh memulihkan
mereka kembali kecuali dengan
menekan dalam ekesaksian yang
murni terhadap mereka.
20 Dan demikianlah pada permulaan tahun kesembilan masa
pemerintahan para hakim atas
orang-orang Nefi, Alma menye17 a Alma 50:37.
19 a Alma 7:1.
		b Alma 31:5;
A&P 11:21–22.

rahkan kursi kehakiman kepada
a
Nefiha, dan mengabdikan dirinya seutuhnya pada bimamat
tinggi dari tata tertib kudus
Allah, pada kesaksian tentang
firman, menurut roh wahyu dan
nubuat.
Perkataan yang Alma, Imam
Tinggi menurut tata tertib kudus
Allah, sampaikan kepada orang-
orang di kota dan desa mereka
di seluruh negeri.
Diawali dengan Pasal 5.
PASAL 5
Untuk memperoleh keselamatan,
manusia mesti bertobat dan menaati perintah-perintah, dilahirkan
kembali, membersihkan pakaian
mereka melalui darah Kristus,
menjadi rendah hati dan melucuti
diri mereka dari kesombongan dan
rasa iri, dan melakukan pekerjaan
kesalehan—Gembala Yang Baik
memanggil umat-N ya—Mereka
yang melakukan pekerjaan jahat
adalah anak-anak iblis—Alma bersaksi tentang kebenaran ajarannya
dan memerintahkan manusia untuk bertobat—Nama orang yang
saleh akan ditulis dalam kitab kehidupan. Kira-kira tahun 83 sm.
Sekarang, terjadilah bahwa
Alma mulai a menyampaikan

		c Enos 1:23.
		d Mosia 1:17;
Hel. 12:3.
		e pts Kesaksian.

20 a Alma 8:12.
		b Mosia 29:42;
Alma 5:3, 44, 49.
5 1 a Alma 4:19.
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firman Allah kepada orang-
orang, pertama di tanah
Zarahemla, dan dari sana ke seluruh negeri.
2 Dan inilah perkataan yang
dia ucapkan kepada umat di
gereja yang ditegakkan di Kota
Zarahemla, menurut catatannya
sendiri, mengatakan:
3 Aku, Alma, setelah a ditahbiskan oleh ayahku, Alma, untuk menjadi b imam tinggi atas
gereja Allah, dia memiliki kuasa dan cwewenang dari Allah
untuk melakukan hal-h al ini,
lihatlah, aku berkata kepadamu
bahwa dia mulai menegakkan
sebuah gereja di d tanah yang
berada di perbatasan Nefi;
ya, tanah yang disebut tanah
Mormon, ya, dan dia membaptis
saudara-saudaranya di Perairan
Mormon.
4 Dan lihatlah, aku berkata kepadamu, mereka a dibebaskan
dari tangan rakyat Raja Nuh,
oleh belas kasihan dan kuasa
Allah.
5 Dan lihatlah, setelah itu, mereka dibawa ke dalam a perbudakan oleh tangan orang-orang
Laman di padang belantara; ya,
aku berkata kepadamu, mereka
berada dalam penawanan, dan
lagi Tuhan membebaskan mereka dari bperbudakan oleh kuasa firman-Nya; dan kita dibawa
ke negeri ini, dan di sini kita
b

1b
3a
		b
		c

Alma 5:61.
pts Penahbisan.
Alma 4:4, 18, 20.
Mosia 18:13;
3 Ne. 11:25.

mulai menegakkan gereja Allah
di seluruh negeri ini juga.
6 Dan sekarang, lihatlah, aku
berkata kepadamu, saudara-
saudaraku, kamu yang termasuk
dalam gereja ini, apakah kamu
telah cukup menyimpan sebagai
ingatan penawanan leluhurmu?
Ya, dan apakah kamu telah cukup
menyimpan sebagai ingatan belas
kasihan dan kepanjangsabaran-
Nya terhadap mereka? Dan selain
itu, apakah kamu telah cukup
menyimpan sebagai ingatan
bahwa Dia telah membebaskan
jiwa mereka dari neraka?
7 Lihatlah, Dia mengubah hati
mereka; ya, Dia membangunkan
mereka dari tidur yang nyenyak, dan mereka terbangun
kepada Allah. Lihatlah, mereka
berada di tengah kegelapan;
walaupun demikian, jiwa mereka diterangi oleh terangnya
firman abadi; ya, mereka dikelilingi oleh aikatan kematian, dan
b
rantai neraka, dan kehancuran
abadi menunggu mereka.
8 Dan sekarang, aku bertanya
kepadamu, saudara-saudaraku,
apakah mereka dihancurkan?
Lihatlah, aku berkata kepadamu, Tidak, mereka tidak dihancurkan.
9 Dan lagi aku bertanya, apakah
ikatan kematian diputuskan, dan
rantai neraka yang mengelilingi
mereka, apakah itu dilepaskan?

		d Mosia 18:4;
3 Ne. 5:12.
4 a Mosia 23:1–3.
5 a Mosia 23:37–39;
24:8–15.

		b Mosia 24:17.
7 a Mosia 15:8.
		b Alma 12:11;
A&P 138:23.
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Aku berkata kepadamu, Ya, itu
dilepaskan, dan jiwa mereka meluap, dan mereka menyanyikan
kasih penebusan. Dan aku berkata kepadamu bahwa mereka
diselamatkan.
10 Dan sekarang, aku bertanya
kepadamu dengan syarat apakah mereka adiselamatkan? Ya,
atas dasar apakah mereka harus
berharap untuk keselamatan?
Apa alasan bagi dilepaskannya
mereka dari ikatan kematian,
ya, dan juga rantai neraka?
11 Lihatlah, aku dapat memberi
tahu kamu—bukankah ayahku
Alma percaya kepada perkataan
yang disampaikan oleh mulut
a
Abinadi? Dan bukankah dia seorang nabi kudus? Tidakkah dia
mengucapkan firman Allah, dan
ayahku Alma memercayainya?
12 Dan menurut imannya ada
a
perubahan yang hebat bekerja
dalam hatinya. Lihatlah aku
berkata kepadamu bahwa ini
semuanya benar.
13 Dan lihatlah, dia a mengkhotbahkan firman itu kepada
leluhurmu, dan perubahan yang
hebat juga bekerja dalam hati
mereka, dan mereka merendahkan hati mereka dan menaruh b kepercayaan mereka
kepada cAllah yang sejati dan
h idup. Dan lihatlah, mereka
10 a pts Keselamatan;
Rencana Penebusan.
11 a Mosia 17:1–4.
12 a pts Insaf, Keinsafan.
13 a Mosia 18:7.
		b pts Percaya,
Kepercayaan.
		c Morm. 9:28;

setia sampai akhir; oleh karena
itu mereka diselamatkan.
14 Dan sekarang, lihatlah, aku
bertanya kepadamu, saudara-
saudaraku di dalam gereja, apakah kamu secara rohani telah
a
dilahirkan dari Allah? Apakah
kamu telah menerima rupa-Nya
pada air mukamu? Apakah kamu
telah mengalami b perubahan
yang hebat ini dalam hatimu?
15 Apakah kamu menjalankan
iman pada penebusan dari Dia
yang amenciptakanmu? Apakah
kamu menanti-nantikan dengan
mata iman, dan memandang tubuh fana ini dibangkitkan dalam
kebakaan, dan kebusukan ini
b
dibangkitkan dalam ketidakbusukan, untuk berdiri di hadapan
Allah untuk cdihakimi menurut
perbuatan yang telah dilakukan
dalam tubuh fana?
16 Aku berkata kepadamu, dapatkah kamu membayangkan
kepada dirimu sendiri bahwa
kamu mendengar suara Tuhan,
memfirmankan kepadamu, pada
hari itu: Datanglah kepada-Ku
kamu a yang diberkati, karena
lihatlah, pekerjaanmu adalah
pekerjaan kesalehan di atas
muka bumi?
17 Atau apakah kamu membayangkan kepada dirimu sendiri
bahwa kamu dapat berdusta

A&P 20:19.
		d pts Bertahan.
14 a Mosia 27:24–27;
Alma 22:15.
pts Dilahirkan
Kembali.
		b Rm. 8:11–17;
Mosia 5:2;

d

15 a
		b
		c
16 a

Musa 6:65.
pts Insaf, Keinsafan.
pts Penciptaan.
pts Kebangkitan.
pts Penghakiman
Terakhir.
Mat. 25:31–46.
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kepada Tuhan pada hari itu,
dan aberkata—Tuhan, pekerjaan
kami adalah pekerjaan kesalehan di atas muka bumi—dan
bahwa Dia akan menyelamatkanmu?
18 Atau jika tidak, dapatkah
kamu membayangkan dirimu
dibawa ke hadapan kursi pengadilan Allah dengan jiwamu dipenuhi dengan kesalahan dan
penyesalan, memiliki a ingatan
akan segala kesalahanmu, ya,
ingatan yang sempurna akan
segala kejahatanmu, ya, ingatan
bahwa kamu telah menantang
perintah-perintah Allah?
19 Aku berkata kepadamu,
dapatkah kamu memandang
kepada Allah pada hari itu dengan hati yang murni dan tangan yang bersih? Aku berkata
kepadamu, dapatkah kamu memandang, memiliki arupa Allah
terukir pada air mukamu?
20 Aku berkata kepadamu,
dapatkah kamu berpikir untuk
diselamatkan ketika kamu telah menyerahkan dirimu untuk
menjadi atunduk kepada iblis?
21 Aku berkata kepadamu,
kamu akan mengetahui pada
hari itu bahwa kamu tidak dapat
a
diselamatkan; karena tidak ada
seorang pun dapat diselamatkan
kecuali b pakaiannya dibasuh
hingga putih; ya, pakaiannya
17 a 3 Ne. 14:21–23.
18 a Yeh. 20:43;
2 Ne. 9:14;
Mosia 3:25;
Alma 11:43.
19 a 1 Yoh. 3:1–3.

mesti dimurnikan sampai itu
dibersihkan dari segala noda,
melalui darah Dia tentang siapa
telah dibicarakan oleh leluhur
kita, yang akan datang untuk
menebus umat-Nya dari dosa-
dosa mereka.
22 Dan sekarang, aku bertanya
kepadamu, saudara-saudaraku,
bagaimana perasaan siapa pun
di antara kamu, jika kamu akan
berdiri di hadapan meja penghakiman Allah, mendapatkan
pakaianmu dinodai dengan
a
darah dan segala macam bkekotoran? Lihatlah, apa yang
akan hal-
hal ini persaksikan
terhadapmu?
23 Lihatlah tidak akankah itu
a
bersaksi bahwa kamu adalah
pembunuh, ya, dan juga bahwa
kamu bersalah atas segala macam kejahatan?
24 Lihatlah, saudara-saudaraku,
apakah kamu mengira bahwa
orang yang demikian dapat
memperoleh tempat untuk duduk di dalam kerajaan Allah,
bersama aAbraham, bersama
Ishak, dan bersama Yakub, dan
juga semua nabi kudus, yang pakaiannya dibersihkan dan tanpa
noda, murni dan putih?
25 Aku berkata kepadamu,
Tidak; kecuali kamu menjadikan Pencipta kita pendusta sejak awal, atau membayangkan

20 a Mosia 2:32.
21 a pts Keselamatan.
		b 1 Ne. 12:10;
Alma 13:11–13;
3 Ne. 27:19–20.
		c pts Murni,

c

22 a
		b
23 a
24 a

Kemurnian.
Yes. 59:3.
pts Kotor, Kekotoran.
Yes. 59:12.
Luk. 13:28.
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bahwa Dia adalah pendusta
sejak awal, kamu tidak dapat
membayangkan bahwa orang
yang demikian dapat memperoleh tempat di dalam kerajaan
surga; tetapi mereka akan dicampakkan karena mereka adalah a anak-a nak dari kerajaan
iblis.
26 Dan sekarang, lihatlah, aku
berkata kepadamu, saudara-
saudaraku, jika kamu telah
mengalami suatu a perubahan
hati, dan jika kamu telah merasakan untuk menyanyikan
b
nyanyian kasih penebusan, aku
mau bertanya, cdapatkah kamu
merasakan demikian sekarang?
27 Apakah kamu telah berjalan,
menjaga dirimu atanpa salah di
hadapan Allah? Dapatkah kamu
berkata, jika kamu dipanggil untuk mati pada waktu ini, di dalam dirimu sendiri, bahwa kamu
telah cukup brendah hati? Bahwa
pakaianmu telah dibersihkan
dan dijadikan putih melalui darah Kristus, yang akan datang
untuk cmenebus umat-Nya dari
dosa-dosa mereka?
28 Lihatlah, apakah kamu telah dilucuti dari akesombongan?
Aku berkata kepadamu, jika
kamu belum kamu tidak siap
untuk bertemu Allah. Lihatlah
kamu mesti bersiap dengan
cepat; karena kerajaan surga
25 a
26 a
		b
		c

2 Ne. 9:9.
pts Insaf, Keinsafan.
Alma 26:13.
Mosia 4:12;
A&P 20:31–34.
27 a pts Pembenaran.

segera tiba, dan orang yang
demikian tidak memiliki kehidupan kekal.
29 Lihatlah, aku berkata, adakah seseorang di antara kamu
yang tidak terlucuti dari a rasa
iri? Aku berkata kepadamu
bahwa orang yang demikian tidaklah siap; dan aku menghendaki agar dia hendaknya bersiap
dengan cepat, karena jamnya dekat di depan mata, dan dia tidak
tahu kapan jamnya akan datang;
karena orang yang demikian tidak didapati tak bersalah.
30 Dan lagi aku berkata kepadamu, adakah seseorang di
antara kamu yang menjadikan
saudaranya abahan ejekan, atau
yang menimpakan ke atas dirinya penganiayaan?
31 Celakalah orang yang demikian, karena dia tidak siap, dan
waktunya di depan mata bahwa
dia mesti bertobat atau dia tidak
dapat diselamatkan!
32 Ya, bahkan celakalah kamu
semua a pekerja kedurhakaan;
bertobatlah, bertobatlah, karena
Tuhan Allah telah memfirmankannya!
33 Lihatlah, Dia mengirimkan
ajakan kepada a semua orang,
karena b lengan belas kasihan
diulurkan terhadap mereka, dan
Dia berfirman: Bertobatlah, dan
Aku akan menerimamu.

		b pts Rendah Hati,
Kerendahhatian.
		c pts Penebusan.
28 a pts Kesombongan.
29 a pts Iri.
30 a pts Pembicaraan

Jahat.
32 a Mzm. 5:6.
33 a Alma 19:36;
3 Ne. 18:25.
		b Yakub 6:5;
3 Ne. 9:14.
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34 Ya, Dia berfirman: Datanglah kepada-Ku dan kamu akan
makan bbuah dari pohon kehidupan; ya, kamu akan makan
dan minum, croti dan air kehidupan ddengan bebas;
35 Ya, datanglah kepada-K u
dan hasilkan pekerjaan kesalehan, dan kamu tidak akan
ditebang dan dilemparkan ke
dalam api—
36 Karena lihatlah, waktunya
di depan mata bahwa barang
siapa amenghasilkan buah yang
tidak baik, atau barang siapa
tidak melakukan pekerjaan kesalehan, orang yang sama memiliki alasan untuk meratap dan
berduka nestapa.
37 Hai kamu pekerja kedurhakaan; kamu yang congkak dalam a apa yang sia-sia
dari dunia, kamu yang telah
mengaku mengetahui jalan kebenaran walaupun demikian telah btersesat, bagaikan cdomba
yang tidak memiliki gembala,
sekalipun seorang Gembala telah dmemanggil kepadamu dan
masih memanggil kepadamu,
tetapi kamu tidak mau emenyimak suara-Nya!
38 Lihatlah, aku berkata
a

34 a 2 Ne. 26:24–28;
3 Ne. 9:13–14.
		b 1 Ne. 8:11; 15:36.
		c pts Roti Kehidupan.
		d 2 Ne. 9:50–51;
Alma 42:27.
36 a Mat. 3:10; 7:15–20;
3 Ne. 14:19;
A&P 97:7.
37 a pts Pongah,
Kepongahan.
		b 2 Ne. 12:5; 28:14;

kepadamu, bahwa Gembala
yang baik memanggilmu; ya,
dan dalam nama-N ya sendiri
Dia memanggilmu, yang adalah nama Kristus; dan jika kamu
tidak mau b menyimak suara
c
Gembala yang baik, kepada
d
nama yang dengannya kamu
dipanggil, lihatlah, kamu bukanlah domba dari Gembala
yang baik.
39 Dan sekarang, jika kamu bukan domba dari Gembala yang
baik, dari a kawanan manakah
kamu? Lihatlah, aku berkata
kepadamu, bahwa biblis adalah
gembalamu, dan kamu adalah
dari kawanannya; dan sekarang,
siapakah yang dapat menyangkal ini? Lihatlah, aku berkata
kepadamu, barang siapa menyangkal ini adalah c pendusta
dan danak iblis.
40 Karena aku berkata kepadamu bahwa apa pun yang abaik
datang dari Allah, dan apa pun
yang jahat datang dari iblis.
41 Oleh karena itu, jika seseorang menghasilkan a pekerjaan
yang baik dia menyimak suara
Gembala yang baik, dan dia
mengikuti-N ya; tetapi barang
siapa menghasilkan pekerjaan

Mosia 14:6.
		c Mat. 9:36.
		d Ams. 1:24–27;
Yes. 65:12.
		e Yer. 26:4–5;
Alma 10:6.
38 a pts Gembala
Yang Baik.
		b Im. 26:14–20;
A&P 101:7.
		c 3 Ne. 15:24; 18:31.
		d Mosia 5:8;

a

Alma 34:38.
39 a Mat. 6:24;
Luk. 16:13.
		b Mosia 5:10.
pts Iblis.
		c 1 Yoh. 2:22.
		d 2 Ne. 9:9.
40 a Omni 1:25;
Eter 4:12;
Moro. 7:12, 15–17.
41 a 3 Ne. 14:16–20.
pts Pekerjaan.
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yang jahat, orang yang sama
menjadi banak iblis, karena dia
menyimak suaranya, dan mengikutinya.
42 Dan barang siapa melakukan
ini mestilah menerima aupahnya
dari dirinya; oleh karena itu, sebagai b upahnya dia menerima
c
kematian, sehubungan dengan
apa yang berkaitan dengan kebenaran, mati untuk semua pekerjaan yang baik.
43 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, aku menghendaki
agar kamu hendaknya mendengarku, karena aku berbicara
dalam tenaga jiwaku; karena
lihatlah, aku telah berbicara kepadamu dengan gamblang agar
kamu tidak dapat khilaf, atau telah berbicara menurut perintah-
perintah Allah.
44 Karena aku dipanggil untuk
berbicara menurut cara ini, menurut atata tertib kudus Allah,
yang ada pada Kristus Yesus;
ya, aku diperintahkan untuk
berdiri dan bersaksi kepada
orang-orang ini apa yang telah
diucapkan oleh leluhur kita mengenai apa yang akan datang.
45 Dan ini belumlah semuanya. Tidakkah kamu mengira
bahwa aku amengetahui hal-hal
ini sendiri? Lihatlah, aku bersaksi kepadamu bahwa aku tahu
bahwa hal-hal ini yang mengenainya telah aku ucapkan adalah
41 b Mosia 16:3–5;
Alma 11:23.
42 a Alma 3:26–27;
A&P 29:45.
		b Rm. 6:23.

benar. Dan bagaimanakah kamu
mengira bahwa aku mengetahui
akan kepastiannya?
46 Lihatlah, aku berkata kepadamu itu a disingkapkan kepadaku oleh Roh Kudus Allah.
Lihatlah, aku telah b berpuasa
dan berdoa berhari-h ari agar
aku boleh mengetahui hal-hal
ini bagi diriku sendiri. Dan sekarang, aku tahu bagi diriku
sendiri bahwa itu adalah benar;
karena Tuhan Allah telah menyatakannya kepadaku oleh Roh
Kudus-Nya; dan ini adalah roh
c
wahyu yang ada dalam diriku.
47 Dan selain itu, aku berkata
kepadamu bahwa itu telah demikian diungkapkan kepadaku,
bahwa perkataan yang telah diucapkan oleh leluhur kita adalah
benar, bahkan demikian menurut roh nubuat yang ada dalam
diriku, yang adalah juga melalui
pernyataan Roh Allah.
48 Aku berkata kepadamu,
bahwa aku tahu bagi diriku sendiri bahwa apa pun yang akan
aku katakan kepadamu, mengenai apa yang akan datang,
adalah benar; dan aku berkata
kepadamu, bahwa aku tahu
bahwa Yesus Kristus akan datang, ya, Sang Putra, Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia,
dan belas kasihan, dan kebenaran. Dan lihatlah, adalah Dia
yang datang untuk mengambil

		c Hel. 14:16–18.
pts Kematian
Rohani.
44 a Alma 13:6.
45 a pts Kesaksian.

46 a 1 Kor. 2:9–16.
		b pts Puasa.
		c pts Wahyu.
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dosa-dosa dunia, ya, dosa-dosa
setiap orang yang dengan tabah
percaya pada nama-Nya.
49 Dan sekarang, aku berkata
kepadamu bahwa ini adalah
a
tata tertib yang menurutnya aku
dipanggil, ya, untuk berkhotbah
kepada saudara-saudara terkasihku, ya, dan setiap orang yang
berdiam di negeri ini; ya, untuk berkhotbah kepada semua
orang, baik tua maupun muda,
baik terikat maupun bebas; ya,
aku berkata kepadamu yang
lanjut usia, dan juga yang paruh
baya, dan angkatan muda; ya,
untuk berseru kepada mereka
bahwa mereka mesti bertobat
dan bdilahirkan kembali.
50 Ya, demikianlah firman
Roh: Bertobatlah, kamu segenap ujung bumi, karena kerajaan surga segera tiba; ya, Putra
Allah datang dalam akemuliaan-
Nya, dalam daya, keagungan,
kuasa, dan kekuasaan-Nya. Ya,
saudara-saudara terkasihku, aku
berkata kepadamu, bahwa Roh
berfirman: Lihatlah kemuliaan
b
Raja seluruh bumi; dan juga
Raja surga akan sangat segera
bersinar di antara semua anak
manusia.
51 Dan juga Roh berfirman kepadaku, ya, berseru kepadaku
49 a pts Imamat;
Pemanggilan.
		b pts Dilahirkan
Kembali.
50 a pts Kedatangan
Kedua Yesus Kristus;
Kemuliaan.
		b Mzm. 24;
Mat. 2:2;

dengan suara yang amat kuat,
berfirman: Pergi dan katakanlah kepada orang-orang ini—
Bertobatlah, karena kecuali
kamu bertobat kamu bagaimanapun tidak dapat mewarisi
kerajaan asurga.
52 Dan lagi aku berkata kepadamu, Roh berfirman: Lihatlah, akapak telah diletakkan
pada akar pohon; oleh karena
itu setiap pohon yang tidak
menghasilkan buah yang baik
akan b ditebang dan dilemparkan ke dalam api, ya, api yang
tidak dapat musnah, bahkan api
yang tak terpadamkan. Lihatlah,
dan ingatlah, Yang Kudus telah
memfirmankannya.
53 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, aku berkata kepadamu, dapatkah kamu
bertahan terhadap perkataan
ini; ya, dapatkah kamu mengesampingkan hal-h al ini, dan
a
memijak-mijak Yang Kudus di
bawah kakimu; ya, dapatkah
kamu congkak dalam b kesombongan hatimu; ya, akankah
kamu masih bersikeras dalam
mengenakan cbusana mahal dan
menaruh hatimu pada apa yang
sia-sia dari dunia, pada d kekayaanmu?
54 Ya, akankah kamu bersi-

Luk. 23:2;
2 Ne. 10:14;
A&P 38:21–22;
128:22–23;
Musa 7:53.
pts Kerajaan Allah;
Yesus Kristus.
51 a pts Surga.
52 a Luk. 3:9;

A&P 97:7.
		b Yakub 5:46; 6:7;
3 Ne. 27:11–12.
53 a 1 Ne. 19:7.
		b pts Kesombongan.
		c 2 Ne. 28:11–14;
Morm. 8:36–39.
		d Mzm. 62:11;
A&P 56:16–18.
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keras dalam mengira bahwa
kamu orang yang lebih baik
daripada yang lain; ya, akankah kamu bersikeras dalam penganiayaan terhadap
saudara-saudaramu, yang merendahkan hati mereka dan
berjalan menurut tata tertib
kudus Allah, dengan apa mereka telah dibawa ke dalam
gereja ini, setelah a dikuduskan
oleh Roh Kudus, dan mereka
menghasilkan pekerjaan yang
pantas untuk pertobatan—
55 Ya, dan akankah kamu bersikeras dalam membalikkan
punggungmu kepada yang
a
miskin, dan yang membutuhkan, dan dalam menahan harta
kekayaanmu dari mereka?
56 Dan akhirnya, kamu semua
yang akan bersikeras dalam
kejahatanmu, aku berkata kepadamu bahwa inilah mereka
yang akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api kecuali
mereka selekasnya bertobat.
57 Dan sekarang, aku berkata
kepadamu, kamu semua yang
berhasrat untuk mengikuti suara aGembala yang baik, keluarlah kamu dari yang jahat, dan
b
terpisahlah kamu, dan janganlah menyentuh benda mereka
yang tidak bersih; dan lihatlah, nama mereka akan cdihapuskan, sehingga nama orang
yang jahat tidak akan terbilang
54 a pts Pengudusan.
55 a Mzm. 109:15–16;
Yakub 2:17;
Hel. 6:39–40.
57 a pts Gembala

di antara nama orang yang saleh, agar firman Allah boleh
digenapi, yang mengatakan:
Nama orang yang jahat tidak
akan berbaur dengan nama
umat-Ku;
58 Karena nama orang yang
saleh akan ditulis dalam a kitab kehidupan, dan kepada
merekalah akan Aku berikan
warisan di sisi kanan-Ku. Dan
sekarang, saudara-saudaraku,
apa yang akan kamu katakan
menentang ini? Aku berkata
kepadamu, jika kamu berbicara
menentangnya, tidaklah masalah, karena firman Allah mesti
digenapi.
59 Karena gembala manakah
yang berada di antara kamu
yang memiliki banyak domba
tidak mengawasi mereka, agar
serigala tidak masuk dan melahap kawanan dombanya? Dan
lihatlah, jika seekor serigala
memasuki kawanan dombanya
tidakkah dia menghalaunya
keluar? Ya, dan pada akhirnya,
jika dia dapat, dia akan menghancurkannya.
60 Dan sekarang, aku berkata kepadamu bahwa Gembala yang baik memanggil
kepadamu; dan jika kamu
akan menyimak suara-
N ya
Dia akan membawamu ke
kawanan-Nya, dan kamu adalah domba-d omba-N ya; dan

Yang Baik.
		b Ezr. 6:21; 9:1;
Neh. 9:2;
2 Tes. 3:6;
A&P 133:5, 14.

		c Ul. 29:20;
Moro. 6:7;
A&P 20:8.
58 a pts Kitab
Kehidupan.
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Dia memerintahkanmu agar
kamu tidak membiarkan serigala yang rakus masuk di antara kamu, agar kamu boleh
tidak dihancurkan.
61 Dan sekarang, aku, Alma,
memerintahkanmu dalam bahasa dari aDia yang telah memerintahkanku, agar kamu
berusaha keras untuk melakukan perkataan yang telah aku
ucapkan kepadamu.
62 Aku berbicara dengan
cara perintah kepadamu yang
termasuk dalam gereja; dan
kepada mereka yang tidak termasuk dalam gereja aku berbicara dengan cara ajakan,
mengatakan: Datang dan dibaptislah untuk pertobatan,
agar kamu juga boleh menjadi
pemakan buah dari apohon kehidupan.
PASAL 6
Gereja di Zarahemla dibersihkan
dan ditertibkan—Alma pergi ke
Gideon untuk berkhotbah. Kira-
kira tahun 83 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
setelah Alma mengakhiri berbicara kepada umat gereja, yang
ditegakkan di Kota Zarahemla,
dia a menahbiskan para imam
dan b penatua, dengan menumpangkan c tangannya menurut tata tertib Allah, untuk
61 a
62 a
6 1a
		b
		c

Alma 5:44.
1 Ne. 8:10; 11:21–23.
pts Penahbisan.
pts Penatua.
pts Penumpangan

		d
2a
3a
		b

mengetuai dan mengawasi
gereja.
2 Dan terjadilah bahwa barang
siapa tidak termasuk dalam gereja yang bertobat dari dosa-
dosa mereka, a dibaptis untuk
pertobatan, dan diterima ke dalam gereja.
3 Dan juga terjadilah bahwa
barang siapa termasuk dalam
gereja yang tidak abertobat dari
kejahatan mereka dan merendahkan hati mereka di hadapan
Allah—aku maksudkan mereka
yang terangkat-a ngkat dalam
b
kesombongan hati mereka—
orang yang sama ditolak, dan
nama mereka cdihapuskan, sehingga nama mereka tidak terbilang di antara mereka yang
saleh.
4 Dan demikianlah mereka mulai menegakkan tata tertib gereja
di Kota Zarahemla.
5 Sekarang, aku menghendaki
agar kamu hendaknya mengerti
bahwa firman Allah adalah bebas bagi semua orang, sehingga
tak seorang pun dirampas dari
hak istimewanya untuk berhimpun bersama mendengar firman
Allah.
6 Walaupun demikian anak-
anak Allah diperintahkan bahwa
mereka hendaknya sering berkumpul bersama, dan bergabung dalam a puasa dan doa
yang amat kuat demi kepen-

Tangan.
A&P 52:39.
pts Baptis, Baptisan.
Mosia 26:6.
pts Kesombongan.

d

		c Kel. 32:33;
Mosia 26:36;
Alma 1:24; 5:57–58.
pts Ekskomunikasi.
6 a pts Puasa.
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tingan kesejahteraan jiwa mereka yang tidak mengenal Allah.
7 Dan sekarang, terjadilah bahwa ketika Alma telah
membuat aturan-
a turan ini
dia pergi dari mereka, ya, dari
jemaat yang berada di Kota
Zarahemla, dan melintas ke timur Sungai Sidon, ke aLembah
Gideon, di sana telah ada sebuah kota yang dibangun, yang
disebut Kota Gideon, yang ber
ada di lembah yang disebut
Gideon, disebut menurut nama
pria yang telah bdibunuh oleh
tangan Nehor dengan pedang.
8 Dan Alma pergi dan mulai memaklumkan firman
Allah kepada jemaat yang ditegakkan di Lembah Gideon,
menurut wahyu kebenaran
perkataan yang telah diucapkan oleh leluhurnya, dan menurut roh nubuat yang ada
dalam dirinya, menurut a kesaksian tentang Yesus Kristus,
Putra Allah, yang akan datang
untuk menebus umat-Nya dari
dosa-dosa mereka, dan tata tertib kudus yang melaluinya dia
dipanggil. Dan demikianlah
itu dituliskan. Amin.

Perkataan Alma yang dia sampaikan kepada orang-orang di
Gideon, menurut catatannya
sendiri.
Meliputi pasal 7.
7 a Alma 2:20.
		b Alma 1:9.

PASAL 7
Kristus akan dilahirkan dari
Maria—Dia akan melepaskan
ikatan kematian dan menanggung dosa-dosa umat-Nya—Mereka yang bertobat, dibaptis, dan
menaati perintah-p erintah akan
memperoleh kehidupan kekal—
Kekotoran tidak dapat mewarisi
kerajaan Allah—Kerendahhatian,
iman, harapan, dan kasih amal diperlukan. Kira-kira tahun 83 sm.
Lihatlah saudara-saudara terkasihku, melihat bahwa aku
telah diizinkan untuk datang
kepadamu, oleh karena itu
aku berusaha untuk amenceramahimu dalam bahasaku; ya,
melalui mulutku sendiri, melihat bahwa ini adalah pertama
kali ketika aku telah berbicara
kepadamu melalui perkataan
mulutku, setelah aku sepenuhnya terbatasi pada bkursi kehakiman, telah memiliki banyak
urusan sehingga aku tidak dapat
datang kepadamu.
2 Dan bahkan aku tidak dapat
datang sekarang pada waktu
ini seandainya kursi kehakiman
tidak a diberikan kepada yang
lain, untuk memerintah sebagai
penggantiku; dan Tuhan dalam
banyak belas kasihan telah mengabulkan agar aku hendaknya
datang kepadamu.
3 Dan lihatlah, aku telah datang memiliki harapan yang
besar dan banyak hasrat bahwa

8 a Why. 19:10.

7 1 a Alma 4:19.

		b Mosia 29:42.
2 a Alma 4:16–18.

ALMA 7:4–9

336

aku akan mendapati bahwa
kamu telah merendahkan hatimu di hadapan Allah, dan
bahwa kamu telah melanjutkan
dalam permohonan akan kasih
karunia-Nya, bahwa aku akan
mendapati bahwa kamu tanpa
salah di hadapan-Nya, bahwa
aku akan mendapati bahwa
kamu tidak berada dalam dilema yang menyeramkan yang
saudara-saudara kita alami di
Zarahemla.
4 Tetapi terpujilah nama Allah,
karena Dia telah memberi tahu
aku, ya, telah memberikan kepadaku sukacita yang amat besar
karena mengetahui bahwa mereka ditegakkan kembali pada
jalan kebenaran-Nya.
5 Dan aku percaya, menurut
Roh Allah yang ada dalam diriku, bahwa aku juga akan merasakan sukacita atas dirimu;
walaupun demikian aku tidak
berhasrat bahwa sukacitaku
atas dirimu hendaknya datang
dengan alasan sedemikian banyaknya kesengsaraan dan dukacita yang telah aku alami bagi
saudara-saudara di Zarahemla,
karena lihatlah, sukacitaku datang ke atas diri mereka setelah
menempuh banyak kesengsaraan dan dukacita.
6 Tetapi lihatlah, aku percaya
bahwa kamu tidak berada dalam keadaan sedemikian banyaknya ketidakpercayaan
seperti saudara-s audaramu;
aku percaya bahwa kamu tidak
6 a 2 Ne. 9:37; Hel. 6:31.

		b Dan. 6:27.

terangkat-a ngkat dalam kesombongan hatimu; ya, aku
percaya bahwa kamu tidak menaruh hatimu pada kekayaan
dan apa yang sia-sia dari dunia;
ya, aku percaya bahwa kamu
tidak menyembah a berhala-
berhala, tetapi bahwa kamu menyembah bAllah yang sejati dan
yang hidup, dan bahwa kamu
menanti-nantikan untuk pengampunan akan dosa-d osamu,
dengan iman yang abadi, yang
akan datang.
7 Karena lihatlah, aku berkata kepadamu ada banyak hal
yang akan datang; dan lihatlah,
ada satu hal yang memiliki kepentingan lebih daripada itu
semua—karena lihatlah, awaktunya tidaklah terlalu jauh ketika
Penebus hidup dan datang di
antara umat-Nya.
8 Lihatlah, aku tidak berkata
bahwa Dia akan datang ke antara kita pada waktu berdiamnya Dia dalam tubuh fana-Nya;
karena lihatlah, Roh tidak berfirman kepadaku bahwa ini
akan demikian keadaannya.
Sekarang, sehubungan dengan
hal ini aku tidak tahu; tetapi
sebanyak ini yang aku tahu,
bahwa Tuhan Allah memiliki
kuasa untuk melakukan segala
sesuatu yang adalah menurut
firman-Nya.
9 Tetapi lihatlah, Roh telah
berfirman sebanyak ini kepadaku, memfirmankan: Berserulah kepada umat ini,
7 a Alma 9:26.
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mengatakan— Bertobatlah
kamu, dan persiapkanlah jalan
Tuhan, dan berjalanlah di jalan-
Nya, yang adalah lurus; karena
lihatlah, kerajaan surga ada di
depan mata, dan Putra Allah
b
datang ke atas muka bumi.
10 Dan lihatlah, Dia akan adilahirkan dari bMaria, di Yerusalem
yang adalah ctanah nenek moyang kita, dia adalah seorang
d
perawan, bejana yang berharga
dan terpilih, yang akan dinaungi
oleh dan e hamil melalui kuasa
Roh Kudus, dan melahirkan seorang putra, ya, bahkan Putra
Allah.
11 Dan Dia akan maju, menderita rasa sakit dan akesengsaraan
dan cobaan dari setiap jenis;
dan ini agar firman boleh digenapi yang mengatakan Dia akan
mengambil ke atas diri-Nya rasa
sakit dan penyakit umat-Nya.
12 Dan Dia akan mengambil ke
atas diri-Nya akematian, agar Dia
boleh melepaskan ikatan kematian yang mengikat umat-Nya;
dan Dia akan mengambil ke atas
diri-Nya kelemahan mereka, agar
sanubari-N ya boleh dipenuhi
dengan belas kasihan, secara
daging, agar Dia boleh mengetahui secara daging bagaimana
a

9 a Mat. 3:2–4;
Alma 9:25.
		b Mosia 3:5; 7:27; 15:1–2.
10 a Yes. 7:14;
Luk. 1:27.
		b Mosia 3:8.
pts Maria, Ibu
dari Yesus.
		c 1 Taw. 9:3;
2 Taw. 15:9;

		d
		e
11 a
12 a

menyokong umat-Nya menurut
kelemahan mereka.
13 Sekarang, Roh amengetahui
segala sesuatu; walaupun demikian Putra Allah menderita secara
daging agar Dia boleh bmengambil ke atas diri-Nya dosa-dosa
umat-Nya, agar Dia boleh menghapus pelanggaran mereka menurut kuasa pembebasan-Nya;
dan sekarang, lihatlah, inilah
kesaksian yang ada dalam diriku.
14 Sekarang, aku berkata kepadamu bahwa kamu mesti bertobat, dan adilahirkan kembali;
karena Roh berfirman jika kamu
tidak dilahirkan kembali kamu
tidak dapat mewarisi kerajaan
surga; oleh karena itu datang
dan dibaptislah untuk pertobatan, agar kamu boleh dibasuh
dari dosa-dosamu, agar kamu
boleh memiliki iman kepada
Anak Domba Allah, yang mengambil dosa-d osa dunia, yang
perkasa untuk menyelamatkan
dan untuk membersihkan dari
segala ketidakbenaran.
15 Ya, aku berkata kepadamu
datanglah dan janganlah takut, dan kesampingkanlah setiap dosa, yang dengan mudah
a
menghantuimu, yang mengikatmu hingga pada kehancuran,
b

1 Ne. 1:4;
3 Ne. 20:29.
1 Ne. 11:13–21.
Mat. 1:20;
Mosia 15:3.
Yes. 53:3–5;
Mosia 14:3–5.
2 Ne. 2:8;
Alma 12:24–25.
pts Penyaliban.

		b Ibr. 2:18; 4:15;
A&P 62:1.
13 a pts Ke-Allah-an.
		b Mosia 15:12.
pts Pendamaian.
14 a pts Dilahirkan
Kembali.
15 a 2 Ne. 4:18.
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ya, marilah dan lakukanlah, dan
perlihatkanlah kepada Allahmu
bahwa kamu bersedia untuk
bertobat dari dosa-d osamu
dan masuk ke dalam perjanjian dengan-Nya untuk menaati perintah-perintah-Nya, dan
mempersaksikannya kepada-
Nya hari ini dengan pergi ke
dalam air baptisan.
16 Dan barang siapa melakukan ini, dan menaati perintah-
perintah Allah sejak itu, orang
yang sama akan ingat bahwa
aku berkata kepadanya, ya,
dia akan ingat bahwa aku telah
berkata kepadanya, dia akan
memperoleh kehidupan kekal,
menurut kesaksian Roh Kudus,
yang bersaksi dalam diriku.
17 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, apakah
kamu memercayai hal-hal ini?
Lihatlah, aku berkata kepadamu, ya, aku tahu bahwa
kamu memercayainya; dan cara
hingga aku tahu bahwa kamu
memercayainya adalah melalui
pernyataan Roh yang berada
dalam diriku. Dan sekarang, karena imanmu kuat mengenai itu,
ya, mengenai apa yang telah aku
ucapkan, besarlah sukacitaku.
18 Karena seperti yang aku
katakan kepadamu sejak awal,
bahwa aku memiliki banyak
hasrat agar kamu tidak berada
dalam keadaan dilema seperti
saudara-saudaramu, demikian
19 a Mat. 3:3.
20 a 1 Ne. 10:19;
Alma 37:12; A&P 3:2.

pula aku telah dapati bahwa
hasratku telah dipuaskan.
19 Karena aku merasa bahwa
kamu berada di jalan kebenaran;
aku merasa bahwa kamu ber
ada di jalan yang menuntun ke
kerajaan Allah; ya, aku merasa
bahwa kamu sedang menjadikan ajalan-Nya lurus.
20 Aku merasa bahwa itu telah disingkapkan kepadamu,
melalui kesaksian firman-Nya,
bahwa Dia tidak dapat aberjalan
di jalan yang berliku-liku; tidak
juga Dia berubah dari apa yang
Dia telah firmankan; tidak juga
Dia telah sedikit pun berpaling
dari kanan ke kiri, atau dari apa
yang benar ke apa yang keliru;
oleh karena itu, jalan-Nya adalah satu lingkaran kekal.
21 Dan Dia tidak berdiam di
dalam abait suci yang tidak kudus; tidak juga dapat kekotoran
atau apa pun yang tidak bersih diterima ke dalam kerajaan
Allah; oleh karena itu aku berkata kepadamu waktunya akan
tiba, ya, dan itu akan terjadi
pada hari terakhir, ketika dia
yang b kotor akan tetap berada
dalam kekotorannya.
22 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, aku telah
mengatakan hal-h al ini kepadamu agar aku boleh membangunkanmu pada kesadaran
akan kewajibanmu kepada Allah,
agar kamu boleh berjalan tanpa

21 a 1 Kor. 3:16–17; 6:19;
Mosia 2:37;
Alma 34:36.

		b 1 Ne. 15:33–35;
2 Ne. 9:16; Morm. 9:14;
A&P 88:35.

339

ALMA 7:23–8:1

salah di hadapan-Nya, agar kamu
boleh berjalan menurut tata tertib
kudus Allah, yang menurutnya
kamu telah diterima.
23 Dan sekarang, aku menghendaki agar kamu hendaknya arendah hati, dan tunduk dan lemah
lembut; mudah untuk menurut;
penuh dengan kesabaran dan kepanjangsabaran; berkepala dingin
dalam segala hal; tekun dalam
menaati perintah-perintah Allah
di segala waktu; meminta untuk
apa pun yang sedang kamu butuhkan, baik rohani maupun duniawi; selalu kembali berterima
kasih kepada Allah untuk apa
pun yang kamu terima.
24 Dan pastikanlah bahwa
kamu memiliki aiman, harapan,
dan kasih amal, dan jika begitu
kamu akan selalu berlimpah
ruah dalam pekerjaan yang baik.
25 Dan semoga Tuhan memberkatimu, dan menjaga pakaianmu tanpa noda, agar kamu
boleh pada akhirnya dibawa
untuk duduk bersama Abraham,
Ishak, dan Yakub, dan para nabi
kudus yang telah senantiasa ada
sejak dunia dimulai, memelihara
pakaianmu atanpa noda bahkan
sebagaimana pakaian mereka
adalah tanpa noda, di dalam
kerajaan surga untuk tidak lagi
keluar.
26 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, aku telah
mengucapkan perkataan ini
23 a pts Rendah Hati,
Kerendahhatian.
24 a 1 Kor. 13;

kepadamu menurut Roh yang
bersaksi dalam diriku; dan jiwaku amat bersukacita, karena
ketekunan dan perhatian yang
besar yang telah kamu berikan
pada perkataanku.
27 Dan sekarang, semoga akedamaian Allah berdiam ke atas
dirimu, dan ke atas rumah dan
tanahmu, dan ke atas kawanan
domba dan kawanan ternakmu,
dan segala yang kamu miliki,
para wanitamu dan anakmu,
menurut imanmu dan pekerjaan
baikmu, sejak mulai waktu ini
dan selamanya. Dan demikianlah aku telah berbicara. Amin.
PASAL 8
Alma berkhotbah dan membaptis
di Melek—Dia ditolak di Amoniha
dan pergi—Seorang malaikat memerintahkannya untuk kembali
dan menyerukan pertobatan kepada orang-orang—Dia diterima
oleh Amulek, dan mereka berdua
berkhotbah di Amoniha. Kira-kira
tahun 82 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
Alma kembali dari a tanah
Gideon, setelah mengajar orang-
orang Gideon banyak hal yang
tidak dapat dituliskan, setelah
menegakkan tata tertib gereja,
menurut seperti yang telah dia
sebelumnya lakukan di tanah
Zarahemla, ya, dia kembali ke
rumahnya sendiri di Zarahemla

Eter 12:30–35;
Moro. 7:33–48.
25 a 2 Ptr. 3:14.

27 a pts Damai,
Kedamaian.
8 1 a Alma 2:20; 6:7.
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untuk mengistirahatkan dirinya
dari kerja yang telah dia laksanakan.
2 Dan demikianlah berakhir
tahun kesembilan masa pemerintahan para hakim atas orang-
orang Nefi.
3 Dan terjadilah pada permulaan tahun kesepuluh masa
pemerintahan para hakim atas
orang-orang Nefi, bahwa Alma
berangkat dari sana dan mengadakan perjalanannya ke tanah
Melek, di barat aSungai Sidon, di
barat dekat perbatasan padang
belantara.
4 Dan dia mulai mengajar orang-
orang di tanah Melek menurut
a
tata tertib kudus Allah, yang melaluinya dia telah dipanggil; dan
dia mulai mengajar orang-orang
di seluruh tanah Melek.
5 Dan terjadilah bahwa orang-
orang datang kepadanya dari
seluruh perbatasan negeri yang
berada di dekat sisi padang belantara. Dan mereka dibaptis di
seluruh negeri;
6 Sehingga ketika dia telah
menyelesaikan pekerjaannya di
Melek dia berangkat dari sana,
dan melakukan tiga hari perjalanan di utara tanah Melek; dan
dia datang ke sebuah kota yang
disebut Amoniha.
7 Sekarang, adalah kebiasaan
orang-o rang Nefi untuk menyebut tanah mereka, dan kota
3 a Alma 16:6–7.
4 a A&P 107:2–4.
pts Imamat
Melkisedek.

mereka, dan desa mereka, ya,
bahkan semua desa kecil mereka, menurut nama dari dia
yang pertama kali menguasai
nya; dan demikianlah halnya
dengan tanah Amoniha.
8 Dan terjadilah bahwa ketika
Alma telah tiba di Kota Amoniha
dia mulai mengkhotbahkan firman Allah kepada mereka.
9 Sekarang, Setan telah memiliki
a
pengaruh yang besar atas hati
orang-orang di Kota Amoniha;
oleh karena itu mereka tidak mau
menyimak perkataan Alma.
10 Walaupun demikian Alma
banyak a bekerja di dalam roh,
b
bergumul dengan Allah dalam
c
doa yang amat kuat, agar Dia
akan mencurahkan Roh-Nya ke
atas orang-orang yang berada
di kota itu; agar Dia akan juga
mengabulkan bahwa dia boleh
membaptis mereka untuk pertobatan.
11 Walaupun demikian, mereka
mengeraskan hati mereka, mengatakan kepadanya: Lihatlah,
kami tahu bahwa engkau adalah Alma; dan kami tahu bahwa
engkau adalah imam tinggi atas
gereja yang telah engkau tegakkan di banyak bagian dari tanah
ini, menurut tradisimu; dan kami
bukanlah dari gerejamu, dan
kami tidak percaya pada tradisi
bodoh seperti itu.
12 Dan sekarang, kami tahu

9 a 2 Ne. 28:19–22;
A&P 10:20.
10 a Alma 17:5.
		b Enos 1:1–12.

		c 3 Ne. 27:1.
pts Doa.
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bahwa karena kami bukanlah
dari gerejamu, kami tahu bahwa
engkau tidak memiliki kuasa
atas diri kami; dan engkau telah
menyerahkan kursi kehakiman
kepada aNefiha; oleh karena itu
engkau bukanlah hakim kepala
atas diri kami.
13 Sekarang, ketika orang-orang
telah mengatakan ini, dan menahan segala perkataannya, dan
mencacimakinya, dan meludahinya, dan menyuruh agar dia hendaknya diusir dari kota mereka,
dia pergi dari sana dan mengadakan perjalanannya menuju kota
yang disebut Harun.
14 Dan terjadilah bahwa saat
dia sedang melakukan perjalanan
ke sana, tertekan oleh dukacita,
menempuh banyak akesukaran
dan kepedihan jiwa, karena kejahatan orang-orang yang berada
di Kota Amoniha, terjadilah saat
Alma sedemikian tertekannya
oleh dukacita, lihatlah seorang
b
malaikat Tuhan menampakkan
diri kepadanya, mengatakan:
15 Diberkatilah engkau, Alma;
oleh karena itu, angkatlah kepalamu dan bersukacitalah, karena
engkau memiliki alasan yang
besar untuk bersukacita; karena
engkau telah setia dalam menaati perintah-perintah Allah sejak
waktu ketika engkau menerima
pesan pertamamu dari-Nya. Lihatlah, aku adalah dia yang amenyampaikannya kepadamu.
12 a Alma 4:20.
14 a pts Kemalangan.
		b Alma 10:7–10, 20.

16 Dan lihatlah, aku diutus
untuk memerintahkan engkau
agar engkau kembali ke Kota
Amoniha, dan berkhotbah kembali kepada orang-orang di kota
itu; ya, berkhotbahlah kepada
mereka. Ya, katakanlah kepada
mereka, kecuali mereka bertobat
Tuhan Allah akan amenghancurkan mereka.
17 Karena lihatlah, mereka
menelaah pada waktu ini agar
mereka boleh menghancurkan
kemerdekaan bangsamu, (karena demikianlah firman Tuhan)
yang bertentangan dengan peraturan, dan keputusan, dan perintah yang telah Dia berikan
kepada umat-Nya.
18 Sekarang, terjadilah bahwa
setelah Alma menerima pesannya dari malaikat Tuhan, dia
kembali selekasnya ke tanah
Amoniha. Dan dia memasuki
kota melalui jalan lain, ya, melalui jalan yang berada di selatan
Kota Amoniha.
19 Dan sewaktu dia memasuki
kota dia lapar, dan dia berkata
kepada seorang pria: Akankah
kamu memberikan kepada seorang hamba Allah yang rendah
hati sesuatu untuk dimakan?
20 Dan pria itu berkata kepadanya: Aku orang Nefi, dan aku
tahu bahwa engkau adalah seorang nabi kudus Allah, karena
engkaulah pria yang seorang
a
malaikat katakan dalam suatu

pts Malaikat.
15 a Mosia 27:11–16.
16 a Alma 9:12, 18, 24.

20 a Alma 10:7–9.
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penglihatan: Engkau hendaknya terima. Oleh karena itu,
pergilah bersamaku ke dalam
rumahku dan aku akan memberi kepadamu makananku; dan
aku tahu bahwa engkau akan
menjadi berkat bagiku dan seisi
rumahku.
21 Dan terjadilah bahwa pria
itu menerimanya ke dalam rumahnya; dan pria itu bernama
a
Amulek; dan dia membawa roti
dan daging dan menaruh di hadapan Alma.
22 Dan terjadilah bahwa Alma
makan roti dan dikenyangkan;
dan dia a memberkati Amulek
dan seisi rumahnya, dan dia berterima kasih kepada Allah.
23 Dan setelah dia makan dan
dikenyangkan dia berkata kepada Amulek: Aku adalah Alma,
dan adalah a imam tinggi atas
gereja Allah di seluruh negeri.
24 Dan lihatlah, aku telah dipanggil untuk mengkhotbahkan
firman Allah ke antara semua
orang ini, menurut roh wahyu
dan nubuat; dan aku berada di
tanah ini dan mereka tidak mau
menerimaku, tetapi mereka
a
mengusirku dan aku hampir
membalikkan punggungku terhadap tanah ini selamanya.
25 Tetapi lihatlah, aku telah
diperintahkan agar aku hendaknya kembali lagi dan bernubuat kepada orang-orang ini, ya,
dan untuk bersaksi menentang
21 a pts Amulek.
22 a Alma 10:11.
23 a Alma 5:3, 44, 49;

mereka mengenai kedurhakaan
mereka.
26 Dan sekarang, Amulek, karena engkau telah memberiku
makan dan mengizinkanku
menginap, engkau diberkati;
karena aku lapar, karena aku telah berpuasa berhari-hari.
27 Dan Alma tinggal berhari-
hari bersama Amulek sebelum
dia mulai berkhotbah kepada
orang-orang.
28 Dan terjadilah bahwa orang-
orang menjadi lebih buruk dalam kedurhakaan mereka.
29 Dan firman datang kepada
Alma, mengatakan: Pergilah;
dan juga katakanlah kepada
hamba-Ku Amulek, pergi dan
bernubuatlah kepada orang-
orang ini, mengatakan—
a
Bertobatlah kamu, karena
demikianlah firman Tuhan, kecuali kamu bertobat Aku akan
mengunjungi orang-o rang ini
dalam amarah-Ku; ya, dan Aku
tidak akan memalingkan amarah dahsyat-Ku.
30 Dan Alma pergi, dan juga
Amulek, ke antara orang-orang,
untuk memaklumkan firman
Allah kepada mereka; dan mereka
dipenuhi dengan Roh Kudus.
31 Dan mereka memiliki akuasa diberikan kepada mereka,
sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat diringkukkan
di dalam sel-sel bawah tanah; tidak juga adalah mungkin bahwa

13:1–20.
24 a Alma 8:13.
29 a Alma 9:12, 18.

pts Pertobatan.
31 a 1 Ne. 1:20.
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siapa pun dapat membunuh mereka; walaupun demikian mereka tidak menjalankan bkuasa
mereka sampai mereka diikat
dalam ikatan dan dilemparkan
ke dalam penjara. Sekarang, ini
terjadi agar Tuhan boleh memperlihatkan kuasa-N ya dalam
diri mereka.
32 Dan terjadilah bahwa mereka pergi dan mulai untuk berkhotbah dan untuk bernubuat
kepada orang-orang, menurut
roh dan kuasa yang telah Tuhan
berikan kepada mereka.

Perkataan Alma, dan juga perkataan Amulek, yang dimaklumkan kepada orang-orang yang
berada di tanah Amoniha. Dan
juga mereka dilemparkan ke
dalam penjara, dan dibebaskan
oleh kuasa ajaib Allah yang ada
dalam diri mereka, menurut catatan Alma.
Meliputi pasal 9 sampai 14.
PASAL 9
Alma memerintahkan orang-orang
di Amoniha untuk bertobat—
Tuhan akan penuh belas kasihan
kepada orang-o rang Laman pada
zaman terakhir—Jika orang-orang
Nefi meninggalkan terang, mereka
akan dihancurkan oleh orang-
orang Laman—Putra Allah akan
datang segera—Dia akan menebus
31 b Alma 14:17–29.

9 2 a Ul. 17:6.

mereka yang bertobat, dibaptis, dan
memiliki iman pada nama-N ya.
Kira-kira tahun 82 sm.
Dan lagi, aku, Alma, setelah diperintahkan oleh Allah bahwa aku
hendaknya membawa Amulek
dan pergi dan berkhotbah kembali kepada orang-orang ini, atau
orang-orang yang berada di Kota
Amoniha, terjadilah sewaktu
aku mulai berkhotbah kepada
mereka, mereka mulai berselisih
pendapat denganku, mengatakan:
2 Siapakah engkau? Kamu kira
bahwa kami akan memercayai
kesaksian dari asatu orang, walaupun dia akan berkhotbah
kepada kami bahwa bumi akan
berlalu?
3 Sekarang, mereka tidak memahami perkataan yang mereka
ucapkan; karena mereka tidak
mengetahui bahwa bumi akan
berlalu.
4 Dan mereka berkata juga:
Kami tidak akan memercayai
perkataanmu jika engkau akan
bernubuat bahwa kota yang besar ini akan dihancurkan dalam
a
satu hari.
5 Sekarang, mereka tidak mengetahui bahwa Allah dapat
melakukan pekerjaan yang menakjubkan seperti itu, karena
mereka adalah bangsa yang keras hati dan yang degil.
6 Dan mereka berkata: aSiapakah Allah, yang mengutus wewenang yang btidak lebih daripada

4 a Alma 16:9–10.
6 a Kel. 5:2; Mosia 11:27;

Musa 5:16.
		b Alma 10:12.
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satu pria ke antara orang-orang
ini, untuk memaklumkan kepada
mereka kebenaran tentang apa
yang sedemikian besar dan menakjubkannya?
7 Dan mereka maju untuk
menghajarku; tetapi lihatlah,
mereka tidak melakukannya.
Dan aku berdiri dengan keberanian untuk memaklumkan
kepada mereka, ya, aku dengan
berani bersaksi kepada mereka,
mengatakan:
8 Lihatlah, hai kamu aangkatan
yang jahat dan suka melawan,
betapa kamu telah melupakan
tradisi leluhurmu; ya, betapa
cepatnya kamu telah melupakan
perintah-perintah Allah.
9 Tidakkah kamu ingat bahwa
bapa leluhur kita, Lehi, telah dibawa keluar dari Yerusalem oleh
a
tangan Allah? Tidakkah kamu
ingat bahwa mereka semuanya
dituntun oleh-Nya melalui padang belantara?
10 Dan apakah kamu telah melupakan sedemikian cepatnya
berapa kali Dia membebaskan
leluhur kita dari tangan musuh
mereka, dan melindungi mereka
dari dihancurkan, bahkan oleh
tangan saudara-saudara mereka
sendiri?
11 Ya, dan jika bukan karena
kuasa-N ya yang tiada tara,
dan belas kasihan-N ya, dan
kepanjangsabaran-Nya terhadap
8a
9a
11 a
12 a

Alma 10:17–25.
1 Ne. 2:1–7.
Mosia 16:11.
Alma 8:16;

kita, kita akanlah tak terhindarkan telah disingkirkan dari muka
bumi jauh sebelum kurun waktu
ini, dan barangkali telah diserahkan ke dalam keadaan kegetiran
dan celaka atanpa akhir.
12 Lihatlah, sekarang, aku
berkata kepadamu bahwa Dia
memerintahkanmu untuk bertobat; dan kecuali kamu bertobat, kamu sekali-kali tidak dapat
mewarisi kerajaan Allah. Tetapi
lihatlah, ini belumlah semuanya—Dia telah memerintahkanmu untuk bertobat, atau Dia
akan sepenuhnya amenghancurkanmu dari seluruh muka bumi;
ya, Dia akan mengunjungimu
dalam amarah-Nya, dan dalam
b
amarah dahsyat-Nya Dia tidak
akan berpaling.
13 Lihatlah, tidakkah kamu
ingat perkataan yang Dia ucapkan kepada Lehi, memfirmankan bahwa: aSejauh kamu akan
menaati perintah-perintah-Ku,
kamu akan makmur di tanah
ini? Dan lagi difirmankan bahwa:
Sejauh kamu tidak akan menaati
perintah-perintah-Ku kamu akan
disingkirkan dari hadirat Tuhan.
14 Sekarang, aku menghendaki agar kamu hendaknya
ingat, bahwa karena orang-
orang Laman tidak menaati
perintah-perintah Allah, mereka
telah adisingkirkan dari hadirat
Tuhan. Sekarang, kita melihat

10:19, 23, 27.
		b Alma 8:29.
13 a 2 Ne. 1:20;
Mosia 1:7;

Alma 37:13.
14 a 2 Ne. 5:20–24;
Alma 38:1.
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bahwa firman Tuhan telah terbukti dalam hal ini, dan orang-
orang Laman telah disingkirkan
dari hadirat-Nya, sejak awal pelanggaran mereka di tanah ini.
15 Walaupun demikian aku
berkata kepadamu, bahwa akan
lebih atertanggungkan bagi mereka pada hari penghakiman
daripada bagimu, jika kamu tetap tinggal dalam dosa-dosamu,
ya, dan bahkan lebih tertanggungkan bagi mereka dalam
kehidupan ini daripada bagimu,
kecuali kamu bertobat.
16 Karena ada banyak janji
yang a dikaruniakan kepada
orang-orang Laman; sebab adalah karena btradisi leluhur mereka yang menyebabkan mereka
tetap tinggal dalam keadaan cketidaktahuan mereka; oleh karena
itu Tuhan akan penuh belas kasihan kepada mereka dan dmemperpanjang keberadaan mereka
di tanah ini.
17 Dan pada suatu kurun waktu
mereka akan adibawa untuk percaya pada firman-Nya, dan untuk
tahu akan ketidakbenaran tradisi leluhur mereka; dan banyak
dari mereka akan diselamatkan,
karena Tuhan akan penuh belas
kasihan kepada semua yang bmemanggil nama-Nya.
18 Tetapi lihatlah, aku berkata
kepadamu bahwa jika kamu
15 a Mat. 11:22, 24.
16 a Alma 17:15.
		b Mosia 10:12 (lihat
ayat 11–17).
		c Mosia 3:11.
		d Hel. 15:10–12.

bersikeras dalam kejahatanmu
maka masa hidupmu tidak akan
diperpanjang di tanah ini, karena aorang-orang Laman akan
dikirim ke atas dirimu; dan jika
kamu tidak bertobat mereka
akan datang di suatu masa ketika kamu tidak tahu, dan kamu
akan dikunjungi dengan bpenghancuran sepenuhnya; dan itu
akan terjadi menurut c amarah
dahsyat Tuhan.
19 Karena Dia tidak akan membiarkanmu agar kamu akan hidup dalam kedurhakaanmu,
untuk menghancurkan umat-
Nya. Aku berkata kepadamu,
Tidak; Dia lebih suka membiarkan agar orang-orang Laman
boleh amenghancurkan seluruh
umat-Nya yang disebut orang-
orang Nefi, jika mungkin bahwa
mereka dapat b jatuh ke dalam
dosa dan pelanggaran, setelah
memperoleh sedemikian banyaknya terang dan sedemikian
banyaknya pengetahuan yang
diberikan kepada mereka oleh
Tuhan Allah mereka;
20 Ya, setelah menjadi umat
yang sangat berkenan bagi
Tuhan; ya, setelah berkenan
melebihi setiap bangsa, kaum,
bahasa, atau khalayak yang lain;
setelah memiliki segala sesuatu
a
disingkapkan kepada mereka,
menurut hasrat mereka, dan

17 a Enos 1:13.
		b Alma 38:5;
A&P 3:8.
18 a Alma 16:2–3.
		b Alma 16:9.
		c Alma 8:29.

19 a 1 Ne. 12:15, 19–20;
Alma 45:10–14.
		b Alma 24:30.
20 a pts Wahyu.
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iman mereka, dan doa-doa, tentang apa yang telah ada, dan
yang ada sekarang, dan yang
akan datang;
21 Setelah dikunjungi oleh Roh
Allah; setelah bercakap-cakap
dengan para malaikat, dan setelah ditegur oleh suara Tuhan;
dan memiliki roh nubuat, dan
roh wahyu, dan juga banyak
karunia, karunia berbicara dengan bahasa-b ahasa, dan karunia berkhotbah, dan karunia
Roh Kudus, dan karunia apenerjemahan;
22 Ya, dan setelah adibebaskan
oleh Allah dari tanah Yerusalem,
oleh tangan Tuhan; setelah diselamatkan dari bencana kelaparan, dan dari rasa sakit, dan
segala macam penyakit dari setiap jenis; dan mereka telah menjadi kuat dalam pertempuran,
agar mereka boleh tidak dihancurkan; setelah dibawa keluar
dari b perbudakan waktu demi
waktu, dan setelah dipelihara
dan dilindungi sampai sekarang; dan mereka telah dimakmurkan sampai mereka kaya
dalam segala macam benda—
23 Dan sekarang, lihatlah aku
berkata kepadamu, bahwa jika
orang-orang ini, yang telah menerima sedemikian banyaknya
berkat dari tangan Tuhan, akan
melanggar bertentangan dengan
terang dan pengetahuan yang
21 a Omni 1:20;
Mosia 8:13–19;
28:11–17.
22 a 2 Ne. 1:4.
		b Mosia 27:16.

mereka miliki, aku berkata kepadamu bahwa jika ini keadaannya, bahwa jika mereka akan
jatuh ke dalam pelanggaran, itu
akan jauh lebih atertanggungkan
bagi orang-orang Laman daripada bagi mereka.
24 Karena lihatlah, ajanji-janji
Tuhan disampaikan kepada
orang-orang Laman, tetapi itu
tidak kepadamu jika kamu melanggar; karena bukankah Tuhan
telah secara lugas berjanji dan
secara tegas menetapkan, bahwa
jika kamu akan memberontak
terhadap-Nya maka kamu akan
sepenuhnya dihancurkan dari
seluruh muka bumi?
2 5 D a n s e k a r a n g , k a re n a
alasan ini, agar kamu boleh tidak dihancurkan, Tuhan telah
mengutus malaikat-Nya untuk
mengunjungi banyak dari umat-
Nya, memaklumkan kepada mereka bahwa mereka mesti pergi
dan berseru dengan amat kuat
kepada orang-o rang ini, mengatakan: a Bertobatlah kamu,
karena kerajaan surga sudah di
depan mata;
26 Dan atidak sampai berhari-
hari setelah ini Putra Allah akan
datang dalam kemuliaan-Nya;
dan kemuliaan-Nya akan menjadi kemuliaan bAnak Tunggal
Bapa, penuh dengan ckasih karunia, kesetaraan, dan kebenaran,
penuh dengan kesabaran, d belas

23 a Mat. 11:22–24.
24 a 2 Ne. 30:4–6;
A&P 3:20.
25 a Alma 7:9;
Hel. 5:32.

26 a
		b
		c
		d

Alma 7:7.
pts Anak Tunggal.
pts Kasih Karunia.
pts Belas Kasihan.

347

ALMA 9:27–34

kasihan, dan kepanjangsabaran,
cepat untuk emendengar seruan
umat-Nya dan untuk menjawab
doa-doa mereka.
27 Dan lihatlah, Dia datang untuk amenebus mereka yang akan
b
dibaptis untuk pertobatan, melalui iman pada nama-Nya.
28 Oleh karena itu, persiapkanlah kamu jalan Tuhan, karena waktunya ada di depan
mata ketika semua orang akan
menuai pahala dari apekerjaan
mereka, menurut apa itu adanya—jika itu adalah benar, mereka akan bmenuai keselamatan
jiwa mereka, menurut kuasa dan
pembebasan dari Yesus Kristus;
dan jika itu adalah jahat mereka
akan menuai c laknat bagi jiwa
mereka, menurut kuasa dan penawanan iblis.
29 Sekarang, lihatlah, inilah
suara malaikat, berseru kepada
orang-orang.
30 Dan sekarang, a saudara-
saudara terkasihku, karena kamu
adalah saudara-saudaraku, dan
kamu seharusnya dikasihi, dan
kamu seharusnya menghasilkan
pekerjaan yang pantas untuk
pertobatan, melihat bahwa hatimu dengan buruknya terkeraskan terhadap firman Allah,
dan melihat bahwa kamu adalah
bangsa yang btersesat dan yang
terjatuh.
31 Sekarang, terjadilah bahwa
26 e
27 a
		b
28 a

Ul. 26:7.
pts Penebusan.
pts Baptis, Baptisan.
A&P 1:10; 6:33.

		b
		c
30 a
		b

ketika aku, Alma, telah mengucapkan perkataan ini, lihatlah,
orang-orang geram terhadapku
karena aku berkata kepada
mereka bahwa mereka adalah
a
bangsa yang keras hati dan
yang degil.
32 Dan juga karena aku berkata
kepada mereka bahwa mereka
adalah bangsa yang tersesat dan
yang terjatuh mereka marah terhadapku, dan berupaya untuk
menghajarku, agar mereka boleh melemparkanku ke dalam
penjara.
33 Tetapi terjadilah bahwa
Tuhan tidak membiarkan mereka bahwa mereka akan menangkapku pada waktu itu dan
melemparkanku ke dalam penjara.
34 Dan terjadilah bahwa
Amulek pergi dan berdiri maju,
dan mulai berkhotbah kepada
mereka juga. Dan sekarang,
a
perkataan Amulek tidak semuanya dituliskan, walaupun demikian sebagian dari perkataannya
dituliskan dalam kitab ini.
PASAL 10
Lehi diturunkan dari Manasye—
Amulek menuturkan kembali perintah malaikat agar dia mengurus
Alma—Doa-d oa orang saleh menyebabkan orang-o rang dibiarkan hidup—Para ahli hukum dan

Mzm. 7:16.
pts Laknat.
1 Yoh. 4:11.
Alma 12:22.

31 a 2 Ne. 25:28;
Mosia 3:14.
34 a Alma 10.
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hakim yang tidak saleh meletakkan
landasan kehancuran bangsa. Kira-
kira tahun 82 sm.
Sekarang, inilah a perkataan
yang bAmulek khotbahkan kepada orang-orang yang berada
di tanah Amoniha, mengatakan:
2 Aku adalah Amulek; aku
adalah putra Gidona, yang adalah putra Ismael, yang adalah
keturunan Aminadi; dan itu
adalah Aminadi yang sama yang
telah menafsirkan tulisan yang
ada pada tembok bait suci, yang
ditulis oleh jari Allah.
3 Dan Aminadi adalah keturunan Nefi, yang adalah putra
Lehi, yang datang dari tanah
Yerusalem, yang adalah keturunan a Manasye, yang adalah
putra bYusuf yang cdijual ke Mesir
oleh tangan saudara-saudaranya.
4 Dan lihatlah, aku juga seorang pria yang bukan kurang
terpandang di antara mereka
semua yang mengenalku; ya,
dan lihatlah, aku memiliki banyak kerabat dan a teman, dan
aku juga telah memperoleh banyak kekayaan melalui tangan
kerajinanku.
5 Walaupun demikian, setelah
semuanya ini, aku tidak pernah
mengetahui banyak tentang
jalan Tuhan, dan a misteri dan
kuasa-Nya yang menakjubkan.
Aku berkata aku tidak pernah
10 1 a Alma 9:34.

		b Alma 8:21–29.
3 a Kej. 41:51;
1 Taw. 9:3.
		b pts Yusuf, Putra

			
		c
4a
5a
6a

mengetahui banyak tentang
hal-hal ini; tetapi lihatlah, aku
silap, karena aku telah melihat
banyak dari misteri-N ya dan
kuasa-Nya yang menakjubkan;
ya, bahkan dalam pelindungan
nyawa bangsa ini.
6 Walaupun demikian, aku mengeraskan hatiku, karena aku
a
dipanggil berulang kali dan aku
tidak mau bmendengar; oleh karena itu aku tahu mengenai hal-
hal ini, namun aku tidak mau
tahu; oleh karena itu aku terus
memberontak melawan Allah,
dalam kejahatan hatiku, bahkan sampai hari keempat dalam
bulan ketujuh ini, yang adalah
pada tahun kesepuluh masa pemerintahan para hakim.
7 Sewaktu aku sedang melakukan perjalanan untuk mengunjungi seorang kerabat yang
sangat dekat, lihatlah seorang
a
malaikat Tuhan menampakkan diri kepadaku dan berkata:
Amulek, kembalilah ke rumahmu
sendiri, karena engkau akan
memberi makan seorang nabi
Tuhan; ya, orang yang kudus,
yang adalah orangnya Allah yang
terpilih; karena dia telah b berpuasa berhari-hari karena dosa
orang-orang ini, dan dia lapar,
dan engkau hendaknya cmenerimanya ke dalam rumahmu dan
memberinya makan, dan dia
akan memberkati engkau dan

Yakub.
Kej. 37:29–36.
Alma 15:16.
pts Misteri Allah.
Alma 5:37.

		b A&P 39:9.
7 a Alma 8:20.
		b Alma 5:46; 6:6.
pts Puasa.
		c Kis. 10:30–35.
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seisi rumahmu; dan berkat Tuhan
akan berdiam ke atas dirimu dan
seisi rumahmu.
8 Dan terjadilah bahwa aku
mematuhi suara malaikat itu,
dan kembali menuju rumahku.
Dan sewaktu aku sedang pergi
ke sana aku mendapati a pria
yang malaikat katakan kepadaku: Engkau hendaknya terima
ke dalam rumahmu—dan lihatlah itu adalah pria yang sama
yang telah berbicara kepadamu
mengenai apa yang dari Allah.
9 Dan malaikat berkata kepadaku dia adalah seorang a pria
yang kudus; karenanya aku tahu
dia adalah orang yang kudus karena itu dikatakan oleh seorang
malaikat Allah.
10 Dan lagi, aku tahu bahwa
apa yang mengenainya dia telah
bersaksi adalah benar; karena
lihatlah aku berkata kepadamu,
bahwa sebagaimana Tuhan hidup, demikian pula Dia telah
mengutus amalaikat-Nya untuk
menyatakan hal-h al ini kepadaku; dan hal ini telah Dia lakukan saat Alma ini telah bberdiam
di rumahku.
11 Karena lihatlah, dia telah
a
memberkati seisi rumahku, dia
telah memberkatiku, dan para
wanitaku, dan anakku, dan
ayahku dan sanak saudaraku;
ya, bahkan semua kerabatku
telah dia berkati, dan berkat
Tuhan telah berdiam ke atas diri
8 a Alma 8:19–21.
9 a pts Kudus.
10 a Alma 11:30–31.

kami menurut perkataan yang
dia ucapkan.
12 Dan sekarang, ketika
Amulek telah mengucapkan
perkataan ini orang-orang mulai
tercengang, melihat ada a lebih
dari seorang saksi yang bersaksi
tentang apa yang mengenainya
mereka dituduh, dan juga tentang apa yang akan datang,
menurut roh nubuat yang ada
dalam diri mereka.
13 Walaupun demikian, ada
beberapa di antara mereka yang
berpikir untuk menanyai mereka, agar melalui a muslihat
licik mereka, mereka boleh menangkap mereka dalam perkataan mereka, agar mereka boleh
menemukan saksi menentang
mereka, agar mereka boleh menyerahkan mereka kepada para
hakim mereka agar mereka boleh dihakimi menurut hukum,
dan agar mereka boleh dibunuh
atau dilemparkan ke dalam penjara, menurut tindak kejahatan
yang mereka dapat tampakkan
atau persaksikan menentang
mereka.
14 Sekarang, adalah orang-
orang itu yang berupaya untuk menghancurkan mereka,
yang adalah para aahli hukum,
yang disewa atau ditetapkan
oleh orang-orang untuk melaksanakan hukum pada waktu
pengadilan mereka, atau pada
pengadilan tindak kejahatan

		b Alma 8:27.
11 a Alma 8:22.
12 a Alma 9:6.

13 a Alma 11:21.
14 a Alma 10:24;
11:20–21; 14:18.
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orang-o rang di hadapan para
hakim.
15 Sekarang, para ahli hukum
ini terpelajar dalam segala akal
bulus dan kelicikan orang-orang
itu; dan ini adalah untuk memungkinkan mereka agar mereka boleh menjadi terampil
dalam pekerjaan mereka.
16 Dan terjadilah bahwa mereka mulai menanyai Amulek,
agar dengan demikian mereka
boleh membuat dia melawan
perkataannya, atau mengingkari perkataan yang akan dia
ucapkan.
17 Sekarang, mereka tidak tahu
bahwa Amulek dapat mengetahui tentang rancangan mereka. Tetapi terjadilah sewaktu
mereka mulai menanyainya,
dia amengenali pikiran mereka,
dan dia berkata kepada mereka:
Hai kamu bangkatan yang jahat
dan suka melawan, kamu ahli
hukum dan orang munafik, karena kamu sedang meletakkan
landasan dari iblis; karena kamu
sedang meletakkan cjebakan dan
jerat untuk menangkap orang-
orang kudus Allah.
18 Kamu sedang meletakkan
rencana untuk a menyimpangkan jalan orang saleh, dan untuk membawa kemurkaan Allah
ke atas kepalamu, bahkan pada
kehancuran sepenuhnya orang-
orang ini.
17 a Alma 12:3; 18:20, 32;
A&P 6:16.
		b Mat. 3:7;
Alma 9:8.
		c A&P 10:21–27.

19 Ya, benarlah yang Mosia
katakan, yang adalah raja terakhir kita, ketika dia hampir
menyerahkan kerajaan, tanpa
memiliki seorang pun untuk
menganugerahkannya, menyebabkan bahwa rakyat ini mesti
diperintah oleh suara mereka
sendiri—ya, benarlah yang dia
katakan bahwa jika waktunya
akan tiba ketika suara rakyat
ini akan amemilih kedurhakaan,
yaitu, jika waktunya akan tiba
ketika rakyat ini akan jatuh ke
dalam pelanggaran, mereka
akan matang untuk kehancuran.
20 Dan sekarang, aku berkata
kepadamu bahwa benarlah
Tuhan menghakimi kedurhakaanmu; benarlah Dia berseru
kepada orang-orang ini, melalui suara para a malaikat-N ya:
Bertobatlah kamu, bertobatlah,
karena kerajaan surga ada di
depan mata.
21 Ya, benarlah Dia berseru,
melalui suara para malaikat-
Nya bahwa: aAku akan turun
ke antara umat-Ku, dengan kesetaraan dan keadilan dalam
tangan-Ku.
22 Ya, dan aku berkata kepadamu bahwa jika bukan karena
a
doa-doa dari yang saleh, yang
sekarang berada di tanah ini,
maka kamu akan bahkan sekarang dikunjungi dengan kehancuran sepenuhnya; namun tidak

18 a Kis. 13:10.
19 a Mosia 29:27;
Alma 2:3–7;
Hel. 5:2.
20 a Alma 8:14–16; 13:22.

21 a Mosia 13:34.
22 a Yak. 5:16;
Mosia 27:14–16.
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akan dengan air bah, seperti
orang-o rang pada masa Nuh,
tetapi itu akan dengan bencana
kelaparan, dan dengan sampar,
dan pedang.
23 Tetapi adalah karena adoa-
doa dari yang saleh maka kamu
dibiarkan hidup; sekarang,
oleh karena itu, jika kamu akan
mengusir yang saleh dari antara kamu maka tidak akanlah
Tuhan menahan tangan-Nya; tetapi dalam amarah dahsyat-Nya
Dia akan keluar menentangmu;
maka kamu akan dihantam dengan bencana kelaparan, dan
dengan sampar, dan dengan
pedang; dan bwaktunya segera
di depan mata kecuali kamu
bertobat.
24 Dan sekarang, terjadilah
bahwa orang-orang lebih marah
terhadap Amulek, dan mereka
berseru, mengatakan: Pria ini
mencaci maki hukum kita yang
adil, dan para ahli hukum kita
yang bijak yang telah kita pilih.
25 Tetapi Amulek mengulurkan tangannya, dan berseru
lebih kuat kepada mereka, mengatakan: Hai kamu angkatan
yang jahat dan suka melawan,
mengapa Setan telah memiliki
pengaruh sedemikian besarnya
atas hatimu? Mengapa kamu
akan menyerahkan dirimu kepadanya sehingga dia boleh
memiliki kuasa atas dirimu,
untuk a membutakan matamu,
b

22 b Kej. 8:21;
3 Ne. 22:8–10.
pts Air Bah pada

sehingga kamu tidak mau mengerti perkataan yang diucapkan, menurut kebenarannya?
26 Karena lihatlah, apakah aku
telah bersaksi menentang hukummu? Kamu tidak mengerti;
kamu berkata bahwa aku telah
berbicara menentang hukummu;
tetapi aku tidak melakukannya,
kecuali aku telah berbicara berpihak pada hukummu, untuk
penghukumanmu.
27 Dan sekarang, lihatlah, aku
berkata kepadamu, bahwa landasan kehancuran bangsa ini
sudah mulai diletakkan oleh
ketidaksalehan para a ahli hukummu dan para hakimmu.
28 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika Amulek telah
mengucapkan perkataan ini,
orang-o rang berseru menentangnya, mengatakan: Sekarang
kita tahu bahwa pria ini adalah
anak iblis, karena dia telah aberdusta kepada kita; karena dia telah berbicara menentang hukum
kita. Dan sekarang dia berkata
bahwa dia tidak berbicara menentangnya.
29 Dan lagi, dia telah mencaci
maki terhadap para ahli hukum
kita, dan para hakim kita.
30 Dan terjadilah bahwa para
ahli hukum menaruhnya ke dalam hati mereka bahwa mereka
hendaknya mengingat hal-hal
ini menentangnya.
31 Dan ada seorang di antara

Masa Nuh.
23 a pts Doa.
		b Alma 34:32–35.

25 a 2 Kor. 4:4; Alma 14:6.
27 a Luk. 11:45–52.
28 a Alma 14:2.
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mereka yang namanya adalah
Zezrom. Sekarang, dia adalah yang terutama a menuduh
Amulek dan Alma, dia adalah
salah seorang yang paling ahli di
antara mereka, memiliki banyak
usaha untuk dilakukan di antara
orang-orang.
32 Sekarang, maksud dari
para ahli hukum ini adalah untuk memperoleh keuntungan;
dan mereka memperoleh keuntungan menurut kerja mereka.
PASAL 11
Sistem mata uang orang-o rang
Nefi dinyatakan—Amulek berselisih pendapat dengan Zezrom—
Kristus tidak akan menyelamatkan
orang dalam dosa-dosa mereka—
Hanya mereka yang mewarisi kerajaan surga diselamatkan—Semua
orang akan bangkit dalam kebakaan—Tidak ada kematian setelah Kebangkitan. Kira-kira tahun
82 sm.
Sekarang, adalah dalam hukum Mosia bahwa setiap orang
yang adalah seorang hakim dari
hukum, atau mereka yang ditetapkan untuk menjadi hakim,
akan menerima upah menurut
waktu mereka bekerja dalam
menghakimi mereka yang dibawa ke hadapan mereka untuk
dihakimi.
2 Sekarang, jika seseorang berutang kepada yang lain, dan
dia tidak mau membayar apa
yang dia berutang, dia diadukan
31 a Alma 11:20–36.

kepada hakim; dan hakim menjalankan wewenang, dan mengutus para pejabat agar orang
itu hendaknya dibawa ke hadapannya; dan dia menghakimi
orang itu menurut hukum dan
bukti yang dibawa menentangnya, dan demikianlah orang itu
dipaksa untuk membayar apa
yang dia berutang, atau dilucuti,
atau diusir dari antara orang-
orang sebagai pencuri dan perampok.
3 Dan hakim menerima untuk
upahnya menurut waktunya—
satu senine emas untuk satu
hari, atau satu senum perak,
yang setara dengan satu senine
emas; dan ini menurut hukum
yang diberikan.
4 Sekarang, inilah nama dari
keping-
k eping yang berbeda
dari emas mereka, dan dari
perak mereka, menurut nilainya. Dan nama itu diberikan oleh orang-
o rang Nefi,
karena mereka tidak memperhitungkan menurut cara
orang-orang Yahudi yang ber
ada di Yerusalem; tidak juga
mereka mengukur menurut
cara orang-orang Yahudi; tetapi
mereka mengubah perhitungan
mereka dan ukuran mereka,
menurut pikiran dan keadaan
orang-orang, pada setiap angkatan, sampai masa pemerintahan para hakim, itu telah
a
ditegakkan oleh Raja Mosia.
5 Sekarang, perhitungannya
adalah demikian—satu senine

11 4 a Mosia 29:40–44.
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emas, satu seon emas, satu sum
emas, dan satu limna emas.
6 Satu senum perak, satu
amnor perak, satu ezrom perak,
dan satu onti perak.
7 Satu senum perak adalah setara dengan satu senine emas,
dan untuk satu takaran jawawut, atau pun juga untuk satu
takaran dari setiap jenis biji-
bijian.
8 Sekarang, jumlah satu seon
emas adalah dua kali nilai satu
senine.
9 Dan satu sum emas adalah
dua kali nilai satu seon.
10 Dan satu limna emas adalah
nilai dari seluruhnya.
11 Dan satu amnor perak sama
besarnya dengan dua senum.
12 Dan satu ezrom perak sama
besarnya dengan empat senum.
13 Dan satu onti sama besarnya
dengan seluruhnya.
14 Sekarang, inilah nilai bilangan yang lebih kecil dalam
perhitungan mereka—
15 Satu siblon adalah setengah
senum; oleh karena itu, satu
siblon untuk setengah ukuran
jawawut.
16 Dan satu siblum adalah setengah siblon.
17 Dan satu lea adalah setengah siblum.
18 Sekarang, inilah bilangan
mereka, menurut perhitungan
mereka.
19 Sekarang, satu antion emas
adalah setara dengan tiga siblon.
20 Sekarang, itu adalah untuk
20 a Alma 10:32.

tujuan tunggal untuk memperoleh keuntungan, karena mereka menerima upah mereka
menurut kerja mereka, oleh
karena itu, mereka menghasut
orang-orang pada kerusuhan,
dan segala macam gangguan
dan kejahatan, agar mereka boleh memperoleh lebih banyak
kerja, agar mereka boleh amemperoleh uang menurut gugatan
yang dibawa ke hadapan mereka; oleh karena itu mereka
menghasut orang-
o rang menentang Alma dan Amulek.
21 Dan Zezrom ini mulai menanyai Amulek, mengatakan:
Akankah kamu menjawabku
beberapa pertanyaan yang akan
aku tanyakan kepadamu? Sekarang, Zezrom adalah seorang
pria yang ahli dalam amuslihat
iblis, sehingga dia boleh menghancurkan apa yang baik; oleh
karena itu, dia berkata kepada
Amulek: Akankah kamu menjawab pertanyaan-p ertanyaan
yang akan aku ajukan kepadamu?
22 Dan Amulek berkata kepadanya: Ya, jika itu menurut aRoh
Tuhan, yang ada dalam diriku;
karena aku tidak akan berkata
apa pun yang bertentangan dengan Roh Tuhan. Dan Zezrom
berkata kepadanya: Lihatlah, di
sini ada enam onti perak, dan
semuanya ini akan aku berikan
kepadamu jika engkau akan menyangkal keberadaan seorang
Makhluk Yang Mahatinggi.

21 a Alma 10:13.

22 a pts Roh Kudus.
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23 Sekarang, Amulek berkata:
Hai engkau aanak neraka, meng
apa kamu bmenggodaku? Tahukah engkau bahwa yang saleh
tidak menyerah pada godaan
seperti itu?
24 Percayakah engkau bahwa
tidak ada Allah? Aku berkata
kepadamu, Tidak, engkau tahu
bahwa ada seorang Allah, tetapi
engkau mencintai auang itu lebih daripada Dia.
25 Dan sekarang, engkau telah
berdusta di hadapan Allah kepadaku. Engkau berkata kepadaku—Lihatlah enam onti ini,
yang bernilai besar, aku akan berikan kepadamu—ketika engkau
memilikinya dalam hatimu untuk menyimpannya dariku; dan
itu hanyalah hasratmu agar aku
akan menyangkal Allah yang
sejati dan hidup, agar engkau
boleh memiliki alasan untuk
menghancurkanku. Dan sekarang, lihatlah, untuk kejahatan
besar ini engkau akan memperoleh imbalanmu.
26 Dan Zezrom berkata kepadanya: Engkau berkata ada seorang
Allah yang sejati dan hidup?
27 Dan Amulek berkata: Ya,
ada seorang Allah yang sejati
dan hidup.
28 Sekarang, Zezrom berkata:
Adakah lebih dari satu Allah?
29 Dan dia menjawab, Tidak.
30 Sekarang, Zezrom berkata
kepadanya lagi: Bagaimana engkau mengetahui hal-hal ini?
23 a Alma 5:41.
		b pts Godaan.

31 Dan dia berkata: Seorang
malaikat telah menyingkapkannya kepadaku.
32 Dan Zezrom berkata lagi:
Siapakah dia yang akan datang?
Apakah itu Putra Allah?
33 Dan dia berkata kepadanya, Ya.
34 Dan Zezrom berkata lagi:
Akankah Dia menyelamatkan
umat-N ya a dalam dosa-d osa
mereka? Dan Amulek menjawab
dan berkata kepadanya: Aku
berkata kepadamu bahwa Dia
tidak akan, karena tidak mungkin bagi-Nya untuk menyangkal
firman-Nya.
35 Sekarang, Zezrom berkata
kepada orang-orang: Pastikanlah bahwa kamu mengingat
hal-
h al ini; karena dia berkata hanya ada satu Allah; namun dia berkata bahwa Putra
Allah akan datang, tetapi Dia
tidak akan menyelamatkan
umat-N ya—seakan-a kan dia
memiliki wewenang untuk memerintah Allah.
36 Sekarang, Amulek berkata
lagi kepadanya: Lihatlah engkau
telah berdusta, karena engkau
berkata bahwa aku berbicara
seakan-akan aku memiliki wewenang untuk memerintah
Allah karena aku berkata Dia tidak akan menyelamatkan umat-
Nya dalam dosa-dosa mereka.
37 Dan aku berkata kepadamu
lagi bahwa Dia tidak dapat menyelamatkan mereka dalam
a

24 a 1 Tim. 6:10;
Tit. 1:11.

31 a Alma 10:7–10.
34 a Hel. 5:10–11.
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dosa-dosa mereka; karena aku
tidak dapat menyangkal firman-
Nya, dan Dia telah berfirman
bahwa btidak ada apa pun yang
tidak bersih dapat mewarisi
c
kerajaan surga; oleh karena itu,
bagaimana kamu dapat diselamatkan, kecuali kamu mewarisi
kerajaan surga? Oleh karena itu,
kamu tidak dapat diselamatkan
dalam dosa-dosamu.
38 Sekarang, Zezrom berkata
lagi kepadanya: Apakah Putra
Allah adalah bahkan Bapa Yang
Kekal?
39 Dan Amulek berkata kepadanya: Ya, Dia adalah bahkan
a
Bapa Yang Kekal dari langit dan
dari bumi, dan bsegala sesuatu
yang ada di dalamnya; Dia adalah yang awal dan yang akhir,
yang pertama dan yang terakhir;
40 Dan Dia akan datang ke adunia untuk bmenebus umat-Nya;
dan Dia akan c mengambil ke
atas diri-Nya pelanggaran mereka yang percaya pada nama-
Nya; dan inilah mereka yang
akan memperoleh kehidupan
kekal, dan keselamatan tidak
datang kepada orang lain.
41 Oleh karena itu yang jahat
tetap seakan-akan atidak ada penebusan yang dibuat, kecuali itu
a

37 a 1 Kor. 6:9–10.
		b 1 Ne. 15:33;
Alma 40:26;
3 Ne. 27:19.
pts Fasik.
		c pts Kerajaan Allah.
39 a Yes. 9:6.
		b Kol. 1:16;
Mosia 4:2.
40 a pts Dunia.

adalah pelepasan dari ikatan kematian; karena lihatlah, harinya
tiba ketika bsemua akan bangkit
dari yang mati dan berdiri di
hadapan Allah, dan c dihakimi
menurut pekerjaan mereka.
42 Sekarang, ada suatu kematian yang disebut kematian
duniawi; dan kematian Kristus
akan melepaskan a ikatan dari
kematian duniawi ini, sehingga
semua akan dibangkitkan dari
kematian duniawi ini.
43 Roh dan tubuh akan a dipersatukan kembali dalam bentuknya yang sempurna; baik
anggota tubuh maupun tulang
sendi akan dipulihkan pada
raganya yang tepat, bahkan seperti kita sekarang adanya pada
waktu ini; dan kita akan dibawa
untuk berdiri di hadapan Allah,
mengetahui bahkan seperti kita
mengetahui sekarang, dan memiliki b ingatan kembali yang
cemerlang tentang segala ckesalahan kita.
44 Sekarang, pemulihan ini
akan datang kepada semua
orang, baik tua maupun muda,
baik terikat maupun bebas, baik
laki-laki maupun perempuan,
baik yang jahat maupun yang
saleh; dan bahkan tidak akan

		b Rm. 11:26–27.
		c Kel. 34:6–7;
Yes. 53:5;
1 Yoh. 2:2;
Mosia 14:5; 15:12;
A&P 19:16–19.
41 a Alma 12:18;
A&P 88:33.
		b Why. 20:12–13;
Alma 42:23.

		c pts Penghakiman
Terakhir.
42 a Alma 12:16.
43 a 2 Ne. 9:13;
Alma 40:23.
		b 2 Ne. 9:14;
Mosia 3:25;
Alma 5:18.
		c pts Kesalahan.
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ada meski sehelai rambut pun
di kepala mereka yang hilang;
tetapi segala sesuatu akan adipulihkan pada raganya yang
sempurna, seperti adanya sekarang, atau dalam tubuh, dan
akan dibawa dan dihadapkan
ke hadapan meja penghakiman
Kristus sang Putra, dan Allah
b
Bapa, dan Roh Kudus, yang
adalah csatu Allah Yang Kekal,
untuk d dihakimi menurut pekerjaan mereka, apakah itu baik
atau apakah itu jahat.
45 Sekarang, lihatlah, aku telah
berbicara kepadamu mengenai
kematian tubuh fana, dan juga
mengenai a kebangkitan tubuh
fana. Aku berkata kepadamu
bahwa tubuh fana ini bdibangkitkan pada c tubuh baka, yaitu dari kematian, bahkan dari
kematian pertama pada kehidupan, sehingga mereka d tidak
dapat mati lagi; roh-roh mereka
bersatu dengan tubuh mereka,
tidak pernah akan dipisahkan;
dengan demikian seluruhnya
menjadi e rohani dan baka, sehingga mereka tidak dapat lagi
mengalami kebusukan.
46 Sekarang, ketika Amulek telah menyelesaikan perkataan ini
orang-orang mulai kembali tercengang, dan juga Zezrom mulai
gemetar. Demikianlah berakhir
perkataan Amulek, atau inilah
semua yang telah aku tuliskan.
44 a Alma 41:12–15.
		b pts Ke-Allah-an—
Allah Bapa.
		c 3 Ne. 11:27, 36.
pts Ke-Allah-an.

PASAL 12
Alma berbicara kepada Zezrom—
Misteri-m
 isteri Allah dapat
diberikan hanya kepada yang setia—Manusia dihakimi melalui
pikiran, kepercayaan, perkataan,
dan pekerjaan mereka—Yang jahat akan menderita kematian rohani—Kehidupan fana ini adalah
suatu keadaan percobaan—Rencana penebusan mendatangkan
Kebangkitan dan, melalui iman,
pengampunan akan dosa-d osa—
Orang yang bertobat memiliki
tuntutan hak atas belas kasihan
melalui Putra Tunggal. Kira-kira
tahun 82 sm.
Sekarang, Alma, melihat bahwa
perkataan Amulek telah membungkam Zezrom, karena dia
melihat bahwa Amulek telah
menangkapnya dalam a dusta
dan tipuannya untuk menghancurkannya, dan melihat bahwa
dia mulai gemetar di bawah bkesadaran tentang kesalahannya,
dia membuka mulutnya dan
mulai untuk berbicara kepadanya, dan untuk meneguhkan
perkataan Amulek, dan untuk
menjelaskan hal-hal yang lebih
jauh, atau menguakkan tulisan
suci lebih jauh dari apa yang telah Amulek lakukan.
2 Sekarang, perkataan yang
Alma ucapkan kepada Zezrom
didengar oleh orang-o rang di

		d Why. 20:12–13.
45 a Alma 40:23;
A&P 88:16.
		b pts Kebangkitan.
		c pts Baka, Kebakaan.

		d Why. 21:4;
A&P 63:49; 88:116.
		e 1 Kor. 15:44.
12 1 a Alma 11:20–38.
		b pts Suara Hati.
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sekitarnya; karena khalayak ramai itu besar, dan dia berbicara
dengan cara ini:
3 Sekarang, Zezrom, melihat
bahwa engkau telah didapati
dalam dusta dan kelicinanmu,
karena engkau tidak berdusta
kepada manusia saja tetapi engkau telah berdusta kepada Allah;
karena lihatlah, Dia mengetahui
segala apikiranmu, dan engkau
melihat bahwa pikiranmu disingkapkan kepada kami oleh
Roh-Nya;
4 Dan engkau melihat bahwa
kami tahu bahwa rencanamu
adalah rencana yang sangat
culas, sehubungan dengan keculasan iblis, untuk mendustai
dan menipu orang-o rang ini
agar engkau boleh menyebabkan mereka menentang kami,
untuk mencaci maki kami dan
untuk mengusir kami—
5 Sekarang, ini adalah suatu
rencana dari alawanmu, dan dia
telah menjalankan kuasanya
dalam dirimu. Sekarang, aku
menghendaki agar kamu hendaknya ingat bahwa apa yang
aku katakan kepadamu aku katakan kepada semuanya.
6 Dan lihatlah aku berkata
kepadamu semua bahwa ini
adalah jerat lawan, yang telah
dia letakkan untuk menangkap orang-o rang ini, agar dia
boleh membawamu ke dalam
ketundukan kepadanya, agar
3 a Yakub 2:5;
Alma 10:17;
A&P 6:16.

dia boleh mengelilingimu dengan arantainya, agar dia boleh
merantaimu hingga pada kehancuran abadi, menurut kuasa
penawanannya.
7 Sekarang, ketika Alma telah
mengucapkan perkataan ini,
Zezrom mulai lebih amat gemetar, karena dia kian lama kian diyakinkan akan kuasa Allah; dan
dia juga diyakinkan bahwa Alma
dan Amulek memiliki suatu pengetahuan tentangnya, karena
dia diyakinkan bahwa mereka
mengetahui pikiran dan maksud
hatinya; karena kuasa diberikan
kepada mereka agar mereka boleh mengetahui tentang hal-hal
ini menurut roh nubuat.
8 Dan Zezrom mulai bertanya
kepada mereka dengan tekun,
agar dia boleh mengetahui lebih banyak mengenai kerajaan
Allah. Dan dia berkata kepada
Alma: Apa artinya ini yang telah Amulek ucapkan mengenai
kebangkitan orang mati, bahwa
semua orang akan bangkit dari
yang mati, baik yang saleh maupun yang tidak saleh, dan dibawa untuk berdiri di hadapan
Allah untuk dihakimi menurut
pekerjaan mereka?
9 Dan sekarang, Alma mulai
memaparkan hal-hal ini kepadanya, mengatakan: Diberikanlah
kepada banyak orang untuk mengetahui amisteri-misteri Allah;
walaupun demikian mereka

5 a pts Iblis.
6 a Alma 5:7–10.
9 a Alma 26:22.

pts Misteri Allah.
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ditempatkan di bawah perintah
yang ketat bahwa mereka tidak
akan memberi b kecuali menurut bagian firman-Nya yang Dia
berikan kepada anak-anak manusia, menurut perhatian dan
ketekunan yang mereka berikan
kepada-Nya.
10 Dan oleh karena itu, dia
yang akan a mengeraskan hatinya, orang yang sama menerima
b
bagian yang lebih kecil dari firman; dan dia yang ctidak akan
mengeraskan hatinya, kepadanya ddiberikan bagian yang lebih
besar dari firman, sampai diberikanlah kepadanya untuk mengetahui misteri-misteri Allah
sampai dia mengetahuinya secara penuh.
11 Dan mereka yang akan mengeraskan hati mereka, kepada
mereka diberikan abagian yang
lebih kecil dari firman sampai
mereka tidak bmengetahui apa
pun mengenai misteri-misteri-
Nya; dan kemudian mereka dibawa tertawan oleh iblis, dan
dituntun oleh kehendaknya
hingga ke kehancuran. Sekarang, inilah yang dimaksud dengan crantai dneraka.
12 Dan Amulek telah berbicara
dengan gamblang mengenai
9 b Yoh. 16:12;
Alma 29:8;
3 Ne. 26:8–11;
Eter 4:7.
10 a 2 Ne. 28:27;
Eter 4:8.
		b A&P 93:39.
		c pts Rendah Hati,
Kerendahhatian.
		d 2 Ne. 28:30;

kematian, dan dibangkitkan
dari kefanaan ini ke keadaan
kebakaan, dan dibawa ke hadapan meja penghakiman Allah,
untuk bdihakimi menurut pekerjaan kita.
13 Maka jika hati kita telah
terkeraskan, ya, jika kita telah
mengeraskan hati kita terhadap
firman, sedemikian rupa sehingga itu tidak didapati dalam
diri kita, maka akanlah keadaan
kita menyeramkan, karena jika
begitu kita akan dihukum.
14 Karena aperkataan kita akan
menghukum kita, ya, segala pekerjaan kita akan menghukum
kita; kita tidak akan didapati
tanpa noda; dan pikiran kita juga
akan menghukum kita; dan dalam keadaan yang menyeramkan
ini kita tidak akan berani memandang kepada Allah kita; dan kita
akan jadi senang hati jika kita dapat memerintahkan batu karang
dan bgunung untuk jatuh ke atas
diri kita untuk cmenyembunyikan
kita dari hadirat-Nya.
15 Tetapi ini tidak dapat terjadi;
kita mesti tampil dan berdiri di
hadapan-Nya dalam kemuliaan-
Nya, dan dalam kuasa-Nya, dan
dalam daya, keagungan, dan
kekuasaan-Nya, dan mengakui
a

A&P 50:24.
11 a Mat. 25:29.
		b pts Kemurtadan.
		c Yoh. 8:34;
2 Ne. 28:19.
		d Ams. 9:18;
2 Ne. 2:29.
pts Neraka.
12 a Alma 11:41–45.
		b pts Penghakiman

Terakhir.
14 a Mat. 12:36;
Yak. 3:6;
Mosia 4:29–30.
		b Hos. 10:8;
2 Ne. 26:5.
		c Ayb. 34:22;
2 Ne. 12:10.
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pada rasa malu kita yang abadi
bahwa segala bpenghakiman-Nya
adalah adil; bahwa Dia adil dalam segala pekerjaan-Nya, dan
bahwa Dia penuh belas kasihan
kepada anak-anak manusia, dan
bahwa Dia memiliki segala kuasa untuk menyelamatkan setiap
orang yang percaya pada nama-
Nya dan menghasilkan buah
yang pantas bagi pertobatan.
16 Dan sekarang, lihatlah, aku
berkata kepadamu pada waktu
itu datanglah suatu kematian,
bahkan akematian kedua, yang
adalah kematian rohani; pada
waktu itu adalah suatu masa
bahwa barang siapa mati dalam
dosa-dosanya, sehubungan dengan bkematian duniawi, akan
juga cmati kematian rohani; ya,
dia akan mati sehubungan dengan apa yang berkaitan dengan
kebenaran.
17 Pada waktu itu adalah waktu
ketika siksaan mereka akan menjadi bagaikan sebuah adanau api
dan belerang, yang nyalanya naik
ke atas selama-lamanya; dan
pada waktu itu adalah waktu ketika mereka akan dirantai hingga
kehancuran abadi, menurut kuasa dan penawanan Setan, setelah dia menundukkan mereka
menurut kehendaknya.
18 Maka, aku berkata kepaa

15 a Mosia 3:25.
		b 2 Ptr. 2:9.
pts Keadilan.
16 a pts Kematian Rohani.
		b Alma 11:40–45.
		c 1 Ne. 15:33;
Alma 40:26.

damu, mereka akan seakan-akan
a
tidak ada penebusan yang dibuat; karena mereka tidak dapat
ditebus menurut keadilan Allah;
dan mereka tidak dapat b mati,
melihat tidak ada lagi kebusukan.
19 Sekarang, terjadilah bahwa
ketika Alma telah mengakhiri
mengucapkan perkataan ini,
orang-orang menjadi lebih tercengang;
20 Tetapi ada seorang Antiona,
yang adalah seorang penguasa
utama di antara mereka, tampil
dan berkata kepadanya: Apakah
ini yang telah engkau katakan,
bahwa manusia akan bangkit
dari yang mati dan diubah dari
keadaan fana ini ke a keadaan
baka, bahwa jiwa tidak pernah
dapat mati?
21 Apakah arti tulisan suci,
yang mengatakan bahwa Allah
menempatkan akerubin dan sebilah pedang yang menyala di
timur Taman bEden, agar jangan
orangtua kita yang pertama akan
masuk dan makan dari buah pohon kehidupan, dan hidup untuk
selamanya? Dan demikianlah kita
lihat bahwa tidak ada kemungkinan peluang bahwa mereka
akan hidup selamanya.
22 Sekarang, Alma berkata kepadanya: Inilah apa yang aku
hampir jelaskan. Sekarang, kita

17 a Why. 19:20; 21:8;
Mosia 3:27.
18 a Alma 11:41.
		b Why. 21:4;
Alma 11:45;
A&P 63:49.
20 a pts Baka, Kebakaan.

21 a Kej. 3:24;
Alma 42:2;
Musa 4:31.
pts Kerubin.
		b pts Eden.
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lihat bahwa Adam jatuh karena makan b buah terlarang,
menurut firman Allah; dan demikianlah kita lihat, bahwa
karena kejatuhannya, seluruh
umat manusia menjadi umat
yang ctersesat dan terjatuh.
23 Dan sekarang lihatlah, aku
berkata kepadamu bahwa jika
mungkin bagi Adam untuk
a
makan dari buah pohon kehidupan pada waktu itu, tidak
akan ada kematian, dan firman
akan batal, menjadikan Allah
seorang pendusta, karena Dia
berfirman: bJika engkau makan
engkau pastilah akan mati.
24 Dan kita lihat bahwa akematian datang ke atas umat
manusia, ya, kematian yang telah dibicarakan oleh Amulek,
yang adalah kematian duniawi;
walaupun demikian ada suatu
masa yang diberikan kepada
b
manusia tatkala dia boleh
bertobat; oleh karena itu kehidupan ini menjadi suatu keadaaan percobaan; masa untuk
c
bersiap menemui Allah; masa
untuk bersiap bagi keadaan
tanpa akhir itu yang telah dibicarakan oleh kita, yang adalah setelah kebangkitan orang
mati.
25 Sekarang, jika bukan karena
a

22 a pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
		b Kej. 3:6;
2 Ne. 2:15–19;
Mosia 3:26.
		c Mosia 16:4–5.
23 a Alma 42:2–9.
		b Kej. 2:17.
24 a pts Kematian

rencana penebusan, yang diletakkan sejak pelandasan dunia,
tidak dapat ada bkebangkitan
orang mati; tetapi ada suatu
rencana penebusan yang diletakkan, yang akan mendatangkan kebangkitan orang mati,
yang mengenainya telah dibicarakan.
26 Dan sekarang, lihatlah, jika
mungkin bahwa orangtua kita
yang pertama dapat pergi dan
makan dari apohon kehidupan
mereka akan selamanya sengsara, tanpa memiliki keadaan
persiapan; dan demikianlah
b
rencana penebusan akan gagal, dan firman Allah akan batal, tanpa memiliki dampak.
27 Tetapi lihatlah, tidaklah demikian adanya; tetapi telah aditetapkan bagi manusia bahwa
mereka mesti mati; dan setelah
kematian, mereka mesti datang
pada b penghakiman, bahkan
penghakiman yang sama itu
yang mengenainya telah kita
bicarakan, yang adalah yang
akhir.
28 Dan setelah Allah tetapkan bahwa hal-hal ini akan datang kepada manusia, lihatlah,
kemudian Dia melihat bahwa
adalah arif bahwa manusia
hendaknya tahu mengenai apa
a

Jasmani.
		b 2 Ne. 2:21;
Musa 5:8–12.
		c Alma 34:32–35.
25 a pts Rencana
Penebusan.
		b 2 Ne. 2:8;
Alma 7:12; 42:23.
26 a Kej. 2:9;

1 Ne. 15:36;
Alma 32:40.
		b Alma 34:8–16;
42:6–28;
Musa 6:59–62.
27 a Ayb. 7:1; Ibr. 9:27;
A&P 42:48.
		b pts Penghakiman
Terakhir.
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yang telah Dia tetapkan bagi
mereka;
29 Oleh karena itu Dia mengutus para a malaikat untuk
bercakap-cakap dengan mereka,
yang menyebabkan manusia
melihat kemuliaan-Nya.
30 Dan mereka mulai sejak
waktu itu memanggil nama-Nya;
oleh karena itu Allah abercakap-
cakap dengan manusia, dan menyingkapkan kepada mereka
b
rencana penebusan, yang telah
dipersiapkan sejak cpelandasan
dunia; dan ini Dia singkapkan
kepada mereka menurut iman
dan pertobatan mereka dan pekerjaan kudus mereka.
31 Karenanya, Dia memberikan aperintah-perintah kepada
manusia, setelah mereka mula-
mula melanggar b perintah-
perintah pertama sehubungan
dengan apa yang duniawi, dan
menjadi seperti para allah, cmengetahui yang baik dari yang
jahat, menempatkan diri mereka dalam suatu keadaan untuk
d
bertindak, atau ditempatkan
dalam suatu keadaan untuk bertindak menurut kehendak dan
kesenangan mereka, apakah untuk melakukan yang jahat atau
untuk melakukan yang baik—
3 2 O l e h k a re n a i t u A l l a h
29 a Moro. 7:25, 31;
A&P 29:42.
30 a Musa 5:4–5; 6:51.
		b pts Rencana
Penebusan.
		c Mosia 18:13;
Alma 13:3, 5, 7–8.
31 a pts Perintah-Perintah

memberi kepada mereka
perintah-perintah, setelah amenyingkapkan kepada mereka
rencana penebusan, agar mereka
hendaknya tidak melakukan
yang jahat, yang hukumannya
adalah b kematian kedua, yang
adalah kematian abadi sehubungan dengan apa yang berkaitan dengan kesalehan; karena
kepada yang demikian rencana
penebusan tidak dapat memiliki kuasa, karena pekerjaan ckeadilan tidak dapat dihancurkan,
menurut kebaikan mahatinggi
dari Allah.
33 Tetapi Allah telah meminta manusia, dalam nama
Putra-Nya, (ini adalah rencana
penebusan yang diletakkan)
memfirmankan: Jika kamu akan
bertobat, dan tidak mengeraskan hatimu, maka akanlah Aku
berbelaskasihan ke atas dirimu,
melalui Putra Tunggal-Ku;
34 Oleh karena itu, barang
siapa bertobat, dan tidak mengeraskan hatinya, dia akan
memiliki tuntutan hak atas
a
belas kasihan melalui Putra
Tunggal-K u, untuk b pengampunan akan dosa-dosanya; dan
mereka ini akan masuk ke dalam
c
peristirahatan-Ku.
35 Dan barang siapa akan

Allah.
		b Kej. 2:16–17;
2 Ne. 2:18–19.
		c Kej. 3:22–23;
Musa 4:11.
		d 2 Ne. 2:16.
pts Hak Pilihan.
32 a Musa 5:4–9.

		b pts Kematian Rohani.
		c Mosia 15:27;
Alma 34:15–16; 42:15.
34 a pts Belas Kasihan.
		b pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
		c pts Istirahat.
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mengeraskan hatinya dan akan
melakukan kedurhakaan, lihatlah, Aku bersumpah dalam kemurkaan-Ku bahwa dia
tidak akan masuk ke dalam
peristirahatan-Ku.
36 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, lihatlah aku berkata kepadamu, bahwa jika
kamu akan mengeraskan hatimu kamu tidak akan masuk
ke dalam peristirahatan Tuhan;
oleh karena itu kedurhakaanmu
menggusarkan-N ya sehingga
Dia menurunkan kemurkaan-
Nya ke atas dirimu seperti dalam akegusaran yang pertama,
ya, menurut firman-Nya dalam
kegusaran yang terakhir seperti
juga yang pertama, menuju bkehancuran abadi jiwamu; oleh
karena itu, menurut firman-Nya,
ke kematian terakhir, seperti
juga yang pertama.
37 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, melihat kita tahu
hal-hal ini, dan itu adalah benar,
marilah kita bertobat, dan tidak
mengeraskan hati kita, agar kita
tidak a menggusarkan Tuhan
Allah kita untuk menurunkan
kemurkaan-Nya ke atas diri kita
dalam perintah-perintah kedua-
Nya ini yang telah Dia berikan
kepada kita; tetapi marilah kita
masuk ke dalam bperistirahatan
Allah, yang dipersiapkan menurut firman-Nya.
36 a Yakub 1:7–8;
Alma 42:6, 9, 14.
		b pts Laknat.
37 a 1 Ne. 17:30;

PASAL 13
Kaum pria dipanggil sebagai
imam tinggi karena iman yang
amat besar dan pekerjaan baik mereka—Mereka mesti mengajarkan
perintah-p erintah—Melalui kesalehan mereka dikuduskan dan
masuk ke dalam peristirahatan
Tuhan—Melkisedek adalah salah
seorang dari mereka ini—Para
malaikat memaklumkan kabar gembira ke seluruh negeri—Mereka
akan memaklumkan kedatangan
Kristus yang sebenarnya. Kira-kira
tahun 82 sm.
Dan lagi, saudara-saudaraku,
aku mau mengarahkan pikiranmu ke depan ke waktu ketika Tuhan Allah memberikan
perintah-p erintah ini kepada
anak-anak-Nya; dan aku menghendaki agar kamu hendaknya
ingat bahwa Tuhan Allah amenahbiskan para imam, menurut
tata tertib kudus-Nya, yang adalah menurut tata tertib Putra-
Nya, untuk mengajarkan hal-hal
ini kepada orang-orang.
2 Dan para imam itu ditahbiskan menurut atata tertib Putra-
Nya, dengan suatu b cara agar
dengan demikian orang-orang
boleh tahu dengan cara apa
menanti-n antikan Putra-N ya
untuk penebusan.
3 Dan inilah cara yang menurutnya mereka ditahbiskan—

			 Yakub 1:8;
Hel. 7:18.
		b Alma 13:6–9.
13 1 a Abr. 2:9, 11.

2 a A&P 107:2–4.
		b Alma 13:16.
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ALMA 13:4–9

dipanggil dan dipersiapkan
sejak cpelandasan dunia menurut dprapengetahuan Allah, karena iman yang amat besar dan
pekerjaan baik mereka; pertama-
tama ditinggalkan untuk ememilih yang baik atau yang jahat;
oleh karena itu mereka setelah
memilih yang baik, dan menjalankan f iman yang amat besar,
g
dipanggil dengan pemanggilan yang kudus, ya, dengan
pemanggilan yang kudus itu
yang dipersiapkan dengan, dan
menurut, suatu penebusan persiapan untuk orang yang demikian.
4 Dan demikianlah mereka
telah adipanggil pada pemanggilan yang kudus ini karena
iman mereka, sementara yang
lain berkehendak menolak Roh
Allah karena kekerasan hati
mereka dan kebutaan pikiran
mereka, sementara, jika bukan
karena ini mereka boleh telah
memiliki bhak istimewa sebesar
saudara-saudara mereka.
5 Atau kesimpulannya,
pertama-t ama mereka berada
pada akedudukan yang sama dengan saudara-saudara mereka;
demikianlah pemanggilan yang
kudus ini dipersiapkan sejak
pelandasan dunia bagi mereka
a

3 a A&P 127:2.
pts Pemilihan;
Prapenahbisan.
		b A&P 138:55–56.
		c Alma 12:25, 30.
pts Kehidupan
Prafana.
		d A&P 38:2.

b

yang tidak akan mengeraskan
hati mereka, dalam dan melalui pendamaian Putra Tunggal,
yang telah dipersiapkan—
6 Dan demikianlah dipanggil
melalui pemanggilan yang kudus ini, dan ditahbiskan pada
imamat tinggi tata tertib kudus Allah, untuk mengajarkan
perintah-perintah-Nya kepada
anak-a nak manusia, agar mereka juga boleh masuk ke dalam
a
peristirahatan-Nya—
7 Imamat tinggi ini adalah menurut tata tertib Putra-Nya, yang
tata tertib itu ada sejak pelandasan dunia; atau dengan perkataan lain, atanpa awal hari atau
akhir tahun, dipersiapkan dari
kekekalan ke segala kekekalan,
menurut bprapengetahuan-Nya
tentang segala sesuatu—
8 Sekarang, mereka aditahbiskan menurut cara ini—dipanggil dengan pemanggilan yang
kudus, dan ditahbiskan dengan
tata cara kudus, dan mengambil ke atas diri mereka imamat
tinggi dari tata tertib yang kudus, yang pemanggilan, dan
tata cara, dan imamat tingginya,
adalah tanpa awal atau akhir—
9 Demikianlah mereka menjadi para aimam tinggi selamanya, menurut tata tertib Putra,

		e pts Hak Pilihan.
		f pts Iman.
		g pts Imamat;
Pemanggilan.
4 a Eter 12:10.
		b 1 Ne. 17:32–35.
5 a 2 Ne. 26:28.
6 a Alma 12:37; 16:17.

pts Istirahat.
7 a Ibr. 7:3.
		b pts Ke-Allah-an.
8 a A&P 84:33–42.
pts Imamat
Melkisedek.
9 a pts Imam Tinggi.
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Anak Tunggal Bapa, yang adalah tanpa awal hari atau akhir
tahun, yang penuh dengan bkasih karunia, kesetaraan, dan
kebenaran. Dan demikianlah
halnya. Amin.
10 Sekarang, seperti yang aku
katakan mengenai tata tertib
kudus, atau aimamat tinggi ini,
ada banyak yang ditahbiskan
dan menjadi para imam tinggi
Allah; dan itu karena iman yang
amat besar dan bpertobatan mereka, dan kesalehan mereka di
hadapan Allah, mereka memilih
untuk bertobat dan mengerjakan
kebenaran daripada binasa;
11 Oleh karena itu mereka dipanggil menurut tata tertib kudus
ini, dan adikuduskan, dan bpakaian mereka dibasuh hingga putih melalui darah Anak Domba.
12 Sekarang, mereka, setelah
a
dikuduskan melalui bRoh Kudus, setelah pakaian mereka
dijadikan putih, mereka menjadi c murni dan tanpa noda di
hadapan Allah, tidak dapat memandang ddosa kecuali dengan
e
kemuakan; dan ada banyak,
amat sangat banyak, yang dijadikan murni dan masuk ke dalam peristirahatan Tuhan Allah
mereka.
9 b 2 Ne. 2:6.
pts Kasih Karunia.
10 a A&P 84:18–22.
		b pts Pertobatan.
11 a Musa 6:59–60.
		b 1 Ne. 12:10;
Alma 5:21–27;
3 Ne. 27:19–20.
12 a Rm. 8:1–9.
pts Pengudusan.

13 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, aku menghendaki
agar kamu hendaknya merendahkan hatimu di hadapan
Allah, dan menghasilkan abuah
yang pantas untuk pertobatan,
agar kamu boleh juga masuk ke
dalam peristirahatan itu.
14 Ya, rendahkanlah hatimu
bahkan seperti orang-o rang
pada masa a Melkisedek, yang
adalah juga seorang imam tinggi
menurut tata tertib yang sama
ini yang telah aku bicarakan,
yang juga mengambil ke atas dirinya imamat tinggi selamanya.
15 Dan adalah Melkisedek
yang sama ini kepada siapa
a
Abraham membayar bpersepuluhan; ya, bahkan bapa leluhur
kita Abraham membayar persepuluhan yaitu sepersepuluh bagian dari semua yang dia miliki.
16 Sekarang, atata cara-tata cara
ini diberikan menurut cara ini,
agar dengan demikian orang-
orang boleh menanti-nantikan
Putra Allah, yang itu adalah suatu bperlambang dari tata tertib-
Nya, atau yang itu adalah tata
tertib-Nya, dan ini agar mereka
boleh menanti-n antikan-N ya
untuk pengampunan akan dosa-
dosa mereka, agar mereka boleh

		b pts Roh Kudus.
		c pts Murni,
Kemurnian.
		d Mosia 5:2;
Alma 19:33.
		e Ams. 8:13;
Alma 37:29.
13 a Luk. 3:8.
14 a tjs Kej. 14:25–40
(Apendiks);

15 a
		b
16 a
		b

A&P 84:14.
pts Melkisedek.
pts Abraham.
Kej. 14:18–20;
Mal. 3:8–10.
pts Persepuluhan.
pts Tata Cara.
pts Simbolisme.
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masuk ke dalam peristirahatan
Tuhan.
17 Sekarang, Melkisedek ini
adalah raja atas negeri Salem;
dan rakyatnya telah menjadi
hebat dalam kedurhakaan dan
kekejian; ya, mereka telah semuanya tersesat; mereka penuh
dengan segala macam kejahatan;
18 Tetapi Melkisedek setelah
menjalankan iman yang amat
kuat, dan menerima jabatan imamat tinggi menurut atata tertib
kudus Allah, mengkhotbahkan
pertobatan kepada rakyatnya.
Dan lihatlah, mereka bertobat;
dan Melkisedek menegakkan kedamaian di negeri itu pada masa
hidupnya; oleh karena itu dia
disebut pangeran damai, karena
dia adalah raja Salem; dan dia
memerintah di bawah ayahnya.
19 Sekarang, ada a banyak sebelum dia, dan juga ada banyak
sesudahnya, tetapi btak seorang
pun yang lebih besar; oleh karena itu, tentangnya mereka
telah secara lebih khusus menyebutkannya.
20 Sekarang, aku tidak perlu
menceritakan kembali masalah
ini; apa yang telah aku katakan
boleh mencukupi. Lihatlah, atulisan suci ada di hadapanmu;
jika kamu akan bmemutarbalikkannya itu akan menjadi kehancuranmu sendiri.
18 a pts Imamat
Melkisedek.
19 a Hel. 8:18;
A&P 84:6–16;
107:40–55.
		b A&P 107:1–4.

21 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika Alma telah mengatakan perkataan ini kepada
mereka, dia mengulurkan tangannya kepada mereka dan
berseru dengan suara yang amat
kuat, mengatakan: Sekarang
adalah waktu untuk abertobat,
karena hari keselamatan semakin dekat;
22 Ya, dan suara Tuhan, melalui a mulut para malaikat, memaklumkannya kepada segala
bangsa; ya, memaklumkannya,
agar mereka boleh memperoleh
kabar gembira tentang sukacita
yang besar; ya, dan Dia menyuarakan kabar gembira ini ke
antara seluruh umat-N ya, ya,
bahkan kepada mereka yang
tercerai-berai secara luas di atas
muka bumi; karenanya itu telah
datang kepada kita.
23 Dan itu disingkapkan kepada kita dalam aistilah-istilah
yang gamblang, agar kita boleh
memahami, agar kita tidak dapat khilaf; dan ini karena kita
adalah b pengembara di suatu
negeri asing; oleh karena itu,
kita demikian sangat disukai,
karena kita telah mendapatkan
kabar gembira ini dimaklumkan
kepada kita di seluruh bagian
kebun kita.
24 Karena lihatlah, para amalaikat memaklumkannya ke-

20 a pts Tulisan Suci.
		b 2 Ptr. 3:16;
Alma 41:1.
21 a pts Pertobatan.
22 a Alma 10:20.
23 a 2 Ne. 25:7–8; 31:3;

32:7;
Yakub 4:13;
Eter 12:39.
		b Yakub 7:26.
24 a Alma 10:10; 39:19.
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pada banyak orang pada waktu
ini di tanah kita; dan ini adalah
untuk tujuan mempersiapkan
hati anak-anak manusia untuk
menerima firman-
N ya pada
waktu kedatangan-Nya dalam
kemuliaan-Nya.
25 Dan sekarang, kita hanya
menunggu untuk mendengar
berita penuh sukacita dimaklumkan kepada kita oleh mulut para malaikat, tentang
kedatangan-Nya; karena waktunya tiba, kita atidak tahu seberapa segera. Seandainya saja
Allah berkehendak itu boleh
terjadi pada masa hidupku;
tetapi biarlah itu terjadi lebih
cepat atau lebih lambat, di dalamnya aku akan bersukacita.
26 Dan akan disingkapkan
kepada orang-orang yang asaleh dan kudus, oleh mulut
para malaikat, pada waktu
kedatangan-N ya, agar perkataan leluhur kita boleh digenapi, menurut apa yang telah
mereka ucapkan mengenai-
Nya, yang adalah menurut roh
nubuat yang ada dalam diri
mereka.
27 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, aku aberkeinginan
dari bagian paling dalam hatiku, ya, dengan kegelisahan besar bahkan hingga terasa sakit,
bahwa kamu akan menyimak
25 a 1 Ne. 10:4;
3 Ne. 1:13.
26 a Am. 3:7;
Luk. 2:8–11.
27 a Mosia 28:3.
28 a pts Berjaga;

perkataanku, dan mengenyahkan dosa-d osamu, dan tidak
menangguhkan hari pertobatanmu;
28 Tetapi bahwa kamu akan
merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan memanggil
nama kudus-Nya, dan aberjaga
dan berdoa secara berkelanjutan, agar kamu boleh tidak
b
digoda melebihi apa yang dapat kamu tanggung, dan dengan demikian dituntun oleh
Roh Kudus, menjadi rendah
hati, clembut hati, tunduk, sabar, penuh dengan kasih dan
segala kepanjangsabaran;
29 a Memiliki iman kepada
Tuhan; memiliki harapan
bahwa kamu akan menerima
kehidupan kekal; memiliki bkasih Allah selalu dalam hatimu,
agar kamu boleh diangkat pada
hari terakhir dan masuk ke dalam cperistirahatan-Nya.
30 Dan semoga Tuhan memberikan kepadamu pertobatan,
agar kamu boleh tidak membawa turun kemurkaan-Nya ke
atas dirimu, agar kamu boleh tidak diikat oleh rantai aneraka,
agar kamu boleh tidak menderita bkematian kedua.
31 Dan Alma mengucapkan
lebih banyak lagi perkataan kepada orang-orang, yang tidak
tertulis dalam kitab ini.

Doa.
		b 1 Kor. 10:13.
		c pts Lembut Hati,
Kelembutan Hati;
Sabar, Kesabaran.
29 a Alma 7:24.

		b A&P 20:31; 76:116.
pts Kasih Amal.
		c A&P 84:24.
30 a pts Laknat;
Neraka.
		b pts Kematian Rohani.
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ALMA 14:1–7

PASAL 14
Alma dan Amulek ditahan dan
dihantam—Orang percaya dan
tulisan suci mereka yang kudus
dibakar dengan api—Para martir ini diterima oleh Tuhan dalam
kemuliaan—Tembok-tembok penjara terkoyak dan roboh—Alma
dan Amulek dibebaskan, dan para
penganiaya mereka terbunuh.
Kira-kira tahun 82–81 sm.
Dan terjadilah setelah dia mengakhiri pembicaraan kepada
orang-orang, banyak dari mereka percaya pada perkataannya, dan mulai bertobat, dan
menyelidiki atulisan suci.
2 Tetapi bagian yang lebih banyak dari mereka berhasrat
agar mereka boleh menghancurkan Alma dan Amulek; karena mereka marah terhadap
Alma, karena a kegamblangan
perkataannya kepada Zezrom;
dan mereka juga berkata bahwa
Amulek telah bberdusta kepada
mereka, dan telah mencaci maki
hukum mereka dan juga para
ahli hukum dan hakim mereka.
3 Dan mereka juga marah terhadap Alma dan Amulek; dan
karena mereka telah bersaksi dengan sedemikian gamblangnya
menentang kejahatan mereka,
mereka berupaya menyingkirkan mereka secara rahasia.
4 Tetapi terjadilah bahwa mereka tidak melakukannya; tetapi
14 1 a 2 Raj. 22:8–13.

pts Tulisan Suci.
2 a Alma 12:3–7.

mereka menangkap mereka dan
mengikat mereka dengan tali
yang kuat, dan membawa mereka ke hadapan hakim kepala
negeri itu.
5 Dan orang-orang datang dan
bersaksi menentang mereka—
bersaksi bahwa mereka telah
mencaci maki hukum, dan para
ahli hukum dan hakim mereka
di negeri itu, dan juga dari semua orang yang berada di negeri
itu; dan juga bersaksi bahwa hanya ada satu Allah, dan bahwa
Dia akan mengutus Putra-Nya
ke antara orang-o rang, tetapi
Dia tidak akan menyelamatkan
mereka; dan banyak hal seperti
itu orang-o rang persaksikan
menentang Alma dan Amulek.
Sekarang, ini dilakukan di hadapan hakim kepala negeri itu.
6 Dan terjadilah bahwa Zezrom
tercengang akan perkataan yang
telah diucapkan; dan dia juga
tahu mengenai kebutaan pikiran, yang telah dia sebabkan di
antara orang-orang dengan perkataan dustanya; dan jiwanya
mulai aamat tertekan di bawah
b
kesadaran akan kesalahannya
sendiri; ya, dia mulai dikelilingi
oleh rasa sakit neraka.
7 Dan terjadilah bahwa dia mulai berseru kepada orang-orang,
mengatakan: Lihatlah, aku abersalah, dan para pria ini tanpa
noda di hadapan Allah. Dan dia
mulai memohon bagi mereka

		b Alma 10:27.
6 a Alma 15:5.
		b pts Suara Hati.

7 a Alma 11:21–37.
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sejak mulai waktu itu; tetapi mereka mencacimakinya, mengatakan: Apakah engkau juga dirasuk
oleh iblis? Dan mereka meludahinya, dan bmengusirnya dari
antara mereka, dan juga mereka
semua yang percaya pada perkataan yang telah diucapkan oleh
Alma dan Amulek; dan mereka
mengusir mereka, dan mengutus
para pria untuk menghujani mereka dengan batu.
8 Dan mereka membawa para
istri dan anak mereka bersama,
dan barang siapa percaya atau
telah diajar untuk percaya kepada firman Allah mereka menyuruh agar mereka hendaknya
dilemparkan ke dalam api; dan
mereka juga membawa catatan-
catatan mereka yang memuat
tulisan suci yang kudus, dan
melemparkannya ke dalam api
juga, agar itu boleh dibakar dan
dihancurkan dengan api.
9 Dan terjadilah bahwa mereka mengambil Alma dan
Amulek, dan membawa mereka ke tempat kematisyahidan,
agar mereka boleh menyaksikan
kehancuran dari mereka yang
dilalap dengan api.
10 Dan ketika Amulek melihat
rasa sakit para wanita dan anak
yang dilalap dalam api, dia juga
tersakiti; dan dia berkata kepada Alma: Bagaimana kita dapat menyaksikan pemandangan
menyeramkan ini? Oleh karena
7 b Alma 15:1.
10 a Alma 8:30–31.
11 a pts Kemuliaan.

itu marilah kita mengulurkan
tangan kita, dan mengerahkan
a
kuasa Allah yang ada dalam
diri kita, dan menyelamatkan
mereka dari nyala api.
11 Tetapi Alma berkata kepadanya: Roh mendesakku bahwa
aku mesti tidak mengulurkan
tanganku; karena lihatlah Tuhan
menerima mereka bagi diri-
Nya, dalam a kemuliaan; dan
Dia membiarkan bahwa mereka
boleh melakukan hal ini, atau
bahwa orang-orang boleh melakukan hal ini kepada mereka,
menurut kekerasan hati mereka,
agar bpenghakiman yang akan
Dia jalankan ke atas diri mereka
dalam kemurkaan-Nya bolehlah adil; dan cdarah dari dyang
tak berdosa akan berdiri sebagai suatu kesaksian menentang
mereka, ya, dan berseru dengan
amat kuat menentang mereka
pada hari terakhir.
12 Sekarang, Amulek berkata
kepada Alma: Lihatlah, barangkali mereka akan membakar
kita juga.
13 Dan Alma berkata: Biarlah terjadi menurut kehendak
Tuhan. Tetapi, lihatlah, pekerjaan kita belum selesai; oleh
karena itu mereka tidak membakar kita.
14 Sekarang, terjadilah bahwa
ketika tubuh mereka yang telah
dilemparkan ke dalam api terlalap, dan juga catatan-catatan

		b Mzm. 37:8–13;
Alma 60:13;
A&P 103:3.

pts Keadilan.
		c pts Martir.
		d Mosia 17:10.
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yang dilemparkan bersama mereka, hakim kepala negeri datang dan berdiri di hadapan
Alma dan Amulek, sementara
mereka terikat; dan dia menampar pipi mereka dengan
tangannya, dan berkata kepada
mereka: Setelah apa yang kamu
lihat, akankah kamu berkhotbah lagi kepada orang-orang ini,
agar mereka akan dilemparkan
ke dalam suatu adanau api dan
belerang?
15 Lihatlah, kamu lihat bahwa
kamu tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan mereka
yang telah dilemparkan ke dalam api; tidak juga Allah telah
menyelamatkan mereka karena
mereka dari kepercayaanmu.
Dan hakim itu menampar pipi
mereka lagi, dan bertanya: Apa
yang kamu katakan untuk dirimu sendiri?
16 Sekarang, hakim ini adalah
menurut aturan dan kepercayaan aNehor, yang membunuh
Gideon.
17 Dan terjadilah bahwa Alma
dan Amulek tidak menjawab
kepadanya apa pun; dan dia
menghantam mereka lagi, dan
menyerahkan mereka kepada
para pejabat untuk dilemparkan
ke dalam penjara.
18 Dan ketika mereka telah dilemparkan ke dalam penjara selama tiga hari, datanglah banyak
a
ahli hukum, dan hakim, dan
imam, dan pengajar, yang adalah
14 a Alma 12:17.
16 a Alma 1:7–15.

penganut Nehor; dan mereka
datang ke dalam penjara untuk
menemui mereka, dan mereka
menanyai mereka tentang banyak
kata; tetapi mereka tidak menjawab mereka apa pun.
19 Dan terjadilah bahwa hakim
berdiri di hadapan mereka, dan
berkata: Mengapa kamu tidak
menjawab perkataan orang-
orang ini? Tidak tahukah kamu
bahwa aku memiliki kuasa untuk menyerahkanmu ke dalam
nyala api? Dan dia memerintahkan mereka untuk berbicara;
tetapi mereka tidak menjawab
apa pun.
20 Dan terjadilah bahwa mereka berangkat dan pergi pada
jalan mereka, tetapi datang lagi
pada keesokan harinya; dan hakim juga menampar pipi mereka
lagi. Dan banyak yang maju ke
muka juga, dan menghantam
mereka, mengatakan: Akankah
kamu berdiri lagi dan menghakimi orang-orang ini, dan mengecam hukum kami? Jika kamu
memiliki kuasa yang demikian
besar, mengapa kamu tidak
a
membebaskan dirimu sendiri?
21 Dan banyak hal seperti itu
mereka katakan kepada mereka,
sambil mengertakkan gigi mereka terhadap mereka, dan meludahi mereka, dan mengatakan:
Bagaimana kami akan terlihat
ketika kami dilaknat?
22 Dan banyak hal seperti itu,
ya, segala macam hal seperti itu

18 a Alma 10:14; 11:20.
20 a Mat. 27:39–43.
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mereka katakan kepada mereka;
dan demikianlah mereka mengejek mereka selama berhari-hari.
Dan mereka menahan makanan
dari mereka agar mereka boleh
lapar, dan air agar mereka boleh
haus; dan mereka juga mengambil dari mereka pakaian mereka
sehingga mereka telanjang; dan
demikianlah mereka diikat dengan tali yang kuat, dan diringkukkan di dalam penjara.
23 Dan terjadilah setelah mereka demikian menderita selama
berhari-hari, (dan itu pada hari
kedua belas, dalam bulan kesepuluh, pada tahun kesepuluh
masa pemerintahan para hakim
atas orang-orang Nefi) maka hakim kepala atas tanah Amoniha
dan banyak dari para pengajar
mereka dan para ahli hukum
mereka masuk ke dalam penjara
di mana Alma dan Amulek di
ikat dengan tali.
24 Dan hakim kepala berdiri
di hadapan mereka, dan menghantam mereka lagi, dan berkata
kepada mereka: Jika kamu memiliki kuasa Allah bebaskanlah
dirimu dari ikatan ini, dan kemudian kami akan percaya
bahwa Tuhan akan menghancurkan orang-orang ini menurut
perkataanmu.
25 Dan terjadilah bahwa mereka
semua maju dan menghantam
mereka, mengatakan perkataan yang sama, bahkan sampai
orang terakhir; dan ketika yang
25 a Alma 8:31.
26 a Yak. 5:10–11;

terakhir telah berbicara kepada
mereka akuasa Allah berada di
atas diri Alma dan Amulek, dan
mereka bangkit dan berdiri pada
kaki mereka.
26 Dan Alma berseru, mengatakan: Berapa lamakah kami akan
menderita akesengsaraan yang
hebat ini, ya Tuhan? Ya Tuhan,
berilah kami kekuatan menurut
iman kami yang adalah kepada
Kristus, bahkan untuk pembebasan. Dan mereka memutuskan tali yang dengannya mereka
diikat; dan ketika orang-orang
melihat ini, mereka mulai melarikan diri, karena rasa takut
akan kehancuran telah datang
ke atas diri mereka.
27 Dan terjadilah bahwa sedemikian besarnya rasa takut
mereka sehingga mereka jatuh
ke tanah, dan tidak mencapai
pintu luar a penjara; dan tanah
berguncang dengan amat keras,
dan tembok-tembok penjara terkoyak menjadi dua, sehingga roboh ke tanah; dan hakim kepala,
dan para ahli hukum, dan imam,
dan pengajar, yang menghantam
Alma dan Amulek, terbunuh
oleh kerobohannya.
28 Dan Alma dan Amulek keluar dari penjara, dan mereka
tidak terluka; karena Tuhan telah memberikan kepada mereka
kuasa, menurut iman mereka
yang adalah kepada Kristus.
Dan mereka dengan segera keluar dari penjara; dan mereka

Mosia 17:10–20;
A&P 121:7–8.

27 a Kis. 16:26;
Eter 12:13.
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dilepaskan dari ikatan mereka;
dan penjara itu telah roboh ke
tanah, dan setiap jiwa di sebelah dalam tembok-temboknya,
kecuali Alma dan Amulek, terbunuh; dan mereka dengan segera masuk ke dalam kota.
29 Sekarang, orang-orang setelah mendengar bunyi yang keras
datang berlarian bersama dalam
kelompok-kelompok besar untuk mengetahui penyebabnya;
dan ketika mereka melihat Alma
dan Amulek datang keluar dari
penjara, dan tembok-temboknya
telah roboh ke tanah, mereka
diserang oleh rasa takut yang
hebat, dan melarikan diri dari
hadapan Alma dan Amulek bahkan bagaikan seekor kambing
melarikan diri bersama anak-
anaknya dari dua ekor singa;
dan demikianlah mereka melarikan diri dari hadapan Alma
dan Amulek.
a

PASAL 15
Alma dan Amulek pergi ke Sidom
dan menegakkan sebuah jemaat—
Alma menyembuhkan Zezrom,
yang bergabung dengan Gereja—
Banyak yang dibaptis, dan Gereja menjadi berhasil—Alma dan
Amulek pergi ke Zarahemla. Kira-
kira tahun 81 sm.
Dan terjadilah bahwa Alma dan
Amulek diperintahkan untuk
pergi dari kota itu; dan mereka
28 a Yakub 4:6;
3 Ne. 28:19–22.
15 1 a Alma 16:2–3, 9, 11.

pergi, dan tiba bahkan di tanah
Sidom; dan lihatlah, di sana
mereka menemukan semua
orang yang telah pergi dari tanah aAmoniha, yang telah bdiusir dan dirajam, karena mereka
percaya pada perkataan Alma.
2 Dan mereka menuturkan kepada mereka semua yang telah
terjadi kepada para a istri dan
anak mereka, dan juga mengenai
diri mereka sendiri, dan tentang
b
kuasa pembebasan mereka.
3 Dan juga Zezrom terbaring
sakit di Sidom, dengan demam
yang membakar, yang disebabkan oleh kesukaran hebat dari
pikirannya karena a kejahatannya, karena dia mengira bahwa
Alma dan Amulek tidak ada lagi;
dan dia mengira bahwa mereka
telah dibunuh karena kedurhakaannya. Dan dosa besar ini, dan
banyak dosanya yang lain, amat
menekan pikirannya sampai itu
menjadi amat parah, tanpa memiliki pembebasan; oleh karena
itu dia mulai dihanguskan oleh
panas yang membakar.
4 Sekarang, ketika dia mendengar bahwa Alma dan Amulek
berada di tanah Sidom, hatinya
mulai memperoleh keberanian;
dan dia mengirimkan sebuah
pesan dengan segera kepada
mereka, menghasratkan mereka
datang kepadanya.
5 Dan terjadilah bahwa mereka
pergi dengan segera, mematuhi

		b Alma 14:7.
2 a Alma 14:8–14.
		b Alma 14:28.

3 a Alma 14:6–7.
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pesan yang telah dia kirimkan kepada mereka; dan mereka masuk
ke rumah menuju Zezrom; dan
mereka mendapatinya di atas
pembaringannya, sakit, sangat lemah dengan demam yang membakar; dan pikirannya juga amat
parah karena kedurhakaannya;
dan ketika dia melihat mereka
dia mengulurkan tangannya, dan
memohon mereka agar mereka
akan menyembuhkannya.
6 Dan terjadilah bahwa Alma
berkata kepadanya, menggenggam tangannya: a Percayakah
engkau pada kuasa Kristus untuk keselamatan?
7 Dan dia menjawab dan berkata: Ya, aku percaya segala
perkataan yang telah engkau
ajarkan.
8 Dan Alma berkata: Jika engkau percaya pada penebusan
Kristus engkau dapat a disembuhkan.
9 Dan dia berkata: Ya, aku percaya menurut perkataanmu.
10 Dan kemudian Alma berseru kepada Tuhan, mengatakan: Ya Tuhan Allah kami,
berbelaskasihanlah kepada pria
ini, dan asembuhkanlah dia menurut imannya yang adalah kepada Kristus.
11 Dan ketika Alma telah mengatakan perkataan ini, Zezrom
a
melompat pada kakinya, dan
mulai berjalan; dan ini terjadi
yang membuat semua orang
6 a Mrk. 9:23.
8 a pts Penyembuhan.
10 a Mrk. 2:1–12.

amat tercengang; dan pengetahuan tentang ini menyebar luas
ke seluruh tanah Sidom.
12 Dan Alma membaptis
Zezrom kepada Tuhan; dan dia
mulai sejak waktu itu berkhotbah kepada orang-orang.
13 Dan Alma menegakkan sebuah jemaat di tanah Sidom, dan
menahbiskan para imam dan
pengajar di tanah itu, untuk membaptis kepada Tuhan barang siapa
yang berhasrat untuk dibaptis.
14 Dan terjadilah bahwa mereka ada banyak; karena mereka
berduyun-duyun dari segala daerah di sekitar Sidom, dan dibaptis.
15 Tetapi sehubungan dengan
orang-orang yang berada di tanah Amoniha, mereka masih
tetap orang-o rang yang keras
hati dan yang degil; dan mereka
tidak bertobat dari dosa-d osa
mereka, meyakini segala kuasa
Alma dan Amulek berasal dari
iblis; karena mereka adalah dari
penganut aNehor, dan tidak percaya pada pertobatan dari dosa-
dosa mereka.
16 Dan terjadilah bahwa Alma
dan Amulek, Amulek setelah
a
meninggalkan segala emasnya,
dan perak, dan benda berharganya, yang ada di tanah Amoniha,
demi firman Allah, dia bditolak
oleh mereka yang dahulunya
adalah teman-t emannya dan
juga oleh ayahnya dan kaum
kerabatnya;

11 a Kis. 3:1–11.
15 a Alma 1:2–15.
16 a Luk. 14:33;

Alma 10:4.
		b pts Penganiayaan.
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17 Oleh karena itu, setelah Alma
menegakkan jemaat di Sidom,
melihat apengendalian diri yang
besar, ya, melihat bahwa orang-
orang terkendali sehubungan
dengan kesombongan hati mereka, dan mulai bmerendahkan
hati mereka di hadapan Allah,
dan mulai berhimpun bersama
di tempat-tempat kudus mereka
untuk cmenyembah Allah di hadapan altar, d berjaga dan berdoa secara berkelanjutan, agar
mereka boleh dibebaskan dari
Setan, dan dari ekematian, dan
dari kehancuran—
18 Sekarang, seperti yang aku
katakan, Alma setelah melihat
segala sesuatu ini, oleh karena
itu dia membawa Amulek dan
datang ke tanah Zarahemla, dan
membawanya ke rumahnya sendiri, dan melayaninya dalam kesukarannya, dan menguatkannya
di dalam Tuhan.
19 Dan demikianlah berakhir
tahun kesepuluh masa pemerintahan para hakim atas orang-
orang Nefi.
PASAL 16
Orang-orang Laman menghancurkan orang-orang Amoniha—Zoram
memimpin orang-orang Nefi menuju kemenangan atas orang-orang
Laman—Alma dan Amulek dan
banyak yang lain mengkhotbahkan
17 a Alma 16:21.
		b pts Rendah Hati,
Kerendahhatian.
		c pts Ibadat.

firman—Mereka mengajarkan
bahwa setelah Kebangkitan-N ya
Kristus akan menampakkan diri
kepada orang-orang Nefi. Kira-kira
tahun 81–77 sm.
Dan terjadilah pada tahun kesebelas masa pemerintahan para
hakim atas orang-o rang Nefi,
pada hari kelima bulan kedua,
setelah ada banyak kedamaian
di tanah Zarahemla, setelah tidak ada peperangan tidak juga
perselisihan selama sejumlah
tahun tertentu, bahkan sampai
hari kelima bulan kedua dalam
tahun kesebelas, ada seruan perang terdengar di seluruh negeri.
2 Karena lihatlah, pasukan
orang Laman telah masuk ke
sisi padang belantara, ke dalam
perbatasan negeri, bahkan ke
dalam Kota aAmoniha, dan mulai membunuh orang-orang dan
menghancurkan kota.
3 Dan sekarang, terjadilah,
sebelum orang-orang Nefi dapat membentuk suatu pasukan
yang cukup untuk menghalau
mereka keluar dari tanah itu,
mereka telah a menghancurkan
orang-o rang yang berada di
Kota Amoniha, dan juga sebagian yang di sekitar perbatasan
Nuh, dan membawa yang lain
tertawan ke padang belantara.
4 Sekarang, terjadilah bahwa

		d pts Berjaga;
Doa.
		e pts Kematian
Rohani.

16 2 a Alma 15:1, 15–16.
3 a Alma 9:18.
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orang-orang Nefi berhasrat untuk mendapatkan mereka yang
telah dibawa pergi tertawan ke
padang belantara.
5 Oleh karena itu, dia yang
telah ditetapkan sebagai panglima utama atas pasukan orang
Nefi, (dan namanya adalah
Zoram, dan dia memiliki dua
putra, Lehi dan Aha)—sekarang, Zoram dan kedua putranya, tahu bahwa Alma adalah
imam tinggi atas gereja, dan
setelah mendengar bahwa dia
memiliki roh nubuat, oleh karena itu mereka pergi kepadanya dan menghasratkan
darinya untuk mengetahui ke
mana Tuhan menghendaki agar
mereka hendaknya pergi ke
padang belantara dalam pencarian akan saudara-saudara
mereka, yang telah dibawa tertawan oleh orang-orang Laman.
6 Dan terjadilah bahwa Alma
a
bertanya kepada Tuhan mengenai masalah itu. Dan Alma
kembali dan berkata kepada
mereka: Lihatlah, orang-orang
Laman akan menyeberangi Sungai Sidon di padang belantara selatan, jauh melampaui
perbatasan tanah Manti. Dan
lihatlah di sana kamu akan menemui mereka, di timur Sungai Sidon, dan di sana Tuhan
akan menyerahkan kepadamu
saudara-saudaramu yang telah
dibawa tertawan oleh orang-
orang Laman.
6 a Alma 43:23–24.
9 a Alma 8:16; 9:18–24;

7 Dan terjadilah bahwa Zoram
dan para putranya menyeberangi Sungai Sidon, bersama
pasukan mereka, dan berbaris
pergi melampaui perbatasan
Manti ke padang belantara selatan, yang berada di sisi timur
Sungai Sidon.
8 Dan mereka menyerang pasukan orang Laman, dan orang-
orang Laman tercerai-berai dan
dihalau ke padang belantara;
dan mereka membawa saudara-
saudara mereka yang telah dibawa tertawan oleh orang-orang
Laman, dan tidak ada satu jiwa
pun dari mereka telah hilang
yang dibawa tertawan. Dan
mereka dibawa oleh saudara-
saudara mereka untuk menguasai tanah mereka sendiri.
9 Dan demikianlah berakhir
tahun kesebelas para hakim,
orang-orang Laman telah dihalau keluar dari tanah itu, dan
orang-orang Amoniha a dihancurkan; ya, setiap jiwa yang hidup dari orang-orang Amoniha
telah b dihancurkan, dan juga
kota besar mereka, yang mereka
katakan tidak dapat Allah hancurkan, karena besarnya.
10 Tetapi lihatlah, dalam asatu
hari itu ditinggalkan telantar;
dan bangkai-bangkainya dikoyak oleh anjing dan binatang
buas padang belantara.
11 Walaupun demikian, setelah berhari-hari tubuh mati
mereka ditimbun di atas

Morm. 6:15–22.
		b Alma 25:1–2.

10 a Alma 9:4.
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permukaan tanah, dan itu ditutupi dengan penutup yang
dangkal. Dan sekarang, sedemikian hebatnya baunya sehingga
orang-orang tidak masuk untuk memiliki tanah Amoniha
selama bertahun-
t ahun. Dan
itu disebut Kemusnahan kaum
Nehor; karena mereka adalah
penganut aNehor, yang dibunuh; dan tanah mereka tetap
telantar.
12 Dan orang-
o rang Laman
tidak datang lagi untuk berperang melawan orang-orang
Nefi sampai tahun keempat belas masa pemerintahan para hakim atas orang-orang Nefi. Dan
demikianlah selama tiga tahun
orang-orang Nefi mengalami
kedamaian berkelanjutan di seluruh negeri.
13 Dan Alma dan Amulek
pergi mengkhotbahkan pertobatan kepada orang-orang di
a
bait suci mereka, dan di tempat kudus mereka, dan juga di
b
sinagoge mereka, yang dibangun menurut cara orang-orang
Yahudi.
14 Dan sebanyak yang mau
mendengar perkataan mereka,
kepada mereka, mereka berikan
firman Allah, tanpa arasa pilih
kasih apa pun, secara berkelanjutan.
15 Dan demikianlah Alma dan
Amulek pergi, dan juga banyak
11 a
13 a
		b
14 a
16 a

Alma 1:15; 24:28–30.
2 Ne. 5:16.
Alma 21:4–6, 20.
Alma 1:30.
Mosia 18:19–29;

		b
17 a
		b
		c

lagi yang telah dipilih untuk
pekerjaan itu, untuk mengkhotbahkan firman ke seluruh
negeri. Dan penegakan gereja
menjadi umum di seluruh negeri, dan di seluruh daerah
sekitarnya, di antara seluruh
orang Nefi.
16 Dan atidak ada ketidaksetaraan di antara mereka; Tuhan
mencurahkan Roh-Nya ke atas
seluruh permukaan negeri untuk mempersiapkan pikiran
anak-anak manusia, atau untuk
mempersiapkan b hati mereka
menerima firman yang akan diajarkan di antara mereka pada
waktu kedatangan-Nya—
17 Agar mereka boleh tidak
terkeraskan terhadap firman,
agar mereka boleh tidak menjadi tidak percaya, dan berlanjut ke kehancuran, tetapi agar
mereka boleh menerima firman
dengan sukacita, dan bagaikan
suatu acabang dientenkan pada
b
pokok yang sejati, agar mereka
boleh masuk ke dalam cperistirahatan Tuhan Allah mereka.
18 Sekarang, para a imam itu
yang pergi ke antara orang-
orang berkhotbah menentang
segala dusta, dan b tipuan, dan
c
keirihatian, dan pertengkaran,
dan pertikaian, dan kedengkian,
dan pencacimakian, dan pencurian, perampokan, penjarahan,
pembunuhan, perbuatan zina,

4 Ne. 1:3.
pts Hati yang Hancur.
Yakub 5:24.
pts Kebun Tuhan.
Alma 12:37; 13:10–13.

18 a Alma 15:13.
		b pts Menipu.
		c pts Iri.
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dan segala macam pengumbaran nafsu, menyerukan bahwa
hal-hal ini seharusnya tidak demikian adanya—
19 Mengamanatkan apa yang
mesti sesaat lagi datang; ya,
mengamanatkan a kedatangan
Putra Allah, penderitaan dan
kematian-Nya, dan juga kebangkitan orang mati.
20 Dan banyak dari orang-
orang itu bertanya mengenai
tempat di mana Putra Allah
akan datang; dan mereka diajarkan bahwa Dia akan a menampakkan diri kepada mereka
b
setelah kebangkitan-Nya; dan
ini orang-orang dengar dengan
sukacita dan kegembiraan yang
besar.
21 Dan sekarang, setelah gereja
ditegakkan di seluruh negeri—
setelah memperoleh a kemenangan atas iblis, dan firman
Allah dikhotbahkan dalam kemurniannya di seluruh negeri,
dan Tuhan mencurahkan berkat-
berkat-Nya ke atas diri orang-
orang—demikianlah berakhir
tahun keempat belas masa pemerintahan para hakim atas
orang-orang Nefi.
Sebuah laporan tentang para
putra Mosia, yang menolak hak-
hak mereka atas kerajaan demi
firman Allah, dan pergi ke tanah
19 a pts Yesus Kristus—
Nubuat tentang
kelahiran dan
kematian Yesus

Nefi untuk berkhotbah kepada
orang-o rang Laman; penderitaan dan pembebasan mereka—
menurut catatan Alma.
Meliputi pasal 17 sampai 27.
PASAL 17
Para putra Mosia memiliki roh nubuat dan wahyu—Mereka pergi ke
berbagai jalan mereka untuk memaklumkan firman kepada orang-
orang Laman—Amon pergi ke
tanah Ismael dan menjadi hamba
Raja Lamoni—Amon menyelamatkan kawanan ternak raja dan
membunuh musuhnya di Perairan
Sebus. Ayat 1–3, kira-kira tahun
77 sm; ayat 4, kira-kira tahun 91–
77 sm; dan ayat 5–39, kira-k ira
tahun 91 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
sewaktu Alma sedang melakukan perjalanan dari tanah
Gideon ke arah selatan, jauh
ke tanah Manti, lihatlah, yang
membuatnya tercengang, dia
a
bertemu dengan para b putra
Mosia yang melakukan perjalanan menuju tanah Zarahemla.
2 Sekarang, para putra Mosia
ini berada bersama Alma pada
waktu malaikat a pertama kali
menampakkan diri kepadanya; oleh karena itu Alma amat
bersukacita melihat saudara-
saudaranya; dan yang lebih

Kristus.
20 a 2 Ne. 26:9;
3 Ne. 11:7–14.
		b 1 Ne. 12:4–6.

21 a Alma 15:17.

17 1 a Alma 27:16.

		b Mosia 27:34.
2 a Mosia 27:11–17.
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menambah sukacitanya, mereka
masihlah saudara-saudaranya di
dalam Tuhan; ya, dan mereka telah menjadi kuat dalam pengetahuan tentang kebenaran; karena
mereka adalah pria yang berpengertian sehat dan mereka telah
b
menyelidiki tulisan suci dengan
tekun, agar mereka boleh mengetahui firman Allah.
3 Tetapi ini belumlah semuanya; mereka telah memberikan
diri mereka sendiri pada banyak
a
doa, dan puasa; oleh karena
itu mereka memiliki roh nubuat, dan roh wahyu, dan bilamana mereka bmengajar, mereka
mengajar dengan kuasa dan wewenang dari Allah.
4 Dan mereka telah mengajarkan firman Allah untuk kurun
waktu empat belas tahun di antara orang-orang Laman, telah
mengalami banyak a keberhasilan dalam bmembawa banyak
orang pada pengetahuan tentang kebenaran; ya, oleh kuasa
perkataan mereka banyak yang
dibawa ke hadapan altar Allah,
untuk memanggil nama-N ya
dan c mengakui dosa-dosa mereka di hadapan-Nya.
5 Sekarang, inilah keadaan
yang menyertai mereka dalam
perjalanan mereka, karena mereka mengalami banyak kesengsaraan; mereka banyak
menderita, baik dalam tubuh
2 b pts Tulisan Suci.
3 a pts Doa;
Puasa.
		b pts Mengajar—
Mengajar

maupun dalam pikiran, seperti
kelaparan, kehausan dan keletihan, dan juga banyak akerja di
dalam roh.
6 Sekarang, inilah perjalanan
mereka: Setelah a mohon diri
dari ayah mereka, Mosia, pada
tahun pertama para hakim; setelah bmenolak kerajaan yang ayah
mereka berhasrat untuk anugerahkan ke atas diri mereka, dan
juga ini adalah pikiran rakyat;
7 Walaupun demikian mereka pergi keluar dari tanah
Zarahemla, dan membawa pedang mereka, dan tombak mereka, dan busur mereka, dan
anak panah mereka, dan umban
mereka; dan ini mereka lakukan
agar mereka boleh menyediakan
makanan bagi diri mereka saat
di padang belantara.
8 Dan demikianlah mereka
berangkat ke padang belantara
dengan sejumlah orang mereka
yang telah mereka pilih, untuk pergi ke tanah Nefi, untuk
mengkhotbahkan firman Allah
kepada orang-orang Laman.
9 Dan terjadilah bahwa mereka
melakukan perjalanan berhari-
hari di padang belantara, dan
mereka banyak berpuasa dan
banyak a berdoa agar Tuhan
akan memberikan kepada mereka sebagian dari Roh-N ya
untuk pergi bersama mereka,
dan tinggal bersama mereka,

dengan Roh.
4 a Alma 29:14.
		b pts Pekerjaan
Misionaris.
		c pts Pengakuan.

5a
6a
		b
9a

Alma 8:10.
Mosia 28:1, 5–9.
Mosia 29:3.
Alma 25:17.
pts Doa.
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agar mereka boleh menjadi
b
alat dalam tangan Allah untuk membawa, jika mungkin,
saudara-saudara mereka, orang-
orang Laman, pada pengetahuan tentang kebenaran, pada
pengetahuan tentang kenistaan
c
tradisi leluhur mereka, yang tidaklah benar.
10 Dan terjadilah bahwa Tuhan
a
mengunjungi mereka dengan
b
Roh-N ya, dan berfirman kepada mereka: cTerhiburlah. Dan
mereka terhibur.
11 Dan Tuhan berfirman kepada mereka juga: Pergilah ke
antara orang-o rang Laman,
saudara-saudaramu, dan tegakkanlah firman-Ku; namun kamu
akan a sabar dalam kepanjangsabaran dan kesengsaraan, agar
kamu boleh memperlihatkan
contoh yang baik kepada mereka
di dalam Aku, dan Aku akan
menjadikan engkau alat dalam
tangan-Ku untuk keselamatan
banyak jiwa.
12 Dan terjadilah bahwa hati
para putra Mosia, dan juga mereka yang bersama mereka,
memperoleh keberanian untuk pergi kepada orang-orang
Laman untuk memaklumkan
kepada mereka firman Allah.
13 Dan terjadilah ketika mereka telah tiba di perbatasan negeri orang-orang Laman, bahwa
mereka a memisahkan diri dan
9 b Mosia 23:10;
Alma 26:3.
		c Alma 3:10–12.
10 a A&P 5:16.
		b pts Roh Kudus.

pergi yang satu dari yang lain,
percaya kepada Tuhan bahwa
mereka akan bertemu kembali
pada penutupan bpanen mereka;
karena mereka percaya bahwa
besarlah pekerjaan yang telah
mereka upayakan.
14 Dan pastilah itu berat, karena mereka telah berupaya
untuk mengkhotbahkan firman
Allah kepada suatu bangsa yang
a
liar dan yang terkeraskan dan
yang garang; bangsa yang senang dalam membunuh orang-
orang Nefi, dan merampok dan
menjarah mereka; dan hati mereka ditaruh pada kekayaan,
atau pada emas dan perak, dan
batu berharga; namun mereka
berupaya mendapatkan benda-
benda ini dengan membunuh
dan menjarah, agar mereka boleh tidak bekerja untuk itu dengan tangan mereka sendiri.
15 Demikianlah mereka adalah bangsa yang sangat malas,
banyak dari mereka menyembah berhala, dan akutukan Allah
telah jatuh ke atas diri mereka
karena btradisi leluhur mereka;
terlepas dari janji-janji Tuhan
yang diulurkan kepada mereka
dengan syarat pertobatan.
16 Oleh karena itu, inilah
a
alasan yang untuknya para
putra Mosia telah mengupayakan pekerjaan itu, bahwa
barangkali mereka boleh mem-

		c Alma 26:27.
11 a Alma 20:29.
pts Sabar, Kesabaran.
13 a Alma 21:1.
		b Mat. 9:37.

14 a Mosia 10:12.
15 a Alma 3:6–19;
3 Ne. 2:15–16.
		b Alma 9:16–24; 18:5.
16 a Mosia 28:1–3.
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bawa mereka pada pertobatan;
bahwa barangkali mereka boleh membawa mereka untuk
mengetahui tentang rencana
penebusan.
17 Oleh karena itu mereka memisahkan diri yang satu dari
yang lain, dan pergi ke antara
mereka, setiap orang sendirian,
menurut firman dan kuasa Allah
yang diberikan kepadanya.
18 Sekarang, Amon yang adalah kepala di antara mereka,
atau lebih tepat dia yang melayani bagi mereka, dan dia pergi
dari mereka, setelah amemberkati mereka menurut berbagai
jabatan mereka, setelah memberikan firman Allah kepada
mereka, atau melayani bagi mereka sebelum kepergiannya; dan
demikianlah mereka melakukan
berbagai perjalanan mereka ke
seluruh negeri.
19 Dan Amon pergi ke tanah
Ismael, tanah yang dinamai
menurut para putra a Ismael,
yang juga menjadi orang-orang
Laman.
20 Dan sewaktu Amon memasuki tanah Ismael, orang-orang
Laman menangkapnya dan
mengikatnya, sebagaimana kebiasaan mereka untuk mengikat
semua orang Nefi yang jatuh ke
dalam tangan mereka, dan membawa mereka ke hadapan raja;
dan demikianlah dibiarkan pada
kesenangan raja untuk membunuh mereka, atau untuk menahan mereka dalam penawanan,
18 a pts Berkat.

atau untuk melemparkan mereka ke dalam penjara, atau untuk mengusir mereka keluar dari
negerinya, menurut kehendak
dan kesenangannya.
21 Dan demikianlah Amon
dibawa ke hadapan raja yang
berkuasa atas tanah Ismael; dan
namanya adalah Lamoni; dan
dia adalah keturunan Ismael.
22 Dan raja bertanya kepada
Amon apakah itu adalah hasratnya untuk berdiam di tanah itu
di antara orang-orang Laman,
atau di antara rakyatnya.
23 Dan Amon berkata kepadanya: Ya, aku berhasrat untuk
berdiam di antara orang-orang
ini untuk suatu masa; ya, dan
barangkali sampai harinya aku
mati.
24 Dan terjadilah bahwa Raja
Lamoni amat senang dengan
Amon, dan menyuruh agar
ikatannya hendaknya dilepaskan; dan dia menghendaki agar
Amon hendaknya mengambil
salah seorang putrinya menjadi
istri.
25 Tetapi Amon berkata kepadanya: Tidak, tetapi aku akan
menjadi hambamu. Oleh karena itu Amon menjadi hamba
bagi Raja Lamoni. Dan terjadilah bahwa dia ditempatkan di
antara para hamba yang lain
untuk menjaga kawanan ternak
Lamoni, menurut kebiasaan
orang-orang Laman.
26 Dan setelah dia berada dalam pelayanan raja selama tiga

19 a 1 Ne. 7:4–6.

ALMA 17:27–33

hari, sewaktu dia bersama para
pelayan orang Laman pergi
bersama kawanan ternak mereka ke tempat air, yang disebut Perairan Sebus, dan semua
orang Laman menggiring ternak
mereka kemari, agar itu boleh
memperoleh air—
27 Oleh karena itu, sewaktu
Amon dan para hamba raja sedang menggiring kawanan ternak mereka ke tempat air ini,
lihatlah, sejumlah orang Laman
tertentu, yang telah berada bersama kawanan ternak mereka
untuk memberi air, berdiri dan
mencerai-b eraikan kawanan
ternak Amon dan para hamba
raja, dan mereka mencerai-
beraikannya sedemikian rupa
sehingga melarikan diri ke berbagai arah.
28 Sekarang, para hamba raja
mulai menggerutu, mengatakan: Sekarang raja akan membunuh kita, seperti dia telah
bunuh saudara-
s audara kita
karena kawanan ternak mereka dicerai-
b eraikan karena
kejahatan orang-orang ini. Dan
mereka mulai menangis amat
keras, mengatakan: Lihatlah,
kawanan ternak kita tercerai-
berai sudah.
29 Sekarang, mereka menangis oleh karena rasa takut dibunuh. Sekarang, ketika Amon
melihat ini hatinya digembungkan di dalamnya dengan sukacita; karena, katanya, aku akan
memperlihatkan kekuatanku
kepada mereka ini para hamba
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sesamaku, atau kekuatan yang
ada dalam diriku, dalam mengembalikan kawanan ternak
ini kepada raja, agar aku boleh
memenangkan hati mereka ini
para hamba sesamaku, agar aku
boleh menuntun mereka untuk
percaya pada perkataanku.
30 Dan sekarang, ini adalah
pikiran Amon, ketika dia melihat kesengsaraan mereka yang
dia istilahkan sebagai saudara-
saudaranya.
31 Dan terjadilah bahwa dia
membujuk mereka dengan
perkataannya, mengatakan:
Saudara-saudaraku, jadilah riang dan marilah kita pergi dalam pencarian kawanan ternak
itu, dan kita akan mengumpulkannya bersama dan membawanya kembali ke tempat air; dan
dengan demikian kita akan melindungi kawanan ternak bagi
raja dan dia tidak akan membunuh kita.
32 Dan terjadilah bahwa mereka pergi dalam pencarian
kawanan ternak itu, dan mereka mengikuti Amon, dan
mereka bergegas dengan kecepatan tinggi dan menghadang kawanan ternak raja, dan
mengumpulkannya bersama
kembali ke tempat air.
33 Dan orang-orang itu kembali
berdiri untuk mencerai-beraikan
kawanan ternak mereka; tetapi
Amon berkata kepada saudara-
saudaranya: Kelilingi kawanan
ternak itu agar tidak melarikan
diri; dan aku pergi dan berjuang
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melawan orang-orang ini yang
mencerai-b eraikan kawanan
ternak kita.
34 Oleh karena itu, mereka
melakukan seperti yang Amon
perintahkan kepada mereka,
dan dia pergi dan berdiri untuk
berjuang melawan mereka yang
berdiri di dekat Perairan Sebus;
dan mereka dalam jumlah yang
tidak sedikit.
35 Oleh karena itu mereka tidak takut kepada Amon, karena
mereka mengira bahwa salah
satu dari orang-orang mereka
dapat membunuhnya menurut
kesenangan mereka, karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan telah berjanji kepada Mosia bahwa
Dia akan a membebaskan para
putranya dari tangan mereka;
tidak juga mereka tahu apa pun
mengenai Tuhan; oleh karena
itu mereka senang akan kehancuran saudara-saudara mereka;
dan karena alasan ini mereka
berdiri untuk mencerai-beraikan
kawanan ternak raja.
36 Tetapi aAmon maju dan mulai menghujani mereka dengan
batu dengan umbannya; ya, dengan kekuatan dahsyat dia melontarkan batu-batu ke antara
mereka; dan demikianlah dia
membunuh b sejumlah tertentu
dari mereka sedemikian rupa sehingga mereka mulai tercengang
oleh kekuatannya; walaupun
demikian mereka marah karena
terbunuhnya saudara-saudara
35 a Mosia 28:7;
Alma 19:22–23.

mereka, dan mereka bertekad
bahwa dia akan jatuh; oleh karena itu, melihat bahwa mereka
c
tidak dapat mengenainya dengan batu-batu mereka, mereka
tampil dengan gada untuk membunuhnya.
37 Tetapi lihatlah, setiap orang
yang mengangkat gadanya untuk menghantam Amon, dia memenggal lengan mereka dengan
pedangnya; karena dia menahan pukulan-p ukulan mereka
dengan menghantam lengan
mereka dengan mata pedangnya, sedemikian rupa sehingga
mereka mulai tercengang, dan
mulai melarikan diri dari hadapannya; ya, dan mereka tidak
sedikit jumlahnya; dan dia menyebabkan mereka melarikan
diri karena kekuatan lengannya.
38 Sekarang, enam orang dari
mereka telah jatuh dengan umban, tetapi dia tidak membunuh
seorang pun kecuali pemimpin
mereka dengan pedangnya;
dan dia memenggal sebanyak
lengan mereka yang diangkat
melawannya, dan itu tidaklah
sedikit.
39 Dan ketika dia telah menghalau mereka jauh-
j auh, dia
kembali dan mereka memberi
air kawanan ternak mereka dan
mengembalikannya ke padang
rumput raja, dan kemudian masuk menghadap raja, dengan
membawa lengan-lengan yang
telah dipenggal oleh pedang

36 a Eter 12:15.
		b Alma 18:16.

		c Alma 18:3.

ALMA 18:1–5
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Amon, dari mereka yang berupaya untuk membunuhnya;
dan itu dibawa masuk ke hadapan raja untuk kesaksian
akan apa yang telah mereka lakukan.
PASAL 18
Raja Lamoni mengira bahwa Amon
adalah Roh Agung—Amon mengajari raja tentang Penciptaan,
urusan Allah dengan manusia,
dan penebusan yang datang melalui Kristus—Lamoni percaya dan
jatuh ke tanah seolah-o lah mati.
Kira-kira tahun 90 sm.
Dan terjadilah bahwa Raja
Lamoni menyuruh agar para
hambanya hendaknya maju dan
bersaksi terhadap segala sesuatu
yang telah mereka lihat mengenai masalah itu.
2 Dan ketika mereka semua
telah bersaksi tentang apa yang
telah mereka lihat, dan dia telah mengetahui tentang kesetiaan Amon dalam melindungi
kawanan ternaknya, dan juga
tentang kekuatannya yang besar
dalam berjuang melawan mereka yang berupaya untuk membunuhnya, dia amat tercengang,
dan berkata: Pastilah, ini lebih
daripada seorang manusia. Lihatlah, bukankah ini Roh Agung
yang mengirim hukuman yang
demikian besar ke atas orang-
orang ini, karena pembunuhan-
pembunuhan mereka?
18 3 a Alma 17:34–38.
4 a Alma 17:28–31.

3 Dan mereka menjawab kepada raja, dan berkata: Apakah
dia adalah Roh Agung atau seorang manusia, kami tidak tahu;
tetapi sebanyak ini yang kami
ketahui, bahwa dia atidak dapat
dibunuh oleh musuh raja; tidak
juga mereka dapat mencerai-
beraikan kawanan ternak raja
ketika dia bersama kami, karena keahliannya dan kekuatan besarnya; oleh karena itu,
kami tahu bahwa dia adalah teman bagi raja. Dan sekarang, ya
Raja, kami tidak percaya bahwa
seorang manusia memiliki kekuatan demikian besar, karena
kami tahu dia tidak dapat dibunuh.
4 Dan sekarang, ketika raja
mendengar perkataan ini, dia
berkata kepada mereka: Sekarang aku tahu bahwa itulah
Roh Agung; dan Dia telah turun pada waktu ini untuk melindungi nyawamu, agar aku
boleh tidak amembunuhmu seperti yang aku lakukan terhadap
saudara-saudaramu. Sekarang,
inilah Roh Agung tentang siapa
leluhur kita telah berbicara.
5 Sekarang, inilah tradisi
Lamoni, yang telah dia terima
dari ayahnya, bahwa ada seorang
a
Roh Agung. Sekalipun mereka
percaya kepada seorang Roh
Agung, mereka mengira bahwa
apa pun yang mereka lakukan
adalah benar; walaupun demikian, Lamoni mulai amat takut,

5 a Alma 19:25–27.
pts Ke-Allah-an.
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dengan rasa takut bahwa dia telah melakukan kekeliruan dalam
membunuh para hambanya;
6 Karena dia telah membunuh banyak dari mereka karena
saudara-saudara mereka telah
mencerai-beraikan kawanan ternak mereka di tempat air; dan
demikianlah, karena mereka telah mengalami kawanan ternak
mereka dicerai-beraikan mereka
dibunuh.
7 Sekarang, adalah praktik
orang-o rang Laman ini untuk
berdiri di dekat Perairan Sebus
untuk mencerai-b eraikan kawanan ternak orang-orang itu,
agar dengan demikian mereka
boleh menghalau pergi banyak
ternak yang tercerai-berai ke tanah mereka sendiri, yang adalah praktik menjarah di antara
mereka.
8 Dan terjadilah bahwa Raja
Lamoni bertanya kepada para
hambanya, mengatakan: Di manakah pria ini yang memiliki kekuatan demikian besar?
9 Dan mereka berkata kepadanya: Lihatlah, dia sedang
memberi makan kuda-kudamu.
Sekarang, raja telah memerintahkan para hambanya, sebelum
waktu pemberian air kawanan
ternak mereka, bahwa mereka
hendaknya mempersiapkan
kuda dan kereta kudanya, dan
memandunya pergi ke tanah
Nefi; karena telah ada perayaan
besar ditetapkan di tanah Nefi,
oleh ayah dari Lamoni, yang
adalah raja atas seluruh negeri.

ALMA 18:6–14

10 Sekarang, ketika Raja
Lamoni mendengar bahwa
Amon sedang mempersiapkan
kuda-kudanya dan kereta-kereta
kudanya dia makin tercengang,
karena kesetiaan Amon, mengatakan: Pastinya tidak pernah ada
seorang hamba pun di antara
semua hambaku yang telah sedemikian setianya seperti pria
ini; karena dia bahkan ingat semua perintahku untuk menjalankannya.
11 Sekarang, aku pastilah tahu
bahwa inilah Roh Agung, dan
aku menghasratkannya agar dia
datang masuk kepadaku, tetapi
aku tidak berani.
12 Dan terjadilah bahwa ketika
Amon telah mempersiapkan
kuda-k uda dan kereta-k ereta
kuda untuk raja dan para hambanya, dia masuk menghadap
raja, dan dia melihat bahwa air
muka raja berubah; oleh karena
itu dia hampir kembali keluar
dari hadapannya.
13 Dan salah seorang hamba
raja berkata kepadanya, Rabana,
yang adalah, bila ditafsirkan,
raja yang penuh kuasa atau
agung, menganggap raja-r aja
mereka penuh kuasa; dan demikianlah dia berkata kepadanya:
Rabana, raja menghasratkan
engkau untuk tinggal.
14 Oleh karena itu Amon membalikkan dirinya kepada raja,
dan berkata kepadanya: Apa
yang engkau kehendaki agar
aku hendaknya lakukan bagimu,
ya Raja? Dan raja tidak men-

ALMA 18:15–23
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jawabnya untuk kurun waktu
satu jam, menurut waktu mereka, karena dia tidak tahu apa
yang hendaknya dia katakan
kepadanya.
15 Dan terjadilah bahwa Amon
berkata kepadanya lagi: Apa
yang engkau hasratkan dariku?
Tetapi raja tidak menjawabnya.
16 Dan terjadilah bahwa Amon,
dipenuhi dengan Roh Allah,
oleh karena itu dia mengenali
a
pikiran raja. Dan dia berkata
kepadanya: Apakah karena engkau telah mendengar bahwa aku
membela para hambamu dan
kawanan ternakmu, dan membunuh tujuh orang dari saudara-
saudara mereka dengan umban
dan dengan pedang, dan memenggal lengan dari yang lain,
untuk membela kawanan ternak
dan para hambamu; lihatlah,
inikah yang menyebabkan ketakjubanmu?
17 Aku berkata kepadamu,
apakah itu, sehingga ketakjubanmu demikian besar? Lihatlah,
aku adalah seorang manusia,
dan adalah hambamu; oleh karena itu, apa pun yang engkau
hasratkan yang adalah benar, itu
akan aku lakukan.
18 Sekarang, ketika raja telah
mendengar perkataan ini, dia
takjub kembali, karena dia melihat bahwa Amon dapat amengenali pikirannya; tetapi terlepas
dari ini, Raja Lamoni membuka mulutnya, dan berkata
16 a Alma 12:3.
18 a pts Karunia

kepadanya: Siapakah engkau?
Apakah engkau Roh Agung itu,
yang bmengetahui segala sesuatu?
19 Amon menjawab dan berkata kepadanya: Bukan aku.
20 Dan raja berkata: Bagaimana engkau tahu pikiran hatiku? Engkau boleh berbicara
dengan berani, dan memberi
tahu aku mengenai hal-h al
ini, dan juga beri tahu aku
dengan kekuatan apa kamu
membunuh dan memenggal lengan saudara-saudaraku yang
mencerai-b eraikan kawanan
ternakku—
21 Dan sekarang, jika engkau
akan memberi tahu aku mengenai hal-h al ini, apa pun yang
engkau hasratkan akan aku berikan kepadamu; dan jika diperlukan, aku akan mengawal engkau
dengan pasukanku; tetapi aku
tahu bahwa engkau lebih kuat
daripada mereka semua; walaupun demikian, apa pun yang
engkau hasratkan dariku akan
aku berikan itu kepadamu.
22 Sekarang, Amon yang adalah bijak, namun tak berbahaya,
dia berkata kepada Lamoni:
Akankah engkau menyimak
perkataanku, jika aku memberi
tahu kamu dengan kekuatan apa
aku melakukan hal-hal ini? Dan
inilah apa yang aku hasratkan
darimu.
23 Dan raja menjawabnya, dan
berkata: Ya, aku akan memer-

Pembedaan.
		b pts Ke-Allah-an.

385

ALMA 18:24–37

cayai segala perkataanmu. Dan
demikianlah dia tertangkap dengan tipu daya.
24 Dan Amon mulai berbicara
kepadanya dengan a keberanian, dan berkata kepadanya:
Percayakah engkau bahwa ada
seorang Allah?
25 Dan dia menjawab, dan
berkata kepadanya: Aku tidak
tahu apa artinya itu.
26 Dan kemudian Amon berkata: Percayakah engkau bahwa
ada seorang Roh Agung?
27 Dan dia berkata, Ya.
28 Dan Amon berkata: Ini adalah Allah. Dan Amon berkata
kepadanya lagi: Percayakah
engkau bahwa Roh Agung ini,
yang adalah Allah, menciptakan segala sesuatu yang ada di
surga dan di bumi?
29 Dan dia berkata: Ya, aku
percaya bahwa Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di
bumi; tetapi aku tidak mengenal surga.
30 Dan Amon berkata kepadanya: Surga adalah suatu tempat
di mana Allah berdiam dan semua malaikat kudus-Nya.
31 Dan Raja Lamoni berkata:
Apakah itu di atas bumi?
32 Dan Amon berkata: Ya, dan
Dia memandang ke bawah ke
atas semua anak manusia; dan
Dia mengetahui segala apikiran
dan maksud hati; karena oleh
24 a Alma 38:12.
32 a Am. 4:13;
3 Ne. 28:6;
A&P 6:16.
34 a Mosia 7:27;

tangan-Nya mereka semua diciptakan sejak awal.
33 Dan Raja Lamoni berkata:
Aku percaya segala hal ini yang
telah engkau ucapkan. Apakah
engkau diutus dari Allah?
34 Amon berkata kepadanya:
Aku adalah seorang manusia;
dan amanusia pada awalnya diciptakan menurut rupa Allah,
dan aku dipanggil oleh Roh
Kudus-Nya untuk bmengajarkan
hal-h al ini kepada bangsa ini,
agar mereka boleh dibawa pada
suatu pengetahuan tentang apa
yang tepat dan benar;
35 Dan sebagian dari aRoh itu
berdiam dalam diriku, yang
memberiku bpengetahuan, dan
juga kekuatan menurut iman
dan hasratku yang ada di dalam Allah.
36 Sekarang, ketika Amon telah
mengatakan perkataan ini, dia
mulai dengan penciptaan dunia, dan juga penciptaan Adam,
dan menceritakan kepadanya
segala hal mengenai kejatuhan
manusia, dan a menceritakan
kembali dan membeberkan di
hadapannya catatan-c atatan
dan b tulisan suci yang kudus
dari bangsa itu, yang telah dibicarakan oleh para cnabi, bahkan hingga waktu ketika bapa
mereka, Lehi, meninggalkan
Yerusalem.
37 Dan dia juga menceritakan

Eter 3:13–16.
		b pts Mengajar—
Mengajar
dengan Roh.
35 a pts Ilham.

		b pts Pengetahuan.
36 a Mosia 1:4;
Alma 22:12; 37:9.
		b pts Tulisan Suci.
		c Kis. 3:18–21.
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kembali kepada mereka (karena itu adalah kepada raja dan
kepada para hambanya) segala
perjalanan leluhur mereka di
padang belantara, dan segala
penderitaan mereka dengan
kelaparan dan kehausan, dan
penderitaan berat mereka, dan
seterusnya.
38 Dan dia juga menceritakan
kembali kepada mereka mengenai pemberontakan Laman dan
Lemuel, dan para putra Ismael,
ya, segala pemberontakan mereka dia tuturkan kepada mereka; dan dia paparkan kepada
mereka semua catatan dan tulisan suci sejak waktu ketika
Lehi meninggalkan Yerusalem
sampai pada waktu sekarang
ini.
39 Tetapi ini belumlah semua
nya; karena dia memaparkan
kepada mereka arencana penebusan, yang dipersiapkan sejak pelandasan dunia; dan dia
juga menyingkapkan kepada
mereka mengenai kedatangan
Kristus, dan segala pekerjaan
Tuhan dia singkapkan kepada
mereka.
40 Dan terjadilah bahwa setelah dia mengatakan segala hal
ini, dan memaparkannya kepada raja, maka raja memercayai segala perkataannya.
41 Dan dia mulai berseru kepada Tuhan, mengatakan: Ya
Tuhan, berbelaskasihanlah;
menurut a belas kasihan-M u
yang berlimpah-limpah yang
39 a pts Rencana Penebusan.
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telah Engkau tunjukkan ke atas
orang-orang Nefi, tunjukkan ke
atas diriku, dan rakyatku.
42 Dan sekarang, ketika dia telah mengatakan ini, dia terjatuh
ke tanah, seolah-olah dia mati.
43 Dan terjadilah bahwa para
hambanya mengambilnya dan
membawanya kepada istrinya,
dan membaringkannya di atas
pembaringan; dan dia berbaring seolah-olah dia mati untuk kurun waktu dua hari dan
dua malam; dan istrinya, dan
para putranya, dan para putrinya berduka nestapa atas dirinya, menurut cara orang-orang
Laman, amat meratapi kematiannya.
PASAL 19
Lamoni menerima terang kehidupan abadi dan melihat Penebus—Seisi rumahnya jatuh ke
dalam suatu keadaan tak sadar,
dan banyak yang melihat para
malaikat—Amon dilindungi secara ajaib—Dia membaptis banyak
orang dan menegakkan sebuah jemaat di antara mereka. Kira-kira
tahun 90 sm.
Dan terjadilah bahwa setelah
dua hari dan dua malam mereka hampir membawa tubuhnya dan membaringkannya di
liang kubur, yang telah mereka
buat untuk tujuan menguburkan
orang mati mereka.
2 Sekarang, ratu telah mendengar tentang kemasyhuran
41 a pts Belas Kasihan.
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Amon, oleh karena itu dia mengutus dan berhasrat agar dia hendaknya datang kepadanya.
3 Dan terjadilah bahwa Amon
melakukan seperti yang diperintahkan kepadanya, dan masuk
menghadap ratu, dan berhasrat
untuk mengetahui apa yang dia
kehendaki agar hendaknya dia
lakukan.
4 Dan dia berkata kepadanya:
Para hamba suamiku telah menyingkapkan kepadaku bahwa
engkau adalah a nabi dari seorang Allah yang kudus, dan
bahwa engkau memiliki kekuatan untuk melakukan banyak
pekerjaan dahsyat dalam nama-
Nya;
5 Oleh karena itu, jika ini keadaannya, aku menghendaki
agar kamu hendaknya masuk
dan melihat suamiku, karena
dia telah dibaringkan di atas
pembaringannya untuk kurun
waktu dua hari dan dua malam;
dan beberapa berkata bahwa dia
tidak mati, tetapi yang lain berkata bahwa dia mati dan bahwa
dia berbau busuk, dan bahwa
dia seharusnya ditempatkan di
dalam liang kubur; tetapi bagi
diriku sendiri, bagiku dia tidak
berbau busuk.
6 Sekarang, inilah yang Amon
hasratkan, karena dia tahu
bahwa Raja Lamoni berada di
bawah kuasa Allah; dia tahu
bahwa atabir gelap ketidakpercayaan sedang dibuang dari
19 4 a pts Nabi.

6 a 2 Kor. 4:3–4.

pikirannya, dan b terang yang
menerangi pikirannya, yang
adalah terang kemuliaan Allah,
yang adalah terang yang menakjubkan dari kebaikan-Nya—ya,
terang ini telah menanamkan
sukacita yang demikian ke dalam jiwanya, setelah awan kegelapan dihilangkan, dan bahwa
terang kehidupan abadi dinyalakan dalam jiwanya, ya, dia tahu
bahwa ini telah menguasai raga
alaminya, dan dia dibawa pergi
dalam Allah—
7 Oleh karena itu, apa yang
ratu hasratkan dari dirinya adalah satu-satunya hasratnya. Oleh
karena itu, dia masuk untuk melihat raja menurut seperti yang
telah ratu hasratkan darinya;
dan dia melihat raja; dan dia
tahu bahwa raja tidaklah mati.
8 Dan dia berkata kepada ratu:
Dia tidaklah mati, tetapi dia tidur di dalam Allah, dan esok
hari dia akan bangun kembali;
oleh karena itu janganlah menguburkannya.
9 Dan Amon berkata kepadanya: Percayakah engkau tentang
ini? Dan ratu berkata kepadanya: Aku tidak memiliki kesaksian lain kecuali perkataanmu,
dan perkataan para hamba kami;
walaupun demikian aku percaya
bahwa akan terjadi menurut seperti yang telah engkau katakan.
10 Dan Amon berkata kepadanya: Diberkatilah engkau karena imanmu yang amat besar;

			 pts Tabir.
		b pts Terang Kristus.
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aku berkata kepadamu, wanita,
tidak pernah ada aiman yang demikian besar di antara seluruh
orang Nefi.
11 Dan terjadilah bahwa dia
mengawasi pembaringan suaminya, sejak waktu itu bahkan
sampai waktu keesokan harinya
itu yang telah Amon tetapkan
bahwa dia akan bangun.
12 Dan terjadilah bahwa dia
bangun, menurut perkataan
Amon; dan sewaktu dia bangun,
dia mengulurkan tangannya kepada wanita itu, dan berkata:
Terpujilah nama Allah, dan diberkatilah engkau.
13 Karena sepasti engkau hidup, lihatlah, aku telah melihat
Penebusku; dan Dia akan tampil, dan adilahirkan dari seorang
b
wanita, dan Dia akan menebus
seluruh umat manusia yang percaya pada nama-Nya. Sekarang,
ketika dia telah mengatakan perkataan ini, hatinya digembungkan di dalam dirinya, dan dia
jatuh terkulai lagi dengan sukacita; dan ratu juga jatuh terkulai,
dikuasai oleh Roh.
14 Sekarang, Amon melihat
Roh Tuhan dicurahkan menurut
a
doa-doanya ke atas orang-orang
Laman, saudara-s audaranya,
yang telah menjadi penyebab
sedemikian banyaknya duka
nestapa di antara orang-orang
Nefi, atau di antara seluruh
10 a Luk. 7:9.
pts Iman.
13 a pts Yesus Kristus—
Nubuat tentang
kelahiran dan

umat Allah karena kedurhakaan
mereka dan b tradisi mereka,
dia jatuh berlutut, dan mulai
mencurahkan jiwanya dalam
doa dan ungkapan terima kasih
kepada Allah untuk apa yang
telah Dia lakukan bagi saudara-
saudaranya; dan dia juga dikuasai dengan c sukacita; dan
demikianlah mereka bertiga telah d jatuh terkulai ke tanah.
15 Sekarang, ketika para hamba
raja telah melihat bahwa mereka
telah terjatuh, mereka juga mulai berseru kepada Allah, karena
rasa takut akan Tuhan telah datang ke atas diri mereka juga,
karena a merekalah yang telah
berdiri di hadapan raja dan bersaksi kepadanya mengenai kekuatan besar Amon.
16 Dan terjadilah bahwa mereka
memanggil nama Tuhan, dengan
daya mereka, bahkan sampai
mereka semuanya telah jatuh
ke tanah, kecuali salah seorang
wanita Laman, yang namanya
adalah Abis, dia telah diinsafkan
kepada Tuhan selama bertahun-
tahun, karena suatu penglihatan
luar biasa ayahnya—
17 Demikianlah, setelah diinsafkan kepada Tuhan, dan tidak
pernah menyingkapkannya, oleh
karena itu, ketika dia melihat
bahwa semua hamba Lamoni telah jatuh ke tanah, dan juga majikan perempuannya, sang ratu,

kematian Yesus
Kristus.
		b 1 Ne. 11:13–21.
14 a A&P 42:14.
		b Mosia 1:5.

		c pts Sukacita.
		d Alma 27:17.
15 a Alma 18:1–2.
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dan raja, dan Amon terbaring tertelungkup di atas tanah, dia tahu
bahwa itu adalah kuasa Allah;
dan mengira bahwa kesempatan
ini, dengan menyingkapkan kepada orang-orang apa yang telah
terjadi di antara mereka, agar dengan melihat pemandangan ini,
itu akan amenyebabkan mereka
percaya pada kuasa Allah, oleh
karena itu dia lari dari rumah
ke rumah, menyingkapkannya
kepada orang-orang.
18 Dan mereka mulai berhimpun bersama ke rumah raja.
Dan datanglah khalayak ramai,
dan yang membuat mereka tercengang, mereka melihat raja,
dan ratu, dan para hamba mereka tertelungkup di atas tanah,
dan mereka semuanya terbaring
di sana seakan-a kan mereka
mati; dan mereka juga melihat
Amon, dan lihatlah, dia adalah
orang Nefi.
19 Dan sekarang, orang-orang
mulai menggerutu di antara mereka sendiri; sebagian berkata
bahwa itu adalah suatu kenahasan besar yang telah datang ke
atas diri mereka, atau ke atas diri
raja dan seisi rumahnya, karena
dia telah membiarkan orang Nefi
itu akan atinggal di negeri itu.
20 Tetapi yang lain menghardik mereka, mengatakan: Raja
telah membawa kenahasan ini
ke atas seisi rumahnya, karena
dia membunuh para hambanya
17 a Mosia 27:14.
19 a Alma 17:22–23.
20 a Alma 17:26; 18:7.

yang telah mengalami kawanan
ternaknya dicerai-b eraikan di
a
Perairan Sebus.
21 Dan mereka juga dihardik
oleh para pria itu yang telah
berdiri di Perairan Sebus dan
a
mencerai-b eraikan kawanan
ternak yang adalah kepunyaan
raja, karena mereka marah terhadap Amon karena sejumlah
orang yang telah dia bunuh dari
saudara-saudara mereka di Perairan Sebus, saat membela kawanan ternak raja.
22 Sekarang, salah seorang dari
mereka, yang saudaranya telah
a
terbunuh oleh pedang Amon,
yang amat marah terhadap
Amon, menghunus pedangnya
dan maju agar dia boleh membiarkannya jatuh ke atas diri
Amon, untuk membunuhnya;
dan sewaktu dia mengangkat
pedangnya untuk menghantamnya, lihatlah, dia jatuh mati.
23 Sekarang, kita lihat bahwa
Amon tidak dapat dibunuh, karena aTuhan telah berfirman kepada Mosia, ayahnya: Aku akan
membiarkannya hidup, dan
akan terjadi kepadanya menurut imanmu—oleh karena itu,
Mosia b memercayakannya kepada Tuhan.
24 Dan terjadilah bahwa ketika khalayak ramai melihat
bahwa pria itu telah jatuh mati,
yang mengangkat pedang untuk
membunuh Amon, rasa takut

21 a Alma 17:27; 18:3.
22 a Alma 17:38.
23 a Mosia 28:7;

Alma 17:35.
		b pts Percaya,
Kepercayaan.
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datang ke atas diri mereka semua, dan mereka tidak berani
mengulurkan tangan mereka
untuk menyentuhnya atau siapa pun dari mereka yang telah
jatuh; dan mereka mulai takjub
lagi di antara mereka sendiri apa
yang dapat menjadi penyebab
kekuatan besar ini, atau dapat
berarti apa segala hal ini.
25 Dan terjadilah bahwa ada
banyak di antara mereka yang
berkata bahwa Amon adalah
a
Roh Agung, dan yang lain berkata dia diutus oleh Roh Agung;
26 Tetapi yang lain menghardik mereka semua, mengatakan
bahwa dia adalah makhluk yang
menakutkan, yang telah diutus
dari orang-orang Nefi untuk menyiksa mereka.
27 Dan ada sebagian yang berkata bahwa Amon diutus oleh
Roh Agung untuk menyengsarakan mereka karena kedurhakaan
mereka; dan bahwa Roh Agunglah yang telah selalu menyertai
orang-orang Nefi, yang telah senantiasa membebaskan mereka
dari tangan mereka; dan mereka
berkata bahwa Roh Agung inilah yang telah menghancurkan
sedemikian banyaknya dari
saudara-saudara mereka, orang-
orang Laman.
28 Dan demikianlah perselisihan itu mulai menjadi amat
tajam di antara mereka. Dan
saat mereka demikian berselisih, a hamba perempuan yang
25 a Alma 18:2–5.
28 a Alma 19:16.

telah menyuruh khalayak ramai untuk berkumpul bersama
datang, dan ketika dia melihat
perselisihan yang terjadi di antara khalayak ramai dia amatlah
penuh dukacita, bahkan sampai
berlinang air mata.
29 Dan terjadilah bahwa dia
maju dan memegang ratu pada
tangannya, agar barangkali dia
boleh mengangkatnya dari tanah; dan sesegera dia menyentuh tangannya dia terbangun
dan berdiri pada kakinya, dan
berseru dengan suara nyaring,
mengatakan: Ya terpujilah Yesus,
yang telah menyelamatkanku
dari aneraka yang menyeramkan!
Ya terpujilah Allah, bberbelaskasihanlah pada orang-orang ini!
30 Dan ketika dia telah mengatakan ini, dia menggenggamkan tangannya, dipenuhi
dengan sukacita, mengucapkan
banyak perkataan yang tidak
dimengerti; dan ketika dia telah
melakukan ini, dia memegang
raja, Lamoni, pada tangannya,
dan lihatlah dia terbangun dan
berdiri pada kakinya.
31 Dan dia, dengan segera, melihat perselisihan di antara rakyatnya, maju dan mulai untuk
menghardik mereka, dan untuk
mengajari mereka a perkataan
yang telah dia dengar dari mulut
Amon; dan sebanyak yang mendengar perkataannya percaya,
dan diinsafkan kepada Tuhan.
32 Tetapi ada banyak di antara

29 a 1 Ne. 14:3.
		b pts Belas Kasihan.

31 a Alma 18:36–39.
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mereka yang tidak mau mendengar perkataannya; oleh karena
itu mereka pergi pada jalan mereka.
33 Dan terjadilah bahwa ketika Amon terbangun dia juga
melayani mereka, dan juga semua hamba Lamoni; dan mereka
semua memaklumkan kepada
orang-o rang hal yang sama—
bahwa hati mereka telah a diubah; bahwa mereka tidak lagi
berhasrat untuk melakukan
b
yang jahat.
34 Dan lihatlah, banyak yang
memaklumkan kepada orang-
orang itu bahwa mereka telah
melihat para amalaikat dan telah bercakap-cakap dengan mereka; dan demikianlah mereka
telah memberi tahu mereka apa
yang dari Allah, dan tentang
kebenaran-Nya.
35 Dan terjadilah bahwa ada
banyak yang percaya pada perkataan mereka; dan sebanyak
yang percaya adibaptis; dan mereka menjadi umat yang saleh,
dan mereka menegakkan sebuah
jemaat di antara mereka.
36 Dan demikianlah pekerjaan Tuhan dimulai di antara
orang-orang Laman; demikianlah Tuhan mulai mencurahkan
Roh-N ya ke atas diri mereka;
dan kita melihat bahwa lengan-
Nya diulurkan kepada asemua
orang yang akan bertobat dan
percaya pada nama-Nya.
33 a pts Dilahirkan
Kembali.
		b Mosia 5:2;

PASAL 20
Tuhan mengutus Amon ke Midoni
untuk membebaskan saudara-
saudaranya yang ditahan—Amon
dan Lamoni bertemu ayah Lamoni,
yang adalah raja atas seluruh negeri—Amon memaksa raja tua itu
untuk menyetujui pembebasan
saudara-saudaranya. Kira-kira tahun 90 sm.
Dan terjadilah bahwa ketika
mereka telah menegakkan sebuah jemaat di tanah itu, bahwa
Raja Lamoni berhasrat agar
Amon hendaknya pergi bersamanya ke tanah Nefi, agar
dia boleh memperlihatkannya
kepada ayahnya.
2 Dan suara Tuhan datang kepada Amon, memfirmankan:
Janganlah engkau pergi ke tanah Nefi, karena lihatlah, raja
akan mengincar nyawamu; tetapi engkau hendaknya pergi
ke tanah Midoni; karena lihatlah, saudaramu Harun, dan juga
Muloki dan Ama berada di dalam penjara.
3 Sekarang, terjadilah bahwa
ketika Amon telah mendengar
ini, dia berkata kepada Lamoni:
Lihatlah, saudara laki-laki dan
saudara-s audaraku berada di
dalam penjara di Midoni, dan
aku pergi agar aku boleh membebaskan mereka.
4 Sekarang, Lamoni berkata
kepada Amon: Aku tahu, dalam

Alma 13:12.
34 a pts Malaikat.
35 a pts Baptis, Baptisan.

36 a 2 Ne. 26:33;
Alma 5:33.
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kekuatan Tuhan engkau dapat
melakukan segala sesuatu. Tetapi lihatlah, aku akan pergi
bersamamu ke tanah Midoni;
karena raja tanah Midoni, yang
namanya Antiomno, adalah teman bagiku; oleh karena itu
aku pergi ke tanah Midoni,
agar aku boleh merayu raja tanah itu, dan dia akan mengeluarkan saudara-saudaramu dari
b
p enjara. Sekarang, Lamoni

berkata kepadanya: Siapakah
yang memberi tahu engkau
bahwa saudara-saudaramu ber
ada di dalam penjara?
5 Dan Amon berkata kepadanya: Tak seorang pun telah
memberi tahu aku, kecuali itu
adalah Allah; dan Dia berfirman kepadaku—Pergi dan bebaskanlah saudara-saudaramu,
karena mereka berada di dalam
penjara di tanah Midoni.
6 Sekarang, ketika Lamoni telah mendengar ini dia menyuruh
agar para hambanya hendaknya
mempersiapkan akuda-kudanya
dan kereta-kereta kudanya.
7 Dan dia berkata kepada
Amon: Mari, aku akan pergi bersamamu turun ke tanah Midoni,
dan di sana aku akan memohon
kepada raja agar dia akan mengeluarkan saudara-saudaramu
dari penjara.
8 Dan terjadilah bahwa sewaktu Amon dan Lamoni sedang melakukan perjalanan ke
sana, mereka bertemu dengan
a

20 4 a Alma 26:12.

		b Alma 20:28–30.

ayah dari Lamoni, yang adalah
raja aatas seluruh negeri.
9 Dan lihatlah, ayah dari
Lamoni berkata kepadanya:
Mengapa kamu tidak datang
ke aperayaan pada hari besar
itu ketika aku membuat perayaan bagi para putraku, dan
bagi rakyatku?
10 Dan dia juga berkata: Ke
manakah engkau akan pergi
bersama orang Nefi ini, yang
adalah salah seorang anak
a
pendusta?
11 D a n t e r j a d i l a h b a h w a
Lamoni menceritakan kembali
kepadanya ke mana dia akan
pergi, karena dia takut menyinggungnya.
12 Dan dia juga menceritakan
kepadanya semua alasan tetap tinggalnya dia di kerajaannya sendiri, sehingga dia tidak
pergi kepada ayahnya ke perayaan yang telah dia persiapkan.
13 Dan sekarang, ketika
Lamoni telah menceritakan
kembali kepadanya segala hal
ini, lihatlah, yang membuatnya tercengang, ayahnya marah terhadapnya, dan berkata:
Lamoni, engkau akan membebaskan orang-orang Nefi ini,
yang adalah para putra seorang
pendusta. Lihatlah, dia merampoki leluhur kita; dan sekarang
anak-anaknya juga datang ke
antara kita agar mereka boleh,
dengan kelicikan mereka dan
dusta mereka, menipu kita,

6 a Alma 18:9–10.
8 a Alma 22:1.

9 a Alma 18:9.
10 a Mosia 10:12–17.
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agar mereka kembali boleh merampoki kita atas harta milik
kita.
14 Sekarang, ayah dari Lamoni
memerintahkannya agar dia
hendaknya membunuh Amon
dengan pedang. Dan dia juga
memerintahkannya agar dia
hendaknya tidak pergi ke tanah
Midoni, tetapi agar dia hendaknya kembali bersamanya ke tanah aIsmael.
15 Tetapi Lamoni berkata kepadanya: Aku tidak akan membunuh Amon, tidak juga aku
akan kembali ke tanah Ismael,
tetapi aku pergi ke tanah
Midoni agar aku boleh membebaskan saudara-saudara Amon,
karena aku tahu bahwa mereka
adalah orang saleh dan nabi kudus dari Allah yang sejati.
16 Sekarang, ketika ayahnya
telah mendengar perkataan ini,
dia marah terhadapnya, dan dia
menghunus pedangnya agar
dia boleh menghantamnya ke
tanah.
17 Tetapi Amon maju dan berkata kepadanya: Lihatlah, janganlah engkau membunuh
putramu; walaupun demikian,
adalah alebih baik bahwa dia
akan jatuh daripada engkau, karena lihatlah, dia telah bbertobat
dari segala dosanya; tetapi jika
engkau akan jatuh pada waktu
ini, dalam amarahmu, jiwamu
tidak dapat diselamatkan.
18 Dan lagi, adalah arif bahwa
14 a Alma 17:19.
17 a Alma 48:23.

engkau hendaknya menahan
diri; karena jika engkau akan
a
membunuh putramu, dia yang
adalah orang tak berdosa, darahnya akan berseru dari tanah
kepada Tuhan Allahnya, untuk
pembalasan agar datang ke atas
dirimu; dan barangkali engkau
akan kehilangan bjiwamu.
19 Sekarang, ketika Amon telah mengatakan perkataan ini
kepadanya, dia menjawabnya,
mengatakan: Aku tahu bahwa
jika aku akan membunuh putraku, maka aku akan menumpahkan darah tak berdosa;
karena engkaulah yang telah
berupaya untuk menghancurkannya.
20 Dan dia merentangkan tangannya untuk membunuh
Amon. Tetapi Amon menahan
pukulan-pukulannya, dan juga
menghantam lengannya sehingga dia tidak dapat menggunakannya.
21 Sekarang, ketika raja melihat bahwa Amon dapat membunuhnya, dia mulai memohon
kepada Amon agar dia membiarkannya hidup.
22 Tetapi Amon mengangkat
pedangnya, dan berkata kepadanya: Lihatlah, aku akan
menghantam engkau kecuali
engkau akan mengabulkan bagiku agar saudara-saudaraku
boleh dikeluarkan dari penjara.
23 Sekarang, raja itu, merasa takut dia akan kehilangan

		b Alma 19:12–13.
18 a pts Membunuh.

		b A&P 42:18.
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nyawanya, berkata: Jika engkau
membiarkanku hidup aku akan
mengabulkan bagimu apa pun
yang akan engkau minta, bahkan sampai setengah dari kerajaan.
24 Sekarang, ketika Amon
melihat bahwa dia telah dapat
memengaruhi raja tua itu menurut hasratnya, dia berkata
kepadanya: Jika engkau akan
mengabulkan bahwa saudara-
saudaraku boleh dikeluarkan
dari penjara, dan juga bahwa
Lamoni boleh mempertahankan kerajaannya, dan bahwa
kamu tidak benci terhadapnya,
tetapi mengabulkan bahwa dia
boleh melakukan menurut hasratnya sendiri dalam hal aapa
pun yang dia pikirkan, maka
aku akan membiarkan engkau hidup; jika tidak aku akan
menghantam engkau ke tanah.
25 Sekarang, ketika Amon telah mengatakan perkataan ini,
raja mulai bersukacita karena
nyawanya.
26 Dan ketika dia melihat
bahwa Amon tidak memiliki
hasrat untuk menghancurkannya, dan ketika dia juga
melihat kasih besar yang dia
miliki bagi putranya, Lamoni,
dia amat tercengang, dan berkata: Karena ini adalah semua
yang telah engkau hasratkan,
agar aku akan membebaskan
saudara-saudaramu, dan membiarkan agar putraku Lamoni
24 a Alma 21:21–22.
27 a pts Rendah Hati,

hendaknya mempertahankan
kerajaannya, lihatlah, aku akan
mengabulkan bagimu bahwa
putraku boleh mempertahankan kerajaannya sejak waktu ini
dan selamanya; dan aku tidak
akan mengaturnya lagi—
27 Dan aku akan juga mengabulkan bagimu bahwa saudara-
saudaramu boleh dikeluarkan
dari penjara, dan engkau dan
saudara-saudaramu boleh datang kepadaku, ke dalam kerajaanku; karena aku akan amat
berhasrat untuk bertemu denganmu. Karena raja amatlah
tercengang pada perkataan
yang telah dia ucapkan, dan
juga pada perkataan yang telah diucapkan oleh putranya,
Lamoni, oleh karena itu dia
a
berhasrat untuk mempelajarinya.
28 Dan terjadilah bahwa Amon
dan Lamoni meneruskan perjalanan mereka menuju tanah
Midoni. Dan Lamoni berkenan
di mata raja negeri itu; oleh karena itu saudara-saudara Amon
dibawa keluar dari penjara.
29 Dan ketika Amon bertemu
dengan mereka dia amat penuh
dukacita, karena lihatlah mereka telanjang, dan kulit mereka
terkelupas amat parah karena
diikat dengan tali yang kuat.
Dan mereka juga telah menderita kelaparan, kehausan, dan
segala jenis kesengsaraan; walaupun demikian mereka asabar

Kerendahhatian.
29 a Alma 17:11.
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dalam segala penderitaan mereka.
30 Dan, sebagaimana itu terjadi, adalah nasib mereka telah
jatuh ke dalam tangan orang-
orang yang lebih keras dan yang
lebih degil, oleh karena itu mereka tidak mau menyimak perkataan mereka, dan mereka telah
mengusir mereka, dan telah
menghantam mereka, dan telah
menghalau mereka dari rumah
ke rumah, dan dari tempat ke
tempat, bahkan sampai mereka
telah tiba di tanah Midoni; dan
di sana mereka ditangkap dan
dilemparkan ke dalam penjara,
dan diikat dengan a tali yang
kuat, dan ditahan di dalam penjara selama berhari-h ari, dan
dibebaskan oleh Lamoni dan
Amon.

Sebuah laporan tentang pengkhotbahan Harun, dan Muloki,
dan saudara-s audara mereka,
kepada orang-orang Laman.
Meliputi pasal 21 sampai 25.
PASAL 21
Harun mengajari orang-o rang
Amaleki tentang Kristus dan
Pendamaian-N ya—Harun dan
saudara-s audaranya ditahan di
Midoni—Setelah pembebasan mereka, mereka mengajar di dalam
sinagoge-s inagoge dan membuat
30 a Alma 26:29.

21 1 a Alma 17:13, 17.

banyak orang insaf—Lamoni memberikan kebebasan keagamaan kepada orang-orang di tanah Ismael.
Kira-kira tahun 90–77 sm.
Sekarang, ketika Amon dan
saudara-s audaranya a memisahkan diri di perbatasan tanah
orang-o rang Laman, lihatlah
Harun mengadakan perjalanannya menuju tanah yang disebut oleh orang-orang Laman,
Yerusalem, menamainya menurut tanah kelahiran leluhur
mereka; dan itu berada jauh
bersebelahan dengan perbatasan
Mormon.
2 S e k a r a n g , o r a n g -o r a n g
Laman dan orang-orang Amaleki
dan orang-orang aAmulon telah
membangun sebuah kota besar,
yang disebut Yerusalem.
3 S e k a r a n g , o r a n g -o r a n g
Laman sendiri cukup terkeraskan, tetapi orang-orang Amaleki
dan orang-orang Amulon lebih
keras lagi; oleh karena itu mereka menyebabkan orang-orang
Laman agar mereka hendaknya
mengeraskan hati mereka, agar
mereka hendaknya menjadi kuat
dalam kejahatan dan kekejian
mereka.
4 Dan terjadilah bahwa Harun
datang ke Kota Yerusalem, dan
mula-m ula mulai berkhotbah
kepada orang-o rang Amaleki.
Dan dia mulai berkhotbah kepada mereka di dalam sinagoge-
sinagoge mereka, karena mereka

2 a Mosia 24:1;
Alma 25:4–9.
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telah membangun sinagoge menurut aaturan kaum Nehor; karena banyak dari orang Amaleki
dan orang Amulon adalah menurut aturan kaum Nehor.
5 Oleh karena itu, sewaktu
Harun masuk ke dalam salah
satu sinagoge mereka untuk berkhotbah kepada orang-o rang,
dan sewaktu dia sedang berbicara kepada mereka, lihatlah
bangkitlah satu orang Amaleki
dan mulai berselisih pendapat
dengannya, mengatakan: Apakah itu yang telah engkau persaksikan? Apakah engkau telah
melihat a malaikat? Mengapa
para malaikat tidak menampakkan diri kepada kami? Lihatlah
tidakkah bangsa ini sebaik bangsamu?
6 Engkau juga mengatakan, kecuali kami bertobat kami akan
binasa. Bagaimana engkau tahu
pikiran dan maksud hati kami?
Bagaimana engkau tahu bahwa
kami memiliki alasan untuk bertobat? Bagaimana engkau tahu
bahwa kami bukan suatu bangsa
yang saleh? Lihatlah, kami telah
membangun tempat-tempat kudus, dan kami berhimpun bersama untuk menyembah Allah.
Kami percaya bahwa Allah akan
menyelamatkan semua orang.
7 Sekarang, Harun berkata kepadanya: Percayakah engkau
bahwa Putra Allah akan datang
untuk menebus umat manusia
dari dosa-dosa mereka?
4 a Alma 1:2–15.
5 a Mosia 27:11–15.

8 Dan pria itu berkata kepadanya: Kami tidak percaya bahwa
engkau mengetahui apa pun
seperti itu. Kami tidak percaya
pada tradisi bodoh ini. Kami tidak percaya bahwa engkau tahu
tentang aapa yang akan datang,
tidak juga kami percaya bahwa
leluhurmu dan juga bahwa leluhur kami tahu mengenai apa
yang mereka ucapkan, tentang
apa yang akan datang.
9 Sekarang, Harun mulai membukakan tulisan suci kepada
mereka mengenai kedatangan
Kristus, dan juga mengenai
kebangkitan orang mati, dan
bahwa a tidak dapat ada penebusan bagi umat manusia
kecuali melalui kematian dan
penderitaan Kristus, dan bpendamaian darah-Nya.
10 Dan terjadilah sewaktu dia
mulai memaparkan hal-hal ini
kepada mereka, mereka marah
terhadapnya, dan mulai mengejeknya; dan mereka tidak mau
mendengar perkataan yang dia
ucapkan.
11 Oleh karena itu, ketika dia
melihat bahwa mereka tidak
mau mendengar perkataannya,
dia pergi dari sinagoge mereka,
dan datang ke sebuah desa yang
disebut Ani-Anti, dan di sana
dia mendapati Muloki mengkhotbahkan firman kepada
mereka; demikian juga Ama
dan saudara-saudaranya. Dan
mereka berselisih pendapat

8 a Yakub 7:1–8.
9 a Mosia 5:8;

Alma 38:9.
		b pts Pendamaian.
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dengan banyak orang tentang
firman.
12 Dan terjadilah bahwa mereka melihat bahwa orang-
orang itu akan mengeraskan
hati mereka, oleh karena itu
mereka berangkat dan datang
ke tanah Midoni. Dan mereka
mengkhotbahkan firman kepada banyak orang, dan sedikit
yang percaya pada perkataan
yang mereka ajarkan.
13 Walaupun demikian, Harun
dan sejumlah tertentu dari
saudara-s audaranya ditangkap dan dilemparkan ke dalam
penjara, dan sisanya dari mereka melarikan diri keluar dari
tanah Midoni ke daerah-daerah
sekitarnya.
14 Dan mereka yang dilemparkan ke dalam penjara amenderita banyak hal, dan mereka
dibebaskan oleh tangan Lamoni
dan Amon, dan mereka diberi
makan dan dikenakan pakaian.
15 Dan mereka pergi lagi untuk memaklumkan firman, dan
demikianlah mereka dibebaskan untuk pertama kalinya dari
penjara; dan demikianlah mereka telah menderita.
16 Dan mereka pergi ke mana
pun mereka dituntun oleh
a
Roh Tuhan, mengkhotbahkan
firman Allah di dalam setiap
sinagoge orang Amaleki, atau
di dalam setiap sidang orang
Laman di mana mereka dapat
diterima.
17 Dan terjadilah bahwa Tuhan
14 a Alma 20:29.

mulai memberkati mereka, sedemikian rupa sehingga mereka
membawa banyak orang pada
pengetahuan tentang kebenaran;
ya, mereka ameyakinkan banyak
orang tentang dosa-d osa mereka, dan tentang tradisi leluhur
mereka, yang tidaklah benar.
18 Dan terjadilah bahwa
Amon dan Lamoni kembali dari
tanah Midoni ke tanah Ismael,
yang adalah tanah warisan mereka.
19 Dan Raja Lamoni tidak
mau membiarkan bahwa Amon
akan melayaninya, atau menjadi hambanya.
20 Tetapi dia menyuruh agar
hendaknya sinagoge-sinagoge
dibangun di tanah Ismael; dan
dia menyuruh agar rakyatnya,
atau orang-orang yang berada
di bawah pemerintahannya,
hendaknya berhimpun bersama.
21 Dan dia bersukacita atas
diri mereka, dan dia mengajari mereka banyak hal. Dan
dia juga memaklumkan kepada
mereka bahwa mereka adalah
bangsa yang berada di bawah
dia, dan bahwa mereka adalah suatu bangsa yang bebas,
bahwa mereka bebas dari penindasan raja, ayahnya; karena
ayahnya telah mengabulkan baginya bahwa dia boleh memerintah atas rakyat yang berada
di tanah Ismael, dan di seluruh
tanah sekitarnya.
22 Dan dia juga memaklumkan

16 a Alma 22:1.

17 a A&P 18:44.

ALMA 21:23–22:5
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kepada mereka bahwa mereka
boleh memiliki akemerdekaan
untuk menyembah Tuhan Allah
mereka menurut hasrat mereka,
di tempat mana pun mereka
berada, jika itu berada di tanah
yang di bawah pemerintahan
Raja Lamoni.
23 Dan Amon berkhotbah kepada rakyat Raja Lamoni; dan
terjadilah bahwa dia mengajari
mereka segala sesuatu mengenai apa yang berkaitan dengan
kebenaran. Dan dia mendesak
mereka setiap hari, dengan segenap ketekunan; dan mereka
mengindahkan perkataannya,
dan mereka bersemangat untuk menaati perintah-perintah
Allah.
PASAL 22
Harun mengajari ayah Lamoni
tentang Penciptaan, Kejatuhan
Adam, dan rencana penebusan
melalui Kristus—Raja dan seisi
rumahnya insaf—Pembagian tanah antara orang Nefi dan orang
Laman dijelaskan. Kira-kira tahun
90–77 sm.
Sekarang, sewaktu Amon
sedang demikian mengajar
orang-orang Lamoni secara berkelanjutan, kami akan kembali
pada laporan tentang Harun
dan saudara-s audaranya; karena setelah dia pergi dari tanah Midoni dia adituntun oleh
Roh ke tanah Nefi, bahkan ke
22 a A&P 134:1–4;
PK 1:11.

rumah raja yang berkuasa atas
seluruh negeri b kecuali tanah
Ismael; dan dia adalah ayah dari
Lamoni.
2 Dan terjadilah bahwa dia masuk menghadapnya ke dalam
istana raja, bersama saudara-
saudaranya, dan membungkukkan dirinya di hadapan raja, dan
berkata kepadanya: Lihatlah,
ya Raja, kami adalah saudara-
saudara Amon, yang telah engkau abebaskan dari penjara.
3 Dan sekarang, ya Raja, jika
engkau akan membiarkan kami
hidup, kami akan menjadi para
hambamu. Dan raja berkata kepada mereka: Bangkitlah, karena aku akan mengabulkan
bagimu hidupmu, dan aku tidak akan membiarkan bahwa
kamu akan menjadi para hambaku; tetapi aku akan bersikeras
bahwa kamu akan melayaniku;
karena aku telah sedikit bersusah hati dalam pikiran karena
kemurahan hati dan keagungan
perkataan saudaramu Amon;
dan aku berhasrat untuk tahu
alasan mengapa dia telah tidak datang dari Midoni bersamamu.
4 Dan Harun berkata kepada
raja: Lihatlah, Roh Tuhan telah
memanggilnya ke jalan lain;
dia telah pergi ke tanah Ismael,
untuk mengajar orang-o rang
Lamoni.
5 Sekarang, raja berkata kepada mereka: Apakah ini yang

			 pts Kemerdekaan.

22 1 a Alma 21:16–17.

		b Alma 21:21–22.
2 a Alma 20:26.

399

ALMA 22:6–14

telah kamu katakan mengenai
Roh Tuhan? Lihatlah, inilah hal
yang menyusahkanku.
6 Dan juga, apakah ini yang
Amon katakan— a Jika kamu
akan bertobat kamu akan diselamatkan, dan jika kamu tidak
akan bertobat, kamu akan dienyahkan pada hari terakhir?
7 Dan Harun menjawabnya
dan berkata kepadanya: Percayakah engkau bahwa ada seorang Allah? Dan raja berkata:
Aku tahu bahwa orang-orang
Amaleki berkata bahwa ada seorang Allah, dan aku telah mengabulkan bagi mereka bahwa
mereka hendaknya membangun tempat-
t empat kudus,
agar mereka boleh berhimpun
bersama untuk menyembah-
Nya. Dan jika sekarang engkau
berkata bahwa ada seorang
Allah, lihatlah aku akan apercaya.
8 Dan sekarang, ketika Harun
mendengar ini, hatinya mulai
bersukacita, dan dia berkata:
Lihatlah, sepasti engkau hidup,
ya Raja, ada seorang Allah.
9 Dan raja berkata: Apakah
Allah adalah aRoh Agung itu
yang membawa leluhur kita keluar dari tanah Yerusalem?
10 Dan Harun berkata kepadanya: Ya, Dia adalah Roh Agung
itu, dan Dia amenciptakan segala
6a
7a
9a
10 a
11 a

Alma 20:17–18.
A&P 46:13–14.
Alma 18:18–28.
pts Penciptaan.
pts Percaya,
Kepercayaan.

sesuatu baik di langit maupun di
bumi. Percayakah engkau ini?
11 Dan dia berkata: Ya, aku percaya bahwa Roh Agung menciptakan segala sesuatu, dan aku
berhasrat bahwa kamu hendaknya memberi tahu aku mengenai
segala hal ini, dan aku akan amemercayai perkataanmu.
12 Dan terjadilah bahwa ketika
Harun melihat bahwa raja akan
memercayai perkataannya, dia
mulai dari penciptaan Adam,
a
membacakan tulisan suci kepada raja—bagaimana Allah
menciptakan manusia menurut
rupa-N ya sendiri, dan bahwa
Allah memberinya perintah-
perintah, dan bahwa karena pelanggaran, manusia telah jatuh.
13 Dan Harun memaparkan
kepadanya tulisan suci sejak
a
penciptaan Adam, menyampaikan kejatuhan manusia di hadapannya, dan keadaan badani
mereka dan juga brencana penebusan, yang telah dipersiapkan
c
sejak pelandasan dunia, melalui Kristus, bagi semua barang
siapa yang akan percaya pada
nama-Nya.
14 Dan karena manusia telah
a
jatuh dia tidak dapat b layak
menerima apa pun dari dirinya sendiri; tetapi penderitaan
dan kematian Kristus c mendamaikan dosa-dosa mereka,

12 a 1 Ne. 5:10–18;
Alma 37:9.
13 a Kej. 1:26–28.
		b pts Rencana
Penebusan.
		c 2 Ne. 9:18.

14 a pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
		b 2 Ne. 25:23;
Alma 42:10–25.
		c Alma 34:8–16.
pts Pendamaian.
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melalui iman dan pertobatan,
dan seterusnya; dan bahwa Dia
memutuskan ikatan kematian,
sehingga d kuburan tidak akan
memperoleh kemenangan, dan
agar sengat kematian akan ditelan dalam harapan akan kemuliaan; dan Harun memaparkan
segala hal ini kepada raja.
15 Dan terjadilah bahwa setelah Harun memaparkan hal-
hal ini kepadanya, raja berkata:
a
Apa yang hendaknya aku lakukan agar aku boleh memperoleh kehidupan kekal ini yang
tentangnya telah engkau bicarakan? Ya, apa yang hendaknya
aku lakukan agar aku boleh bdilahirkan dari Allah, setelah roh
jahat ini dibasmi dari dadaku,
dan menerima Roh-Nya, agar
aku boleh dipenuhi dengan sukacita, agar aku boleh tidak dienyahkan pada hari terakhir?
Lihatlah, katanya, aku akan
melepaskan csegala yang aku
miliki, ya, aku akan meninggalkan kerajaanku, agar aku boleh
menerima sukacita yang besar
ini.
16 Tetapi Harun berkata kepadanya: Jika engkau amenghasratkan hal ini, jika engkau
akan membungkukkan diri di
hadapan Allah, ya, jika engkau
akan bertobat dari segala dosamu, dan akan membungkukkan diri di hadapan Allah, dan
memanggil nama-Nya dalam
14 d Yes. 25:8; 1 Kor. 15:55.
15 a Kis. 2:37.
		b Alma 5:14, 49.

iman, percaya bahwa kamu
akan menerima, maka akanlah engkau menerima bharapan
yang engkau hasratkan.
17 Dan terjadilah bahwa ketika Harun telah mengatakan
perkataan ini, raja amembungkukkan diri di hadapan Tuhan,
di atas lututnya; ya, bahkan dia
menelungkupkan dirinya di
atas tanah, dan bberseru dengan
amat kuat, mengatakan:
18 Ya Allah, Harun telah
memberi tahu aku bahwa ada
seorang Allah; dan jika ada seorang Allah, dan jika Engkau
adalah Allah, akankah Engkau
menyingkapkan diri-Mu kepadaku, dan aku akan melepaskan
segala dosaku untuk mengenal
Engkau, dan agar aku boleh dibangkitkan dari yang mati, dan
diselamatkan pada hari terakhir. Dan sekarang, ketika raja
telah mengatakan perkataan
ini, dia terpukul seolah-o lah
dia mati.
19 Dan terjadilah bahwa para
hambanya lari dan memberi
tahu ratu segala yang telah terjadi terhadap raja. Dan dia datang kepada raja; dan ketika dia
melihatnya terbaring seolah-
olah dia mati, dan juga Harun
dan saudara-saudaranya berdiri
seakan-akan mereka telah menjadi penyebab jatuhnya dia, dia
marah terhadap mereka, dan
memerintahkan agar para ham-

		c Mat. 13:44–46;
19:16–22.
16 a pts Insaf, Keinsafan.

		b Eter 12:4.
17 a A&P 5:24.
		b pts Doa.
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banya, atau para hamba raja,
hendaknya menangkap mereka
dan membunuh mereka.
20 Sekarang, para hamba itu
telah melihat penyebab jatuhnya raja, oleh karena itu mereka
tidak berani menjamah Harun
dan saudara-saudaranya; dan
mereka memohon kepada ratu
mengatakan: Mengapa engkau
memerintahkan agar kami hendaknya membunuh para pria
ini, bilamana lihatlah salah seorang dari mereka alebih perkasa
daripada kami semua? Oleh karena itu kami akan jatuh di hadapan mereka.
21 Sekarang, ketika ratu melihat rasa takut para hambanya
dia juga mulai merasa amat
takut, agar jangan ada suatu
kenahasan datang ke atas dirinya. Dan dia memerintahkan
para hambanya agar mereka
hendaknya pergi dan memanggil orang-orang, agar mereka
boleh membunuh Harun dan
saudara-saudaranya.
22 Sekarang, ketika Harun
melihat kebulatan tekad ratu,
dia, juga mengetahui kekerasan
hati orang-orang, merasa takut
bahwa khalayak ramai akan
berhimpun bersama, dan akan
terjadi perselisihan yang hebat
dan gangguan di antara mereka;
oleh karena itu dia mengulurkan tangannya dan mengangkat raja dari tanah, dan berkata
kepadanya: Berdirilah. Dan dia
20 a Alma 18:1–3.
23 a pts Khotbah;

Melayani;
Mengajar.

berdiri pada kakinya, menerima kekuatannya.
23 Sekarang, ini dilakukan di
hadapan ratu dan banyak dari
para hamba itu. Dan ketika mereka melihatnya mereka ter
amat takjub, dan mulai merasa
takut. Dan raja maju, dan mulai
a
melayani mereka. Dan dia melayani mereka, sedemikian rupa
sehingga seluruh isi rumahnya
b
diinsafkan kepada Tuhan.
24 Sekarang, ada khalayak
ramai berkumpul bersama karena perintah ratu, dan mulai
ada gerutuan yang hebat di antara mereka karena Harun dan
saudara-saudaranya.
25 Tetapi raja maju ke antara
mereka dan melayani mereka.
Dan mereka ditenangkan terhadap Harun dan mereka yang
berada bersamanya.
26 Dan terjadilah bahwa ketika
raja melihat bahwa orang-orang
ditenangkan, dia menyuruh agar
Harun dan saudara-saudaranya
hendaknya maju ke tengah khalayak ramai, dan bahwa mereka
hendaknya mengkhotbahkan
firman kepada mereka.
27 Dan terjadilah bahwa raja
mengirimkan suatu amaklumat
ke seluruh negeri, di antara seluruh rakyatnya yang berada
di seluruh negerinya, yang ber
ada di semua daerah sekitarnya, yang berbatasan bahkan
ke laut, di timur dan di barat,
dan yang dipisahkan dari tanah
		b pts Insaf, Keinsafan.
27 a Alma 23:1–4.
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Zarahemla oleh bidang sempit padang belantara, yang terbentang dari laut timur bahkan
ke laut barat, dan ke sekitar di
perbatasan tepi laut, dan perbatasan padang belantara yang
berada di utara di dekat tanah
Zarahemla, melalui perbatasan
Manti, di dekat hulu Sungai
Sidon, terbentang dari timur
menuju barat—dan demikianlah orang Laman dan orang
Nefi dipisahkan.
28 Sekarang, bagian yang lebih
a
malas dari orang-orang Laman
tinggal di padang belantara, dan
berdiam di dalam tenda-tenda;
dan mereka tersebar di seluruh
padang belantara di barat, di tanah Nefi; ya, dan juga di barat
tanah Zarahemla, di perbatasan
dekat tepi laut, dan di barat di
tanah Nefi, di tempat warisan
pertama leluhur mereka, dan
dengan demikian berbatasan di
sepanjang tepi laut.
29 Dan juga ada banyak orang
Laman di timur dekat tepi laut,
ke mana orang-orang Nefi telah
menghalau mereka. Dan demikianlah orang-orang Nefi hampir terkepung oleh orang-orang
Laman; walaupun demikian
orang-orang Nefi telah mengambil kepemilikan atas seluruh
bagian sebelah utara dari tanah
yang berbatasan di padang belantara, di hulu Sungai Sidon, dari
b

27 b
28 a
29 a
30 a

Omni 1:13–17.
2 Ne. 5:22–25.
Alma 52:9; 63:5.
Alma 50:34;

timur ke barat, di sekitar sisi padang belantara; di utara, bahkan
sampai mereka datang ke tanah
yang mereka sebut aKelimpahan.
30 Dan itu berbatasan dengan
tanah yang mereka sebut a Kemusnahan, itu demikian jauh
ke utara sehingga itu sampai
ke tanah yang pernah didiami
dan telah dihancurkan, yang
b
tulang-t ulangnya telah kami
bicarakan, yang ditemukan oleh
orang-o rang Zarahemla, yang
itu adalah tempat c pendaratan
pertama mereka.
31 Dan mereka datang dari
sana ke padang belantara selatan. Demikianlah tanah di sebelah utara disebut aKemusnahan,
dan tanah yang di sebelah selatan disebut Kelimpahan, yang
itu adalah padang belantara
yang dipenuhi dengan segala
macam hewan liar dari setiap jenis, yang sebagian darinya telah
datang dari tanah sebelah utara
demi makanan.
32 Dan sekarang, itu hanyalah
a
berjarak perjalanan satu setengah hari bagi orang Nefi, pada
garis Kelimpahan dan tanah Kemusnahan, dari laut timur ke barat; dan demikianlah tanah Nefi
dan tanah Zarahemla hampir
dikelilingi oleh air, yang di sana
ada suatu b tanah genting kecil
antara tanah sebelah utara dan
tanah sebelah selatan.

Morm. 4:1–3.
		b Mosia 8:7–12;
28:11–19.
		c Hel. 6:10.

31 a Hel. 3:5–6.
32 a Hel. 4:7.
		b Alma 50:34.
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33 Dan terjadilah bahwa
orang-orang Nefi telah menghuni tanah Kelimpahan, bahkan
dari laut timur sampai barat,
dan demikianlah orang-orang
Nefi dalam kebijaksanaan mereka, dengan para pengawal
mereka dan pasukan mereka,
telah mengurung orang-orang
Laman di selatan, agar dengan
demikian mereka tidak akan
memiliki lagi kepemilikan di
utara, agar mereka boleh tidak
menguasai tanah di sebelah
utara.
34 Oleh karena itu orang-
orang Laman tidak dapat memiliki lagi kepemilikan kecuali
di tanah Nefi, dan di padang
belantara sekitarnya. Sekarang,
inilah kebijaksanaan dalam
diri orang-orang Nefi—karena
orang-orang Laman adalah musuh bagi mereka, mereka tidak
akan membiarkan kesengsaraan mereka pada setiap sisi,
dan juga agar mereka boleh memiliki suatu kawasan ke mana
mereka boleh melarikan diri,
menurut hasrat mereka.
35 Dan sekarang, aku, setelah
mengatakan ini, kembali lagi
ke laporan tentang Amon dan
Harun, Omner dan Himni, dan
saudara-saudara mereka.
PASAL 23
Kebebasan keagamaan dimaklumkan—Orang-orang Laman di tujuh negeri dan kota insaf—Mereka
23 1 a Alma 22:27.

menyebut diri mereka Anti-Nefi-
Lehi dan dibebaskan dari kutukan—Orang Amaleki dan orang
Amulon menolak kebenaran. Kira-
kira tahun 90–77 sm.
Lihatlah, sekarang, terjadilah
bahwa raja orang-orang Laman
mengirimkan suatu amaklumat
ke antara seluruh rakyatnya,
bahwa mereka hendaknya tidak
menjamah Amon, atau Harun,
atau Omner, atau Himni, tidak
juga salah satu dari saudara-
saudara mereka yang akan pergi
mengkhotbahkan firman Allah,
di tempat mana pun mereka
akan berada, di bagian mana
pun dari negeri mereka.
2 Ya, dia mengirimkan suatu
ketetapan ke antara mereka,
bahwa mereka hendaknya tidak
menjamah mereka untuk mengikat mereka, atau melemparkan mereka ke dalam penjara;
hendaknya tidak juga mereka
meludahi mereka, tidak juga
menghantam mereka, tidak juga
mengusir mereka dari sinagoge
mereka, tidak juga mencambuk
mereka; hendaknya tidak juga
mereka menghujani mereka dengan batu, tetapi agar mereka
hendaknya memiliki jalan masuk bebas ke rumah mereka,
dan juga bait suci mereka, dan
tempat kudus mereka.
3 Dan demikianlah mereka boleh pergi dan mengkhotbahkan
firman menurut hasrat mereka,
karena raja telah diinsafkan
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kepada Tuhan, dan seluruh isi
rumahnya; oleh karena itu dia
mengirimkan maklumatnya ke
seluruh negeri kepada rakyatnya, agar firman Allah boleh
tidak mengalami halangan, tetapi agar itu boleh disebarluaskan ke seluruh negeri, agar
rakyatnya boleh diyakinkan
mengenai a tradisi jahat leluhur mereka, dan agar mereka
boleh diyakinkan bahwa mereka semua adalah saudara,
dan bahwa mereka seharusnya
tidak membunuh, tidak juga
menjarah, tidak juga mencuri,
tidak juga berbuat zina, tidak
juga berbuat kejahatan macam
apa pun.
4 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika raja telah mengirimkan maklumat ini, maka
Harun dan saudara-saudaranya
pergi dari kota ke kota, dan dari
satu rumah ibadat ke yang lain,
menegakkan jemaat-j emaat,
dan menahbiskan para imam
dan pengajar di seluruh negeri
di antara orang-orang Laman,
untuk mengkhotbahkan dan untuk mengajarkan firman Allah di
antara mereka; dan demikianlah
mereka mulai mengalami keberhasilan yang besar.
5 Dan ribuan dibawa pada pengetahuan tentang Tuhan, ya,
ribuan dibawa untuk percaya
pada atradisi orang-orang Nefi;
dan mereka diajari bcatatan dan
3 a Alma 26:24.
5 a Alma 37:19.
		b Alma 63:12.

nubuat yang diturunkan bahkan
sampai waktu sekarang.
6 Dan sepasti Tuhan hidup,
sedemikian pastinya sebanyak
yang percaya, atau sebanyak
yang dibawa pada pengetahuan
tentang kebenaran, melalui pengkhotbahan Amon dan saudara-
saudaranya, menurut roh wahyu
dan nubuat, dan kuasa Allah
yang mengerjakan mukjizat dalam diri mereka—ya, aku berkata
kepadamu, sebagaimana Tuhan
hidup, sebanyak orang Laman
yang percaya pada pengkhotbahan mereka, dan adiinsafkan
kepada Tuhan, btidaklah pernah
jatuh.
7 Karena mereka menjadi suatu
bangsa yang saleh; mereka meletakkan senjata pemberontakan
mereka, sehingga mereka tidak
berperang melawan Allah lagi,
tidak juga melawan siapa pun
dari saudara-saudara mereka.
8 Sekarang, inilah amereka yang
diinsafkan kepada Tuhan:
9 Orang-orang Laman yang ber
ada di tanah Ismael;
10 Dan juga orang-orang Laman
yang berada di tanah Midoni;
11 Dan juga orang-orang Laman
yang berada di Kota Nefi;
12 Dan juga orang-orang Laman
yang berada di tanah aSilom, dan
yang berada di tanah Semlon,
dan di Kota Lemuel, dan di Kota
Simnilom.
13 Dan ini adalah nama-nama

pts Tulisan Suci.
6 a pts Insaf, Keinsafan.
		b Alma 27:27.

8 a Alma 26:3, 31.
12 a Mosia 22:8, 11.
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kota orang Laman yang diinsafkan kepada Tuhan; dan ini
adalah mereka yang meletakkan
senjata pemberontakan mereka,
ya, semua senjata perang mereka;
dan mereka semua adalah orang
Laman.
14 Dan orang-orang Amaleki
tidak ainsaf, kecuali hanya satu;
tidak juga siapa pun dari borang-
orang Amulon; tetapi mereka
mengeraskan hati mereka, dan
juga hati orang-orang Laman di
bagian itu dari tanah di mana
pun mereka berdiam, ya, dan
semua desa mereka dan semua
kota mereka.
15 Oleh karena itu, kami telah
menyebutkan semua kota orang
Laman di mana mereka bertobat
dan sampai pada pengetahuan
tentang kebenaran, dan insaf.
16 Dan sekarang, terjadilah
bahwa raja dan mereka yang
insaf berhasrat agar mereka boleh memperoleh sebuah nama,
agar dengan demikian mereka
boleh dibedakan dari saudara-
saudara mereka; oleh karena itu
raja berembuk dengan Harun
dan banyak dari para imam mereka, mengenai nama yang mereka hendaknya ambil ke atas
diri mereka, agar mereka boleh
dibedakan.
17 Dan terjadilah bahwa mereka
menyebut nama mereka aAnti-
Nefi-Lehi; dan mereka disebut
a

13 a
14 a
		b
17 a

Alma 53:10.
Alma 24:29.
Mosia 23:31–39.
pts Orang-Orang

dengan nama ini dan tidak lagi
disebut orang-orang Laman.
18 Dan mereka mulai menjadi
bangsa yang sangat rajin; ya,
dan mereka ramah terhadap
orang-orang Nefi; oleh karena
itu, mereka menjalin keakraban
dengan mereka, dan a kutukan
Allah tidak lagi mengikuti mereka.
PASAL 24
Orang-o rang Laman datang melawan umat Allah—Orang-orang
Anti-Nefi-Lehi bersukacita di dalam Kristus dan dikunjungi oleh
para malaikat—Mereka memilih
untuk menderita kematian daripada membela diri mereka—Lebih
banyak orang Laman insaf. Kira-
kira tahun 90–77 sm.
Dan terjadilah bahwa orang-
orang Amaleki dan orang-
orang Amulon dan orang-orang
Laman yang berada di tanah
Amulon, dan juga di tanah
Helam, dan yang berada di
tanah a Yerusalem, dan kesimpulannya, di seluruh tanah sekitarnya, yang tidak insaf dan
tidak mengambil ke atas diri mereka nama bAnti-Nefi-Lehi, dihasut oleh orang-orang Amaleki
dan oleh orang-orang Amulon
pada amarah terhadap saudara-
saudara mereka.
2 D a n k e b e n c i a n m e re k a

Anti-Nefi-Lehi.
18 a 1 Ne. 2:23;
2 Ne. 30:5–6;
3 Ne. 2:14–16.

24 1 a Alma 21:1.

		b Alma 25:1, 13.
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menjadi amat parah terhadap
mereka, bahkan sedemikian
rupa sehingga mereka mulai
memberontak terhadap raja
mereka, sedemikian rupa sehingga mereka tidak menghendaki bahwa dia hendaknya
menjadi raja mereka; oleh karena itu, mereka mengangkat
senjata melawan orang-o rang
Anti-Nefi-Lehi.
3 Sekarang, raja menganugerahkan kerajaan ke atas
putranya, dan dia menyebut
namanya Anti-Nefi-Lehi.
4 Dan raja mati pada tahun
yang sama itu ketika orang-
orang Laman mulai membuat
persiapan untuk perang melawan umat Allah.
5 Sekarang, ketika Amon
dan saudara-s audaranya dan
mereka semua yang telah datang bersamanya melihat persiapan orang-o rang Laman
untuk menghancurkan saudara-
saudara mereka, mereka datang
ke tanah Midian, dan di sana
Amon menemui semua saudaranya; dan dari sana mereka
datang ke tanah Ismael agar
mereka boleh mengadakan suatu adewan dengan Lamoni dan
juga dengan saudaranya Anti-
Nefi-Lehi, apa yang hendaknya
mereka lakukan untuk mempertahankan diri mereka terhadap
orang-orang Laman.
6 Sekarang, tidak ada satu jiwa
pun di antara semua orang yang
telah diinsafkan kepada Tuhan
5 a Alma 27:4–13.

7 a Mosia 1:5.

yang akan mengangkat senjata
melawan saudara-saudara mereka; tidak, mereka tidak mau
bahkan membuat persiapan
apa pun untuk perang; ya, juga
raja mereka telah memerintahkan mereka agar mereka hendaknya tidak melakukannya.
7 Sekarang, inilah perkataan
yang dia ucapkan kepada rakyat mengenai masalah ini: Aku
berterima kasih kepada Allahku,
rakyatku yang terkasih, bahwa
Allah kita yang agung dalam
kebaikan telah mengutus mereka ini saudara-saudara kita,
orang Nefi, kepada kita untuk
berkhotbah kepada kita, dan
untuk meyakinkan kita tentang
a
tradisi leluhur kita yang jahat.
8 Dan lihatlah, aku berterima
kasih kepada Allahku yang
agung bahwa Dia telah memberikan kepada kita sebagian
dari Roh-Nya untuk melunakkan hati kita, sehingga kita telah menjalin keakraban dengan
saudara-
s audara ini, orang
Nefi.
9 Dan lihatlah, aku juga berterima kasih kepada Allahku,
bahwa dengan menjalin keakraban ini kita telah diyakinkan
akan adosa-dosa kita, dan akan
banyaknya pembunuhan yang
telah kita perbuat.
10 Dan aku juga berterima kasih kepada Allahku, ya, Allahku
yang agung, bahwa Dia telah
mengabulkan bagi kita bahwa
kita boleh bertobat dari hal-hal
9 a A&P 18:44.
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ini, dan juga bahwa Dia telah
a
mengampuni kita dari banyak
dosa dan pembunuhan kita itu,
yang telah kita perbuat, dan
mengambil bkesalahan dari hati
kita, melalui jasa Putra-Nya.
11 Dan sekarang, lihatlah,
saudara-saudaraku, karena setelah segala yang dapat kita lakukan (karena kita adalah yang
paling sesat dari seluruh umat
manusia) untuk bertobat dari
segala dosa kita dan banyak
pembunuhan yang telah kita
perbuat, dan untuk membujuk
Allah untuk a mengambilnya
dari hati kita, karena dituntut
segala yang dapat kita lakukan
untuk bertobat dengan cukup
di hadapan Allah agar Dia akan
mengambil noda kita—
12 Sekarang, saudara-saudara
terkasihku yang terbaik, karena
Allah telah mengambil noda
kita, dan pedang kita telah menjadi cemerlang, maka marilah
kita tidak menodai pedang kita
lagi dengan darah saudara-
saudara kita.
13 Lihatlah, aku berkata kepadamu, Tidak, marilah kita menahan pedang kita agar itu tidak
dinodai dengan darah saudara-
saudara kita; karena barangkali,
jika kita akan menodai pedang
kita lagi itu tidak dapat lagi adibasuh hingga cemerlang melalui
darah Putra dari Allah kita yang
agung, yang akan ditumpahkan
10 a Dan. 9:9.
		b pts Kesalahan.
11 a Yes. 53:4–6.

untuk pendamaian dosa-d osa
kita.
14 Dan Allah yang agung telah
berbelaskasihan kepada kita,
dan menyingkapkan hal-h al
ini kepada kita agar kita boleh
tidak binasa; ya, dan Dia telah
menyingkapkan hal-hal ini kepada kita sebelumnya, karena
Dia mengasihi ajiwa kita seperti
juga Dia mengasihi anak-anak
kita; oleh karena itu, dalam belas
kasihan-Nya Dia mengunjungi
kita melalui para malaikat-Nya,
agar brencana keselamatan boleh disingkapkan kepada kita
seperti juga kepada angkatan-
angkatan mendatang.
15 Ya, betapa penuh belas kasihannya Allah kita! Dan sekarang, lihatlah, karena setelah
sebanyak yang dapat kita lakukan untuk menjadikan noda kita
diambil dari kita, dan pedang kita
dijadikan cemerlang, marilah kita
menyembunyikannya agar itu
boleh tetap cemerlang, sebagai
kesaksian kepada Allah kita pada
hari terakhir, atau pada hari ketika kita akan dibawa berdiri di
hadapan-Nya untuk dihakimi,
bahwa kita telah tidak menodai pedang kita dengan darah
saudara-saudara kita sejak Dia
memberikan firman-Nya kepada
kita dan telah menjadikan kita
bersih melaluinya.
16 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, jika saudara-saudara

13 a Why. 1:5.
14 a pts Jiwa—Nilai
jiwa.

		b pts Rencana
Penebusan.
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kita berupaya untuk menghancurkan kita, lihatlah, kita akan
menyembunyikan pedang kita,
ya, bahkan kita akan menguburkannya jauh di dalam tanah,
agar itu boleh tetap cemerlang,
sebagai kesaksian bahwa kita
tidak pernah menggunakannya, pada hari terakhir; dan jika
saudara-saudara kita menghancurkan kita, lihatlah, kita akan
a
pergi kepada Allah kita dan
akan diselamatkan.
17 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika raja telah mengakhiri perkataan ini, dan semua
orang dikumpulkan bersama,
mereka mengambil pedang mereka, dan segala senjata yang
digunakan untuk penumpahan
darah manusia, dan mereka
a
menguburkannya jauh di dalam tanah.
18 Dan ini mereka lakukan,
yang dalam pandangan mereka
suatu kesaksian kepada Allah,
dan juga kepada manusia, bahwa
mereka atidak akan pernah menggunakan senjata lagi untuk penumpahan darah manusia; dan
ini mereka lakukan, memberi jaminan dan bmembuat perjanjian
dengan Allah, bahwa daripada
menumpahkan darah saudara-
saudara mereka, mereka akan
c
menyerahkan nyawa mereka
sendiri; dan daripada mengambil
dari saudara mereka akan memberi kepadanya; dan daripada
16 a Alma 40:11–15.
17 a Hel. 15:9.
18 a Alma 53:11.

menghabiskan masa hidup mereka dalam kemalasan mereka
akan bekerja dengan berlimpah
dengan tangan mereka.
19 Dan demikianlah kita melihat bahwa, setelah orang-orang
Laman ini dibawa untuk percaya
dan untuk mengetahui kebenaran, mereka ateguh, dan akan
menderita bahkan sampai kematian daripada berbuat dosa; dan
demikianlah kita melihat bahwa
mereka menguburkan senjata
perdamaian mereka, atau mereka
menguburkan senjata perang,
demi perdamaian.
20 Dan terjadilah bahwa
saudara-saudara mereka, orang-
orang Laman, membuat persiapan untuk perang, dan datang
ke tanah Nefi untuk tujuan menghancurkan raja, dan untuk menempatkan yang lain sebagai
penggantinya, dan juga untuk
menghancurkan orang-o rang
Anti-Nefi-Lehi dari tanah itu.
21 Sekarang, ketika orang-orang
melihat bahwa mereka datang
melawan mereka, mereka keluar
untuk menemui mereka, dan
a
menelungkupkan diri mereka
di hadapan mereka ke tanah, dan
mulai memanggil nama Tuhan;
dan demikianlah mereka berada
dalam sikap ini ketika orang-
orang Laman mulai menyerang
mereka, dan mulai membunuhi
mereka dengan pedang.
22 Dan demikianlah tanpa

		b pts Perjanjian.
		c pts Kurban.
19 a pts Iman.

21 a Alma 27:3.
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menemui perlawanan apa pun,
mereka membunuh seribu dan
lima orang dari mereka; dan
kita tahu bahwa mereka diberkati, karena mereka telah pergi
untuk berdiam bersama Allah
mereka.
23 Sekarang, ketika orang-
orang Laman melihat bahwa
saudara-saudara mereka tidak
akan melarikan diri dari pedang, tidak juga akan berpaling ke samping ke sisi kanan
atau ke kiri, tetapi bahwa mereka akan berbaring dan a binasa, dan memuji Allah bahkan
dalam tindakan nyata binasa di
bawah pedang—
24 Sekarang, ketika orang-
orang Laman melihat ini mereka
a
menahan diri dari membunuhi
mereka; dan ada banyak yang
hatinya telah b menggembung
dalam diri mereka karena mereka itu dari saudara-saudara
mereka yang telah jatuh di bawah pedang, karena mereka
bertobat dari apa yang telah
mereka lakukan.
25 Dan terjadilah bahwa mereka melempar ke tanah senjata
perang mereka, dan mereka tidak mau mengambilnya kembali, karena mereka dipedihkan
karena pembunuhan yang telah
mereka perbuat; dan mereka
jatuh bahkan seperti saudara-
saudara mereka, bersandar
pada belas kasihan dari mereka
23 a Alma 26:32.
24 a Alma 25:1.
		b pts Iba.

yang lengannya terangkat untuk membunuh mereka.
26 Dan terjadilah bahwa umat
Allah digabungi hari itu dengan lebih banyak daripada
jumlah yang telah terbunuh;
dan mereka yang telah terbunuh adalah orang yang saleh,
oleh karena itu kita tidak memiliki alasan untuk meragukan
bahwa mereka adiselamatkan.
27 Dan tidak ada satu orang
jahat pun yang terbunuh di antara mereka; tetapi lebih daripada seribu orang dibawa
pada pengetahuan tentang kebenaran; demikianlah kita melihat bahwa Tuhan bekerja
dengan banyak acara untuk keselamatan umat-Nya.
28 Sekarang, jumlah terbesar
mereka yang dari orang-orang
Laman yang membunuh sedemikian banyaknya saudara
mereka adalah orang Amaleki
dan orang Amulon, jumlah terbesar dari siapa yang menurut
a
aturan kaum bNehor.
29 Sekarang, di antara mereka
yang bergabung dengan umat
Tuhan, atak seorang pun yang
adalah orang Amaleki atau
orang Amulon, atau yang adalah dari aturan kaum Nehor, tetapi mereka adalah keturunan
sebenarnya dari Laman dan
Lemuel.
30 Dan demikianlah kita dapat
dengan gamblang mengenali,

26 a Why. 14:13.
27 a Yes. 55:8–9;
Alma 37:6–7.

28 a Alma 21:4.
		b Alma 1:15; 2:1, 20.
29 a Alma 23:14.
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bahwa setelah suatu bangsa
satu kali a diterangi oleh Roh
Allah, dan telah memperoleh
b
pengetahuan yang besar tentang apa yang berkaitan dengan
kebenaran, dan kemudian telah
c
jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran, mereka menjadi lebih
terkeraskan, dan demikianlah
keadaan mereka menjadi d lebih
buruk daripada seandainya mereka tidak pernah mengetahui
hal-hal ini.

tas ke dalam perbatasan tanah
Zarahemla, dan menyerang
orang-orang yang berada di tanah Amoniha dan amenghancurkan mereka.
3 Dan setelah itu, mereka melakukan banyak pertempuran melawan orang-orang Nefi, yang di
dalamnya mereka dihalau dan
dibunuh.
4 Dan di antara orang-o rang
Laman yang terbunuh hampir
semuanya a benih keturunan
Amulon dan saudara-saudaranya,
PASAL 25
yang adalah para imam Nuh, dan
mereka dibunuh oleh tangan
Penyerangan orang Laman menyeorang-orang Nefi;
bar—Benih keturunan para imam
5 Dan sisanya, setelah melaNuh binasa seperti yang Abinadi
rikan diri ke padang belantara
nubuatkan—Banyak orang Laman
timur, dan setelah merebut keinsaf dan bergabung dengan orang-
kuasaan dan wewenang atas
orang Anti-N efi-L ehi—Mereka
orang-orang Laman, menyebabpercaya kepada Kristus dan menakan bahwa banyak dari orang-
ati hukum Musa. Kira-kira tahun
orang Laman akan abinasa oleh
90–77 sm.
api karena kepercayaan meDan lihatlah, sekarang terja- reka—
dilah bahwa mereka orang-
6 Karena banyak dari a meorang Laman itu lebih marah reka, setelah menderita banyak
karena mereka telah membunuh kehilangan dan sedemikian basaudara-saudara mereka; oleh nyaknya kesengsaraan, mulai
karena itu mereka menyumpah- tergugah dalam ingatan akan
kan pembalasan ke atas orang- b perkataan yang telah Harun
orang Nefi; dan mereka tidak dan saudara-saudaranya khotlagi berusaha untuk membunuh bahkan kepada mereka di neorang-o rang aAnti-N efi-L ehi geri mereka; oleh karena itu
pada waktu itu.
mereka mulai untuk tidak me2 Tetapi mereka membawa pa- mercayai c tradisi leluhur mesukan mereka dan pergi melin- reka, dan untuk percaya kepada
30 a Mat. 12:45.
		b Ibr. 10:26; Alma 47:36.
		c 2 Ne. 31:14;
Alma 9:19.
pts Kemurtadan.

		d 2 Ptr. 2:20–21.

25 1 a pts Orang-Orang
Anti-Nefi-Lehi.
2 a Alma 8:16; 16:9.
4 a Mosia 23:35.

5 a Mosia 17:15.
6 a yaitu orang-orang
Laman.
		b Alma 21:9.
		c Alma 26:24.
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Tuhan, dan bahwa Dia memberikan kekuatan besar kepada
orang-orang Nefi; dan demikianlah ada banyak dari mereka
insaf di padang belantara.
7 Dan terjadilah bahwa para
penguasa itu yang adalah sisa
dari anak-anak aAmulon menyuruh agar mereka hendaknya dihukum bmati, ya, mereka semua
yang percaya pada hal-hal ini.
8 Sekarang, kematisyahidan
ini menyebabkan bahwa banyak
dari saudara-s audara mereka
akan dihasut pada amarah; dan
mulailah ada perselisihan di
padang belantara; dan orang-
orang Laman mulai amemburu
benih keturunan Amulon dan
saudara-saudaranya dan mulai
membunuh mereka; dan mereka
melarikan diri ke padang belantara timur.
9 Dan lihatlah mereka diburu
pada hari ini oleh orang-orang
Laman. Demikianlah perkataan Abinadi terlaksana, yang
dia katakan mengenai benih
keturunan para imam yang menyebabkan bahwa dia akan menderita kematian dengan api.
10 Karena dia berkata kepada
mereka: Apa yang akan kamu
a
lakukan kepadaku akan menjadi suatu perlambang akan apa
yang akan datang.
11 Dan sekarang, Abinadi adalah yang pertama yang menderita a kematian oleh api karena
7 a Alma 21:3;
24:1, 28–30.
		b pts Martir.

kepercayaannya kepada Allah;
sekarang, inilah yang dia maksudkan, bahwa banyak yang
akan menderita kematian dengan api, menurut seperti yang
telah dia derita.
12 Dan dia berkata kepada
para imam Nuh bahwa benih
keturunan mereka akan menyebabkan banyak yang dihukum
mati, dengan cara yang mirip
seperti dia adanya, dan bahwa
mereka akan dicerai-b eraikan
dan dibunuh, bahkan seperti
seekor domba yang tidak memiliki gembala dihalau dan dibunuh oleh binatang buas; dan
sekarang, lihatlah, perkataan
ini terbukti, karena mereka dihalau oleh orang-orang Laman,
dan mereka diburu, dan mereka
dihantam.
13 Dan terjadilah bahwa ketika orang-orang Laman melihat bahwa mereka tidak dapat
mengalahkan orang-orang Nefi
mereka kembali lagi ke tanah
mereka sendiri; dan banyak dari
mereka datang untuk berdiam
di tanah Ismael dan tanah Nefi,
dan menggabungkan diri mereka dengan umat Allah, yang
adalah orang-orang aAnti-Nefi-
Lehi.
14 Dan mereka juga amengubur
senjata perang mereka, menurut seperti yang telah saudara-
saudara mereka lakukan, dan
mereka mulai menjadi umat

8 a Mosia 17:18.
10 a Mosia 13:10.
11 a Mosia 17:13.

13 a Alma 23:16–17.
14 a Alma 24:15; 26:32.
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yang saleh; dan mereka berjalan
di jalan Tuhan, dan berusaha keras untuk menaati perintah-Nya
dan peraturan-Nya.
15 Ya, dan mereka menaati hukum Musa; karena adalah perlu
bahwa mereka hendaknya menaati hukum Musa pada saat
ini, karena belum semuanya
digenapi. Tetapi terlepas dari
a
hukum Musa, mereka menanti-
nantikan kedatangan Kristus,
menganggap bahwa hukum
Musa adalah suatu b perlambang akan kedatangan-N ya,
dan memercayai bahwa mereka
mesti menaati pelaksanaan clahiriah itu sampai waktu ketika
Dia akan diungkapkan kepada
mereka.
16 Sekarang, mereka tidak mengira bahwa a keselamatan datang melalui b hukum Musa;
tetapi hukum Musa bermanfaat
untuk menguatkan iman mereka
kepada Kristus; dan demikianlah mereka mempertahankan
suatu c harapan melalui iman,
pada keselamatan kekal, bersandar pada roh nubuat, yang
berbicara tentang apa yang akan
datang itu.
17 Dan sekarang, lihatlah,
Amon, dan Harun, dan Omner,
dan Himni, dan saudara-saudara
mereka amat bersukacita, karena
keberhasilan yang telah mereka
alami di antara orang-o rang
15 a Yakub 4:5;
Yarom 1:11.
pts Hukum Musa.
		b Mosia 3:14–15;
16:14.

Laman, melihat bahwa Tuhan
telah mengabulkan kepada mereka menurut adoa-doa mereka,
dan bahwa Dia telah juga membuktikan firman-N ya kepada
mereka dalam setiap hal.
PASAL 26
Amon bermegah di dalam Tuhan—
Yang setia dikuatkan oleh Tuhan
dan diberikan pengetahuan—
Melalui iman orang-o rang boleh
membawa ribuan jiwa pada pertobatan—Allah memiliki segala
kuasa dan memahami segala hal.
Kira-kira tahun 90–77 sm.
Dan sekarang, inilah perkataan Amon kepada saudara-
saudaranya, yang berkata
demikian: Saudara-saudara kandungku dan saudara-saudaraku,
lihatlah aku berkata kepadamu,
betapa besarnya alasan yang
kita miliki untuk bersukacita,
karena dapatkah kita mengira
ketika kita amemulai dari tanah
Zarahemla bahwa Allah akan
memberikan kepada kita berkat-
berkat yang demikian besar?
2 Dan sekarang, aku bertanya,
berkat-berkat besar apakah yang
telah Dia limpahkan ke atas diri
kita? Dapatkah kamu memberi
tahu?
3 Lihatlah, aku menjawab bagimu; karena saudara-saudara
kita, orang-orang Laman, berada

		c Mosia 13:29–32.
16 a Mosia 12:31–37;
13:27–33.
		b 2 Ne. 11:4.
		c 1 Tes. 5:8–9.

17 a Alma 17:9.

26 1 a Mosia 28:9;

Alma 17:6–11.
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dalam kegelapan, ya, bahkan di
dalam ngarai yang paling gelap, tetapi lihatlah, betapa abanyaknya dari mereka yang telah
dibawa untuk melihat terang
Allah yang menakjubkan! Dan
inilah berkat yang telah dilimpahkan ke atas diri kita, bahwa
kita telah dijadikan balat dalam
tangan Allah untuk mendatangkan pekerjaan yang besar ini.
4 Lihatlah, aribuan dari mereka
bersukacita, dan telah dibawa ke
dalam kawanan Allah.
5 Lihatlah, a ladang telah matang, dan diberkatilah kamu,
karena kamu telah mengayunkan bsabit, dan menuai dengan
dayamu, ya, sepanjang hari
kamu bekerja; dan lihatlah jumlah cberkasmu! Dan itu akan dikumpulkan ke dalam lumbung,
agar tidak sia-sia.
6 Ya, itu tidak akan diterjang jatuh oleh badai pada hari terakhir;
ya, tidak juga itu akan digaru
oleh angin puyuh; tetapi ketika
a
badai datang itu akan dikumpulkan di tempatnya, agar badai tidak dapat menerobosnya;
ya, tidak juga itu akan dihalau
dengan angin kencang ke mana
pun musuh ingin membawanya.
7 Tetapi lihatlah, itu berada
dalam tangan Tuhan empunya
a
panen, dan adalah milik-Nya;
3 a Alma 23:8–13.
		b 2 Kor. 4:5;
Mosia 23:10.
4 a Alma 23:5.
5 a Yoh. 4:35–37;
A&P 4:4.
		b Yl. 3:13.

dan Dia akan membangkitkan
mereka pada hari terakhir.
8 Terpujilah nama Allah kita;
marilah kita a bernyanyi untuk
pujian-N ya, ya, marilah kita
b
berterima kasih pada nama
kudus-Nya, karena Dia mengerjakan kebenaran selamanya.
9 Karena jika kita tidak pergi
dari tanah Zarahemla, saudara-
saudara terkasih kita yang
tersayang ini, yang demikian
mengasihsayangi kita, akan masih tersiksa oleh akebencian terhadap kita, ya, dan mereka akan
juga menjadi orang-orang asing
bagi Allah.
10 Dan terjadilah bahwa ketika
Amon telah mengatakan perkataan ini, saudaranya Harun
menghardiknya, mengatakan:
Amon, aku takut bahwa sukacitamu membawa engkau pada
sesumbar.
11 Tetapi Amon berkata kepadanya: Aku tidak asesumbar
dalam kekuatanku sendiri, tidak juga dalam kebijaksanaanku
sendiri; tetapi lihatlah, bsukacitaku penuh, ya, hatiku dipenuhi
dengan sukacita, dan aku akan
bersukacita di dalam Allahku.
12 Ya, aku tahu bahwa aku bukan apa-a pa; sehubungan dengan kekuatanku aku lemah;
oleh karena itu aku tidak akan

		c A&P 33:7–11; 75:2, 5.
6 a Hel. 5:12;
3 Ne. 14:24–27.
7 a pts Panen.
		b Mosia 23:22;
Alma 36:28.
8 a A&P 25:12.

b

		b
9a
11 a
		b

pts Terima Kasih.
Mosia 28:1–2.
2 Kor. 7:14.
A&P 18:14–16.
pts Sukacita.
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sesumbar akan diriku sendiri, tetapi aku akan sesumbar
akan Allahku, karena dalam
b
kekuatan-Nya aku dapat melakukan segala sesuatu; ya, lihatlah, banyak mukjizat dahsyat
telah kita kerjakan di tanah ini,
yang untuknya kita akan memuji nama-Nya selamanya.
13 Lihatlah, berapa ribu dari
saudara-saudara kita telah Dia
lepaskan dari rasa sakit aneraka;
dan mereka dibawa untuk bmenyanyikan kasih penebusan, dan
ini karena kuasa firman-N ya
yang ada dalam diri kita, oleh
karena itu tidakkah kita memiliki alasan besar untuk bersukacita?
14 Ya, kita memiliki alasan
untuk memuji-Nya selamanya,
karena Dia adalah Allah Yang
Mahatinggi, dan telah melepaskan saudara-saudara kita dari
a
rantai neraka.
15 Ya, mereka dikelilingi oleh
kegelapan abadi dan kehancuran; tetapi lihatlah, Dia telah
membawa mereka ke dalam aterang abadi-Nya, ya, ke dalam
keselamatan abadi; dan mereka
dikelilingi oleh kasih-Nya yang
berlimpah tiada tara; ya, dan
kita telah menjadi alat dalam
tangan-Nya untuk mengerjakan
pekerjaan yang besar dan menakjubkan ini.
16 Oleh karena itu, marilah kita
a

12 a Yer. 9:24;
Alma 29:9.
		b Mzm. 18:32–40;
Flp. 4:13;
1 Ne. 17:3.

13 a
		b
14 a
15 a
16 a

bermegah, ya, kita akan bermegah di dalam Tuhan; ya, kita
akan bersukacita, karena sukacita
kita penuh; ya, kita akan memuji
Allah kita selamanya. Lihatlah,
siapakah yang dapat terlalu banyak bermegah di dalam Tuhan?
Ya, siapakah yang dapat berkata
terlalu banyak tentang kuasa-
Nya yang besar, dan tentang
c
belas kasihan-Nya, dan tentang
kepanjangsabaran-Nya terhadap
anak-anak manusia? Lihatlah aku
berkata kepadamu, aku tidak dapat mengatakan bagian terkecil
yang aku rasakan.
17 Siapakah yang dapat mengira bahwa Allah kita akan
sedemikian penuh belas kasihannya sehingga merengkuh
kita dari keadaan kita yang menyeramkan, penuh dosa, dan
tercemar?
18 Lihatlah, kita pergi bahkan
dalam kemurkaan, dengan ancaman yang hebat untuk amenghancurkan gereja-Nya.
19 Ah, maka, mengapa Dia tidak menyerahkan kita pada kehancuran yang menyeramkan,
ya, mengapa Dia tidak membiarkan pedang keadilan-N ya
jatuh ke atas diri kita, dan menghukum kita pada keputusasaan
kekal?
20 Ah, jiwaku, hampir seakan-
akan, sirna karena pikiran itu.
Lihatlah, Dia tidak menjalankan
a

pts Neraka.
Alma 5:26.
Alma 12:11.
pts Terang Kristus.
Rm. 15:17;

b

1 Kor. 1:31.
		b 2 Kor. 10:15–18;
A&P 76:61.
		c Mzm. 36:6–7.
18 a Mosia 27:8–10.
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keadilan-Nya ke atas diri kita,
tetapi dalam belas kasihan-Nya
yang besar telah membawa kita
menyeberangi ajurang kematian
dan kegetiran yang abadi itu,
bahkan pada keselamatan jiwa
kita.
21 Dan sekarang, lihatlah,
saudara-s audaraku, a manusia
alami manakah yang ada yang
mengetahui hal-h al ini? Aku
berkata kepadamu, tidak ada seorang pun yang bmengetahui hal-
hal ini, kecuali yang menyesal.
22 Ya, dia yang abertobat dan
menjalankan biman, dan menghasilkan pekerjaan baik, dan
berdoa secara berkelanjutan
tanpa henti—kepada yang demikian diberikan untuk mengetahui cmisteri-misteri Allah; ya,
kepada yang demikian akan diberikan untuk mengungkapkan
apa yang belum pernah diungkapkan; ya, dan akan diberikan
kepada yang demikian untuk
membawa ribuan jiwa pada
pertobatan, bahkan seperti telah diberikan kepada kita untuk
membawa saudara-saudara kita
ini pada pertobatan.
23 Sekarang, ingatkah kamu,
saudara-saudaraku, bahwa kita
berkata kepada saudara-saudara
kita di tanah Zarahemla, kita
pergi ke tanah Nefi, untuk berkhotbah kepada saudara-saudara
kita, orang-orang Laman, dan
20 a 2 Ne. 1:13;
Hel. 3:29–30.
21 a pts Manusia Alami.
		b 1 Kor. 2:9–16;

mereka menertawakan kita untuk mencemooh?
24 Karena mereka berkata
kepada kita: Apakah kamu
mengira bahwa kamu dapat
membawa orang-orang Laman
pada pengetahuan tentang kebenaran? Apakah kamu mengira
bahwa kamu dapat meyakinkan
orang-orang Laman akan ketidakbenaran atradisi leluhur mereka, bsedegil itu sebagai bangsa
mereka adanya; yang hatinya
senang akan penumpahan darah; yang masa hidupnya telah
dihabiskan dalam kedurhakaan yang paling buruk; yang
cara-c aranya adalah cara-c ara
seorang pelanggar sejak awal?
Sekarang, saudara-saudaraku,
kamu ingat bahwa inilah cara
berbahasa mereka.
25 Dan selain itu mereka berkata: Marilah kita mengangkat
senjata melawan mereka, agar
kita menghancurkan mereka
dan kedurhakaan mereka dari
tanah ini, agar jangan mereka
menguasai kita dan menghancurkan kita.
26 Tetapi lihatlah, saudara-
saudara terkasihku, kita masuk ke padang belantara tidak
dengan maksud untuk menghancurkan saudara-s audara
kita, tetapi dengan maksud
bahwa barangkali kita boleh

Yakub 4:8.
22 a Alma 36:4–5.
pts Pertobatan.
		b pts Iman.

		c pts Misteri Allah.
24 a Mosia 10:11–17.
		b Mosia 13:29.
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menyelamatkan beberapa dari
jiwa-jiwa mereka.
27 Sekarang, ketika hati kita tertekan, dan kita hampir berbalik,
lihatlah, Tuhan amenghibur kita,
dan berfirman: Pergilah ke antara
saudara-saudaramu, orang-orang
Laman, dan tanggunglah dengan
b
kesabaran c kesengsaraanmu,
dan Aku akan memberi kepadamu keberhasilan.
28 Dan sekarang, lihatlah, kita
telah datang, dan telah berada
di antara mereka; dan kita telah
sabar dalam penderitaan kita,
dan kita telah menderita tiap kekurangan; ya, kita telah berjalan
dari rumah ke rumah, bersandar
pada belas kasihan dunia—bukan
pada belas kasihan dunia saja
tetapi pada belas kasihan Allah.
29 Dan kita telah masuk ke
dalam rumah-r umah mereka
dan mengajar mereka, dan kita
telah mengajar mereka di jalan-
jalan mereka; ya, dan kita telah
mengajar mereka di atas bukit-
bukit mereka; dan kita telah
juga masuk ke dalam bait suci
mereka dan sinagoge mereka
dan mengajar mereka; dan kita
telah diusir, dan diejek, dan diludahi, dan ditampar pipi kita;
dan kita telah dirajam, dan ditangkap dan diikat dengan tali
yang kuat, dan dilemparkan ke
dalam penjara; dan melalui kuasa dan kebijaksanaan Allah kita
telah dibebaskan kembali.
27 a Alma 17:9–11.
		b pts Sabar, Kesabaran.
		c Alma 20:29–30.

30 Dan kita telah menderita segala macam kesengsaraan, dan
semuanya ini, agar barangkali
kita boleh menjadi sarana untuk
menyelamatkan beberapa jiwa;
dan kita mengira bahwa asukacita
kita akan penuh jika barangkali
kita dapat menjadi sarana untuk
menyelamatkan beberapa.
31 Sekarang, lihatlah, kita dapat menanti-nantikan dan melihat buah dari kerja kita; dan
apakah itu sedikit? Aku berkata
kepadamu, Tidak, itu abanyak;
ya, dan kita dapat bersaksi tentang ketulusan mereka, karena
kasih mereka terhadap saudara-
saudara mereka dan juga terhadap kita.
32 Karena lihatlah, mereka lebih suka amengorbankan nyawa
mereka daripada bahkan untuk
mengambil nyawa musuh mereka; dan mereka telah bmenguburkan senjata perang mereka
jauh di dalam tanah, karena kasih mereka terhadap saudara-
saudara mereka.
33 Dan sekarang, lihatlah aku
berkata kepadamu, pernahkah
ada kasih yang demikian besar
di seluruh negeri? Lihatlah, aku
berkata kepadamu, Tidak, tidak
pernah ada, bahkan di antara
orang-orang Nefi.
34 Karena lihatlah, mereka
akan mengangkat senjata melawan saudara-saudara mereka;
mereka tidak akan membiarkan

pts Kemalangan.
30 a A&P 18:15–16.
31 a Alma 23:8–13.

32 a Alma 24:20–24.
		b Alma 24:15.
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diri mereka dibunuh. Tetapi
lihatlah berapa banyak dari
orang-o rang ini telah menyerahkan nyawa mereka; dan kita
tahu bahwa mereka telah pergi
kepada Allah mereka, karena
kasih mereka dan kebencian mereka terhadap dosa.
35 Sekarang, tidakkah kita memiliki alasan untuk bersukacita?
Ya, aku berkata kepadamu, belum
pernah ada orang-orang yang
memiliki alasan sedemikian besarnya untuk bersukacita seperti
kita, sejak dunia dimulai; ya, dan
sukacitaku terhanyut, bahkan
sampai sesumbar dalam Allahku;
karena Dia memiliki segala akuasa, segala kebijaksanaan, dan
segala pengertian; Dia b memahami segala hal, dan Dia adalah
Makhluk yang cpenuh belas kasihan, bahkan pada keselamatan,
kepada mereka yang akan bertobat dan percaya pada nama-Nya.
36 Sekarang, jika ini adalah sesumbar, demikian pula akanlah
aku sesumbar; karena inilah kehidupanku dan terangku, sukacitaku dan keselamatanku, dan
penebusanku dari celaka abadi.
Ya, terpujilah nama Allahku,
yang telah penuh perhatian kepada bangsa ini, yang adalah
suatu acabang dari pohon Israel,
dan telah hilang dari kelompoknya di negeri asing; ya, aku berkata, terpujilah nama Allahku,
yang telah penuh perhatian
35 a pts Kuasa.
		b A&P 88:41.
		c pts Belas Kasihan.

kepada kita, para bpengembara
di negeri asing.
3 7 S e k a r a n g , s a u d a r a -
saudaraku, kita melihat bahwa
Allah penuh perhatian kepada
setiap a bangsa, di tanah mana
pun mereka boleh berada; ya,
Dia menghitung umat-Nya, dan
sanubari belas kasihan-Nya ber
ada di atas seluruh bumi. Sekarang, inilah sukacitaku, dan
ungkapan terima kasihku yang
besar; ya, dan aku akan berterima kasih kepada Allahku selamanya. Amin.
PASAL 27
Tuhan memerintahkan Amon untuk memimpin orang-orang Anti-
Nefi-L ehi pada keamanan—Saat
bertemu Alma, sukacita Amon
menguras kekuatannya—Orang-
orang Nefi memberikan orang-
o r a n g A n t i -N e f i -L e h i t a n a h
Yerson—Mereka disebut orang-
orang Amon. Kira-k ira tahun
90–77 sm.
Sekarang, terjadilah bahwa
ketika orang-orang Laman itu
yang telah pergi untuk berperang melawan orang-orang Nefi
telah mendapati, setelah banyak
perjuangan mereka untuk menghancurkan mereka, bahwa adalah sia-sia untuk mengupayakan
kehancuran mereka, mereka
kembali lagi ke tanah Nefi.
2 Dan terjadilah bahwa orang-

36 a Kej. 49:22–26;
Yakub 2:25; 5:25.
		b Yakub 7:26.

37 a Kis. 10:34–35;
2 Ne. 26:33.
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orang Amaleki, karena kekalahan mereka, amatlah marah.
Dan ketika mereka melihat
bahwa mereka tidak dapat mencari pembalasan dendam dari
orang-orang Nefi, mereka mulai
menghasut rakyat dalam amarah terhadap asaudara-saudara
mereka, orang-orang bAnti-Nefi-
Lehi; oleh karena itu mereka mulai lagi untuk menghancurkan
mereka.
3 Sekarang, orang-o rang ini
a
kembali menolak mengangkat senjata mereka, dan mereka
membiarkan diri mereka dibunuh menurut hasrat musuh
mereka.
4 Sekarang, ketika Amon dan
saudara-s audaranya melihat
pekerjaan penghancuran ini
di antara mereka yang mereka
sedemikian kasih sayangi, dan
di antara mereka yang telah
sedemikian mengasihsayangi
mereka—karena mereka diperlakukan seakan-a kan mereka
adalah para malaikat yang diutus dari Allah untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran
abadi—oleh karena itu, ketika
Amon dan saudara-saudaranya
melihat pekerjaan penghancuran yang besar ini, mereka
tergerak dengan rasa iba, dan
mereka aberkata kepada raja:
5 Marilah kita mengumpulkan bersama umat Tuhan ini,
dan marilah kita pergi ke tanah
27 2 a Alma 43:11.

		b Alma 25:1.
pts Orang-Orang

Zarahemla kepada saudara-
saudara kita orang-orang Nefi,
dan melarikan diri dari tangan
musuh kita, agar kita tidak dihancurkan.
6 Tetapi raja berkata kepada
mereka: Lihatlah, orang-orang
Nefi akan menghancurkan kita,
karena banyaknya pembunuhan
dan dosa yang telah kita perbuat
terhadap mereka.
7 Dan Amon berkata: Aku
akan pergi dan bertanya kepada
Tuhan, dan jika Dia berfirman
kepada kita, pergilah kepada
saudara-saudara kita, akankah
kamu pergi?
8 Dan raja berkata kepadanya:
Ya, jika Tuhan berfirman kepada
kita untuk pergi, kita akan pergi
kepada saudara-s audara kita,
dan kita akan menjadi budak
mereka sampai kita memperbaiki kepada mereka banyaknya
pembunuhan dan dosa yang
telah kita perbuat terhadap mereka.
9 Tetapi Amon berkata kepadanya: Adalah melawan hukum
saudara-saudara kita, yang ditetapkan oleh ayahku, bahwa akan
ada abudak siapa pun di antara
mereka; oleh karena itu marilah
kita pergi dan bersandar pada
belas kasihan saudara-saudara
kita.
10 Tetapi raja berkata kepadanya: Tanyakanlah kepada
Tuhan, dan jika Dia berfirman

			 Anti-Nefi-Lehi.
3 a Alma 24:21–26.
4 a Alma 24:5.

9 a Mosia 2:13;
29:32, 38, 40.
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kepada kita untuk pergi, kita
akan pergi; jika tidak kita akan
binasa di tanah ini.
11 Dan terjadilah bahwa Amon
pergi dan bertanya kepada
Tuhan, dan Tuhan berfirman
kepadanya:
12 Keluarkanlah orang-orang
ini dari tanah ini, agar mereka
tidak binasa; karena Setan memiliki pengaruh yang besar atas
hati orang-orang Amaleki, yang
menghasut orang-orang Laman
pada amarah terhadap saudara-
saudara mereka untuk membunuh mereka; oleh karena itu
keluarlah engkau dari tanah ini;
dan diberkatilah orang-orang ini
pada angkatan ini, karena Aku
akan melindungi mereka.
13 Dan sekarang, terjadilah
bahwa Amon pergi dan memberi tahu raja segala firman yang
telah Tuhan firmankan kepadanya.
14 Dan mereka mengumpulkan bersama semua orang mereka, ya, seluruh umat Tuhan,
dan mengumpulkan bersama
semua kawanan domba dan kawanan ternak mereka, dan pergi
keluar dari tanah itu, dan masuk
ke padang belantara yang memisahkan tanah Nefi dari tanah
Zarahemla, dan tiba di dekat
perbatasan negeri.
15 Dan terjadilah bahwa Amon
berkata kepada mereka: Lihatlah, aku dan saudara-saudaraku
akan pergi ke tanah Zarahemla,
16 a Alma 17:1–4.
17 a pts Sukacita.

dan kamu akan tetap tinggal di
sini sampai kami kembali; dan
kami akan menguji hati saudara-
saudara kami, apakah mereka
mau bahwa kamu akan masuk
ke tanah mereka.
16 Dan terjadilah bahwa sewaktu Amon sedang pergi
ke tanah itu, bahwa dia dan
saudara-s audaranya bertemu
Alma, di atempat yang tentangnya telah dibicarakan; dan lihatlah, ini adalah suatu pertemuan
yang penuh sukacita.
17 Sekarang, a sukacita Amon
sedemikian besarnya bahkan
hingga dia penuh; ya, dia tertelan dalam sukacita Allahnya,
bahkan sampai b terkurasnya
kekuatannya; dan dia jatuh clagi
ke tanah.
18 Sekarang, bukankah ini
sukacita yang amat besar? Lihatlah, inilah sukacita yang tak
seorang pun terima kecuali itu
adalah orang yang benar-benar
menyesal dan pencari kebaha
giaan yang rendah hati.
19 Sekarang, sukacita Alma
d a l a m b e r t e m u s a u d a r a -
saudaranya benar-b enar besar, dan juga sukacita Harun,
Omner, dan Himni; tetapi lihatlah sukacita mereka tidaklah yang melampaui kekuatan
mereka.
20 Dan sekarang, terjadilah bahwa Alma memandu
saudara-s audaranya kembali
ke tanah Zarahemla; bahkan ke

		b 1 Ne. 1:7.
		c Alma 19:14.
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rumahnya sendiri. Dan mereka
pergi dan menceritakan kepada ahakim kepala segala sesuatu yang telah terjadi kepada
mereka di tanah Nefi, di antara saudara-saudara mereka,
orang-orang Laman.
21 Dan terjadilah bahwa hakim kepala mengirimkan suatu
maklumat ke seluruh negeri,
menghasratkan suara rakyat
mengenai penerimaan saudara-
saudara mereka, yang adalah
orang-orang Anti-Nefi-Lehi.
22 Dan terjadilah bahwa suara
rakyat datang, mengatakan: Lihatlah, kita akan menyerahkan
tanah Yerson, yang berada di
timur di dekat laut, yang bersebelahan dengan tanah Kelimpahan, yang berada di selatan
tanah Kelimpahan; dan tanah
Yerson ini adalah tanah yang
akan kita berikan kepada
saudara-saudara kita untuk warisan.
23 Dan lihatlah, kita akan menempatkan pasukan kita di antara tanah Yerson dan tanah
Nefi, agar kita boleh melindungi saudara-saudara kita di
tanah Yerson; dan ini kita lakukan untuk saudara-saudara
kita, karena rasa takut mereka
untuk mengangkat senjata melawan saudara-
s audara mereka agar jangan mereka akan
berbuat dosa; dan rasa takut
mereka yang besar ini datang
karena pertobatan mereka yang
parah yang telah mereka alami,
20 a Alma 4:16–18.

karena pembunuhan mereka
yang banyak dan kejahatan mereka yang menyeramkan.
24 Dan sekarang, lihatlah,
inilah yang akan kita lakukan
bagi saudara-saudara kita, agar
mereka boleh mewarisi tanah
Yerson; dan kita akan menjaga
mereka dari musuh mereka
dengan pasukan kita, dengan
syarat bahwa mereka akan
memberikan kepada kita sebagian dari harta kekayaan mereka untuk membantu kita agar
kita boleh memelihara pasukan
kita.
25 Sekarang, terjadilah bahwa
ketika Amon telah mendengar
ini, dia kembali kepada orang-
orang Anti-Nefi-Lehi, dan juga
Alma bersamanya, ke padang
belantara, di mana mereka telah
memancangkan tenda-t enda
mereka, dan menyingkapkan
kepada mereka segala hal ini.
Dan Alma juga menuturkan
kepada mereka akeinsafannya,
bersama Amon dan Harun, dan
saudara-saudaranya.
26 Dan terjadilah bahwa itu
menyebabkan sukacita yang
besar di antara mereka. Dan
mereka pergi ke tanah Yerson,
dan mengambil kepemilikan
atas tanah Yerson; dan mereka
disebut oleh orang-orang Nefi,
orang-orang Amon; oleh karena
itu mereka dibedakan dengan
nama itu senantiasa selamanya.
27 Dan mereka berada di antara orang-orang Nefi, dan juga

25 a Mosia 27:10–24.
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terbilang di antara orang-orang
yang adalah dari gereja Allah.
Dan mereka juga dibedakan
karena semangat mereka terhadap Allah, dan juga terhadap manusia; karena mereka
secara sempurna ajujur dan lurus dalam segala hal; dan mereka bteguh dalam iman kepada
Kristus, bahkan sampai akhir.
28 Dan mereka memandang
penumpahan darah saudara-
saudara mereka dengan kemuakan terbesar; dan mereka
tidak pernah dapat diyakinkan untuk mengangkat senjata
melawan saudara-saudara mereka; dan mereka tidak pernah
memandang kematian dengan
kengerian sedikit pun, karena
harapan dan pandangan mereka tentang Kristus dan kebangkitan; oleh karena itu,
kematian tertelan bagi mereka
dengan kemenangan Kristus
atasnya.
29 Oleh karena itu, mereka
akan menderita akematian dengan cara yang paling menyayat hati dan memasygulkan
yang dapat ditimpakan oleh
saudara-
s audara mereka, sebelum mereka akan mengambil pedang atau golok untuk
menghantam mereka.
30 Dan demikianlah mereka
adalah suatu bangsa yang bersemangat dan dikasihi, suatu
umat yang sangat berkenan
bagi Tuhan.
27 a pts Jujur, Kejujuran.
		b Alma 23:6.

PASAL 28
Orang-o rang Laman dikalahkan
dalam suatu pertempuran yang
hebat—Berlaksa-laksa terbunuh—
Yang jahat diserahkan pada suatu
keadaan celaka tanpa akhir; yang
saleh mencapai suatu kebahagiaan
yang tak pernah berakhir. Kira-kira
tahun 77–76 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
setelah orang-orang Amon menetap di tanah aYerson, dan sebuah jemaat juga ditegakkan
di tanah Yerson, dan pasukan
orang-orang Nefi ditempatkan
di sekitar tanah Yerson, ya, di
seluruh perbatasan sekitar tanah
Zarahemla; lihatlah pasukan
orang Laman telah mengikuti
saudara-saudara mereka ke padang belantara.
2 Dan demikianlah ada suatu
pertempuran yang hebat; ya,
bahkan yang sedemikian seperti
yang belum pernah dikenal di
antara semua orang di tanah itu
sejak waktu Lehi meninggalkan
Yerusalem; ya, dan berlaksa-
laksa orang Laman terbunuh
dan tercerai-berai secara luas.
3 Ya, dan juga ada suatu pembantaian yang hebat di antara
orang-o rang Nefi; walaupun
demikian, orang-orang Laman
a
dihalau dan dicerai-beraikan,
dan orang-orang Nefi kembali
lagi ke tanah mereka.
4 Dan sekarang, ini adalah
suatu masa ketika ada duka

29 a Alma 24:20–23.

28 1 a Alma 27:22; 30:1, 19.

3 a Alma 30:1.
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nestapa dan ratapan hebat yang
terdengar di seluruh negeri, di
antara semua orang Nefi—
5 Ya, raungan janda berduka
nestapa untuk suami mereka,
juga ayah berduka nestapa untuk putra mereka, dan putri
untuk saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki untuk ayah; dan
demikianlah raungan duka nestapa terdengar di antara mereka
semua, berduka nestapa untuk
kaum kerabat mereka yang telah
terbunuh.
6 Dan sekarang, pastilah ini
adalah suatu masa penuh dukacita; ya, masa kekhusyukan,
dan masa untuk banyak apuasa
dan doa.
7 Dan demikianlah berakhir
tahun kelima belas masa pemerintahan para hakim atas orang-
orang Nefi;
8 Dan inilah laporan tentang
Amon dan saudara-saudaranya,
perjalanan mereka di tanah
Nefi, penderitaan mereka di
tanah itu, dukacita mereka,
dan kesengsaraan mereka, dan
sukacita mereka ayang tak terpahami, dan penerimaan dan
keamanan saudara-saudara di
tanah Yerson. Dan sekarang,
semoga Tuhan, Penebus semua
orang, memberkati jiwa mereka
selamanya.
9 Dan inilah laporan tentang
peperangan dan perselisihan di
antara orang-o rang Nefi, dan
6 a Alma 30:2.
8 a Alma 27:16–19.
11 a Alma 16:11.

juga peperangan antara orang-
orang Nefi dan orang-o rang
Laman; dan tahun kelima belas
masa pemerintahan para hakim
berakhir.
10 Dan sejak tahun pertama
sampai tahun kelima belas telah mendatangkan kehancuran
beribu-ribu nyawa; ya, itu telah
mendatangkan suatu pemandangan pertumpahan darah
yang menyeramkan.
11 Dan tubuh beribu-r ibu
orang dikebumikan di dalam
tanah, sementara tubuh beribu-
ribu orang a membusuk dalam
timbunan di atas permukaan
tanah; ya, dan beribu-ribu orang
b
berduka nestapa karena kehilangan kaum kerabat mereka,
karena mereka memiliki alasan
untuk merasa takut, menurut
janji-janji Tuhan, bahwa mereka
diserahkan pada suatu keadaan
celaka tanpa akhir.
12 Sementara beribu-r ibu
orang yang lain benar-benar berduka nestapa karena kehilangan
kaum kerabat mereka, namun
mereka bersukacita dan bergirang hati dalam harapan, dan
bahkan mengetahui, menurut
a
janji-janji Tuhan, bahwa mereka
dibangkitkan untuk berdiam di
sisi kanan Allah, dalam suatu
keadaan kebahagiaan yang tak
pernah berakhir.
13 Dan demikianlah kita melihat
betapa besarnya aketidaksetaraan

		b Alma 48:23;
A&P 42:45–46.
12 a Alma 11:41.

13 a 1 Ne. 17:35.
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manusia karena dosa dan pelanggaran, dan kuasa iblis, yang
datang melalui brencana-rencana
licik yang telah dia rancang untuk
menjerat hati manusia.
14 Dan demikianlah kita lihat
panggilan besar dari ketekunan
manusia untuk bekerja di a kebun Tuhan; dan demikianlah
kita lihat alasan yang besar untuk dukacita, dan juga untuk
bersukacita—dukacita karena
kematian dan kehancuran di
antara manusia, dan sukacita
karena bterang Kristus bagi kehidupan.
PASAL 29
Alma berhasrat untuk menyerukan pertobatan dengan semangat
malaikat—Tuhan memberikan
para pengajar bagi segala bangsa—
Alma bermegah dalam pekerjaan
Tuhan dan dalam keberhasilan
Amon dan saudara-s audaranya.
Kira-kira tahun 76 sm.
Ah, andaikata aku adalah seorang malaikat, dan dapat
memperoleh keinginan hatiku,
andaikata aku boleh pergi dan
berbicara dengan sangkakala
Allah, dengan suara untuk
mengguncangkan tanah, dan
menyerukan pertobatan kepada
setiap bangsa!
2 Ya, aku akan memaklumkan
kepada setiap jiwa, bagaikan
13 b
14 a
		b
29 2 a

2 Ne. 9:28.
pts Kebun Tuhan.
pts Terang Kristus.
Omni 1:26;

			
4a
		b
5a

dengan suara guntur, pertobatan dan rencana penebusan,
bahwa mereka mesti bertobat
dan adatang kepada Allah kita,
agar boleh tidak ada lebih banyak dukacita di atas seluruh
muka bumi.
3 Tetapi lihatlah, aku adalah
seorang manusia, dan berdosa
dalam keinginanku; karena aku
seharusnya puas hati dengan
apa yang telah Tuhan peruntukkan bagiku.
4 Aku seharusnya tidak mengharubirukan dalam hasratku
ketetapan tegas dari seorang
Allah yang adil, karena aku
tahu bahwa Dia mengabulkan
kepada manusia menurut ahasrat mereka, apakah itu menuju
kematian atau menuju kehidupan; ya, aku tahu bahwa Dia
peruntukkan bagi manusia, ya,
menetapkan kepada mereka
ketetapan-k etetapan yang tak
terubahkan, menurut b kehendak mereka, apakah itu menuju
keselamatan atau menuju kehancuran.
5 Ya, dan aku tahu bahwa yang
baik dan yang jahat telah tiba di
hadapan semua orang; dia yang
tidak mengetahui yang baik dari
yang jahat adalah tanpa salah; tetapi dia yang amengetahui yang
baik dan yang jahat, kepadanya
diberikan menurut hasratnya,
apakah dia menghasratkan yang

3 Ne. 21:20.
Mzm. 37:4.
pts Hak Pilihan.
2 Ne. 2:18, 26;

Moro. 7:15–19.
pts Karunia
Pembedaan.
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baik atau yang jahat, kehidupan
atau kematian, sukacita atau penyesalan bsuara hati.
6 Sekarang, melihat bahwa aku
mengetahui hal-hal ini, meng
apa aku mesti menghasratkan
lebih banyak daripada untuk
melaksanakan pekerjaan yang
padanya aku telah dipanggil?
7 Mengapa aku mesti berhasrat
bahwa aku adalah seorang malaikat, agar aku dapat berbicara
kepada segenap ujung bumi?
8 Karena lihatlah, Tuhan memberi kepada asegala bangsa, dari
bangsa dan bbahasa mereka sendiri, untuk mengajarkan firman-
Nya, ya, dalam kebijaksanaan,
semua yang Dia canggap patut
bahwa mereka hendaknya miliki; oleh karena itu kita lihat
bahwa Tuhan menasihati dalam kebijaksanaan, menurut apa
yang tepat dan benar.
9 Aku tahu apa yang telah
Tuhan perintahkan kepadaku,
dan aku bermegah di dalamnya. Aku tidak abermegah akan
diriku sendiri, tetapi aku bermegah dalam apa yang telah Tuhan
perintahkan kepadaku; ya, dan
inilah kemegahanku, agar barangkali aku boleh menjadi alat
dalam tangan Allah untuk membawa beberapa jiwa pada pertobatan, dan inilah sukacitaku.
10 Dan lihatlah, ketika aku
melihat banyak dari saudara-
5b
8a
		b
		c

pts Suara Hati.
2 Ne. 29:12.
A&P 90:11.
Alma 12:9–11.

saudaraku benar-benar menyesal, dan datang kepada Tuhan
Allah mereka, pada waktu itu
jiwaku dipenuhi dengan sukacita; pada waktu itu aku ingat
a
apa yang telah Tuhan lakukan
bagiku, ya, bahkan bahwa Dia
telah mendengar doaku; ya,
pada waktu itu aku ingat lengan
penuh belas kasihan-Nya yang
Dia ulurkan ke arahku.
11 Ya, dan aku juga ingat penawanan leluhurku; karena aku
pastilah tahu bahwa a Tuhan
membebaskan mereka dari perbudakan, dan melalui ini menegakkan gereja-Nya; ya, Tuhan
Allah, Allah Abraham, Allah
Ishak, dan Allah Yakub, membebaskan mereka dari perbudakan.
12 Ya, aku selalu ingat penawanan leluhurku; dan Allah
yang sama itu yang amembebaskan mereka dari tangan orang-
orang Mesir membebaskan
mereka dari perbudakan.
13 Ya, dan Allah yang sama
itu juga menegakkan gereja-
Nya di antara mereka; ya, dan
Allah yang sama itu telah memanggilku melalui suatu pemanggilan yang kudus, untuk
mengkhotbahkan firman kepada
orang-orang ini, dan telah memberiku banyak keberhasilan,
yang di dalamnya a sukacitaku
penuh.
14 Tetapi aku tidak bersukacita

9 a Alma 26:12.
10 a Mosia 27:11–31.
11 a Mosia 24:16–21;
Alma 5:3–5.

12 a Kel. 14:30–31.
13 a A&P 18:14–16.
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dalam keberhasilanku saja, tetapi sukacitaku lebih penuh
karena a keberhasilan saudara-
saudaraku, yang telah pergi ke
tanah Nefi.
15 Lihatlah, mereka telah bekerja amat keras, dan telah
menghasilkan banyak buah;
dan betapa besar akan jadinya
pahala mereka!
16 Sekarang, ketika aku berpikir tentang keberhasilan
s a u d a r a - s a u d a r a k u i n i j i waku terhanyut, bahkan sampai pemisahannya dari tubuh,
seakan-akan, demikian besarlah
sukacitaku.
17 Dan sekarang, semoga Allah
mengabulkan bagi mereka ini,
saudara-saudaraku, bahwa mereka boleh duduk di dalam kerajaan Allah; ya, dan juga mereka
semua yang adalah buah kerja
mereka bahwa mereka boleh
tidak lagi keluar, tetapi bahwa
mereka boleh memuji-Nya selamanya. Dan semoga Allah mengabulkan agar itu boleh terjadi
menurut perkataanku, bahkan
seperti yang telah aku ucapkan.
Amin.
PASAL 30
Korihor, si anti-Kristus, mengolok-
olok Kristus, Pendamaian, dan
roh nubuat—Dia mengajarkan
bahwa tidak ada Allah, tidak ada
kejatuhan manusia, tidak ada hukuman bagi dosa, dan tidak ada
14 a Alma 17:1–4.

30 1 a Alma 27:25–26.

Kristus—Alma bersaksi bahwa
Kristus akan datang dan bahwa
segala sesuatu menunjukkan ada
seorang Allah—Korihor menuntut sebuah tanda dan terserang
kebisuan—Iblis telah menampakkan diri kepada Korihor sebagai
seorang malaikat dan mengajari
dia apa yang mesti dikatakan—
Korihor diinjak-injak dan mati.
Kira-kira tahun 76–74 sm.
Lihatlah, sekarang terjadilah
bahwa setelah a orang-o rang
Amon menetap di tanah Yerson,
ya, dan juga setelah orang-orang
Laman bdihalau keluar dari tanah itu, dan orang mati mereka
dikubur oleh orang-o rang di
tanah itu—
2 Sekarang, orang mati mereka
tidak terbilang karena besarnya
jumlah mereka; tidak juga yang
mati dari orang-orang Nefi terbilang—tetapi terjadilah setelah mereka mengubur orang
mati mereka, dan juga setelah
hari-hari puasa, dan duka nestapa, dan doa, (dan itu adalah
pada tahun keenam belas masa
pemerintahan para hakim atas
orang-o rang Nefi) mulai ada
kedamaian berkelanjutan di seluruh negeri.
3 Ya, dan bangsa itu berusaha
keras untuk menaati perintah-
perintah Tuhan; dan mereka
ketat dalam menaati atata cara-
tata cara Allah, menurut hukum
Musa; karena mereka diajar

			 pts Orang-Orang
Anti-Nefi-Lehi.

		b Alma 28:1–3.
3 a pts Hukum Musa.
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untuk menaati hukum Musa
sampai akan digenapi.
4 Dan demikianlah bangsa itu
tidak mengalami gangguan di
sepanjang tahun keenam belas
masa pemerintahan para hakim
atas orang-orang Nefi.
5 Dan terjadilah bahwa pada
permulaan tahun ketujuh belas
masa pemerintahan para hakim,
ada kedamaian yang berkelanjutan.
6 Tetapi terjadilah bahwa pada
penghujung tahun ketujuh belas, datanglah seorang pria ke
tanah Zarahemla, dan dia adalah seorang aAnti-Kristus, karena
dia mulai berkhotbah kepada
orang-orang menentang nubuat-
nubuat yang telah diucapkan
oleh para nabi, mengenai kedatangan Kristus.
7 Sekarang, tidak ada hukum
menentang akepercayaan seseorang; karena adalah sama sekali
bertentangan dengan perintah-
perintah Allah bahwa akan ada
sebuah hukum yang akan membawa manusia pada dasar-dasar
yang tidak setara.
8 Karena demikianlah kata tulisan suci: a Pilihlah kamu hari
ini, siapa yang akan kamu layani.
9 Sekarang, jika seseorang berhasrat untuk melayani Allah,
itu adalah hak istimewanya;
atau lebih tepat, jika dia percaya
kepada Allah itu adalah hak
b

3 b 2 Ne. 25:24–27;
Alma 25:15.
6 a pts Antikristus.

istimewanya untuk melayani-
Nya; tetapi jika dia tidak percaya
kepada-Nya tidak ada hukum
untuk menghukumnya.
10 Tetapi jika dia membunuh
dia dihukum hingga amati; dan
jika dia merampok dia juga dihukum; dan jika dia mencuri
dia juga dihukum; dan jika dia
berbuat zina dia juga dihukum;
ya, untuk segala kejahatan ini
mereka dihukum.
11 Karena ada sebuah hukum bahwa manusia hendaknya dihakimi menurut tindak
kejahatan mereka. Walaupun
demikian, tidak ada hukum terhadap kepercayaan seseorang;
oleh karena itu, seseorang dihukum hanya untuk tindak kejahatan yang telah dia lakukan;
oleh karena itu semua orang
berada pada dasar-dasar yang
a
setara.
12 Dan Anti-Kristus ini, yang
namanya adalah Korihor, (dan
hukum tidak dapat memiliki
pengaruh atas dirinya) mulai
berkhotbah kepada orang-orang
bahwa tidak akan ada Kristus.
Dan menurut cara ini dia berkhotbah, mengatakan:
13 Hai kamu yang terikat di bawah suatu harapan yang bodoh
dan yang sia-sia, mengapa kamu
memasang kuk pada dirimu
sendiri dengan hal-hal yang sedemikian bodohnya? Mengapa
kamu menanti-nantikan seorang

7 a Alma 1:17.
8 a Yos. 24:15.
pts Hak Pilihan.

10 a pts Hukuman Mati.
11 a Mosia 29:32.
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Kristus? Karena tak seorang
pun dapat tahu tentang apa pun
yang akan datang.
14 Lihatlah, hal-h al ini yang
kamu sebut nubuat, yang kamu
katakan diturunkan oleh para
nabi kudus, lihatlah, itu adalah
tradisi bodoh leluhurmu.
15 Bagaimana kamu mengetahui tentang kepastiannya? Lihatlah, kamu tidak dapat tahu
tentang apa yang tidak kamu
a
lihat; oleh karena itu kamu tidak dapat tahu bahwa akan ada
seorang Kristus.
16 Kamu menanti-n antikan
dan berkata bahwa kamu melihat suatu pengampunan akan
dosa-d osamu. Tetapi lihatlah,
itu adalah dampak dari pikiran
yang sinting; dan kekalutan
pikiranmu ini datang karena
tradisi leluhurmu, yang menyesatkanmu ke dalam suatu
kepercayaan tentang apa yang
bukanlah demikian adanya.
17 Dan banyak lagi hal-h al
seperti itu dia katakan kepada
mereka, memberi tahu mereka
bahwa tidak dapat ada pendamaian yang dibuat untuk
dosa-dosa manusia, tetapi setiap
orang berkeadaan dalam kehidupan ini menurut pengelolaan
dari makhluk itu; oleh karena
itu setiap orang makmur menurut kecerdasan pikirannya, dan
bahwa setiap orang berjaya menurut kekuatannya; dan apa pun
yang seseorang lakukan bukanlah tindak kejahatan.
15 a Eter 12:5–6.

ALMA 30:14–22

18 Dan demikianlah dia berkhotbah kepada mereka, menyesatkan hati banyak orang,
menyebabkan mereka mengangkat kepala mereka dalam kejahatan mereka, ya, menyesatkan
banyak wanita, dan juga pria,
untuk berbuat pelacuran—memberi tahu mereka bahwa ketika
seseorang mati, itu adalah akhir
darinya.
19 Sekarang, pria ini pergi ke
tanah Yerson juga, untuk mengkhotbahkan hal-h al ini di antara orang-o rang Amon, yang
dahulunya adalah orang-orang
Laman.
20 Tetapi lihatlah mereka lebih bijak daripada banyak dari
orang-o rang Nefi; karena mereka menangkapnya, dan mengikatnya, dan membawanya ke
hadapan Amon, yang adalah
seorang imam tinggi atas orang-
orang itu.
21 Dan terjadilah bahwa dia
menyuruh agar dia hendaknya
dibawa keluar dari tanah itu.
Dan dia pergi ke tanah Gideon,
dan mulai berkhotbah kepada
mereka juga; dan di sini dia tidak mengalami banyak keberhasilan, karena dia ditangkap dan
diikat dan dibawa ke hadapan
imam tinggi, dan juga hakim
kepala atas negeri itu.
22 Dan terjadilah bahwa imam
tinggi berkata kepadanya:
Mengapa kamu berkelana untuk
menyimpangkan jalan Tuhan?
Mengapa kamu mengajarkan

ALMA 30:23–28

orang-o rang ini bahwa tidak
akan ada Kristus, untuk menyela kesukacitaan merekakah?
Mengapa kamu berbicara menentang segala nubuat para nabi
kudus?
23 Sekarang, nama imam
tinggi itu adalah Gidona. Dan
Korihor berkata kepadanya:
Karena aku tidak mengajarkan tradisi bodoh leluhurmu,
dan karena aku tidak mengajar
orang-orang ini untuk mengikat diri mereka di bawah tata
cara dan pelaksanaan yang bodoh yang ditegakkan oleh para
imam zaman dahulu, untuk
merebut kekuasaan dan wewenang atas diri mereka, untuk
mempertahankan mereka dalam ketidaktahuan, agar mereka boleh tidak mengangkat
kepala mereka, tetapi dibawa
rendah menurut perkataanmu.
24 Kamu berkata bahwa
orang-orang ini adalah suatu
bangsa yang bebas. Lihatlah,
aku berkata mereka dalam perbudakan. Kamu berkata bahwa
nubuat-nubuat kuno itu benar.
Lihatlah, aku berkata bahwa
kamu tidak tahu bahwa itu
benar.
25 Kamu berkata bahwa
orang-orang ini adalah orang-
orang yang bersalah dan yang
terjatuh, karena pelanggaran
orangtua. Lihatlah, aku berkata
bahwa seorang anak tidak bersalah karena orangtuanya.
26 Dan kamu juga berkata
26 a Yes. 53:4–7.
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bahwa Kristus akan datang.
Tetapi lihatlah, aku berkata
bahwa kamu tidak tahu bahwa
akan ada seorang Kristus. Dan
kamu berkata juga bahwa Dia
akan dibunuh bagi adosa-dosa
dunia—
27 Dan demikianlah kamu menyesatkan orang-orang ini menurut tradisi bodoh leluhurmu,
dan menurut hasratmu sendiri; dan kamu menggencet mereka, bahkan seakan-akan dalam
perbudakan, agar kamu boleh
mempermewah dirimu dengan
kerja tangan mereka, agar mereka tidak berani memandang
dengan keberanian, dan agar
mereka tidak berani menikmati
hak dan hak istimewa mereka.
28 Ya, mereka tidak berani
menggunakan apa yang adalah milik mereka agar mereka
jangan sampai menyinggung
para imam mereka, yang memasangkan kuk kepada mereka
menurut hasrat mereka, dan
telah membawa mereka untuk
percaya, dengan tradisi mereka
dan mimpi mereka dan tingkah
mereka dan penglihatan mereka dan misteri mereka yang
berpura-p ura, bahwa mereka
akan, jika mereka tidak melakukan menurut perkataan mereka,
menyinggung makhluk yang tak
dikenal, yang mereka katakan
adalah Allah—makhluk yang tidak pernah dilihat atau dikenal,
yang tidak pernah ada tidak juga
pernah akan ada.

429

ALMA 30:29–37

29 Sekarang, ketika imam
tinggi dan hakim kepala melihat kekerasan hatinya, ya, ketika
mereka melihat bahwa dia akan
mencaci maki bahkan terhadap
Allah, mereka tidak mau membuat jawaban apa pun terhadap
perkataannya; tetapi mereka
menyuruh agar dia hendaknya
diikat; dan mereka menyerahkannya ke dalam tangan para
pejabat, dan mengirimkannya ke
tanah Zarahemla, agar dia boleh
dibawa ke hadapan Alma, dan
hakim kepala yang adalah pembesar atas seluruh negeri.
30 Dan terjadilah bahwa ketika
dia dibawa ke hadapan Alma
dan hakim kepala, dia meneruskan dengan cara yang sama
seperti yang dia lakukan di tanah Gideon; ya, dia meneruskan
untuk amenghujat.
31 Dan dia bangkit dalam aperkataan yang berkoar-k oar di
hadapan Alma, dan mencaci
maki para imam dan pengajar,
menuduh mereka menyesatkan
orang-o rang menurut tradisi
konyol leluhur mereka, demi
kepentingan untuk mempermewah diri atas kerja orang-orang
itu.
32 Sekarang, Alma berkata kepadanya: Engkau tahu bahwa
kami tidak mempermewah diri
kami atas kerja orang-o rang
ini; karena lihatlah aku telah
bekerja bahkan sejak permulaan masa pemerintahan para
30 a pts Hujat,
Penghujatan.

hakim sampai sekarang, dengan tanganku sendiri untuk
tunjanganku, terlepas dari perjalananku yang banyak ke sekitar negeri untuk memaklumkan
firman Allah kepada bangsaku.
33 Dan sekalipun kerja yang
banyak yang telah aku laksanakan di dalam gereja, aku tidak
pernah menerima sebanyak bahkan satu asenine pun untuk kerjaku; tidak juga siapa pun dari
saudara-saudaraku, kecuali di
kursi kehakiman; dan dalam hal
itu kami telah menerima hanya
menurut hukum untuk waktu
kami.
34 Dan sekarang, jika kami tidak menerima apa pun untuk
kerja kami di dalam gereja, apakah untungnya kami bekerja
di dalam gereja kecuali untuk
memaklumkan kebenaran, agar
kami boleh merasakan kesukacitaan dalam asukacita saudara-
saudara kami?
35 Maka, mengapa engkau berkata bahwa kami berkhotbah
kepada orang-orang ini untuk
memperoleh keuntungan, bilamana engkau, dirimu sendiri,
tahu bahwa kami tidak menerima keuntungan? Dan sekarang, percayakah engkau bahwa
kami menipu orang-orang ini,
yang menyebabkan sukacita seperti itu dalam hati mereka?
36 Dan Korihor menjawab dia,
Ya.
37 Dan kemudian Alma berkata

31 a Hel. 13:22.
33 a Alma 11:3.

34 a pts Sukacita.

ALMA 30:38–45

430

kepadanya: Percayakah engkau
bahwa ada seorang Allah?
38 Dan dia menjawab, Tidak.
39 Sekarang, Alma berkata kepadanya: Akankah kamu menyangkal kembali bahwa ada
seorang Allah, dan juga menyangkal Kristus? Karena lihatlah, aku berkata kepadamu, aku
tahu ada seorang Allah, dan juga
bahwa Kristus akan datang.
40 Dan sekarang, bukti apa
yang kamu miliki bahwa tidak
ada aAllah, atau bahwa Kristus
tidak datang? Aku berkata kepadamu bahwa engkau tidak
memiliki apa pun, kecuali perkataanmu saja.
41 Tetapi, lihatlah, aku memiliki segala sesuatu sebagai akesaksian bahwa hal-hal ini adalah
benar; dan kamu juga memiliki
segala sesuatu sebagai kesaksian
bagimu bahwa itu adalah benar;
dan akankah kamu menyangkalnya? Percayakah engkau bahwa
hal-hal ini adalah benar?
42 Lihatlah, aku tahu bahwa
engkau percaya, tetapi engkau
dikuasai oleh roh dusta, dan
kamu telah menanggalkan Roh
Allah sehingga itu boleh tidak
memiliki tempat dalam dirimu;
tetapi iblis memiliki kuasa atas
dirimu, dan dia membawamu
kian kemari, mengerjakan muslihat agar dia boleh menghancurkan anak-anak Allah.
40 a Mzm. 14:1.
41 a pts Saksi.
43 a Yakub 7:13–21;
A&P 46:8–9.

43 Dan sekarang, Korihor berkata kepada Alma: Jika engkau
akan memperlihatkan kepadaku
suatu atanda, agar aku boleh diyakinkan bahwa ada seorang
Allah, ya, perlihatkanlah kepadaku bahwa Dia memiliki kuasa, dan kemudian akanlah aku
diyakinkan akan kebenaran perkataanmu.
44 Tetapi Alma berkata kepadanya: Engkau telah memperoleh cukup tanda; akankah kamu
mencobai Allahmu? Akankah
kamu berkata, Perlihatkanlah
kepadaku suatu tanda, bilamana
kamu memiliki kesaksian dari
a
semua saudaramu ini, dan juga
semua nabi kudus? Tulisan suci
terhampar di hadapanmu, ya,
dan bsegala sesuatu menunjukkan
ada seorang Allah; ya, bahkan
c
bumi, dan segala sesuatu yang
berada di atas permukaan darinya, ya, dan dgerakannya, ya, dan
juga seluruh eplanet yang bergerak pada bentuknya yang biasa
bersaksi bahwa ada seorang Pencipta Yang Mahatinggi.
45 Namun tetapkah kamu berkelana, menyesatkan hati orang-
orang ini, bersaksi kepada mereka
tidak ada Allah? Namun akankah
kamu menyangkal terhadap semua saksi ini? Dan dia berkata:
Ya, aku akan menyangkal, kecuali kamu akan memperlihatkan
kepadaku suatu tanda.

pts Tanda.
44 a Mosia 13:33–34.
		b Mzm. 19:2;
A&P 88:47.

		c Ayb. 12:7–10.
		d Hel. 12:11–15.
		e Musa 6:63.
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46 Dan sekarang terjadilah
bahwa Alma berkata kepadanya:
Lihatlah, aku pilu karena kekerasan hatimu, ya, bahwa kamu
akan masih menampik roh kebenaran, sehingga jiwamu boleh
dihancurkan.
47 Tetapi lihatlah, adalah alebih
baik bahwa jiwamu akan hilang
daripada bahwa engkau akan
menjadi sarana untuk membawa
banyak jiwa pada kehancuran,
melalui dustamu dan melalui
perkataanmu yang menyanjung-
nyanjung; oleh karena itu jika
engkau akan menyangkal lagi,
lihatlah Allah akan menghantammu, sehingga engkau akan
menjadi bisu, agar engkau tidak akan pernah membuka
mulutmu lagi, agar engkau tidak akan menipu orang-orang
ini lagi.
48 Sekarang, Korihor berkata
kepadanya: Aku tidak menyangkal keberadaan seorang Allah,
tetapi aku tidak percaya bahwa
ada seorang Allah; dan aku berkata juga, bahwa kamu tidak
tahu bahwa ada seorang Allah;
dan kecuali kamu memperlihatkan kepadaku suatu tanda, aku
tidak akan percaya.
49 Sekarang, Alma berkata kepadanya: Ini akan aku berikan
kepadamu sebagai suatu tanda,
bahwa engkau akan aterserang
kebisuan, menurut perkataanku;
dan aku berkata, bahwa dalam nama Allah, kamu akan
47 a 1 Ne. 4:13.
49 a 2 Taw. 13:20.

terserang kebisuan, agar kamu
tidak akan lagi memiliki tuturan.
50 Sekarang, ketika Alma telah mengatakan perkataan ini,
Korihor terserang kebisuan, sehingga dia tidak dapat memiliki tuturan, menurut perkataan
Alma.
51 Dan sekarang, ketika hakim
kepala melihat ini, dia mengulurkan tangannya dan menulis
untuk Korihor, mengatakan:
Apakah engkau diyakinkan
akan kuasa Allah? Kepada siapa kamu berhasrat agar Alma
akan memperlihatkan tandanya? Maukah kamu bahwa Dia
akan menyengsarakan yang
lain, untuk memperlihatkan kepadamu suatu tanda? Lihatlah,
Dia telah memperlihatkan kepadamu suatu tanda; dan sekarang
akankah kamu berbantah lagi?
52 Dan Korihor mengulurkan
tangannya dan menulis, mengatakan: Aku tahu bahwa aku
bisu, karena aku tidak dapat
berbicara; dan aku tahu bahwa
tidak ada apa pun kecuali kuasa
Allah yang dapat membawa ini
ke atas diriku; ya, dan aku selalu
a
mengetahui bahwa ada seorang
Allah.
53 Tetapi lihatlah, iblis telah
a
menipuku; karena dia bmenampakkan diri kepadaku dalam
bentuk seorang malaikat, dan
berkata kepadaku: Pergi dan pulihkanlah kembali orang-orang
ini, karena mereka semuanya

52 a Alma 30:42.
53 a Yakub 7:14.

		b 2 Kor. 11:14;
2 Ne. 9:9.
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telah tersesat menuruti seorang
Allah yang tak dikenal. Dan dia
berkata kepadaku: c Tidak ada
Allah; ya, dan dia mengajariku
apa yang hendaknya aku katakan. Dan aku telah mengajarkan
perkataannya; dan aku mengajarkannya karena itu menyenangkan bagi d pikiran badani;
dan aku mengajarkannya, bahkan sampai aku mengalami banyak keberhasilan, sedemikian
rupa sehingga aku sungguh
percaya bahwa itu adalah benar; dan karena alasan ini aku
menentang kebenaran, bahkan
sampai aku telah mendatangkan
kutukan besar ini ke atas diriku.
54 Sekarang, ketika dia telah
mengatakan ini, dia memohon
agar Alma hendaknya berdoa
kepada Allah, agar kutukan itu
boleh diambil darinya.
55 Tetapi Alma berkata kepadanya: Jika kutukan ini akan diambil darimu engkau akan kembali
menyesatkan hati orang-orang
ini; oleh karena itu, akan terjadi
kepadamu bahkan seperti yang
Tuhan kehendaki.
56 Dan terjadilah bahwa kutukan itu tidak diambil dari
Korihor; tetapi dia diusir, dan
berkelana dari rumah ke rumah
mengemis untuk makanannya.
57 Sekarang, pengetahuan tentang apa yang telah terjadi kepada Korihor dengan segera
diberitakan ke seluruh negeri;
53 c Mzm. 10:4.
		d pts Badani.
60 a pts Iblis.

ya, maklumat dikirimkan oleh
hakim kepala kepada semua
orang di tanah itu, memaklumkan kepada mereka yang telah
percaya pada perkataan Korihor
bahwa mereka mesti selekasnya
bertobat, agar jangan penghakiman yang sama akan datang
kepada mereka.
58 Dan terjadilah bahwa mereka semua diyakinkan akan
kejahatan Korihor; oleh karena
itu mereka semua diinsafkan
kembali kepada Tuhan; dan ini
mengakhiri kedurhakaan menurut cara Korihor. Dan Korihor
berkelana dari rumah ke rumah,
mengemis makanan untuk tunjangannya.
59 Dan terjadilah bahwa sewaktu dia pergi ke antara
orang-orang, ya, ke antara suatu
bangsa yang telah memisahkan
diri mereka dari orang-o rang
Nefi dan menyebut diri mereka
orang-orang Zoram, dipimpin
oleh seorang pria yang namanya
adalah Zoram—dan sewaktu dia
pergi ke antara mereka, lihatlah,
dia terlindas dan terinjak-injak,
bahkan sampai dia mati.
60 Dan demikianlah kita melihat akhir dari dia yang menyimpangkan jalan Tuhan; dan
demikianlah kita melihat bahwa
a
iblis tidak akan b mendukung
anak-a naknya pada hari terakhir, tetapi selekasnya menyeret
mereka turun ke cneraka.

		b Alma 3:26–27;
5:41–42;
A&P 29:45.

		c pts Neraka.
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PASAL 31
Alma mengepalai sebuah misi
untuk memulihkan kembali
orang-o rang Zoram yang murtad—Orang-o rang Zoram menyangkal Kristus, percaya pada
suatu konsep pemilihan yang salah, dan beribadat dengan doa-doa
yang ditentukan—Para misionaris
dipenuhi dengan Roh Kudus—Kesengsaraan mereka tertelan dalam
sukacita Kristus. Kira-kira tahun
74 sm.
Sekarang, terjadilah bahwa setelah berakhirnya Korihor, Alma
telah menerima kabar bahwa
orang-o rang Zoram menyimpangkan jalan Tuhan, dan bahwa
Zoram, yang adalah pemimpin
mereka, sedang menuntun hati
orang-orang untuk amembungkukkan diri pada bberhala-berhala
bisu, hatinya kembali mulai menjadi c sakit karena kedurhakaan
orang-orang itu.
2 Karena adalah penyebab dari
a
dukacita yang hebat bagi Alma
mengetahui tentang kedurhakaan
di antara bangsanya; oleh karena
itu hatinya menjadi amat penuh dukacita karena pemisahan
orang-orang Zoram dari orang-
orang Nefi.
3 Sekarang, orang-orang Zoram
telah berkumpul bersama di suatu tanah yang mereka sebut
31 1 a Kel. 20:5;

Mosia 13:13.
		b 2 Ne. 9:37.
pts Pemujaan
Berhala.
		c Alma 35:15.

Antionum, yang berada di timur
tanah Zarahemla, yang terletak
hampir berbatasan dengan tepi
laut, yang berada di selatan tanah Yerson, yang juga berbatasan
dengan padang belantara selatan,
yang padang belantara itu penuh
dengan orang-orang Laman.
4 Sekarang, orang-orang Nefi
teramat takut bahwa orang-orang
Zoram akan masuk ke dalam
keakraban dengan orang-orang
Laman, dan bahwa itu akan menjadi sarana kehilangan besar pada
pihak orang-orang Nefi.
5 Dan sekarang, sebagaimana
a
pengkhotbahan bfirman memiliki kecenderungan besar untuk
c
menuntun orang-orang untuk
melakukan apa yang adil—ya,
itu telah memiliki dampak yang
lebih kuat atas pikiran orang
daripada pedang, atau apa pun
yang lain, yang telah terjadi kepada mereka—oleh karena itu
Alma berpikir bahwa adalah arif
bahwa mereka hendaknya mencoba kuasa firman Allah.
6 Oleh karena itu dia membawa
Amon, dan Harun, dan Omner;
dan Himni dia tinggalkan di dalam jemaat di Zarahemla; tetapi
tiga yang terdahulu itu dia bawa
bersamanya, dan juga Amulek
dan Zezrom, yang berada di
Melek; dan dia juga membawa
dua putranya.

2 a Mosia 28:3;
3 Ne. 17:14;
Musa 7:41.
5 a Enos 1:23;
Alma 4:19.
pts Khotbah.

		b Ibr. 4:12;
Yakub 2:8;
Alma 36:26.
		c Yarom 1:11–12;
A&P 11:2.
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7 Sekarang, yang sulung dari
para putranya tidak dia bawa
bersamanya, dan namanya adalah aHelaman; tetapi nama mereka yang dia bawa bersamanya
adalah Siblon dan Korianton; dan
inilah nama mereka yang pergi
bersamanya ke antara b orang-
orang Zoram, untuk mengkhotbahkan kepada mereka firman.
8 S e k a r a n g , o r a n g -o r a n g
Zoram adalah a pembelot dari
orang-orang Nefi; oleh karena
itu mereka telah memiliki firman Allah dikhotbahkan kepada
mereka.
9 Tetapi mereka telah ajatuh ke
dalam kekhilafan besar, karena
mereka tidak mau berusaha
keras untuk menaati perintah
Allah, dan peraturan-Nya, menurut hukum Musa.
10 Tidak juga mereka mengamati kinerja gereja, untuk
melanjutkan dalam doa dan permohonan kepada Allah setiap
hari, agar mereka boleh tidak
masuk ke dalam godaan.
11 Ya, kesimpulannya, mereka
menyimpangkan jalan Tuhan
dalam amat banyak hal; oleh karena itu, karena alasan ini, Alma
dan saudara-saudaranya pergi
ke tanah itu untuk mengkhotbahkan firman kepada mereka.
12 Sekarang, ketika mereka
telah datang ke tanah itu, lihatlah, yang membuat mereka
tercengang, mereka mendapati
bahwa orang-orang Zoram telah
7 a pts Helaman,
Putra Alma.

membangun sinagoge-sinagoge,
dan bahwa mereka berkumpul
bersama pada satu hari dalam
seminggu, yang hari itu mereka
sebut hari Tuhan; dan mereka
beribadat menurut suatu cara
yang belum pernah Alma dan
saudara-saudaranya lihat;
13 Karena mereka telah membangun sebuah tempat di bagian
tengah sinagoge mereka, tempat
untuk berdiri, yang tinggi melebihi kepala; dan bagian atasnya
hanya akan menampung satu
orang.
14 Oleh karena itu, barang siapa berhasrat untuk aberibadat
mesti maju dan berdiri pada bagian atasnya, dan merentangkan
tangannya ke arah langit, dan
berseru dengan suara nyaring,
mengatakan:
15 Allah yang kudus, yang
kudus; kami percaya bahwa
Engkau adalah Allah, dan kami
percaya bahwa Engkau adalah kudus, dan bahwa Engkau
dahulu adalah roh, dan bahwa
Engkau sekarang adalah roh,
dan bahwa Engkau akan menjadi roh selamanya.
16 Allah yang kudus, kami
percaya bahwa Engkau telah
memisahkan kami dari saudara-saudara kami; dan kami tidak
percaya pada tradisi saudara-
saudara kami, yang diturunkan
kepada mereka melalui sifat kekanak-kanakan leluhur mereka;
tetapi kami percaya bahwa Eng-

		b Alma 30:59.
8 a Alma 24:30.

9 a pts Kemurtadan.
14 a Mat. 6:1–7.

435

ALMA 31:17–25

kau telah memilih kami untuk
menjadi banak-anak kudus-Mu;
dan juga Engkau telah menyingkapkannya kepada kami bahwa
tidak akan ada Kristus.
17 Tetapi Engkau adalah yang
sama kemarin, hari ini, dan
selamanya; dan Engkau telah
a
memilih kami agar kami akan
diselamatkan, sedangkan semua
yang di sekitar kami dipilih untuk
dilempar oleh kemurkaan-Mu
turun ke neraka; untuk kekudusan yang ini, ya Allah, kami
berterima kasih kepada-M u;
dan kami juga berterima kasih
kepada-Mu bahwa Engkau telah
memilih kami, agar kami boleh
tidak disesatkan menurut tradisi
bodoh saudara-s audara kami,
yang mengikat mereka pada suatu kepercayaan kepada Kristus,
yang menuntun hati mereka
mengembara jauh dari Engkau,
Allah kami.
18 Dan kembali kami berterima
kasih kepadaMu, ya Allah, bahwa
kami adalah suatu bangsa yang
terpilih dan yang kudus. Amin.
19 Sekarang, terjadilah bahwa
setelah Alma dan saudara-
saudaranya dan putra-putranya
telah mendengar doa ini, mereka
tercengang melampaui segala batas ukuran.
20 Karena lihatlah, setiap orang
maju dan mempersembahkan
doa yang sama ini.
21 Sekarang, tempat itu disebut
a

16 a Alma 38:13–14.
		b Yes. 65:3, 5.
17 a pts Pongah,

oleh mereka Rameumtom, yang,
ditafsirkan, adalah mimbar kudus.
22 Sekarang, dari mimbar ini
mereka mempersembahkan,
setiap orang, doa yang sama
kepada Allah, berterima kasih
kepada Allah mereka bahwa mereka dipilih oleh-Nya, dan bahwa
Dia tidak menyesatkan mereka
menurut tradisi saudara-saudara
mereka, dan bahwa hati mereka
tidak teperdaya untuk memercayai apa yang akan datang, yang
mereka tidak tahu apa pun tentangnya.
23 Sekarang, setelah orang-
orang semuanya mempersembahkan ungkapan terima kasih
menurut cara ini, mereka kembali ke rumah mereka, a tidak
pernah berbicara tentang Allah
mereka lagi sampai mereka berkumpul bersama kembali di
mimbar kudus, untuk mempersembahkan ungkapan terima kasih menurut cara mereka.
24 Sekarang, ketika Alma melihat ini hatinya apilu; karena dia
melihat bahwa mereka adalah
bangsa yang jahat dan yang suka
melawan; ya, dia melihat bahwa
hati mereka dilekatkan pada
emas, dan pada perak, dan pada
segala macam barang yang bagus.
25 Ya, dan dia juga melihat
bahwa hati mereka a terangkat-
angkat hingga sesumbar besar,
dalam kesombongan mereka.

Kepongahan.
23 a Yak. 1:21–25.
24 a Kej. 6:5–6.

25 a Yakub 2:13;
Alma 1:32.
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26 Dan dia mengangkat suaranya ke surga, dan a berseru,
mengatakan: Ah, berapa lama,
ya Tuhan, akan Engkau biarkan
bahwa para hamba-Mu berdiam
di bawah sini dalam daging,
untuk melihat kejahatan yang
sedemikian buruknya di antara
anak-anak manusia?
27 Lihatlah, ya Allah, mereka
a
berseru kepada-Mu, namun tetap hati mereka tertelan dalam
kesombongan mereka. Lihatlah, ya Allah, mereka berseru
kepada-Mu dengan mulut mereka, sementara mereka bcongkak, bahkan sampai berlebihan,
dengan apa yang sia-s ia dari
dunia.
28 Lihatlah, ya Allahku, busana mahal mereka, dan cincin
mereka, dan a gelang mereka,
dan perhiasan emas mereka, dan
segala benda berharga mereka
yang dengannya mereka dihiasi;
dan lihatlah, hati mereka dilekatkan padanya, namun tetap
mereka berseru kepada-Mu dan
berkata—Kami berterima kasih
kepada-M u, ya Allah, karena
kami adalah suatu bangsa yang
terpilih bagi-M u, sementara
yang lain akan binasa.
29 Ya, dan mereka berkata
bahwa Engkau telah menyingkapkannya kepada mereka
bahwa tidak akan ada Kristus.
30 Ya Tuhan Allah, berapa lamakah akan Engkau biarkan
bahwa kejahatan dan ketidakse26 a Musa 7:41–58.
27 a Yes. 29:13.

tiaan seperti itu akan ada di antara orang-orang ini? Ya Tuhan,
maukah Engkau memberiku kekuatan, agar aku boleh menanggung kelemahan-kelemahanku.
Karena aku lemah, dan kejahatan seperti itu di antara
orang-o rang ini menyakitkan
jiwaku.
31 Ya Tuhan, hatiku amat penuh dukacita; maukah Engkau
menghibur jiwaku a di dalam
Kristus. Ya Tuhan, maukah Engkau mengabulkan bagiku agar
aku boleh memiliki kekuatan,
agar aku boleh menderita dengan kesabaran kesengsaraan
ini yang akan datang ke atas
diriku, karena kedurhakaan
orang-orang ini.
32 Ya Tuhan, maukah Engkau
menghibur jiwaku, dan memberiku keberhasilan, dan juga
para sesama pekerjaku yang
berada bersamaku—ya, Amon,
dan Harun, dan Omner, dan juga
Amulek dan Zezrom, dan juga
a
kedua putraku—ya, bahkan semua orang ini maukah Engkau
hibur, ya Tuhan. Ya, maukah
Engkau menghibur jiwa mereka
di dalam Kristus.
33 Maukah Engkau mengabulkan bagi mereka agar mereka
boleh memiliki kekuatan, agar
mereka dapat menanggung kesengsaraan mereka yang akan
datang ke atas diri mereka karena kedurhakaan orang-orang
ini?

		b pts Kesombongan.
28 a Yes. 3:16–24.

31 a Yoh. 16:33.
32 a Alma 31:7.
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34 Ya Tuhan, maukah Engkau mengabulkan a bagi kami
agar kami boleh memperoleh
keberhasilan dalam membawa
mereka kembali kepada-Mu di
dalam Kristus.
35 Lihatlah, ya Tuhan, a jiwa-
jiwa mereka adalah berharga,
dan banyak dari mereka adalah
saudara-saudara kami; oleh karena itu, berilah kepada kami,
ya Tuhan, kekuatan dan kebijaksanaan agar kami boleh
membawa orang-o rang ini,
saudara-saudara kami, kembali
kepada-Mu.
36 Sekarang, terjadilah bahwa
ketika Alma telah mengatakan
perkataan ini, bahwa dia amenepukkan btangannya ke atas diri
mereka semua yang berada bersamanya. Dan lihatlah, sewaktu
dia menepukkan tangannya ke
atas diri mereka, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus.
37 Dan setelah itu mereka memisahkan diri mereka yang satu
dari yang lain, atanpa memikirkan bagi diri mereka apa yang
hendaknya mereka makan, atau
apa yang hendaknya mereka minum, atau apa yang hendaknya
mereka kenakan.
38 Dan Tuhan menyediakan
bagi mereka agar mereka tidak
akan lapar, tidak juga mereka
akan haus; ya, dan Dia juga
memberi mereka kekuatan,
34 a 2 Ne. 26:33.
35 a pts Jiwa—Nilai
jiwa.
36 a 3 Ne. 18:36–37.
		b pts Penumpangan

agar mereka tidak akan menderita macam-macam akesengsaraan, kecuali itu tertelan dalam
sukacita Kristus. Sekarang, ini
adalah menurut doa Alma; dan
ini karena dia berdoa dalam
b
iman.
PASAL 32
Alma mengajar yang miskin yang
kesengsaraannya telah merendahkan hati mereka—Iman adalah
suatu harapan pada apa yang tidak terlihat yang adalah benar—
Alma bersaksi bahwa para malaikat
melayani para pria, wanita, dan
anak—Alma membandingkan firman dengan sebiji benih—Itu
mesti ditanam dan dipelihara—
Kemudian itu tumbuh menjadi
sebatang pohon yang darinya buah
kehidupan kekal dipetik. Kira-kira
tahun 74 sm.
Dan terjadilah bahwa mereka
pergi, dan mulai mengkhotbahkan firman Allah kepada
orang-orang, masuk ke dalam
sinagoge-sinagoge mereka, dan
ke dalam rumah-rumah mereka;
ya, dan bahkan mereka mengkhotbahkan firman di jalan-jalan
mereka.
2 Dan terjadilah bahwa setelah
banyak kerja di antara mereka,
mereka mulai memperoleh keberhasilan di antara golongan
yang a miskin; karena lihatlah,

Tangan.
37 a Mat. 6:25–34;
3 Ne. 13:25–34.
38 a Mat. 5:10–12;
Mosia 24:13–15;

			 Alma 33:23.
		b pts Iman.
32 2 a pts Miskin.
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mereka diusir dari sinagoge-
s i n a g o g e k a re n a k a s a r n y a
busana mereka—
3 Oleh karena itu mereka tidak diizinkan untuk masuk ke
dalam sinagoge-s inagoge mereka untuk menyembah Allah,
dianggap sebagai kekotoran;
oleh karena itu mereka miskin; ya, mereka dianggap oleh
saudara-saudara mereka sebagai
sampah; oleh karena itu mereka
a
miskin sehubungan dengan apa
yang dari dunia; dan juga mereka rendah hati.
4 Sekarang, sewaktu Alma sedang mengajar dan berbicara kepada orang-orang di atas Bukit
Onida, datanglah sejumlah besar
orang kepadanya, yang adalah
mereka tentang siapa telah kami
bicarakan, tentang siapa yang
a
rendah hati, karena kemiskinan
mereka sehubungan dengan apa
yang dari dunia.
5 Dan mereka datang kepada
Alma; dan orang yang terkemuka di antara mereka berkata kepadanya: Lihatlah, aapa
yang akan saudara-saudaraku
ini lakukan, karena mereka diremehkan oleh semua orang
karena kemiskinan mereka, ya,
dan lebih khusus lagi oleh para
imam kami; karena mereka telah
b
mengusir kami dari sinagoge-
sinagoge kami yang telah kami
kerjakan dengan keras untuk
3 a Alma 34:40.
4 a pts Miskin—Miskin
di dalam roh.
5 a Ams. 18:23.

		b
		c
6a
		b

membangunnya dengan tangan
kami sendiri; dan mereka telah
mengusir kami karena kemiskinan kami yang sangat; dan
kami tidak memiliki tempat untuk menyembah Allah kami; dan
lihatlah, c apa yang akan kami
lakukan?
6 Dan sekarang, ketika Alma
mendengar ini, dia memalingkan dirinya, mukanya secara
langsung ke arahnya, dan dia
melihat dengan sukacita yang
besar; karena dia melihat bahwa
a
kesengsaraan mereka telah
benar-benar bmerendahkan hati
mereka, dan bahwa mereka
berada dalam cpersiapan untuk
mendengar firman.
7 Oleh karena itu dia tidak berkata apa-apa lagi kepada khalayak ramai lainnya; tetapi dia
mengulurkan tangannya, dan
berseru kepada mereka yang dia
lihat, yang benar-benar menyesal, dan berkata kepada mereka:
8 Aku melihat bahwa kamu
a
rendah hati; dan jika demikian,
diberkatilah kamu.
9 Lihatlah saudaramu telah
berkata, Apa yang akan kami
lakukan?—karena kami diusir
dari sinagoge-s inagoge kami,
sehingga kami tidak dapat menyembah Allah kami.
10 Lihatlah aku berkata kepadamu, apakah kamu mengira bahwa kamu tidak dapat

Alma 33:10.
Kis. 2:37–38.
pts Kemalangan.
pts Rendah Hati,

Kerendahhatian.
		c Alma 16:16–17;
A&P 101:8.
8 a Mat. 5:3–5.
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menyembah Allah kecuali di
dalam sinagogemu saja?
11 Dan selain itu, aku mau bertanya, apakah kamu mengira
bahwa kamu bukannya mesti
menyembah Allah hanya sekali
dalam satu minggu?
12 Aku berkata kepadamu,
adalah baik bahwa kamu diusir dari sinagogemu, agar kamu
boleh menjadi rendah hati, dan
agar kamu boleh belajar akebijaksanaan; karena adalah perlu
bahwa kamu hendaknya belajar kebijaksanaan; sebab adalah karena kamu diusir, bahwa
kamu telah diremehkan oleh
saudara-saudaramu karena bkemiskinanmu yang sangat, maka
kamu dibawa pada kerendahan
hati; karena kamu perlu dibawa
untuk menjadi rendah hati.
13 Dan sekarang, karena kamu
dipaksa untuk menjadi rendah
hati diberkatilah kamu; karena
seseorang kadang-kadang, jika
dia dipaksa untuk menjadi rendah hati, mengupayakan pertobatan; dan sekarang pastilah,
barang siapa bertobat akan menemukan belas kasihan; dan dia
yang menemukan belas kasihan
dan a bertahan sampai akhir
orang yang sama akan diselamatkan.
14 Dan sekarang, seperti yang
aku katakan kepadamu, bahwa
karena kamu dipaksa untuk menjadi rendah hati kamu diberkati,
a

10 a pts Ibadat.
12 a Pkh. 4:13.
		b Ams. 16:8.

tidakkah kamu mengira bahwa
mereka lebih diberkati yang
benar-benar merendahkan hati
mereka karena firman?
15 Ya, dia yang benar-b enar
merendahkan hatinya, dan bertobat dari dosa-d osanya, dan
bertahan sampai akhir, orang
yang sama akan diberkati—ya,
jauh lebih diberkati daripada
mereka yang dipaksa untuk
menjadi rendah hati karena kemiskinan mereka yang sangat.
16 Oleh karena itu, diberkatilah
mereka yang amerendahkan hati
mereka tanpa dipaksa untuk
menjadi rendah hati; atau lebih
tepat, dengan perkataan lain,
diberkatilah dia yang percaya
pada firman Allah, dan dibaptis
tanpa sikap keras hati, ya, tanpa
dibawa untuk mengetahui firman, atau bahkan dipaksa untuk
mengetahui, sebelum mereka
akan percaya.
17 Ya, banyak yang berkata:
Jika engkau akan memperlihatkan kepada kami suatu atanda
dari surga, kemudian kami akan
mengetahui dengan suatu kepastian; kemudian kami akan
percaya.
18 Sekarang, aku bertanya,
apakah ini iman? Lihatlah, aku
berkata kepadamu, Bukan; karena jika seseorang mengetahui
suatu hal dia tidak memiliki
alasan untuk a percaya, karena
dia mengetahuinya.

13 a Alma 38:2.
16 a pts Rendah Hati,
Kerendahhatian.

17 a pts Tanda.
18 a Eter 12:12, 18.
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19 Dan sekarang, seberapa lebih terkutuknya dia yang amengetahui kehendak Allah dan
tidak melakukannya, daripada
dia yang hanya percaya, atau
hanya memiliki alasan untuk
percaya, dan jatuh ke dalam pelanggaran?
20 Sekarang, tentang hal ini
kamu mesti menilai. Lihatlah,
aku berkata kepadamu, bahwa
itu adalah di sisi yang satu bahkan seperti itu adanya di sisi
yang lain; dan akan terjadi kepada setiap orang menurut pekerjaannya.
21 Dan sekarang, seperti yang
aku katakan mengenai iman—
a
iman bukanlah memiliki suatu
pengetahuan yang sempurna
tentang segala sesuatu; oleh
karena itu jika kamu memiliki
iman kamu bberharap untuk segala sesuatu yang ctidak terlihat,
yang adalah benar.
22 Dan sekarang, lihatlah, aku
berkata kepadamu, dan aku
menghendaki agar kamu hendaknya ingat, bahwa Allah penuh belas kasihan kepada semua
yang percaya pada nama-Nya;
oleh karena itu Dia menghasratkan, pertama-t ama, bahwa
kamu hendaknya percaya, ya,
bahkan pada firman-Nya.
23 Dan sekarang, Dia memberikan firman-Nya melalui para
malaikat kepada manusia, ya,
a
bukan hanya pria tetapi wanita
19 a Yoh. 15:22–24.
21 a Yoh. 20:29; Ibr. 11.
		b pts Harapan.

juga. Sekarang, ini belumlah semuanya; banak-anak kecil telah
diberikan perkataan kepada mereka berulang kali, yang mempermalukan yang bijak dan yang
terpelajar.
24 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, seperti
kamu telah hasratkan untuk mengetahui dariku apa yang akan
kamu lakukan karena kamu
disengsarakan dan diusir—sekarang, aku tidak menghasratkan bahwa kamu akan mengira
bahwa aku bermaksud untuk
menghakimimu hanya menurut
apa yang benar—
25 Karena aku tidak bermaksud bahwa kamu semua telah
dipaksa untuk merendahkan
hatimu; karena aku sungguh
percaya bahwa ada sebagian
di antara kamu yang akan merendahkan hati mereka, biarlah
mereka dalam keadaan apa pun
mereka adanya.
26 Sekarang, seperti yang aku
katakan mengenai iman—bahwa
itu bukanlah suatu pengetahuan
yang sempurna—demikian pula
adanya dengan perkataanku.
Kamu tidak dapat tahu tentang
kepastiannya pada mulanya,
sampai kesempurnaan, sama
seperti iman bukanlah suatu pengetahuan yang sempurna.
27 Tetapi lihatlah, jika kamu
mau membangunkan dan menggugah kecakapanmu, bahkan

		c Eter 12:6.
23 a Yl. 2:28–29.
		b Mat. 11:25;

Luk. 10:21;
3 Ne. 26:14–16;
A&P 128:18.
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untuk suatu percobaan terhadap
perkataanku, dan menjalankan
segelintir iman, ya, bahkan jika
kamu tidak dapat lebih daripada
a
berhasrat untuk percaya, biarlah
hasrat ini bekerja dalam dirimu,
bahkan sampai kamu percaya dengan suatu cara sehingga kamu
dapat memberi tempat untuk sebagian dari perkataanku.
28 Sekarang, kita akan membandingkan firman dengan sebiji abenih. Sekarang, jika kamu
memberi tempat, sehingga sebiji bbenih boleh ditanam dalam
c
hatimu, lihatlah, jika itu adalah
suatu benih yang sejati, atau benih yang baik, jika kamu tidak
membuangnya karena d ketidakpercayaanmu, sehingga kamu
akan menampik Roh Tuhan,
lihatlah, itu akan mulai menggembung di dalam dadamu; dan
ketika kamu merasakan gerakan
penggembungan ini, kamu akan
mulai berkata dalam dirimu—
Mestilah perlu bahwa ini adalah
benih yang baik, atau bahwa firman itu adalah baik, karena itu
mulai memperbesar jiwaku; ya,
itu mulai menerangi e pengertianku, ya, itu mulai menjadi
lezat bagiku.
29 Sekarang, lihatlah, apakah
ini tidak akan meningkatkan
imanmu? Aku berkata kepadamu, Ya; walaupun demikian
itu belum tumbuh menjadi suatu
pengetahuan yang sempurna.
27 a Mrk. 11:24.
28 a Alma 33:1.
		b Luk. 8:11.

30 Tetapi lihatlah, sewaktu
benih itu menggembung, dan
bertunas, dan mulai tumbuh,
maka kamu mestilah perlu mengatakan bahwa benih itu baik;
karena lihatlah itu menggembung, dan bertunas, dan mulai
tumbuh. Dan sekarang, lihatlah,
apakah ini tidak akan menguatkan imanmu? Ya, ini akan menguatkan imanmu: karena kamu
akan berkata aku tahu bahwa ini
adalah benih yang baik; karena
lihatlah itu bertunas dan mulai
tumbuh.
31 Dan sekarang, lihatlah, apakah kamu yakin bahwa ini benih
yang baik? Aku berkata kepadamu, Ya; karena setiap benih
menghasilkan pada akeserupaannya sendiri.
32 Oleh karena itu, jika sebiji
benih tumbuh itu adalah baik,
tetapi jika itu tidak tumbuh,
lihatlah itu tidaklah baik, oleh
karena itu, itu dibuang.
33 Dan sekarang, lihatlah, karena kamu telah mencoba percobaan itu, dan menanam benih
itu, dan itu menggembung dan
bertunas, dan mulai tumbuh,
kamu mesti tahu bahwa benih
itu adalah baik.
34 Dan sekarang, lihatlah,
apakah a pengetahuanmu sempurna? Ya, pengetahuanmu
sempurna dalam hal itu, dan
b
imanmu tidak bekerja; dan
ini karena kamu tahu, karena

		c pts Hati.
		d Mat. 17:20.
		e pts Pengertian.

31 a Kej. 1:11–12.
34 a pts Pengetahuan.
		b Eter 3:19.
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kamu tahu bahwa firman itu telah menggembungkan jiwamu,
dan kamu juga tahu bahwa itu
telah bertunas, sehingga pengertianmu mulai diterangi, dan cpikiranmu mulai meluas.
35 Ya, maka, bukankah ini
nyata? Aku berkata kepadamu,
Ya, karena itu adalah a terang;
dan apa pun yang terang, adalah baik, karena itu dapat dikenali, oleh karena itu kamu mesti
tahu bahwa itu adalah baik; dan
sekarang, lihatlah, setelah kamu
mengenyam terang ini apakah
pengetahuanmu sempurna?
36 Lihatlah aku berkata kepadamu, Tidak; tidak juga
kamu mesti mengesampingkan
imanmu, karena kamu hanya
menjalankan imanmu untuk
menanam benih agar kamu boleh mencoba percobaan itu untuk mengetahui apakah benih
itu baik.
37 Dan lihatlah, sewaktu pohon itu mulai tumbuh, kamu
akan berkata: Marilah kita memeliharanya dengan pengurusan yang besar, agar itu boleh
berakar, agar itu boleh tumbuh,
dan menghasilkan buah bagi
kita. Dan sekarang, lihatlah, jika
kamu memeliharanya dengan
pengurusan yang penuh, itu
akan berakar, dan tumbuh, dan
menghasilkan buah.
38 Tetapi jika kamu amelalaikan
34 c pts Pikiran.
35 a Yoh. 3:18–21.
pts Terang Kristus.
38 a pts Kemurtadan.

pohon itu, dan tidak berpikir untuk pemeliharaannya, lihatlah
itu tidak akan berakar apa pun;
dan ketika panas matahari datang dan menghanguskannya,
karena itu tidak memiliki akar,
itu akan layu, dan kamu mencabutnya dan membuangnya.
39 Sekarang, ini bukanlah karena benih itu tidak baik, tidak
juga itu karena buahnya tidak
akan patut dihasratkan; tetapi
itu karena a tanahmu gersang,
dan kamu tidak mau memelihara pohon itu, oleh karena itu
kamu tidak dapat memiliki buahnya.
40 Dan demikianlah, jika kamu
tidak mau memelihara firman,
menanti-nantikan dengan mata
iman pada buahnya, kamu tidak
pernah dapat memetik buah dari
a
pohon kehidupan.
41 Tetapi jika kamu akan memelihara firman, ya, memelihara
pohon itu sewaktu itu mulai
tumbuh, melalui imanmu dengan ketekunan yang besar, dan
dengan a kesabaran, menanti-
nantikan buahnya, itu akan
berakar; dan lihatlah itu akan
menjadi sebatang pohon yang
b
tumbuh menuju kehidupan
abadi.
42 Dan karena aketekunanmu
dan imanmu dan kesabaranmu
dengan firman dalam memeliharanya, agar itu boleh berakar

39 a Mat. 13:5.
40 a Kej. 2:9;
1 Ne. 15:36.
41 a pts Sabar, Kesabaran.

		b Alma 33:23;
A&P 63:23.
42 a pts Ketekunan.
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dalam dirimu, lihatlah, sedikit
demi sedikit kamu akan memetik b buahnya, yang paling
berharga, yang manis melebihi
segala yang manis, dan yang putih melebihi segala yang putih,
ya, dan murni melebihi segala
yang murni; dan kamu akan mengenyangkan diri dengan buah
ini bahkan sampai kamu kenyang, sehingga kamu tidak lapar, tidak juga kamu akan haus.
43 Pada waktu itu, saudara-
saudaraku, kamu akan menuai
pahala imanmu, dan ketekunan,
dan kesabaran, dan kepanjangsabaranmu, menunggu pohon
itu menghasilkan buah bagimu.
PASAL 33
Zenos mengajarkan bahwa manusia hendaknya berdoa dan beribadat di segala tempat, dan bahwa
penghakiman dipalingkan karena
sang Putra—Zenok mengajarkan
bahwa belas kasihan dilimpahkan
karena sang Putra—Musa telah
mengangkat di padang belantara
suatu perlambang Putra Allah.
Kira-kira tahun 74 sm.
Sekarang, setelah Alma mengucapkan perkataan ini, mereka
mengirim kepadanya berhasrat untuk mengetahui apakah
mereka hendaknya percaya kepada a satu Allah, agar mereka
boleh mendapatkan buah ini
42 b 1 Ne. 8:10–12.

33 1 a 2 Ne. 31:21;

Mosia 15:2–4.
		b Alma 32:28–43.

yang mengenainya telah dia bicarakan, atau bagaimana mereka
hendaknya menanam bbenih itu,
atau firman yang mengenainya
telah dia bicarakan, yang dia katakan mesti ditanamkan dalam
hati mereka; atau dengan cara
apa mereka hendaknya mulai
menjalankan iman mereka.
2 Dan Alma berkata kepada
mereka: Lihatlah, kamu telah
berkata bahwa kamu atidak dapat menyembah Allahmu karena
kamu diusir dari sinagogemu.
Tetapi lihatlah, aku berkata kepadamu, jika kamu mengira
bahwa kamu tidak dapat menyembah Allah, kamu teramat
khilaf, dan kamu seharusnya
menyelidiki b tulisan suci; jika
kamu mengira bahwa itu telah
mengajarkanmu ini, kamu tidak
memahaminya.
3 Apakah kamu ingat telah
membaca apa yang aZenos, nabi
zaman dahulu, telah katakan
mengenai doa atau bibadat?
4 Karena dia berkata: Engkau
penuh belas kasihan, ya Allah,
karena Engkau telah mendengar doaku, bahkan ketika aku
berada di padang belantara; ya,
Engkau penuh belas kasihan
ketika aku berdoa mengenai
mereka yang adalah amusuhku,
dan Engkau memalingkan mereka kepadaku.
5 Ya, ya Allah, dan Engkau

2 a Alma 32:5.
		b Alma 37:3–10.
3 a pts Tulisan Suci—
Tulisan suci yang

hilang;
Zenos.
		b pts Ibadat.
4 a Mat. 5:44.
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penuh belas kasihan kepadaku
ketika aku berseru kepada-Mu
di aladangku; ketika aku berseru
kepada-Mu dalam doaku, dan
Engkau mendengarku.
6 Dan lagi, ya Allah, ketika aku
balik ke rumahku Engkau mendengarku dalam doaku.
7 Dan ketika aku balik ke abilikku, ya Tuhan, dan berdoa
kepada-M u, Engkau mendengarku.
8 Ya, Engkau penuh belas kasihan kepada anak-anak-Mu ketika mereka berseru kepada-Mu,
untuk didengar oleh-M u dan
bukan oleh manusia, dan Engkau akan mendengar mereka.
9 Ya, ya Allah, Engkau telah
penuh belas kasihan kepadaku,
dan mendengar seruanku di tengah jemaat-Mu.
10 Ya, dan Engkau telah juga
mendengarku ketika aku telah
a
diusir dan telah diremehkan
oleh musuhku; ya, Engkau mendengar seruanku, dan marah
terhadap musuhku, dan Engkau mengunjungi mereka dalam
amarah-Mu dengan kehancuran
yang selekasnya.
11 Dan Engkau mendengarku
karena kesengsaraanku dan ketulusanku; dan adalah karena
Putra-Mu maka Engkau telah sedemikian penuh belas kasihannya kepadaku, oleh karena itu
aku akan berseru kepada-M u
dalam segala kesengsaraanku,
5 a Alma 34:20–25.
7 a Mat. 6:5–6;
Alma 34:26.

karena dalam Engkaulah sukacitaku; karena Engkau telah
memalingkan penghakiman-Mu
dariku, karena Putra-Mu.
12 Dan sekarang, Alma berkata
kepada mereka: Apakah kamu
memercayai a tulisan suci itu
yang telah ditulis oleh mereka
dahulu kala?
13 Lihatlah, jika ya, kamu mesti
percaya apa yang aZenos katakan; karena, lihatlah dia berkata: Engkau telah memalingkan
penghakiman-Mu karena Putra-
Mu.
14 Sekarang, lihatlah, saudara-
saudaraku, aku mau bertanya
apakah kamu telah membaca
tulisan suci? Jika sudah, bagaimana kamu dapat tidak percaya
kepada Putra Allah?
15 Karena a tidaklah tertulis
bahwa Zenos saja yang berbicara tentang hal-hal ini, tetapi
b
Zenok juga berbicara tentang
hal-hal ini—
16 Karena lihatlah, dia berkata:
Engkau marah, ya Tuhan, terhadap orang-orang ini, karena mereka tidak mau memahami belas
kasihan-Mu yang telah Engkau
limpahkan ke atas diri mereka
karena Putra-Mu.
17 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, kamu lihat bahwa
seorang nabi kedua zaman dahulu telah bersaksi tentang
Putra Allah, dan karena orang-
orang itu tidak mau memahami

10 a Alma 32:5.
12 a pts Tulisan Suci.
13 a Alma 34:7.

15 a Yakub 4:4.
		b 1 Ne. 19:10;
Alma 34:7.
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perkataannya mereka mera
jamnya sampai mati.
18 Tetapi lihatlah, ini belumlah
semuanya; mereka ini bukanlah
satu-satunya yang telah berbicara mengenai Putra Allah.
19 Lihatlah, Dia telah dibicarakan oleh aMusa; ya, dan lihatlah, suatu bperlambang telah
c
dinaikkan di padang belantara,
agar barang siapa yang akan
memandangnya boleh hidup.
Dan banyak yang memandang
dan hidup.
20 Tetapi sedikit yang memahami arti hal-hal itu, dan ini
karena kekerasan hati mereka.
Tetapi ada banyak yang sedemikian terkeraskannya sehingga
mereka tidak mau memandang,
oleh karena itu mereka binasa.
Sekarang, alasan mereka tidak mau memandang adalah
karena mereka tidak percaya
bahwa itu akan amenyembuhkan mereka.
21 Hai saudara-s audaraku,
jika kamu dapat disembuhkan dengan cuma mengarahkan pandanganmu agar kamu
boleh disembuhkan, apakah
kamu tidak akan melihat dengan cepat, ataukah kamu lebih suka mengeraskan hatimu
dalam ketidakpercayaan, dan
menjadi malas, sehingga kamu
tidak akan mengarahkan ke
a

17 a pts Martir.
19 a Ul. 18:15, 18;
Alma 34:7.
		b Bil. 21:9;
2 Ne. 25:20;
Mosia 3:15.

sekeliling pandanganmu, sehingga kamu bisa binasa?
22 Jika demikian, celaka akan
datang ke atas dirimu; tetapi
jika tidak demikian, maka arahkanlah ke sekeliling pandanganmu dan a mulailah percaya
kepada Putra Allah, bahwa
Dia akan datang untuk menebus umat-Nya, dan bahwa Dia
akan menderita dan mati untuk bmendamaikan dosa-dosa
mereka; dan bahwa Dia akan
c
bangkit lagi dari yang mati,
yang akan mendatangkan d kebangkitan, agar semua orang
akan berdiri di hadapan-Nya,
untuk dihakimi pada hari terakhir dan penghakiman, menurut epekerjaan mereka.
23 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, aku berhasrat agar
kamu akan amenanamkan firman ini dalam hatimu, dan sewaktu itu mulai menggembung
demikian pula peliharalah itu
dengan imanmu. Dan lihatlah,
itu akan menjadi sebatang pohon, b tumbuh dalam dirimu
sampai kehidupan abadi. Dan
pada waktu itu semoga Allah
mengabulkan bagimu agar cbebanmu boleh menjadi ringan,
melalui sukacita Putra-
N ya.
Dan bahkan semuanya ini dapat kamu lakukan jika kamu
mau. Amin.

		c Yoh. 3:14;
Hel. 8:14–15.
20 a 1 Ne. 17:40–41.
22 a Alma 32:27–28.
		b Alma 22:14; 34:8–9.
		c pts Kebangkitan.

Alma 11:44.
pts Pekerjaan.
Alma 33:1; 34:4.
Alma 32:41;
A&P 63:23.
		c Alma 31:38.
		d
		e
23 a
		b

ALMA 34:1–8
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PASAL 34
Amulek bersaksi bahwa firman
ada di dalam Kristus untuk keselamatan—Kecuali suatu pendamaian dibuat, seluruh umat
manusia mesti binasa—Seluruh
hukum Musa menunjuk pada pengurbanan Putra Allah—Rencana
penebusan kekal berdasarkan pada
iman dan pertobatan—Berdoalah
untuk berkat-berkat duniawi dan
rohani—Kehidupan ini adalah
waktu bagi manusia untuk bersiap menemui Allah—Kerjakanlah
keselamatanmu dengan rasa takut
di hadapan Allah. Kira-kira tahun
74 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
setelah Alma mengucapkan perkataan ini kepada mereka dia duduk di atas tanah, dan aAmulek
bangkit dan mulai mengajar mereka, mengatakan:
2 Saudara-saudaraku, aku pikir
bahwa adalah tidak mungkin
bahwa kamu akan tidak tahu tentang apa yang telah dibicarakan
mengenai kedatangan Kristus,
yang diajarkan oleh kami adalah
Putra Allah; ya, aku tahu bahwa
a
hal-hal ini diajarkan kepadamu
dengan berlimpah sebelum pembelotanmu dari antara kami.
3 Dan seperti yang telah kamu
hasratkan dari saudara terkasihku agar dia hendaknya menyingkapkan kepadamu apa
yang hendaknya kamu lakukan, karena kesengsaraanmu;
34 1 a Alma 8:21.

2 a Alma 16:13–21.

dan dia telah berbicara sedikit
kepadamu untuk mempersiapkan pikiranmu; ya, dan dia telah
mendesakmu menuju iman dan
pada kesabaran—
4 Ya, bahkan agar kamu akan
memiliki sedemikian besarnya
iman bahkan untuk amenanamkan firman itu dalam hatimu,
agar kamu boleh mencoba percobaan akan kebaikannya.
5 Dan kami telah melihat
bahwa pertanyaan besar yang
ada dalam pikiranmu adalah
apakah firman itu ada dalam
Putra Allah, atau apakah tidak
akan ada Kristus.
6 Dan kamu juga melihat bahwa
saudaraku telah membuktikan
kepadamu, dalam banyak hal,
bahwa afirman itu ada di dalam
Kristus untuk keselamatan.
7 Saudaraku telah merujuk
pada kata-k ata Zenos, bahwa
penebusan datang melalui Putra
Allah, dan juga pada kata-kata
Zenok; dan juga dia telah meng
acu kepada Musa, untuk membuktikan bahwa hal-h al ini
adalah benar.
8 Dan sekarang, lihatlah, aku
akan a bersaksi kepadamu dari
diriku sendiri bahwa hal-hal ini
adalah benar. Lihatlah, aku berkata kepadamu, bahwa aku tahu
bahwa Kristus akan datang ke
antara anak-anak manusia, untuk mengambil ke atas diri-Nya
pelanggaran umat-N ya, dan
bahwa Dia akan bmendamaikan

4 a Alma 33:23.
6 a Yoh. 1:1, 14.

8 a pts Bersaksi.
		b pts Pendamaian.
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ALMA 34:9–16

dosa-dosa dunia; karena Tuhan
Allah telah memfirmankannya.
9 Karena adalah perlu bahwa
suatu apendamaian hendaknya
dibuat; karena menurut b rencana besar dari Allah Yang Kekal
mestilah ada suatu pendamaian
dibuat, atau kalau tidak seluruh umat manusia mestilah tak
terhindarkan binasa; ya, semua
nya terkeraskan; ya, semuanya
c
terjatuh dan tersesat, dan mesti
binasa kecuali melalui pendamaian yang adalah perlu hendaknya dibuat.
10 Karena adalah perlu bahwa
hendaknya ada suatu a kurban
yang besar dan terakhir; ya, bukan kurban dari manusia, tidak
juga dari binatang, tidak juga
dari unggas macam apa pun; karena itu tidak akan merupakan
kurban manusia; tetapi itu mestilah bkurban yang ctak terbatas
dan kekal.
11 Sekarang, tidak ada seorang
pun yang dapat mengorbankan
darahnya sendiri yang akan
mendamaikan dosa-dosa orang
lain. Sekarang, jika seseorang
membunuh, lihatlah akankah
hukum kita, yang aadil, mengambil nyawa saudaranya? Aku
berkata kepadamu, Tidak.
12 Tetapi hukum menuntut nyawa dari dia yang telah
9 a Alma 33:22.
		b Alma 12:22–33;
Musa 6:62.
		c pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
10 a Musa 5:6–7.
		b pts Kurban.

membunuh; oleh karena itu tidak dapat ada sesuatu apa pun
yang kurang dari suatu pendamaian yang tak terbatas yang
akan cukup untuk dosa-d osa
dunia.
13 Oleh karena itu, adalah
perlu bahwa hendaknya ada
suatu kurban yang besar dan terakhir, dan karena itu akan ada,
atau adalah perlu hendaknya
ada, suatu apenghentian terhadap penumpahan darah; karena
itu akanlah bhukum Musa digenapi; ya, itu akanlah semuanya
digenapi, setiap iota dan noktah,
dan tidak ada yang akan berlalu.
14 Dan lihatlah, inilah seluruh
a
arti dari bhukum itu, setiap bagian yang kecil menunjuk pada
c
kurban yang besar dan terakhir
itu; dan kurban yang besar dan
terakhir itu akanlah Putra Allah,
ya, tak terbatas dan kekal.
15 Dan demikianlah Dia akan
membawa a keselamatan kepada mereka semua yang akan
percaya pada nama-Nya; inilah
maksud dari kurban yang terakhir ini, untuk mendatangkan
sanubari belas kasihan, yang
mengalahkan keadilan, dan
mendatangkan sarana bagi manusia agar mereka boleh memiliki iman menuju pertobatan.
16 Dan demikianlah a belas
a

		c 2 Ne. 9:7.
11 a Ul. 24:16;
Mosia 29:25.
12 a pts Hukuman Mati;
Membunuh.
13 a 3 Ne. 9:17, 19–20.
		b 3 Ne. 15:5.

14 a
		b
		c
15 a
16 a

Alma 30:3.
pts Hukum Musa.
A&P 138:35.
pts Keselamatan.
pts Belas Kasihan.
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kasihan dapat memuaskan tuntutan b keadilan, dan mengelilingi mereka dalam lengan
keselamatan, sementara dia
yang tidak menjalankan iman
menuju pertobatan terbuka terhadap seluruh hukum dari tuntutan ckeadilan; oleh karena itu
hanya kepada dia yang memiliki iman menuju pertobatanlah
didatangkan d rencana penebusan yang besar dan kekal.
17 Oleh karena itu semoga
Allah mengabulkan bagimu,
saudara-s audaraku, bahwa
kamu boleh mulai untuk menjalankan aimanmu menuju pertobatan, hingga kamu mulai
b
memanggil nama kudus-Nya,
agar Dia berbelaskasihan ke atas
dirimu;
18 Ya, berserulah kepada-Nya
untuk belas kasihan; karena Dia
perkasa untuk menyelamatkan.
19 Ya, rendahkanlah hatimu,
dan teruslah dalam doa kepada-
Nya.
20 Berserulah kepada-Nya ketika kamu berada di ladangmu,
ya, atas seluruh kawanan ternakmu.
21 aBerserulah kepada-Nya di
dalam rumahmu, ya, atas seluruh isi rumahmu, baik pagi, tengah hari, maupun malam.
22 Ya, berserulah kepada-Nya
melawan kekuatan musuhmu.
16 b pts Keadilan.
		c Alma 12:32.
		d pts Rencana
Penebusan.
17 a pts Iman.
		b pts Doa.

23 Ya, berserulah kepada-Nya
melawan biblis, yang adalah musuh bagi segala ckebenaran.
24 Berserulah kepada-N ya
atas hasil panen dari ladangmu,
agar kamu boleh makmur karenanya.
25 Berserulah atas kawanan
ternak di ladangmu, agar itu boleh bertambah.
26 Tetapi ini belumlah semuanya; kamu mesti mencurahkan
jiwamu dalam a bilikmu, dan
tempat rahasiamu, dan di padang belantaramu.
27 Ya, dan bilamana kamu tidak berseru kepada Tuhan, biarlah ahatimu bpenuh, tercurah
dalam doa kepada-Nya secara
berkelanjutan demi kesejahteraanmu, dan juga demi kesejahteraan mereka yang berada di
sekitarmu.
28 Dan sekarang, lihatlah,
saudara-s audara terkasihku,
aku berkata kepadamu, janganlah mengira bahwa ini adalah
semuanya; karena setelah kamu
melakukan segala hal ini, jika
kamu menolak yang a membutuhkan, dan yang telanjang, dan
tidak mengunjungi yang sakit
dan yang sengsara, dan bmemberikan harta kekayaanmu, jika
kamu miliki, kepada mereka
yang berada dalam kebutuhan—
aku berkata kepadamu, jika
a

21 a Mzm. 5:2–4;
3 Ne. 18:21.
23 a 3 Ne. 18:15, 18.
		b pts Iblis.
		c pts Saleh, Kesalehan.
26 a Mat. 6:5–6.

27 a
		b
28 a
		b

pts Hati.
pts Merenungkan.
pts Miskin.
pts Sedekah.
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ALMA 34:29–35

kamu tidak melakukan apa pun
dari hal-hal ini, lihatlah, cdoamu
d
sia-sia, dan tak berfaedah apa
pun bagimu, dan kamu seperti
orang munafik yang menyangkal iman.
29 Oleh karena itu, jika kamu
tidak ingat untuk a berkasih
amal, kamu adalah seperti sampah, yang para perajin buang,
(karena itu tidak berharga) dan
diinjak-injak di bawah kaki
orang-orang.
30 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, aku menghendaki
bahwa, setelah kamu menerima
sedemikian banyaknya kesaksian, melihat bahwa tulisan suci
yang kudus bersaksi tentang
hal-h al ini, kamu tampil dan
membawa a buah pada pertobatan.
31 Ya, aku menghendaki agar
kamu akan tampil dan tidak
mengeraskan hatimu lebih lama
lagi; karena lihatlah, sekarang
adalah waktu dan amasa keselamatanmu; dan oleh karena
itu, jika kamu akan bertobat
dan tidak mengeraskan hatimu,
dengan segera akanlah rencana
penebusan yang besar itu didatangkan kepadamu.
32 Karena lihatlah, kehidupan
ini adalah waktu bagi manusia
untuk abersiap menemui Allah;
ya, lihatlah masa kehidupan
28 c
		d
29 a
30 a

Mat. 15:7–8.
Moro. 7:6–8.
pts Kasih Amal.
Mat. 3:8;
Alma 13:13.
31 a Rm. 13:11–12.

ini adalah masa bagi manusia
untuk melaksanakan kerja mereka.
33 Dan sekarang, seperti yang
aku katakan kepadamu sebelumnya, karena kamu telah memiliki sedemikian banyaknya
kesaksian, oleh karena itu, aku
memohon darimu agar kamu
tidak amenangguhkan hari bpertobatanmu sampai akhir; karena setelah masa kehidupan
ini, yang diberikan kepada kita
untuk bersiap bagi kekekalan,
lihatlah, jika kita tidak memanfaatkan waktu kita saat dalam
kehidupan ini, kemudian datanglah cmalam d kegelapan dimana tidak ada kerja yang dapat
dilaksanakan.
34 Kamu tidak dapat berkata,
ketika kamu dibawa pada akegawatan yang menyeramkan
itu, bahwa aku akan bertobat,
bahwa aku akan kembali kepada
Allahku. Tidak, kamu tidak dapat mengatakan ini; karena roh
yang sama itu yang menguasai
tubuhmu pada waktu ketika
kamu pergi dari kehidupan ini,
roh yang sama itu akan memiliki kuasa untuk menguasai tubuhmu di dunia kekal itu.
35 Karena lihatlah, jika kamu
telah menangguhkan hari pertobatanmu bahkan sampai kematian, lihatlah, kamu telah

32 a 2 Ne. 2:21;
Alma 12:24; 42:4–6.
33 a Hel. 13:38;
A&P 45:2.
		b pts Pertobatan.
		c Yoh. 9:4;

A&P 45:17.
		d pts Kegelapan
Rohani;
Kematian Rohani.
34 a Alma 40:13–14.
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menjadi tunduk kepada roh
iblis, dan dia bmemeteraikanmu
sebagai miliknya; oleh karena
itu, Roh Tuhan telah menarik
diri darimu, dan tidak memiliki tempat dalam dirimu, dan
iblis memiliki segala kuasa atas
dirimu; dan ini adalah keadaan
akhir dari yang jahat.
36 Dan ini aku tahu, karena
Tuhan telah berfirman Dia tidak
berdiam di dalam abait suci yang
tidak kudus, tetapi dalam hati
b
orang salehlah Dia berdiam;
ya, dan Dia telah juga berfirman
bahwa yang saleh akan duduk
di dalam kerajaan-Nya, tidak keluar lagi; tetapi pakaian mereka
akan dijadikan putih melalui
darah Anak Domba.
37 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, aku berhasrat bahwa kamu hendaknya
mengingat hal-h al ini, dan
bahwa kamu hendaknya a mengerjakan keselamatanmu dengan rasa takut di hadapan
Allah, dan bahwa kamu hendaknya tidak lagi menyangkal
kedatangan Kristus;
38 Agar kamu tidak aberselisih
lagi melawan Roh Kudus, tetapi agar kamu menerima-Nya,
dan mengambil ke atas dirimu
b
nama Kristus; agar kamu merendahkan hatimu bahkan ke
a

35 a 2 Ne. 28:19–23.
		b 2 Ne. 9:9.
36 a Mosia 2:37;
Alma 7:21;
Hel. 4:24.
		b pts Saleh,
Kesalehan.

debu, dan menyembah Allah,
di tempat mana pun kamu boleh
berada, dalam roh dan dalam kebenaran; dan agar kamu hidup
dalam dungkapan terima kasih
setiap hari, untuk banyaknya
belas kasihan dan berkat yang
Dia limpahkan ke atas dirimu.
39 Ya, dan aku juga mendesakmu, saudara-saudaraku, agar
kamu awaspada menuju doa secara berkelanjutan, agar kamu
boleh tidak disesatkan oleh bgodaan iblis, agar dia boleh tidak
menguasaimu, agar kamu boleh
tidak menjadi jajahannya pada
hari terakhir; karena lihatlah,
dia memberi imbalan kepadamu
apa yang ctidak baik.
40 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, aku mau
mendesakmu untuk memiliki
a
kesabaran, dan agar kamu menanggung segala macam kesengsaraan; agar kamu tidak
b
mencaci maki mereka yang
mengusirmu karena kemiskinanmu yang sangat, agar jangan kamu menjadi pendosa
seperti mereka;
41 Tetapi agar kamu memiliki
kesabaran, dan menanggung kesengsaraan itu, dengan harapan
yang teguh bahwa kamu akan
suatu hari beristirahat dari segala kesengsaraanmu.

37 a Flp. 2:12.
38 a pts Perselisihan.
		b Mosia 5:8;
Alma 5:38.
		c pts Ibadat.
		d Mzm. 69:31;
A&P 59:7.

c

pts Terima Kasih.
pts Berjaga.
pts Godaan.
Alma 30:60.
pts Sabar,
Kesabaran.
		b A&P 31:9.
39 a
		b
		c
40 a
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ALMA 35:1–9

PASAL 35
Pengkhotbahan firman menghancurkan kelicinan orang-o rang
Zoram—Mereka memaksa keluar
yang insaf, yang kemudian bergabung dengan orang-orang Amon di
Yerson—Alma berdukacita karena
kejahatan orang-orang. Kira-kira
tahun 74 sm.
Sekarang, terjadilah bahwa setelah Amulek mengakhiri perkataan ini, mereka menarik diri
dari khalayak ramai dan datang
ke tanah Yerson.
2 Ya, dan sisa dari saudara-
saudara itu, setelah mereka
mengkhotbahkan firman kepada
orang-orang Zoram, juga datang
ke tanah Yerson.
3 Dan terjadilah bahwa setelah
bagian yang lebih terkenal dari
orang-orang Zoram berembuk
bersama mengenai perkataan
yang telah dikhotbahkan kepada
mereka, mereka marah karena
firman, karena itu menghancurkan akelicinan mereka; oleh
karena itu mereka tidak mau
menyimak perkataan itu.
4 Dan mereka mengutus dan
mengumpulkan bersama di seluruh negeri semua orang, dan
berembuk dengan mereka mengenai perkataan yang telah diucapkan.
5 Sekarang, para penguasa
mereka dan para imam mereka
dan para pengajar mereka tidak
membiarkan orang-orang tahu
mengenai hasrat mereka; oleh
35 3 a pts Penipuan Imam.

karena itu mereka mengetahui
secara rahasia pikiran semua
orang.
6 Dan terjadilah bahwa setelah mereka mengetahui pikiran
semua orang, mereka yang berpihak pada perkataan yang telah diucapkan oleh Alma dan
saudara-saudaranya diusir dari
tanah itu; dan mereka ada banyak; dan mereka datang juga
ke tanah Yerson.
7 Dan terjadilah bahwa Alma
dan saudara-saudaranya melayani mereka.
8 S e k a r a n g , o r a n g -o r a n g
Zoram marah terhadap orang-
orang Amon yang berada di
Yerson, dan penguasa utama
orang-orang Zoram, yang adalah seorang pria yang sangat
jahat, menyampaikan kepada
orang-o rang Amon menghasratkan mereka bahwa mereka
hendaknya mengusir dari tanah
mereka, mereka semua yang
datang dari mereka ke tanah
mereka.
9 Dan dia menghembuskan
banyak ancaman terhadap mereka. Dan sekarang, orang-orang
Amon tidak takut pada perkataan mereka; oleh karena itu
mereka tidak mengusir mereka,
tetapi mereka menerima semua
yang miskin dari orang-orang
Zoram yang datang kepada mereka; dan mereka amerawat mereka, dan mengenakan kepada
mereka pakaian, dan memberi
kepada mereka tanah untuk

9 a Mosia 4:26.

pts Kesejahteraan.
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warisan mereka; dan mereka
melayani mereka menurut kekurangan mereka.
10 Sekarang, ini menggugah orang-o rang Zoram pada
amarah terhadap orang-orang
Amon, dan mereka mulai bercampur dengan orang-o rang
Laman dan menghasut mereka
juga pada amarah terhadap mereka.
11 Dan demikianlah orang-
orang Zoram dan orang-orang
Laman mulai membuat persiapan untuk perang melawan
orang-o rang Amon, dan juga
melawan orang-orang Nefi.
12 Dan demikianlah berakhir
tahun ketujuh belas masa pemerintahan para hakim atas orang-
orang Nefi.
13 Dan orang-o rang Amon
pergi dari tanah Yerson, dan datang ke tanah Melek, dan memberikan tempat di tanah Yerson
untuk pasukan orang Nefi, agar
mereka boleh bertempur melawan pasukan orang Laman dan
pasukan orang Zoram; dan demikianlah dimulai suatu perang antara orang-orang Laman
dan orang-orang Nefi, pada tahun kedelapan belas masa pemerintahan para hakim; dan
sebuah alaporan akan diberikan
tentang peperangan mereka setelah ini.
14 Dan Alma, dan Amon, dan
saudara-s audara mereka, dan
juga kedua putra Alma kembali
13 a Alma 43:3.
14 a Alma 35:6.

ke tanah Zarahemla, setelah
menjadi alat dalam tangan Allah
untuk membawa a banyak dari
orang-orang Zoram pada pertobatan; dan sebanyak yang dibawa pada pertobatan dihalau
keluar dari tanah mereka; tetapi mereka memperoleh tanah-
tanah untuk warisan mereka di
tanah Yerson, dan mereka telah mengangkat senjata untuk
mempertahankan diri mereka,
dan istri, dan anak mereka, dan
tanah mereka.
15 Sekarang, Alma, dipilukan
karena kedurhakaan bangsanya, ya, karena peperangan, dan
pertumpahan darah, dan perselisihan yang terjadi di antara
mereka; dan setelah memaklumkan firman, atau diutus untuk
memaklumkan firman, di antara
semua orang di setiap kota; dan
melihat bahwa hati orang-orang
mulai menjadi keras, dan bahwa
mereka mulai atersinggung karena ketatnya firman, hatinya
amat penuh dukacita.
16 Oleh karena itu, dia menyuruh agar para putranya hendaknya berkumpul bersama,
agar dia boleh memberikan kepada mereka setiap orang atanggung jawabnya, secara terpisah,
mengenai apa yang berkaitan
dengan kebenaran. Dan kami
memiliki sebuah laporan tentang perintah-perintahnya, yang
dia berikan kepada mereka menurut catatannya sendiri.

15 a pts Kemurtadan.
16 a pts Petugas

Pengawasan.
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Perintah-perintah Alma kepada
putranya, Helaman.
Meliputi pasal 36 dan 37.
PASAL 36
Alma bersaksi kepada Helaman
tentang keinsafannya setelah melihat seorang malaikat—Dia menderita rasa sakit dari jiwa yang
terlaknat; dia memanggil nama
Yesus, dan kemudian dilahirkan
dari Allah—Sukacita yang manis memenuhi jiwanya—Dia melihat sekumpulan besar malaikat
sedang memuji Allah—Banyak
yang insaf telah mengenyam dan
melihat sebagaimana dia telah mengenyam dan melihat. Kira-k ira
tahun 74 sm.
Putraku, pasanglah telinga terhadap perkataanku; karena aku
bersumpah kepadamu, bahwa
sejauh kamu menaati perintah-
perintah Allah kamu akan makmur di tanah ini.
2 Aku menghendaki agar
kamu hendaknya melakukan
seperti yang telah aku lakukan,
dalam mengingat penawanan
leluhur kita; karena mereka
dalam a perbudakan, dan tak
seorang pun dapat membebaskan mereka kecuali bAllah
Abraham, dan Allah Ishak, dan
Allah Yakub; dan Dia pastilah
a

36 1 a Hel. 5:9–14.

2 a Mosia 23:23;
24:17–21.
		b Kel. 3:6;
Alma 29:11.
3 a Rm. 8:28.

membebaskan mereka dalam
kesengsaraan mereka.
3 Dan sekarang, hai putraku
Helaman, lihatlah, engkau ber
ada dalam masa mudamu, dan
oleh karena itu, aku mohon darimu agar engkau mau mendengar perkataanku dan belajar
dariku; karena aku tahu bahwa
barang siapa akan menaruh
kepercayaannya kepada Allah
akan didukung dalam a pencobaan mereka, dan kesusahan
mereka, dan kesengsaraan mereka, dan akan bdiangkat pada
hari terakhir.
4 Dan aku tidak mau bahwa
kamu berpikir bahwa aku
a
mengetahui dari diriku sendiri—bukan dari yang duniawi
tetapi dari yang rohani, bukan
dari bpikiran badani tetapi dari
Allah.
5 Sekarang, lihatlah, aku berkata kepadamu, jika aku tidak
a
dilahirkan dari Allah aku btidak
akan mengetahui hal-hal ini; tetapi Allah telah, melalui mulut
malaikat kudus-Nya, menyingkapkan hal-h al ini kepadaku,
bukan karena c kelayakan apa
pun dari diriku;
6 Karena aku berkelana bersama para putra Mosia, berupaya a menghancurkan gereja
Allah; tetapi lihatlah, Allah
mengutus malaikat kudus-Nya

		b Mosia 23:21–22.
4 a 1 Kor. 2:11;
Alma 5:45–46.
pts Pengetahuan.
		b pts Badani.
5 a pts Dilahirkan

Kembali.
		b Alma 26:21–22.
		c pts Layak,
Kelayakan.
6 a Mosia 27:10.

ALMA 36:7–17

454

untuk menghentikan kami dalam perjalanan.
7 Dan lihatlah, dia berbicara
kepada kami, seakan-akan itu
suara guntur, dan seluruh tanah
a
bergetar di bawah kaki kami;
dan kami semuanya jatuh ke
tanah, karena b rasa takut akan
Tuhan datang ke atas diri kami.
8 Tetapi lihatlah, suara itu berkata kepadaku: Bangkitlah. Dan
aku pun bangkit dan berdiri,
dan melihat malaikat itu.
9 Dan dia berkata kepadaku:
Jika pun engkau mau dirimu
sendiri dihancurkan, janganlah
lagi berupaya untuk menghancurkan gereja Allah.
10 Dan terjadilah bahwa aku
jatuh ke tanah; dan itu untuk
kurun waktu atiga hari dan tiga
malam bahwa aku tidak dapat
membuka mulutku, tidak juga
aku dapat menggunakan anggota tubuhku.
11 Dan malaikat berbicara lebih banyak hal lagi kepadaku,
yang didengar oleh saudara-
saudaraku, tetapi aku tidak mendengarnya; karena ketika aku
mendengar perkataan itu—Jika
pun engkau mau dihancurkan
bagi dirimu sendiri, janganlah
lagi berupaya untuk menghancurkan gereja Allah—aku diserang dengan ketakutan dan
kekaguman sedemikian besarnya bahwa barangkali aku akan
7 a Mosia 27:18.
		b pts Takut—Takut
akan Allah.
10 a Mosia 27:19–23.

dihancurkan, sehingga aku jatuh
ke tanah dan aku tidak mendengar apa-apa lagi.
12 Tetapi aku tersiksa oleh asiksaan kekal, karena jiwaku amat
tertekan pada kadar terhebat
dan tersiksa oleh segala dosaku.
13 Ya, aku ingat segala dosa
dan kedurhakaanku, yang karenanya aku atersiksa oleh rasa
sakit neraka; ya, aku melihat
bahwa aku telah memberontak melawan Allahku, dan
bahwa aku telah tidak menaati
perintah-p erintah-N ya yang
kudus.
14 Ya, dan aku telah membunuh banyak anak-Nya, atau lebih tepat menyesatkan mereka
menuju kehancuran; ya, dan kesimpulannya sedemikian besarnya kedurhakaanku, sehingga
pikiran nyata memasuki hadirat Allahku menyiksa jiwaku
dengan kengerian yang tak terungkapkan.
15 Ah, pikirku, andaikata aku
a
dapat dibuang dan menjadi punah baik jiwa maupun tubuh,
agar aku boleh tidak dibawa untuk berdiri di hadirat Allahku,
untuk dihakimi menurut b perbuatanku.
16 Dan sekarang, selama tiga
hari dan selama tiga malam aku
tersiksa, bahkan oleh rasa sakit
dari jiwa yang aterlaknat.
17 Dan terjadilah bahwa se-

12 a A&P 19:11–15.
13 a pts Kesalahan.
15 a Why. 6:15–17;
Alma 12:14.

		b Alma 41:3;
A&P 1:9–10.
16 a pts Laknat.
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waktu aku sedemikian tersiksanya oleh siksaan, saat aku
a
amat tertekan oleh ingatan
akan banyaknya dosaku, lihatlah, aku ingat juga telah mendengar ayahku bernubuat kepada
orang-o rang mengenai kedatangan seorang Yesus Kristus,
seorang Putra Allah, untuk mendamaikan dosa-dosa dunia.
18 Sekarang, sewaktu pikir
anku menangkap pemikiran
ini, aku berseru di dalam hatiku:
Ya Yesus, Engkau Putra Allah,
berbelaskasihanlah padaku,
yang berada a dalam empedu
kepahitan, dan dikelilingi oleh
b
rantai kematian abadi.
19 Dan sekarang, lihatlah, ketika aku memikirkan ini, aku
tidak dapat mengingat rasa sakitku lagi; ya, aku tidaklah aamat
tertekan oleh ingatan akan dosa-
dosaku lagi.
20 Dan ah, betapa a sukacitanya, dan betapa menakjubkannya terang yang aku lihat; ya,
jiwaku dipenuhi dengan sukacita yang sama besarnya seperti
rasa sakitku!
21 Ya, aku berkata kepadamu,
putraku, bahwa tidak ada apa
pun yang dapat sedemikian hebatnya dan sedemikian pahitnya
seperti rasa sakitku. Ya, dan lagi
aku berkata kepadamu, putraku,
17 a 2 Kor. 7:10.
18 a yaitu dalam penyesalan yang hebat.
		b 2 Ne. 9:45; 28:22;
Alma 12:11;
Musa 7:26.
19 a pts Kesalahan.

20 a
22 a
23 a
		b

bahwa sebaliknya, tidak ada apa
pun yang dapat sedemikian hebat dan manisnya seperti sukacitaku.
22 Ya, aku pikir aku melihat,
bahkan seperti bapa leluhur
kita aLehi melihat, Allah sedang
duduk di atas takhta-Nya, dikelilingi oleh sekumpulan besar
malaikat yang tak terbilang jumlahnya, dalam sikap menyanyi
dan memuji Allah mereka; ya,
dan jiwaku ingin sekali untuk
berada di sana.
23 Tetapi lihatlah, anggota tubuhku menerima akekuatannya
kembali, dan aku berdiri pada
kakiku, dan menyatakan kepada
orang-o rang bahwa aku telah
b
dilahirkan dari Allah.
24 Ya, dan sejak waktu itu bahkan sampai sekarang, aku telah bekerja tanpa henti, agar
aku boleh membawa jiwa-jiwa
pada pertobatan; agar aku boleh
membawa mereka untuk a mengenyam sukacita yang besar
yang darinya aku mengenyam;
agar mereka boleh juga dilahirkan dari Allah, dan b dipenuhi
dengan Roh Kudus.
25 Ya, dan sekarang lihatlah,
hai putraku, Tuhan memberiku
sukacita yang amat besar dalam
buah kerjaku;
26 Karena a firman yang telah

pts Sukacita.
1 Ne. 1:8.
Musa 1:10.
Alma 5:14.
pts Dilahirkan
Kembali.
24 a 1 Ne. 8:12;

Mosia 4:11.
		b 2 Ne. 32:5;
3 Ne. 9:20.
pts Roh Kudus.
26 a Alma 31:5.
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Dia berikan kepadaku, lihatlah,
banyak yang telah dilahirkan
dari Allah, dan telah mengenyam seperti yang aku telah
mengenyamnya, dan telah melihat dengan mata sendiri seperti
yang telah aku lihat; oleh karena
itu mereka mengetahui tentang
hal-hal ini yang mengenainya
telah aku bicarakan, seperti
yang aku ketahui; dan pengetahuan yang aku miliki adalah
dari Allah.
27 Dan aku telah didukung
selama pencobaan dan kesusahan dari setiap jenis; ya, dan
dalam segala macam kesengsaraan; ya, Allah telah membebaskanku dari penjara, dan
dari ikatan, dan dari kematian;
ya, dan aku menaruh kepercayaanku kepada-N ya, dan Dia
masih akan amembebaskanku.
28 Dan aku tahu bahwa Dia
akan amembangkitkanku pada
hari terakhir, untuk berdiam
bersama-Nya dalam bkemuliaan;
ya, dan aku akan memuji-Nya
selamanya, karena Dia telah
c
membawa leluhur kita keluar
dari Mesir, dan Dia telah menelan dorang-orang Mesir di Laut
Merah; dan Dia menuntun mereka dengan kuasa-Nya ke tanah
yang dijanjikan; ya, dan Dia telah membebaskan mereka dari
perbudakan dan penawanan
dari waktu ke waktu.
29 Ya, dan Dia juga telah
27 a Mzm. 34:18.
28 a 3 Ne. 15:1.
		b pts Kemuliaan.

membawa leluhur kita keluar
dari tanah Yerusalem; dan Dia
juga telah, dengan kuasa abadi-
Nya, membebaskan mereka dari
a
perbudakan dan penawanan,
dari waktu ke waktu bahkan
hingga zaman sekarang; dan aku
telah selalu menyimpan sebagai ingatan penawanan mereka;
ya, dan kamu juga seharusnya
menyimpan sebagai ingatan,
seperti yang telah aku lakukan,
penawanan mereka.
30 Tetapi lihatlah, putraku,
ini belumlah semuanya; karena
kamu seharusnya tahu seperti
aku tahu, bahwa asejauh kamu
akan menaati perintah-perintah
Allah kamu akan makmur di tanah ini; dan kamu seharusnya
tahu juga, bahwa sejauh kamu
tidak akan menaati perintah-
perintah Allah kamu akan disingkirkan dari hadirat-N ya.
Sekarang, ini adalah menurut
firman-Nya.
PASAL 37
Lempengan-lempengan dari kuningan dan tulisan suci yang lain
dilestarikan untuk membawa jiwa-
jiwa pada keselamatan—Orang-
orang Yared dihancurkan karena
kejahatan mereka—Sumpah dan
perjanjian rahasia mereka mesti
dijaga dari orang-orang—Berundinglah dengan Tuhan dalam segala perbuatanmu—Sebagaimana

		c Kel. 12:51.
		d Kel. 14:26–27.
29 a Mosia 24:17; 27:16;

Alma 5:5–6.
30 a 2 Ne. 1:9–11;
Alma 50:19–22.
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Liahona membimbing orang-orang
Nefi, demikian juga firman Kristus
menuntun manusia ke kehidupan
kekal. Kira-kira tahun 74 sm.
Dan sekarang, putraku
Helaman, aku memerintahkanmu agar kamu mengambil
a
catatan-catatan yang telah bdipercayakan kepadaku;
2 Dan aku juga memerintahkanmu agar kamu menyimpan
sebuah catatan tentang bangsa
ini, menurut seperti yang telah
aku lakukan, di atas lempengan-
lempengan Nefi, dan jagalah semua benda ini sakral yang telah
aku simpan, bahkan seperti aku
telah menyimpannya; karena
adalah untuk suatu atujuan yang
bijak bahwa itu disimpan.
3 Dan alempengan-lempengan
dari kuningan ini, yang memuat ukiran ini, yang memiliki
catatan-catatan dari tulisan suci
yang kudus di atasnya, yang
memiliki silsilah nenek moyang
kita, bahkan sejak awal—
4 Lihatlah, telah dinubuatkan
oleh leluhur kita, bahwa itu akan
disimpan dan diturunkan dari
satu angkatan ke yang lain, dan
dipelihara dan dilestarikan oleh
tangan Tuhan sampai itu akan
disebarluaskan ke setiap bangsa,
kaum, bahasa, dan khalayak,
agar mereka akan tahu tentang
37 1 a Alma 45:2–8.

		b Mosia 28:20.
2 a Enos 1:13–18;
KKM 1:6–11;
Alma 37:9–12.
3 a 1 Ne. 5:10–19.

misteri-misteri yang termuat di
atasnya.
5 Dan sekarang, lihatlah, jika
itu disimpan itu mesti mempertahankan kecemerlangannya;
ya, dan itu akan mempertahankan kecemerlangannya; ya, dan
juga akanlah semua lempengan
yang memuat apa yang adalah
tulisan kudus.
6 Sekarang, kamu boleh mengira bahwa ini adalah a kebodohan dalam diriku; tetapi
lihatlah aku berkata kepadamu,
bahwa melalui apa yang bkecil
dan sederhana apa yang besar
didatangkan; dan cara-cara yang
kecil dalam banyak hal mempermalukan yang bijak.
7 Dan Tuhan Allah bekerja dengan a cara-cara untuk mendatangkan tujuan-Nya yang besar
dan kekal; dan dengan b cara-
cara yang sangat kecil Tuhan
mempermalukan yang bijak dan
mendatangkan keselamatan banyak jiwa.
8 Dan sekarang, telah hingga
kini menjadi kebijaksanaan
di dalam Allah bahwa benda-
benda ini hendaknya dilestarikan; karena lihatlah, itu telah
a
memperluas ingatan bangsa
ini, ya, dan meyakinkan banyak
orang tentang kekhilafan jalan
mereka, dan membawa mereka
pada pengetahuan tentang Allah
a

			 pts Lempengan-
Lempengan
Kuningan.
4 a pts Misteri Allah.
6 a 1 Kor. 2:14.
		b 1 Ne. 16:28–29;

A&P 64:33; 123:15–17.
7 a Yes. 55:8–9.
		b 2 Raj. 5:1–14.
8 a 2 Tim. 3:15–17;
Mosia 1:3–5.
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mereka untuk keselamatan jiwa
mereka.
9 Ya, aku berkata kepadamu,
a
seandainya bukan karena
benda-benda ini yang catatan-
catatan ini muat, yang ada di
atas lempengan-lempengan ini,
Amon dan saudara-saudaranya
tidak dapat bmeyakinkan sedemikian banyaknya ribuan orang
Laman akan tradisi yang tidak
benar dari leluhur mereka; ya,
catatan-catatan ini dan cperkataan mereka membawa mereka
pada pertobatan, yaitu, itu membawa mereka pada pengetahuan
tentang Tuhan Allah mereka,
dan untuk bersukacita dalam
Yesus Kristus Penebus mereka.
10 Dan siapa tahu bahwa
mungkin itu akan menjadi sarana dalam membawa beribu-
ribu dari mereka, ya, dan juga
beribu-ribu saudara kita yang
degil, orang-o rang Nefi, yang
sekarang sedang mengeraskan
hati mereka dalam dosa dan kedurhakaan, pada pengetahuan
tentang Penebus mereka?
11 Sekarang, misteri-misteri ini
belumlah sepenuhnya disingkapkan kepadaku; oleh karena
itu aku akan menahan diri.
12 Dan mungkin cukup jika
aku hanya berkata bahwa itu
dilestarikan untuk suatu tujuan
yang bijak, yang tujuan itu diketahui oleh Allah; karena Dia
9a
		b
		c
12 a

Mosia 1:5.
Alma 18:36; 22:12.
pts Injil.
2 Ne. 9:28;
Yakub 4:10.

menasihati dalam kebijaksanaan atas segala pekerjaan-Nya,
dan jalan-Nya adalah lurus, dan
lintasan-Nya adalah bsatu lingkaran kekal.
13 Ya, ingatlah, ingatlah, putraku Helaman, betapa aketatnya
perintah-p erintah Allah. Dan
Dia berfirman: bJika kamu akan
menaati perintah-perintah-Ku
kamu akan c makmur di tanah
ini—tetapi jika kamu tidak menaati perintah-p erintah-N ya
kamu akan disingkirkan dari
hadirat-Nya.
14 Dan sekarang, ingatlah, putraku, bahwa Allah telah amemercayaimu dengan benda-benda
ini, yang adalah b sakral, yang
telah Dia jaga sakral, dan juga
yang akan Dia pelihara dan lestarikan untuk suatu ctujuan yang
bijak di dalam Dia, agar Dia
boleh memperlihatkan kuasa-
Nya kepada angkatan-angkatan
mendatang.
15 Dan sekarang, lihatlah, aku
memberi tahu kamu dengan
roh nubuat, bahwa jika kamu
melanggar perintah-p erintah
Allah, lihatlah, benda-benda ini
yang adalah sakral akan diambil
darimu oleh kuasa Allah, dan
kamu akan diserahkan kepada
Setan, agar dia boleh mengayakmu bagaikan sekam di hadapan angin.
16 Tetapi jika kamu menaati
a

		b 1 Ne. 10:19;
Alma 7:20.
13 a 2 Ne. 9:41.
		b Alma 9:13;
3 Ne. 5:22.

		c Mosia 1:7;
Alma 50:20.
14 a A&P 3:5.
		b pts Kudus.
		c 1 Ne. 9:3–6.
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perintah-p erintah Allah, dan
memperlakukan benda-b enda
ini yang adalah sakral menurut
apa yang Tuhan perintahkan
kepadamu, (karena kamu mesti
memohon kepada Tuhan untuk
segala apa pun yang kamu mesti
lakukan terhadapnya) lihatlah,
tidak ada kekuatan bumi atau
neraka yang dapat amengambilnya darimu, karena Allah penuh
kuasa untuk digenapinya segala
firman-Nya.
17 Karena Dia akan menggenapi segala janji-Nya yang akan
Dia buat kepadamu, karena Dia
telah menggenapi janji-
j anji-
Nya yang telah Dia buat kepada leluhur kita.
18 Karena Dia berjanji kepada
mereka bahwa Dia akan amelestarikan benda-benda ini untuk
suatu tujuan yang bijak di dalam Dia, agar Dia boleh memperlihatkan kuasa-Nya kepada
angkatan-angkatan mendatang.
19 Dan sekarang, lihatlah, satu
tujuan telah Dia penuhi, bahkan
sampai pemulihan aberibu-ribu
orang Laman pada pengetahuan tentang kebenaran; dan
Dia telah memperlihatkan
kuasa-Nya di dalamnya, dan
Dia akan juga masih memperlihatkan kuasa-Nya di dalamnya
b
sampai angkatan-
angkatan
mendatang; oleh karena itu, itu
akan dilestarikan.
16 a
18 a
19 a
		b

JS—S 1:59.
A&P 5:9.
Alma 23:5.
Enos 1:13;

20 Oleh karena itu aku memerintahkanmu, putraku Helaman,
agar kamu tekun dalam menggenapi segala perkataanku, dan
agar kamu tekun dalam menaati
perintah-perintah Allah sebagaimana itu tertulis.
21 Dan sekarang, aku akan
berbicara kepadamu mengenai
a
kedua puluh empat lempengan
itu, agar kamu menyimpannya,
agar misteri dan pekerjaan kegelapan, dan pekerjaan rahasia
mereka, atau b pekerjaan rahasia orang-orang itu yang telah
dihancurkan, boleh dinyatakan
kepada bangsa ini; ya, semua
pembunuhan mereka, dan perampokan, dan penjarahan mereka, dan segala kejahatan dan
kekejian mereka, boleh dinyatakan kepada bangsa ini; ya, dan
agar kamu melindungi calat-alat
tafsir ini.
22 Karena lihatlah, Tuhan melihat bahwa umat-N ya mulai
bekerja dalam kegelapan, ya,
mengerjakan pembunuhan rahasia dan kekejian; oleh karena
itu Tuhan berfirman, jika mereka
tidak bertobat mereka akan dihancurkan dari muka bumi.
23 Dan Tuhan berfirman: Aku
akan mempersiapkan bagi
hamba-K u Gazelem, sebuah
a
batu, yang akan bersinar dalam
kegelapan pada terang, agar Aku
boleh menyingkapkan kepada

Morm. 7:8–10.
21 a Eter 1:1–5.
		b pts Komplotan
Rahasia.

		c pts Urim dan Tumim.
23 a Mosia 8:13.
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umat-K u yang melayani-K u,
agar Aku boleh menyingkapkan kepada mereka pekerjaan
saudara-s audara mereka, ya,
pekerjaan rahasia mereka, pekerjaan kegelapan mereka, dan
kejahatan dan kekejian mereka.
24 Dan sekarang, putraku, alat-
alat tafsir ini dipersiapkan agar
firman Allah boleh digenapi,
yang Dia firmankan, memfirmankan:
25 Aku akan amenampilkan keluar dari kegelapan pada terang
segala pekerjaan rahasia mereka dan kekejian mereka; dan
kecuali mereka bertobat Aku
akan b menghancurkan mereka
dari muka bumi; dan Aku akan
membawa pada terang segala
pekerjaan rahasia dan kekejian
mereka, kepada setiap bangsa
yang akan setelah ini memiliki
tanah ini.
26 Dan sekarang, putraku, kita
lihat bahwa mereka tidak bertobat; oleh karena itu mereka telah dihancurkan, dan sejauh ini
firman Allah telah digenapi; ya,
kekejian rahasia mereka telah
dibawa keluar dari kegelapan
dan disingkapkan kepada kita.
27 Dan sekarang, putraku, aku
memerintahkanmu agar kamu
menyimpan semua sumpah
mereka, dan perjanjian mereka,
dan kesepakatan mereka dalam
kekejian rahasia mereka; ya,
dan semua atanda mereka dan
25 a A&P 88:108–110.
		b Mosia 21:26.
27 a Hel. 6:22.

keajaiban mereka akan kamu
jaga dari bangsa ini, agar mereka tidak mengetahuinya, agar
jangan barangkali mereka akan
jatuh ke dalam kegelapan juga
dan dihancurkan.
28 Karena lihatlah, ada suatu
a
kutukan di atas seluruh tanah
ini, bahwa kehancuran akan
datang ke atas semua pekerja
kegelapan itu, menurut kuasa
Allah, ketika mereka matang
sepenuhnya; oleh karena itu aku
berhasrat agar bangsa ini boleh
tidak dihancurkan.
29 Oleh karena itu kamu akan
menjaga rencana rahasia ini dari
a
sumpah mereka dan perjanjian
mereka dari bangsa ini, dan hanya kejahatan mereka dan pembunuhan mereka dan kekejian
mereka akan kamu singkapkan
kepada mereka; dan kamu akan
mengajari mereka untuk bmuak
terhadap kejahatan dan kekejian
dan pembunuhan seperti itu;
dan kamu juga akan mengajari
mereka bahwa orang-orang ini
dihancurkan karena kejahatan
dan kekejian mereka dan pembunuhan mereka.
30 Karena lihatlah, mereka
membunuh semua nabi Tuhan
yang datang ke antara mereka
untuk memaklumkan kepada
mereka mengenai kedurhakaan
mereka; dan darah dari mereka
yang mereka bunuh berseru
kepada Tuhan Allah mereka

28 a Alma 45:16;
Eter 2:7–12.
29 a Hel. 6:25.

		b Alma 13:12.
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35 Hai, ingatlah, putraku, dan
untuk pembalasan ke atas diri
mereka yang menjadi pembu- belajarlah akebijaksanaan pada
nuh mereka; dan demikianlah masa mudamu; ya, belajarlah
penghakiman Allah datang ke pada masa mudamu untuk meatas pekerja kegelapan dan kom- naati perintah-perintah Allah.
36 Ya, dan aberserulah kepada
plotan rahasia ini.
31 Ya, dan terkutuklah jadinya Allah untuk segala tunjangtanah ini selama-lamanya bagi anmu; ya, biarlah semua perpara pekerja kegelapan dan buatanmu bagi Tuhan, dan ke
komplotan rahasia itu, bahkan mana pun engkau pergi biarlah
sampai kehancuran, kecuali me- itu di dalam Tuhan; ya, biarlah
reka bertobat sebelum mereka semua pikiranmu diarahkan kepada Tuhan; ya, biarlah kasih samatang sepenuhnya.
32 Dan sekarang, putraku, yang hatimu ditujukan kepada
ingatlah perkataan yang telah Tuhan selamanya.
aku ucapkan kepadamu; jangan37 a Berundinglah dengan
lah memercayakan rencana- Tuhan dalam segala perburencana rahasia itu kepada atanmu, dan Dia akan mengabangsa ini, tetapi ajarkanlah me- rahkan engkau demi kebaikan;
reka suatu akebencian abadi ter- ya, ketika engkau berbaring
hadap dosa dan kedurhakaan.
pada malam hari berbaring33 a Khotbahkanlah kepada lah bagi Tuhan, agar Dia boleh
mereka pertobatan, dan iman mengawasimu dalam tidurmu;
kepada Tuhan Yesus Kristus; dan ketika engkau bangun pada
ajarilah mereka untuk meren- pagi hari biarlah hatimu penuh
dahkan hati mereka dan untuk dengan bungkapan terima kasih
menjadi b lembut hati dan ren- kepada Allah; dan jika kamu medah hati; ajarilah mereka untuk lakukan hal-hal ini, kamu akan
menahan setiap c godaan iblis, diangkat pada hari terakhir.
38 Dan sekarang, putraku, aku
dengan iman mereka kepada
Tuhan Yesus Kristus.
memiliki sedikit untuk dikata34 Ajarilah mereka untuk ti- kan mengenai benda yang ledak pernah lelah akan peker- luhur kita sebut bola, atau alat
jaan baik, tetapi untuk menjadi penunjuk—atau leluhur kita
lembut hati dan rendah hati; ka- menyebutnya a Liahona, yang
rena yang demikian akan mene- adalah, ditafsirkan, kompas; dan
mukan aperistirahatan bagi jiwa Tuhan mempersiapkannya.
mereka.
39 Dan lihatlah, tidak ada
32 a 2 Ne. 4:31.
33 a pts Khotbah.
		b pts Lembut Hati,
Kelembutan Hati.
		c pts Godaan.

34 a Mzm. 37:5–8;
Mat. 11:28–30.
35 a pts Kebijaksanaan.
36 a pts Doa.
37 a Yakub 4:10;

A&P 3:4.
		b A&P 46:32.
38 a 1 Ne. 16:10; 18:12;
A&P 17:1.
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seorang pun yang dapat mengerjakan menurut cara yang
sedemikian rumitnya bagi suatu
pengerjaan. Dan lihatlah, itu dipersiapkan untuk memperlihatkan kepada leluhur kita lintasan
yang hendaknya mereka jalani
di padang belantara.
40 Dan itu bekerja bagi mereka menurut a iman mereka
kepada Allah; oleh karena itu,
jika mereka memiliki iman untuk percaya bahwa Allah dapat
menyebabkan jarum itu menunjuk ke arah mereka hendaknya
pergi, lihatlah, itu terjadi; oleh
karena itu mereka memperoleh
mukjizat ini, dan juga banyak
mukjizat lain yang dikerjakan
melalui kuasa Allah, hari demi
hari.
41 Walaupun demikian, karena
mukjizat itu dikerjakan dengan
a
cara yang kecil itu memperlihatkan kepada mereka pekerjaan yang menakjubkan.
Seandainya mereka malas, dan
lupa untuk menjalankan iman
dan ketekunan mereka maka
pekerjaan yang menakjubkan itu
berhenti, dan mereka tidak maju
dalam perjalanan mereka;
42 Oleh karena itu, mereka
tinggal di padang belantara,
atau tidak melakukan perjalanan
dengan suatu lintasan langsung,
dan disengsarakan dengan kelaparan dan kehausan, karena
pelanggaran mereka.
40 a 1 Ne. 16:28.
41 a Alma 37:6–7.
44 a Mzm. 119:105;

43 Dan sekarang, putraku, aku
menghendaki agar kamu hendaknya mengerti bahwa hal-hal
ini bukanlah tanpa suatu bayangan; karena sewaktu leluhur
kita malas untuk mengindahkan
kompas ini (sekarang, hal-hal ini
adalah duniawi) mereka tidak
makmur; demikian pula dengan
apa yang rohani.
44 Karena lihatlah, adalah
sama mudahnya untuk mengindahkan afirman Kristus, yang
akan menunjuk kepadamu suatu
lintasan yang lurus pada kebahagiaan kekal, seperti halnya
bagi leluhur kita untuk mengindahkan kompas ini, yang akan
menunjukkan kepada mereka
suatu lintasan yang lurus ke tanah terjanjikan.
45 Dan sekarang, aku berkata,
bukankah ada suatu perlambang dalam hal ini? Karena tepat sepasti alat penunjuk ini
membawa leluhur kita, dengan
mengikuti lintasannya, ke tanah terjanjikan, akanlah firman
Kristus, jika kita ikuti lintasannya, membawa kita melampaui
lembah dukacita ini ke suatu
tanah yang dijanjikan yang jauh
lebih baik.
46 Hai putraku, janganlah biarkan kita menjadi amalas karena
kemudahan b caranya; karena
demikianlah adanya dengan leluhur kita; karena demikianlah
itu dipersiapkan bagi mereka,

1 Ne. 11:25;
Hel. 3:29–30.
46 a 1 Ne. 17:40–41.

		b Yoh. 14:5–6;
2 Ne. 9:41; 31:17–21;
A&P 132:22, 25.
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bahwa jika mereka akan memandang mereka boleh chidup;
demikian pula adanya dengan
kita. Jalan dipersiapkan, dan jika
kita akan memandang kita boleh
hidup selamanya.
47 Dan sekarang, putraku, pastikanlah bahwa kamu mengurus benda-benda sakral ini, ya,
pastikanlah bahwa kamu memandang kepada Allah dan hidup. Pergilah kepada bangsa ini
dan maklumkanlah firman, dan
bersungguh-s ungguhlah. Putraku, selamat berpisah.
Perintah-perintah Alma kepada
putranya, Siblon.
Meliputi pasal 38.
PASAL 38
Siblon dianiaya demi kebenaran—
Keselamatan ada di dalam Kristus,
yang adalah kehidupan dan terang
dunia—Kekanglah segala nafsumu. Kira-kira tahun 74 sm.
Putraku, pasanglah telinga terhadap perkataanku, karena aku
berkata kepadamu, bahkan seperti yang aku katakan kepada
Helaman, bahwa sejauh kamu
akan menaati perintah-perintah
Allah kamu akan makmur di tanah ini; dan sejauh kamu tidak
akan menaati perintah-perintah
46 c Yoh. 11:25;
Hel. 8:15;
3 Ne. 15:9.
38 2 a Alma 63:1–2.

Allah kamu akan disingkirkan
dari hadirat-Nya.
2 Dan sekarang, putraku, aku
percaya bahwa aku akan merasakan sukacita yang besar dalam
dirimu, karena kekukuhanmu
dan kesetiaanmu kepada Allah;
karena seperti yang telah kamu
mulai pada masa mudamu untuk memandang kepada Tuhan
Allahmu, demikian pula aku
berharap bahwa kamu akan
a
melanjutkan dalam menaati
perintah-perintah-Nya; karena
diberkatilah dia yang bbertahan
sampai akhir.
3 Aku berkata kepadamu, putraku, bahwa aku telah merasakan sukacita yang besar dalam
dirimu, karena kesetiaanmu dan
ketekunanmu, dan kesabaranmu
dan kepanjangsabaranmu di antara aorang-orang Zoram.
4 Karena aku tahu bahwa engkau berada dalam ikatan; ya, dan
aku juga tahu bahwa engkau dilempari batu demi firman; dan
engkau telah menanggung segala
sesuatu ini dengan a kesabaran
karena Tuhan b besertamu; dan
sekarang, engkau tahu bahwa
Tuhan membebaskan engkau.
5 Dan sekarang, putraku,
Siblon, aku menghendaki agar
kamu hendaknya ingat, bahwa
sebanyak kamu akan menaruh
a
kepercayaanmu kepada Allah
bahkan sedemikian banyaknya

		b 2 Ne. 31:15–20;
3 Ne. 15:9; 27:6, 16–17.
3 a Alma 31:7.
4 a pts Sabar, Kesabaran.

		b Rm. 8:35–39.
5 a Alma 36:27.
pts Percaya,
Kepercayaan.
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kamu akan dibebaskan dari
pencobaanmu, dan ckesusahanmu, dan kesengsaraanmu,
dan kamu akan diangkat pada
hari terakhir.
6 Sekarang, putraku, aku tidak
mau bahwa kamu akan berpikir
bahwa aku tahu hal-hal ini dari
diriku sendiri, tetapi adalah Roh
Allah yang berada dalam diriku
yang menyingkapkan hal-hal ini
kepadaku; karena jika aku tidak
a
dilahirkan dari Allah aku tidak
akan mengetahui hal-hal ini.
7 Tetapi lihatlah, Tuhan dalam
belas kasihan-Nya yang besar
mengutus a malaikat-N ya untuk memaklumkan kepadaku
bahwa aku mesti menghentikan
pekerjaan bpenghancuran di antara umat-Nya; ya, dan aku telah
melihat seorang malaikat berhadapan muka, dan dia berbicara
denganku, dan suaranya adalah
bagaikan guntur, dan itu mengguncangkan seluruh tanah.
8 Dan terjadilah bahwa aku
tiga hari dan tiga malam berada
dalam rasa sakit dan kepedihan
jiwa yang paling pahit; dan tidak pernah, sampai aku berseru
kepada Tuhan Yesus Kristus
untuk belas kasihan, aku menerima a pengampunan akan
dosa-d osaku. Tetapi lihatlah,
aku berseru kepada-N ya dan
aku menemukan kedamaian
bagi jiwaku.
b

5 b Mat. 11:28–30.
		c A&P 3:8; 121:7–8.
6 a Alma 36:26;
A&P 5:16.
pts Dilahirkan

9 Dan sekarang, putraku, aku
telah memberi tahu kamu ini
agar kamu boleh belajar kebijaksanaan, agar kamu boleh belajar dariku bahwa a tidak ada
jalan atau sarana lain yang melaluinya manusia dapat diselamatkan, kecuali di dalam dan
melalui Kristus. Lihatlah, Dia
adalah kehidupan dan b terang
dunia. Lihatlah, Dia adalah firman kebenaran dan kesalehan.
10 Dan sekarang, sewaktu
kamu telah mulai mengajarkan
firman demikian pula aku menghendaki agar kamu hendaknya
terus mengajar, dan aku menghendaki agar kamu akan tekun
dan berkepala dingin dalam segala hal.
11 Pastikanlah bahwa kamu
tidak terangkat-a ngkat pada
kesombongan; ya, pastikanlah
bahwa kamu tidak a sesumbar
dalam kebijaksanaanmu sendiri,
tidak juga dalam kekuatanmu
yang besar.
12 Gunakanlah keberanian, tetapi tidak dengan kesewenang-
wenangan; dan juga pastikanlah
bahwa kamu mengekang segala
nafsumu, agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih; pastikanlah bahwa kamu menjauhkan
diri dari kemalasan.
13 Janganlah berdoa seperti
yang orang-orang Zoram lakukan, karena kamu telah melihat

Kembali.
7 a Mosia 27:11–17.
		b Alma 26:17–18;
36:6–11.
8 a pts Pengampunan

akan Dosa-Dosa.
9 a Hel. 5:9.
		b Mosia 16:9.
11 a pts Kesombongan.

465

ALMA 38:14–39:5

bahwa mereka berdoa untuk
didengar oleh orang, dan untuk dipuji karena kebijaksanaan
mereka.
14 Janganlah berkata: Ya
Allah, aku berterima kasih
kepada-Mu bahwa kami alebih
baik daripada saudara-saudara
kami; tetapi sebaliknya berkatalah: Ya Tuhan, ampunilah bketidaklayakanku, dan ingatlah
saudara-saudaraku dalam belas
kasihan—ya, akuilah ketidaklayakanmu di hadapan Allah di
segala waktu.
15 Dan semoga Tuhan memberkati jiwamu, dan menerimamu pada hari terakhir
ke dalam kerajaan-
N ya, untuk duduk dalam kedamaian.
Sekarang pergilah, putraku,
dan ajarkanlah firman kepada
orang-orang ini. Bersungguh-
sungguhlah. Putraku, selamat
berpisah.

Perintah-perintah Alma kepada
putranya, Korianton.
Meliputi pasal 39 sampai 42.
PASAL 39
Dosa amoral adalah suatu kekejian—Dosa Korianton menahan
orang-orang Zoram dari menerima
firman—Penebusan Kristus berlaku surut dalam menyelamatkan
14 a Alma 31:16.
		b Luk. 18:10–14.
39 2 a Alma 38:3.

yang setia yang mendahuluinya.
Kira-kira tahun 74 sm.
Dan sekarang, putraku, aku
memiliki sedikit lebih banyak
untuk dikatakan kepadamu daripada yang aku katakan kepada
saudaramu; karena lihatlah, tidakkah kamu telah mengamati
kekukuhan saudaramu, kesetia
annya, dan ketekunannya dalam menaati perintah-perintah
Allah? Lihatlah, apakah dia tidak menunjukkan teladan yang
baik bagimu?
2 Karena engkau tidak demikian besar mengindahkan perkataanku seperti saudaramu,
di antara aorang-orang Zoram.
Sekarang, inilah apa yang aku
tentang darimu; engkau terus
sesumbar dalam kekuatanmu
dan kebijaksanaanmu.
3 Dan ini belumlah semuanya,
putraku. Engkau melakukan
apa yang memilukan bagiku;
karena engkau meninggalkan
pelayanan, dan pergi ke tanah Siron di antara perbatasan
orang-orang Laman, mengikuti
si aperempuan sundal Isabel.
4 Ya, dia amencuri hati banyak
orang; tetapi ini bukan dalih
bagimu, putraku. Engkau semestinya telah mengurus pelayanan yang dengannya engkau
dipercayai.
5 Tidak tahukah kamu, putraku, bahwa a hal-h al ini ada-

3 a pts Hawa Nafsu.
4 a Ams. 7:6–27.
5 a pts Pelanggaran

Moral.
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lah kekejian dalam pandangan
Tuhan; ya, yang paling keji melebihi segala dosa kecuali penumpahan darah tak berdosa atau
penyangkalan Roh Kudus?
6 Karena lihatlah, jika kamu
a
menyangkal Roh Kudus ketika
itu dahulunya pernah memiliki
tempat dalam dirimu, dan kamu
tahu bahwa kamu menyangkalnya, lihatlah, ini adalah dosa
yang b tak termaafkan; ya, dan
barang siapa membunuh menentang terang dan pengetahuan akan Allah, tidaklah mudah
baginya untuk mendapatkan
c
pengampunan; ya, aku berkata
kepadamu, putraku, bahwa tidaklah mudah baginya untuk
mendapatkan pengampunan.
7 Dan sekarang, putraku, aku
berkehendak kepada Allah agar
kamu tidak abersalah akan suatu tindak kejahatan yang demikian besar. Aku tidak akan
mengungkit-ungkit tindak kejahatanmu, untuk menekan
jiwamu, jika bukan demi kebaikanmu.
8 Tetapi lihatlah, kamu tidak
dapat menyembunyikan tindak kejahatanmu dari Allah;
dan kecuali kamu bertobat itu
akan menjadi kesaksian menentangmu pada hari terakhir.
9 Sekarang, putraku, aku menghendaki agar kamu hendaknya
bertobat dan meninggalkan
6 a A&P 76:35–36.
		b pts Dosa Tak
Termaafkan.
		c A&P 64:10.
pts Mengampuni.

7a
9a
		b
11 a
		b

dosa-dosamu, dan jangan lagi
mengikuti anafsu matamu, tetapi
b
rintangilah dirimu dalam segala hal ini; karena kecuali kamu
melakukan ini kamu sekali-kali
tidak dapat mewarisi kerajaan
Allah. Ya, ingatlah, dan ambillah
itu ke atas dirimu, dan rintangilah dirimu dalam hal-hal ini.
10 Dan aku memerintahkanmu
untuk mengambilnya ke atas
dirimu untuk berunding dengan kakak-k akakmu dalam
pengupayaanmu; karena lihatlah, engkau sedang dalam masa
mudamu, dan kamu berada dalam kebutuhan untuk dipelihara
oleh saudara-saudaramu. Dan
indahkanlah nasihat mereka.
11 Janganlah membiarkan dirimu disesatkan oleh apa pun
yang sia-sia atau bodoh; janganlah membiarkan iblis menyesatkan hatimu lagi mengikuti
para perempuan sundal yang
jahat itu. Lihatlah, hai putraku,
betapa besarnya kedurhakaan
yang kamu datangkan ke atas
a
orang-o rang Zoram; karena
ketika mereka melihat btingkah
lakumu mereka tidak akan percaya pada perkataanku.
12 Dan sekarang, Roh Tuhan
berfirman kepadaku: a Perintahkanlah anak-anakmu untuk
melakukan yang baik, agar jangan mereka menyesatkan hati
banyak orang pada kehancuran;

pts Kesalahan.
pts Badani.
3 Ne. 12:30.
Alma 35:2–14.
Rm. 2:21–23; 14:13;

Alma 4:11.
12 a pts Mengajar;
Perintah-Perintah
Allah.
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oleh karena itu aku memerintahkanmu, putraku, dalam rasa
takut akan Allah, agar kamu menahan diri dari kedurhakaanmu;
13 Agar kamu berpaling kepada Tuhan dengan segenap pikiran, daya, dan kekuatanmu;
agar kamu tidak menyesatkan
hati orang-o rang lagi untuk
melakukan kejahatan, tetapi sebaliknya kembalilah kepada mereka, dan aakuilah kesalahanmu
dan kekeliruan itu yang telah
kamu lakukan.
14 a Janganlah mencari kekayaan tidak juga apa yang sia-sia
dari dunia ini; karena lihatlah,
kamu tidak dapat membawanya
bersamamu.
15 Dan sekarang, putraku, aku
mau berkata sedikit kepadamu
mengenai kedatangan Kristus.
Lihatlah, aku berkata kepadamu, bahwa adalah Dia yang
pasti akan datang untuk mengambil dosa-dosa dunia; ya, Dia
datang untuk memaklumkan
kabar gembira tentang keselamatan kepada umat-Nya.
16 Dan sekarang, putraku,
inilah pelayanan yang kepadanya kamu dipanggil, untuk
memaklumkan kabar gembira
ini kepada orang-orang ini, untuk mempersiapkan pikiran
mereka; atau lebih tepat agar
keselamatan boleh datang kepada mereka, agar mereka boleh mempersiapkan pikiran
13 a Mosia 27:34–35.
14 a Mat. 6:25–34;
Yakub 2:18–19;

anak-anak mereka untuk mendengar firman pada waktu
kedatangan-Nya.
17 Dan sekarang, aku akan
meringankan pikiranmu sedikit tentang pokok bahasan ini.
Lihatlah, kamu takjub mengapa
hal-hal ini akan diketahui demikian lama sebelumnya. Lihatlah, aku berkata kepadamu,
bukankah satu jiwa pada waktu
ini sama berharganya bagi Allah
seperti satu jiwa adanya pada
waktu kedatangan-Nya?
18 Bukankah sama perlunya
bahwa rencana penebusan hendaknya disingkapkan kepada
bangsa ini seperti juga kepada
anak-anak mereka?
19 Bukankah sama mudahnya
pada waktu ini bagi Tuhan untuk
mengutus malaikat-Nya untuk
memaklumkan kabar gembira
ini kepada kita seperti kepada
anak-anak kita, atau seperti setelah waktu kedatangan-Nya?
a

PASAL 40
Kristus mendatangkan kebangkitan semua orang—Orang mati
yang saleh pergi ke firdaus dan
yang jahat ke kegelapan luar untuk menunggu hari kebangkitan
mereka—Segala sesuatu akan dipulihkan pada raganya yang tepat
dan sempurna dalam Kebangkitan.
Kira-kira tahun 74 sm.
Sekarang, putraku, inilah sedikit

A&P 6:6–7; 68:31–32.
16 a pts Keluarga—
Tanggung jawab

orangtua.
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lagi yang hendak aku katakan
kepadamu; karena aku merasa
bahwa pikiranmu dicemaskan
mengenai kebangkitan orang
mati.
2 Lihatlah, aku berkata kepadamu, bahwa tidak ada kebangkitan—atau, aku hendak
katakan, dengan perkataan lain,
bahwa yang fana ini tidak mengenakan akebakaan, kebusukan
ini tidak bmengenakan ketidakbusukan—csampai setelah kedatangan Kristus.
3 Lihatlah, Dia mendatangkan
a
kebangkitan orang mati. Tetapi
lihatlah, putraku, kebangkitan
belumlah ada. Sekarang, aku
menguakkan kepadamu suatu
misteri; walaupun demikian,
ada banyak b misteri yang c disimpan, agar tak seorang pun
mengetahuinya kecuali Allah
sendiri. Tetapi aku memperlihatkan kepadamu satu hal yang telah aku tanyakan dengan tekun
kepada Allah agar aku boleh
tahu—yaitu mengenai kebangkitan.
4 Lihatlah, ada waktu yang
ditetapkan bahwa semua akan
a
tampil dari yang mati. Sekarang, kapan waktu ini datang
tak seorang pun tahu; tetapi
Allah mengetahui waktu yang
ditetapkan.
5 Sekarang, apakah akan ada
satu waktu, atau waktu yang
40 2 a Mosia 16:10–13.

pts Baka, Kebakaan.
		b 1 Kor. 15:53–54.
		c 1 Kor. 15:20.
3 a pts Kebangkitan.

		b
		c
4a
5a

kedua, atau waktu yang ketiga,
ketika manusia akan tampil dari
yang mati, tidaklah masalah; karena Allah bmengetahui segala
hal ini; dan cukuplah bagiku
untuk mengetahui bahwa inilah
keadaannya—bahwa ada waktu
yang ditetapkan ketika semua
akan bangkit dari yang mati.
6 Sekarang, mestilah perlu
ada suatu kurun waktu antara
waktu kematian dan waktu kebangkitan.
7 Dan sekarang, aku mau bertanya apa yang terjadi kepada
a
jiwa-jiwa manusia sejak waktu
kematian ini sampai waktu yang
ditetapkan untuk kebangkitan?
8 Sekarang, apakah ada lebih
daripada satu waktu yang ditetapkan bagi manusia untuk
bangkit tidaklah masalah; karena semua tidaklah mati pada
waktu yang sama, dan ini tidaklah masalah; semuanya itu
bagaikan satu hari bagi Allah,
dan waktu hanyalah diukurkan
kepada manusia.
9 Oleh karena itu, ada waktu
yang ditetapkan bagi manusia
ketika mereka akan bangkit dari
yang mati; dan ada suatu kurun
waktu antara waktu kematian
dan kebangkitan. Dan sekarang,
mengenai kurun waktu ini, apa
yang terjadi dengan jiwa-jiwa
manusia adalah apa yang telah aku tanyakan dengan tekun
a

pts Misteri Allah.
A&P 25:4; 124:41.
Yoh. 5:28–29.
Mosia 26:24–25;
A&P 43:18; 76:85.

		b pts Ke-Allah-an.
7 a Alma 40:21;
A&P 138.
pts Jiwa.
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kepada Tuhan untuk tahu; dan
inilah apa yang mengenainya
aku tahu.
10 Dan ketika waktunya tiba
ketika semua akan bangkit, pada
waktu itu akanlah mereka tahu
bahwa Allah mengetahui segala
a
waktu yang ditetapkan bagi
manusia.
11 Sekarang, mengenai keadaan jiwa antara akematian dan
kebangkitan—Lihatlah, itu telah
disingkapkan kepadaku oleh
seorang malaikat, bahwa roh
semua orang, sesegera mereka
pergi dari tubuh fana ini, ya, roh
semua orang, apakah mereka
baik atau jahat, bdibawa pulang
kepada Allah itu yang memberi
mereka kehidupan.
12 Dan pada waktu itu akan
terjadi, bahwa roh dari mereka
yang saleh diterima ke dalam
keadaan a kebahagiaan, yang
disebut bfirdaus, suatu keadaan
c
istirahat, suatu keadaan d damai, di mana mereka akan beristirahat dari segala kesusahan
mereka dan dari segala kekhawatiran, dan dukacita.
13 Dan pada waktu itu akan
terjadi, bahwa roh-roh orang
jahat, ya, yang adalah jahat—
karena lihatlah, mereka tidak
memiliki tempat tidak juga bagian dari Roh Tuhan; karena
10 a Kis. 17:26.
11 a Luk. 16:22–26;
1 Ptr. 3:18–19; 4:6;
A&P 76:71–74; 138.
		b Pkh. 12:7;
2 Ne. 9:38.
12 a pts Sukacita.

lihatlah, mereka memilih pekerjaan yang jahat daripada yang
baik; oleh karena itu roh iblis
masuk ke dalam diri mereka,
dan mengambil kepemilikan
atas rumah mereka—dan mereka ini akan dicampakkan ke
dalam akegelapan luar; di sana
akan ada btangisan, dan ratapan,
dan kertakan gigi, dan ini karena
kedurhakaan mereka sendiri,
yang dituntun tertawan oleh kehendak iblis.
14 Sekarang, inilah keadaan
jiwa dari yang ajahat, ya, dalam
kegelapan, dan suatu keadaan
yang menyeramkan, bpenuh ketakutan menantikan keberangan
berapi-a pi kemurkaan Allah
atas diri mereka; demikianlah
mereka tetap tinggal dalam
c
keadaan ini, seperti juga yang
saleh di dalam firdaus, sampai
waktu kebangkitan mereka.
15 Sekarang, ada sebagian
yang telah mengartikan bahwa
keadaan kebahagiaan ini dan
keadaan kegetiran jiwa ini, sebelum kebangkitan, adalah kebangkitan pertama. Ya, aku akui
itu boleh diistilahkan suatu kebangkitan, dibangkitkannya
roh atau jiwa dan penyerahan
mereka pada kebahagiaan atau
kegetiran, menurut perkataan
yang telah diucapkan.

		b pts Firdaus.
		c pts Istirahat.
		d A&P 45:46.
pts Damai,
Kedamaian.
13 a pts Neraka.
		b Mat. 8:12;

Mosia 16:2.
14 a A&P 138:20.
		b Yakub 6:13;
Musa 7:1.
		c Alma 34:34.
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16 Dan lihatlah, lagi itu telah diucapkan, bahwa ada
a
kebangkitan b pertama, suatu
kebangkitan mereka semua
yang pernah ada, atau yang
ada, atau yang akan ada, hingga
kebangkitan Kristus dari yang
mati.
17 Sekarang, kita tidak beranggapan bahwa kebangkitan
pertama ini, yang dibicarakan
dengan cara ini, dapat menjadi
kebangkitan jiwa dan apenyerahan mereka pada kebaha
gia
a n atau kegetiran. Kamu
tidak dapat beranggapan
bahwa inilah artinya.
18 Lihatlah, aku berkata kepadamu, Tidak; tetapi itu artinya
pemersatuan kembali jiwa dengan tubuh, dari mereka sejak
masa Adam hingga a kebangkitan Kristus.
19 Sekarang, apakah jiwa dan
tubuh dari mereka tentang siapa telah dibicarakan akan
semuanya dipersatukan kembali pada waktu yang sama,
yang jahat seperti juga yang
saleh, tidak aku katakan; biarlah cukup, bahwa aku berkata
bahwa mereka semua tampil;
atau dengan perkataan lain, kebangkitan mereka terjadi asebelum kebangkitan dari mereka
yang mati setelah kebangkitan
Kristus.
16 a pts Kebangkitan.
		b Yakub 4:11;
Mosia 15:21–23.
17 a A&P 76:17, 32, 50–51.
18 a Mat. 27:52–53.
19 a Mosia 15:26.

20 a
21 a
		b
		c
		d
23 a

20 Sekarang, putraku, aku tidak berkata bahwa kebangkitan
mereka datang pada kebangkitan Kristus; tetapi lihatlah, aku
memberikannya sebagai pendapatku, bahwa jiwa dan tubuh
dipersatukan kembali, dari yang
saleh, pada kebangkitan Kristus,
dan akenaikan-Nya ke surga.
21 Tetapi apakah itu terjadi
pada kebangkitan-Nya atau setelahnya, tidak aku katakan; tetapi sebanyak ini aku katakan,
bahwa ada suatu akurun waktu
antara kematian dan kebangkitan tubuh, dan suatu keadaan
jiwa dalam bkebahagiaan atau
dalam ckegetiran sampai waktu
yang ditetapkan oleh Allah ketika yang mati akan tampil,
dan dipersatukan kembali, baik
jiwa maupun tubuh, dan ddibawa untuk berdiri di hadapan
Allah, dan dihakimi menurut
pekerjaan mereka.
22 Ya, ini mendatangkan pemulihan hal-hal itu yang mengenainya telah difirmankan
melalui mulut para nabi.
23 a Jiwa akan b dipulihkan
pada ctubuh, dan tubuh pada
jiwa; ya, dan setiap anggota tubuh dan tulang sendi akan dipulihkan pada tubuhnya; ya,
bahkan sehelai rambut pun dari
kepala tidak akan hilang; tetapi
segala sesuatu akan dipulihkan

pts Kenaikan.
Luk. 23:39–43.
pts Firdaus.
pts Neraka.
Alma 42:23.
yaitu roh.

A&P 88:15–17.
pts Jiwa.
		b 2 Ne. 9:12–13;
Alma 11:40–45.
		c pts Tubuh.
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pada raganya yang tepat dan
sempurna.
24 Dan sekarang, putraku, inilah pemulihan yang mengenai
nya telah adifirmankan melalui
mulut para nabi—
25 Dan pada waktu itu akanlah
yang saleh bersinar di dalam kerajaan Allah.
26 Tetapi lihatlah, suatu akematian yang menyeramkan datang
ke atas yang jahat; karena mereka mati sehubungan dengan
apa yang berkaitan dengan hal-
hal kesalehan; karena mereka
tidak bersih, dan tidak ada bsesuatu yang tidak bersih dapat
mewarisi kerajaan Allah; tetapi
mereka dicampakkan, dan diserahkan untuk makan dari buah
kerja mereka atau pekerjaan
mereka, yang adalah jahat; dan
mereka minum endapan dari cawan yang pahit.
PASAL 41
Dalam Kebangkitan manusia tampil ke suatu keadaan kebahagiaan
tanpa akhir atau kegetiran tanpa
akhir—Kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan—Manusia
badani adalah tanpa Allah di dunia—Setiap orang menerima kembali dalam Pemulihan ciri dan sifat
yang diperoleh dalam kefanaan.
Kira-kira tahun 74 sm.
Dan sekarang, putraku, aku
24 a Yes. 26:19.
26 a 1 Ne. 15:33;
Alma 12:16.
		b Alma 11:37.
41 1 a 2 Ptr. 1:20; 3:16;

			
		b
2a
3a
		b

memiliki sedikit untuk dikatakan mengenai pemulihan yang
mengenainya telah dibicarakan;
karena lihatlah, sebagian telah
a
memutarbalikkan tulisan suci,
dan telah jauh btersesat karena
hal ini. Dan aku merasa bahwa
pikiranmu telah dicemaskan
juga mengenai hal ini. Tetapi
lihatlah, aku akan menjelaskannya kepadamu.
2 Aku berkata kepadamu,
putraku, bahwa rencana pemulihan dituntut oleh keadilan
Allah; karena adalah dituntut
bahwa segala sesuatu hendaknya dipulihkan pada susunannya yang tepat. Lihatlah, adalah
dituntut dan adil, menurut kuasa dan kebangkitan Kristus,
bahwa jiwa manusia hendaknya dipulihkan pada tubuhnya, dan bahwa setiap abagian
tubuh hendaknya dipulihkan
padanya sendiri.
3 Dan adalah dituntut oleh
a
keadilan Allah bahwa manusia hendaknya b dihakimi
menurut c pekerjaan mereka;
dan jika pekerjaan mereka baik
dalam kehidupan ini, dan hasrat hati mereka baik, maka mereka hendaknya juga, pada hari
terakhir, ddipulihkan pada apa
yang baik.
4 Dan jika pekerjaan mereka
jahat itu akan adipulihkan kepada mereka untuk kejahatan.

Alma 13:20.
pts Kemurtadan.
Alma 40:23.
pts Keadilan.
pts Menghakimi;

Tanggung Jawab.
		c pts Pekerjaan.
		d Hel. 14:31.
4 a Alma 42:28.
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Oleh karena itu, segala sesuatu
akan dipulihkan pada susunannya yang tepat, segala sesuatu
pada bentuk alaminya— b kefanaan dibangkitkan pada
kebakaan, ckebusukan pada ketidakbusukan—dibangkitkan
pada d kebahagiaan tanpa akhir
untuk mewarisi kerajaan Allah,
atau pada kegetiran tanpa akhir
untuk mewarisi kerajaan iblis, yang satu pada satu pihak,
yang lain pada yang lainnya—
5 Yang satu dibangkitkan pada
kebahagiaan menurut hasratnya
akan kebahagiaan, atau kebaikan menurut hasratnya akan
kebaikan; dan yang lain pada
kejahatan menurut hasratnya
akan kejahatan; karena sebagaimana dia telah berhasrat untuk
melakukan kejahatan sepanjang
hari demikian pula akanlah dia
memperoleh imbalannya akan
kejahatan ketika malam tiba.
6 Dan demikianlah sebaliknya. Jika dia telah bertobat dari
dosa-dosanya, dan menghasratkan kesalehan sampai akhir dari
masa hidupnya, demikian pula
dia akan diberi pahala dengan
kesalehan.
7 aInilah mereka yang ditebus
oleh Tuhan; ya, inilah mereka
yang dikeluarkan, yang dibebaskan dari malam kegelapan
4 b 2 Ne. 9:12–13;
A&P 138:17.
pts Kebangkitan.
		c 1 Kor. 15:51–55.
		d pts Kehidupan Kekal.
7 a A&P 76:50–70.
		b 2 Ne. 2:26;

tanpa akhir itu; dan demikianlah mereka berdiri atau terjatuh;
karena lihatlah, mereka adalah
hakim bdiri mereka sendiri, apakah melakukan yang baik atau
melakukan yang jahat.
8 Sekarang, ketetapan Allah
a
tak terubahkan; oleh karena
itu, jalan dipersiapkan agar barang siapa menghendaki boleh
berjalan di dalamnya dan diselamatkan.
9 Dan sekarang, lihatlah, putraku, janganlah mengambil
risiko melakukan asatu lagi kesalahan terhadap Allahmu atas
pokok-p okok ajaran itu, yang
telah kamu hingga kini ambil
risikonya dengan berbuat dosa.
10 Janganlah mengira, karena
telah dibicarakan mengenai
pemulihan, bahwa kamu akan
dipulihkan dari dosa pada kebahagiaan. Lihatlah, aku berkata
kepadamu, akejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan.
11 Dan sekarang, putraku, semua orang yang berada dalam
keadaan a alami, atau aku mau
katakan, dalam bkeadaan badani,
berada dalam empedu kepahitan
dan dalam ikatan kedurhakaan;
mereka berada c tanpa Allah di
dunia, dan mereka telah bertentangan dengan sifat Allah; oleh
karena itu, mereka berada dalam

Alma 42:27;
Hel. 14:30.
pts Hak Pilihan.
8 a A&P 1:38.
9 a A&P 42:23–28.
10 a Mzm. 32:10;
Yes. 57:20–21;

Hel. 13:38.
11 a Mosia 3:19.
pts Manusia Alami.
		b pts Badani.
		c Ef. 2:12.
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suatu keadaan bertentangan dengan kodrat kebahagiaan.
12 Dan sekarang, lihatlah,
apakah arti kata pemulihan
mengambil sesuatu dari suatu
keadaan alami dan menempatkannya dalam suatu keadaan
yang tidak alami, ataukah menempatkannya dalam suatu
keadaan kebalikan dengan kodratnya?
13 Hai, putraku, bukan ini keadaannya; tetapi arti kata pemulihan adalah membawa kembali
yang jahat untuk yang jahat,
atau yang badani untuk yang
badani, atau yang bagai iblis untuk yang bagai iblis—yang baik
untuk apa yang baik; yang saleh untuk apa yang saleh; yang
adil untuk apa yang adil; yang
penuh belas kasihan untuk apa
yang penuh belas kasihan.
14 Oleh karena itu, putraku,
pastikanlah bahwa kamu penuh
belas kasihan kepada saudara-
saudaramu; berurusanlah adengan adil, bhakimilah dengan
benar, dan lakukanlah c kebaikan secara berkelanjutan; dan
jika kamu melakukan segala hal
ini maka akanlah kamu menerima pahalamu; ya, kamu akan
memperoleh d belas kasihan dipulihkan kepadamu kembali;
kamu akan memperoleh keadilan dipulihkan kepadamu
kembali; kamu akan memperoleh penghakiman yang benar
14 a pts Jujur, Kejujuran.
		b Yoh. 7:24;
A&P 11:12.

dipulihkan kepadamu kembali;
dan kamu akan memperoleh
kebaikan dipahalakan kepadamu kembali.
15 Karena apa yang kamu hasilkan akan kembali kepadamu
lagi, dan dipulihkan; oleh karena itu, kata pemulihan lebih
sepenuhnya menghukum si pendosa, dan tidak membenarkannya sama sekali.
PASAL 42
Kefanaan adalah suatu masa percobaan untuk memungkinkan
manusia bertobat dan melayani
Allah—Kejatuhan membawa kematian duniawi dan rohani atas seluruh umat manusia—Penebusan
datang melalui pertobatan—Allah
Sendiri mendamaikan dosa-d osa
dunia—Belas kasihan adalah untuk mereka yang bertobat—Semua orang yang lain tunduk pada
keadilan Allah—Belas kasihan
datang karena Pendamaian—Hanya yang benar-b enar menyesal
yang diselamatkan. Kira-k ira tahun 74 sm.
Dan sekarang, putraku, aku merasa ada sedikit lagi yang mencemaskan pikiranmu, yang tidak
dapat kamu pahami—yang adalah mengenai a keadilan Allah
dalam hukuman bagi pendosa;
karena kamu mencoba untuk
mengira bahwa adalah ketidak
adilan bahwa pendosa akan

		c A&P 6:13; 58:27–28.
		d pts Belas Kasihan.
42 1 a 2 Ne. 26:7;

			 Mosia 15:26–27.
pts Keadilan.
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diserahkan pada suatu keadaan
kegetiran.
2 Sekarang, lihatlah, putraku,
aku akan menjelaskan hal ini kepadamu. Karena lihatlah, setelah
Tuhan Allah amengirim orangtua
pertama kita keluar dari Taman
b
Eden, untuk mengolah tanah,
dari mana mereka diambil—ya,
Dia mengusir manusia, dan Dia
menempatkan di ujung timur
Taman Eden, ckerubin, dan sebilah pedang yang menyala yang
berputar ke setiap arah, untuk
menjaga dpohon kehidupan—
3 Sekarang, kita lihat bahwa manusia telah menjadi seperti Allah,
mengetahui yang baik dan yang
jahat; dan agar jangan dia akan
mengulurkan tangannya, dan
mengambil juga dari pohon kehidupan, dan makan dan hidup
selamanya, Tuhan Allah menempatkan kerubin dan pedang yang
menyala, agar dia jangan makan
buah itu—
4 Dan demikianlah kita lihat,
bahwa ada suatu masa diberikan
kepada manusia untuk bertobat,
ya, suatu amasa percobaan, suatu
masa untuk bertobat dan melayani Allah.
5 Karena lihatlah, jika Adam
telah mengulurkan tangannya
dengan segera, dan makan dari
pohon kehidupan, dia akan
2 a Kej. 3:23–24;
Musa 4:28–31.
		b pts Eden.
		c pts Kerubin.
		d Kej. 2:9.
4 a Alma 34:32–33.
6 a pts Kematian

hidup selamanya, menurut firman Allah, tidak memiliki waktu
untuk pertobatan; ya, dan juga
firman Allah akan batal, dan
rencana keselamatan yang besar
akan gagal.
6 Tetapi lihatlah, ditetapkanlah
bagi manusia untuk amati—oleh
karena itu, sewaktu mereka telah disingkirkan dari pohon
kehidupan mereka akan disingkirkan dari muka bumi—dan
manusia menjadi tersesat selamanya, ya, mereka menjadi
b
manusia yang terjatuh.
7 Dan sekarang, kamu lihat
melalui ini bahwa orangtua
pertama kita adisingkirkan baik
secara duniawi maupun secara
rohani dari hadirat Tuhan; dan
demikianlah kita lihat mereka
menjadi jajahan untuk mengikuti bkehendak mereka sendiri.
8 Sekarang, lihatlah, tidaklah
arif bahwa manusia akan dipulihkan kembali dari kematian
duniawi ini, karena itu akan
menghancurkan arencana kebahagiaan yang besar.
9 Oleh karena itu, karena jiwa
tidak pernah dapat mati, dan
a
kejatuhan telah mendatangkan
ke atas seluruh umat manusia
suatu kematian rohani seperti
juga yang duniawi, yaitu, mereka
disingkirkan dari hadirat Tuhan,

Jasmani.
		b Mosia 16:3–5.
pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
7 a 2 Ne. 2:5; 9:6;
Hel. 14:16.
pts Kematian Rohani.

		b pts Hak Pilihan.
8 a Alma 34:9;
Musa 6:62.
9 a pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
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adalah arif bahwa umat manusia
akan dipulihkan kembali dari kematian rohani ini.
10 Oleh karena itu, karena mereka telah menjadi abadani, berhawa nafsu, dan bagai iblis,
secara b alami, c keadaan percobaan ini menjadi suatu keadaan
bagi mereka untuk bersiap; itu
menjadi suatu keadaan persiapan.
11 Dan sekarang, ingatlah, putraku, jika bukan karena rencana
penebusan, (mengesampingkan
hal itu) sesegera mereka mati jiwa
mereka asengsara, tersingkirkan
dari hadirat Tuhan.
12 Dan sekarang, tidak ada cara
untuk memulihkan kembali manusia dari keadaan terjatuh ini,
yang orang telah datangkan ke
atas dirinya karena ketidakpatuhannya sendiri;
13 Oleh karena itu, menurut keadilan, arencana penebusan tidak
dapat dilaksanakan, kecuali dengan syarat bpertobatan manusia
dalam keadaan percobaan ini, ya,
keadaan persiapan ini; karena
kecuali untuk syarat-syarat ini,
belas kasihan tidak dapat berlaku
kecuali itu akan menghancurkan
pekerjaan keadilan. Sekarang, pekerjaan keadilan tidak dapat dihancurkan; jika demikian, Allah
akan cberhenti menjadi Allah.
10 a
		b
		c
11 a
13 a

pts Badani.
pts Manusia Alami.
pts Fana, Kefanaan.
2 Ne. 9:7–9.
pts Rencana
Penebusan.
		b pts Pertobatan.

14 Dan demikianlah kita lihat
bahwa seluruh umat manusia
a
terjatuh, dan mereka berada
dalam cengkeraman bkeadilan;
ya, keadilan Allah, yang menyerahkan mereka selamanya untuk
disingkirkan dari hadirat-Nya.
15 Dan sekarang, rencana belas
kasihan tidak dapat dilaksanakan kecuali suatu pendamaian
akan dibuat; oleh karena itu
Allah sendiri a mendamaikan
dosa-dosa dunia, untuk mendatangkan rencana bbelas kasihan,
untuk memenuhi tuntutan ckeadilan, agar Allah boleh menjadi
seorang Allah yang dsempurna,
yang adil, dan seorang Allah
yang penuh belas kasihan juga.
16 Sekarang, pertobatan tidak
dapat datang kepada manusia
kecuali ada hukuman, yang juga
a
kekal seperti kehidupan jiwa
hendaknya, dikaitkan kebalikan
dengan rencana kebahagiaan,
yang adalah sekekal juga seperti
kehidupan jiwa.
17 Sekarang, bagaimana seseorang dapat bertobat kecuali
dia akan aberdosa? Bagaimana
dia dapat berdosa jika tidak ada
b
hukum? Bagaimana dapat ada
hukum kecuali ada hukuman?
18 Sekarang, ada hukuman
dikaitkan, dan hukum yang
adil diberikan, yang membawa

2 Ne. 2:13–14.
Alma 22:13–14.
2 Ne. 2:5.
2 Ne. 9:7–10;
Mosia 16:7–8.
pts Pendamaian.
		b pts Belas Kasihan.
		c
14 a
		b
15 a

		c
		d
16 a
17 a
		b

pts Keadilan.
3 Ne. 12:48.
A&P 19:10–12.
pts Dosa.
Rm. 4:15.
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penyesalan suara hati pada manusia.
19 Sekarang, jika tidak ada hukum diberikan—jika seseorang
a
membunuh dia akan mati—
akankah dia takut dia akan mati
jika dia membunuh?
20 Dan juga, jika tidak ada hukum diberikan terhadap dosa,
manusia tidak akan takut untuk
berdosa.
21 Dan jika atidak ada hukum
diberikan, jika manusia berdosa
apakah yang dapat keadilan lakukan, atau belas kasihan juga,
karena itu tidak memiliki tuntutan hak atas makhluk itu?
22 Tetapi ada hukum diberikan, dan hukuman dikaitkan,
dan a pertobatan dikabulkan;
yang pertobatan itu, belas kasihan tuntut haknya; jika tidak,
keadilan menuntut hak atas
makhluk itu dan melaksanakan
hukum, dan hukum menimpakan hukuman; jika tidak demikian, pekerjaan keadilan akan
dihancurkan, dan Allah akan
berhenti menjadi Allah.
23 Tetapi Allah tidak berhenti
menjadi Allah, dan a belas kasihan menuntut hak atas yang
menyesal, dan belas kasihan
datang karena b pendamaian;
dan pendamaian mendatangkan
a

18 a pts Suara Hati.
19 a pts Membunuh.
21 a 2 Ne. 9:25–26;
Mosia 3:11.
22 a pts Pertobatan.
23 a pts Belas Kasihan.
		b pts Pendamaian.
		c 2 Ne. 2:8; 9:4;

kebangkitan orang mati; dan
kebangkitan orang mati dmembawa kembali manusia ke hadirat Allah; dan demikianlah
mereka dipulihkan ke hadirat-
Nya, untuk edihakimi menurut
pekerjaan mereka, menurut hukum dan keadilan.
24 Karena lihatlah, keadilan
menjalankan semua tuntutannya, dan juga belas kasihan
menuntut hak semua yang adalah miliknya; dan demikianlah,
tak seorang pun kecuali yang
benar-benar menyesal yang diselamatkan.
25 Apa, apakah kamu mengira
bahwa belas kasihan dapat merampas akeadilan? Aku berkata
kepadamu, Tidak; tidak satu
bagian yang kecil pun. Jika demikian, Allah akan berhenti
menjadi Allah.
26 Dan demikianlah Allah melaksanakan a tujuan-N ya yang
besar dan kekal, yang dipersiapkan bsejak pelandasan dunia.
Dan demikianlah terjadi keselamatan dan penebusan manusia,
dan juga kehancuran dan kegetiran mereka.
27 Oleh karena itu, hai putraku, abarang siapa mau datang
boleh datang dan minum dari
air kehidupan dengan bebas;
c

Alma 7:12; 11:41–45;
12:24–25;
Hel. 14:15–18;
Morm. 9:13.
		d Alma 40:21–24.
		e pts Penghakiman
Terakhir.
25 a pts Keadilan.

26 a 2 Ne. 2:14–30;
Musa 1:39.
		b Alma 13:3;
3 Ne. 1:14.
27 a Alma 5:34;
Hel. 14:30.
pts Hak Pilihan.
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dan barang siapa tidak mau datang orang yang sama tidak dipaksa untuk datang; tetapi pada
hari terakhir akan bdipulihkan
kepadanya menurut c perbuatannya.
28 Jika dia telah berhasrat untuk melakukan ayang jahat, dan
tidak bertobat pada masa hidupnya, lihatlah, kenahasan akan
terjadi kepadanya, menurut pemulihan dari Allah.
29 Dan sekarang, putraku, aku
berhasrat agar kamu hendaknya
tidak membiarkan hal-hal ini menyusahkanmu lagi, dan hanya
biarlah dosa-dosamu menyusahkanmu, dengan kesusahan itu
yang akan membawamu merendah pada pertobatan.
30 Hai putraku, aku berhasrat agar kamu hendaknya tidak menyangkal keadilan Allah
lagi. Janganlah berikhtiar memaafkan dirimu sedikit pun
karena dosa-d osamu, dengan
menyangkal keadilan Allah; tetapi kamu biarkanlah keadilan
Allah, dan belas kasihan-Nya,
dan kepanjangsabaran-Nya memiliki dampak penuh dalam
hatimu; dan biarlah itu membawamu merendah hingga ke debu
dalam akerendahhatian.
31 Dan sekarang, hai putraku,
kamu dipanggil oleh Allah untuk
mengkhotbahkan firman kepada
orang-orang ini. Dan sekarang,
putraku, pergilah pada jalanmu,
maklumkanlah firman dengan
27 b Alma 41:15.
		c Yes. 59:18;

kebenaran dan kesungguhan,
agar engkau boleh membawa
jiwa-jiwa pada pertobatan, agar
rencana belas kasihan yang besar
boleh memiliki tuntutan hak atas
diri mereka. Dan semoga Allah
mengabulkan kepadamu bahkan
menurut perkataanku. Amin.
PASAL 43
Alma dan para putranya mengkhotbahkan firman—Orang-orang
Zoram dan para pembelot orang
Nefi yang lain menjadi orang-
o r a n g L a m a n — O r a n g -o r a n g
Laman datang melawan orang-
orang Nefi dalam perang—Moroni
mempersenjatai orang-o rang
Nefi dengan baju zirah pertahanan—Tuhan mengungkapkan
kepada Alma strategi orang-orang
Laman—Orang-orang Nefi mempertahankan rumah, kemerdekaan,
keluarga, dan agama mereka—
Pasukan Moroni dan Lehi mengepung orang-o rang Laman.
Kira-kira tahun 74 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
para putra Alma pergi ke antara
orang-orang, untuk memaklumkan firman kepada mereka. Dan
Alma, juga, dia sendiri, tidak
dapat beristirahat, dan dia juga
pergi.
2 Sekarang, kami tidak akan
berkata lagi mengenai pengkhotbahan mereka, kecuali bahwa
mereka mengkhotbahkan firman,
dan kebenaran, menurut roh

Why. 20:12.
28 a Alma 41:2–5.

30 a pts Rendah Hati,
Kerendahhatian.
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nubuat dan wahyu; dan mereka
berkhotbah menurut atata tertib
kudus Allah yang melaluinya
mereka dipanggil.
3 Dan sekarang, aku kembali
pada sebuah laporan tentang
peperangan antara orang-orang
Nefi dan orang-orang Laman,
pada tahun kedelapan belas
masa pemerintahan para hakim.
4 Karena lihatlah, terjadilah
bahwa a orang-o rang Zoram
menjadi orang-o rang Laman;
oleh karena itu, pada permulaan tahun kedelapan belas
orang-orang Nefi melihat bahwa
orang-orang Laman menyerang
mereka; oleh karena itu mereka
membuat persiapan untuk perang; ya, mereka mengumpulkan bersama pasukan mereka di
tanah Yerson.
5 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman datang dengan
ribuan orang mereka; dan mereka datang ke tanah Antionum,
yang adalah tanah orang-orang
Zoram; dan seorang pria dengan nama Zerahemna adalah
pemimpin mereka.
6 Dan sekarang, karena orang-
orang Amaleki memiliki watak yang lebih jahat dan gemar
membunuh daripada orang-
orang Laman adanya, dalam dan
dari diri mereka sendiri, oleh
karena itu, Zerahemna menetapkan para panglima utama atas
orang-orang Laman, dan mereka
43 2 a pts Imamat

Melkisedek.
4 a Alma 35:2–14; 52:33.

semuanya adalah orang Amaleki
dan orang Zoram.
7 Sekarang, ini dia lakukan
agar dia boleh memelihara
kebencian mereka terhadap
orang-orang Nefi, agar dia boleh membawa mereka ke dalam
penjajahan pada pencapaian
rancangannya.
8 Karena lihatlah, rancangannya adalah untuk menghasut
orang-orang Laman pada amarah terhadap orang-orang Nefi;
ini dia lakukan agar dia boleh
merebut kekuasaan yang besar atas diri mereka, dan juga
agar dia boleh memperoleh kekuasaan atas orang-orang Nefi
dengan membawa mereka ke
dalam perbudakan.
9 Dan sekarang, rancangan
orang-o rang Nefi adalah untuk mendukung tanah mereka,
dan rumah mereka, dan a istri
mereka, dan anak mereka, agar
mereka boleh melestarikan itu
semua dari tangan musuh mereka; dan juga agar mereka boleh
melestarikan hak mereka dan
hak istimewa mereka, ya, dan
juga bkemerdekaan mereka, agar
mereka boleh menyembah Allah
menurut hasrat mereka.
10 Karena mereka tahu bahwa
jika mereka akan jatuh ke dalam tangan orang-orang Laman,
bahwa barang siapa akan amenyembah Allah dalam broh dan
dalam kebenaran, Allah yang

9 a Alma 44:5; 46:12.
		b pts Kemerdekaan.
10 a pts Ibadat.

		b Yoh. 4:23–24.
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sejati dan yang hidup, akanlah
orang-orang Laman hancurkan.
11 Ya, dan mereka juga tahu
kebencian yang teramat hebat
dari orang-orang Laman terhadap a saudara-saudara mereka,
yang adalah orang-orang Anti-
Nefi-Lehi, yang disebut orang-
orang Amon—dan mereka tidak
mau mengangkat senjata, ya,
mereka telah masuk ke dalam
sebuah perjanjian dan mereka
tidak mau melanggarnya—oleh
karena itu, jika mereka akan
jatuh ke dalam tangan orang-
orang Laman mereka akan dihancurkan.
12 Dan orang-o rang Nefi tidak akan membiarkan bahwa
mereka akan dihancurkan; oleh
karena itu mereka memberi mereka tanah untuk warisan mereka.
13 Dan orang-o rang Amon
memberi kepada orang-o rang
Nefi bagian yang besar dari
harta kekayaan mereka untuk
menunjang pasukan mereka;
dan demikianlah orang-o rang
Nefi terpaksa, sendirian, bertahan melawan orang-o rang
Laman, yang adalah suatu gabungan keturunan Laman dan
Lemuel, dan para putra Ismael,
dan mereka semua yang telah
membelot dari orang-orang Nefi,
yang adalah orang Amaleki dan
orang Zoram, dan a keturunan
para imam Nuh.
14 Sekarang, keturunan itu
ada sebanyak, hampir, seperti
11 a Alma 24:1–3, 5, 20; 25:1, 13; 27:2, 21–26.

ALMA 43:11–19

orang-orang Nefi; dan demikianlah orang-o rang Nefi diwajibkan untuk berjuang melawan
saudara-saudara mereka, bahkan sampai pertumpahan darah.
15 Dan terjadilah karena pa
sukan orang Laman telah berkumpul bersama di tanah
Antionum, lihatlah, pasukan
orang Nefi siap untuk menghadapi mereka di tanah Yerson.
16 Sekarang, pemimpin orang-
orang Nefi, atau pria yang telah ditetapkan untuk menjadi
panglima utama atas orang-
orang Nefi—sekarang, panglima
utama mengambil komando atas
seluruh pasukan orang Nefi—
dan namanya adalah Moroni;
17 Dan Moroni mengambil seluruh komando, dan pengaturan
perang mereka. Dan dia baru
berumur dua puluh dan lima
tahun ketika dia ditetapkan sebagai panglima utama atas pasukan orang Nefi.
18 Dan terjadilah bahwa
dia menghadapi orang-o rang
Laman di perbatasan Yerson,
dan orang-orangnya dipersenjatai dengan pedang, dan dengan
golok, dan segala macam senjata
perang.
19 Dan ketika pasukan orang
Laman melihat bahwa orang-
orang Nefi, atau bahwa Moroni,
telah mempersiapkan orang-
orangnya dengan lempengan
dada dan dengan perisai lengan,
ya, dan juga perisai untuk melindungi kepala mereka, dan juga
13 a Alma 25:4.
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mereka berpakaian dengan pakaian tebal—
20 Sekarang, pasukan
Zerahemna tidak dipersiapkan
dengan benda apa pun seperti
itu; mereka hanya memiliki pedang mereka dan golok mereka,
busur mereka dan anak panah
mereka, batu mereka dan umban mereka; dan mereka a telanjang, kecuali sepotong kulit
yang diikatkan sekitar aurat
mereka; ya, semuanya telanjang,
kecuali orang Zoram dan orang
Amaleki;
21 Tetapi mereka tidak dipersenjatai dengan lempengan
dada, tidak juga perisai—oleh
karena itu, mereka amat takut
terhadap pasukan orang Nefi
karena baju zirah mereka, sekalipun jumlah mereka demikian
jauh lebih besar daripada orang-
orang Nefi.
22 Lihatlah, sekarang, terjadilah bahwa mereka tidak berani
datang melawan orang-o rang
Nefi di perbatasan Yerson; oleh
karena itu mereka pergi dari tanah Antionum ke padang belantara, dan mengadakan perjalanan
berputar di padang belantara,
jauh di dekat hulu Sungai Sidon,
agar mereka bisa masuk ke tanah Manti dan mengambil kepemilikan atas tanah itu; karena
mereka tidak mengira bahwa
pasukan Moroni akan mengetahui ke mana mereka telah pergi.
23 Tetapi terjadilah, sesegera
mereka telah pergi ke padang
20 a Enos 1:20.

belantara Moroni mengutus
mata-mata ke padang belantara
untuk mengawasi perkemahan
mereka; dan Moroni, juga, tahu
tentang nubuat-n ubuat Alma,
mengutus orang-orang tertentu
kepadanya, menghasratkan dia
agar dia hendaknya bertanya
kepada Tuhan ake mana pasukan
orang Nefi hendaknya pergi untuk mempertahankan diri mereka
melawan orang-orang Laman.
24 Dan terjadilah bahwa firman
Tuhan datang kepada Alma, dan
Alma memberi tahu para utusan
Moroni, bahwa pasukan orang
Laman sedang bergerak berputar di padang belantara, agar
mereka boleh datang ke tanah
Manti, agar mereka boleh memulai serangan atas bagian yang
lebih lemah dari orang-orang itu.
Dan para utusan itu pergi dan
menyampaikan pesan itu kepada
Moroni.
25 Sekarang, Moroni, meninggalkan sebagian pasukannya
di tanah Yerson, agar jangan
dengan cara apa pun sebagian
orang Laman akan masuk ke
tanah itu dan mengambil kepemilikan atas kota, membawa
bagian sisa dari pasukannya dan
bergerak ke tanah Manti.
26 Dan dia menyuruh agar
semua orang di penjuru tanah
itu hendaknya berkumpul bersama untuk bertempur melawan orang-orang Laman, untuk
a
mempertahankan tanah mereka
dan negeri mereka, hak mereka

23 a Alma 48:16.

26 a A&P 134:11.
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dan kemerdekaan mereka; oleh
karena itu mereka siap menghadapi waktu kedatangan orang-
orang Laman.
27 Dan terjadilah bahwa Moroni
menyuruh agar pasukannya hendaknya bersembunyi di lembah
yang di dekat tepi Sungai Sidon,
yang adalah di barat Sungai
Sidon di padang belantara.
28 Dan Moroni menempatkan
mata-mata di sekitarnya, agar
dia boleh mengetahui ketika
laskar orang Laman akan datang.
2 9 D a n s e k a r a n g , k a re n a
Moroni mengetahui maksud
orang-orang Laman, bahwa adalah maksud mereka untuk menghancurkan saudara-s audara
mereka, atau untuk menundukkan mereka dan membawa mereka ke dalam perbudakan agar
mereka boleh menegakkan sebuah kerajaan bagi diri mereka
sendiri atas seluruh negeri;
30 Dan dia juga mengetahui
bahwa adalah satu-s atunya
hasrat orang-orang Nefi untuk
melestarikan tanah mereka, dan
a
kemerdekaan mereka, dan gereja mereka, oleh karena itu dia
berpikir bukanlah dosa bahwa
dia hendaknya membela mereka dengan tipu muslihat; oleh
karena itu, dia mendapati melalui mata-matanya lintasan mana
yang akan orang-orang Laman
ambil.
31 Oleh karena itu, dia membagi pasukannya dan membawa
30 a Alma 46:12, 35.

sebagian menyeberang ke lembah, dan menyembunyikan mereka di timur, dan di selatan
Bukit Ripla;
32 Dan sisanya dia sembunyikan di lembah barat, di barat
Sungai Sidon, dan seterusnya
hingga ke perbatasan tanah
Manti.
33 Dan demikianlah setelah
menempatkan pasukannya menurut hasratnya, dia siap untuk
menghadapi mereka.
34 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman muncul di utara
bukit itu, di mana sebagian pasukan Moroni bersembunyi.
35 Dan sewaktu orang-orang
Laman telah melalui Bukit Ripla,
dan tiba di lembah, dan mulai
menyeberangi Sungai Sidon, pasukan yang bersembunyi di selatan bukit, yang dipimpin oleh
seorang pria yang namanya adalah aLehi, dan dia memimpin pasukannya maju dan mengepung
orang-orang Laman di timur di
belakang mereka.
36 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman, ketika mereka
melihat orang-orang Nefi menyerang mereka di belakang
mereka, berbaliklah mereka dan
mulai berjuang melawan pa
sukan Lehi.
37 Dan pekerjaan kematian dimulai pada kedua belah pihak,
tetapi lebih mengerikan pada
pihak orang-orang Laman, karena aketelanjangan mereka terbuka terhadap pukulan berat

35 a Alma 49:16.

37 a Alma 3:5.
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orang-o rang Nefi dengan pedang mereka dan golok mereka,
yang membawa kematian hampir pada setiap pukulan.
38 Sementara sebaliknya, adakalanya seseorang jatuh dari
antara orang-orang Nefi, oleh
pedang mereka dan kehilangan
darah, karena mereka terlindungi pada bagian tubuh yang
lebih penting, atau bagian lebih penting dari tubuh terlindungi dari pukulan orang-orang
Laman, oleh alempengan dada
mereka, dan perisai lengan mereka, dan ketopong besi mereka;
dan demikianlah orang-o rang
Nefi meneruskan pekerjaan kematian di antara orang-o rang
Laman.
39 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman menjadi ketakutan, karena penghancuran
yang hebat di antara mereka,
bahkan sampai mereka mulai
melarikan diri menuju Sungai
Sidon.
40 Dan mereka dikejar oleh
Lehi dan orang-orangnya; dan
mereka dihalau oleh Lehi ke
Perairan Sidon, dan mereka menyeberangi Perairan Sidon. Dan
Lehi menahan pasukannya di
tepi Sungai Sidon agar mereka
hendaknya tidak menyeberang.
41 Dan terjadilah bahwa
Moroni dan pasukannya menghadapi orang-orang Laman di
lembah, di sisi lain Sungai Sidon,
dan mulai menyerang mereka
dan membunuh mereka.
38 a Alma 44:8–9.

42 Dan orang-o rang Laman
melarikan diri lagi dari hadapan
mereka, menuju tanah Manti;
dan mereka dihadapi kembali
oleh tentara Moroni.
43 Sekarang, dalam keadaan
ini orang-orang Laman berperang dengan amat hebatnya;
ya, tidak pernah orang-orang
Laman diketahui berperang dengan kekuatan dan keberanian
yang sedemikian amat hebatnya, tidak, bahkan tidak sejak
awal.
44 Dan mereka diilhami
oleh aorang Zoram dan orang
Amaleki, yang adalah para
panglima dan pemimpin utama
mereka, dan oleh Zerahemna,
yang adalah panglima utama
mereka, atau pemimpin utama
dan komandan mereka; ya, mereka berperang bagaikan naga,
dan banyak orang Nefi terbunuh oleh tangan mereka, ya,
karena mereka menghantam
menjadi dua banyak ketopong
besi mereka, dan mereka menusuk banyak lempengan dada
mereka, dan mereka memenggal banyak lengan mereka;
dan demikianlah orang-orang
Laman menghantam dalam
amarah dahsyat mereka.
45 Walaupun demikian, orang-
orang Nefi diilhami oleh suatu
alasan yang lebih baik, karena
mereka tidak a berperang demi
kerajaan tidak juga kekuasaan
tetapi mereka sedang berperang demi rumah mereka dan

44 a Alma 43:6.

45 a Alma 44:5.
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kemerdekaan mereka, istri mereka dan anak mereka, dan semua
milik mereka, ya, demi ritus ibadat mereka dan gereja mereka.
46 Dan mereka sedang melakukan apa yang mereka rasa adalah
a
kewajiban yang wajib mereka
tunaikan kepada Allah mereka;
karena Tuhan telah berfirman
kepada mereka, dan juga kepada
leluhur mereka, bahwa: bSejauh
kamu tidak bersalah akan ckesalahan yang pertama, tidak juga
yang kedua, janganlah kamu
membiarkan dirimu dibunuh
oleh tangan musuhmu.
47 Dan lagi, Tuhan telah berfirman bahwa: Kamu akan amempertahankan keluargamu bahkan
sampai pertumpahan darah.
Oleh karena itu karena alasan ini
orang-orang Nefi berjuang melawan orang-orang Laman, untuk
mempertahankan diri mereka,
dan keluarga mereka, dan tanah
mereka, negeri mereka, dan hak
mereka, dan agama mereka.
48 Dan terjadilah bahwa ketika
orang-orangnya Moroni melihat
keganasan dan amarah orang-
orang Laman, mereka hampir
merasa ciut dan melarikan diri
dari mereka. Dan Moroni, mengenali maksud mereka, mewartakan dan mengilhami hati mereka
dengan pemikiran ini—ya, pemikiran tentang tanah mereka,
kemerdekaan mereka, ya, kebebasan mereka dari perbudakan.
b

45 b pts Kemerdekaan.
46 a pts Kewajiban.
		b Alma 48:14;

49 Dan terjadilah bahwa mereka
berbalik melawan orang-orang
Laman, dan mereka aberseru dengan satu suara kepada Tuhan
Allah mereka, demi kemerdekaan
mereka dan kebebasan mereka
dari perbudakan.
50 Dan mereka mulai berdiri
melawan orang-o rang Laman
dengan kekuatan; dan pada
jam yang sama ketika mereka
berseru kepada Tuhan demi kebebasan mereka, orang-o rang
Laman mulai melarikan diri dari
hadapan mereka; dan mereka
melarikan diri bahkan ke Per
airan Sidon.
51 Sekarang, orang-o rang
Laman lebih banyak, ya, ada
lebih daripada dua kali jumlahnya orang-orang Nefi; walaupun
demikian, mereka dihalau sedemikian rupa sehingga mereka
terkumpul bersama dalam satu
kelompok di lembah, di tepi sungai dekat Sungai Sidon.
52 Oleh karena itu pasukan
Moroni mengepung mereka, ya,
bahkan di kedua sisi sungai, karena lihatlah, di timur ada orang-
orangnya Lehi.
53 Oleh karena itu ketika
Z erahemna melihat orang-
orangnya Lehi di timur Sungai
Sidon, dan pasukan Moroni di barat Sungai Sidon, bahwa mereka
dikepung oleh orang-orang Nefi,
mereka dicekam oleh kengerian.
54 Sekarang, Moroni, ketika

A&P 98:33–36.
		c 3 Ne. 3:21;
A&P 98:23–24.

47 a A&P 134:11.
49 a Kel. 2:23–25;
Mosia 29:20.
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dia melihat kengerian mereka,
memerintahkan orang-orangnya
agar mereka hendaknya berhenti
menumpahkan darah mereka.
PASAL 44
Moroni memerintahkan orang-
orang Laman untuk membuat sebuah perjanjian perdamaian atau
dihancurkan—Zerahemna menolak
tawaran, dan pertempuran mulai
lagi—Pasukan Moroni mengalahkan orang-orang Laman. Kira-kira
tahun 74–73 sm.
Dan terjadilah bahwa mereka
berhenti dan menarik diri selangkah dari mereka. Dan Moroni
berkata kepada Z
 erahemna:
L ihatlah, Zerahemna, bahwa
kami a tidak berhasrat untuk
menjadi manusia haus darah.
Kamu tahu bahwa kamu ber
ada dalam tangan kami, namun kami tidak berhasrat untuk
membunuhmu.
2 Lihatlah, kami tidak datang
untuk bertempur melawanmu
agar kami boleh menumpahkan darahmu demi kekuasaan;
tidak juga kami berhasrat membawa siapa pun pada kuk perbudakan. Tetapi inilah alasan
yang tepat untuk apa kamu
telah datang melawan kami;
ya, dan kamu marah terhadap
kami karena agama kami.
3 Tetapi sekarang, kamu melihat bahwa Tuhan berada beserta
kami; dan kamu melihat bahwa
Dia telah menyerahkanmu ke
44 1 a Alma 43:45.

dalam tangan kami. Dan sekarang, aku menghendaki agar
kamu hendaknya mengerti
bahwa ini terjadi kepada kami
karena agama kami dan iman
kami kepada Kristus. Dan sekarang, kamu lihat bahwa kamu tidak dapat menghancurkan iman
kami ini.
4 Sekarang, kamu lihat bahwa
inilah iman sejati tentang Allah;
ya, kamu lihat bahwa Allah
akan mendukung, dan menjaga, dan melindungi kami,
selama kami setia kepada-
Nya, dan pada iman kami, dan
agama kami; dan tidak akan
pernah Tuhan membiarkan
bahwa kami akan dihancurkan
kecuali kami akan jatuh ke dalam pelanggaran dan menyangkal iman kami.
5 Dan sekarang, Zerahemna,
aku memerintahkanmu, dalam
nama Allah yang mahaberkuasa itu, yang telah menguatkan lengan kami sehingga kami
memperoleh kekuasaan atas
dirimu, dengan iman kami, dengan agama kami, dan dengan
a
ritus ibadat kami, dan dengan
gereja kami, dan dengan dukungan sakral yang wajib kami
berikan kepada istri kami dan
anak kami, dengan b kemerdekaan itu yang mengikat kami
pada tanah kami dan negeri
kami; ya, dan juga dengan pemeliharaan firman Allah yang
sakral, yang padanya kami berutang segala kebahagiaan kami;

5 a pts Tata Cara.

		b pts Kemerdekaan.
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dan dengan segala yang paling
tersayang bagi kami—
6 Ya, dan ini belumlah semua
nya; aku memerintahkanmu
demi segala hasrat yang kamu
miliki untuk kehidupan, agar
kamu menyerahkan senjata
perangmu kepada kami, dan
kami tidak akan mengincar darahmu, tetapi kami akan membiarkanmu hidup, jika kamu akan
pergi pada jalanmu dan tidak
datang kembali untuk berperang
melawan kami.
7 Dan sekarang, jika kamu tidak melakukan ini, lihatlah,
kamu berada dalam tangan
kami, dan aku akan memerintahkan orang-orangku agar mereka akan menyerangmu, dan
menimpakan luka kematian
pada tubuhmu, agar kamu boleh
menjadi punah; dan pada waktu
itu kita akan melihat siapa yang
akan memiliki kekuasaan atas
bangsa ini; ya, kita akan lihat siapa yang akan dibawa ke dalam
perbudakan.
8 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika Zerahemna telah
mendengar perkataan ini dia
maju ke muka dan menyerahkan pedangnya dan goloknya,
dan busurnya ke dalam tangan
Moroni, dan berkata kepadanya:
Lihatlah, inilah senjata perang
kami; kami akan menyerahkannya kepadamu, tetapi kami tidak akan membiarkan diri kami
mengambil sebuah asumpah kepadamu, yang kami tahu bahwa
8 a pts Sumpah.

akan kami langgar, dan juga
anak-anak kami; tetapi ambillah senjata perang kami, dan biarkanlah agar kami boleh pergi
ke padang belantara; jika tidak
kami akan mempertahankan
pedang kami, dan kami akan
binasa atau berjaya.
9 Lihatlah, kami bukan dari
kepercayaanmu; kami tidak percaya bahwa adalah Allah yang
telah menyerahkan kami ke dalam tanganmu; tetapi kami percaya bahwa adalah kelicikanmu
yang telah melindungimu dari
pedang kami. Lihatlah, adalah
a
lempengan dadamu dan perisaimu yang telah melindungi
mu.
10 Dan sekarang, ketika
Z erahemna telah mengakhiri
mengucapkan perkataan ini,
Moroni mengembalikan pedang
dan senjata perang, yang telah
dia terima, kepada Zerahemna,
mengatakan: Lihatlah, kita akan
mengakhiri perselisihan ini.
11 Sekarang, aku tidak dapat menarik kembali perkataan
yang telah aku ucapkan, oleh
karena itu sebagaimana Tuhan
hidup, kamu tidak akan pergi
kecuali kamu pergi dengan sebuah sumpah bahwa kamu tidak
akan kembali lagi melawan kami
untuk berperang. Sekarang, karena kamu berada dalam tangan
kami, kami akan menumpahkan
darahmu ke atas tanah, atau
kamu akan tunduk pada syarat
yang telah aku usulkan.

9 a Alma 43:38.
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12 Dan sekarang, ketika
Moroni telah mengatakan perkataan ini, Zerahemna mengambil pedangnya, dan dia
marah terhadap Moroni, dan
dia menerjang ke depan agar
dia boleh membunuh Moroni;
tetapi sewaktu dia mengangkat pedangnya, lihatlah, salah
seorang serdadu Moroni menghantamnya bahkan ke tanah,
dan itu patah di dekat pangkalnya; dan dia juga menghantam Zerahemna sehingga dia
mengelupaskan kulit kepalanya dan itu jatuh ke tanah. Dan
Zerahemna menarik diri dari
hadapan mereka ke tengah para
serdadunya.
13 Dan terjadilah bahwa serdadu yang berdiri di dekatnya,
yang mengelupaskan kulit kepala Zerahemna, mengangkat
kulit kepala itu dari atas tanah
pada rambutnya, dan meletakkannya pada ujung pedangnya,
dan mengulurkannya kepada
mereka, mengatakan kepada
mereka dengan suara nyaring:
14 Bahkan seperti kulit kepala
ini telah jatuh ke tanah, yang
adalah kulit kepala pemimpinmu, demikian juga akanlah
kamu jatuh ke tanah kecuali
kamu mau menyerahkan senjata perangmu dan pergi dengan
sebuah perjanjian perdamaian.
15 Sekarang, ada banyak, ketika mereka mendengar perkataan ini dan melihat kulit kepala
yang berada di atas pedang,
15 a 1 Ne. 4:37; Alma 50:36.
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yang dicekam oleh rasa takut;
dan banyak yang maju ke muka
dan melemparkan senjata perang mereka di kaki Moroni, dan
masuk ke dalam sebuah aperjanjian perdamaian. Dan sebanyak
yang masuk ke dalam perjanjian,
mereka biarkan pergi ke padang
belantara.
16 Sekarang, terjadilah bahwa
Zerahemna amat geram, dan
dia menghasut sisa dari para
serdadunya untuk marah, untuk berjuang dengan lebih kuat
melawan orang-orang Nefi.
17 Dan sekarang, Moroni marah, karena sikap keras kepala orang-orang Laman; oleh
karena itu dia perintahkan
orang-o rangnya agar mereka
hendaknya menyerang mereka
dan membunuh mereka. Dan
terjadilah bahwa mereka mulai membunuh mereka; ya, dan
orang-o rang Laman berjuang
dengan pedang mereka dan
daya mereka.
18 Tetapi lihatlah, kulit mereka yang telanjang dan kepala
mereka yang terbuka tersingkap terhadap pedang tajam
orang-orang Nefi; ya, lihatlah
mereka ditusuk dan dihantam,
ya, dan jatuh dengan amat cepat di hadapan pedang orang-
orang Nefi; dan mereka mulai
disapu bersih, bahkan seperti
telah serdadu Moroni nubuatkan.
19 Sekarang, Zerahemna, ketika dia melihat bahwa mereka
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semua hampir dihancurkan, berseru dengan amat kuat kepada
Moroni, berjanji bahwa dia akan
membuat perjanjian dan juga
orang-orangnya dengan mereka,
jika mereka akan membiarkan
sisa dari mereka hidup, maka
mereka atidak akan pernah datang untuk berperang lagi melawan mereka.
20 Dan terjadilah bahwa
Moroni menyuruh agar pekerjaan kematian hendaknya berhenti lagi di antara orang-orang
itu. Dan dia mengambil senjata
perang dari orang-orang Laman;
dan setelah mereka masuk ke
dalam sebuah a perjanjian dengannya untuk perdamaian mereka dibiarkan pergi ke padang
belantara.
21 Sekarang, jumlah orang
mati mereka tak terbilang karena banyaknya jumlah itu; ya,
jumlah orang mati mereka amat
banyak, baik pada pihak orang
Nefi maupun pada pihak orang
Laman.
22 Dan terjadilah bahwa mereka melemparkan orang mati
mereka ke dalam Perairan
Sidon, dan mereka telah hanyut
dan terkubur di kedalaman laut.
23 Dan pasukan orang Nefi,
atau Moroni, kembali dan tiba
di rumah mereka dan tanah
mereka.
24 Dan demikianlah berakhir
tahun kedelapan belas masa
pemerintahan para hakim atas
orang-o rang Nefi. Dan demi19 a Alma 47:6.

kianlah berakhir catatan Alma,
yang ditulis di atas lempengan-
lempengan Nefi.
Laporan tentang orang-o rang
Nefi, dan peperangan dan pertengkaran mereka, pada masa
Helaman, menurut catatan
Helaman, yang dia simpan pada
masa hidupnya.
Meliputi pasal 45 sampai 62.
PASAL 45
Helaman memercayai perkataan
Alma—Alma menubuatkan kehancuran orang-orang Nefi—Dia
memberkati dan mengutuk tanah
itu—Alma mungkin telah diangkat
oleh Roh, bahkan seperti Musa—
Pertengkaran tumbuh di dalam
Gereja. Kira-kira tahun 73 sm.
Lihatlah, sekarang, terjadilah
bahwa orang-orang Nefi amat
bersukacita, karena Tuhan kembali telah membebaskan mereka
dari tangan musuh mereka; oleh
karena itu mereka berterima kasih kepada Tuhan Allah mereka;
ya, dan mereka banyak aberpuasa dan banyak berdoa, dan mereka menyembah Allah dengan
sukacita yang amat besar.
2 Dan terjadilah pada tahun
kesembilan belas masa pemerintahan para hakim atas orang-
orang Nefi, bahwa Alma datang
kepada putranya, Helaman dan
berkata kepadanya: Percayakah

20 a Alma 62:16–17.

45 1 a pts Puasa.
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engkau perkataan yang telah
aku ucapkan kepadamu mengenai acatatan-catatan itu yang telah disimpan?
3 Dan Helaman berkata kepadanya: Ya, aku percaya.
4 Dan Alma berkata lagi: Percayakah engkau kepada Yesus
Kristus, yang akan datang?
5 Dan dia berkata: Ya, aku memercayai segala perkataan yang
telah engkau ucapkan.
6 Dan Alma berkata kepadanya
lagi: Akankah kamu a menaati
perintah-perintahku?
7 Dan dia berkata: Ya, aku akan
menaati perintah-p erintahmu
dengan segenap hatiku.
8 Kemudian Alma berkata kepadanya: Diberkatilah engkau;
dan Tuhan akan amemakmurkan
engkau di tanah ini.
9 Tetapi lihatlah, aku memiliki sedikit untuk adinubuatkan
kepadamu; tetapi apa yang aku
nubuatkan kepadamu janganlah
kamu singkapkan; ya, apa yang
aku nubuatkan kepadamu janganlah disingkapkan, bahkan
sampai nubuat ini digenapi; oleh
karena itu tuliskanlah perkataan
yang akan aku katakan.
10 Dan inilah perkataan itu:
Lihatlah, aku merasa bahwa
bangsa yang sama ini, orang-
orang Nefi, menurut roh wahyu
yang ada dalam diriku, dalam
2 a Alma 37:1–5; 50:38.
6 a pts Patuh, Kepatuhan;
Perintah-Perintah
Allah.
8 a 1 Ne. 4:14;
Alma 48:15–16, 25.

empat ratus tahun sejak waktu
ketika Yesus Kristus akan menyatakan diri-N ya kepada
mereka, akan merosot dalam
b
ketidakpercayaan.
11 Ya, dan pada waktu itu mereka akan melihat peperangan
dan sampar, ya, bencana kelaparan dan pertumpahan darah,
bahkan sampai orang-o rang
Nefi akan menjadi apunah—
12 Ya, dan ini karena mereka akan merosot dalam ketidakpercayaan dan jatuh ke
dalam pekerjaan kegelapan,
dan a pengumbaran nafsu, dan
segala macam kedurhakaan; ya,
aku berkata kepadamu, bahwa
karena mereka akan berdosa terhadap terang dan pengetahuan
yang demikian besar, ya, aku
berkata kepadamu, bahwa sejak zaman itu, bahkan angkatan
keempat tidak akan semuanya
berlalu sebelum kedurhakaan
besar ini akan datang.
13 Dan ketika zaman yang besar itu tiba, lihatlah, waktunya
sangat segera tiba bahwa mereka yang sekarang, atau benih
keturunan dari mereka yang
sekarang terbilang di antara
orang-orang Nefi, a tidak akan
terbilang lagi di antara orang-
orang Nefi.
14 Tetapi barang siapa yang
tetap tinggal, dan tidak dihana

9 a pts Nubuat.
10 a 1 Ne. 12:10–15;
Hel. 13:9;
Morm. 8:6–7.
		b pts Kemurtadan;
Ketidakpercayaan.

11 a Yarom 1:10;
Morm. 8:2–3, 6–7.
12 a pts Nafsu.
13 a Hel. 3:16.
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curkan pada hari yang besar
dan mengerikan itu, akan aterbilang di antara orang-o rang
Laman, dan akan menjadi seperti mereka, semuanya, kecuali beberapa yang akan disebut
para murid Tuhan; dan mereka
akanlah orang-o rang Laman
kejar-kejar bahkan bsampai mereka akan menjadi punah. Dan
sekarang, karena kedurhakaan,
nubuat ini akan digenapi.
15 Dan sekarang, terjadilah
bahwa setelah Alma telah mengatakan hal-h al ini kepada
Helaman, dia memberkatinya,
dan juga para putranya yang
lain; dan dia juga memberkati
bumi demi akepentingan orang-
orang saleh.
16 Dan dia berkata: Demikianlah firman Tuhan Allah—a Terkutuklah akan jadinya tanah ini,
ya, tanah ini, bagi setiap bangsa,
kaum, bahasa, dan khalayak,
pada kehancuran, yang melakukan kejahatan, ketika mereka
matang sepenuhnya; dan seperti
yang telah aku katakan demikianlah itu akan terjadi; karena
inilah kutukan dan bberkat dari
Allah ke atas tanah ini, karena
Tuhan tidak dapat memandang
dosa dengan tingkat perkenanan
c
yang terkecil.
17 Dan sekarang, ketika Alma
telah mengatakan perkataan
ini dia memberkati agereja, ya,
14 a
		b
15 a
16 a

Moro. 9:24.
Moro. 1:1–3.
Alma 46:10; 62:40.
2 Ne. 1:7;

mereka semua yang akan berdiri
teguh dalam iman sejak waktu
itu seterusnya.
18 Dan ketika Alma telah melakukan ini dia meninggalkan
tanah Zarahemla, seolah-o lah
pergi ke tanah Melek. Dan terjadilah bahwa mengenai dia tidaklah pernah terdengar lagi;
sehubungan dengan kematian
atau penguburannya kami tidak
tahu mengenainya.
19 Lihatlah, ini yang kami tahu,
bahwa dia adalah pria yang
saleh; dan perkataan tersebar
luas di dalam gereja bahwa dia
diangkat oleh Roh, atau a dikuburkan oleh tangan Tuhan,
bahkan seperti Musa. Tetapi lihatlah, tulisan suci mengatakan
Tuhan mengambil Musa kepada
diri-Nya sendiri; dan kami kira
bahwa Dia juga telah menerima
Alma di dalam roh, kepada diri-
Nya sendiri; oleh karena itu, karena alasan ini kami tidak tahu
apa pun mengenai kematian dan
penguburannya.
20 Dan sekarang, terjadilah
pada permulaan tahun kesembilan belas masa pemerintahan
para hakim atas orang-o rang
Nefi, bahwa Helaman pergi ke
antara orang-orang untuk memaklumkan firman kepada mereka.
21 Karena lihatlah, karena
peperangan mereka melawan

Alma 37:31;
Eter 2:8–12.
		b A&P 130:21.
		c A&P 1:31.

17 a pts Gereja Yesus
Kristus.
19 a pts Makhluk Ubahan.
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orang-
o rang Laman dan banyaknya pertengkaran dan
gangguan kecil yang telah terjadi di antara orang-
o rang,
adalah menjadi perlu bahwa
a
firman Allah hendaknya dimaklumkan ke antara mereka,
ya, dan bahwa sebuah aturan
hendaknya dibuat di seluruh
gereja.
22 Oleh karena itu, Helaman
dan saudara-saudaranya pergi
untuk menegakkan gereja kembali di seluruh negeri, ya, di setiap kota di seluruh tanah yang
dimiliki oleh orang-orang Nefi.
Dan terjadilah bahwa mereka
menetapkan para imam dan
pengajar di seluruh negeri, atas
seluruh jemaat.
23 Dan sekarang, terjadilah
bahwa setelah Helaman dan
saudara-s audaranya menetapkan para imam dan pengajar atas jemaat-jemaat bahwa
timbullah suatu apertengkaran
di antara mereka, dan mereka tidak mau mengindahkan perkataan Helaman dan
saudara-saudaranya;
24 Tetapi mereka menjadi
sombong, terangkat-angkat dalam hati mereka, karena akekayaan mereka yang amat besar;
oleh karena itu mereka menjadi
kaya di bmata mereka sendiri,
dan tidak mau mengindahkan
perkataan mereka, untuk berjalan dengan lurus di hadapan
Allah.
21 a Alma 31:5.
23 a 3 Ne. 11:28–29.

PASAL 46
Amalikia bersekongkol untuk
menjadi raja—Moroni mengangkat panji kemerdekaan—Dia mengerahkan orang-o rang untuk
mempertahankan agama mereka—
Orang percaya yang sejati disebut
orang Kristen—Sisa bani Yusuf
akan dilindungi—Amalikia dan
para pembelot melarikan diri ke tanah Nefi—Mereka yang tidak mau
mendukung perkara kebebasan
dihukum mati. Kira-k ira tahun
73–72 sm.
Dan terjadilah bahwa sebanyak
yang tidak mau menyimak perkataan Helaman dan saudara-
saudaranya berkumpul bersama
menentang saudara-s audara
mereka.
2 Dan sekarang, lihatlah, mereka amat geram, sedemikian
rupa sehingga mereka bertekad
untuk membunuh mereka.
3 Sekarang, pemimpin dari
mereka yang geram terhadap
saudara-saudara mereka adalah
seorang pria yang besar dan yang
kuat; dan namanya Amalikia.
4 Dan Amalikia berhasrat untuk menjadi seorang raja; dan
orang-orang itu yang geram juga
berhasrat agar dia hendaknya
menjadi raja mereka; dan mereka, bagian yang lebih banyak
dari mereka adalah para ahakim
yang lebih rendah di tanah itu,
dan mereka sedang mengupayakan kekuasaan.

24 a pts Kekayaan.
		b pts Kesombongan.

46 4 a Mosia 29:11, 28–29.
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5 Dan mereka telah terbawa
oleh sanjungan Amalikia, bahwa
jika mereka akan mendukungnya dan menetapkannya menjadi raja mereka maka dia akan
menjadikan mereka penguasa
atas orang-orang.
6 Demikianlah mereka disesatkan oleh Amalikia pada
pembelotan, terlepas dari
pengkhotbahan Helaman dan
saudara-saudaranya, ya, terlepas dari pengurusan mereka
yang amat besar atas gereja, karena mereka adalah para imam
tinggi atas gereja.
7 Dan ada banyak di gereja
yang percaya pada perkataan
sanjungan Amalikia, oleh karena
itu mereka membelot bahkan dari
gereja; dan demikianlah urusan
orang-orang Nefi amat genting
dan berbahaya, terlepas dari akemenangan besar mereka yang
telah mereka peroleh atas orang-
orang Laman, dan kesukacitaan
besar mereka yang telah mereka
peroleh karena pembebasan mereka oleh tangan Tuhan.
8 Demikianlah kita melihat betapa a cepatnya anak-anak manusia melupakan Tuhan Allah
mereka, ya, betapa cepatnya
untuk melakukan kedurhakaan,
dan untuk disesatkan oleh si jahat.
9 Ya, dan kita juga melihat
a
kejahatan besar yang satu
orang yang sangat jahat dapat
7 a Alma 44:19–20.
8 a Hel. 12:2, 4–5.
9 a Mosia 29:17–18.

sebabkan untuk terjadi di antara
anak-anak manusia.
10 Ya, kita melihat bahwa
Amalikia, karena dia adalah
orang dengan muslihat yang
licik dan orang dengan banyak
kata sanjungan, sehingga dia
menyesatkan hati banyak orang
untuk melakukan kejahatan; ya,
dan berupaya untuk menghancurkan gereja Allah, dan untuk
menghancurkan landasan a kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada mereka, atau berkat
itu yang telah Allah kirimkan ke
atas permukaan tanah itu demi
b
kepentingan orang-orang saleh.
11 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika Moroni, yang adalah akomandan utama pasukan
orang Nefi, telah mendengar
tentang pembelotan ini, dia marah terhadap Amalikia.
12 Dan terjadilah bahwa dia
mengoyakkan jubahnya; dan
dia mengambil potongan darinya, dan menulis di atasnya—
a
Sebagai ingatan akan Allah
kita, agama kita, dan kebebasan,
dan kedamaian kita, istri kita,
dan anak kita—dan dia mengikatkannya pada ujung sebuah
tiang.
13 Dan dia mengikatkan ketopong besinya, dan lempengan
dadanya, dan perisainya, dan
mengikatkan baju zirahnya di sekitar auratnya; dan dia mengambil tiang itu, yang memiliki pada

10 a 2 Ne. 1:7;
Mosia 29:32.
		b 2 Ne. 1:7.

11 a Alma 43:16–17.
12 a Neh. 4:14;
Alma 44:5.

ALMA 46:14–21
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ujungnya koyakan jubahnya,
(dan dia menyebutnya panji kemerdekaan) dan dia membungkukkan dirinya ke tanah, dan
dia berdoa dengan amat kuat
kepada Allahnya agar berkat-
berkat kemerdekaan berdiam
di atas saudara-s audaranya,
selama ada sekelompok orang
Kristen yang tetap memiliki tanah itu—
14 Karena demikianlah semua
orang percaya yang sejati kepada Kristus, yang termasuk
dalam gereja Allah, disebut oleh
mereka yang tidak termasuk dalam gereja.
15 Dan mereka yang termasuk
dalam gereja, setia; ya, mereka
semua yang adalah orang percaya yang sejati kepada Kristus
mengambil ke atas diri mereka,
dengan gembira, anama Kristus,
atau borang Kristen sebagaimana
mereka disebut, karena kepercayaan mereka kepada Kristus
yang akan datang.
16 Dan oleh karena itu, pada
waktu ini, Moroni berdoa agar
perkara orang Kristen, dan kebebasan negeri boleh didukung.
17 Dan terjadilah bahwa ketika
dia telah mencurahkan jiwanya
kepada Allah, dia menyebut seluruh tanah yang berada di selatan tanah a Kemusnahan, ya,
dan kesimpulannya, seluruh tanah itu, baik di utara maupun di
selatan—Sebuah tanah terpilih,
dan tanah kemerdekaan.
15 a Mosia 5:7–9.
		b Kis. 11:26;

18 Dan dia berkata: Pastilah
Allah tidak akan membiarkan
bahwa kita, yang diremehkan
karena kita mengambil ke atas
diri kita nama Kristus, akan
diinjak-injak dan dihancurkan,
sampai kita mendatangkannya
ke atas diri kita karena pelanggaran kita sendiri.
19 Dan ketika Moroni telah
mengatakan perkataan ini, dia
pergi ke antara orang-orang, melambaikan bagian yang terkoyak
dari apakaiannya di udara, agar
semua boleh melihat tulisan
yang telah dia tuliskan di atas
bagian yang terkoyak itu, dan
berseru dengan suara nyaring,
mengatakan:
20 Lihatlah, barang siapa yang
mau mempertahankan panji ini
di atas tanah ini, biarlah mereka
tampil dalam kekuatan Tuhan,
dan masuk ke dalam sebuah
perjanjian bahwa mereka akan
mempertahankan hak mereka,
dan agama mereka, agar Tuhan
Allah boleh memberkati mereka.
21 Dan terjadilah bahwa ketika
Moroni telah mempermaklumkan perkataan ini, lihatlah, orang-
orang datang berlarian bersama
dengan baju zirah mereka terikat
di sekitar aurat mereka, mengoyakkan pakaian mereka sebagai
lambang, atau sebagai sebuah
perjanjian, bahwa mereka tidak
akan meninggalkan Tuhan Allah
mereka; atau, dengan perkataan

1 Ptr. 4:16.
17 a Alma 22:30–31.

19 a pts Panji.
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lain, jika mereka akan melanggar
perintah-perintah Allah, atau jatuh ke dalam pelanggaran, dan
a
malu untuk mengambil ke atas
diri mereka nama Kristus, Tuhan
akan mengoyak mereka bahkan
seperti mereka telah mengoyak
pakaian mereka.
22 Sekarang, inilah perjanjian
yang mereka buat, dan mereka
melemparkan pakaian mereka
ke kaki Moroni, mengatakan:
Kami membuat perjanjian dengan Allah kami, bahwa kami
akan dihancurkan, bahkan seperti saudara-saudara kami di
tanah sebelah utara, jika kami
akan jatuh ke dalam pelanggaran; ya, Dia boleh melemparkan kami ke kaki musuh kami,
bahkan sebagaimana kami telah
melemparkan pakaian kami ke
kakimu untuk diinjak-injak di
bawah kaki, jika kami akan jatuh
ke dalam pelanggaran.
23 Moroni berkata kepada mereka: Lihatlah, kita adalah sisa
benih keturunan Yakub, ya, kita
adalah sisa a benih keturunan
b
Yusuf, yang cjubahnya dikoyak-
koyak oleh saudara-saudaranya
menjadi banyak potongan; ya,
dan sekarang lihatlah, marilah kita ingat untuk menaati
perintah-p erintah Allah, atau
pakaian kita akan dikoyak-
koyak oleh saudara-s audara
kita, dan kita dilemparkan ke
21 a 1 Ne. 8:25–28;
Morm. 8:38.
23 a Kej. 49:22–26;
1 Ne. 5:14–15.

dalam penjara, atau dijual, atau
dibunuh.
24 Ya, marilah kita melestarikan kemerdekaan kita sebagai
a
sisa bani Yusuf; ya, marilah kita
mengingat perkataan Yakub, sebelum kematiannya, karena lihatlah, dia melihat bahwa sebagian
sisa jubah Yusuf telah dilindungi
dan tidak rusak. Dan dia berkata—Bahkan sebagaimana sisa
pakaian putraku ini telah dilindungi, demikian juga akanlah
b
sisa benih keturunan putraku
dilindungi oleh tangan Allah, dan
diambil bagi diri-Nya sendiri, sementara sisanya dari benih keturunan Yusuf akan binasa, bahkan
seperti sisa pakaiannya.
25 Sekarang, lihatlah, ini memberi jiwaku dukacita; walaupun
demikian, jiwaku merasakan
sukacita dalam diri putraku,
karena bagian itu dari benih keturunannya yang akan dibawa
kepada Allah.
26 Sekarang, lihatlah, inilah
cara berbahasa Yakub.
27 Dan sekarang, siapa tahu
bahwa mungkin sisa benih keturunan Yusuf, yang akan binasa
seperti pakaiannya, adalah mereka yang telah membelot dari
kita? Ya, dan bahkan itu akanlah
diri kita sendiri jika kita tidak
berdiri teguh dalam iman kepada Kristus.
28 Dan sekarang, terjadilah

		b pts Yusuf, Putra
Yakub.
		c Kej. 37:3, 31–36.
24 a Am. 5:15;

3 Ne. 5:21–24; 10:17.
		b 2 Ne. 3:5–24;
Eter 13:6–7.
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bahwa ketika Moroni telah
mengatakan perkataan ini dia
pergi, dan juga mengutus ke
seluruh bagian negeri di mana
ada pembelotan, dan mengumpulkan bersama semua orang
yang berhasrat untuk mempertahankan kemerdekaan mereka,
untuk berdiri melawan Amalikia
dan mereka yang telah membelot, yang disebut orang-orang
Amalikia.
29 Dan terjadilah bahwa ketika
Amalikia melihat bahwa orang-
orang Moroni lebih banyak jumlahnya daripada orang-o rang
Amalikia—dan dia juga melihat
bahwa orang-orangnya penuh
ragu mengenai keadilan perkara yang telah mereka upayakan—oleh karena itu, takut
bahwa dia tidak akan mencapai
sasaran, dia membawa mereka
dari orang-orangnya yang mau
dan pergi ke tanah Nefi.
30 Sekarang, Moroni berpikir
tidaklah patut bahwa orang-
orang Laman hendaknya memperoleh lebih banyak kekuatan
lagi; oleh karena itu dia berpikir untuk memotong jalan
orang-o rang Amalikia, atau
untuk menangkap mereka dan
membawa mereka kembali, dan
menghukum mati Amalikia; ya,
karena dia tahu bahwa dia akan
menghasut orang-orang Laman
pada amarah terhadap mereka,
dan menyebabkan mereka datang untuk bertempur melawan
mereka; dan ini dia tahu bahwa
34 a Alma 43:16.
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Amalikia akan melakukannya
agar dia boleh mencapai tujuannya.
31 Oleh karena itu Moroni berpikir adalah arif bahwa dia hendaknya membawa pasukannya,
yang telah berkumpul bersama,
dan mempersenjatai diri mereka, dan masuk ke dalam sebuah perjanjian untuk menjaga
perdamaian—dan terjadilah
bahwa dia membawa pasukannya dan berbaris keluar bersama
tenda-tendanya ke padang belantara, untuk memotong jalan
Amalikia di padang belantara.
32 Dan terjadilah bahwa dia
melakukan menurut hasratnya,
dan berbaris maju ke padang
belantara, dan menghadang pasukan Amalikia.
33 Dan terjadilah bahwa
Amalikia melarikan diri dengan sejumlah kecil orangnya,
dan sisanya diserahkan ke dalam tangan Moroni dan dibawa
kembali ke tanah Zarahemla.
34 Sekarang, Moroni adalah
pria yang aditetapkan oleh para
hakim kepala dan suara rakyat,
oleh karena itu dia memiliki
kuasa menurut kehendaknya
terhadap pasukan orang Nefi,
untuk menegakkan dan untuk
menjalankan wewenang atas
diri mereka.
35 Dan terjadilah bahwa siapa
pun dari orang-orang Amalikia
yang tidak mau masuk ke dalam
sebuah perjanjian untuk mendukung perkara kebebasan, agar
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mereka boleh mempertahankan
sebuah pemerintahan yang bebas, dia suruh hukum mati; dan
hanya ada sedikit yang menolak
perjanjian kebebasan.
36 Dan terjadilah juga, bahwa
dia menyuruh panji kemerdekaan untuk dikibarkan di atas
setiap menara yang berada di
seluruh negeri, yang dimiliki
oleh orang-orang Nefi; dan demikianlah Moroni memasang
tunggul kemerdekaan di antara
orang-orang Nefi.
37 Dan mereka mulai mengalami kedamaian lagi di negeri
itu; dan demikianlah mereka
memelihara kedamaian di negeri itu sampai hampir akhir
tahun kesembilan belas masa
pemerintahan para hakim.
38 Dan Helaman dan para
a
imam tinggi juga memelihara
ketertiban di dalam gereja; ya,
bahkan untuk kurun waktu empat tahun mereka mengalami
banyak kedamaian dan kesukacitaan dalam gereja.
39 Dan terjadilah bahwa ada
banyak yang mati, dengan teguh
a
percaya bahwa jiwa mereka ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus;
demikianlah mereka pergi meninggalkan dunia dengan bersukacita.
40 Dan ada sebagian yang mati
karena demam, yang pada musim tertentu dalam tahun itu
terjadi sangat kerap di negeri
38 a Alma 46:6.
39 a Moro. 7:3, 41.
40 a A&P 89:10.

itu—tetapi tidak begitu banyak
yang demikian karena demam,
karena mutu yang unggul dari
banyak atanaman dan akar yang
telah Allah persiapkan untuk
menyingkirkan penyebab penyakit, yang padanya manusia
tunduk oleh kodrat iklim—
41 Tetapi ada banyak yang mati
karena usia tua; dan mereka
yang mati dalam iman kepada
Kristus a berbahagia di dalam
Dia, seperti yang mesti perlu
kita kira.
PASAL 47
Amalikia menggunakan pengkhianatan, pembunuhan, dan persekongkolan untuk menjadi raja
orang-orang Laman—Para pembelot orang Nefi lebih jahat dan garang daripada orang-orang Laman.
Kira-kira tahun 72 sm.
Sekarang, kami akan kembali pada catatan kami kepada
Amalikia dan mereka yang telah
a
melarikan diri bersamanya ke
padang belantara; karena, lihatlah, dia telah membawa mereka
yang pergi bersamanya, dan
pergi ke b tanah Nefi di antara
orang-orang Laman, dan menghasut orang-orang Laman pada
amarah melawan orang-orang
Nefi, sedemikian rupa sehingga
raja orang-orang Laman mengirimkan suatu maklumat ke seluruh negeri, ke antara semua

41 a Why. 14:13.

47 1 a Alma 46:33.
		b 2 Ne. 5:5–8;

			 Omni 1:12–13.

ALMA 47:2–10

rakyatnya, agar mereka hendaknya berkumpul bersama lagi
untuk pergi bertempur melawan
orang-orang Nefi.
2 Dan terjadilah bahwa ketika
maklumat itu telah tersebar luas
di antara mereka, mereka amat
takut; ya, mereka takut untuk
membuat raja tidak senang, dan
mereka juga takut untuk pergi
bertempur melawan orang-
orang Nefi agar jangan mereka
akan kehilangan nyawa mereka.
Dan terjadilah bahwa mereka tidak mau, atau bagian yang lebih
banyak dari mereka tidak mau,
mematuhi perintah raja.
3 Dan sekarang, terjadilah
bahwa raja geram karena ketidakpatuhan mereka; oleh karena
itu dia memberikan Amalikia
komando atas bagian itu dari
pasukannya yang patuh pada
perintahnya, dan memerintahkannya agar dia hendaknya
pergi dan memaksa mereka untuk mengangkat senjata.
4 Sekarang, lihatlah, inilah
hasrat Amalikia; karena dia
adalah pria yang sangat cerdik
untuk melakukan kejahatan
oleh karena itu dia menyusun
rencana dalam hatinya untuk
melengserkan raja orang-orang
Laman.
5 Dan sekarang, dia telah memperoleh komando atas bagian itu
dari orang-orang Laman yang
berpihak kepada raja; dan dia
berupaya untuk berkenan bagi
mereka yang tidak patuh; oleh
5 a Alma 32:4.
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karena itu dia pergi ke tempat
yang disebut aOnida, karena ke
sanalah semua orang Laman telah melarikan diri; karena mereka melihat pasukan itu datang,
mengira bahwa mereka datang
untuk menghancurkan mereka,
oleh karena itu mereka melarikan diri ke Onida, ke tempat
persenjataan.
6 Dan mereka telah menetapkan seorang pria untuk menjadi
raja dan pemimpin atas diri mereka, bersiteguh dalam pikiran
mereka dengan suatu keputusan tegas bahwa mereka tidak
akan ditundukkan untuk pergi
melawan orang-orang Nefi.
7 Dan terjadilah bahwa mereka telah berkumpul bersama
di atas puncak gunung yang disebut Antipas, dalam persiapan
untuk bertempur.
8 Sekarang, bukanlah maksud Amalikia untuk menyulut
pertempuran melawan mereka
menurut perintah raja; tetapi
lihatlah, adalah maksudnya
untuk berkenan bagi pasuk
an orang-o rang Laman, agar
dia boleh menempatkan dirinya sebagai kepala mereka dan
melengserkan raja dan mengambil kepemilikan atas kera
jaan.
9 Dan lihatlah, terjadilah
bahwa dia menyuruh pasukannya memancangkan tenda-tenda
mereka di lembah yang dekat
dengan Gunung Antipas.
10 Dan terjadilah bahwa ketika
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itu sudah malam dia mengirim
seorang duta rahasia ke Gunung
Antipas, berhasrat agar pemimpin dari mereka yang berada
di atas gunung, yang namanya
adalah Lehonti, agar dia hendaknya turun ke kaki gunung,
karena dia berhasrat untuk berbicara dengannya.
11 Dan terjadilah bahwa ketika Lehonti menerima pesan itu
dia tidak berani turun ke kaki
gunung. Dan terjadilah bahwa
Amalikia mengirim lagi untuk
kedua kalinya, menghasratkan
dia untuk turun. Dan terjadilah
bahwa Lehonti tidak mau; dan
dia mengirim lagi untuk ketiga
kalinya.
12 Dan terjadilah bahwa ketika
Amalikia mendapati bahwa dia
tidak dapat membuat Lehonti
turun dari gunung, dia naik ke
gunung, hampir ke perkemahan
Lehonti; dan dia mengirim lagi
keempat kalinya pesannya kepada Lehonti, berhasrat agar dia
mau turun, dan agar dia mau
membawa para pengawalnya
bersamanya.
13 Dan terjadilah bahwa ketika Lehonti telah turun bersama para pengawalnya kepada
Amalikia, maka Amalikia menghasratkan dia untuk turun bersama pasukannya pada waktu
malam, dan mengepung orang-
orang itu di perkemahan mereka
atas siapa raja telah memberinya
komando, dan bahwa dia akan
menyerahkan mereka ke dalam
16 a Alma 47:3.

ALMA 47:11–18

tangan Lehonti, jika dia akan
menjadikan dia (Amalikia) seorang pemimpin kedua atas seluruh pasukan.
14 Dan terjadilah bahwa
Lehonti turun bersama orang-
orangnya dan mengepung
orang-o rangnya Amalikia, sehingga sebelum mereka bangun
pada fajar hari mereka dikepung
oleh pasukan Lehonti.
15 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka melihat bahwa mereka
dikepung, mereka memohon
kepada Amalikia agar dia akan
membiarkan mereka bergabung
dengan saudara-s audara mereka, agar mereka boleh tidak
dihancurkan. Sekarang, inilah
bahkan apa yang Amalikia hasratkan.
16 Dan terjadilah bahwa dia
menyerahkan orang-orangnya,
a
bertentangan dengan perintah raja. Sekarang, inilah apa
yang Amalikia hasratkan, agar
dia boleh merampungkan rancangannya dalam melengserkan raja.
17 Sekarang, adalah kebiasaan
di antara orang-orang Laman,
jika pemimpin utama mereka
terbunuh, untuk menetapkan
pemimpin yang kedua menjadi
pemimpin utama mereka.
18 Dan terjadilah bahwa
Amalikia menyuruh agar salah
seorang hambanya hendaknya
memberikan racun secara bertahap kepada Lehonti, sehingga
dia mati.

ALMA 47:19–30
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19 Sekarang, ketika Lehonti
mati, orang-orang Laman menetapkan Amalikia untuk menjadi
pemimpin mereka dan komandan utama mereka.
20 Dan terjadilah bahwa
Amalikia bergerak bersama
pasukannya (karena dia telah
mencapai hasratnya) ke tanah
Nefi, ke Kota Nefi, yang adalah
kota utama.
21 Dan raja keluar untuk menemuinya bersama para pengawalnya, karena dia mengira
bahwa Amalikia telah memenuhi perintahnya, dan bahwa
Amalikia telah mengumpulkan bersama demikian besar
pasukan untuk pergi melawan
orang-o rang Nefi untuk bertempur.
22 Tetapi lihatlah, sewaktu
raja keluar untuk menemuinya
Amalikia menyuruh agar para
hambanya hendaknya pergi untuk menemui raja. Dan mereka
maju dan membungkukkan diri
mereka di hadapan raja, seolah-
olah menghormatinya karena
kebesarannya.
23 Dan terjadilah bahwa raja
mengulurkan tangannya untuk
membangunkan mereka, sebagaimana kebiasaan orang-orang
Laman, sebagai suatu lambang
perdamaian, yang kebiasaan itu
telah mereka ambil dari orang-
orang Nefi.
24 Dan terjadilah bahwa ketika
dia telah membangunkan yang
pertama dari tanah, lihatlah dia
29 a Alma 43:11–12.

menikam raja di jantungnya;
dan dia jatuh ke tanah.
25 Sekarang, para hamba raja
melarikan diri; dan para hamba
Amalikia menaikkan seruan,
mengatakan:
26 Lihatlah, para hamba raja telah menikamnya di jantungnya,
dan dia telah jatuh dan mereka
telah melarikan diri; lihatlah,
datang dan saksikanlah.
27 Dan terjadilah bahwa
Amalikia memerintahkan agar
pasukannya hendaknya bergerak maju dan melihat apa
yang telah terjadi terhadap raja;
dan ketika mereka telah datang
ke tempat itu, dan mendapati
raja tergeletak dalam genangan
darah kentalnya, Amalikia
berpura-pura geram, dan berkata: Barang siapa mengasihi
raja, biarlah dia maju, dan mengejar para hambanya agar mereka boleh dibunuh.
28 Dan terjadilah bahwa mereka semua yang mengasihi raja,
ketika mereka mendengar perkataan ini, maju ke muka dan
mengejar para hamba raja.
29 Sekarang, ketika para hamba
raja melihat pasukan mengejar
mereka, mereka ketakutan lagi,
dan melarikan diri ke padang
belantara, dan tiba di tanah
Zarahemla dan bergabung dengan aorang-orang Amon.
30 Dan pasukan yang mengejar mereka kembali, setelah mengejar mereka dengan sia-sia;
dan demikianlah Amalikia,

pts Orang-Orang Anti-Nefi-Lehi.
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dengan penipuannya, merebut
hati rakyat.
31 Dan terjadilah pada ke
esokan harinya dia memasuki
Kota Nefi bersama pasukannya,
dan mengambil kepemilikan
kota itu.
32 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ratu, ketika dia telah mendengar bahwa raja terbunuh—
karena Amalikia telah mengutus
seorang duta kepada ratu memberi tahu dia bahwa raja telah
dibunuh oleh para hambanya,
bahwa dia telah mengejar mereka
bersama pasukannya, tetapi itu
sia-sia, dan mereka telah membuat pelolosan diri mereka—
33 Oleh karena itu, ketika ratu
telah menerima pesan ini dia
mengirim kepada Amalikia,
menghasratkannya agar dia
hendaknya membiarkan orang-
orang di kota itu hidup; dan dia
juga menghasratkannya agar dia
hendaknya datang kepadanya;
dan dia juga menghasratkannya
agar dia hendaknya membawa
para saksi bersamanya untuk
bersaksi mengenai kematian
raja.
34 Dan terjadilah bahwa
Amalikia membawa hamba
yang sama yang membunuh
raja, dan mereka semua yang
berada bersamanya, dan datang
kepada ratu, ke tempat di mana
dia duduk; dan mereka semua
bersaksi kepadanya bahwa raja
dibunuh oleh para hambanya
35 a Yakub 1:13–14.
36 a pts Kemurtadan.

sendiri; dan mereka berkata
juga: Mereka telah melarikan
diri; bukankah ini bersaksi terhadap mereka? Dan demikianlah mereka memuaskan ratu
mengenai kematian raja.
35 Dan terjadilah bahwa
Amalikia mengupayakan rasa
berkenan dari ratu, dan mengambil dia baginya menjadi istri;
dan demikianlah dengan penipuannya, dan dengan bantuan
para hambanya yang licik, dia
mendapatkan kerajaan; ya, dia
diakui sebagai raja atas seluruh
negeri, di antara semua orang
Laman, yang aterdiri dari orang
Laman dan orang Lemuel dan
orang Ismael, dan semua pembelot dari orang-o rang Nefi,
sejak masa pemerintahan Nefi
hingga waktu sekarang.
36 Sekarang, para apembelot ini,
memiliki petunjuk yang sama
dan keterangan yang sama dari
orang-orang Nefi, ya, setelah diberi petunjuk dengan bpengetahuan yang sama tentang Tuhan,
walaupun demikian, adalah aneh
untuk menuturkan, tidak lama
setelah pembelotan mereka, mereka menjadi lebih terkeraskan
dan ctanpa sesal, dan lebih liar,
jahat dan garang daripada orang-
orang Laman—meneguk habis
tradisi orang-orang Laman; memberikan jalan pada kemalasan,
dan segala macam pengumbaran
nafsu; ya, sama sekali melupakan
Tuhan Allah mereka.

		b Ibr. 10:26–27;
Alma 24:30.

		c Yer. 8:12.
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PASAL 48
Amalikia menggalang orang-orang
Laman melawan orang-o rang
Nefi—Moroni mempersiapkan
bangsanya untuk membela perkara
orang Kristen—Dia bersukacita
dalam kemerdekaan dan kebebasan
dan adalah orangnya Allah yang
perkasa. Kira-kira tahun 72 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa,
sesegera Amalikia telah mendapatkan kerajaan dia mulai mengilhami hati orang-orang Laman
melawan orang-orang Nefi; ya,
dia menetapkan para pria untuk
berbicara kepada orang-orang
Laman dari menara-m enara
mereka, melawan orang-orang
Nefi.
2 Dan demikianlah dia mengilhami hati mereka melawan
orang-o rang Nefi, sedemikian
rupa sehingga di penghujung
tahun kesembilan belas masa
pemerintahan para hakim, dia
setelah mencapai rancangannya
sejauh ini, ya, setelah dijadikan
raja atas orang-o rang Laman,
dia berupaya juga untuk berkuasa atas seluruh negeri, ya, dan
semua orang yang berada di negeri itu, orang-orang Nefi seperti
juga orang-orang Laman.
3 Oleh karena itu dia telah
mencapai rancangannya, karena dia telah mengeraskan hati
orang-orang Laman dan membutakan pikiran mereka, dan
menghasut mereka pada amarah, sedemikian rupa sehingga
48 5 a Alma 43:6.

dia telah mengumpulkan bersama sejumlah besar bala tentara
untuk pergi bertempur melawan
orang-orang Nefi.
4 Karena dia bertekad, karena
besarnya jumlah orangnya, untuk mengalahkan orang-orang
Nefi dan membawa mereka ke
dalam perbudakan.
5 Dan demikianlah dia menetapkan para a panglima utama
dari orang-o rang Zoram, mereka yang paling kenal dengan
kekuatan orang-orang Nefi, dan
tempat-t empat perlindungan
mereka, dan bagian yang paling
lemah dari kota-k ota mereka;
oleh karena itu dia menetapkan
mereka untuk menjadi panglima
utama atas pasukannya.
6 Dan terjadilah bahwa mereka
membawa perkemahan mereka,
dan bergerak maju menuju tanah Zarahemla di padang belantara.
7 Sekarang, terjadilah bahwa
sementara Amalikia telah demikian mendapatkan kekuasaan
dengan penipuan dan tipuan,
Moroni, sebaliknya, telah amempersiapkan pikiran orang-orang
untuk setia kepada Tuhan Allah
mereka.
8 Ya, dia telah memperkuat pasukan orang Nefi, dan mendirikan benteng-benteng kecil, atau
tempat-t empat perlindungan;
membangun gundukan tanah
di sekitarnya untuk mengitari
pasukannya, dan juga membangun tembok-t embok batu

7 a Alma 49:8.
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untuk mengelilingi mereka, di
sekitar kota-k ota mereka dan
perbatasan negeri mereka; ya,
seluruhnya sekitar negeri itu.
9 Dan di benteng pertahanan
mereka yang paling lemah dia
tempatkan jumlah orang yang
lebih banyak; dan demikianlah
dia membentengi dan memperkuat tanah yang dimiliki oleh
orang-orang Nefi.
10 Dan demikianlah dia bersiap untuk amendukung kemerdekaan mereka, tanah mereka,
istri mereka, dan anak mereka,
dan kedamaian mereka, dan
agar mereka boleh hidup bagi
Tuhan Allah mereka, dan agar
mereka boleh mempertahankan
apa yang disebut oleh musuh
mereka perkara orang Kristen.
11 Dan Moroni adalah pria
yang kuat dan perkasa; dia adalah pria yang memiliki apengertian yang sempurna; ya, pria
yang tidak senang akan pertumpahan darah; pria yang jiwanya
bersukacita dalam kemerdekaan
dan kebebasan negerinya, dan
saudara-saudaranya dari penawanan dan perbudakan;
12 Ya, seorang pria yang hatinya menggembung dengan
ungkapan terima kasih kepada
Allahnya, untuk banyaknya
hak istimewa dan berkat yang
Dia limpahkan ke atas umat-
Nya; seorang pria yang bekerja dengan amat keras demi
10 a Alma 46:12–13.
11 a pts Pengertian.
12 a pts Kesejahteraan.

kesejahteraan dan keamanan
bangsanya.
13 Ya, dan dia adalah seorang
pria yang teguh dalam iman kepada Kristus, dan dia telah abersumpah dengan sebuah sumpah
untuk membela bangsanya, haknya, dan negerinya, dan agamanya, bahkan sampai hilangnya
darahnya.
14 Sekarang, orang-orang Nefi
diajar untuk mempertahankan
diri mereka terhadap musuh
mereka, bahkan sampai pertumpahan darah jika perlu; ya, dan
mereka juga diajar untuk atidak
pernah melakukan serangan, ya,
dan untuk tidak pernah mengangkat pedang kecuali untuk
melawan musuh, kecuali untuk
melindungi nyawa mereka.
15 Dan inilah iman mereka,
bahwa dengan melakukan demikian Allah akan memakmurkan
mereka di tanah itu, atau dengan perkataan lain, jika mereka
setia dalam menaati perintah-
perintah Allah maka Dia akan
memakmurkan mereka di tanah
itu; ya, memperingatkan mereka
untuk melarikan diri, atau untuk
bersiap untuk perang, menurut
bahaya mereka;
16 Dan juga, bahwa Allah akan
menyingkapkan kepada mereka
ke mana hendaknya mereka
pergi untuk mempertahankan
diri mereka melawan musuh
mereka, dan dengan melakukan
a

13 a Alma 46:20–22.
14 a Alma 43:46–47;
3 Ne. 3:20–21;

Morm. 3:10–11;
A&P 98:16.
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demikian, Tuhan akan membebaskan mereka; dan inilah iman
Moroni, dan hatinya bersukacita
di dalamnya; abukan dalam pertumpahan darah tetapi dalam
melakukan yang baik, dalam
melindungi bangsanya, ya, dalam menaati perintah-perintah
Allah, ya, dan melawan kedurhakaan.
17 Ya, sesungguhnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu,
jika semua orang dahulu, dan
sekarang, dan senantiasa, seperti Moroni, lihatlah, kekuatan
neraka pun akan terguncang
selamanya; ya, aiblis tidak akan
pernah memiliki kuasa atas hati
anak-anak manusia.
18 Lihatlah, dia adalah seorang
pria seperti Amon, putra Mosia,
ya, dan bahkan para putra Mosia
yang lain, ya, dan juga Alma dan
para putranya, karena mereka
semua adalah orangnya Allah.
19 Sekarang, lihatlah, Helaman
dan saudara-saudaranya tidak
kurang bergunanya bagi orang-
orang daripada Moroni; karena
mereka mengkhotbahkan firman
Allah, dan mereka membaptis
untuk pertobatan semua orang
barang siapa akan menyimak
perkataan mereka.
20 Dan demikianlah mereka
pergi, dan orang-o rang a merendahkan hati mereka karena
perkataan mereka, sedemikian
rupa sehingga mereka sangat
16 a Alma 55:19.
17 a 1 Ne. 22:26;
3 Ne. 6:15.

berkenan bagi Tuhan, dan demikianlah mereka bebas dari
peperangan dan perselisihan di
antara mereka sendiri, ya, bahkan untuk kurun waktu empat
tahun.
21 Tetapi, seperti yang telah
aku katakan, pada penghujung
tahun kesembilan belas, ya, terlepas dari kedamaian mereka di
antara mereka sendiri, mereka
terpaksa dengan enggan berjuang melawan saudara-saudara
mereka, orang-orang Laman.
22 Ya, dan kesimpulannya, peperangan mereka tidak pernah
berhenti untuk kurun waktu
bertahun-tahun melawan orang-
orang Laman, terlepas dari keengganan mereka yang besar.
23 Sekarang, mereka amenyesal mengangkat senjata melawan orang-orang Laman, karena
mereka tidak senang akan pertumpahan darah; ya, dan ini
belumlah semuanya—mereka
menyesal menjadi alat dalam
mengirimkan sedemikian banyaknya saudara mereka keluar
dari dunia ini ke suatu dunia kekal, tidak siap untuk menemui
Allah mereka.
24 Walaupun demikian, mereka tidak dapat membiarkan
untuk menyerahkan nyawa
mereka, bahwa a istri mereka
dan anak mereka akan dibantai oleh kekejaman barbar dari
mereka yang dahulunya adalah
b

20 a pts Rendah Hati,
Kerendahhatian.
		b 1 Ne. 17:35.

23 a A&P 42:45.
24 a Alma 46:12.
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saudara-s audara mereka, ya,
dan telah bmembelot dari gereja
mereka, dan telah meninggalkan
mereka dan telah berniat untuk
menghancurkan mereka dengan
bergabung dengan orang-orang
Laman.
25 Ya, mereka tidak tahan
bahwa saudara-s audara mereka akan bersukacita atas darah
orang-o rang Nefi, selama ada
siapa pun yang akan menaati
perintah-perintah Allah, karena
janji Tuhan adalah, jika mereka
akan menaati perintah-perintah-
Nya mereka akan makmur di
tanah itu.
PASAL 49
Orang-o rang Laman yang menyerbu tak sanggup merebut Kota
Amoniha dan Nuh yang dibentengi—Amalikia mengutuk Allah
dan bersumpah untuk meminum
darah Moroni—Helaman dan
saudara-s audaranya terus menguatkan Gereja. Kira-kira tahun
72 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
dalam bulan kesebelas dari tahun kesembilan belas, pada
hari kesepuluh bulan itu, pasukan orang Laman terlihat sedang mendekat menuju tanah
Amoniha.
2 Dan lihatlah, kota telah dibangun kembali, dan Moroni
telah menempatkan pasukan di
dekat perbatasan kota, dan mereka telah menumpukkan tanah
24 b pts Kemurtadan.

di sekitarnya untuk melindungi
mereka dari anak panah dan
batu orang-o rang Laman; karena lihatlah, mereka bertempur
dengan batu dan dengan anak
panah.
3 Lihatlah, aku berkata bahwa
Kota aAmoniha telah dibangun
kembali. Aku berkata kepadamu, ya, bahwa itu sebagian
dibangun kembali; dan karena
orang-orang Laman telah menghancurkannya sekali karena kedurhakaan orang-orang, mereka
mengira bahwa itu akan kembali
menjadi mangsa yang empuk
bagi mereka.
4 Tetapi lihatlah, betapa besar
kekecewaan mereka; karena
lihatlah, orang-o rang Nefi telah menggali pematang dari
tanah di sekitar mereka, yang
sedemikian tingginya sehingga
orang-orang Laman tidak dapat
melemparkan batu mereka dan
anak panah mereka kepada mereka agar itu memberi dampak,
tidak juga mereka dapat menyerang mereka kecuali melalui
tempat jalan masuk mereka.
5 Sekarang, pada waktu ini
para panglima utama orang
Laman amat tercengang, karena
kebijaksanaan orang-orang Nefi
dalam mempersiapkan tempat-
tempat keamanan mereka.
6 Sekarang, para pemimpin
orang-orang Laman telah mengira, karena besarnya jumlah
mereka, ya, mereka mengira
bahwa mereka akan mendapat

49 3 a Alma 16:2–3, 9, 11.
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kesempatan istimewa untuk menyerang mereka sebagaimana
telah mereka sebelumnya lakukan; ya, dan mereka telah juga
mempersiapkan diri mereka
dengan perisai, dan dengan lempengan dada; dan mereka telah
juga mempersiapkan diri mereka dengan pakaian dari kulit,
ya, pakaian yang sangat tebal
untuk menutupi ketelanjangan
mereka.
7 Dan dengan sedemikian dipersiapkannya mereka mengira
bahwa mereka akan dengan
mudah mengalahkan dan menundukkan saudara-s audara
mereka pada kuk perbudakan,
atau membunuh dan membantai mereka menurut kesenangan
mereka.
8 Tetapi lihatlah, yang membuat mereka sepenuhnya tercengang, mereka a siap bagi
mereka, dengan suatu cara yang
belum pernah dikenal di antara anak-anak Lehi. Sekarang,
mereka siap bagi orang-orang
Laman, untuk bertempur menurut cara petunjuk dari Moroni.
9 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman, atau orang-orang
Amalikia, amat tercengang pada
cara persiapan perang mereka.
10 Sekarang, jika Raja Amalikia
telah datang dari atanah Nefi, di
depan pasukannya, barangkali
dia akan menyuruh orang-orang
Laman untuk menyerang orang-
orang Nefi di Kota Amoniha;
8 a Alma 48:7–10.
10 a 2 Ne. 5:8;

karena lihatlah, dia tidak peduli
akan darah bangsanya.
11 Tetapi lihatlah, Amalikia
sendiri tidak datang untuk bertempur. Dan lihatlah, para panglima utamanya tidak berani
menyerang orang-orang Nefi di
Kota Amoniha, karena Moroni
telah mengubah pengelolaan
urusan di antara orang-o rang
Nefi, sedemikan rupa sehingga
orang-orang Laman kecewa dengan tempat-tempat pertahanan
mereka dan mereka tidak dapat
menyerang mereka.
12 Oleh karena itu mereka
mundur ke padang belantara,
dan membawa perkemahan mereka dan bergerak menuju tanah
Nuh, mengira itu akan menjadi
tempat yang paling baik berikutnya bagi mereka untuk menyerang orang-orang Nefi.
13 Karena mereka tidak tahu
bahwa Moroni telah membentengi, atau telah membangun
a
benteng-b enteng keamanan,
untuk setiap kota di seluruh tanah sekitarnya; oleh karena itu,
mereka bergerak menuju tanah
Nuh dengan suatu kebulatan tekad yang teguh; ya, para panglima utama mereka tampil ke
depan dan mengambil sebuah
sumpah bahwa mereka akan
menghancurkan orang-o rang
kota itu.
14 Tetapi lihatlah, yang membuat mereka tercengang, Kota
Nuh, yang sebelumnya telah

Omni 1:12;
Alma 47:1.

13 a Alma 48:8.
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merupakan sebuah tempat yang
lemah, sekarang telah, melalui
cara Moroni, menjadi kuat, ya,
bahkan melampaui kekuatan
Kota Amoniha.
15 Dan sekarang, lihatlah,
inilah kebijaksanaan menurut
Moroni; karena dia telah mengira bahwa mereka akan ketakutan akan Kota Amoniha; dan
karena Kota Nuh sebelumnya
telah merupakan bagian yang
paling lemah di negeri itu, oleh
karena itu mereka akan berbaris ke sana untuk bertempur;
dan demikianlah itu menurut
hasratnya.
16 Dan lihatlah, Moroni telah
menetapkan Lehi untuk menjadi panglima utama atas orang-
orang di kota itu; dan itu adalah
Lehi yang a sama itu yang berperang melawan orang-o rang
Laman di lembah sebelah timur
Sungai Sidon.
17 Dan sekarang, lihatlah terjadilah, bahwa ketika orang-
orang Laman telah mendapati
bahwa Lehi mengomando kota
itu mereka kembali kecewa, karena mereka amat takut kepada
Lehi; walaupun demikian para
panglima utama mereka telah bersumpah dengan sebuah
sumpah untuk menyerang kota
itu; oleh karena itu, mereka
membawa pasukan mereka.
18 Sekarang lihatlah, orang-
orang Laman tidak dapat masuk ke dalam benteng-benteng
keamanan mereka melalui jalan
16 a Alma 43:35.

ALMA 49:15–22

lain mana pun kecuali melalui
jalan masuk, karena tingginya
gundukan yang telah dibangun,
dan kedalaman parit yang telah
digali di sekitarnya, kecuali melalui jalan masuk.
19 Dan demikianlah orang-
orang Nefi dipersiapkan untuk
menghancurkan mereka semua
yang akan berusaha untuk memanjat memasuki benteng melalui jalan lain mana pun, dengan
melemparkan batu dan anak panah kepada mereka.
20 Demikianlah mereka dipersiapkan, ya, sekelompok pria
mereka yang paling kuat, dengan pedang mereka dan umban mereka, untuk menghantam
jatuh semua orang yang akan
berusaha masuk ke dalam tempat keamanan mereka melalui
tempat jalan masuk; dan demikianlah mereka dipersiapkan
untuk mempertahankan diri
mereka terhadap orang-o rang
Laman.
21 Dan terjadilah bahwa para
panglima orang Laman membawa pasukannya ke hadapan
tempat jalan masuk, dan mulai
berjuang melawan orang-orang
Nefi, untuk masuk ke dalam
tempat keamanan mereka; tetapi lihatlah, mereka dihalau
mundur dari waktu ke waktu,
sedemikian rupa sehingga mereka terbunuh dengan suatu
pembantaian yang hebat.
22 Sekarang, ketika mereka
mendapati bahwa mereka tidak

ALMA 49:23–30
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dapat mendapatkan kekuasaan
atas orang-orang Nefi melalui
celah itu, mereka mulai menggali gundukan tanah mereka
agar mereka boleh mendapatkan suatu celah bagi pasukan
mereka, agar mereka boleh memiliki peluang yang setara untuk berperang; tetapi lihatlah,
dalam usaha ini mereka tersapu
habis oleh batu dan anak panah yang dilemparkan kepada
mereka, dan alih-alih mengisi
parit-parit mereka dengan meruntuhkan gundukan tanah, itu
terisi sampai ukuran tertentu
dengan orang mati dan tubuh
terluka mereka.
23 Demikianlah orang-o rang
Nefi memiliki segala kekuasaan
atas musuh mereka; dan demikianlah orang-orang Laman
berusaha menghancurkan orang-
orang Nefi sampai para panglima utama mereka semuanya
terbunuh; ya, dan lebih daripada
seribu orang Laman terbunuh,
sementara, sebaliknya, tidak ada
satu jiwa pun dari orang-orang
Nefi yang terbunuh.
24 Ada kira-k ira lima puluh
orang yang terluka, yang telah
terbuka terhadap anak panah
orang-o rang Laman melalui
celah itu, tetapi mereka terlindungi oleh perisai mereka, dan
lempengan dada mereka, dan
ketopong besi mereka, sedemikian rupa sehingga luka mereka adalah pada tungkai kaki
27 a pts Hujat,
Penghujatan.

mereka, yang banyak darinya
sangat parah.
25 Dan terjadilah, bahwa ketika orang-orang Laman melihat bahwa para panglima utama
mereka semuanya terbunuh mereka melarikan diri ke padang
belantara. Dan terjadilah bahwa
mereka kembali ke tanah Nefi,
untuk memberi tahu raja mereka,
Amalikia, yang adalah orang Nefi
berdasarkan kelahiran, mengenai
kekalahan besar mereka.
26 Dan terjadilah bahwa dia
amatlah marah terhadap orang-
orangnya, karena dia tidak mencapai hasratnya atas orang-orang
Nefi; dia tidak menundukkan
mereka pada kuk perbudakan.
27 Ya, dia amat geram, dan
dia amengutuk Allah, dan juga
Moroni, bersumpah dengan sebuah bsumpah bahwa dia akan
meminum darahnya; dan ini
karena Moroni telah menaati
perintah-perintah Allah dalam
bersiap bagi keamanan bangsanya.
28 Dan terjadilah, bahwa sebaliknya, orang-orang Nefi aberterima kasih kepada Tuhan Allah
mereka, karena kuasa-Nya yang
tiada tara dalam membebaskan
mereka dari tangan musuh mereka.
29 Dan demikianlah berakhir
tahun kesembilan belas masa
pemerintahan para hakim atas
orang-orang Nefi.
30 Ya, dan ada kedamaian

		b Kis. 23:12.
28 a pts Terima Kasih.
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berkelanjutan di antara mereka, dan kemakmuran yang
amat sangat di dalam gereja
karena perhatian dan ketekunan mereka yang mereka berikan pada firman Allah, yang
dimaklumkan kepada mereka
oleh Helaman, dan Siblon,
dan Korianton, dan Amon dan
saudara-saudaranya, ya, dan
oleh mereka semua yang telah
ditahbiskan melalui a tata tertib kudus Allah, dibaptis untuk
pertobatan, dan diutus untuk
berkhotbah ke antara orang-
orang.
PASAL 50
Moroni membentengi tanah orang-
orang Nefi—Mereka membangun
banyak kota baru—Peperangan
dan kehancuran menimpa orang-
orang Nefi pada masa kejahatan
dan kekejian mereka—Morianton
dan para pembelotnya dikalahkan oleh Teankum—Nefiha mati,
dan putranya, Pahoran mengisi
kursi kehakiman. Kira-kira tahun
72–67 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
Moroni tidak berhenti membuat persiapan untuk perang,
atau untuk membela bangsanya melawan orang-o rang
Laman; karena dia menyuruh
agar pasukannya hendaknya
mulai pada permulaan tahun
kedua puluh masa pemerintahan para hakim, agar mereka hendaknya mulai untuk
30 a Alma 43:2.

menggali timbunan tanah di
sekitar semua kota, di seluruh
tanah yang dimiliki oleh orang-
orang Nefi.
2 Dan di atas puncak pematang-
pematang dari tanah ini dia
menyuruh agar hendaknya
ada kayu-kayu, ya, bangunan-
bangunan dari kayu dibangun
hingga ketinggian seorang pria,
di sekitar kota-kota.
3 Dan dia menyuruh agar di
atas bangunan-bangunan dari
kayu itu hendaknya ada sebuah
rangka tiang-tiang pancang dibangun di atas kayu-k ayu itu
di sekitarnya; dan itu kuat dan
tinggi.
4 Dan dia menyuruh agar
menara-menara didirikan yang
menghadap ke bawah pada
bangunan-bangunan tiang pancang, dan dia menyuruh tempat-
tempat keamanan dibangun di
atas menara-m enara itu, agar
batu dan anak panah orang-
orang Laman tidak dapat menyakiti mereka.
5 Dan itu dipersiapkan agar
mereka dapat melemparkan
batu dari puncaknya, menurut
kesenangan mereka dan kekuatan mereka, dan membunuh
dia yang akan berusaha untuk
menghampiri ke dekat tembok-
tembok kota.
6 Demikianlah Moroni mempersiapkan kubu-k ubu pertahanan menghadapi kedatangan
musuh mereka, di sekitar setiap
kota di seluruh negeri.

ALMA 50:7–15

7 Dan terjadilah bahwa Moroni
menyuruh agar pasukannya
hendaknya pergi ke padang belantara timur; ya, dan mereka
pergi dan menghalau semua
orang Laman yang berada di padang belantara timur ke negeri
mereka sendiri, yang berada di
selatan tanah Zarahemla.
8 Dan tanah Nefi terbentang
pada suatu lintasan lurus dari
laut timur ke barat.
9 Dan terjadilah bahwa ketika
Moroni telah menghalau semua
orang Laman keluar dari padang
belantara timur, yang berada di
utara dari tanah kepemilikan
mereka sendiri, dia menyuruh
agar penghuni yang berada di
tanah Zarahemla dan di tanah
sekitarnya hendaknya pergi ke
padang belantara timur, bahkan
sampai perbatasan dekat tepi
laut, dan menguasai tanah itu.
10 Dan dia juga menempatkan pasukan di selatan, di perbatasan kepemilikan mereka,
dan menyuruh mereka untuk
mendirikan a benteng-b enteng
pertahanan agar mereka boleh
mengamankan pasukan mereka
dan bangsa mereka dari tangan
musuh mereka.
11 Dan demikianlah dia menyingkirkan seluruh kubu pertahanan orang-orang Laman di
padang belantara timur, ya, dan
juga di barat, membentengi garis antara orang-orang Nefi dan
orang-orang Laman, antara tanah Zarahemla dan tanah Nefi,
50 10 a Alma 49:18–22.
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dari laut barat, menyusuri hulu
Sungai Sidon—orang-orang Nefi
memiliki seluruh tanah sebelah
utara, ya, bahkan seluruh tanah
yang berada sebelah utara tanah Kelimpahan, menurut kesenangan mereka.
12 Demikianlah Moroni, bersama pasukannya, yang bertambah setiap hari karena jaminan
perlindungan yang pekerjaannya wujudkan bagi mereka,
berupaya untuk menyingkirkan kekuatan dan kekuasaan
orang-orang Laman dari tanah
kepemilikan mereka, agar mereka hendaknya tidak memiliki
kekuasaan atas tanah kepemilikan mereka.
13 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi memulai landasan
sebuah kota, dan mereka menyebut nama kota itu Moroni;
dan itu berada di dekat laut timur; dan itu berada di selatan di
dekat garis kepemilikan orang-
orang Laman.
14 Dan mereka juga memulai
suatu landasan untuk sebuah
kota antara Kota Moroni dan
Kota Harun, menggabungkan
perbatasan Harun dan Moroni;
dan mereka menyebut nama
kota itu, atau tanah itu, Nefiha.
15 Dan mereka juga mulai pada
tahun yang sama membangun
banyak kota di utara, satu dengan suatu cara khusus yang
mereka sebut Lehi, yang terletak di utara dekat perbatasan
tepi laut.
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16 Dan demikianlah berakhir
tahun kedua puluh.
17 Dan dalam keadaan makmur ini orang-orang Nefi berada
pada permulaan tahun kedua
puluh dan satu masa pemerintahan para hakim atas orang-
orang Nefi.
18 Dan mereka amat makmur,
dan menjadi amat kaya; ya,
mereka bertambah banyak dan
menjadi kuat di negeri itu.
19 Dan demikianlah kita lihat
betapa penuh belas kasihan dan
adilnya segala urusan Tuhan,
hingga digenapinyalah semua
firman-Nya kepada anak-anak
manusia; ya, kita dapat melihat bahwa firman-Nya terbukti,
bahkan pada waktu ini, yang dia
firmankan kepada Lehi, memfirmankan:
20 Diberkatilah engkau dan
anak-anakmu; dan mereka akan
diberkati, sejauh mereka akan
menaati perintah-perintah-Ku
mereka akan makmur di tanah ini. Tetapi ingatlah, sejauh
mereka tidak akan menaati
perintah-p erintah-K u mereka
akan adisingkirkan dari hadirat
Tuhan.
21 Dan kita lihat bahwa janji-
janji ini telah dibuktikan bagi
orang-orang Nefi; karena adalah pertengkaran mereka dan
perselisihan mereka, ya, pembunuhan mereka, dan penjarahan mereka, pemujaan berhala
mereka, dan pelacuran mereka,
dan kekejian mereka, yang ada
20 a A&P 1:14.

di antara mereka sendiri, yang
mendatangkan ke atas diri mereka peperangan mereka dan
kehancuran mereka.
22 Dan mereka yang setia dalam menaati perintah-perintah
Tuhan dibebaskan di segala
waktu, sedangkan ribuan saudara mereka yang jahat telah diserahkan pada perbudakan, atau
untuk binasa oleh pedang, atau
untuk merosot dalam ketidakpercayaan, dan berbaur dengan
orang-orang Laman.
23 Tetapi lihatlah tidak pernah
ada amasa yang lebih bahagia di
antara orang-orang Nefi, sejak
masa Nefi, daripada pada masa
Moroni, ya, bahkan pada waktu
ini, pada tahun kedua puluh dan
satu masa pemerintahan para
hakim.
24 Dan terjadilah bahwa tahun kedua puluh dan dua masa
pemerintahan para hakim juga
berakhir dalam kedamaian; ya,
dan juga tahun kedua puluh
dan tiga.
25 Dan terjadilah bahwa pada
permulaan tahun kedua puluh
dan empat masa pemerintahan
para hakim, akan ada juga kedamaian di antara orang-orang
Nefi bila tidak terjadi suatu aperselisihan yang terjadi di antara
mereka mengenai tanah Lehi,
dan tanah Morianton, yang berbatasan dengan perbatasan Lehi;
yang keduanya berada di perbatasan dekat tepi laut.
26 Karena lihatlah, orang-orang

23 a Mosia 2:41.

25 a pts Perselisihan.
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yang memiliki tanah Morianton
menuntut hak atas sebagian
dari tanah Lehi; oleh karena itu
mulailah terjadi suatu perselisihan yang hangat di antara
mereka, sedemikian rupa sehingga orang-orang Morianton
mengangkat senjata melawan
saudara-s audara mereka, dan
mereka bertekad dengan pedang
untuk membunuh mereka.
27 Tetapi lihatlah, orang-orang
yang memiliki tanah Lehi melarikan diri ke perkemahan
Moroni, dan memohon kepadanya untuk bantuan; karena lihatlah mereka tidak berada dalam
kekeliruan.
28 Dan terjadilah bahwa ketika
orang-o rang Morianton, yang
dipimpin oleh seorang pria yang
namanya adalah Morianton,
mendapati bahwa orang-orang
Lehi telah melarikan diri ke perkemahan Moroni, mereka amat
penuh ketakutan bahwa pa
sukan Moroni akan m
 enyerang
mereka dan menghancurkan
mereka.
29 Oleh karena itu, Morianton
menaruhnya ke dalam hati mereka bahwa mereka hendaknya
melarikan diri ke tanah yang
berada di sebelah utara, yang
tertutup oleh kumpulan air yang
banyak, dan mengambil kepemilikan atas tanah yang berada di
sebelah utara.
30 Dan lihatlah, mereka akan
menjalankan rencana ini, (yang
akan menjadi suatu penyebab
32 a pts Kemerdekaan.

untuk diratapi) tetapi lihatlah,
Morianton adalah seorang pria
yang penuh emosi, oleh karena
itu dia marah terhadap salah
seorang hamba perempuannya,
dia menyerangnya dan memukulnya berulang kali.
31 Dan terjadilah bahwa dia
melarikan diri, dan datang ke
perkemahan Moroni, dan memberi tahu Moroni segala sesuatu
mengenai masalah itu, dan juga
mengenai maksud mereka untuk melarikan diri ke tanah sebelah utara.
32 Sekarang, lihatlah, orang-
orang yang berada di tanah
Kelimpahan, atau lebih tepat
Moroni, merasa takut bahwa mereka akan menyimak perkataan
Morianton dan bersatu dengan
orang-o rangnya, dan demikianlah dia akan mendapatkan
kepemilikan atas bagian-bagian
tanah itu, yang akan meletakkan
suatu landasan bagi akibat yang
serius di antara orang-o rang
Nefi, ya, yang akibat itu akan
menuntun pada tumbangnya
a
kemerdekaan mereka.
33 Oleh karena itu Moroni
mengirimkan pasukan, bersama perkemahan mereka, untuk menghadang orang-orang
Morianton, untuk menghentikan
pelarian mereka ke tanah sebelah utara.
34 Dan terjadilah bahwa mereka tidak menghadang mereka
sampai mereka telah datang ke
perbatasan tanah aKemusnahan;

34 a Alma 46:17.
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dan di sana mereka menghadang mereka, di dekat celah
sempit yang menuju ke laut ke
tanah sebelah utara, ya, di dekat
laut, di barat dan di timur.
35 Dan terjadilah bahwa pa
sukan yang dikirim oleh Moroni,
yang dipimpin oleh seorang pria
yang namanya adalah Teankum,
m e n g h a d a p i o r a n g -o r a n g
Morianton; dan sedemikian
keras kepalanya orang-o rang
Morianton, (diilhami oleh kejahatannya dan perkataannya
yang menyanjung-n yanjung)
sehingga suatu pertempuran dimulai di antara mereka, yang di
dalamnya Teankum membunuh
Morianton dan mengalahkan
pasukannya, dan menjadikan
mereka tahanan, dan kembali
ke perkemahan Moroni. Dan
demikianlah berakhir tahun
kedua puluh dan empat masa
pemerintahan para hakim atas
orang-orang Nefi.
36 Dan demikianlah orang-
orang Morianton dibawa kembali. Dan setelah pengikatan
perjanjian mereka untuk memelihara perdamaian mereka dikembalikan ke tanah Morianton,
dan sebuah persatuan terjadi
antara mereka dan orang-orang
Lehi; dan mereka juga dikembalikan ke tanah mereka.
37 Dan terjadilah bahwa pada
tahun yang sama ketika orang-
orang Nefi telah memperoleh
kedamaian dipulihkan kepada
mereka, bahwa Nefiha, hakim
kepala yang kedua, mati, setelah

ALMA 50:35–40

mengisi kursi kehakiman dengan kelurusan hati yang sempurna di hadapan Allah.
38 Walaupun demikian, dia telah menolak Alma untuk mengambil kepemilikan atas catatan
itu dan benda itu yang dianggap oleh Alma dan leluhurnya
sebagai yang paling sakral; oleh
karena itu Alma telah menganugerahkannya ke atas diri putranya, Helaman.
39 Lihatlah, terjadilah bahwa
putra Nefiha ditetapkan untuk
mengisi kursi kehakiman, sebagai pengganti ayahnya; ya, dia
ditetapkan sebagai hakim kepala
dan pembesar atas orang-orang,
dengan sebuah sumpah dan tata
cara sakral untuk menghakimi
dengan benar, dan untuk memelihara kedamaian dan kebebasan
orang-orang, dan memberikan
kepada mereka hak-hak istimewa
mereka yang sakral untuk menyembah Tuhan Allah mereka,
ya, untuk mendukung dan memelihara perkara Allah sepanjang
hidupnya, dan membawa yang
jahat pada keadilan menurut tindak kejahatan mereka.
40 Sekarang, lihatlah, namanya
adalah Pahoran. Dan Pahoran
mengisi kursi ayahnya, dan memulai pemerintahannya pada
akhir tahun kedua puluh dan
empat, atas orang-orang Nefi.
PASAL 51
Orang-o rang pendukung raja
berupaya mengubah hukum dan

ALMA 51:1–7

mengangkat seorang raja—
Pahoran dan orang-o rang pendukung kebebasan didukung oleh
suara rakyat—Moroni memaksa
para pendukung raja mempertahankan negeri mereka atau dihukum
mati—Amalikia dan orang-orang
Laman merebut banyak kota yang
dibentengi—Teankum memukul
mundur penyerbuan orang Laman
dan membunuh Amalikia di dalam
tendanya. Kira-k ira tahun 67–
66 sm.
Dan sekarang, terjadilah pada
permulaan tahun kedua puluh
dan lima masa pemerintahan
para hakim atas orang-o rang
Nefi, mereka telah menegakkan perdamaian antara orang-
orang Lehi dan orang-o rang
Morianton mengenai tanah mereka, dan telah memulai tahun
kedua puluh dan lima dalam
kedamaian;
2 Walaupun demikian, mereka
tidak lama mempertahankan kedamaian menyeluruh di negeri
itu, karena mulai terjadi suatu
perselisihan di antara orang-
orang mengenai hakim kepala
Pahoran; karena lihatlah, ada
sebagian dari orang-orang itu
yang berhasrat agar beberapa
pokok tertentu dari hukum hendaknya diubah.
3 Tetapi lihatlah, Pahoran tidak
mau mengubah tidak juga membiarkan hukum diubah; oleh
karena itu, dia tidak menyimak
mereka yang telah mengirimkan suara mereka bersama petisi
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mereka mengenai pengubahan
hukum.
4 Oleh karena itu, mereka yang
berhasrat agar hukum hendaknya diubah marah terhadapnya,
dan berhasrat agar dia hendaknya tidak lagi menjadi hakim kepala atas negeri itu; oleh karena
itu timbullah suatu perbantahan
yang hangat mengenai masalah
itu, tetapi tidak sampai pada
pertumpahan darah.
5 Dan terjadilah bahwa mereka
yang berhasrat agar Pahoran
hendaknya dilengserkan dari
kursi kehakiman disebut orang-
orang pendukung raja, karena
mereka berhasrat agar hukum
hendaknya diubah dengan suatu cara untuk menumbangkan
pemerintahan yang bebas dan
untuk menetapkan seorang raja
atas negeri itu.
6 Dan mereka yang berhasrat
agar Pahoran hendaknya tetap
sebagai hakim kepala atas negeri
itu mengambil ke atas diri mereka
nama orang-orang pendukung
kebebasan; dan demikianlah terjadi perpecahan di antara mereka,
karena orang-orang pendukung
kebebasan telah bersumpah atau
membuat perjanjian untuk mempertahankan hak mereka dan hak
istimewa agama mereka melalui
suatu pemerintahan yang bebas.
7 Dan terjadilah bahwa masalah perselisihan mereka ini
dibereskan melalui suara rakyat. Dan terjadilah bahwa suara
rakyat berpihak kepada orang-
orang pendukung kebebasan,
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dan Pahoran mempertahankan
kursi kehakiman, yang menyebabkan kesukacitaan yang besar di antara saudara-saudara
Pahoran dan juga banyak dari
orang-orang pendukung kemerdekaan, yang juga membungkam
orang-o rang pendukung raja,
sehingga mereka tidak berani
menentang tetapi terpaksa menyokong perkara kebebasan.
8 Sekarang, mereka yang berpihak kepada raja adalah mereka
dari akalangan ningrat, dan mereka berupaya untuk menjadi
raja; dan mereka didukung oleh
mereka yang mengupayakan
kekuasaan dan wewenang atas
rakyat.
9 Tetapi lihatlah, ini adalah
suatu masa yang kritis bagi
perselisihan seperti itu di antara orang-orang Nefi; karena
lihatlah, Amalikia telah kembali
menghasut hati orang-o rang
Laman melawan orang-o rang
Nefi, dan dia sedang mengumpulkan bersama para serdadu
dari seluruh bagian negerinya,
dan mempersenjatai mereka,
dan bersiap untuk perang dengan segenap ketekunan; karena
dia telah abersumpah untuk meminum darah Moroni.
10 Tetapi lihatlah, kita akan
lihat bahwa janjinya yang dia
buat adalah gegabah; walaupun
demikian, dia mempersiapkan
dirinya dan pasukannya untuk
datang bertempur melawan
orang-orang Nefi.
51 8 a pts Kesombongan.

11 Sekarang, pasukannya tidaklah demikian banyak seperti
adanya mereka sebelumnya,
karena beribu-ribu orang yang
telah dibunuh oleh tangan
orang-orang Nefi; tetapi terlepas dari kekalahan mereka yang
besar, Amalikia telah mengumpulkan bersama pasukan yang
memukau besarnya, sedemikian
rupa sehingga dia tidak merasa takut untuk pergi ke tanah
Zarahemla.
12 Ya, bahkan Amalikia sendiri pergi, di depan orang-orang
Laman. Dan itu adalah pada tahun kedua puluh dan lima masa
pemerintahan para hakim; dan
adalah pada waktu yang sama
ketika mereka telah mulai membereskan urusan perselisihan
mereka mengenai hakim kepala,
Pahoran.
13 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka yang disebut orang-orang
pendukung raja telah mendengar
bahwa orang-orang Laman sedang datang untuk bertempur
melawan mereka, mereka gembira dalam hati mereka; dan
mereka menolak untuk mengangkat senjata, karena mereka
demikian geram terhadap hakim kepala, dan juga terhadap
a
orang-orang pendukung kemerdekaan, sehingga mereka tidak
mau mengangkat senjata untuk
mempertahankan negeri mereka.
14 Dan terjadilah bahwa ketika
Moroni melihat ini, dan juga melihat bahwa orang-orang Laman

9 a Alma 49:26–27.

13 a Alma 46:10–16.
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sedang datang ke perbatasan
negeri, dia amat geram karena
sikap keras kepala orang-orang
itu yang telah dia layani dengan
demikian penuh ketekunan untuk lindungi; ya, dia amat geram; jiwanya dipenuhi dengan
amarah terhadap mereka.
15 Dan terjadilah bahwa dia
mengirim suatu petisi, dengan
suara rakyat, kepada pembesar
negeri, menghasratkan agar dia
hendaknya membacanya, dan
memberi dia (Moroni) kuasa untuk memaksa para pembelot itu
untuk mempertahankan negeri
mereka atau untuk menghukum
mati mereka.
16 Karena adalah kepeduliannya yang pertama untuk
mengakhiri perselisihan dan
pembelotan seperti itu di antara rakyat; karena lihatlah, ini
telah hingga kini menjadi suatu
penyebab dari seluruh kehancuran mereka. Dan terjadilah
bahwa itu dikabulkan menurut
suara rakyat.
17 Dan terjadilah bahwa
Moroni memerintahkan agar
pasukannya hendaknya pergi
melawan orang-o rang pendukung raja itu, untuk meruntuhkan kesombongan mereka dan
kebangsawanan mereka dan meratakan mereka dengan tanah,
atau mereka hendaknya mengangkat senjata dan mendukung
perkara kemerdekaan.
18 Dan terjadilah bahwa pa
sukan itu berbaris maju melawan
19 a Alma 60:16.

mereka; dan mereka meruntuhkan kesombongan mereka dan
kebangsawanan mereka, sedemikian rupa sehingga sewaktu
mereka mengangkat senjata
perang mereka untuk berperang melawan orang-orangnya
Moroni mereka ditebas dan diratakan dengan tanah.
19 Dan terjadilah bahwa ada
empat ribu dari para apembelot
itu yang ditebas dengan pedang;
dan mereka dari para pemimpin
mereka yang tidak terbunuh dalam pertempuran ditangkap dan
dilemparkan ke dalam penjara,
karena tidak ada waktu untuk
pengadilan mereka pada kurun
waktu ini.
20 Dan sisa dari para pembelot
itu, daripada dihantam jatuh ke
tanah dengan pedang, menyerah pada tunggul kemerdekaan,
dan dipaksa mengibarkan apanji
kemerdekaan di atas menara-
menara mereka, dan di kota-
kota mereka, dan mengangkat
senjata untuk pertahanan negeri
mereka.
21 Dan demikianlah Moroni
mengakhiri orang-o rang pendukung raja itu, sehingga tidak
ada seorang pun yang dikenal
dengan julukan orang-o rang
pendukung raja; dan demikianlah dia mengakhiri sikap keras kepala dan kesombongan
orang-orang itu yang mengaku
berdarah bangsawan; tetapi mereka dibawa turun untuk merendahkan hati mereka seperti

20 a Alma 46:12–13.
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saudara-s audara mereka, dan
untuk bertempur dengan gagah
berani demi kebebasan mereka
dari perbudakan.
22 Lihatlah, terjadilah bahwa
sementara aMoroni sedang demikian menumpas peperangan
dan perselisihan di antara bangsanya sendiri, dan menundukkan mereka pada kedamaian
dan peradaban, dan membuat
aturan-a turan untuk bersiap
untuk perang melawan orang-
orang Laman, lihatlah, orang-
orang Laman telah datang ke
tanah Moroni, yang berada di
perbatasan dekat tepi laut.
23 Dan terjadilah bahwa
orang-orang Nefi tidaklah cukup kuat di Kota Moroni; oleh
karena itu Amalikia menghalau mereka, membunuh banyak
orang. Dan terjadilah bahwa
Amalikia mengambil kepemilikan atas kota, ya, kepemilikan
atas seluruh benteng pertahanan mereka.
24 Dan mereka yang melarikan
diri dari Kota Moroni datang ke
Kota Nefiha; dan juga orang-
orang Kota Lehi juga berkumpul bersama, dan membuat
persiapan dan siap menyambut
orang-orang Laman untuk bertempur.
25 Tetapi terjadilah bahwa
Amalikia tidak akan membiarkan orang-orang Laman pergi
menuju Kota Nefiha untuk bertempur, tetapi menahan mereka
22 a pts Panglima
Moroni.

di dekat tepi laut, meninggalkan orang-orang di setiap kota
untuk mempertahankan dan
membelanya.
26 Dan demikianlah dia teruskan, mengambil kepemilikan atas banyak kota, Kota
Nefiha, dan Kota Lehi, dan Kota
Morianton, dan Kota Omner,
dan Kota Gid, dan Kota Mulek,
yang semuanya berada di perbatasan timur dekat tepi laut.
27 Dan demikianlah telah
orang-orang Laman dapatkan,
oleh kelicikan Amalikia, demikian banyak kota, dengan bala
tentara mereka yang tak terbilang jumlahnya, yang semuanya
dengan kuat dibentengi menurut cara abenteng-benteng pertahanan Moroni; yang semuanya
menyediakan kubu-kubu pertahanan bagi orang-orang Laman.
28 Dan terjadilah bahwa mereka bergerak ke perbatasan
tanah Kelimpahan, menghalau
orang-o rang Nefi di hadapan
mereka dan membunuh banyak
orang.
29 Tetapi terjadilah bahwa mereka dihadapi oleh Teankum, yang
telah a membunuh Morianton
dan telah menghadang orang-
orangnya dalam pelariannya.
30 Dan terjadilah bahwa dia
menghadang Amalikia juga,
sewaktu dia sedang berbaris
maju bersama pasukannya yang
banyak agar dia boleh mengambil kepemilikan atas tanah

27 a Alma 48:8–9.
29 a Alma 50:35.
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Kelimpahan, dan juga tanah sebelah utara.
31 Tetapi lihatlah dia menemui kekecewaan karena dipukul mundur oleh Teankum dan
orang-orangnya, karena mereka
adalah pejuang hebat; karena
setiap orangnya Teankum melebihi orang-orang Laman dalam
kekuatan mereka dan dalam
keterampilan perang mereka,
sedemikian rupa sehingga mereka memperoleh keunggulan
atas orang-orang Laman.
32 Dan terjadilah bahwa mereka mengacaukan mereka, sedemikian rupa sehingga mereka
membunuh mereka bahkan
sampai hari gelap. Dan terjadilah bahwa Teankum dan
orang-o rangnya memancangkan tenda-tenda mereka di perbatasan tanah Kelimpahan; dan
Amalikia memancangkan tenda-
tendanya di perbatasan di pantai dekat tepi laut, dan menurut
cara ini mereka dihalau.
33 Dan terjadilah bahwa ketika
malam telah tiba, Teankum dan
para hambanya menyelinap dan
pergi keluar pada malam hari,
dan pergi ke dalam perkemahan
Amalikia; dan lihatlah, tidur telah menguasai mereka karena
keletihan mereka yang hebat,
yang disebabkan oleh kerja dan
panasnya hari itu.
34 Dan terjadilah bahwa
Teankum menyelinap secara rahasia ke dalam tenda raja, dan
menikamkan sebuah lembing ke
jantungnya; dan dia menyebab-

516

kan kematian raja dengan segera
sehingga dia tidak membangunkan para hambanya.
35 Dan dia kembali lagi secara rahasia ke perkemahannya
sendiri, dan lihatlah, orang-
orangnya sedang tertidur, dan
dia membangunkan mereka dan
memberi tahu mereka segala sesuatu yang telah dia lakukan.
36 Dan dia menyuruh agar pasukannya hendaknya berada
dalam kesiapsiagaan, agar jangan orang-orang Laman telah
bangun dan akan menyerang
mereka.
37 Dan demikianlah berakhir
tahun kedua puluh dan lima
masa pemerintahan para hakim
atas orang-orang Nefi; dan demikianlah berakhir masa hidup
Amalikia.
PASAL 52
Amoron menggantikan Amalikia
sebagai raja orang-orang Laman—
Moroni, Teankum, dan Lehi memimpin orang-o rang Nefi dalam
suatu perang kemenangan melawan orang-o rang Laman—Kota
Mulek direbut kembali, dan Yakub,
orang Zoram terbunuh. Kira-kira
tahun 66–64 sm.
Dan sekarang, terjadilah pada
tahun kedua puluh dan enam
masa pemerintahan para hakim
atas orang-orang Nefi, lihatlah,
ketika orang-orang Laman bangun pada pagi pertama bulan
pertama, lihatlah, mereka mendapati Amalikia mati di dalam
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tendanya sendiri; dan mereka
juga melihat bahwa Teankum
siap untuk menyulut pertempuran melawan mereka pada
hari itu.
2 Dan sekarang, ketika orang-
orang Laman melihat ini mereka
ketakutan; dan mereka meninggalkan rancangan mereka untuk
bergerak ke tanah sebelah utara,
dan mundur bersama seluruh
pasukan mereka ke Kota Mulek,
dan mencari perlindungan dalam benteng-b enteng pertahanan mereka.
3 Dan terjadilah bahwa saudara
Amalikia ditetapkan sebagai
raja atas bangsa itu; dan namanya adalah Amoron; demikianlah Raja Amoron, saudara Raja
Amalikia, ditetapkan untuk memerintah sebagai penggantinya.
4 Dan terjadilah bahwa dia
memerintahkan agar orang-
orangnya hendaknya mempertahankan kota-k ota itu, yang
telah mereka rebut melalui pertumpahan darah; karena mereka
tidak merebut kota mana pun
kecuali mereka telah kehilangan
banyak darah.
5 Dan sekarang, Teankum melihat bahwa orang-orang Laman
bertekad untuk mempertahankan kota-kota itu yang telah mereka rebut, dan bagian-bagian
itu dari tanah yang telah mereka
dapatkan kepemilikannya; dan
juga melihat sangat besarnya
jumlah mereka, Teankum berpikir tidaklah arif bahwa dia akan
52 6 a Alma 50:1–6; 53:3–5.

berusaha untuk menyerang mereka di dalam benteng-benteng
mereka.
6 Tetapi dia menahan orang-
orangnya di sekitarnya, seolah-
olah sedang membuat persiapan
untuk perang; ya, dan sebenarnya dia sedang bersiap untuk
mempertahankan dirinya terhadap mereka, dengan a membangun tembok-t embok di
sekitarnya dan mempersiapkan
tempat-tempat perlindungan.
7 Dan terjadilah bahwa dia
tetap demikian bersiap untuk
perang sampai Moroni telah mengirimkan sejumlah besar orang
untuk memperkuat pasukannya.
8 Dan Moroni juga mengirimkan perintah kepadanya bahwa
dia hendaknya menahan semua
tahanan yang jatuh ke dalam
tangannya; karena sebagaimana
orang-orang Laman telah menangkap banyak tahanan, maka
dia hendaknya menahan semua
tahanan orang Laman sebagai
tebusan bagi mereka yang telah
orang-orang Laman tangkap.
9 Dan dia juga mengirimkan
perintah kepadanya bahwa dia
hendaknya membentengi tanah
Kelimpahan, dan mengamankan acelah sempit yang menuju
ke tanah sebelah utara, agar jangan orang-orang Laman akan
mendapatkan tempat itu dan
akan memiliki kemampuan untuk mengacaukan mereka pada
setiap sisi.
10 Dan Moroni juga mengirim

9 a Alma 22:32; Morm. 2:29.
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kepadanya, menghasratkannya
agar dia akan setia dalam mempertahankan penjuru tanah itu,
dan agar dia akan mencari setiap
kesempatan untuk mencambuk
orang-orang Laman di penjuru
itu, sebanyaknya yang ada dalam kekuatannya, agar barangkali dia boleh merebut kembali
dengan tipu muslihat atau suatu
cara lain kota-kota itu yang telah
direbut dari tangan mereka; dan
agar dia juga akan membentengi
dan memperkuat kota-kota di
sekitarnya, yang belum jatuh
ke dalam tangan orang-o rang
Laman.
11 Dan dia juga berkata kepadanya, aku mau datang kepadamu,
tetapi lihatlah, orang-o rang
Laman menyerang kami di perbatasan negeri dekat laut barat;
dan lihatlah, aku pergi melawan
mereka, oleh karena itu aku tidak
dapat datang kepadamu.
12 Sekarang, raja (Amoron)
telah berangkat dari tanah
Zarahemla, dan telah menyingkapkan kepada ratu mengenai
kematian saudaranya, dan telah mengumpulkan bersama
sejumlah besar orang, dan telah
bergerak maju melawan orang-
orang Nefi di perbatasan dekat
laut barat.
13 Dan demikianlah dia berikhtiar untuk mengacaukan orang-
orang Nefi, dan untuk menarik
sebagian dari pasukan mereka
ke bagian tanah itu, sementara
dia telah memerintahkan mereka
yang telah dia tinggalkan untuk
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memiliki kota-kota yang telah dia
rebut, bahwa mereka hendaknya
juga mengacaukan orang-orang
Nefi di perbatasan dekat laut timur, dan hendaknya mengambil
kepemilikan atas tanah mereka
sebanyaknya yang ada dalam
kekuatan mereka, menurut kekuatan pasukan mereka.
14 Dan demikian beradalah
orang-orang Nefi dalam keadaan
yang berbahaya itu pada akhir
tahun kedua puluh dan enam
masa pemerintahan para hakim
atas orang-orang Nefi.
15 Tetapi lihatlah, terjadilah
pada tahun kedua puluh dan
tujuh masa pemerintahan para
hakim, bahwa Teankum, atas
perintah Moroni—yang telah
membentuk pasukan untuk melindungi perbatasan selatan dan
barat negeri, dan telah memulai barisannya menuju tanah
Kelimpahan, agar dia dapat
membantu Teankum bersama
orang-orangnya dalam merebut
kembali kota-kota yang telah hilang dari mereka—
16 Dan terjadilah bahwa
Teankum telah menerima perintah untuk mengadakan serangan
ke atas Kota Mulek, dan merebutnya kembali jika mungkin.
17 Dan terjadilah bahwa
Teankum membuat persiapan
untuk mengadakan serangan
ke atas Kota Mulek, dan berbaris maju bersama pasukannya
melawan orang-orang Laman;
tetapi dia melihat bahwa adalah tidak mungkin bahwa dia
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dapat mengalahkan mereka
sementara mereka berada di
dalam benteng-benteng pertahanan mereka; oleh karena itu
dia meninggalkan rancangannya dan kembali lagi ke Kota
Kelimpahan, untuk menunggu
datangnya Moroni, agar dia
boleh menerima kekuatan bagi
pasukannya.
18 Dan terjadilah bahwa Moroni
tiba bersama pasukannya di tanah Kelimpahan, pada penghujung tahun kedua puluh dan
tujuh masa pemerintahan para
hakim atas orang-orang Nefi.
19 Dan pada permulaan tahun kedua puluh dan delapan,
Moroni dan Teankum dan banyak
dari para panglima utama mengadakan suatu dewan perang—
apa yang hendaknya mereka
lakukan untuk menyebabkan
orang-orang Laman keluar melawan mereka untuk bertempur;
atau agar mereka boleh dengan
suatu cara membujuk mereka
keluar dari kubu-k ubu pertahanan mereka, agar mereka boleh memperoleh keunggulan atas
mereka dan merebut kembali
Kota Mulek.
20 Dan terjadilah mereka mengirim para duta kepada pasukan
orang Laman, yang melindungi
Kota Mulek, kepada pemimpin
mereka, yang namanya adalah
Yakub, berhasrat agar dia akan
keluar bersama pasukannya
untuk menghadapi mereka di
atas dataran antara kedua kota
itu. Tetapi lihatlah, Yakub, yang

ALMA 52:18–24

adalah orang Zoram, tidak mau
keluar bersama pasukannya untuk menghadapi mereka di atas
dataran itu.
21 Dan terjadilah bahwa
Moroni, tanpa memiliki harapan
untuk menghadapi mereka di
atas tempat yang adil, oleh karena itu, dia memutuskan sebuah
rencana agar dia boleh memancing orang-orang Laman keluar
dari kubu-kubu pertahanan mereka.
22 Oleh karena itu dia menyuruh agar Teankum hendaknya
membawa sejumlah kecil orangnya dan berbaris turun dekat tepi
laut; dan Moroni dan pasukannya, pada malam hari, berbaris di
padang belantara, di barat Kota
Mulek; dan demikianlah, pada
keesokan harinya, ketika para
pengawal orang Laman telah menemukan Teankum, mereka lari
dan memberitahukannya kepada
Yakub, pemimpin mereka.
23 Dan terjadilah bahwa pa
sukan orang Laman berbaris
maju melawan Teankum, mengira
dengan jumlah mereka dapat
mengalahkan Teankum karena
kecilnya jumlah miliknya. Dan
sewaktu Teankum melihat pasukan orang Laman keluar melawannya dia mulai mundur turun
dekat tepi laut, sebelah utara.
24 Dan terjadilah bahwa ketika orang-orang Laman melihat
bahwa dia mulai melarikan diri,
mereka menjadi berani dan mengejar mereka dengan semangat.
Dan sementara Teankum de-

ALMA 52:25–34

mikian menuntun orang-orang
Laman yang sedang mengejar
mereka dengan sia-sia, lihatlah,
Moroni memerintahkan agar
sebagian dari pasukannya yang
berada bersamanya hendaknya
berbaris maju ke dalam kota,
dan mengambil kepemilikan
atasnya.
25 Dan demikianlah mereka lakukan, dan membunuh mereka
semua yang telah ditinggalkan
untuk melindungi kota itu, ya,
mereka semua yang tidak mau
menyerahkan senjata perang
mereka.
26 Dan demikianlah Moroni
telah mendapatkan kepemilikan
atas Kota Mulek dengan sebagian
dari pasukannya, sementara dia
berbaris bersama sisanya untuk
menghadapi orang-orang Laman
ketika mereka kembali dari pengejaran terhadap Teankum.
27 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman mengejar Teankum
sampai mereka tiba di dekat
Kota Kelimpahan, dan kemudian mereka dihadapi oleh Lehi
dan suatu pasukan kecil, yang
telah ditinggalkan untuk melindungi Kota Kelimpahan.
28 Dan sekarang, lihatlah, ketika para panglima utama orang
Laman telah melihat Lehi bersama pasukannya datang melawan mereka, mereka melarikan
diri dalam kekacauan besar, agar
jangan barangkali mereka tidak akan mencapai Kota Mulek
sebelum Lehi akan menyusul
33 a Alma 31:12.
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mereka; karena mereka lelah karena pergerakan barisan mereka,
dan orang-orangnya Lehi segar.
29 Sekarang, orang-o rang
Laman tidak tahu bahwa Moroni
telah berada di belakang mereka
bersama pasukannya; dan yang
mereka takuti hanyalah Lehi
bersama orang-orangnya.
30 Sekarang, Lehi tidak berhasrat untuk menyusul mereka
sampai mereka akan menghadapi Moroni dan pasukannya.
31 Dan terjadilah bahwa sebelum orang-orang Laman telah
mundur jauh mereka dikepung
oleh orang-o rang Nefi, oleh
orang-o rangnya Moroni pada
satu pihak, dan orang-orangnya
Lehi pada pihak lain, yang semuanya segar dan penuh kekuatan; tetapi orang-orang Laman
lelah karena pergerakan barisan
mereka yang jauh.
32 Dan Moroni memerintahkan
orang-o rangnya agar mereka
hendaknya menyerang mereka
sampai mereka telah menyerahkan senjata perang mereka.
33 Dan terjadilah bahwa Yakub,
sebagai pemimpin mereka, yang
adalah juga aorang Zoram, dan
memiliki semangat yang tak
tertaklukkan, dia memimpin
orang-orang Laman maju untuk
bertempur dengan kegeraman
yang sangat melawan Moroni.
34 Moroni berada pada lintasan pergerakan barisan mereka, oleh karena itu Yakub
bertekad untuk membunuh
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mereka dan memotong jalannya
melalui Kota Mulek. Tetapi lihatlah, Moroni dan orang-orangnya
lebih kuat; oleh karena itu mereka tidak memberi jalan di hadapan orang-orang Laman.
35 Dan terjadilah bahwa mereka bertempur pada kedua belah pihak dengan kegeraman
yang sangat; dan ada banyak
yang terbunuh pada kedua belah pihak; ya, dan Moroni terluka dan Yakub terbunuh.
36 Dan Lehi mendesak bagian belakang mereka dengan
kegeraman yang sedemikian
bersama orang-orangnya yang
kuat, sehingga orang-o rang
Laman yang berada di bagian
belakang menyerahkan senjata
perang mereka; dan sisa dari
mereka, yang dikacaukan dengan hebat, tidak tahu ke mana
harus pergi atau menyerang.
37 Sekarang, Moroni melihat
kekacauan mereka, dia berkata
kepada mereka: Jika kamu akan
membawa ke sini senjata perangmu dan menyerahkannya,
lihatlah kami akan menahan diri
menumpahkan darahmu.
38 Dan terjadilah bahwa ketika orang-orang Laman telah
mendengar perkataan ini, para
panglima utama mereka, mereka
semua yang tidak terbunuh,
maju ke muka dan melemparkan
senjata perang mereka ke kaki
Moroni, dan juga memerintahkan orang-o rang mereka agar
mereka hendaknya melakukan
yang sama.

ALMA 52:35–53:2

39 Tetapi lihatlah, ada banyak
yang tidak mau; dan mereka
yang tidak mau menyerahkan
pedang mereka ditangkap dan
diikat, dan senjata perang mereka diambil dari mereka, dan
mereka dipaksa untuk berbaris
maju bersama saudara-saudara
mereka ke tanah Kelimpahan.
40 Dan sekarang, jumlah tahanan yang ditangkap melampaui lebih banyak daripada
jumlah mereka yang telah terbunuh, ya, lebih banyak daripada mereka yang telah
terbunuh pada kedua belah pihak.
PASAL 53
Para tahanan orang Laman digunakan untuk membentengi
Kota Kelimpahan—Pembelotan
di antara orang-orang Nefi mendatangkan kemenangan orang
Laman—Helaman mengambil
komando atas dua ribu putra teruna orang Amon. Kira-kira tahun
64–63 sm.
Dan terjadilah bahwa mereka
menempatkan para pengawal
atas para tahanan orang Laman,
dan memaksa mereka untuk
pergi dan menguburkan orang
mati mereka, ya, dan juga yang
mati dari orang-orang Nefi yang
terbunuh; dan Moroni menempatkan orang-o rang atas diri
mereka untuk menjaga mereka
sementara mereka melaksanakan kerja mereka.
2 Dan Moroni pergi ke Kota

ALMA 53:3–7
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Mulek bersama Lehi, dan mengambil komando atas kota itu
dan memberikannya kepada
Lehi. Sekarang, lihatlah, Lehi ini
adalah seorang pria yang telah
berada bersama Moroni dalam
bagian yang lebih banyak dari
seluruh pertempurannya; dan
dia adalah pria yang a seperti
Moroni, dan mereka bersukacita
dalam keselamatan satu sama
lain; ya, mereka dikasihi oleh
satu sama lain, dan juga dikasihi
oleh semua orang Nefi.
3 Dan terjadilah bahwa setelah orang-orang Laman menyelesaikan mengubur orang mati
mereka dan juga yang mati dari
orang-o rang Nefi, mereka dibariskan kembali ke tanah Kelimpahan; dan Teankum, atas
perintah Moroni, menyuruh
agar mereka hendaknya mulai
bekerja untuk menggali sebuah
parit mengitari tanah atau kota,
Kelimpahan.
4 Dan dia menyuruh agar mereka hendaknya membangun
a
pagar dari kayu di atas gundukan bagian dalam parit; dan
mereka menumpukkan tanah
dari parit pada pagar kayu itu;
dan demikianlah mereka menyuruh orang-o rang Laman
bekerja sampai mereka telah
mengelilingi Kota Kelimpahan
di sekitarnya dengan sebuah
tembok kuat dari kayu dan tanah, sampai suatu ketinggian
yang sangat.
5 Dan kota ini menjadi sebuah
53 2 a Alma 48:16–17.

kubu pertahanan yang amat
kuat senantiasa selamanya; dan
di dalam kota ini mereka menjaga para tahanan orang Laman;
ya, bahkan di sebelah dalam
tembok yang telah mereka suruh mereka bangun dengan tangan mereka sendiri. Sekarang,
Moroni terpaksa menyuruh
orang-orang Laman bekerja, karena adalah mudah untuk menjaga mereka saat dalam kerja
mereka; dan dia menghasratkan seluruh pasukannya ketika
dia akan mengadakan serangan
ke atas orang-orang Laman.
6 Dan terjadilah bahwa Moroni
telah demikian memperoleh suatu kemenangan atas salah satu
pasukan terbesar orang Laman,
dan telah mendapatkan kepemilikan atas Kota Mulek, yang
adalah salah satu kubu terkuat
orang Laman di tanah Nefi;
dan demikianlah dia juga telah
membangun sebuah kubu pertahanan untuk menahan para
tahanannya.
7 Dan terjadilah bahwa dia
tidak lagi mengusahakan pertempuran melawan orang-
orang Laman pada tahun itu,
tetapi dia mengerahkan orang-
orangnya dalam bersiap untuk
perang, ya, dan dalam membuat benteng-
b enteng pertahanan untuk berjaga-
j aga
terhadap orang-orang Laman,
ya, dan juga membebaskan wanita mereka dan anak mereka
dari bencana kelaparan dan

4 a Alma 50:2–3.
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kesengsaraan, dan menyedia
kan makanan bagi pasukan
mereka.
8 Dan sekarang, terjadilah
bahwa pasukan orang Laman,
di laut barat, selatan, saat ketidakhadiran Moroni karena
suatu persekongkolan di antara orang-
o rang Nefi, yang
menyebabkan pembelotan di
antara mereka, telah memperoleh sebagian tanah atas orang-
orang Nefi, ya, sedemikian
rupa sehingga mereka telah
mendapatkan kepemilikan atas
sejumlah kota mereka di bagian
tanah itu.
9 Dan demikianlah karena kedurhakaan di antara mereka
sendiri, ya, karena pembelotan
dan persekongkolan di antara
mereka sendiri mereka ditempatkan dalam keadaan yang paling berbahaya.
10 Dan sekarang, lihatlah, aku
memiliki sedikit untuk dikatakan mengenai a orang-o rang
Amon, yang, pada awalnya,
adalah orang-orang Laman; tetapi melalui Amon dan saudara-
saudaranya, atau lebih tepat
melalui kuasa dan firman Allah,
mereka telah bdiinsafkan kepada
Tuhan; dan mereka telah dibawa
ke tanah Zarahemla, dan telah
sejak itu dilindungi oleh orang-
orang Nefi.
11 Dan karena sumpah mereka, mereka telah ditahan dari
10 a Alma 27:24–26.
		b Alma 23:8–13.
11 a Alma 24:17–19.

mengangkat senjata melawan
saudara-saudara mereka; karena
mereka telah mengambil sebuah
sumpah bahwa mereka a tidak
akan pernah menumpahkan darah lagi; dan menurut sumpah
mereka, mereka akan binasa;
ya, mereka akan membiarkan
diri mereka jatuh ke dalam tangan saudara-saudara mereka,
bila bukan karena rasa kasihan
dan kasih yang besar yang telah
Amon dan saudara-saudaranya
miliki bagi mereka.
12 Dan karena alasan ini mereka dibawa ke tanah Zarahemla;
dan mereka telah sejak itu adilindungi oleh orang-orang Nefi.
13 Tetapi terjadilah bahwa ketika mereka melihat bahaya itu,
dan banyaknya kesengsaraan
dan kesukaran yang orang-
orang Nefi tanggung bagi mereka, mereka tergerak oleh rasa
iba dan aberhasrat mengangkat
senjata dalam pertahanan negeri
mereka.
14 Tetapi lihatlah, sewaktu mereka hampir mengangkat senjata
perang mereka, mereka dikalahkan oleh bujukan Helaman dan
saudara-saudaranya, karena mereka hampir amelanggar bsumpah yang telah mereka buat.
15 Dan Helaman merasa takut bahwa dengan melakukan
demikian mereka akan kehilangan jiwa mereka; oleh karena itu mereka semua yang

12 a Alma 27:23.
13 a Alma 56:7.
14 a Bil. 30:2.

		b pts Sumpah.
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telah masuk ke dalam perjanjian ini dipaksa untuk melihat
saudara-s audara mereka menempuh kesengsaraan mereka,
dalam keadaan mereka yang
berbahaya pada waktu ini.
16 Tetapi lihatlah, terjadilah
bahwa mereka memiliki banyak putra, yang tidak masuk
ke dalam perjanjian bahwa mereka tidak akan mengangkat
senjata perang mereka untuk
mempertahankan diri mereka
terhadap musuh mereka; oleh
karena itu mereka berhimpun
bersama pada waktu ini, sebanyak yang sanggup mengangkat senjata, dan mereka yang
menyebut diri mereka orang-
orang Nefi.
17 Dan mereka masuk ke dalam sebuah perjanjian untuk
berperang demi kemerdekaan
orang-o rang Nefi, ya, untuk
melindungi tanah itu sampai
penyerahan nyawa mereka;
ya, bahkan mereka membuat
perjanjian bahwa mereka tidak pernah akan menyerahkan
a
kemerdekaan mereka, tetapi
mereka akan berperang dalam
segala keadaan untuk melindungi orang-o rang Nefi dan
diri mereka sendiri dari perbudakan.
18 Sekarang, lihatlah, ada
dua ribu dari para pemuda itu,
yang masuk ke dalam perjanjian ini dan mengangkat senjata
17 a Alma 56:47.
pts Kemerdekaan.
20 a pts Berani,

perang mereka untuk mempertahankan negeri mereka.
19 Dan sekarang, lihatlah, sebagaimana mereka tidak pernah
hingga kini menjadi kerugian
bagi orang-orang Nefi, mereka
menjadi sekarang pada kurun
waktu ini juga pendukung yang
besar; karena mereka mengangkat senjata perang mereka,
dan mereka menghendaki agar
Helaman hendaknya menjadi
pemimpin mereka.
20 Dan mereka semuanya adalah orang muda, dan mereka
amat gagah berani untuk akeberanian, dan juga untuk kekuatan
dan kegiatan; tetapi lihatlah, ini
belumlah semuanya—mereka
adalah para pria yang bsetia di
segala waktu dalam hal apa
pun yang dipercayakan kepada
mereka.
21 Ya, mereka adalah para pria
dengan kebenaran dan kesungguhan, karena mereka telah
diajari untuk menaati perintah-
perintah Allah dan untuk aberjalan dengan lurus di hadapan-Nya.
22 Dan sekarang, terjadilah
bahwa Helaman berbaris di
hadapan adua ribu serdadu terunanya, untuk mendukung
orang-orang di perbatasan negeri di selatan dekat laut barat.
23 Dan demikianlah berakhir
tahun kedua puluh dan delapan
masa pemerintahan para hakim
atas orang-orang Nefi.

Keberanian.
		b pts Integritas.
21 a pts Berjalan

bersama Allah.
22 a Alma 56:3–5.
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ALMA 54:1–7

PASAL 54

sebanyak tahanan orang Nefi
dari orang-orang Laman yang
Amoron dan Moroni bernegodimungkinkan.
siasi untuk pertukaran ta4 Oleh karena itu dia mehanan—Moroni menuntut agar
nulis sepucuk surat, dan meorang-orang Laman menarik diri
ngirimkannya melalui hamba
dan menghentikan serangan-
Amoron, orang yang sama yang
serangan mereka yang bersifat
telah membawa sepucuk surat
membunuh—Amoron menuntut
kepada Moroni. Sekarang, iniagar orang-orang Nefi meletakkan
lah perkataan yang dia tulis kesenjata mereka dan tunduk kepada
pada Amoron, mengatakan:
orang-orang Laman. Kira-kira ta5 Lihatlah, Amoron, aku tehun 63 sm.
lah menulis kepadamu sedikit
Dan sekarang, terjadilah pada mengenai perang ini yang tepermulaan tahun kedua pu- lah kamu cetuskan melawan
luh dan sembilan masa peme- bangsaku, atau lebih tepat yang
rintahan para hakim, bahwa asaudaramu telah cetuskan mea
Amoron mengutus kepada lawan mereka, dan yang kamu
Moroni menghasratkan agar masih bertekad untuk teruskan
setelah kematiannya.
dia akan bertukar tahanan.
2 Dan terjadilah bahwa
6 Lihatlah, aku mau memberi
Moroni merasa amat bersu- tahu kamu sedikit mengenai
kacita atas permintaan ini, a keadilan Allah, dan pedang
karena dia menghasratkan per- dari kemurkaan mahakuasa-
bekalan yang diberikan untuk Nya, yang bergantung di atas
tunjangan para tahanan orang dirimu kecuali kamu bertobat
Laman untuk tunjangan bang- dan menarik pasukanmu ke
sanya sendiri; dan dia juga negerimu sendiri, atau tanah
menghasratkan bangsanya sen- kepemilikanmu, yang adalah
diri untuk memperkuat pa tanah Nefi.
sukannya.
7 Ya, aku akan memberi tahu
3 Sekarang, orang-o rang kamu hal-
h al ini jika kamu
Laman telah menangkap ba- mampu menyimaknya; ya, aku
nyak wanita dan anak, dan ti- akan memberi tahu kamu medak ada wanita tidak juga anak ngenai aneraka yang menyeramdi antara para tahanan Moroni, kan itu yang menunggu untuk
atau para tahanan yang telah menerima para bpembunuh seMoroni tangkap; oleh karena itu perti engkau dan saudaramu
Moroni memutuskan suatu tipu adanya, kecuali kamu bertobat
muslihat untuk mendapatkan dan menarik maksudmu yang
54 1 a Alma 52:3.
5 a Alma 48:1.

6 a pts Keadilan.
7 a pts Neraka.

		b Alma 47:18, 22–24.
pts Membunuh.
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bersifat membunuh, dan kembali bersama pasukanmu ke negerimu sendiri.
8 Tetapi karena kamu telah
satu kali menolak hal-hal ini,
dan telah berperang melawan
umat Tuhan, bahkan demikian
pula aku boleh menyangka
kamu akan melakukannya lagi.
9 Dan sekarang, lihatlah, kami
siap untuk menyambutmu;
ya, dan kecuali kamu menarik maksudmu, lihatlah, kamu
akan menurunkan kemurkaan
dari Allah itu yang telah kamu
tolak ke atas dirimu, bahkan
menuju kehancuranmu sepenuhnya.
10 Tetapi, sebagaimana Tuhan
hidup, pasukan kami akan menyerangmu kecuali kamu menarik diri, dan kamu akan
segera dikunjungi oleh kematian, karena kami akan mempertahankan kota-
k ota kami
dan tanah-tanah kami; ya, dan
kami akan mempertahankan
agama kami dan perkara Allah
kami.
11 Tetapi lihatlah, aku kira
bahwa aku berbicara kepadamu mengenai hal-
h al ini
dengan sia-sia; atau aku kira
bahwa engkau adalah a anak
neraka; oleh karena itu aku
akan menutup suratku dengan
memberi tahu kamu bahwa
aku tidak akan bertukar tahanan, kecuali dengan syarat
bahwa kamu akan menyerahkan seorang pria dan istri dan
11 a Yoh. 8:42–44.

anak-anaknya, untuk satu tahanan; jika ini keadaannya
bahwa kamu akan melakukannya, aku akan bertukar.
12 Dan lihatlah, jika kamu tidak melakukan ini, aku akan
datang melawanmu bersama
pasukanku; ya, bahkan aku
akan mempersenjatai para wanitaku dan anakku, dan aku
akan datang melawanmu, dan
aku akan mengikutimu bahkan
ke negerimu sendiri, yang adalah tanah awarisan kami yang
pertama; ya, dan akan terjadi
darah ganti darah, ya, nyawa
ganti nyawa; dan aku akan
memerangimu bahkan sampai
kamu dihancurkan dari muka
bumi.
13 Lihatlah, aku berada dalam
amarahku, dan juga bangsaku;
kamu telah berupaya untuk
membunuh kami, dan kami
hanya berupaya untuk mempertahankan diri kami sendiri.
Tetapi lihatlah, jika kamu berupaya untuk menghancurkan
kami lagi kami akan berupaya
untuk menghancurkanmu; ya,
dan kami akan mengupayakan
tanah kami, tanah warisan kami
yang pertama.
14 Sekarang, aku menutup suratku. Aku adalah Moroni; aku
adalah pemimpin dari orang-
orang Nefi.
15 Sekarang, terjadilah bahwa
Amoron, ketika dia telah menerima surat ini, marah; dan
dia menuliskan sepucuk surat

12 a 2 Ne. 5:5–8.
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lain kepada Moroni, dan inilah
kata-kata yang dia tulis, mengatakan:
16 Aku adalah Amoron, raja
orang-orang Laman; aku adalah saudara Amalikia yang telah kamu abunuh. Lihatlah, aku
akan membalas darahnya ke
atas dirimu, ya, dan aku akan
menyerangmu bersama pasuk
anku karena aku tidak takut
ancamanmu.
17 Karena lihatlah, leluhurmu
berbuat ketidakadilan terhadap
saudara-saudara mereka, sedemikian rupa sehingga mereka
merampas dari mereka a hak
mereka atas pemerintahan ketika itu secara sah kepunyaan
mereka.
18 Dan sekarang, lihatlah, jika
kamu akan meletakkan senjatamu, dan menjadikan dirimu
tunduk untuk diperintah oleh
mereka kepada siapa pemerintahan secara sah adalah kepunyaannya, maka akanlah aku
menyuruh agar rakyatku akan
meletakkan senjata mereka dan
tidak akan berperang lagi.
19 Lihatlah, kamu telah menghembuskan banyak ancaman
terhadapku dan rakyatku; tetapi lihatlah, kami tidak takut
ancamanmu.
20 Walaupun demikian, aku
akan mengabulkan untuk bertukar tahanan menurut permintaanmu, dengan gembira,
agar aku boleh mengamankan
16 a Alma 51:34.
17 a 2 Ne. 5:1–4;

makananku bagi orang-
orangku yang berperang; dan
kita akan mencetuskan perang
yang akan kekal, apakah sampai ditundukkannya orang-
orang Nefi pada wewenang
kami atau sampai kepunahan
kekal mereka.
21 Dan mengenai Allah itu
yang kamu katakan telah kami
tolak, lihatlah, kami tidak kenal
makhluk seperti itu; tidak juga
kamu; tetapi jika demikian halnya bahwa ada makhluk seperti
itu, kami tidak tahu apakah Dia
telah menjadikan kami seperti
juga kamu.
22 Dan jika demikian halnya
ada iblis dan neraka, lihatlah tidakkah Dia akan mengirimmu
ke sana untuk berdiam bersama
saudaraku yang telah kamu
bunuh, yang telah kamu singgung bahwa dia telah pergi ke
sebuah tempat seperti itu? Tetapi lihatlah hal-hal ini tidaklah
masalah.
23 Aku adalah Amoron, dan
keturunan aZoram, yang leluhurmu desak dan bawa keluar
dari Yerusalem.
24 Dan lihatlah sekarang, aku
adalah orang Laman yang berani; lihatlah, perang ini telah
dicetuskan untuk membalas ketidakadilan mereka, dan untuk
mempertahankan dan untuk
mendapatkan hak-hak mereka
atas pemerintahan; dan aku menutup suratku kepada Moroni.

Mosia 10:12–17.
23 a 1 Ne. 4:31–35.
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PASAL 55
Moroni menolak untuk bertukar
tahanan—Para pengawal orang
Laman dibujuk untuk menjadi
mabuk, dan para tahanan orang
Nefi dibebaskan—Kota Gid direbut
tanpa pertumpahan darah. Kira-
kira tahun 63–62 sm.
Sekarang, terjadilah bahwa
ketika Moroni telah menerima
surat ini dia lebih marah, karena dia tahu bahwa Amoron
memiliki suatu pengetahuan
yang sempurna tentang a penipuannya; ya, dia tahu bahwa
Amoron tahu bahwa itu bukanlah suatu perkara yang adil yang
telah menyebabkannya untuk
mencetuskan perang melawan
orang-orang Nefi.
2 Dan dia berkata: Lihatlah,
aku tidak akan bertukar tahanan
dengan Amoron kecuali dia mau
menarik maksudnya, seperti
yang telah aku nyatakan dalam
suratku; karena aku tidak akan
mengabulkan baginya bahwa
dia akan memiliki lebih banyak
kekuatan apa pun daripada
yang dia telah miliki.
3 Lihatlah, aku tahu tempat
di mana orang-o rang Laman
menjaga orang-o rangku yang
telah mereka tangkap sebagai tahanan; dan sebagaimana
Amoron tidak mau mengabulkan bagiku suratku itu, lihatlah,
aku akan memberi kepadanya
menurut perkataanku; ya, aku
akan mengupayakan kematian
55 1 a Alma 47:12–35.

di antara mereka sampai mereka akan memohon untuk perdamaian.
4 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika Moroni telah mengatakan perkataan ini, dia menyuruh agar suatu pencarian
hendaknya diadakan di antara
orang-orangnya, agar barangkali dia boleh menemukan seorang pria yang adalah keturunan
Laman di antara mereka.
5 Dan terjadilah bahwa mereka menemukan satu orang,
yang namanya adalah Laman;
dan dia adalah a salah seorang
hamba raja yang dibunuh oleh
Amalikia.
6 Sekarang, Moroni menyuruh
agar Laman dan sejumlah kecil
orangnya hendaknya pergi kepada para pengawal yang menjaga orang-orang Nefi.
7 Sekarang, orang-orang Nefi
dijaga di dalam Kota Gid; oleh
karena itu Moroni menetapkan
Laman dan menyuruh agar sejumlah kecil orang hendaknya
pergi bersamanya.
8 Dan ketika malam Laman
pergi kepada para pengawal
yang menjaga orang-
o rang
Nefi, dan lihatlah, mereka melihatnya datang dan mereka
menyambutnya; tetapi dia berkata kepada mereka: Janganlah takut; lihatlah, aku adalah
orang Laman. Lihatlah, kami
telah meloloskan diri dari
orang-orang Nefi, dan mereka
tidur; dan lihatlah kami telah

5 a Alma 47:29.
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mengambil air anggur mereka
dan membawa bersama kami.
9 Sekarang, ketika orang-
orang Laman mendengar
perkataan ini mereka menyambutnya dengan sukacita; dan
mereka berkata kepadanya:
Berilah kami air anggurmu,
agar kami boleh minum; kami
gembira bahwa kamu telah demikian membawa air anggur
bersamamu karena kami lelah.
10 Tetapi Laman berkata kepada mereka: Marilah kita simpan air anggur kita sampai kita
pergi melawan orang-
o rang
Nefi untuk bertempur. Tetapi
perkataan ini hanya membuat
mereka lebih berhasrat untuk
minum air anggur itu;
11 Karena, kata mereka: Kami
lelah, oleh karena itu marilah
kita minum air anggur, dan
sedikit demi sedikit kita akan
menerima air anggur untuk jatah kita, yang akan memperkuat kita untuk pergi melawan
orang-orang Nefi.
12 Dan Laman berkata kepada
mereka: Kamu boleh melakukan menurut hasratmu.
13 Dan terjadilah bahwa mereka minum air anggur dengan
sepuasnya; dan itu menyenangkan bagi cita rasa mereka, oleh
karena itu mereka minum darinya dengan lebih sepuasnya;
dan itu keras, setelah dipersiapkan dalam kekuatannya.
14 Dan terjadilah mereka
minum dan bersukaria, dan
19 a Alma 48:16.
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sedikit demi sedikit mereka semuanya mabuk.
15 Dan sekarang, ketika Laman
dan orang-o rangnya melihat
bahwa mereka semuanya mabuk, dan berada dalam tidur
yang nyenyak, mereka kembali
kepada Moroni dan memberi
tahu dia segala sesuatu yang telah terjadi.
16 Dan sekarang, ini adalah
menurut rancangan Moroni.
Dan Moroni telah mempersiapkan orang-orangnya dengan
senjata perang; dan dia pergi
ke Kota Gid, sementara orang-
orang Laman berada dalam tidur yang nyenyak dan mabuk,
dan melemparkan senjata perang kepada para tahanan, sedemikian rupa sehingga mereka
semuanya dipersenjatai;
17 Ya, bahkan kepada wanita-
wanita mereka, dan mereka
semua dari anak-anak mereka,
sebanyak yang sanggup menggunakan senjata perang, ketika
Moroni telah mempersenjatai
semua tahanan itu; dan segala
sesuatu itu dilakukan dalam keheningan yang lengang.
18 Tetapi bila mereka membangunkan orang-o rang Laman,
lihatlah mereka mabuk dan
orang-orang Nefi dapat membunuh mereka.
19 Tetapi lihatlah, ini bukanlah hasrat Moroni; dia tidak senang akan pembunuhan atau
a
pertumpahan darah, tetapi
dia senang akan penyelamatan

ALMA 55:20–28

bangsanya dari kehancuran;
dan karena alasan ini dia boleh
tidak mendatangkan ke atas dirinya ketidakadilan, dia tidak
mau menyerang orang-orang
Laman dan menghancurkan
mereka dalam kemabukan mereka.
20 Tetapi dia telah mencapai hasratnya; karena dia telah
mempersenjatai para tahanan
orang Nefi itu yang berada di
sebelah dalam tembok kota, dan
telah memberikan mereka kekuatan untuk memperoleh kepemilikan atas bagian-bagian itu
yang berada di sebelah dalam
tembok.
21 Dan kemudian dia menyuruh orang-o rang yang berada
bersamanya untuk menarik diri
selangkah dari mereka, dan mengepung pasukan orang Laman.
22 Sekarang, lihatlah ini dilakukan pada waktu malam,
sehingga ketika orang-o rang
Laman terbangun pada pagi hari
mereka melihat bahwa mereka
dikepung oleh orang-orang Nefi
di luar, dan bahwa para tahanan
mereka dipersenjatai di sebelah
dalam.
23 Dan demikianlah mereka
melihat bahwa orang-orang Nefi
memiliki kuasa atas diri mereka;
dan dalam keadaan ini mereka
mendapati bahwa tidaklah arif
bahwa mereka akan berperang
melawan orang-orang Nefi; oleh
karena itu para panglima utama
mereka meminta senjata perang
25 a Alma 53:3–5.
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mereka, dan mereka membawanya dan melemparkannya ke
kaki orang-orang Nefi, memohon belas kasihan.
24 Sekarang, lihatlah, inilah
hasrat Moroni. Dia menangkap
mereka sebagai tahanan perang,
dan mengambil kepemilikan atas
kota, dan menyuruh agar semua
tahanan hendaknya dibebaskan,
yang adalah orang-orang Nefi;
dan mereka bergabung dengan
pasukan Moroni, dan merupakan
suatu kekuatan yang besar bagi
pasukannya.
25 Dan terjadilah bahwa dia
menyuruh orang-orang Laman,
yang telah dia tangkap sebagai tahanan, agar mereka hendaknya memulai a kerja dalam
memperkuat benteng-benteng
pertahanan yang mengitari Kota
Gid.
26 Dan terjadilah bahwa ketika dia telah membentengi Kota
Gid, menurut hasratnya, dia menyuruh agar para tahanannya
hendaknya dibawa ke Kota Kelimpahan; dan dia juga menjaga
kota itu dengan pasukan yang
amat kuat.
27 Dan terjadilah bahwa mereka, terlepas dari segala persekongkolan orang-orang Laman,
menjaga dan melindungi semua
tahanan yang telah mereka tangkap, dan juga mempertahankan
seluruh tanah dan keunggulan
yang telah mereka rebut kembali.
28 Dan terjadilah bahwa orang-
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orang Nefi mulai lagi menang,
dan memulihkan kembali hak
mereka dan hak istimewa mereka.
29 Berulang kali orang-orang
Laman berusaha untuk mengepung mereka pada malam hari,
tetapi dalam usaha-usaha ini
mereka kehilangan banyak tahanan.
30 Dan berulang kali mereka berusaha untuk memberikan air anggur mereka kepada
orang-orang Nefi, agar mereka
boleh menghancurkan mereka
dengan racun atau dengan kemabukan.
31 Tetapi lihatlah, orang-
orang Nefi tidak lambat untuk
a
mengingat Tuhan Allah mereka pada waktu kesengsaraan
mereka ini. Mereka tidak dapat
tertangkap dalam jerat mereka;
ya, mereka tidak mau minum
anggur mereka, kecuali mereka
telah lebih dahulu memberikan kepada beberapa tahanan
orang Laman.
32 Dan mereka sedemikian
waspadanya agar tidak ada racun akan diberikan ke antara
mereka; karena jika air anggur
mereka akan meracuni orang
Laman itu akan juga meracuni
orang Nefi; dan demikianlah
mereka mencoba segala minuman keras mereka.
33 Dan sekarang, terjadilah bahwa adalah perlu bagi
Moroni untuk membuat persiapan untuk menyerang Kota
31 a Alma 62:49–51.
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Morianton; karena lihatlah,
orang-orang Laman telah, melalui kerja mereka, membentengi Kota Morianton sampai
itu telah menjadi sebuah kubu
pertahanan yang amat kuat.
34 Dan mereka secara berkelanjutan membawa laskar-
laskar baru ke dalam kota itu,
dan juga pasokan perbekalan
yang baru.
35 Dan demikianlah berakhir
tahun kedua puluh dan sembilan masa pemerintahan para
hakim atas orang-orang Nefi.
PASAL 56
Helaman mengirim sepucuk surat kepada Moroni, menuturkan
kembali keadaan perang melawan
orang-orang Laman—Antipus dan
Helaman memperoleh kemenangan
besar atas orang-orang Laman—
Dua ribu putra teruna Helaman
berperang dengan kekuatan yang
ajaib, dan tak seorang pun dari
mereka terbunuh. Ayat 1, kira-kira
tahun 62 sm; ayat 2–19, kira-kira
tahun 66 sm; dan ayat 20–57, kira-
kira tahun 65–64 sm.
Dan sekarang, terjadilah pada
permulaan tahun ketiga puluh
masa pemerintahan para hakim, pada hari kedua dalam bulan pertama, Moroni menerima
sepucuk surat dari Helaman,
menyatakan urusan rakyat di
penjuru negeri itu.
2 Dan inilah kata-k ata yang
dia tulis, mengatakan: Sauda-

ALMA 56:3–11
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raku terkasih yang tersayang,
Moroni, baik dalam Tuhan maupun dalam kesukaran peperangan kita; lihatlah, saudaraku
terkasih, aku memiliki sedikit
untuk diceritakan kepadamu
mengenai peperangan kita di
bagian negeri ini.
3 Lihatlah, a dua ribu putra
dari orang-o rang itu yang telah Amon bawa keluar dari tanah Nefi—sekarang kamu telah
tahu bahwa mereka ini adalah
keturunan Laman, yang adalah
putra tertua dari bapa leluhur
kita Lehi;
4 Sekarang, aku tidak perlu
menceritakan kembali kepadamu mengenai tradisi mereka
atau ketidakpercayaan mereka,
karena engkau tahu mengenai
segala hal ini—
5 Oleh karena itu cukuplah
bagiku bahwa aku menceritakan kepadamu bahwa dua ribu
dari pemuda ini telah mengangkat senjata perang mereka, dan
menghendaki agar aku hendaknya menjadi pemimpin mereka,
dan kami telah tampil untuk
mempertahankan negeri kami.
6 Dan sekarang, kamu juga
tahu mengenai aperjanjian yang
para ayah mereka buat, bahwa
mereka tidak akan mengangkat
senjata perang mereka melawan
saudara-saudara mereka untuk
menumpahkan darah.
7 Tetapi pada tahun kedua puluh dan enam, ketika mereka
melihat kesengsaraan kami dan
56 3 a Alma 53:22.

kesukaran kami bagi mereka,
mereka hampir amelanggar perjanjian yang telah mereka buat
dan mengangkat senjata perang
mereka untuk pembelaan kami.
8 Tetapi aku tidak akan membiarkan mereka bahwa mereka
akan melanggar perjanjian ini
yang telah mereka buat, percaya
bahwa Allah akan menguatkan
kita, sedemikian rupa sehingga
kita tidak akan menderita lebih
banyak karena dipenuhinya
sumpah yang telah mereka buat.
9 Tetapi lihatlah, ini adalah
satu hal yang di dalamnya kita
boleh merasakan sukacita yang
besar. Karena lihatlah, pada tahun kedua puluh dan enam,
aku, Helaman, bergerak di depan dua ribu pemuda ini ke
Kota Yudea, untuk membantu
Antipus, yang telah kamu tetapkan sebagai pemimpin atas
orang-orang di bagian tanah itu.
10 Dan aku menggabungkan
dua ribu putraku, (karena mereka layak untuk disebut putra)
kepada pasukan Antipus, yang
di dalam kekuatan itu Antipus
amat bersukacita; karena lihatlah, pasukannya telah berkurang
oleh orang-orang Laman karena
pasukan mereka telah membunuh sejumlah besar orang kita,
yang untuk alasan itu kita harus
berduka nestapa.
11 Walaupun demikian, kita
boleh melipur diri kita dalam hal
ini, bahwa mereka telah mati dalam perkara negeri mereka dan

6 a Alma 24:17–18.

7 a Alma 53:13–15.
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Allah mereka, ya, dan mereka
a
berbahagia.
12 Dan orang-o rang Laman
juga telah menahan banyak tahanan, yang semuanya adalah
panglima utama, karena tak
seorang pun yang lain yang telah mereka biarkan hidup. Dan
kami kira bahwa mereka berada
sekarang pada waktu ini di tanah Nefi; demikianlah halnya
jika mereka tidak terbunuh.
13 Dan sekarang, inilah kota-
kota yang untuknya orang-
orang Laman telah dapatkan
kepemilikannya melalui penumpahan darah dari demikian
banyak pria kita yang gagah
berani:
14 Tanah Manti, atau Kota
Manti, dan Kota Zezrom, dan
Kota Kumeni, dan Kota Antipara.
15 Dan inilah kota-kota yang
mereka kuasai ketika aku tiba di
Kota Yudea; dan aku mendapati
Antipus dan orang-o rangnya
sedang membanting tulang dengan daya mereka untuk membentengi kota itu.
16 Ya, dan mereka tertekan dalam tubuh seperti juga di dalam
roh, karena mereka telah berperang dengan gagah berani pada
siang hari dan membanting tulang pada malam hari untuk
mempertahankan kota-kota mereka; dan demikianlah mereka
telah menderita kesengsaraan
hebat dari setiap jenis.
17 Dan sekarang, mereka bertekad untuk berjaya di tempat
11 a Alma 28:12.
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ini atau mati; oleh karena itu
kamu boleh bayangkan dengan
tepat bahwa pasukan kecil ini
yang aku bawa bersamaku, ya,
para putraku itu, memberikan
mereka harapan yang besar dan
banyak sukacita.
18 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika orang-o rang
Laman melihat bahwa Antipus
telah menerima kekuatan yang
lebih besar untuk pasukannya,
mereka dipaksa oleh perintah
Amoron untuk tidak menyerang
Kota Yudea, atau melawan kami,
untuk bertempur.
19 Dan demikianlah kami berkenan bagi Tuhan; karena bila
mereka menyerang kami dalam
kelemahan kami ini mereka bisa
barangkali menghancurkan pasukan kecil kami; tetapi demikianlah kami dilindungi.
20 Mereka diperintah oleh
Amoron untuk mempertahankan kota-k ota itu yang telah
mereka rebut. Dan demikianlah berakhir tahun kedua puluh
dan enam. Dan pada permulaan
tahun kedua puluh dan tujuh
kami telah mempersiapkan kota
kami dan diri kami untuk pertahanan.
21 Sekarang, kami berhasrat
agar orang-orang Laman hendaknya menyerang kami; karena kami tidak berhasrat untuk
membuat serangan ke atas diri
mereka di dalam kubu-k ubu
pertahanan mereka.
22 Dan terjadilah bahwa kami

ALMA 56:23–33

menempatkan mata-m ata di
sekitarnya, untuk mengawasi
pergerakan orang-orang Laman,
agar mereka boleh tidak melewati kami pada malam hari tidak juga pada siang hari untuk
membuat serangan ke atas kota-
kota kami yang lain yang berada
di sebelah utara.
23 Karena kami tahu di kota-
kota itu mereka tidak cukup kuat
untuk menghadapi mereka; oleh
karena itu kami berhasrat, jika
mereka akan lewat di dekat kami,
untuk menyerang mereka di belakang mereka, dan dengan demikian membawa mereka di bagian
belakang pada waktu yang sama
mereka dihadapi di bagian depan. Kami mengira bahwa kami
dapat mengalahkan mereka; tetapi lihatlah, kami dikecewakan
dalam hasrat kami ini.
24 Mereka tidak berani lewat
di dekat kami bersama seluruh
pasukan mereka, tidak juga mereka berani bersama sebagian
darinya, agar jangan mereka
akan tidak cukup kuat dan mereka akan jatuh.
25 Tidak juga mereka berani
bergerak turun menuju Kota
Zarahemla; tidak juga mereka
berani menyeberangi hulu Sidon,
menyeberang ke Kota Nefiha.
26 Dan demikianlah, bersama
pasukan mereka, mereka bertekad untuk mempertahankan
kota-kota itu yang telah mereka
rebut.
27 Dan sekarang, terjadilah
pada bulan kedua dari tahun ini,
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ada dibawa kepada kami banyak
perbekalan dari para ayah kedua
ribu putraku itu.
28 Dan juga dikirimkan dua
ribu orang kepada kami dari tanah Zarahemla. Dan demikianlah kami siap dengan sepuluh
ribu orang, dan perbekalan untuk mereka, dan juga untuk istri
mereka dan anak mereka.
29 Dan orang-o rang Laman,
begitu melihat pasukan kami
bertambah setiap hari, dan perbekalan tiba untuk tunjangan
kami, mereka mulai menjadi
penuh ketakutan, dan mulai menyerang dengan tiba-tiba, jika
mungkin untuk mengakhiri penerimaan kami akan perbekalan
dan kekuatan.
30 Sekarang, ketika kami melihat bahwa orang-orang Laman
mulai menjadi gelisah dengan
cara ini, kami berhasrat untuk
menjalankan suatu tipu muslihat ke atas diri mereka; oleh karena itu Antipus memerintahkan
agar aku hendaknya bergerak
maju bersama para putra mudaku ke kota tetangga, seolah-
olah kami sedang membawa
perbekalan ke kota tetangga.
31 Dan kami akan berbaris ke
dekat Kota Antipara, seolah-
olah kami sedang pergi ke kota
seberang, di perbatasan dekat
tepi laut.
32 Dan terjadilah bahwa kami
berbaris maju, seolah-olah dengan perbekalan kami, untuk
pergi ke kota itu.
33 Dan terjadilah bahwa Antipus
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berbaris maju bersama sebagian
dari pasukannya, meninggalkan
sisanya untuk mempertahankan
kota itu. Tetapi dia tidak berbaris maju sampai aku telah pergi
bersama pasukan mudaku, dan
tiba di dekat Kota Antipara.
34 Dan sekarang, di Kota
Antipara ditempatkan pasukan
paling kuat dari orang-o rang
Laman; ya, yang paling banyak
jumlahnya.
35 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka telah diberi tahu oleh
mata-mata mereka, mereka keluar bersama pasukan mereka
dan berbaris melawan kami.
36 Dan terjadilah bahwa kami
melarikan diri dari hadapan
mereka, ke arah utara. Dan demikianlah kami menyesatkan
pasukan yang paling kuat dari
orang-orang Laman;
37 Ya, bahkan sampai jarak yang
cukup jauh, sedemikian rupa
sehingga ketika mereka melihat
pasukan Antipus sedang mengejar mereka, dengan daya mereka,
mereka tidak berbelok ke kanan
tidak juga ke kiri, tetapi meneruskan pergerakan barisan mereka
dalam lintasan lurus menyusul
kami; dan, seperti kami kira, adalah maksud mereka untuk membunuh kami sebelum Antipus
akan menyusul mereka, dan ini
agar mereka boleh tidak terkepung oleh orang-orang kami.
38 Dan sekarang, Antipus, melihat bahaya kami, memperlekas
pergerakan barisan pasukannya.
Tetapi lihatlah, saat itu sudah
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malam; oleh karena itu mereka
tidak menyusul kami, tidak juga
Antipus menyusul mereka; oleh
karena itu kami berkemah untuk
malam itu.
39 Dan terjadilah bahwa sebelum fajar pagi itu, lihatlah,
orang-o rang Laman mengejar
kami. Sekarang, kami tidak cukup kuat untuk berjuang melawan mereka; ya, aku tidak akan
membiarkan bahwa para putra
mudaku akan jatuh ke dalam
tangan mereka; oleh karena itu
kami melanjutkan pergerakan
barisan kami, dan kami melakukan pergerakan barisan kami ke
padang belantara.
40 Sekarang mereka tidak berani berbelok ke kanan tidak
juga ke kiri agar jangan mereka
hendaknya terkepung; tidak
juga akanlah aku berbelok ke
kanan tidak juga ke kiri agar jangan mereka akan menyusulku,
dan kami tidak dapat bertahan
melawan mereka, tetapi dibunuh, dan mereka akan meloloskan diri; dan demikianlah kami
melarikan diri sepanjang hari
itu ke padang belantara, bahkan
sampai hari gelap.
41 Dan terjadilah bahwa lagi,
ketika cahaya pagi datang kami
melihat orang-orang Laman mendatangi kami, dan kami melarikan diri dari hadapan mereka.
42 Tetapi terjadilah bahwa mereka tidak mengejar kami jauh
sebelum mereka berhenti; dan
itu adalah pada pagi hari ketiga
bulan ketujuh.
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43 Dan sekarang, apakah mereka tersusul oleh Antipus kami
tidak tahu, tetapi aku berkata kepada orang-orangku: Lihatlah,
kita tidak tahu apakah mereka
telah berhenti untuk maksud
agar kita hendaknya datang melawan mereka, sehingga mereka
boleh menangkap kita dalam jerat mereka;
44 Oleh karena itu apa katamu,
para putraku, maukah kamu
melawan mereka untuk bertempur?
45 Dan sekarang, aku berkata
kepadamu, saudara terkasihku
Moroni, bahwa belum pernah
aku melihat a keberanian yang
demikian besar, tidak, tidak di
antara semua orang Nefi.
46 Karena sebagaimana aku
pernah menyebut mereka para
putraku (karena mereka semuanya sangat muda) bahkan
demikianlah mereka berkata
kepadaku: Bapa, lihatlah Allah
kita berada beserta kita, dan Dia
tidak akan membiarkan bahwa
kita akan jatuh; maka marilah
kita pergi; kita tidak akan membunuh saudara-saudara kita jika
mereka tidak akan mengganggu
kita; oleh karena itu marilah kita
pergi, agar jangan mereka akan
mengalahkan pasukan Antipus.
47 Sekarang, mereka belum
pernah berperang, namun mereka tidak takut akan kematian;
dan mereka lebih memikirkan
tentang a kemerdekaan ayah
45 a Alma 53:20–21.
47 a Alma 53:16–18.

mereka daripada mereka memikirkan tentang nyawa mereka;
ya, mereka telah diajari oleh bibu
mereka, bahwa jika mereka tidak
ragu, Allah akan membebaskan
mereka.
48 Dan mereka menceritakan
kembali kepadaku perkataan
ibu mereka, mengatakan: Kami
tidak ragu ibu kami mengetahuinya.
49 Dan terjadilah bahwa aku
kembali bersama dua ribuku
melawan orang-o rang Laman
ini yang telah mengejar kami.
Dan sekarang, lihatlah, pasukan
Antipus telah menyusul mereka,
dan suatu pertempuran yang
menakutkan telah dimulai.
50 Pasukan Antipus yang lelah, karena pergerakan barisan
mereka yang jauh dalam kurun
waktu yang sedemikian singkatnya, hampir jatuh ke dalam
tangan orang-orang Laman; dan
bila aku tidak kembali bersama
dua ribuku mereka akan telah
mencapai tujuan mereka.
51 Karena Antipus telah jatuh
oleh pedang, dan banyak dari
para pemimpinnya, karena kelelahan mereka, yang disebabkan oleh lekasnya pergerakan
barisan mereka—oleh karena itu
orang-orangnya Antipus, kacau
karena jatuhnya para pemimpin
mereka, mulai mundur dari hadapan orang-orang Laman.
52 Dan terjadilah bahwa
orang-orang Laman mempero-

		b Alma 57:21.
pts Ibu.
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leh keberanian, dan mulai mengejar mereka; dan demikianlah
orang-orang Laman mengejar
mereka dengan semangat yang
besar ketika Helaman menyerang bagian belakang mereka
bersama dua ribunya, dan mulai membunuh mereka dengan
hebatnya, sedemikian rupa sehingga seluruh pasukan orang
Laman berhenti dan berbalik
melawan Helaman.
53 Sekarang, ketika orang-
orangnya Antipus melihat
bahwa orang-orang Laman telah berbalik, mereka mengumpulkan bersama orang-o rang
mereka dan menyerang kembali
bagian belakang orang-o rang
Laman.
54 Dan sekarang, terjadilah
bahwa kami, orang-orang Nefi,
orang-o rangnya Antipus, dan
aku bersama dua ribuku, mengepung orang-o rang Laman,
dan membunuh mereka; ya, sedemikian rupa sehingga mereka
dipaksa untuk menyerahkan
senjata perang mereka dan juga
diri mereka sebagai tahanan
perang.
55 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika mereka telah menyerahkan diri kepada kami,
lihatlah, aku menghitung para
pemuda itu yang telah berperang bersamaku, takut bahwa
ada banyak dari mereka yang
terbunuh.
56 Tetapi lihatlah, yang membuatku amat bersukacita, atidak
56 a Alma 57:25; 58:39.

ada satu jiwa pun dari mereka
telah roboh ke tanah; ya, dan
mereka telah berperang seolah-
olah dengan kekuatan Allah;
ya, belum pernah diketahui ada
orang-o rang yang telah berperang dengan kekuatan yang
sedemikian ajaibnya; dan dengan kekuatan yang sedemikian
perkasanya mereka menyerang
orang-orang Laman, sehingga
mereka menakutkan mereka;
dan karena alasan ini orang-
orang Laman menyerahkan diri
mereka sebagai tahanan perang.
57 Dan karena kami tidak memiliki tempat untuk para tahanan kami, agar kami dapat
menjaga mereka untuk melindungi mereka dari pasukan
orang Laman, oleh karena itu
kami mengirim mereka ke tanah Zarahemla, dan sebagian
dari orang-orang itu yang tidak
terbunuh oleh Antipus, bersama
mereka; dan sisanya aku bawa
dan gabungkan mereka dengan
para teruna a orang Amonku,
dan melakukan pergerakan barisan kami kembali ke Kota
Yudea.
PASAL 57
Helaman menuturkan kembali
perebutan Antipara dan penyerahan dan belakangan pertahanan
K umeni—Para teruna orang
Amonnya berperang dengan gagah
berani; semuanya terluka, tetapi
tak seorang pun terbunuh—Gid

57 a Alma 27:26; 53:10–11, 16.
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melaporkan pembunuhan dan pelolosan diri para tahanan orang
Laman. Kira-kira tahun 63 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
aku menerima sepucuk surat
dari Amoron, sang raja, menyatakan bahwa jika aku akan menyerahkan para tahanan perang
yang telah kami tangkap maka
dia akan menyerahkan Kota
Antipara kepada kami.
2 Tetapi aku mengirimkan sepucuk surat kepada raja, bahwa
kami yakin pasukan kami cukup kuat untuk merebut Kota
Antipara dengan kekuatan kami;
dan dengan menyerahkan para
tahanan demi kota itu kami kira
diri kami tidak bijak, dan bahwa
kami hanya akan menyerahkan
para tahanan kami dengan pertukaran.
3 Dan Amoron menolak suratku, karena dia tidak mau
bertukar tahanan; oleh karena
itu kami mulai membuat persiapan untuk pergi melawan Kota
Antipara.
4 Tetapi orang-orang Antipara
meninggalkan kota itu, dan melarikan diri ke kota-kota mereka
yang lain, yang telah mereka
peroleh kepemilikannya, untuk
membentenginya; dan demikianlah Kota Antipara jatuh ke
dalam tangan kami.
5 Dan demikianlah berakhir
tahun kedua puluh dan delapan
masa pemerintahan para hakim.
6 Dan terjadilah bahwa pada
57 6 a Alma 53:16–18.
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permulaan tahun kedua puluh
dan sembilan, kami menerima
pasokan perbekalan, dan juga
tambahan untuk pasukan kami,
dari tanah Zarahemla, dan dari
tanah sekitarnya, dengan jumlah
enam ribu orang, selain enam
puluh aputra orang Amon yang
telah datang untuk bergabung
dengan saudara-s audara mereka, kelompok kecilku yang
dua ribu itu. Dan sekarang,
lihatlah, kami kuat, ya, dan
kami juga mendapatkan banyak
perbekalan dibawakan kepada
kami.
7 Dan terjadilah bahwa adalah
hasrat kami untuk mencetuskan
pertempuran melawan pasukan
yang ditempatkan untuk melindungi Kota Kumeni.
8 Dan sekarang, lihatlah, aku
akan memperlihatkan kepadamu bahwa kami segera mencapai hasrat kami; ya, bersama
laskar kami yang kuat, atau bersama sebagian dari laskar kami
yang kuat, kami mengepung,
pada malam hari, Kota Kumeni,
sesaat sebelum mereka akan menerima pasokan perbekalan.
9 Dan terjadilah bahwa kami
berkemah di sekitar kota itu selama bermalam-malam; tetapi
kami tidur dekat pedang kami,
dan menempatkan para penjaga,
agar orang-orang Laman tidak
dapat menyerang kami pada
malam hari dan membunuh
kami, yang mereka usahakan
berulang kali; tetapi berulang
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kali mereka berusaha melakukan ini darah mereka ditumpahkan.
10 Pada akhirnya perbekalan
mereka tiba, dan mereka hampir memasuki kota pada malam
hari. Dan kami, alih-alih orang-
orang Laman, adalah orang-
orang Nefi; oleh karena itu, kami
menangkap mereka dan perbekalan mereka.
11 Dan sekalipun orang-orang
Laman terputus dari tunjangan
mereka menurut cara ini, mereka
masih bertekad untuk mempertahankan kota itu; oleh karena
itu menjadi perlu bahwa kami
hendaknya mengambil perbekalan itu dan mengirimkannya
ke Yudea, dan para tahanan
kami ke tanah Zarahemla.
12 Dan terjadilah bahwa tidak sampai berhari-h ari telah
berlalu sebelum orang-o rang
Laman mulai kehilangan segala
harapan akan sokongan; oleh
karena itu mereka menyerahkan
kota itu ke tangan kami; dan demikianlah kami telah mencapai
rancangan kami dalam mendapatkan Kota Kumeni.
13 Tetapi terjadilah bahwa para
tahanan kami sedemikian banyaknya sehingga, terlepas dari
sangat besarnya jumlah kami,
kami diwajibkan untuk mengerahkan seluruh pasukan kami
untuk menjaga mereka, atau untuk menghukum mati mereka.
14 Karena lihatlah, mereka hendak kabur dalam jumlah besar,
dan hendak berperang dengan
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batu, dan dengan gada, atau
dengan benda apa pun yang
dapat mereka peroleh ke dalam
tangan mereka, sedemikian rupa
sehingga kami membunuh lebih
dari dua ribu dari mereka setelah mereka menyerahkan diri
sebagai tahanan perang.
15 Oleh karena itu menjadi
perlu bagi kami, bahwa kami
hendaknya mengakhiri hidup
mereka, atau menjaga mereka,
pedang di tangan, sampai ke
tanah Zarahemla; dan juga perbekalan kami tidak lebih dari
cukup untuk orang-orang kami
sendiri, terlepas dari apa yang
telah kami ambil dari orang-
orang Laman.
16 Dan sekarang, dalam keadaan kritis itu, menjadi masalah yang sangat serius untuk
memutuskan mengenai para
tahanan perang ini; walaupun
demikian, kami memutuskan
untuk mengirim mereka ke tanah Zarahemla; oleh karena
itu kami memilih sebagian dari
orang-orang kami, dan memberi
mereka tanggung jawab atas
para tahanan kami untuk pergi
ke tanah Zarahemla.
17 Tetapi terjadilah bahwa
pada keesokan harinya mereka
kembali. Dan sekarang, lihatlah, kami tidak bertanya kepada
mereka mengenai para tahanan
itu; karena lihatlah, orang-orang
Laman menyerang kami, dan
mereka kembali pada masanya
untuk menyelamatkan kami dari
jatuh ke dalam tangan mereka.
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Karena lihatlah, Amoron telah
mengirim untuk tunjangan mereka pasokan perbekalan yang
baru dan juga suatu pasukan
pria berjumlah besar.
18 Dan terjadilah bahwa orang-
orang itu yang kami kirim bersama para tahanan tiba pada
masanya untuk mengendalikan
mereka, sewaktu mereka hampir
mengalahkan kami.
19 Tetapi lihatlah, kelompok
kecilku yang dua ribu dan enam
puluh orang itu berperang paling sengit; ya, mereka teguh di
hadapan orang-o rang Laman,
dan menyebabkan kematian
pada mereka semua yang melawan mereka.
20 Dan sewaktu sisa pasukan
kami hampir mundur dari hadapan orang-orang Laman, lihatlah, kedua ribu dan enam
puluh orang itu teguh dan tak
gentar.
21 Ya, dan mereka mematuhi
dan berusaha keras untuk melaksanakan setiap kata perintah dengan ketepatan; ya, dan
bahkan menurut iman mereka
itu terjadilah bagi mereka; dan
aku ingat perkataan yang mereka katakan kepadaku yang telah aibu mereka ajarkan kepada
mereka.
22 Dan sekarang, lihatlah, adalah para putraku ini, dan orang-
orang itu yang telah dipilih
untuk mengantar para tahanan,
kepada siapa kami berutang
kemenangan besar ini; karena
21 a Alma 56:47–48.

merekalah yang mengalahkan
orang-orang Laman; oleh karena
itu mereka dihalau kembali ke
Kota Manti.
23 Dan kami mempertahankan
kota kami Kumeni, dan tidak
semuanya dihancurkan oleh
pedang; walaupun demikian,
kami telah menderita kerugian
yang besar.
24 Dan terjadilah bahwa setelah orang-o rang Laman melarikan diri, aku dengan segera
memberi perintah agar orang-
orangku yang telah terluka hendaknya diambil dari antara yang
mati, dan menyuruh agar luka
mereka hendaknya dibalut.
25 Dan terjadilah bahwa ada
dua ratus, dari dua ribu dan
enam puluh orangku, yang telah jatuh pingsan karena kehilangan darah; walaupun
demikian, menurut kebaikan
Allah, dan yang membuat kami
amat tercengang, dan juga seluruh pasukan kami bersukacita,
a
tidak ada satu jiwa pun dari
mereka yang binasa; ya, dan
tidak juga ada satu jiwa pun
dari antara mereka yang tidak
mengalami banyak luka.
26 Dan sekarang, pelindungan
mereka itu mencengangkan
bagi seluruh pasukan kami, ya,
bahwa mereka dibiarkan hidup sementara ada seribu dari
saudara-
s audara kami yang
terbunuh. Dan kami sepantasnya meyakininya sebagai akuasa mukjizat dari Allah, karena

25 a Alma 56:56.

26 a pts Kuasa.
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iman mereka yang besar pada
apa yang telah diajarkan untuk
mereka percayai—bahwa ada
seorang Allah yang adil, dan
barang siapa tidak ragu, bahwa
mereka akan dilindungi melalui kuasa-Nya yang menakjubkan.
27 Sekarang, ini adalah iman
dari mereka ini tentang siapa
telah aku bicarakan; mereka
muda, dan pikiran mereka teguh, dan mereka menaruh kepercayaan mereka kepada Allah
secara berkelanjutan.
28 Dan sekarang, terjadilah
bahwa setelah kami demikian
mengurus orang kami yang terluka, dan telah menguburkan
orang kami yang mati dan juga
yang mati dari orang-
o rang
Laman, yang ada banyak, lihatlah, kami bertanya kepada Gid
mengenai para tahanan yang
telah mulai mereka bawa ke tanah Zarahemla bersamanya.
29 Sekarang, Gid adalah panglima utama atas kelompok yang
ditetapkan untuk mengawal
mereka hingga ke tanah itu.
30 Dan sekarang, inilah perkataan yang Gid katakan kepadaku: Lihatlah, kami mulai
pergi ke tanah Zarahemla bersama para tahanan kami. Dan
terjadilah bahwa kami bertemu
mata-mata pasukan kami, yang
telah diutus untuk mengawasi perkemahan orang-orang
Laman.
31 Dan mereka berseru kepada
b

26 b pts Iman.

ALMA 57:27–35

kami, mengatakan—Lihatlah,
pasukan orang Laman sedang
berbaris menuju Kota Kumeni;
dan lihatlah, mereka akan menyerang mereka, ya, dan akan
menghancurkan rakyat kita.
32 Dan terjadilah bahwa para
tahanan kami mendengar seruan mereka, yang menyebabkan mereka memperoleh
keberanian; dan mereka bangkit dalam pemberontakan melawan kami.
33 Dan terjadilah karena pemberontakan mereka kami menyebabkan bahwa pedang kami
hendaknya menyerang mereka.
Dan terjadilah bahwa mereka
dalam suatu kelompok menubruk pedang kami, yang di
dalamnya, jumlah yang lebih banyak dari mereka terbunuh; dan
sisa dari mereka menerobos dan
melarikan diri dari kami.
34 Dan lihatlah, ketika mereka
telah melarikan diri dan kami
tidak dapat menyusul mereka,
kami melakukan pergerakan
barisan kami dengan selekasnya menuju Kota Kumeni; dan
lihatlah, kami tiba pada waktunya sehingga kami boleh membantu saudara-
s audara kami
dalam melindungi kota itu.
35 Dan lihatlah, kami kembali
dibebaskan dari tangan musuh
kami. Dan terpujilah nama Allah
kita; karena lihatlah, adalah Dia
yang telah membebaskan kami;
ya, yang telah melakukan apa
yang besar ini bagi kami.
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36 Sekarang, terjadilah bahwa
ketika aku, Helaman, telah
mendengar perkataan Gid ini,
aku dipenuhi dengan sukacita yang besar karena kebaikan Allah dalam melindungi
kami, sehingga kami boleh tidak semuanya binasa; ya, dan
aku percaya bahwa jiwa mereka yang telah terbunuh telah
a
masuk ke dalam peristirahatan
Allah mereka.
PASAL 58
Helaman, Gid, dan Teomner merebut Kota Manti melalui tipu muslihat—Orang-orang Laman menarik
diri—Para putra orang Amon dilindungi sewaktu mereka berdiri
teguh dalam pembelaan kemerdekaan dan iman mereka. Kira-kira
tahun 63–62 sm.
Dan lihatlah, sekarang terjadilah bahwa sasaran kami
berikutnya adalah untuk mendapatkan Kota Manti; tetapi lihatlah, tidak ada cara agar kami
dapat menuntun mereka keluar
dari kota itu dengan kelompok-
kelompok kecil kami. Karena
lihatlah, mereka ingat apa yang
sebelumnya telah kami lakukan; oleh karena itu kami tidak dapat amemancing mereka
keluar dari kubu-k ubu pertahanan mereka.
2 Dan mereka demikian jauh
lebih banyak daripada pasukan
kami sehingga kami tidak
b erani pergi dan menyerang
36 a Alma 12:34.

mereka di dalam kubu-kubu
pertahanan mereka.
3 Ya, dan menjadi perlu bahwa
kami hendaknya mengerahkan orang-o rang kami untuk
pemertahanan bagian-b agian
tanah itu yang telah kami peroleh kembali dari kepemilikan
kami; oleh karena itu menjadi
perlu bahwa kami hendaknya
menunggu, agar kami boleh
menerima lebih banyak kekuatan dari tanah Zarahemla dan
juga pasokan perbekalan yang
baru.
4 Dan terjadilah bahwa demikianlah aku mengutus seorang
duta kepada pembesar atas negeri kita, untuk memberi tahu
dia mengenai urusan orang-
orang kami. Dan terjadilah
bahwa kami menunggu untuk
menerima perbekalan dan kekuatan dari tanah Zarahemla.
5 Tetapi lihatlah, ini menguntungkan kami hanya sedikit; karena orang-orang Laman
juga menerima kekuatan yang
besar dari hari ke hari, dan juga
banyak perbekalan; dan demikianlah keadaan kami pada kurun waktu ini.
6 Dan orang-
o rang Laman
menyerang dengan tiba-
t iba
melawan kami dari waktu ke
waktu, memutuskan dengan
tipu muslihat untuk menghancurkan kami; walaupun demikian kami tidak dapat datang
untuk bertempur melawan
mereka, karena pertahanan

58 1 a Alma 52:21; 56:30.
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mereka dan kubu pertahanan
mereka.
7 Dan terjadilah bahwa kami
menunggu dalam keadaan
yang sulit ini untuk kurun
waktu berbulan-bulan, bahkan
sampai kami hampir binasa karena kekurangan makanan.
8 Tetapi terjadilah bahwa kami
menerima makanan, yang dikawal kepada kami oleh suatu
pasukan dua ribu orang untuk
bantuan kami; dan inilah seluruh bantuan yang kami terima, untuk mempertahankan
diri kami dan negeri kami dari
jatuh ke dalam tangan musuh
kami, ya, untuk berjuang melawan musuh yang tak terhitung
banyaknya.
9 Dan sekarang, penyebab dari
keadaan sulit kami ini, atau penyebab mengapa mereka tidak
mengirimkan lagi kekuatan kepada kami, kami tidak tahu;
oleh karena itu kami dipilukan
dan juga dipenuhi dengan rasa
takut, bahwa dengan cara apa
pun penghakiman Allah akan
datang ke atas negeri kami, untuk penumbangan dan kehancuran kami sepenuhnya.
10 Oleh karena itu kami mencurahkan jiwa kami dalam doa
kepada Allah, agar Dia akan
menguatkan kami dan membebaskan kami dari tangan
musuh kami, ya, dan juga
memberi kami kekuatan agar
kami boleh mempertahankan
kota kami, dan tanah kami, dan
12 a Alma 46:12–13; Morm. 2:23.

ALMA 58:7–14

kepemilikan kami, untuk tunjangan orang-orang kami.
11 Ya, dan terjadilah bahwa
Tuhan Allah kami mengunjungi kami dengan kepastian
bahwa Dia akan membebaskan
kami; ya, sedemikian rupa sehingga Dia memfirmankan kedamaian pada jiwa kami, dan
memberikan kepada kami iman
yang besar, dan menyuruh
kami agar kami hendaknya berharap demi pembebasan kami
di dalam Dia.
12 Dan kami memperoleh keberanian dengan laskar kecil
kami yang telah kami terima,
dan berketetapan dengan suatu
kebulatan tekad untuk menaklukkan musuh kami, dan untuk
a
mempertahankan tanah kami,
dan kepemilikan kami, dan istri
kami, dan anak kami, dan perkara bkemerdekaan kami.
13 Dan demikianlah kami
pergi dengan segala daya kami
melawan orang-orang Laman,
yang berada di Kota Manti; dan
kami memancangkan tenda-
tenda kami di dekat sisi padang
belantara, yang dekat dengan
kota itu.
14 Dan terjadilah bahwa pada
keesokan harinya, bahwa ketika orang-orang Laman melihat bahwa kami berada di
perbatasan dekat padang belantara yang berada di dekat kota,
maka mereka mengutus mata-
mata mereka ke sekitar kami
agar mereka boleh mengetahui
		b pts Kemerdekaan.

ALMA 58:15–22

jumlah dan kekuatan pasukan
kami.
15 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka melihat bahwa kami tidaklah kuat, menurut jumlah
kami, dan takut bahwa kami
akan memutus mereka dari tunjangan mereka kecuali mereka
akan keluar untuk bertempur
melawan kami dan membunuh
kami, dan juga mengira bahwa
mereka dapat dengan mudah
menghancurkan kami dengan
bala tentara mereka yang berjumlah besar, oleh karena itu
mereka mulai membuat persiapan untuk keluar melawan
kami bertempur.
16 Dan ketika kami melihat
bahwa mereka sedang membuat persiapan untuk keluar
melawan kami, lihatlah, aku
menyuruh agar Gid, bersama
sejumlah kecil orang, hendaknya menyembunyikan dirinya
di padang belantara, dan juga
agar Teomner dan sejumlah kecil orang hendaknya menyembunyikan diri mereka juga di
padang belantara.
17 Sekarang, Gid bersama
orang-orangnya berada di kanan
dan yang lain di kiri; dan ketika
mereka telah demikian menyembunyikan diri mereka, lihatlah,
aku tetap tinggal, bersama sisa
pasukanku, di tempat yang sama
itu di mana kami telah mula-
mula memancangkan tenda-
tenda kami menantikan waktu
ketika orang-orang Laman akan
keluar untuk bertempur.
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18 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman keluar bersama
pasukan mereka yang berjumlah besar melawan kami. Dan
ketika mereka telah datang dan
hampir menyerang kami dengan
pedang, aku menyuruh agar
orang-o rangku, mereka yang
berada bersamaku, hendaknya
mundur ke padang belantara.
19 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman mengikuti kami
dengan kecepatan yang tinggi,
karena mereka amat berhasrat
untuk menyusul kami agar mereka boleh membunuh kami;
oleh karena itu mereka mengikuti kami ke padang belantara;
dan kami lewat di tengah Gid
dan Teomner, sedemikian rupa
sehingga mereka tidak ditemukan oleh orang-orang Laman.
20 Dan terjadilah bahwa ketika
orang-orang Laman telah lewat,
atau ketika pasukannya telah lewat, Gid dan Teomner muncul
dari tempat-tempat persembunyian mereka, dan menyingkirkan mata-mata orang Laman
agar mereka tidak akan kembali
ke kota.
21 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka telah menyingkirkan
mereka, mereka lari ke kota dan
menyerang para pengawal yang
ditinggalkan untuk menjaga
kota, sedemikian rupa sehingga
mereka menghancurkan mereka
dan mengambil kepemilikan
atas kota.
22 Sekarang, ini dilakukan
karena orang-o rang Laman
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membiarkan seluruh pasukan
mereka, kecuali beberapa pengawal saja, untuk dituntun pergi
ke padang belantara.
23 Dan terjadilah bahwa Gid
dan Teomner dengan cara ini
telah mendapatkan kepemilikan
atas kubu-kubu pertahanan mereka. Dan terjadilah bahwa kami
mengadakan perjalanan kami,
setelah banyak melakukan perjalanan di padang belantara menuju tanah Zarahemla.
24 Dan ketika orang-o rang
Laman melihat bahwa mereka
sedang berbaris menuju tanah
Zarahemla, mereka amatlah takut, bahwa ada suatu rencana
disusun untuk menuntun mereka pada kehancuran; oleh karena itu mereka mulai mundur
ke padang belantara lagi, ya,
bahkan kembali melalui jalan
yang sama yang melaluinya mereka datang.
25 Dan lihatlah, saat itu sudah
malam dan mereka memancangkan tenda-tenda mereka, karena
para panglima utama orang
Laman telah mengira bahwa
orang-orang Nefi lelah karena
pergerakan barisan mereka;
dan mengira bahwa mereka telah menghalau seluruh pasukan
oleh karena itu mereka tidak memikirkan mengenai Kota Manti.
26 Sekarang, terjadilah bahwa
ketika sudah malam, aku menyuruh agar orang-o rangku
hendaknya tidak tidur, tetapi
agar mereka hendaknya berbaris
31 a Alma 56:14.
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maju melalui jalan lain menuju
tanah Manti.
27 Dan karena pergerakan barisan kami ini pada waktu malam, lihatlah, keesokan harinya
kami melampaui orang-o rang
Laman, sedemikian rupa sehingga kami tiba sebelum mereka di Kota Manti.
28 Dan demikianlah terjadi,
bahwa dengan tipu muslihat ini
kami mengambil kepemilikan
atas Kota Manti tanpa pertumpahan darah.
29 Dan terjadilah bahwa ketika
pasukan orang Laman tiba di
dekat kota, dan melihat bahwa
kami siap untuk menghadapi
mereka, mereka amat tercengang dan diserang dengan ketakutan besar, sedemikian rupa
sehingga mereka melarikan diri
ke padang belantara.
30 Ya, dan terjadilah bahwa pasukan orang Laman melarikan
diri dari seluruh penjuru tanah
itu. Tetapi lihatlah, mereka telah membawa bersama mereka
banyak wanita dan anak keluar
dari tanah itu.
31 Dan akota-kota itu yang telah
direbut oleh orang-orang Laman,
semua darinya pada kurun waktu
ini berada dalam kepemilikan
kami; dan ayah kami dan wanita
kami dan anak kami kembali ke
rumah-rumah mereka, semuanya
kecuali mereka yang telah dibawa
sebagai tahanan dan dibawa lari
oleh orang-orang Laman.
32 Tetapi lihatlah, pasukan

ALMA 58:33–41
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kami kecil untuk mempertahankan sedemikian banyaknya kota
dan sedemikian banyaknya kepemilikan.
33 Tetapi lihatlah, kami percaya kepada Allah kami yang
telah memberi kami kemenangan atas tanah-tanah itu, sedemikian rupa sehingga kami
telah mendapatkan kota-kota
itu dan tanah-tanah itu, yang
adalah milik kami.
34 Sekarang, kami tidak tahu
alasan bahwa pemerintah tidak
memberikan kami lebih banyak
kekuatan; tidak juga orang-
orang yang datang kepada
kami tahu mengapa kami belum menerima kekuatan yang
lebih besar.
35 Lihatlah, kami tidak tahu
apakah kamu tidak berhasil,
dan kamu telah menarik pa
sukan ke penjuru tanah itu; jika
demikian, kami tidak berhasrat
untuk menggerutu.
36 Dan jika tidak demikian, lihatlah, kami takut bahwa ada
sedikit aperpecahan dalam pemerintahan, sehingga mereka
tidak mengirim lebih banyak
orang untuk bantuan kami; karena kami tahu bahwa mereka
adalah lebih banyak daripada
apa yang telah mereka kirimkan.
37 Tetapi, lihatlah, itu tidaklah
masalah—kami percaya Allah
akan amembebaskan kami, terlepas dari kelemahan pasukan
36 a Alma 61:1–5.
37 a 2 Raj. 17:38–39.

kami, ya, dan membebaskan
kami dari tangan musuh kami.
38 Lihatlah, ini adalah tahun
kedua puluh dan sembilan, di
penghujungnya, dan kami ber
ada dalam kepemilikan atas
tanah-t anah kami; dan orang-
orang Laman telah melarikan
diri ke tanah Nefi.
39 Dan para putra orang Amon
itu, yang tentangnya aku telah
demikian tinggi berbicara, ber
ada bersamaku di Kota Manti;
dan Tuhan telah mendukung
mereka, ya, dan melindungi
mereka dari jatuh oleh pedang,
sedemikian rupa sehingga asatu
jiwa pun tidak terbunuh.
40 Tetapi lihatlah, mereka telah
menerima banyak luka; walaupun demikian mereka berdiri
teguh dalam akemerdekaan itu
dengan apa Allah telah menjadikan mereka bebas; dan mereka saksama untuk mengingat
Tuhan Allah mereka dari hari
ke hari; ya, mereka berusaha
keras untuk menaati peraturan-
Nya, dan keputusan-Nya, dan
perintah-Nya secara berkelanjutan; dan iman mereka kuat dalam nubuat mengenai apa yang
akan datang.
41 Dan sekarang, saudara terkasihku, Moroni, semoga Tuhan
Allah kita, yang telah menebus
kita dan menjadikan kita bebas,
melindungimu secara berkelanjutan di hadirat-N ya; ya, dan
semoga Dia berkenan dengan

39 a Alma 56:56.
40 a pts Kemerdekaan.
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ALMA 59:1–8

bangsa ini, bahkan agar kamu
boleh mengalami keberhasilan
dalam mendapatkan kepemilikan atas apa yang telah orang-
orang Laman rebut dari kita,
yang adalah untuk tunjangan
kita. Dan sekarang, lihatlah, aku
menutup suratku. Aku adalah
Helaman, putra Alma.
PASAL 59
Moroni meminta Pahoran untuk
memperkuat laskar Helaman—
Orang-orang Laman merebut Kota
Nefiha—Moroni marah terhadap
pemerintah. Kira-kira tahun 62 sm.
Sekarang, terjadilah pada tahun ketiga puluh masa pemerintahan para hakim atas
orang-o
 rang Nefi, setelah
Moroni menerima dan membaca asurat Helaman, dia amat
bersukacita karena kesejahteraan, ya, keberhasilan yang sangat yang telah Helaman alami,
dalam mendapatkan tanah-
tanah itu yang hilang.
2 Ya, dan dia menyingkapkannya kepada seluruh orangnya,
di seluruh tanah sekitarnya di
bagian itu di mana dia berada,
agar mereka boleh bersukacita
juga.
3 Dan terjadilah bahwa dia dengan segera mengirimkan a sepucuk surat kepada b Pahoran,
berhasrat agar dia hendaknya
menyuruh orang-o rang berkumpul bersama untuk memperkuat Helaman, atau pasukan
59 1 a Alma 56:1.

Helaman, sedemikian rupa sehingga dia bisa dengan mudah
mempertahankan bagian tanah
itu yang telah dia secara sedemikian ajaibnya dijadikan berhasil
dalam memperoleh kembali.
4 Dan terjadilah setelah Moroni
mengirimkan surat ini ke tanah Zarahemla, dia mulai lagi
menyusun suatu rencana agar
dia bisa mendapatkan sisa dari
kepemilikan dan kota-kota itu
yang telah orang-orang Laman
rebut dari mereka.
5 Dan terjadilah bahwa sementara Moroni sedang demikian
membuat persiapan untuk pergi
melawan orang-orang Laman,
lihatlah, orang-o rang Nefiha,
yang dikumpulkan bersama dari
Kota Moroni dan Kota Lehi dan
Kota Morianton, diserang oleh
orang-orang Laman.
6 Ya, bahkan mereka yang telah dipaksa untuk melarikan
diri dari tanah Manti, dan dari
tanah sekitarnya, telah tiba dan
bergabung dengan orang-orang
Laman di bagian tanah ini.
7 Dan demikianlah karena
amat banyak, ya, dan menerima kekuatan dari hari ke hari,
melalui perintah Amoron mereka maju melawan orang-orang
Nefiha, dan mereka mulai membunuh mereka dengan pembantaian yang amat hebat.
8 Dan pasukan mereka sedemikian banyaknya sehingga sisa
orang-orang Nefiha diwajibkan
melarikan diri dari hadapan

3 a Alma 60:1–3.

		b Alma 50:40.

ALMA 59:9–60:2

548

mereka; dan mereka datang
bahkan dan bergabung dengan
pasukan Moroni.
9 Dan sekarang, karena Moroni
telah mengira bahwa hendaknya
ada orang-orang yang dikirim
ke Kota Nefiha, untuk bantuan
bagi orang-orang untuk mempertahankan kota itu, dan mengetahui bahwa adalah lebih
mudah untuk mempertahankan
kota dari jatuh ke dalam tangan
orang-o rang Laman daripada
untuk merebutnya kembali dari
mereka, dia mengira bahwa mereka akan dengan mudah mempertahankan kota itu.
10 Oleh karena itu dia menahan
seluruh laskarnya untuk mempertahankan tempat-tempat itu
yang telah dia dapatkan kembali.
11 Dan sekarang, ketika Moroni
melihat bahwa Kota Nefiha kalah dia amat penuh dukacita,
dan mulai ragu, karena kejahatan bangsa itu, apakah mereka tidak akan jatuh ke dalam
tangan saudara-saudara mereka.
12 Sekarang, inilah keadaannya dengan semua panglima
utamanya. Mereka ragu dan
heran juga karena kejahatan
bangsa itu, dan ini karena keberhasilan orang-orang Laman atas
diri mereka.
13 Dan terjadilah bahwa
Moroni marah terhadap pemerintah, karena apengabaian mereka mengenai kebebasan negeri
mereka.
13 a Alma 58:34; 61:2–3.

PASAL 60
Moroni mengeluh kepada Pahoran
tentang kelalaian pemerintah terhadap pasukan—Tuhan membiarkan
yang saleh dibunuh—Orang-orang
Nefi mesti menggunakan seluruh
kekuatan dan sarana mereka untuk membebaskan diri mereka dari
musuh mereka—Moroni mengancam untuk berperang melawan pemerintah kecuali bantuan dipasok
bagi pasukannya. Kira-kira tahun
62 sm.
Dan terjadilah bahwa dia menulis lagi kepada pembesar negeri, yang adalah Pahoran, dan
inilah kata-kata yang dia tulis,
mengatakan: Lihatlah, aku tujukan suratku kepada Pahoran,
di Kota Zarahemla, yang adalah
a
hakim kepala dan pembesar
atas negeri, dan juga kepada
mereka semua yang telah dipilih oleh rakyat ini untuk memerintah dan mengelola urusan
perang ini.
2 Karena lihatlah, aku memiliki
sedikit untuk dikatakan kepada
mereka dengan cara kecaman; karena lihatlah, kamu sendiri tahu
bahwa kamu telah ditetapkan
untuk mengumpulkan bersama
para pria, dan mempersenjatai
mereka dengan pedang, dan dengan golok, dan segala macam
senjata perang dari setiap jenis,
dan mengirim untuk melawan
orang-orang Laman, di bagian-
bagian mana pun mereka akan
masuk ke dalam negeri kita.

60 1 a Alma 50:39–40.
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3 Dan sekarang lihatlah, aku
berkata kepadamu bahwa aku
sendiri, dan juga orang-orangku,
dan juga Helaman dan orang-
orangnya, telah menderita penderitaan yang amat hebat; ya,
bahkan kelaparan, kehausan,
dan keletihan, dan segala macam kesengsaraan dari setiap
jenis.
4 Tetapi lihatlah, seandainya
ini segalanya yang telah kami
derita kami tidak akan menggerutu tidak juga mengeluh.
5 Tetapi lihatlah, hebatlah pembantaian yang telah terjadi di antara bangsa kita; ya, ribuan telah
roboh oleh pedang, sementara
mungkin berbeda adanya jika
kamu telah memberikan kepada
pasukan kami cukup kekuatan
dan sokongan bagi mereka. Ya,
besarlah kelalaianmu terhadap
kami.
6 Dan sekarang, lihatlah, kami
berhasrat untuk mengetahui
alasan dari kelalaian yang amat
besar ini; ya, kami berhasrat untuk mengetahui alasan dari keadaan ketidakpedulianmu.
7 Dapatkah kamu berpikir untuk duduk di atas takhtamu dalam suatu keadaan kehampaan
ketidakpedulian, sementara musuhmu sedang menebar pekerjaan kematian di sekitarmu? Ya,
sementara mereka sedang membunuhi ribuan saudaramu—
8 Ya, bahkan mereka yang telah menengadah kepadamu
untuk perlindungan, ya, telah
9 a Alma 58:7.

ALMA 60:3–11

menempatkanmu pada suatu
keadaan sehingga kamu bisa
telah menyokong mereka, ya,
kamu bisa telah mengirim pasukan kepada mereka, untuk
memperkuat mereka, dan menyelamatkan ribuan dari mereka
dari roboh oleh pedang.
9 Tetapi lihatlah, ini belumlah
semuanya—kamu telah menahan perbekalanmu dari mereka,
sedemikian rupa sehingga banyak yang telah berperang dan
menumpahkan darah mereka
karena hasrat mereka yang besar
yang mereka miliki demi kesejahteraan bangsa ini; ya, dan ini
telah mereka lakukan ketika mereka hampir abinasa karena kelaparan, karena kelalaianmu yang
amat besar terhadap mereka.
10 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku—karena
kamu seharusnya dikasihi; ya,
dan kamu seharusnya telah
menggugah dirimu dengan lebih tekun demi kesejahteraan
dan kebebasan bangsa ini; tetapi lihatlah, kamu telah melalaikan mereka sedemikian rupa
sehingga darah ribuan orang
akan datang ke atas kepalamu
untuk pembalasan; ya, karena
diketahui Allah semua seruan
mereka, dan segala penderitaan
mereka—
11 Lihatlah, dapatkah kamu
mengira bahwa kamu dapat duduk di atas takhtamu, dan karena kebaikan Allah yang besar
kamu dapat tidak melakukan

ALMA 60:12–17
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apa pun dan Dia akan membebaskanmu? Lihatlah, jika kamu
telah mengira ini kamu telah
mengira dengan sia-sia.
12 Apakah kamu a mengira
bahwa, karena sedemikian banyaknya dari saudaramu telah
terbunuh itu adalah karena kejahatan mereka? Aku berkata
kepadamu, jika kamu telah mengira ini kamu telah mengira dengan sia-sia; karena aku berkata
kepadamu, ada banyak yang
telah jatuh oleh pedang; dan lihatlah itu adalah untuk penghukumanmu;
13 Karena Tuhan membiarkan
a
yang saleh dibunuh agar keadilan dan penghakiman-Nya
boleh datang ke atas yang jahat;
oleh karena itu kamu tidak perlu
mengira bahwa yang saleh hilang karena mereka terbunuh;
tetapi lihatlah, mereka masuk
ke dalam peristirahatan Tuhan
Allah mereka.
14 Dan sekarang, lihatlah, aku
berkata kepadamu, aku merasa amat takut bahwa penghakiman Allah akan datang ke atas
bangsa ini, karena kemalasan
mereka yang sangat, ya, bahkan
kemalasan pemerintah kita, dan
kelalaian mereka yang amat besar terhadap saudara-s audara
mereka, ya, terhadap mereka
yang telah terbunuh.
15 Karena seandainya bukan
karena a kejahatan yang lebih
dahulu dimulai dari kepala kita,
12 a Luk. 13:1–5.
13 a Alma 14:10–11;

kita telah dapat menahan musuh kita sehingga mereka tidak
dapat memperoleh kekuasaan
atas diri kita.
16 Ya, bila bukan karena a perang yang pecah di antara kita
sendiri; ya, seandainya bukan
karena borang-orang pendukung
raja ini, yang menyebabkan
sedemikian banyaknya pertumpahan darah di antara kita
sendiri; ya, pada waktu kita
berselisih di antara kita sendiri,
jika kita telah mempersatukan
kekuatan kita seperti hingga
kini telah kita lakukan; ya, bila
bukan karena hasrat akan kekuasaan dan wewenang yang
orang-o rang pendukung raja
miliki atas diri kita; bila mereka
setia pada perkara kebebasan
kita, dan bersatu dengan kita,
dan pergi melawan musuh kita,
alih-a lih mengangkat pedang
mereka melawan kita, yang
adalah penyebab dari sedemikian banyaknya pertumpahan
darah di antara kita sendiri; ya,
jika kita telah pergi melawan
mereka dalam kekuatan Tuhan,
kita semestinya telah menyerakkan musuh kita, karena itu akan
terjadi, menurut penggenapan
firman-Nya.
17 Tetapi lihatlah, sekarang
orang-orang Laman menyerang
kita, mengambil kepemilikan
atas tanah-tanah kita, dan mereka membunuhi rakyat kita
dengan pedang, ya, wanita kita

A&P 42:46–47.
15 a Alma 51:9, 13.

16 a Alma 51:16–19.
		b Alma 51:5, 8.
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dan anak kita, dan juga membawa mereka pergi tertawan,
menyebabkan mereka bahwa
mereka akan menderita segala
macam kesengsaraan, dan ini
karena kejahatan besar dari
mereka yang mengupayakan
kekuasaan dan wewenang, ya,
bahkan orang-orang pendukung
raja itu.
18 Tetapi mengapa aku mesti
berkata banyak mengenai masalah ini? Karena kami tidak tahu
apakah mungkin kamu sendiri
sedang mengupayakan wewenang. Kami tidak tahu apakah
mungkin kamu adalah juga
pengkhianat bagi negerimu.
19 Atau apakah bahwa kamu
telah melalaikan kami karena
kamu berada di jantung negeri
kita dan kamu dikelilingi oleh
keamanan, sehingga kamu tidak
menyuruh makanan dikirimkan
kepada kami, dan juga orang-
orang untuk memperkuat pasukan kami?
20 Apakah kamu telah melupakan perintah-perintah Tuhan
Allahmu? Ya, apakah kamu telah
melupakan penawanan leluhur
kita? Apakah kamu telah melupakan berulang kalinya kita
telah dibebaskan dari tangan
musuh kita?
21 Atau apakah kamu mengira
bahwa Tuhan masih akan membebaskan kita, sementara kita
duduk di atas takhta kita dan
tidak menggunakan sarana yang
telah Tuhan sediakan bagi kita?
23 a Mat. 23:25–26.

ALMA 60:18–24

22 Ya, akankah kamu duduk
dalam kemalasan sementara
kamu dikelilingi oleh beribu-
ribu dari mereka, ya, dan
berlaksa-laksa, yang juga duduk
dalam kemalasan, sementara
ada beribu-ribu di sekitarnya di
perbatasan negeri yang roboh
oleh pedang, ya, terluka dan
berdarah?
23 Apakah kamu mengira
bahwa Allah akan memandangmu sebagai tak bersalah
sementara kamu duduk bergeming dan melihat hal-h al ini?
Lihatlah aku berkata kepadamu,
Tidak. Sekarang, aku menghendaki agar kamu hendaknya
ingat bahwa Allah telah berfirman bahwa a bagian dalam
bejana akan dibersihkan lebih
dahulu, dan kemudian akanlah
bejana bagian luar dibersihkan
juga.
24 Dan sekarang, kecuali
kamu bertobat dari apa yang
telah kamu lakukan, dan mulai bangkit dan melakukan, dan
mengirimkan makanan dan
orang-orang kepada kami, dan
juga kepada Helaman, agar dia
bisa mendukung bagian-bagian
itu dari negeri kita yang telah
dia peroleh kembali, dan agar
kita juga bisa mendapatkan
kembali sisa dari kepemilikan
kita di bagian-bagian ini, lihatlah akanlah arif bahwa kita tidak
berjuang lagi melawan orang-
orang Laman sampai kita telah
lebih dahulu membersihkan

ALMA 60:25–32
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bejana bagian dalam kita, ya,
bahkan kepala utama dari pemerintah kita.
25 Dan kecuali kamu mengabulkan suratku, dan keluar dan
memperlihatkan kepadaku asemangat kebebasan yang sejati,
dan berusaha untuk memperkuat dan membentengi pasukan
kami, dan memberikan mereka makanan untuk tunjangan
mereka, lihatlah aku akan meninggalkan sebagian dari orang-
orangku pendukung kebebasan
untuk mempertahankan bagian
ini dari negeri kita, dan aku
akan meninggalkan kekuatan
dan berkat-berkat Allah ke atas
diri mereka, agar tak ada kekuatan lain dapat bekerja melawan
mereka—
26 Dan ini karena iman mereka
yang besar, dan kesabaran mereka dalam kesukaran mereka—
27 Dan aku akan datang kepadamu, dan jika ada seorang pun
di antara kamu yang memiliki
hasrat untuk kebebasan, ya, jika
ada bahkan sepercik kebebasan
yang tersisa, lihatlah aku akan
membangkitkan makar di antara
kamu, bahkan sampai mereka
yang memiliki hasrat untuk merebut kekuasaan dan wewenang
akan menjadi punah.
28 Ya, lihatlah aku tidak takut
akan kekuasaanmu tidak juga
wewenangmu, tetapi aAllahkulah yang aku takuti; dan adalah
menurut perintah-p erintah-
Nya maka aku mengangkat
25 a Alma 51:6; 61:15.

pedangku untuk membela perkara negeriku, dan adalah karena kedurhakaanmu maka
kami telah menderita sedemikian banyaknya kekalahan.
29 Lihatlah adalah waktunya,
ya, waktunya sekarang di depan mata, bahwa kecuali kamu
bertindak bagi dirimu dalam
pembelaan terhadap negerimu
dan anak-a nak kecilmu, a pedang keadilan bergantung di
atas dirimu; ya, dan itu akan
jatuh ke atas dirimu dan mengunjungimu bahkan pada kehancuranmu sepenuhnya.
30 Lihatlah, aku menunggu
bantuan darimu; dan, kecuali
kamu memberikan untuk pertolongan kami, lihatlah, aku
datang kepadamu, bahkan di
tanah Zarahemla, dan menghantammu dengan pedang, sedemikian rupa sehingga kamu
tidak dapat memiliki kekuasaan
lagi untuk merintangi kemajuan
bangsa ini dalam perkara kebebasan kita.
31 Karena lihatlah, Tuhan tidak
akan membiarkan bahwa kamu
akan hidup dan menjadi kuat
dalam kedurhakaanmu untuk
menghancurkan umat-Nya yang
saleh.
32 Lihatlah, dapatkah kamu
mengira bahwa Tuhan akan
membiarkanmu hidup dan keluar dalam penghakiman melawan orang-o rang Laman,
ketika adalah tradisi leluhur mereka yang telah menyebabkan

28 a Kis. 5:26–29.

29 a Hel. 13:5; 3 Ne. 2:19.
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kebencian mereka, ya, dan itu
telah dilipatgandakan oleh mereka yang telah membelot dari
kita, sementara kedurhakaanmu
adalah karena cintamu akan kemuliaan dan apa yang sia-s ia
dari dunia?
33 Kamu tahu bahwa kamu
m e l a n g g a r h u k u m -h u k u m
Allah, dan kamu tahu bahwa
kamu memijak-mijaknya di bawah kakimu. Lihatlah, Tuhan
berfirman kepadaku: Jika mereka yang telah kamu tetapkan
sebagai pembesarmu tidak bertobat dari dosa dan kedurhakaan mereka, kamu akan pergi
bertempur melawan mereka.
34 Dan sekarang, lihatlah, aku,
Moroni, didesak, menurut perjanjian yang telah aku buat untuk menaati perintah-perintah
Allahku; oleh karena itu aku
menghendaki agar kamu hendaknya menganut firman Allah,
dan mengirim selekasnya kepadaku dari perbekalanmu dan
dari orang-orangmu, dan juga
kepada Helaman.
35 Dan lihatlah, jika kamu tidak akan melakukan ini aku
datang kepadamu selekasnya;
karena lihatlah, Allah tidak akan
membiarkan bahwa kami akan
binasa dengan kelaparan; oleh
karena itu Dia akan memberikan
kepada kami dari makananmu,
bahkan jika itu mesti dengan
pedang. Sekarang, pastikanlah
agar kamu menggenapi firman
Allah.
36 a A&P 121:39–42.

36 Lihatlah, aku adalah Moroni,
panglima utamamu. Aku tidak
a
mengupayakan kekuasaan, tetapi untuk meruntuhkannya.
Aku tidak mengupayakan kehormatan dunia, tetapi kemuliaan Allahku, dan kebebasan
dan kesejahteraan negeriku.
Dan demikianlah aku menutup
suratku.
PASAL 61
Pahoran memberi tahu Moroni
tentang makar dan pemberontakan
melawan pemerintah—Orang-
orang pendukung raja merebut
Zarahemla dan bersekutu dengan
orang-o rang Laman—Pahoran
meminta bantuan militer melawan para pemberontak. Kira-kira
tahun 62 sm.
Lihatlah, sekarang, terjadilah
bahwa segera setelah Moroni
mengirimkan suratnya kepada
pembesar utama, dia menerima
sepucuk surat dari a Pahoran,
sang pembesar utama. Dan inilah kata-kata yang dia terima:
2 Aku, Pahoran, yang adalah
pembesar utama negeri ini, mengirimkan kata-kata ini kepada
Moroni, panglima utama atas
pasukan. Lihatlah, aku berkata
kepadamu, Moroni, bahwa aku
tidak bersukacita dalam a kesengsaraanmu yang hebat, ya,
itu memilukan jiwaku.
3 Tetapi lihatlah, ada mereka
yang bersukacita dalam kesengsaraanmu, ya, sedemikian rupa

61 1 a Alma 50:39–40.

2 a Alma 60:3–9.

ALMA 61:4–9
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sehingga mereka telah bangkit
dalam pemberontakan melawanku, dan juga mereka dari
orang-o rangku yang adalah
a
orang-o rang pendukung kebebasan, ya, dan mereka yang
telah bangkit amatlah banyak.
4 Dan adalah mereka yang
berupaya mengambil kursi
kehakiman dariku yang telah
menjadi penyebab dari kedurhakaan yang besar ini; karena
mereka telah menggunakan
sanjungan yang hebat, dan mereka telah menyesatkan hati banyak orang, yang akan menjadi
penyebab dari kesengsaraan
yang parah di antara kita; mereka telah menahan perbekalan
kita, dan telah menggertak
orang-orang pendukung kebebasan kami sehingga mereka
telah tidak datang kepadamu.
5 Dan lihatlah, mereka telah
menghalauku dari hadapan
mereka, dan aku telah melarikan diri ke tanah Gideon,
bersama sebanyak orang yang
mungkin yang dapat aku peroleh.
6 Dan lihatlah, aku telah mengirimkan suatu maklumat ke
seluruh bagian negeri ini; dan
lihatlah, mereka berduyun-
duyun menuju kami setiap hari,
untuk persenjataan mereka, dalam pembelaan terhadap negeri
mereka dan a kebebasan mereka, dan untuk membalas ketidakadilan terhadap kami.
3 a Alma 51:6–7.
6 a pts Bebas,

7 Dan mereka telah datang
kepada kami, sedemikian rupa
sehingga mereka itu yang telah
bangkit dalam pemberontakan
melawan kami tertantang, ya,
sedemikian rupa sehingga mereka takut kepada kami dan tidak berani keluar melawan kami
untuk bertempur.
8 Mereka telah memperoleh
kepemilikan atas tanah, atau
kota, Zarahemla; mereka telah
menetapkan seorang raja atas
diri mereka, dan dia telah menulis kepada raja orang-orang
Laman, yang di dalamnya dia telah mengikat suatu persekutuan
dengannya; yang dalam persekutuan itu dia telah sepakat
untuk mempertahankan Kota
Zarahemla, yang pemertahanannya dia kira akan memungkinkan orang-orang Laman untuk
menaklukkan sisa negeri, dan
dia akan ditempatkan sebagai
raja atas bangsa ini ketika mereka akan ditaklukkan di bawah
orang-orang Laman.
9 Dan sekarang, dalam suratmu
kamu telah mengecamku, tetapi itu tidaklah masalah; aku
tidak marah, tetapi bersukacita
dalam kebesaran hatimu. Aku,
Pahoran, tidak mengupayakan
kekuasaan, kecuali hanya untuk
mempertahankan kursi keha
kimanku agar aku boleh melestarikan hak-hak dan kemerdekaan
bangsaku. Jiwaku berdiri teguh
dalam kemerdekaan itu yang di

Kebebasan;
Kemerdekaan.
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dalamnya Allah telah menjadikan
kita abebas.
10 Dan sekarang, lihatlah, kita
akan melawan kejahatan bahkan sampai pertumpahan darah.
Kita tidak akan menumpahkan
darah orang-orang Laman jika
mereka akan tinggal di negeri
mereka sendiri.
11 Kita tidak akan menumpahkan darah saudara-saudara kita
jika mereka tidak akan bangkit dalam pemberontakan dan
menggunakan pedang melawan
kami.
12 Kita akan menjadikan diri
kita tunduk pada kuk perbudakan jika diperlukan oleh keadilan Allah, atau jika Dia akan
memerintahkan kita untuk melakukan demikian.
13 Tetapi lihatlah Dia tidak memerintahkan kita agar kita akan
menjadikan diri kita tunduk kepada musuh kita, tetapi agar kita
hendaknya menaruh akepercayaan kita kepada-Nya, dan Dia
akan membebaskan kita.
14 Oleh karena itu, saudara
terkasihku, Moroni, marilah kita
melawan kejahatan, dan kejahatan apa pun yang tidak dapat
kita lawan dengan perkataan
kita, ya, seperti pemberontakan
dan pembelotan, marilah kita
a
melawannya dengan pedang
kita, agar kita boleh mempertahankan kebebasan kita, agar
kita boleh bersukacita dalam hak
9 a Yoh. 8:31–36;
A&P 88:86.
13 a pts Iman;

istimewa yang besar dari gereja
kita, dan dalam perkara Penebus
kita dan Allah kita.
15 Oleh karena itu, datanglah
kepadaku selekasnya bersama
beberapa dari orang-orangmu,
dan tinggalkanlah sisanya di
bawah tanggung jawab Lehi dan
Teankum; berikanlah kepada
mereka kekuasaan untuk memimpin perang di bagian tanah
itu, menurut a Roh Allah, yang
adalah juga roh kebebasan yang
berada dalam diri mereka.
16 Lihatlah aku telah mengirimkan sedikit perbekalan kepada mereka, agar mereka boleh
tidak binasa sampai kamu dapat
datang kepadaku.
17 Kumpulkanlah bersama
laskar apa pun sedapatmu dalam barisanmu kemari, dan kita
akan pergi selekasnya melawan
para pembelot itu, dalam kekuatan Allah kita menurut iman
yang ada dalam diri kita.
18 Dan kita akan mengambil kepemilikan atas Kota
Zarahemla, agar kita boleh mendapatkan lebih banyak makanan
untuk dikirimkan kepada Lehi
dan Teankum; ya, kita akan
pergi melawan mereka dalam
kekuatan Tuhan, dan kita akan
mengakhiri kedurhakaan yang
besar ini.
19 Dan sekarang, Moroni, aku
bersukacita dalam menerima suratmu, karena aku sedikit cemas

Percaya,
Kepercayaan.
14 a Alma 43:47.

15 a 2 Kor. 3:17.
pts Roh Kudus.
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mengenai apa yang hendaknya
kami lakukan, apakah akan tepat bagi kami untuk pergi melawan saudara-saudara kita.
20 Tetapi kamu telah berkata,
kecuali mereka bertobat Tuhan
telah memerintahkanmu bahwa
kamu hendaknya pergi melawan mereka.
21 Pastikanlah bahwa kamu
a
memperkuat Lehi dan Teankum
di dalam Tuhan; beri tahulah
mereka untuk tidak takut, karena Allah akan membebaskan
mereka, ya, dan juga mereka semua yang berdiri teguh dalam
kemerdekaan itu dengan apa
Allah telah menjadikan mereka
bebas. Dan sekarang aku menutup suratku kepada saudara
terkasihku, Moroni.
PASAL 62
M o ro n i b e r b a r i s u n t u k b a l a
bantuan bagi Pahoran di tanah
Gideon—Orang-o rang pendukung raja yang menolak untuk
membela negeri mereka dihukum
mati—Pahoran dan Moroni merebut kembali Nefiha—Banyak
orang Laman bergabung dengan
orang-o rang Amon—Teankum
membunuh Amoron dan selanjutnya terbunuh—Orang-o rang
Laman dihalau dari negeri itu, dan
kedamaian ditegakkan—Helaman
kembali pada pelayanan dan membangun Gereja. Kira-k ira tahun
62–57 sm.
21 a Za. 10:12.

62 1 a Alma 60:18.

Dan sekarang, terjadilah bahwa
ketika Moroni telah menerima
surat ini hatinya memperoleh
keberanian, dan dipenuhi dengan sukacita yang amat besar karena kesetiaan Pahoran,
bahwa dia juga bukan apengkhianat bagi kebebasan dan perkara
negerinya.
2 Tetapi dia juga amat berduka
nestapa karena kedurhakaan
mereka yang telah menghalau
Pahoran dari kursi kehakiman,
ya, kesimpulannya karena mereka yang telah memberontak
terhadap negeri mereka dan juga
Allah mereka.
3 Dan terjadilah bahwa Moroni
membawa sejumlah kecil orang,
menurut hasrat Pahoran, dan
memberi Lehi dan Teankum
komando atas sisa pasukannya,
dan menggerakkan barisan menuju tanah Gideon.
4 Dan dia mengangkat atunggul b kemerdekaan di tempat
mana pun yang dia masuki,
dan memperoleh laskar apa pun
yang dapat dia peroleh di sepanjang gerakan barisannya menuju
tanah Gideon.
5 Dan terjadilah bahwa ribuan
orang berduyun-duyun menuju
tunggulnya, dan mengangkat
pedang mereka dalam pembelaan terhadap kebebasan mereka, agar mereka boleh tidak
jatuh ke dalam perbudakan.
6 Dan demikianlah, ketika
Moroni telah mengumpulkan

4 a Alma 46:12–13, 36.
pts Panji.

		b pts Kemerdekaan.
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bersama orang-orang siapa pun
yang dapat dia kumpulkan di sepanjang gerakan barisannya, dia
tiba di tanah Gideon; dan mempersatukan laskarnya dengan
mereka dari Pahoran mereka
menjadi amat kuat, bahkan lebih
kuat daripada orang-orangnya
Pakus, yang adalah a raja atas
para pembelot itu yang telah
menghalau b orang-orang pendukung kebebasan dari tanah
Zarahemla dan telah mengambil
kepemilikan atas tanah itu.
7 Dan terjadilah bahwa Moroni
dan Pahoran pergi bersama
p a s u k a n m e re k a k e t a n a h
Zarahemla, dan pergi melawan
kota itu, dan menghadapi orang-
orangnya Pakus, sedemikian
rupa sehingga mereka datang
untuk bertempur.
8 Dan lihatlah, Pakus terbunuh
dan orang-o rangnya dibawa
sebagai tahanan, dan Pahoran
dikembalikan ke kursi kehakim
annya.
9 Dan orang-orangnya Pakus
menerima pengadilan mereka,
menurut hukum, dan juga
orang-orang pendukung raja itu
yang telah ditangkap dan dilemparkan ke dalam penjara; dan
mereka adieksekusi menurut hukum; ya, orang-orangnya Pakus
itu dan orang-orang pendukung
raja itu, barang siapa yang tidak
mau mengangkat senjata dalam
pemertahanan negeri mereka,
tetapi akan berperang melawannya, dihukum mati.
6 a Alma 61:4–8.

10 Dan demikianlah menjadi
perlu bahwa hukum ini hendaknya dengan ketat ditaati
demi keamanan negeri mereka;
ya, dan barang siapa didapati
menyangkal kebebasan mereka
selekasnya dieksekusi menurut
hukum.
11 Dan demikianlah berakhir
tahun ketiga puluh masa pemerintahan para hakim atas
orang-orang Nefi; Moroni dan
Pahoran telah memulihkan kedamaian di tanah Zarahemla, di
antara bangsa mereka sendiri,
setelah menimpakan kematian
ke atas diri mereka semua yang
tidak setia pada perkara kebebasan.
12 Dan terjadilah pada permulaan tahun ketiga puluh dan satu
masa pemerintahan para hakim
atas orang-orang Nefi, Moroni
dengan segera menyuruh agar
perbekalan hendaknya dikirim,
dan juga suatu pasukan enam
ribu orang hendaknya dikirim
kepada Helaman, untuk membantunya dalam melindungi
bagian tanah itu.
13 Dan dia juga menyuruh
agar pasukan enam ribu orang,
dengan sejumlah makanan
yang cukup, hendaknya dikirim kepada pasukan Lehi dan
Teankum. Dan terjadilah bahwa
ini dilakukan untuk membentengi negeri terhadap orang-
orang Laman.
14 Dan terjadilah bahwa Moroni
dan Pahoran, meninggalkan

		b Alma 51:5–7.

9 a pts Hukuman Mati.

ALMA 62:15–23

sekelompok besar orang di tanah Zarahemla, melakukan gerakan barisan mereka bersama
sekelompok besar pria menuju
tanah Nefiha, bertekad untuk
menumbangkan orang-o rang
Laman di kota itu.
15 Dan terjadilah bahwa sewaktu mereka sedang berbaris menuju tanah itu, mereka
menangkap sekelompok besar
orang Laman, dan membunuh
banyak dari mereka, dan mengambil perbekalan mereka dan
senjata perang mereka.
16 Dan terjadilah setelah mereka menangkap mereka, mereka menyuruh mereka masuk
ke dalam sebuah perjanjian
bahwa mereka tidak akan lagi
mengangkat senjata perang melawan orang-orang Nefi.
17 Dan ketika mereka telah
masuk ke dalam perjanjian ini
mereka mengirim mereka untuk
berdiam bersama orang-orang
Amon, dan mereka dalam jumlah kira-kira empat ribu orang
yang tidak dibunuh.
18 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka telah mengirim mereka
pergi mereka meneruskan gerakan barisan mereka menuju
tanah Nefiha. Dan terjadilah
bahwa ketika mereka telah tiba
di Kota Nefiha, mereka memancangkan tenda-tenda mereka di
Dataran Nefiha, yang berada di
dekat Kota Nefiha.
19 Sekarang, Moroni berhasrat
agar orang-orang Laman hendaknya keluar untuk bertempur
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melawan mereka, di atas dataran
itu; tetapi orang-orang Laman,
tahu akan keberanian mereka
yang amat besar, dan melihat
besarnya jumlah mereka, oleh
karena itu mereka tidak berani
keluar melawan mereka; oleh
karena itu mereka tidak datang
untuk bertempur pada hari itu.
20 Dan ketika malam tiba,
Moroni keluar dalam kegelapan
malam, dan datang ke atas tembok untuk memata-m atai di
bagian mana dari kota itu orang-
orang Laman telah berkemah
bersama pasukan mereka.
21 Dan terjadilah bahwa mereka berada di timur, di dekat
jalan masuk; dan mereka se
muanya tertidur. Dan sekarang,
Moroni kembali ke pasukannya,
dan menyuruh agar mereka hendaknya mempersiapkan dengan
bergegas tali yang kuat dan
tangga, untuk diturunkan dari
atas tembok ke bagian dalam
tembok itu.
22 Dan terjadilah bahwa
Moroni menyuruh agar orang-
orangnya hendaknya berbaris
dan tiba di atas tembok, dan menurunkan diri mereka ke bagian
kota itu, ya, bahkan di barat, di
mana orang-orang Laman tidak
berkemah bersama pasukan
mereka.
23 Dan terjadilah bahwa mereka semuanya diturunkan ke
dalam kota pada malam hari,
dengan sarana tali mereka yang
kuat dan tangga mereka; demikianlah ketika pagi tiba mereka
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semua berada di sebelah dalam
tembok kota.
24 Dan sekarang, ketika orang-
orang Laman bangun dan melihat bahwa pasukan Moroni
berada di sebelah dalam tembok,
mereka amat ketakutan, sedemikian rupa sehingga mereka melarikan diri melalui celah.
25 Dan sekarang, ketika Moroni
melihat bahwa mereka melarikan diri di hadapannya, dia
menyuruh agar orang-orangnya
berbaris maju melawan mereka,
dan membunuh banyak orang,
dan mengepung banyak yang
lain, dan membawa mereka
sebagai tahanan; dan sisa dari
mereka melarikan diri ke tanah
Moroni, yang berada di perbatasan dekat tepi laut.
26 Demikianlah Moroni dan
Pahoran telah memperoleh kepemilikan atas Kota Nefiha
tanpa kehilangan satu jiwa pun;
dan ada banyak dari orang-
orang Laman yang terbunuh.
27 Sekarang, terjadilah bahwa
banyak dari orang-orang Laman
yang menjadi tahanan berhasrat untuk bergabung dengan
a
orang-orang Amon dan menjadi suatu bangsa yang bebas.
28 Dan terjadilah bahwa sebanyak yang berhasrat, kepada
mereka dikabulkan menurut
hasrat mereka.
29 Oleh karena itu, seluruh tahanan orang Laman bergabung
dengan orang-o rang Amon,
dan mulai bekerja amat keras,
27 a pts Orang-Orang Anti-Nefi-Lehi.

ALMA 62:24–33

mengolah tanah, menumbuhkan
segala macam biji-b ijian, dan
memelihara kawanan domba
dan kawanan ternak dari setiap
jenis; dan demikianlah orang-
orang Nefi dibebaskan dari beban yang berat; ya, sedemikian
rupa sehingga mereka dibebaskan dari seluruh tahanan orang
Laman.
30 Sekarang, terjadilah bahwa
Moroni, setelah dia mendapatkan kepemilikan atas Kota
Nefiha, setelah menangkap banyak tahanan, yang mengurangi
pasukan orang Laman amat
banyak, dan setelah memperoleh kembali banyak dari orang-
orang Nefi yang telah dibawa
sebagai tahanan, yang amat
memperkuat pasukan Moroni;
oleh karena itu Moroni pergi
dari tanah Nefiha ke tanah Lehi.
31 Dan terjadilah bahwa ketika orang-orang Laman melihat
bahwa Moroni datang melawan
mereka, mereka kembali ketakutan dan melarikan diri dari
hadapan pasukan Moroni.
32 Dan terjadilah bahwa
Moroni dan pasukannya mengejar mereka dari kota ke kota,
sampai mereka dihadapi oleh
Lehi dan Teankum; dan orang-
orang Laman melarikan diri
dari Lehi dan Teankum, bahkan
hingga ke perbatasan di dekat
tepi laut, sampai mereka tiba di
tanah Moroni.
33 Dan pasukan orang Laman
semuanya berkumpul bersama,

ALMA 62:34–39
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sedemikian rupa sehingga mereka semua berada dalam satu
kelompok di tanah Moroni.
Sekarang, Amoron, raja orang-
orang Laman, juga berada bersama mereka.
34 Dan terjadilah bahwa
Moroni dan Lehi dan Teankum
berkemah bersama pasukan
mereka di sekitar perbatasan
tanah Moroni, sedemikian rupa
sehingga orang-o rang Laman
terkepung di perbatasan dekat
padang belantara di selatan, dan
di perbatasan dekat padang belantara di timur.
35 Dan demikianlah mereka
berkemah untuk malam itu. Karena lihatlah, orang-orang Nefi
dan orang-orang Laman juga lelah karena jauhnya gerakan barisannya; oleh karena itu mereka
tidak memutuskan tipu muslihat apa pun pada waktu malam,
kecuali Teankum; karena dia
amat marah terhadap Amoron,
sedemikian rupa sehingga dia
menganggap bahwa Amoron,
dan Amalikia saudaranya, telah
menjadi apenyebab dari perang
yang besar dan abadi di antara
mereka dan orang-orang Laman,
yang telah menjadi penyebab
dari sedemikian banyaknya perang dan pertumpahan darah,
ya, dan sedemikian banyaknya
bencana kelaparan.
36 Dan terjadilah bahwa
Teankum dalam amarahnya
pergi ke dalam perkemahan
orang-orang Laman, dan menu35 a Alma 48:1.

runkan dirinya menyeberangi
tembok kota. Dan dia pergi dengan seutas tali, dari tempat
ke tempat, sedemikian rupa
sehingga dia mendapati raja;
dan dia amelemparkan sebuah
lembing ke arahnya, yang menusuknya dekat jantung. Tetapi
lihatlah, raja membangunkan
para hambanya sebelum dia
mati, sedemikian rupa sehingga
mereka mengejar Teankum, dan
membunuhnya.
37 Sekarang, terjadilah bahwa
ketika Lehi dan Moroni tahu
bahwa Teankum mati, mereka
amat penuh dukacita; karena
lihatlah, dia adalah orang yang
telah berperang dengan gagah
berani untuk negerinya, ya, seorang teman sejati bagi kemerdekaan; dan dia telah menderita
amat sangat banyak kesengsaraan yang parah. Tetapi lihatlah,
dia mati, dan telah pergi berkalang tanah.
38 Sekarang, terjadilah bahwa
Moroni berbaris maju pada keesokan harinya, dan menyerang
orang-orang Laman, sedemikian
rupa sehingga mereka membunuh mereka dengan pembantaian yang hebat; dan mereka
menghalau mereka keluar dari
negeri itu; dan mereka melarikan diri, bahkan sehingga mereka tidak kembali pada waktu
itu melawan orang-orang Nefi.
39 Dan demikianlah berakhir
tahun ketiga puluh dan satu
masa pemerintahan para hakim

36 a Alma 51:33–34.
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atas orang-orang Nefi; dan demikianlah mereka telah mengalami
peperangan, dan pertumpahan
darah, dan bencana kelaparan,
dan kesengsaraan, untuk kurun
waktu bertahun-tahun.
40 Dan telah terjadi pembunuhan, dan perselisihan, dan
pembelotan, dan segala macam
kedurhakaan di antara orang-
orang Nefi; walaupun demikian
demi akepentingan orang-orang
saleh, ya, karena doa orang-
orang saleh, mereka dibiarkan
hidup.
41 Tetapi lihatlah, karena amat
sangat lamanya perang antara
orang-o rang Nefi dan orang-
orang Laman banyak yang telah menjadi terkeraskan, karena
amat sangat lamanya perang;
dan banyak yang terlunakkan
karena a kesengsaraan mereka,
sedemikian rupa sehingga mereka merendahkan hati mereka
di hadapan Allah, bahkan di kedalaman kerendahhatian.
42 Dan terjadilah bahwa setelah Moroni membentengi
bagian-bagian negeri itu yang
paling terbuka bagi orang-orang
Laman, sampai itu cukup kuat,
dia kembali ke Kota Zarahemla;
dan juga Helaman kembali ke
tempat warisannya; dan sekali
lagi ada kedamaian ditegakkan
di antara orang-orang Nefi.
43 Dan Moroni menyerahkan
komando atas pasukannya ke
dalam tangan putranya, yang
40 a Alma 45:15–16.
41 a pts Kemalangan.

namanya Moroniha; dan dia
mengundurkan diri ke rumahnya sendiri agar dia boleh menghabiskan sisa hidupnya dalam
kedamaian.
44 Dan Pahoran kembali
ke kursi kehakimannya; dan
Helaman mengambil ke atas dirinya lagi untuk mengkhotbahkan kepada orang-orang firman
Allah; karena disebabkan sedemikian banyaknya perang dan
perselisihan telah menjadi perlu
bahwa suatu aturan hendaknya
dibuat lagi di dalam gereja.
45 Oleh karena itu, Helaman
dan saudara-saudaranya pergi,
dan memaklumkan firman Allah
dengan banyak kekuatan untuk
a
diyakinkannya banyak orang
akan kejahatan mereka, yang
menyebabkan mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan
dibaptis kepada Tuhan Allah
mereka.
46 Dan terjadilah bahwa mereka menegakkan kembali gereja
Allah, di seluruh negeri.
47 Ya, dan aturan-a turan dibuat mengenai hukum. Dan
para a hakim mereka, dan para
hakim kepala mereka dipilih.
48 Dan orang-orang Nefi mulai
a
makmur kembali di negeri itu,
dan mulai bertambah banyak
dan menjadi amat kuat kembali
di negeri itu. Dan mereka mulai
menjadi amat kaya.
49 Tetapi terlepas dari kekayaan mereka, atau kekuatan

45 a A&P 18:44.
47 a Mosia 29:39.

48 a Alma 50:20.
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mereka, atau kemakmuran mereka, mereka tidak terangkat-
angkat dalam kesombongan di
mata mereka; tidak juga mereka
lambat untuk mengingat Tuhan
Allah mereka; tetapi mereka
merendahkan hati mereka amat
dalam di hadapan-Nya.
50 Ya, mereka mengingat betapa hal-hal besar telah Tuhan
lakukan bagi mereka, bahwa
Dia telah membebaskan mereka
dari kematian, dan dari ikatan,
dan dari penjara, dan dari segala
macam kesengsaraan, dan Dia
telah membebaskan mereka dari
tangan musuh mereka.
51 Dan mereka berdoa kepada
Tuhan Allah mereka secara berkelanjutan, sedemikian rupa
sehingga Tuhan memberkati
mereka, menurut firman-Nya,
sehingga mereka menjadi kuat
dan makmur di negeri itu.
52 Dan terjadilah bahwa segala
sesuatu ini terjadi. Dan Helaman
mati, pada tahun ketiga puluh
dan lima masa pemerintahan
para hakim atas orang-o rang
Nefi.
PASAL 63
Siblon dan belakangan Helaman
mengambil kepemilikan atas
catatan-c atatan sakral—Banyak
orang Nefi pergi ke tanah sebelah utara—Hagot membangun
kapal-kapal, yang berlayar di laut
barat—Moroniha mengalahkan
63 1 a Alma 38:1–2.

		b Alma 37:1–12.

orang-orang Laman dalam pertempuran. Kira-kira tahun 56–52 sm.
Dan terjadilah pada permulaan
tahun ketiga puluh dan enam
masa pemerintahan para hakim
atas orang-o rang Nefi, bahwa
a
Siblon mengambil kepemilikan
atas b benda-b enda sakral itu
yang telah diserahkan kepada
Helaman oleh Alma.
2 Dan dia adalah seorang pria
yang saleh, dan dia berjalan dengan lurus di hadapan Allah;
dan dia berusaha keras untuk
melakukan kebaikan secara
berkelanjutan, untuk menaati
perintah-perintah Tuhan Allahnya; dan juga saudaranya.
3 Dan terjadilah bahwa Moroni
mati juga. Dan demikianlah berakhir tahun ketiga puluh dan
enam masa pemerintahan para
hakim.
4 Dan terjadilah bahwa pada
tahun ketiga puluh dan tujuh
masa pemerintahan para hakim, ada serombongan besar
pria, bahkan berjumlah lima
ribu dan empat ratus orang, bersama istri dan anak mereka, berangkat dari tanah Zarahemla
ke tanah yang berada di asebelah utara.
5 Dan terjadilah bahwa Hagot,
dia seorang pria yang amat
ingin tahu, oleh karena itu dia
pergi dan membangun baginya sebuah kapal yang amat
besar, di perbatasan tanah

			 pts Kudus.
4 a Alma 22:31.
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Kelimpahan, di dekat tanah
Kemusnahan, dan meluncurkannya ke laut barat, di dekat
a
tanah genting yang menuju ke
tanah sebelah utara.
6 Dan lihatlah, ada banyak dari
orang-orang Nefi yang masuk ke
dalamnya dan berlayar dengan
banyak perbekalan, dan juga banyak wanita dan anak; dan mereka mengambil lintasan mereka
ke sebelah utara. Dan demikianlah berakhir tahun ketiga puluh
dan tujuh.
7 Dan pada tahun ketiga puluh dan delapan, pria ini membangun kapal-kapal yang lain.
Dan kapal yang pertama juga
kembali, dan banyak lagi orang
yang masuk ke dalamnya; dan
mereka juga membawa banyak
perbekalan, dan berangkat lagi
ke tanah sebelah utara.
8 Dan terjadilah bahwa mereka tidak pernah terdengar
lagi. Dan kami mengira bahwa
mereka terbenam di kedalaman
laut. Dan terjadilah bahwa satu
kapal yang lain juga berlayar;
dan ke mana itu pergi kami tidak tahu.
9 Dan terjadilah bahwa pada
tahun ini ada banyak orang yang
pergi ke tanah a sebelah utara.
Dan demikianlah berakhir tahun
ketiga puluh dan delapan.
10 Dan terjadilah pada tahun ketiga puluh dan sembilan
masa pemerintahan para hakim,
5 a Alma 22:32;
Eter 10:20.
9 a Hel. 3:11–12.

Siblon mati juga, dan Korianton
telah pergi ke tanah sebelah
utara di dalam sebuah kapal,
untuk membawa perbekalan
kepada orang-orang yang telah
pergi ke tanah itu.
11 Oleh karena itu menjadi
perlu bagi Siblon untuk menganugerahkan benda-benda sakral
itu, sebelum kematiannya, ke
atas putra aHelaman, yang dinamai Helaman, disebut menurut
nama ayahnya.
12 Sekarang, lihatlah, semua
a
ukiran itu yang ada dalam kepemilikan Helaman ditulis dan
dikirimkan ke antara anak-anak
manusia di seluruh negeri, kecuali bagian-bagian itu yang
telah diperintahkan oleh Alma
hendaknya btidak disebarluaskan.
13 Walaupun demikian, benda-
benda ini mesti dilindungi tetap
sakral, dan a diturunkan dari
satu angkatan ke yang lain; oleh
karena itu, pada tahun ini, itu dianugerahkan ke atas Helaman,
sebelum kematian Siblon.
14 Dan terjadilah juga pada
tahun ini bahwa ada beberapa
pembelot yang telah pergi kepada orang-orang Laman; dan
mereka dihasut lagi pada amarah melawan orang-orang Nefi.
15 Dan juga pada tahun yang
sama ini mereka datang dengan
suatu pasukan berjumlah besar untuk berperang melawan

11 a Lihat uraian judul
untuk kitab Helaman.
12 a Alma 18:36.

		b Alma 37:27–32.
13 a Alma 37:4.
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orang-orangnya Moroniha, atau
melawan pasukan Moroniha,
yang di dalamnya mereka dikalahkan dan dihalau kembali lagi
ke negeri mereka sendiri, menderita banyak kekalahan.
16 Dan demikianlah berakhir
a
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tahun ketiga puluh dan sembilan masa pemerintahan para hakim atas orang-orang Nefi.
17 Dan demikianlah berakhir
laporan Alma, dan Helaman
putranya, dan juga Siblon, yang
adalah putranya.

KITAB HELAMAN
Sebuah laporan tentang orang-orang Nefi. Peperangan dan perselisihan mereka, dan pembelotan mereka. Dan juga nubuat-
nubuat banyak nabi kudus, sebelum kedatangan Kristus, menurut
catatan Helaman, yang adalah putra Helaman, dan juga menurut catatan-c atatan para putranya, bahkan hingga kedatangan
Kristus. Dan juga banyak dari orang-o rang Laman diinsafkan.
Sebuah laporan tentang keinsafan mereka. Sebuah laporan tentang kesalehan orang-orang Laman, dan kejahatan dan kekejian
orang-orang Nefi, menurut catatan Helaman dan para putranya,
bahkan hingga kedatangan Kristus, yang disebut kitab Helaman,
dan seterusnya.
PASAL 1
Pahoran yang kedua menjadi
hakim kepala dan dibunuh oleh
Kiskumen—Pakumeni mengisi
kursi kehakiman—Koriantumur
memimpin pasukan orang Laman,
merebut Zarahemla, dan membunuh Pakumeni—Moroniha mengalahkan orang-orang Laman dan
merebut kembali Zarahemla, dan
Koriantumur terbunuh. Kira-kira
tahun 52–50 sm.

D

AN sekarang, lihatlah, terjadilah pada permulaan tahun
keempat puluh masa pemerin15 a Alma 62:43.

[Helaman]

tahan para hakim atas orang-
orang Nefi, mulailah ada suatu
kesulitan yang serius di antara
orang-orang Nefi.
2 Karena lihatlah, aPahoran telah mati, dan pergi berkalang
tanah; oleh karena itu mulailah ada perselisihan yang serius mengenai siapa yang mesti
memperoleh kursi kehakiman
di antara saudara-saudara itu,
yang adalah para putra Pahoran.
3 Sekarang, inilah nama mereka yang berselisih untuk
kursi kehakiman, yang juga
menyebabkan orang-orang ber1 2 a Alma 50:40.
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selisih: Pahoran, Paanki, dan
Pakumeni.
4 Sekarang, mereka ini belumlah semua putra Pahoran
(karena dia memiliki banyak),
tetapi ini adalah mereka yang
berselisih untuk kursi kehakiman; oleh karena itu, mereka
menyebabkan tiga perpecahan
di antara orang-orang.
5 Walaupun demikian, terjadilah bahwa Pahoran ditetapkan
oleh asuara rakyat untuk menjadi hakim kepala dan pembesar
atas orang-orang Nefi.
6 Dan terjadilah bahwa
Pakumeni, ketika dia melihat
bahwa dia tidak dapat mendapatkan kursi kehakiman, dia
bersatu dengan suara rakyat.
7 Tetapi lihatlah, Paanki, dan
bagian dari rakyat itu yang berhasrat agar dia hendaknya menjadi pembesar mereka, amatlah
geram; oleh karena itu, dia
hampir membujuk orang-orang
itu untuk bangkit dalam pemberontakan melawan saudara-
saudara mereka.
8 Dan terjadilah sewaktu dia
hampir melakukan ini, lihatlah, dia ditangkap, dan diadili
menurut suara rakyat, dan dihukum mati; karena dia telah
bangkit dalam pemberontakan
dan berupaya menghancurkan
a
kemerdekaan rakyat.
9 Sekarang, ketika orang-
orang itu yang berhasrat agar
dia hendaknya menjadi pembesar mereka melihat bahwa
5 a Mosia 29:26–29.

dia dihukum mati, oleh karena
itu mereka marah, dan lihatlah, mereka mengutus seorang
Kiskumen, bahkan ke kursi kehakiman Pahoran, dan membunuh Pahoran sewaktu dia duduk
di kursi kehakiman.
10 Dan dia dikejar oleh para
hamba Pahoran; tetapi lihatlah,
sedemikian lekasnya pelarian
diri Kiskumen sehingga tak seorang pun dapat menyusulnya.
11 Dan dia pergi kepada mereka yang mengutusnya, dan
mereka semua masuk ke dalam sebuah perjanjian, ya, bersumpah demi Pembuat mereka
yang abadi, bahwa mereka tidak
akan memberi tahu seorang pun
bahwa Kiskumen telah membunuh Pahoran.
12 Oleh karena itu, Kiskumen
tidak dikenali di antara orang-
orang Nefi, karena dia dalam
penyamaran pada waktu ketika
dia membunuh Pahoran. Dan
Kiskumen dan gerombolannya,
yang telah membuat perjanjian
dengannya, membaurkan diri
mereka di antara rakyat, dengan
suatu cara sehingga mereka semua tidak dapat ditemukan; tetapi sebanyak yang ditemukan
dihukum amati.
13 Dan sekarang, lihatlah,
Pakumeni ditetapkan, menurut suara rakyat, menjadi hakim kepala dan pembesar
atas rakyat, untuk memerintah sebagai pengganti saudaranya Pahoran; dan itu adalah

8 a pts Kemerdekaan.

12 a pts Hukuman Mati.

HELAMAN 1:14–20

menurut haknya. Dan semuanya ini terjadi pada tahun ke
empat puluh masa pemerintahan para hakim; dan ini memiliki akhir.
14 Dan terjadilah pada tahun
keempat puluh dan satu masa
pemerintahan para hakim,
bahwa orang-orang Laman telah mengumpulkan bersama
suatu pasukan yang tak terhitung banyaknya, dan mempersenjatai mereka dengan pedang,
dan dengan golok, dan dengan
busur, dan dengan anak panah,
dan dengan ketopong besi, dan
dengan lempengan dada, dan
dengan segala macam perisai
dari setiap jenis.
15 Dan mereka datang lagi
agar mereka boleh memicu
pertempuran melawan orang-
orang Nefi. Dan mereka dipimpin oleh seorang pria yang
namanya adalah Koriantumur;
dan dia adalah keturunan
Zarahemla; dan dia adalah
pembelot dari antara orang-
orang Nefi; dan dia adalah pria
yang besar dan yang perkasa.
16 Oleh karena itu, raja orang-
orang Laman, yang namanya
adalah Tubalot, yang adalah
putra aAmoron, mengira bahwa
Koriantumur, karena seorang
pria perkasa, dapat berdiri melawan orang-o rang Nefi, dengan kekuatannya dan juga
dengan kebijaksanaannya yang
hebat, sedemikian rupa sehingga dengan mengutusnya
16 a Alma 52:3.
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dia akan memperoleh kekuasaan atas orang-orang Nefi—
17 Oleh karena itu dia menghasut mereka pada amarah, dan
dia mengumpulkan bersama pasukannya, dan dia menetapkan
Koriantumur untuk menjadi pemimpin mereka, dan menyuruh
agar mereka hendaknya berbaris
turun ke tanah Zarahemla untuk bertempur melawan orang-
orang Nefi.
18 Dan terjadilah bahwa karena sedemikian banyaknya
perselisihan dan sedemikian
banyaknya kesulitan dalam pemerintahan, sehingga mereka
tidak menempatkan cukup penjaga di tanah Zarahemla; karena
mereka telah mengira bahwa
orang-o rang Laman tidak berani datang ke jantung negeri
mereka untuk menyerang Kota
Zarahemla yang besar itu.
19 Tetapi terjadilah bahwa
Koriantumur berbaris maju di
hadapan bala tentaranya yang
berjumlah besar, dan menyerang
penghuni kota itu, dan gerakan
barisan mereka adalah dengan
kecepatan yang sedemikian
amat besarnya sehingga tidak
ada waktu bagi orang-o rang
Nefi untuk mengumpulkan bersama pasukan mereka.
20 Oleh karena itu Koriantumur
menebas penjaga di dekat jalan masuk kota, dan berbaris
maju bersama seluruh pasukannya ke dalam kota, dan mereka
membunuh setiap orang yang
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melawan mereka, sedemikian
rupa sehingga mereka mengambil kepemilikan atas seluruh
kota.
21 Dan terjadilah bahwa
Pakumeni, yang adalah hakim
kepala, melarikan diri dari hadapan Koriantumur, bahkan
ke tembok kota. Dan terjadilah
bahwa Koriantumur menghantamkannya ke tembok, sedemikian rupa sehingga dia mati.
Dan demikian berakhirlah masa
hidup Pakumeni.
22 Dan sekarang, ketika
Koriantumur melihat bahwa
dia berada dalam kepemilikan
Kota Zarahemla, dan melihat
bahwa orang-orang Nefi telah
melarikan diri dari hadapan mereka, dan dibunuh, dan ditangkap, dan dilemparkan ke dalam
penjara, dan bahwa dia telah
mendapatkan kepemilikan atas
kubu terkuat di seluruh negeri,
hatinya memperoleh keberanian
sedemikian rupa sehingga dia
hampir pergi melawan seluruh
negeri.
23 Dan sekarang, dia tidak
tinggal di tanah Zarahemla, tetapi dia berbaris maju bersama
suatu pasukan yang besar, bahkan menuju Kota Kelimpahan;
karena itu adalah kebulatan tekadnya untuk maju terus dan
menembus jalannya dengan
pedang, agar dia boleh mendapatkan bagian-bagian utara dari
negeri itu.
24 Dan, mengira bahwa kekuatan mereka yang terbesar

HELAMAN 1:21–28

berada di pusat negeri, oleh karena itu dia berbaris maju, tanpa
memberi mereka waktu untuk
berhimpun bersama kecuali dalam kelompok-kelompok kecil;
dan dengan cara ini mereka menyerang mereka dan menebas
mereka ke tanah.
25 Tetapi lihatlah, gerakan barisan Koriantumur melalui pusat negeri ini memberi Moroniha
keunggulan besar atas mereka,
terlepas dari besarnya jumlah
orang Nefi yang terbunuh.
26 Karena lihatlah, Moroniha
telah mengira bahwa orang-
orang Laman tidak berani masuk ke dalam pusat negeri, tetapi
bahwa mereka akan menyerang
kota-kota sekitarnya di perbatasan seperti yang sebelumnya
telah mereka lakukan; oleh karena itu Moroniha menyuruh
agar pasukan mereka yang kuat
hendaknya mempertahankan
bagian-bagian sekitarnya itu di
dekat perbatasan.
27 Tetapi lihatlah, orang-
orang Laman tidak takut menurut hasratnya, tetapi mereka
telah masuk ke dalam pusat negeri, dan telah merebut ibu kota
yang adalah Kota Zarahemla,
dan berbaris melalui bagian-
bagian negeri yang paling penting, membunuhi orang-orang
dengan pembantaian yang hebat, baik pria, wanita, maupun
anak, mengambil kepemilikan
atas banyak kota dan banyak
kubu pertahanan.
28 Tetapi ketika Moroniha

HELAMAN 1:29–2:1

telah mengetahui ini, dia dengan segera mengirim Lehi
bersama suatu pasukan yang
mengitari untuk menghadang
mereka sebelum mereka akan
tiba di tanah Kelimpahan.
29 Dan demikianlah yang
dia lakukan; dan dia menghadang mereka sebelum mereka
tiba di tanah Kelimpahan, dan
menyulut pertempuran melawan mereka, sedemikian rupa
sehingga mereka mulai mundur kembali menuju tanah
Zarahemla.
30 Dan terjadilah bahwa
Moroniha menghadang mereka saat mundurnya mereka,
dan menyulut pertempuran
melawan mereka, sedemikian
rupa sehingga itu menjadi suatu pertempuran yang amat
berdarah; ya, banyak yang terbunuh, dan di antara jumlah
yang terbunuh aKoriantumur
juga ditemukan.
31 Dan sekarang, lihatlah,
orang-orang Laman tidak dapat mundur ke jalan mana
pun, tidak juga ke utara, tidak
juga ke selatan, tidak juga ke
timur, tidak juga ke barat, karena mereka dikepung pada
setiap sisi oleh orang-
o rang
Nefi.
32 Dan demikianlah K
 oriantumur
telah menjerumuskan orang-
orang Laman ke tengah orang-
orang Nefi, sedemikian rupa
sehingga mereka berada dalam kekuasaan orang-o rang
30 a Hel. 1:15.
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Nefi, dan dia sendiri terbunuh, dan orang-o rang Laman
menyerahkan diri mereka ke
dalam tangan orang-o rang
Nefi.
33 Dan terjadilah bahwa
Moroniha mengambil kepemilikan atas Kota Zarahemla
kembali, dan menyuruh agar
orang-orang Laman yang telah
dibawa sebagai tahanan hendaknya pergi keluar dari tanah
itu dalam kedamaian.
34 Dan demikianlah berakhir
tahun keempat puluh dan satu
masa pemerintahan para hakim.
PASAL 2
Helaman, putra Helaman, menjadi hakim kepala— Gadianton
memimpin gerombolan
Kiskumen—Hamba Helaman
membunuh Kiskumen, dan gerombolan Gadianton melarikan diri ke
padang belantara. Kira-kira tahun
50–49 sm.
Dan terjadilah pada tahun keempat puluh dan dua masa pemerintahan para hakim, setelah
Moroniha menegakkan kembali
perdamaian antara orang-orang
Nefi dan orang-o rang Laman,
lihatlah tidak ada seorang pun
mengisi kursi kehakiman; oleh
karena itu mulailah ada suatu perselisihan lagi di antara
orang-o rang mengenai siapa
yang hendaknya mengisi kursi
kehakiman.
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2 Dan terjadilah bahwa
Helaman, yang adalah putra
Helaman, ditetapkan untuk
mengisi kursi kehakiman, oleh
suara rakyat.
3 Tetapi lihatlah, a Kiskumen,
yang telah membunuh Pahoran,
menunggu kesempatan untuk
menghancurkan Helaman juga;
dan dia disokong oleh gerombolannya, yang telah masuk ke
dalam sebuah perjanjian agar
tak seorang pun akan mengetahui kejahatannya.
4 Karena
ada
seorang
a
Gadianton, yang amat ahli dalam banyak perkataan, dan juga
dalam kelicinannya, untuk melaksanakan pekerjaan rahasia
pembunuhan dan perampokan;
oleh karena itu dia menjadi pemimpin gerombolan Kiskumen.
5 Oleh karena itu dia
menyanjung-nyanjung mereka,
dan juga Kiskumen, bahwa
jika mereka akan menempatkannya di kursi kehakiman dia
akan mengabulkan bagi mereka
yang termasuk dalam gerombolannya bahwa mereka akan
ditempatkan dalam kekuasaan
dan wewenang di antara rakyat; oleh karena itu Kiskumen
berupaya untuk menghancurkan Helaman.
6 Dan terjadilah sewaktu
dia pergi menuju kursi kehakiman untuk menghancurkan
Helaman, lihatlah salah seorang hamba Helaman, setelah
2 3 a Hel. 1:9.

4 a pts Perampok

keluar pada malam hari, dan
setelah mendapatkan, melalui
penyamaran, suatu pengetahuan tentang rencana itu yang
telah disusun oleh gerombolan
ini untuk menghancurkan
Helaman—
7 Dan terjadilah bahwa dia
menemui Kiskumen, dan dia
memberi kepadanya suatu
tanda; oleh karena itu Kiskumen
menyingkapkan kepadanya sasaran dari hasratnya, berhasrat
agar dia akan memandunya ke
kursi kehakiman agar dia bisa
membunuh Helaman.
8 Dan ketika hamba Helaman
telah mengetahui segala isi hati
Kiskumen, dan bahwa adalah
sasarannya untuk membunuh, dan juga bahwa adalah
sasaran mereka semua yang
termasuk dalam gerombolannya untuk membunuh, dan
untuk merampok, dan untuk
memperoleh kekuasaan, (dan
inilah a rencana rahasia mereka, dan komplotan mereka)
hamba Helaman berkata kepada Kiskumen: Marilah kita
pergi ke kursi kehakiman.
9 Sekarang, ini amat menyenangkan Kiskumen, karena dia
mengira bahwa dia akan merampungkan rancangannya; tetapi lihatlah, hamba Helaman,
sewaktu mereka sedang maju
ke kursi kehakiman, menikam
Kiskumen bahkan di jantungnya, sehingga dia roboh mati

Gadianton.
8 a 2 Ne. 10:15.

pts Komplotan
Rahasia.
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tanpa rintihan. Dan dia lari dan
memberi tahu Helaman segala
sesuatu yang telah dia lihat,
dan dengar, dan lakukan.
10 Dan terjadilah bahwa
Helaman mengutus untuk menangkap gerombolan perampok dan pembunuh rahasia ini,
agar mereka boleh dieksekusi
menurut hukum.
11 Tetapi lihatlah, ketika
Gadianton telah mendapati
bahwa Kiskumen tidak kembali dia merasa takut bahwa dia
akan dihancurkan; oleh karena
itu dia menyuruh agar gerombolannya hendaknya mengikut
inya. Dan mereka mengadakan
pelarian diri mereka dari negeri
itu, melalui suatu jalan rahasia,
ke padang belantara; dan demikianlah ketika Helaman mengutus untuk menangkap mereka,
mereka tidak dapat ditemukan
di mana pun.
12 Dan lebih banyak tentang
Gadianton ini akan dibicarakan setelah ini. Dan demikianlah berakhir tahun keempat
puluh dan dua masa pemerintahan para hakim atas orang-
orang Nefi.
13 Dan lihatlah, pada akhir
kitab ini kamu akan melihat
bahwa aGadianton ini berakibat
pada tumbangnya, ya, hampir
kehancuran menyeluruh orang-
orang Nefi.
14 Lihatlah aku tidak maksudkan akhir kitab Helaman,
tetapi aku maksudkan akhir
13 a Hel. 6:18; 4 Ne. 1:42.
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kitab Nefi, yang darinya telah
aku ambil seluruh laporan yang
telah aku tuliskan.
PASAL 3
Banyak orang Nefi bermigrasi
ke tanah sebelah utara—Mereka
membangun rumah-rumah semen
dan menyimpan banyak catatan—
Berlaksa-laksa insaf dan dibaptis—
Firman Allah menuntun manusia
pada keselamatan—Nefi putra
Helaman mengisi kursi kehakiman.
Kira-kira tahun 49–39 sm.
Dan sekarang, terjadilah pada
tahun keempat puluh dan tiga
masa pemerintahan para hakim,
tidak ada perselisihan di antara
orang-orang Nefi kecuali sedikit kesombongan yang ada di
dalam gereja, yang menyebabkan beberapa pembelotan kecil
di antara orang-o rang, yang
urusan itu dibereskan pada
akhir tahun keempat puluh dan
tiga.
2 Dan tidak ada perselisihan
di antara orang-orang pada tahun keempat puluh dan empat;
tidak juga ada banyak perselisihan pada tahun keempat puluh dan lima.
3 Dan terjadilah pada tahun
keempat puluh dan enam, ya,
ada banyak perselisihan dan banyak pembelotan; dimana ada
amat sangat banyak yang pergi
keluar dari tanah Zarahemla,
dan pergi ke tanah a sebelah
utara untuk mewarisi tanah itu.
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4 Dan mereka melakukan perjalanan sampai jarak yang amat
jauh, sedemikian rupa sehingga
mereka tiba di a kumpulan air
yang luas dan banyak sungai.
5 Ya, dan bahkan mereka menyebar ke seluruh bagian negeri, ke bagian-b agian mana
pun yang tidak dijadikan telantar dan tanpa kayu-kayuan, karena banyaknya penghuni yang
pernah sebelumnya mewarisi
tanah itu.
6 Dan sekarang, tidak ada bagian dari negeri itu yang telantar, kecuali mengenai kayu;
tetapi karena besarnya akehancuran dari orang-o rang yang
pernah sebelumnya menghuni
tanah itu, itu disebut btelantar.
7 Dan ada hanya sedikit kayu-
kayuan di atas permukaan
negeri, walaupun demikian
orang-o rang yang pergi menjadi amat ahli dalam pengerjaan
semen; oleh karena itu, mereka
membangun rumah-rumah semen, yang di dalamnya mereka
berdiam.
8 Dan terjadilah bahwa mereka
bertambah banyak dan menyebar, dan pergi dari tanah sebelah
selatan ke tanah sebelah utara,
dan menyebar sedemikian rupa
sehingga mereka mulai menutupi seluruh muka bumi, dari
laut selatan ke laut utara, dari
a
laut barat ke laut timur.
9 Dan orang-orang yang berada
3 3 a Alma 63:4.

4 a Mosia 8:8;
Morm. 6:4.

di tanah sebelah utara berdiam
di dalam tenda-t enda, dan di
dalam rumah-rumah semen, dan
mereka membiarkan pohon apa
pun tumbuh di atas permukaan
tanah sehingga itu akan tumbuh,
agar pada waktunya mereka boleh memiliki kayu untuk membangun rumah-rumah mereka,
ya, kota mereka, dan bait suci
mereka, dan sinagoge mereka,
dan tempat kudus mereka, dan
segala macam bangunan mereka.
10 Dan terjadilah karena kayu
amat langka di tanah sebelah
utara, mereka mengirimkan
banyak dengan cara a mengapalkan.
11 Dan demikianlah mereka
memungkinkan orang-o rang
di tanah sebelah utara agar mereka boleh membangun banyak
kota, baik dari kayu maupun
dari semen.
12 Dan terjadilah bahwa ada
banyak dari aorang-orang Amon,
yang adalah orang-orang Laman
berdasarkan kelahiran, juga
pergi ke tanah ini.
13 Dan sekarang, ada banyak
catatan yang disimpan tentang
tindakan orang-orang ini, oleh
banyak dari orang-o rang ini,
yang terperinci dan sangat banyak, mengenai mereka.
14 Tetapi lihatlah, seperseratus bagian dari tindakan orang-
orang ini, ya, laporan tentang
orang-orang Laman dan tentang

6 a Mosia 21:25–27.
		b Alma 22:31.
8 a Alma 22:27, 32.

10 a Alma 63:5–8.
12 a Alma 27:21–26.
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orang-o rang Nefi, dan peperangan, dan perselisihan, dan
pembelotan mereka, dan pengkhotbahan mereka, dan nubuat
mereka, dan pengapalan mereka
dan pembangunan kapal mereka, dan pembangunan a bait
suci mereka, dan sinagoge dan
tempat kudus mereka, dan kesalehan mereka, dan kejahatan mereka, dan pembunuhan mereka,
dan perampokan mereka, dan
penjarahan mereka, dan segala
macam kekejian dan pelacuran,
tidak dapat dimuat dalam karya
tulis ini.
15 Tetapi lihatlah, ada banyak
kitab dan banyak catatan dari setiap jenis, dan itu telah disimpan
terutama oleh orang-orang Nefi.
16 Dan itu telah a diturunkan
dari satu angkatan kepada yang
lainnya oleh orang-orang Nefi,
bahkan sampai mereka telah jatuh ke dalam pelanggaran dan
telah dibunuh, dijarah, dan diburu, dan dihalau, dan ditewaskan, dan dicerai-beraikan di atas
muka bumi, dan bercampur dengan orang-orang Laman sampai mereka b tidak lagi disebut
orang-orang Nefi, menjadi jahat,
dan liar, dan garang, ya, bahkan
menjadi orang-orang Laman.
17 Dan sekarang, aku kembali
lagi pada laporanku; oleh karena itu, apa yang telah aku bicarakan telah berlalu setelah ada
perselisihan, dan gangguan, dan
14 a 2 Ne. 5:16;
Yakub 1:17; 3 Ne. 11:1.
16 a 1 Ne. 5:16–19;

peperangan, dan pembelotan
yang hebat, di antara orang-
orang Nefi.
18 Tahun keempat puluh dan
enam masa pemerintahan para
hakim berakhir;
19 Dan terjadilah bahwa masih
ada perselisihan yang hebat di
tanah itu, ya, bahkan pada tahun
keempat puluh dan tujuh, dan
juga pada tahun keempat puluh
dan delapan.
2 0 Wa l a u p u n d e m i k i a n
Helaman mengisi kursi kehakiman dengan keadilan dan kesetaraan; ya, dia berusaha keras
untuk menaati peraturan, dan
keputusan, dan perintah Allah;
dan dia melakukan apa yang
benar dalam pandangan Allah
secara berkelanjutan; dan dia
berjalan menurut jalan ayahnya,
sedemikian rupa sehingga dia
makmur di negeri itu.
21 Dan terjadilah bahwa dia
memiliki dua putra. Dia memberikan kepada yang sulung nama
a
Nefi, dan kepada yang bungsu,
nama bLehi. Dan mereka mulai
tumbuh di dalam Tuhan.
22 Dan terjadilah bahwa peperangan dan perselisihan mulai berhenti, dalam suatu kadar
yang kecil, di antara orang-
orang Nefi, pada penghujung tahun keempat puluh dan delapan
masa pemerintahan para hakim
atas orang-orang Nefi.
23 Dan terjadilah pada tahun

Alma 37:4.
		b Alma 45:12–14.
21 a pts Nefi, Putra

Helaman.
		b pts Lehi, Misionaris
Orang Nefi.
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keempat puluh dan sembilan
masa pemerintahan para hakim, ada kedamaian berkelanjutan ditegakkan di negeri itu,
seluruhnya kecuali komplotan
rahasia yang telah aGadianton
si perampok itu tegakkan di
bagian-bagian negeri yang lebih banyak dimukimi, yang
pada waktu itu tidak dikenali
oleh mereka yang berada di kepala pemerintahan; oleh karena
itu mereka tidak dihancurkan
dari negeri itu.
24 Dan terjadilah bahwa pada
tahun yang sama ini ada kemakmuran yang amat sangat di
dalam gereja, sedemikian rupa
sehingga ada ribuan yang menggabungkan diri mereka dengan
gereja dan dibaptis untuk pertobatan.
25 Dan sedemikian besarnya
kemakmuran gereja, dan sedemikian banyaknya berkat
yang dicurahkan ke atas orang-
orang, sehingga bahkan para
imam tinggi dan pengajar sendiri tercengang melampaui batas ukuran.
26 Dan terjadilah bahwa pekerjaan Tuhan berkembang bagi
pembaptisan dan penyatuan ke
dalam gereja Allah, banyak jiwa,
ya, bahkan berlaksa-laksa.
27 Demikianlah kita boleh
melihat bahwa Tuhan penuh
belas kasihan kepada semua
yang akan, dengan ketulusan
23 a Hel. 2:4.
28 a 2 Ne. 31:9, 17.
		b Kis. 10:28;

hati mereka, memanggil nama
kudus-Nya.
28 Ya, demikianlah kita melihat
bahwa agerbang surga terbuka
bagi bsemua orang, bahkan bagi
mereka yang akan percaya pada
nama Yesus Kristus, yang adalah
Putra Allah.
29 Ya, kita melihat bahwa barang siapa mau boleh berpegang pada afirman Allah, yang
b
hidup dan penuh kuasa, yang
akan membelah segala kelicikan
dan jerat dan tipu muslihat iblis, dan menuntun orangnya
Kristus pada jalan yang sesak
dan csempit menyeberangi d jurang kegetiran yang abadi itu
yang dipersiapkan untuk menelan yang jahat—
30 Dan mendaratkan jiwa mereka, ya, jiwa baka mereka, di
a
sisi kanan Allah di dalam kerajaan surga, untuk duduk bersama Abraham, dan Ishak, dan
bersama Yakub, dan bersama
semua leluhur kita yang kudus,
untuk tidak keluar lagi.
31 Dan pada tahun ini ada kesukacitaan berkelanjutan di tanah Zarahemla, dan di seluruh
daerah sekitarnya, bahkan di seluruh negeri yang dikuasai oleh
orang-orang Nefi.
32 Dan terjadilah bahwa ada
kedamaian dan sukacita yang
amat besar pada sisa tahun ke
empat puluh dan sembilan; ya,
dan juga ada kedamaian berke-

Rm. 2:10–11.
29 a pts Firman Allah.
		b Ibr. 4:12; A&P 11:2.

		c 2 Ne. 9:41; 33:9.
		d 1 Ne. 15:28–30.
30 a Mat. 25:33–34.
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lanjutan dan sukacita yang besar
pada tahun kelima puluh masa
pemerintahan para hakim.
33 Dan pada tahun kelima puluh dan satu masa pemerintahan
para hakim ada kedamaian juga,
kecuali kesombongan yang mulai masuk ke dalam gereja—bukan ke dalam gereja Allah, tetapi
ke dalam hati orang-orang yang
mengaku termasuk dalam gereja
Allah—
34 Dan mereka terangkat-
angkat dalam a kesombongan,
bahkan pada penganiayaan terhadap banyak dari saudara mereka. Sekarang, ini adalah suatu
kejahatan besar, yang menyebabkan bagian rakyat yang lebih
rendah hati menderita penganiayaan yang hebat, dan menempuh banyak kesengsaraan.
35 Walaupun demikian mereka
sering a berpuasa dan b berdoa,
dan menjadi semakin dan semakin kuat dalam ckerendahhatian
mereka, dan semakin dan semakin teguh dalam iman kepada
Kristus, sehingga pemenuhan
jiwa mereka dengan sukacita
dan pelipuran, ya, bahkan pada
d
pemurnian dan e pengudusan
hati mereka, yang pengudusan
itu datang karena fpenyerahan
hati mereka kepada Allah.
36 Dan terjadilah bahwa tahun
kelima puluh dan dua berakhir
dalam kedamaian juga, kecuali
34 a
35 a
		b
		c

pts Kesombongan.
pts Puasa.
pts Doa.
pts Rendah Hati,

kesombongan yang amat besar
yang telah masuk ke dalam hati
orang-orang; dan itu karena akekayaan mereka yang amat besar
dan kemakmuran mereka di negeri itu; dan itu tumbuh ke atas
diri mereka dari hari ke hari.
37 Dan terjadilah pada tahun
kelima puluh dan tiga masa
pemerintahan para hakim,
Helaman mati, dan putra sulungnya Nefi mulai memerintah
sebagai penggantinya. Dan terjadilah bahwa dia mengisi kursi
kehakiman dengan keadilan
dan kesetaraan; ya, dia menaati perintah-perintah Allah, dan
berjalan pada jalan ayahnya.
PASAL 4
Para pembelot orang Nefi dan
orang-orang Laman menggabungkan laskar dan merebut tanah
Zarahemla—Kekalahan orang-
orang Nefi datang karena kejahatan mereka—Gereja merosot,
dan orang-o rang menjadi lemah
seperti orang-orang Laman. Kira-
kira tahun 38–30 sm.
Dan terjadilah pada tahun kelima puluh dan empat ada banyak a pertengkaran di dalam
gereja, dan juga ada suatu perselisihan di antara orang-orang,
sedemikian rupa sehingga ada
banyak pertumpahan darah.
2 Dan bagian yang memberon-

Kerendahhatian.
		d pts Murni,
Kemurnian.
		e pts Pengudusan.

		f 2 Taw. 30:8;
Mosia 3:19.
36 a pts Kekayaan.
4 1 a 3 Ne. 11:29.
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tak dibunuh dan dihalau keluar
dari negeri itu, dan mereka pergi
kepada raja orang-orang Laman.
3 Dan terjadilah bahwa mereka
berikhtiar untuk menghasut
orang-orang Laman untuk berperang melawan orang-o rang
Nefi; tetapi lihatlah, orang-orang
Laman amat takut, sedemikian
rupa sehingga mereka tidak mau
menyimak perkataan para pembelot itu.
4 Tetapi terjadilah pada tahun
kelima puluh dan enam masa
pemerintahan para hakim, ada
para apembelot yang pergi dari
orang-orang Nefi kepada orang-
orang Laman; dan mereka berhasil bersama mereka yang lain
dalam menghasut mereka pada
amarah terhadap orang-orang
Nefi; dan mereka sepanjang tahun itu bersiap untuk perang.
5 Dan pada tahun kelima puluh
dan tujuh mereka datang melawan orang-orang Nefi untuk
bertempur, dan mereka memulai
pekerjaan kematian; ya, sedemikian rupa sehingga pada tahun
kelima puluh dan delapan masa
pemerintahan para hakim mereka
berhasil dalam mendapatkan kepemilikan atas tanah Zarahemla;
ya, dan juga seluruh negeri, bahkan sampai tanah yang di dekat
tanah Kelimpahan.
6 Dan orang-o rang Nefi dan
pasukan Moroniha dihalau bahkan ke tanah Kelimpahan;
7 Dan di sana mereka membentengi diri terhadap orang-orang
4 a Hel. 5:17.
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Laman, dari laut barat, bahkan
ke timur; itu adalah perjalanan
satu hari bagi orang Nefi, pada
garis yang telah mereka bentengi dan tempatkan pasukan
mereka untuk mempertahankan
negeri utara mereka.
8 Dan demikianlah para pembelot orang Nefi itu, dengan
pertolongan sejumlah besar pasukan orang Laman, telah mendapatkan seluruh kepemilikan
orang-orang Nefi yang berada
di tanah sebelah selatan. Dan
semuanya ini terjadi pada tahun
kelima puluh dan delapan dan
sembilan masa pemerintahan
para hakim.
9 Dan terjadilah pada tahun
keenam puluh masa pemerintahan para hakim, Moroniha
berhasil bersama pasukannya
dalam mendapatkan banyak bagian dari negeri itu; ya, mereka
memperoleh kembali banyak
kota yang telah jatuh ke dalam
tangan orang-orang Laman.
10 Dan terjadilah pada tahun
keenam puluh dan satu masa
pemerintahan para hakim mereka berhasil dalam memperoleh
kembali bahkan setengah dari
seluruh kepemilikan mereka.
11 Sekarang, kekalahan besar
orang-orang Nefi ini, dan pembantaian hebat yang terjadi di
antara mereka, tidak akan pernah terjadi bila bukan karena
kejahatan mereka dan kekejian
mereka yang ada di antara mereka; ya, dan itu ada di antara
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mereka yang mengaku termasuk
dalam gereja Allah.
12 Dan adalah karena akesombongan hati mereka, karena
b
kekayaan mereka yang sangat,
ya, adalah karena penindasan
mereka terhadap yang cmiskin,
menahan makanan mereka dari
yang lapar, menahan pakaian
mereka dari yang telanjang, dan
menampar pipi saudara-saudara
mereka yang rendah hati, membuat ejekan akan apa yang sakral, menyangkal roh nubuat dan
wahyu, membunuh, menjarah,
berdusta, mencuri, berbuat zina,
merebak dalam perselisihan yang
hebat, dan kabur ke tanah Nefi,
ke antara orang-orang Laman—
13 Dan karena kejahatan mereka
yang besar ini, dan a sesumbar
mereka dalam kekuatan mereka
sendiri, mereka dibiarkan dalam
kekuatan mereka sendiri; oleh
karena itu mereka tidak makmur,
tetapi sengsara dan terhantam,
dan terhalau dari hadapan orang-
orang Laman, sampai mereka telah kehilangan kepemilikan atas
hampir seluruh tanah mereka.
14 Tetapi lihatlah, Moroniha
mengkhotbahkan banyak hal kepada orang-orang karena kedurhakaan mereka, dan juga aNefi
dan Lehi, yang adalah para putra
Helaman, mengkhotbahkan banyak hal kepada orang-orang,
ya, dan menubuatkan banyak
hal kepada mereka mengenai
12 a Ob. 1:3–4;
A&P 101:42.
		b 1 Tim. 6:17;

kedurhakaan mereka, dan apa
yang akan datang kepada mereka jika mereka tidak bertobat
dari dosa-dosa mereka.
15 Dan terjadilah bahwa mereka bertobat, dan sejauh mereka
bertobat mereka mulai makmur.
16 Karena ketika Moroniha melihat bahwa mereka bertobat dia
berani mencoba untuk memimpin mereka dari tempat ke tempat, dan dari kota ke kota, bahkan
sampai mereka telah memperoleh kembali setengah dari harta
milik mereka dan setengah dari
seluruh tanah mereka.
17 Dan demikianlah berakhir
tahun keenam puluh dan satu
masa pemerintahan para hakim.
18 Dan terjadilah pada tahun
keenam puluh dan dua masa pemerintahan para hakim, bahwa
Moroniha tidak dapat mendapatkan lagi penguasaan atas orang-
orang Laman.
19 Oleh karena itu mereka meninggalkan rancangan mereka
untuk mendapatkan sisa tanah
mereka, karena sedemikan banyaknya orang-o rang Laman
sehingga menjadi tidak mungkin bagi orang-orang Nefi untuk
mendapatkan kekuasaan yang
lebih besar atas diri mereka; oleh
karena itu Moroniha mengerahkan seluruh pasukannya untuk
mempertahankan bagian-bagian
itu yang telah dia rebut.
20 Dan terjadilah, karena besar-

2 Ne. 9:42.
		c A&P 42:30–31.
13 a pts Kesombongan.

14 a Hel. 3:21.
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nya jumlah orang-orang Laman
orang-orang Nefi berada dalam
ketakutan yang hebat, agar jangan mereka akan dikalahkan,
dan diinjak-injak, dan dibunuh,
dan dihancurkan.
21 Ya, mereka mulai ingat
nubuat-nubuat Alma, dan juga
perkataan Mosia; dan mereka
melihat bahwa mereka telah
merupakan suatu bangsa yang
degil, dan bahwa mereka telah
melecehkan perintah-perintah
Allah;
22 Dan bahwa mereka telah
mengubah dan memijak-mijak
di bawah kaki mereka ahukum-
hukum Mosia, atau apa yang
Tuhan perintahkan untuk dia berikan kepada orang-orang; dan
mereka melihat bahwa hukum
mereka telah menjadi rusak, dan
bahwa mereka telah menjadi
suatu bangsa yang jahat, sedemikian rupa sehingga mereka jahat bahkan seperti orang-orang
Laman.
23 Dan karena kedurhakaan
mereka gereja telah mulai amerosot; dan mereka mulai tidak percaya pada roh nubuat dan pada
roh wahyu; dan penghakiman
Allah menatap muka mereka.
24 Dan mereka melihat bahwa
mereka telah menjadi a lemah,
seperti saudara-saudara mereka,
orang-orang Laman, dan bahwa
Roh Tuhan tidak lagi melindungi
22 a
23 a
24 a
		b

Alma 1:1.
pts Kemurtadan.
Mosia 1:13.
pts Roh Kudus.

mereka; ya, telah menarik diri
dari mereka karena bRoh Tuhan
tidak berdiam di dalam cbait suci
yang tidak kudus—
25 Oleh karena itu Tuhan berhenti untuk melindungi mereka dengan kuasa-N ya yang
ajaib dan tiada tara, karena mereka telah jatuh ke dalam suatu keadaan aketidakpercayaan
dan kejahatan yang menyeramkan; dan mereka melihat bahwa
orang-orang Laman jauh lebih
banyak daripada mereka, dan
kecuali mereka akan b mengikatkan diri kepada Tuhan Allah
mereka, mereka mestilah tak terhindarkan binasa.
26 Karena lihatlah, mereka melihat bahwa kekuatan orang-orang
Laman adalah sebesar kekuatan
mereka, bahkan seorang melawan seorang. Dan demikianlah
mereka telah jatuh ke dalam pelanggaran yang besar ini; ya, demikianlah mereka telah menjadi
lemah, karena pelanggaran mereka, dalam kurun waktu atidak
sampai bertahun-tahun.
PASAL 5
Nefi dan Lehi membaktikan diri
mereka pada pengkhotbahan—
Nama mereka mengajak mereka
untuk meneladani kehidupan mereka menurut nenek moyang mereka—Kristus menebus mereka

		c Mosia 2:37;
Alma 7:21; 34:36.
25 a pts Ketidakpercayaan.

		b Yakub 6:5.
26 a Alma 46:8;
Hel. 12:3–4.
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yang bertobat—Nefi dan Lehi
menjadikan banyak orang insaf
dan ditahan, dan api melingkari
mereka—Awan kegelapan menaungi tiga ratus orang—Tanah
berguncang, dan suatu suara memerintahkan orang-o rang untuk
bertobat—Nefi dan Lehi bercakap-
cakap dengan para malaikat, dan
khalayak ramai dilingkari oleh api.
Kira-kira tahun 30 sm.
Dan terjadilah bahwa pada tahun yang sama ini, lihatlah,
a
Nefi menyerahkan kursi kehakiman kepada seorang pria yang
namanya adalah Sezoram.
2 Karena sebagaimana hukum
mereka dan pemerintahan mereka ditegakkan oleh a suara
rakyat, dan mereka yang b memilih yang jahat lebih banyak
daripada mereka yang memilih
yang baik, oleh karena itu mereka sedang menjadi matang untuk kehancuran, karena hukum
telah menjadi rusak.
3 Ya, dan ini belumlah semuanya; mereka adalah suatu
bangsa yang degil, sedemikian
rupa sehingga mereka tidak
dapat diatur oleh hukum tidak
juga keadilan, kecuali pada kehancuran mereka.
4 Dan terjadilah bahwa Nefi
telah menjadi lelah karena kedurhakaan mereka; dan dia
a
menyerahkan kursi kehakiman,
dan mengambil ke atas dirinya
untuk mengkhotbahkan firman
5 1 a Hel. 3:37.

2 a Mosia 29:25–27.

Allah sepanjang sisa hidupnya,
dan adiknya Lehi juga, sepanjang sisa hidupnya;
5 Karena mereka ingat perkataan yang ayah mereka Helaman
ucapkan kepada mereka. Dan
inilah perkataan yang dia ucapkan:
6 Lihatlah, para putraku, aku
berhasrat agar kamu hendaknya
ingat untuk menaati perintah-
perintah Allah; dan aku menghendaki agar kamu hendaknya
memaklumkan kepada orang-
orang perkataan ini. Lihatlah,
aku telah memberi kepadamu
nama aorangtua kita yang pertama yang datang keluar dari tanah Yerusalem; dan ini telah aku
lakukan agar bilamana kamu
ingat namamu kamu boleh ingat
mereka; dan apabila kamu ingat
mereka kamu boleh ingat pekerjaan mereka; dan apabila kamu
ingat pekerjaan mereka kamu
boleh tahu bagaimana dikatakan, dan juga dituliskan, bahwa
itu bbaik.
7 Oleh karena itu, para putraku, aku menghendaki agar
kamu hendaknya melakukan
apa yang baik, agar boleh dikatakan tentangmu, dan juga
dituliskan, bahkan seperti yang
telah dikatakan dan dituliskan
tentang mereka.
8 Dan sekarang para putraku,
lihatlah aku memiliki sedikit
lagi yang aku hasratkan darimu,
yang hasrat itu adalah, agar

		b Alma 10:19.
4 a Alma 4:15–20.

6 a 1 Ne. 1:1, 5.
		b 2 Ne. 33.
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kamu boleh tidak melakukan
hal-hal ini sehingga kamu boleh
sesumbar, tetapi agar kamu boleh melakukan hal-hal ini untuk
menyimpan bagi dirimu sendiri
a
harta di surga, ya, yang adalah
kekal, dan yang tidak pudar; ya,
agar kamu boleh memperoleh
b
karunia kehidupan kekal yang
berharga itu, yang kita miliki
alasan untuk mengira telah diberikan kepada leluhur kita.
9 Hai ingatlah, ingatlah, para
putraku, aperkataan yang Raja
Benyamin ucapkan kepada rakyatnya; ya, ingatlah bahwa tidak ada jalan tidak juga sarana
lain yang melaluinya manusia
dapat diselamatkan, hanya melalui bdarah pendamaian Yesus
Kristus, yang akan datang; ya,
ingatlah bahwa Dia datang untuk cmenebus ddunia.
10 Dan ingatlah juga a perkataan yang Amulek ucapkan kepada Zezrom, di Kota Amoniha;
karena dia berkata kepadanya
bahwa Tuhan pastilah akan datang untuk menebus umat-Nya,
tetapi bahwa Dia tidak akan
datang untuk menebus mereka
dalam dosa-dosa mereka, tetapi
untuk menebus mereka dari
dosa-dosa mereka.
11 Dan Dia telah diberikan kuasa kepada-Nya dari Bapa untuk
8a
		b
9a
		b

3 Ne. 13:19–21.
A&P 14:7.
Mosia 2:9.
Mosia 3:17–18.
pts Pendamaian.
		c pts Penebusan.
		d pts Dunia—Orang

menebus mereka dari dosa-dosa
mereka karena pertobatan; oleh
karena itu, Dia telah amengutus
para malaikat-N ya untuk memaklumkan kabar tentang syarat pertobatan, yang membawa
pada kuasa Penebus, pada keselamatan jiwa mereka.
12 Dan sekarang, para putraku,
ingatlah, ingatlah bahwa adalah
di atas a batu karang Penebus
kita, yang adalah Kristus, Putra
Allah, bahwa kamu mesti membangun blandasanmu; agar ketika
iblis akan mengirimkan anginnya yang dahsyat, ya, anak panahnya dalam angin puyuh, ya,
ketika semua hujan esnya dan
c
badainya yang dahsyat akan menerjang ke atas dirimu, itu tidak
akan memiliki kuasa atas dirimu
untuk menyeretmu turun ke dalam jurang kegetiran dan celaka
tanpa akhir, karena batu karang
yang di atasnya kamu dibangun,
yang adalah suatu landasan yang
pasti, landasan yang jika manusia
membangun di atasnya mereka
tidak dapat jatuh.
13 Dan terjadilah bahwa inilah
perkataan yang Helaman aajarkan kepada para putranya; ya,
dia mengajari mereka banyak
hal yang tidak dituliskan, dan
juga banyak hal yang dituliskan.
14 Dan mereka mengingat per-

yang tidak mematuhi
perintah-perintah.
10 a Alma 11:34.
11 a Alma 13:24–25.
12 a Mat. 7:24–27;
A&P 6:34;
Musa 7:53.

pts Batu Karang;
Batu Penjuru.
		b Yes. 28:16;
Yakub 4:16.
		c 3 Ne. 14:25, 27.
13 a Mosia 1:4.
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kataannya; dan oleh karena itu
mereka pergi, menaati perintah-
perintah Allah, untuk mengajarkan firman Allah ke antara
semua orang Nefi, dimulai di
Kota Kelimpahan;
15 Dan dari situ ke Kota Gid;
dan dari Kota Gid ke Kota Mulek;
16 Dan bahkan dari satu kota
ke yang lain, sampai mereka
telah pergi ke antara semua
orang Nefi yang berada di tanah
sebelah selatan; dan dari sana
ke tanah Zarahemla, di antara
orang-orang Laman.
17 Dan terjadilah bahwa mereka berkhotbah dengan kuasa
yang besar, sedemikian rupa sehingga mereka mempermalukan
banyak dari para apembelot itu
yang telah hengkang dari orang-
orang Nefi, sedemikian rupa
sehingga mereka datang dan
mengakui dosa-d osa mereka
dan dibaptis untuk pertobatan,
dan dengan segera kembali kepada orang-o rang Nefi untuk
berikhtiar memperbaiki bagi
mereka segala kekeliruan yang
telah mereka lakukan.
18 Dan terjadilah bahwa Nefi
dan Lehi berkhotbah kepada
orang-o rang Laman dengan
kekuasaan dan wewenang
yang sedemikian besarnya, karena mereka memiliki kuasa
dan wewenang diberikan kepada mereka agar mereka boleh aberbicara, dan mereka juga
17 a Hel. 4:4.
18 a A&P 100:5–8.
pts Nubuat.

memiliki apa yang hendaknya
mereka ucapkan diberikan kepada mereka—
19 Oleh karena itu mereka berbicara yang membuat amat tercengang orang-o rang Laman,
untuk adiyakinkannya mereka,
sedemikian rupa sehingga delapan ribu orang Laman yang
berada di tanah Zarahemla dan
sekitarnya dibaptis untuk pertobatan, dan diyakinkan akan kejahatan tradisi leluhur mereka.
20 Dan terjadilah bahwa Nefi
dan Lehi keluar dari sana untuk
pergi ke tanah Nefi.
21 Dan terjadilah bahwa mereka ditangkap oleh sepasukan
orang Laman dan dilemparkan
ke dalam a penjara; ya, bahkan
di dalam penjara yang sama
di mana Amon dan saudara-
saudaranya dilemparkan oleh
para hamba Limhi.
22 Dan setelah mereka dilemparkan ke dalam penjara
berhari-hari tanpa makanan, lihatlah, mereka pergi ke dalam
penjara untuk mengambil mereka agar mereka bisa membunuh mereka.
23 Dan terjadilah bahwa Nefi
dan Lehi dikelilingi seolah-olah
oleh aapi, bahkan sedemikian
rupa sehingga mereka tidak berani menjamah mereka karena
rasa takut bahwa mereka akan
terbakar. Walaupun demikian,
Nefi dan Lehi tidak terbakar;

19 a pts Insaf, Keinsafan;
Pekerjaan Misionaris.
21 a Mosia 7:6–7; 21:23.

23 a Kel. 3:2.

581

HELAMAN 5:24–33

mereka seperti sedang berdiri
di tengah api dan tidak terbakar.
24 Dan ketika mereka melihat
bahwa mereka dikelilingi oleh
suatu atiang api, dan bahwa itu
tidak membakar mereka, hati
mereka memperoleh keberanian.
25 Karena mereka melihat
bahwa orang-orang Laman tidak
berani menjamah mereka; tidak
juga mereka berani mendekat
kepada mereka, tetapi berdiri
seolah-o lah mereka terserang
kebisuan dengan kekaguman.
26 Dan terjadilah bahwa Nefi
dan Lehi maju dan mulai berbicara kepada mereka, mengatakan: Janganlah takut, karena
lihatlah, Allahlah yang telah
memperlihatkan kepadamu apa
yang menakjubkan ini, yang di
dalamnya diperlihatkan kepadamu bahwa kamu tidak dapat
menjamah kami untuk membunuh kami.
27 Dan lihatlah, ketika mereka
telah mengatakan perkataan ini,
tanah berguncang amat keras,
dan tembok penjara berguncang
seolah-olah hampir ambruk ke
tanah; tetapi lihatlah, itu tidak
roboh. Dan lihatlah, mereka
yang berada di dalam penjara
adalah orang Laman dan orang
Nefi yang adalah pembelot.
28 Dan terjadilah bahwa mereka dinaungi oleh awan akegelapan, dan rasa takut khusyuk
24 a Kel. 14:24;
1 Ne. 1:6;
A&P 29:12;

yang menyeramkan datang ke
atas diri mereka.
29 Dan terjadilah bahwa datanglah suatu asuara seolah-olah
berada di atas awan kegelapan,
memfirmankan: Bertobatlah
kamu, bertobatlah kamu, dan jangan lagi berupaya untuk menghancurkan para hamba-Ku yang
telah Aku utus kepadamu untuk
memaklumkan kabar gembira.
30 Dan terjadilah bahwa ketika mereka mendengar suara
ini, dan melihat bahwa itu bukanlah suara guntur, tidak juga
suara yang amat gaduh, tetapi
lihatlah, itu adalah asuara yang
tenang dengan kelembutan yang
sempurna, seolah-olah adalah
bisikan, dan itu menusuk bahkan persis ke dalam jiwa—
31 Dan terlepas dari kelembutan suara itu, lihatlah tanah
berguncang amat keras, dan
tembok-tembok penjara bergetar lagi, seolah-olah hampir ambruk ke tanah; dan lihatlah awan
kegelapan, yang telah menaungi
mereka, tidak berserak—
32 Dan lihatlah suara itu datang lagi, memfirmankan: Bertobatlah kamu, bertobatlah kamu,
karena kerajaan surga berada
di depan mata; dan jangan lagi
berupaya untuk menghancurkan
para hamba-Ku. Dan terjadilah
bahwa tanah berguncang lagi,
dan tembok-tembok pun bergetar.
33 Dan juga kembali untuk

JS—S 1:16.
28 a Kel. 14:20.
29 a 3 Ne. 11:3–14.

30 a 1 Raj. 19:12;
A&P 85:6.
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ketiga kalinya suara itu datang,
dan memfirmankan kepada mereka firman yang menakjubkan
yang tidak dapat dituturkan
oleh manusia; dan tembok-
tembok bergetar kembali, dan
tanah berguncang seolah-olah
hampir terbelah.
34 Dan terjadilah bahwa
orang-orang Laman tidak dapat melarikan diri karena awan
kegelapan yang menaungi mereka; ya, dan juga mereka tak
dapat bergerak karena rasa takut yang datang ke atas diri
mereka.
35 Sekarang, ada salah seorang dari antara mereka yang
adalah orang Nefi berdasarkan kelahiran, yang dahulunya
termasuk dalam gereja Allah
tetapi telah membelot dari mereka.
36 Dan terjadilah bahwa dia
berpaling, dan lihatlah, dia melihat melalui awan kegelapan
muka Nefi dan Lehi; dan lihatlah, itu amat abersinar, bahkan
seperti muka para malaikat.
Dan dia melihat bahwa mereka
mengangkat mata mereka ke langit; dan mereka berada dalam
sikap seolah-olah sedang berbicara atau mengangkat suara
mereka kepada makhluk yang
mereka lihat.
37 Dan terjadilah bahwa pria
ini berseru kepada khalayak
ramai, agar mereka boleh berpaling dan memandang. Dan
36 a Kel. 34:29–35;
Kis. 6:15.

lihatlah, ada kekuatan diberikan
kepada mereka sehingga mereka
berpaling dan memandang; dan
mereka melihat muka Nefi dan
Lehi.
38 Dan mereka berkata kepada pria itu: Lihatlah, apakah
arti semua hal ini, dan siapakah
itu dengan siapa para pria ini
bercakap-cakap?
39 Sekarang, nama pria itu adalah Aminadab. Dan Aminadab
berkata kepada mereka: Mereka
bercakap-c akap dengan para
malaikat Allah.
40 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman berkata kepadanya: aApa yang hendaknya kita
lakukan, agar awan kegelapan
ini boleh disingkirkan dari menaungi kita?
41 Dan Aminadab berkata kepada mereka: Kamu mesti abertobat, dan berseru pada suara
itu, bahkan sampai kamu akan
memiliki biman kepada Kristus,
yang telah diajarkan kepadamu
oleh Alma, dan Amulek, dan
Zezrom; dan ketika kamu akan
melakukan ini, awan kegelapan
akan disingkirkan dari menaungimu.
42 Dan terjadilah bahwa mereka semua mulai berseru pada
suara Dia yang telah mengguncangkan tanah; ya, mereka
berseru bahkan sampai awan
kegelapan itu terserak.
43 Dan terjadilah bahwa ketika mereka mengarahkan mata

40 a Kis. 2:37–39.
41 a pts Pertobatan.

		b pts Iman.
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mereka ke sekitar, dan melihat
bahwa awan kegelapan terserak dari menaungi mereka, lihatlah, mereka melihat bahwa
mereka a dikelilingi, ya setiap
jiwa, oleh suatu tiang api.
44 Dan Nefi dan Lehi berada
di tengah mereka; ya, mereka
dikelilingi; ya, mereka seolah-
olah berada di tengah api yang
menyala-nyala, namun itu tidak
mencederai mereka, tidak juga
mengenai tembok penjara; dan
mereka dipenuhi dengan asukacita itu yang tak terucapkan dan
penuh kemuliaan.
45 Dan lihatlah, a Roh Kudus
Allah turun dari surga, dan masuk ke dalam hati mereka, dan
mereka dipenuhi seolah-o lah
dengan api, dan mereka dapat
b
mengucapkan perkataan yang
menakjubkan.
46 Dan terjadilah bahwa datanglah suatu suara kepada
mereka, ya, suara yang menyenangkan, seolah-olah suatu bisikan, mengatakan:
47 a Damai, damai besertamu,
karena imanmu kepada Yang
Sangat Terkasih-Ku, yang ada
sejak pelandasan dunia.
48 Dan sekarang, ketika mereka mendengar ini mereka
mengarahkan mata mereka ke
atas seolah-olah untuk melihat
dari mana suara itu datang; dan
lihatlah, mereka melihat a langit terbuka; dan para malaikat
43 a 3 Ne. 17:24; 19:14.
44 a pts Sukacita.
45 a 3 Ne. 9:20;

turun dari surga dan melayani
mereka.
49 Dan ada kira-kira tiga ratus
jiwa yang melihat dan mendengar hal-h al ini; dan mereka
diminta untuk pergi dan tidak
heran, tidak juga hendaknya
mereka ragu.
50 Dan terjadilah bahwa
mereka pergi, dan melayani
orang-o rang, memaklumkan
ke seluruh daerah sekitarnya
tentang segala apa yang telah
mereka dengar dan lihat, sedemikian rupa sehingga bagian
yang lebih banyak dari orang-
orang Laman diyakinkan akan
mereka, karena hebatnya bukti
yang telah mereka terima.
51 Dan sebanyak yang a diyakinkan telah meletakkan senjata
perang mereka, dan juga kebencian mereka dan tradisi leluhur
mereka.
52 Dan terjadilah bahwa mereka menyerahkan kepada
orang-o rang Nefi tanah kepemilikan mereka.
PASAL 6
Orang-o rang Laman yang saleh
berkhotbah kepada orang-o rang
Nefi yang jahat—Kedua bangsa
makmur selama suatu era kedamaian dan kelimpahan—Lusifer,
pemrakarsa dosa, menghasut hati
orang-orang jahat dan para perampok Gadianton dalam pembunuhan

Eter 12:14.
		b pts Karunia Roh.
47 a pts Damai,

Kedamaian.
48 a 1 Ne. 1:8.
51 a Alma 31:5.
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dan kejahatan—Para perampok
mengambil alih pemerintahan
orang Nefi. Kira-k ira tahun 29–
23 sm.
Dan terjadilah bahwa ketika
tahun keenam puluh dan dua
masa pemerintahan para hakim
telah berakhir, semua hal ini
telah terjadi dan orang-o rang
Laman telah menjadi, bagian
yang lebih banyak dari mereka, suatu bangsa yang saleh, sedemikian rupa sehingga
a
kesalehan mereka melampaui
kesalehan orang-o rang Nefi,
karena keteguhan mereka dan
kekukuhan mereka dalam iman.
2 Karena lihatlah, ada banyak
dari orang-orang Nefi yang telah menjadi aterkeraskan dan
tanpa sesal dan terlalu jahat,
sedemikian rupa sehingga mereka menolak firman Allah dan
semua pengkhotbahan dan penubuatan yang datang ke antara mereka.
3 Walaupun demikian, umat
gereja merasakan sukacita yang
besar karena keinsafan orang-
orang Laman, ya, karena gereja
Allah, yang telah ditegakkan di
antara mereka. Dan mereka melakukan apertemanan satu sama
lain, dan bersukacita satu sama
lain, dan merasakan sukacita
yang besar.
4 Dan terjadilah bahwa banyak dari orang-orang Laman
turun ke tanah Zarahemla, dan
6 1 a Hel. 13:1.

2 a Rm. 1:28–32.

memaklumkan kepada orang-
orang Nefi cara akeinsafan mereka, dan menasihati mereka
pada iman dan pertobatan.
5 Ya, dan banyak yang berkhotbah dengan kuasa dan wewenang yang amat besar, pada
dibawanya banyak dari mereka
ke kedalaman kerendahhatian,
untuk menjadi para pengikut
Allah dan Anak Domba yang
rendah hati.
6 Dan terjadilah bahwa banyak
dari orang-orang Laman pergi
ke tanah sebelah utara; dan juga
Nefi dan Lehi pergi ke atanah sebelah utara, untuk berkhotbah
kepada orang-orang. Dan demikianlah berakhir tahun keenam
puluh dan tiga.
7 Dan lihatlah, ada kedamaian
di seluruh negeri, sedemikian
rupa sehingga orang-orang Nefi
pergi ke bagian negeri mana pun
yang mereka kehendaki, apakah
di antara orang-orang Nefi atau
orang-orang Laman.
8 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman pun juga pergi ke
mana pun mereka kehendaki,
apakah di antara orang-orang
Laman atau di antara orang-
orang Nefi; dan demikianlah
mereka memiliki perhubungan
bebas satu sama lain, untuk
membeli dan untuk menjual,
dan untuk memperoleh keuntungan, menurut hasrat mereka.
9 Dan terjadilah bahwa mereka
menjadi amat kaya, baik orang

3 a pts Penemanan.
4 a pts Insaf, Keinsafan.

6 a Alma 63:4–9;
Hel. 3:11–12.
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Laman maupun orang Nefi; dan
mereka memiliki amat banyak
emas, dan perak, dan segala
macam logam berharga, baik di
tanah selatan maupun di tanah
utara.
10 Sekarang, tanah selatan
disebut Lehi, dan tanah utara
disebut a Mulek, yang adalah
menurut putra Zedekia; karena
Tuhan telah membawa Mulek
ke tanah utara, dan Lehi ke tanah selatan.
11 Dan lihatlah, ada segala macam emas di kedua tanah ini,
dan perak, dan segala macam
bijih logam berharga dari setiap
jenis; dan ada juga para pekerja
yang teliti, yang mengerjakan
segala jenis bijih logam dan memurnikannya; dan demikianlah
mereka menjadi kaya.
12 Mereka menumbuhkan biji-
bijian dalam kelimpahan, baik
di utara maupun di selatan; dan
mereka tumbuh amat makmur,
baik di utara maupun di selatan.
Dan mereka bertambah banyak
dan menjadi amat kuat di negeri
itu. Dan mereka memelihara banyak kawanan domba dan kawanan ternak, ya, banyak ternak
tambun.
13 Lihatlah kaum wanita mereka membanting tulang dan
memintal, dan membuat segala
macam kain, dari kain lenan
yang terpintal halus dan kain
dari setiap jenis, untuk menyelimuti ketelanjangan mereka.
Dan demikianlah tahun keenam
10 a Mosia 25:2–4; Hel. 8:21.

HELAMAN 6:10–17

puluh dan empat berlalu dalam
kedamaian.
14 Dan pada tahun keenam puluh dan lima mereka juga merasakan sukacita dan kedamaian
yang besar, ya, banyak pengkhotbahan dan banyak nubuat
mengenai apa yang akan datang.
Dan demikianlah berlalu tahun
keenam puluh dan lima.
15 Dan terjadilah bahwa pada
tahun keenam puluh dan enam
masa pemerintahan para hakim, lihatlah, aSezoram dibunuh
oleh tangan yang tak dikenal
sewaktu dia duduk di kursi kehakiman. Dan terjadilah bahwa
pada tahun yang sama, bahwa
putranya, yang telah ditetapkan
oleh rakyat sebagai penggantinya, juga dibunuh. Dan demikianlah berakhir tahun keenam
puluh dan enam.
16 Dan pada permulaan tahun
keenam puluh dan tujuh orang-
orang mulai tumbuh amat jahat
lagi.
17 Karena lihatlah, Tuhan telah memberkati mereka sedemikian lamanya dengan kekayaan
dunia sehingga mereka tidak
terhasut pada amarah, pada
peperangan, tidak juga pada
penumpahan darah; oleh karena itu mereka mulai menaruh hati mereka pada kekayaan
mereka; ya, mereka mulai berupaya untuk memperoleh keuntungan sehingga mereka boleh
terangkat-angkat yang satu di
atas yang lain; oleh karena itu
15 a Hel. 5:1.

HELAMAN 6:18–25

586

mereka mulai melakukan pembunuhan rahasia, dan merampok dan menjarah, agar mereka
boleh memperoleh keuntungan.
18 Dan sekarang, lihatlah, para
pembunuh dan penjarah itu
adalah gerombolan yang telah
dibentuk oleh Kiskumen dan
a
Gadianton. Dan sekarang, telah
terjadilah bahwa ada banyak,
bahkan di antara orang-orang
Nefi, dari gerombolan Gadianton.
Tetapi lihatlah, mereka lebih banyak di antara bagian yang lebih
jahat dari orang-orang Laman.
Dan mereka disebut perampok
dan pembunuh Gadianton.
19 Dan merekalah yang membunuh hakim kepala Sezoram,
dan putranya, saat berada di
kursi kehakiman; dan lihatlah,
mereka tidak ditemukan.
20 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika orang-o rang
Laman mendapati bahwa ada
para perampok di antara mereka, mereka amat penuh dukacita; dan mereka menggunakan
setiap sarana dalam kekuasaan
mereka untuk menghancurkan
mereka dari muka bumi.
21 Tetapi lihatlah, Setan menghasut hati bagian yang lebih
banyak dari orang-orang Nefi,
sedemikian rupa sehingga mereka bergabung dengan gerombolan perampok itu, dan
masuk ke dalam perjanjian mereka dan sumpah mereka, agar
mereka akan melindungi dan
a

17 a 3 Ne. 9:9.
18 a Hel. 2:4, 12–13.

memelihara satu sama lain dalam keadaan sulit apa pun mereka akan ditempatkan, agar
mereka hendaknya tidak menderita karena pembunuhan mereka, dan penjarahan mereka,
dan pencurian mereka.
22 Dan terjadilah bahwa mereka memiliki tanda-tanda mereka, ya, a tanda-tanda rahasia
mereka, dan kata-kata rahasia
mereka; dan ini agar mereka
boleh membedakan seorang
saudara yang telah masuk ke
dalam perjanjian, agar kejahatan
apa pun yang saudaranya akan
lakukan dia tidak akan dicederai oleh saudaranya, tidak juga
oleh mereka yang termasuk dalam gerombolannya, yang telah
mengikat perjanjian ini.
23 Dan demikianlah mereka
bisa membunuh, dan menjarah,
dan mencuri, dan berbuat pelacuran dan segala macam kejahatan, bertentangan dengan
hukum negeri mereka dan juga
hukum Allah mereka.
24 Dan barang siapa dari mereka yang termasuk dalam
gerombolan mereka akan mengungkapkan kepada dunia tentang a kejahatan mereka dan
kekejian mereka, akan diadili,
bukan menurut hukum negeri
mereka, tetapi menurut hukum
kejahatan mereka, yang telah
diberikan oleh Gadianton dan
Kiskumen.
25 Sekarang, lihatlah, asumpah

22 a pts Komplotan
Rahasia.

24 a pts Jahat, Kejahatan.
25 a Alma 37:27–32.
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dan perjanjian rahasia inilah yang
Alma perintahkan kepada putranya hendaknya tidak disebarluaskan kepada dunia, agar jangan
akan menjadi sarana membawa
orang-orang pada kehancuran.
26 Sekarang, lihatlah, asumpah
dan perjanjian rahasia itu tidak
muncul kepada Gadianton dari
catatan-catatan yang diserahkan
kepada Helaman; tetapi lihatlah, itu ditaruh ke dalam hati
Gadianton oleh bmakhluk yang
sama yang membujuk orangtua
pertama kita untuk memakan
buah terlarang—
27 Ya, makhluk yang sama itu
yang berkomplot dengan aKain,
bahwa jika dia mau membunuh
adiknya Habel itu tidak akan
diketahui oleh dunia. Dan dia
berkomplot dengan Kain dan
para pengikutnya sejak mulai
waktu itu.
28 Dan juga adalah makhluk
yang sama itu yang menaruhnya ke dalam hati orang-orang
untuk a membangun sebuah
menara yang cukup tinggi agar
mereka boleh menggapai langit. Dan adalah makhluk yang
sama itu yang telah menuntun
orang-orang yang datang dari
menara itu ke tanah ini; yang
menyebarkan pekerjaan kegelapan dan kekejian di atas seluruh permukaan negeri, sampai
dia menyeret orang-orang pada
26 a Musa 5:29, 49–52.
		b 3 Ne. 6:28;
Musa 4:6–12.
27 a Musa 5:18–33.

kehancuran yang menyeluruh,
dan pada neraka yang abadi.
29 Ya, makhluk yang sama itulah yang menaruh ke dalam hati
a
Gadianton untuk masih meneruskan pekerjaan kegelapan, dan
pembunuhan rahasia; dan dia telah membawanya sejak awal manusia bahkan hingga waktu ini.
30 Dan lihatlah, dialah yang
adalah apemrakarsa segala dosa.
Dan lihatlah, dia meneruskan
pekerjaan kegelapan dan pembunuhan rahasianya, dan menurunkan rencana rahasia mereka,
dan sumpah mereka, dan perjanjian mereka, dan rencana
kejahatan mereka yang menyeramkan, dari angkatan ke
angkatan menurut yang dapat
dia kuasai atas hati anak-anak
manusia.
31 Dan sekarang, lihatlah, dia
telah memiliki pengaruh yang
besar atas hati orang-o rang
Nefi; ya, sedemikian rupa sehingga mereka telah menjadi
amat jahat; ya, bagian yang lebih
banyak dari mereka telah berpaling dari jalan kesalehan, dan
a
memijak-mijak di bawah kaki
mereka perintah-perintah Allah,
dan berpaling ke jalan mereka
sendiri, dan membangun bagi
diri mereka berhala-berhala dari
emas mereka dan perak mereka.
32 Dan terjadilah bahwa segala
kedurhakaan ini datang kepada
b

28 a Kej. 11:1–4;
Eter 1:3.
		b Eter 8:9, 15–25.
29 a Hel. 2:4–13.

30 a Alma 5:39–42;
Moro. 7:12, 17;
Musa 4:4.
31 a 1 Ne. 19:7.
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mereka dalam kurun waktu tidak sampai bertahun-tahun, sedemikian rupa sehingga bagian
yang lebih banyak darinya telah
datang kepada mereka pada tahun keenam puluh dan tujuh
masa pemerintahan para hakim
atas orang-orang Nefi.
33 Dan mereka tumbuh dalam
kedurhakaan mereka pada tahun keenam puluh dan delapan
juga, yang membuat yang saleh
berdukacita dan meratap hebat.
34 Dan demikianlah kita melihat bahwa orang-orang Nefi
mulai merosot dalam ketidakpercayaan, dan tumbuh dalam
kejahatan dan kekejian, sementara orang-orang Laman mulai
tumbuh amat cepat dalam pengetahuan tentang Allah mereka; ya,
mereka mulai menaati peraturan
dan perintah-Nya, dan berjalan
dalam kebenaran dan kelurusan
hati di hadapan-Nya.
35 Dan demikianlah kita melihat bahwa Roh Tuhan mulai amenarik diri dari orang-orang Nefi,
karena kejahatan dan kekerasan
hati mereka.
36 Dan demikianlah kita melihat bahwa Tuhan mulai mencurahkan Roh-N ya ke atas
orang-orang Laman, karena kemudahan dan kerelaan mereka
untuk percaya pada firman-Nya.
37 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman memburu gerombolan perampok Gadianton;
a

32 a Alma 46:8.
35 a Mosia 2:36;
A&P 121:37.

dan mereka mengkhotbahkan
firman Allah ke antara bagian
yang lebih jahat dari mereka, sedemikian rupa sehingga gerombolan perampok ini sepenuhnya
dihancurkan dari antara orang-
orang Laman.
38 Dan terjadilah sebaliknya,
bahwa orang-orang Nefi membangun mereka dan mendukung
mereka, mulai dengan bagian
yang lebih jahat dari mereka,
sampai mereka telah tersebar
ke seluruh negeri orang-orang
Nefi, dan telah merayu bagian
yang lebih besar dari yang saleh
sampai mereka telah turun untuk
percaya pada pekerjaan mereka
dan mengambil bagian jarahan
mereka, dan untuk bergabung dengan mereka dalam pembunuhan
dan komplotan rahasia mereka.
39 Dan demikianlah mereka
mendapatkan pengelolaan tunggal atas pemerintahan, sedemikian rupa sehingga mereka
memijak-m ijak di bawah kaki
mereka dan menghantam dan
menganiaya dan membalikkan
punggung mereka terhadap
yang amiskin dan yang lembut
hati, dan para pengikut Allah
yang rendah hati.
40 Dan demikianlah kita melihat bahwa mereka berada dalam
suatu keadaan yang menyeramkan, dan sedang a menjadi matang untuk kehancuran abadi.
41 Dan terjadilah bahwa demi-

39 a Mzm. 109:16;
Alma 5:54–56;
A&P 56:16.

40 a Hel. 5:2; 11:37;
A&P 18:6.
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kianlah berakhir tahun keenam
puluh dan delapan masa pemerintahan para hakim atas orang-
orang Nefi.
Nubuat Nefi, Putra Helaman—
Allah mengancam orang-orang
Nefi bahwa Dia akan mengunjungi mereka dalam amarah-
Nya, sampai kehancuran mereka
sepenuhnya kecuali mereka
bertobat dari kejahatan mereka.
Allah menghantam orang-orang
Nefi dengan sampar; mereka
bertobat dan berpaling kepada-
Nya. Samuel, orang Laman,
bernubuat kepada orang-orang
Nefi.
Meliputi pasal 7 sampai 16.
PASAL 7
Nefi ditolak di utara dan kembali
ke Zarahemla—Dia berdoa di atas
menara kebunnya dan kemudian
meminta orang-orang untuk bertobat atau binasa. Kira-kira tahun
23–21 sm.
Lihatlah, sekarang, terjadilah
pada tahun keenam puluh dan
sembilan masa pemerintahan
para hakim atas orang-o rang
Nefi, bahwa Nefi, putra Helaman,
a
kembali ke tanah Zarahemla
dari tanah sebelah utara.
2 Karena dia telah pergi ke
antara orang-o rang yang ber
ada di tanah sebelah utara, dan
mengkhotbahkan firman Allah
7 1 a Hel. 6:6.

kepada mereka, dan menubuatkan banyak hal kepada mereka;
3 Dan mereka menolak segala perkataannya, sedemikian
rupa sehingga dia tidak dapat
tinggal di antara mereka, tetapi
kembali lagi ke tanah kelahirannya.
4 Dan melihat orang-
o rang
dalam keadaan kejahatan yang
sedemikian menyeramkan,
dan para perampok Gadianton
itu mengisi kursi-kursi kehakiman—setelah merebut kekuasaan dan wewenang atas
negeri itu; mengesampingkan perintah-p erintah Allah,
dan tidak sedikit pun saleh di
hadapan-N ya; tidak melakukan keadilan kepada anak-anak
manusia;
5 Menghukum yang saleh karena kesalehan mereka; membiarkan yang bersalah dan
yang jahat tak terhukum karena uang mereka; dan selain
itu tetap memegang jabatan
pada kepala pemerintahan,
untuk memerintah dan melakukan menurut kehendak
mereka, agar mereka boleh
memperoleh keuntungan dan
kemuliaan adunia, dan selain
itu, agar mereka boleh dengan
lebih mudah berbuat zina, dan
mencuri, dan membunuh, dan
berlaku menurut kehendak
mereka sendiri—
6 Sekarang, kedurhakaan besar
ini telah datang ke atas orang-
orang Nefi, dalam kurun waktu

5 a Mat. 13:22; 16:26.
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tidak sampai bertahun-t ahun;
dan ketika Nefi melihat ini, hatinya dipenuhi dengan dukacita
di dalam dadanya; dan dia berseru dalam keperihan jiwanya:
7 Ah, andaikata aku telah dapat menjalani hidupku pada
masa ketika bapa leluhurku Nefi
pertama kali keluar dari tanah
Yerusalem, sehingga aku dapat
telah bersukacita bersamanya
di tanah yang dijanjikan; pada
waktu itu orang-orangnya mudah diajar, teguh dalam menaati perintah-perintah Allah, dan
lambat untuk dituntun melakukan kedurhakaan; dan mereka
cepat untuk menyimak firman
Tuhan—
8 Ya, jika masa hidupku dapat telah terjadi pada masa itu,
maka akanlah jiwaku merasakan sukacita dalam kesalehan
saudara-saudaraku.
9 Tetapi lihatlah, aku digariskan bahwa inilah masa hidupku,
dan bahwa jiwaku akan dipenuhi dengan dukacita karena kejahatan saudara-saudaraku ini.
10 Dan lihatlah, sekarang, terjadilah bahwa adalah di atas
sebuah menara, yang berada
di kebun Nefi, yang berada di
dekat jalan raya yang menuju
pasar utama, yang ada di Kota
Zarahemla; oleh karena itu, Nefi
telah membungkukkan dirinya
di atas menara yang ada di kebunnya, yang menara itu juga
berada di dekat gerbang kebun
yang dilalui jalan raya.
13 a Mat. 3:5–8.
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11 Dan terjadilah bahwa ada
orang-orang tertentu lewat dan
melihat Nefi sewaktu dia mencurahkan jiwanya kepada Allah
di atas menara; dan mereka berlari dan memberi tahu orang-
orang apa yang telah mereka
lihat, dan orang-orang itu datang bersama dalam khalayak
ramai agar mereka boleh tahu
alasan duka nestapa yang sedemikian hebatnya karena kejahatan orang-orang.
12 Dan sekarang, ketika Nefi
bangkit dia melihat khalayak
ramai yang telah berkumpul
bersama.
13 Dan terjadilah bahwa dia
membuka mulutnya dan berkata kepada mereka: Lihatlah,
a
mengapa kamu telah berkumpul bersama? Agar aku boleh
memberi tahu kamu tentang kedurhakaanmu?
14 Ya, karena aku telah menaiki menaraku agar aku boleh
mencurahkan jiwaku kepada
Allahku, karena dukacita hatiku
yang sangat, yang adalah karena
kedurhakaanmu!
15 Dan karena duka nestapa
dan ratapanku kamu telah berkumpul bersama, dan takjub;
ya, kamu amat perlu takjub; ya,
kamu seharusnya takjub karena
kamu menyerah sehingga iblis
telah memiliki pengaruh yang
sedemikian besarnya atas hatimu.
16 Ya, bagaimana kamu dapat
menyerah pada bujukan dari dia
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yang sedang berupaya untuk
melemparkan jiwamu turun ke
kegetiran abadi dan celaka tanpa
akhir?
17 Hai bertobatlah kamu,
bertobatlah kamu! a Mengapa
kamu mau mati? Berpalinglah
kamu, berpalinglah kamu kepada Tuhan Allahmu. Mengapa
Dia telah meninggalkanmu?
18 Itu karena kamu telah mengeraskan hatimu; ya, kamu
tidak mau menyimak suara
a
Gembala yang baik; ya, kamu
telah bmenggusarkan-Nya pada
amarah terhadapmu.
19 Dan lihatlah, alih-alih amengumpulkanmu, kecuali kamu
akan bertobat, lihatlah, Dia
akan mencerai-beraikanmu sehingga kamu akan menjadi
makanan bagi anjing dan binatang buas.
20 Ah, bagaimana kamu telah
dapat melupakan Allahmu tepat pada masa ketika Dia telah
membebaskanmu?
21 Tetapi lihatlah, itu adalah untuk memperoleh keuntungan, untuk dipuji oleh
manusia, ya, dan agar kamu
boleh memperoleh emas dan
perak. Dan kamu telah menaruh hatimu pada kekayaan
dan apa yang sia-sia dari adunia ini, yang untuknya kamu
membunuh, dan menjarah,
dan mencuri, dan memberikan
17 a Yeh. 18:23, 31–32.
18 a Yeh. 34:12;
Yoh. 10:14–16;
Alma 5:38–41, 57–60.
pts Gembala

kesaksian palsu terhadap sesamamu, dan melakukan segala macam kedurhakaan.
22 Dan karena alasan ini celaka akan datang kepadamu
kecuali kamu akan bertobat.
Karena jika kamu tidak akan
bertobat, lihatlah, kota besar
ini, dan juga semua kota besar itu yang berada di sekitarnya, yang berada di tanah
kepemilikan kita, akan diambil
sehingga kamu tidak akan memiliki tempat di dalamnya; karena lihatlah, Tuhan tidak akan
memberi kepadamu akekuatan,
seperti yang hingga kini telah
Dia lakukan, untuk bertahan
terhadap musuhmu.
23 Karena lihatlah, demikianlah firman Tuhan: Aku tidak
akan memperlihatkan kepada
yang jahat kekuatan-K u, kepada yang satu lebih daripada
yang lain, kecuali kepada mereka yang bertobat dari dosa-
dosa mereka, dan menyimak
firman-Ku. Sekarang, oleh karena itu, aku menghendaki
agar kamu hendaknya melihat, saudara-saudaraku, bahwa
akanlah alebih baik bagi orang-
orang Laman daripada kamu
kecuali kamu akan bertobat.
24 Karena lihatlah, mereka lebih saleh daripada kamu, karena mereka tidaklah berdosa
terhadap pengetahuan besar
b

Yang Baik.
		b Yakub 1:8;
Alma 12:36–37.
19 a 3 Ne. 10:4–7.
21 a pts Keduniawian.

		b Kel. 20:16;
Mat. 15:19–20.
22 a Mosia 7:29.
23 a Hel. 15:11–15.
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yang telah kamu terima; oleh
karena itu Tuhan akan penuh
belas kasihan kepada mereka;
ya, Dia akan amemperpanjang
masa hidup mereka dan menambah benih keturunan mereka, bahkan ketika engkau
akan sepenuhnya b dihancurkan kecuali engkau akan bertobat.
25 Ya, celakalah bagimu karena
kekejian yang besar itu yang telah datang ke antara kamu; dan
kamu telah menggabungkan
dirimu padanya, ya, kepada
a
gerombolan rahasia itu yang
ditegakkan oleh Gadianton!
26 Ya, acelaka akan datang kepadamu karena kesombongan
itu yang telah kamu biarkan untuk memasuki hatimu, yang telah mengangkatmu melampaui
apa yang baik karena bkekayaanmu yang amat besar!
27 Ya, celaka bagimu karena
kejahatan serta kekejianmu!
28 Dan kecuali kamu bertobat
kamu akan binasa; ya, bahkan
negerimu akan diambil darimu,
dan kamu akan dihancurkan
dari muka bumi.
29 Lihatlah sekarang, aku tidak berkata bahwa hal-hal ini
akan terjadi, dari diriku sendiri, karena bukanlah dari diriku sendiri aku a mengetahui
hal-hal ini; tetapi lihatlah, aku
tahu bahwa hal-hal ini adalah
benar karena Tuhan Allah telah
24 a Alma 9:16;
A&P 5:33.
		b Alma 9:19.

menyingkapkannya kepadaku,
oleh karena itu aku bersaksi
bahwa itu akan terjadi.
PASAL 8
Para hakim yang busuk berupaya
untuk menggalang orang-o rang
menentang Nefi—Abraham, Musa,
Zenos, Zenok, Ezias, Yesaya,
Yeremia, Lehi, dan Nefi semuanya
bersaksi tentang Kristus—Melalui
ilham Nefi mengumumkan pembunuhan hakim kepala. Kira-kira
tahun 23–21 sm.
Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika Nefi telah mengatakan perkataan ini, lihatlah,
ada orang-o rang yang adalah
para hakim, yang juga termasuk dalam gerombolan rahasia
Gadianton, dan mereka marah,
dan mereka berseru menentangnya, mengatakan kepada orang-
orang: Mengapa kamu tidak
mencekam pria ini dan membawanya, agar dia boleh dihukum
menurut tindak kejahatan yang
telah dia lakukan?
2 Mengapa engkau melihat
pria ini, dan mendengar dia
mencaci maki orang-orang ini
dan hukum kita?
3 Karena lihatlah, Nefi telah
berbicara kepada mereka mengenai kebusukan hukum mereka;
ya, banyak hal Nefi bicarakan
yang tidak dapat dituliskan;
dan tidak ada apa pun yang dia

25 a Hel. 3:23.
26 a Yes. 5:8–25.
		b Yakub 2:13.

29 a Alma 5:45–46.
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ucapkan yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah.
4 Dan para hakim itu marah
terhadapnya karena dia aberbicara dengan gamblang kepada
mereka mengenai pekerjaan
kegelapan rahasia mereka; walaupun demikian, mereka tidak
berani menjamahnya dengan tangan mereka sendiri, karena mereka takut kepada orang-orang
bahwa mereka akan berseru menentang mereka.
5 Oleh karena itu mereka
berseru kepada orang-o rang,
mengatakan: Mengapa kamu
membiarkan pria ini mencaci
maki kita? Karena lihatlah dia
mengecam semua orang ini,
bahkan pada kehancuran; ya,
dan juga bahwa kota-kota besar
kita ini akan diambil dari kita,
sehingga kita tidak memiliki
tempat di dalamnya.
6 Dan sekarang, kita tahu
bahwa ini adalah tidak mungkin, karena lihatlah, kita sangat
kuat, dan kota-kota kita besar,
oleh karena itu musuh kita tidak dapat memiliki kuasa atas
diri kita.
7 Dan terjadilah bahwa demikianlah mereka menghasut orang-
orang pada amarah menentang
Nefi, dan membangkitkan perselisihan di antara mereka; karena
ada sebagian yang berseru: Biarkanlah pria ini sendiri, karena
dia adalah seorang pria yang
8 4 a 1 Ne. 16:2–3.
8 a Hel. 7:29.
11 a Kel. 14:16;

baik, dan hal-hal itu yang dia
katakan pastilah akan terjadi
kecuali kita bertobat;
8 Ya, lihatlah, semua penghakiman akan datang ke atas diri
kita yang telah dia persaksikan
kepada kita; karena kita tahu
bahwa dia telah bersaksi dengan
benar kepada kita mengenai kedurhakaan kita. Dan lihatlah itu
banyak, dan dia atahu segala sesuatu yang akan menimpa kita
seperti juga dia tahu akan kedurhakaan kita;
9 Ya, dan lihatlah, jika dia bukan seorang nabi dia tidak dapat
telah bersaksi mengenai hal-hal
itu.
10 Dan terjadilah bahwa orang-
orang itu yang berupaya untuk
menghancurkan Nefi terpaksa
karena rasa takut mereka, sehingga mereka tidak menjamahnya; oleh karena itu dia mulai
lagi berbicara kepada mereka,
melihat bahwa dia telah berkenan di mata sebagian orang,
sedemikian rupa sehingga sisa
dari mereka merasa takut.
11 Oleh karena itu dia terdesak
untuk berbicara lebih banyak
kepada mereka mengatakan:
Lihatlah, saudara-s audaraku,
tidakkah kamu telah membaca
bahwa Allah memberikan kuasa kepada satu orang, bahkan
Musa, untuk menghantam perairan aLaut Merah, dan itu terbelah ke sana kemari, sedemikian

1 Ne. 17:26;
Mosia 7:19;
A&P 8:2–3;

Musa 1:25.
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rupa sehingga bangsa Israel,
yang adalah leluhur kita, lewat
di atas tanah kering, dan per
airan menutup ke atas pasukan
orang Mesir dan menelan mereka?
12 Dan sekarang, lihatlah,
jika Allah memberikan kepada
pria ini kuasa seperti itu, maka
menga pa kamu mesti berbantah di antara kamu sendiri, dan
mengatakan bahwa Dia tidak
memberikan kepadaku kuasa
yang melaluinya aku boleh tahu
mengenai penghakiman yang
akan datang ke atas dirimu kecuali kamu bertobat?
13 Tetapi, lihatlah, kamu tidak
saja menyangkal perkataanku,
tetapi kamu juga menyangkal
segala perkataan yang telah diucapkan oleh leluhur kita, dan
juga perkataan yang diucapkan
oleh pria ini, Musa, yang memiliki kuasa yang besar seperti itu
diberikan kepadanya, ya, perkataan yang telah dia ucapkan
mengenai kedatangan Mesias.
14 Ya, apakah dia tidak memberikan kesaksian bahwa Putra
Allah akan datang? Dan sebagaimana dia amengangkat ular
kuningan di padang belantara,
demikian pula akanlah Dia diangkat yang akan datang itu.
15 Dan sebanyak yang akan
memandang pada ular itu akan
14 a Bil. 21:6–9;
2 Ne. 25:20;
Alma 33:19–22.
pts Yesus Kristus—
Perlambang atau
simbol bagi Kristus.

hidup, demikian pula sebanyak
yang akan memandang Putra
Allah dengan iman, memiliki
roh yang menyesal, boleh b hidup, bahkan sampai kehidupan
itu yang adalah kekal.
16 Dan sekarang, lihatlah,
bukan hanya Musa yang bersaksi tentang hal-hal ini, tetapi
juga a semua nabi kudus, sejak
masanya bahkan sampai masa
Abraham.
17 Ya, dan lihatlah, aAbraham
melihat kedatangan-N ya, dan
dipenuhi dengan kegembiraan
dan bersukacita.
18 Ya, dan lihatlah aku berkata
kepadamu, bahwa bukan hanya Abraham yang mengetahui
hal-hal ini, tetapi ada a banyak
sebelum masa Abraham yang
dipanggil melalui b tata tertib
Allah; ya, bahkan menurut tata
tertib Putra-Nya; dan ini agar
hendaknya diperlihatkan kepada orang-orang, beribu-ribu
tahun sebelum kedatangan-Nya,
bahwa bahkan penebusan akan
datang bagi mereka.
19 Dan sekarang, aku menghendaki agar kamu hendaknya
tahu, bahwa bahkan sejak masa
Abraham telah ada banyak nabi
yang telah mempersaksikan hal-
hal ini; ya, lihatlah, Nabi aZenos
bersaksi dengan berani; yang karenanya dia dibunuh.
a

15 a 1 Ne. 17:41;
Alma 37:45–47;
3 Ne. 15:9.
		b Yoh. 11:25.
16 a Yakub 4:4–5; 7:11.
17 a Kej. 22:8–14;

Yoh. 8:56.
18 a Alma 13:19;
A&P 84:6–16; 136:37.
		b pts Imamat
Melkisedek.
19 a Alma 34:7.
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20 Dan lihatlah, juga Zenok,
dan juga Ezias, dan juga bYesaya,
dan c Yeremia, (Yeremia yang
adalah nabi yang sama itu yang
bersaksi tentang kehancuran
d
Yerusalem) dan sekarang, kita
tahu bahwa Yerusalem dihancurkan menurut perkataan
Yeremia. Ah, maka, mengapa
Putra Allah tidak datang, menurut nubuatnya?
21 Dan sekarang, akankah kamu membantah bahwa
a
Yerusalem dihancurkan? Akankah kamu mengatakan bahwa
para bputra Zedekia tidak dibunuh, semuanya kecuali cMulek?
Ya, dan apakah kamu tidak melihat bahwa benih keturunan
Zedekia berada bersama kita,
dan mereka dihalau dari tanah
Yerusalem? Tetapi lihatlah, ini
belumlah semuanya—
22 Bapa leluhur kita Lehi dihalau dari Yerusalem karena dia
bersaksi tentang hal-hal ini. Nefi
juga bersaksi tentang hal-hal ini,
dan juga hampir semua leluhur
kita, bahkan hingga waktu ini;
ya, mereka telah bersaksi tentang a kedatangan Kristus, dan
telah menanti-nantikan, dan telah bersukacita akan masa-Nya
yang akan datang.
23 Dan lihatlah, Dia adalah
a

20 a 1 Ne. 19:10;
3 Ne. 10:15–16.
pts Tulisan Suci—
Tulisan suci
yang hilang.
		b Yes. 53.
		c 1 Ne. 5:13; 7:14.
		d Yer. 26:18;
1 Ne. 1:4.

Allah, dan Dia beserta mereka,
dan Dia menyatakan diri-Nya
kepada mereka, bahwa mereka
ditebus oleh-Nya; dan mereka
memberikan kepada-N ya kemuliaan, karena apa yang akan
datang itu.
24 Dan sekarang, melihat kamu
mengetahui hal-hal ini dan tidak
dapat menyangkalnya kecuali
kamu akan berdusta, oleh karena itu di dalam ini kamu telah berdosa, karena kamu telah
menolak semua hal ini, terlepas
dari sedemikian banyaknya
bukti yang telah kamu terima;
ya, bahkan kamu telah menerima a segala sesuatu, baik apa
yang di surga, maupun segala
sesuatu yang ada di bumi, sebagai suatu kesaksian bahwa itu
adalah benar.
25 Tetapi lihatlah, kamu telah
menolak kebenaran, dan amemberontak melawan Allahmu
yang kudus; dan bahkan pada
waktu ini, alih-alih menyimpan
bagi dirimu bharta di surga, di
mana tidak ada apa pun yang
merusak, dan di mana tidak
ada apa pun dapat datang yang
tidak bersih, kamu menimbun
bagi dirimu kemurkaan menghadapi hari cpenghakiman.
26 Ya, bahkan pada waktu ini

21 a 2 Ne. 6:8;
Omni 1:15.
		b 2 Raj. 25:7;
Yer. 39:6; 52:10.
		c Yeh. 17:22–23;
Hel. 6:10.
22 a pts Yesus Kristus—
Nubuat tentang
kelahiran dan

24 a
25 a
		b
		c

kematian Yesus
Kristus.
Alma 30:44;
Musa 6:63.
Mosia 2:36–38; 3:12.
Hel. 5:8;
3 Ne. 13:19–21.
A&P 10:20–23;
121:23–25.
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kamu sedang menjadi matang,
karena pembunuhanmu dan
a
percabulan dan kejahatanmu,
untuk kehancuran abadi; ya, dan
kecuali kamu bertobat itu akan
datang kepadamu segera.
27 Ya, lihatlah itu sekarang ada
bahkan di depan pintumu; ya,
pergilah kamu ke kursi kehakiman, dan selidikilah; dan lihatlah, hakimmu dibunuh, dan
dia atergeletak dalam genangan
darahnya; dan dia telah dibunuh
b
oleh saudaranya, yang berupaya untuk duduk dalam kursi
kehakiman.
28 Dan lihatlah, mereka keduanya termasuk dalam gerombolan
rahasiamu, yang a pemrakarsanya adalah Gadianton dan
si jahat yang berupaya untuk
menghancurkan jiwa manusia.
PASAL 9
Para utusan mendapati hakim kepala mati di kursi kehakiman—
Mereka ditahan dan belakangan
dibebaskan—Melalui ilham Nefi
mengidentifikasi Seantum sebagai
pembunuh—Nefi diterima oleh
sebagian orang sebagai nabi. Kira-
kira tahun 23–21 sm.
Lihatlah, sekarang, terjadilah
bahwa ketika Nefi telah mengucapkan perkataan ini, orang-
orang tertentu yang berada di
antara mereka lari ke kursi kehakiman; ya, bahkan ada lima yang
pergi, dan mereka berkata di
26 a pts Percabulan.
27 a Hel. 9:3, 15.

antara mereka sendiri, sewaktu
mereka pergi:
2 Lihatlah, sekarang kita akan
tahu dengan suatu kepastian
apakah pria ini adalah seorang
nabi dan Allah telah memerintahkannya untuk menubuatkan
apa yang sedemikian menakjubkannya kepada kita. Lihatlah, kita tidak percaya bahwa
Dia telah melakukannya; ya,
kita tidak percaya bahwa dia
adalah seorang nabi; walaupun
demikian, jika apa yang telah
dia katakan mengenai hakim
kepala adalah benar, bahwa dia
mati, maka akanlah kita percaya
bahwa perkataan lain yang telah
dia ucapkan adalah benar.
3 Dan terjadilah bahwa mereka
lari dengan daya mereka, dan
tiba di kursi kehakiman; dan lihatlah, hakim kepala telah roboh
ke tanah, dan atergeletak dalam
genangan darahnya.
4 Dan sekarang, lihatlah, ketika mereka melihat ini mereka
amat tercengang, sedemikian
rupa sehingga mereka jatuh ke
tanah; karena mereka tidak memercayai perkataan yang telah
Nefi ucapkan mengenai hakim
kepala.
5 Tetapi sekarang, ketika mereka melihat mereka percaya,
dan rasa takut datang ke atas
diri mereka bahwa semua
penghakiman yang telah Nefi
ucapkan akan datang ke atas
orang-o rang; oleh karena itu

		b Hel. 9:6, 26–38.
28 a Hel. 6:26–30.

9 3 a Hel. 8:27.
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mereka terguncang, dan telah
jatuh ke tanah.
6 Sekarang, segera ketika hakim telah terbunuh—dia ditikam oleh saudaranya dengan
mengenakan pakaian rahasia,
dan dia melarikan diri, dan para
hamba lari dan memberi tahu
orang-o rang, menyerukan teriakan pembunuhan di antara
mereka;
7 Dan lihatlah orang-o rang
berkumpul bersama ke tempat
kursi kehakiman—dan lihatlah,
yang membuat mereka tercengang mereka melihat kelima
pria itu yang telah jatuh ke tanah.
8 Dan sekarang, lihatlah,
orang-orang tidak tahu apa pun
mengenai khalayak ramai yang
telah berkumpul bersama di akebun Nefi; oleh karena itu mereka
berkata di antara mereka sendiri:
Para pria ini adalah mereka yang
telah membunuh hakim, dan
Allah telah menghantam mereka
sehingga mereka tidak dapat
melarikan diri dari kita.
9 Dan terjadilah bahwa mereka
memegang mereka, dan mengikat mereka dan melemparkan
mereka ke dalam penjara. Dan
ada suatu maklumat yang dikirim ke luar daerah bahwa hakim
dibunuh, dan bahwa para pembunuhnya telah ditangkap dan
dilemparkan ke dalam penjara.
10 Dan terjadilah bahwa pada
keesokan harinya orang-orang
berhimpun bersama untuk
8 a Hel. 7:10.

10 a pts Puasa.

berduka nestapa dan untuk
berpuasa, pada penguburan
hakim kepala yang agung yang
telah dibunuh.
11 Dan demikianlah juga para
hakim itu yang berada di kebun
Nefi, dan mendengar perkataannya, juga berkumpul bersama pada penguburan itu.
12 Dan terjadilah bahwa
mereka bertanya di antara
orang-orang, mengatakan: Di
manakah kelima orang yang telah diutus untuk mencari tahu
mengenai hakim kepala apakah
dia mati? Dan mereka menjawab dan berkata: Mengenai
kelima orang yang kamu katakan telah kamu utus, kami tidak tahu; tetapi ada lima orang
yang adalah pembunuh, yang
telah kami lemparkan ke dalam
penjara.
13 Dan terjadilah bahwa para
hakim berhasrat agar hendaknya mereka dibawa; dan mereka
dibawa, dan lihatlah mereka
adalah kelima orang yang telah
diutus; dan lihatlah para hakim
bertanya kepada mereka untuk
mengetahui mengenai masalah
itu, dan mereka memberi tahu
mereka segala yang telah mereka lakukan, mengatakan:
14 Kami berlari dan tiba di
tempat kursi kehakiman, dan ketika kami melihat segala sesuatu
bahkan seperti yang telah Nefi
persaksikan, kami tercengang
sedemikian rupa sehingga kami
jatuh ke tanah; dan ketika kami
a
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pulih dari ketercengangan kami,
lihatlah mereka melemparkan
kami ke dalam penjara.
15 Sekarang, perihal pembunuhan pria ini, kami tidak tahu
siapa yang telah melakukannya;
dan hanya sebanyak ini yang
kami tahu, kami berlari dan
tiba menurut seperti yang kamu
hasratkan, dan lihatlah dia mati,
menurut perkataan Nefi.
16 Dan sekarang, terjadilah
bahwa para hakim memaparkan masalah itu kepada orang-
orang, dan berseru menentang
Nefi, mengatakan: Lihatlah,
kami tahu bahwa Nefi ini mestilah telah bersepakat dengan
seseorang untuk membunuh
hakim, dan kemudian dia boleh
memaklumkannya kepada kita,
agar dia boleh menginsafkan
kita pada kepercayaannya, agar
dia boleh mengangkat dirinya
sendiri menjadi orang yang hebat, dipilih oleh Allah, dan seorang nabi.
17 Dan sekarang, lihatlah, kita
akan mengusut pria ini, dan dia
akan mengakui kesalahannya
dan menyingkapkan kepada
kita pembunuh sebenarnya dari
hakim ini.
18 Dan terjadilah bahwa kelima orang itu dibebaskan pada
hari penguburan. Walaupun
demikian, mereka menghardik
para hakim tentang perkataan
yang telah mereka ucapkan
menentang Nefi, dan berselisih
pendapat dengan mereka satu
21 a Kis. 7:51.

demi satu, sedemikian rupa sehingga mereka membungkam
mereka.
19 Walaupun demikian, mereka menyuruh agar Nefi hendaknya ditangkap dan diikat
dan dibawa ke hadapan khalayak ramai, dan mereka mulai
menanyainya dalam berbagai
ragam cara agar mereka boleh
menjebaknya, agar mereka boleh
menuduhnya pada kematian—
20 Mengatakan kepadanya:
Engkau bersekutu; siapakah pria
ini yang telah melakukan pembunuhan ini? Sekarang beri tahu
kami, dan akuilah kesalahanmu;
mengatakan, Lihatlah di sini
ada uang; dan juga kami akan
memberikan bagimu nyawamu
jika engkau akan memberi tahu
kami, dan mengakui kesepakatan yang telah engkau buat
dengannya.
21 Tetapi Nefi berkata kepada
mereka: Hai kamu aorang-orang
bodoh, kamu yang tak bersunat hati, kamu yang buta, dan
kamu borang-orang degil, apakah kamu tahu berapa lama
Tuhan Allahmu akan membiarkanmu bahwa kamu akan terus
berada dalam jalan dosamu ini?
22 Ah, kamu seharusnya mulai
meraung dan aberduka nestapa,
karena kehancuran besar yang
pada waktu ini menunggumu,
kecuali kamu akan bertobat.
23 Lihatlah kamu berkata
bahwa aku telah bersepakat dengan seseorang agar hendaknya

		b pts Pemberontakan.

22 a Mosia 7:24.
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dia membunuh Sezoram, hakim
kepala kita. Tetapi lihatlah, aku
berkata kepadamu, bahwa ini
adalah karena aku telah bersaksi kepadamu agar kamu boleh tahu mengenai hal ini; ya,
bahkan untuk suatu kesaksian
bagimu, bahwa aku tahu akan
kejahatan dan kekejian yang ada
di antara kamu.
24 Dan karena aku telah melakukan ini, kamu berkata bahwa
aku telah bersepakat dengan
seseorang agar hendaknya dia
melakukan hal ini; ya, karena
aku memperlihatkan kepadamu
tanda ini kamu marah terhadapku, dan berupaya untuk
menghancurkan hidupku.
25 Dan sekarang, lihatlah, aku
akan memperlihatkan kepadamu tanda yang lain, dan melihat apakah kamu dalam hal ini
akan berupaya untuk menghancurkanku.
26 Lihatlah aku berkata kepadamu: Pergilah ke rumah
Seantum, yang adalah asaudara
Sezoram, dan katakanlah kepadanya—
27 Apakah Nefi, nabi yang
berpura-p ura itu, yang telah
bernubuat sedemikian banyaknya yang jahat mengenai orang-
orang ini, bersepakat denganmu,
yang di dalamnya kamu telah
membunuh Sezoram, yang adalah saudaramu?
28 Dan lihatlah, dia akan berkata kepadamu, Tidak.
29 Dan kamu akan berkata
26 a Hel. 8:27.
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kepadanya: Apakah kamu telah
membunuh saudaramu?
30 Dan dia akan berdiri dengan rasa takut, dan tidak tahu
apa yang mesti dikatakan. Dan
lihatlah, dia akan menyangkal
kepadamu; dan dia akan berlaku
seolah-olah dia tercengang; walaupun demikian, dia akan memaklumkan kepadamu bahwa
dia tak berdosa.
31 Tetapi lihatlah, kamu akan
memeriksanya, dan kamu akan
mendapati darah pada bagian
bawah jubahnya.
32 Dan ketika kamu telah melihat ini, kamu akan berkata: Dari
mana datangnya darah ini? Apakah kami tidak tahu bahwa itu
adalah darah saudaramu?
33 Dan kemudian akanlah dia
gemetar, dan akan terlihat pucat,
bahkan seolah-olah kematian telah datang ke atas dirinya.
34 Dan kemudian akanlah
kamu berkata: Karena rasa takut ini dan kepucatan ini yang
telah datang pada mukamu, lihatlah, kami tahu bahwa engkau
bersalah.
35 Dan kemudian akanlah rasa
takut yang lebih besar datang
ke atas dirinya; dan kemudian
akanlah dia mengaku kepadamu, dan tidak menyangkal
lagi bahwa dia telah melakukan
pembunuhan ini.
36 Dan kemudian akanlah
dia berkata kepadamu, bahwa
aku, Nefi, tidak tahu apa pun
mengenai masalah itu kecuali

HELAMAN 9:37–10:3

diberikan kepadaku melalui
kuasa Allah. Dan kemudian
akanlah kamu tahu bahwa aku
adalah orang yang jujur, dan
bahwa aku diutus kepadamu
dari Allah.
37 Dan terjadilah bahwa mereka pergi dan melakukan, bahkan menurut seperti yang telah
Nefi katakan kepada mereka.
Dan lihatlah, perkataan yang
telah dia katakan adalah benar;
karena menurut perkataan itu
dia menyangkal; dan juga menurut perkataan itu dia mengaku.
38 Dan dia dibawa untuk membuktikan bahwa dia sendirilah
pembunuh sebenarnya, sedemikian rupa sehingga kelima
orang itu diberi kemerdekaan,
dan juga Nefi.
39 Dan ada sebagian dari
orang-orang Nefi yang percaya
pada perkataan Nefi; dan ada
sebagian juga, yang percaya karena kesaksian kelima orang itu,
karena mereka telah diinsafkan
saat mereka berada di dalam
penjara.
40 Dan sekarang, ada sebagian
di antara orang-orang, yang mengatakan bahwa Nefi adalah seorang nabi.
41 Dan ada yang lain yang berkata: Lihatlah, dia seorang allah,
karena kecuali dia seorang allah
dia tidak dapat mengetahui segala hal. Karena lihatlah, dia
telah memberi tahu kita pikiran
hati kita, dan juga telah memberi tahu kita segala sesuatu;
10 2 a pts Merenungkan.
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dan bahkan dia telah membawa
pada pengetahuan kita pembunuh sebenarnya dari hakim kepala kita.
PASAL 10
Tuhan memberi Nefi kuasa pemeteraian—Dia diberi kuasa untuk
mengikat dan melepaskan di atas
bumi dan di surga—Dia memerintahkan orang-orang untuk bertobat
atau binasa—Roh membawanya
dari khalayak ramai ke khalayak
ramai. Kira-kira tahun 21–20 sm.
Dan terjadilah bahwa timbul
perpecahan di antara orang-
orang, sedemikian rupa sehingga mereka terpecah ke sana
kemari dan pergi pada jalan
mereka, meninggalkan Nefi seorang diri, sewaktu dia berdiri
di tengah mereka.
2 Dan terjadilah bahwa Nefi
pergi ke jalannya menuju rumahnya sendiri, a merenung
tentang apa yang telah Tuhan
perlihatkan kepadanya.
3 Dan terjadilah sewaktu dia
sedang demikian merenung—
merasa amat tercampakkan
karena kejahatan orang-orang
Nefi, pekerjaan kegelapan rahasia mereka, dan pembunuhan mereka, dan penjarahan
mereka, dan segala macam kedurhakaan—dan terjadilah sewaktu dia demikian merenung
dalam hatinya, lihatlah, suatu
suara datang kepadanya mengatakan:
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4 Diberkatilah engkau, Nefi,
untuk hal-h al itu yang telah
engkau lakukan; karena Aku telah melihat bagaimana engkau
telah dengan atak kenal lelah
memaklumkan firman, yang
telah Aku berikan kepadamu,
kepada orang-orang ini. Dan
engkau tidak takut kepada mereka, dan tidak mengupayakan
b
nyawamu sendiri, tetapi telah
mengupayakan ckehendak-Ku,
dan untuk menaati perintah-
perintah-Ku.
5 Dan sekarang, karena engkau
telah melakukan ini dengan tak
kenal lelah seperti itu, lihatlah,
Aku akan memberkati engkau
selamanya; dan Aku akan menjadikan engkau perkasa dalam
perkataan dan dalam perbuatan,
dalam iman dan dalam pekerjaan; ya, bahkan hingga asegala
sesuatu akan terjadi kepadamu
menurut bperkataanmu, karena
engkau c tidak akan meminta
apa yang bertentangan dengan
kehendak-Ku.
6 Lihatlah, engkau adalah Nefi,
dan Aku adalah Allah. Lihatlah, Aku memaklumkannya
kepadamu di hadapan para
malaikat-K u, bahwa engkau
akan memiliki kuasa atas orang-
orang ini, dan akan menghantam bumi dengan a bencana
kelaparan, dan dengan sampar,
4a
		b
		c
5a

pts Ketekunan.
pts Kurban.
3 Ne. 11:11.
3 Ne. 18:20;
A&P 88:63–65.
		b Enos 1:12.

dan kehancuran, menurut kejahatan orang-orang ini.
7 Lihatlah, Aku memberi kepadamu kuasa, bahwa apa pun
yang akan kamu ameteraikan di
atas bumi akan dimeteraikan di
surga; dan apa pun yang akan
kamu lepaskan di atas bumi
akan dilepaskan di surga; dan
demikianlah kamu akan memiliki kuasa di antara orang-orang
ini.
8 Dan demikianlah, jika kamu
akan berkata pada bait suci ini
itu akan terkoyak menjadi dua,
itu akan terjadi.
9 Dan jika kamu berkata pada
a
gunung ini, Terlemparlah engkau dan jadilah rata, itu akan
terjadi.
10 Dan lihatlah, jika kamu
akan berkata bahwa Allah akan
menghantam orang-orang ini,
itu akan terjadi.
11 Dan sekarang, lihatlah, Aku
memerintahmu, bahwa kamu
akan pergi dan memaklumkan
kepada orang-orang ini, bahwa
demikianlah firman Tuhan
Allah, yang adalah Yang Mahakuasa: Kecuali kamu bertobat
kamu akan dihantam, bahkan
pada akehancuran.
12 Dan lihatlah, sekarang, terjadilah bahwa ketika Tuhan
telah mengucapkan firman ini
kepada Nefi, dia berhenti dan

		c 2 Ne. 4:35;
A&P 46:30.
6 a Hel. 11:4–18.
7 a Mat. 16:19.
pts Pemeteraian.
9 a Mat. 17:20;

Yakub 4:6;
Morm. 8:24;
Eter 12:30.
11 a Hel. 5:2.

HELAMAN 10:13–11:1

tidak pergi ke rumahnya sendiri,
tetapi kembali kepada khalayak
ramai yang terpencar-p encar
di atas permukaan negeri, dan
mulai memaklumkan kepada
mereka firman Tuhan yang telah diucapkan kepadanya, mengenai kehancuran mereka jika
mereka tidak bertobat.
13 Sekarang, lihatlah, terlepas
dari mukjizat besar itu yang telah Nefi lakukan dalam memberi tahu mereka mengenai
kematian hakim kepala, mereka mengeraskan hati mereka
dan tidak menyimak firman
Tuhan.
14 Oleh karena itu Nefi memaklumkan kepada mereka
firman Tuhan, mengatakan: Kecuali kamu bertobat, demikianlah firman Tuhan, kamu akan
dihantam bahkan pada kehancuran.
15 Dan terjadilah bahwa ketika Nefi telah memaklumkan
kepada mereka firman itu, lihatlah, mereka masih mengeraskan hati mereka dan tidak
mau menyimak perkataannya;
oleh karena itu mereka mencaci
makinya, dan berupaya untuk
menjamahnya agar mereka boleh melemparkannya ke dalam
penjara.
16 Tetapi lihatlah, kuasa Allah
berada bersamanya, dan mereka tidak dapat menangkapnya untuk melemparkannya ke
dalam penjara, karena dia dibawa oleh Roh dan diboyong
pergi dari tengah mereka.
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17 Dan terjadilah bahwa demikianlah dia pergi di dalam Roh,
dari khalayak ramai ke khalayak
ramai, memaklumkan firman
Allah, bahkan sampai dia telah
memaklumkannya kepada mereka semua, atau mewartakannya ke antara semua orang.
18 Dan terjadilah bahwa mereka tidak mau menyimak perkataannya; dan mulailah terjadi
perselisihan, sedemikian rupa
sehingga mereka terbagi di antara mereka sendiri dan mulai
saling membunuh dengan pedang.
19 Dan demikianlah berakhir
tahun ketujuh puluh dan satu
masa pemerintahan para hakim
atas orang-orang Nefi.
PASAL 11
Nefi membujuk Tuhan untuk
menggantikan perang mereka dengan bencana kelaparan—Banyak
orang binasa—Mereka bertobat,
dan Nefi memohon dengan segenap hati kepada Tuhan untuk
hujan—Nefi dan Lehi menerima
banyak wahyu—Para perampok
Gadianton memperkuat diri mereka di negeri itu. Kira-kira tahun
20–6 sm.
Dan sekarang, terjadilah dalam tahun ketujuh puluh dan
dua masa pemerintahan para
hakim bahwa perselisihan bertambah, sedemikian rupa sehingga terjadi peperangan di
seluruh negeri di antara semua
orang Nefi.
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2 Dan gerombolan rahasia perampok inilah yang meneruskan
pekerjaan penghancuran dan kejahatan ini. Dan perang ini berlangsung sepanjang tahun itu;
dan pada tahun ketujuh puluh
dan tiga itu juga berlangsung.
3 Dan terjadilah bahwa pada
tahun ini Nefi berseru kepada
Tuhan, mengatakan:
4 Ya Tuhan, jangan biarkan
bahwa orang-orang ini akan dihancurkan oleh pedang; tetapi
ya Tuhan, sebaliknya biarlah ada
suatu abencana kelaparan di negeri ini, untuk menggugah mereka sebagai ingatan akan Tuhan
Allah mereka, dan barangkali
mereka akan bertobat dan berpaling kepada-Mu.
5 Dan demikianlah itu terjadi,
menurut perkataan Nefi. Dan
ada suatu bencana kelaparan
yang hebat di negeri itu, di antara semua orang Nefi. Dan demikianlah pada tahun ketujuh
puluh dan empat bencana kelaparan berlanjut, dan pekerjaan
penghancuran berhenti oleh
pedang tetapi menjadi parah karena bencana kelaparan.
6 Dan pekerjaan penghancuran
ini juga berlanjut pada tahun
ketujuh puluh dan lima. Karena
bumi dihantam sehingga kering,
dan tidak menghasilkan biji-
bijian pada musim biji-b ijian;
dan seluruh bumi dihantam,
bahkan di antara orang-orang
Laman seperti juga di antara
a

11 2 a Hel. 6:18–24;
11:25–26.

orang-orang Nefi, sehingga mereka dihantam sampai mereka
binasa dalam jumlah ribuan di
bagian-bagian negeri yang lebih jahat.
7 Dan terjadilah bahwa orang-
orang melihat bahwa mereka
hampir binasa karena bencana
kelaparan, dan mereka mulai
a
mengingat Tuhan Allah mereka;
dan mereka mulai mengingat
perkataan Nefi.
8 Dan orang-orang mulai memohon kepada para hakim kepala mereka dan para pemimpin
mereka, agar mereka akan berkata kepada Nefi: Lihatlah,
kami tahu bahwa engkau adalah orangnya Allah, dan oleh
karena itu berserulah kepada
Tuhan Allah kita agar Dia memalingkan dari kita bencana kelaparan ini, agar jangan semua
a
perkataan yang telah engkau
ucapkan mengenai kehancuran
kami tergenapi.
9 Dan terjadilah bahwa para
hakim berkata kepada Nefi,
menurut perkataan yang telah dihasratkan. Dan terjadilah bahwa ketika Nefi melihat
bahwa orang-orang telah bertobat dan merendahkan hati mereka dalam pakaian berkabung,
dia berseru lagi kepada Tuhan,
mengatakan:
10 Ya Tuhan, lihatlah orang-
orang ini bertobat; dan mereka
telah menyapu bersih gerombolan Gadianton dari antara

4 a 1 Raj. 17:1;
Hel. 10:6.

7 a Hel. 12:3.
8 a Hel. 10:11–14.

HELAMAN 11:11–20
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mereka sedemikian rupa sehingga mereka telah menjadi
punah, dan mereka telah menyembunyikan rencana rahasia
mereka di dalam tanah.
11 Sekarang, ya Tuhan, karena kerendahhatian mereka
ini maukah Engkau memalingkan amarah-M u, dan biarlah
amarah-Mu reda dengan kehancuran orang-orang jahat itu yang
telah Engkau hancurkan.
12 Ya Tuhan, maukah Engkau
memalingkan amarah-Mu, ya,
amarah dahsyat-Mu, dan menyebabkan agar bencana kelaparan
ini boleh berhenti di tanah ini.
13 Ya Tuhan, maukah Engkau
menyimakku, dan menyebabkan agar boleh terjadi menurut
perkataanku, dan mengirimkan
a
hujan ke atas muka bumi, agar
dia boleh menghasilkan buahnya, dan biji-bijian pada musim
biji-bijian.
14 Ya Tuhan, Engkau menyimak
a
perkataanku ketika aku berkata,
Biarlah ada suatu bencana kelaparan, agar sampar oleh pedang
boleh berhenti; dan aku tahu
bahwa Engkau akan, bahkan
pada waktu ini, menyimak perkataanku, karena Engkau berfirman bahwa: Jika orang-orang ini
bertobat Aku akan membiarkan
mereka hidup.
15 Ya, ya Tuhan, dan Engkau
melihat bahwa mereka telah bertobat, karena bencana kelaparan
dan sampar dan kehancuran
13 a 1 Raj. 18:1, 41–46.
14 a Hel. 11:4.

yang telah datang kepada mereka.
16 Dan sekarang, ya Tuhan,
maukah Engkau memalingkan
amarah-Mu, dan menguji lagi
apakah mereka akan melayani
Engkau? Dan jika demikian, ya
Tuhan, Engkau dapat memberkati mereka menurut firman-Mu
yang telah Engkau firmankan.
17 Dan terjadilah bahwa pada
tahun ketujuh puluh dan enam
Tuhan memalingkan amarah-
Nya dari orang-orang itu, dan
menyebabkan agar ahujan hendaknya jatuh ke atas bumi, sedemikian rupa sehingga itu
menghasilkan buahnya pada
musim buahnya. Dan terjadilah bahwa itu menghasilkan
biji-bijiannya pada musim biji-
bijiannya.
18 Dan lihatlah, orang-orang
bersukacita dan memuliakan
Allah, dan seluruh permukaan
negeri dipenuhi dengan kesukacitaan; dan mereka tidak lagi
berupaya untuk menghancurkan Nefi, tetapi mereka menjunjung tinggi dirinya sebagai anabi
yang besar, dan orangnya Allah,
memiliki kuasa dan wewenang
besar yang diberikan kepadanya
dari Allah.
19 Dan lihatlah, Lehi, adiknya, tak asedikit pun tertinggal
darinya sehubungan dengan
apa yang berkaitan dengan kebenaran.
20 Dan demikianlah terjadilah

17 a Ul. 11:13–17.
18 a Hel. 10:5–11.

19 a Hel. 5:36–44.
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bahwa orang-orang Nefi mulai makmur kembali di negeri
itu, dan mulai membangun
tempat-tempat tandus mereka,
dan mulai bertambah banyak
dan menyebar, bahkan sampai
mereka menutupi seluruh permukaan negeri, baik di sebelah
utara maupun di sebelah selatan, dari laut barat ke laut timur.
21 Dan terjadilah bahwa tahun
ketujuh puluh dan enam berakhir dalam kedamaian. Dan tahun ketujuh puluh dan tujuh
dimulai dalam kedamaian; dan
a
gereja menyebar ke seluruh
permukaan negeri; dan bagian
yang lebih banyak dari orang-
orang itu, baik orang Nefi maupun orang Laman, termasuk di
dalam gereja; dan mereka memiliki kedamaian yang amat
besar di negeri itu; dan demikianlah berakhir tahun ketujuh
puluh dan tujuh.
22 Dan juga mereka memiliki
kedamaian pada tahun ketujuh
puluh dan delapan, kecuali ada
beberapa perselisihan mengenai pokok-pokok ajaran yang
telah diletakkan oleh para nabi.
23 Dan pada tahun ketujuh
puluh dan sembilan mulai ada
banyak pertikaian. Tetapi terjadilah bahwa Nefi dan Lehi,
dan banyak dari saudara mereka yang tahu mengenai
pokok-pokok ajaran yang benar, yang memperoleh banyak
21 a pts Gereja Yesus
Kristus.

wahyu setiap hari, oleh karena
itu mereka berkhotbah kepada
orang-orang, sedemikian rupa
sehingga mereka mengakhiri
pertikaian mereka dalam tahun
yang sama itu.
24 Dan terjadilah bahwa pada
tahun kedelapan puluh masa
pemerintahan para hakim
atas orang-orang Nefi, ada sejumlah tertentu pembelot dari
orang-orang Nefi, yang beberapa tahun sebelumnya telah
membelot kepada orang-orang
Laman, dan telah mengambil ke atas diri mereka nama
orang Laman, dan juga sejumlah tertentu yang adalah keturunan sebenarnya orang-orang
Laman, yang dihasut pada
amarah oleh mereka, atau oleh
para pembelot itu, oleh karena
itu mereka memulai perang melawan saudara-saudara mereka.
25 Dan mereka melakukan
pembunuhan dan penjarahan;
dan kemudian mereka akan
mundur kembali ke gunung-
gunung, dan ke padang belantara dan tempat-tempat rahasia,
menyembunyikan diri mereka
sehingga mereka tidak dapat
ditemukan, menerima setiap
hari tambahan pada jumlah mereka, karena ada pembelot yang
pergi kepada mereka.
26 Dan demikianlah pada
waktunya, ya, bahkan dalam kurun waktu tidak sampai bertahun-
t ahun, mereka
a

23 a Alma 26:22;
A&P 107:19.

HELAMAN 11:27–36

menjadi suatu gerombolan perampok yang amat besar; dan
mereka menyelidiki segala rencana rahasia Gadianton; dan
demikianlah mereka menjadi
para perampok Gadianton.
27 Sekarang, lihatlah, para perampok ini membuat kerusakan
hebat, ya, bahkan kehancuran
besar di antara orang-
o rang
Nefi, dan juga di antara orang-
orang Laman.
28 Dan terjadilah bahwa adalah perlu bahwa hendaknya
ada penghentian terhadap pekerjaan penghancuran ini; oleh
karena itu mereka mengirim
sepasukan orang-orang kuat ke
padang belantara dan ke atas
gunung-gunung untuk mencari
gerombolan perampok ini, dan
untuk menghancurkan mereka.
29 Tetapi lihatlah, terjadilah
bahwa pada tahun yang sama
itu mereka dihalau mundur
bahkan sampai ke negeri mereka sendiri. Dan demikianlah
berakhir tahun kedelapan puluh masa pemerintahan para
hakim atas orang-orang Nefi.
30 Dan terjadilah pada permulaan tahun kedelapan puluh dan satu mereka pergi lagi
melawan gerombolan perampok ini, dan menghancurkan
banyak orang; dan mereka juga
dikunjungi oleh banyak kehancuran.
31 Dan mereka terpaksa lagi
kembali keluar dari padang
belantara dan keluar dari
36 a Alma 46:8.
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gunung-gunung ke negeri mereka sendiri, karena amat besarnya jumlah para perampok
itu yang mendiami gunung-
gunung dan padang belantara.
32 Dan terjadilah bahwa demikianlah berakhir tahun ini.
Dan para perampok masih
meningkat dan menjadi kuat,
sedemikian rupa sehingga mereka menantang seluruh pasukan orang Nefi, dan juga
orang-orang Laman; dan mereka menyebabkan rasa takut
yang besar kepada orang-orang
di seluruh permukaan negeri.
33 Ya, karena mereka mengunjungi banyak bagian dari negeri
itu, dan melakukan penghancuran yang besar kepada mereka; ya, membunuh banyak
orang, dan membawa pergi
yang lain tertawan ke padang
belantara, ya, lebih khusus wanita mereka dan anak mereka.
34 Sekarang, kejahatan besar
ini, yang datang pada orang-
orang karena kedurhakaan
mereka, menggugah mereka
kembali sebagai ingatan akan
Tuhan Allah mereka.
35 Dan demikianlah berakhir
tahun kedelapan puluh dan
satu masa pemerintahan para
hakim.
36 Dan pada tahun kedelapan
puluh dan dua mereka mulai
lagi amelupakan Tuhan Allah
mereka. Dan pada tahun kedelapan puluh dan tiga mereka mulai menjadi kuat dalam
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kedurhakaan. Dan pada tahun
kedelapan puluh dan empat
mereka tidak memperbaiki jalan mereka.
37 Dan terjadilah pada tahun
kedelapan puluh dan lima mereka menjadi semakin dan semakin kuat dalam kesombongan
mereka, dan dalam kejahatan
mereka; dan demikianlah mereka sedang menjadi matang lagi
untuk kehancuran.
38 Dan demikianlah berakhir
tahun kedelapan puluh dan
lima.
PASAL 12
Manusia tidak mantap dan bodoh dan cepat untuk melakukan yang jahat—Tuhan mendera
umat-Nya—Ketidakberartian manusia dibandingkan dengan kuasa
Allah—Pada hari penghakiman,
manusia akan memperoleh kehidupan abadi atau laknat abadi.
Kira-kira tahun 6 sm.
Dan demikianlah kita dapat melihat betapa palsunya, dan juga
ketidakmantapan hati anak-
anak manusia; ya, kita dapat
melihat bahwa Tuhan dalam
kebaikan tak terbatas-Nya yang
besar memberkati dan amemakmurkan mereka yang menaruh
b
kepercayaan mereka kepada-
Nya.
2 Ya, dan kita bisa melihat
12 1 a 2 Taw. 26:5;

Mzm. 1:2–3.
		b Mzm. 36:8–9;
2 Ne. 22:2;
Mosia 4:6.

bahkan pada waktu ketika Dia
memakmurkan umat-Nya, ya,
dalam peningkatan ladang mereka, kawanan domba mereka
dan kawanan ternak mereka,
dan dalam emas, dan dalam
perak, dan dalam segala macam benda berharga dari setiap
jenis dan rupa; membiarkan
mereka hidup, dan membebaskan mereka dari tangan musuh
mereka; melunakkan hati musuh mereka agar mereka hendaknya tidak memaklumkan
peperangan terhadap mereka;
ya, dan kesimpulannya, melakukan segala sesuatu demi
kesejahteraan dan kebahagiaan umat-Nya; ya, pada waktu
itulah saatnya mereka amengeraskan hati mereka, dan melupakan Tuhan Allah mereka, dan
b
memijak-mijak di bawah kaki
mereka Yang Kudus—ya, dan
ini karena kemudahan mereka,
dan kemakmuran mereka yang
amat sangat.
3 Dan demikianlah kita melihat bahwa kecuali Tuhan amendera umat-Nya dengan banyak
kesengsaraan, ya, kecuali Dia
mengunjungi mereka dengan
kematian dan dengan kengerian, dan dengan bencana kelaparan dan dengan segala
macam sampar, mereka tidak
akan bmengingat-Nya.
4 Ah, betapa bodohnya, dan

			 pts Percaya,
Kepercayaan.
2 a pts Kemurtadan.
		b Alma 5:53;
3 Ne. 28:35.

3 a Mosia 23:21;
A&P 98:21; 101:8.
		b Am. 4:6–11.

HELAMAN 12:5–16
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betapa sia-sianya, dan betapa jahatnya, dan bagai iblisnya, dan
betapa a cepatnya untuk melakukan kedurhakaan, dan betapa
lambatnya untuk melakukan
yang baik, adanya anak-a nak
manusia; ya, betapa cepatnya
untuk menyimak perkataan si
jahat, dan untuk menaruh bhati
mereka pada apa yang sia-s ia
dari dunia!
5 Ya, betapa cepatnya untuk terangkat-
a ngkat dalam
a
kesombongan; ya, betapa cepatnya untuk sesumbar, dan
melakukan segala macam dari
apa yang adalah kedurhakaan;
dan betapa lambatnya mereka
untuk mengingat Tuhan Allah
mereka, dan untuk memasang
telinga pada nasihat-nasihat-
Nya, ya, betapa lambatnya
untuk bberjalan pada jalan kebijaksanaan!
6 Lihatlah, mereka tidak berhasrat bahwa Tuhan Allah mereka, yang telah a menciptakan
mereka, hendaknya b berkuasa
dan memerintah atas diri mereka; terlepas dari kebaikan-Nya
yang besar dan belas kasihan-
Nya terhadap mereka, mereka
melecehkan nasihat-n asihat-
Nya, dan mereka tidak menghendaki agar Dia hendaknya
menjadi pembimbing mereka.
4 a Kel. 32:8.
		b Mat. 15:19;
Ibr. 3:12.
5 a Ams. 29:23.
pts Kesombongan.
		b pts Berjalan
bersama Allah.

7 Ah, betapa besarnya ketidakberartian anak-a nak manusia; ya, bahkan mereka lebih
rendah daripada debu bumi.
8 Karena lihatlah, debu bumi
bergerak ke sana kemari, sampai terpisah-pisah, atas perintah Allah kita yang agung dan
abadi.
9 Ya, lihatlah karena suara-Nya
bukit dan gunung bergetar dan
a
berguncang.
10 Dan oleh akuasa suara-Nya
bukit dan gunung terpecah belah, dan menjadi rata, ya, bahkan seperti lembah.
11 Ya, oleh kuasa suara-N ya
a
seluruh bumi berguncang;
12 Ya, oleh kuasa suara-Nya,
landasan bergoyang, bahkan
persis pada pusatnya.
13 Ya, dan jika Dia berfirman
pada bumi—Bergeraklah—itu
digerakkan.
14 Ya, jika Dia berfirman pada
a
bumi—Engkau akan bmundur,
agar cmemperpanjang hari untuk berjam-jam—itu terjadi;
15 Dan demikianlah, menurut
firman-Nya bumi mundur, dan
tampaklah bagi manusia bahwa
matahari tetap bergeming; ya,
dan lihatlah, ini demikian; karena pastilah bumi yang bergerak dan bukan matahari.
16 Dan lihatlah, juga, jika Dia

6 a Yes. 45:9;
A&P 58:30;
Musa 7:32–33.
		b A&P 60:4.
7 a Yes. 40:15, 17;
Mosia 4:19;
Musa 1:10.

a

9 a 3 Ne. 22:10.
10 a 1 Ne. 17:46.
11 a Morm. 5:23;
Eter 4:9.
14 a Yos. 10:12–14.
		b Yes. 38:7–8.
		c 2 Raj. 20:8–11.
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berfirman pada perairan sa
mudra raya— b Keringlah engkau—itu terjadi.
17 Lihatlah, jika Dia berfirman
pada gunung ini—Terangkatlah
engkau, dan adatanglah kemari
dan jatuhlah ke atas kota itu,
agar itu terkubur—lihatlah itu
terjadi.
18 Dan lihatlah, jika seseorang
a
menyembunyikan harta benda
dalam tanah, dan Tuhan akan
berfirman—Biarlah itu b terkutuk, karena kedurhakaan dari
dia yang telah menyembunyikannya—lihatlah, itu akan terkutuk.
19 Dan jika Tuhan akan berfirman—Engkau terkutuklah,
agar tak seorang pun akan menemukan engkau sejak waktu ini
seterusnya dan selamanya—lihatlah, tak seorang pun mendapatkannya mulai sekarang dan
selamanya.
20 Dan lihatlah, jika Tuhan
akan berfirman kepada seseorang—Karena kedurhakaanmu,
engkau akan dikutuk selamanya—itu akan terjadi.
21 Dan jika Tuhan akan berfirman—Karena kedurhakaanmu
engkau akan disingkirkan dari
hadirat-Ku—Dia akan menyebabkan agar itu akan terjadi demikian.
22 Dan celakalah dia kepada
siapa Dia akan memfirmankan
a

16 a
		b
17 a
18 a

Mat. 8:27.
Yes. 44:27; 51:10.
3 Ne. 8:10.
Morm. 1:18;

ini, karena itu akan terjadi kepada dia yang akan melakukan
kedurhakaan, dan dia tidak dapat diselamatkan; oleh karena
itu, untuk alasan ini, agar manusia boleh diselamatkan, pertobatan telah dimaklumkan.
23 Oleh karena itu, diber
katilah mereka yang akan bertobat dan menyimak suara Tuhan
Allah mereka; karena inilah mereka yang akan adiselamatkan.
24 Dan semoga Allah mengabulkan, dalam kegenapan-Nya
yang besar, bahwa manusia
boleh dibawa pada pertobatan
dan pekerjaan baik, agar mereka
dapat dipulihkan pada kasih karunia demi akasih karunia, menurut pekerjaan mereka.
25 Dan aku menghendaki agar
semua orang boleh diselamatkan. Tetapi kita membaca bahwa
pada hari yang besar dan terakhir ada sebagian yang akan
dicampakkan, ya, yang akan
dienyahkan dari hadirat Tuhan;
26 Ya, yang akan diserahkan
pada suatu keadaan kegetiran
tanpa akhir, menggenapi firman yang mengatakan: Mereka yang telah melakukan
yang baik akan memperoleh
a
kehidupan abadi; dan mereka
yang telah melakukan yang jahat akan memperoleh blaknat
abadi. Dan demikianlah halnya.
Amin.

Eter 14:1.
		b Hel. 13:17.
23 a pts Keselamatan.
24 a pts Kasih Karunia.

26 a Mat. 25:46;
Yoh. 5:28–29;
Rm. 6:13.
		b pts Laknat.
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Nubuat Samuel, orang Laman,
kepada orang-orang Nefi.
Meliputi pasal 13 sampai 15.
PASAL 13
Samuel, orang Laman menubuatkan kehancuran orang-orang Nefi
kecuali mereka bertobat—Mereka
dan kekayaan mereka dikutuk—
Mereka menolak dan merajam para
nabi, dikelilingi oleh roh-roh jahat,
dan mengupayakan kebahagiaan
dengan melakukan kedurhakaan.
Kira-kira tahun 6 sm.
Dan sekarang, terjadilah pada
tahun kedelapan puluh dan
enam, orang-orang Nefi masih
tetap berada dalam kejahatan,
ya, dalam kejahatan yang besar,
sementara aorang-orang Laman
berusaha keras untuk menaati
dengan ketat perintah-perintah
Allah, menurut hukum Musa.
2 Dan terjadilah bahwa pada
tahun ini ada seorang Samuel,
orang Laman, datang ke tanah
Zarahemla, dan mulai berkhotbah kepada orang-orang. Dan
terjadilah bahwa dia mengkhotbahkan, berhari-hari, pertobatan kepada orang-o rang,
dan mereka mengusirnya, dan
dia hampir kembali ke negerinya sendiri.
3 Tetapi lihatlah, suara Tuhan
datang kepadanya, bahwa dia
hendaknya kembali lagi, dan
13 1 a Hel. 15:4–5.

3 a A&P 100:5.
5 a Alma 60:29;

bernubuat kepada orang-orang
apa pun yang akan masuk ke
dalam ahatinya.
4 Dan terjadilah bahwa mereka
tidak mau membiarkan agar dia
akan masuk ke dalam kota; oleh
karena itu dia pergi dan menaiki
temboknya, dan merentangkan
tangannya dan berseru dengan
suara nyaring, dan bernubuat
kepada orang-o rang apa pun
yang Tuhan taruh ke dalam hatinya.
5 Dan dia berkata kepada mereka: Lihatlah, aku, Samuel,
orang Laman, mengucapkan firman Tuhan yang Dia taruh ke dalam hatiku; dan lihatlah Dia telah
menaruhnya ke dalam hatiku untuk berkata kepada orang-orang
ini bahwa a pedang keadilan
bergantung di atas bangsa ini;
dan empat ratus tahun tidaklah
berlalu kecuali pedang keadilan
jatuh ke atas bangsa ini.
6 Ya, a kehancuran hebat menunggu bangsa ini, dan itu pastilah datang kepada bangsa ini,
dan tidak ada apa pun yang dapat menyelamatkan bangsa ini
kecuali pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang
pasti akan datang ke dunia, dan
akan menderita banyak hal dan
akan dibunuh demi umat-Nya.
7 Dan lihatlah, seorang a malaikat Tuhan telah memaklumkannya kepadaku, dan dia
membawa bkabar gembira bagi

			 3 Ne. 2:19.
6 a Alma 45:10–14;
Hel. 15:17.

7 a Alma 13:26.
		b Yes. 52:7.
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jiwaku. Dan lihatlah, aku diutus
kepadamu untuk memaklumkannya kepadamu juga, agar
kamu boleh memperoleh kabar
gembira; tetapi lihatlah kamu
tidak mau menerimaku.
8 Oleh karena itu, demikianlah firman Tuhan: Karena kekerasan hati orang-orang Nefi,
kecuali mereka bertobat Aku
akan mengambil firman-Ku dari
mereka, dan Aku akan amenarik
Roh-Ku dari mereka, dan Aku
tidak akan membiarkan mereka
lebih lama, dan Aku akan membalikkan hati saudara-saudara
mereka melawan mereka.
9 Dan a empat ratus tahun tidak akan berlalu sebelum Aku
akan menyebabkan agar mereka
akan dihantam; ya, aku akan
mengunjungi mereka dengan
pedang dan dengan bencana
kelaparan dan dengan sampar.
10 Ya, aku akan mengunjungi mereka dalam amarah
dahsyat-Ku, dan akan ada mereka dari a angkatan keempat
yang akan hidup, dari musuhmu, untuk melihat kehancuranmu sepenuhnya; dan ini
pastilah akan datang kecuali
kamu bertobat, firman Tuhan;
dan mereka dari angkatan keempat itu akan mengunjungi
kehancuranmu.
11 Tetapi jika kamu akan bertobat dan a kembali kepada
Tuhan Allahmu Aku akan me8 a Hel. 6:35.
9 a Alma 45:10–12.
10 a 1 Ne. 12:12; 2 Ne. 26:9;

malingkan amarah-Ku, firman
Tuhan; ya, demikianlah firman
Tuhan, diberkatilah mereka
yang akan bertobat dan berpaling kepada-Ku, tetapi celakalah
dia yang tidak bertobat.
1 2 Ya , a c e l a k a l a h K o t a
Zarahemla yang besar ini; karena lihatlah, adalah karena
mereka yang saleh bahwa itu
diselamatkan; ya, celakalah kota
yang besar ini, karena Aku merasa, firman Tuhan, bahwa ada
banyak, ya, bahkan bagian yang
lebih banyak dari kota yang besar ini, yang akan mengeraskan
hati mereka terhadap-Ku, firman
Tuhan.
13 Tetapi diberkatilah mereka
yang akan bertobat, karena mereka akan Aku biarkan hidup.
Tetapi lihatlah, jika bukan karena orang-o rang saleh yang
berada di kota yang besar ini, lihatlah, Aku akan menyebabkan
agar aapi hendaknya turun dari
langit dan menghancurkannya.
14 Tetapi lihatlah, adalah demi
kepentingan orang-orang saleh
bahwa itu dibiarkan aman. Tetapi lihatlah, waktunya tiba, firman Tuhan, bahwa ketika kamu
akan mengusir yang saleh dari
antara kamu, pada waktu itulah kamu akan menjadi matang
untuk kehancuran; ya, celakalah
kota yang besar ini, karena kejahatan dan kekejian yang ada di
dalamnya.

3 Ne. 27:32.
11 a 3 Ne. 10:5–7.
12 a 3 Ne. 8:8, 24; 9:3.

13 a Kej. 19:24;
2 Raj. 1:9–16;
3 Ne. 9:11.
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15 Ya, dan celakalah Kota
Gideon, karena kejahatan dan
kekejian yang ada di dalamnya.
16 Ya, dan celakalah semua kota
yang berada di tanah sekitarnya,
yang dikuasai oleh orang-orang
Nefi, karena kejahatan dan kekejian yang ada di dalamnya.
17 Dan lihatlah, suatu a kutukan akan datang ke atas negeri, firman Tuhan Semesta
Alam, karena demi kepentingan
orang-orang yang berada di atas
negeri, ya, karena kejahatan mereka dan kekejian mereka.
18 Dan akan terjadi, firman
Tuhan Semesta Alam, ya, Allah
kita yang agung dan sejati,
bahwa barang siapa akan amenyembunyikan harta bendanya
di dalam tanah tidak akan menemukannya lagi, karena kutukan
besar atas negeri ini, kecuali dia
adalah orang yang saleh dan
akan menyembunyikannya bagi
Tuhan.
19 Karena Aku menghendaki,
firman Tuhan, agar mereka akan
menyembunyikan harta benda
mereka bagi-Ku; dan terkutuklah mereka yang tidak menyembunyikan harta benda mereka
bagi-Ku; karena tak seorang pun
menyembunyikan harta bendanya bagi-Ku kecuali yang saleh;
dan dia yang tidak menyembunyikan harta bendanya bagi-Ku,
terkutuklah dia, dan juga harta
benda itu, dan tak seorang pun
17 a Hel. 12:18.
18 a Morm. 1:18;
Eter 14:1.

akan menebusnya karena kutukan atas negeri ini.
20 Dan harinya akan datang
bahwa mereka akan menyembunyikan harta benda mereka,
karena mereka telah menaruh
hati mereka pada kekayaan;
dan karena mereka telah menaruh hati mereka pada kekayaan
mereka, dan akan menyembunyikan harta benda mereka ketika mereka akan melarikan diri
dari hadapan musuh mereka;
karena mereka tidak akan menyembunyikannya bagi-Ku, terkutuklah mereka dan juga harta
benda mereka; dan pada masa
itu akanlah mereka dihantam,
firman Tuhan.
21 Lihatlah kamu, orang-orang
dari kota yang besar ini, dan
a
simaklah perkataanku; ya, simaklah firman yang Tuhan firmankan; karena lihatlah, Dia
berfirman bahwa kamu dikutuk
karena kekayaanmu, dan juga
kekayaanmu dikutuk karena
kamu telah menaruh hatimu
padanya, dan tidak menyimak
firman dari Dia yang memberikannya kepadamu.
22 Kamu tidak ingat Tuhan
Allahmu dalam segala sesuatu yang dengannya Dia telah
memberkatimu, tetapi kamu selalu ingat akekayaanmu, bukan
untuk berterima kasih kepada
Tuhan Allahmu untuknya; ya,
hatimu tidak tercurah kepada

21 a pts Simak.
22 a Luk. 12:34.
pts Keduniawian;

Kekayaan.
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Tuhan, tetapi menggembung dengan bkesombongan yang besar,
hingga sesumbar, dan hingga
luapan kemarahan yang besar,
c
keirihatian, pertikaian, kedengkian, penganiayaan, dan pembunuhan, dan segala macam
kedurhakaan.
23 Karena alasan ini Tuhan
Allah telah menyebabkan agar
suatu kutukan hendaknya datang ke atas negeri ini, dan juga
atas kekayaanmu, dan ini karena
kedurhakaanmu.
24 Ya, celakalah orang-orang
ini, karena waktu ini yang telah
tiba, bahwa kamu a mengusir
para nabi, dan mengejek mereka, dan menghujani mereka
dengan batu, dan membunuh
mereka, dan melakukan segala
macam kedurhakaan kepada
mereka, bahkan seperti yang
mereka lakukan di zaman kuno.
25 Dan sekarang, ketika kamu
berbicara, kamu berkata: Jika
masa hidup kami adalah pada
masa aleluhur kami dahulu kala,
kami tidak akan pernah membunuh para nabi; kami tidak akan
pernah merajam mereka, dan
mengusir mereka.
26 Lihatlah kamu lebih buruk
daripada mereka; karena sebagaimana Tuhan hidup, jika seorang anabi datang ke antara
kamu dan memaklumkan kepadamu firman Tuhan, yang
22 b pts Kesombongan.
		c pts Iri.
24 a 2 Taw. 36:15–16;
1 Ne. 1:20.
25 a Kis. 7:51.

bersaksi tentang dosa-dosa dan
kedurhakaanmu, kamu bmarah
terhadapnya, dan mengusirnya
dan mencari segala macam cara
untuk menghancurkannya; ya,
kamu akan berkata bahwa dia
adalah cnabi palsu, dan bahwa
dia adalah pendosa, dan berasal
dari iblis, karena dia d bersaksi
bahwa perbuatanmu jahat.
27 Tetapi lihatlah, jika seseorang akan datang di antara
kamu dan akan berkata: Lakukanlah ini, dan tidak ada kedurhakaan; lakukanlah itu dan
kamu tidak akan menderita; ya,
dia akan berkata: Berjalanlah
menurut kesombongan hatimu
sendiri; ya, berjalanlah menurut
kesombongan matamu, dan lakukanlah apa pun yang hatimu
hasratkan—dan jika seseorang
akan datang ke antara kamu dan
mengatakan ini, kamu akan menerimanya, dan berkata bahwa
dia adalah seorang anabi.
28 Ya, kamu akan meninggikannya, dan kamu akan
memberi kepadanya harta kekayaanmu; kamu akan memberi kepadanya dari emasmu,
dan dari perakmu, dan kamu
akan mengenakan kepadanya
busana mahal; dan karena dia
mengucapkan aperkataan yang
menyanjung-n yanjung kepadamu, dan dia berkata bahwa
segalanya baik, maka kamu

26 a 2 Taw. 18:7;
Luk. 16:31.
		b Yes. 30:9–10.
		c Mat. 13:57.
		d Gal. 4:16.

27 a Mi. 2:11.
pts Penipuan Imam.
28 a 2 Tim. 4:3–4.
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tidak akan mencari-c ari kesalahan pada dirinya.
29 Hai kamu angkatan yang
jahat dan yang suka melawan;
kamu bangsa yang terkeraskan
dan kamu yang degil, berapa
lamakah kamu akan mengira
bahwa Tuhan akan membiarkanmu? Ya, berapa lamakah
kamu akan membiarkan dirimu
dituntun oleh para pembimbing
yang abodoh dan bbuta? Ya, berapa lamakah kamu akan cmemilih kegelapan daripada d terang?
30 Ya, lihatlah, amarah Tuhan
telah tersulut terhadapmu; lihatlah, Dia telah mengutuk negeri
ini karena kedurhakaanmu.
31 Dan lihatlah, waktunya datang bahwa Dia mengutuk kekayaanmu, sehingga itu menjadi
a
licin, sehingga kamu tidak dapat memegangnya; dan pada
masa kemiskinanmu kamu tidak
dapat mempertahankannya.
32 Dan pada masa kemiskinanmu kamu akan berseru kepada Tuhan; dan dengan sia-sia
akanlah kamu berseru, karena
kemusnahanmu telah datang ke
atas dirimu, dan kehancuranmu
dijadikan pasti; dan kemudian
akanlah kamu menangis dan
meraung pada masa itu, firman
Tuhan Semesta Alam. Dan pada
waktu itu akanlah kamu meratap, dan berkata:
33 Ah, a andaikata aku telah
bertobat, dan tidak membunuh
29 a 2 Ne. 28:9.
		b Mat. 15:14.
		c Yoh. 3:19.

para nabi, dan merajam mereka,
dan mengusir mereka. Ya, pada
masa itu kamu akan berkata: Ah,
andaikata kita telah mengingat
Tuhan Allah kita pada masa ketika Dia memberikan kita kekayaan kita, maka itu tidak akan
menjadi licin sehingga kita kehilangan itu; karena lihatlah,
kekayaan kita lenyap dari kita.
34 Lihatlah, kita meletakkan
sebuah alat di sini dan pada ke
esokan harinya itu lenyap; dan
lihatlah, pedang kita diambil
dari kita pada masa kita mencarinya untuk pertempuran.
35 Ya, kita telah menyembunyikan harta benda kita dan itu
telah lepas dari kita, karena kutukan atas negeri ini.
36 Ah, andaikata kita telah
bertobat pada masa ketika firman Tuhan datang kepada kita;
karena lihatlah negeri ini dikutuk, dan segala sesuatu menjadi
licin, dan kita tidak dapat memegangnya.
37 Lihatlah, kita dikepung oleh
roh-roh jahat, ya, kita dikelilingi
oleh para malaikat dari dia yang
telah berupaya untuk menghancurkan jiwa kita. Lihatlah, kedurhakaan kita besar. Ya Tuhan,
apakah Engkau tidak dapat
memalingkan amarah-Mu dari
kami? Dan ini akan menjadi cara
berbahasamu pada masa itu.
38 Tetapi lihatlah, a masa percobaanmu telah lewat; kamu

		d Ayb. 24:13.
31 a Morm. 1:17–18.
33 a Morm. 2:10–15.

b

		b Mat. 23:37.
38 a Morm. 2:15.
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telah menangguhkan hari keselamatanmu sampai itu secara
abadi terlambat, dan kehancuranmu dijadikan pasti; ya, karena kamu telah mengupayakan
sepanjang hidupmu untuk apa
yang tidak dapat kamu dapatkan; dan kamu telah mengupayakan c kebahagiaan dengan
melakukan kedurhakaan, yang
hal itu bertentangan dengan
kodrat kebenaran yang berada
di dalam Kepala Kekal dan
agung kita.
39 Hai kamu orang-orang negeri ini, seandainya saja kamu
mau mendengar perkataanku!
Dan aku berdoa bahwa amarah
Tuhan dipalingkan darimu, dan
bahwa kamu akan bertobat dan
diselamatkan.
b

PASAL 14
Samuel meramalkan terang sepanjang malam dan sebuah bintang
baru pada kelahiran Kristus—
Kristus menebus manusia dari
kematian duniawi dan rohani—
Ta n d a -t a n d a k e m a t i a n -N y a
termasuk tiga hari kegelapan, terkoyaknya batu-b atu karang, dan
kehebohan alam yang dahsyat.
Kira-kira tahun 6 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
a
Samuel, orang Laman, bernubuat amat banyak hal lagi yang
tidak dapat dituliskan.
38 b
		c
14 1 a
3a

Alma 34:33–34.
Alma 41:10–11.
Hel. 13:2.
3 Ne. 1:15.

2 Dan lihatlah, dia berkata
kepada mereka: Lihatlah, aku
memberi kepadamu suatu
tanda; karena lima tahun lagi
tiba, dan lihatlah, kemudian datanglah Putra Allah untuk menebus mereka semua yang akan
percaya pada nama-Nya.
3 Dan lihatlah, ini akan aku
berikan kepadamu untuk suatu
a
tanda pada waktu kedatangan-
Nya; karena lihatlah, akan terjadi
terang yang cemerlang di langit,
sedemikian rupa sehingga pada
malam sebelum Dia datang tidak akan ada kegelapan, sedemikian rupa sehingga akan
tampak kepada manusia seolah-
olah itu adalah siang.
4 Oleh karena itu, akan ada
satu hari dan satu malam dan
satu hari, seolah-olah itu adalah
satu hari dan tidak ada malam;
dan ini akan menjadi bagimu
untuk suatu tanda; karena kamu
akan mengetahui terbitnya matahari dan juga terbenamnya;
oleh karena itu mereka akan
mengetahui dengan suatu kepastian bahwa akan ada dua siang dan satu malam; walaupun
demikian malam itu tidak akan
digelapkan; dan itu akanlah malam sebelum aDia lahir.
5 Dan lihatlah, akanlah ada
sebuah a bintang baru muncul,
yang sedemikian seperti yang
belum pernah kamu lihat; dan

4 a pts Yesus Kristus—
Nubuat tentang
kelahiran dan
kematian Yesus

Kristus.
5 a Mat. 2:1–2;
3 Ne. 1:21.

HELAMAN 14:6–16

616

ini juga akan menjadi suatu
tanda bagimu.
6 Dan lihatlah ini belumlah semuanya, akan ada banyak tanda
dan keajaiban di langit.
7 Dan akan terjadi bahwa
kamu semua akan kagum, dan
terpukau, sedemikian rupa sehingga kamu akan a jatuh ke
tanah.
8 Dan akan terjadi bahwa barang siapa akan apercaya kepada
Putra Allah, orang yang sama
akan memperoleh kehidupan
abadi.
9 Dan lihatlah, demikianlah
Tuhan telah memerintahkanku,
melalui malaikat-Nya, agar aku
hendaknya datang dan memberitahukan hal ini kepadamu; ya,
Dia telah memerintahkan agar
aku hendaknya menubuatkan
hal-hal ini kepadamu; ya, Dia
telah berfirman kepadaku: Berserulah kepada orang-orang ini,
bertobatlah dan persiapkanlah
jalan Tuhan.
10 Dan sekarang, karena aku
adalah orang Laman, dan telah
mengucapkan kepadamu firman
yang telah Tuhan perintahkan
kepadaku, dan karena itu keras
menentangmu, kamu marah terhadapku dan berupaya untuk
menghancurkanku, dan telah
a
mengusirku dari antara kamu.
11 Dan kamu akan mendengar
perkataanku, karena, untuk
7a
8a
10 a
12 a

3 Ne. 1:16–17.
Yoh. 3:16.
Hel. 13:2.
Mosia 3:8;

maksud inilah aku telah naik ke
atas tembok kota ini, agar kamu
boleh mendengar dan mengetahui tentang penghakiman Allah
yang menunggumu karena kedurhakaanmu, dan juga agar
kamu boleh mengetahui syarat
pertobatan;
12 Dan juga agar kamu boleh mengetahui tentang kedatangan Yesus Kristus, Putra
Allah, aBapa dari langit dan dari
bumi, Pencipta segala sesuatu
sejak awal; dan agar kamu boleh
mengetahui tentang tanda-tanda
kedatangan-Nya, untuk maksud
agar kamu boleh percaya pada
nama-Nya.
13 Dan jika kamu a percaya
pada nama-N ya kamu akan
bertobat dari segala dosamu,
agar dengan demikian kamu
boleh memperoleh suatu pengampunan darinya melalui bjasa-
Nya.
14 Dan lihatlah, lagi, tanda
yang lain aku berikan kepadamu, ya, suatu tanda akan
kematian-Nya.
15 Karena lihatlah, Dia pastilah
mesti mati agar a keselamatan
boleh datang; ya, adalah patut
menurut-Nya dan menjadi perlu
bahwa Dia mati, untuk mendatangkan bkebangkitan orang mati,
agar dengan demikian manusia
boleh dibawa ke hadirat Tuhan.
16 Ya, lihatlah, kematian ini

3 Ne. 9:15;
Eter 4:7.
pts Yesus Kristus.
13 a Kis. 16:30–31.

		b A&P 19:16–20.
15 a pts Juruselamat.
		b Alma 42:23.
pts Kebangkitan.
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mendatangkan kebangkitan,
dan a menebus seluruh umat
manusia dari kematian pertama—kematian rohani itu; karena seluruh umat manusia,
yang oleh bkejatuhan Adam cdisingkirkan dari hadirat Tuhan,
dianggap bagaikan dmati, baik
sehubungan dengan apa yang
duniawi maupun apa yang rohani.
17 Tetapi lihatlah, kebangkitan
Kristus a menebus umat manusia, ya, bahkan seluruh umat
manusia, dan membawa mereka
kembali ke hadirat Tuhan.
18 Ya, dan itu mendatangkan
syarat pertobatan, agar barang
siapa bertobat orang yang sama
tidak ditebang dan dilemparkan
ke dalam api; tetapi barang siapa tidak bertobat ditebang dan
dilemparkan ke dalam api; dan
datanglah ke atas diri mereka
lagi suatu kematian rohani, ya,
kematian kedua, karena mereka
disingkirkan lagi sehubungan
dengan apa yang berkaitan dengan kebenaran.
19 Oleh karena itu bertobatlah
kamu, bertobatlah kamu, agar
jangan dengan mengetahui hal-
hal ini dan tidak melakukannya
kamu akan membiarkan dirimu
datang di bawah penghukuman,
dan kamu dibawa turun pada
kematian kedua ini.
20 Tetapi lihatlah, seperti yang
16 a pts Rencana
Penebusan.
		b pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
		c Alma 42:6–9.

		d
17 a
20 a
		b
		c

aku katakan kepadamu mengenai atanda yang lain, suatu
tanda akan kematian-Nya, lihatlah, pada hari itu ketika Dia
akan menderita kematian matahari akan b digelapkan dan
menolak untuk memberikan
terangnya kepadamu; dan juga
bulan dan bintang; dan tidak
akan ada terang di atas permukaan negeri ini, bahkan sejak
waktu ketika Dia akan menderita kematian, untuk kurun
waktu ctiga hari, hingga waktu
ketika Dia akan bangkit kembali dari yang mati.
21 Ya, pada waktu ketika Dia
akan menyerahkan roh akan ada
a
guntur dan kilat untuk kurun
waktu berjam-jam, dan tanah
akan berguncang dan bergetar; dan batu-batu karang yang
berada di atas muka bumi ini,
yang adalah baik di atas tanah
maupun di bawahnya, yang
kamu tahu pada waktu ini adalah padat, atau bagian yang lebih banyak darinya adalah satu
bongkahan padat, akan bterpecah belah;
22 Ya, itu akan terkoyak menjadi dua, dan akan senantiasa
selamanya a ditemukan dalam
lapisan dan dalam retakan, dan
dalam kepingan yang terpecah
belah di atas permukaan seluruh bumi, ya, baik di atas tanah
maupun di bawahnya.

pts Kematian Rohani.
pts Penebusan.
3 Ne. 8:5–25.
Luk. 23:44.
Mosia 3:10.

21 a 3 Ne. 8:6.
		b 3 Ne. 10:9.
22 a 3 Ne. 8:18.
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23 Dan lihatlah, akan terjadi
angin ribut yang dahsyat, dan
akan ada banyak gunung direndahkan, seperti lembah, dan
akan ada banyak tempat yang
sekarang disebut lembah yang
akan menjadi gunung, yang ketinggiannya amat sangat.
24 Dan banyak jalan raya akan
terpecah belah, dan banyak
a
kota akan menjadi telantar.
25 Dan banyak akuburan akan
terbuka, dan akan menyerahkan banyak dari orang matinya;
dan banyak orang suci akan menampakkan diri kepada banyak
orang.
26 Dan lihatlah, demikianlah
a
malaikat telah berbicara kepadaku; karena dia berkata kepadaku bahwa akan ada guntur
dan kilat untuk kurun waktu
berjam-jam.
27 Dan dia berkata kepadaku
bahwa sementara guntur dan
kilat berlangsung, dan angin
ribut, bahwa hal-hal ini akan
terjadi, dan bahwa akegelapan
akan menutupi permukaan seluruh bumi untuk kurun waktu
tiga hari.
28 Dan malaikat berkata kepadaku bahwa banyak yang akan
melihat apa yang lebih hebat daripada ini, untuk maksud agar
mereka boleh percaya bahwa
a
tanda ini dan keajaiban ini
24 a 3 Ne. 9:3–12.
25 a Mat. 27:50–54;
3 Ne. 23:9–11.
26 a Alma 13:26.
27 a 1 Ne. 19:10;
3 Ne. 8:3.

akan terjadi di atas seluruh permukaan negeri ini, untuk maksud agar tidak akan ada alasan
bagi ketidakpercayaan di antara
anak-anak manusia—
29 Dan ini untuk maksud agar
barang siapa akan percaya boleh
diselamatkan, dan bahwa barang siapa tidak akan percaya,
suatu apenghakiman yang benar
boleh datang ke atas diri mereka; dan juga jika mereka dihukum mereka mendatangkan ke
atas diri mereka penghukuman
mereka sendiri.
30 Dan sekarang, ingatlah,
ingatlah, saudara-s audaraku,
bahwa barang siapa binasa, binasa bagi dirinya sendiri; dan
barang siapa melakukan kedurhakaan, melakukannya bagi
dirinya sendiri; karena lihatlah,
kamu a bebas; kamu diizinkan
untuk bertindak bagi dirimu
sendiri; karena lihatlah, Allah
telah memberi kepadamu suatu bpengetahuan dan Dia telah
menjadikanmu bebas.
31 Dia telah memberikan kepadamu agar kamu boleh atahu
yang baik dari yang jahat, dan
Dia telah memberikan kepadamu agar kamu boleh bmemilih
kehidupan atau kematian; dan
kamu dapat melakukan yang
baik dan cdipulihkan pada apa
yang baik, atau memperoleh

28 a 1 Ne. 12:4–5.
29 a pts Penghakiman
Terakhir.
30 a 2 Ne. 2:26–29;
Musa 6:56.
pts Hak Pilihan.

		b pts Pengetahuan.
31 a Moro. 7:16.
		b 2 Ne. 2:28–29;
Alma 3:26–27.
		c Alma 41:3–5.
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apa yang baik dipulihkan kepadamu; atau kamu boleh melakukan yang jahat, dan memperoleh
apa yang jahat dipulihkan kepadamu.
PASAL 15
Tuhan mendera orang-orang Nefi
karena Dia mengasihi mereka—
Orang-orang Laman yang insaf teguh dan tabah dalam iman—Tuhan
akan penuh belas kasihan kepada
orang-o rang Laman pada zaman
akhir. Kira-kira tahun 6 sm.
Dan sekarang, saudara-saudara
terkasihku, lihatlah, aku memaklumkan kepadamu bahwa
kecuali kamu akan bertobat rumahmu akan ditinggalkan ba
gimu atelantar.
2 Ya, kecuali kamu bertobat,
para wanitamu akan memiliki
alasan besar untuk berduka nestapa pada masa ketika mereka
akan menyusui; karena kamu
akan berusaha untuk melarikan
diri dan tidak akan ada tempat
untuk perlindungan; ya, dan
celakalah mereka yang aberbadan dua, karena mereka akan
menjadi berat dan tidak dapat
melarikan diri; oleh karena itu,
mereka akan diinjak-injak dan
akan ditinggalkan untuk binasa.
3 Ya, celakalah bangsa ini yang
disebut orang-orang Nefi kecuali mereka akan bertobat, ketika
mereka akan melihat semua
15 1 a Mat. 23:37–38.
2 a Mat. 24:19.
3 a Ams. 3:12;

tanda dan keajaiban ini yang
akan diperlihatkan kepada mereka; karena lihatlah, mereka
telah menjadi umat Tuhan yang
terpilih; ya, orang-o rang Nefi
telah Dia kasihi, dan juga telah
Dia adera mereka; ya, pada masa
kedurhakaan mereka telah Dia
dera mereka karena Dia mengasihi mereka.
4 Tetapi lihatlah saudara-
saudaraku, orang-orang Laman
telah Dia benci karena perbuatan mereka telah jahat secara
berkelanjutan, dan ini karena
kedurhakaan a tradisi leluhur
mereka. Tetapi lihatlah, keselamatan telah datang kepada
mereka melalui pengkhotbahan
orang-o rang Nefi; dan untuk
maksud inilah telah Tuhan bperpanjang masa hidup mereka.
5 Dan aku menghendaki agar
kamu hendaknya melihat bahwa
a
bagian yang lebih banyak dari
mereka berada pada jalan kewajiban mereka, dan mereka berjalan dengan hati-hati di hadapan
Allah, dan mereka berusaha
keras untuk menaati perintah-
Nya dan peraturan-N ya dan
keputusan-Nya menurut hukum
Musa.
6 Ya, aku berkata kepadamu,
bahwa bagian yang lebih banyak
dari mereka melakukan ini, dan
mereka berjuang dengan ketekunan yang tak kenal lelah agar
mereka boleh membawa sisa

			 Ibr. 12:5–11;
A&P 95:1.
4 a pts Tradisi.

		b Alma 9:16.
5 a Hel. 13:1.
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saudara-saudara mereka pada
pengetahuan tentang kebenaran;
oleh karena itu ada banyak yang
menambah jumlah mereka setiap hari.
7 Dan lihatlah, kamu tahu
sendiri, karena kamu telah menyaksikannya, bahwa sebanyak
dari mereka yang dibawa pada
pengetahuan tentang kebenaran, dan untuk mengetahui
tentang tradisi jahat dan keji
dari leluhur mereka, dan dituntun untuk memercayai tulisan
suci yang kudus, ya, nubuat-
nubuat para nabi kudus, yang
dituliskan, yang menuntun mereka pada iman kepada Tuhan,
dan pada pertobatan, yang
iman dan pertobatan itu membawa suatu a perubahan hati
bagi mereka—
8 Oleh karena itu, sebanyak
yang telah sampai pada hal ini,
kamu tahu sendiri adalah ateguh
dan tabah dalam iman, dan dalam hal dengan apa mereka telah
dijadikan bebas.
9 Dan kamu tahu juga bahwa
mereka telah amengubur senjata-
senjata perang mereka, dan
mereka takut untuk mengangkatnya agar jangan dengan
cara apa pun mereka akan berdosa; ya, kamu dapat melihat
bahwa mereka takut untuk berdosa—karena lihatlah mereka
akan membiarkan diri mereka
agar mereka diinjak-injak dan
7 a pts Insaf, Keinsafan.
8 a Alma 23:6; 27:27;
3 Ne. 6:14.

dibunuh oleh musuh mereka,
dan tidak mau mengangkat pedang mereka melawan mereka,
dan ini karena iman mereka kepada Kristus.
10 Dan sekarang, karena ketabahan mereka ketika mereka
percaya pada hal itu yang mereka percayai, karena keteguhan
mereka ketika mereka sekalinya
diterangi, lihatlah, Tuhan akan
memberkati mereka dan memperpanjang masa hidup mereka,
terlepas dari kedurhakaan mereka—
11 Ya, bahkan jika mereka akan
merosot dalam ketidakpercayaan Tuhan akan amemperpanjang masa hidup mereka, sampai
waktunya akan datang yang
telah dibicarakan oleh leluhur
kita, dan juga oleh Nabi bZenos,
dan banyak nabi lain, mengenai
c
pemulihan saudara-s audara
kita, orang-orang Laman, kembali pada pengetahuan tentang
kebenaran—
12 Ya, aku berkata kepadamu,
bahwa pada zaman akhir ajanji-
janji Tuhan telah diulurkan kepada saudara-s audara kita,
orang-orang Laman; dan terlepas dari banyaknya kesengsaraan yang akan mereka alami,
dan sekalipun mereka akan bdihalau kian kemari di atas muka
bumi, dan diburu, dan akan
dihantam dan dicerai-beraikan
ke luar daerah, tanpa memiliki

9 a Alma 24:17–19.
11 a Alma 9:16.
		b Hel. 8:19.

		c 2 Ne. 30:5–8.
12 a Enos 1:12–13.
		b Morm. 5:15.
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tempat untuk pengungsian,
Tuhan akan c penuh belas kasihan kepada mereka.
13 Dan ini adalah menurut
nubuat, bahwa mereka akan
kembali adibawa pada pengetahuan yang sejati, yang adalah
pengetahuan tentang Penebus
mereka, dan bgembala mereka
yang agung dan sejati, dan terbilang di antara domba-domba-
Nya.
14 Oleh karena itu aku berkata
kepadamu, akanlah alebih baik
bagi mereka daripada bagimu
kecuali kamu bertobat.
15 Karena lihatlah, a bila pekerjaan dahsyat itu diperlihatkan kepada mereka yang telah
diperlihatkan kepadamu, ya,
kepada mereka yang telah merosot dalam ketidakpercayaan
karena tradisi leluhur mereka,
kamu dapat melihat bagimu sendiri bahwa mereka tidak akan
pernah lagi merosot dalam ketidakpercayaan.
16 Oleh karena itu, firman
Tuhan: Aku tidak akan sepenuhnya menghancurkan
mereka, tetapi Aku akan menyebabkan bahwa pada masa
kebijaksanaan-Ku mereka akan
kembali lagi kepada-Ku, firman
Tuhan.
17 Dan sekarang, lihatlah, firman Tuhan, mengenai
orang-o rang Nefi: Jika mereka tidak akan bertobat, dan
12 c 1 Ne. 13:31;
2 Ne. 10:18–19;
Yakub 3:5–6.

berusaha keras untuk melakukan kehendak-K u, Aku akan
sepenuhnya a menghancurkan
mereka, firman Tuhan, karena
ketidakpercayaan mereka terlepas dari banyaknya pekerjaan
dahsyat yang telah Aku lakukan
di antara mereka; dan sepasti
Tuhan hidup akanlah hal-hal ini
terjadi, firman Tuhan.
PASAL 16
Orang-o rang Nefi yang memercayai Samuel dibaptis oleh Nefi—
Samuel tidak dapat dibunuh
dengan anak panah dan batu orang
Nefi yang tidak bertobat—Sebagian mengeraskan hati mereka,
dan yang lain melihat malaikat—
Yang tidak percaya berkata tidaklah masuk akal untuk percaya
kepada Kristus dan kedatangan-
Nya di Yerusalem. Kira-kira tahun
6–1 sm.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
ada banyak yang mendengar
perkataan Samuel, orang Laman,
yang dia ucapkan di atas tembok
kota. Dan sebanyak yang percaya pada perkataannya pergi
dan mencari Nefi; dan ketika
mereka telah pergi dan menemukannya mereka mengakui
kepadanya dosa-d osa mereka
dan tidak menyangkal, berhasrat bahwa mereka boleh dibaptis
bagi Tuhan.
2 Tetapi sebanyak yang ada

13 a 3 Ne. 16:12.
		b pts Gembala
Yang Baik.

14 a Hel. 7:23.
15 a Mat. 11:20–23.
17 a Hel. 13:6–10.
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yang tidak percaya pada perkataan Samuel marah terhadapnya; dan mereka melemparkan
batu kepadanya di atas tembok,
dan juga banyak yang melepaskan anak panah ke arahnya
sewaktu dia berdiri di atas tembok; tetapi Roh Tuhan berada
bersamanya, sedemikian rupa
sehingga mereka tidak dapat
mengenainya dengan batu mereka tidak juga dengan anak panah mereka.
3 Sekarang, ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat
mengenainya, ada lebih banyak
lagi yang percaya pada perkataannya, sedemikian rupa sehingga mereka pergi kepada
Nefi untuk dibaptis.
4 Karena lihatlah, Nefi membaptis, dan bernubuat, dan
berkhotbah, menyerukan pertobatan kepada orang-o rang,
memperlihatkan tanda dan keajaiban, mengerjakan amukjizat di
antara orang-orang, agar mereka
boleh tahu bahwa Kristus mesti
b
tak lama lagi datang—
5 Memberi tahu mereka tentang apa yang mesti tak lama
lagi datang, agar mereka boleh
tahu dan ingat pada waktu kedatangannya bahwa itu telah
disingkapkan kepada mereka
sebelumnya, untuk maksud
agar mereka boleh percaya;
oleh karena itu sebanyak yang
percaya pada perkataan Samuel
pergi kepadanya untuk dibaptis, karena mereka datang
16 4 a pts Mukjizat.

		b Hel. 14:2.

bertobat dan mengakui dosa-
dosa mereka.
6 Tetapi bagian yang lebih banyak dari mereka tidak percaya
pada perkataan Samuel; oleh
karena itu ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat
mengenainya dengan batu mereka dan anak panah mereka,
mereka berseru kepada para
panglima mereka, mengatakan:
Tangkaplah laki-
l aki ini dan
ikatlah dia, karena lihatlah dia
dirasuk iblis; dan karena kuasa
iblis yang ada dalam dirinya
kami tidak dapat mengenainya
dengan batu kami dan anak panah kami; oleh karena itu tangkaplah dia dan ikatlah dia, dan
enyahkanlah dia.
7 Dan sewaktu mereka maju
untuk menjamahnya, lihatlah,
dia menjatuhkan diri dari tembok, dan melarikan diri keluar
dari negeri mereka, ya, bahkan
ke negerinya sendiri, dan mulai
berkhotbah dan bernubuat di
antara bangsanya sendiri.
8 Dan lihatlah, tentang dia tidak pernah terdengar lagi di
antara orang-orang Nefi; dan demikianlah urusan orang-orang
itu.
9 Dan demikianlah berakhir tahun kedelapan puluh dan enam
masa pemerintahan para hakim
atas orang-orang Nefi.
10 Dan demikianlah berakhir
juga tahun kedelapan puluh
dan tujuh masa pemerintahan
para hakim, bagian yang lebih
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banyak dari orang-orang tetap
berada dalam kesombongan dan
kejahatan mereka, dan bagian
yang lebih sedikit berjalan dengan lebih hati-hati di hadapan
Allah.
11 Dan inilah keadaannya juga,
pada tahun kedelapan puluh
dan delapan masa pemerintahan
para hakim.
12 Dan hanya ada perubahan
kecil dalam urusan orang-orang
itu, kecuali orang-orang mulai
menjadi lebih terkeraskan dalam kedurhakaan, dan melakukan makin dan makin banyak
dari apa yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah,
pada tahun kedelapan puluh
dan sembilan masa pemerintahan para hakim.
13 Tetapi terjadilah pada tahun kesembilan puluh masa
pemerintahan para hakim, ada
a
tanda-tanda dahsyat diberikan
kepada orang-orang, dan keajaiban; dan perkataan para nabi
b
mulai digenapi.
14 Dan a malaikat menampakkan diri kepada manusia,
orang-orang bijak, dan memaklumkan kepada mereka kabar
gembira tentang sukacita yang
besar; demikianlah dalam tahun ini tulisan suci mulai digenapi.
15 Walaupun demikian, orang-
orang mulai mengeraskan hati
mereka, semuanya kecuali bagian yang paling percaya dari
13 a 3 Ne. 1:4.
		b Hel. 14:3–7.

mereka, baik dari orang Nefi
maupun dari orang Laman, dan
mulai bergantung pada kekuatan mereka sendiri dan pada
a
kebijaksanaan mereka sendiri,
mengatakan:
16 Beberapa hal bisa mereka
terka dengan benar, di antara
sedemikian banyaknya; tetapi
lihatlah, kita tahu bahwa semua
pekerjaan yang besar dan menakjubkan ini tidak dapat terjadi, yang mengenainya telah
diucapkan.
17 Dan mereka mulai bertukar pikiran dan berselisih pendapat di antara mereka sendiri,
mengatakan:
18 Bahwa a tidaklah masuk
akal bahwa makhluk seperti
Kristus akan datang; jika demikian, dan Dia adalah Putra
Allah, Bapa dari langit dan dari
bumi, seperti yang telah diucapkan, mengapa Dia tidak
akan memperlihatkan diri-Nya
kepada kita seperti juga kepada
mereka yang akan berada di
Yerusalem?
19 Ya, mengapa Dia tidak akan
memperlihatkan diri-Nya di tanah ini seperti juga di tanah
Yerusalem?
20 Tetapi lihatlah, kita tahu
bahwa ini adalah suatu atradisi
yang jahat, yang telah diturunkan kepada kita oleh leluhur
kita, untuk menyebabkan kita
agar kita hendaknya percaya
pada beberapa hal yang besar

14 a Alma 13:26.
15 a Yes. 5:21.

18 a Alma 30:12–13.
20 a pts Tradisi.
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dan menakjubkan yang akan
terjadi, tetapi bukan di antara
kita, tetapi di suatu negeri yang
amat jauh, suatu negeri yang tidak kita ketahui; oleh karena
itu mereka dapat menjaga kita
dalam ketidaktahuan, karena
kita tidak dapat bmenyaksikan
dengan mata kita sendiri bahwa
itu adalah benar.
21 Dan mereka akan, dengan
akal bulus yang licik dan yang
misterius dari si jahat, mengerjakan beberapa misteri besar
yang tidak dapat kita mengerti,
yang akan mengimpit kita menjadi hamba pada perkataan
mereka, dan juga hamba bagi
mereka, karena kita bergantung
kepada mereka untuk mengajari kita firman; dan demikianlah akanlah mereka menjaga
kita dalam ketidaktahuan jika
kita akan menyerahkan diri
kita kepada mereka, sepanjang
masa dari kehidupan kita.
22 Dan banyak lagi hal yang
orang-orang bayangkan dalam

hati mereka, yang adalah bodoh dan asia-sia; dan mereka
amat terganggu, karena Setan
menghasut mereka untuk melakukan kedurhakaan secara
berkelanjutan; ya, dia berkelana
menyebarkan desas-desus dan
perselisihan di atas seluruh permukaan negeri, agar dia boleh
mengeraskan hati orang-orang
menentang apa yang baik dan
menentang apa yang akan datang.
23 Dan terlepas dari tanda
dan keajaiban yang dikerjakan
di antara umat Tuhan, dan banyaknya mukjizat yang mereka
lakukan, Setan memiliki pengaruh besar atas hati orang-orang
di atas seluruh permukaan negeri.
24 Dan demikianlah berakhir
tahun kesembilan puluh masa
pemerintahan para hakim atas
orang-orang Nefi.
25 Dan demikianlah berakhir
kitab Helaman, menurut catatan
Helaman dan para putranya.

NEFI KETIGA
KITAB NEFI
PUTRA NEFI, YANG ADALAH PUTRA HELAMAN

Dan Helaman adalah putra Helaman, yang adalah putra Alma, yang
adalah putra Alma, keturunan Nefi yang adalah putra Lehi, yang
datang dari Yerusalem pada tahun pertama masa pemerintahan
Zedekia, raja Yehuda.
20 b Eter 12:5–6, 19.

22 a pts Pongah, Kepongahan.
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PASAL 1
Nefi, putra Helaman, berangkat
keluar dari negeri, dan putranya,
Nefi menyimpan catatan-catatan—
Walaupun tanda dan keajaiban
berlimpah ruah, yang jahat berencana untuk membunuh yang
saleh—Malam kelahiran Kristus
tiba—Tanda diberikan, dan sebuah
bintang baru muncul—Dusta
dan tipuan meningkat, dan para
perampok Gadianton membantai
banyak orang. Kira-k ira tahun
1–4 m.

S

EKARANG, terjadilah bahwa
tahun kesembilan puluh dan
satu telah berlalu dan itu adalah a enam ratus tahun sejak
waktu ketika Lehi meninggalkan Yerusalem; dan adalah pada
tahun ketika Lakoneus adalah
hakim kepala dan pembesar atas
negeri.
2 Dan Nefi, putra Helaman, telah berangkat keluar dari tanah
Zarahemla, memberikan tanggung jawab kepada putranya,
a
Nefi, yang adalah putra sulungnya, mengenai blempengan-
lempengan dari kuningan, dan
semua catatan yang telah disimpan, dan semua benda itu yang
telah dipertahankan sakral sejak
keberangkatan Lehi keluar dari
Yerusalem.
3 Kemudian dia berangkat
keluar dari negeri itu, dan a ke
mana dia pergi, tak seorang pun
1 1 a 2 Ne. 25:19.

2 a pts Nefi, Putra Nefi,

tahu; dan putranya, Nefi, menyimpan catatan-catatan sebagai
pengganti dirinya, ya, catatan
tentang bangsa ini.
4 Dan terjadilah bahwa pada
permulaan tahun kesembilan puluh dan dua, lihatlah,
nubuat-nubuat para nabi mulai
digenapi dengan lebih lengkap;
karena mulailah ada tanda-
tanda yang lebih hebat dan
mukjizat-m ukjizat yang lebih
dahsyat yang dikerjakan di antara orang-orang.
5 Tetapi ada sebagian yang
mulai berkata bahwa waktunya
telah berlalu bagi perkataan itu
untuk digenapi, yang adiucapkan oleh Samuel, orang Laman.
6 Dan mereka mulai bersukacita atas saudara-s audara
mereka, mengatakan: Lihatlah
waktunya telah berlalu, dan perkataan Samuel tidak digenapi;
oleh karena itu, sukacitamu dan
imanmu mengenai hal ini telah
sia-sia.
7 Dan terjadilah bahwa mereka
membuat suatu keonaran besar
di seluruh negeri; dan orang-
orang yang percaya menjadi
sangat penuh dukacita, agar jangan dengan cara apa pun hal-
hal itu yang telah diucapkan
boleh tidak terjadi.
8 Tetapi lihatlah, mereka mewaspadai dengan tabah untuk
hari itu dan malam itu dan hari
itu yang akan menjadi seperti
satu hari seolah-olah tidak ada

Putra Helaman.
		b Alma 37:3–5.

3 a 3 Ne. 2:9.
5 a Hel. 14:2–4.
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malam, agar mereka boleh mengetahui bahwa iman mereka
tidaklah sia-sia.
9 Sekarang, terjadilah bahwa
ada satu hari ditentukan oleh
yang tidak percaya, bahwa
mereka semua yang percaya
pada tradisi itu akan adihukum
mati kecuali tanda itu akan terjadi, yang telah diberikan oleh
Samuel sang nabi.
10 Sekarang, terjadilah bahwa
ketika Nefi, putra Nefi, melihat
kejahatan bangsanya ini, hatinya
amat penuh dukacita.
11 Dan terjadilah bahwa dia
pergi keluar dan membungkukkan dirinya di atas tanah,
dan berseru dengan amat kuat
kepada Allahnya demi kepentingan bangsanya, ya, mereka
yang hampir dihancurkan karena iman mereka pada tradisi
leluhur mereka.
12 Dan terjadilah bahwa dia
berseru dengan amat kuat kepada Tuhan asepanjang hari itu;
dan lihatlah, suara Tuhan datang
kepadanya, memfirmankan:
13 Angkatlah kepalamu dan
jadilah riang; karena lihatlah,
waktunya ada di depan mata,
dan pada malam ini akanlah tanda diberikan, dan pada
a
esok hari datanglah Aku ke
dunia, untuk memperlihatkan
kepada dunia bahwa Aku akan
menggenapi segala apa yang
9a
12 a
13 a
		b

pts Martir.
Enos 1:4; Alma 5:46.
Luk. 2:10–11.
pts Yesus Kristus—
Nubuat tentang

telah Aku suruh untuk diucapkan melalui mulut para nabi
kudus-Ku.
14 Lihatlah, Aku a datang kepada umat milik-K u, untuk
b
menggenapi segala hal yang
telah Aku singkapkan kepada
anak-anak manusia sejak cpelandasan dunia, dan untuk melakukan kehendak, d baik dari Bapa
maupun dari Putra—dari Bapa
karena Aku, dan dari Putra karena daging-Ku. Dan lihatlah,
waktunya ada di depan mata,
dan malam ini akanlah tanda itu
diberikan.
15 Dan terjadilah bahwa firman
yang datang kepada Nefi itu digenapi, menurut seperti yang
telah difirmankan; karena lihatlah, pada saat terbenamnya matahari atidak ada kegelapan; dan
orang-orang mulai tercengang
karena tidak ada kegelapan ketika malam tiba.
16 Dan ada banyak, yang telah
tidak memercayai perkataan
para nabi, yang ajatuh ke tanah
dan menjadi seolah-olah mereka
mati, karena mereka tahu bahwa
b
rencana penghancuran besar
yang telah mereka susun bagi
mereka yang percaya pada perkataan para nabi telah gagal; karena tanda yang telah diberikan
telah ada di depan mata.
17 Dan mereka mulai mengetahui bahwa Putra Allah mestilah

kelahiran dan
kematian Yesus
Kristus.
14 a Yoh. 1:11.
		b Mat. 5:17–18.

b

		c
		d
15 a
16 a
		b

Alma 42:26.
A&P 93:3–4.
Hel. 14:3.
Hel. 14:7.
3 Ne. 1:9.
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sesaat lagi menampakkan diri;
ya, kesimpulannya, semua orang
di atas permukaan seluruh bumi
dari barat ke timur, baik di tanah
utara maupun di tanah selatan,
sedemikian amat tercengangnya
sehingga mereka jatuh ke tanah.
18 Karena mereka tahu bahwa
para nabi telah bersaksi tentang
hal-h al ini selama bertahun-
tahun, dan bahwa tanda yang
telah diberikan telah ada di depan mata; dan mereka mulai merasa takut karena kedurhakaan
mereka dan ketidakpercayaan
mereka.
19 Dan terjadilah bahwa tidak ada kegelapan di sepanjang malam itu, tetapi terang
seakan-a kan itu tengah hari.
Dan terjadilah bahwa matahari
terbit lagi pada pagi hari, menurut urutannya yang tepat; dan
mereka tahu bahwa itu adalah
hari ketika Tuhan akan alahir, karena tanda yang telah diberikan.
20 Dan telah terjadi, ya, segala
hal, setiap bagian yang kecil,
menurut perkataan para nabi.
21 Dan terjadilah juga bahwa
sebuah a bintang baru muncul,
menurut perkataan itu.
22 Dan terjadilah bahwa sejak mulai waktu ini mulailah
ada dusta diwartakan ke antara
orang-orang, oleh Setan, untuk
mengeraskan hati mereka, untuk maksud agar mereka boleh
tidak percaya pada tanda dan
19 a Luk. 2:1–7.
21 a Mat. 2:1–2;
Hel. 14:5.

keajaiban itu yang telah mereka
lihat; tetapi terlepas dari dusta
dan tipuan ini bagian yang lebih banyak dari orang-o rang
percaya, dan diinsafkan kepada
Tuhan.
23 Dan terjadilah bahwa Nefi
pergi ke antara orang-orang, dan
juga banyak yang lain, membaptis untuk pertobatan, yang di
dalamnya ada a pengampunan
yang besar akan dosa-dosa. Dan
demikianlah orang-orang mulai
lagi mengalami kedamaian di
negeri itu.
24 Dan tidak ada perselisihan,
kecuali ada sedikit yang mulai
berkhotbah, berikhtiar untuk
membuktikan dengan tulisan
suci bahwa tidaklah lagi aperlu
untuk menaati hukum Musa.
Sekarang, dalam hal ini mereka
khilaf, karena tidak mengerti
tulisan suci.
25 Tetapi terjadilah bahwa mereka segera menjadi insaf, dan
diyakinkan akan kekhilafan
yang mereka alami, karena disingkapkan kepada mereka
bahwa hukum itu belumlah
a
digenapi, dan bahwa itu mesti
digenapi dalam setiap bagian
yang kecil; ya, firman itu datang
kepada mereka bahwa itu mesti
digenapi; ya, bahwa satu iota
ataupun noktah tidak akan berlalu sampai itu akan semuanya
digenapi; oleh karena itu pada
tahun yang sama ini mereka

23 a pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
24 a Alma 34:13.

25 a Mat. 5:17–18.
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dibawa pada suatu pengetahuan
akan kekhilafan mereka dan
b
mengakui kesalahan mereka.
26 Dan demikianlah tahun kesembilan puluh dan dua berlalu, membawa kabar gembira
bagi orang-orang karena tanda-
tanda yang terjadi, menurut
perkataan nubuat dari semua
nabi kudus.
27 Dan terjadilah bahwa tahun kesembilan puluh dan tiga
juga berlalu dalam kedamaian,
kecuali bagi para a perampok
Gadianton, yang berdiam di
atas gunung-
g unung, yang
mendiami negeri itu; karena sedemikian kuatnya kubu-kubu
mereka dan tempat-tempat rahasia mereka sehingga orang-
orang tidak dapat mengalahkan
mereka; oleh karena itu mereka
melakukan banyak pembunuhan, dan melakukan banyak
pembantaian di antara orang-
orang.
28 Dan terjadilah bahwa pada
tahun kesembilan puluh dan
empat mereka mulai bertambah dalam jumlah yang besar,
karena ada banyak pembelot
orang Nefi yang melarikan diri
kepada mereka, yang menyebabkan banyak dukacita bagi
orang-o rang Nefi yang tetap
tinggal di negeri itu.
29 Dan juga ada suatu alasan
untuk banyak dukacita di antara orang-orang Laman; karena lihatlah, mereka memiliki
25 b Mosia 26:29.
27 a pts Perampok

banyak anak yang tumbuh
dan mulai menjadi dewasa,
sehingga mereka menjadi diri
sendiri, dan disesatkan oleh
sebagian yang adalah aorang-
orang Zoram, dengan dusta
mereka dan perkataan mereka
yang menyanjung-n yanjung,
untuk bergabung dengan para
perampok Gadianton itu.
30 Dan demikianlah orang-
orang Laman sengsara juga, dan
mulai berkurang sehubungan
dengan iman dan kesalehan mereka, karena kejahatan dari angkatan muda.
PASAL 2
Kejahatan dan kekejian meningkat
di antara orang-o rang—Orang-
orang Nefi dan orang-orang Laman
bersatu untuk mempertahankan
diri mereka melawan para perampok Gadianton—Orang-o rang
Laman yang insaf menjadi putih
dan disebut orang-o rang Nefi.
Kira-kira tahun 5–16 m.
Dan terjadilah bahwa demikianlah berlalu tahun kesembilan puluh dan lima juga, dan
orang-orang mulai melupakan
tanda dan keajaiban itu yang
telah mereka dengar, dan mulai
menjadi semakin dan semakin
kurang tercengang pada tanda
atau keajaiban dari langit, sedemikian rupa sehingga mereka
mulai menjadi keras dalam hati
mereka, dan buta dalam pikiran

Gadianton.
29 a Alma 30:59.
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mereka, dan mulai tidak memercayai semua yang telah mereka
dengar dan lihat—
2 Membayangkan sesuatu
yang sia-sia dalam hati mereka,
bahwa itu dikerjakan oleh manusia dan oleh kuasa iblis, untuk
menyesatkan dan amenipu hati
orang-orang; dan demikianlah
Setan memperoleh penguasaan
atas hati orang-orang lagi, sedemikian rupa sehingga dia
membutakan mata mereka dan
menyesatkan mereka untuk percaya bahwa ajaran Kristus adalah suatu hal yang bodoh dan
yang sia-sia.
3 Dan terjadilah bahwa orang-
orang mulai bertambah kuat dalam kejahatan dan kekejian; dan
mereka tidak percaya bahwa
akan ada lagi tanda dan keajaiban yang diberikan; dan Setan
a
berkelana, menyesatkan hati
orang-orang, menggoda mereka
dan menyuruh mereka agar mereka hendaknya melakukan kejahatan besar di negeri itu.
4 Dan demikianlah berlalu
tahun kesembilan puluh dan
enam; dan juga tahun kesembilan puluh dan tujuh; dan juga
tahun kesembilan puluh dan
delapan; dan juga tahun kesembilan puluh dan sembilan;
5 Dan juga seratus tahun telah
berlalu sejak masa aMosia, yang
adalah raja atas orang-o rang
Nefi.
6 Dan enam ratus dan sembilan
2 2 a pts Menipu.
3 a A&P 10:27.

tahun telah berlalu sejak Lehi
meninggalkan Yerusalem.
7 Dan sembilan tahun telah
berlalu sejak waktu ketika tanda
itu diberikan, yang diucapkan
tentangnya oleh para nabi,
bahwa Kristus akan datang ke
dunia.
8 Sekarang, orang-orang Nefi
mulai menghitung-hitung waktu
mereka sejak kurun waktu ini
ketika tanda itu diberikan, atau
sejak kedatangan Kristus; oleh
karena itu, sembilan tahun telah berlalu.
9 Dan Nefi, yang adalah
ayah dari Nefi, yang memiliki
tanggung jawab atas catatan-
catatan, atidak kembali ke tanah
Zarahemla, dan tidak dapat ditemukan di mana pun di seluruh
negeri.
10 Dan terjadilah bahwa orang-
orang masih tetap berada dalam
kejahatan, terlepas dari banyaknya pengkhotbahan dan penubuatan yang dikirimkan ke
antara mereka; dan demikianlah
berlalu tahun kesepuluh juga;
dan tahun kesebelas juga berlalu
dalam kedurhakaan.
11 Dan terjadilah pada tahun ketiga belas mulai ada peperangan dan perselisihan di
seluruh negeri; karena para perampok Gadianton telah menjadi sedemikian banyaknya, dan
membunuh sedemikian banyaknya orang, dan melenyapkan
sedemikian banyaknya kota,

5 a Mosia 29:46–47.
9 a 3 Ne. 1:2–3.

3 NEFI 2:12–19
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dan menyebarkan sedemikian
banyaknya kematian dan pembunuhan massal di seluruh negeri, sehingga menjadi perlu
bahwa semua orang, baik orang-
orang Nefi maupun orang-orang
Laman, hendaknya mengangkat
senjata melawan mereka.
12 Oleh karena itu, semua orang
Laman yang telah menjadi diinsafkan kepada Tuhan bersatu
dengan saudara-s audara mereka, orang-orang Nefi, dan dipaksa, demi keselamatan nyawa
mereka dan wanita mereka dan
anak mereka, untuk mengangkat
senjata melawan para perampok
Gadianton itu, ya, dan juga untuk
mempertahankan hak mereka,
dan hak istimewa dari gereja
mereka dan dari ibadat mereka,
dan akebebasan mereka dan bkemerdekaan mereka.
13 Dan terjadilah bahwa sebelum tahun ketiga belas ini telah
berlalu orang-orang Nefi terancam dengan kehancuran sepenuhnya karena perang ini, yang
telah menjadi amat parah.
14 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman itu yang telah bersatu dengan orang-orang Nefi
terbilang di antara orang-orang
Nefi;
15 Dan a kutukan mereka diambil dari mereka, dan kulit
mereka menjadi b putih seperti
orang-orang Nefi;
16 Dan para pemuda mereka
12 a pts Bebas,
Kebebasan.
		b pts Kemerdekaan.

dan putri mereka menjadi amat
rupawan, dan mereka terbilang
di antara orang-orang Nefi, dan
disebut orang-orang Nefi. Dan
demikianlah berakhir tahun ketiga belas.
17 Dan terjadilah pada permulaan tahun keempat belas,
perang antara para perampok
dan orang-orang Nefi berlanjut
dan menjadi amat parah; walaupun demikian, orang-orang
Nefi memperoleh beberapa keunggulan atas para perampok,
sedemikian rupa sehingga mereka menghalau mereka keluar
dari negeri mereka ke gunung-
gunung dan ke tempat-tempat
rahasia mereka.
18 Dan demikianlah berakhir
tahun keempat belas. Dan pada
tahun kelima belas mereka maju
melawan orang-orang Nefi; dan
karena kejahatan orang-orang
Nefi, dan banyaknya perselisihan dan pertengkaran mereka,
para perampok Gadianton memperoleh banyak keunggulan atas
diri mereka.
19 Dan demikianlah berakhir
tahun kelima belas, dan demikianlah orang-orang berada dalam
suatu keadaan banyak kesengsaraan; dan apedang kehancuran
bergantung di atas diri mereka,
sedemikian rupa sehingga mereka hampir dihantam olehnya,
dan ini karena kedurhakaan
mereka.

15 a Alma 17:15; 23:18.
		b 2 Ne. 5:21; 30:6;
Yakub 3:8.

19 a Alma 60:29.
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PASAL 3
Gidianhi, pemimpin Gadianton,
menuntut agar Lakoneus dan
orang-o rang Nefi menyerahkan
diri mereka dan tanah mereka—
Lakoneus menetapkan Gidgidoni
sebagai panglima utama atas pasukan—Orang-orang Nefi berhimpun di Zarahemla dan Kelimpahan
untuk mempertahankan diri mereka. Kira-kira tahun 16–18 m.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
pada tahun keenam belas sejak
kedatangan Kristus, Lakoneus,
pembesar negeri itu, menerima
sepucuk surat dari pemimpin
dan penguasa gerombolan perampok ini; dan inilah kata-kata
yang dituliskan, mengatakan:
2 Lakoneus, yang mulia dan
pembesar utama negeri ini, lihatlah, aku menulis surat ini
kepadamu, dan memberi kepadamu pujian yang amat besar
karena keteguhanmu, dan juga
keteguhan rakyatmu, dalam
mempertahankan apa yang kamu
kira menjadi hak dan kemerdekaanmu; ya, kamu bertahan dengan
baik, seolah-olah kamu didukung
oleh tangan seorang allah, dalam
pemertahanan kemerdekaanmu,
dan harta milikmu, dan negerimu, atau apa yang kamu sebut
demikian.
3 Dan tampaknya suatu yang
disayangkan bagiku, Lakoneus
yang mulia, bahwa kamu akan
sedemikian bodoh dan pongahnya sehingga mengira bahwa
kamu dapat berdiri melawan

sedemikian banyaknya orang
berani yang berada di bawah komandoku, yang sekarang pada
waktu ini berdiri dengan senjata
mereka, dan menunggu dengan
kegelisahan yang besar untuk
perkataan—Pergilah kepada
orang-orang Nefi dan hancurkanlah mereka.
4 Dan aku, mengetahui tentang
semangat mereka yang tak tertaklukkan, setelah membuktikan diri
mereka di medan pertempuran,
dan mengetahui tentang kebencian abadi mereka terhadapmu
karena banyaknya ketidakadilan
yang telah kamu lakukan terhadap mereka, oleh karena itu jika
mereka akan datang melawanmu
mereka akan mengunjungimu
dengan kehancuran sepenuhnya.
5 Oleh karena itu aku telah menulis surat ini, memeteraikannya dengan tanganku sendiri,
ikut merasa akan kesejahteraanmu, karena keteguhanmu
pada apa yang kamu percayai
adalah benar, dan roh muliamu
di medan pertempuran.
6 Oleh karena itu aku menulis
kepadamu, berhasrat agar kamu
akan menyerahkan kepada orang-
orangku ini, kota-kotamu, tanah-
tanahmu, dan kepemilikanmu,
daripada mereka akan mengunjungimu dengan pedang dan
bahwa kehancuran akan datang
ke atas dirimu.
7 Atau dengan perkataan lain,
serahkanlah dirimu kepada kami,
dan bersatulah dengan kami
dan menjadilah kenal dengan

3 NEFI 3:8–13
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pekerjaan rahasia kami, dan
menjadilah saudara-s audara
kami agar kamu boleh seperti
kami—bukan budak kami, tetapi
saudara dan rekan kami atas segala harta kekayaan kami.
8 Dan lihatlah, aku a bersumpah kepadamu, jika kamu akan
melakukan ini, dengan sebuah
sumpah, kamu tidak akan dihancurkan; tetapi jika kamu tidak
akan melakukan ini, aku bersumpah kepadamu dengan sebuah sumpah, bahwa pada bulan
depan aku akan memerintahkan
agar pasukanku akan datang melawanmu, dan mereka tidak akan
menahan tangan mereka dan
tidak akan membiarkan hidup,
tetapi akan membunuhmu, dan
akan membiarkan jatuh pedang
ke atas dirimu bahkan sampai
kamu akan menjadi punah.
9 Dan lihatlah, aku adalah
Gidianhi; dan aku adalah penguasa dari aperkumpulan rahasia
Gadianton ini; yang perkumpulan dan pekerjaannya aku tahu
adalah bbaik; dan itu adalah dari
c
zaman kuno dan telah diturunkan kepada kami.
10 Dan aku menulis surat ini
kepadamu, Lakoneus, dan aku
berharap bahwa kamu akan menyerahkan tanah-tanahmu dan
kepemilikanmu, tanpa pertumpahan darah, agar orang-orangku
ini boleh mendapatkan kembali
a

3 7 a Hel. 6:22–26.

8 a Eter 8:13–14.
9 a pts Komplotan
Rahasia.

hak-hak dan pemerintahan mereka, yang telah membelot darimu karena kejahatanmu dalam
menahan dari mereka hak-hak
atas pemerintahan mereka, dan
kecuali kamu melakukan ini,
aku akan membalas ketidaka
dilan atas diri mereka. Aku adalah Gidianhi.
11 Dan sekarang, terjadilah ketika Lakoneus menerima surat
ini dia amat tercengang, karena
keberanian Gidianhi menuntut
kepemilikan dari tanah orang-
orang Nefi, dan juga mengancam rakyat dan membalas
ketidakadilan atas diri mereka
yang tidak pernah menerima
ketidakadilan, kecuali mereka
telah berbuat aketidakadilan atas
diri sendiri dengan membelot
kepada para perampok yang jahat dan keji itu.
12 Sekarang, lihatlah, Lakoneus
ini, sang pembesar, adalah seorang pria yang saleh, dan tidak
dapat ditakut-takuti oleh tuntutan dan ancaman dari seorang a perampok; oleh karena
itu dia tidak menyimak surat
Gidianhi, penguasa para perampok, tetapi dia menyuruh agar
rakyatnya hendaknya berseru
kepada Tuhan untuk kekuatan
menyongsong waktu ketika para
perampok akan datang melawan
mereka.
13 Ya, dia mengirimkan suatu

		b Alma 30:53.
		c Hel. 6:26–30;
Musa 5:29, 49–52.
11 a Hel. 14:30.

12 a Alma 54:5–11;
3 Ne. 4:7–10.
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maklumat ke antara semua
orang, agar mereka hendaknya
mengumpulkan bersama wanita mereka, dan anak mereka,
kawanan domba mereka dan
kawanan ternak mereka, dan
seluruh harta kekayaan mereka,
kecuali tanah mereka, ke satu
tempat.
14 Dan dia menyuruh agar
benteng pertahanan hendaknya
dibangun mengitari mereka, dan
kekuatannya hendaknya amat
kuat. Dan dia menyuruh agar
pasukan, baik dari orang-orang
Nefi maupun dari orang-orang
Laman, atau mereka semua yang
terbilang di antara orang-orang
Nefi, hendaknya ditempatkan
sebagai penjaga di sekitarnya
untuk mengawasi mereka, dan
untuk menjaga mereka dari para
perampok siang dan malam.
15 Ya, dia berkata kepada mereka: Sebagaimana Tuhan hidup, kecuali kamu bertobat dari
segala kedurhakaanmu, dan
berseru kepada Tuhan, kamu
sekali-kali tidak akan dibebaskan dari tangan para perampok
Gadianton itu.
16 Dan sedemikian besar dan
menakjubkannya perkataan dan
nubuat Lakoneus sehingga itu
menyebabkan rasa takut datang
ke atas semua orang; dan mereka mengerahkan diri dengan
daya mereka untuk melakukan
menurut perkataan Lakoneus.
17 Dan terjadilah bahwa
18 a 3 Ne. 6:6.
19 a pts Nubuat.

Lakoneus menetapkan panglima-
panglima utama atas seluruh
pasukan orang Nefi, untuk mengomando mereka pada waktu
ketika para perampok akan datang keluar dari padang belantara
melawan mereka.
18 Sekarang, yang paling tinggi
dari antara semua panglima
utama dan komandan tertinggi
atas seluruh pasukan orang Nefi
ditetapkan, dan namanya adalah
a
Gidgidoni.
19 Sekarang, adalah kebiasaan
di antara seluruh orang Nefi untuk menetapkan sebagai para
panglima utama mereka, (kecuali pada masa kejahatan mereka), orang yang memiliki roh
wahyu dan juga a nubuat; oleh
karena itu, Gidgidoni ini adalah
seorang nabi besar di antara mereka, sebagaimana juga adalah
hakim kepala.
20 Sekarang, orang-orang berkata kepada Gidgidoni: Berdoalah kepada Tuhan, dan
marilah kita pergi ke atas
gunung-gunung dan ke padang
belantara, agar kita boleh menyerang para perampok dan
menghancurkan mereka di negeri mereka sendiri.
21 Tetapi Gidgidoni berkata
kepada mereka: Tuhan a melarang; karena jika kita akan pergi
melawan mereka Tuhan akan
b
menyerahkan kita ke dalam
tangan mereka; oleh karena itu
kita akan mempersiapkan diri di

21 a Alma 48:14.
		b 1 Sam. 14:12.

3 NEFI 3:22–26

634

pusat negeri kita, dan kita akan
mengumpulkan seluruh pa
sukan kita, dan kita tidak akan
pergi melawan mereka, tetapi
kita akan menunggu sampai mereka akan datang melawan kita;
oleh karena itu sebagaimana
Tuhan hidup, jika kita melakukan ini Dia akan menyerahkan
mereka ke dalam tangan kita.
22 Dan terjadilah pada tahun
ketujuh belas, di penghujung
tahun itu, maklumat Lakoneus
telah disebarluaskan ke seluruh permukaan negeri, dan
mereka telah membawa kuda
mereka, dan kereta kuda mereka, dan ternak mereka, dan
semua kawanan domba mereka,
dan kawanan ternak mereka,
dan biji-bijian mereka, dan seluruh harta kekayaan mereka,
dan berbaris maju dalam beribu-
ribu dan dalam berlaksa-laksa,
sampai mereka telah semuanya
pergi ke tempat yang telah ditetapkan di mana mereka hendaknya berkumpul bersama, untuk
mempertahankan diri melawan
musuh mereka.
23 Dan tanah yang ditetapkan
adalah tanah Zarahemla, dan
tanah yang berada di antara tanah Zarahemla dan tanah Kelimpahan, ya, pada garis yang
berada di antara tanah Kelimpahan dan tanah Kemusnahan.
24 Dan ada ribuan orang
yang amat banyak yang disebut orang-o rang Nefi, yang
24 a Alma 22:31.
25 a pts Percaya,

berkumpul bersama di tanah
ini. Sekarang, Lakoneus menyuruh agar hendaknya mereka
berkumpul bersama di tanah sebelah selatan, karena kutukan
besar yang berada di atas atanah
sebelah utara.
25 Dan mereka membentengi
diri mereka melawan musuh
mereka; dan mereka berdiam
di satu tanah, dan dalam satu
kelompok, dan mereka merasa
takut akan perkataan yang telah diucapkan oleh Lakoneus,
sedemikian rupa sehingga mereka bertobat dari segala dosa
mereka; dan mereka mempersembahkan doa-doa mereka kepada Tuhan Allah mereka, agar
Dia akan amembebaskan mereka
pada waktu ketika musuh mereka akan datang melawan mereka untuk bertempur.
26 Dan mereka amat penuh
dukacita karena musuh mereka.
Dan Gidgidoni menyuruh agar
mereka hendaknya membuat
a
senjata perang dari setiap jenis,
dan mereka akan menjadi kuat
dengan baju zirah, dan dengan
perisai, dan dengan tameng, menurut cara petunjuknya.
PASAL 4
Pasukan orang Nefi mengalahkan para perampok Gadianton—
Gidianhi dibunuh, dan
penggantinya, Zemnariha, digantung—Orang-orang Nefi memuji

Kepercayaan.
26 a 2 Ne. 5:14.
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Tuhan untuk kemenangan mereka.
Kira-kira tahun 19–22 m.
Dan terjadilah bahwa pada
penghujung tahun kedelapan
belas pasukan perampok itu telah bersiap untuk pertempuran,
dan mulai turun dan menyerang
dengan tiba-t iba dari bukit-
bukit, dan keluar dari gunung-
gunung, dan padang belantara,
dan kubu-kubu pertahanan mereka, dan tempat-tempat rahasia
mereka, dan mulai mengambil
kepemilikan atas tanah-tanah,
baik yang berada di negeri selatan maupun yang berada di
negeri utara, dan mulai mengambil kepemilikan atas seluruh
tanah yang telah adiabaikan oleh
orang-orang Nefi, dan kota-kota
yang telah ditinggalkan telantar.
2 Tetapi lihatlah, tidak ada binatang liar tidak juga buruan di
tanah-tanah itu yang telah diabaikan oleh orang-orang Nefi,
dan tidak ada binatang buruan
bagi para perampok kecuali di
padang belantara.
3 Dan para perampok tidak
dapat hidup kecuali di padang
belantara, karena kekurangan
makanan; karena orang-orang
Nefi telah meninggalkan tanah
mereka telantar, dan telah mengumpulkan kawanan domba
mereka dan kawanan ternak mereka dan seluruh harta kekayaan
mereka, dan mereka berada dalam satu kelompok.
4 Oleh karena itu, tidak ada
4 1 a 3 Ne. 3:13–14, 22.
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peluang bagi para perampok
untuk menjarah dan untuk
mendapatkan makanan, kecuali pergi dalam pertempuran
terbuka melawan orang-orang
Nefi; dan orang-orang Nefi ber
ada dalam satu kelompok, dan
memiliki jumlah yang demikian
besar, dan telah mencadangkan
bagi diri mereka perbekalan,
dan kuda dan ternak, dan kawanan ternak dari setiap jenis,
agar mereka boleh bertahan hidup untuk kurun waktu tujuh
tahun, yang dalam waktu itu
mereka berharap untuk menghancurkan para perampok dari
permukaan negeri; dan demikianlah tahun kedelapan belas
berlalu.
5 Dan terjadilah bahwa
pada tahun kesembilan belas
Gidianhi mendapati bahwa
adalah perlu bahwa dia hendaknya pergi untuk bertempur
melawan orang-orang Nefi, karena tidak ada cara agar mereka
dapat bertahan hidup kecuali
dengan menjarah dan merampok dan membunuh.
6 Dan mereka tidak berani menyebar diri di atas permukaan
negeri sedemikian rupa sehingga mereka dapat menumbuhkan biji-bijian, agar jangan
orang-orang Nefi akan datang
ke atas diri mereka dan membunuh mereka; oleh karena itu
Gidianhi memberi perintah kepada pasukannya agar pada
tahun ini mereka hendaknya

3 NEFI 4:7–14
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pergi untuk bertempur melawan orang-orang Nefi.
7 Dan terjadilah bahwa mereka
pergi untuk bertempur; dan itu
adalah pada bulan keenam; dan
lihatlah, hebat dan menakutkanlah hari ketika mereka datang
untuk bertempur; dan mereka
berpakaian menurut cara para
perampok; dan mereka mengenakan kulit domba sekeliling
aurat mereka, dan mereka dicat
dengan darah, dan kepala mereka dicukur, dan mereka mengenakan ketopong besi pada
diri mereka; dan besar dan menakutkanlah penampilan pa
sukan Gidianhi, karena baju
zirah mereka, dan karena dicatnya mereka dengan darah.
8 Dan terjadilah bahwa pa
sukan orang Nefi, ketika mereka
melihat penampilan pasukan
Gidianhi, semuanya telah jatuh ke tanah, dan mengangkat
seruan mereka kepada Tuhan
Allah mereka, agar Dia akan
membiarkan mereka hidup dan
membebaskan mereka dari tangan musuh mereka.
9 Dan terjadilah bahwa ketika
pasukan Gidianhi melihat ini
mereka mulai bersorak dengan
suara nyaring, karena sukacita
mereka, karena mereka telah
mengira bahwa orang-o rang
Nefi telah jatuh oleh rasa takut
karena kengerian pasukan mereka.
10 Tetapi dalam hal ini mereka
kecewa, karena orang-o rang
10 a pts Takut.

Nefi tidak takut kepada mereka;
tetapi mereka a takut kepada
Allah mereka dan memohon
kepada-N ya untuk perlin dungan; oleh karena itu, ketika
pasukan Gidianhi menerjang
mereka, mereka siap untuk
menghadapi mereka; ya, dalam
kekuatan Tuhan mereka menyambut mereka.
11 Dan pertempuran dimulai pada bulan keenam ini; dan
besar dan menakutkanlah pertempurannya, ya, besar dan menakutkanlah pembantaiannya,
sedemikian rupa sehingga tidak
pernah dikenal suatu pembantaian yang sedemikian besarnya
di antara semua orang Lehi sejak
dia meninggalkan Yerusalem.
12 Dan terlepas dari aancaman
dan sumpah yang telah Gidianhi
buat, lihatlah, orang-orang Nefi
mengalahkan mereka, sedemikian rupa sehingga mereka
mundur dari hadapan mereka.
13 Dan terjadilah bahwa
a
Gidgidoni memerintahkan agar
pasukannya hendaknya mengejar mereka sejauh perbatasan padang belantara, dan agar mereka
hendaknya tidak membiarkan
hidup seorang pun yang akan
jatuh ke dalam tangan mereka
sepanjang jalan; dan demikianlah mereka mengejar mereka
dan membunuh mereka, hingga
perbatasan padang belantara,
bahkan sampai mereka telah
memenuhi perintah Gidgidoni.
14 Dan terjadilah bahwa

12 a 3 Ne. 3:1–10.

13 a 3 Ne. 3:18.
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Gidianhi, yang telah berdiri
18 Tetapi lihatlah, ini adalah
dan berperang dengan kebera- suatu keuntungan bagi orang-
nian, dikejar sewaktu dia me- orang Nefi; karena tidaklah
larikan diri; dan lelah karena mungkin bagi para perampok
banyaknya berperang dia ter- untuk mengepung dengan cususul dan dibunuh. Dan demi- kup lama untuk memiliki damkianlah akhir dari Gidianhi si pak apa pun atas orang-orang
perampok.
Nefi, karena banyaknya perbe15 Dan terjadilah bahwa pa kalan mereka yang telah mesukan orang Nefi kembali lagi reka simpan dalam persediaan,
ke tempat perlindungan me19 Dan karena kelangkaan
reka. Dan terjadilah bahwa perbekalan di antara para petahun kesembilan belas ini ber- rampok; karena lihatlah, melalu, dan para perampok tidak reka tidak memiliki apa pun
datang lagi untuk bertempur; kecuali daging untuk pertatidak juga mereka datang lagi hanan hidup mereka, yang dapada tahun kedua puluh.
ging itu mereka dapatkan di
16 Dan pada tahun kedua padang belantara;
puluh dan satu mereka tidak
20 Dan terjadilah bahwa abudatang untuk bertempur, te- ruan liar menjadi langka di
tapi mereka datang di segala padang belantara sedemikian
sisi untuk mengepung sekeli- rupa sehingga para perampok
ling orang-orang Nefi; karena hampir binasa oleh kelaparan.
mereka mengira bahwa jika
21 Dan orang-orang Nefi semereka akan memutus orang- cara berkelanjutan berbaris keorang Nefi dari tanah mereka, luar pada siang hari dan pada
dan akan mengurung mereka malam hari, dan menyerang papada setiap sisi, dan jika mereka sukan mereka, dan menyingkirakan memutus mereka dari se- kan mereka dalam beribu-ribu
gala hak istimewa mereka dari dan dalam berlaksa-laksa.
sebelah luar, maka mereka da22 Dan demikianlah menjadi
o rangnya
pat menyuruh mereka untuk hasrat dari orang-
menyerahkan diri menurut kei- Zemnariha untuk menarik diri
nginan mereka.
dari rancangan mereka, karena
17 Sekarang, mereka telah me- kehancuran hebat yang datang
netapkan bagi mereka seorang ke atas diri mereka pada malam
pemimpin lain, yang namanya hari dan pada siang hari.
adalah Zemnariha; oleh karena
23 Dan terjadilah bahwa
itu Zemnarihalah yang menyu- Zemnariha memberi perintah
ruh agar pengepungan ini hen- kepada orang-o rangnya agar
daknya terjadi.
mereka hendaknya menarik
20 a 1 Ne. 18:25.
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diri dari pengepungan itu, dan
berbaris ke bagian paling jauh
dari tanah sebelah utara.
24 Dan sekarang, Gidgidoni menyadari tentang rancangan mereka, dan mengetahui kelemahan
mereka karena kekurangan
makanan, dan pembantaian hebat yang telah dibuat di antara
mereka, oleh karena itu dia mengirim pasukannya pada waktu
malam, dan memotong jalan
penarikan mundur mereka, dan
menempatkan pasukannya di
jalan penarikan mundur mereka.
25 Dan ini mereka lakukan
pada malam hari, dan membuat
gerakan barisan mereka melampaui para perampok, sehingga
pada keesokan harinya, ketika
para perampok memulai gerakan barisan mereka, mereka
ditemui oleh pasukan orang
Nefi baik di depan mereka maupun di belakang mereka.
26 Dan para perampok yang
berada di selatan juga dipotong
di tempat-t empat pertahanan
mereka. Dan semua hal ini dilakukan atas perintah Gidgidoni.
27 Dan ada ribuan yang menyerahkan diri mereka sebagai
tahanan kepada orang-o rang
Nefi, dan sisa dari mereka terbunuh.
28 Dan pemimpin mereka,
Zemnariha, ditangkap dan digantung pada sebatang pohon,
ya, bahkan pada puncaknya
30 a Alma 29:11.
		b Eter 4:15.
31 a Alma 26:8.

sampai dia mati. Dan ketika
mereka telah menggantungnya
sampai dia mati mereka merobohkan pohon itu ke tanah, dan
berseru dengan suara nyaring,
mengatakan:
29 Semoga Tuhan melindungi
umat-Nya dalam kesalehan dan
dalam kekudusan hati, agar
mereka boleh menyebabkan jatuh ke tanah semua yang akan
berupaya untuk membunuh
mereka karena kekuasaan dan
komplotan rahasia, bahkan seperti pria ini telah dijatuhkan
ke tanah.
30 Dan mereka bersukacita dan
berseru lagi dengan satu suara,
mengatakan: Semoga aAllah
Abraham, dan Allah Ishak, dan
Allah Yakub, melindungi orang-
orang ini dalam kesalehan, selama mereka akan bmemanggil
nama Allah mereka untuk perlindungan.
31 Dan terjadilah bahwa mereka bersorak-sorai, semuanya
bagaikan satu, dalam menyanyi, dan amemuji Allah mereka
untuk hal besar yang telah Dia
lakukan bagi mereka, dalam
melindungi mereka dari jatuh
ke dalam tangan musuh mereka.
32 Ya, mereka berseru: aHosana
bagi Allah Yang Mahatinggi.
Dan mereka berseru: Terpujilah
nama Tuhan Allah Yang bMahakuasa, Allah Yang Mahatinggi.
33 Dan hati mereka dipenuhi

pts Terima Kasih.
32 a pts Hosana.
		b 1 Ne. 1:14.

pts Ke-Allah-an.
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dengan sukacita, hingga bercucurannya banyak air mata, karena kebaikan Allah yang besar
dalam membebaskan mereka
dari tangan musuh mereka; dan
mereka tahu bahwa adalah karena pertobatan mereka dan kerendahhatian mereka sehingga
mereka telah dibebaskan dari
kehancuran abadi.
PASAL 5
Orang-o rang Nefi bertobat dan
meninggalkan dosa-dosa mereka—
Mormon menuliskan sejarah bangsanya dan memaklumkan firman
abadi kepada mereka—Israel akan
dikumpulkan dari penyerakannya yang lama. Kira-k ira tahun
22–26 m.
Dan sekarang, lihatlah, tidak
ada satu jiwa yang hidup di antara semua orang Nefi yang meragukan sedikit pun perkataan
semua nabi kudus yang telah
berbicara; karena mereka tahu
bahwa mestilah perlu bahwa itu
mesti digenapi.
2 Dan mereka tahu bahwa adalah perlu bahwa Kristus telah
datang, karena banyaknya tanda
yang telah diberikan, menurut
perkataan para nabi; dan karena apa yang telah terjadi mereka tahu bahwa mestilah perlu
bahwa segala sesuatu mesti terjadi menurut apa yang telah dikatakan.
3 Oleh karena itu mereka meninggalkan segala dosa mereka,
5 4 a pts Kemerdekaan.

7 a 3 Ne. 2:8.

dan kekejian mereka, dan pelacuran mereka, dan melayani
Allah dengan segenap ketekunan siang dan malam.
4 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika mereka telah
menangkap semua perampok
sebagai tahanan, sedemikian
rupa sehingga tak seorang pun
yang lolos yang tidak dibunuh,
mereka melemparkan tahanan
mereka ke dalam penjara, dan
menyebabkan firman Allah dikhotbahkan kepada mereka; dan
sebanyak yang mau bertobat
dari dosa-dosa mereka dan masuk ke dalam perjanjian bahwa
mereka tidak akan membunuh
lagi diberi akemerdekaan.
5 Tetapi sebanyak yang ada
yang tidak masuk ke dalam perjanjian, dan yang masih terus
melanjutkan untuk memiliki
pembunuhan rahasia itu dalam hati mereka, ya, sebanyak
yang didapati menghembuskan
ancaman terhadap saudara-
saudara mereka disalahkan dan
dihukum menurut hukum.
6 Dan demikianlah mereka
mengakhiri semua komplotan
yang jahat, dan rahasia, dan keji
itu, yang di dalamnya ada demikian banyak kejahatan, dan
demikian banyak pembunuhan
yang diperbuat.
7 Dan demikianlah tahun akedua puluh dan dua berlalu, dan
tahun kedua puluh dan tiga
juga, dan kedua puluh dan empat, dan kedua puluh dan lima;

3 NEFI 5:8–19
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dan demikianlah dua puluh dan
lima tahun berlalu.
8 Dan telah ada banyak hal
terjadi yang, di mata sebagian
orang, adalah hebat dan menakjubkan; walaupun demikian,
itu tidak dapat semuanya dituliskan dalam kitab ini; ya, kitab
ini tidak dapat memuat bahkan
a
seperseratus bagian dari apa
yang telah dilakukan di antara
sedemikian banyaknya orang
dalam kurun waktu dua puluh
dan lima tahun;
9 Tetapi lihatlah ada acatatan-
catatan yang memuat seluruh
tindakan orang-orang ini; dan
sebuah laporan yang lebih singkat tetapi benar diberikan oleh
Nefi.
10 Oleh karena itu aku telah
membuat catatanku tentang hal-
hal ini menurut catatan Nefi,
yang diukir di atas lempengan-
lempengan yang disebut
lempengan-lempengan Nefi.
11 Dan lihatlah, aku membuat catatan di atas lempengan-
lempengan yang telah aku buat
dengan tanganku sendiri.
12 Dan lihatlah, aku dinamai
a
Mormon, disebut menurut btanah Mormon, tanah tempat
Alma menegakkan gereja di
antara orang-orang, ya, gereja
pertama yang ditegakkan di antara mereka setelah pelanggaran
mereka.
13 Lihatlah, aku adalah murid
8 a 3 Ne. 26:6–12.
9 a Hel. 3:13–15.
12 a Morm. 1:1–5.

Yesus Kristus, Putra Allah. Aku
telah dipanggil oleh-Nya untuk
memaklumkan firman-Nya di
antara umat-Nya, agar mereka
boleh memperoleh kehidupan
abadi.
14 Dan menjadi patutlah bahwa
aku, menurut kehendak Allah,
agar doa-doa mereka yang telah
pergi dari kehidupan ini, yang
adalah orang-orang yang kudus,
akan digenapi menurut iman
mereka, hendaknya membuat
sebuah acatatan tentang hal-hal
ini yang telah terjadi—
15 Ya, sebuah catatan kecil tentang apa yang telah terjadi sejak
waktu ketika Lehi meninggalkan Yerusalem, bahkan sampai
waktu sekarang.
16 Oleh karena itu aku membuat catatanku dari laporan-
laporan yang telah diberikan
oleh mereka yang ada sebelum
aku, sampai permulaan masa
hidupku;
17 Dan kemudian aku membuat sebuah a catatan tentang
apa yang telah aku lihat dengan
mataku sendiri.
18 Dan aku tahu catatan yang
aku buat adalah sebuah catatan
yang tepat dan yang benar; walaupun demikian ada banyak
hal yang, menurut bahasa kami,
tidak sanggup kami atuliskan.
19 Dan sekarang, aku mengakhiri perkataanku, yang adalah tentang diriku sendiri, dan

		b Mosia 18:4;
Alma 5:3.
14 a Enos 1:13–18;

A&P 3:19–20.
17 a Morm. 1:1.
18 a Eter 12:25.
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meneruskan untuk memberikan
laporanku tentang apa yang telah ada sebelum aku.
20 Aku adalah Mormon, dan
keturunan murni dari Lehi. Aku
memiliki alasan untuk memuji
Allahku dan Juruselamatku
Yesus Kristus, karena Dia membawa leluhur kami keluar dari
tanah Yerusalem, (dan atak seorang pun mengetahuinya kecuali Dia sendiri dan mereka yang
Dia bawa keluar dari tanah itu)
dan bahwa Dia telah memberiku
dan bangsaku demikian banyak
pengetahuan untuk keselamatan
jiwa kami.
21 Pastilah Dia telah memberkati abani bYakub, dan telah cpenuh belas kasihan kepada benih
keturunan Yusuf.
22 Dan asejauh anak-anak Lehi
telah menaati perintah-perintah-
Nya Dia telah memberkati mereka dan memakmurkan mereka
menurut firman-Nya.
23 Ya, dan pastilah Dia akan
kembali membawa a sisa benih
keturunan Yusuf pada bpengetahuan tentang Tuhan Allah
mereka.
24 Dan sepasti Tuhan itu hidup,
Dia akan amengumpulkan dari
keempat penjuru bumi segenap
sisa dari benih keturunan Yakub,
yang tercerai-berai secara luas di
atas seluruh muka bumi.
25 Dan sebagaimana Dia telah
20 a
21 a
		b
		c

1 Ne. 4:36.
pts Israel.
Kej. 32:28.
Ul. 33:13–17.

22 a
23 a
		b
24 a

membuat perjanjian dengan
seluruh bani Yakub, demikian
pula akanlah perjanjian yang
dengannya Dia telah membuat
perjanjian dengan bani Yakub
digenapi pada waktu-Nya sendiri yang tepat, sampai adipulihkannya seluruh bani Yakub
pada pengetahuan tentang perjanjian yang telah Dia buat dengan mereka.
26 Dan pada waktu itu akanlah
mereka amengenal Penebus mereka, yang adalah Yesus Kristus,
Putra Allah; dan pada waktu
itu akanlah mereka dikumpulkan dari keempat penjuru bumi
ke negeri mereka sendiri, dari
mana mereka telah diserakkan;
ya, sebagaimana Tuhan itu hidup demikianlah akan terjadi.
Amin.
PASAL 6
Orang-o rang Nefi makmur—Kesombongan, kekayaan, dan perbedaan golongan timbul—Gereja
terkoyak oleh pertengkaran—Setan
memimpin orang-o rang dalam
pemberontakan terbuka—Banyak
nabi menyerukan pertobatan dan
dibunuh—Para pembunuh mereka
bersekongkol untuk mengambil
alih pemerintahan. Kira-kira tahun
26–30 m.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
orang-o rang Nefi semuanya

2 Ne. 1:20.
Alma 46:24.
2 Ne. 3:12.
pts Israel—

Pengumpulan Israel.
25 a 3 Ne. 16:5.
26 a 2 Ne. 30:5–8;
3 Ne. 20:29–34.

3 NEFI 6:2–11

kembali ke negeri mereka sendiri pada tahun kedua puluh
dan enam, setiap pria, bersama
keluarganya, kawanan dombanya dan kawanan ternaknya,
kudanya dan ternaknya, dan segala sesuatu apa pun kepunyaan
mereka.
2 Dan terjadilah bahwa mereka
tidak melahap seluruh perbekalan mereka; oleh karena itu
mereka membawa bersama mereka segala yang tidak mereka
lahap, dari segala biji-bijian mereka dari setiap jenis, dan emas
mereka, dan perak mereka, dan
segala benda berharga mereka,
dan mereka kembali ke negeri
mereka sendiri dan kepemilikan
mereka, baik di utara maupun
di selatan, baik di tanah sebelah
utara maupun di tanah sebelah
selatan.
3 Dan mereka memberikan kepada para perampok itu yang
telah masuk ke dalam perjanjian untuk memelihara kedamaian negeri, yang berhasrat
untuk tetap menjadi orang-
orang Laman, tanah, menurut
jumlah mereka, agar mereka
boleh memiliki, dengan kerja
mereka, dengan apa untuk
bertahan hidup; dan demikianlah mereka menegakkan kedamaian di seluruh negeri.
4 Dan mereka mulai kembali
menjadi makmur dan bertambah kuat; dan tahun kedua puluh dan enam dan tujuh berlalu,
dan ada ketertiban besar di
6 10 a pts Kesombongan.

642

negeri itu; dan mereka telah
membentuk hukum-hukum mereka menurut kesetaraan dan
keadilan.
5 Dan sekarang, tidak ada
apa pun di seluruh negeri yang
merintangi orang-o rang dari
menjadi makmur secara berkelanjutan, kecuali mereka akan
jatuh ke dalam pelanggaran.
6 Dan sekarang, adalah
Gidgidoni, dan hakim, Lakoneus,
dan mereka yang telah ditetapkan sebagai pemimpin, yang
telah menegakkan kedamaian
besar ini di negeri itu.
7 Dan terjadilah bahwa ada banyak kota yang dibangun sekali
lagi, dan ada banyak kota tua
yang diperbaiki.
8 Dan ada banyak jalan raya
yang dibangun, dan banyak jalan yang dibuat, yang menghubungkan dari kota ke kota, dan
dari negeri ke negeri, dan dari
tempat ke tempat.
9 Dan demikianlah berlalu tahun kedua puluh dan delapan,
dan orang-o rang mengalami
kedamaian yang berkelanjutan.
10 Tetapi terjadilah pada tahun
kedua puluh dan sembilan mulai ada beberapa perbantahan
di antara orang-orang; dan sebagian yang terangkat-angkat
dalam a kesombongan dan sesumbar disebabkan kekayaan
mereka yang amat besar, ya,
bahkan sampai penganiayaan
yang hebat;
11 Karena ada banyak saudagar
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di negeri itu, dan juga banyak
ahli hukum, dan banyak pejabat.
12 Dan orang-orang mulai dibedakan menurut tingkatan,
menurut akekayaan mereka dan
peluang mereka untuk pembelajaran; ya, sebagian tidak berpengetahuan karena kemiskinan
mereka, dan yang lain menerima
pembelajaran yang besar karena
kekayaan mereka.
13 Sebagian terangkat-angkat
dalam kesombongan, dan yang
lain amat rendah hati; sebagian
membalas cercaan dengan cercaan, sementara yang lain mau
menerima cercaan dan a penganiayaan dan segala macam
kesengsaraan, dan tidak mau
membalas dan b mencaci maki
kembali, tetapi rendah hati dan
menyesal di hadapan Allah.
14 Dan demikianlah ada terjadi
ketidaksetaraan yang besar di
seluruh negeri, sedemikian rupa
sehingga gereja mulai terpecah-
pecah; ya, sedemikian rupa sehingga pada tahun ketiga puluh
gereja terpecah-pecah di seluruh
negeri kecuali di antara sedikit
orang Laman yang diinsafkan
pada kepercayaan yang sejati;
dan mereka tidak akan meninggalkannya, karena mereka
teguh, dan tabah, dan tak tergoyahkan, bersedia dengan segenap aketekunan untuk menaati
perintah-perintah Tuhan.
15 Sekarang, penyebab kedur12 a 1 Tim. 6:17–19;
Hel. 4:12.
13 a pts Penganiayaan.

hakaan orang-orang ini adalah
ini—Setan memiliki kuasa yang
besar, pada dihasutnya orang-
orang untuk melakukan segala
macam kedurhakaan, dan pada
dicongkakkannya mereka dengan kesombongan, menggoda
mereka untuk mencari kekuasaan, dan wewenang, dan kekayaan, dan apa yang sia-sia dari
dunia.
16 Dan demikianlah Setan menyesatkan hati orang-orang untuk melakukan segala macam
kedurhakaan; oleh karena itu
mereka telah menikmati kedamaian hanya selama beberapa
tahun.
17 Dan demikianlah, pada permulaan tahun ketiga puluh—
orang-o rang telah diserahkan
untuk kurun waktu yang lama
untuk dibawa oleh agodaan iblis ke mana pun dia berhasrat
untuk membawa mereka, dan
untuk melakukan kedurhakaan
apa pun yang dia hasratkan mereka hendaknya lakukan—dan
demikianlah pada permulaan
dari ini, tahun ketiga puluh,
mereka berada dalam keadaan
kejahatan yang menyeramkan.
18 Sekarang, mereka tidak berdosa asecara tidak sadar, karena
mereka tahu kehendak Allah mengenai mereka, karena itu telah
diajarkan kepada mereka; oleh
karena itu mereka dengan sengaja
b
memberontak melawan Allah.

		b Mat. 5:39; 4 Ne. 1:34;
A&P 98:23–25.
14 a pts Ketekunan.

17 a pts Godaan.
18 a Mosia 3:11.
		b pts Pemberontakan.

3 NEFI 6:19–28
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19 Dan sekarang, itu adalah
pada masa Lakoneus, putra
Lakoneus, karena Lakoneus
mengisi kursi ayahnya dan memerintah orang-orang tahun itu.
20 Dan mulai ada pria-p ria
yang a diilhami dari surga dan
diutus, berdiri di antara orang-
orang di seluruh negeri, berkhotbah dan bersaksi dengan
berani tentang dosa dan kedurhakaan orang-o rang, dan
bersaksi kepada mereka mengenai penebusan yang akan
Tuhan buat bagi umat-N ya,
atau dengan perkataan lain, kebangkitan Kristus; dan mereka
bersaksi dengan berani tentang
b
kematian dan penderitaan-Nya.
21 Sekarang, ada banyak dari
orang-orang yang amat marah
karena mereka yang bersaksi
tentang hal-hal ini; dan mereka
yang marah terutama adalah
para hakim kepala, dan mereka
yang atelah menjadi imam tinggi
dan ahli hukum; ya, mereka semua yang adalah ahli hukum
marah terhadap mereka yang
bersaksi tentang hal-hal ini.
22 Sekarang, tidak ada ahli hukum tidak juga hakim tidak juga
imam tinggi yang dapat memiliki kuasa untuk menghukum
mati siapa pun kecuali penghukuman mereka ditandatangani
oleh penguasa negeri.
23 Sekarang, ada banyak dari
20 a pts Ilham;
Nabi.
		b pts Pendamaian;
Penyaliban.

mereka yang bersaksi tentang apa
yang berkaitan dengan Kristus
yang bersaksi dengan berani,
yang ditangkap dan dihukum
mati secara rahasia oleh para
hakim, sehingga pengetahuan
tentang kematian mereka tidak
sampai kepada penguasa negeri
sampai setelah kematian mereka.
24 Sekarang, lihatlah, ini bertentangan dengan hukum negara,
bahwa siapa pun akan dihukum
mati kecuali mereka memiliki kuasa dari penguasa negeri—
25 Oleh karena itu keluhan sampai ke tanah Zarahemla, kepada
penguasa negeri, menentang para
hakim ini yang telah menghukum
mati para nabi Tuhan, tidak menurut hukum.
26 Sekarang, terjadilah bahwa
mereka ditangkap dan dibawa ke
hadapan hakim, untuk dihakimi
atas tindak kejahatan yang telah
mereka lakukan, menurut ahukum yang telah diberikan oleh
orang-orang.
27 Sekarang, terjadilah bahwa
para hakim itu memiliki banyak
teman dan kerabat; dan sisanya,
ya, bahkan hampir semua ahli
hukum dan imam tinggi, berkumpul bersama, dan bersatu dengan kerabat para hakim itu yang
akan diadili menurut hukum.
28 Dan mereka masuk ke dalam aperjanjian satu sama lain,
ya, bahkan ke dalam perjanjian

21 a A&P 121:36–37.
pts Kemurtadan.
26 a Mosia 29:25;
Alma 1:14.

28 a pts Komplotan
Rahasia.
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yang diberikan oleh mereka dahulu kala, yang perjanjian itu
diberikan dan dilaksanakan oleh
b
iblis, untuk bergabung melawan segala kesalehan.
29 Oleh karena itu mereka bergabung melawan umat Tuhan,
dan masuk ke dalam perjanjian
untuk menghancurkan mereka,
dan untuk membebaskan mereka yang bersalah atas pembunuhan dari cengkeraman
keadilan, yang hampir dilaksanakan menurut hukum.
30 Dan mereka menantang hukum dan hak-hak negeri mereka;
dan mereka membuat perjanjian
satu sama lain untuk menghancurkan penguasa, dan untuk
menetapkan seorang araja atas
negeri itu, agar negeri itu hendaknya tidak lagi berada dalam
kemerdekaan tetapi hendaknya
tunduk kepada raja.
PASAL 7
Hakim kepala dibunuh, pemerintahan dihancurkan, dan
orang-o rang terbagi ke dalam
suku-suku—Yakub, seorang anti-
Kristus, menjadi raja dari sebuah
komplotan rahasia—Nefi mengkhotbahkan pertobatan dan iman
kepada Kristus—Para malaikat
melayaninya setiap hari, dan dia
menghidupkan kembali saudara
laki-lakinya dari yang mati—Banyak yang bertobat dan dibaptis.
Kira-kira tahun 30–33 m.
28 b Hel. 6:26–30.
30 a 1 Sam. 8:5–7;

Sekarang, lihatlah, aku akan
memperlihatkan kepadamu
bahwa mereka tidak menetapkan seorang raja atas negeri; tetapi pada tahun yang sama ini,
ya, tahun ketiga puluh, mereka
menghancurkan kursi kehakiman, ya, membunuh hakim
kepala negeri.
2 Dan orang-o rang terbagi
yang satu melawan yang lain;
dan mereka berpisah yang satu
dari yang lain menjadi suku-
suku, setiap orang menurut
keluarganya dan kerabat dan
teman-temannya; dan demikianlah mereka menghancurkan
pemerintahan negeri.
3 Dan setiap suku menetapkan kepala atau pemimpin atas
diri mereka; dan demikianlah
mereka menjadi suku-suku dan
pemimpin suku.
4 Sekarang, lihatlah, tak ada
seorang pun di antara mereka
yang tidak memiliki keluarga
yang banyak dan banyak kerabat dan teman; oleh karena
itu suku-suku mereka menjadi
amat besar.
5 Sekarang, semuanya ini terjadi, dan belum ada peperangan
sejauh ini di antara mereka; dan
semua kedurhakaan ini telah datang ke atas orang-orang karena
mereka amenyerahkan diri pada
kuasa Setan.
6 Dan aturan-aturan pemerintah dihancurkan, karena akomplotan rahasia dari teman dan

Alma 51:5.

7 5 a Rm. 6:13–16;

Alma 10:25.
6 a 2 Ne. 9:9.

3 NEFI 7:7–14
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kerabat dari mereka yang membunuh para nabi.
7 Dan mereka menyebabkan
perselisihan yang besar di negeri itu, sedemikian rupa sehingga bagian yang lebih saleh
dari orang-orang telah hampir
seluruhnya menjadi jahat; ya,
hanya ada sedikit yang saleh di
antara mereka.
8 Dan demikianlah enam tahun
belum berlalu sejak bagian yang
lebih banyak dari orang-orang
telah berpaling dari kesalehan
mereka, seperti anjing kembali
pada a muntahannya, atau seperti induk babi kembali ke kubangannya dalam lumpur.
9 Sekarang, komplotan rahasia
ini, yang telah membawa demikian besar kedurhakaan kepada
orang-o rang, berkumpul bersama, dan menempatkan sebagai kepala mereka seorang pria
yang mereka sebut Yakub;
10 Dan mereka menyebutnya
raja mereka; oleh karena itu dia
menjadi raja atas gerombolan
jahat ini; dan dia adalah salah
seorang yang paling utama yang
telah memberikan suaranya menentang para nabi yang bersaksi
tentang Yesus.
11 Dan terjadilah bahwa mereka tidak demikian besar dalam
jumlahnya seperti suku-s uku
dari orang-orang, yang dipersatukan bersama kecuali bahwa
para pemimpin mereka menegakkan hukum mereka, setiap orang menurut sukunya;
8 a Ams. 26:11; 2 Ptr. 2:22.

12 a 3 Ne. 6:30.

walaupun demikian mereka
adalah musuh; sekalipun mereka bukanlah orang-o rang
saleh, namun mereka bersatu
dalam kebencian dari mereka
yang telah masuk ke dalam perjanjian untuk menghancurkan
pemerintahan.
12 Oleh karena itu, Yakub melihat bahwa musuh mereka lebih
banyak daripada mereka, dia sebagai raja gerombolan itu, oleh
karena itu, dia memerintahkan
orang-o rangnya agar mereka
hendaknya melakukan pelarian
diri mereka ke bagian negeri
paling utara, dan di sana membangun bagi mereka sendiri sebuah akerajaan, sampai mereka
digabungi oleh para pembelot, (karena dia menyanjung-
nyanjung mereka bahwa akan
ada banyak pembelot) dan mereka menjadi cukup kuat untuk
berjuang melawan suku-s uku
dari orang-orang itu; dan mereka melakukan demikian.
13 Dan sedemikian lekasnya
pergerakan barisan mereka sehingga tidak dapat dirintangi
sampai mereka telah keluar dari
jangkauan orang-orang. Dan demikianlah berakhir tahun ketiga
puluh; dan demikianlah urusan
dari orang-orang Nefi.
14 Dan terjadilah pada tahun
ketiga puluh dan satu bahwa mereka terbagi ke dalam suku-suku,
setiap orang menurut keluarga,
kerabat dan teman-temannya;
walaupun demikian mereka
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telah sampai pada kesepakatan
bahwa mereka tidak akan pergi
berperang satu sama lain; tetapi mereka tidak bersatu sehubungan dengan hukum mereka,
dan cara pemerintahan mereka,
karena itu ditegakkan menurut
pikiran orang-orang yang adalah
kepala mereka dan pemimpin
mereka. Tetapi mereka menegakkan hukum-hukum yang sangat
ketat bahwa tidak satu suku pun
hendaknya melanggar melawan yang lain, sedemikian rupa
sehingga dalam suatu tingkat
tertentu mereka memperoleh kedamaian di negeri itu; walaupun
demikian hati mereka dipalingkan dari Tuhan Allah mereka,
dan mereka merajam para nabi
dan mengusir mereka dari antara mereka.
15 Dan terjadilah bahwa
a
Nefi—setelah dikunjungi oleh
malaikat dan juga suara Tuhan,
oleh karena itu setelah melihat para malaikat, dan menjadi
saksi mata, dan setelah memiliki kuasa diberikan kepadanya
sehingga dia boleh mengetahui
mengenai pelayanan Kristus,
dan juga menjadi saksi mata atas
cepat kembalinya mereka dari
kesalehan pada kejahatan dan
kekejian mereka;
16 Oleh karena itu, karena dipilukan oleh kekerasan hati
mereka dan kebutaan pikiran
mereka—pergi ke antara mereka
15 a 3 Ne. 1:2.
17 a pts Kuasa.
18 a 2 Ne. 33:1;

pada tahun yang sama itu, dan
mulai bersaksi, dengan berani,
pertobatan dan pengampunan
akan dosa-dosa melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
17 Dan dia melayani banyak
hal kepada mereka; dan semuanya tidak dapat dituliskan, dan
sebagian darinya tidak akan cukup, oleh karena itu, itu tidak
dituliskan dalam kitab ini. Dan
Nefi melayani dengan akuasa dan
dengan wewenang yang besar.
18 Dan terjadilah bahwa mereka marah terhadapnya, bahkan karena dia memiliki kuasa
yang lebih besar daripada mereka, karena atidaklah mungkin
bahwa mereka dapat tidak memercayai perkataannya, karena
demikian besar imannya kepada
Tuhan Yesus Kristus sehingga
para malaikat melayaninya setiap hari.
19 Dan dalam nama Yesus dia
mengusir iblis dan a roh jahat;
dan bahkan saudara laki-lakinya
dia hidupkan kembali dari yang
mati, setelah dia dirajam dan
menderita kematian oleh orang-
orang.
20 Dan orang-orang melihatnya, dan bersaksi tentangnya,
dan marah terhadapnya karena
kuasanya; dan dia juga melakukan a lebih banyak lagi mukjizat, di mata orang-orang, dalam
nama Yesus.
21 Dan terjadilah bahwa tahun

Alma 4:19.
19 a pts Roh—
Roh-roh jahat.

20 a 3 Ne. 8:1.

3 NEFI 7:22–8:2
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ketiga puluh dan satu berlalu,
dan hanya ada sedikit yang
diinsafkan kepada Tuhan; tetapi sebanyak yang diinsafkan
benar-b enar menandakan kepada orang-o rang bahwa mereka telah dikunjungi oleh kuasa
dan Roh Allah, yang berada di
dalam Yesus Kristus, kepada siapa mereka percaya.
22 Dan sebanyak yang iblisnya telah diusir dari mereka,
dan disembuhkan dari penyakit mereka dan kelemahan mereka, benar-benar menyatakan
kepada orang-orang bahwa mereka telah digerakkan oleh Roh
Allah, dan telah disembuhkan;
dan mereka juga memperlihatkan tanda-t anda dan melakukan beberapa mukjizat di antara
orang-orang.
23 Demikianlah berlalu juga
tahun ketiga puluh dan dua.
Dan Nefi berseru kepada orang-
orang pada permulaan tahun
ketiga puluh dan tiga; dan dia
mengkhotbahkan kepada mereka pertobatan dan pengampunan akan dosa-dosa.
24 Sekarang, aku mau kamu
juga mengingat, bahwa tak ada
seorang pun yang dibawa pada
pertobatan yang tidak adibaptis
dengan air.
25 Oleh karena itu, ada ditahbiskan oleh Nefi, para pria untuk pelayanan ini, agar mereka
semua yang akan datang kepada
24 a pts Baptis, Baptisan.
25 a A&P 20:37.
pts Pengampunan

mereka hendaknya dibaptis dengan air, dan ini sebagai saksi
dan kesaksian di hadapan Allah,
dan kepada orang-orang, bahwa
mereka telah bertobat dan menerima apengampunan akan dosa-
dosa mereka.
26 Dan ada banyak pada permulaan tahun ini yang dibaptis
untuk pertobatan; dan demikianlah bagian yang lebih banyak
dari tahun itu berlalu.
PASAL 8
Angin ribut, gempa bumi, kebakaran, angin puyuh, dan kehebohan
alam mempersaksikan penyaliban
Kristus—Banyak orang dihancurkan—Kegelapan menutupi negeri itu selama tiga hari—Mereka
yang tetap tinggal meratapi nasib
mereka. Kira-kira tahun 33–34 m.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
menurut catatan kami, dan kami
tahu catatan kami benar, karena lihatlah, adalah seorang
pria yang saleh yang membuat
catatan itu—karena dia benar-
benar melakukan banyak amukjizat dalam b nama Yesus; dan
tidak ada seorang pun yang dapat melakukan mukjizat dalam
nama Yesus kecuali dia telah
dibersihkan setiap bagian kecil
dari kedurhakaannya—
2 Dan sekarang, terjadilah,
jika tidak ada kesilapan dibuat
oleh pria ini dalam perhitungan

akan Dosa-Dosa.

8 1 a 3 Ne. 7:19–20;

Morm. 9:18–19.

		b Kis. 3:6;
Yakub 4:6.
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waktu kami, tahun ketiga puluh
dan tiga telah berlalu;
3 Dan orang-o rang mulai
mengharapkan dengan kesungguhan yang besar untuk tanda
yang telah diberikan oleh Nabi
Samuel, orang Laman, ya, untuk
waktu ketika akan ada a kegelapan untuk kurun waktu tiga
hari di atas permukaan negeri.
4 Dan mulai ada keraguan dan
perbantahan yang besar di antara orang-orang, terlepas dari
sedemikian banyaknya a tanda
yang telah diberikan.
5 Dan terjadilah pada tahun ketiga puluh dan empat, dalam bulan pertama, pada hari keempat
bulan itu, timbullah badai yang
dahsyat, seperti yang belum pernah dikenal di seluruh negeri.
6 Dan terjadilah juga angin
ribut yang dahsyat dan menakutkan; dan ada a guntur yang
menakutkan, sedemikian rupa
sehingga bmengguncangkan seluruh daratan seolah-olah hampir terbelah.
7 Dan ada kilat yang amat tajam, seperti yang belum pernah
dikenal di seluruh negeri.
8 Dan aKota Zarahemla terbakar.
9 Dan Kota Moroni tenggelam
ke kedalaman laut, dan penghuninya terbenam.
10 Dan tanah terangkat ke atas
Kota Moroniha, sehingga di
a

2 a 3 Ne. 2:8.
3 a 1 Ne. 19:10;
Hel. 14:20, 27;
3 Ne. 10:9.

tempat kota itu telah menjadi
gunung yang besar.
11 Dan ada kehancuran yang
dahsyat dan menakutkan di tanah sebelah selatan.
12 Tetapi lihatlah, ada kehancuran yang lebih dahsyat dan
menakutkan di tanah sebelah
utara; karena lihatlah, seluruh
permukaan tanah berubah, karena angin ribut dan angin puyuh, dan guntur dan kilat, dan
guncangan yang amat dahsyat
dari seluruh daratan;
13 Dan ajalan-jalan raya terbelah, dan jalan-jalan datar rusak,
dan banyak tempat yang mulus
menjadi kasar.
14 Dan banyak kota besar dan
terkemuka a tenggelam, dan
banyak yang terbakar, dan banyak yang terguncang sampai
gedung-gedungnya telah roboh
ke tanah, dan penghuninya terbunuh, dan tempat-tempat itu
ditinggalkan telantar.
15 Dan ada beberapa kota yang
tersisa; tetapi kerusakannya
amatlah hebat, dan ada banyak
orang di dalamnya yang terbunuh.
16 Dan ada sebagian yang terbawa pergi dalam angin puyuh;
dan ke mana mereka pergi tak
seorang pun tahu, mereka hanya tahu bahwa mereka terbawa
pergi.
17 Dan demikianlah permu-

4 a pts Penyaliban.
6 a 1 Ne. 19:11;
Hel. 14:21.
		b Mat. 27:45, 50–51.

8 a 4 Ne. 1:7–8.
13 a Hel. 14:24;
3 Ne. 6:8.
14 a 1 Ne. 12:4.

3 NEFI 8:18–25
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kaan seluruh daratan berubah
bentuk, karena angin ribut, dan
guntur, dan kilat, dan gempa
bumi.
18 Dan lihatlah, abatu-batu karang terkoyak menjadi dua; itu
terpecah-pecah di atas permukaan seluruh daratan, sedemikian rupa sehingga ditemukan
dalam kepingan yang terpecah-
pecah, dan dalam lapisan dan
dalam retakan, di atas seluruh
permukaan negeri.
19 Dan terjadilah bahwa ketika
guntur, dan kilat, dan badai, dan
angin ribut, dan gempa pada
bumi berhenti—karena lihatlah,
itu berlangsung selama kurun
waktu kira-kira a tiga jam; dan
dikatakan oleh sebagian orang
bahwa waktunya lebih lama;
walaupun demikian, segala sesuatu yang dahsyat dan menakutkan ini terjadi dalam kurun
waktu kira-kira tiga jam—dan
kemudian lihatlah, ada kegelapan di atas permukaan negeri.
20 Dan terjadilah bahwa ada
kegelapan yang pekat di seluruh
permukaan negeri, sedemikian
rupa sehingga penghuninya
yang tidak roboh dapat amerasakan btabir kegelapan itu;
21 Dan tidak dapat ada cahaya,
karena kegelapan itu, tidak juga
lilin, tidak juga obor; tidak juga
dapat api tersulut dengan kayu
mereka yang bagus dan amat
kering, sehingga tidak dapat ada
cahaya apa pun sama sekali;
18 a Hel. 14:21–22.
19 a Luk. 23:44.

22 Dan tidak ada cahaya apa
pun yang terlihat, tidak juga
api, tidak juga cahaya redup,
tidak juga matahari, tidak juga
bulan, tidak juga bintang, karena sedemikian pekatnya kabut
kegelapan yang ada di atas permukaan negeri.
23 Dan terjadilah bahwa hal
itu berlangsung untuk kurun
waktu a tiga hari bahwa tidak
ada cahaya yang terlihat; dan
ada duka nestapa dan raungan
dan tangisan yang hebat di antara semua orang secara berkelanjutan; ya, hebatlah rintihan
orang-orang, karena kegelapan
dan kehancuran hebat yang telah datang ke atas diri mereka.
24 Dan di satu tempat mereka
terdengar berseru, mengatakan:
Ah, andaikata kita telah bertobat
sebelum hari yang dahsyat dan
menakutkan ini, maka saudara-
saudara kita akan dibiarkan
hidup, dan mereka tidak akan
terbakar di Kota a Zarahemla
yang besar itu.
25 Dan di tempat lain mereka terdengar berseru dan
berduka nestapa, mengatakan:
Ah, andaikata kita telah bertobat sebelum hari yang besar
dan menakutkan ini, dan tidak
membunuh dan merajam para
nabi, dan mengusir mereka;
maka ibu kita dan putri kita
yang rupawan, dan anak kita
akan dibiarkan hidup, dan tidak terkubur di Kota Moroniha

20 a Kel. 10:21–22.
		b 1 Ne. 12:5; 19:11.

23 a 1 Ne. 19:10.
24 a Hel. 13:12.
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yang besar itu. Dan demikianlah raungan orang-orang hebat
dan menakutkan.
PASAL 9
Dalam kegelapan, suara Kristus
mempermaklumkan kehancuran
banyak orang dan kota karena kejahatan mereka—Dia juga mempermaklumkan keilahian-N ya,
mengumumkan bahwa hukum
Musa digenapi, dan mengajak
orang-orang untuk datang kepada-
Nya dan diselamatkan. Kira-kira
tahun 34 m.
Dan terjadilah bahwa ada asuara yang terdengar di antara
seluruh penghuni bumi, di atas
seluruh permukaan negeri, menyerukan:
2 Celakalah, celakalah, celakalah orang-orang ini; acelakalah
penghuni seluruh bumi kecuali
mereka akan bertobat; karena
iblis b tertawa, dan para malaikatnya bersukacita, karena terbunuhnya para putra dan putri
umat-K u yang rupawan; dan
adalah karena kedurhakaan dan
kekejian mereka sehingga mereka roboh!
3 Lihatlah, Kota Zarahemla
yang besar itu telah Aku bakar
dengan api, dan penghuninya.
4 Dan lihatlah, Kota Moroni
yang besar itu telah Aku sebabkan untuk ditenggelamkan ke
kedalaman laut, dan penghuninya untuk dibenamkan.
9 1 a 1 Ne. 19:11;
3 Ne. 11:10.

5 Dan lihatlah, Kota Moroniha
yang besar itu telah Aku tutupi
dengan tanah, dan penghuninya, untuk menyembunyikan
kedurhakaan mereka dan kekejian mereka dari hadapan
muka-Ku, agar darah para nabi
dan orang suci tidak akan datang lagi kepada-Ku menentang
mereka.
6 Dan lihatlah, Kota Gilgal telah
Aku sebabkan untuk ditenggelamkan, dan penghuninya untuk
dikubur di kedalaman tanah;
7 Ya, dan Kota Oniha dan penghuninya, dan Kota Mokum,
dan penghuninya, dan Kota
Yerusalem dan penghuninya;
dan a air telah Aku sebabkan
untuk datang sebagai penggantinya, untuk menyembunyikan
kejahatan dan kekejian mereka
dari hadapan muka-Ku, agar darah para nabi dan orang suci tidak akan datang lagi kepada-Ku
menentang mereka.
8 Dan lihatlah, Kota Gadiandi,
dan Kota Gadiomna, dan Kota
Yakub, dan Kota Gimgimno,
semua ini telah Aku sebabkan
untuk ditenggelamkan, dan
membuat abukit dan lembah di
tempatnya; dan penghuninya
telah Aku kubur di kedalaman
tanah, untuk menyembunyikan
kejahatan dan kekejian mereka
dari hadapan muka-Ku, agar darah para nabi dan orang suci tidak akan datang lagi kepada-Ku
menentang mereka.

2 a Mat. 11:20–21.
		b Musa 7:26.

7 a Yeh. 26:19.
8 a 1 Ne. 19:11.
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9 Dan lihatlah, Kota Yakobugat
yang besar itu, yang dihuni oleh
rakyat dari Raja Yakub, telah
Aku sebabkan untuk dibakar
dengan api karena dosa-d osa
mereka dan kejahatan mereka,
yang melebihi segala kejahatan
seluruh bumi, karena apembunuhan dan komplotan rahasia
mereka; karena merekalah yang
menghancurkan kedamaian
umat-Ku dan pemerintahan negeri; oleh karena itu Aku sebabkan itu untuk dibakar, untuk
b
menghancurkan mereka dari
hadapan muka-Ku, agar darah
para nabi dan orang suci tidak
akan datang lagi kepada-Ku menentang mereka.
10 Dan lihatlah, Kota Laman,
dan Kota Yos, dan Kota Gad,
dan Kota Kiskumen, telah Aku
sebabkan untuk dibakar dengan
api, dan penghuninya, karena
kejahatan mereka dalam mengusir para nabi, dan merajam
mereka yang Aku utus untuk
memaklumkan kepada mereka
mengenai kejahatan mereka dan
kekejian mereka.
11 Dan karena mereka mengusir mereka semua, sehingga
tak ada seorang pun yang saleh
di antara mereka, Aku menurunkan a api dan menghancurkan mereka, agar kejahatan
dan kekejian mereka boleh
9 a Hel. 6:17–18, 21.
		b Mosia 12:8.
11 a 2 Raj. 1:9–16;
Hel. 13:13.
		b Kej. 4:10.
12 a 3 Ne. 8:8–10, 14.

disembunyikan dari hadapan
muka-Ku, agar darah para nabi
dan orang suci yang Aku utus
ke antara mereka boleh tidak
berseru kepada-Ku bdari tanah
menentang mereka.
12 Dan a banyak kehancuran
hebat telah Aku sebabkan untuk
datang ke atas negeri ini, dan
ke atas orang-orang ini, karena
kejahatan mereka dan kekejian
mereka.
13 Hai kamu semua yang adibiarkan hidup karena kamu lebih
saleh daripada mereka, apakah
kamu tidak akan sekarang kembali kepada-K u, dan bertobat
dari dosa-dosamu, dan diinsafkan, agar Aku boleh bmenyembuhkanmu?
14 Ya, sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, jika kamu
akan adatang kepada-Ku kamu
akan memperoleh b kehidupan
kekal. Lihatlah, c lengan belas
kasihan-Ku terulur ke arahmu,
dan barang siapa akan datang,
dia akan Aku terima; dan diberkatilah mereka yang datang
kepada-Ku.
15 Lihatlah, Aku adalah Yesus
Kristus Putra Allah. Aku amenciptakan langit dan bumi, dan
segala sesuatu yang ada di dalamnya. Aku berada bersama
Bapa sejak awal. bAku berada di
dalam Bapa, dan Bapa di dalam

13 a 3 Ne. 10:12.
		b Yer. 3:22;
3 Ne. 18:32.
14 a 2 Ne. 26:24–28;
Alma 5:33–36.
		b Yoh. 3:16.

		c Alma 19:36.
15 a Yoh. 1:1–3; Kol. 1:16;
Hel. 14:12; Eter 4:7;
A&P 14:9.
		b Yoh. 17:20–22;
3 Ne. 11:27; 19:23, 29.
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Aku; dan di dalam Aku Bapa telah memuliakan nama-Nya.
16 Aku datang kepada umat
milik-Ku, dan umat milik-Ku tidak amenerima-Ku. Dan tulisan
suci mengenai kedatangan-Ku
digenapi.
17 Dan sebanyak yang telah
menerima-Ku, kepada mereka
telah Aku aberikan untuk menjadi putra Allah; dan bahkan
demikianlah akan Aku berikan
kepada sebanyak yang akan percaya pada nama-Ku, karena lihatlah, melalui Aku bpenebusan
datang, dan di dalam Aku chukum Musa digenapi.
18 Aku adalah aterang dan kehidupan dunia. Aku adalah bAlfa
dan Omega, yang awal dan yang
akhir.
19 Dan kamu akan mempersembahkan kepada-Ku abukan
lagi penumpahan darah; ya,
kurbanmu dan persembahan
bakaranmu akan diakhiri, karena Aku tidak akan menerima
kurbanmu dan persembahan
bakaranmu.
20 Dan kamu akan mempersembahkan sebagai a kurban
kepada-Ku hati yang hancur dan
roh yang menyesal. Dan barang
siapa datang kepada-Ku dengan
hati yang hancur dan roh yang
16 a Yoh. 1:11;
A&P 6:21.
17 a Yoh. 1:12.
pts Manusia—
Manusia, berpotensi
untuk menjadi seperti
Bapa Surgawi;
Putra dan Putri Allah.

menyesal, dia akan Aku bbaptis
dengan api dan dengan Roh Kudus, bahkan seperti orang-orang
Laman, karena iman mereka
kepada-K u pada waktu keinsafan mereka, dibaptis dengan
api dan dengan Roh Kudus, dan
mereka tidak mengetahuinya.
21 Lihatlah, Aku telah datang
ke dunia untuk membawa penebusan bagi dunia, untuk menyelamatkan dunia dari dosa.
22 Oleh karena itu, barang siapa
a
bertobat dan datang kepada-Ku
seperti seorang banak kecil, dia
akan Aku terima, karena untuk yang demikianlah kerajaan
Allah. Lihatlah, untuk yang demikianlah telah Aku cserahkan
nyawa-K u, dan telah mengambilnya kembali; oleh karena
itu bertobatlah, dan datanglah
kepada-Ku kamu ujung-ujung
bumi, dan diselamatkanlah.
PASAL 10
Ada keheningan di negeri itu selama berjam-jam—Suara Kristus
berjanji untuk mengumpulkan
umat-N ya bagaikan induk ayam
mengumpulkan anak-a naknya—
Bagian yang lebih saleh dari orang-
orang telah dilindungi. Kira-kira
tahun 34–35 m.

		b pts Penebusan.
		c 3 Ne. 12:19,
46–47; 15:2–9.
18 a pts Terang Kristus.
		b Why. 1:8.
pts Alfa dan Omega.
19 a Alma 34:13.
20 a 3 Ne. 12:19;

A&P 20:37.
		b 2 Ne. 31:13–14.
22 a pts Pertobatan.
		b Mrk. 10:15;
Mosia 3:19;
3 Ne. 11:37–38.
		c Yoh. 10:15–18.
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Dan sekarang, lihatlah, terjadilah bahwa semua orang di negeri itu mendengar perkataan
ini, dan bersaksi tentangnya.
Dan setelah perkataan ini ada
keheningan di negeri itu untuk
kurun waktu berjam-jam;
2 Karena sedemikian besarnya
ketercengangan orang-orang sehingga mereka berhenti meratap
dan meraung karena kehilangan
kerabat mereka yang telah terbunuh; oleh karena itu ada keheningan di seluruh negeri selama
berjam-jam.
3 Dan terjadilah bahwa datang
lagi suatu suara kepada orang-
orang, dan semua orang mendengar, dan bersaksi tentangnya,
mengatakan:
4 Hai kamu orang-orang dari
a
kota-kota besar ini yang telah
jatuh, yang adalah keturunan
Yakub, ya, yang adalah dari bani
Israel, betapa seringnya telah
Aku kumpulkan kamu bagaikan induk ayam mengumpulkan
anak-anaknya di bawah sayapnya, dan telah bmemeliharamu.
5 Dan lagi, abetapa seringnya
hendak Aku kumpulkan kamu
bagaikan induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah
sayapnya, ya, hai kamu orang-
orang dari bani Israel, yang telah
jatuh; ya, hai kamu orang-orang
dari bani Israel, kamu yang berdiam di Yerusalem, seperti kamu
10 4 a 3 Ne. 8:14.

		b 1 Ne. 17:3.
5 a Mat. 23:37;
A&P 43:24–25.

yang telah jatuh; ya, betapa seringnya hendak Aku kumpulkan
kamu bagaikan induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, dan
kamu tidak mau.
6 Hai kamu bani Israel yang telah Aku abiarkan hidup, betapa
seringnya hendak Aku kumpulkan kamu bagaikan induk
ayam mengumpulkan anak-
anaknya di bawah sayapnya,
jika kamu mau bertobat dan
b
kembali kepada-K u dengan
maksud chati yang sepenuhnya.
7 Tetapi jika tidak, hai bani
Israel, tempat-t empat kediamanmu akan menjadi telantar
sampai waktu digenapinya aperjanjian dengan leluhurmu.
8 Dan sekarang, terjadilah
bahwa setelah orang-orang mendengar perkataan ini, lihatlah,
mereka mulai menangis dan
meraung-raung lagi karena kehilangan kerabat dan teman-
teman mereka.
9 Dan terjadilah bahwa demikianlah tiga hari itu berlalu. Dan itu
pada pagi hari, dan akegelapan
terserak dari permukaan negeri,
dan tanah berhenti bergetar, dan
batu-batu karang berhenti terkoyak, dan rintihan yang mengerikan berhenti, dan semua bunyi
yang gaduh berlalu.
10 Dan tanah menyatu bersama
kembali, sehingga bertahan; dan
duka nestapa, dan tangisan, dan

6 a 3 Ne. 9:13.
		b 1 Sam. 7:3;
Hel. 13:11;
3 Ne. 24:7.

		c Yeh. 36:26.
7 a pts Perjanjian.
9 a 3 Ne. 8:19.
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ratapan orang-orang yang dibiarkan hidup berhenti; dan duka
nestapa mereka berbalik menjadi
sukacita, dan ratapan mereka
menjadi pujian dan ungkapan
terima kasih kepada Tuhan Yesus
Kristus, Penebus mereka.
11 Dan sejauh inilah tulisan
suci a digenapi yang telah diucapkan oleh para nabi.
12 Dan adalah a bagian orang
yang lebih saleh yang diselamatkan, dan adalah mereka yang
menerima para nabi dan tidak
merajam mereka; dan adalah
mereka yang tidak menumpahkan darah para orang suci, yang
dibiarkan hidup—
13 Dan mereka dibiarkan hidup dan tidak tenggelam dan
terkubur di dalam tanah; dan
mereka tidak terbenam di kedalaman laut; dan mereka tidak
terbakar oleh api, tidak juga mereka roboh dan terlumat sampai
mati; dan mereka tidak terbawa
pergi dalam angin puyuh; tidak
juga mereka dikuasai oleh tabir
asap dan kegelapan.
14 Dan sekarang, barang siapa
membaca, biarlah dia mengerti;
dia yang memiliki tulisan suci,
biarlah dia amenyelidikinya, dan
menyaksikan dan melihat apakah
semua kematian dan kehancuran
ini oleh api, dan oleh asap, dan
oleh angin ribut, dan oleh angin
puyuh, dan oleh b terbukanya
11 a Kis. 3:18–20.
12 a 2 Ne. 26:8;
3 Ne. 9:13.
14 a pts Tulisan Suci—

tanah untuk menerima mereka,
dan segala hal ini bukanlah untuk digenapinya nubuat-nubuat
dari banyak nabi kudus.
15 Lihatlah, aku berkata kepadamu, Ya, banyak yang telah
bersaksi tentang hal-hal ini pada
kedatangan Kristus, dan adibunuh karena mereka bersaksi tentang hal-hal ini.
16 Ya, Nabi a Zenos bersaksi
tentang hal-h al ini, dan juga
Zenok berbicara mengenai hal-
hal ini, karena mereka bersaksi
secara khusus mengenai kami,
yang adalah sisa benih keturunan mereka.
17 Lihatlah, bapa leluhur kami
Yakub juga bersaksi mengenai
a
sisa benih keturunan Yusuf.
Dan lihatlah, bukankah kami
adalah sisa benih keturunan
Yusuf? Dan hal-hal ini yang bersaksi tentang kami, apakah itu
tidak tertulis di atas lempengan-
lempengan dari kuningan yang
bapa leluhur kami Lehi bawa
dari Yerusalem?
18 Dan terjadilah bahwa pada
akhir tahun ketiga puluh dan
empat, lihatlah, aku akan memperlihatkan kepadamu bahwa
orang-orang Nefi yang dibiarkan
hidup, dan juga mereka yang telah disebut orang-orang Laman,
yang telah dibiarkan hidup, memiliki kemurahan yang besar
diperlihatkan kepada mereka,

Nilai tulisan suci.
		b 1 Ne. 19:11;
2 Ne. 26:5.
15 a pts Martir.

16 a Hel. 8:19–20.
17 a 2 Ne. 3:4–5;
Alma 46:24;
3 Ne. 5:23–24.
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dan berkat-b erkat yang besar
dicurahkan ke atas kepala mereka, sedemikian rupa sehingga
segera setelah akenaikan Kristus
ke surga Dia benar-benar menyatakan diri-Nya kepada mereka—
19 a Memperlihatkan tubuh-
Nya kepada mereka, dan melayani mereka; dan sebuah
laporan tentang pelayanan-Nya
akan diberikan setelah ini. Oleh
karena itu untuk waktu ini aku
mengakhiri perkataanku.

Yesus Kristus memperlihatkan
diri-N ya kepada orang-o rang
Nefi, sewaktu khalayak ramai
berkumpul bersama di tanah
Kelimpahan, dan melayani mereka; dan dengan cara inilah
Dia memperlihatkan diri-N ya
kepada mereka.
Meliputi pasal 11 sampai 26.
PASAL 11
Bapa bersaksi tentang Putra
Terkasih-N ya—Kristus menampakkan diri dan mempermaklumkan
Pendamaian-N ya—Orang-o rang
meraba tanda luka di tangan dan
kaki dan sisi-Nya—Mereka berseru
Hosana—Dia menyatakan aturan
dan cara baptisan—Semangat perselisihan adalah dari iblis—Ajaran
Kristus adalah bahwa manusia
hendaknya percaya dan dibaptis
18 a Kis. 1:9–11.
19 a 3 Ne. 11:12–15.
11 1 a 3 Ne. 8:11–14.

dan menerima Roh Kudus. Kira-
kira tahun 34 m.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
ada khalayak ramai berkumpul
bersama, dari orang-orang Nefi,
di sekitar bait suci yang berada
di tanah Kelimpahan; dan mereka takjub dan terpukau satu
sama lain, dan memperlihatkan
satu sama lain aperubahan yang
besar dan menakjubkan yang
telah terjadi.
2 Dan mereka juga bercakap-
cakap tentang Yesus Kristus ini,
tentang siapa atanda telah diberikan mengenai kematian-Nya.
3 Dan terjadilah bahwa saat
mereka sedang bercakap-cakap
demikian satu sama lain, mereka
mendengar asuara yang seolah-
olah datang dari langit; dan mereka mengarahkan mata mereka
ke sekitarnya, karena mereka
tidak mengerti suara yang mereka dengar; dan itu bukanlah
suara yang keras, tidak juga
suara yang nyaring; walaupun
demikian, dan sekalipun itu
adalah bsuara yang kecil itu menusuk mereka yang mendengar
ke lubuk hati, sedemikian rupa
sehingga tidak ada sebagian pun
dari raga mereka yang tidak disebabkannya untuk berguncang;
ya, itu menusuk mereka bahkan
ke dalam jiwa, dan menyebabkan hati mereka membara.
4 Dan terjadilah bahwa kembali

2 a Hel. 14:20–27.
3 a Ul. 4:33–36;
Hel. 5:29–33.

		b 1 Raj. 19:11–13;
A&P 85:6.
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mereka mendengar suara itu, dan
mereka tidak memahaminya.
5 Dan lagi ketiga kalinya mereka mendengar suara itu, dan
membuka telinga mereka untuk
mendengarnya; dan mata mereka
terarah pada suaranya; dan mereka memandang dengan mantap
ke arah langit, dari mana suara
itu datang.
6 Dan lihatlah, yang ketiga kali
mereka mengerti suara yang mereka dengar; dan itu berkata kepada mereka:
7 Lihatlah aPutra Terkasih-Ku,
b
di dalam siapa Aku sangat berkenan, di dalam siapa Aku telah
memuliakan nama-Ku—dengarlah Dia.
8 Dan terjadilah, sewaktu mereka mengerti mereka mengarahkan mata mereka ke atas lagi ke
arah langit; dan lihatlah, mereka
a
melihat seorang Pria turun dari
langit; dan Dia berbalutkan jubah
putih; dan Dia turun dan berdiri
di tengah mereka; dan mata seluruh khalayak ramai dipalingkan
kepada-Nya, dan mereka tidak
berani membuka mulut mereka,
bahkan satu sama lain, dan tidak mengetahui apa artinya itu,
karena mereka berpikir seorang
malaikatlah yang telah menampakkan diri kepada mereka.
9 Dan terjadilah bahwa Dia
7 a Mat. 3:17; 17:5;
JS—S 1:17.
		b 3 Ne. 9:15.
8 a 1 Ne. 12:6;
2 Ne. 26:1.
11 a pts Terang Kristus.
		b Mat. 26:39, 42.

mengulurkan tangan-Nya dan
berfirman kepada orang-orang,
memfirmankan:
10 Lihatlah, Aku adalah Yesus
Kristus, yang para nabi persaksikan akan datang ke dunia.
11 Dan lihatlah, Aku adalah aterang dan kehidupan dunia; dan
Aku telah minum dari b cawan
yang pahit yang telah Bapa berikan kepada-Ku, dan telah memuliakan Bapa dengan cmengambil
ke atas diri-Ku dosa-dosa dunia,
yang di dalamnya Aku telah menanggung d kehendak Bapa dalam
segala sesuatu sejak awal.
12 Dan terjadilah bahwa ketika
Yesus telah memfirmankan firman ini seluruh khalayak ramai
jatuh ke tanah; karena mereka
ingat bahwa telah adinubuatkan
di antara mereka bahwa Kristus
akan memperlihatkan diri-Nya
kepada mereka setelah kenaikan-
Nya ke surga.
13 Dan terjadilah bahwa Tuhan
berfirman kepada mereka memfirmankan:
14 Bangkit dan majulah
k epada-K u, agar kamu boleh
a
mencucukkan tanganmu ke
sisi-Ku, dan juga agar kamu boleh
b
meraba tanda paku di tangan-Ku
dan di kaki-Ku, agar kamu boleh
tahu bahwa Aku adalah cAllah
Israel, dan Allah seluruh d bumi,

		c Yoh. 1:29;
A&P 19:18–19.
		d Mrk. 14:36;
Yoh. 6:38;
A&P 19:2.
12 a Alma 16:20.
14 a Yoh. 20:27.

		b Luk. 24:36–39;
A&P 129:2.
		c Yes. 45:3;
3 Ne. 15:5.
		d 1 Ne. 11:6.
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dan telah dibunuh untuk dosa-
dosa dunia.
15 Dan terjadilah bahwa khalayak ramai maju, dan mencucukkan tangan mereka ke
sisi-Nya dan merasakan tanda
paku di tangan-Nya dan di kaki-
Nya; dan ini mereka lakukan,
maju satu demi satu sampai
mereka semua telah maju, dan
melihat dengan mata mereka
dan merasakan dengan tangan
mereka, dan mengetahui dengan suatu kepastian dan memberikan kesaksian, bahwa a itu
adalah Dia, tentang siapa ditulis oleh para nabi, yang akan
datang.
16 Dan ketika mereka semua
telah maju dan telah menyaksikan bagi diri mereka sendiri,
mereka berseru dengan serentak, mengatakan:
17 Hosana! Terpujilah nama
Allah Yang Mahatinggi! Dan
mereka menjatuhkan diri di kaki
Yesus, dan amenyembah-Nya.
18 Dan terjadilah bahwa Dia
berbicara kepada aNefi (karena
Nefi berada di antara khalayak
ramai) dan Dia memerintahkannya agar dia hendaknya maju.
19 Dan Nefi bangkit dan maju,
dan membungkukkan dirinya
di hadapan Tuhan dan mencium
kaki-Nya.
15 a pts Yesus Kristus—
Penampakan diri
pascafana Kristus.
17 a pts Ibadat.
18 a 3 Ne. 1:2, 10.
21 a pts Kuasa.
		b pts Baptis, Baptisan.

20 Dan Tuhan memerintahkannya agar dia hendaknya bangkit.
Dan dia bangkit dan berdiri di
hadapan-Nya.
21 Dan Tuhan berfirman kepadanya: Aku memberi kepadamu
a
kuasa agar kamu akan bmembaptis orang-o rang ini ketika
Aku kembali naik ke surga.
22 Dan lagi Tuhan memanggil
a
yang lain, dan berfirman kepada mereka demikian juga; dan
Dia memberi kepada mereka
kuasa untuk membaptis. Dan
Dia berfirman kepada mereka:
Dengan cara ini akanlah kamu
membaptis, dan btidak akan ada
perbantahan di antara kamu.
23 Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, bahwa
barang siapa bertobat dari dosa-
dosanya melalui aperkataanmu,
dan b berhasrat untuk dibaptis
dalam nama-K u, dengan cara
ini akanlah kamu membaptis
mereka—Lihatlah, kamu akan
turun dan cberdiri di dalam air,
dan dalam nama-K u akanlah
kamu membaptis mereka.
24 Dan sekarang, lihatlah, inilah perkataan yang akan kamu
katakan, memanggil mereka dengan nama, mengatakan:
25 Dengan a wewenang yang
diberikan kepadaku oleh Yesus
Kristus, aku membaptismu

22 a 1 Ne. 12:7;
3 Ne. 12:1.
		b 3 Ne. 18:34.
23 a 3 Ne. 12:2.
		b pts Baptis, Baptisan—
Syarat-syarat
untuk baptisan.

		c 3 Ne. 19:10–13.
25 a Mosia 18:13;
A&P 20:73.
pts Baptis, Baptisan—
Wewenang
yang tepat.
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dalam nama Bapa, dan Putra,
dan Roh Kudus. Amin.
26 Dan kemudian akanlah
kamu amencelupkan mereka ke
dalam air, dan tampil kembali
keluar dari air.
27 Dan menurut cara ini akanlah kamu membaptis dalam
nama-K u; karena lihatlah, sesungguhnya Aku berfirman
kepadamu, bahwa Bapa, dan
Putra, dan Roh Kudus adalah
a
satu; dan Aku berada di dalam
Bapa, dan Bapa di dalam Aku,
dan Bapa dan Aku adalah satu.
28 Dan menurut seperti yang
telah Aku perintahkan kepadamu demikianlah kamu akan
membaptis. Dan tidak akan ada
a
perbantahan di antara kamu,
seperti yang telah ada hingga
kini; tidak juga akan ada perbantahan di antara kamu mengenai pokok-pokok ajaran-Ku,
seperti yang telah ada hingga
kini.
29 Karena sesungguhnya, sesungguhnya Aku berfirman
kepadamu, dia yang memiliki
a
semangat bperselisihan bukanlah dari-K u, tetapi dari iblis,
yang adalah bapa perselisihan,
dan dia menghasut hati manusia
untuk berselisih dengan amarah,
satu sama lain.
b

25 b pts Ke-Allah-an.
26 a pts Baptis, Baptisan—
Baptisan melalui
pencelupan.
27 a Yoh. 17:20–22;
3 Ne. 28:10;
Morm. 7:7;
A&P 20:28.
28 a 1 Kor. 1:10;

30 Lihatlah, ini bukanlah
ajaran-K u, untuk menghasut
hati manusia dengan amarah,
satu terhadap yang lain; tetapi
inilah ajaran-Ku, bahwa hal-hal
seperti itu hendaknya diakhiri.
31 Lihatlah, sesungguhnya,
sesungguhnya, Aku berfirman
kepadamu, Aku akan memaklumkan kepadamu aajaran-Ku.
32 Dan inilah aajaran-Ku, dan
adalah ajaran yang telah Bapa
berikan kepada-Ku; dan Aku
memberikan b kesaksian tentang Bapa, dan Bapa memberikan kesaksian tentang Aku,
dan cRoh Kudus memberikan
kesaksian tentang Bapa dan
Aku; dan Aku memberikan kesaksian bahwa Bapa memerintahkan semua orang, di mana
pun, untuk bertobat dan percaya kepada-Ku.
33 Dan barang siapa percaya
kepada-K u, dan a dibaptis,
orang yang sama akan bdiselamatkan; dan mereka adalah
mereka yang akan c mewarisi
kerajaan Allah.
34 Dan barang siapa tidak
percaya kepada-Ku, dan tidak
dibaptis, akan dilaknat.
35 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu,
bahwa ini adalah ajaran-K u,

Ef. 4:11–14;
A&P 38:27.
29 a 2 Tim. 2:23–24;
Mosia 23:15.
pts Perselisihan.
		b tjs Ef. 4:26
(Apendiks);
Mosia 2:32–33.
31 a 2 Ne. 31:2–21.

32 a
		b
		c
33 a

pts Ajaran Kristus.
1 Yoh. 5:7.
3 Ne. 28:11; Eter 5:4.
Mrk. 16:16.
pts Baptis,
Baptisan—Penting.
		b pts Keselamatan.
		c pts Kemuliaan
Selestial.
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dan Aku memberikan kesaksian
tentangnya dari Bapa; dan barang siapa apercaya kepada-Ku
percaya kepada Bapa juga; dan
kepadanya akanlah Bapa memberikan kesaksian tentang Aku,
karena Dia akan mengunjunginya b dengan api dan dengan
c
Roh Kudus.
36 Dan demikianlah Bapa akan
memberikan kesaksian tentang
Aku, dan Roh Kudus akan memberikan kesaksian kepadanya
tentang Bapa dan Aku; karena
Bapa, dan Aku, dan Roh Kudus
adalah satu.
37 Dan lagi Aku berkata kepadamu, kamu mesti bertobat, dan
a
menjadi seperti anak kecil, dan
dibaptis dalam nama-Ku, atau
kamu sekali-kali tidak dapat menerima hal-hal ini.
38 Dan lagi Aku berfirman kepadamu, kamu mesti bertobat,
dan dibaptis dalam nama-Ku,
dan menjadi seperti anak kecil,
atau kamu sekali-kali tidak dapat mewarisi kerajaan Allah.
39 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu,
bahwa ini adalah ajaran-K u,
dan barang siapa membangun
di atas ini amembangun di atas
batu karang-Ku, dan bgerbang-
gerbang neraka tidak akan berjaya melawan mereka.
40 Dan barang siapa akan memaklumkan lebih atau kurang
35 a
		b
		c
37 a

Eter 4:12.
3 Ne. 9:20; 12:2.
pts Roh Kudus.
Mrk. 10:15;

daripada ini, dan menegakkannya sebagai ajaran-K u, orang
yang sama berasal dari iblis,
dan tidak dibangun di atas batu
karang-Ku; tetapi dia membangun di atas alandasan berpasir,
dan gerbang-g erbang neraka
bergeming terbuka untuk menerima yang demikian ketika air
bah datang dan angin menerjang
mereka.
41 Oleh karena itu, pergilah kepada orang-orang ini, dan maklumkanlah firman yang telah
Aku firmankan, ke ujung-ujung
bumi.
PASAL 12
Yesus memanggil dan memberi
kewenangan kepada dua belas murid—Dia menyampaikan kepada
orang-o rang Nefi khotbah yang
serupa dengan Khotbah di Bukit—Dia memfirmankan Ucapan
Bahagia—Ajaran-ajaran-Nya melampaui dan lebih utama daripada
hukum Musa—Manusia diperintahkan untuk menjadi sempurna
bahkan seperti Dia dan Bapa-Nya
adalah sempurna—Bandingkan
dengan Matius 5. Kira-kira tahun
34 m.
Dan terjadilah bahwa ketika
Yesus telah memfirmankan perkataan ini kepada Nefi, dan
kepada mereka yang telah dipanggil, (sekarang, jumlah me-

Luk. 18:17;
Mosia 3:19;
3 Ne. 9:22.
39 a Mat. 7:24–29;

Hel. 5:12.
pts Batu Karang.
		b 3 Ne. 18:12–13.
40 a 3 Ne. 14:24–27.
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reka yang telah dipanggil, dan
menerima kuasa dan wewenang
untuk membaptis, adalah adua
belas) dan lihatlah, Dia mengulurkan tangan-N ya kepada
khalayak ramai, dan berseru
kepada mereka, memfirmankan:
b
Diberkatilah kamu jika kamu
akan mengindahkan perkataan
dari dua belas ini yang telah Aku
c
pilih dari antara kamu untuk
melayanimu, dan untuk menjadi
hambamu; dan kepada mereka
telah Aku berikan kuasa agar
mereka boleh membaptismu
dengan air; dan setelah kamu
dibaptis dengan air, lihatlah,
Aku akan membaptismu dengan api dan dengan Roh Kudus; oleh karena itu diberkatilah
kamu jika kamu akan percaya
kepada-Ku dan dibaptis, setelah kamu melihat-Ku dan tahu
bahwa Aku ada.
2 Dan lagi, lebih diberkatilah mereka yang akan apercaya
pada perkataanmu karena kamu
akan bersaksi bahwa kamu telah
melihat-Ku, dan bahwa kamu
tahu bahwa Aku ada. Ya, diberkatilah mereka yang akan percaya pada perkataanmu, dan
b
turun ke kedalaman kerendahhatian dan dibaptis, karena
12 1 a 3 Ne. 13:25.

		b pts Berkat.
		c pts Pemanggilan.
2 a A&P 46:13–14.
pts Percaya,
Kepercayaan.
		b Eter 4:13–15.
		c 3 Ne. 11:35; 19:13.
3 a A&P 56:17–18.
pts Rendah Hati,

mereka akan dikunjungi cdengan
api dan dengan Roh Kudus, dan
akan menerima pengampunan
akan dosa-dosa mereka.
3 Ya, diberkatilah yang a miskin di dalam roh yang bdatang
kepada-Ku, karena milik merekalah kerajaan surga.
4 Dan lagi, diberkatilah mereka
semua yang berduka nestapa,
karena mereka akan dihibur.
5 Dan diberkatilah yang alembut hati, karena mereka akan
mewarisi bbumi.
6 Dan diberkatilah mereka semua yang alapar dan bhaus akan
c
kebenaran, karena mereka akan
dipenuhi dengan Roh Kudus.
7 Dan diberkatilah yang a penuh belas kasihan, karena mereka akan mendapatkan belas
kasihan.
8 Dan diberkatilah semua yang
a
murni hatinya, karena mereka
akan bmelihat Allah.
9 Dan diberkatilah semua apendamai, karena mereka akan disebut banak-anak Allah.
10 Dan diberkatilah mereka semua yang adianiaya demi kepentingan nama-Ku, karena milik
merekalah kerajaan surga.
11 Dan diberkatilah kamu bilamana orang akan mencaci maki

			 Kerendahhatian.
		b Mat. 11:28–30.
5 a Rm. 12:16;
Mosia 3:19.
pts Lembut Hati,
Kelembutan Hati.
		b pts Bumi.
6 a 2 Ne. 9:51;
Enos 1:4.
		b Yer. 29:13.

		c Ams. 21:21.
7 a pts Belas Kasihan.
8 a pts Murni,
Kemurnian.
		b A&P 93:1.
9 a pts Pendamai.
		b pts Putra dan
Putri Allah.
10 a A&P 122:5–9.
pts Penganiayaan.
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kamu dan menganiaya, dan
akan mengatakan segala macam
yang jahat terhadapmu secara
palsu, demi kepentingan-Ku;
12 Karena kamu akan merasakan sukacita yang besar dan
menjadi amat gembira, karena
akan besarlah a pahalamu di
surga; karena demikianlah mereka menganiaya para nabi yang
ada sebelum kamu.
13 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu,
Aku berikan kepadamu untuk
menjadi agaram bagi bumi; tetapi jika garam itu akan kehilangan rasanya dengan apakah
bumi akan digarami? Garam itu
akanlah sejak itu tak berguna
untuk apa pun, kecuali untuk
dibuang dan untuk diinjak-injak
di bawah kaki manusia.
14 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berkata kepadamu,
Aku berikan kepadamu untuk menjadi terang bagi orang-
orang ini. Kota yang terletak di
atas bukit tidak dapat disembunyikan.
15 Lihatlah, apakah orang menyalakan alilin dan menaruhnya di bawah gantang? Tidak,
tetapi di atas kandil, dan itu
menerangi semua yang ada di
dalam rumah itu;
16 Oleh karena itu biarlah
a
terangmu demikian bersinar di hadapan orang-o rang
ini, agar mereka boleh melihat
12 a Eter 12:4.
13 a A&P 101:39–40.
pts Garam.

pekerjaan baikmu dan memuliakan Bapamu yang berada di
surga.
17 Janganlah berpikir bahwa
Aku datang untuk menghancurkan hukum atau para nabi.
Aku tidak datang untuk menghancurkan tetapi untuk menggenapi;
18 Karena sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, satu iota
atau satu noktah pun tidak akan
berlalu dari a hukum, tetapi di
dalam Aku semuanya telah digenapi.
19 Dan lihatlah, Aku telah
memberikan kepadamu hukum dan perintah-p erintah
Bapa-Ku, agar kamu akan percaya kepada-Ku, dan agar kamu
akan bertobat dari dosa-dosamu,
dan datang kepada-Ku dengan
a
hati yang hancur dan roh yang
menyesal. Lihatlah, kamu memiliki perintah-perintah di hadapanmu, dan bhukum itu digenapi.
20 Oleh karena itu datanglah
kepada-Ku dan jadilah kamu diselamatkan; karena sesungguhnya Aku berfirman kepadamu,
bahwa kecuali kamu akan menaati perintah-perintah-Ku, yang
telah Aku perintahkan kepadamu pada waktu ini, kamu
sama sekali tidak akan masuk
ke dalam kerajaan surga.
21 Kamu telah mendengar
bahwa telah dikatakan oleh mereka dari zaman kuno, dan juga

15 a Luk. 8:16.
16 a 3 Ne. 18:24.
18 a pts Hukum Musa.

19 a 3 Ne. 9:20.
pts Hati yang Hancur.
		b 3 Ne. 9:17.
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tertulis di hadapanmu, bahwa
janganlah engkau amembunuh,
dan barang siapa membunuh
akan berada dalam bahaya dari
penghakiman Allah;
22 Tetapi Aku berfirman kepadamu, bahwa barang siapa
marah terhadap saudaranya
akan berada dalam bahaya dari
penghakiman-Nya. Dan barang
siapa berkata kepada saudaranya, Bebal, akan berada dalam
bahaya dari mahkamah agama;
dan barang siapa berkata, Engkau bodoh, akan berada dalam
bahaya dari api neraka.
23 Oleh karena itu, jika kamu
akan datang kepada-K u, atau
akan berhasrat untuk datang
kepada-K u, dan ingat bahwa
saudaramu memiliki ganjalan
terhadapmu—
24 Pergilah pada jalanmu kepada saudaramu, dan lebih
dahulu a berdamailah dengan
saudaramu, dan kemudian datanglah kepada-Ku dengan maksud hati yang sepenuhnya, dan
Aku akan menerimamu.
25 Bersepakatlah dengan lawanmu secepatnya saat kamu
berada di jalan bersamanya,
agar jangan pada waktu kapan
pun dia akan mendapatkanmu,
dan engkau akan dilemparkan
ke dalam penjara.
26 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu,
21 a Kel. 20:13;
Mosia 13:21;
A&P 42:18.
24 a pts Mengampuni.
26 a Alma 11:3.

engkau tidak akan dengan cara
apa pun keluar dari sana sampai
engkau telah membayar senine
terakhir. Dan selama kamu ber
ada di dalam penjara dapatkah
kamu membayar bahkan satu
a
senine? Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu, Tidak.
27 Lihatlah, dituliskan oleh
mereka dari zaman kuno, bahwa
janganlah engkau berbuat azina;
28 Tetapi Aku berfirman kepadamu, bahwa barang siapa
memandang seorang wanita,
sehingga a bernafsu terhadapnya, telah berbuat zina dalam
hatinya.
29 Lihatlah, Aku memberi kepadamu sebuah perintah, agar
kamu tidak membiarkan satu
pun dari hal-hal ini masuk ke
dalam ahatimu;
30 Karena adalah lebih baik
bahwa kamu hendaknya menolak dari dirimu akan hal-hal ini,
dengan begitu kamu akan memikul asalibmu, daripada bahwa
kamu akan dilemparkan ke dalam neraka.
31 Telah tertulis, bahwa barang
siapa akan menceraikan istrinya,
biarlah dia memberinya surat
a
perceraian.
32 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu,
bahwa barang siapa akan amenceraikan istrinya, kecuali karena

27 a 2 Ne. 9:36;
A&P 59:6.
28 a A&P 42:23.
pts Nafsu.
29 a Kis. 8:22.

30 a Mat. 10:38; 16:24;
Luk. 9:23.
31 a pts Perceraian.
32 a Mrk. 10:11–12.
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alasan percabulan, menyebabkan istrinya berbuat czina; dan
barang siapa menikahinya yang
diceraikan berbuat zina.
33 Dan lagi tertulis, janganlah engkau bersumpah palsu
bagi dirimu, tetapi laksanakanlah bagi Tuhan a sumpah-
sumpahmu;
34 Tetapi sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman
kepadamu, janganlah abersumpah sama sekali; tidak juga demi
surga, karena itu adalah takhta
Allah;
35 Tidak juga demi bumi, karena itu adalah tumpuan kaki-
Nya;
36 Jangan juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena
engkau tidak dapat menjadikan
sehelai rambut pun hitam atau
putih;
37 Tetapi biarlah perkataanmu
Ya, ya; Tidak, tidak; karena apa
pun yang lebih daripada ini adalah jahat.
38 Dan lihatlah, tertulis, amata
ganti mata, dan gigi ganti gigi;
39 Tetapi Aku berfirman kepadamu, bahwa janganlah kamu
a
melawan yang jahat, tetapi barang siapa akan menampar pipi
kananmu, bpalingkanlah kepadanya yang lainnya juga;
40 Dan jika siapa pun akan
menggugat engkau secara hub

32 b
		c
33 a
34 a

pts Percabulan.
pts Perzinaan.
pts Sumpah.
pts Perkataan
Tak Senonoh.
38 a Im. 24:20.

kum dan mengambil mantelmu,
biarlah dia memiliki jubahmu
juga;
41 Dan barang siapa akan
memaksa engkau untuk pergi
sejauh satu mil, pergilah bersamanya dua mil.
42 a Berilah kepada dia yang
meminta kepadamu, dan dari
dia yang hendak meminjam
darimu janganlah engkau berpaling.
43 Dan lihatlah ada tertulis
juga, bahwa engkau hendaknya
mengasihi sesamamu dan membenci musuhmu;
44 Tetapi lihatlah Aku berfirman kepadamu, kasihilah amusuhmu, berkatilah mereka yang
mengutukmu, berlakulah baik
kepada mereka yang membencimu, dan bberdoalah bagi mereka yang dengan menghina
memanfaatkanmu dan menganiayamu;
45 Agar kamu boleh menjadi
anak-anak Bapamu yang berada
di surga; karena Dia menjadikan
matahari-Nya terbit ke atas yang
jahat dan ke atas yang baik.
46 Oleh karena itu hal-hal itu
yang dari zaman kuno, yang ber
ada di bawah hukum, di dalam
Aku semuanya digenapi.
47 Apa a yang lama diakhiri,
dan segala sesuatu telah menjadi baru.

39 a 3 Ne. 6:13;
4 Ne. 1:34;
A&P 98:23–32.
		b pts Sabar, Kesabaran.
42 a Yakub 2:17–19;
Mosia 4:22–26.

44 a Ams. 24:17;
Alma 48:23.
		b Kis. 7:59–60.
47 a 3 Ne. 15:2, 7;
A&P 22:1.

665

3 NEFI 12:48–13:8

48 Oleh karena itu Aku menghendaki agar kamu hendaknya
a
sempurna bahkan seperti Aku,
atau Bapamu yang berada di
surga adalah sempurna.
PASAL 13
Yesus mengajari orang-orang Nefi
Doa Bapa Kami—Mereka mesti
menyimpan harta di surga—Dua
belas murid dalam pelayanan mereka diperintahkan untuk tidak
mencemaskan apa yang duniawi—
Bandingkan dengan Matius 6.
Kira-kira tahun 34 m.
Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman bahwa Aku
menghendaki bahwa kamu hendaknya melakukan a sedekah
kepada yang miskin; tetapi indahkanlah agar kamu tidak melakukan sedekahmu di hadapan
orang untuk dilihat oleh mereka;
jika tidak kamu tidak memperoleh pahala dari Bapamu yang
berada di surga.
2 Oleh karena itu, bilamana
kamu akan melakukan sedekahmu janganlah membunyikan sangkakala di hadapanmu,
seperti yang akan orang munafik lakukan di sinagoge dan di
jalan, agar mereka boleh memperoleh a kemuliaan manusia.
Sesungguhnya Aku berfirman
kepadamu, mereka memperoleh
pahala mereka.
3 Tetapi bilamana kamu mela48 a Mat. 5:48;
3 Ne. 27:27.
pts Sempurna.

kukan sedekah janganlah biarkan tangan kirimu mengetahui
apa yang tangan kananmu lakukan;
4 Agar sedekahmu boleh secara rahasia; dan Bapamu yang
melihat secara rahasia, Dia sendiri akan memberi engkau pahala secara terbuka.
5 Dan bilamana engkau a berdoa janganlah engkau berdoa
seperti orang munafik, karena
mereka senang berdoa, berdiri
di dalam sinagoge dan di sudut
jalan, agar mereka boleh dilihat
oleh orang. Sesungguhnya Aku
berfirman kepadamu, mereka
memperoleh pahala mereka.
6 Tetapi engkau, bilamana engkau berdoa, masuklah ke dalam
bilikmu, dan bilamana engkau
telah menutup pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang berada
secara rahasia; dan Bapamu,
yang melihat secara rahasia,
akan memberi engkau pahala
secara terbuka.
7 Tetapi bilamana kamu berdoa, janganlah menggunakan
pengulangan yang sia-s ia, seperti orang kafir, karena mereka
berpikir bahwa mereka akan didengar karena banyaknya pengucapan mereka.
8 Janganlah kamu oleh karena itu seperti mereka, karena
Bapamu amengetahui apa yang
kamu butuhkan sebelum kamu
meminta kepada-Nya.

13 1 a pts Sedekah.

2 a A&P 121:34–35.
5 a pts Doa.

8 a A&P 84:83.

3 NEFI 13:9–24

666

9 Dengan cara inilah oleh karena itu kamu b berdoa: c Bapa
kami yang berada di surga, disucikanlah nama-Mu.
10 Kehendak-Mu terjadilah di
atas bumi seperti di surga.
11 Dan ampunilah kami dosa-
dosa kami, seperti kami mengampuni yang berdosa kepada
kami.
12 Dan janganlah a menuntun
kami ke dalam godaan, tetapi
bebaskanlah kami dari yang
jahat.
13 Karena milik-Mulah kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan,
selamanya. Amin.
14 Karena, jika kamu a mengampuni orang pelanggaran mereka Bapa surgawimu juga akan
mengampunimu;
15 Tetapi jika kamu tidak
mengampuni orang pelanggaran mereka tidak juga akanlah
Bapamu mengampuni pelanggaranmu.
16 Selain itu, bilamana kamu
a
berpuasa janganlah seperti
orang munafik, berair muka
sedih, karena mereka mengusamkan mukanya agar mereka
boleh tampak kepada orang sedang berpuasa. Sesungguhnya
Aku berfirman kepadamu, mereka memperoleh pahala mereka.
17 Tetapi engkau, bilamana
engkau berpuasa, urapilah
a

9 a Mat. 6:9–13.
		b pts Doa.
		c pts Ke-Allah-an—
Allah Bapa.
12 a tjs Mat. 6:14

kepalamu, dan basuhlah mukamu;
18 Agar engkau tidak tampak kepada orang sedang berpuasa, tetapi kepada Bapamu,
yang berada secara arahasia; dan
Bapamu yang melihat secara rahasia, akan memberimu pahala
secara terbuka.
19 Janganlah menyimpan bagi
dirimu harta di atas bumi, di
mana ngengat dan karat merusak, dan pencuri membongkar
dan mencuri;
20 Tetapi simpanlah bagi dirimu a harta di surga, di mana
tidak juga ngengat tidak juga
karat merusak, dan di mana pencuri tidak membongkar tidak
juga mencuri.
21 Karena di mana hartamu
berada, disana akanlah juga hatimu berada.
22 aTerang tubuh adalah mata;
jika, oleh karena itu, pandanganmu tunggal, seluruh tubuhmu
akan penuh dengan terang.
23 Tetapi jika pandanganmu
jahat, seluruh tubuhmu akan
penuh dengan kegelapan. Jika,
oleh karena itu, terang yang
dalam dirimu menjadi kegelapan, betapa hebatnya kegelapan itu!
24 Tak seorang pun dapat amelayani dua majikan; karena apakah dia akan membenci yang
satu dan mengasihi yang lain,

(Apendiks).
14 a Mosia 26:30–31;
A&P 64:9.
pts Mengampuni.
16 a Yes. 58:5–7.

18 a
20 a
22 a
24 a

pts Puasa.
A&P 38:7.
Hel. 5:8; 8:25.
A&P 88:67.
1 Sam. 7:3.

667

3 NEFI 13:25–34

atau kalau tidak dia akan berpegang kepada yang seorang dan
meremehkan yang lain. Kamu
tidak dapat melayani Allah dan
Mamon.
25 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika Yesus telah memfirmankan firman ini Dia memandang kepada kedua belas
yang telah Dia pilih, dan berfirman kepada mereka: Ingatlah
firman yang telah Aku firmankan. Karena lihatlah, kamu adalah mereka yang telah Aku pilih
untuk a melayani orang-o rang
ini. Oleh karena itu Aku berfirman kepadamu, bjanganlah memikirkan hidupmu, apa yang
akan kamu makan, atau apa
yang akan kamu minum; tidak
juga akan tubuhmu, apa yang
akan kamu kenakan. Bukankah
kehidupan itu lebih daripada
makanan, dan tubuh daripada
pakaian?
26 Lihatlah unggas di udara,
karena itu tidak menabur, tidak juga menuai tidak juga
mengumpulkan ke dalam lumbung; namun Bapa surgawimu
memberinya makan. Apakah
kamu tidak jauh lebih baik daripadanya?
27 Siapakah di antara kamu
yang dengan berpikir dapat
menambahkan satu hasta pada
perawakannya?
28 Dan mengapa kamu memikirkan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang
25 a pts Melayani.
		b Alma 31:37–38;

bagaimana itu tumbuh; tidak
membanting tulang, tidak juga
memintal;
29 Namun Aku berfirman kepadamu, bahwa bahkan Salomo,
dalam segala kemuliaannya, tidak didandani seperti salah satu
darinya.
30 Karenanya, jika Allah demikian mengenakan perlengkapan
rumput di padang, yang hari
ini ada, dan besok dilempar ke
dalam perapian, demikian pula
Dia akan mengenakan pakaian
kepadamu, jika kamu tidak beriman kecil.
31 Oleh karena itu janganlah
berpikir, mengatakan, Apakah
yang akan kami makan? atau,
Apakah yang akan kami minum? atau, Dengan apakah kami
akan berpakaian?
32 Karena Bapa surgawimu
tahu bahwa kamu membutuhkan segala sesuatu ini.
33 Tetapi carilah kamu lebih
dahulu a kerajaan Allah dan
kebenaran-Nya, dan segala sesuatu ini akan ditambahkan kepadamu.
34 Janganlah oleh karena
itu memikirkan esok hari, karena esok hari akan memikirkan segala sesuatunya sendiri.
Cukuplah hari ini untuk kenahasannya.
PASAL 14
Yesus memerintahkan: Janganlah

A&P 84:79–85.
33 a Luk. 12:31.
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menghakimi; mintalah kepada
Allah; berhati-h atilah terhadap
para nabi palsu—Dia menjanjikan
keselamatan kepada mereka yang
melakukan kehendak Bapa—Bandingkan dengan Matius 7. Kira-
kira tahun 34 m.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
ketika Yesus telah memfirmankan firman ini Dia berpaling
lagi kepada khalayak ramai, dan
membuka mulut-N ya kepada
mereka lagi, memfirmankan:
Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu,
a
Janganlah menghakimi, agar
kamu tidak dihakimi.
2 a Karena dengan penghakiman apa kamu menghakimi,
kamu akan dihakimi; dan dengan takaran apa kamu menakar, akanlah ditakarkan
kepadamu kembali.
3 Dan mengapa engkau melihat zarah yang ada di mata
saudaramu, tetapi tidak mempertimbangkan balok yang ada
dalam matamu sendiri?
4 Atau bagaimanakah engkau
akan berkata kepada saudaramu: Biarlah aku mengeluarkan zarah dari matamu—dan
lihatlah, sebatang balok ada di
dalam matamu sendiri?
5 Engkau orang munafik, lebih
dahulu buanglah a balok dari
matamu sendiri; dan kemudian
akanlah engkau melihat dengan
14 1 a tjs Mat. 7:1–2
(Apendiks);
Yoh. 7:24.

jelas untuk membuang zarah
dari mata saudaramu.
6 Janganlah memberikan apa
yang akudus pada anjing, janganlah juga kamu melemparkan mutiaramu ke hadapan babi, agar
jangan itu memijak-m ijaknya
di bawah kakinya, dan berbalik
kembali dan mengoyakmu.
7 aMintalah, dan akan diberikan
kepadamu; carilah, dan kamu
akan menemukan; ketuklah, dan
akan dibukakan bagimu.
8 Karena setiap orang yang meminta, menerima; dan dia yang
mencari, menemukan; dan kepada dia yang mengetuk, akan
dibukakan.
9 Atau orang apakah ada di
antara kamu, yang, jika putranya meminta roti, akan memberinya batu?
10 Atau jika dia meminta ikan,
akankah dia memberinya ular?
11 Maka jika kamu, yang jahat, tahu bagaimana memberi
pemberian yang baik kepada
anak-anakmu, betapa lebih lagi
Bapamu yang di surga akan
memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta
kepada-Nya?
12 Oleh karena itu, segala sesuatu apa pun yang kamu kehendaki agar orang hendaknya
lakukan kepadamu, alakukanlah
kamu demikian kepada mereka,
karena inilah hukum dan para
nabi.

2 a Morm. 8:19.
5 a Yoh. 8:3–11.
6 a pts Kudus.

7 a 3 Ne. 27:29.
pts Doa.
12 a pts Iba.
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13 Masuklah kamu pada gerbang yang sesak; karena lebarlah gerbang, dan bluaslah jalan,
yang menuntun ke kehancuran,
dan ada banyak yang pergi masuk ke sana;
14 Karena sesaklah a gerbang,
dan bsempitlah jalan, yang menuntun ke kehidupan, dan
c
sedikit adanya yang menemukannya.
15 Berhati-h atilah terhadap
para a nabi palsu, yang datang kepadamu dalam pakaian
domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang rakus.
16 Kamu akan mengenali mereka dari buah-b uah mereka.
Apakah orang mengumpulkan
buah anggur dari semak berduri,
atau buah ara dari tumbuhan
beronak?
17 Demikian pula setiap pohon yang baik menghasilkan
buah yang baik; tetapi pohon
yang busuk menghasilkan buah
yang jelek.
18 Pohon yang baik tidak dapat
menghasilkan buah yang jelek,
tidak juga pohon yang busuk
menghasilkan buah yang baik.
19 Setiap pohon yang a tidak
menghasilkan buah yang baik
ditebang, dan dilemparkan ke
dalam api.
20 Karenanya, melalui abuah-
a

13 a Luk. 13:24;
3 Ne. 27:33.
		b A&P 132:25.
14 a 2 Ne. 9:41; 31:9, 17–18;
A&P 22.
		b 1 Ne. 8:20.
		c 1 Ne. 14:12.

buah mereka kamu akan mengenali mereka.
21 Bukan setiap orang yang
berkata kepada-K u, Tuhan,
Tuhan, akan masuk ke dalam
kerajaan surga; tetapi dia yang
melakukan kehendak Bapa-Ku
yang berada di surga.
22 Banyak yang akan aberkata
kepada-Ku pada hari itu: Tuhan,
Tuhan, bukankah kami telah
bernubuat dalam nama-Mu, dan
dalam nama-Mu telah mengusir
iblis, dan dalam nama-Mu melakukan banyak pekerjaan yang
memukau?
23 Dan pada waktu itu akanlah
Aku mengaku kepada mereka:
Aku tidak pernah amengenalmu;
b
pergilah dari-Ku, kamu yang
mengerjakan kedurhakaan.
24 Oleh karena itu, barang siapa mendengar firman dari-Ku
ini dan melakukannya, Aku
akan mempersamakan dia dengan pria yang bijaksana, yang
membangun rumahnya di atas
a
batu karang—
25 Dan a hujan turun, dan air
bah datang, dan angin bertiup,
dan menerjang rumah itu; dan
b
tidak roboh, karena didirikan
di atas batu karang.
26 Dan setiap orang yang
mendengar firman dari-Ku ini
dan tidak melakukannya akan

15 a Yer. 23:21–32;
2 Ne. 28:9, 12, 15.
19 a Mat. 3:10;
Alma 5:36–41;
A&P 97:7.
20 a Luk. 6:43–45;
Moro. 7:5.

22 a
23 a
		b
24 a
25 a

Alma 5:17.
Mosia 5:13; 26:24–27.
Luk. 13:27.
pts Batu Karang.
Alma 26:6;
Hel. 5:12.
		b Ams. 12:7.
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dipersamakan dengan orang
yang bodoh, yang membangun
rumahnya di atas apasir—
27 Dan hujan turun, dan air
bah datang, dan angin bertiup,
dan menerjang rumah itu; dan
roboh, dan hebatlah robohnya.

daki mengenai hukum Musa;
karena mereka tidak mengerti
firman itu bahwa apa yang lama
telah berlalu, dan bahwa segala
sesuatu telah menjadi baru.
3 Dan Dia berfirman kepada
mereka: Janganlah takjub bahwa
Aku berfirman kepadamu
PASAL 15
bahwa apa yang lama telah berlalu, dan bahwa segala sesuatu
Yesus mengumumkan bahwa hutelah menjadi baru.
kum Musa digenapi di dalam
4 Lihatlah, Aku berfirman keDia—Orang-o rang Nefi adalah
padamu bahwa a hukum digedomba lain tentang siapa Dia bernapi yang diberikan kepada
firman di Yerusalem—Oleh kaMusa.
rena kedurhakaan, umat Tuhan
5 Lihatlah, aAku adalah Dia
di Yerusalem tidak tahu tentang
yang memberi hukum itu, dan
domba-domba Israel yang tercerai-
Aku adalah Dia yang membuat
berai. Kira-kira tahun 34 m.
perjanjian dengan umat-K u
Dan sekarang, terjadilah bahwa Israel; oleh karena itu, hukum
setelah Yesus mengakhiri firman itu di dalam Aku digenapi, kaini Dia mengarahkan mata-Nya rena Aku telah datang untuk
ke sekitarnya kepada khalayak b menggenapi hukum; oleh karamai, dan berfirman kepada rena itu, itu memiliki akhir.
mereka: Lihatlah, kamu telah
6 Lihatlah, Aku a tidak mengmendengar apa yang Aku ajar- hancurkan para nabi, karena sekan sebelum Aku naik kepada banyak yang belum digenapi di
Bapa-Ku; oleh karena itu, barang dalam Aku, sesungguhnya Aku
siapa mengingat firman dari-Ku berfirman kepadamu, akanlah
ini dan amelakukannya, dia akan semuanya digenapi.
Aku bbangkitkan pada hari ter7 Dan karena Aku telah berfirman kepadamu bahwa apa yang
akhir.
2 Dan terjadilah bahwa ketika lama telah berlalu, Aku tidak
Yesus telah memfirmankan fir- menghancurkan apa yang telah
man ini Dia merasakan bahwa dibicarakan mengenai apa yang
ada sebagian di antara mereka akan datang.
yang takjub, dan bertanya-
8 Karena lihatlah, a perjanjian
bertanya apa yang Dia kehen- yang telah Aku buat dengan
26 a 3 Ne. 11:40.

15 1 a Yak. 1:22.

		b 1 Ne. 13:37;
A&P 5:35.
2 a pts Hukum Musa.

4 a Mosia 13:27–31;
3 Ne. 9:17–20.
5 a 1 Kor. 10:1–4;
3 Ne. 11:14.
pts Yehova.

a

		b Alma 34:13.
6 a 3 Ne. 23:1–5.
8 a 3 Ne. 5:24–26.
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umat-Ku belum semuanya digenapi; tetapi hukum yang diberikan kepada Musa memiliki
akhir di dalam Aku.
9 Lihatlah, Aku adalah a hukum, dan bterang. Pandanglah
kepada-K u, dan bertahanlah
sampai akhir, dan kamu akan
c
hidup; karena kepada dia yang
d
bertahan sampai akhir akan
Aku berikan kehidupan kekal.
10 Lihatlah, Aku telah memberi
kepadamu a perintah-perintah;
oleh karena itu taatilah perintah-
perintah-Ku. Dan inilah hukum
dan para nabi, karena mereka
benar-b enar b bersaksi tentang
Aku.
11 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika Yesus telah memfirmankan firman ini, Dia berfirman kepada dua belas itu yang
telah Dia pilih:
12 Kamu adalah para murid-Ku;
dan kamu adalah terang bagi
orang-orang ini, yang adalah sisa
dari bani aYusuf.
13 Dan lihatlah, inilah a tanah
warisanmu; dan Bapa telah
memberikannya kepadamu.
14 Dan tidak pada waktu kapan pun telah Bapa berikan
kepada-Ku perintah bahwa Aku
hendaknya a memberitahukannya kepada saudara-saudaramu
di Yerusalem.
15 Tidak juga pada waktu
9 a 2 Ne. 26:1.
		b pts Terang Kristus.
		c Yoh. 11:25;
A&P 84:44.
		d pts Bertahan.
10 a 3 Ne. 12:20.

kapan pun telah Bapa berikan
kepada-Ku perintah bahwa Aku
hendaknya memberi tahu kepada mereka mengenai a suku-
suku bani Israel yang lain, yang
telah Bapa tuntun keluar dari
tanah itu.
16 Sebanyak ini telah Bapa perintahkan kepada-K u, bahwa
Aku hendaknya memberi tahu
kepada mereka:
17 Bahwa domba-domba lain
Aku miliki yang bukan dari kawanan ini; mereka juga mesti
Aku bawa, dan mereka akan
mendengar suara-Ku; dan akan
ada satu kawanan, dan satu
a
gembala.
18 Dan sekarang, karena kedegilan dan ketidakpercayaan mereka tidak amengerti firman-Ku;
oleh karena itu Aku diperintahkan untuk tidak lagi berfirman
oleh Bapa mengenai hal ini kepada mereka.
19 Tetapi, sesungguhnya, Aku
berfirman kepadamu bahwa
Bapa telah memerintahkan-Ku,
dan Aku memberitahukannya
kepadamu, bahwa kamu dipisahkan dari antara mereka karena kedurhakaan mereka; oleh
karena itu adalah karena kedurhakaan mereka sehingga mereka
tidak tahu tentang kamu.
20 Dan sesungguhnya, Aku
berfirman kepadamu lagi bahwa

		b Mosia 13:33.
12 a pts Yusuf, Putra
Yakub.
13 a 1 Ne. 18:22–23.
14 a 3 Ne. 5:20.
15 a 3 Ne. 16:1–4.

pts Israel—
Sepuluh suku Israel
yang hilang.
17 a pts Gembala
Yang Baik.
18 a A&P 10:59.
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suku-s uku lain telah Bapa pisahkan dari mereka; dan adalah
karena kedurhakaan mereka sehingga mereka tidak tahu tentang mereka.
21 Dan sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, bahwa kamu
adalah mereka tentang siapa
Aku berfirman: aDomba-domba
lain Aku miliki yang bukan dari
kawanan ini; mereka juga mesti
Aku bawa, dan mereka akan
mendengar suara-Ku; dan akan
ada satu kawanan, dan satu
gembala.
22 Dan mereka tidak
memahami-Ku, karena mereka
mengira itu adalah aorang-orang
bukan Israel; karena mereka
tidak mengerti bahwa orang-
orang bukan Israel akan bdiinsafkan melalui pengkhotbahan
mereka.
23 Dan mereka tidak
memahami-Ku bahwa Aku berfirman mereka akan mendengar
suara-K u; dan mereka tidak
memahami-Ku bahwa a orang-
orang bukan Israel tidak akan
pada waktu kapan pun mendengar suara-Ku—bahwa Aku
tidak akan menyatakan diri-Ku
kepada mereka kecuali melalui
b
Roh Kudus.
24 Tetapi lihatlah, kamu telah
mendengar a suara-K u, maupun juga melihat-Ku; dan kamu
adalah domba-domba-Ku, dan
21 a Yoh. 10:14–16.
22 a pts Orang-Orang
Bukan Israel.
		b Kis. 10:34–48.
23 a Mat. 15:24.

kamu terbilang di antara mereka yang telah Bapa b berikan
kepada-Ku.
PASAL 16
Yesus akan mengunjungi domba-
domba lain yang hilang dari
Israel—Pada zaman akhir Injil
akan pergi kepada orang-o rang
bukan Israel dan kemudian kepada
bani Israel—Umat Tuhan akan melihat dengan mata kepala sendiri
ketika Dia membawa kembali Sion.
Kira-kira tahun 34 m.
Dan sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu bahwa Aku memiliki
a
domba-domba lain, yang bukan di negeri ini, bukan juga di
tanah Yerusalem, bukan juga di
bagian-b agian lain mana pun
dari tanah sekitarnya itu di
mana Aku telah berada untuk
melayani.
2 Karena mereka tentang siapa
Aku berfirman adalah mereka
yang sampai saat ini belum mendengar suara-K u; belum juga
Aku pada waktu kapan pun
menyatakan diri-K u kepada
mereka.
3 Tetapi Aku telah menerima
perintah dari Bapa bahwa Aku
hendaknya pergi kepada a mereka, dan bahwa mereka akan
mendengar suara-Ku, dan akan
terbilang di antara domba-

		b 1 Ne. 10:11.
pts Roh Kudus.
24 a Alma 5:38;
3 Ne. 16:1–5.
		b Yoh. 6:37; A&P 27:14.

16 1 a 3 Ne. 15:15.

pts Israel—
Sepuluh suku Israel
yang hilang.
3 a 3 Ne. 17:4.
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domba-Ku, agar boleh ada satu
kawanan dan satu gembala;
oleh karena itu Aku pergi untuk
memperlihatkan diri-Ku kepada
mereka.
4 Dan Aku memerintahkanmu
bahwa kamu hendaknya menuliskan afirman ini setelah Aku
pergi, agar jika demikian halnya
bahwa umat-Ku di Yerusalem,
mereka yang telah melihat-Ku
dan berada bersama-Ku dalam
pelayanan-Ku, tidak meminta
kepada Bapa dalam nama-Ku,
agar mereka boleh menerima
suatu pengetahuan tentang
kamu melalui Roh Kudus, dan
juga tentang suku-
s uku lain
yang tentangnya tidak mereka
ketahui, agar firman ini yang
akan kamu tuliskan akan disimpan dan akan dinyatakan
kepada b orang-o rang bukan
Israel, agar melalui kegenapan
orang-orang bukan Israel, sisa
benih keturunan mereka, yang
akan tercerai-berai di atas muka
bumi karena ketidakpercayaan
mereka, boleh dibawa masuk,
atau boleh dibawa pada suatu
c
pengetahuan tentang Aku, Penebus mereka.
5 Dan pada waktu itu akanlah
Aku akumpulkan mereka dari
keempat penjuru bumi; dan
pada waktu itu akanlah Aku
4 a pts Tulisan Suci.
		b 1 Ne. 10:14;
3 Ne. 21:6.
		c Yeh. 20:42–44;
3 Ne. 20:13.
5 a pts Israel—
Pengumpulan Israel.

genapi perjanjian yang telah
Bapa buat kepada semua orang
dari cbani Israel.
6 Dan diberkatilah a orang-
orang bukan Israel, karena kepercayaan mereka kepada-Ku,
kepada dan melalui bRoh Kudus, yang bersaksi kepada mereka tentang Aku dan tentang
Bapa.
7 Lihatlah, karena kepercayaan mereka kepada-
K u,
firman Bapa, dan karena ketidakpercayaan kamu, hai bani
Israel, pada azaman akhir akanlah kebenaran datang kepada
orang-orang bukan Israel, sehingga kegenapan dari hal-hal
ini akan disingkapkan kepada
mereka.
8 Tetapi celakalah, firman
Bapa, bagi orang-orang bukan
Israel yang tidak percaya—karena sekalipun mereka telah
datang ke atas permukaan negeri ini, dan telah amencerai-
beraikan umat-Ku yang adalah
dari bani Israel; dan umat-Ku
yang adalah dari bani Israel telah bdiusir dari antara mereka,
dan telah diinjak-injak di bawah kaki oleh mereka;
9 Dan karena belas kasihan
Bapa kepada orang-orang bukan Israel, dan juga penghakiman Bapa atas umat-Ku yang

		b 3 Ne. 5:24–26.
		c 1 Ne. 22:9;
3 Ne. 21:26–29.
6 a 1 Ne. 13:30–42;
2 Ne. 30:3.
		b 2 Ne. 32:5;
3 Ne. 11:32, 35–36.

b

pts Roh Kudus.
7 a pts Pemulihan Injil.
8 a 1 Ne. 13:14;
Morm. 5:9, 15.
		b 3 Ne. 20:27–29.
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adalah dari bani Israel, sesungguhnya, sesungguhnya, Aku
berfirman kepadamu, bahwa
setelah semuanya ini, dan Aku
telah menyuruh umat-Ku yang
adalah dari bani Israel untuk
dihantam, dan untuk disengsarakan, dan untuk adibunuh,
dan untuk diusir dari antara
mereka, dan untuk menjadi dibenci oleh mereka, dan untuk
menjadi sindiran dan olokan di
antara mereka—
10 Dan demikianlah perintah Bapa bahwa Aku hendaknya berfirman kepadamu: Pada
masa itu ketika orang-
o rang
bukan Israel akan berdosa menentang Injil-Ku, dan akan menolak kegenapan Injil-Ku, dan
akan a terangkat-a ngkat dalam kesombongan hati mereka
melebihi segala bangsa, dan
melebihi segala khalayak di seluruh bumi, dan akan dipenuhi
dengan segala macam dusta,
dan tipuan, dan kejahilan, dan
segala macam kemunafikan,
dan pembunuhan, dan bpenipuan imam, dan pelacuran,
dan kekejian rahasia; dan jika
mereka akan melakukan semua
hal itu, dan akan menolak kegenapan Injil-Ku, lihatlah, firman
Bapa, Aku akan membawa kegenapan Injil-K u dari antara
mereka.
11 Dan pada waktu itu akanlah
9a
10 a
		b
11 a

Am. 9:1–4.
Morm. 8:35–41.
2 Ne. 26:29.
3 Ne. 21:1–11;
Morm. 5:20.

Aku mengingat perjanjian-Ku
yang telah Aku buat kepada
umat-K u, hai bani Israel, dan
Aku akan membawa Injil-K u
kepada mereka.
12 Dan Aku akan memperlihatkan kepadamu, hai bani Israel,
bahwa orang-orang bukan Israel
tidak akan memiliki kuasa atas
dirimu; tetapi Aku akan mengingat perjanjian-Ku kepadamu,
hai bani Israel, dan kamu akan
sampai pada apengetahuan tentang kegenapan Injil-Ku.
13 Tetapi jika orang-orang bukan Israel akan bertobat dan
kembali kepada-K u, firman
Bapa, lihatlah mereka akan aterbilang di antara umat-Ku, hai
bani Israel.
14 Dan Aku tidak akan membiarkan umat-Ku, yang adalah
dari bani Israel, pergi ke antara
mereka, dan menginjak-injak
mereka, firman Bapa.
15 Tetapi jika mereka tidak
akan berpaling kepada-Ku, dan
menyimak suara-Ku, Aku akan
membiarkan mereka, ya, Aku
akan membiarkan umat-K u,
hai bani Israel, agar mereka
akan pergi ke antara mereka,
dan akan amenginjak-injak mereka, dan mereka akan menjadi bagaikan garam yang telah
kehilangan rasanya, yang sejak itu tak berguna untuk apa
pun selain untuk dibuang, dan

12 a Hel. 15:12–13.
13 a Gal. 3:7, 29;
1 Ne. 15:13–17;
2 Ne. 10:18;
3 Ne. 30:2;

a

Abr. 2:9–11.
15 a Mi. 5:7–14;
3 Ne. 20:16–19;
21:12–21;
A&P 87:5.
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diinjak-injak di bawah kaki
umat-Ku, hai bani Israel.
16 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu, demikianlah Bapa telah
memerintahkan-K u—bahwa
Aku hendaknya memberi kepada orang-orang ini tanah ini
untuk warisan mereka.
17 Dan pada waktu itu aperkataan Nabi Yesaya akan digenapi,
yang berkata:
18 a Para b penjagamu akan
mengangkat suara; dengan suara bersama mereka akan bernyanyi, karena mereka akan
melihat dengan mata kepala
sendiri ketika Tuhan akan membawa kembali Sion.
19 Bersorak-sorailah dalam sukacita, bernyanyilah bersama,
kamu tempat-t empat tandus
Yerusalem; karena Tuhan telah
menghibur umat-Nya, Dia telah
menebus Yerusalem.
20 Tuhan telah menyingkapkan lengan-Nya yang kudus di
mata segala bangsa; dan segenap ujung bumi akan melihat
keselamatan dari Allah.
PASAL 17
Yesus mengarahkan orang-o rang
untuk merenungkan firman-N ya
dan berdoa untuk pengertian—
Dia menyembuhkan orang sakit
17 a 3 Ne. 20:11–12.
18 a Yes. 52:8–10.
		b Yeh. 33:1–7.
pts Berjaga.
17 1 a yaitu untuk
kembali kepada

mereka—Dia berdoa bagi orang-
orang, menggunakan bahasa yang
tidak dapat dituliskan—Para malaikat melayani dan api mengelilingi anak-a nak kecil mereka.
Kira-kira tahun 34 m.
Lihatlah, sekarang, terjadilah
bahwa ketika Yesus telah memfirmankan firman ini Dia memandang ke sekitarnya kembali
kepada khalayak ramai, dan Dia
berfirman kepada mereka: Lihatlah, awaktu-Ku di depan mata.
2 Aku merasa bahwa kamu
lemah, bahwa kamu tidak dapat amengerti semua firman-Ku
yang Aku diperintahkan oleh
Bapa untuk memfirmankan kepadamu pada waktu ini.
3 Oleh karena itu, kembalilah kamu ke rumahmu, dan
a
renungkanlah apa yang telah
Aku firmankan, dan mintalah
kepada Bapa, dalam nama-Ku,
agar kamu boleh mengerti, dan
b
persiapkanlah pikiranmu untuk cesok hari, dan Aku datang
kepadamu lagi.
4 Tetapi sekarang Aku a pergi
kepada Bapa, dan juga untuk
b
memperlihatkan diri-K u kepada c suku-s uku Israel yang
hilang, karena mereka tidak hilang bagi Bapa, karena Dia tahu
ke mana Dia telah membawa
mereka.

			 Bapa. Lihat ayat 4.
2 a Yoh. 16:12;
A&P 78:17–18.
3 a pts Merenungkan.
		b A&P 132:3.
		c 3 Ne. 19:2.

4 a 3 Ne. 18:39.
		b 3 Ne. 16:1–3.
		c pts Israel—
Sepuluh suku Israel
yang hilang.

3 NEFI 17:5–13
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5 Dan terjadilah bahwa ketika
Yesus telah berfirman demikian, Dia mengarahkan mata-
Nya ke sekitarnya lagi kepada
khalayak ramai, dan melihat
mereka berlinang air mata, dan
memandang dengan mantap
kepada-Nya seolah-olah mereka
hendak meminta-N ya untuk
tinggal sedikit lebih lama bersama mereka.
6 Dan Dia berfirman kepada
mereka: Lihatlah, sanubari-Ku
dipenuhi dengan arasa iba terhadapmu.
7 Apakah kamu memiliki siapa
pun yang sakit di antara kamu?
Bawalah mereka kemari. Apakah kamu memiliki siapa pun
yang lumpuh, atau buta, atau
pincang, atau buntung, atau
berpenyakit kusta, atau yang
mati rasa, atau yang tuli, atau
yang sengsara dalam cara apa
pun? Bawalah mereka kemari
dan Aku akan menyembuhkan
mereka, karena Aku memiliki
rasa iba kepadamu; sanubari-Ku
dipenuhi dengan belas kasihan.
8 Karena Aku merasa bahwa
kamu berhasrat agar Aku hendaknya memperlihatkan kepadamu apa yang telah Aku
lakukan terhadap saudara-
saudaramu di Yerusalem, karena
Aku melihat bahwa a imanmu
b
cukup sehingga Aku hendaknya menyembuhkanmu.
9 Dan terjadilah bahwa ketika
6 a pts Iba.
8 a Luk. 18:42.
		b 2 Ne. 27:23;

Dia telah berfirman demikian,
seluruh khalayak ramai, dengan serentak, maju bersama
orang sakit mereka dan orang
sengsara mereka, dan orang
lumpuh mereka, dan bersama
orang buta mereka, dan bersama
orang bisu mereka, dan bersama
mereka semua yang sengsara
dalam cara apa pun; dan Dia
a
menyembuhkan mereka setiap
orang sewaktu mereka dibawa
kepada-Nya.
10 Dan mereka semua, baik
mereka yang telah disembuhkan maupun mereka yang sehat, membungkukkan diri di
kaki-N ya, dan menyembah-
Nya; dan sebanyak yang dapat
datang karena khalayak ramai
a
mencium kaki-N ya, sedemikian rupa sehingga mereka memandikan kaki-Nya dengan air
mata mereka.
11 Dan terjadilah bahwa Dia
memerintahkan agar a anak-
anak kecil mereka hendaknya
dibawa.
12 Demikianlah mereka membawa anak-a nak kecil mereka
dan menempatkan mereka di
atas tanah di sekitar-Nya, dan
Yesus berdiri di tengah; dan khalayak ramai memberi jalan sampai mereka semua telah dibawa
kepada-Nya.
13 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka semua telah dibawa,
dan Yesus berdiri di tengah, Dia

Eter 12:12.
9 a Mosia 3:5;
3 Ne. 26:15.

10 a Luk. 7:38.
11 a Mat. 19:13–14;
3 Ne. 26:14, 16.
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memerintahkan khalayak ramai
agar mereka hendaknya aberlutut di atas tanah.
14 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka telah berlutut di atas tanah, Yesus merintih di dalam
diri-Nya, dan berfirman: Bapa,
Aku a bersusah hati karena kejahatan orang-orang dari bani
Israel.
15 Dan ketika Dia telah memfirmankan firman ini, Dia sendiri juga berlutut di atas tanah;
dan lihatlah Dia berdoa kepada
Bapa, dan apa yang Dia doakan
tidak dapat dituliskan, dan khalayak ramai memberikan kesaksian yang mendengar-Nya.
16 Dan dengan cara inilah mereka memberikan kesaksian:
a
Mata tidak pernah melihat, tidak juga telinga pernah mendengar, sebelumnya, hal-hal yang
demikian besar dan menakjubkan seperti yang kami lihat dan
dengar Yesus ucapkan kepada
Bapa;
17 Dan tidak ada alidah yang
dapat mengucapkan, tidak juga
ada yang dapat dituliskan oleh
siapa pun, tidak juga hati manusia dapat memahami hal-hal
yang demikian besar dan menakjubkan seperti yang kami lihat maupun juga dengar Yesus
ucapkan; dan tak seorang pun
dapat memahami akan sukacita yang memenuhi jiwa kami
13 a Luk. 22:41;
Kis. 20:36.
14 a Musa 7:41.
16 a Yes. 64:4;

pada waktu kami mendengar
Dia berdoa bagi kami kepada
Bapa.
18 Dan terjadilah bahwa ketika
Yesus telah mengakhiri berdoa
kepada Bapa, Dia bangkit; tetapi
sedemikian besarnya asukacita
khalayak ramai sehingga mereka terhanyut.
19 Dan terjadilah bahwa Yesus
berfirman kepada mereka, dan
meminta mereka bangkit.
20 Dan mereka bangkit dari tanah, dan Dia berfirman kepada
mereka: Diberkatilah kamu karena imanmu. Dan sekarang, lihatlah, sukacita-Ku penuh.
21 Dan ketika Dia telah memfirmankan firman ini, Dia amenangis, dan khalayak ramai
memberikan kesaksian tentangnya, dan Dia mengambil anak-
anak kecil mereka, satu demi
satu, dan bmemberkati mereka,
dan berdoa kepada Bapa untuk
mereka.
22 Dan ketika Dia telah melakukan ini Dia menangis lagi;
23 Dan Dia berfirman kepada
khalayak ramai, dan berfirman
kepada mereka: Lihatlah anak-
anak kecilmu.
24 Dan sewaktu mereka memandang untuk melihat mereka
mengarahkan mata mereka ke
arah langit, dan mereka melihat langit terbuka, dan mereka
melihat para malaikat turun

1 Kor. 2:9;
A&P 76:10, 114–119.
17 a 2 Kor. 12:4.
18 a pts Sukacita.

21 a Yoh. 11:35.
		b Mrk. 10:14–16.

3 NEFI 17:25–18:7
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dari surga seakan-a kan di tengah api; dan mereka turun dan
a
mengelilingi anak-a nak kecil
itu, dan mereka dikelilingi oleh
api; dan para malaikat melayani
mereka.
25 Dan khalayak ramai melihat dan mendengar dan memberikan kesaksian; dan mereka
tahu bahwa kesaksian mereka
benar karena mereka semua
melihat dan mendengar, setiap
orang bagi dirinya sendiri; dan
mereka berada dalam jumlah
kira-kira dua ribu dan lima ratus jiwa; dan mereka terdiri dari
para pria, wanita, dan anak.
PASAL 18
Yesus memberlakukan sakramen di
antara orang-orang Nefi—Mereka
diperintahkan untuk berdoa selalu
dalam nama-N ya—Mereka yang
makan daging-N ya dan minum
darah-Nya dengan tidak layak dilaknat—Para murid diberi kuasa
untuk menganugerahkan Roh Kudus. Kira-kira tahun 34 m.
Dan terjadilah bahwa Yesus memerintahkan para murid-N ya
agar mereka hendaknya membawa sejumlah aroti dan air anggur kepada-Nya.
2 D a n s e m e n t a r a m e re k a
pergi mendapatkan roti dan
air anggur, Dia memerintahkan
khalayak ramai agar mereka
hendaknya duduk di atas tanah.
3 Dan ketika para murid telah
24 a Hel. 5:23–24, 43–45.

18 1 a Mat. 26:26–28.

datang dengan roti dan air anggur, Dia mengambil roti dan
memecah-mecahkan dan memberkatinya; dan Dia memberi
kepada para murid dan memerintahkan agar mereka hendaknya makan.
4 Dan ketika mereka telah makan dan kenyang, Dia memerintahkan agar mereka hendaknya
memberi kepada khalayak ramai.
5 Dan ketika khalayak ramai
telah makan dan kenyang, Dia
berfirman kepada para murid:
Lihatlah akan ada satu ditahbiskan di antara kamu, dan
kepadanya akan Aku berikan
kuasa agar dia akan amemecah-
mecahkan roti dan memberkatinya dan memberikannya kepada
umat gereja-Ku, kepada mereka
semua yang akan percaya dan
dibaptis dalam nama-Ku.
6 Dan ini akanlah selalu kamu
usahakan dengan keras untuk
lakukan, bahkan seperti yang telah Aku lakukan, bahkan seperti
Aku telah memecah-mecahkan
roti dan memberkatinya dan
memberikannya kepadamu.
7 Dan ini akan kamu lakukan
dalam aingatan akan tubuh-Ku,
yang telah Aku perlihatkan kepadamu. Dan itu akan menjadi
kesaksian kepada Bapa bahwa
kamu selalu mengingat-Ku. Dan
jika kamu selalu mengingat-Ku
kamu akan memiliki Roh-Ku untuk berada bersamamu.

3 a pts Sakramen.
5 a Moro. 4.

a

7 a Moro. 4:3.
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8 Dan terjadilah bahwa ketika
Dia memfirmankan firman ini,
Dia memerintahkan para murid-
Nya agar mereka hendaknya
mengambil air anggur dari cawan dan minum darinya, dan
agar mereka hendaknya juga
memberi kepada khalayak ramai agar mereka boleh minum
darinya.
9 Dan terjadilah bahwa mereka melakukan demikian, dan
minum darinya dan kenyang;
dan mereka memberi kepada
khalayak ramai, dan mereka minum, dan mereka kenyang.
10 Dan ketika para murid telah
melakukan ini, Yesus berfirman
kepada mereka: Diberkatilah
kamu untuk hal ini yang telah
kamu lakukan, karena ini menggenapi perintah-p erintah-K u,
dan ini bersaksi kepada Bapa
bahwa kamu bersedia melakukan apa yang telah Aku perintahkan kepadamu.
11 Dan ini akan selalu kamu
lakukan terhadap mereka yang
bertobat dan dibaptis dalam
nama-Ku; dan kamu akan melakukannya sebagai ingatan akan
darah-Ku, yang telah Aku tumpahkan bagimu, agar kamu boleh bersaksi kepada Bapa bahwa
kamu selalu mengingat-Ku. Dan
jika kamu selalu mengingat-Ku
kamu akan memiliki Roh-K u
bersamamu.
12 Dan Aku memberi kepa12 a pts Batu Karang.
13 a pts Kemurtadan.
		b 3 Ne. 11:39.

damu sebuah perintah bahwa
kamu hendaknya melakukan hal-hal ini. Dan jika kamu
akan selalu melakukan hal-hal
ini diberkatilah kamu, karena
kamu dibangun di atas a batu
karang-Ku.
13 Tetapi barang siapa di antara kamu akan melakukan yang
lebih atau kurang daripada ini
tidaklah dibangun di atas batu
karang-Ku, tetapi dibangun di
atas landasan berpasir; dan ketika hujan turun, dan air bah
datang, dan angin bertiup, dan
menerjang mereka, mereka akan
a
roboh, dan b gerbang-gerbang
neraka siap terbuka untuk menerima mereka.
14 Oleh karena itu diberkatilah kamu jika kamu akan menaati perintah-p erintah-K u,
yang telah Bapa perintahkan
kepada-Ku agar hendaknya Aku
berikan kepadamu.
15 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu,
kamu mesti berjaga dan aberdoa
selalu, agar jangan kamu digoda
oleh si iblis, dan kamu dituntun
tertawan olehnya.
16 Dan sebagaimana Aku telah
berdoa di antara kamu demikian
pula kamu hendaknya berdoa
di dalam gereja-K u, di antara
umat-Ku yang bertobat dan dibaptis dalam nama-Ku. Lihatlah
Aku adalah aterang; Aku telah
menunjukkan bteladan bagimu.

15 a Alma 34:17–27.
pts Doa.
16 a pts Terang Kristus.

		b pts Yesus Kristus—
Teladan dari
Yesus Kristus.

3 NEFI 18:17–27
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17 Dan terjadilah bahwa ketika
Yesus telah memfirmankan firman ini kepada para murid-Nya,
Dia berbalik kembali kepada
khalayak ramai dan berfirman
kepada mereka:
18 Lihatlah, sesungguhnya,
sesungguhnya, Aku berfirman
kepadamu, kamu mesti berjaga
dan berdoa selalu agar jangan
kamu masuk ke dalam godaan;
karena a Setan berhasrat untuk
memilikimu, agar dia boleh
mengayakmu bagaikan gandum.
19 Oleh karena itu kamu mesti
selalu berdoa kepada Bapa dalam nama-Ku;
20 Dan a apa pun yang akan
kamu minta kepada Bapa dalam
nama-K u, yang adalah benar,
memercayai bahwa kamu akan
menerima, lihatlah itu akan diberikan kepadamu.
21 a Berdoalah dalam keluargamu kepada Bapa, selalu dalam nama-Ku, agar istrimu dan
anakmu boleh diberkati.
22 Dan lihatlah, kamu hendaknya sering bertemu bersama;
dan kamu janganlah melarang
siapa pun dari datang kepadamu bilamana kamu akan bertemu bersama, tetapi biarkanlah
mereka agar mereka boleh datang kepadamu dan janganlah
melarang mereka;
23 Tetapi kamu hendaknya
18 a Luk. 22:31;
2 Ne. 2:17–18;
A&P 10:22–27.
20 a Mat. 21:22;
Hel. 10:5;

berdoa bagi mereka, dan janganlah mengusir mereka; dan
jika demikian halnya bahwa mereka sering datang kepadamu
kamu hendaknya berdoa bagi
mereka kepada Bapa, dalam
nama-Ku.
24 Oleh karena itu, tegakkanlah aterangmu agar itu boleh bersinar bagi dunia. Lihatlah Aku
adalah bterang yang hendaknya
kamu tegakkan—apa yang telah
kamu lihat Aku lakukan. Lihatlah kamu melihat bahwa Aku
telah berdoa kepada Bapa, dan
kamu semua telah menyaksikan.
25 Dan kamu melihat bahwa
Aku telah memerintahkan agar
a
tak seorang pun dari kamu
hendaknya pergi, tetapi sebaliknya telah memerintahkan
bahwa kamu hendaknya datang
kepada-K u, agar kamu boleh
b
merasakan dan melihat; demikian pula akanlah kamu lakukan
kepada dunia; dan barang siapa
melanggar perintah ini membiarkan dirinya dituntun ke dalam
godaan.
26 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika Yesus telah memfirmankan firman ini, Dia memalingkan matanya kembali
kepada para murid yang telah
Dia pilih, dan berfirman kepada
mereka:
27 Lihatlah sesungguhnya,
sesungguhnya, Aku berfirman
a

Moro. 7:26;
A&P 88:63–65.
21 a Alma 34:21.
23 a 3 Ne. 18:30.
24 a Mat. 5:16.

		b Mosia 16:9.
25 a Alma 5:33.
		b 3 Ne. 11:14–17.
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kepadamu, Aku memberi kan kepadamu perintah yang
lain, dan kemudian Aku mesti
pergi kepada a Bapa-K u agar
Aku boleh memenuhi bperintah-
perintah lain yang telah Dia berikan kepada-Ku.
28 Dan sekarang, lihatlah, inilah perintah yang Aku berikan
kepadamu, bahwa janganlah
kamu membiarkan siapa pun
dengan sadar a mengambil daging dan darah-Ku bdengan tidak layak, bilamana kamu akan
memberkatinya;
29 Karena barang siapa makan dan minum, daging dan
a
darah-Ku bdengan tidak layak
makan dan minum laknat bagi
jiwanya; oleh karena itu jika
kamu tahu bahwa seseorang
tidak layak untuk makan dan
minum, daging dan darah-Ku
kamu hendaknya melarangnya.
30 Walaupun demikian, janganlah kamu a mengusirnya
dari antara kamu, tetapi kamu
hendaknya melayaninya dan
berdoa baginya kepada Bapa, dalam nama-Ku; dan jika demikian
halnya bahwa dia bertobat dan
dibaptis dalam nama-Ku, maka
hendaknya kamu menerimanya,
dan hendaknya memberkati baginya daging dan darah-Ku.
31 Tetapi jika dia tidak bertobat
27 a pts Ke-Allah-an—
Allah Bapa.
		b 3 Ne. 16:1–3.
28 a 1 Kor. 11:27–30.
		b Morm. 9:29.
29 a pts Darah;
Sakramen.

dia tidak akan terbilang di antara
umat-Ku, agar dia boleh tidak
menghancurkan umat-Ku, karena
lihatlah Aku mengenali adomba-
domba-Ku, dan mereka terbilang.
32 Walaupun demikian, janganlah kamu mengusirnya dari sinagogemu, atau tempat ibadatmu,
karena bagi yang demikianlah
hendaknya kamu terus melayani; karena kamu tidak tahu
bahwa mungkin mereka akan
kembali dan bertobat, dan datang kepada-Ku dengan maksud
hati yang sepenuhnya, dan Aku
akan amenyembuhkan mereka;
dan kamu akan menjadi sarana
dalam membawa keselamatan
bagi mereka.
33 Oleh karena itu, taatilah firman ini yang telah Aku perintahkan kepadamu agar kamu
tidak berada di bawah a penghukuman; karena celakalah dia
yang Bapa hukum.
34 Dan Aku memberimu
perintah-p erintah ini karena
perbantahan yang telah ada di
antara kamu. Dan diberkatilah
kamu jika kamu atidak memiliki
perbantahan di antara kamu.
35 Dan sekarang, Aku pergi kepada Bapa, karena adalah perlu
bahwa Aku hendaknya pergi
kepada Bapa ademi kepentinganmu.

		b A&P 46:4.
30 a A&P 46:3.
31 a Yoh. 10:14;
Alma 5:38;
3 Ne. 15:24.
32 a 3 Ne. 9:13–14;
A&P 112:13.

33 a pts Penghukuman.
34 a 3 Ne. 11:28–30.
35 a 1 Yoh. 2:1;
2 Ne. 2:9;
Moro. 7:27–28;
A&P 29:5.

3 NEFI 18:36–19:4
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36 Dan terjadilah bahwa ketika Yesus telah mengakhiri firman ini, Dia menyentuh dengan
a
tangan-Nya para bmurid yang
telah Dia pilih, satu demi satu,
bahkan sampai Dia telah menyentuh mereka semua, dan berfirman kepada mereka sewaktu
Dia menyentuh mereka.
37 Dan khalayak ramai tidak
mendengar firman yang Dia firmankan, oleh karena itu mereka
tidak memberikan kesaksian;
tetapi para murid memberikan
kesaksian bahwa Dia memberi
mereka akuasa untuk memberikan bRoh Kudus. Dan aku akan
memperlihatkan kepadamu setelah ini bahwa kesaksian ini
benar.
38 Dan terjadilah bahwa ketika
Yesus telah menyentuh mereka
semua, datanglah a awan dan
menaungi khalayak ramai sehingga mereka tidak dapat melihat Yesus.
39 Dan sementara mereka dinaungi Dia pergi dari mereka,
dan naik ke surga. Dan para
murid melihat dan memberikan
kesaksian bahwa Dia naik kembali ke surga.
PASAL 19
Kedua belas murid melayani
orang-o rang dan berdoa untuk
Roh Kudus—Para murid dibaptis dan menerima Roh Kudus dan
36 a pts Penumpangan
Tangan.
		b 1 Ne. 12:7;

pelayanan para malaikat—Yesus
berdoa menggunakan perkataan
yang tidak dapat dituliskan—Dia
mempersaksikan tentang iman
yang amat besar dari orang-orang
Nefi ini. Kira-kira tahun 34 m.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
ketika Yesus telah naik ke surga,
khalayak ramai bubar, dan setiap pria membawa istrinya dan
anak-anaknya dan kembali ke
rumahnya sendiri.
2 Dan tersiar ke luar daerah
di antara orang-orang dengan
segera, sebelum hari gelap lagi,
bahwa khalayak ramai telah melihat Yesus, dan bahwa Dia telah
melayani mereka, dan bahwa
Dia juga akan memperlihatkan
diri-Nya pada keesokan harinya
kepada khalayak ramai.
3 Ya, dan bahkan sepanjang
malam tersiar ke luar daerah
mengenai Yesus; dan sedemikian rupa mereka mewartakan
kepada orang-o rang sehingga
ada banyak, ya, jumlah yang
amat besar, yang bekerja amat
keras sepanjang malam itu, agar
mereka boleh berada pada keesokan harinya di tempat di
mana Yesus akan memperlihatkan diri-Nya kepada khalayak
ramai.
4 Dan terjadilah bahwa pada
keesokan harinya, ketika khalayak ramai berkumpul bersama,
lihatlah, Nefi dan saudaranya

3 Ne. 19:4.
37 a pts Kuasa.
		b pts Karunia

Roh Kudus.
38 a Kel. 19:9, 16.
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yang telah dia hidupkan kembali dari yang mati, yang namanya adalah Timotius, dan juga
putranya, yang namanya Yonas,
dan juga Matoni, dan Matoniha,
saudaranya, dan Kumen, dan
Kumenonhi, dan Yeremia, dan
Semnon, dan Yonas, dan Zedekia,
dan Yesaya—sekarang, ini adalah nama para murid yang telah Yesus pilih—dan terjadilah
bahwa mereka maju dan berdiri
di tengah khalayak ramai.
5 Dan lihatlah, khalayak ramai
sedemikian besarnya sehingga
mereka menyuruh agar mereka
hendaknya dipisahkan ke dalam
dua belas kelompok.
6 Dan kedua belas itu mengajar khalayak ramai; dan lihatlah,
mereka menyuruh agar khalayak ramai hendaknya berlutut
di atas permukaan tanah, dan
hendaknya berdoa kepada Bapa
dalam nama Yesus.
7 Dan para murid itu berdoa
kepada Bapa juga dalam nama
Yesus. Dan terjadilah bahwa
mereka bangkit dan melayani
orang-orang.
8 Dan ketika mereka telah
mengajarkan firman yang sama
yang telah Yesus firmankan—
tidak sedikit pun berubah dari
firman yang telah Yesus firmankan—lihatlah, mereka berlutut
kembali dan berdoa kepada
Bapa dalam nama Yesus.
9 Dan mereka berdoa untuk
19 9 a 3 Ne. 9:20.

11 a 3 Ne. 11:23.
13 a pts Baptis, Baptisan.

apa yang paling mereka hasratkan; dan mereka berhasrat agar
a
Roh Kudus hendaknya diberikan kepada mereka.
10 Dan ketika mereka telah berdoa demikian mereka turun ke
pinggir perairan, dan khalayak
ramai mengikuti mereka.
11 Dan terjadilah bahwa Nefi
turun ake dalam air dan dibaptis.
12 Dan dia muncul keluar dari
air dan mulai membaptis. Dan
dia membaptis mereka semua
yang telah Yesus pilih.
13 Dan terjadilah ketika mereka semua adibaptis dan telah
muncul keluar dari air, Roh Kudus turun ke atas diri mereka,
dan mereka dipenuhi dengan
b
Roh Kudus dan dengan api.
14 Dan lihatlah, mereka adikelilingi seolah-olah oleh api; dan
itu turun dari langit, dan khalayak ramai menyaksikannya,
dan memberikan kesaksian; dan
para malaikat turun dari surga
dan melayani mereka.
15 Dan terjadilah bahwa sementara malaikat melayani para
murid, lihatlah, Yesus datang
dan berdiri di tengah dan melayani mereka.
16 Dan terjadilah bahwa Dia
berfirman kepada khalayak ramai, dan memerintahkan mereka
agar mereka hendaknya berlutut
kembali di atas tanah, dan juga
agar para murid-Nya hendaknya
berlutut di atas tanah.

		b 3 Ne. 12:2;
Morm. 7:10.
pts Karunia

Roh Kudus.
14 a Hel. 5:23–24, 43–45;
3 Ne. 17:24.

3 NEFI 19:17–27
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17 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka semua telah berlutut di
atas tanah, Dia memerintahkan
para murid-N ya agar mereka
hendaknya berdoa.
18 Dan lihatlah, mereka mulai
berdoa; dan mereka berdoa kepada Yesus, menyebut Dia Tuhan
mereka dan Allah mereka.
19 Dan terjadilah bahwa Yesus
pergi dari tengah mereka, dan
pergi sedikit agak jauh dari mereka dan membungkukkan diri-
Nya ke tanah, dan Dia berkata:
20 Bapa, Aku berterima kasih kepada-Mu bahwa Engkau
telah memberikan Roh Kudus
kepada mereka ini yang telah
Aku pilih; dan adalah karena
kepercayaan mereka kepada-Ku
maka Aku telah memilih mereka
dari dunia.
21 Bapa, Aku meminta
kepada-Mu agar Engkau akan
memberikan Roh Kudus kepada mereka semua yang akan
percaya pada perkataan mereka.
22 Bapa, Engkau telah memberi mereka Roh Kudus karena
mereka percaya kepada-K u;
dan Engkau melihat bahwa mereka percaya kepada-Ku karena
Engkau mendengar mereka,
dan mereka berdoa kepada-Ku;
dan mereka berdoa kepada-Ku
karena Aku berada bersama
mereka.
23 Dan sekarang, Bapa, Aku
meminta kepada-M u untuk
23 a 3 Ne. 9:15.
		b Yoh. 17:21–23.
pts Kesatuan.

mereka, dan juga untuk mereka
semua yang akan percaya pada
perkataan mereka, agar mereka
boleh percaya kepada-Ku, agar
Aku boleh berada dalam diri
mereka aseperti Engkau, Bapa,
berada di dalam Aku, agar kami
boleh menjadi bsatu.
24 Dan terjadilah bahwa ketika
Yesus telah berdoa demikian kepada Bapa, Dia datang kepada
para murid-Nya, dan lihatlah,
mereka masih melanjutkan,
tanpa henti, berdoa kepada-Nya;
dan mereka tidak amengulang-
ulang banyak kata, karena diberikan kepada mereka apa yang
hendaknya mereka bdoakan, dan
mereka dipenuhi dengan hasrat.
25 Dan terjadilah bahwa Yesus
memberkati mereka sewaktu
mereka berdoa kepada-N ya;
dan air muka-N ya tersenyum
kepada mereka, dan terang aair
muka-Nya menyinari mereka,
dan lihatlah mereka bseputih air
muka dan juga pakaian Yesus;
dan lihatlah putihnya melampaui segala yang putih, ya, bahkan tidak dapat ada apa pun di
atas bumi yang sedemikian putihnya seperti putihnya itu.
26 Dan Yesus berfirman kepada
mereka: Berdoalah terus; walaupun demikian mereka tidak berhenti berdoa.
27 Dan Dia berpaling dari mereka lagi, dan pergi sedikit agak
jauh dan membungkukkan diri-

24 a Mat. 6:7.
		b A&P 46:30.
25 a Bil. 6:23–27.

		b pts Perubahan
Rupa—Makhluk
yang diubah rupa.
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Nya ke tanah; dan Dia berdoa
lagi kepada Bapa, mengatakan:
28 Bapa, Aku berterima kasih
kepada-Mu bahwa Engkau telah amemurnikan mereka yang
telah Aku pilih, karena iman
mereka, dan Aku berdoa untuk
mereka, dan juga untuk mereka
yang akan percaya pada perkataan mereka, agar mereka boleh
dimurnikan di dalam Aku, melalui iman pada perkataan mereka,
bahkan seperti mereka dimurnikan di dalam Aku.
29 Bapa, Aku tidak berdoa
untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan
kepada-Ku adari dunia, karena
iman mereka, agar mereka boleh dimurnikan di dalam Aku,
agar Aku boleh berada dalam
diri mereka seperti Engkau,
Bapa, berada di dalam Aku, agar
kami boleh menjadi satu, agar
Aku boleh dimuliakan dalam
diri mereka.
30 Dan ketika Yesus telah memfirmankan firman ini Dia datang
kembali kepada para murid-
Nya; dan lihatlah mereka berdoa dengan mantap, tanpa henti,
kepada-Nya; dan Dia tersenyum
kepada mereka lagi; dan lihatlah
mereka a putih, bahkan seperti
Yesus.
31 Dan terjadilah bahwa Dia
pergi lagi sedikit agak jauh dan
berdoa kepada Bapa;
28 a Moro. 7:48;
A&P 50:28–29;
88:74–75.
pts Murni,
Kemurnian.

29 a
30 a
32 a
34 a

32 Dan lidah tidak dapat mengucapkan perkataan yang Dia
doakan, tidak juga dapat adituliskan oleh manusia perkataan
yang Dia doakan.
33 Dan khalayak ramai mendengar dan memberikan kesaksian; dan hati mereka terbuka
dan mereka mengerti dalam
hati mereka perkataan yang Dia
doakan.
34 Walaupun demikian, sedemikian besar dan menakjubkannya perkataan yang Dia doakan
sehingga tidak dapat dituliskan,
tidak juga dapat a dituturkan
oleh manusia.
35 Dan terjadilah bahwa ketika
Yesus telah mengakhiri berdoa
Dia datang kembali kepada
para murid, dan berfirman kepada mereka: aIman yang demikian besar belum pernah Aku
lihat di antara seluruh orang
Yahudi; karenanya Aku tidak
dapat memperlihatkan kepada
mereka mukjizat-mukjizat yang
demikian besar, karena bketidakpercayaan mereka.
36 Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, tidak ada seorang pun dari mereka yang telah
melihat hal-hal yang demikian
besar seperti yang telah kamu
lihat; tidak juga mereka pernah
mendengar hal-hal yang demikian besar seperti yang telah
kamu dengar.

Yoh. 17:6.
Mat. 17:2.
A&P 76:116.
2 Kor. 12:4;
3 Ne. 17:17.

35 a pts Iman.
		b Mat. 13:58.
pts Ketidakpercayaan.

3 NEFI 20:1–11
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PASAL 20
Yesus menyediakan roti dan air
anggur secara ajaib dan kembali
memberkati sakramen bagi orang-
orang—Sisa bani Yakub akan
sampai pada pengetahuan tentang
Tuhan Allah mereka dan akan mewarisi Benua Amerika—Yesus
adalah nabi seperti Musa, dan
orang-orang Nefi adalah anak-anak
para nabi—Umat Tuhan yang lain
akan dikumpulkan ke Yerusalem.
Kira-kira tahun 34 m.
Dan terjadilah bahwa Dia memerintahkan khalayak ramai agar
mereka hendaknya berhenti berdoa, dan juga para murid-Nya.
Dan Dia memerintahkan mereka
agar mereka hendaknya tidak berhenti aberdoa dalam hati mereka.
2 Dan Dia memerintahkan mereka agar mereka hendaknya
bangkit dan berdiri pada kaki
mereka. Dan mereka pun bangkit dan berdiri pada kaki mereka.
3 Dan terjadilah bahwa Dia
kembali memecah-m ecahkan
roti dan memberkatinya, dan
memberikan kepada para murid
untuk dimakan.
4 Dan ketika mereka telah makan Dia memerintahkan mereka agar mereka hendaknya
memecah-m ecahkan roti, dan
memberi kepada khalayak ramai.
5 Dan ketika mereka telah
memberi kepada khalayak ramai
Dia juga memberikan mereka
20 1 a 2 Ne. 32:9;

Mosia 24:12.
6 a Mat. 14:19–21.

air anggur untuk diminum, dan
memerintahkan mereka agar
mereka hendaknya memberikan
kepada khalayak ramai.
6 Sekarang, tidak ada a roti,
tidak juga air anggur, yang dibawa oleh para murid, tidak
juga oleh khalayak ramai;
7 Te t a p i D i a b e n a r- b e n a r
a
memberikan kepada mereka
roti untuk dimakan, dan juga air
anggur untuk diminum.
8 Dan Dia berfirman kepada
mereka: Dia yang a makan roti
ini makan dari tubuh-Ku untuk
jiwanya; dan dia yang minum
dari air anggur ini minum dari
darah-K u untuk jiwanya; dan
jiwanya tidak akan pernah lapar tidak juga haus, tetapi akan
kenyang.
9 Sekarang, ketika khalayak ramai semuanya telah makan dan
minum, lihatlah, mereka dipenuhi dengan Roh; dan mereka
berseru dengan satu suara, dan
memberikan kemuliaan kepada
Yesus, yang telah mereka lihat
maupun juga dengar.
10 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka semua telah memberikan kemuliaan kepada Yesus,
Dia berfirman kepada mereka:
Lihatlah sekarang, Aku menyelesaikan perintah yang telah
Bapa perintahkan kepada-K u
mengenai orang-orang ini, yang
adalah sisa bani Israel.
11 Kamu ingat bahwa Aku ber-

7 a Yoh. 6:9–14.
8 a Yoh. 6:50–58;
3 Ne. 18:7.

pts Sakramen.
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firman kepadamu, dan berfirman bahwa ketika a perkataan
b
Yesaya akan digenapi—lihatlah
itu tertulis, kamu memilikinya
di hadapanmu, oleh karena itu
selidikilah itu—
12 Dan sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu, bahwa ketika itu akan
digenapi pada waktu itulah digenapinya aperjanjian yang telah
Bapa buat kepada umat-Nya, hai
bani Israel.
13 Dan pada waktu itu akanlah
a
sisanya, yang akan b tercerai-
berai secara luas di atas muka
bumi, cdikumpulkan dari timur
dan dari barat, dan dari selatan
dan dari utara; dan mereka akan
dibawa pada dpengetahuan tentang Tuhan Allah mereka, yang
telah menebus mereka.
14 Dan Bapa telah
memerintahkan-K u agar Aku
hendaknya memberikan kepadamu a tanah ini, untuk warisanmu.
15 Dan Aku berfirman kepadamu, bahwa jika orang-orang
bukan Israel tidak a bertobat
setelah berkat yang akan mereka terima, setelah mereka
mencerai-beraikan umat-Ku—
16 Pada waktu itu akanlah
kamu, yang adalah sisa bani
Yakub, pergi ke antara mereka;
11 a 3 Ne. 16:17–20;
23:1–3.
		b 2 Ne. 25:1–5;
Morm. 8:23.
12 a 3 Ne. 15:7–8.
13 a 3 Ne. 16:11–12; 21:2–7.
		b pts Israel—

		c
		d
14 a
15 a

dan kamu akan berada di tengah
mereka yang akan ada banyak;
dan kamu akan berada di antara mereka bagaikan seekor singa di antara binatang-binatang
hutan, dan bagaikan seekor asinga muda di antara kawanan
domba, yang, jika dia pergi ke
antaranya baik bmenginjak-injak
maupun mencabik berkeping-
keping, dan tidak satu pun yang
dapat membebaskan.
17 Tanganmu akan terangkat
ke atas lawanmu, dan semua
musuhmu akan disingkirkan.
18 Dan Aku akan a mengumpulkan umat-Ku bersama seperti
seorang pria yang mengumpulkan berkas-b erkasnya ke atas
lantai.
19 Karena Aku akan menjadikan umat-K u dengan siapa
Bapa telah membuat perjanjian, ya, Aku akan menjadikan
a
tandukmu besi, dan Aku akan
menjadikan kukumu kuningan.
Dan engkau akan memukul
berkeping-keping banyak orang;
dan Aku akan mempersucikan
keuntungan mereka kepada
Tuhan, dan harta kekayaan
mereka kepada Tuhan seluruh
bumi. Dan lihatlah, Aku adalah
Dia yang melakukannya.
20 Dan akan terjadi, firman Bapa,
bahwa a pedang keadilan-K u

Pencerai-beraian
Israel.
pts Israel—
Pengumpulan Israel.
3 Ne. 16:4–5.
pts Tanah Terjanjikan.
3 Ne. 16:10–14.

16 a Morm. 5:24;
A&P 19:27.
		b Mi. 5:7–8;
3 Ne. 16:14–15; 21:12.
18 a Mi. 4:12.
19 a Mi. 4:13.
20 a 3 Ne. 29:4.

3 NEFI 20:21–28
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akan bergantung di atas diri mereka pada hari itu; dan kecuali
mereka bertobat akan jatuh ke
atas diri mereka, firman Bapa,
ya, bahkan ke atas segala bangsa
bukan Israel.
21 Dan akan terjadi bahwa Aku
akan menegakkan aumat-Ku, hai
bani Israel.
22 Dan lihatlah, umat ini akan
Aku tegakkan di tanah ini, untuk digenapinya a perjanjian
yang telah Aku buat dengan
bapa leluhurmu Yakub; dan itu
akan menjadi bYerusalem Baru.
Dan kuasa surga akan berada
di tengah umat ini; ya, bahkan
c
Aku akan berada di tengahmu.
23 Lihatlah, Aku adalah Dia
tentang siapa Musa berbicara,
mengatakan: a Seorang nabi
akan Tuhan Allahmu angkat
bagimu dari antara saudara-
saudaramu, seperti aku; Dia
akan kamu dengar dalam segala apa pun yang akan Dia firmankan kepadamu. Dan akan
terjadi bahwa setiap jiwa yang
tidak mau mendengar nabi itu
akan disingkirkan dari antara
orang-orang.
24 Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, ya, dan asemua
nabi dari Samuel dan mereka
yang mengikuti setelahnya,
21 a 3 Ne. 16:8–15.
22 a Kej. 49:22–26;
A&P 57:2–3.
		b Yes. 2:2–5;
3 Ne. 21:23–24;
Eter 13:1–12;
A&P 84:2–4.
pts Yerusalem Baru.
		c Yes. 59:20–21;

sebanyak yang telah berbicara,
telah bersaksi tentang Aku.
25 Dan lihatlah, kamu adalah
anak-anak para nabi; dan kamu
adalah dari bani Israel; dan
kamu adalah dari a perjanjian
yang telah Bapa buat dengan
leluhurmu, berfirman kepada
Abraham: Dan b dalam benih
keturunanmu akanlah semua
kaum di bumi diberkati.
2 6 B a p a
s e t e l a h
membangkitkan-Ku bagimu lebih dahulu, dan mengutus-Ku
untuk memberkatimu dalam
a
memalingkan setiap orang darimu dari kedurhakaannya; dan
ini karena kamu adalah anak-
anak perjanjian—
27 Dan setelah kamu diberkati
pada waktu itu digenapilah
oleh Bapa perjanjian yang telah Dia buat dengan Abraham,
memfirmankan: a Dalam benih
keturunanmu akanlah semua
kaum di bumi diberkati—sampai pada pencurahan Roh Kudus
melalui Aku ke atas orang-orang
bukan Israel, yang berkat atas
b
orang-o rang bukan Israel itu
akan menjadikan mereka perkasa melebihi semuanya, sampai
dicerai-beraikannya umat-Ku,
hai bani Israel.
28 Dan mereka akan menjadi

Mal. 3:1;
3 Ne. 24:1.
23 a Ul. 18:15–19;
Kis. 3:22–23;
1 Ne. 22:20–21.
24 a Kis. 3:24–26;
1 Ne. 10:5;
Yakub 7:11.
25 a pts Perjanjian

Abraham.
		b Kej. 12:1–3; 22:18.
26 a Ams. 16:6.
27 a Gal. 3:8;
2 Ne. 29:14;
Abr. 2:9.
		b 3 Ne. 16:6–7.

689

3 NEFI 20:29–38

cambuk bagi orang-orang di tanah ini. Walaupun demikian, ketika mereka akan telah menerima
kegenapan Injil-Ku, pada waktu
itu jika mereka akan mengeraskan hati mereka terhadap-K u
Aku akan mengembalikan kedurhakaan mereka ke atas kepala
mereka sendiri, firman Bapa.
29 Dan Aku akan amengingat
perjanjian yang telah Aku buat
dengan umat-Ku; dan Aku telah membuat perjanjian dengan
mereka bahwa Aku akan b mengumpulkan mereka bersama
pada waktu-K u sendiri yang
tepat, bahwa Aku akan memberi kepada mereka kembali
c
tanah leluhur mereka untuk
warisan mereka, yang adalah
tanah d Yerusalem, yang adalah
tanah terjanjikan bagi mereka
selamanya, firman Bapa.
30 Dan akan terjadi bahwa
waktunya tiba, ketika kegenapan Injil-Ku akan dikhotbahkan kepada mereka;
31 Dan mereka akan apercaya
kepada-Ku, bahwa Aku adalah
Yesus Kristus, Putra Allah, dan
akan berdoa kepada Bapa dalam
nama-Ku.
32 Pada waktu itu akanlah para
a
penjaga mereka mengangkat
suara mereka, dan dengan suara bersama akanlah mereka
bernyanyi; karena mereka akan
a

28 a 3 Ne. 16:8–9.
29 a Yes. 44:21;
3 Ne. 16:11–12.
		b pts Israel—
Pengumpulan Israel.
		c Am. 9:14–15.

melihat dengan mata kepala
sendiri.
33 Pada waktu itu akanlah
Bapa mengumpulkan mereka
bersama lagi, dan memberi kepada mereka Yerusalem untuk
tanah warisan mereka.
34 Pada waktu itu akanlah mereka bersorak-sorai dalam sukacita— a Bernyanyilah bersama,
kamu tempat-tempat tandus di
Yerusalem; karena Bapa telah
menghibur umat-Nya, Dia telah
menebus Yerusalem.
35 Bapa telah menyingkapkan
lengan kudus-Nya di mata segala bangsa; dan segenap ujung
bumi akan melihat keselamatan
dari Bapa; dan Bapa dan Aku
adalah satu.
36 Dan pada waktu itu akanlah digenapi apa yang tertulis:
a
Bangunlah, bangunlah lagi,
dan kenakanlah kekuatanmu,
hai Sion; kenakanlah pakaianmu
yang indah, hai Yerusalem, kota
yang kudus, karena mulai sekarang tidak akan ada lagi datang
ke dalam dirimu yang tak bersunat dan yang tidak bersih.
37 Kibaskanlah dirimu dari
debu; bangkitlah, duduklah, hai
Yerusalem; lepaskanlah dirimu
dari ikatan lehermu, hai putri
Sion yang tertawan.
38 Karena demikianlah firman
Tuhan: Kamu telah menjual

		d pts Yerusalem.
31 a 3 Ne. 5:21–26;
21:26–29.
32 a Yes. 52:8;
3 Ne. 16:18–20.
pts Berjaga.

34 a Yes. 52:9.
36 a Yes. 52:1–3;
A&P 113:7–10.
pts Sion.

3 NEFI 20:39–46
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dirimu untuk yang tak berarti
apa pun, dan kamu akan ditebus
tanpa uang.
39 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu,
bahwa umat-
K u akan tahu
nama-Ku; ya, pada hari itu mereka akan tahu bahwa Aku adalah Dia yang berfirman.
40 Dan pada waktu itu akanlah mereka berkata: aBetapa indahnya di atas gunung-gunung
kaki dari dia yang membawa
kabar baik bagi mereka; yang
b
memberitakan kedamaian;
yang membawa kabar baik
kepada mereka tentang kebaikan; yang memberitakan keselamatan; yang berkata kepada
Sion: Allahmu memerintah!
41 Dan pada waktu itu akanlah suatu seruan keluar: a Berangkatlah kamu, berangkatlah
kamu, pergilah kamu dari sana,
janganlah menyentuh apa yang
b
tidak bersih; keluarlah kamu
dari tengah-tengahnya; jadilah
kamu c bersih yang menyandang bejana Tuhan.
42 Karena kamu a tidak akan
keluar dengan bergegas tidak
juga pergi dengan terburu-buru;
karena Tuhan akan pergi di hadapanmu, dan Allah Israel akan
menjadi barisan belakangmu.
43 Lihatlah, hamba-Ku akan
berurusan dengan bijaksana;
dia akan dipermuliakan dan
40 a Yes. 52:7;
Nah. 1:15;
Mosia 15:13–18;
A&P 128:19.
		b Mrk. 13:10;

disanjung dan menjadi sangat
tinggi.
44 Sebanyak yang tercengang
terhadapmu—roman mukanya
begitu rusak, lebih daripada siapa pun, dan bentuknya lebih
daripada anak manusia—
45 Demikianlah Dia akan amemercik banyak bangsa; para
raja akan menutup mulut mereka terhadap-Nya, karena apa
yang belum diberitahukan kepada mereka akanlah mereka
lihat; dan apa yang belum mereka dengar akanlah mereka
pertimbangkan.
46 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu,
segala hal ini pastilah akan datang, bahkan seperti Bapa telah memerintahkan-Ku. Pada
waktu itu akanlah perjanjian
ini yang telah Bapa buat perjanjiannya dengan umat-Nya
digenapi; dan pada waktu itu
akanlah a Yerusalem dihuni
kembali oleh umat-Ku, dan itu
akan menjadi tanah warisan
mereka.
PASAL 21
Israel akan dikumpulkan ketika Kitab Mormon tampil—Orang-orang
bukan Israel akan ditegakkan sebagai suatu bangsa yang bebas di
Amerika—Mereka akan diselamatkan jika mereka percaya dan patuh;

1 Ne. 13:37.
41 a Yes. 52:11–15.
		b pts Bersih dan
Tidak Bersih.
		c A&P 133:5.

42 a 3 Ne. 21:29.
45 a Yes. 52:15.
46 a Eter 13:5, 11.
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jika tidak, mereka akan disingkirkan dan dihancurkan—Israel akan
membangun Yerusalem Baru, dan
suku-suku yang hilang akan kembali. Kira-kira tahun 34 m.
Dan sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, Aku memberi
kepadamu suatu tanda, agar
kamu boleh mengetahui awaktunya ketika hal-hal ini hampir
terjadi—bahwa Aku akan mengumpulkan, dari penyerakan
mereka yang lama, umat-Ku, hai
bani Israel, dan akan menegakkan kembali di antara mereka
Sion-Ku;
2 Dan lihatlah, inilah apa yang
akan Aku berikan kepadamu
untuk suatu tanda—karena sesungguhnya Aku berfirman
kepadamu bahwa ketika hal-
hal ini yang Aku maklumkan
kepadamu, dan yang akan Aku
maklumkan kepadamu setelah
ini tentang diri-Ku, dan melalui kuasa Roh Kudus yang akan
diberikan kepadamu oleh Bapa,
akan disingkapkan kepada
orang-orang bukan Israel agar
mereka boleh tahu mengenai
umat ini yang adalah sisa bani
Yakub, dan mengenai umat-Ku
ini yang akan dicerai-beraikan
oleh mereka;
3 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu,
ketika ahal-hal ini akan dising21 1 a pts Zaman Akhir.
3 a Eter 4:17;
JS—S 1:34–36.
4 a 1 Ne. 13:17–19;
A&P 101:77–80.

kapkan kepada mereka oleh
Bapa, dan akan tampil dari
Bapa, dari mereka kepadamu;
4 Karena adalah kebijaksanaan di dalam Bapa bahwa
mereka akan ditegakkan di tanah ini, dan ditegakkan sebagai
suatu abangsa yang bebas oleh
kuasa Bapa, agar hal-hal ini boleh tampil dari mereka kepada
sisa benih keturunanmu, agar
b
perjanjian Bapa boleh digenapi yang telah Dia buat perjanjiannya dengan umat-Nya,
hai bani Israel;
5 Oleh karena itu, ketika pekerjaan ini dan pekerjaan yang
akan dikerjakan di antara kamu
setelah ini akan tampil a dari
orang-orang bukan Israel, kepada b benih keturunanmu
yang akan merosot dalam ketidakpercayaan karena kedurhakaan;
6 Karena demikianlah adalah
patut menurut Bapa bahwa itu
akan tampil dari aorang-orang
bukan Israel, agar Dia boleh
memperlihatkan kuasa-N ya
kepada orang-
o rang bukan
Israel, untuk alasan ini bahwa
orang-orang bukan Israel, jika
mereka tidak mengeraskan hati
mereka, agar mereka boleh bertobat dan datang kepada-K u
dan dibaptis dalam nama-Ku
dan tahu tentang pokok-pokok
ajaran-
K u yang benar, agar

		b Morm. 5:20.
pts Perjanjian
Abraham.
5 a 3 Ne. 26:8.
		b 2 Ne. 30:4–5;

Morm. 5:15;
A&P 3:18–19.
6 a 1 Ne. 10:14;
Yakub 5:54;
3 Ne. 16:4–7.

3 NEFI 21:7–14
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mereka boleh terbilang di antara umat-Ku, hai bani Israel;
7 Dan ketika hal-hal ini terjadi
bahwa a benih keturunanmu
akan mulai mengetahui hal-
hal ini—ini akan menjadi suatu
tanda bagi mereka, agar mereka
boleh tahu bahwa pekerjaan
Bapa telah dimulai hingga digenapinya perjanjian yang telah
Dia buat kepada orang-o rang
yang adalah dari bani Israel.
8 Dan ketika masa itu akan
tiba, akan terjadi bahwa para
raja akan menutup mulut mereka; karena apa yang belum
diberitahukan kepada mereka
akanlah mereka lihat; dan apa
yang belum mereka dengar
akanlah mereka pertimbangkan.
9 Karena pada masa itu, demi
kepentingan-Ku Bapa akan mengerjakan suatu pekerjaan, yang
akan menjadi suatu apekerjaan
yang besar dan yang menakjubkan di antara mereka; dan akan
ada di antara mereka, mereka
yang tidak akan memercayai
nya, walaupun seorang pria
akan memaklumkannya kepada
mereka.
10 Tetapi lihatlah, kehidupan
hamba-K u akan berada dalam tangan-K u; oleh karena
itu mereka tidak akan menyakitinya, walaupun dia akan
a
rusak karena mereka. Namun
b

6 b Gal. 3:7, 29;
3 Ne. 16:13;
Abr. 2:9–11.
7 a 3 Ne. 5:21–26.
9 a Yes. 29:14;
Kis. 13:41;

Aku akan menyembuhkannya,
karena Aku akan memperlihatkan kepada mereka bahwa
b
kebijaksanaan-Ku lebih besar
daripada kelicikan iblis.
11 Oleh karena itu akan terjadi bahwa barang siapa tidak
mau percaya pada firman-Ku,
yang adalah Yesus Kristus, yang
akan Bapa suruh untuk a dia
tampilkan kepada orang-orang
bukan Israel, dan akan memberikan kepadanya kuasa agar dia
akan menampilkannya kepada
orang-orang bukan Israel, (itu
akan terjadi bahkan seperti yang
Musa katakan) mereka akan bdisingkirkan dari antara umat-Ku
yang adalah dari perjanjian.
12 Dan umat-Ku yang adalah
sisa bani Yakub akan berada di
antara orang-orang bukan Israel,
ya, di tengah mereka bagaikan
seekor asinga di antara binatang-
binatang hutan, bagaikan seekor
singa muda di antara kawanan
domba, yang, jika dia pergi ke
antaranya baik bmenginjak-injak
maupun mencabik berkeping-
keping, dan tidak satu pun yang
dapat membebaskan.
13 Tangan mereka akan terangkat ke atas lawan mereka, dan
semua musuh mereka akan disingkirkan.
14 Ya, celakalah orang-orang
bukan Israel kecuali mereka

1 Ne. 22:8.
pts Pemulihan Injil.
10 a A&P 135:1–3.
		b A&P 10:43.
11 a 2 Ne. 3:6–15;
Morm. 8:16, 25.

		b A&P 1:14.
12 a Mi. 5:7–14;
3 Ne. 20:16.
		b 3 Ne. 16:13–15.
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bertobat; karena akan terjadi
pada masa itu, firman Bapa,
bahwa Aku akan menyingkirkan kuda-kudamu dari tengah-
tengahmu, dan Aku akan
menghancurkan kereta kudamu.
15 Dan Aku akan menyingkirkan kota-kota di negerimu, dan
meruntuhkan semua kubu pertahananmu;
16 Dan Aku akan menyingkirkan ilmu sihir dari negerimu,
dan engkau tidak akan memiliki
lagi ahli nujum;
17 Segala a patung pahatan
juga akan Aku singkirkan, dan
patung-patungmu yang berdiri
dari tengah-tengahmu, dan engkau tidak akan lagi menyembah
pekerjaan dari tanganmu;
18 Dan Aku akan mencabut hutan-h utan kecilmu dari
tengah-t engahmu; demikian
juga akan Aku hancurkan kota-
kotamu.
19 Dan akan terjadi bahwa
segala adusta, dan tipuan, dan
keirihatian, dan pertikaian, dan
penipuan imam, dan pelacuran,
akan diakhiri.
20 Karena akan terjadi, firman
Bapa, bahwa pada masa itu
barang siapa tidak akan bertobat dan datang kepada Putra
Terkasih-Ku, mereka akan Aku
singkirkan dari antara umat-Ku,
hai bani Israel;
21 Dan Aku akan melaksanaa

14 a 2 Ne. 10:18; 33:9.
17 a Kel. 20:3–4;
Mosia 13:12–13;
A&P 1:16.
pts Pemujaan Berhala.

kan pembalasan dan kegeraman
ke atas diri mereka, bahkan seperti ke atas orang kafir, seperti
yang belum pernah mereka
dengar.
22 Tetapi jika mereka akan bertobat dan menyimak firman-Ku,
dan tidak mengeraskan hati
mereka, Aku akan amenegakkan gereja-K u di antara mereka, dan mereka akan masuk
ke dalam perjanjian dan bterbilang di antara sisa bani Yakub
ini, kepada siapa telah Aku berikan tanah ini untuk warisan
mereka;
23 Dan mereka akan membantu umat-
K u, sisa bani
Yakub, dan juga sebanyak dari
bani Israel yang akan datang,
agar mereka boleh membangun
sebuah kota, yang akan disebut
a
Yerusalem Baru.
24 Dan pada waktu itu akanlah mereka membantu umat-Ku
agar mereka boleh dikumpulkan, yang tercerai-berai di seluruh permukaan tanah ini,
masuk ke Yerusalem Baru.
25 Dan pada waktu itu akanlah akuasa dari surga turun ke
antara mereka; dan bAku juga
akan berada di tengahnya.
26 Dan pada waktu itu akanlah pekerjaan Bapa dimulai
pada masa itu, bahkan ketika
Injil ini akan dikhotbahkan ke
antara sisa orang-
o rang ini.

19 a 3 Ne. 30:2.
22 a pts Dispensasi.
		b 2 Ne. 10:18–19;
3 Ne. 16:13.
23 a 3 Ne. 20:22;

Eter 13:1–12.
pts Yerusalem Baru.
25 a 1 Ne. 13:37.
		b Yes. 2:2–4;
3 Ne. 24:1.

3 NEFI 21:27–22:5
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Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, pada masa itu
akanlah pekerjaan Bapa adimulai di antara semua yang terserak dari umat-Ku, ya, bahkan
suku-suku yang telah bhilang,
yang telah Bapa tuntun pergi
dari Yerusalem.
27 Ya, pekerjaan itu akan dimulai di antara semua yang aterserak dari umat-Ku, bersama Bapa
untuk mempersiapkan jalan
yang melaluinya mereka boleh
datang kepada-Ku, agar mereka
boleh memanggil Bapa dalam
nama-Ku.
28 Ya, dan pada waktu itu
akanlah pekerjaan itu dimulai,
bersama Bapa di antara segala
bangsa dalam mempersiapkan
jalan yang melaluinya umat-Nya
boleh adikumpulkan pulang ke
tanah warisan mereka.
29 Dan mereka akan keluar
dari segala bangsa; dan mereka tidak akan keluar dengan
a
bergegas, tidak juga dengan
terburu-buru, karena Aku akan
pergi di hadapan mereka, firman
Bapa, dan Aku akan menjadi barisan belakang mereka.
PASAL 22
Pada zaman terakhir, Sion dan
pasak-p asaknya akan ditegakkan, dan Israel akan dikumpulkan
dalam belas kasihan dan kelem26 a 1 Ne. 14:17;
3 Ne. 21:6–7.
		b pts Israel—
Sepuluh suku Israel
yang hilang.

butan—Mereka akan menang—
Bandingkan dengan Yesaya 54.
Kira-kira tahun 34 m.
Dan pada waktu itu akanlah apa
yang tertulis terjadi: Bernyanyilah, hai si mandul, engkau yang
tidak melahirkan; bersorak-
sorailah dalam anyanyian, dan
berserulah dengan nyaring,
engkau yang tidak menderita
bersalin; karena lebih banyaklah
anak dari yang mandul daripada
anak-anak dari istri yang bersuami, firman Tuhan.
2 Perluaslah tempat tendamu,
dan biarlah mereka merentangkan tirai hunianmu; janganlah
menahan, panjangkanlah tali-
talimu dan perkuatlah a pasak-
pasakmu;
3 Karena engkau akan menerobos ke sisi kanan dan ke kiri,
dan benih keturunanmu akan
mewarisi a orang-o rang bukan
Israel dan menjadikan kota-kota
yang telantar dihuni.
4 Janganlah takut, karena engkau tidak akan malu; tidak juga
engkau akan dibinasakan, karena engkau tidak akan adipermalukan; karena engkau akan
melupakan rasa malu masa
mudamu, dan tidak akan mengingat aib masa mudamu, dan
tidak akan mengingat lagi aib
masa jandamu.
5 Karena pembuatmu, sua-

27 a 3 Ne. 16:4–5.
28 a pts Israel—
Pengumpulan Israel.
29 a Yes. 52:12;
3 Ne. 20:42.

22 1 a pts Bernyanyi.

2 a pts Pasak.
3 a pts Orang-Orang
Bukan Israel.
4 a 2 Ne. 6:7, 13.
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mimu, Tuhan Semesta Alam adalah nama-Nya; dan Penebusmu,
Yang Kudus dari Israel—Allah
seluruh bumi akanlah Dia disebut.
6 Karena Tuhan telah memanggil engkau seperti wanita yang
ditinggalkan dan dipilukan di
dalam roh, dan istri yang belia,
ketika engkau ditolak, firman
Allahmu.
7 Untuk sesaat telah Aku tinggalkan engkau, tetapi dengan
belas kasihan yang besar akan
Aku kumpulkan engkau.
8 Dalam sedikit kemurkaan Aku
sembunyikan muka-Ku darimu
untuk sesaat, tetapi dengan kebaikan hati yang abadi akanlah
Aku aberbelaskasihan kepadamu,
firman Tuhan Penebusmu.
9 Karena a ini, b air bah Nuh
bagi-Ku, karena seperti Aku telah
bersumpah bahwa air bah Nuh
tidak akan lagi menutupi bumi,
demikianlah Aku telah bersumpah bahwa Aku tidak akan geram
terhadap engkau.
10 Karena a gunung-g unung
akan beranjak dan bukit-bukit
bergeser, tetapi kebaikan hati-Ku
tidak akan b beranjak darimu,
tidak juga akanlah perjanjian
damai-Ku disingkirkan, firman
Tuhan yang berbelaskasihan kepadamu.
11 Hai engkau yang sengsara,
diombang-ambingkan oleh angin
8 a pts Belas Kasihan.
9 a Yes. 54:9.
		b pts Air Bah pada
Masa Nuh.

ribut, dan tidak terhibur! Lihatlah, Aku akan meletakkan
a
batu-b atumu dengan warna
yang cemerlang, dan meletakkan
landasanmu dengan batu nilam.
12 Dan Aku akan menjadikan
jendela-jendelamu dari batu baiduri, dan gerbang-gerbangmu
dari manikam, dan semua perbatasanmu dari batu permata.
13 Dan a semua anakmu akan
diajar oleh Tuhan; dan akan besarlah jadinya kedamaian anak-
anakmu.
14 Dalam akebenaran akanlah
engkau ditegakkan; engkau akan
jauh dari penindasan karena engkau tidak akan takut, dan dari
kengerian karena itu tidak akan
datang mendekati engkau.
15 Lihatlah, mereka pastilah
akan berkumpul bersama melawan engkau, bukan oleh-Ku;
barang siapa akan berkumpul
bersama melawan engkau akan
roboh demi kepentinganmu.
16 Lihatlah, Aku telah menciptakan pandai besi yang meniup
bara dalam api, dan yang menghasilkan alat untuk pekerjaannya; dan Aku telah menciptakan
pemusnah untuk menghancurkan.
17 Tidak ada senjata yang dibentuk melawan engkau yang
akan berjaya; dan setiap lidah
yang akan mencaci maki engkau dalam penghakiman akan

10 a Yes. 40:4.
		b Mzm. 94:14;
A&P 35:25.
11 a Why. 21:18–21.

13 a Yer. 31:33–34.
14 a pts Saleh, Kesalehan.

3 NEFI 23:1–9
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engkau hukum. Ini adalah pusaka para hamba Tuhan, dan kesalehan mereka adalah dari-Ku,
firman Tuhan.
PASAL 23
Yesus menyetujui perkataan
Yesaya—Dia memerintahkan
orang-o rang untuk menyelidiki
para nabi—Perkataan Samuel,
orang Laman mengenai Kebangkitan ditambahkan pada catatan
mereka. Kira-kira tahun 34 m.
Dan sekarang, lihatlah, Aku berfirman kepadamu, bahwa kamu
seharusnya a menyelidiki hal-
hal ini. Ya, sebuah perintah Aku
berikan kepadamu agar kamu
menyelidiki hal-hal ini dengan
tekun; karena agunglah kata-
kata bYesaya.
2 Karena pastilah dia berbicara
bertalian dengan segala hal mengenai umat-K u yang adalah
dari bani Israel; oleh karena itu
mestilah perlu bahwa dia mesti
berbicara juga kepada orang-
orang bukan Israel.
3 Dan segala hal yang dia ucapkan telah dan aakan terjadi, bahkan menurut perkataan yang dia
ucapkan.
4 Oleh karena itu indahkanlah firman-Ku; tuliskanlah apa
yang telah Aku beri tahukan
kepadamu; dan menurut waktu
dan kehendak Bapa itu akan
23 1 a pts Tulisan Suci.
		b 2 Ne. 25:1–5;
Morm. 8:23.
pts Yesaya.

3a
5a
9a
		b

menyebar luas kepada orang-
orang bukan Israel.
5 Dan barang siapa akan menyimak firman-Ku dan bertobat
dan dibaptis, orang yang sama
akan diselamatkan. Selidikilah
para a nabi, karena ada banyak
yang bersaksi tentang hal-hal ini.
6 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika Yesus telah memfirmankan firman ini Dia berfirman kepada mereka lagi, setelah
Dia memaparkan segala tulisan
suci kepada mereka yang telah
mereka terima, Dia berfirman
kepada mereka: Lihatlah, tulisan suci yang lain Aku kehendaki agar hendaknya kamu tulis,
yang belum kamu miliki.
7 Dan terjadilah bahwa Dia
berfirman kepada Nefi: Bawalah
catatan yang telah kamu simpan.
8 Dan ketika Nefi telah membawa catatan-c atatan itu, dan
meletakkannya di hadapan-Nya,
Dia mengarahkan mata-Nya padanya dan berfirman:
9 Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, Aku memerintahkan hamba-Ku a Samuel,
orang Laman, agar dia hendaknya bersaksi kepada orang-
orang ini, bahwa pada hari
ketika Bapa akan memuliakan
nama-Nya di dalam Aku bahwa
ada b banyak c orang suci yang
akan d bangkit dari yang mati,
dan akan menampakkan diri

3 Ne. 20:11–12.
Luk. 24:25–27.
Hel. 13:2.
Hel. 14:25.

		c pts Orang Suci.
		d Mat. 27:52–53.
pts Kebangkitan.
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kepada banyak orang, dan akan
melayani mereka. Dan Dia berfirman kepada mereka: Bukankah demikian?
10 Dan para murid-N
 ya
menjawab-Nya dan berkata: Ya,
Tuhan, Samuel bernubuat menurut firman-Mu, dan itu semua
nya digenapi.
11 Dan Yesus berfirman kepada
mereka: Bagaimana mungkin
bahwa kamu belum menuliskan
hal ini, bahwa banyak orang suci
bangkit dan menampakkan diri
kepada banyak orang dan melayani mereka?
12 Dan terjadilah bahwa Nefi
ingat bahwa hal ini belum dituliskan.
13 Dan terjadilah bahwa Yesus
memerintahkan agar itu hendaknya dituliskan; oleh karena
itu, itu dituliskan menurut yang
Dia perintahkan.
14 Dan sekarang, terjadilah
bahwa ketika Yesus telah amemaparkan semua tulisan suci
sekaligus, yang telah mereka
tuliskan, Dia memerintahkan
mereka agar mereka hendaknya
mengajarkan apa yang telah Dia
paparkan kepada mereka.
PASAL 24
Utusan Tuhan akan mempersiapkan jalan untuk Kedatangan Kedua—Kristus akan duduk dalam
14 a Luk. 24:44–46.

24 1 a A&P 45:9.

2 a 3 Ne. 25:1.
		b Za. 13:9;

penghakiman—Israel diperintahkan untuk membayar persepuluhan
dan persembahan—Sebuah kitab
kenangan disimpan—Bandingkan
dengan Maleakhi 3. Kira-kira tahun 34 m.
Dan terjadilah bahwa Dia memerintahkan mereka agar mereka hendaknya menuliskan
firman yang telah Bapa berikan
kepada Maleakhi, yang akan Dia
beri tahukan kepada mereka.
Dan terjadilah bahwa setelah
itu dituliskan Dia memaparkannya. Dan inilah firman yang Dia
beri tahukan kepada mereka,
memfirmankan: Demikianlah
firman Bapa kepada Maleakhi—
Lihatlah, Aku akan mengutus
a
utusan-Ku, dan dia akan mempersiapkan jalan di hadapan-Ku,
dan Tuhan yang kamu cari akan
dengan tiba-tiba datang ke bait
suci-Nya, bahkan utusan perjanjian, yang kepadanya kamu senang; lihatlah, Dia akan datang,
firman Tuhan Semesta Alam.
2 Tetapi siapa yang bisa a menanggung hari kedatangan-Nya,
dan siapa yang akan bertahan
ketika Dia menampakkan diri?
Karena Dia seperti bapi pemurni
logam, dan seperti sabun penatu.
3 Dan Dia akan duduk bagaikan seorang perajin dan
pemurni perak; dan Dia akan
memurnikan para aputra Lewi,

			 A&P 128:24.
pts Bumi—
Pembersihan bumi;
Kedatangan Kedua

Yesus Kristus.
3 a Ul. 10:8;
A&P 84:31–34.

3 NEFI 24:4–13
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dan menahirkan mereka bagaikan emas dan perak, agar mereka boleh bmempersembahkan
kepada Tuhan suatu persembahan dalam kesalehan.
4 Pada waktu itu akanlah
p e r s e m b a h a n Ye h u d a d a n
Yerusalem menyenangkan bagi
Tuhan, seperti pada zaman dahulu, dan seperti pada tahun-
tahun terdahulu.
5 Dan Aku akan datang dekat
kepadamu untuk penghakiman;
dan Aku akan menjadi saksi
yang cekatan menentang tukang
sihir, dan menentang pezina,
dan menentang penyumpah
palsu, dan menentang mereka
yang menindas orang sewaan
dalam upahnya, janda dan aanak
yatim, dan yang berpaling dari
orang asing, dan tidak takut
kepada-K u, firman Tuhan Semesta Alam.
6 Karena Aku adalah Tuhan,
Aku tidak berubah; oleh karena
itu kamu para putra Yakub tidak
dibasmi.
7 Bahkan sejak masa leluhurmu
kamu apergi menjauh dari tata
cara-Ku, dan tidak menaatinya.
b
Kembalilah kepada-K u dan
Aku akan kembali kepadamu,
firman Tuhan Semesta Alam.
Tetapi kamu berkata: Dalam hal
apa kami akan kembali?
8 Akankah manusia merampok Allah? Namun kamu telah
m erampok-K u. Tetapi kamu
3 b A&P 13.
5 a Yak. 1:27.
7 a pts Kemurtadan.

berkata: Dalam hal apakah kami
telah merampok Engkau? Dalam a persepuluhan dan b persembahan.
9 Kamu dikutuk dengan sebuah kutukan, karena kamu
telah merampok-K u, bahkan
seluruh bangsa ini.
10 Bawalah kamu seluruh
a
persepuluhan ke dalam gudang penyimpanan, agar boleh ada makanan di dalam
rumah-Ku; dan ujilah Aku sekarang dengan ini, firman
Tuhan Semesta Alam, apakah
Aku tidak akan membukakan
bagimu tingkap-tingkap surga,
dan mencurahkan kepadamu
suatu b berkat sehingga tidak
akan ada cukup ruang untuk
menerimanya.
11 Dan Aku akan menghardik
pelahap demi kepentinganmu,
dan dia tidak akan menghancurkan buah dari tanahmu; tidak
juga akanlah pokok anggurmu
merontokkan buahnya sebelum
waktunya di ladang, firman
Tuhan Semesta Alam.
12 Dan segala bangsa akan
menyebutmu diberkati, karena
kamu akan menjadi negeri yang
menyenangkan, firman Tuhan
Semesta Alam.
13 Perkataanmu telah keras menentang-K u, firman
Tuhan. Namun kamu berkata:
Apa yang telah kami ucapkan
menentang-Mu?

		b Hel. 13:11; 3 Ne. 10:6;
Moro. 9:22.
8 a pts Persepuluhan.

		b pts Persembahan.
10 a A&P 64:23; 119.
		b pts Berkat.
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14 Kamu telah berkata: Adalah sia-sia melayani Allah, dan
apakah menguntungkan bahwa
kita telah menaati tata cara-tata
cara-Nya dan bahwa kita telah
berjalan dengan penuh duka
nestapa di hadapan Tuhan Semesta Alam?
15 Dan sekarang, kita menyebut yang sombong bahagia; ya,
mereka yang mengerjakan kejahatan ditegakkan; ya, mereka
yang mencobai Allah bahkan
dibebaskan.
16 Pada waktu itu mereka yang
takut kepada Tuhan sering aberbicara satu sama lain, dan Tuhan
menyimak dan mendengar; dan
sebuah bkitab kenangan dituliskan di hadapan-Nya bagi mereka
yang takut kepada Tuhan, dan
yang memikirkan nama-Nya.
17 Dan mereka akan menjadi
milik-Ku, firman Tuhan Semesta
Alam, pada masa itu ketika
Aku a menghimpun permata-
permata-K u; dan Aku akan
membiarkan mereka hidup seperti seorang pria yang membiarkan hidup putranya sendiri
yang melayaninya.
18 Pada waktu itu kamu akan
kembali dan amengenali antara
yang saleh dan yang jahat, antara
dia yang melayani Allah dan dia
yang tidak melayani-Nya.
16 a Moro. 6:5.
		b A&P 85:9; Musa 6:5.
pts Kitab Kenangan.
17 a A&P 101:3.
18 a pts Karunia
Pembedaan.
25 1 a Yes. 24:6;

PASAL 25
Pada Kedatangan Kedua, yang
sombong dan jahat akan dibakar
bagaikan tunggul jerami—Elia
akan kembali sebelum hari yang
besar dan mengerikan itu—Bandingkan dengan Maleakhi 4. Kira-
kira tahun 34 m.
Karena lihatlah, harinya datang yang akan a membakar
bagaikan perapian; dan semua yang b sombong, ya, dan
semua yang melakukan kejahatan, akan menjadi tunggul
jerami; dan hari yang datang
itu akan membakar mereka,
firman Tuhan Semesta Alam,
sehingga tidak akan meninggalkan mereka baik akar maupun
cabang.
2 Tetapi bagi kamu yang takut
pada nama-Ku, akanlah aPutra
Kebenaran bangkit dengan kesembuhan pada sayap-sayap-
Nya; dan kamu akan pergi dan
b
tumbuh bagaikan canak-anak
sapi di dalam kandang.
3 Dan kamu akan amenginjak-
injak yang jahat; karena mereka
akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari ketika
Aku akan melakukan ini, firman Tuhan Semesta Alam.
4 Ingatlah kamu hukum
Musa, hamba-K u, yang telah

			 1 Ne. 22:15;
3 Ne. 24:2;
A&P 29:9; 64:23–24;
133:64;
JS—S 1:37.
pts Bumi—
Pembersihan bumi.

		b 2 Ne. 20:33.
pts Kesombongan.
2 a Eter 9:22.
		b A&P 45:58.
		c Am. 6:4;
1 Ne. 22:24.
3 a 3 Ne. 21:12.

3 NEFI 25:5–26:5
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Aku perintahkan kepadanya
di aHoreb untuk seluruh Israel,
dengan peraturan dan keputusan.
5 Lihatlah, Aku akan mengutus
kepadamu aElia sang nabi sebelum datangnya bhari Tuhan yang
besar dan mengerikan;
6 Dan dia akan amemalingkan
hati leluhur kepada anak, dan
hati anak kepada leluhur mereka, agar jangan Aku datang
dan menghantam bumi dengan
suatu kutukan.
PASAL 26
Yesus memaparkan segala hal dari
awal hingga akhir—Bayi dan anak
kecil menuturkan apa yang menakjubkan yang tidak dapat dituliskan—Mereka yang di dalam Gereja
Kristus memiliki segala sesuatu
secara bersama di antara mereka.
Kira-kira tahun 34 m.
Dan sekarang, terjadilah bahwa
ketika Yesus telah memberitahukan hal-hal ini Dia memaparkannya kepada khalayak ramai;
dan Dia memaparkan segala hal
kepada mereka, baik yang besar
maupun yang kecil.
2 Dan Dia berfirman: aTulisan
4 a Kel. 3:1–6.
5 a 2 Raj. 2:1–2;
A&P 2:1; 110:13–16;
128:17–18.
pts Elia;
Keselamatan bagi
yang Mati;
Pemeteraian.
		b pts Kedatangan
Kedua Yesus Kristus.
6 a A&P 2:2.

suci ini, yang tidak kamu miliki
bersamamu, Bapa perintahkan
agar Aku hendaknya berikan
kepadamu; karena adalah kebijaksanaan di dalam Dia bahwa
itu hendaknya diberikan kepada
angkatan-angkatan mendatang.
3 Dan Dia memaparkan segala sesuatu, bahkan dari awal
sampai waktu ketika Dia akan
datang dalam a kemuliaan-
Nya—ya, bahkan segala sesuatu
yang akan datang ke atas muka
bumi, bahkan sampai b unsur-
unsur akan meleleh dengan panas yang tinggi, dan bumi akan
c
tergulung bagaikan sebuah gulungan perkamen, dan langit
dan bumi akan berlalu;
4 Dan bahkan sampai a hari
yang besar dan terakhir, ketika
segala khalayak, dan segala
kaum, dan segala bangsa dan
bahasa akan bberdiri di hadapan
Allah, untuk dihakimi atas pekerjaan mereka, apakah itu baik
atau apakah itu jahat—
5 Jika baik, pada akebangkitan
kehidupan abadi; dan jika jahat, pada kebangkitan laknat;
berada dalam kesejajaran, yang
satu pada satu sisi dan yang lain
pada sisi yang lain, menurut

26 2 a yaitu Mal. 3–4,

dikutip dalam
3 Ne. 24–25.
3 a pts Yesus Kristus—
Kemuliaan
Yesus Kristus.
		b Am. 9:13;
2 Ptr. 3:10, 12;
Morm. 9:2.
pts Bumi—
Pembersihan bumi;

			 Dunia—Akhir dunia.
		c Morm. 5:23.
4 a Hel. 12:25;
3 Ne. 28:31.
		b Mosia 16:10–11.
pts Penghakiman
Terakhir.
5 a Dan. 12:2;
Yoh. 5:29.

701

3 NEFI 26:6–14

belas kasihan, dan keadilan,
dan kekudusan yang ada di dalam Kristus, yang ada csebelum
dunia dimulai.
6 Dan sekarang, tidak dapat dituliskan dalam kitab ini bahkan
a
seperseratus bagian dari apa
yang Yesus benar-benar ajarkan
kepada orang-orang;
7 Tetapi lihatlah alempengan-
lempengan Nefi memuat bagian
yang lebih banyak dari apa yang
Dia ajarkan kepada orang-orang.
8 Dan hal-hal ini telah aku tuliskan, yang adalah bagian yang
lebih kecil dari apa yang Dia
ajarkan kepada orang-o rang;
dan aku telah menuliskannya
dengan maksud agar itu boleh
dibawa kembali kepada orang-
orang ini, adari orang-orang bukan Israel, menurut firman yang
telah Yesus firmankan.
9 Dan ketika mereka akan menerima ini, yang adalah perlu
bahwa mereka hendaknya peroleh lebih dahulu, untuk menguji iman mereka, dan jika akan
demikian halnya bahwa mereka
akan memercayai hal-h al ini
maka akanlah a apa yang lebih
besar dinyatakan kepada mereka.
10 Dan jika demikian halnya bahwa mereka tidak mau
memercayai hal-h al ini, maka
b

5 b pts Keadilan.
		c Eter 3:14.
pts Yesus Kristus—
Keberadaan
prafana Kristus.
6 a Yoh. 21:25;
3 Ne. 5:8.

akanlah apa yang lebih besar
a
ditahan dari mereka, untuk
penghukuman mereka.
11 Lihatlah, aku hampir menuliskannya, semuanya yang
diukir di atas lempengan-
lempengan Nefi, tetapi Tuhan
melarangnya, memfirmankan: Aku akan a menguji iman
umat-Ku.
12 Oleh karena itu aku,
Mormon, menuliskan apa yang
telah diperintahkan kepadaku
oleh Tuhan. Dan sekarang aku,
Mormon, mengakhiri perkataanku, dan meneruskan untuk
menulis apa yang telah diperintahkan kepadaku.
13 Oleh karena itu, aku menghendaki agar kamu hendaknya
melihat bahwa Tuhan benar-
benar mengajar orang-o rang,
untuk kurun waktu tiga hari;
dan setelah itu Dia sering amemperlihatkan diri-N ya kepada
mereka, dan sering memecah-
mecahkan b roti, dan memberkatinya, dan memberikannya
kepada mereka.
14 Dan terjadilah bahwa Dia
mengajar dan melayani aanak-
anak dari khalayak ramai tentang siapa telah dibicarakan,
dan Dia bmemfasihkan lidah mereka, dan mereka berbicara kepada ayah mereka hal-hal yang

7 a pts Lempengan-
Lempengan.
8 a 3 Ne. 21:5–6.
9 a Eter 4:4–10.
10 a Alma 12:9–11.
11 a Eter 12:6.
13 a Yoh. 21:14.

		b 3 Ne. 20:3–9.
pts Sakramen.
14 a 3 Ne. 17:11–12.
		b Alma 32:23;
3 Ne. 26:16.

3 NEFI 26:15–27:1
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besar dan menakjubkan, bahkan
yang lebih besar daripada yang
telah Dia ungkapkan kepada
orang-o rang; dan Dia memfasihkan lidah mereka sehingga
mereka dapat bertutur.
15 Dan terjadilah bahwa setelah Dia naik ke surga—kedua
kalinya ketika Dia memperlihatkan diri-Nya kepada mereka,
dan telah pergi kepada Bapa,
setelah amenyembuhkan semua
orang sakit mereka, dan orang
lumpuh mereka, dan membuka
mata orang buta mereka dan
menyembuhkan telinga orang
yang tuli, dan bahkan telah melakukan segala macam penyembuhan di antara mereka, dan
menghidupkan kembali seorang
pria dari yang mati, dan telah
memperlihatkan kuasa-N ya
kepada mereka, dan telah naik
kepada Bapa—
16 Lihatlah, terjadilah pada keesokan harinya bahwa khalayak
ramai berkumpul bersama, dan
mereka melihat maupun juga
mendengar anak-a nak ini; ya,
bahkan a bayi-b ayi membuka
mulut mereka dan menuturkan
apa yang menakjubkan; dan apa
yang mereka tuturkan dilarang
agar hendaknya tidak ada siapa
pun yang menuliskannya.
17 Dan terjadilah bahwa para
a
murid yang telah Yesus pilih
mulai sejak waktu itu bmembap15 a 3 Ne. 17:9.
pts Mukjizat;
Penyembuhan.
16 a Mat. 11:25.

17 a
		b
18 a
19 a

tis dan mengajar sebanyak yang
datang kepada mereka; dan sebanyak yang dibaptis dalam
nama Yesus dipenuhi dengan
Roh Kudus.
18 Dan banyak dari mereka
melihat dan mendengar apa
yang tak terucapkan, yang a tidak diperkenankan untuk dituliskan.
19 Dan mereka mengajar, dan
melayani satu sama lain; dan
mereka memiliki a segala sesuatu b secara bersama di antara
mereka, setiap orang berurusan
dengan adil, satu sama lain.
20 Dan terjadilah bahwa mereka melakukan segala sesuatu
bahkan seperti yang Yesus perintahkan kepada mereka.
21 Dan mereka yang dibaptis
dalam nama Yesus disebut agereja Kristus.
PASAL 27
Yesus memerintahkan mereka
untuk menamai Gereja dengan
nama-N ya—Misi dan kurban
pendamaian-Nya merupakan Injil-
Nya—Manusia diperintahkan
untuk bertobat dan dibaptis agar
mereka boleh dikuduskan oleh Roh
Kudus—Mereka akan menjadi bahkan seperti Yesus adanya. Kira-kira
tahun 34–35 m.
Dan terjadilah bahwa sewaktu
para murid Yesus sedang me-

3 Ne. 19:4–13.
4 Ne. 1:1.
3 Ne. 26:11.
4 Ne. 1:3.

		b pts Mempersucikan.
21 a Mosia 18:17.
pts Gereja Yesus
Kristus.

703

3 NEFI 27:2–10

lakukan perjalanan dan mengkhotbahkan apa yang telah
mereka dengar maupun juga lihat, dan membaptis dalam nama
Yesus, terjadilah bahwa para
murid berkumpul bersama dan
a
bersatu dalam doa yang amat
kuat dan bpuasa.
2 Dan Yesus kembali amemperlihatkan diri-Nya kepada mereka,
karena mereka sedang berdoa
kepada Bapa dalam nama-Nya;
dan Yesus datang dan berdiri di
tengah mereka, dan berfirman
kepada mereka: Apakah yang
kamu kehendaki agar Aku akan
berikan kepadamu?
3 Dan mereka berkata kepada-
Nya: Tuhan, kami menghendaki
agar Engkau akan memberi tahu
kami dengan nama apa kami
akan menamai gereja ini; karena
ada perbantahan di antara orang-
orang mengenai masalah ini.
4 Dan Tuhan berfirman kepada mereka: Sesungguhnya,
sesungguhnya, Aku berfirman
kepadamu, mengapa kiranya
orang-orang mesti menggerutu
dan berbantah karena hal ini?
5 Tidakkah mereka membaca
tulisan suci, yang berkata kamu
mesti mengambil ke atas dirimu anama Kristus, yang adalah nama-K u? Karena dengan
nama ini akanlah kamu dipanggil pada hari terakhir;
6 Dan barang siapa mengambil
27 1 a A&P 29:6.

		b Alma 6:6.
pts Puasa.
2 a 3 Ne. 26:13.
pts Yesus Kristus—

ke atas dirinya nama-Ku, dan
a
bertahan sampai akhir, orang
yang sama akan diselamatkan
pada hari terakhir.
7 Oleh karena itu, apa pun yang
akan kamu lakukan, kamu akan
melakukannya dalam nama-Ku;
oleh karena itu kamu akan menamai gereja dengan nama-Ku;
dan kamu akan meminta kepada
Bapa dalam nama-Ku agar Dia
akan memberkati gereja demi
kepentingan-Ku.
8 Dan bagaimana mungkin
itu agereja-bKu kecuali dinamai
dengan nama-Ku? Karena jika
sebuah gereja dinamai dengan
nama Musa maka itu menjadi
gereja Musa; atau jika dinamai
dengan nama seorang manusia
maka itu menjadi gereja dari seorang manusia; tetapi jika dinamai dengan nama-Ku maka itu
adalah gereja-Ku, jika demikian
halnya bahwa mereka dibangun
di atas Injil-Ku.
9 Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, bahwa kamu
dibangun di atas Injil-Ku; oleh
karena itu kamu akan menamai
apa pun juga yang kamu namai,
dengan nama-Ku; oleh karena
itu jika kamu meminta kepada
Bapa, untuk gereja, jika itu dalam nama-Ku Bapa akan mendengarmu;
10 Dan jika demikian halnya
bahwa gereja itu dibangun di

			 Penampakan diri
pascafana Kristus.
5 a pts Yesus Kristus—
Mengambil nama
Yesus Kristus ke

atas diri kita.
6 a 3 Ne. 15:9.
8 a pts Yesus Kristus—
Kepala Gereja.
		b A&P 115:4.

3 NEFI 27:11–19
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atas Injil-K u maka Bapa akan
memperlihatkan pekerjaan-Nya
sendiri di dalamnya.
11 Tetapi jika tidak dibangun
di atas Injil-Ku, dan dibangun di
atas pekerjaan manusia, atau di
atas pekerjaan iblis, sesungguhnya Aku berfirman kepadamu
mereka merasakan sukacita dalam pekerjaan mereka untuk
suatu masa, dan segera akhir itu
tiba, dan mereka aditebang dan
dilemparkan ke dalam api, dari
mana tidak ada jalan kembali.
12 Karena pekerjaan mereka
a
mengikuti mereka, karena adalah karena pekerjaan mereka
maka mereka ditebang; oleh karena itu ingatlah apa yang telah
Aku beri tahu kepadamu.
13 Lihatlah Aku telah memberikan kepadamu aInjil-Ku, dan
inilah Injil yang telah Aku berikan kepadamu—bahwa Aku
datang ke dunia untuk melakukan bkehendak Bapa-Ku, karena
Bapa-Ku mengutus-Ku.
14 Dan Bapa-Ku mengutus-Ku
agar Aku boleh a diangkat ke
atas salib; dan setelah Aku diangkat ke atas salib, agar Aku
boleh b menarik semua orang
kepada-Ku, agar sebagaimana
Aku telah diangkat oleh manusia demikian pula akanlah
manusia diangkat oleh Bapa,
11 a Alma 5:52.
12 a Why. 14:13;
A&P 59:2.
13 a A&P 76:40–42.
pts Injil.
		b Yoh. 6:38–39.
14 a 1 Ne. 11:32–33;

untuk berdiri di hadapan-K u,
untuk cdihakimi atas pekerjaan
mereka, apakah itu baik atau
apakah itu jahat—
15 Dan untuk alasan ini Aku
telah adiangkat; oleh karena itu,
menurut kuasa Bapa Aku akan
menarik semua orang kepada-Ku,
agar mereka boleh dihakimi menurut pekerjaan mereka.
16 Dan akan terjadi, bahwa
barang siapa abertobat dan bdibaptis dalam nama-Ku akan dipenuhi; dan jika dia c bertahan
sampai akhir, lihatlah, dia akan
Aku anggap tak bersalah di hadapan Bapa-K u pada hari itu
ketika Aku akan berdiri untuk
menghakimi dunia.
17 Dan dia yang tidak bertahan
sampai akhir, orang yang sama
adalah dia yang juga ditebang
dan dilemparkan ke dalam api,
dari mana mereka tidak dapat
kembali, karena akeadilan Bapa.
18 Dan inilah firman yang telah
Dia berikan kepada anak-anak
manusia. Dan untuk alasan ini
Dia menggenapi firman yang
telah Dia berikan, dan Dia tidak
berdusta, tetapi menggenapi segala firman-Nya.
19 Dan a tidak ada apa pun
yang tidak bersih dapat masuk
ke dalam kerajaan-Nya; oleh karena itu tidak ada apa pun yang

Musa 7:55.
		b Yoh. 6:44;
2 Ne. 9:5;
A&P 27:18.
		c pts Yesus Kristus—
Hakim.
15 a pts Pendamaian.

16 a pts Pertobatan.
		b pts Baptis, Baptisan.
		c 1 Ne. 13:37.
pts Bertahan.
17 a pts Keadilan.
19 a Alma 11:37.
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masuk ke dalam peristirahatan-
Nya kecuali itu adalah mereka
yang telah cmembasuh pakaian
mereka dalam darah-Ku, karena
iman mereka, dan pertobatan
dari segala dosa mereka, dan
kesetiaan mereka sampai akhir.
20 Sekarang, inilah perintah
itu: a Bertobatlah, kamu segenap ujung bumi, dan datanglah kepada-Ku dan bdibaptislah
dalam nama-K u, agar kamu
boleh cdikuduskan melalui penerimaan Roh Kudus, agar
kamu boleh berdiri d tanpa noda
di hadapan-Ku pada hari terakhir.
21 Sesungguhnya, sesungguhnya, Aku berfirman kepadamu,
ini adalah Injil-K u; dan kamu
tahu apa yang mesti kamu lakukan di dalam gereja-Ku; karena
pekerjaan yang telah kamu lihat Aku lakukan itu akan kamu
lakukan juga; karena apa yang
telah kamu lihat Aku lakukan
bahkan itu akanlah kamu lakukan;
22 Oleh karena itu, jika kamu
melakukan hal-hal ini diberkati
lah kamu, karena kamu akan diangkat pada hari terakhir.
23 Tuliskanlah apa yang telah
kamu lihat dan dengar, kecuali
itu adalah apa yang adilarang.
b

19 b A&P 84:24.
pts Istirahat.
		c Why. 1:5; 7:14;
Alma 5:21, 27;
13:11–13.
20 a Eter 4:18.
		b pts Baptis,
Baptisan—Penting.
		c pts Pengudusan.

2 4 Tu l i s k a n l a h p e k e r j a a n
orang-orang ini, yang akan terjadi, bahkan seperti yang telah
dituliskan, tentang apa yang telah terjadi.
25 Karena lihatlah, dari kitab-
kitab yang telah dituliskan, dan
yang akan dituliskan, akanlah
orang-orang ini a dihakimi, karena berdasarkan itu akanlah
b
pekerjaan mereka disingkapkan
kepada manusia.
26 Dan lihatlah, segala hal aditulis oleh Bapa; oleh karena itu
dari kitab-kitab yang akan dituliskan akanlah dunia dihakimi.
27 Dan ketahuilah kamu bahwa
a
kamu akan menjadi hakim atas
orang-orang ini, menurut penghakiman yang akan Aku berikan
kepadamu, yang akanlah adil.
Oleh karena itu, orang bmacam
apakah seharusnya kamu adanya? Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, bahkan cseperti
Aku.
28 Dan sekarang, Aku a pergi
kepada Bapa. Dan sesungguhnya
Aku berfirman kepadamu, apa
pun juga yang akan kamu minta
kepada Bapa dalam nama-K u
akan diberikan kepadamu.
29 Oleh karena itu, amintalah,
dan kamu akan menerima; ketuklah, dan akan dibukakan

		d A&P 4:2.
23 a 3 Ne. 26:16.
25 a 2 Ne. 33:10–15;
KKM 1:11.
		b 1 Ne. 15:32–33.
26 a 3 Ne. 24:16.
pts Kitab Kehidupan.
27 a 1 Ne. 12:9–10;
Morm. 3:19.

		b pts Yesus Kristus—
Teladan dari
Yesus Kristus.
		c Mat. 5:48;
3 Ne. 12:48.
28 a Yoh. 20:17.
29 a Mat. 7:7;
3 Ne. 14:7.
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bagimu; karena dia yang meminta, menerima; dan kepada
dia yang mengetuk, akan dibukakan.
30 Dan sekarang, lihatlah,
sukacita-Ku besar, bahkan sampai kepenuhan, karena kamu,
dan juga angkatan ini; ya, dan
bahkan Bapa bersukacita, dan
juga semua malaikat kudus,
karena kamu dan angkatan ini;
karena a tak seorang pun dari
mereka hilang.
31 Lihatlah, Aku menghendaki
agar kamu hendaknya mengerti;
karena Aku maksudkan mereka
yang asekarang hidup dari bangkatan ini; dan tak seorang pun
dari mereka hilang; dan dalam
diri mereka Aku merasakan kegenapan csukacita.
3 2 Te t a p i l i h a t l a h , i t u
mendukacitakan-K u karena
a
angkatan keempat dari angkatan ini, karena mereka dituntun tertawan oleh dia bahkan
seperti putra kebinasaan; karena
mereka akan menjual-Ku demi
perak dan demi emas, dan demi
apa yang dapat bngengat rusak
dan yang dapat pencuri bongkar dan curi. Dan pada masa itu
akanlah Aku kunjungi mereka,
bahkan untuk membalaskan pekerjaan mereka ke atas kepala
mereka sendiri.
33 Dan terjadilah bahwa ketika
Yesus telah mengakhiri firman
30 a
31 a
		b
		c

Yoh. 17:12.
3 Ne. 9:11–13; 10:12.
3 Ne. 28:23.
pts Sukacita.

ini Dia berfirman kepada para
murid-N ya: Masuklah kamu
pada agerbang yang sesak; karena sesaklah gerbang, dan sempitlah jalan yang menuntun ke
kehidupan, dan ada sedikit yang
menemukannya; tetapi lebarlah
gerbang, dan luaslah jalan yang
menuntun ke kematian, dan ada
banyak yang berjalan ke dalamnya, sampai malam tiba, dimana
tak seorang pun dapat bekerja.
PASAL 28
Sembilan dari dua belas murid
menghasratkan dan dijanjikan
warisan di dalam kerajaan Kristus
ketika mereka mati—Tiga Orang
Nefi menghasratkan dan diberi
kuasa atas kematian sehingga tetap tinggal di atas bumi sampai
Yesus datang kembali—Mereka
diubah dan melihat apa yang tidak
diperkenankan untuk dituturkan,
dan mereka sekarang melayani di
antara manusia. Kira-k ira tahun
34–35 m.
Dan terjadilah bahwa ketika
Yesus telah memfirmankan firman ini, Dia berfirman kepada
para murid-Nya, satu demi satu,
memfirmankan kepada mereka:
Apakah yang kamu hasratkan
dari-Ku, setelah Aku pergi kepada Bapa?
2 Dan mereka semua berbicara,
kecuali tiga orang, mengatakan:

32 a 2 Ne. 26:9–10;
Alma 45:10, 12.
		b Mat. 6:19–21;
3 Ne. 13:19–21.

33 a Mat. 7:13–14;
3 Ne. 14:13–14;
A&P 22.
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Kami berhasrat bahwa setelah
kami hidup sampai usia manusia, bahwa pelayanan kami,
dalam hal apa Engkau telah memanggil kami, boleh memiliki
akhir, agar kami boleh selekasnya datang kepada-Mu di dalam
kerajaan-Mu.
3 Dan Dia berfirman kepada
mereka: Diberkatilah kamu karena kamu menghasratkan hal
ini dari-Ku; oleh karena itu, setelah kamu berumur tujuh puluh dan dua tahun kamu akan
datang kepada-K u di dalam
kerajaan-K u; dan bersama-K u
kamu akan menemukan aperistirahatan.
4 Dan ketika Dia telah berfirman kepada mereka, Dia membalikkan diri-Nya kepada yang
tiga orang, dan berfirman kepada mereka: Apakah yang
kamu kehendaki agar Aku hendaknya lakukan bagimu, ketika
Aku pergi kepada Bapa?
5 Dan mereka berdukacita dalam hati mereka, karena mereka tidak berani mengatakan
kepada-Nya apa yang mereka
hasratkan.
6 Dan Dia berfirman kepada
mereka: Lihatlah, Aku amengetahui pikiranmu, dan kamu telah menghasratkan apa yang
b
Yohanes, yang terkasih-K u,
yang berada bersama-Ku dalam
28 3 a pts Istirahat.

6 a Am. 4:13;
Alma 18:32.
		b Yoh. 21:21–23;
A&P 7:1–4.
7 a 4 Ne. 1:14;

pelayanan-Ku, sebelum Aku diangkat oleh orang-orang Yahudi,
hasratkan dari-Ku.
7 Oleh karena itu, lebih diberkatilah kamu, karena kamu atidak akan pernah mengenyam
b
kematian; tetapi kamu akan
hidup untuk melihat segala perbuatan Bapa kepada anak-anak
manusia, bahkan sampai segala
sesuatu akan digenapi menurut
kehendak Bapa, ketika Aku akan
datang dalam kemuliaan-Ku dengan ckuasa surga.
8 Dan kamu tidak akan pernah menanggung rasa sakit kematian; tetapi ketika Aku akan
datang dalam kemuliaan-K u
kamu akan diubah dalam sekejap mata dari akefanaan ke bkebakaan; dan kemudian akanlah
kamu diberkati di dalam kerajaan Bapa-Ku.
9 Dan lagi, kamu tidak akan merasakan rasa sakit saat kamu akan
berdiam dalam daging, tidak juga
dukacita kecuali karena dosa-
dosa dunia; dan semua ini akan
Aku lakukan karena apa yang
telah kamu hasratkan dari-Ku,
karena kamu telah berhasrat agar
kamu boleh amembawa jiwa-jiwa
manusia kepada-Ku, saat dunia
masih ada.
10 Dan karena alasan ini kamu
akan merasakan akegenapan sukacita; dan kamu akan duduk

			 Morm. 8:10–11;
Eter 12:17.
		b pts Makhluk
Ubahan.
		c 3 Ne. 20:22.
8 a 3 Ne. 28:36–40.

pts Fana, Kefanaan.
		b pts Baka, Kebakaan.
9 a Flp. 1:23–24;
A&P 7:5–6.
10 a A&P 84:36–38.
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di dalam kerajaan Bapa-Ku; ya,
sukacitamu akan penuh, bahkan
seperti Bapa telah memberi-Ku
kegenapan sukacita; dan kamu
akan menjadi bahkan seperti
Aku, dan Aku bahkan seperti
Bapa; dan Bapa dan Aku adalah bsatu;
11 Dan aRoh Kudus memberikan kesaksian tentang Bapa dan
Aku; dan Bapa memberikan Roh
Kudus kepada anak-anak manusia, karena Aku.
12 Dan terjadilah bahwa ketika
Yesus telah memfirmankan firman ini, Dia menyentuh setiap
orang dari mereka dengan jari-
Nya kecuali ketiga orang yang
akan tinggal, dan kemudian Dia
pergi.
13 Dan lihatlah, langit terbuka,
dan mereka adiangkat ke dalam
surga, dan melihat dan mendengar apa yang tak terucapkan.
14 Dan a dilaranglah mereka
untuk mereka tuturkan; tidak
juga diberikan kepada mereka
kuasa bahwa mereka dapat menuturkan apa yang mereka lihat
dan dengar;
15 Dan apakah mereka berada
dalam tubuh atau di luar tubuh,
tidak dapat mereka katakan;
karena itu tampak bagi mereka
seperti a perubahan rupa atas
diri mereka, bahwa mereka diubah dari tubuh daging ini ke
suatu keadaan baka, sehingga
10 b Yoh. 17:20–23.
11 a 2 Ne. 31:17–21;
3 Ne. 11:32.
13 a 2 Kor. 12:2–4.

mereka dapat melihat apa yang
dari Allah.
16 Tetapi terjadilah bahwa mereka kembali melayani di atas
muka bumi; walaupun demikian
mereka tidak mengajarkan apa
yang telah mereka dengar dan
lihat, karena perintah yang diberikan kepada mereka di surga.
17 Dan sekarang, apakah mereka fana atau baka, sejak hari
perubahan rupa mereka, aku tidaklah tahu;
18 Tetapi sebanyak ini aku
ketahui, menurut catatan yang
telah diberikan—mereka pergi
ke atas permukaan negeri, dan
melayani semua orang, mempersatukan sebanyak orang
pada gereja yang mau percaya
pada pengkhotbahan mereka;
membaptiskan mereka, dan sebanyak yang dibaptis menerima
Roh Kudus.
19 Dan mereka dilemparkan
ke dalam penjara oleh mereka
yang tidak termasuk dalam gereja. Dan a penjara tidak dapat
menahan mereka, karena terkoyak menjadi dua.
20 Dan mereka dilemparkan ke
tanah; tetapi mereka menghantam tanah dengan firman Allah,
sedemikian rupa sehingga melalui a kuasa-Nya mereka dibebaskan keluar dari kedalaman
tanah; dan oleh karena itu mereka tidak dapat menggali

14 a A&P 76:114–116.
15 a Musa 1:11.
pts Perubahan
Rupa.

19 a Kis. 16:26;
Alma 14:26–28.
20 a Morm. 8:24.
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lubang galian yang cukup untuk menahan mereka.
21 Dan tiga kali mereka dilemparkan ke dalam a tungku dan
tidak mengalami cedera.
22 Dan dua kali mereka dilemparkan ke dalam a liang binatang buas; dan lihatlah mereka
bermain dengan binatang buas
itu seperti seorang anak dengan
anak domba yang menyusu, dan
tidak mengalami cedera.
23 Dan terjadilah bahwa demikianlah mereka pergi ke antara
seluruh orang Nefi, dan mengkhotbahkan aInjil Kristus kepada
semua orang di atas permukaan
negeri; dan mereka diinsafkan
kepada Tuhan, dan dipersatukan pada Gereja Kristus, dan
demikianlah orang-orang dari
b
angkatan itu diberkati, menurut
firman Yesus.
24 Dan sekarang, aku, M
 ormon,
mengakhiri pembicaraan mengenai hal-hal ini untuk suatu
masa.
25 Lihatlah, aku hampir menuliskan anama dari mereka yang
tidak pernah mengenyam kematian, tetapi Tuhan melarang;
oleh karena itu aku tidak menuliskannya, karena mereka disembunyikan dari dunia.
26 Tetapi lihatlah, aku telah
melihat mereka, dan mereka telah melayaniku.
27 Dan lihatlah mereka akan
21 a Dan. 3:22–27;
4 Ne. 1:32.
22 a Dan. 6:16–23;
4 Ne. 1:33.
23 a pts Injil.

berada di antara orang-o rang
bukan Israel, dan orang-orang
bukan Israel tidak akan tahu
mereka.
28 Mereka juga akan berada di
antara orang-orang Yahudi, dan
orang-orang Yahudi tidak akan
tahu mereka.
29 Dan akan terjadi, ketika
Tuhan menganggap patut dalam kebijaksanaan-Nya bahwa
mereka akan melayani semua
suku Israel yang atercerai-berai,
dan segala bangsa, kaum, bahasa dan khalayak, dan akan
membawa keluar dari mereka
kepada Yesus banyak jiwa, agar
hasrat mereka boleh dipenuhi,
dan juga karena kuasa untuk
meyakinkan dari Allah yang ada
dalam diri mereka.
30 Dan mereka adalah seperti
a
malaikat Allah, dan jika mereka
akan berdoa kepada Bapa dalam
nama Yesus mereka dapat memperlihatkan diri mereka kepada
orang mana pun yang tampaknya baik bagi mereka.
31 Oleh karena itu, pekerjaan
yang besar dan menakjubkan
akan dikerjakan oleh mereka,
sebelum a hari yang besar dan
mendatang itu ketika semua
orang mestilah pasti berdiri di
hadapan kursi penghakiman
Kristus;
32 Ya bahkan di antara orang-
orang bukan Israel akan ada

		b 3 Ne. 27:30–31.
25 a 3 Ne. 19:4.
29 a pts Israel—
Pencerai-beraian
Israel;

Israel—Sepuluh suku
Israel yang hilang.
30 a pts Malaikat.
31 a Hel. 12:25;
3 Ne. 26:4–5.
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suatu pekerjaan yang besar dan
menakjubkan dikerjakan oleh
mereka, sebelum hari penghakiman itu.
33 Dan jika kamu memiliki
semua tulisan suci yang memberikan laporan tentang semua
pekerjaan Kristus yang menakjubkan, kamu akan, menurut firman Kristus, tahu bahwa hal-hal
ini mestilah pasti datang.
34 Dan celakalah dia yang
a
tidak mau menyimak firman
Yesus, dan juga bmereka yang telah Dia pilih dan utus ke antara
mereka; karena barang siapa
tidak menerima firman Yesus
dan perkataan dari mereka yang
telah Dia utus tidak menerima-
Nya; dan oleh karena itu Dia
tidak akan menerima mereka
pada hari terakhir;
35 Dan akan lebih baik bagi
mereka jika mereka tidak pernah
dilahirkan. Karena apakah kamu
mengira bahwa kamu dapat terhindar dari keadilan seorang
Allah yang tersinggung, yang telah adipijak-pijak di bawah kaki
manusia, agar dengan demikian
keselamatan boleh datang?
36 Dan sekarang, lihatlah, sewaktu aku berbicara mengenai mereka yang telah Tuhan
pilih, ya, bahkan ketiga orang
yang diangkat ke surga, bahwa
aku tidak tahu apakah mereka
dibersihkan dari kefanaan ke
kebakaan—
a

32 a 2 Ne. 25:17.
34 a Eter 4:8–12.
		b pts Nabi.

37 Tetapi lihatlah, sejak aku
menulis, aku telah bertanya kepada Tuhan, dan Dia telah menyatakannya kepadaku bahwa
mestilah perlu ada perubahan
yang dikerjakan atas tubuh mereka, bila tidak perlulah bahwa
mereka mesti mengenyam kematian;
38 Oleh karena itu, agar mereka boleh tidak mengenyam
kematian ada aperubahan yang
dikerjakan atas tubuh mereka,
agar mereka boleh tidak menderita rasa sakit tidak juga dukacita kecuali karena dosa-dosa
dunia.
39 Sekarang, perubahan ini tidaklah setara dengan apa yang
akan terjadi pada hari terakhir;
tetapi ada perubahan yang dikerjakan atas diri mereka, sedemikian rupa sehingga Setan
tidak dapat memiliki kuasa atas
diri mereka, sehingga dia tidak
dapat amenggoda mereka; dan
mereka bdikuduskan dalam daging, sehingga mereka ckudus,
dan sehingga kuasa bumi tidak
dapat menahan mereka.
40 Dan dalam keadaan ini mereka akan tetap tinggal sampai
hari penghakiman Kristus; dan
pada hari itu mereka akan menerima perubahan yang lebih
besar, dan diterima ke dalam
kerajaan Bapa untuk tidak lagi
keluar, tetapi berdiam bersama
Allah secara kekal di surga.

35 a Hel. 12:2.
38 a pts Makhluk Ubahan.
39 a pts Godaan.

		b pts Pengudusan.
		c pts Kekudusan.
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PASAL 29
Tampilnya Kitab Mormon adalah suatu tanda bahwa Tuhan telah mulai mengumpulkan Israel
dan memenuhi perjanjian-Nya—
Mereka yang menolak wahyu
dan karunia zaman akhir-N ya
akan dikutuk. Kira-k ira tahun
34–35 m.
Dan sekarang, lihatlah, aku berkata kepadamu bahwa ketika
Tuhan akan menganggap patut, dalam kebijaksanaan-Nya,
bahwa perkataan ini akan adatang kepada orang-o rang bukan Israel menurut firman-Nya,
pada waktu itu kamu boleh mengetahui bahwa bperjanjian yang
telah Bapa buat dengan anak-
anak Israel, mengenai pemulihan mereka ke tanah warisan
mereka, telah mulai digenapi.
2 Dan kamu boleh mengetahui bahwa firman Tuhan, yang
telah diucapkan oleh para nabi
kudus, akanlah semuanya digenapi; dan kamu tidak perlu
berkata bahwa Tuhan amenunda
kedatangan-Nya kepada anak-
anak Israel.
3 Dan kamu tidak perlu membayangkan dalam hatimu bahwa
perkataan yang telah diucapkan adalah sia-s ia, karena lihatlah, Tuhan akan mengingat
perjanjian-Nya yang telah Dia
29 1 a 2 Ne. 30:3–8.
		b
2a
4a
		b
5a

Morm. 5:14, 20.
Luk. 12:45–48.
3 Ne. 20:20.
pts Keadilan.
2 Ne. 28:15–16.

buat kepada umat-Nya dari bani
Israel.
4 Dan ketika kamu akan melihat perkataan ini tampil di antara kamu, pada waktu itu kamu
tidak perlu lagi mencerca perbuatan Tuhan, karena apedang
b
keadilan-Nya berada di tangan
kanan-Nya; dan lihatlah, pada
masa itu, jika kamu mencerca
perbuatan-N ya Dia akan menyebabkan agar itu akan segera
mendatangimu.
5 a Celakalah dia yang b mencerca perbuatan Tuhan; ya,
celakalah dia yang akan c menyangkal Kristus dan pekerjaan-
Nya!
6 Ya, acelakalah dia yang akan
menyangkal wahyu-w ahyu
Tuhan, dan yang akan berkata
Tuhan tidak lagi bekerja melalui wahyu, atau melalui nubuat,
atau melalui bkarunia, atau melalui bahasa, atau melalui penyembuhan, atau melalui kuasa
Roh Kudus!
7 Ya, dan celakalah dia yang
akan berkata pada masa itu, untuk memperoleh a keuntungan,
bahwa btidak dapat ada mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus
Kristus; karena dia yang melakukan ini akan menjadi seperti
c
putra kebinasaan, yang baginya
tidak ada belas kasihan, menurut firman Kristus!

		b Morm. 8:17;
Eter 4:8–10.
		c Mat. 10:32–33.
6 a Morm. 9:7–11, 15.
		b pts Karunia Roh.
7 a pts Penipuan Imam.

		b 2 Ne. 28:4–6;
Morm. 9:15–26.
		c pts Putra
Kebinasaan.
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8 Ya, dan kamu tidak perlu lagi
menyindir, tidak juga b mencerca, tidak juga mempermainkan corang-orang Yahudi, tidak
juga siapapun dari sisa bani
Israel; karena lihatlah, Tuhan
mengingat perjanjian-Nya kepada mereka, dan Dia akan
melakukan kepada mereka menurut apa yang telah Dia sumpahkan.
9 Oleh karena itu kamu tidak
perlu mengira bahwa kamu
dapat mengubah tangan kanan Tuhan ke kiri, agar Dia
boleh tidak melaksanakan penghakiman hingga digenapinya
perjanjian yang telah Dia buat
kepada bani Israel.
a

PASAL 30
Orang-orang bukan Israel zaman
akhir diperintahkan untuk bertobat, datang kepada Kristus, dan
terbilang di antara bani Israel.
Kira-kira tahun 34–35 m.
Simaklah, hai kamu orang-
8 a 1 Ne. 19:14.
		b 2 Ne. 29:4–5.
		c pts Orang-Orang
Yahudi.
30 1 a 3 Ne. 5:12–13.

orang bukan Israel, dan dengarlah firman Yesus Kristus, Putra
Allah yang hidup, yang telah
Dia a perintahkan kepadaku
agar hendaknya aku bicarakan
mengenai kamu, karena, lihatlah Dia memerintahkanku agar
aku hendaknya menulis, mengatakan:
2 Berpalinglah, kamu semua
a
orang bukan Israel, dari jalan
kejahatanmu; dan bbertobatlah
dari perbuatan jahatmu, dari
dusta dan tipuanmu, dan dari
pelacuranmu, dan dari kekejian
rahasiamu, dan pemujaan berhalamu, dan dari pembunuhanmu, dan penipuan imammu,
dan keirihatianmu, dan pertikaianmu, dan dari segala kejahatan
dan kekejianmu, dan datanglah
kepada-Ku, dan dibaptislah dalam nama-Ku, agar kamu boleh
menerima pengampunan akan
dosa-dosamu, dan dipenuhi dengan Roh Kudus, agar kamu boleh cterbilang di antara umat-Ku
yang adalah bani Israel.

2 a pts Orang-Orang
Bukan Israel.
		b pts Pertobatan.
		c Gal. 3:27–29;
2 Ne. 10:18–19;

3 Ne. 16:10–13;
21:22–25;
Abr. 2:10.

NEFI KEEMPAT
KITAB NEFI
YANG ADALAH PUTRA NEFI—
SALAH SEORANG MURID YESUS KRISTUS

Sebuah laporan tentang orang-orang Nefi, menurut catatannya.
Orang Nefi dan orang Laman semua
nya diinsafkan kepada Tuhan—Mereka memiliki segala sesuatu secara
bersama, mengerjakan mukjizat, dan
makmur di negeri itu—Setelah dua
abad, perpecahan, kejahatan, gereja
palsu, dan penganiayaan timbul—
Setelah tiga ratus tahun, baik orang-
orang Nefi maupun orang-orang
Laman menjadi jahat—Amaron
menyembunyikan catatan-catatan
sakral. Kira-kira tahun 35–321 m.

D

AN terjadilah bahwa tahun
ketiga puluh dan empat berlalu, dan juga ketiga puluh dan
lima, dan lihatlah para murid
Yesus telah membentuk gereja
Kristus di seluruh wilayah di
sekitarnya. Dan sebanyak yang
datang kepada mereka, dan benar-b enar bertobat dari dosa-
dosa mereka, dibaptis dalam
nama Yesus; dan mereka juga
menerima Roh Kudus.
2 Dan terjadilah pada tahun
ketiga puluh dan enam, orang-
orang semuanya diinsafkan
kepada Tuhan, di seluruh permukaan negeri, baik orang Nefi
maupun orang Laman, dan tidak
1 3 a Kis. 4:32;

3 Ne. 26:19.

ada perselisihan dan perbantahan
di antara mereka, dan setiap
orang berurusan dengan adil satu
sama lain.
3 Dan mereka memiliki asegala
sesuatu secara bersama di antara
mereka; oleh karena itu tidak
ada kaya dan miskin, terikat dan
bebas, tetapi mereka semuanya
dijadikan bebas, dan pengambil
bagian dari karunia surgawi.
4 Dan terjadilah bahwa tahun
ketiga puluh dan tujuh juga berlalu, dan masih terus ada kedamaian di negeri itu.
5 Dan ada pekerjaan yang besar
dan menakjubkan yang dikerjakan oleh para murid Yesus, sedemikian rupa sehingga mereka
a
menyembuhkan yang sakit, dan
menghidupkan kembali yang
mati, dan menyebabkan yang
lumpuh berjalan, dan yang buta
menerima penglihatan mereka,
dan yang tuli mendengar; dan
segala macam bmukjizat mereka
kerjakan di antara anak-anak manusia; dan tidak dalam apa pun
mereka mengerjakan mukjizat
kecuali dalam nama Yesus.
6 Dan demikianlah tahun ketiga

pts Mempersucikan.
5 a pts Penyembuhan.

		b Yoh. 14:12.
pts Mukjizat.

4 NEFI 1:7–16
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puluh dan delapan berlalu, dan
juga ketiga puluh dan sembilan,
dan keempat puluh dan satu,
dan keempat puluh dan dua,
ya, bahkan sampai empat puluh
dan sembilan tahun telah berlalu,
dan juga yang kelima puluh dan
satu, dan yang kelima puluh dan
dua; ya, dan bahkan sampai lima
puluh dan sembilan tahun telah
berlalu.
7 Dan Tuhan memakmurkan
mereka amat cepat di negeri itu;
ya, sedemikian rupa sehingga
mereka membangun kembali
kota-k ota di tempat telah ada
kota-kota yang terbakar.
8 Ya , b a h k a n a k o t a b e s a r
Zarahemla itu mereka sebabkan
untuk dibangun kembali.
9 Tetapi ada banyak kota yang
telah a tenggelam, dan air naik
sebagai gantinya; oleh karena
itu kota-kota ini tidak dapat diperbarui.
10 Dan sekarang, lihatlah, terjadilah bahwa orang-orang Nefi
menjadi kuat, dan bertambah
banyak dengan amat cepat, dan
menjadi orang-orang yang amat
a
rupawan dan menyenangkan.
11 Dan mereka menikah, dan
dinikahkan, dan diberkati menurut sejumlah besar janji yang
telah Tuhan buat kepada mereka.
12 Dan mereka tidak lagi berjalan menurut a pelaksanaan
8a
9a
10 a
12 a

3 Ne. 8:8.
3 Ne. 9:4, 7.
Morm. 9:6.
2 Ne. 25:30;
3 Ne. 15:2–8.
		b pts Hukum Musa.

dan tata cara hukum Musa; tetapi mereka berjalan menurut
perintah-perintah yang telah mereka terima dari Tuhan mereka
dan Allah mereka, melanjutkan
dengan cpuasa dan doa, dan dengan sering bertemu bersama
baik untuk berdoa maupun untuk
mendengar firman Tuhan.
13 Dan terjadilah bahwa tidak
ada perselisihan di antara semua
orang, di seluruh negeri; tetapi
ada mukjizat-mukjizat dahsyat
yang dikerjakan di antara para
murid Yesus.
14 Dan terjadilah bahwa tahun
ketujuh puluh dan satu berlalu,
dan juga tahun ketujuh puluh
dan dua, ya, dan kesimpulannya,
sampai tahun ketujuh puluh dan
sembilan telah berlalu; ya, bahkan seratus tahun telah berlalu,
dan para murid Yesus, yang telah Dia pilih, semuanya telah
pergi ke afirdaus Allah, kecuali
b
tiga yang akan tinggal; dan ada
c
murid-murid lain yang dditahbiskan sebagai pengganti mereka;
dan juga banyak dari angkatan
itu telah mati.
15 Dan terjadilah bahwa atidak
ada perselisihan di negeri itu,
karena kasih Allah yang berdiam
dalam hati orang-orang.
16 Dan atidak ada keirihatian,
tidak juga pertikaian, tidak juga
kegaduhan, tidak juga pelacuran,

		c Moro. 6:5;
A&P 88:76–77.
14 a pts Firdaus.
		b 3 Ne. 28:3–9.
pts Makhluk Ubahan.
		c pts Murid.

b

		d pts Penahbisan.
15 a pts Damai,
Kedamaian.
16 a pts Kesatuan.
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4 NEFI 1:17–25

tidak juga dusta, tidak juga pembunuhan, tidak juga macam
b
pengumbaran nafsu apa pun;
dan pastilah tidak dapat ada
bangsa yang c lebih bahagia di
antara segala bangsa yang telah
diciptakan oleh tangan Allah.
17 Tidak ada perampok, tidak
juga pembunuh, tidak juga ada
orang Laman, tidak juga macam
orang apa pun; tetapi mereka ber
ada bagaikan a satu, anak-anak
Kristus, dan para ahli waris kerajaan Allah.
18 Dan betapa diberkatinya mereka! Karena Tuhan memberkati
mereka dalam segala perbuatan
mereka; ya, bahkan mereka diberkati dan dimakmurkan sampai
seratus dan sepuluh tahun telah
berlalu; dan angkatan pertama
sejak Kristus telah berlalu, dan
tidak ada perselisihan di seluruh negeri.
19 Dan terjadilah bahwa Nefi,
dia yang menyimpan catatan
yang terakhir ini, (dan dia menyimpannya di atas alempengan-
lempengan Nefi) mati, dan
putranya, Amos menyimpannya sebagai penggantinya; dan
dia menyimpannya di atas
lempengan-lempengan Nefi juga.
20 Dan dia menyimpannya delapan puluh dan empat tahun,
dan masih ada kedamaian di
negeri itu, kecuali sebagian kecil dari orang-orang yang telah
memberontak dari gereja dan
16 b pts Nafsu.
		c Mosia 2:41;
Alma 50:23.

mengambil ke atas diri mereka
nama orang-orang Laman; oleh
karena itu mulailah ada orang-
orang Laman lagi di negeri itu.
21 Dan terjadilah bahwa Amos
juga mati, (dan ini adalah seratus
dan sembilan puluh dan empat
tahun sejak kedatangan Kristus)
dan putranya, Amos menyimpan
catatan sebagai penggantinya;
dan dia juga menyimpannya di
atas lempengan-lempengan Nefi;
dan itu tertulis juga dalam kitab
Nefi, yang adalah kitab ini.
22 Dan terjadilah bahwa dua
ratus tahun telah berlalu; dan
angkatan kedua semuanya telah
mati kecuali beberapa.
23 Dan sekarang, aku, Mormon,
menghendaki agar kamu hendaknya tahu bahwa orang-orang
telah bertambah banyak, sedemikian rupa sehingga mereka
tersebar ke atas seluruh permukaan negeri, dan bahwa mereka
telah menjadi amat kaya, karena
kemakmuran mereka di dalam
Kristus.
24 Dan sekarang, pada tahun
kedua ratus dan satu ini mulailah ada di antara mereka, mereka
yang terangkat-a ngkat dalam
a
kesombongan, seperti pengenaan busana mahal, dan segala
macam mutiara yang indah, dan
apa yang indah dari dunia.
25 Dan sejak mulai waktu
itu mereka tidak lagi memiliki
harta benda mereka dan harta

pts Sukacita.
17 a Yoh. 17:21.
pts Sion.

19 a pts Lempengan-
Lempengan.
24 a pts Kesombongan.
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kekayaan mereka secara bersama di antara mereka.
26 Dan mereka mulai terbagi
ke dalam golongan-g olongan;
dan mereka mulai membangun
a
gereja-gereja bagi mereka sendiri untuk memperoleh bkeuntungan, dan mulai menyangkal
gereja Kristus yang sejati.
27 Dan terjadilah bahwa ketika
dua ratus dan sepuluh tahun
telah berlalu ada banyak gereja
di negeri itu; ya, ada banyak gereja yang mengaku mengenal
Kristus, namun mereka a menyangkal bagian yang lebih banyak dari Injil-Nya, sedemikian
rupa sehingga mereka menerima
segala macam kejahatan, dan
memberikan apa yang sakral
kepada dia yang kepadanya itu
telah bdilarang karena ketidaklayakan.
28 Dan agereja ini berkembang
amat cepat karena kedurhakaan,
dan karena kuasa Setan yang
menguasai hati mereka.
29 Dan lagi, ada gereja lain yang
menyangkal Kristus; dan mereka
a
menganiaya gereja Kristus yang
sejati, karena kerendahhatian
mereka dan kepercayaan mereka
kepada Kristus; dan mereka meremehkan mereka karena banyaknya mukjizat yang dikerjakan di
antara mereka.
30 Oleh karena itu mereka menjalankan kuasa dan wewenang
a

atas para murid Yesus yang tinggal bersama mereka, dan mereka
melemparkan mereka ke dalam
a
penjara; tetapi oleh kuasa firman Allah, yang ada dalam diri
mereka, penjara terkoyak menjadi dua, dan mereka pergi melakukan mukjizat-mukjizat yang
dahsyat di antara mereka.
31 Walaupun demikian, dan
terlepas dari semua mukjizat
ini, orang-orang mengeraskan
hati mereka, dan berupaya untuk membunuh mereka, bahkan seperti orang-orang Yahudi
di Yerusalem berupaya untuk
membunuh Yesus, menurut
firman-Nya.
32 Dan mereka melemparkan
mereka ke dalam atungku bapi,
dan mereka keluar tanpa mengalami cedera.
33 Dan mereka juga melemparkan mereka ke dalam aliang
binatang buas, dan mereka bermain dengan binatang buas bahkan seperti seorang anak dengan
anak domba; dan mereka keluar
dari antaranya, tanpa mengalami cedera.
34 Walaupun demikian, orang-
orang mengeraskan hati mereka,
karena mereka dipimpin oleh
banyak imam dan nabi palsu
untuk membangun banyak gereja, dan melakukan segala macam kedurhakaan. Dan mereka
a
menghantam umat Yesus; tetapi

25 a 4 Ne. 1:3.
27 a pts Kemurtadan.
26 a 1 Ne. 22:23; 2 Ne. 28:3; 		b 3 Ne. 18:28–29.
Morm. 8:32–38.
28 a pts Iblis—Gereja iblis.
		b A&P 10:56.
29 a pts Penganiayaan.
pts Penipuan Imam.
30 a 3 Ne. 28:19–20.

32 a
		b
33 a
34 a

3 Ne. 28:21.
Dan. 3:26–27.
3 Ne. 28:22.
3 Ne. 12:39;
A&P 98:23–27.
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4 NEFI 1:35–44

umat Yesus tidak menghantam
kembali. Dan demikianlah mereka merosot dalam ketidakpercayaan dan kejahatan, dari
tahun ke tahun, bahkan sampai
dua ratus dan tiga puluh tahun
telah berlalu.
35 Dan sekarang, terjadilah
bahwa pada tahun ini, ya, pada
tahun kedua ratus dan tiga puluh
dan satu, ada suatu perpecahan
besar di antara orang-orang.
36 Dan terjadilah bahwa pada
tahun ini muncullah suatu khalayak yang disebut orang Nefi,
dan mereka adalah orang percaya yang sejati kepada Kristus;
dan di antara mereka ada mereka
yang disebut oleh orang Laman—
orang Yakub, dan orang Yusuf,
dan orang Zoram;
37 Oleh karena itu orang percaya yang sejati kepada Kristus,
dan penyembah sejati Kristus,
(di antara mereka adalah aketiga
murid Yesus yang akan tinggal)
disebut orang Nefi, dan orang
Yakub, dan orang Yusuf, dan
orang Zoram.
38 Dan terjadilah bahwa mereka yang menolak Injil disebut orang Laman, dan orang
Lemuel, dan orang Ismael; dan
mereka tidak merosot dalam ketidakpercayaan, tetapi mereka
dengan sengaja amemberontak
menentang Injil Kristus; dan
mereka mengajari anak-a nak
mereka agar mereka hendaknya
tidak percaya, bahkan seperti
37 a 3 Ne. 28:6–7;
Morm. 8:10–11.

leluhur mereka, sejak awal, telah merosot.
39 Dan itu adalah karena kejahatan dan kekejian leluhur
mereka, bahkan seperti pada
awalnya. Dan mereka a diajari
untuk membenci anak-a nak
Allah, bahkan seperti orang-
orang Laman diajari untuk membenci anak-anak Nefi sejak awal.
40 Dan terjadilah bahwa dua
ratus dan empat puluh dan
empat tahun telah berlalu, dan
demikianlah urusan dari orang-
orang itu. Dan bagian yang lebih
jahat dari orang-orang itu menjadi kuat, dan menjadi jauh lebih
banyak daripada umat Allah.
41 Dan mereka masih melanjutkan untuk membangun
gereja-gereja bagi mereka sendiri, dan menghiasinya dengan
segala macam benda berharga.
Dan demikianlah dua ratus dan
lima puluh tahun berlalu, dan
juga dua ratus dan enam puluh
tahun.
42 Dan terjadilah bahwa bagian yang jahat dari orang-orang
itu mulai membangun kembali
sumpah dan akomplotan rahasia
Gadianton.
43 Dan juga orang-orang yang
disebut orang Nefi mulai menjadi sombong dalam hati mereka, karena kekayaan mereka
yang banyak, dan menjadi pongah seperti saudara-s audara
mereka, orang Laman.
44 Dan sejak waktu ini para

38 a pts Pemberontakan.
39 a Mosia 10:17.

42 a pts Komplotan
Rahasia.

4 NEFI 1:45–MORMON 1:2

murid mulai berdukacita karena
a
dosa-dosa dunia.
45 Dan terjadilah bahwa ketika
tiga ratus tahun telah berlalu,
baik orang Nefi maupun orang
Laman telah menjadi amat jahat
yang satu seperti yang lain.
46 Dan terjadilah bahwa para
perampok Gadianton telah menyebar ke seluruh permukaan
negeri itu; dan tak ada seorang
pun yang saleh kecuali para murid Yesus. Dan emas dan perak
mereka simpan dalam persediaan dalam kelimpahan, dan
berdagang dalam segala macam
perdagangan.
47 Dan terjadilah bahwa setelah tiga ratus dan lima tahun
berlalu, (dan orang-orang masih
tetap berada dalam kejahatan)
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Amos mati; dan saudaranya,
Amaron, menyimpan catatan
sebagai penggantinya.
48 Dan terjadilah bahwa ketika
tiga ratus dan dua puluh tahun
telah berlalu, Amaron, didesak
oleh Roh Kudus, menyembunyikan a catatan-c atatan yang
adalah sakral itu—ya, bahkan
semua catatan sakral yang telah diturunkan dari angkatan
ke angkatan, yang adalah sakral—bahkan sampai tahun ketiga ratus dan dua puluh sejak
kedatangan Kristus.
49 Dan dia menyembunyikannya bagi Tuhan, agar itu boleh
a
datang lagi kepada sisa bani
Yakub, menurut nubuat dan janji
Tuhan. Dan demikianlah akhir
dari catatan Amaron.

KITAB MORMON
PASAL 1
Amaron memberi petunjuk kepada
Mormon mengenai catatan-catatan
sakral—Perang dimulai antara
orang-orang Nefi dan orang-orang
Laman—Ketiga Orang Nefi diambil—Kejahatan, ketidakpercayaan,
ilmu tenung, dan ilmu sihir meluas. Kira-kira tahun 321–326 m.

D

AN sekarang, aku,
a
M ormon, membuat sebuah bcatatan tentang apa yang
44 a 3 Ne. 28:9.
48 a Hel. 3:13, 15–16.
49 a Enos 1:13.

telah aku lihat maupun juga dengar, dan menyebutnya Kitab
Mormon.
2 Dan kira-k ira pada waktu
a
Amaron menyembunyikan
catatan-catatan bagi Tuhan, dia
datang kepadaku, (aku berusia
kira-kira sepuluh tahun, dan aku
mulai menjadi sedikit bterpelajar menurut cara pembelajaran
bangsaku) dan Amaron berkata
kepadaku: Aku merasa bahwa
engkau adalah seorang anak

[Mormon]

1 1 a pts Mormon, Nabi
Orang Nefi.

		b 3 Ne. 5:11–18.
2 a 4 Ne. 1:47–49.
		b Mosia 1:3–5.
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yang bersungguh-sungguh, dan
cepat mengamati;
3 Oleh karena itu, ketika kamu
berumur kira-k ira dua puluh
dan empat tahun aku menghendaki agar kamu hendaknya
mengingat apa yang telah kamu
amati mengenai bangsa ini; dan
ketika kamu berada pada usia
itu pergilah ke tanah Antum,
ke sebuah bukit yang akan disebut aSim; dan di sanalah telah
aku simpan bagi Tuhan semua
ukiran sakral mengenai bangsa
ini.
4 Dan lihatlah, kamu hendaknya mengambil a lempengan-
lempengan Nefi bagi dirimu
sendiri, dan sisanya hendaknya kamu tinggalkan di tempat
di mana itu berada; dan kamu
hendaknya mengukir di atas
lempengan-lempengan Nefi segala sesuatu yang telah kamu
amati mengenai bangsa ini.
5 Dan aku, Mormon, yang adalah keturunan aNefi, (dan nama
ayahku adalah Mormon) aku
ingat apa yang telah Amaron
perintahkan kepadaku.
6 Dan terjadilah bahwa aku,
yang berumur sebelas tahun,
dibawa ayahku ke tanah sebelah selatan, bahkan ke tanah
Zarahemla.
7 Seluruh permukaan tanah
itu telah menjadi tertutup oleh
bangunan-bangunan, dan orang-
orangnya ada sebanyak hampir,
seakan-akan pasir di laut.
3 a Eter 9:3.
4 a KKM 1:1, 11.

8 Dan terjadilah pada tahun ini
mulai ada perang antara orang-
orang Nefi, yang terdiri dari
orang Nefi dan orang Yakub dan
orang Yusuf dan orang Zoram;
dan perang ini adalah antara
orang-o rang Nefi, dan orang-
orang Laman dan orang-orang
Lemuel dan orang-orang Ismael.
9 Sekarang, orang Laman dan
orang Lemuel dan orang Ismael
disebut orang-
o rang Laman,
dan kedua pihak itu adalah
orang-orang Nefi dan orang-
orang Laman.
10 Dan terjadilah bahwa perang
itu mulai terjadi di antara mereka di perbatasan Zarahemla,
di dekat Perairan Sidon.
11 Dan terjadilah bahwa
orang-
o rang Nefi telah mengumpulkan bersama sejumlah
besar pria, bahkan melampaui
jumlah tiga puluh ribu. Dan
terjadilah bahwa mereka pada
tahun yang sama ini melakukan sejumlah pertempuran,
yang di dalamnya orang-orang
Nefi mengalahkan orang-orang
Laman dan membunuh banyak
dari mereka.
12 Dan terjadilah bahwa
orang-o rang Laman menarik
kembali rancangan mereka,
dan ada kedamaian ditegakkan di negeri itu; dan kedamaian tetap bertahan untuk
kurun waktu kira-kira empat
tahun, sehingga tidak ada pertumpahan darah.

pts Lempengan-
Lempengan.

5 a 3 Ne. 5:12, 20.
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13 Tetapi kejahatan berjaya
di atas permukaan seluruh negeri, sedemikian rupa sehingga
Tuhan mengambil para amurid
terkasih-N ya, dan pekerjaan
mukjizat dan penyembuhan
berhenti karena kedurhakaan
orang-orang.
14 Dan tidak ada akarunia dari
Tuhan, dan b Roh Kudus tidak
datang ke atas diri siapa pun,
karena kejahatan dan cketidakpercayaan mereka.
15 Dan aku, yang berusia lima
belas tahun dan cukup memiliki pikiran yang bersungguh-
sungguh, oleh karena itu aku
dikunjungi oleh Tuhan, dan
mengenyam dan mengetahui
tentang kebaikan Yesus.
16 Dan aku berikhtiar untuk
berkhotbah kepada bangsa ini,
tetapi mulutku tertutup, dan
aku dilarang bahwa aku berkhotbah kepada mereka; karena
lihatlah mereka telah dengan sengaja a memberontak melawan
Allah mereka; dan para murid
terkasih itu bdibawa pergi dari
negeri itu, karena kedurhakaan
mereka.
17 Tetapi aku tetap tinggal di
antara mereka, tetapi aku dilarang untuk berkhotbah kepada
mereka, karena kekerasan hati
mereka; dan karena kekerasan
hati mereka negeri itu adikutuk
karena diri mereka.
13 a
14 a
		b
		c

3 Ne. 28:2, 12.
Moro. 10:8–18, 24.
pts Roh Kudus.
pts Ketidak-

18 Dan para perampok
Gadianton ini, yang ada di antara orang-orang Laman, mendiami negeri itu, sedemikian rupa
sehingga penghuninya mulai
menyembunyikan aharta benda
mereka dalam tanah; dan itu
menjadi licin, karena Tuhan telah
mengutuk negeri itu, sehingga
mereka tidak dapat memegangnya, tidak juga mempertahankannya lagi.
19 Dan terjadilah bahwa ada
ilmu tenung, dan ilmu sihir, dan
ilmu gaib; dan kuasa si jahat bekerja di atas seluruh permukaan
negeri, bahkan sampai digenapinya semua perkataan Abinadi,
dan juga Samuel, orang Laman.
PASAL 2
Mormon memimpin pasukan
orang Nefi—Darah dan pembantaian massal menyapu negeri—Orang-orang Nefi meratap
dan berduka nestapa dengan dukacita orang yang terlaknat—
Masa kasih karunia mereka telah
berlalu—Mormon mendapatkan
lempengan-l empengan Nefi—Peperangan berlanjut. Kira-kira tahun 327–350 m.
Dan terjadilah pada tahun yang
sama itu mulailah ada perang
lagi antara orang-o rang Nefi
dan orang-o rang Laman. Dan
sekalipun aku muda, adalah

percayaan.
16 a pts Pemberontakan.
		b Morm. 8:10.
17 a 2 Ne. 1:7;

Alma 45:10–14, 16.
18 a Hel. 13:18–20;
Eter 14:1–2.
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besar dalam perawakan; oleh
karena itu orang-orang Nefi menetapkanku agar aku hendaknya
menjadi pemimpin mereka, atau
pemimpin pasukan mereka.
2 Oleh karena itu terjadilah
bahwa pada umurku yang keenam belas aku pergi sebagai
kepala pasukan orang Nefi, melawan orang-orang Laman; oleh
karena itu tiga ratus dan dua puluh dan enam tahun telah berlalu.
3 Dan terjadilah bahwa pada tahun ketiga ratus dan dua puluh
dan tujuh orang-orang Laman
menyerang kami dengan kekuatan yang amat besar, sedemikian
rupa sehingga mereka membuat
takut pasukanku; oleh karena itu
mereka tidak mau berperang, dan
mereka mulai mundur ke arah
negeri-negeri utara.
4 Dan terjadilah bahwa kami
datang ke Kota Angola, dan
kami mengambil kepemilikan
atas kota itu, dan membuat persiapan untuk mempertahankan
diri kami melawan orang-orang
Laman. Dan terjadilah bahwa
kami membentengi kota itu dengan daya kami; tetapi terlepas
dari segala benteng pertahanan
kami orang-orang Laman menyerang kami dan menghalau kami
keluar dari kota itu.
5 Dan mereka juga menghalau
kami keluar dari tanah Daud.
6 Dan kami berbaris maju dan
tiba di tanah Yosua, yang berada
di perbatasan barat di dekat tepi
laut.
7 Dan terjadilah bahwa kami

MORMON 2:2–10

mengumpulkan orang-o rang
kami secepat mungkin, agar kami
boleh mendapatkan mereka bersama dalam satu kelompok.
8 Tetapi lihatlah, tanah itu dipenuhi dengan para perampok dan
dengan orang-orang Laman; dan
terlepas dari kehancuran hebat
yang bergantung di atas orang-
orangku, mereka tidak bertobat
dari perbuatan jahat mereka;
oleh karena itu ada darah dan
pembantaian massal tersebar di
seluruh permukaan negeri, baik
pada pihak orang Nefi maupun
pada pihak orang Laman; dan
itu adalah satu revolusi total di
seluruh permukaan negeri.
9 Dan sekarang, orang-orang
Laman memiliki seorang raja,
dan namanya adalah Harun; dan
dia melawan kami dengan pasukan empat puluh dan empat
ribu orang. Dan lihatlah, aku menahannya dengan empat puluh
dan dua ribu orang. Dan terjadilah bahwa aku mengalahkannya
dengan pasukanku sehingga dia
melarikan diri dari hadapanku.
Dan lihatlah, semuanya ini terjadi, dan tiga ratus dan tiga puluh
tahun telah berlalu.
10 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Nefi mulai bertobat dari
kedurhakaan mereka, dan mulai berseru bahkan seperti yang
telah dinubuatkan oleh Samuel
sang nabi; karena lihatlah tak
seorang pun dapat menyimpan
apa yang adalah miliknya, karena pencuri, dan perampok,
dan pembunuh, dan ilmu gaib,

MORMON 2:11–18
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dan ilmu sihir yang ada di negeri itu.
11 Demikianlah mulai ada
duka nestapa dan ratapan di
seluruh negeri karena hal-h al
ini, dan lebih khusus di antara
orang-orang Nefi.
12 Dan terjadilah bahwa ketika aku, Mormon, melihat ratapan mereka dan duka nestapa
mereka dan dukacita mereka
di hadapan Tuhan, hatiku mulai bersukacita dalam diriku,
mengetahui belas kasihan dan
kepanjangsabaran Tuhan, oleh
karena itu mengira bahwa Dia
akan penuh belas kasihan kepada mereka sehingga mereka
akan kembali menjadi orang-
orang yang saleh.
13 Tetapi lihatlah sukacitaku
ini sia-sia, karena akedukacitaan
mereka bukanlah untuk pertobatan, karena kebaikan Allah;
tetapi sebaliknya adalah kedukacitaan mereka yang bterlaknat,
karena Tuhan tidak akan selalu
membiarkan mereka memperoleh ckebahagiaan dalam dosa.
14 Dan mereka tidak datang
kepada Yesus dengan ahati yang
hancur dan roh yang menyesal,
tetapi mereka bmengutuk Allah,
dan berkeinginan untuk mati.
Walaupun demikian mereka
akan berjuang dengan pedang
demi nyawa mereka.
15 Dan terjadilah bahwa duka2 13 a 2 Kor. 7:10;

Alma 42:29.
		b pts Laknat.
		c Alma 41:10.
14 a pts Hati yang

citaku kembali kepadaku lagi,
dan aku melihat bahwa a masa
b
kasih karunia ctelah berlalu bagi
mereka, baik secara duniawi
maupun secara rohani; karena
aku melihat ribuan dari mereka
ditebas dalam pemberontakan
terbuka melawan Allah mereka,
dan ditimbun bagaikan kotoran
hewan di atas permukaan tanah.
Dan demikianlah tiga ratus dan
empat puluh dan empat tahun
telah berlalu.
16 Dan terjadilah bahwa pada
tahun ketiga ratus dan empat
puluh dan lima orang-o rang
Nefi mulai melarikan diri dari
hadapan orang-o rang Laman;
dan mereka dikejar bahkan sampai mereka tiba bahkan di tanah
Yason, sebelum mungkin untuk
menghentikan mereka dalam
pemunduran diri mereka.
17 Dan sekarang, Kota Yason
berada di atanah tempat Amaron
telah menyimpan catatan-
catatan bagi Tuhan, agar itu
boleh tidak dihancurkan. Dan
lihatlah aku telah melakukan
menurut perkataan Amaron,
dan mengambil lempengan-
lempengan Nefi, dan membuat
sebuah catatan menurut perkataan Amaron.
18 Dan di atas lempengan-
lempengan Nefi aku membuat
sebuah laporan lengkap tentang
segala kejahatan dan kekejian;

			 Hancur.
		b pts Hujat,
Penghujatan.
15 a Hel. 13:38.
		b pts Kasih Karunia.

		c Yer. 8:20;
A&P 56:16.
17 a Morm. 1:1–4.
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tetapi di atas lempengan-
lempengan ini aku menahan diri
dari membuat laporan lengkap
tentang kejahatan dan kekejian
mereka, karena lihatlah, suatu
pemandangan berkelanjutan
akan kejahatan dan kekejian telah ada di hadapan mataku sejak
aku telah cukup matang untuk
melihat jalan manusia.
19 Dan celakalah aku karena
kejahatan mereka; karena hatiku telah dipenuhi dengan dukacita karena kejahatan mereka,
sepanjang hidupku, walaupun
demikian, aku tahu bahwa aku
akan adiangkat pada hari terakhir.
20 Dan terjadilah bahwa pada
tahun ini orang-orang Nefi kembali diburu dan dihalau. Dan
terjadilah bahwa kami dihalau
sampai kami telah tiba di sebelah utara ke tanah yang disebut
Sem.
21 Dan terjadilah bahwa kami
membentengi Kota Sem, dan
kami mengumpulkan orang-
orang kami sebanyak mungkin,
agar barangkali kami boleh menyelamatkan mereka dari kehancuran.
22 Dan terjadilah bahwa pada
tahun ketiga ratus dan empat
puluh dan enam mereka mulai
menyerang kami kembali.
23 Dan terjadilah bahwa
aku berbicara kepada orang-
orangku, dan mendorong mereka dengan tenaga yang besar,
a

18 a pts Lempengan-
Lempengan.

agar mereka mau berdiri dengan
berani di hadapan orang-orang
Laman dan a berperang demi
istri mereka, dan anak mereka,
dan rumah mereka, dan rumah
tangga mereka.
24 Dan perkataanku agak
membangkitkan mereka untuk
bersemangat, sedemikian rupa
sehingga mereka tidak melarikan diri dari hadapan orang-
orang Laman, tetapi berdiri
dengan keberanian melawan
mereka.
25 Dan terjadilah bahwa kami
berjuang bersama pasukan tiga
puluh ribu melawan pasukan
lima puluh ribu orang. Dan
terjadilah bahwa kami berdiri
di hadapan mereka dengan keteguhan yang sedemikian sehingga mereka melarikan diri
dari hadapan kami.
26 Dan terjadilah bahwa ketika mereka telah melarikan diri
kami mengejar mereka bersama
pasukan kami, dan bertemu dengan mereka kembali, dan mengalahkan mereka; walaupun
demikian kekuatan Tuhan tidak
berada bersama kami; ya, kami
ditinggalkan sendiri, sehingga
Roh Tuhan tidak tinggal dalam
diri kami; oleh karena itu kami
telah menjadi lemah seperti
saudara-saudara kami.
27 Dan hatiku berdukacita karena malapetaka hebat orang-
orangku ini, karena kejahatan
mereka dan kekejian mereka.

19 a Mosia 23:22;
Eter 4:19.

23 a Mosia 20:11;
Alma 43:45.

MORMON 2:28–3:5

Tetapi lihatlah, kami maju melawan orang-orang Laman dan
para perampok Gadianton, sampai kami telah kembali mengambil kepemilikan atas tanah-tanah
warisan kami.
28 Dan tahun ketiga ratus dan
empat puluh dan sembilan telah berlalu. Dan dalam tahun
ketiga ratus dan lima puluh
kami membuat kesepakatan
dengan orang-o rang Laman
dan para perampok Gadianton,
yang di dalamnya kami menjadikan tanah-tanah warisan kami
dibagi-bagi.
29 Dan orang-o rang Laman
memberikan kepada kami tanah sebelah utara, ya, bahkan
sampai ke alintasan sempit yang
menuju ke tanah sebelah selatan.
Dan kami memberikan kepada
orang-orang Laman seluruh tanah sebelah selatan.
PASAL 3
Mormon menyerukan pertobatan
kepada orang-orang Nefi—Mereka
memperoleh kemenangan besar dan
bermegah dalam kekuatan mereka
sendiri—Mormon menolak memimpin mereka, dan doa-d oanya
bagi mereka adalah tanpa iman—
Kitab Mormon mengajak kedua belas suku Israel untuk memercayai
Injil. Kira-kira tahun 360–362 m.
Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman tidak datang untuk
bertempur lagi sampai sepuluh
tahun lebih telah berlalu. Dan
29 a Alma 22:32.
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lihatlah, aku telah mengerahkan orang-orangku, orang Nefi,
untuk mempersiapkan tanah
mereka dan persenjataan mereka menghadapi waktu pertempuran.
2 Dan terjadilah bahwa Tuhan
berfirman kepadaku: Berseru
lah kepada bangsa ini—Bertobatlah kamu, dan datanglah
kepada-Ku, dan biarlah kamu
dibaptis, dan bangunlah kembali gereja-Ku, dan kamu akan
dibiarkan hidup.
3 Dan aku berseru kepada
bangsa ini, tetapi sia-sia; dan
mereka tidak menyadari bahwa
Tuhanlah yang telah membiarkan mereka hidup, dan memberikan kepada mereka peluang
untuk bertobat. Dan lihatlah
mereka mengeraskan hati mereka terhadap Tuhan Allah mereka.
4 Dan terjadilah bahwa setelah tahun ke sepuluh ini
berlalu, menjadikan, secara keseluruhan, tiga ratus dan enam
puluh tahun sejak kedatangan
Kristus, raja orang-
o rang
Laman mengirimkan sepucuk
surat kepadaku, yang memberi
tahu kepadaku bahwa mereka
sedang bersiap untuk datang
kembali bertempur melawan
kami.
5 Dan terjadilah bahwa aku
menyuruh orang-orangku agar
mereka hendaknya berkumpul
bersama di tanah Kemusnahan,
ke sebuah kota yang berada di
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perbatasan, di dekat celah sempit yang menuju tanah sebelah
selatan.
6 Dan di sana kami menempatkan pasukan kami, agar
kami boleh menghentikan pasukan orang Laman, agar mereka boleh tidak memperoleh
kepemilikan atas tanah kami
yang mana pun; oleh karena
itu kami membentengi diri melawan mereka dengan seluruh
laskar kami.
7 Dan terjadilah bahwa pada
tahun ketiga ratus dan enam
puluh dan satu orang-
o rang
Laman datang ke Kota Kemusnahan untuk bertempur melawan kami; dan terjadilah bahwa
pada tahun itu kami mengalahkan mereka, sedemikian rupa
sehingga mereka kembali lagi
ke negeri mereka sendiri.
8 Dan pada tahun ketiga ratus
dan enam puluh dan dua mereka datang lagi untuk bertempur. Dan kami mengalahkan
mereka kembali, dan membunuh sejumlah besar dari mereka, dan orang mati mereka
dilemparkan ke dalam laut.
9 Dan sekarang, karena hal
yang besar ini yang telah orang-
orangku, orang Nefi, lakukan,
mereka mulai asesumbar akan
kekuatan mereka sendiri, dan
mulai bersumpah di hadapan
surga bahwa mereka akan
membalaskan sendiri darah
saudara-saudara mereka yang
3 9 a 2 Ne. 4:34.

10 a 3 Ne. 3:20–21;

telah dibunuh oleh musuh mereka.
10 Dan mereka bersumpah
demi surga, dan juga demi
takhta Allah, bahwa mereka
a
akan pergi bertempur melawan musuh mereka, dan akan
menyingkirkan mereka dari
permukaan negeri.
11 Dan terjadilah bahwa aku,
Mormon, sepenuhnya menolak sejak mulai waktu ini untuk menjadi komandan dan
pemimpin bangsa ini, karena
kejahatan dan kekejian mereka.
12 Lihatlah, aku telah memimpin mereka, terlepas dari
kejahatan mereka aku telah memimpin mereka berulang kali
untuk bertempur, dan telah mengasihi mereka, menurut akasih
Allah yang ada dalam diriku,
dengan segenap hatiku; dan jiwaku telah tercurahkan dalam
doa kepada Allahku sepanjang
hari bagi mereka; walaupun demikian, itu adalah btanpa iman,
karena kekerasan hati mereka.
13 Dan tiga kali telah aku bebaskan mereka dari tangan musuh mereka, dan mereka tidak
bertobat dari dosa-
d osa mereka.
14 Dan ketika mereka telah
bersumpah demi segala yang
telah a dilarang bagi mereka
oleh Tuhan dan Juruselamat
kita Yesus Kristus, bahwa mereka akan pergi kepada musuh
mereka untuk bertempur, dan

Morm. 4:4.
12 a pts Kasih.

		b Morm. 5:2.
14 a 3 Ne. 12:34–37.
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membalaskan sendiri darah
saudara-saudara mereka, lihatlah suara Tuhan datang kepadaku, memfirmankan:
15 aPembalasan adalah milik-Ku,
dan Aku akan bmembayar kembali; dan karena bangsa ini tidak
bertobat setelah Aku membebaskan mereka, lihatlah, mereka
akan disingkirkan dari muka
bumi.
16 Dan terjadilah bahwa aku
sepenuhnya menolak untuk
pergi melawan musuhku; dan
aku melakukan bahkan seperti
yang telah Tuhan perintahkan
kepadaku; dan aku berdiri sebagai saksi diam untuk menyatakan kepada dunia apa yang aku
lihat dan dengar, menurut pernyataan Roh yang telah bersaksi
tentang apa yang akan datang.
17 Oleh karena itu aku menulis
a
kepadamu, orang-orang bukan
Israel, dan juga kepadamu, bani
Israel, ketika pekerjaan akan dimulai, agar kamu akan segera
bersiap untuk kembali ke tanah
warisanmu;
18 Ya, lihatlah, aku menulis
kepada segenap ujung bumi;
ya, kepadamu, dua belas suku
Israel, yang akan adihakimi menurut pekerjaanmu oleh dua
belas yang Yesus pilih untuk
menjadi para murid-Nya di tanah Yerusalem.
15 a pts Pembalasan.
		b A&P 82:23.
17 a 2 Ne. 30:3–8;
3 Ne. 29:1.
18 a Mat. 19:28;
Luk. 22:29–30;

19 Dan aku juga menulis kepada sisa bangsa ini, yang juga
akan dihakimi oleh a dua belas
yang Yesus pilih di negeri ini;
dan mereka akan dihakimi oleh
kedua belas lainnya yang Yesus
pilih di tanah Yerusalem.
20 Dan hal-hal ini Roh nyatakan kepadaku; oleh karena itu
aku menulis kepadamu semua.
Dan untuk alasan ini aku menulis kepadamu, agar kamu boleh
tahu bahwa kamu semua mesti
berdiri di hadapan akursi penghakiman Kristus, ya, setiap jiwa
yang termasuk dalam seluruh
b
keluarga manusia dari Adam;
dan kamu mesti berdiri untuk
dihakimi atas segala pekerjaanmu, apakah itu baik atau jahat;
21 Dan juga agar kamu dapat
a
memercayai Injil Yesus Kristus,
yang akan kamu miliki di antara
kamu; dan juga agar b orang-
orang Yahudi, umat perjanjian
Tuhan, akan memiliki csaksi lain
selain Dia yang mereka lihat
dan dengar, bahwa Yesus, yang
mereka bunuh, adalah d bahkan
Kristus dan bahkan Allah.
22 Dan aku menghendaki agar
aku dapat membujukmu asegenap ujung bumi untuk bertobat dan bersiap untuk berdiri
di hadapan kursi penghakiman
Kristus.

A&P 29:12.
19 a 1 Ne. 12:9–10.
20 a pts Penghakiman
Terakhir.
		b A&P 27:11.
21 a A&P 3:20.

		b pts Orang-Orang
Yahudi.
		c 2 Ne. 25:18.
		d 2 Ne. 26:12;
Mosia 7:27.
22 a Alma 29:1.
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PASAL 4
Perang dan pembantaian massal
berlanjut—Yang jahat menghukum yang jahat—Kejahatan
yang lebih besar meluas daripada yang pernah terjadi sebelumnya di seluruh Israel—Wanita
dan anak dikurbankan pada berhala—Orang-o rang Laman mulai menyapu orang-orang Nefi di
hadapan mereka. Kira-kira tahun
363–375 m.
Dan sekarang, terjadilah
bahwa pada tahun ketiga ratus dan enam puluh dan tiga
orang-orang Nefi pergi bersama
pasukan mereka untuk bertempur melawan orang-orang
Laman, keluar dari tanah
Kemusnahan.
2 Dan terjadilah bahwa pa
sukan orang Nefi dihalau kembali ke tanah Kemusnahan. Dan
sementara mereka masih lelah,
pasukan orang Laman yang segar menyerang mereka; dan mereka melakukan pertempuran
yang parah, sedemikian rupa
sehingga orang-o rang Laman
mengambil kepemilikan atas
Kota Kemusnahan, dan membunuh banyak dari orang-orang
Nefi, dan membawa banyak tahanan.
3 Dan sisanya melarikan diri
dan bergabung dengan penghuni Kota Teankum. Sekarang,
Kota Teankum terletak di perbatasan dekat tepi laut; dan itu
juga dekat Kota Kemusnahan.
4 4 a Morm. 3:10.

4 Dan adalah karena pasukan
orang Nefi pergi kepada orang-
orang Laman sehingga mereka
mulai dihantam; seandainya
bukan karena itu, orang-orang
Laman tidak dapat memiliki
kuasa atas diri mereka.
5 Tetapi, lihatlah, penghakiman Allah akan mendatangi
yang jahat; dan adalah melalui
yang jahat maka yang jahat adihukum; karena yang jahatlah
yang menghasut hati anak-anak
manusia pada pertumpahan
darah.
6 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman membuat persiapan untuk menyerang Kota
Teankum.
7 Dan terjadilah bahwa
pada tahun ketiga ratus dan
enam puluh dan empat orang-
orang Laman menyerang Kota
Teankum, agar mereka boleh
mengambil kepemilikan atas
Kota Teankum juga.
8 Dan terjadilah bahwa mereka
dipukul mundur dan dihalau
kembali oleh orang-orang Nefi.
Dan ketika orang-orang Nefi
melihat bahwa mereka telah
menghalau orang-orang Laman
mereka kembali sesumbar akan
kekuatan mereka sendiri; dan
mereka pergi dengan kekuatan
mereka sendiri, dan merebut
kepemilikan kembali atas Kota
Kemusnahan.
9 Dan sekarang, segala hal
ini telah terjadi, dan ada ribuan yang terbunuh pada kedua
a

5 a A&P 63:33.
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belah pihak, baik orang Nefi
maupun orang Laman.
10 Dan terjadilah bahwa tahun ketiga ratus dan enam puluh dan enam telah berlalu, dan
orang-orang Laman datang lagi
kepada orang-orang Nefi untuk bertempur; namun orang-
orang Nefi tidak bertobat dari
kejahatan yang telah mereka lakukan, tetapi bersikeras dalam
kejahatan mereka secara berkelanjutan.
11 Dan adalah tidak mungkin bagi lidah untuk menguraikan, atau bagi manusia untuk
menuliskan suatu uraian yang
sempurna dari pemandangan
yang mengerikan dari darah
dan pembantaian massal yang
terjadi di antara orang-orang,
baik dari orang Nefi maupun
dari orang Laman; dan setiap
hati terkeraskan, sehingga mereka senang akan pertumpahan
darah secara berkelanjutan.
12 Dan tidak pernah ada akejahatan yang demikian besar di
antara semua anak Lehi, bahkan tidak juga di antara seluruh bani Israel, menurut firman
Tuhan, seperti yang ada di antara bangsa ini.
13 Dan terjadilah bahwa
orang-orang Laman mengambil
kepemilikan atas Kota Kemusnahan, dan ini karena a jumlah mereka melampaui jumlah
orang-orang Nefi.
14 Dan mereka juga berbaris
12 a Kej. 6:5;
3 Ne. 9:9.

maju menuju Kota Teankum,
dan menghalau penghuninya
ke luar darinya, dan membawa
banyak tahanan baik wanita
maupun anak, dan mempersembahkan mereka sebagai
kurban pada aallah berhala mereka.
15 Dan terjadilah bahwa pada
tahun ketiga ratus dan enam
puluh dan tujuh, orang-orang
Nefi marah karena orang-orang
Laman telah mengurbankan
wanita dan anak mereka, sehingga mereka pergi melawan
orang-
o rang Laman dengan
amarah yang amat besar, sedemikian rupa sehingga mereka
mengalahkan lagi orang-orang
Laman, dan menghalau mereka
keluar dari negeri mereka.
16 Dan orang-
o rang Laman
tidak menyerang lagi orang-
orang Nefi sampai tahun ketiga
ratus dan tujuh puluh dan lima.
17 Dan pada tahun ini mereka
datang menyerang orang-orang
Nefi dengan seluruh kekuatan
mereka; dan mereka tidak terhitung karena besarnya jumlah
mereka.
18 Dan asejak mulai waktu ini
orang-orang Nefi tidak memperoleh kekuasaan atas orang-
orang Laman, tetapi mulai
disapu habis oleh mereka bahkan bagaikan embun di hadapan matahari.
19 Dan terjadilah bahwa
orang-orang Laman menyerang

13 a Morm. 5:6.
14 a pts Pemujaan Berhala.

18 a Morm. 3:3.
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Kota Kemusnahan; dan ada suatu pertempuran yang amat
parah dipertarungkan di tanah
Kemusnahan, di tempat mereka mengalahkan orang-orang
Nefi.
20 Dan mereka melarikan diri
lagi dari hadapan mereka, dan
mereka tiba di Kota Boas; dan
di sana mereka berdiri melawan
orang-orang Laman dengan keberanian yang besar, sedemikian rupa sehingga orang-orang
Laman tidak mengalahkan mereka sampai mereka datang
kembali yang kedua kalinya.
21 Dan ketika mereka telah
datang yang kedua kalinya,
orang-orang Nefi dihalau dan
dibantai dengan pembantaian
yang amat hebat; wanita mereka dan anak mereka kembali
dikurbankan pada berhala.
22 Dan terjadilah bahwa
orang-orang Nefi kembali melarikan diri dari hadapan mereka,
membawa seluruh penghuni
bersama mereka, baik di kota
maupun desa.
23 Dan sekarang, aku, Mormon,
melihat bahwa orang-o rang
Laman hampir menumbangkan
negeri itu, oleh karena itu aku
pergi ke Bukit aSim, dan membawa semua catatan yang telah Amaron sembunyikan bagi
Tuhan.
PASAL 5
Mormon kembali memimpin pa23 a Morm. 1:3.

sukan Nefi dalam pertempuran
berdarah dan pembantaian
massal—Kitab Mormon akan
tampil untuk meyakinkan seluruh Israel bahwa Yesus adalah
Kristus—Karena ketidakpercayaan
mereka, orang-orang Laman akan
dicerai-beraikan, dan Roh akan berhenti berjuang bersama mereka—
Mereka akan menerima Injil dari
orang-orang bukan Israel di zaman
akhir. Kira-kira tahun 375–384 m.
Dan terjadilah bahwa aku
pergi ke antara orang-o rang
Nefi, dan bertobat dari a sumpah yang telah aku buat bahwa
aku tidak akan lagi membantu
mereka; dan mereka memberikan kepadaku kembali komando atas pasukan mereka,
karena mereka memandangku
seakan-akan aku dapat membebaskan mereka dari kesengsaraan
mereka.
2 Tetapi lihatlah, aku atanpa
harapan, karena aku tahu penghakiman Tuhan yang akan datang ke atas diri mereka; karena
mereka tidak bertobat dari kedurhakaan mereka, tetapi berjuang demi nyawa mereka tanpa
meminta kepada Makhluk itu
yang menciptakan mereka.
3 Dan terjadilah bahwa orang-
orang Laman menyerang kami
sewaktu kami telah melarikan
diri ke Kota Yordan; tetapi lihatlah, mereka dihalau kembali
sehingga mereka tidak merebut
kota pada waktu itu.

5 1 a Morm. 3:11.

2 a Morm. 3:12.
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4 Dan terjadilah bahwa mereka menyerang kami kembali,
dan kami mempertahankan
kota. Dan ada juga kota-k ota
lain yang dipertahankan oleh
orang-orang Nefi, yang kubu-
kubu pertahanannya memotong
mereka sehingga mereka tidak
dapat masuk ke kawasan yang
terbentang di hadapan kami, untuk menghancurkan penghuni
negeri kami.
5 Tetapi terjadilah bahwa tanah mana pun yang telah kami
lalui, dan penghuninya tidak
berkumpul, dihancurkan oleh
orang-orang Laman, dan kota-
kota kecil, dan desa-desa, dan
kota-k ota mereka dibakar dengan api; dan demikianlah tiga
ratus dan tujuh puluh dan sembilan tahun berlalu.
6 Dan terjadilah bahwa pada
tahun ketiga ratus dan delapan
puluh orang-orang Laman menyerang kami kembali untuk
bertempur, dan kami berdiri
melawan mereka dengan berani; tetapi itu adalah sia-s ia,
karena sedemikian besarnya
jumlah mereka sehingga mereka
menginjak-i njak orang-o rang
Nefi di bawah kaki mereka.
7 Dan terjadilah bahwa kami
kembali melakukan pelarian
diri, dan mereka yang pelarian
dirinya lebih cepat daripada
orang-orang Laman lolos, dan
mereka yang pelarian dirinya
tidak melampaui orang-orang
8 a Luk. 12:2–3;
2 Ne. 27:11;

A&P 1:3.
9 a 4 Ne. 1:49.

Laman disapu bersih dan dihancurkan.
8 Dan sekarang, lihatlah, aku,
Mormon, tidak berhasrat untuk amat menekan jiwa orang-
orang dengan melemparkan di
hadapan mereka suatu pemandangan darah dan pembantaian
massal yang demikian menyeramkan seperti yang terbentang
di hadapan mataku; tetapi aku,
tahu bahwa hal-hal ini mestilah
pasti disingkapkan, dan bahwa
segala hal yang tersembunyi
mesti adiungkapkan di atas atap-
atap rumah—
9 Dan juga bahwa suatu pengetahuan tentang hal-hal ini mesti
a
sampai kepada sisa bangsa ini,
dan juga kepada orang-o rang
bukan Israel, yang telah Tuhan
firmankan akan b mencerai-
beraikan bangsa ini, dan bangsa
ini akan dianggap tak berarti
apa pun di antara mereka—oleh
karena itu aku menuliskan sebuah cringkasan singkat, tidak
berani memberi sebuah laporan
yang lengkap tentang apa yang
telah aku lihat, karena perintah
yang telah aku terima, dan juga
agar kamu boleh tidak merasakan dukacita yang terlalu hebat
karena kejahatan bangsa ini.
10 Dan sekarang, lihatlah, ini
aku katakan kepada benih keturunan mereka, dan juga kepada
orang-orang bukan Israel yang
memiliki kepedulian terhadap
bani Israel, yang menyadari dan
		b 3 Ne. 16:8.
		c Morm. 1:1.
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mengetahui dari mana berkat-
berkat mereka datang.
11 Karena aku tahu bahwa
yang demikian akan berdukacita
karena malapetaka bani Israel;
ya, mereka akan berdukacita
karena kehancuran bangsa ini;
mereka akan berdukacita bahwa
bangsa ini tidak bertobat agar
mereka boleh didekap dalam
lengan Yesus.
12 Sekarang, ahal-hal ini ditulis
bagi bsisa bani Yakub; dan ditulis
menurut cara ini, karena diketahui Allah bahwa kejahatan tidak akan membawanya kepada
mereka; dan itu akan cdisembunyikan bagi Tuhan agar boleh
tampil pada waktu-Nya sendiri
yang tepat.
13 Dan inilah perintah yang
telah aku terima; dan lihatlah,
itu akan tampil menurut perintah Tuhan, ketika Dia akan
menganggap patut, dalam
kebijaksanaan-Nya.
14 Dan lihatlah, itu akan menyebar luas kepada a orang-
orang Yahudi yang tidak
percaya; dan untuk maksud ini
akanlah itu disebarluaskan—
agar mereka boleh b dibujuk
bahwa Yesus adalah Kristus,
Putra Allah yang hidup; agar
Bapa, boleh mendatangkan, melalui yang paling Terkasih-Nya,
12 a Enos 1:16;
Hel. 15:11–13.
pts Kitab Mormon.
		b A&P 3:16–20.
		c Morm. 8:4, 13–14;
Moro. 10:1–2.
14 a 2 Ne. 29:13; 30:7–8.

		b
		c
15 a
		b

tujuan-Nya yang besar dan kekal, dalam memulihkan orang-
orang Yahudi, atau seluruh bani
Israel, ke tanah warisan mereka, yang telah Tuhan Allah
berikan kepada mereka, untuk
digenapinya cperjanjian-Nya;
15 Dan juga agar benih keturunan a bangsa ini boleh lebih
sepenuhnya memercayai Injil-
Nya, yang akan bmenyebar luas
kepada mereka dari orang-orang
bukan Israel; karena bangsa ini
akan cdicerai-beraikan, dan akan
d
menjadi suatu bangsa yang gelap, yang kotor, dan yang memuakkan, melampaui uraian
dari apa yang pernah terjadi di
antara kami, ya, bahkan yang telah terjadi di antara orang-orang
Laman, dan ini karena ketidakpercayaan dan pemujaan berhala mereka.
16 Karena lihatlah, Roh Tuhan
telah berhenti aberjuang bersama
leluhur mereka; dan mereka ber
ada tanpa Kristus dan Allah di
dunia; dan mereka dihalau kian
kemari bagaikan bsekam di hadapan angin.
17 Mereka dahulunya adalah suatu bangsa yang menyenangkan, dan mereka memiliki
Kristus sebagai a gembala mereka; ya, mereka dituntun bahkan oleh Allah Bapa.

pts Orang-Orang
Yahudi.
2 Ne. 25:16–17.
3 Ne. 29:1–3.
3 Ne. 21:3–7, 24–26.
1 Ne. 13:20–29, 38;
Morm. 7:8–9.

		c 1 Ne. 10:12–14;
3 Ne. 16:8.
		d 2 Ne. 26:33.
16 a Kej. 6:3; Eter 2:15.
		b Mzm. 1:4.
17 a pts Gembala
Yang Baik.

MORMON 5:18–6:1
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18 Tetapi sekarang, lihatlah,
mereka a dituntun oleh Setan,
bahkan bagaikan sekam yang
dihalau di hadapan angin, atau
seperti kapal yang diombang-
ambingkan di atas ombak, tanpa
layar atau sauh, atau tanpa apa
pun dengan apa untuk mengemudikannya; dan bahkan bagaikan itu adanya, demikianlah
adanya mereka.
19 Dan lihatlah, Tuhan telah
mencadangkan berkat-b erkat
mereka, yang mungkin telah
mereka terima di negeri ini, bagi
a
orang-orang bukan Israel yang
akan memiliki negeri ini.
20 Tetapi lihatlah, akan terjadi
bahwa mereka akan dihalau dan
dicerai-
beraikan oleh orang-
orang bukan Israel; dan setelah
mereka dihalau dan dicerai-
beraikan oleh orang-orang bukan Israel, lihatlah, kemudian
akanlah Tuhan a mengingat
b
perjanjian yang telah Dia buat
kepada Abraham dan kepada
seluruh bani Israel.
21 Dan juga Tuhan akan mengingat adoa-doa dari yang saleh,
yang telah dipersembahkan
kepada-Nya untuk mereka.
22 Maka, hai kamu orang-
orang bukan Israel, bagaimanakah kamu dapat bertahan di
hadapan kuasa Allah, kecuali
kamu akan bertobat dan berpaling dari jalanmu yang jahat?
18 a
19 a
20 a
		b

2 Ne. 28:21.
3 Ne. 20:27–28.
3 Ne. 16:8–12.
pts Perjanjian
Abraham.

23 Tidak tahukah kamu bahwa
kamu berada dalam tangan
Allah? Tidak tahukah kamu
bahwa Dia memiliki segala kuasa, dan atas aperintah-Nya yang
agung bumi akan b tergulung
bagaikan sebuah gulungan perkamen?
24 Oleh karena itu, bertobatlah kamu, dan rendahkanlah
hatimu di hadapan-Nya, agar
jangan Dia akan datang dalam
keadilan melawanmu—agar
jangan sisa benih keturunan
Yakub akan pergi ke antara
kamu bagaikan seekor a singa, dan mencabikmu jadi
berkeping-
k eping, dan tidak
ada satu pun yang dapat membebaskan.
PASAL 6
Orang-o rang Nefi berkumpul di
tanah Kumora untuk pertempuran
terakhir—Mormon menyembunyikan catatan-c atatan sakral di
Bukit Kumora—Orang-o rang
Laman menang, dan bangsa Nefi
dihancurkan—Ratusan ribu terbunuh dengan pedang. Kira-k ira
tahun 385 m.
Dan sekarang, aku menyelesaikan catatanku mengenai a kehancuran orang-orangku, orang
Nefi. Dan terjadilah bahwa kami
berbaris maju di hadapan orang-
orang Laman.

21 a Enos 1:12–18;
Morm. 9:36–37.
23 a Hel. 12:8–17.
		b 3 Ne. 26:3.
24 a Mi. 5:7;

3 Ne. 20:15–16.

6 1 a 1 Ne. 12:19;

Yarom 1:10;
Alma 45:9–14;
Hel. 13:5–11.

733

MORMON 6:2–9

2 Dan aku, Mormon, menulis sepucuk surat kepada raja
orang-orang Laman, dan menghasratkan darinya agar dia hendaknya mengabulkan kepada
kami agar kami boleh mengumpulkan bersama orang-o rang
kami ke atanah Kumora, di dekat sebuah bukit yang disebut
Kumora, dan di sana kami dapat
menyulut pertempuran melawan mereka.
3 Dan terjadilah bahwa raja
orang-orang Laman mengabulkan kepadaku apa yang aku
hasratkan.
4 Dan terjadilah bahwa kami
berbaris maju ke tanah Kumora,
dan kami memancangkan
tenda-tenda kami di sekitar Bukit Kumora; dan itu berada di
tanah yang memiliki banyak
perairan, sungai, dan sumber
air; dan di sini kami memiliki
harapan untuk memperoleh
keunggulan atas orang-orang
Laman.
5 Dan ketika tiga ratus dan delapan puluh dan empat tahun
telah berlalu, kami telah mengumpulkan seluruh sisa orang
kami ke tanah Kumora.
6 Dan terjadilah bahwa ketika kami telah mengumpulkan
seluruh orang kami menjadi
satu ke tanah Kumora, lihatlah
aku, Mormon, mulai menjadi
tua; dan mengetahui bahwa
itu adalah perjuangan terakhir
2 a Eter 9:3.
6 a pts Lempengan-
Lempengan.

orang-orangku, dan setelah diperintahkan oleh Tuhan bahwa
aku hendaknya tidak membiarkan catatan-catatan yang telah
diturunkan oleh leluhur kami,
yang adalah sakral, jatuh ke dalam tangan orang-orang Laman,
(karena orang-o rang Laman
akan menghancurkannya) oleh
karena itu aku membuat acatatan
ini dari lempengan-lempengan
Nefi, dan bmenyembunyikan di
Bukit Kumora semua catatan
yang telah dipercayakan kepadaku oleh tangan Tuhan, kecuali
c
beberapa lempengan ini yang
aku berikan kepada putraku
d
Moroni.
7 Dan terjadilah bahwa orang-
orangku, bersama istri mereka
dan anak mereka, sekarang melihat a pasukan orang Laman
berbaris ke arah mereka; dan dengan rasa takut akan kematian
yang menyeramkan itu yang
memenuhi dada semua yang
jahat, mereka menunggu untuk
menyambut mereka.
8 Dan terjadilah bahwa mereka datang untuk bertempur
melawan kami, dan setiap jiwa
dipenuhi dengan kengerian karena besarnya jumlah mereka.
9 Dan terjadilah bahwa mereka menyerang orang-orangku
dengan pedang, dan dengan
busur, dan dengan anak panah,
dan dengan kapak, dan dengan
segala macam senjata perang.

		b Eter 15:11.
		c KKM 1:2.
		d Morm. 8:1.

7 a 1 Ne. 12:15.

MORMON 6:10–19

10 Dan terjadilah bahwa
orang-orangku ditebas, ya, bahkan sepuluh ribu orangku yang
berada bersamaku, dan aku jatuh terluka di tengahnya; dan
mereka melewatiku sehingga
mereka tidak mengakhiri hidupku.
11 Dan ketika mereka telah
pergi ke antaranya dan menebas a seluruh orangku kecuali dua puluh dan empat dari
kami, (di antaranya adalah putraku Moroni) dan kami yang
telah selamat setelah kematian dari yang mati dari antara
orang-orang kami, melihat pada
keesokan harinya, ketika orang-
orang Laman telah kembali ke
tenda-tenda mereka, dari puncak Bukit Kumora, kesepuluh
ribu orangku yang ditebas, dipimpin di bagian depan olehku.
12 Dan kami juga melihat kesepuluh ribu orangku yang dipimpin oleh putraku Moroni.
13 Dan lihatlah, kesepuluh
ribu orangnya Gidgidona telah
roboh, dan dia juga berada di
tengahnya.
14 Dan Lama telah roboh bersama sepuluh ribu orangnya;
dan Gilgal telah roboh bersama sepuluh ribu orangnya;
dan Limha telah roboh bersama sepuluh ribu orangnya;
dan Yeneum telah roboh bersama sepuluh ribu orangnya;
dan Kumeniha, dan Moroniha,
dan Antionum, dan Siblom,
dan Sem, dan Yos, telah roboh
11 a 1 Ne. 12:19–20; Hel. 15:17.
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bersama sepuluh ribu orang mereka masing-masing.
15 Dan terjadilah bahwa ada
sepuluh lagi yang roboh oleh
pedang, bersama dengan sepuluh ribu orang mereka masing-
masing; ya, bahkan a seluruh
orangku, kecuali dua puluh dan
empat itu yang berada bersamaku, dan juga beberapa yang
telah meloloskan diri ke negeri-
negeri selatan, dan beberapa
yang telah membelot kepada
orang-o rang Laman, telah roboh; dan daging, dan tulang,
dan darah mereka tumpah di
atas permukaan tanah, yang ditinggalkan oleh tangan dari mereka yang membunuh mereka
untuk membusuk di atas tanah,
dan untuk menjadi remuk dan
untuk kembali ke ibu pertiwi
mereka.
16 Dan jiwaku terkoyak dengan kepedihan, karena terbunuhnya orang-orangku, dan aku
berseru:
17 Hai kamu yang rupawan,
bagaimanakah kamu bisa telah
meninggalkan jalan Tuhan! Hai
kamu yang rupawan, bagaimanakah kamu bisa telah menolak
Yesus itu, yang berdiri dengan
lengan terbuka untuk menyambutmu!
18 Lihatlah, jika kamu tidak
melakukan ini, kamu tidak akan
roboh. Tetapi lihat, kamu telah
roboh, dan aku berduka nestapa
atas kematianmu.
19 Hai kamu putra dan putri
15 a Alma 9:24.
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yang rupawan, kamu para ayah
dan ibu, kamu para suami dan
istri, kamu yang rupawan, bagaimana mungkin kamu dapat
roboh!
20 Tetapi lihatlah, kamu telah pergi, dan dukacitaku tidak
dapat membawa kembalinya
kamu.
21 Dan harinya segera tiba
bahwa tubuh fanamu mesti
mengenakan kebakaan, dan
tubuh-tubuh ini yang sekarang
membusuk dalam kebusukan
mesti segera menjadi a tubuh-
tubuh yang tak dapat busuk;
dan pada waktu itu kamu mesti
berdiri di hadapan kursi penghakiman Kristus, untuk dihakimi menurut pekerjaanmu;
dan jika demikian halnya bahwa
kamu adalah saleh, pada waktu
itulah kamu diberkati bersama
leluhurmu yang telah pergi sebelum kamu.
22 Ah, andaikata kamu telah
bertobat sebelum kehancuran
yang besar ini datang ke atas dirimu. Tetapi lihatlah, kamu telah
pergi, dan Bapa, ya, Bapa Yang
Kekal dari langit, mengetahui
keadaanmu; dan Dia memperlakukan terhadapmu menurut akeadilan dan bbelas kasihan-Nya.
PASAL 7
Mormon mengajak orang-o rang
Laman dari zaman akhir untuk
21 a 1 Kor. 15:53–54.
22 a pts Keadilan.
		b pts Belas Kasihan.

percaya kepada Kristus, menerima
Injil-Nya, dan diselamatkan—Semua yang memercayai Alkitab juga
akan memercayai Kitab Mormon.
Kira-kira tahun 385 m.
Dan sekarang, lihatlah, aku mau
mengucapkan sedikit kepada
a
sisa orang ini yang dibiarkan
hidup, jika demikian halnya
bahwa Allah boleh memberikan
kepada mereka perkataanku,
agar mereka boleh tahu tentang
apa yang dari leluhur mereka;
ya, aku berbicara kepadamu,
kamu sisa bani Israel; dan inilah
perkataan yang aku ucapkan:
2 Ketahuilah kamu bahwa
kamu adalah dari abani Israel.
3 Ketahuilah kamu bahwa
kamu mesti datang pada pertobatan, atau kamu tidak dapat
diselamatkan.
4 Ketahuilah kamu bahwa
kamu mesti meletakkan senjata perangmu, dan janganlah
lagi senang akan pertumpahan
darah, dan janganlah mengangkatnya lagi, kecuali bahwa Allah
akan memerintahkanmu.
5 Ketahuilah kamu bahwa
kamu mesti sampai pada apengetahuan tentang leluhurmu,
dan bertobat dari segala dosa
dan kedurhakaanmu, dan bpercaya kepada Yesus Kristus,
bahwa Dia adalah Putra Allah,
dan bahwa Dia dibunuh oleh
orang-orang Yahudi, dan oleh

7 1 a Hel. 15:11–13.
2 a Alma 10:3.
5 a 2 Ne. 3:12.

		b pts Iman;
Percaya,
Kepercayaan.

MORMON 7:6–10
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kuasa Bapa Dia telah bangkit kembali, yang dengannya
Dia telah memperoleh ckemenangan atas kuburan; dan juga
di dalam Dia sengat kematian
tertelan.
6 Dan Dia mendatangkan akebangkitan orang mati, yang
dengannya manusia mesti dibangkitkan untuk berdiri di hadapan bkursi penghakiman-Nya.
7 Dan Dia telah mendatangkan a penebusan dunia, yang
dengannya dia yang didapati btak bersalah di hadapan-
Nya pada hari penghakiman
akan diberikan kepadanya untuk cberdiam di hadirat Allah
di dalam kerajaan-Nya, untuk
menyanyikan puji-pujian tanpa
henti dengan dpaduan suara di
atas, kepada Bapa, dan kepada
Putra, dan kepada Roh Kudus,
yang adalah esatu Allah, dalam
keadaan f kebahagiaan yang
tanpa akhir.
8 Oleh karena itu bertobatlah,
dan dibaptislah dalam nama
Yesus, dan berpeganglah pada
a
Injil Kristus, yang akan tersedia di hadapanmu, tidak hanya
dalam catatan ini tetapi juga
dalam bcatatan yang akan sampai kepada orang-orang bukan
Israel cdari orang-orang Yahudi,
yang catatan itu akan datang
5 c Yes. 25:8;
Mosia 16:7–8.
6 a pts Kebangkitan.
		b pts Penghakiman
Terakhir;
Yesus Kristus—
Hakim.
7 a pts Penebusan.

dari orang-orang bukan Israel
d
kepadamu.
9 Karena lihatlah, aini dituliskan untuk maksud agar kamu
boleh bmemercayai itu; dan jika
kamu memercayai itu kamu
akan memercayai ini juga; dan
jika kamu memercayai ini kamu
akan tahu mengenai leluhurmu,
dan juga pekerjaan menakjubkan yang dikerjakan melalui
kuasa Allah di antara mereka.
10 Dan kamu juga akan tahu
bahwa kamu adalah sisa benih
keturunan Yakub; oleh karena
itu kamu terbilang di antara
umat dari perjanjian pertama;
dan jika demikian halnya bahwa
kamu percaya kepada Kristus,
dan dibaptis, pertama-tama dengan air, kemudian dengan api
dan dengan Roh Kudus, mengikuti ateladan Juruselamat kita,
menurut apa yang telah Dia
perintahkan kepada kita, akan
baik-baik saja denganmu pada
hari penghakiman. Amin.
PASAL 8
Orang-o rang Laman mencari
dan menghancurkan orang-orang
Nefi—Kitab Mormon akan tampil
melalui kuasa Allah—Celaka dinyatakan ke atas diri mereka yang
menghembuskan kemurkaan dan

		b pts Pembenaran.
		c 1 Ne. 10:21;
A&P 76:62;
Musa 6:57.
		d Mosia 2:28.
		e A&P 20:28.
pts Ke-Allah-an.
		f pts Sukacita.

8a
		b
		c
		d
9a
		b
10 a

pts Injil.
pts Alkitab.
2 Ne. 29:4–13.
1 Ne. 13:38.
pts Kitab Mormon.
1 Ne. 13:38–41.
2 Ne. 31:5–9.

737

MORMON 8:1–9

pertikaian menentang pekerjaan
Tuhan—Catatan orang Nefi akan
tampil pada masa kejahatan, kemunduran, dan kemurtadan. Kira-
kira tahun 400–421 m.
Lihatlah aku, a Moroni, menyelesaikan b catatan ayahku,
Mormon. Lihatlah, aku hanya
memiliki beberapa hal untuk dituliskan, yang hal-hal itu aku telah diperintahkan oleh ayahku.
2 Dan sekarang, terjadilah
bahwa setelah a pertempuran
yang besar dan hebat di Kumora,
lihatlah, orang-orang Nefi yang
telah lolos ke dalam kawasan
sebelah selatan diburu oleh
b
orang-o rang Laman, sampai
mereka semuanya dihancurkan.
3 Dan ayahku juga dibunuh
oleh mereka, dan aku bahkan
tinggal aseorang diri untuk menuliskan kisah sedih tentang
kehancuran bangsaku. Tetapi
lihatlah, mereka telah pergi, dan
aku memenuhi perintah ayahku.
Dan apakah mereka akan membunuhku, aku tidak tahu.
4 Oleh karena itu aku akan
menulis dan menyembunyikan
catatan-catatan ini di dalam tanah; dan ke mana aku pergi tidaklah masalah.
5 Lihatlah, ayahku telah membuat acatatan ini, dan dia telah
menuliskan maksud darinya.
Dan lihatlah, aku juga akan
8 1 a pts Moroni, Putra
Mormon.
		b pts Lempengan-
Lempengan.

2a
		b
3a
5a

menulisnya jika aku memiliki ruang di atas b lempengan-
lempengan itu, tetapi aku tidak
memilikinya; dan bijih logam
tidak aku miliki, karena aku seorang diri. Ayahku telah terbunuh dalam pertempuran, dan
seluruh sanak saudaraku, dan
aku tidak memiliki teman tidak
juga ke mana harus pergi; dan
berapa lama Tuhan akan membiarkan bahwa aku boleh hidup
aku tidaklah tahu.
6 Lihatlah, aempat ratus tahun
telah berlalu sejak kedatangan
Tuhan dan Juruselamat kita.
7 Dan lihatlah, orang-o rang
Laman telah memburu bangsaku, orang-o rang Nefi, dari
kota ke kota dan dari tempat
ke tempat, bahkan sampai mereka tidak ada lagi; dan besarlah jadinya akejatuhan mereka;
ya, besar dan menakjubkanlah
kehancuran bangsaku, orang-
orang Nefi.
8 Dan lihatlah, tangan Tuhanlah yang telah melakukannya.
Dan lihatlah juga, orang-orang
Laman a berperang satu sama
lain; dan seluruh permukaan
negeri ini adalah satu lingkaran
berkelanjutan dari pembunuhan
dan pertumpahan darah; dan
tak seorang pun tahu akhir dari
perang itu.
9 Dan sekarang, lihatlah, aku
tidak mengatakan apa-apa lagi

Morm. 6:2–15.
A&P 3:18.
Moro. 9:22.
Morm. 2:17–18.

		b
6a
7a
8a

Morm. 6:6.
Alma 45:10.
1 Ne. 12:2–3.
1 Ne. 12:20–23.

MORMON 8:10–17
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mengenai mereka, karena tidak
ada seorang pun kecuali orang-
orang Laman dan para aperampok yang ada di permukaan
negeri.
10 Dan tak ada seorang pun
yang mengenal Allah yang sejati kecuali para amurid Yesus,
yang tinggal di negeri itu sampai kejahatan orang-orang demikian besar sehingga Tuhan tidak
akan membiarkan mereka btetap
tinggal bersama orang-orang itu;
dan apakah mereka berada di
permukaan negeri itu tak seorang pun yang tahu.
11 Tetapi lihatlah, aayahku dan
aku telah melihat mereka, dan
mereka telah melayani kami.
12 Dan barang siapa menerima
catatan ini, dan tidak akan mengecamnya karena ketidaksempurnaan yang ada di dalamnya,
orang yang sama akan tahu tentang aapa yang lebih besar daripada ini. Lihatlah, aku adalah
Moroni; dan seandainya mungkin, aku akan menyingkapkan
segala hal kepadamu.
13 Lihatlah, aku mengakhiri
membicarakan mengenai bangsa
ini. Aku adalah putra Mormon,
dan ayahku adalah aketurunan
Nefi.
14 Dan aku adalah yang sama
yang amenyembunyikan catatan
ini bagi Tuhan; lempengan-
9 a Morm. 2:8.
10 a 3 Ne. 28:7;
Eter 12:17.
pts Tiga Murid
Orang Nefi.
		b Morm. 1:16.

11 a
12 a
13 a
14 a
		b
15 a

lempengannya tidaklah berharga, karena perintah Tuhan.
Karena Dia benar-b enar berfirman bahwa tak seorang pun
akan memilikinya buntuk memperoleh keuntungan; tetapi catatannya adalah amat berharga;
dan barang siapa akan membawanya pada terang, dia akan
Tuhan berkati.
15 Karena tak seorang pun
dapat memiliki kuasa untuk
membawanya pada terang kecuali diberikan kepadanya oleh
Allah; karena Allah berkehendak bahwa itu akan dilakukan
dengan a pandangan tunggal
pada kemuliaan-Nya, atau kesejahteraan dari umat perjanjian
Tuhan zaman dahulu dan yang
lama terserak.
16 Dan diberkatilah adia yang
akan membawa ini pada terang;
karena itu akan bdibawa keluar
dari kegelapan pada terang,
menurut firman Allah; ya, itu
akan dibawa keluar dari dalam
tanah, dan akan bersinar dari
kegelapan, dan sampai pada
pengetahuan orang-orang; dan
itu akan dilakukan melalui kuasa Allah.
17 Dan jika ada a kesalahan,
itu adalah kesalahan dari seorang manusia. Tetapi lihatlah,
kami tidak tahu adanya kesalahan; walaupun demikian Allah

3 Ne. 28:24–26.
3 Ne. 26:6–11.
3 Ne. 5:20.
Moro. 10:1–2.
JS—S 1:46.
A&P 4:5.

16 a 2 Ne. 3:6–7, 11, 13–14.
		b Yes. 29:18;
2 Ne. 27:29.
17 a Morm. 9:31, 33;
Eter 12:23–28.
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mengetahui segala sesuatu; oleh
karena itu, dia yang bmengecam,
biarlah dia mawas diri agar jangan dia akan berada dalam bahaya api neraka.
18 Dan dia yang berkata: Perlihatkan kepadaku, atau kamu
akan dihantam—biarlah dia
berhati-hati agar jangan dia memerintahkan apa yang dilarang
oleh Tuhan.
19 Karena lihatlah, orang yang
sama yang amenghakimi dengan
gegabah akan dihakimi dengan
gegabah kembali; karena menurut pekerjaannya akanlah upahnya adanya; oleh karena itu, dia
yang menghantam akan dihantam kembali, oleh Tuhan.
20 Lihatlah apa yang tulisan
suci katakan—manusia hendaknya tidak menghantam, tidak
juga hendaknya dia menghakimi; karena penghakiman adalah milik-Ku, firman Tuhan, dan
pembalasan adalah milik-K u
juga, dan Aku akan membayar
kembali.
21 Dan dia yang akan menghembuskan kemurkaan dan
pertikaian menentang pekerjaan
Tuhan, dan menentang umat
perjanjian Tuhan yang adalah
bani Israel, dan akan berkata:
Kami akan menghancurkan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan tidak
akan mengingat perjanjian-Nya
yang telah Dia buat dengan bani
17 b 3 Ne. 29:5; Eter 4:8.
19 a tjs Mat. 7:1–2
(Apendiks);
3 Ne. 14:1–2;
Moro. 7:14.

Israel—orang yang sama berada
dalam bahaya ditebas dan dilemparkan ke dalam api;
22 Karena atujuan kekal Tuhan
akan bergulir terus, sampai semua janji-Nya akan digenapi.
23 Selidikilah nubuat-nubuat
a
Yesaya. Lihatlah, aku tidak
dapat menuliskannya. Ya, lihatlah aku berkata kepadamu,
bahwa para orang suci itu yang
telah pergi sebelum aku, yang
telah memiliki negeri ini, akan
b
berseru, ya, bahkan dari debu
mereka akan berseru kepada
Tuhan; dan sebagaimana Tuhan
hidup Dia akan mengingat perjanjian yang telah Dia buat dengan mereka.
24 Dan Dia mengetahui adoa-
doa mereka, bahwa itu adalah
demi kepentingan saudara-
saudara mereka. Dan Dia tahu
iman mereka, karena dalam
nama-N ya dapatlah mereka
memindahkan b gunung; dan
dalam nama-Nya dapatlah mereka menyebabkan tanah berguncang; dan melalui kuasa dari
firman-Nya mereka menyebabkan cpenjara ambruk ke tanah;
ya, bahkan tungku berapi tidak
dapat mencederai mereka, tidak
juga binatang buas tidak juga
ular beracun, karena kuasa dari
firman-Nya.
25 Dan lihatlah, adoa-doa mereka adalah juga demi kepen-

22 a A&P 3:3.
23 a 3 Ne. 20:11; 23:1.
		b Yes. 29:4;
2 Ne. 3:19–20; 26:16.
24 a Enos 1:12–18;

Morm. 9:36;
A&P 10:46.
		b Yakub 4:6; Hel. 10:9.
		c Alma 14:27–29.
25 a Morm. 5:21.
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tingan dia yang akan Tuhan
biarkan untuk menampilkan
benda-benda ini.
26 Dan tak seorang pun perlu
berkata itu tidak akan datang,
karena pastilah akan datang,
karena Tuhan telah memfirmankannya; karena adari dalam
tanah itu akan keluar, melalui tangan Tuhan, dan tak seorang pun dapat menahannya;
dan akan datang pada masa
ketika akan dikatakan bahwa
b
mukjizat-m ukjizat telah diakhiri; dan akan datang bahkan
seolah-olah seseorang akan berbicara cdari yang mati.
27 Dan itu akan datang pada
masa ketika adarah para orang
suci akan berseru kepada Tuhan,
karena bkomplotan rahasia dan
pekerjaan kegelapan.
28 Ya, itu akan datang pada
suatu masa ketika kuasa Allah
akan disangkal, dan a gereja-
gereja menjadi ternoda dan
terangkat-angkat dalam kesombongan hati mereka; ya, bahkan
pada masa ketika para pemimpin gereja dan pengajar akan
bangkit dalam kesombongan
hati mereka, bahkan sampai
adanya keirihatian dari mereka
yang termasuk dalam gereja-
gereja mereka.
26 a Yes. 29:4;
2 Ne. 33:13.
		b Morm. 9:15–26;
Moro. 7:27–29,
33–37.
		c 2 Ne. 26:15–16;
Morm. 9:30;
Moro. 10:27.
27 a Eter 8:22–24;

29 Ya, itu akan datang pada
masa ketika a akan terdengar
tentang kebakaran, dan angin
ribut, dan btabir asap di negeri-
negeri asing;
30 Dan juga akan terdengar
tentang a peperangan, desas-
desus tentang peperangan, dan
gempa bumi di berbagai ragam
tempat.
31 Ya, itu akan datang pada
masa ketika akan ada pencemaran hebat di atas muka bumi;
akan ada pembunuhan, dan perampokan, dan dusta, dan tipuan, dan pelacuran, dan segala
macam kekejian; ketika akan ada
banyak yang akan berkata, Lakukanlah ini, atau lakukanlah
itu, dan itu a tidaklah masalah,
karena Tuhan akan bmenyokong
yang demikian pada hari terakhir. Tetapi celakalah yang demikian, karena mereka berada
dalam cempedu kepahitan dan
dalam ikatan kedurhakaan.
32 Ya, itu akan datang pada
masa ketika akan ada gereja-
gereja yang dibangun yang akan
berkata: Datanglah kepadaku,
dan untuk uangmu kamu akan
diampuni dari dosa-dosamu.
33 Hai kamu orang-orang yang
jahat dan suka melawan dan degil, mengapa telah kamu bangun

A&P 87:6–7.
		b pts Komplotan
Rahasia.
28 a 2 Tim. 3:1–7;
1 Ne. 14:9–10;
2 Ne. 28:3–32;
A&P 33:4.
29 a Yl. 2:28–32;
2 Ne. 27:2–3.

		b 1 Ne. 19:11;
A&P 45:39–42.
30 a Mat. 24:6;
1 Ne. 14:15–17.
31 a 2 Ne. 28:21–22.
		b 2 Ne. 28:8.
		c Alma 41:11.
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gereja-g ereja bagi dirimu untuk memperoleh akeuntungan?
Mengapa telah kamu bubah firman Allah yang kudus, sehingga
kamu boleh membawa c laknat
ke atas jiwamu? Lihatlah, pandanglah kamu pada wahyu-
wahyu Allah; karena lihatlah,
waktunya datang pada masa
itu ketika segala hal ini mesti
digenapi.
34 Lihatlah, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku apa yang
besar dan menakjubkan mengenai apa yang mesti sesaat lagi
datang, pada masa itu ketika
hal-hal ini akan tampil di antara
kamu.
35 Lihatlah, aku berbicara kepadamu seolah-olah kamu hadir, namun kamu tidaklah hadir.
Tetapi lihatlah, Yesus Kristus
telah memperlihatkanmu kepadaku, dan aku mengetahui perbuatanmu.
36 Dan aku tahu bahwa kamu
a
berjalan dalam kesombongan
hatimu; dan tak ada seorang
pun kecuali beberapa saja yang
tidak bmengangkat-angkat diri
mereka dalam kesombongan
hati mereka, pada pengenaan
c
busana yang sangat indah, pada
keirihatian, dan pertikaian, dan
kedengkian, dan penganiayaan,
dan segala macam kedurhakaan;
dan gereja-gerejamu, ya, bahkan
setiap darinya, telah menjadi
33 a
		b
		c
36 a

pts Penipuan Imam.
1 Ne. 13:26–29.
pts Laknat.
pts Berjalan
bersama Allah.

		b
		c
37 a
38 a

tercemar karena kesombongan
hatimu.
37 Karena lihatlah, kamu mencintai auang, dan harta kekayaanmu, dan busanamu yang indah,
dan hiasan gereja-gerejamu, lebih
daripada kamu mengasihi yang
miskin dan yang membutuhkan,
yang sakit dan yang sengsara.
38 Hai kamu yang cemar, kamu
yang munafik, kamu pengajar,
yang menjual dirimu untuk apa
yang akan menggerogoti, meng
apa telah kamu cemari gereja
Allah yang kudus? Mengapa
kamu amalu mengambil ke atas
dirimu nama Kristus? Mengapa
kamu tidak berpikir bahwa lebih
besarlah nilai kebahagiaan tanpa
akhir daripada bkegetiran yang
tidak pernah mati—karena cpujian duniakah?
39 Mengapa kamu menghias
dirimu dengan apa yang tidak
memiliki nyawa, namun membiarkan yang lapar, dan yang
membutuhkan, dan yang telanjang, dan yang sakit dan yang
sengsara melewatimu, dan tidak
memperhatikan mereka?
40 Ya, mengapa kamu membangun a kekejian rahasiamu untuk memperoleh keuntungan,
dan menyebabkan bahwa para
janda mesti berduka nestapa di
hadapan Tuhan, dan juga para
yatim piatu berduka nestapa di
hadapan Tuhan, dan juga darah

Yakub 2:13.
Alma 5:53.
2 Ne. 28:9–16.
Rm. 1:16; 2 Tim. 1:8;
1 Ne. 8:25–28;

Alma 46:21.
		b Mosia 3:25.
		c 1 Ne. 13:9.
40 a pts Komplotan
Rahasia.
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para ayah mereka dan para suami mereka berseru kepada
Tuhan dari tanah, untuk pembalasan ke atas kepalamu?
41 Lihatlah, pedang pembalasan bergantung di atas dirimu;
dan waktunya segera tiba bahwa
Dia a membalaskan darah para
orang suci ke atas dirimu, karena Dia tidak akan membiarkan
seruan mereka lebih lama lagi.
PASAL 9
Moroni meminta mereka yang
tidak percaya kepada Kristus untuk bertobat—Dia mempermaklumkan seorang Allah mukjizat,
yang memberi wahyu-wahyu dan
mencurahkan karunia dan tanda
bagi yang setia—Mukjizat berhenti karena ketidakpercayaan—
Tanda menyertai mereka yang
percaya—Manusia diimbau untuk menjadi bijak dan menaati
perintah-perintah. Kira-kira tahun
401–421 m.
Dan sekarang, aku juga berbicara mengenai mereka yang tidak percaya kepada Kristus.
2 Lihatlah, akankah kamu percaya pada hari pengunjunganmu—lihatlah, ketika Tuhan
akan datang, ya, bahkan a hari
yang besar itu ketika b bumi
akan digulung bagaikan gulungan perkamen, dan unsur-
unsur akan c meleleh dengan
41 a 1 Ne. 22:14.

9 2 a Mal. 4:5;

3 Ne. 28:31.
		b Morm. 5:23;
A&P 63:20–21.

panas yang kuat, ya, pada hari
yang besar itu ketika kamu akan
dibawa untuk berdiri di hadapan Anak Domba Allah—
pada waktu itu akankah kamu
berkata bahwa tidak ada Allah?
3 Pada waktu itu akankah
kamu lebih lama lagi menyangkal Kristus, atau dapatkah kamu
melihat Anak Domba Allah?
Apakah kamu mengira bahwa
kamu akan berdiam bersama-
Nya di bawah kesadaran akan
kesalahanmu? Apakah kamu
mengira bahwa kamu dapat bahagia berdiam bersama Makhluk kudus itu, bilamana jiwamu
tersiksa oleh kesadaran akan
kesalahan bahwa kamu telah
senantiasa melanggar hukum-
hukum-Nya?
4 Lihatlah, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan lebih
sengsara berdiam bersama Allah
yang kudus dan adil, di bawah
kesadaran akan kekotoranmu di
hadapan-Nya, daripada kamu
adanya berdiam bersama jiwa-
jiwa yang aterlaknat di bneraka.
5 Karena lihatlah, ketika kamu
akan dibawa untuk melihat
a
ketelanjanganmu di hadapan
Allah, dan juga kemuliaan Allah,
dan kekudusan Yesus Kristus,
itu akan menyulut nyala api
yang tak terpadamkan ke atas
dirimu.
6 Maka, hai kamu ayang tidak

pts Dunia—
Akhir dunia.
		c Am. 9:13; 3 Ne. 26:3.
4 a pts Laknat.
		b pts Neraka.

5 a 2 Ne. 9:14.
6 a pts Ketidakpercayaan.
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percaya, berpalinglah kamu kepada Tuhan; berserulah dengan
kuat kepada Bapa dalam nama
Yesus, agar barangkali kamu boleh didapati tanpa noda, cmurni,
rupawan, dan putih, telah dibersihkan melalui darah dAnak
Domba, pada hari yang besar
dan terakhir itu.
7 Dan lagi aku berbicara kepadamu yang a menyangkal
wahyu-wahyu Allah, dan berkata bahwa itu telah diakhiri,
bahwa tidak ada wahyu, tidak
juga nubuat, tidak juga karunia,
tidak juga penyembuhan, tidak
juga berbicara dengan bahasa-
bahasa, dan bpenafsiran bahasa-
bahasa;
8 Lihatlah aku berkata kepadamu, dia yang menyangkal
hal-hal ini tidak mengenal aInjil
Kristus; ya, dia belum membaca
tulisan suci; jika demikian, dia
tidak bmengerti itu.
9 Karena bukankah kita membaca bahwa Allah adalah yang
a
sama kemarin, hari ini, dan selamanya, dan di dalam Dia tidak
ada yang berubah-u bah tidak
juga bayangan perubahan?
10 Dan sekarang, jika kamu
telah membayangkan bagi dirimu sendiri seorang allah yang
berubah, dan yang di dalamnya
b

6 b Yeh. 18:23, 32;
A&P 98:47.
		c pts Murni,
Kemurnian.
		d pts Anak Domba
Allah.
7 a 3 Ne. 29:6–7.
		b 1 Kor. 12:7–10;
PK 1:7.

ada bayangan perubahan, maka
kamu telah membayangkan bagi
dirimu seorang allah yang bukanlah seorang Allah mukjizat.
11 Tetapi lihatlah, aku akan
memperlihatkan kepadamu seorang Allah mukjizat, bahkan
Allah Abraham, dan Allah Ishak,
dan Allah Yakub; dan adalah
a
Allah yang sama itu yang menciptakan langit dan bumi, dan
segala sesuatu yang ada di dalamnya.
12 Lihatlah, Dia menciptakan
Adam, dan melalui aAdam datanglah b kejatuhan manusia.
Dan karena kejatuhan manusia
datanglah Yesus Kristus, bahkan Bapa dan Putra; dan karena
Yesus Kristus datanglah cpenebusan manusia.
13 Dan karena penebusan manusia, yang datang melalui Yesus
Kristus, mereka dibawa kembali
ke hadirat Tuhan; ya, inilah dengan apa semua orang ditebus,
karena kematian Kristus mendatangkan a kebangkitan, yang
mendatangkan penebusan dari
suatu b tidur tanpa akhir, yang
dari tidur itu semua orang akan
dibangunkan melalui kuasa Allah
ketika sangkakala akan berbunyi;
dan mereka akan tampil, baik
kecil maupun besar, dan semua

8 a pts Injil.
		b Mat. 22:29.
9 a Ibr. 13:8;
1 Ne. 10:18–19;
Alma 7:20;
Moro. 8:18;
A&P 20:12.
11 a Kej. 1:1;
Mosia 4:2;

12 a
		b
		c
13 a
		b

A&P 76:20–24.
pts Yesus Kristus.
Mosia 3:26.
pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
pts Penebusan.
Hel. 14:15–18.
A&P 43:18.
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akan berdiri di hadapan meja
penghakiman-Nya, ditebus dan
dilepaskan dari cikatan kematian
yang kekal ini, yang kematian itu
adalah kematian duniawi.
14 Dan kemudian datanglah
a
penghakiman dari Yang Kudus
ke atas diri mereka; dan kemudian tibalah waktunya bahwa
dia yang bkotor akan tetap saja
kotor; dan dia yang saleh akan
tetap saja saleh; dia yang bahagia
akan tetap saja bahagia; dan dia
yang tidak bahagia akan tetap
saja tidak bahagia.
15 Dan sekarang, hai kamu semua yang telah membayangkan
bagi dirimu seorang allah yang
a
tidak dapat melakukan mukjizat,
aku hendak bertanya kepadamu,
apakah semua hal itu telah berlalu, yang mengenainya telah
aku bicarakan? Apakah akhir itu
telah tiba? Lihatlah aku berkata
kepadamu, Belum; dan Allah
tidak berhenti menjadi seorang
Allah mukjizat.
16 Lihatlah, bukankah apa yang
telah Allah kerjakan menakjubkan di mata kita? Ya, dan siapakah yang dapat memahami
a
pekerjaan Allah yang menakjubkan?
17 Siapakah yang akan berkata
bahwa bukanlah mukjizat bahwa
melalui afirman-Nya langit dan
13 c A&P 138:16.
14 a pts Penghakiman
Terakhir.
		b Alma 7:21;
A&P 88:35.
15 a Moro. 7:35–37;
A&P 35:8.
pts Mukjizat.

bumi ada; dan melalui kuasa
firman-Nya manusia bdiciptakan
dari c debu bumi; dan melalui
kuasa firman-N ya mukjizat-
mukjizat telah dikerjakan?
18 Dan siapakah yang akan berkata bahwa Yesus Kristus tidak
melakukan banyak a mukjizat
dahsyat? Dan banyak mukjizat
dahsyat dikerjakan melalui tangan para rasul.
19 Dan jika ada amukjizat yang
dikerjakan pada waktu itu,
mengapa Allah berhenti menjadi seorang Allah mukjizat dan
masih adalah Makhluk yang tak
terubahkan? Dan lihatlah, aku
berkata kepadamu Dia tidak
berubah; jika demikian Dia akan
berhenti menjadi Allah; dan Dia
tidak berhenti menjadi Allah, dan
adalah seorang Allah mukjizat.
20 Dan alasan mengapa Dia
berhenti melakukan a mukjizat
di antara anak-a nak manusia
adalah karena mereka merosot
dalam ketidakpercayaan, dan
pergi dari jalan yang benar, dan
tidak mengenal Allah kepada siapa mereka hendaknya bpercaya.
21 Lihatlah, aku berkata kepadamu bahwa barang siapa
percaya kepada Kristus, tanpa
meragukan apa pun, a apa pun
yang akan dia minta kepada
Bapa dalam nama Kristus akan

16 a Mzm. 40:6;
A&P 76:114;
Musa 1:3–5.
17 a Yakub 4:9.
		b pts Penciptaan.
		c Kej. 2:7;
Mosia 2:25.
18 a Yoh. 6:14.

19 a A&P 63:7–10.
20 a Hak. 6:11–13;
Eter 12:12–18;
Moro. 7:35–37.
		b pts Percaya,
Kepercayaan.
21 a Mat. 21:22;
3 Ne. 18:20.
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diberikan kepadanya; dan janji
ini adalah untuk semua, bahkan
ke ujung-ujung bumi.
22 Karena lihatlah, demikianlah firman Yesus Kristus, Putra
Allah, kepada para murid-Nya
yang akan tinggal, ya, dan juga
kepada semua murid-Nya, dalam
pendengaran khalayak ramai:
a
Pergilah kamu ke seluruh dunia,
dan khotbahkanlah Injil kepada
setiap makhluk;
23 Dan dia yang percaya dan
dibaptis akan diselamatkan, tetapi dia yang tidak percaya akan
a
dilaknat;
24 Dan a tanda-tanda ini akan
mengikuti mereka yang percaya—dalam nama-Ku akanlah
mereka mengusir biblis; mereka
akan berbicara dengan bahasa-
bahasa baru; mereka akan mengangkat ular-ular; dan jika mereka
minum apa pun yang mematikan
itu tidak akan menyakiti mereka;
mereka akan menumpangkan ctangan ke atas diri yang sakit dan
mereka akan pulih;
25 Dan barang siapa akan percaya dalam nama-Ku, tanpa meragukan apa pun, kepadanyalah
akan Aku a kukuhkan segala
firman-K u, bahkan ke ujung-
ujung bumi.
26 Dan sekarang, lihatlah, siapakah yang dapat berdiri melawan
22 a Mrk. 16:15–16.
pts Pekerjaan
Misionaris.
23 a pts Laknat.
24 a Mrk. 16:17–18.
pts Tanda.
		b Kis. 16:16–18.

pekerjaan Tuhan? aSiapakah yang
dapat menyangkal firman-Nya?
Siapakah yang akan bangkit
melawan kekuatan mahakuasa
dari Tuhan? Siapakah yang akan
meremehkan pekerjaan Tuhan?
Siapakah yang akan meremehkan anak-anak Kristus? Lihatlah,
kamu semua yang adalah byang
meremehkan pekerjaan Tuhan,
karena kamu akan terpukau dan
binasa.
27 Maka janganlah meremehkan, dan janganlah terpukau,
tetapi simaklah firman Tuhan,
dan mintalah kepada Bapa dalam nama Yesus untuk apa pun
yang akan kamu butuhkan. Janganlah ragu, tetapi percayalah,
dan mulailah seperti pada zaman
dahulu, dan adatanglah kepada
Tuhan dengan sepenuh bhatimu,
dan ckerjakanlah keselamatanmu
sendiri dengan rasa takut dan gemetar di hadapan-Nya.
28 aBijaklah pada masa percobaanmu; lucutilah dirimu dari
segala ketidakbersihan; janganlah meminta, agar kamu boleh
memuaskannya untuk bnafsumu,
tetapi mintalah dengan keteguhan yang tak terguncangkan,
agar kamu tidak akan menyerah
pada godaan, tetapi agar kamu
akan melayani cAllah yang sejati
dan hidup.

		c pts Pelayanan
bagi yang Sakit.
25 a pts Kesaksian;
Wahyu.
26 a 3 Ne. 29:4–7.
		b Ams. 13:13.
27 a Moro. 10:30–32.

		b Yos. 22:5;
A&P 64:22, 34.
pts Hati.
		c Flp. 2:12.
28 a Yakub 6:12.
		b pts Nafsu.
		c Alma 5:13.
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29 Pastikanlah bahwa kamu
tidak dibaptis a dengan tidak layak; pastikanlah bahwa
kamu tidak mengambil sakramen Kristus bdengan tidak layak; tetapi pastikanlah bahwa
kamu melakukan segala sesuatu dalam ckelayakan, dan melakukannya dalam nama Yesus
Kristus, Putra Allah yang hidup; dan jika kamu melakukan
ini, dan bertahan sampai akhir,
kamu sekali-kali tidak akan dicampakkan.
30 Lihatlah, aku berbicara kepadamu seakan-akan aku aberbicara dari yang mati; karena
aku tahu bahwa kamu akan memiliki perkataanku.
31 Janganlah mengecamku
karena aketidaksempurnaanku,
jangan juga ayahku, karena ketidaksempurnaannya, jangan
juga mereka yang telah menulis sebelum dia; tetapi sebaliknya berterimakasihlah kepada
Allah bahwa Dia telah menyatakan kepadamu ketidaksempurnaan kami, agar kamu boleh
belajar untuk menjadi lebih bijak daripada kami adanya.
32 Dan sekarang, lihatlah,
kami telah menulis catatan ini
menurut pengetahuan kami,
dalam aksara yang disebut di
antara kami abahasa Mesir yang
diperbarui, yang diturunkan
29 a pts Baptis, Baptisan—
Syarat-syarat
untuk baptisan.
		b 1 Kor. 11:27–30;
3 Ne. 18:28–32.
		c pts Layak, Kelayakan.

dan diubah oleh kami, menurut cara berbicara kami.
3 3 D a n j i k a l e m p e n g a n -
lempengan kami cukup besar
kami akan menulis dalam bahasa Ibrani; tetapi bahasa Ibrani
telah diubah juga oleh kami; dan
jika kami dapat menulis dalam
bahasa Ibrani, lihatlah, kamu
tidak akan menemukan ketidaksempurnaan dalam catatan
kami.
34 Tetapi Tuhan mengetahui apa yang telah kami tuliskan, dan juga bahwa tidak ada
bangsa lain yang mengenal bahasa kami; dan karena tidak ada
bangsa lain yang mengenal bahasa kami, oleh karena itu Dia
telah mempersiapkan a sarana
untuk penafsirannya.
35 Dan hal-h al ini ditulis
agar kami boleh membersihkan pakaian kami dari darah
saudara-s audara kami, yang
telah merosot dalam a ketidakpercayaan.
36 Dan lihatlah, hal-h al ini
yang telah kami ahasratkan mengenai saudara-saudara kami,
ya, bahkan pemulihan mereka
pada pengetahuan tentang
Kristus, adalah menurut doa-
doa dari semua orang suci yang
telah berdiam di negeri ini.
37 Dan semoga Tuhan Yesus
Kristus mengabulkan agar

30 a Morm. 8:26;
Moro. 10:27.
31 a Morm. 8:17;
Eter 12:22–28, 35.
32 a 1 Ne. 1:2;
Mosia 1:4.

34 a Mosia 8:13–18;
Eter 3:23, 28;
A&P 17:1.
35 a 2 Ne. 26:15.
36 a Morm. 8:24–26;
A&P 10:46–49.
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doa-doa mereka dijawab menurut iman mereka; dan semoga
Allah Bapa mengingat perjanjian
yang telah Dia buat dengan bani

Israel; dan semoga Dia memberkati mereka selamanya, melalui
iman pada nama Yesus Kristus.
Amin.

KITAB ETER
Catatan orang-orang Yared, diambil dari kedua puluh empat lempengan yang ditemukan oleh rakyat Limhi pada masa Raja Mosia.
PASAL 1
Moroni meringkas tulisan Eter—
Silsilah Eter dinyatakan—Bahasa
orang-orang Yared tidak dikacaukan
di Menara Babel—Tuhan berjanji
untuk menuntun mereka ke suatu
tanah pilihan dan menjadikan mereka suatu bangsa yang besar.

D

AN sekarang, aku, aMoroni,
meneruskan untuk memberikan sebuah laporan tentang
penghuni zaman dahulu itu
yang dihancurkan oleh btangan
Tuhan di atas permukaan negeri
utara ini.
2 Dan aku mengambil laporanku dari akedua puluh dan
empat lempengan yang ditemukan oleh rakyat Limhi, yang disebut Kitab Eter.
3 Dan karena aku mengira
bahwa bagian pertama dari catatan ini, yang berbicara tentang
penciptaan dunia, dan juga tentang Adam, dan sebuah laporan
sejak waktu itu bahkan sampai
1 1 a pts Moroni, Putra
Mormon.
		b Morm. 5:23;
A&P 87:6–7.

pada amenara besar, dan hal apa
pun yang terjadi di antara anak-
anak manusia sampai waktu itu,
dimiliki di antara orang-orang
Yahudi—
4 Oleh karena itu aku tidak
menuliskan hal-hal itu yang terjadi sejak amasa Adam sampai
waktu itu; tetapi itu ada di atas
lempengan-lempengan itu; dan
barang siapa menemukannya,
orang yang sama akan memiliki
kuasa sehingga dia boleh memperoleh laporan yang lengkap.
5 Tetapi lihatlah, aku tidak
memberikan laporan yang lengkap, tetapi sebagian dari laporan
itu aku berikan, mulai dari menara sampai mereka dihancurkan.
6 Dan dengan cara ini aku
memberikan laporannya. Dia
yang menulis catatan ini adalah
a
Eter, dan dia adalah keturunan
Koriantor.
7 Koriantor adalah putra
Moron.

2 a Alma 37:21;
Eter 15:33.
3 a Omni 1:22;
Mosia 28:17; Hel. 6:28.

4 a yaitu meliputi
periode yang sama
seperti Kejadian 1–10.
6 a Eter 12:2; 15:34.
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8 Dan Moron adalah putra
Etem.
9 Dan Etem adalah putra Aha.
10 Dan Aha adalah putra Set.
11 Dan Set adalah putra
Siblon.
12 Dan Siblon adalah putra
Kom.
13 Dan Kom adalah putra
Koriantum.
14 Dan Koriantum adalah
putra Amnigada.
15 Dan Amnigada adalah putra
Harun.
16 Dan Harun adalah keturunan Het, yang adalah putra
Heartom.
17 Dan Heartom adalah putra
Lib.
18 Dan Lib adalah putra Kis.
19 Dan Kis adalah putra
Korom.
20 Dan Korom adalah putra
Lewi.
21 Dan Lewi adalah putra
Kim.
22 Dan Kim adalah putra
Morianton.
23 Dan Morianton adalah keturunan Riplakis.
24 Dan Riplakis adalah putra
Sez.
25 Dan Sez adalah putra Het.
26 Dan Het adalah putra Kom.
27 Dan Kom adalah putra
Koriantum.
28 Dan Koriantum adalah
putra Emer.
29 Dan Emer adalah putra
Omer.
33 a pts Yared.
		b Kej. 11:6–9.

30 Dan Omer adalah putra
Sul.
31 Dan Sul adalah putra Kib.
32 Dan Kib adalah putra
Oriha, yang adalah putra Yared;
33 Yang aYared itu datang dengan saudara laki-lakinya dan
keluarga mereka, dengan beberapa yang lain dan keluarga
mereka, dari menara besar itu,
pada waktu Tuhan bmengacaukan bahasa orang-o rang, dan
bersumpah dalam kemurkaan-
Nya bahwa mereka akan dicerai-
beraikan di atas seluruh cmuka
bumi; dan menurut firman
Tuhan orang-orang itu dicerai-
beraikan.
34 Dan a saudara laki-l aki
Yared yang adalah seorang pria
yang besar dan perkasa, dan
orang yang sangat berkenan
bagi Tuhan, Yared, saudara laki-
lakinya, berkata kepadanya: Berserulah kepada Tuhan, agar Dia
tidak akan mengacaukan kita
hingga kita bisa tidak mengerti
perkataan kita.
35 Dan terjadilah bahwa saudara laki-laki Yared berseru
kepada Tuhan, dan Tuhan memiliki rasa iba terhadap Yared;
oleh karena itu Dia tidak mengacaukan bahasa Yared; dan Yared
dan saudara laki-lakinya tidak
dikacaukan.
36 Pada waktu itu Yared berkata kepada saudara laki-
lakinya: Berserulah lagi kepada
Tuhan, dan adalah mungkin

		c Mosia 28:17.
34 a pts Saudara

Laki-Laki Yared.
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bahwa Dia akan memalingkan
amarah-Nya dari mereka yang
adalah teman-teman kita, sehingga Dia tidak mengacaukan
bahasa mereka.
37 Dan terjadilah bahwa saudara laki-
l aki Yared berseru
kepada Tuhan, dan Tuhan memiliki rasa iba terhadap teman-
teman mereka dan keluarga
mereka juga, sehingga mereka
tidak dikacaukan.
38 Dan terjadilah bahwa Yared
berbicara lagi kepada saudara
laki-lakinya, mengatakan: Pergi
dan bertanyalah kepada Tuhan
apakah Dia akan menghalau
kita keluar dari tanah ini, dan
jika Dia akan menghalau kita
keluar dari tanah ini, berserulah
kepada-Nya ke mana kita akan
pergi. Dan siapa tahu bahwa
mungkin Tuhan akan membawa kita ke tanah yang adalah
a
pilihan melebihi semuanya di
bumi? Dan jika demikian halnya, marilah kita setia kepada
Tuhan, agar kita boleh menerimanya untuk warisan kita.
39 Dan terjadilah bahwa saudara laki-laki Yared berseru kepada Tuhan menurut apa yang
telah diucapkan oleh mulut
Yared.
40 Dan terjadilah bahwa
Tuhan mendengar saudara laki-
laki Yared, dan memiliki rasa
iba terhadapnya, dan berfirman
kepadanya:
38 a pts Tanah Terjanjikan.
41 a Eter 6:20.
		b Eter 6:16.

41 Pergi dan kumpulkanlah
bersama kawanan ternakmu,
baik jantan maupun betina,
dari setiap jenis; dan juga benih dari tanah dari setiap jenis; dan akeluargamu; dan juga
Yared saudara laki-lakimu dan
keluarganya; dan juga bteman-
temanmu dan keluarga mereka, dan teman-teman Yared
dan keluarga mereka.
42 Dan ketika engkau telah
melakukan ini engkau hendaknya a pergi di depan mereka
turun ke lembah yang berada
di sebelah utara. Dan di sana
akanlah Aku menemui engkau, dan Aku akan pergi di
b
depanmu ke suatu tanah yang
adalah cpilihan melebihi segala
tanah di bumi.
43 Dan di sana akanlah Aku
memberkati engkau dan benih keturunanmu, dan membangkitkan bagi-Ku dari benih
keturunanmu, dan dari benih keturunan saudara laki-
lakimu, dan mereka yang
akan pergi bersamamu, suatu
bangsa yang besar. Dan tidak
akan ada yang lebih besar daripada bangsa yang akan Aku
bangkitkan bagi-Ku dari benih
keturunanmu, di atas seluruh
muka bumi. Dan demikianlah
akan Aku lakukan kepadamu
karena sepanjang waktu yang
lama ini kamu telah berseru
kepada-Ku.

42 a 1 Ne. 2:1–2;
Abr. 2:3.
		b A&P 84:88.

		c 1 Ne. 13:30.
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PASAL 2
Orang-orang Yared bersiap untuk
perjalanan mereka ke tanah terjanjikan—Itu adalah tanah pilihan
yang di atasnya manusia mesti
melayani Kristus atau disapu habis—Tuhan berbincang dengan
saudara laki-laki Yared selama tiga
jam—Orang-orang Yared membangun kapal-kapal barkas—Tuhan
meminta saudara laki-laki Yared
untuk mengusulkan bagaimana
kapal-kapal barkas itu akan diterangi.
Dan terjadilah bahwa Yared
dan saudara laki-lakinya, dan
keluarga mereka, dan juga
teman-teman Yared dan saudara
laki-lakinya dan keluarga mereka, turun ke lembah yang ber
ada di sebelah utara, (dan nama
lembah itu adalah aNimrod, disebut menurut nama pemburu
yang perkasa) bersama kawanan
ternak mereka yang telah mereka kumpulkan bersama, jantan
dan betina, dari setiap jenis.
2 Dan mereka juga memasang
jerat dan menangkap unggas di
udara; dan mereka juga menyiapkan sebuah bejana, yang di
dalamnya mereka membawa bersama mereka ikan dari perairan.
3 Dan mereka juga membawa
bersama mereka deseret, yang,
berdasarkan penafsiran, adalah lebah madu; dan demikianlah mereka membawa bersama
2 1 a Kej. 10:8.

4 a Bil. 11:25;
A&P 34:7–9;

mereka sekumpulan lebah, dan
segala macam dari apa yang ada
di atas permukaan tanah itu, benih dari setiap jenis.
4 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka telah turun ke Lembah
Nimrod Tuhan turun dan berbincang dengan saudara laki-
laki Yared; dan Dia berada dalam
a
awan, dan saudara laki-laki
Yared tidak melihat-Nya.
5 Dan terjadilah bahwa Tuhan
memerintahkan mereka agar mereka hendaknya pergi ke padang
belantara, ya, ke bagian penjuru
itu yang belum pernah ada manusianya. Dan terjadilah bahwa
Tuhan pergi di hadapan mereka,
dan berbincang dengan mereka
sewaktu Dia berdiri dalam aawan,
dan memberi arahan ke mana
mereka hendaknya melakukan
perjalanan.
6 Dan terjadilah bahwa mereka melakukan perjalanan di
padang belantara, dan membangun kapal-kapal barkas, yang
di dalamnya mereka menyeberangi banyak perairan, diarahkan
secara berkelanjutan oleh tangan
Tuhan.
7 Dan Tuhan tidak akan membiarkan bahwa mereka akan berhenti di seberang laut di padang
belantara, tetapi Dia menghendaki agar mereka hendaknya
maju bahkan sampai ke atanah
yang dijanjikan, yang adalah pilihan melebihi segala tanah yang

JS—S 1:68.
5 a Kel. 13:21–22.
7 a 1 Ne. 4:14.

pts Tanah
Terjanjikan.
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lain, yang telah Tuhan Allah lestarikan bagi orang-orang yang
saleh.
8 Dan Dia telah bersumpah
dalam kemurkaan-Nya kepada
saudara laki-laki Yared, bahwa
barang siapa akan memiliki tanah
yang dijanjikan ini, sejak waktu
itu dan seterusnya, hendaknya
a
melayani Dia, Allah yang sejati
dan satu-satunya, atau mereka
akan bdisapu habis ketika kegenapan kemurkaan-Nya akan datang ke atas diri mereka.
9 Dan sekarang, kita dapat melihat ketetapan Allah mengenai
tanah ini, bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan; dan bangsa
apa pun yang akan memilikinya
akan melayani Allah, atau mereka akan disapu habis ketika
kegenapan kemurkaan-N ya
akan datang ke atas diri mereka.
Dan kegenapan kemurkaan-Nya
datang ke atas diri mereka ketika mereka matang dalam kedurhakaan.
10 Karena lihatlah, ini adalah
tanah yang adalah pilihan melebihi segala tanah yang lain; karenanya dia yang memilikinya
akan melayani Allah atau akan
disapu habis; karena itu adalah
ketetapan abadi Allah. Dan tidaklah sampai ada akegenapan
kedurhakaan di antara anak-anak
di tanah itu, bahwa mereka bdisapu habis.
11 Dan ini datang kepadamu,
8 a Eter 13:2.
		b Yarom 1:3, 10;
Alma 37:28;

hai kamu orang-orang bukan
Israel, agar kamu boleh mengetahui ketetapan Allah—agar
kamu boleh bertobat, dan tidak berlanjut dalam kedurhakaanmu sampai kegenapan itu
datang, agar kamu boleh tidak
membawa kegenapan kemurkaan Allah ke atas dirimu sebagaimana penghuni tanah ini
telah lakukan hingga kini.
12 Lihatlah, ini adalah tanah pilihan, dan bangsa apa pun yang
akan memilikinya akan a bebas
dari perbudakan, dan dari penawanan, dan dari segala bangsa
lain di kolong langit, jika saja mereka akan bmelayani Allah negeri
ini, yang adalah Yesus Kristus,
yang telah dinyatakan oleh apa
yang telah kami tuliskan.
13 Dan sekarang, aku meneruskan dengan catatanku; karena
lihatlah, terjadilah bahwa Tuhan
membawa Yared dan saudara-
saudaranya bahkan sampai ke
laut luas itu yang memisahkan
tanah-tanah itu. Dan sewaktu mereka tiba di laut mereka memancangkan tenda-tenda mereka; dan
mereka menyebut nama tempat
itu Moriankumer; dan mereka
berdiam di dalam tenda-tenda,
dan berdiam di dalam tenda-
tenda di tepi laut untuk kurun
waktu empat tahun.
14 Dan terjadilah pada akhir
empat tahun itu Tuhan datang
kembali kepada saudara laki-

Eter 9:20.
10 a 2 Ne. 28:16.
		b 1 Ne. 17:37–38.

a

11 a 2 Ne. 28:32.
12 a pts Kemerdekaan.
		b Yes. 60:12.
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laki Yared, dan berdiri dalam
awan dan berbincang dengannya. Dan untuk kurun waktu
tiga jam Tuhan berbincang dengan saudara laki-laki Yared,
dan a menderanya karena dia
tidak ingat untuk b memanggil
nama Tuhan.
1 5 D a n s a u d a r a l a k i - la k i
Yared bertobat dari kejahatan
yang telah dia lakukan, dan
memanggil nama Tuhan bagi
saudara-saudaranya yang ber
ada bersamanya. Dan Tuhan
berfirman kepadanya: Aku
akan mengampuni engkau dan
saudara-saudaramu dari dosa-
dosa mereka; tetapi janganlah
engkau berdosa lagi, karena
kamu hendaknya ingat bahwa
a
Roh-Ku tidak akan selalu bberjuang bersama manusia; karenanya, jika kamu akan berdosa
sampai kamu sepenuhnya matang kamu akan disingkirkan
dari hadirat Tuhan. Dan ini adalah pikiran-Ku mengenai tanah
yang akan Aku berikan kepadamu untuk warisanmu; karena
itu akan menjadi tanah cpilihan
melebihi segala tanah yang lain.
16 Dan Tuhan berfirman: Pergilah bekerja dan bangunlah, menurut cara kapal-kapal barkas
yang telah kamu hingga kini
bangun. Dan terjadilah bahwa
saudara laki-laki Yared pergi
bekerja, dan juga saudara-
saudaranya, dan membangun
14 a pts Penderaan.
		b pts Doa.
15 a Eter 15:19.

kapal-k apal barkas menurut
cara yang telah mereka bangun,
menurut apetunjuk Tuhan. Dan
itu kecil, dan ringan di atas air,
bahkan seperti ringannya unggas di atas air.
17 Dan itu dibangun menurut
suatu cara sehingga itu amatlah
a
rapat, bahkan sehingga akan
menahan air seperti sebuah pinggan; dan bagian bawahnya rapat seperti sebuah pinggan; dan
sisi-sisinya rapat seperti sebuah
pinggan; dan ujung-ujungnya
runcing; dan bagian atasnya rapat
seperti sebuah pinggan; dan panjangnya adalah panjang sebatang
pohon; dan pintunya, bilamana
ditutup, adalah rapat seperti sebuah pinggan.
18 Dan terjadilah bahwa saudara laki-laki Yared berseru kepada Tuhan, mengatakan: Ya
Tuhan, aku telah melaksanakan
pekerjaan yang telah Engkau
perintahkan kepadaku, dan
aku telah membuat kapal-kapal
barkas menurut yang telah Engkau arahkan kepadaku.
19 Dan lihatlah, ya Tuhan, di
dalamnya tidak ada terang; ke
manakah kami akan mengemudi?
Dan juga kami akan binasa, karena di dalamnya kami tidak dapat bernapas, kecuali udara yang
ada di dalamnya; oleh karena itu
kami akan binasa.
20 Dan Tuhan berfirman kepada saudara laki-laki Yared:

		b Kej. 6:3;
2 Ne. 26:11;
Morm. 5:16.

		c Eter 9:20.
16 a 1 Ne. 17:50–51.
17 a Eter 6:7.
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Lihatlah, engkau hendaknya
membuat sebuah lubang pada
bagian atas, dan juga pada bagian bawahnya; dan bilamana
engkau membutuhkan udara
engkau hendaknya membuka
lubang dan menerima udara.
Dan jika demikian halnya bahwa
air masuk kepadamu, lihatlah,
engkau hendaknya mengatup
lubang, agar engkau boleh tidak
binasa dalam air bah.
21 Dan terjadilah bahwa saudara laki-laki Yared melakukan
demikian, menurut yang telah
Tuhan perintahkan.
22 Dan dia berseru lagi kepada
Tuhan mengatakan: Ya Tuhan,
lihatlah aku telah melakukan
bahkan seperti yang telah Engkau perintahkan kepadaku; dan
aku telah menyiapkan kapal-
kapal bagi orang-orangku, dan
lihatlah tidak ada terang di dalamnya. Lihatlah, ya Tuhan,
akankah Engkau biarkan bahwa
kami akan menyeberangi per
airan luas ini dalam kegelapan?
23 Dan Tuhan berfirman kepada saudara laki-laki Yared:
Apakah yang kamu kehendaki
agar hendaknya Aku lakukan
sehingga kamu boleh memiliki
terang di dalam kapal-kapalmu?
Karena lihatlah, kamu tidak dapat memiliki jendela, karena itu
akan hancur berkeping-keping;
tidak juga kamu akan membawa api bersamamu, karena
kamu tidak akan pergi dengan
terang api.
24 a Eter 6:5.

24 Karena lihatlah, kamu akan
menjadi bagaikan seekor ikan
paus di tengah laut; karena ombak yang menggunung akan
membentur ke atas dirimu. Walaupun demikian, Aku akan
membawamu lagi ke atas keluar dari kedalaman laut; karena a angin telah keluar dari
mulut-Ku, dan juga bhujan dan
air bah telah Aku kirimkan.
25 Dan lihatlah, Aku mempersiapkanmu terhadap hal-
h al
ini; karena kamu tidak dapat
menyeberangi samudra raya
ini kecuali Aku mempersiapkanmu terhadap ombak laut,
dan angin yang telah bertiup,
dan air bah yang akan datang.
Oleh karena itu apakah yang
kamu kehendaki agar Aku hendaknya persiapkan bagimu
agar kamu boleh memiliki terang ketika kamu ditelan di kedalaman laut?
PASAL 3
Saudara laki-laki Yared melihat
jari Tuhan sewaktu Dia menyentuh enam belas buah batu—Kristus
memperlihatkan tubuh roh-Nya kepada saudara laki-laki Yared—Mereka yang memiliki pengetahuan
sempurna tidak dapat ditahan dari
dalam tabir—Alat-alat tafsir disediakan untuk membawa catatan
orang Yared pada terang.
Dan terjadilah bahwa saudara
laki-laki Yared, (sekarang, jumlah kapal yang telah disiapkan

		b Mzm. 148:8.
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adalah delapan) pergi ke gun u n g , y a n g m e re k a s e b u t
Gunung Selem, karena ketinggiannya yang sangat, dan melelehkan dari batu karang enam
belas batu kecil; dan itu putih
dan jernih, bahkan bagaikan
kaca yang tembus pandang; dan
dia membawanya di tangannya
ke atas puncak gunung itu, dan
berseru lagi kepada Tuhan, mengatakan:
2 Ya Tuhan, Engkau telah memfirmankan bahwa kami mesti
terkurung sepenuhnya oleh
air bah. Sekarang lihatlah, ya
Tuhan, dan janganlah marah
terhadap hamba-Mu karena kelemahannya di hadapan-M u;
karena kami tahu bahwa Engkau
kudus dan berdiam di surga,
dan bahwa kami tidak layak di
hadapan-Mu; karena akejatuhan
b
sifat kami telah menjadi jahat
secara berkelanjutan; walaupun
demikian, ya Tuhan, Engkau
telah memberi kami perintah
bahwa kami mesti meminta
kepada-Mu, agar dari Engkau
kami boleh menerima menurut
hasrat kami.
3 Lihatlah, ya Tuhan, Engkau
telah menghantam kami karena
kedurhakaan kami, dan telah
menghalau kami, dan selama
bertahun-tahun ini kami telah
berada di padang belantara; walaupun demikian, Engkau telah
a
penuh belas kasihan kepada
3 2 a pts Kejatuhan

Adam dan Hawa.
		b Mosia 3:19.

kami. Ya Tuhan, pandanglah
aku dengan rasa kasihan, dan
palingkanlah amarah-Mu dari
umat-Mu ini, dan janganlah biarkan bahwa mereka akan pergi
menyeberangi samudra yang
mengamuk ini dalam kegelapan;
tetapi lihatlah benda-benda ini
yang telah aku lelehkan dari
batu karang.
4 Dan aku tahu, ya Tuhan,
bahwa Engkau memiliki segala
a
kuasa, dan dapat melakukan
apa pun yang Engkau kehendaki
demi manfaat manusia; oleh
karena itu sentuhlah batu-batu
ini, ya Tuhan, dengan jari-Mu,
dan persiapkanlah ini agar boleh bersinar dalam kegelapan;
dan ini akan bersinar bagi kami
di dalam kapal-kapal yang telah kami persiapkan, agar kami
boleh memiliki terang saat kami
akan menyeberangi laut.
5 Lihatlah, ya Tuhan, Engkau
dapat melakukan ini. Kami tahu
bahwa Engkau sanggup memperlihatkan kuasa yang besar,
yang aterlihat kecil bagi pengertian manusia.
6 Dan terjadilah bahwa ketika
saudara laki-laki Yared telah mengatakan perkataan ini, lihatlah,
a
Tuhan mengulurkan tangan-Nya
dan menyentuh batu-b atu itu
satu demi satu dengan jari-Nya.
Dan b tabir diambil dari mata
saudara laki-laki Yared, dan dia
melihat jari Tuhan; dan itu adalah

3 a Eter 1:34–43.
4 a pts Kuasa.
5 a Yes. 55:8–9;

1 Ne. 16:29.
6 a pts Yesus Kristus.
		b Eter 12:19, 21.
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seperti jari manusia, seperti daging dan darah; dan saudara
laki-laki Yared menjatuhkan diri
di hadapan Tuhan, karena dia dicekam oleh rasa takut.
7 Dan Tuhan melihat bahwa
saudara laki-laki Yared telah
menjatuhkan diri ke tanah; dan
Tuhan berfirman kepadanya:
Bangkitlah, mengapa engkau
telah menjatuhkan diri?
8 Dan dia berkata kepada
Tuhan: Aku melihat jari Tuhan,
dan aku takut agar jangan Dia
akan menghantamku; karena
aku tidak tahu bahwa Tuhan memiliki daging dan darah.
9 Dan Tuhan berfirman kepadanya: Karena imanmu engkau telah melihat bahwa Aku
akan mengambil ke atas diri-Ku
a
daging dan darah; dan belum pernah manusia datang ke
hadapan-Ku dengan iman yang
demikian besar seperti yang engkau miliki; karena seandainya
tidak demikian kamu tidaklah
dapat melihat jari-Ku. Apakah
engkau melihat lebih dari ini?
10 Dan dia menjawab: Tidak;
Tuhan, perlihatkanlah diri-Mu
kepadaku.
11 Dan Tuhan berfirman kepadanya: Percayakah engkau firman yang akan Aku firmankan?
12 Dan dia menjawab: Ya,
9 a pts Daging;
Fana, Kefanaan;
Yesus Kristus.
12 a Ibr. 6:18.
13 a A&P 67:10–11.
		b Enos 1:6–8.
		c pts Yesus Kristus—

14 a
		b
		c
		d

Tuhan, aku tahu bahwa Engkau memfirmankan kebenaran,
karena Engkau adalah Allah
kebenaran, dan a tidak dapat
berdusta.
13 Dan ketika dia telah mengatakan perkataan ini, lihatlah,
Tuhan a memperlihatkan diri-
Nya kepadanya, dan berfirman:
b
Karena engkau mengetahui
hal-h al ini kamu ditebus dari
kejatuhan; oleh karena itu kamu
dibawa kembali ke hadirat-Ku;
oleh karena itu Aku cmemperlihatkan diri-Ku kepadamu.
14 Lihatlah, Aku adalah Dia
yang dipersiapkan sejak pelandasan dunia untuk a menebus
umat-K u. Lihatlah, Aku adalah Yesus Kristus. Aku adalah
b
Bapa dan Putra. Di dalam Aku
akanlah seluruh umat manusia
memperoleh c kehidupan, dan
itu secara kekal, bahkan mereka yang akan percaya pada
nama-K u; dan mereka akan
menjadi dputra-Ku dan putri-Ku.
15 Dan belum pernah Aku
memperlihatkan diri-K u kepada manusia yang telah Aku
ciptakan, karena belum pernah
ada manusia yang a percaya
kepada-Ku seperti engkau telah
percaya. Apakah engkau melihat bahwa kamu diciptakan
menurut brupa-Ku sendiri? Ya,

Keberadaan
prafana Kristus.
pts Penebus;
Penebusan.
Mosia 15:1–4.
Mosia 16:9.
pts Putra dan

Putri Allah.
15 a pts Percaya,
Kepercayaan.
		b Kej. 1:26–27;
Mosia 7:27;
A&P 20:17–18.
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bahkan semua orang diciptakan
pada awalnya menurut rupa-Ku
sendiri.
16 Lihatlah, tubuh ini, yang
sekarang kamu lihat, adalah tubuh dari aroh-Ku; dan manusia
telah Aku ciptakan menurut tubuh dari roh-K u; dan bahkan
sebagaimana tampaknya Aku
bagimu di dalam roh akanlah
Aku menampakkan diri kepada
umat-Ku dalam daging.
17 Dan sekarang, seperti yang
aku, Moroni, katakan aku tidak dapat membuat laporan
lengkap tentang hal-
h al ini
yang dituliskan, oleh karena
itu cukuplah bagiku untuk mengatakan bahwa Yesus memperlihatkan diri-
N ya kepada
pria ini di dalam roh, bahkan
menurut cara dan dalam keserupaan dengan tubuh yang
sama bahkan seperti Dia amemperlihatkan diri-
N ya kepada
orang-orang Nefi.
18 Dan Dia melayaninya bahkan seperti Dia melayani orang-
orang Nefi; dan semua ini, agar
pria ini boleh mengetahui bahwa
Dia adalah Allah, karena banyaknya pekerjaan besar yang
telah Tuhan perlihatkan kepadanya.
19 Dan karena pengetahuan
pria ini dia tidak dapat ditahan
dari melihat ke dalam a tabir;
dan dia melihat jari Yesus, yang,
ketika dia lihat, dia terjatuh dengan rasa takut; karena dia tahu
16 a pts Roh.
17 a 3 Ne. 11:8–10.

bahwa itu adalah jari Tuhan; dan
dia tidak lagi memiliki iman, karena dia tahu, tidak meragukan
apa pun.
20 Karenanya, memiliki pengetahuan yang sempurna ini
tentang Allah, dia atidak dapat
ditahan dari dalam tabir; oleh
karena itu dia melihat Yesus; dan
Dia melayaninya.
21 Dan terjadilah bahwa Tuhan
berfirman kepada saudara laki-
laki Yared: Lihatlah, janganlah
engkau membiarkan apa yang
telah engkau lihat dan dengar
ini tersebar luas ke dunia, sampai awaktunya tiba ketika Aku
akan memuliakan nama-Ku dalam daging; karenanya, kamu
hendaknya menyimpan baik-
baik apa yang telah kamu lihat
dan dengar, dan janganlah memperlihatkannya kepada seorang
pun.
22 Dan lihatlah, ketika kamu
akan datang kepada-Ku, kamu
akan menuliskannya dan akan
memeteraikannya, sehingga
tak seorang pun dapat menafsirkannya; karena kamu akan
menuliskannya dalam suatu
bahasa sehingga itu tidak dapat dibaca.
23 Dan lihatlah, akedua batu ini
akan Aku berikan kepadamu,
dan kamu akan memeteraikannya juga bersama apa yang akan
kamu tulis.
24 Karena lihatlah, bahasa
yang akan kamu tulis telah Aku

19 a pts Tabir.
20 a Eter 12:19–21.

21 a Eter 4:1.
23 a pts Urim dan Tumim.
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kacaukan; karenanya Aku akan
menyebabkan pada waktu-Ku
sendiri yang tepat bahwa batu-
batu ini akan memperjelas pada
mata manusia apa yang akan
kamu tulis ini.
25 Dan ketika Tuhan telah
memfirmankan firman ini, Dia
memperlihatkan kepada saudara
laki-laki Yared asemua penghuni
bumi yang telah ada, dan juga
semua yang akan ada; dan Dia
tidak menahannya dari pandangannya, bahkan ke ujung-
ujung bumi.
26 Karena Dia telah berfirman kepadanya pada waktu-
waktu sebelumnya, bahwa ajika
dia akan bpercaya kepada-Nya
bahwa Dia dapat memperlihatkan kepadanya c segala sesuatu—itu akan diperlihatkan
kepadanya; oleh karena itu
Tuhan tidak dapat menahan
apa pun darinya, karena dia
tahu bahwa Tuhan dapat memperlihatkan kepadanya segala
sesuatu.
27 Dan Tuhan berfirman kepadanya: Tuliskanlah hal-hal ini
dan ameteraikanlah itu; dan Aku
akan memperlihatkannya pada
waktu-Ku sendiri yang tepat kepada anak-anak manusia.
28 Dan terjadilah bahwa Tuhan
memerintahkannya agar dia
hendaknya memeteraikan kedua abatu yang telah dia terima,
25 a Musa 1:8.
26 a Eter 3:11–13.
		b pts Percaya,
Kepercayaan.

		c
27 a
28 a
4 1a

dan tidak memperlihatkannya,
sampai Tuhan akan memperlihatkannya kepada anak-a nak
manusia.
PASAL 4
Moroni diperintahkan untuk
memeteraikan tulisan saudara
laki-laki Yared—Itu tidak akan
diungkapkan sampai manusia memiliki iman bahkan seperti saudara
laki-laki Yared—Kristus memerintahkan manusia untuk memercayai
firman-N ya dan yang dari para
murid-Nya—Manusia diperintahkan untuk bertobat, memercayai
Injil, dan diselamatkan.
Dan Tuhan memerintahkan saudara laki-laki Yared untuk turun
dari gunung dari hadirat Tuhan,
dan a menuliskan apa yang telah dia lihat; dan itu dilarang
untuk keluar kepada anak-anak
manusia bsampai setelah Dia diangkat ke atas salib; dan untuk
alasan ini Raja Mosia menyimpannya, agar itu tidak akan keluar ke dunia sebelum Kristus
akan memperlihatkan diri-Nya
kepada umat-Nya.
2 Dan setelah Kristus benar-
benar memperlihatkan diri-Nya
kepada umat-N ya Dia memerintahkan agar itu hendaknya
dinyatakan.
3 Dan sekarang, setelah itu, mereka semua telah merosot dalam

Eter 4:4.
2 Ne. 27:6–8.
A&P 17:1.
Eter 12:24.

			 pts Tulisan Suci.
		b Eter 3:21.
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ketidakpercayaan; dan tak ada
seorang pun kecuali orang-orang
Laman, dan mereka telah menolak Injil Kristus; oleh karena itu
aku diperintahkan agar aku hendaknya a menyembunyikannya
kembali di dalam tanah.
4 Lihatlah, aku telah menulis
di atas lempengan-lempengan
ini bahkan apa yang saudara
laki-laki Yared lihat; dan tidak
pernah ada apa yang lebih besar dinyatakan daripada yang
dinyatakan kepada saudara laki-
laki Yared.
5 Karenanya Tuhan telah memerintahkanku untuk me nuliskannya; dan aku telah
menuliskannya. Dan Dia memerintahkanku agar aku hendaknya amemeteraikannya; dan
Dia juga telah memerintahkan
agar aku hendaknya memeteraikan tafsirannya; karenanya aku
telah memeteraikan b alat-a lat
tafsir, menurut perintah Tuhan.
6 Karena Tuhan berfirman kepadaku: Itu tidak akan tersebar
luas kepada orang-orang bukan
Israel sampai masa ketika mereka akan bertobat dari kedurhakaan mereka, dan menjadi
bersih di hadapan Tuhan.
7 Dan pada masa itu ketika
mereka akan menjalankan iman
kepada-K u, firman Tuhan,
3 a Morm. 8:14.
5 a Eter 5:1.
		b A&P 17:1;
JS—S 1:52.
pts Urim dan
Tumim.
7 a pts Pengudusan.

bahkan seperti yang saudara
laki-laki Yared lakukan, agar
mereka boleh menjadi adikuduskan di dalam Aku, kemudian
akanlah Aku nyatakan kepada
mereka apa yang saudara laki-
laki Yared lihat, bahkan sampai
penguakan kepada mereka semua wahyu-K u, firman Yesus
Kristus, Putra Allah, bBapa dari
langit dan dari bumi, dan segala
sesuatu yang ada di dalamnya.
8 Dan dia yang akan aberjuang
menentang firman Tuhan, biarlah dia dikutuk; dan dia yang
akan b menyangkal hal-hal ini,
biarlah dia dikutuk; karena kepada mereka c tidak akan Aku
perlihatkan apa yang lebih besar, firman Yesus Kristus; karena
Aku adalah Dia yang berfirman.
9 Dan atas perintah-Ku langit
dibukakan dan a ditutup; dan
atas firman-Ku btanah akan berguncang; dan atas perintah-Ku
penghuninya akan mati, bahkan
demikian bagaikan dengan api.
10 Dan dia yang tidak memercayai firman-Ku tidak memercayai para murid-Ku; dan jika
demikian halnya bahwa Aku
tidak berfirman, nilailah kamu;
karena kamu akan tahu bahwa
Akulah yang berfirman, pada
a
hari terakhir.
11 Tetapi dia yang amemercayai

		b Mosia 3:8.
8 a 3 Ne. 29:5–6;
Morm. 8:17.
		b 2 Ne. 27:14;
28:29–30.
		c Alma 12:10–11;
3 Ne. 26:9–10.

9 a 1 Raj. 8:35;
A&P 77:8.
		b Hel. 12:8–18;
Morm. 5:23.
10 a 2 Ne. 33:10–15.
11 a A&P 5:16.
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hal-hal ini yang telah Aku firmankan, dia akan Aku kunjungi
dengan pernyataan Roh-Ku, dan
dia akan tahu dan memberikan
kesaksian. Karena Roh-Ku dia
akan b tahu bahwa hal-h al ini
adalah cbenar; karena itu membujuk manusia untuk melakukan yang baik.
12 Dan segala apa pun yang
membujuk manusia untuk melakukan yang baik adalah dari-Ku;
karena ayang baik tidak datang
dari siapa pun kecuali dari-Ku.
Aku adalah yang sama yang
menuntun manusia pada segala yang baik; dia yang btidak
mau memercayai firman-K u
tidak akan memercayai-K u—
bahwa Aku ada; dan dia yang
tidak mau memercayai-Ku tidak
akan memercayai Bapa yang
mengutus-Ku. Karena lihatlah,
Aku adalah Bapa, Aku adalah
c
terang, dan d kehidupan, dan
kebenaran dunia.
13 a Datanglah kepada-K u,
hai kamu orang-orang bukan
Israel, dan Aku akan memperlihatkan kepadamu apa yang
lebih besar, pengetahuan yang
tersembunyi karena ketidakpercayaan.
14 Datanglah kepadaKu, hai
kamu bani Israel, dan akan adinyatakan kepadamu betapa
hal-hal besar telah Bapa sediakan bagimu, sejak pelandasan
11 b pts Kesaksian.
		c Eter 5:3–4;
Moro. 10:4–5.
12 a Alma 5:40;
Moro. 7:16–17.

dunia; dan itu telah tidak sampai kepadamu, karena ketidakpercayaan.
15 Lihatlah, ketika kamu akan
mengoyak tabir ketidakpercayaan itu yang menyebabkanmu
tetap tinggal dalam keadaan kejahatanmu yang menyeramkan,
dan kekerasan hati, dan kebutaan pikiran, kemudian akanlah
hal-hal yang besar dan menakjubkan yang telah a disembunyikan sejak pelandasan dunia
darimu—ya, ketika kamu akan
meminta kepada Bapa dalam
nama-
K u, dengan hati yang
hancur dan jiwa yang menyesal, kemudian akanlah kamu
tahu bahwa Bapa telah mengingat perjanjian yang Dia buat
kepada leluhurmu, hai bani
Israel.
16 Dan kemudian akanlah
a
wahyu-wahyu-Ku yang telah
Aku suruh untuk dituliskan oleh
hamba-Ku Yohanes dikuakkan
di mata semua orang. Ingatlah,
ketika kamu melihat hal-hal ini,
kamu akan tahu bahwa waktunya di depan mata ketika itu
akan dinyatakan dalam kenyataannya.
17 Oleh karena itu, a ketika
kamu akan menerima catatan
ini kamu boleh mengetahui
bahwa pekerjaan Bapa telah dimulai di atas seluruh permukaan negeri.

		b 3 Ne. 28:34.
		c pts Terang Kristus.
		d Yoh. 8:12;
Alma 38:9.
13 a 3 Ne. 12:2–3.

14 a A&P 121:26–29.
15 a 2 Ne. 27:10.
16 a Why. 1:1;
1 Ne. 14:18–27.
17 a 3 Ne. 21:1–9, 28.

ETER 4:18–5:5

760

18 Oleh karena itu, bertobatlah kamu segenap ujung bumi,
dan datanglah kepada-Ku, dan
percayalah pada Injil-Ku, dan
b
dibaptislah dalam nama-K u;
karena dia yang percaya dan
dibaptis akan diselamatkan; tetapi dia yang tidak percaya akan
dilaknat; dan ctanda-tanda akan
mengikuti mereka yang percaya
pada nama-Ku.
19 Dan diberkatilah dia yang
didapati asetia pada nama-Ku
pada hari terakhir, karena dia
akan diangkat untuk berdiam di
dalam kerajaan yang dipersiapkan baginya bsejak pelandasan
dunia. Dan lihatlah Akulah
yang telah memfirmankannya.
Amin.
a

PASAL 5
Tiga saksi dan pekerjaan itu sendiri akan berdiri sebagai kesaksian tentang kebenaran dari Kitab
Mormon.
Dan sekarang, aku, Moroni, telah menuliskan kata-kata yang
diperintahkan kepadaku, menurut ingatanku; dan aku telah
memberi tahu kamu apa yang telah aku ameteraikan; oleh karena
itu janganlah menyentuhnya
18 a 3 Ne. 27:20;
Moro. 7:34.
		b Yoh. 3:3–5.
pts Baptis,
Baptisan—Penting.
		c pts Karunia Roh.
19 a Mosia 2:41;
A&P 6:13.
pts Yesus Kristus—
Mengambil nama

		b

5 1a
2a

3a
		b
		c

supaya boleh kamu terjemahkan; karena hal itu dilarang
bagimu, kecuali suatu saat itu
akan menjadi kebijaksanaan di
dalam Allah.
2 Dan lihatlah, kamu boleh diberi hak istimewa agar
kamu boleh memperlihatkan
lempengan-lempengan itu kepada amereka yang akan membantu mewujudkan pekerjaan
ini;
3 Dan kepada a tiga orang itu
akan diperlihatkan melalui kuasa Allah; karenanya mereka
akan btahu dengan suatu kepastian bahwa hal-h al ini adalah
c
benar.
4 Dan dalam mulut tiga asaksi
hal-h al ini akan ditegakkan;
dan kesaksian dari tiga orang,
dan pekerjaan ini, yang di dalamnya akan diperlihatkan kuasa Allah dan juga firman-Nya,
yang mengenainya Bapa, dan
Putra, dan Roh Kudus memberikan kesaksian—dan semua ini
akan berdiri sebagai kesaksian
menentang dunia pada hari terakhir.
5 Dan jika demikian halnya bahwa mereka bertobat
dan a datang kepada Bapa dalam nama Yesus, mereka akan

Yesus Kristus ke
atas diri kita.
2 Ne. 9:18.
2 Ne. 27:7–8, 21;
Eter 4:4–7.
2 Ne. 27:12–14;
A&P 5:9–15.
2 Ne. 11:3; 27:12.
A&P 5:25.
Eter 4:11.

4 a Lihat uraian judul
A&P 17 dan ayat 1–3;
lihat juga “
Kesaksian Tiga
Saksi” pada
halaman-halaman
pendahuluan
Kitab Mormon.
5 a Morm. 9:27;
Moro. 10:30–32.
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diterima ke dalam kerajaan
Allah.
6 Dan sekarang, jika aku tidak
memiliki wewenang untuk hal-
hal ini, nilailah kamu; karena
kamu akan tahu bahwa aku memiliki wewenang ketika kamu
akan melihatku, dan kita akan
berdiri di hadapan Allah pada
hari terakhir. Amin.
PASAL 6
Kapal-k apal barkas orang Yared
dihembus angin ke tanah terjanjikan—Orang-orang memuji Tuhan
untuk kebaikan-Nya—Oriha ditetapkan sebagai raja atas mereka—
Yared dan saudara laki-lakinya
mati.
Dan sekarang, aku, Moroni, meneruskan untuk memberikan catatan tentang Yared dan saudara
laki-lakinya.
2 Karena terjadilah setelah
Tuhan menyiapkan a batu-batu
yang telah saudara laki-laki
Yared bawa ke gunung, saudara laki-laki Yared turun dari
gunung, dan dia meletakkan
batu-batu itu ke dalam kapal-
kapal yang disiapkan, satu di
setiap ujungnya; dan lihatlah,
itu memberikan terang pada
kapal-kapal itu.
3 Dan demikianlah Tuhan
menyebabkan batu-b atu itu
bersinar dalam kegelapan, untuk memberi terang kepada
pria, wanita, dan anak, agar
mereka boleh tidak menye6 2 a Eter 3:3–6.

berangi perairan luas dalam
kegelapan.
4 Dan terjadilah bahwa ketika mereka telah menyiapkan
segala macam makanan, agar
dengan demikian mereka boleh
bertahan hidup di atas air, dan
juga makanan untuk kawanan
domba dan kawanan ternak mereka, dan binatang atau hewan
atau unggas apa pun yang akan
mereka bawa bersama mereka—
dan terjadilah bahwa ketika mereka telah melakukan segala hal
ini mereka menaiki kapal atau
kapal barkas mereka, dan meluncur ke laut, memercayakan
diri mereka kepada Tuhan Allah
mereka.
5 Dan terjadilah bahwa Tuhan
Allah menyebabkan agar hendaknya ada aangin yang dahsyat bertiup di atas permukaan
perairan, menuju tanah terjanjikan; dan demikianlah mereka diombang-ambingkan di
atas ombak laut di hadapan
angin.
6 Dan terjadilah bahwa mereka
berulang kali terkubur di kedalaman laut, karena ombak yang
menggunung yang terpecah di
atas diri mereka, dan juga angin
ribut yang dahsyat dan menakutkan yang disebabkan oleh
kedahsyatan angin.
7 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka terkubur di kedalaman
tidak ada air yang dapat menyakiti mereka, kapal-kapal mereka
a
rapat seperti sebuah pinggan,

5 a Eter 2:24–25.

7 a Eter 2:17.
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dan juga itu rapat seperti bahtera Nuh; oleh karena itu ketika
mereka terkurung sepenuhnya
oleh banyak air mereka berseru
kepada Tuhan, dan Dia membawa mereka kembali ke atas
permukaan perairan.
8 Dan terjadilah bahwa angin
tidak pernah berhenti bertiup
ke arah tanah terjanjikan saat
mereka berada di atas perairan;
dan demikianlah mereka dihembus di hadapan angin.
9 Dan mereka a menyanyikan
puji-pujian kepada Tuhan; ya,
saudara laki-laki Yared menyanyikan puji-pujian kepada
Tuhan, dan dia bberterima kasih
dan memuji Tuhan sepanjang
hari; dan ketika malam tiba,
mereka tidak berhenti memuji
Tuhan.
10 Dan demikianlah mereka
terhembus; dan tidak ada makhluk laut yang dapat memecahkan mereka, tidak juga ada ikan
paus yang dapat mencelakakan
mereka; dan mereka memiliki terang secara berkelanjutan, baik
di atas air maupun di bawah air.
11 Dan demikianlah mereka
terhembus, tiga ratus dan empat
puluh dan empat hari di atas air.
12 Dan mereka mendarat di
tepi laut dari tanah terjanjikan.
Dan ketika mereka telah menjejakkan kaki mereka di tepi
laut dari tanah terjanjikan mereka membungkukkan diri di
b

7 b Kej. 6:14; Musa 7:43.
9 a pts Bernyanyi.
		b 1 Taw. 16:7–9;

atas permukaan tanah, dan merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, dan mencucurkan
air mata sukacita di hadapan
Tuhan, karena kelimpahan belas kasihan-Nya yang lembut ke
atas diri mereka.
13 Dan terjadilah bahwa mereka menyebar luas di atas
permukaan negeri, dan mulai
mengolah tanah.
14 Dan Yared memiliki empat putra; dan mereka dinamai
Yakom, dan Gilga, dan Maha,
dan Oriha.
15 Dan saudara laki-laki Yared
juga memperanakkan putra dan
putri.
16 Dan a teman-t eman Yared
dan saudara laki-lakinya berjumlah kira-kira dua puluh dan
dua jiwa; dan mereka juga memperanakkan putra dan putri
sebelum mereka tiba di tanah
terjanjikan; dan oleh karena itu
mereka mulai menjadi banyak.
17 Dan mereka diajar untuk
a
berjalan dengan rendah hati
di hadapan Tuhan; dan mereka
juga b diajar dari tempat yang
tinggi.
18 Dan terjadilah bahwa mereka mulai menyebar di atas
permukaan negeri, dan bertambah banyak dan mengolah tanah; dan mereka menjadi kuat
di negeri itu.
19 Dan saudara laki-laki Yared
mulai menjadi tua, dan melihat

Alma 37:37;
A&P 46:32.
16 a Eter 1:41.

17 a pts Berjalan
bersama Allah.
		b pts Wahyu.
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bahwa dia mesti segera turun
ke dalam kubur; karenanya dia
berkata kepada Yared: Marilah
kita mengumpulkan bersama
orang-orang kita agar kita boleh
menghitung mereka, agar kita
boleh mengetahui dari mereka
apa yang akan mereka hasratkan
dari kita sebelum kita turun ke
dalam kubur kita.
20 Dan sesuai dengan itu
orang-orang dikumpulkan bersama. Sekarang, jumlah putra
dan putri saudara laki-laki Yared
adalah dua puluh dan dua jiwa;
dan jumlah putra dan putri
Yared adalah dua belas, dia memiliki empat putra.
21 Dan terjadilah bahwa mereka menghitung orang-orang
mereka; dan setelah mereka
menghitung mereka, mereka
menghasratkan dari mereka apa
yang mereka kehendaki agar
hendaknya mereka lakukan sebelum mereka turun ke dalam
kubur mereka.
22 Dan terjadilah bahwa orang-
orang menghasratkan dari mereka agar mereka hendaknya
a
mengurapi salah seorang putra
mereka untuk menjadi raja atas
mereka.
23 Dan sekarang, lihatlah, ini
memilukan bagi mereka. Dan
saudara laki-laki Yared berkata
kepada mereka: Pastilah hal
ini amenuntun ke dalam penawanan.
24 Tetapi Yared berkata kepada
saudara laki-lakinya: Biarkanlah
22 a pts Mengurapi.

mereka agar mereka boleh memiliki seorang raja. Dan oleh
karena itu dia berkata kepada
mereka: Pilihlah kamu dari antara para putra kami seorang
raja, bahkan siapa yang kamu
kehendaki.
25 Dan terjadilah bahwa mereka memilih bahkan anak
sulung dari saudara laki-laki
Yared; dan namanya adalah
Pagag. Dan terjadilah bahwa dia
menolak dan tidak mau menjadi
raja mereka. Dan orang-orang
menghendaki agar ayahnya
hendaknya mendesaknya, tetapi
ayahnya tidak mau; dan dia memerintahkan mereka agar mereka hendaknya tidak mendesak
seorang pun untuk menjadi raja
mereka.
26 Dan terjadilah bahwa mereka memilih semua saudara
laki-laki Pagag, dan mereka tidak mau.
27 Dan terjadilah bahwa tidak
juga para putra Yared mau, bahkan semuanya kecuali satu; dan
Oriha diurapi menjadi raja atas
orang-orang itu.
28 Dan dia mulai memerintah,
dan orang-orang mulai makmur;
dan mereka menjadi amat kaya.
29 Dan terjadilah bahwa Yared
mati, dan saudara laki-lakinya
juga.
30 Dan terjadilah bahwa Oriha
berjalan dengan rendah hati di
hadapan Tuhan, dan mengingat
betapa hal-hal besar telah Tuhan
lakukan untuk ayahnya, dan

23 a 1 Sam. 8:10–18; Mosia 29:16–23.
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juga mengajari rakyatnya betapa
hal-hal besar telah Tuhan lakukan untuk leluhur mereka.
PASAL 7
Oriha memerintah dalam kesalehan—Di tengah perebutan
kekuasaan dan pertikaian,
kerajaan-kerajaan Sul dan Kohor
yang bersaingan ditegakkan—Para
nabi mengecam kejahatan dan pemujaan berhala bangsa itu, yang
kemudian bertobat.
Dan terjadilah bahwa Oriha
menjalankan penghakiman di
negeri itu dalam kesalehan sepanjang hidupnya, yang masa
hidupnya amat panjang.
2 Dan dia memperanakkan
putra dan putri; ya, dia memperanakkan tiga puluh dan satu,
yang di antaranya dua puluh
dan tiga putra.
3 Dan terjadilah bahwa dia juga
memperanakkan Kib pada usia
tuanya. Dan terjadilah bahwa
Kib memerintah sebagai penggantinya; dan Kib memperanakkan Korihor.
4 Dan ketika Korihor berumur
tiga puluh dan dua tahun dia
memberontak melawan ayahnya, dan membelot dan berdiam
di tanah Nehor; dan dia memperanakkan putra dan putri, dan
mereka menjadi amat rupawan;
karenanya Korihor menarik banyak orang mengikutinya.
5 Dan ketika dia telah mengumpulkan bersama suatu
7 5 a Eter 6:23.

pasukan dia berangkat ke tanah
Moron tempat raja berdiam,
dan membawanya tertawan,
yang mewujudkan a perkataan
saudara laki-laki Yared bahwa
mereka akan dibawa ke dalam
penawanan.
6 Sekarang, tanah Moron,
tempat raja berdiam, berada di
dekat tanah yang disebut Kemusnahan oleh orang-
o rang
Nefi.
7 Dan terjadilah bahwa Kib
berdiam dalam penawanan, dan
rakyatnya di bawah Korihor
putranya, sampai dia menjadi
amat tua; walaupun demikian
Kib memperanakkan Sul pada
usia tuanya, saat dia masih ber
ada dalam penawanan.
8 Dan terjadilah bahwa Sul
marah kepada saudara laki-
lakinya; dan Sul menjadi kuat,
dan menjadi perkasa sehubungan dengan kekuatan manusia; dan dia juga perkasa
dalam penilaian.
9 Karenanya, dia tiba di Bukit Efraim, dan dia melelehkan
dari bukit itu, dan membuat
pedang-pedang dari baja untuk mereka yang telah dia tarik
bersamanya; dan setelah dia
mempersenjatai mereka dengan
pedang dia kembali ke Kota
Nehor, dan menyulut pertempuran melawan saudara laki-
lakinya Korihor, yang dengan
sarana itu dia mendapatkan kerajaan dan memulihkannya kepada ayahnya Kib.
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10 Dan sekarang, karena apa
yang telah Sul lakukan, ayahnya
melimpahkan ke atas dirinya
kerajaan itu; oleh karena itu dia
mulai memerintah sebagai pengganti ayahnya.
11 Dan terjadilah bahwa dia
menjalankan penghakiman
dalam kesalehan; dan dia
memperluas kerajaannya di seluruh permukaan negeri, karena
orang-orang telah menjadi amat
banyak.
12 Dan terjadilah bahwa Sul
juga memperanakkan banyak
putra dan putri.
13 Dan Korihor bertobat dari
banyak kejahatan yang telah dia
lakukan; karenanya Sul memberinya kekuasaan di dalam kerajaannya.
14 Dan terjadilah bahwa
Korihor memiliki banyak putra
dan putri. Dan di antara para
putra Korihor ada satu yang
namanya adalah Nuh.
15 Dan terjadilah bahwa Nuh
memberontak melawan Sul,
sang raja, dan juga ayahnya,
Korihor, dan menarik Kohor
saudara laki-lakinya, dan juga
semua saudaranya dan banyak
dari rakyat.
16 Dan dia menyulut pertempuran melawan Sul, sang raja,
yang melaluinya dia mendapatkan tanah warisan pertama mereka, dan dia menjadi raja atas
bagian negeri itu.
17 Dan terjadilah bahwa dia
menyulut pertempuran melawan Sul lagi, sang raja; dan dia

ETER 7:10–23

menangkap Sul, sang raja, dan
membawanya pergi tertawan
ke Moron.
18 Dan terjadilah bahwa sewaktu dia hampir menghukum
mati dirinya, para putra Sul menyelinap ke dalam rumah Nuh
pada malam hari dan membunuhnya, dan mendobrak pintu
penjara dan membawa keluar
ayah mereka, dan menempatkannya di atas takhtanya di kerajaannya sendiri.
19 Karenanya, putra Nuh
membangun kerajaannya sebagai penggantinya; walaupun
demikian mereka tidak memperoleh kekuasaan lagi atas diri
Sul sang raja, dan rakyat yang
berada di bawah pemerintahan
Sul sang raja amat makmur dan
menjadi besar.
20 Dan negeri itu terpecah; dan
ada dua kerajaan, kerajaan Sul,
dan kerajaan Kohor, putra Nuh.
21 Dan Kohor, putra Nuh, menyuruh agar rakyatnya hendaknya menyulut pertempuran
melawan Sul, yang di dalamnya
Sul mengalahkan mereka dan
membunuh Kohor.
22 Dan sekarang, Kohor memiliki seorang putra yang dinamai
Nimrod; dan Nimrod menyerahkan kerajaan Kohor kepada
Sul, dan dia berkenan di mata
Sul; karenanya Sul melimpahkan kemurahan hati yang besar
kepadanya, dan dia bertindak di
kerajaan Sul menurut hasratnya.
23 Dan juga dalam pemerintahan Sul datanglah para nabi

ETER 7:24–8:4
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di antara bangsa itu, yang diutus dari Tuhan, menubuatkan
bahwa kejahatan dan apemujaan
berhala bangsa itu sedang membawa kutukan ke atas negeri,
dan mereka akan dihancurkan
jika mereka tidak bertobat.
24 Dan terjadilah bahwa orang-
orang mencaci maki para nabi,
dan mengejek mereka. Dan terjadilah bahwa raja Sul menjalankan penghakiman terhadap
mereka semua yang mencaci
maki para nabi.
25 Dan dia menjalankan hukum di seluruh negeri, yang
memberi kuasa kepada para
nabi bahwa mereka hendaknya
pergi ke mana pun yang mereka
kehendaki; dan karena alasan
ini orang-o rang dibawa pada
pertobatan.
26 Dan karena orang-o rang
bertobat dari kedurhakaan dan
pemujaan berhala mereka Tuhan
membiarkan mereka hidup, dan
mereka mulai makmur kembali di negeri itu. Dan terjadilah bahwa Sul memperanakkan
putra dan putri pada usia tuanya.
27 Dan tidak ada lagi peperangan dalam masa hidup Sul;
dan dia ingat hal-hal besar yang
telah Tuhan lakukan untuk leluhurnya dalam membawa mereka
a
menyeberangi samudra raya ke
tanah terjanjikan; karenanya
dia menjalankan penghakiman
dalam kesalehan sepanjang hidupnya.
23 a pts Pemujaan Berhala.

PASAL 8
Ada pertikaian dan perselisihan
atas kerajaan—Akis membentuk
komplotan rahasia yang terikat
sumpah untuk membunuh raja—
Komplotan rahasia adalah dari
iblis dan berakibat pada kehancuran bangsa—Orang-orang bukan Israel modern diperingatkan
terhadap komplotan rahasia yang
akan berupaya untuk menumbangkan kemerdekaan semua negeri,
bangsa, dan negara.
Dan terjadilah bahwa dia memperanakkan Omer, dan Omer
memerintah sebagai penggantinya. Dan Omer memperanakkan
Yared; dan Yared memperanakkan putra dan putri.
2 Dan Yared memberontak melawan ayahnya, dan datang dan
berdiam di tanah Het. Dan terjadilah bahwa dia menyanjung-
nyanjung banyak orang, karena
perkataannya yang licik, sampai
dia memperoleh setengah dari
kerajaan.
3 Dan ketika dia telah memperoleh setengah dari kerajaan
dia menyulut pertempuran melawan ayahnya, dan dia membawa pergi ayahnya ke dalam
penawanan, dan membuatnya
melayani dalam penawanan;
4 Dan sekarang, pada masa
pemerintahan Omer dia berada
dalam penawanan separuh
masa hidupnya. Dan terjadilah bahwa dia memperanakkan putra dan putri, yang di

27 a Eter 6:4, 12.
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antaranya adalah Esrom dan
Koriantumur;
5 Dan mereka amat marah karena perbuatan Yared saudara
laki-laki mereka, sedemikian
rupa sehingga mereka membentuk pasukan dan menyulut
pertempuran melawan Yared.
Dan terjadilah bahwa mereka
menyulut pertempuran melawannya pada malam hari.
6 Dan terjadilah bahwa ketika mereka telah membunuh
pasukan Yared mereka hampir
membunuhnya juga; dan dia
memohon terhadap mereka agar
mereka tidak akan membunuhnya, dan dia akan menyerahkan
kerajaan kepada ayahnya. Dan
terjadilah bahwa mereka membiarkannya hidup.
7 Dan sekarang, Yared menjadi
amat penuh dukacita karena kehilangan kerajaan, karena dia
telah menaruh hatinya pada
kerajaan dan pada kemuliaan
dunia.
8 Sekarang, putri Yared amat
cerdik, dan melihat dukacita
ayahnya, berpikir untuk merancang suatu rencana yang
melaluinya dia dapat menebus
kerajaan untuk ayahnya.
9 Sekarang, putri Yared amatlah rupawan. Dan terjadilah
bahwa dia berbicara dengan
ayahnya, dan berkata kepadanya: Apa sebabnya ayahku merasakan dukacita yang demikian
besar? Belumkah dia membaca
8 9 a Hel. 6:26–30;
3 Ne. 6:28;

catatan yang leluhur kita bawa
menyeberangi samudra raya?
Lihatlah, bukankah ada laporan
mengenai mereka dahulu kala,
bahwa mereka melalui arencana-
rencana rahasia mereka mendapatkan kerajaan dan kemuliaan
yang besar?
10 Dan sekarang, oleh karena
itu, biarlah ayahku memanggil
Akis, putra Kimnor; dan lihatlah, aku rupawan, dan aku akan
a
menari di hadapannya, dan
aku akan menyenangkannya,
sehingga dia akan menghasratkanku menjadi istri; karenanya
jika dia akan menghasratkan darimu agar kamu akan memberikanku kepadanya menjadi istri,
maka hendaknya kamu berkata:
Aku akan memberikannya jika
kamu akan membawa kepadaku
kepala ayahku, sang raja.
11 Dan sekarang, Omer adalah
teman Akis; karenanya, ketika
Yared telah memanggil Akis,
putri Yared menari di hadapannya sehingga dia menyenangkannya, sedemikian rupa
sehingga dia menghasratkannya menjadi istri. Dan terjadilah bahwa dia berkata kepada
Yared: Berikanlah dia kepadaku
menjadi istri.
12 Dan Yared berkata kepadanya: Aku akan memberikannya kepadamu, jika kamu akan
membawa kepadaku kepala
ayahku, sang raja.
13 Dan terjadilah bahwa Akis

Musa 5:51–52.
10 a Mrk. 6:22–28.

ETER 8:14–21

768

mengumpulkan di dalam rumah
Yared seluruh sanak saudaranya, dan berkata kepada mereka: Maukah kamu bersumpah
kepadaku bahwa kamu akan
setia kepadaku dalam apa yang
akan aku hasratkan darimu?
14 Dan terjadilah bahwa mereka semua a bersumpah kepadanya, demi Allah surga, dan
juga demi langit, dan juga demi
bumi, dan demi kepala mereka,
bahwa barang siapa akan menyimpang dari bantuan yang
Akis hasratkan akan kehilangan
kepalanya; dan barang siapa
akan membocorkan apa pun
yang Akis singkapkan kepada
mereka, orang yang sama akan
kehilangan nyawanya.
15 Dan terjadilah bahwa demikianlah mereka bersepakat
dengan Akis. Dan Akis melaksanakan terhadap mereka asumpah yang diberikan oleh mereka
dahulu kala yang juga mencari
kekuasaan, yang telah diturunkan bahkan sejak b Kain, yang
adalah pembunuh sejak awal.
16 Dan mereka dipelihara oleh
kuasa iblis untuk melaksanakan
sumpah ini terhadap orang-
orang, untuk menjaga mereka
dalam kegelapan, untuk membantu mereka yang mencari
kuasa untuk memperoleh kekuasaan, dan untuk membunuh,
dan untuk menjarah, dan untuk
berdusta, dan untuk berbuat
14 a pts Hujat,
Penghujatan.
15 a pts Sumpah.

segala macam kejahatan dan
pelacuran.
17 Dan putri Yaredlah yang
menaruhnya ke dalam hatinya
untuk mencari apa yang dari
zaman dahulu ini; dan Yared
menaruhnya ke dalam hati Akis;
karenanya, Akis melaksanakannya kepada sanak saudara dan
teman-t emannya, menyesatkan mereka dengan janji yang
muluk-muluk untuk melakukan
apa pun yang dia hasratkan.
18 Dan terjadilah bahwa mereka membentuk a komplotan
rahasia, bahkan seperti mereka
dahulu kala; yang komplotan
itu adalah paling keji dan jahat
melebihi segalanya, dalam pandangan Allah;
19 Karena Tuhan tidak bekerja
dalam komplotan rahasia, tidak
juga Dia menghendaki agar manusia hendaknya menumpahkan darah, tetapi dalam segala
hal telah melarangnya, sejak
awalnya manusia.
20 Dan sekarang, aku, Moroni,
tidak menuliskan cara sumpah
dan komplotan mereka, karena
telah disingkapkan kepadaku
bahwa itu dimiliki di antara segala bangsa, dan itu dimiliki di
antara orang-orang Laman.
21 Dan itu telah menyebabkan
a
kehancuran orang-o rang ini
tentang siapa aku sekarang sedang berbicara, dan juga kehancuran orang-orang Nefi.

		b Kej. 4:7–8;
Musa 5:28–30.
18 a pts Komplotan

Rahasia.
21 a Hel. 6:28.
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22 Dan bangsa apa pun yang
akan mendukung komplotan
rahasia seperti ini, untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan, sampai mereka akan
menyebar ke antara bangsa itu,
lihatlah, mereka akan dihancurkan; karena Tuhan tidak akan
membiarkan bahwa adarah para
orang suci-Nya, yang akan ditumpahkan oleh mereka, akan
selalu berseru kepada-Nya dari
tanah untuk b pembalasan terhadap mereka namun Dia tidak
membalas mereka.
23 Karenanya, hai kamu orang-
orang bukan Israel, adalah kebijaksanaan di dalam Allah bahwa
hal-hal ini akan diperlihatkan
kepadamu, agar dengan demikian kamu boleh bertobat dari
dosa-dosamu, dan tidak membiarkan bahwa komplotan yang
bersifat membunuh ini akan
berada di atas dirimu, yang dibangun untuk memperoleh akekuasaan dan keuntungan—dan
pekerjaan itu, ya, bahkan pekerjaan penghancuran datang ke
atas dirimu, ya, bahkan pedang
keadilan dari Allah Yang Kekal
akan jatuh ke atas dirimu, pada
tumbangnya dan kehancuran
dirimu jika kamu akan membiarkan hal-hal ini terjadi.
24 Karenanya, Tuhan memerintahkanmu, ketika kamu akan
melihat hal-h al ini datang di
22 a Morm. 8:27, 40–41.
		b pts Pembalasan.
23 a 1 Ne. 22:22–23;
Musa 6:15.

antara kamu agar kamu akan
terbangun pada kesadaran akan
keadaanmu yang menyeramkan,
karena komplotan rahasia ini
yang akan ada di antara kamu;
atau, celakalah itu, karena darah
mereka yang telah dibunuh; karena mereka berseru dari dalam
debu untuk pembalasan ke atas
dirinya, dan juga ke atas diri mereka yang membangunnya.
25 Karena terjadilah bahwa
barang siapa membangunnya
berupaya untuk menumbangkan a kebebasan semua negeri,
bangsa, dan negara; dan itu
mendatangkan kehancuran semua orang, karena dibangun
oleh iblis, yang adalah bapa
segala kedustaan; bahkan pendusta yang sama itu yang bmemperdayai orangtua kita yang
pertama, ya, bahkan pendusta
yang sama itu yang telah menyebabkan manusia melakukan
pembunuhan sejak awal; yang
telah mengeraskan hati manusia
sehingga mereka telah membunuh para nabi, dan merajam
mereka, dan mengusir mereka
sejak awal.
26 Karenanya, aku, Moroni,
diperintahkan untuk menuliskan hal-hal ini agar kejahatan
boleh diakhiri, dan agar waktunya boleh datang ketika Setan
a
tidak bisa memiliki kuasa atas
hati anak-anak manusia, tetapi

25 a pts Bebas,
Kebebasan.
		b Kej. 3:1–13;
2 Ne. 9:9;

Mosia 16:3;
Musa 4:5–19.
26 a 1 Ne. 22:26.
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agar mereka boleh dibujuk untuk melakukan yang baik secara
berkelanjutan, agar mereka boleh datang pada sumber segala
kebenaran dan diselamatkan.
b

PASAL 9
Kerajaan beralih dari yang satu
ke yang lain melalui keturunan,
persekongkolan, dan pembunuhan—Emer melihat Putra Kesalehan—Banyak nabi menyerukan
pertobatan—Bencana kelaparan
dan ular beracun menyengsarakan
orang-orang.
Dan sekarang, aku, Moroni,
meneruskan dengan catatanku.
Oleh karena itu, lihatlah, terjadilah bahwa karena akomplotan rahasia Akis dan teman-temannya,
lihatlah, mereka menumbangkan kerajaan Omer.
2 Walaupun demikian, Tuhan
penuh belas kasihan kepada
Omer, dan juga kepada para
putranya dan kepada putrinya
yang tidak mengupayakan kehancurannya.
3 Dan Tuhan memperingatkan Omer dalam sebuah mimpi
bahwa dia hendaknya pergi
dari negeri itu; karenanya Omer
pergi keluar dari negeri itu bersama keluarganya, dan melakukan perjalanan berhari-hari,
dan tiba dan melewati Bukit
a
Sim, dan tiba di dekat tempat
b
di mana orang-orang Nefi dihancurkan, dan dari sana ke
26 b 2 Ne. 33:4;
Moro. 7:12–17.

arah timur, dan tiba di suatu
tempat yang disebut Ablom, di
dekat tepi laut, dan di sanalah
dia memancangkan tendanya,
dan juga para putranya dan
putrinya, dan seluruh isi rumahnya, kecuali Yared dan keluarganya.
4 Dan terjadilah bahwa Yared
diurapi sebagai raja atas rakyat,
oleh tangan kejahatan; dan dia
memberikan kepada Akis putrinya menjadi istri.
5 Dan terjadilah bahwa Akis
mengincar nyawa ayah mertuanya; dan dia memohon kepada
mereka yang telah dia sumpah
dengan sumpah orang-o rang
zaman dahulu, dan mereka
mendapatkan kepala ayah mertuanya, sewaktu dia duduk di
atas takhtanya, bertatap muka
dengan rakyatnya.
6 Karena telah sedemikian
hebatnya penyebaran perkumpulan yang jahat dan rahasia ini
sehingga telah membusukkan
hati semua orang; oleh karena
itu Yared dibunuh di atas takhtanya, dan Akis memerintah sebagai penggantinya.
7 Dan terjadilah bahwa Akis
mulai cemburu terhadap putranya, oleh karena itu dia mengurungnya di dalam penjara,
dan memberinya makanan yang
sedikit atau tidak sama sekali
sampai dia menderita kematian.
8 Dan sekarang, saudara laki-
laki dari dia yang menderita

9 1 a Eter 8:13–17.

3 a Morm. 1:3; 4:23.

		b Morm. 6:1–15.
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kematian, (dan namanya adalah
Nimra) marah terhadap ayahnya
karena apa yang telah ayahnya
lakukan terhadap saudara laki-
lakinya.
9 Dan terjadilah bahwa Nimra
mengumpulkan bersama sejumlah kecil orang, dan melarikan
diri dari negeri itu, dan datang
dan berdiam bersama Omer.
10 Dan terjadilah bahwa Akis
memperanakkan para putra
yang lain, dan mereka memenangkan hati rakyat, sekalipun
mereka telah bersumpah kepadanya untuk melakukan segala
macam kedurhakaan menurut
apa yang dihasratkannya.
11 Sekarang, rakyat Akis berhasrat akan keuntungan, bahkan
seperti Akis berhasrat akan kekuasaan; karenanya, para putra
Akis menawarkan mereka uang,
yang dengan cara itu mereka
menarik bagian yang lebih banyak dari rakyat untuk mengikuti mereka.
12 Dan mulailah ada perang
di antara para putra Akis dan
Akis, yang berlangsung untuk
kurun waktu bertahun-t ahun,
ya, sampai kehancuran dari
hampir seluruh rakyat kerajaan
itu, ya, bahkan semuanya, kecuali tiga puluh jiwa, dan mereka
yang melarikan diri bersama
bani Omer.
13 Karenanya, Omer dipulihkan kembali di tanah warisannya.
14 Dan terjadilah bahwa Omer
19 a 1 Ne. 18:25.
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mulai menjadi tua; walaupun
demikian, pada usia tuanya
dia memperanakkan Emer; dan
dia mengurapi Emer menjadi
raja untuk memerintah sebagai
penggantinya.
15 Dan setelah dia mengurapi
Emer menjadi raja dia melihat
kedamaian di negeri itu untuk
kurun waktu dua tahun, dan
dia mati, setelah mengalami
masa hidup yang panjang, yang
penuh dengan dukacita. Dan
terjadilah bahwa Emer memerintah sebagai penggantinya,
dan mengikuti jejak ayahnya.
16 Dan Tuhan mulai mengambil kembali kutukan dari negeri
itu, dan bani Emer amat makmur di bawah pemerintahan
Emer; dan dalam kurun waktu
enam puluh dan dua tahun mereka telah menjadi amat kuat, sedemikian rupa sehingga mereka
menjadi amat kaya—
17 Memiliki segala macam
buah, dan biji, dan sutra, dan
kain lenan yang halus, dan emas,
dan perak, dan benda berharga;
18 Dan juga segala macam
ternak, lembu, dan sapi, dan
domba, dan babi, dan kambing,
dan juga banyak jenis hewan
yang lain yang berguna untuk
makanan manusia.
19 Dan mereka juga memiliki
a
kuda, dan keledai, dan ada gajah dan kurelom dan kumom;
yang semuanya berguna bagi
manusia, dan terutama gajah
dan kurelom dan kumom.
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20 Dan demikianlah Tuhan
mencurahkan berkat-b erkat-
Nya ke atas negeri ini, yang
adalah apilihan di atas segala
negeri yang lain; dan Dia memerintahkan bahwa barang siapa akan memiliki negeri itu
hendaknya memilikinya bagi
Tuhan, atau mereka akan bdihancurkan ketika mereka
menjadi matang dalam kedurhakaan; karena kepada yang
demikian, firman Tuhan: Aku
akan mencurahkan kegenapan
kemurkaan-Ku.
21 Dan Emer menjalankan
penghakiman dalam kesalehan
sepanjang hidupnya, dan dia
memperanakkan banyak putra
dan putri; dan dia memperanakkan Koriantum, dan dia
mengurapi Koriantum untuk
memerintah sebagai penggantinya.
22 Dan setelah dia mengurapi
Koriantum untuk memerintah
sebagai penggantinya dia hidup empat tahun, dan dia melihat kedamaian di negeri itu;
ya, dan dia bahkan melihat
a
Putra Kesalehan, dan bersukacita dan bermegah dalam
hidupnya; dan dia mati dalam
kedamaian.
23 Dan terjadilah bahwa
Koriantum berjalan di jejak
ayahnya, dan membangun
banyak kota yang besar, dan
memberi apa yang baik kepada
rakyatnya di sepanjang hidupnya. Dan terjadilah bahwa dia
20 a Eter 2:15.

tidak memiliki anak bahkan
sampai dia amat tua.
24 Dan terjadilah bahwa istrinya mati, berumur seratus
dan dua tahun. Dan terjadilah
bahwa Koriantum mengambil
istri, pada usia tuanya, seorang
gadis muda, dan memperanakkan putra dan putri; karenanya
dia hidup sampai dia berumur
seratus dan empat puluh dan
dua tahun.
25 Dan terjadilah bahwa dia
memperanakkan Kom, dan Kom
memerintah sebagai penggantinya; dan dia memerintah empat
puluh dan sembilan tahun, dan
dia memperanakkan Het; dan
dia juga memperanakkan putra
dan putri yang lain.
26 Dan orang-orang telah menyebar kembali ke seluruh permukaan negeri, dan mulai ada
lagi kejahatan yang amat besar
di atas permukaan negeri, dan
Het mulai memeluk rencana-
rencana rahasia lagi dari zaman
dahulu, untuk menghancurkan
ayahnya.
27 Dan terjadilah bahwa dia
melengserkan ayahnya, karena
dia membunuhnya dengan pedangnya sendiri; dan dia memerintah sebagai penggantinya.
28 Dan datanglah lagi para
nabi di negeri itu, menyerukan
pertobatan kepada mereka—
bahwa mereka mesti mempersiapkan jalan Tuhan atau akan
datang kutukan di atas permukaan negeri; ya, bahkan akan

		b Eter 2:8–11.

22 a 3 Ne. 25:2.
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ada bencana kelaparan yang
hebat, yang di dalamnya mereka
akan dihancurkan jika mereka
tidak bertobat.
29 Tetapi orang-o rang tidak
memercayai perkataan para
nabi, tetapi mereka mengusir
mereka; dan beberapa dari mereka, mereka lemparkan ke dalam lubang-lubang galian dan
meninggalkan mereka untuk
binasa. Dan terjadilah bahwa
mereka melakukan segala hal
ini menurut perintah raja, Het.
30 Dan terjadilah bahwa mulailah ada paceklik yang hebat
di atas negeri itu, dan penghuninya mulai dihancurkan dengan
amat cepat karena paceklik itu,
karena tidak ada hujan di atas
muka bumi.
31 Dan muncullah juga ular-
ular beracun di atas permukaan
negeri, dan meracuni banyak
orang. Dan terjadilah bahwa
kawanan ternak mereka mulai
melarikan diri dari hadapan
ular-u lar beracun itu, menuju
tanah sebelah selatan, yang disebut oleh orang-o rang Nefi
a
Zarahemla.
32 Dan terjadilah bahwa ada
banyak darinya yang binasa
dalam perjalanan; walaupun
demikian, ada sebagian yang
melarikan diri ke tanah sebelah
selatan.
33 Dan terjadilah bahwa Tuhan
menyebabkan aular-ular itu agar
hendaknya tidak mengejarnya
31 a Omni 1:13.
33 a Bil. 21:6–9.

lagi, tetapi agar hendaknya
menghalangi jalan sehingga
orang-orang tidak dapat lewat,
agar barang siapa yang akan
berusaha lewat akan roboh oleh
ular-ular beracun.
34 Dan terjadilah bahwa
orang-orang mengikuti lintasan
binatang-binatang itu, dan melahap bangkai darinya yang roboh dalam perjalanan, sampai
mereka telah melahapnya semua. Sekarang, ketika orang-
orang melihat bahwa mereka
mesti binasa mereka mulai abertobat dari kedurhakaan mereka
dan berseru kepada Tuhan.
35 Dan terjadilah bahwa ketika
mereka telah cukup a merendahkan hati mereka di hadapan
Tuhan Dia mengirimkan hujan
ke atas muka bumi; dan orang-
orang mulai pulih kembali,
dan mulai ada buah-buahan di
negeri-negeri utara, dan di seluruh negeri sekitarnya. Dan
Tuhan memperlihatkan kuasa-
Nya kepada mereka dalam melindungi mereka dari bencana
kelaparan.
PASAL 10
Raja yang satu menggantikan
yang lain—Beberapa dari raja-raja
itu saleh; yang lain jahat—Ketika
kesalehan berjaya, rakyat diberkati
dan dimakmurkan oleh Tuhan.
Dan terjadilah bahwa Sez, yang
adalah keturunan Het—karena

34 a Alma 34:34;
A&P 101:8.

35 a A&P 5:24.
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Het telah binasa oleh bencana
kelaparan, dan seisi rumahnya,
kecuali Sez—karenanya, Sez
mulai membangun kembali suatu bangsa yang hancur.
2 Dan terjadilah bahwa Sez
ingat kehancuran leluhurnya,
dan dia membangun suatu kerajaan yang benar; karena dia
ingat apa yang telah Tuhan lakukan dalam membawa Yared
dan saudara laki-lakinya amenyeberangi samudra; dan dia
berjalan di jalan Tuhan; dan
dia memperanakkan putra dan
putri.
3 Dan putra sulungnya, yang
namanya adalah Sez, memberontak melawannya; walaupun
demikian, Sez, dihantam oleh
tangan perampok, karena kekayaannya yang banyak, yang
membawa kedamaian lagi kepada ayahnya.
4 Dan terjadilah bahwa ayahnya membangun banyak kota
di atas permukaan negeri itu,
dan orang-orang mulai lagi menyebar ke seluruh permukaan
negeri. Dan Sez hidup sampai
usia yang amat tua; dan dia
memperanakkan Riplakis. Dan
dia mati, dan Riplakis memerintah sebagai penggantinya.
5 Dan terjadilah bahwa
Riplakis tidak melakukan
apa yang benar dalam pandangan Tuhan, karena dia memiliki banyak istri dan aselir,
dan meletakkan beban ke atas
bahu orang yang berat untuk
10 2 a Eter 6:1–12.

ditanggung; ya, dia memajaki
mereka dengan pajak yang berat; dan dengan pajak itu dia
membangun banyak bangunan
yang lapang.
6 Dan dia mendirikan baginya sebuah takhta yang amat
indah; dan dia membangun banyak penjara, dan barang siapa
tidak mau tunduk pada pajak
dia lemparkan ke dalam penjara; dan barang siapa tidak
sanggup membayar pajak dia
lemparkan ke dalam penjara;
dan dia menyuruh agar mereka hendaknya bekerja secara
berkelanjutan untuk tunjangan
mereka; dan barang siapa menolak bekerja dia suruh untuk
dihukum mati.
7 Karenanya dia mendapatkan
segala hasil karyanya yang indah, ya, bahkan emasnya yang
baik dia suruh murnikan di dalam penjara; dan segala macam
pengerjaan yang indah dia suruh kerjakan di dalam penjara.
Dan terjadilah bahwa dia menyengsarakan rakyat dengan
pelacuran dan kekejiannya.
8 Dan ketika dia telah memerintah untuk kurun waktu empat puluh dan dua tahun rakyat
bangkit dalam pemberontakan
melawannya; dan mulailah ada
perang lagi di negeri itu, sedemikian rupa sehingga Riplakis
terbunuh, dan keturunannya
dihalau keluar dari negeri itu.
9 Dan terjadilah setelah kurun waktu bertahun-t ahun,

5 a Yakub 3:5; Mosia 11:2.
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Morianton, (dia yang adalah
keturunan Riplakis) mengumpulkan bersama sepasukan
orang-o rang yang terbuang,
dan pergi dan menyulut pertempuran melawan rakyat; dan
dia memperoleh kekuasaan atas
banyak kota; dan perang itu
menjadi amat parah, dan berlangsung untuk kurun waktu
bertahun-tahun; dan dia memperoleh kekuasaan atas seluruh
negeri, dan menetapkan dirinya
sebagai raja atas seluruh negeri.
10 Dan setelah dia menetapkan dirinya sebagai raja dia meringankan beban rakyat, yang
dengannya dia berkenan di mata
rakyat, dan mereka mengurapinya menjadi raja mereka.
11 Dan dia melakukan keadilan
bagi rakyat, tetapi tidak bagi
dirinya karena banyaknya pelacurannya; karenanya dia disingkirkan dari hadirat Tuhan.
12 Dan terjadilah bahwa
Morianton membangun banyak
kota, dan rakyat menjadi amat
kaya di bawah pemerintahannya, baik dalam bangunan, dan
dalam emas dan perak, dan dalam menumbuhkan biji-bijian,
dan dalam kawanan domba,
dan kawanan ternak, maupun
benda-benda seperti itu yang telah dipulihkan kepada mereka.
13 Dan Morianton hidup sampai usia yang amat lanjut, dan
pada waktu itu dia memperanakkan Kim; dan Kim memerintah sebagai pengganti ayahnya;
dan dia memerintah delapan

ETER 10:10–17

tahun, dan ayahnya mati. Dan
terjadilah bahwa Kim tidak
memerintah dalam kesalehan,
karenanya dia tidak berkenan
bagi Tuhan.
14 Dan saudara laki-lakinya
bangkit dalam pemberontakan
melawan dirinya, yang melaluinya dia membawanya ke dalam penawanan; dan dia tinggal
dalam penawanan sepanjang
hidupnya; dan dia memperanakkan putra dan putri dalam
penawanan, dan pada usia tuanya dia memperanakkan Lewi;
dan dia mati.
15 Dan terjadilah bahwa Lewi
melayani dalam penawanan setelah kematian ayahnya, untuk
kurun waktu empat puluh dan
dua tahun. Dan dia memicu perang melawan raja negeri itu,
yang melaluinya dia mendapatkan bagi dirinya kerajaan itu.
16 Dan setelah dia mendapatkan bagi dirinya kerajaan itu
dia melakukan apa yang benar
dalam pandangan Tuhan; dan
rakyat makmur di negeri itu;
dan dia hidup sampai berusia
sangat tua, dan memperanakkan putra dan putri; dan dia juga
memperanakkan Korom, yang
dia urapi menjadi raja sebagai
penggantinya.
17 Dan terjadilah bahwa Korom
melakukan apa yang baik dalam
pandangan Tuhan sepanjang
hidupnya; dan dia memperanakkan banyak putra dan putri;
dan setelah dia mengalami masa
hidup yang panjang dia mati,

ETER 10:18–29
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bahkan seperti yang lainnya di
bumi; dan Kis memerintah sebagai penggantinya.
18 Dan terjadilah bahwa Kis
juga mati, dan Lib memerintah
sebagai penggantinya.
19 Dan terjadilah bahwa Lib
juga melakukan apa yang baik
dalam pandangan Tuhan. Dan
pada masa hidup Lib aular-ular
beracun dihancurkan. Karenanya mereka pergi ke tanah sebelah selatan, untuk berburu
makanan bagi orang-o rang di
tanah itu, karena tanah itu dipenuhi dengan hewan-h ewan
hutan. Dan Lib sendiri juga menjadi pemburu yang hebat.
20 Dan mereka membangun
sebuah kota yang besar di dekat
tanah genting dari negeri itu, di
dekat tempat di mana laut memisahkan negeri itu.
21 Dan mereka melestarikan
tanah sebelah selatan sebagai
padang belantara, untuk memperoleh buruan. Dan seluruh
permukaan tanah sebelah utara
dipenuhi penghuni.
22 Dan mereka amat rajin, dan
mereka membeli dan menjual
dan berdagang satu sama lain,
agar mereka boleh memperoleh
keuntungan.
23 Dan mereka bekerja dengan
segala macam bijih logam, dan
mereka membuat emas, dan perak, dan a besi, dan kuningan,
dan segala macam logam; dan
mereka menggalinya dari dalam tanah; karenanya, mereka
19 a Eter 9:31.

23 a 2 Ne. 5:15.

menumpuk timbunan tanah
yang banyak untuk memperoleh bijih logam, yang emas, dan
yang perak, dan yang besi, dan
yang tembaga. Dan mereka mengerjakan segala macam hasil
karya yang indah.
24 Dan mereka memiliki sutra,
dan kain lenan yang terpintal
halus; dan mereka mengerjakan
segala macam kain, agar mereka
boleh menyelimuti diri mereka
dari ketelanjangan mereka.
25 Dan mereka membuat segala macam perkakas untuk
mengolah tanah, baik untuk
membajak maupun untuk menabur, untuk menuai maupun
untuk mencangkul, dan juga
untuk mengirik.
26 Dan mereka membuat segala macam perkakas yang
dengannya mereka mempekerjakan binatang-binatang mereka.
27 Dan mereka membuat segala macam senjata perang. Dan
mereka mengerjakan segala macam hasil karya dari pengerjaan
yang amat rumit.
28 Dan tidak pernah ada suatu bangsa yang lebih diberkati daripada mereka adanya,
dan yang lebih dimakmurkan
oleh tangan Tuhan. Dan mereka berada di suatu negeri
yang adalah pilihan melebihi
segala negeri, karena Tuhan telah memfirmankannya.
29 Dan terjadilah bahwa Lib hidup bertahun-tahun, dan memperanakkan putra dan putri;
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dan dia juga memperanakkan
Heartom.
30 Dan terjadilah bahwa
Heartom memerintah sebagai
pengganti ayahnya. Dan ketika
Heartom telah memerintah dua
puluh dan empat tahun, lihatlah, kerajaan diambil darinya.
Dan dia melayani bertahun-
tahun dalam penawanan, ya,
bahkan sepanjang sisa hidupnya.
31 Dan dia memperanakkan
Het, dan Het hidup dalam penawanan sepanjang hidupnya. Dan Het memperanakkan
Harun, dan Harun berdiam
dalam penawanan sepanjang
hidupnya; dan dia memperanakkan Amnigada, dan Amnigada
juga berdiam dalam penawanan
sepanjang hidupnya; dan dia
memperanakkan Koriantum,
dan Koriantum berdiam dalam
penawanan sepanjang hidupnya; dan dia memperanakkan
Kom.
32 Dan terjadilah bahwa Kom
menarik separuh dari kerajaan. Dan dia memerintah atas
separuh dari kerajaan empat
puluh dan dua tahun; dan dia
pergi bertempur melawan raja,
Amgid, dan mereka berperang
untuk kurun waktu bertahun-
tahun, yang selama waktu itu
Kom memperoleh kekuasaan
atas Amgid, dan mendapatkan
kekuasaan atas sisa kerajaan
itu.
33 Dan pada masa Kom mulai33 a pts Komplotan Rahasia; Sumpah.
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lah ada perampok di negeri itu;
dan mereka memakai rencana-
rencana lama, dan melaksanakan a sumpah menurut cara
zaman dahulu, dan berupaya
kembali untuk menghancurkan
kerajaan.
34 Sekarang, Kom banyak berperang melawan mereka; walaupun demikian, dia tidak berjaya
melawan mereka.
PASAL 11
Peperangan, pertengkaran, dan
kejahatan mendominasi kehidupan
orang Yared—Para nabi meramalkan kehancuran sepenuhnya
orang-orang Yared kecuali mereka
bertobat—Orang-o rang menolak
perkataan para nabi.
Dan datanglah juga pada masa
Kom banyak nabi, dan bernubuat tentang kehancuran bangsa
yang besar itu kecuali mereka
akan bertobat, dan berpaling
kepada Tuhan, dan meninggalkan pembunuhan dan kejahatan
mereka.
2 Dan terjadilah bahwa para
nabi ditolak oleh orang-orang,
dan mereka melarikan diri kepada Kom untuk perlindungan,
karena orang-o rang berupaya
menghancurkan mereka.
3 Dan mereka bernubuat kepada Kom banyak hal; dan dia
diberkati di sepanjang sisa hidupnya.
4 Dan dia hidup sampai usia
yang sangat tua, dan mempera-

ETER 11:5–13
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nakkan Siblom; dan Siblom memerintah sebagai penggantinya.
Dan saudara laki-laki Siblom
memberontak melawannya, dan
mulailah ada perang yang amat
hebat di seluruh negeri.
5 Dan terjadilah bahwa saudara laki-laki Siblom menyebabkan agar semua nabi yang
bernubuat tentang kehancuran
orang-orang hendaknya dihukum mati;
6 Dan ada malapetaka besar di
seluruh negeri, karena mereka
telah bersaksi bahwa kutukan
besar akan datang ke atas negeri
itu, dan juga ke atas diri orang-
orangnya, dan bahwa akan ada
kehancuran besar di antara mereka, yang sedemikian seperti
yang belum pernah terjadi di
atas muka bumi, dan tulang-
tulang mereka akan menjadi
bagaikan a timbunan tanah di
atas permukaan negeri kecuali
mereka akan bertobat dari kejahatan mereka.
7 Dan mereka tidak menyimak firman Tuhan, karena komplotan jahat mereka; karenanya,
mulailah ada peperangan dan
perselisihan di seluruh negeri,
dan juga banyak bencana kelaparan dan sampar, sedemikian
rupa sehingga ada kehancuran
yang hebat, yang sedemikian
seperti yang belum pernah dikenal di atas muka bumi; dan
semua ini terjadi pada masa
Siblom.
11 6 a Omni 1:22;
Eter 14:21.

8 Dan orang-orang mulai bertobat dari kedurhakaan mereka;
dan sejauh mereka melakukannya Tuhan aberbelaskasihan kepada mereka.
9 Dan terjadilah bahwa Siblom
dibunuh, dan Set dibawa ke dalam penawanan, dan berdiam
dalam penawanan sepanjang
hidupnya.
10 Dan terjadilah bahwa Aha,
putranya, mendapatkan kerajaan; dan dia memerintah atas
rakyat itu sepanjang hidupnya.
Dan dia melakukan segala macam kedurhakaan pada masa
hidupnya, yang melaluinya dia
menyebabkan pertumpahan
banyak darah; dan singkatlah
masa hidupnya.
11 Dan Etem, yang keturunan
Aha, mendapatkan kerajaan;
dan dia juga melakukan apa
yang jahat pada masa hidupnya.
12 Dan terjadilah bahwa pada
masa Etem datanglah banyak
nabi, dan bernubuat kembali
kepada orang-orang; ya, mereka
bernubuat bahwa Tuhan akan
sepenuhnya menghancurkan
mereka dari muka bumi kecuali
mereka bertobat dari kedurhakaan mereka.
13 Dan terjadilah bahwa orang-
orang mengeraskan hati mereka,
dan tidak mau amenyimak perkataan mereka; dan para nabi
berduka nestapa dan menarik
diri dari antara orang-orang.

8 a pts Belas Kasihan.
13 a Mosia 16:2.
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14 Dan terjadilah bahwa Etem
menjalankan penghakiman dalam kejahatan sepanjang hidupnya; dan dia memperanakkan
Moron. Dan terjadilah bahwa
Moron memerintah sebagai
penggantinya; dan Moron melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan.
15 Dan terjadilah bahwa timbul suatu a pemberontakan di
antara rakyat, karena komplotan rahasia itu yang dibangun untuk memperoleh
kekuasaan dan keuntungan;
dan muncullah seorang pria
perkasa di antara mereka dalam
kedurhakaan, dan menyulut
pertempuran melawan Moron,
yang melaluinya dia menumbangkan separuh dari kerajaan; dan dia mempertahankan
separuh dari kerajaan selama
bertahun-tahun.
16 Dan terjadilah bahwa
Moron menumbangkannya,
dan mendapatkan kerajaan
kembali.
17 Dan terjadilah bahwa muncul seorang pria perkasa yang
lain; dan dia adalah keturunan
saudara laki-laki Yared.
18 Dan terjadilah bahwa dia
menumbangkan Moron dan
mendapatkan kerajaan; karenanya, Moron berdiam dalam
penawanan sepanjang sisa hidupnya; dan dia memperanakkan Koriantor.
19 Dan terjadilah bahwa
15 a pts Pemberontakan.
20 a pts Menghakimi.

Koriantor berdiam dalam penawanan sepanjang hidupnya.
20 Dan dalam masa Koriantor
datanglah juga banyak nabi,
dan bernubuat tentang hal-hal
yang besar dan menakjubkan,
dan menyerukan pertobatan
kepada orang-orang, dan kecuali mereka bertobat Tuhan
Allah akan menjalankan apenghakiman terhadap mereka
sampai kehancuran mereka sepenuhnya;
21 Dan bahwa Tuhan Allah
akan mengutus atau membawa a bangsa yang lain untuk memiliki tanah itu, dengan
kuasa-Nya, menurut cara yang
dengannya Dia membawa leluhur mereka.
22 Dan mereka menolak segala
perkataan para nabi, karena perkumpulan rahasia dan kekejian
jahat mereka.
23 Dan terjadilah bahwa
Koriantor memperanakkan
a
Eter, dan dia mati, setelah berdiam dalam penawanan sepanjang hidupnya.
PASAL 12
Nabi Eter mendesak orang-orang
untuk percaya kepada Allah—
Moroni menuturkan kembali keajaiban dan keganjilan yang terjadi
melalui iman—Iman memungkinkan saudara laki-laki Yared
melihat Kristus—Tuhan memberi
manusia kelemahan agar mereka

21 a Eter 13:20–21.
23 a Eter 1:6; 15:33–34.
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boleh rendah hati—Saudara laki-
laki Yared memindahkan Gunung
Serin melalui iman—Iman, harapan, dan kasih amal adalah penting bagi keselamatan—Moroni
melihat Yesus berhadapan muka.
Dan terjadilah bahwa masa
hidup Eter adalah pada masa
Koriantumur; dan aKoriantumur
adalah raja atas seluruh negeri.
2 Dan a Eter adalah seorang
nabi Tuhan; karenanya Eter tampil pada masa Koriantumur, dan
mulai bernubuat kepada orang-
orang, karena dia tidak dapat
b
dikekang karena Roh Tuhan
yang berada dalam dirinya.
3 Karena dia a berseru dari
pagi, bahkan sampai terbenamnya matahari, mendesak orang-
orang untuk percaya kepada
Allah untuk pertobatan agar
jangan mereka akan bdihancurkan, mengatakan kepada mereka bahwa melalui ciman segala
sesuatu digenapi—
4 Karenanya, barang siapa
percaya kepada Allah boleh dengan kepastian aberharap untuk
dunia yang lebih baik, ya, bahkan tempat di sisi kanan Allah,
yang harapan itu datang dari
iman, menjadikan b sauh bagi
jiwa manusia, yang akan menjadikan mereka yakin dan tabah,
selalu berlimpah ruah dalam
12 1 a Eter 13:13–31.
2 a pts Eter.
		b Yer. 20:9;
Enos 1:26;
Alma 43:1.
3 a A&P 112:5.

		b
		c
4a
		b
		c
		d

pekerjaan baik, dituntun untuk
memuliakan Allah.
5 Dan terjadilah bahwa Eter
menubuatkan hal-hal yang besar dan menakjubkan kepada
orang-orang, yang tidak mereka
percayai, karena mereka tidak
melihatnya.
6 Dan sekarang, aku, Moroni,
hendak mengucapkan sedikit
mengenai hal-hal ini; aku hendak memperlihatkan kepada
dunia bahwa aiman adalah apa
yang b diharapkan dan c bukan
dilihat; karenanya, janganlah
berbantah karena kamu tidak
melihat, karena kamu tidak menerima kesaksian sampai setelah
d
pencobaan imanmu.
7 Karena melalui imanlah
maka Kristus memperlihatkan
diri-Nya kepada leluhur kita,
setelah Dia bangkit dari yang
mati; dan Dia tidak memperlihatkan diri-Nya kepada mereka
sampai setelah mereka memiliki iman kepada-
N ya; karenanya, mestilah perlu bahwa
sebagian orang memiliki iman
kepada-Nya, karena Dia tidak
memperlihatkan diri-Nya kepada dunia.
8 Tetapi karena iman manusia Dia telah memperlihatkan diri-N ya kepada dunia,
dan memuliakan nama Bapa,
dan mempersiapkan jalan agar
c

d

Eter 11:12, 20–22.
pts Iman.
pts Harapan.
Ibr. 6:19.
1 Kor. 15:58.
3 Ne. 12:16.

6a
		b
		c
		d

Ibr. 11:1.
Rm. 8:24–25.
Alma 32:21.
3 Ne. 26:11;
A&P 105:19; 121:7–8.
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dengan demikian yang lain boleh menjadi pengambil bagian
dari karunia surgawi, agar mereka boleh berharap akan hal-hal
itu yang belum mereka lihat.
9 Karenanya, kamu juga boleh
memiliki harapan, dan menjadi
pengambil bagian dari karunia
itu, jika saja kamu akan memiliki iman.
10 Lihatlah melalui imanlah
maka mereka yang dari zaman
dahulu adipanggil menurut tata
tertib kudus Allah.
11 Karenanya, melalui imanlah
hukum Musa diberikan. Tetapi
dalam karunia Putra-Nya Allah
telah mempersiapkan a jalan
yang lebih unggul; dan melalui
imanlah bahwa itu telah digenapi.
12 Karena jika tidak ada aiman
di antara anak-a nak manusia
Allah tidak dapat melakukan
b
mukjizat di antara mereka; karenanya, Dia tidak memperlihatkan diri-Nya sampai setelah
iman mereka.
13 Lihatlah, iman Alma dan
Amuleklah yang menyebabkan
a
penjara ambruk ke tanah.
14 Lihatlah, iman Nefi dan
Lehilah yang mengerjakan aperubahan atas orang-orang Laman,
s e h i n g g a m e re k a d i b a p t i s
10 a Alma 13:3–4.
pts Pemanggilan.
11 a 1 Kor. 12:31.
12 a 2 Ne. 27:23;
Mosia 8:18;
Moro. 7:37;
A&P 35:8–11.
		b Mat. 13:58;
Morm. 9:20.

dengan api dan dengan b Roh
Kudus.
15 Lihatlah, iman aAmon dan
saudara-s audaranyalah yang
b
mengerjakan sedemikian besarnya mukjizat di antara orang-
orang Laman.
16 Ya, dan bahkan mereka semua yang mengerjakan a mukjizat mengerjakannya melalui
b
iman, bahkan mereka yang ada
sebelum Kristus dan juga mereka yang ada setelahnya.
17 Dan melalui imanlah maka
ketiga murid mendapatkan janji
bahwa mereka atidak akan mengenyam kematian; dan mereka
tidak mendapatkan janji itu sampai setelah iman mereka.
18 Dan tidak pernah ada pada
waktu kapan pun siapa pun
mengerjakan mukjizat sampai
setelah iman mereka; karenanya
mereka lebih dahulu percaya kepada Putra Allah.
19 Dan ada banyak yang imannya sedemikian amat kuatnya,
bahkan a sebelum Kristus datang, yang tidak dapat ditahan
dari dalam btabir, tetapi benar-
benar melihat dengan mata mereka apa yang telah mereka lihat
dengan mata iman, dan mereka
gembira.
20 Dan lihatlah, kita telah me-

13 a Alma 14:26–29.
14 a Hel. 5:50–52.
		b Hel. 5:45;
3 Ne. 9:20.
15 a Alma 17:29–39.
		b yaitu sebagaimana
diceritakan dalam
Alma 17–26.
16 a pts Mukjizat.

		b Ibr. 11:7–40.
17 a 3 Ne. 28:7;
Morm. 8:10–12.
19 a 2 Ne. 11:1–4;
Yakub 4:4–5;
Yarom 1:11;
Alma 25:15–16.
		b Eter 3:6.
pts Tabir.

ETER 12:21–26

782

lihat dalam catatan ini bahwa
salah seorang dari mereka ini
adalah saudara laki-laki Yared;
karena demikian besar imannya
kepada Allah, sehingga ketika
Allah mengulurkan a jari-Nya
Dia tidak dapat menyembunyikannya dari pandangan saudara laki-
l aki Yared, karena
firman-Nya yang telah Dia firmankan kepadanya, yang firman itu telah dia dapatkan
melalui iman.
21 Dan setelah saudara laki-
laki Yared melihat jari Tuhan,
karena ajanji yang telah saudara
laki-laki Yared dapatkan melalui
iman, Tuhan tidak dapat menahan apa pun dari pandangannya;
karenanya Dia memperlihatkan
kepadanya segala sesuatu, karena dia tidak dapat lagi ditahan
di luar btabir.
22 Dan melalui imanlah maka
leluhurku telah mendapatkan
a
janji bahwa hal-h al ini akan
datang kepada saudara-saudara
mereka melalui orang-orang bukan Israel; oleh karena itu Tuhan
telah memerintahkanku, ya,
bahkan Yesus Kristus.
23 Dan aku berkata kepada-
Nya: Tuhan, orang-orang bukan
Israel akan mengejek hal-hal ini,
karena akelemahan kami dalam
menulis; karena Tuhan Engkau
telah menjadikan kami hebat dalam perkataan oleh iman, tetapi
20 a Eter 3:4.
21 a Eter 3:25–26.
		b Eter 3:20;
A&P 67:10–13.

22 a
23 a
		b
24 a

Engkau tidak menjadikan kami
b
hebat dalam menulis; karena
Engkau telah menjadikan semua
orang ini agar mereka dapat berbicara banyak, karena Roh Kudus yang telah Engkau berikan
kepada mereka;
24 Dan Engkau telah menjadikan kami agar kami dapat
menulis tetapi sedikit, karena
kecanggungan tangan kami. Lihatlah, Engkau tidak menjadikan kami hebat dalam amenulis
seperti saudara laki-laki Yared,
karena Engkau menjadikannya
sehingga apa yang dia tulis adalah hebat bahkan seperti Engkau
adanya, sampai dikuasainya manusia untuk membacanya.
25 Engkau juga telah menjadikan perkataan kami sangat kuat
dan hebat, bahkan sampai kami
tidak dapat menuliskannya; karenanya, ketika kami menulis
kami melihat kelemahan kami,
dan tersandung karena penyusunan kata-kata kami; dan aku
takut agar jangan orang-orang
bukan Israel akan a mengejek
kata-kata kami.
26 Dan ketika aku telah mengatakan ini, Tuhan berfirman
kepadaku, memfirmankan:
Orang-o rang bodoh a mengejek, tetapi mereka akan berduka
nestapa; dan kasih karunia-Ku
cukup bagi yang lembut hati,
sehingga mereka tidak akan

Enos 1:13.
Morm. 8:17; 9:33.
2 Ne. 33:1.
pts Bahasa.

25 a 1 Kor. 2:14.
26 a Gal. 6:7.
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mengambil keuntungan dari kelemahanmu;
27 Dan jika manusia datang
kepada-Ku Aku akan memperlihatkan kepada mereka a kelemahan mereka. Aku bmemberi
kepada manusia kelemahan agar
mereka boleh rendah hati; dan
c
kasih karunia-Ku cukup bagi
semua orang yang dmerendahkan hati mereka di hadapan-Ku;
karena jika mereka merendahkan hati mereka di hadapan-Ku,
dan memiliki iman kepada-Ku,
maka Aku akan menjadikan eapa
yang lemah menjadi kuat bagi
mereka.
28 Lihatlah, Aku akan memperlihatkan kepada orang-orang
bukan Israel kelemahan mereka,
dan Aku akan memperlihatkan
kepada mereka bahwa a iman,
harapan dan kasih amal membawa kepada-Ku—sumber segala kebenaran.
29 Dan aku, Moroni, setelah
mendengar perkataan ini, terhibur, dan berkata: Ya Tuhan,
kehendak-M u yang benar jadilah, karena aku tahu bahwa
Engkau bekerja bagi anak-anak
manusia menurut iman mereka;
30 Karena saudara laki-laki
Yared berkata kepada Gunung
Zerin, a Pindahlah— dan itu
27 a Yakub 4:7.
		b Kel. 4:11;
1 Kor. 1:27.
		c pts Kasih Karunia.
		d Luk. 18:10–14;
A&P 1:28.
pts Rendah Hati,
Kerendahhatian.
		e Luk. 9:46–48;

pindah. Dan jika dia tidak memiliki iman itu tidak akan pindah; karenanya Engkau bekerja
setelah manusia memiliki iman.
31 Karena demikianlah Engkau
menyatakan diri-M u kepada
para murid-Mu; karena setelah
mereka memiliki a iman, dan
berbicara dalam nama-Mu, Engkau memperlihatkan diri-M u
kepada mereka dalam kuasa
yang besar.
32 Dan aku juga ingat bahwa
Engkau telah berfirman bahwa
Engkau telah mempersiapkan
rumah bagi manusia, ya, bahkan di antara a tempat tinggal
Bapa-M u, yang di dalamnya
manusia boleh memperoleh bharapan yang lebih unggul; karenanya manusia mesti berharap,
atau dia tidak dapat menerima
warisan di tempat yang telah
Engkau persiapkan.
33 Dan lagi, aku ingat bahwa
Engkau telah berfirman bahwa
Engkau telah a mengasihi dunia, bahkan sampai penyerahan
nyawa-M u bagi dunia, agar
Engkau boleh mengambilnya
kembali untuk mempersiapkan
tempat bagi anak-anak manusia.
34 Dan sekarang, aku tahu
bahwa a kasih ini yang telah
Engkau miliki bagi anak-anak

2 Kor. 12:9.
28 a 1 Kor. 13;
Moro. 7:39–47.
30 a Mat. 17:20;
Yakub 4:6;
Hel. 10:6, 9.
pts Kuasa.
31 a pts Iman.
32 a Yoh. 14:2;

Enos 1:27;
A&P 72:4; 98:18.
		b pts Harapan.
33 a Yoh. 3:16–17.
34 a Moro. 7:47.
pts Kasih;
Kasih Amal.
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manusia adalah kasih amal; karenanya, kecuali manusia akan
memiliki kasih amal mereka tidak dapat mewarisi tempat itu
yang telah Engkau persiapkan
di tempat tinggal Bapa-Mu.
35 Karenanya, aku tahu melalui apa yang telah Engkau
firmankan ini, bahwa jika
orang-orang bukan Israel tidak
memiliki kasih amal, karena
kelemahan kami, bahwa Engkau akan menguji mereka, dan
mengambil atalenta mereka, ya,
bahkan apa yang telah mereka
terima, dan memberikan kepada
mereka yang akan memiliki dengan lebih berlimpah.
36 Dan terjadilah bahwa aku
berdoa kepada Tuhan agar
Dia akan memberikan kepada
orang-orang bukan Israel akasih
karunia, agar mereka boleh memiliki kasih amal.
37 Dan terjadilah bahwa Tuhan
berfirman kepadaku: Jika mereka tidak memiliki kasih amal
tidaklah masalah bagimu, engkau telah setia; karenanya, pakaianmu akan dijadikan abersih.
Dan karena engkau telah melihat bkelemahanmu engkau akan
dijadikan kuat, bahkan sampai
pendudukan di tempat yang
telah Aku persiapkan di dalam
tempat tinggal Bapa-Ku.
38 Dan sekarang, aku, Moroni,
35 a Mat. 25:14–30.
pts Karunia;
Talenta.
36 a pts Kasih Karunia.
37 a A&P 38:42;
88:74–75; 135:4–5.

mengucapkan selamat berpisah kepada orang-o rang bukan Israel, ya, dan juga kepada
saudara-s audaraku yang aku
kasihi, sampai kita akan bertemu
di hadapan akursi penghakiman
Kristus, di mana semua orang
akan tahu bahwa bpakaianku tak
ternoda dengan darahmu.
39 Dan kemudian akanlah
kamu tahu bahwa aku telah
a
melihat Yesus, dan bahwa Dia
telah berbincang denganku bberhadapan muka, dan bahwa Dia
memberi tahu aku dalam kerendahhatian yang gamblang, bahkan seperti seseorang memberi
tahu yang lain dalam bahasaku
sendiri, mengenai hal-hal ini;
40 Dan hanya sedikit yang telah aku tuliskan, karena kelemahanku dalam menulis.
41 Dan sekarang, aku hendak
menganjurkanmu untuk amencari Yesus ini tentang siapa para
nabi dan rasul telah menulis,
agar kasih karunia Allah Bapa,
dan juga Tuhan Yesus Kristus,
dan Roh Kudus, yang memberikan bkesaksian tentang Mereka,
boleh berada dan tinggal dalam
dirimu selamanya. Amin.
PASAL 13
Eter berbicara tentang sebuah
Yerusalem Baru yang akan di-

		b Eter 12:27.
38 a pts Yesus Kristus—
Hakim.
		b Yakub 1:19.
39 a pts Yesus Kristus—
Penampakan diri

pascafana Kristus.
		b Kej. 32:30;
Kel. 33:11.
41 a A&P 88:63; 101:38.
		b 3 Ne. 11:32.
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bangun di Amerika oleh benih
keturunan Yusuf—Dia bernubuat, diusir, menulis sejarah orang
Yared, dan meramalkan kehancuran orang-orang Yared—Perang
berkecamuk di atas seluruh negeri.
Dan sekarang, aku, Moroni, meneruskan untuk menyelesaikan
catatanku mengenai kehancuran
orang-orang tentang siapa telah
aku tuliskan.
2 Karena lihatlah, mereka menolak semua perkataan Eter; karena dia benar-benar memberi
tahu mereka tentang segala hal,
sejak awal manusia; dan bahwa
setelah air a surut dari permukaan negeri ini, itu menjadi
tanah pilihan melebihi segala
tanah yang lain, tanah yang dipilih oleh Tuhan; karenanya Tuhan
menghendaki agar semua orang
hendaknya bmelayani-Nya yang
berdiam di atas permukaannya;
3 Dan bahwa itu adalah tempat aYerusalem Baru, yang akan
b
turun dari surga, dan tempat
kudus Tuhan.
4 Lihatlah, Eter melihat masa
hidup Kristus, dan dia berbicara
mengenai sebuah a Yerusalem
Baru di atas negeri ini.
5 Dan dia juga berbicara
mengenai bani Israel, dan
a
Yerusalem dari mana b Lehi
13 2 a Kej. 7:11–24; 8:3.

		b Eter 2:8.
3 a 3 Ne. 20:22; 21:23–24.
pts Yerusalem Baru.
		b Why. 3:12; 21:2.
4 a pts Sion.
5 a pts Yerusalem.

akan datang—setelah dihancurkan itu akan dibangun kembali,
sebuah c kota yang kudus bagi
Tuhan; karenanya, itu tidak dapat menjadi Yerusalem baru
karena telah ada pada zaman dahulu; tetapi akan dibangun kembali, dan menjadi kota Tuhan
yang kudus; dan akan dibangun
bagi bani Israel—
6 Dan bahwa sebuah aYerusalem
Baru akan dibangun di atas tanah
ini, bagi sisa benih keturunan
b
Yusuf, yang untuk hal-hal itu
telah ada suatu cperlambang.
7 Karena seperti Yusuf membawa ayahnya turun ke tanah
a
Mesir, demikian pula dia mati
di sana; karenanya, Tuhan membawa sisa benih keturunan Yusuf
keluar dari tanah Yerusalem,
agar Dia boleh penuh belas kasihan kepada benih keturunan
Yusuf sehingga mereka b tidak
akan binasa, bahkan seperti Dia
penuh belas kasihan kepada
ayah dari Yusuf sehingga dia tidak akan binasa.
8 Karenanya, sisa bani Yusuf
akan dibangun di atas a tanah
ini; dan itu akan menjadi tanah
warisan mereka; dan mereka
akan membangun sebuah kota
yang kudus bagi Tuhan, seperti Yerusalem zaman dahulu;
dan mereka b tidak akan lagi

		b 1 Ne. 1:18–20.
		c Why. 21:10;
3 Ne. 20:29–36.
6 a A&P 42:9; 45:66–67;
84:2–5;
PK 1:10.
		b pts Yusuf, Putra

Yakub.
		c Alma 46:24.
pts Simbolisme.
7 a Kej. 46:2–7; 47:6.
		b 2 Ne. 3:5.
8 a pts Tanah Terjanjikan.
		b Moro. 10:31.
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dikacaukan, sampai akhir itu
tiba ketika bumi akan berlalu.
9 Dan akan ada suatu a langit
yang baru dan suatu bumi yang
baru; dan itu akan menjadi seperti yang lama kecuali yang
lama telah berlalu, dan segala
sesuatu telah menjadi baru.
10 Dan kemudian datanglah
Yerusalem Baru; dan diberkatilah mereka yang berdiam di dalamnya, karena merekalah yang
pakaiannya aputih melalui darah
Anak Domba; dan mereka adalah mereka yang terbilang di antara sisa benih keturunan Yusuf,
yang adalah dari bani Israel.
11 Dan pada waktu itu datanglah juga Yerusalem zaman
dahulu; dan penghuninya,
diberkatilah mereka, karena
mereka telah dibasuh dalam darah Anak Domba; dan mereka
adalah mereka yang dicerai-
beraikan dan adikumpulkan dari
keempat penjuru bumi, dan dari
b
negeri-negeri utara, dan adalah
pengambil bagian dari digenapinya perjanjian yang Allah buat
dengan bapa mereka, cAbraham.
12 Dan ketika hal-hal ini tiba,
terwujudlah tulisan suci yang
berkata, ada mereka yang adalah apertama, yang akan menjadi
terakhir; dan ada mereka yang
adalah terakhir, yang akan menjadi pertama.
9 a 2 Ptr. 3:10–13;
Why. 21:1;
3 Ne. 26:3;
A&P 101:23–25.
10 a Why. 7:14;
1 Ne. 12:10–11;

13 Dan aku hampir menulis lebih banyak, tetapi aku dilarang;
tetapi besar dan menakjubkanlah nubuat-nubuat Eter; tetapi
mereka menganggapnya tak berarti apa pun, dan mengusirnya;
dan dia menyembunyikan diri di
dalam rongga batu karang pada
siang hari, dan pada malam hari
dia keluar melihat apa yang akan
datang ke atas orang-orang.
14 Dan sewaktu dia berdiam
di dalam rongga batu karang
dia membuat sisa dari catatan
ini, melihat kehancuran yang
datang ke atas diri orang-orang,
pada malam hari.
15 Dan terjadilah bahwa dalam
tahun yang sama tatkala dia diusir dari antara orang-orang mulailah ada perang yang besar di
antara orang-orang itu, karena
ada banyak yang bangkit, yang
adalah pria-p ria perkasa, dan
berupaya untuk menghancurkan Koriantumur melalui rencana rahasia kejahatan mereka,
yang mengenainya telah dibicarakan.
16 Dan sekarang, Koriantumur,
setelah menelaah, sendiri, segala
seni perang dan segala kelicikan
dunia, karenanya dia menyulut
pertempuran melawan mereka
yang berupaya untuk menghancurkannya.
17 Tetapi dia tidak bertobat,

Alma 5:27.
11 a pts Israel—
Pengumpulan Israel.
		b A&P 133:26–35.
		c pts Perjanjian
Abraham.

12 a Mrk. 10:31;
1 Ne. 13:42;
Yakub 5:63;
A&P 90:9.
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tidak juga para putranya tidak
juga para putrinya yang rupawan; tidak juga para putra dan
putri Kohor yang rupawan; tidak juga para putra dan putri
Korihor yang rupawan; dan kesimpulannya, tak ada seorang
pun dari para putra dan putri
yang rupawan di atas permukaan seluruh bumi yang bertobat dari dosa-dosa mereka.
18 Karenanya, terjadilah bahwa
pada tahun pertama ketika Eter
berdiam di dalam rongga batu
karang, ada banyak orang yang
dibunuh dengan pedang akomplotan rahasia itu, bertempur
melawan Koriantumur agar
mereka boleh mendapatkan kerajaan.
19 Dan terjadilah bahwa para
putra Koriantumur banyak bertempur dan banyak berdarah.
20 Dan pada tahun kedua firman Tuhan datang kepada Eter,
agar dia hendaknya pergi dan
bernubuat kepada aKoriantumur
bahwa, jika dia akan bertobat,
dan seluruh isi rumahnya, Tuhan
akan memberikan kepadanya
kerajaannya dan membiarkan
orang-orang hidup—
21 Jika tidak mereka akan dihancurkan, dan seluruh isi rumahnya kecuali dia sendiri. Dan
dia hanya akan hidup untuk
melihat digenapinya nubuat-
nubuat yang telah diucapkan mengenai a bangsa yang
lain yang menerima tanah itu
18 a Eter 8:9–26.
20 a Eter 12:1–2.

untuk warisan mereka; dan
Koriantumur akan menerima
penguburan oleh mereka; dan
setiap jiwa akan dihancurkan
kecuali bKoriantumur.
22 Dan terjadilah bahwa
Koriantumur tidak bertobat,
tidak juga seisi rumahnya, tidak juga orang-orang itu; dan
peperangan tidak berhenti; dan
mereka berupaya untuk membunuh Eter, tetapi dia melarikan
diri dari hadapan mereka dan
bersembunyi kembali di dalam
rongga batu karang itu.
23 Dan terjadilah bahwa bangkitlah Sared, dan dia juga menyulut pertempuran melawan
Koriantumur; dan dia mengalahkannya, sedemikian rupa
sehingga pada tahun ketiga dia
membawanya ke dalam penawanan.
24 Dan para putra Koriantumur,
pada tahun keempat, mengalahkan Sared, dan mendapatkan
kerajaan kembali untuk ayah
mereka.
25 Sekarang, mulailah ada perang di atas seluruh permukaan
negeri, setiap pria bersama kelompoknya bertempur untuk
apa yang dia hasratkan.
26 Dan ada perampok, dan
kesimpulannya, segala macam
kejahatan di atas seluruh permukaan negeri.
27 Dan terjadilah bahwa
Koriantumur amat marah terhadap Sared, dan dia pergi

21 a Omni 1:19–21;
Eter 11:21.

		b Eter 15:29–32.

ETER 13:28–14:4
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melawannya bersama pasuk
annya untuk bertempur; dan
mereka bertemu dalam amarah
yang besar, dan mereka bertemu
di Lembah Gilgal; dan pertempuran itu menjadi amat parah.
28 Dan terjadilah bahwa Sared
berperang melawannya untuk
kurun waktu tiga hari. Dan
terjadilah bahwa Koriantumur
mengalahkannya, dan mengejarnya sampai dia tiba di Dataran
Heslon.
29 Dan terjadilah bahwa Sared
menyulut pertempuran melawannya kembali di atas dataran
itu; dan lihatlah, dia mengalahkan Koriantumur, dan menghalaunya kembali ke Lembah
Gilgal.
30 Dan Koriantumur menyulut
pertempuran melawan S ared
kembali di Lembah Gilgal, di
mana dia mengalahkan Sared
dan membunuhnya.
31 Dan Sared melukai
Koriantumur pada pahanya, sehingga dia tidak pergi bertempur lagi untuk kurun waktu dua
tahun, yang dalam waktu itu
semua orang di atas permukaan
negeri menumpahkan darah,
dan tak ada seorang pun yang
mengekang mereka.
PASAL 14
Kedurhakaan orang-o rang mendatangkan kutukan ke atas negeri—Koriantumur terlibat dalam
peperangan melawan Gilead,
14 1 a Hel. 12:18; 13:17–23;

kemudian Lib, dan kemudian Siz—
Darah dan pembantaian massal
menutupi negeri itu.
Dan sekarang, mulailah ada
kutukan yang besar atas seluruh negeri karena kedurhakaan
orang-orang, yang di dalamnya,
jika seseorang akan meletakkan
perkakasnya atau pedangnya di
atas raknya, atau di tempat di
mana dia akan menyimpannya,
lihatlah, keesokan harinya, dia
tidak dapat menemukannya, sedemikian besarnya kutukan atas
negeri itu.
2 Karenanya setiap orang
mengikatkan diri pada apa yang
adalah miliknya, dengan tangannya, dan tidak akan meminjam tidak juga dia akan
meminjami; dan setiap orang
memegang pangkal pedangnya
di tangan kanannya, dalam pemertahanan akan harta miliknya
dan nyawanya sendiri dan milik
istri dan anaknya.
3 Dan sekarang, setelah kurun
waktu dua tahun, dan setelah
kematian Sared, lihatlah, bangkitlah saudara laki-laki Sared
dan dia menyulut pertempuran
melawan Koriantumur, yang di
dalamnya Koriantumur mengalahkannya dan mengejarnya ke
Padang Belantara Akis.
4 Dan terjadilah bahwa saudara laki-laki Sared menyulut
pertempuran melawannya di
Padang Belantara Akis; dan
pertempuran itu menjadi amat
a

			 Morm. 1:17–18; 2:10–14.
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parah, dan beribu-r ibu roboh
oleh pedang.
5 Dan terjadilah bahwa
Koriantumur mengepung ke
padang belantara; dan saudara
laki-laki Sared berbaris maju
keluar dari padang belantara
pada malam hari, dan membunuh sebagian dari pasukan
Koriantumur, sewaktu mereka
sedang mabuk.
6 Dan dia pergi ke tanah
Moron, dan menempatkan dirinya di atas takhta Koriantumur.
7 Dan terjadilah bahwa
Koriantumur berdiam bersama
pasukannya di padang belantara
untuk kurun waktu dua tahun,
di mana dia menerima kekuatan
besar bagi pasukannya.
8 Sekarang, saudara laki-laki
Sared, yang namanya adalah
Gilead, juga menerima kekuatan
besar bagi pasukannya, karena
komplotan rahasia.
9 Dan terjadilah bahwa imam
tingginya membunuhnya sewaktu dia duduk di atas takhtanya.
10 Dan terjadilah bahwa salah
seorang dari komplotan rahasia itu membunuhnya di suatu
celah rahasia, dan mendapatkan bagi dirinya kerajaan itu;
dan namanya adalah Lib; dan
Lib adalah pria dengan perawakan besar, lebih daripada pria
lain mana pun di antara semua
orang.
11 Dan terjadilah bahwa pada
tahun pertama Lib, Koriantumur
datang ke tanah Moron, dan

ETER 14:5–17

menyulut pertempuran melawan Lib.
12 Dan terjadilah bahwa dia
bertempur melawan Lib, yang
di dalamnya Lib menghantam
lengannya sehingga dia terluka;
walaupun demikian, pasukan
Koriantumur mendesak ke depan ke arah Lib, sehingga dia
melarikan diri ke perbatasan di
tepi laut.
13 Dan terjadilah bahwa
Koriantumur mengejarnya; dan
Lib menyulut pertempuran melawannya di tepi laut.
14 Dan terjadilah bahwa
Lib menghantam pasukan
Koriantumur, sehingga mereka
melarikan diri lagi ke Padang
Belantara Akis.
15 Dan terjadilah bahwa Lib
mengejarnya sampai dia tiba di
Dataran Agos. Dan Koriantumur
telah membawa semua orang
bersamanya sewaktu dia melarikan diri dari hadapan Lib di
bagian tanah itu ke mana dia
melarikan diri.
16 Dan ketika dia telah tiba
di Dataran Agos dia menyulut
pertempuran melawan Lib, dan
dia menghantamnya sampai
dia mati; walaupun demikian,
saudara laki-laki Lib datang
melawan Koriantumur sebagai
penggantinya, dan pertempuran
itu menjadi amat parah, yang
di dalamnya Koriantumur melarikan diri lagi dari pasukan
saudara laki-laki Lib.
17 Sekarang, nama saudara
laki-laki Lib disebut Siz. Dan

ETER 14:18–27
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terjadilah bahwa Siz mengejar
Koriantumur, dan dia menumbangkan banyak kota, dan dia
membunuh baik kaum wanita
maupun anak-a nak, dan dia
membakar kota-kota.
18 Dan tersebarlah rasa takut
akan Siz di seluruh negeri; ya,
suatu seruan tersebar di seluruh
negeri—Siapakah yang dapat
bertahan di hadapan pasukan
Siz? Lihatlah, dia menyapu bumi
di hadapannya!
19 Dan terjadilah bahwa
orang-orang mulai berduyun-
duyun bersama membentuk
pasukan, di seluruh permukaan
negeri.
20 Dan mereka terbagi-b agi;
dan sebagian dari mereka melarikan diri kepada pasukan
Siz, dan sebagian dari mereka
melarikan diri kepada pasukan
Koriantumur.
21 Dan sedemikian besar dan
berlarut-larutnya perang itu,
dan sedemikian lamanya pemandangan akan pertumpahan
darah dan pembantaian massal,
sehingga seluruh permukaan
negeri tertutup oleh a tubuh-
tubuh dari yang mati.
22 Dan sedemikian cepat dan
lekasnya perang itu sehingga
tak seorang pun yang tertinggal untuk menguburkan yang
mati, tetapi mereka berbaris
maju dari penumpahan darah
ke penumpahan darah, meninggalkan tubuh baik pria, wanita,
maupun anak berserakan di
21 a Eter 11:6.

atas permukaan negeri, untuk
menjadi mangsa bagi aulat-ulat
daging.
23 Dan baunya tersebar di atas
permukaan negeri, bahkan di
atas seluruh permukaan negeri;
karenanya orang-o rang menjadi disusahkan pada siang hari
dan pada malam hari, karena
baunya itu.
2 4 Wa l a u p u n d e m i k i a n ,
Siz tidak berhenti mengejar
Koriantumur; karena dia telah
bersumpah untuk membalaskan
sendiri terhadap Koriantumur
darah saudara laki-lakinya,
yang telah dibunuh, dan firman
Tuhan yang datang kepada Eter
bahwa Koriantumur tidak akan
roboh oleh pedang.
25 Dan demikianlah kita melihat bahwa Tuhan mengunjungi mereka dalam kegenapan
kemurkaan-Nya, dan kejahatan
dan kekejian mereka telah mempersiapkan jalan untuk kehancuran abadi mereka.
26 Dan terjadilah bahwa Siz
mengejar Koriantumur ke arah
timur, bahkan sampai perbatasan
di tepi laut, dan di sana dia menyulut pertempuran melawan
Siz untuk kurun waktu tiga hari.
27 Dan sedemikian menakutkannya kehancuran di antara
pasukan Siz sehingga orang-
orang mulai ketakutan, dan mulai melarikan diri dari hadapan
pasukan Koriantumur; dan mereka melarikan diri ke tanah
Korihor, dan menyapu habis

22 a Yes. 14:9–11.
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penghuninya di hadapan mereka, mereka semua yang tidak
mau bergabung dengan mereka.
28 Dan mereka memancangkan
tenda-tenda mereka di Lembah
Korihor; dan Koriantumur memancangkan tenda-t endanya
d i L e m b a h S u r. S e k a r a n g ,
Lembah Sur berada di dekat
Bukit Komnor; karenanya,
Koriantumur mengumpulkan
bersama pasukannya di atas Bukit Komnor, dan membunyikan
sangkakala bagi pasukan Siz
untuk mengajak mereka maju
bertempur.
29 Dan terjadilah bahwa mereka maju, tetapi dihalau kembali; dan mereka datang yang
kedua kali, dan mereka dihalau
kembali yang kedua kali. Dan
terjadilah bahwa mereka datang lagi yang ketiga kali, dan
pertempuran itu menjadi amat
parah.
30 Dan terjadilah bahwa Siz
menghantam Koriantumur sehingga dia memberinya banyak luka yang dalam; dan
Koriantumur, karena kehilangan
darahnya, jatuh pingsan, dan dibawa pergi seakan-akan dia mati.
31 Sekarang, kematian pria,
wanita dan anak pada kedua
belah pihak sedemikian besarnya sehingga Siz memerintahkan rakyatnya agar mereka
hendaknya tidak mengejar pasukan Koriantumur; karenanya,
mereka kembali ke perkemahan
mereka.
15 1 a Eter 13:20–21.
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PASAL 15
Jutaan dari orang Yared dibunuh
dalam pertempuran—Siz dan
Koriantumur menghimpun semua orang untuk pertempuran
maut—Roh Tuhan berhenti berjuang bersama mereka—Bangsa
Yared sepenuhnya dihancurkan—
Hanya Koriantumur yang tertinggal.
Dan terjadilah ketika
Koriantumur telah pulih dari
lukanya, dia mulai ingat akan
a
perkataan yang telah Eter ucapkan kepadanya.
2 Dia melihat bahwa telah
ada terbunuh dengan pedang
sudah hampir dua juta dari
rakyatnya, dan dia mulai berdukacita dalam hatinya; ya,
telah terbunuh dua juta pria
perkasa, dan juga istri mereka
dan anak mereka.
3 Dia mulai bertobat dari kejahatan yang telah dia lakukan;
dia mulai ingat perkataan yang
telah diucapkan oleh mulut semua nabi, dan dia melihatnya
bahwa itu digenapi sejauh ini,
setiap bagian yang kecil; dan
jiwanya berduka nestapa dan
menolak untuk dihibur.
4 Dan terjadilah bahwa dia
menulis sepucuk surat kepada
Siz, menghasratkannya agar dia
akan membiarkan orang-orang
hidup, dan dia akan menyerahkan kerajaan demi kepentingan
nyawa orang-orang.
5 Dan terjadilah bahwa ketika

ETER 15:6–14

Siz telah menerima suratnya
dia menulis sepucuk surat kepada Koriantumur, bahwa jika
dia akan menyerahkan dirinya,
agar dia boleh membunuhnya
dengan pedangnya sendiri,
maka dia akan membiarkan
orang-orang hidup.
6 Dan terjadilah bahwa
orang-
o rang tidak bertobat
dari kedurhakaan mereka; dan
rakyat Koriantumur dihasut
pada amarah terhadap rakyat Siz; dan rakyat Siz dihasut
pada amarah terhadap rakyat
Koriantumur; karenanya, rakyat Siz menyulut pertempuran
melawan rakyat Koriantumur.
7 Dan ketika Koriantumur melihat bahwa dia hampir roboh
dia melarikan diri lagi dari hadapan rakyat Siz.
8 Dan terjadilah bahwa dia
tiba di Perairan Ripliankum,
yang, berdasarkan penafsiran,
adalah luas, atau melebihi semuanya; karenanya, ketika mereka tiba di perairan ini mereka
memancangkan tenda-t enda
mereka; dan Siz juga memancangkan tenda-
t endanya di
dekat mereka; dan oleh karena itu pada keesokan harinya mereka datang untuk
bertempur.
9 Dan terjadilah bahwa mereka berperang dalam suatu
pertempuran yang amat parah,
yang di dalamnya Koriantumur
terluka lagi, dan dia jatuh pingsan karena kehilangan darah.
11 a Morm. 6:6.
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10 Dan terjadilah bahwa pasukan Koriantumur mendesak
pasukan Siz sehingga mereka mengalahkan mereka, sehingga mereka menyebabkan
mereka melarikan diri dari hadapan mereka; dan mereka melarikan diri ke arah selatan, dan
memancangkan tenda-t enda
mereka di suatu tempat yang
disebut Ogat.
11 Dan terjadilah bahwa pasukan Koriantumur memancangkan tenda-tenda mereka
di dekat Bukit Rama; dan itu
adalah bukit yang sama tempat ayahku Mormon amenyembunyikan catatan-catatan bagi
Tuhan, yang adalah sakral.
12 Dan terjadilah bahwa mereka mengumpulkan bersama
semua orang di atas permukaan negeri, yang tidak terbunuh, kecuali Eter.
13 Dan terjadilah bahwa
Eter melihat segala perbuatan
orang-orang; dan dia melihat
bahwa orang-orang yang berpihak kepada Koriantumur dikumpulkan kepada pasukan
Koriantumur; dan orang-orang
yang berpihak kepada Siz dikumpulkan kepada pasukan
Siz.
14 Karenanya, mereka untuk kurun waktu empat tahun mengumpulkan bersama
orang-orang, agar mereka boleh memperoleh semua yang
berada di atas permukaan negeri, dan agar mereka boleh
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menerima seluruh kekuatan
yang adalah mungkin yang dapat mereka terima.
15 Dan terjadilah bahwa ketika mereka semuanya dikumpulkan bersama, setiap orang
kepada pasukan yang dia kehendaki, bersama istri mereka
dan anak mereka—baik pria,
wanita maupun anak dipersenjatai dengan senjata perang,
memiliki perisai, dan a lempengan dada, dan ketopong
besi, dan berpakaian menurut
cara perang—mereka berbaris
maju satu terhadap yang lain
untuk bertempur; dan mereka
berperang sepanjang hari itu,
dan tidak berjaya.
16 Dan terjadilah bahwa ketika malam hari mereka lelah,
dan mengundurkan diri ke perkemahan mereka; dan setelah
mereka mengundurkan diri ke
perkemahan mereka, mereka
menaikkan raungan dan ratapan karena kehilangan yang
terbunuh dari orang-orang mereka; dan sedemikian hebatnya tangisan mereka, raungan
dan ratapan mereka, sehingga
itu mengoyak udara amat
keras.
17 Dan terjadilah bahwa pada
keesokan harinya mereka pergi
lagi untuk bertempur, dan dahsyat dan menakutkanlah hari
itu; walaupun demikian, mereka tidak berjaya, dan ketika
malam tiba kembali mereka mengoyak udara dengan tangisan
15 a Mosia 8:7–10.

19 a pts Iblis.

mereka, dan raungan mereka,
dan duka nestapa mereka, karena kehilangan yang terbunuh
dari orang-orang mereka.
18 Dan terjadilah bahwa
Koriantumur menulis kembali sepucuk surat kepada Siz,
menghasratkan agar dia tidak
akan datang lagi untuk bertempur, tetapi agar dia mau
mengambil kerajaan itu, dan
membiarkan orang-o rang hidup.
19 Tetapi lihatlah, Roh Tuhan
telah berhenti berjuang bersama mereka, dan aSetan memiliki kuasa penuh atas hati
orang-
o rang; karena mereka
menyerah pada kekerasan hati
mereka, dan kebutaan pikiran
mereka agar mereka boleh dihancurkan; karenanya mereka
pergi lagi untuk bertempur.
20 Dan terjadilah bahwa mereka berperang sepanjang hari
itu, dan ketika malam tiba mereka tidur di atas pedang mereka.
21 Dan pada keesokan harinya
mereka berperang bahkan sampai malam tiba.
22 Dan ketika malam tiba
mereka amabuk dengan amarah, bahkan seperti orang yang
mabuk oleh air anggur; dan
mereka tidur kembali di atas
pedang mereka.
23 Dan pada keesokan harinya mereka berperang kembali;
dan ketika malam tiba mereka
semua telah roboh oleh pedang
22 a Moro. 9:23.
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kecuali lima puluh dan dua dari
orang-orangnya Koriantumur,
dan enam puluh dan sembilan
dari orang-orangnya Siz.
24 Dan terjadilah bahwa mereka tidur di atas pedang mereka pada malam itu, dan pada
keesokan harinya mereka berperang kembali, dan mereka
berjuang dalam daya mereka
dengan pedang mereka dan dengan perisai mereka, sepanjang
hari itu.
25 Dan ketika malam tiba ada
tiga puluh dan dua dari orang-
orangnya Siz, dan dua puluh
dan tujuh dari orang-orangnya
Koriantumur.
26 Dan terjadilah bahwa mereka makan dan tidur, dan
bersiap untuk kematian pada
keesokan harinya. Dan mereka
adalah pria yang besar dan perkasa sehubungan dengan kekuatan manusia.
27 Dan terjadilah bahwa mereka berperang untuk kurun
waktu tiga jam, dan mereka jatuh pingsan karena kehilangan
darah.
28 Dan terjadilah ketika orang-
orangnya Koriantumur telah
menerima cukup kekuatan sehingga mereka dapat berjalan,
mereka hampir melarikan diri
demi nyawa mereka; tetapi lihatlah, Siz bangkit, dan juga
orang-orangnya, dan dia bersumpah dalam kemurkaannya
bahwa dia akan membunuh
29 a Eter 13:20–21.
32 a Omni 1:20–22.

Koriantumur atau dia akan binasa oleh pedang.
29 Karenanya, dia mengejar
mereka, dan pada keesokan
harinya dia menyusul mereka;
dan mereka berperang kembali
dengan pedang. Dan terjadilah
bahwa ketika mereka asemuanya telah roboh oleh pedang,
kecuali Koriantumur dan Siz,
lihatlah Siz telah jatuh pingsan
karena kehilangan darah.
30 Dan terjadilah bahwa ketika Koriantumur telah bersandar pada pedangnya, sehingga
dia beristirahat sebentar, dia
memenggal kepala Siz.
31 Dan terjadilah setelah dia
memenggal kepala Siz, bahwa
Siz bangkit bertopangkan tangannya dan roboh; dan setelah
dia berjuang untuk bernapas,
dia mati.
32 Dan terjadilah bahwa
a
Koriantumur roboh ke tanah,
dan menjadi seolah-olah dia tidak bernyawa.
33 Dan Tuhan berfirman kepada Eter, dan berfirman kepadanya: Pergilah. Dan dia
pergi, dan melihat bahwa firman Tuhan semuanya telah digenapi; dan dia menyelesaikan
a
catatannya; (dan seperseratus
bagian darinya tidak aku tuliskan) dan dia menyembunyikannya dengan suatu cara sehingga
rakyat Limhi menemukannya.
34 Sekarang, kata-kata terakhir yang ditulis aEter adalah

33 a Mosia 8:9;
Alma 37:21–31;

Eter 1:1–5.
34 a Eter 12:2.
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MORONI 1:1–2:2

ini: Apakah Tuhan menghendaki bahwa aku diubah, atau
bahwa aku menanggung kehendak Tuhan dalam daging,

tidaklah masalah, jika demikian
halnya bahwa aku diselamatkan di dalam kerajaan Allah.
Amin.

KITAB MORONI
PASAL 1
Moroni menulis untuk manfaat
orang-o rang Laman—Orang-
orang Nefi yang tidak mau menyangkal Kristus dihukum mati.
Kira-kira tahun 401–421 m.

S

EKARANG, aku, a Moroni,
setelah mengakhiri meringkas laporan tentang orang-orang
Yared, aku telah mengira tidak
akan menulis lagi, tetapi aku
sampai saat ini belum binasa;
dan aku tidak menyingkapkan diriku kepada orang-orang
Laman agar jangan mereka akan
menghancurkanku.
2 Karena lihatlah, a peperangan mereka amat dahsyat di
antara mereka sendiri; dan karena kebencian mereka, mereka
b
menghukum mati setiap orang
Nefi yang tidak mau menyangkal Kristus.
3 Dan aku, Moroni, tidak mau
a
menyangkal Kristus; karenanya, aku mengembara ke mana
pun aku dapat pergi demi keselamatan nyawaku sendiri.
4 Karenanya, aku menulis
1 1 a pts Moroni, Putra
Mormon.
2 a 1 Ne. 12:20–23.

sedikit hal lagi, bertentangan
dengan apa yang aku kira; karena aku telah mengira tidak
akan menulis lagi; tetapi aku
menulis sedikit hal lagi, agar
barangkali itu boleh berharga
bagi saudara-saudaraku, orang-
orang Laman, pada suatu masa
mendatang, menurut kehendak
Tuhan.
PASAL 2
Yesus memberi kedua belas murid
orang Nefi kuasa untuk menganugerahkan karunia Roh Kudus.
Kira-kira tahun 401–421 m.
Firman Kristus, yang Dia ucapkan kepada para a murid-Nya,
kedua belas yang telah Dia pilih, sewaktu Dia menumpangkan tangan-N ya ke atas diri
mereka—
2 Dan Dia memanggil mereka
dengan nama, memfirmankan:
Kamu akan meminta kepada
Bapa dalam nama-Ku, dalam
doa yang amat kuat; dan setelah kamu melakukan ini kamu
akan memiliki a kuasa bahwa

		b Alma 45:14.
3 a Mat. 10:32–33;
3 Ne. 29:5.

2 1 a 3 Ne. 13:25.
2 a pts Kuasa.
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kepada dia yang ke atas dirinya kamu akan menumpangkan b tanganmu, c kamu akan
memberikan Roh Kudus; dan
dalam nama-Ku akanlah kamu
memberikannya, karena demikianlah yang dilakukan para
rasul-Ku.
3 Sekarang, Kristus memfirmankan firman ini kepada mereka pada waktu penampakan
diri-
N ya yang pertama; dan
khalayak ramai tidak mendengarnya, tetapi para murid
mendengarnya; dan ke atas
sebanyak yang mereka atumpangkan tangan mereka, turunlah Roh Kudus.
PASAL 3
Penatua menahbiskan imam dan
pengajar melalui penumpangan
tangan. Kira-k ira tahun 401–
421 m.
Cara para murid, yang disebut
a
penatua gereja, bmenahbiskan
imam dan pengajar—
2 Setelah mereka berdoa kepada Bapa dalam nama Kristus,
mereka menumpangkan tangan
mereka ke atas diri mereka, dan
berkata:
3 Dalam nama Yesus Kristus
aku menahbiskanmu menjadi
imam (atau jika dia pengajar,
aku menahbiskanmu menjadi
2 b pts Penumpangan
Tangan.
		c 3 Ne. 18:37.
3 a Kis. 19:6.
3 1 a Alma 6:1.
pts Penatua.

pengajar) untuk mengkhotbahkan pertobatan dan apengampunan akan dosa-dosa melalui
Yesus Kristus, dengan ketahanan iman pada nama-N ya
sampai akhir. Amin.
4 Dan menurut cara inilah mereka amenahbiskan imam dan
pengajar, menurut bkarunia dan
pemanggilan Allah kepada manusia; dan mereka menahbiskan mereka melalui ckuasa Roh
Kudus, yang berada dalam diri
mereka.
PASAL 4
Cara penatua dan imam memberkati roti sakramen dijelaskan. Kira-
kira tahun 401–421 m.
Cara bpenatua dan imam mereka memberkati daging dan
darah Kristus bagi gereja; dan
mereka cmemberkatinya menurut perintah Kristus; karenanya
kami tahu cara itu adalah benar;
dan penatua atau imam memberkatinya—
2 Dan mereka berlutut bersama gereja, dan berdoa kepada
Bapa dalam nama Kristus, mengatakan:
3 Ya Allah, Bapa Yang Kekal,
kami mohon kepada-Mu dalam
nama Putra-Mu, Yesus Kristus,
untuk memberkati dan menguduskan aroti ini bagi jiwa
a

		b pts Penahbisan.
3 a pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
4 a A&P 18:32; 20:60.
		b pts Karunia.
		c 1 Ne. 13:37;

Moro. 6:9.

4 1 a 3 Ne. 18:1–7.

		b pts Penatua.
		c A&P 20:76–77.
3 a pts Sakramen.
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mereka semua yang mengambilnya, agar mereka boleh
makan sebagai b ingatan akan
tubuh Putra-Mu, dan bersaksi
kepada-
M u, ya Allah, Bapa
Yang Kekal, bahwa mereka bersedia mengambil ke atas diri
mereka cnama Putra-Mu, dan
selalu mengingat-Nya, dan menaati perintah-p erintah-N ya
yang telah Dia berikan kepada
mereka, agar mereka boleh selalu memiliki d Roh-N ya bersama mereka. Amin.
PASAL 5
Cara memberkati air anggur sakramen dinyatakan. Kira-kira tahun
401–421 m.
Cara memberkati air anggur—
Lihatlah, mereka mengambil
cawan, dan berkata:
2 Ya Allah, Bapa Yang Kekal, kami mohon kepada-Mu,
dalam nama Putra-Mu, Yesus
Kristus, untuk memberkati
dan menguduskan a air anggur ini bagi jiwa mereka semua yang meminumnya, agar
mereka boleh melakukannya
sebagai b ingatan akan darah
Putra-Mu, yang ditumpahkan
bagi mereka; agar mereka boleh bersaksi kepada-
M u, ya
a

3 b Luk. 22:19;
1 Kor. 11:23–24;
3 Ne. 18:7.
		c pts Yesus Kristus—
Mengambil nama
Yesus Kristus ke
atas diri kita.
		d pts Roh Kudus.

Allah, Bapa Yang Kekal, bahwa
mereka selalu mengingat-Nya,
agar mereka boleh memiliki
Roh-
N ya bersama mereka.
Amin.
PASAL 6
Orang yang bertobat dibaptis dan
ditemani—Anggota gereja yang
bertobat diampuni—Pertemuan-
pertemuan diselenggarakan melalui kuasa Roh Kudus. Kira-kira
tahun 401–421 m.
Dan sekarang, aku berbicara
mengenai apembaptisan. Lihatlah, penatua, imam, dan pengajar dibaptis; dan mereka tidak
dibaptis kecuali mereka menghasilkan buah yang pantas sehingga mereka b layak untuk
itu.
2 Tidak juga mereka menerima siapa pun untuk baptisan
kecuali mereka datang dengan
a
hati yang hancur dan roh yang
menyesal, dan bersaksi kepada
gereja bahwa mereka benar-
benar bertobat dari segala dosa
mereka.
3 Dan tak seorang pun diterima untuk baptisan kecuali
mereka a mengambil ke atas
diri mereka nama Kristus,
memiliki kebulatan tekad

5 1 a 3 Ne. 18:8–11;
2a
		b

6 1a
		b

A&P 20:78–79.
A&P 27:2–4.
pts Sakramen.
Luk. 22:19–20;
1 Kor. 11:25.
pts Baptis, Baptisan.
pts Layak,

Kelayakan.
2 a pts Hati yang
Hancur.
3 a pts Yesus Kristus—
Mengambil nama
Yesus Kristus ke
atas diri kita.
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untuk melayani-N ya sampai
akhir.
4 Dan setelah mereka diterima
untuk baptisan, dan digerakkan
dan a dibersihkan oleh kuasa
Roh Kudus, mereka terbilang
di antara umat gereja Kristus;
dan bnama mereka dicatat, agar
mereka boleh diingat dan dipelihara oleh firman Allah yang
baik, untuk memelihara mereka
pada jalan yang benar, untuk
memelihara mereka secara berkelanjutan cberjaga untuk doa,
d
bersandar hanya pada jasa
Kristus, yang adalah e pemrakarsa dan penyempurna iman
mereka.
5 Dan agereja bsering bertemu
bersama, untuk cberpuasa dan
berdoa, dan untuk berbicara
satu sama lain mengenai kesejahteraan jiwa mereka.
6 Dan mereka sering bertemu
bersama untuk mengambil roti
dan air anggur, sebagai ingatan
akan Tuhan Yesus.
7 Dan mereka ketat untuk
menepati agar hendaknya atidak ada kedurhakaan di antara
mereka; dan barang siapa didapati berbuat kedurhakaan, dan
b
tiga saksi bagi gereja mengecam mereka di hadapan para
c
penatua, dan jika mereka tidak
4 a pts Murni,
Kemurnian.
		b A&P 20:82.
		c Alma 34:39;
3 Ne. 18:15–18.
		d 2 Ne. 31:19;
A&P 3:20.
		e Ibr. 12:2.
5 a pts Gereja Yesus

bertobat, dan tidak mengaku,
nama mereka edihapuskan, dan
mereka tidak terbilang di antara umat Kristus.
8 Tetapi asesering mereka bertobat dan mengupayakan pengampunan, dengan maksud
yang sungguh-sungguh, mereka bdiampuni.
9 Dan pertemuan-pertemuan
mereka adiselenggarakan oleh
gereja menurut cara kerja Roh,
dan melalui kuasa bRoh Kudus;
karena sebagaimana kuasa Roh
Kudus menuntun mereka apakah untuk berkhotbah, atau
untuk mengimbau, atau untuk
berdoa, atau untuk memohon,
atau untuk bernyanyi, demikianlah itu dilakukan.
d

PASAL 7
Ajakan diberikan untuk masuk ke
peristirahatan Tuhan—Berdoalah
dengan maksud yang sungguh-
sungguh—Roh Kristus memungkinkan manusia untuk mengetahui
yang baik dari yang jahat—Setan
membujuk manusia untuk menyangkal Kristus dan melakukan
yang jahat—Para nabi menyatakan kedatangan Kristus—Melalui iman, mukjizat-m ukjizat
dikerjakan dan para malaikat

Kristus.
		b 3 Ne. 18:22;
4 Ne. 1:12;
A&P 88:76.
		c pts Puasa.
7 a A&P 20:54.
		b A&P 42:80–81.
pts Saksi.
		c Alma 6:1.

pts Penatua.
		d pts Pengakuan.
		e Kel. 32:33;
A&P 20:83.
pts Ekskomunikasi.
8 a Mosia 26:30–31.
		b pts Mengampuni.
9 a A&P 20:45; 46:2.
		b pts Roh Kudus.
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ini tentang kamu karena a jalanmu yang damai bersama
anak-anak manusia.
5 Karena aku ingat firman
Allah yang berfirman melalui
Dan sekarang, aku, Moroni, pekerjaan mereka kamu akan
menuliskan sedikit perkataan amengenali mereka; karena jika
ayahku Mormon, yang dia ucap- pekerjaan mereka baik, maka
kan mengenai aiman, harapan, mereka adalah baik juga.
dan kasih amal; karena menu6 Karena lihatlah, Allah telah
rut cara ini dia berbicara kepada berfirman orang yang ajahat tiorang-orang, sewaktu dia meng- dak dapat melakukan apa yang
ajar mereka di dalam sinagoge baik; karena jika dia memperyang telah mereka bangun un- sembahkan suatu pemberian,
tuk tempat ibadat.
atau bberdoa kepada Allah, ke2 Dan sekarang, aku, Mormon, cuali dia akan melakukannya
berbicara kepadamu, saudara- dengan maksud yang sungguh-
saudara terkasihku; dan adalah sungguh itu tidak menguntungkarena kasih karunia Allah Bapa, kan dirinya apa pun.
7 Karena lihatlah, itu tidak didan Tuhan kita Yesus Kristus,
dan kehendak kudus-Nya, ka- anggap baginya sebagai keberena karunia apemanggilan-Nya naran.
kepadaku, maka aku diizinkan
8 Karena lihatlah, jika orang
untuk berbicara kepadamu pada yang ajahat memberikan pembewaktu ini.
rian, dia melakukannya bdengan
3 Karenanya, aku hendak ber- enggan; karenanya akan diangbicara kepadamu yang adalah gap baginya sama seolah-olah
dari gereja, yang adalah para dia telah menahan pemberian
pengikut Kristus yang damai, itu; karenanya dia dianggap jadan yang telah mendapatkan hat di hadapan Allah.
cukup harapan yang melalui9 Dan demikian juga diangnya kamu dapat masuk ke da- gap jahat bagi seseorang, jika
lam aperistirahatan Tuhan, sejak dia akan berdoa tetapi tidak
waktu ini seterusnya sampai dengan a maksud hati yang
kamu akan beristirahat bersama- sungguh-sungguh; ya, dan itu
Nya di surga.
tidak menguntungkan dirinya
4 Dan sekarang, saudara- apa pun, karena Allah tidak mesaudaraku, aku menilai hal-hal nerima yang demikian.
melayani—Manusia hendaknya
berharap untuk kehidupan kekal
dan mengikatkan diri pada kasih
amal. Kira-kira tahun 401–421 m.

7 1 a 1 Kor. 13;

Eter 12:3–22, 27–37;
Moro. 8:14; 10:20–23.
2 a pts Pemanggilan.
3 a pts Istirahat.

4 a 1 Yoh. 2:6;
A&P 19:23.
5 a 3 Ne. 14:15–20.
6 a Mat. 7:15–18.
		b Alma 34:28.

pts Doa.
8 a Ams. 15:8.
		b A&P 64:34.
9 a Yak. 1:6–7; 5:16;
Moro. 10:4.
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10 Karenanya, orang yang jahat
tidak dapat melakukan apa yang
baik; tidak juga dia akan memberikan pemberian yang baik.
11 Karena lihatlah, asumber air
yang pahit tidak dapat menghasilkan air yang baik; tidak juga
dapat sebuah sumber air yang
baik menghasilkan air yang pahit; karenanya, seseorang yang
adalah hamba iblis tidak dapat
mengikuti Kristus, dan jika dia
b
mengikuti Kristus dia tidak dapat menjadi hamba iblis.
12 Karenanya, segala sesuatu
yang a baik datang dari Allah;
dan apa yang bjahat datang dari
iblis; karena iblis adalah musuh bagi Allah, dan berperang
melawan-Nya secara berkelanjutan, dan mengajak dan membujuk untuk cberdosa, dan untuk
melakukan apa yang jahat secara
berkelanjutan.
13 Tetapi lihatlah, apa yang dari
Allah mengajak dan membujuk
untuk melakukan yang baik secara berkelanjutan; karenanya,
setiap hal yang mengajak dan
a
membujuk untuk melakukan
yang baik, dan untuk mengasihi
Allah, dan untuk melayani-Nya,
b
diilhami oleh Allah.
14 Karenanya, indahkanlah,
saudara-s audara terkasihku,
11 a Yak. 3:11–12.
		b Mat. 6:24;
2 Ne. 31:10–13;
A&P 56:2.
12 a Yak. 1:17;
1 Yoh. 4:1–2;
Eter 4:12.
		b Alma 5:39–42.
		c Hel. 6:30.

agar kamu tidak menilai apa
yang a jahat adalah dari Allah,
atau apa yang baik dan dari
Allah adalah dari iblis.
15 Karena lihatlah, saudara-
saudaraku, diberikan kepadamu
untuk amenilai, agar kamu boleh
tahu yang baik dari yang jahat;
dan cara untuk menilai adalah
sama gamblangnya, agar kamu
boleh tahu dengan suatu pengetahuan yang sempurna, seperti
siang hari dari malam yang gelap.
1 6 K a re n a l i h a t l a h , a R o h
Kristus diberikan kepada setiap
orang, agar dia boleh btahu yang
baik dari yang jahat; karenanya,
aku memperlihatkan kepadamu
cara untuk menilai; karena setiap hal yang mengajak untuk
melakukan yang baik, dan untuk membujuk untuk percaya
kepada Kristus, dikirim melalui
kuasa dan karunia Kristus; karenanya kamu boleh tahu dengan
suatu pengetahuan yang sempurna itu adalah dari Allah.
17 Tetapi apa pun yang membujuk manusia untuk melakukan yang a jahat, dan tidak
percaya kepada Kristus, dan
menyangkal-Nya, dan tidak melayani Allah, maka kamu boleh
tahu dengan suatu pengetahuan

pts Dosa.
13 a 2 Ne. 33:4;
Eter 8:26.
		b pts Ilham.
14 a Yes. 5:20;
2 Ne. 15:20.
15 a pts Karunia
Pembedaan.
16 a pts Suara Hati;

Terang Kristus.
		b Kej. 3:5;
2 Ne. 2:5, 18, 26;
Mosia 16:3;
Alma 29:5;
Hel. 14:31.
17 a pts Dosa.
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yang sempurna itu adalah dari
iblis; karena dengan cara inilah
iblis bekerja, karena dia tidak
membujuk orang untuk melakukan yang baik, tidak, tidak
seorang pun; tidak juga para
malaikatnya; tidak juga mereka
yang menjadikan diri mereka
tunduk kepadanya.
18 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, melihat bahwa
kamu mengetahui terang yang
melaluinya kamu boleh menilai, yang terang itu adalah aterang Kristus, pastikanlah agar
kamu tidak menghakimi dengan
keliru; karena dengan b penghakiman yang sama itu yang
dengannya kamu menghakimi
kamu juga akan dihakimi.
19 Karenanya, aku memohon
darimu saudara-saudara, agar
kamu hendaknya menyelidiki
dengan tekun dalam a terang
Kristus agar kamu boleh tahu
yang baik dari yang jahat; dan
jika kamu akan berpegang pada
setiap hal yang baik, dan tidak
mengecamnya, kamu tentunya
akan menjadi banak Kristus.
20 Dan sekarang, saudara-
saudaraku, bagaimana mungkin
bahwa kamu dapat berpegang
pada setiap hal yang baik?
21 Dan sekarang, aku sampai
pada iman itu, yang mengenainya aku katakan aku akan
18 a Mosia 16:9;
A&P 50:24; 88:7–13.
pts Terang Kristus.
		b tjs Mat. 7:1–2
(Apendiks);
Luk. 6:37;

berbicara; dan aku akan memberi tahu kamu cara dengan apa
kamu boleh berpegang pada setiap hal yang baik.
22 Karena lihatlah, Allah amengetahui segala sesuatu, berada
dari keabadian ke keabadian, lihatlah, Dia mengutus para bmalaikat untuk melayani anak-anak
manusia, untuk menyatakan
mengenai kedatangan Kristus;
dan di dalam Kristus akan datang setiap hal yang baik.
23 Dan Allah juga memaklumkan kepada para nabi, melalui mulut-N ya sendiri, bahwa
Kristus akan datang.
24 Dan lihatlah, ada berbagai
ragam cara yang melaluinya
Dia menyatakan sesuatu kepada
anak-anak manusia, yang adalah
baik; dan segala sesuatu yang
baik datang dari Kristus; jika tidak manusia aterjatuh, dan tidak
dapat ada apa yang baik datang
kepada mereka.
25 Karenanya, melalui pelayanan para amalaikat, dan melalui setiap firman yang keluar
dari mulut Allah, manusia mulai menjalankan iman kepada
Kristus; dan demikianlah melalui iman, mereka berpegang
pada setiap hal yang baik; dan
demikianlah itu adanya sampai
kedatangan Kristus.
26 Dan setelah Dia datang

Yoh. 7:24.
19 a A&P 84:45–46.
		b Mosia 15:10–12;
27:25.
pts Putra dan
Putri Allah.

22 a pts Ke-Allah-an.
		b Musa 5:58.
pts Malaikat.
24 a 2 Ne. 2:5.
25 a Alma 12:28–30.
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manusia juga diselamatkan melalui iman pada nama-Nya; dan
melalui iman, mereka menjadi
putra Allah. Dan sepasti Kristus
hidup Dia memfirmankan firman ini kepada leluhur kita,
memfirmankan: aApa pun yang
akan kamu minta kepada Bapa
dalam nama-K u, yang adalah
baik, dalam iman memercayai
bahwa kamu akan menerima,
lihatlah, itu akan terjadi kepadamu.
27 Karenanya, saudara-saudara
terkasihku, apakah amukjizat telah berhenti karena Kristus telah
naik ke surga, dan telah duduk
di sisi kanan Allah, untuk bmenuntut dari Bapa hak-Nya atas
belas kasihan yang Dia miliki
atas anak-anak manusia?
28 Karena Dia telah memenuhi
tujuan dari hukum, dan Dia menuntut hak-N ya atas diri mereka semua yang memiliki iman
kepada-Nya; dan mereka yang
memiliki iman kepada-Nya akan
a
mengikatkan diri pada setiap
hal yang baik; karenanya Dia
b
membela perkara anak-a nak
manusia; dan Dia berdiam secara kekal di surga.
29 Dan karena Dia telah melakukan ini, saudara-s audara
terkasihku, apakah mukjizat-
mukjizat telah berhenti? Lihatlah aku berkata kepadamu,
Tidak; tidak juga para malaikat
26 a 3 Ne. 18:20.
pts Doa.
27 a pts Mukjizat.
		b Yes. 53:12;

telah berhenti melayani anak-
anak manusia.
30 Karena lihatlah, mereka
tunduk kepada-Nya, untuk melayani menurut firman perintah-
Nya, memperlihatkan diri
mereka kepada mereka yang
beriman kuat dan berpikiran
teguh dalam setiap bentuk kesalehan.
31 Dan jabatan pelayanan mereka adalah untuk memanggil
manusia pada pertobatan, dan
untuk menggenapi dan melakukan pekerjaan perjanjian
Bapa, yang telah Dia buat kepada anak-anak manusia, untuk
mempersiapkan jalan di antara
anak-a nak manusia, dengan
memaklumkan firman Kristus
kepada bejana-b ejana terpilih
Tuhan, agar mereka boleh memberikan kesaksian tentang Dia.
32 Dan dengan melakukan demikian, Tuhan Allah mempersiapkan jalan agar sisa manusia
boleh memiliki a iman kepada
Kristus, agar Roh Kudus boleh
memiliki tempat dalam hati mereka, menurut kuasa dari-Nya;
dan dengan cara inilah dilaksanakanlah oleh Bapa, perjanjian yang telah Dia buat kepada
anak-anak manusia.
33 Dan Kristus telah berfirman: aJika kamu akan memiliki iman kepada-
K u kamu
akan memiliki kuasa untuk

Mosia 14:12.
28 a Rm. 12:9;
A&P 98:11.
		b 1 Yoh. 2:1;

2 Ne. 2:9.
pts Pembela.
32 a pts Iman.
33 a Mat. 17:20.
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melakukan apa pun yang adalah barif menurut-Ku.
34 Dan Dia telah berfirman:
a
Bertobatlah kamu segenap
ujung bumi, dan datanglah
kepada-K u, dan dibaptislah
dalam nama-Ku, dan milikilah
iman kepada-Ku, agar kamu boleh diselamatkan.
35 Dan sekarang, saudara-
saudara terkasihku, jika inilah
keadaannya bahwa hal-hal ini
adalah benar yang telah aku
katakan kepadamu, dan Allah
akan memperlihatkan kepadamu, dengan a kuasa dan kemuliaan yang besar pada bhari
terakhir, bahwa itu adalah benar, dan jika itu adalah benar
apakah masa kemukjizatan telah
berhenti?
36 Atau apakah para malaikat
telah berhenti menampakkan
diri kepada anak-anak manusia?
Atau apakah Dia telah a menahan kuasa Roh Kudus dari mereka? Atau akankah Dia, selama
waktu akan berlangsung, atau
bumi akan bertahan, atau akan
ada satu orang di atas permukaannya untuk diselamatkan?
37 Lihatlah aku berkata kepadamu, Tidak; karena melalui imanlah bahwa a mukjizat
dikerjakan; dan melalui imanlah bahwa para malaikat memperlihatkan diri dan melayani
33 b A&P 88:64–65.
34 a 3 Ne. 27:20;
Eter 4:18.
35 a 2 Ne. 33:11.
		b A&P 35:8.
36 a Moro. 10:4–5, 7, 19.

manusia; karenanya, jika hal-hal
ini berhenti celakalah anak-anak
manusia, karena itu adalah karena bketidakpercayaan, dan semua adalah sia-sia.
38 Karena tak seorang pun
dapat diselamatkan, menurut
firman Kristus, kecuali mereka
akan memiliki iman pada nama-
Nya; karenanya, jika hal-hal ini
telah berhenti, maka iman juga
telah berhenti; dan menyeramkanlah keadaan manusia, bagi
mereka seakan-akan tidak pernah ada penebusan yang dibuat.
39 Tetapi lihatlah, saudara-
saudara terkasihku, aku menilai apa yang lebih baik tentang
kamu, karena aku menilai
bahwa kamu memiliki iman
kepada Kristus karena kelembutan hatimu; karena jika kamu
tidak memiliki iman kepada-
Nya maka kamu tidaklah apatut
untuk terbilang di antara umat
gereja-Nya.
40 Dan lagi, saudara-saudara
terkasihku, aku akan berbicara
kepadamu mengenai aharapan.
Bagaimanakah mungkin bahwa
kamu dapat memperoleh iman,
kecuali kamu akan memiliki harapan?
41 Dan apakah itu yang akan
kamu aharapkan? Lihatlah aku
berkata kepadamu bahwa kamu
akan memiliki bharapan melalui

37 a Mat. 13:58;
Morm. 9:20;
Eter 12:12–18.
		b Moro. 10:19–24.
39 a pts Layak, Kelayakan.
40 a Eter 12:4.

pts Harapan.
41 a A&P 138:14.
		b Tit. 1:2;
Yakub 4:4;
Alma 25:16;
Moro. 9:25.

MORONI 7:42–48

804

pendamaian Kristus dan kuasa
kebangkitan-Nya, untuk dibangkitkan pada c kehidupan yang
kekal, dan ini karena imanmu
kepada-Nya menurut janji.
42 Karenanya, jika seseorang
memiliki a iman dia b mestilah
perlu memiliki harapan; karena
tanpa iman tidak dapat ada harapan apa pun.
43 Dan lagi, lihatlah aku berkata kepadamu bahwa dia tidak
dapat memiliki iman dan harapan, kecuali dia akan alembut
hati, dan rendah hati.
44 Jika demikian, a iman dan
harapannya adalah sia-sia, karena tak seorang pun dapat diterima di hadapan Allah, kecuali
yang lembut hati dan rendah
hati; dan jika seseorang lembut
hati dan rendah hati, dan bmengakui melalui kuasa Roh Kudus
bahwa Yesus adalah Kristus, dia
mestilah perlu memiliki kasih
amal; karena jika dia tidak memiliki kasih amal dia bukanlah
apa-apa; karenanya dia mestilah
perlu memiliki kasih amal.
45 Dan akasih amal itu panjang
sabar, dan adalah baik hati, dan
b
tidak merasa iri, dan adalah
tidak congkak, tidak mengupayakan baginya sendiri, adalah
tidak dengan mudah terhasut,
41 c
42 a
		b
43 a

pts Kehidupan Kekal.
pts Iman.
Moro. 10:20.
pts Lembut Hati,
Kelembutan Hati.
44 a Alma 7:24;
Eter 12:28–34.
		b Luk. 12:8–9.

45 a
		b
47 a
		b

tidak berpikir yang jahat, dan
tidak bersukacita dalam kedurhakaan tetapi bersukacita dalam kebenaran, menanggung
segala sesuatu, memercayai segala sesuatu, mengharap segala
sesuatu, bertahan dalam segala
sesuatu.
4 6 K a r e n a n y a , s a u d a r a -
saudara terkasihku, jika kamu
tidak memiliki kasih amal, kamu
bukanlah apa-apa, karena kasih
amal tidak pernah gagal. Karenanya, ikatkanlah diri pada kasih amal, yang adalah terbesar
dari segalanya, karena segala
sesuatu mestilah gagal—
47 Tetapi a kasih amal adalah
b
kasih murni Kristus, dan itu
bertahan selamanya; dan barang siapa didapati memilikinya
pada hari terakhir, akan baik-
baik saja dengannya.
48 Karenanya, saudara-saudara
terkasihku, a berdoalah kepada
Bapa dengan sekuat tenaga hati,
agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini, yang telah Dia
limpahkan kepada semua yang
adalah b pengikut sejati Putra-
Nya, Yesus Kristus; agar kamu
boleh menjadi para putra Allah;
agar ketika Dia akan memperlihatkan diri kita akan c menjadi
seperti Dia, karena kita akan

pts Kesaksian;
Pengakuan.
1 Kor. 13.
pts Iri.
2 Ne. 26:30.
pts Kasih Amal.
Yos. 22:5.
pts Kasih.

48 a pts Doa.
		b pts Patuh,
Kepatuhan;
Yesus Kristus—
Teladan dari
Yesus Kristus.
		c 1 Yoh. 3:1–3;
3 Ne. 27:27.
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melihat-Nya sebagaimana Dia
adanya; agar kita boleh memiliki harapan ini; agar kita boleh
d
dimurnikan bahkan seperti Dia
adalah murni. Amin.
PASAL 8
Baptisan anak kecil adalah kekejian yang jahat—Anak kecil
hidup di dalam Kristus karena
Pendamaian—Iman, pertobatan,
kelembutan hati dan kerendahan
hati, menerima Roh Kudus, dan
bertahan sampai akhir menuntun
pada keselamatan. Kira-kira tahun
401–421 m.
Sepucuk surat dari a ayahku
Mormon, ditulis kepadaku,
Moroni; dan ditulis kepadaku
segera setelah pemanggilanku
pada pelayanan. Dan dengan
cara ini dia menulis kepadaku,
mengatakan:
2 Putra terkasihku, Moroni,
Aku amat bersukacita bahwa
Tuhanmu Yesus Kristus telah
penuh perhatian terhadapmu,
dan telah memanggilmu pada
pelayanan-N ya, dan pada pekerjaan kudus-Nya.
3 Aku selalu penuh perhatian
terhadapmu dalam doa-doaku,
secara berkelanjutan berdoa kepada Allah Bapa dalam nama
Anak Kudus-Nya, Yesus, agar
Dia, melalui a kebaikan dan
b
kasih karunia-N ya yang tak
48 d 3 Ne. 19:28–29.
pts Murni,
Kemurnian.
8 1 a KKM 1:1.
3 a Mosia 4:11.

		b
4a
7a
8a
		b

terbatas, akan melindungimu
melalui ketahanan iman pada
nama-Nya sampai akhir.
4 Dan sekarang, putraku, aku
berbicara kepadamu mengenai
apa yang amat memilukanku;
karena memilukanku bahwa
akan ada a perbantahan timbul
di antara kamu.
5 Karena, jika aku telah mengetahui kebenarannya, telah ada
perbantahan di antara kamu mengenai baptisan anak kecilmu.
6 Dan sekarang, putraku, aku
berhasrat agar kamu hendaknya bekerja dengan tekun, agar
kekhilafan yang buruk ini akan
disingkirkan dari antara kamu;
karena, untuk maksud inilah
aku telah menulis surat ini.
7 Karena segera setelah aku
mengetahui hal-hal ini darimu,
aku bertanya kepada Tuhan mengenai masalah ini. Dan afirman
Tuhan datang kepadaku melalui
kuasa Roh Kudus, memfirmankan:
8 Dengarkanlah firman Kristus,
Penebusmu, Tuhanmu dan
Allahmu. Lihatlah, Aku datang
ke dunia bukan untuk memanggil yang saleh tetapi pendosa
untuk pertobatan; yang a sehat
tidak memerlukan tabib, tetapi
mereka yang sakit; karenanya,
b
anak kecil adalah c murni, karena mereka tidak mampu berbuat ddosa; karenanya kutukan

pts Kasih Karunia.
3 Ne. 11:22, 28; 18:34.
pts Firman Allah.
Mrk. 2:17.
Mrk. 10:13–16.

		c Mosia 3:16;
A&P 74:7.
		d pts Dosa.
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Adam diambil dari mereka di
dalam Aku, sehingga itu tidak
memiliki kuasa atas diri mereka;
dan hukum f sunat diakhiri di
dalam Aku.
9 Dan dengan cara inilah
Roh Kudus menyatakan firman Allah kepadaku; karenanya, putra terkasihku, aku tahu
bahwa adalah ejekan yang serius di hadapan Allah, bahwa
kamu membaptis anak kecil.
10 Lihatlah aku berkata kepadamu bahwa hal ini akanlah
kamu ajarkan—pertobatan dan
baptisan bagi mereka yang abertanggung jawab dan mampu
berbuat dosa; ya, ajarilah para
orangtua bahwa mereka mesti
bertobat dan dibaptis, dan
merendahkan hati mereka seperti banak kecil mereka, dan
mereka semua akan diselamatkan bersama anak kecil
mereka.
11 Dan aanak kecil mereka tidak memerlukan pertobatan,
tidak juga baptisan. Lihatlah,
baptisan adalah untuk pertobatan untuk penggenapan perintah bagi b pengampunan
akan dosa-dosa.
12 Tetapi a anak kecil hidup
di dalam Kristus, bahkan sejak
pelandasan dunia; jika tidak
e

8 e 2 Ne. 2:25–27.
pts Kejatuhan
Adam dan Hawa.
		f Kej. 17:10–11.
pts Sunat.
10 a pts Tanggung Jawab.
		b pts Anak-Anak;
Rendah Hati,
Kerendahhatian.

demikian, Allah adalah Allah
yang memihak, dan juga Allah
yang terubahkan, dan b orang
yang pilih kasih; karena berapa
banyak anak kecil telah mati
tanpa baptisan!
13 Karenanya, jika anak kecil
tidak dapat diselamatkan tanpa
baptisan, mereka ini mestilah
telah pergi ke neraka tanpa
akhir.
14 Lihatlah aku berkata kepadamu, bahwa dia yang mengira
bahwa anak kecil memerlukan
baptisan berada dalam empedu
kepahitan dan dalam ikatan
kedurhakaan; karena dia tidak
memiliki aiman, harapan, tidak
juga kasih amal; karenanya, seandainya dia disingkirkan saat
dalam pemikiran itu, dia mestilah turun ke neraka.
15 Karena menyeramkanlah kejahatan untuk mengira
bahwa Allah menyelamatkan
satu anak karena baptisan, dan
yang lain mesti binasa karena
dia tidak memperoleh baptisan.
16 Celakalah mereka yang
akan menyimpangkan jalan
Tuhan dengan cara ini, karena mereka akan binasa kecuali mereka bertobat. Lihatlah,
aku berbicara dengan keberanian, memiliki a wewenang

11 a pts Anak-Anak;
Baptis, Baptisan—
Syarat-syarat
untuk baptisan.
		b pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
12 a A&P 29:46–47;
93:38.
		b Ef. 6:9;

2 Ne. 26:33;
A&P 38:16.
14 a 1 Kor. 13;
Eter 12:6;
Moro. 7:25–28;
10:20–23.
16 a pts Wewenang.
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dari Allah; dan aku tidak takut
apa yang dapat manusia lakukan; karena bkasih yang sempurna c mengusir segala rasa
takut.
17 Dan aku dipenuhi dengan
a
kasih amal, yang adalah kasih
abadi; karenanya, semua anak
adalah sama bagiku; karenanya, aku mengasihi banak kecil
dengan kasih yang sempurna;
dan mereka semua serupa dan
pengambil bagian keselamatan.
18 Karena aku tahu bahwa
Allah bukanlah Allah yang
memihak, tidak juga makhluk
yang terubahkan; tetapi Dia
a
tak terubahkan dari b segala
kekekalan ke segala kekekalan.
19 aAnak kecil tidak dapat
bertobat; karenanya, adalah kejahatan yang menyeramkan untuk menyangkal belas kasihan
yang murni dari Allah bagi mereka, karena mereka semua hidup di dalam Dia karena bbelas
kasihan-Nya.
20 Dan dia yang berkata
bahwa anak kecil memerlukan
baptisan menyangkal belas kasihan Kristus, dan melecehkan
a
pendamaian dari-Nya dan kuasa penebusan-Nya.
21 Celakalah yang demikian, karena mereka berada
16 b
		c
17 a
		b
18 a

pts Kasih.
1 Yoh. 4:18.
pts Kasih Amal.
Mosia 3:16–19.
Alma 7:20;
Morm. 9:9.
pts Ke-Allah-an.
		b Moro. 7:22.
19 a Luk. 18:15–17.

dalam bahaya kematian, a neraka, dan bsiksaan tanpa akhir.
Aku membicarakannya dengan
berani; Allah telah memerintahkanku. Dengarkanlah itu
dan indahkanlah, atau itu berdiri menentangmu pada ckursi
penghakiman Kristus.
22 Karena lihatlah bahwa semua anak kecil ahidup di dalam
Kristus, dan juga mereka semua
yang adalah tanpa bhukum. Karena kuasa cpenebusan datang
kepada mereka semua yang tidak memiliki hukum; karenanya, dia yang tidak dihukum,
atau dia yang tidak berada di
bawah penghukuman, tidak
dapat bertobat; dan bagi yang
demikian baptisan tak berfaedah apa pun—
23 Tetapi adalah ejekan di hadapan Allah, menyangkal belas kasihan Kristus, dan kuasa
Roh Kudus-Nya, dan menaruh
kepercayaan pada a pekerjaan
yang mati.
24 Lihatlah, putraku, hal ini
seharusnya tidak begitu; karena a pertobatan adalah bagi
mereka yang berada di bawah
penghukuman dan di bawah
kutukan dari hukum yang dilanggar.
25 Dan buah pertama dari

		b pts Belas Kasihan.
20 a pts Pendamaian;
Rencana Penebusan.
21 a pts Neraka.
		b Yakub 6:10;
Mosia 28:3;
A&P 19:10–12.
		c pts Yesus Kristus—
Hakim.

22 a pts Keselamatan—
Keselamatan
anak-anak.
		b Kis. 17:30;
A&P 76:71–72.
		c pts Penebusan.
23 a A&P 22:2.
24 a pts Pertobatan.
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pertobatan adalah baptisan;
dan baptisan datang melalui
iman untuk penggenapan perintah; dan penggenapan perintah membawa cpengampunan
akan dosa-dosa;
26 Dan pengampunan akan
dosa-dosa membawa a kelembutan hati, dan kerendahan
hati; dan karena kelembutan
hati dan kerendahan hati datanglah pengunjungan b Roh
Kudus, yang cPenghibur itu memenuhi dengan d harapan dan
e
kasih yang sempurna, yang
kasih itu bertahan melalui fketekunan dalam g doa, sampai
akhir itu akan tiba, ketika semua horang suci akan berdiam
bersama Allah.
27 Lihatlah, putraku, aku akan
menulis kepadamu lagi jika aku
tidak pergi segera melawan
orang-orang Laman. Lihatlah,
a
kesombongan bangsa ini, atau
orang-orang Nefi, telah berakibat pada kehancuran mereka
kecuali mereka akan bertobat.
28 Berdoalah bagi mereka,
putraku, agar pertobatan boleh
datang kepada mereka. Tetapi
lihatlah, aku takut bahwa Roh
telah berhenti a berjuang bersama mereka; dan di bagian negeri ini mereka juga berupaya
a

25 a pts Baptis, Baptisan—
Syarat-syarat
untuk baptisan.
		b Musa 6:58–60.
		c A&P 76:52.
pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
26 a pts Lembut Hati,

b

untuk menumpas segala kuasa
dan wewenang yang datang
dari Allah; dan mereka b menyangkal Roh Kudus.
29 Dan setelah menolak pengetahuan yang demikian besar, putraku, mereka mestilah
segera binasa, hingga digenapinya nubuat-nubuat yang diucapkan oleh para nabi, seperti
juga firman Juruselamat kita
sendiri.
30 Selamat berpisah, putraku,
sampai aku akan menulis kepadamu, atau akan menemuimu
lagi. Amin.
Surat kedua Mormon kepada
putranya, Moroni.
Meliputi pasal 9.
PASAL 9
Baik orang-o rang Nefi maupun
orang-o rang Laman bobrok dan
mundur akhlaknya—Mereka menyiksa dan membunuh satu sama
lain—Mormon berdoa agar kasih
karunia dan kebaikan boleh berdiam ke atas diri Moroni selamanya. Kira-kira tahun 401 m.
Putra terkasihku, aku menulis
kepadamu lagi agar kamu boleh

Kelembutan Hati.
pts Roh Kudus.
pts Penghibur.
pts Harapan.
1 Ptr. 1:22;
1 Ne. 11:22–25.
		f pts Ketekunan.
		g pts Doa.
		b
		c
		d
		e

		h pts Orang Suci.
27 a A&P 38:39.
pts Kesombongan.
28 a Morm. 5:16.
		b Alma 39:6.
pts Dosa Tak
Termaafkan.
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tahu bahwa aku masih hidup; tetapi aku menulis sedikit tentang
apa yang memilukan.
2 Karena lihatlah, aku telah
mengalami suatu pertempuran
yang parah melawan orang-
orang Laman, yang di dalamnya kami tidak berjaya; dan
Arkeantus telah roboh oleh pedang, dan juga Luram dan Emron;
ya, dan kami telah kehilangan
sejumlah besar orang pilihan
kami.
3 Dan sekarang, lihatlah,
putraku, aku takut bahwa
orang-orang Laman akan menghancurkan bangsa ini; karena
mereka tidak bertobat, dan Setan
menghasut mereka secara berkelanjutan pada amarah satu
sama lain.
4 Lihatlah, aku bekerja bersama
mereka secara berkelanjutan;
dan ketika aku mengucapkan
firman Allah dengan aketajaman
mereka gemetar dan marah terhadapku; dan ketika aku tidak
menggunakan ketajaman, mereka mengeraskan hati mereka
terhadapnya; karenanya, aku takut bahwa Roh Tuhan telah berhenti bberjuang bersama mereka.
5 Karena sedemikian amat marahnya mereka sehingga tampaknya bagiku bahwa mereka
tidak memiliki rasa takut akan
kematian; dan mereka telah kehilangan kasih mereka, yang
satu terhadap yang lain; dan
9 4 a 2 Ne. 1:26–27;

A&P 121:41–43.
		b A&P 1:33.

mereka haus akan darah dan
pembalasan dendam secara berkelanjutan.
6 Dan sekarang, putra terkasihku, terlepas dari kekerasan
mereka, marilah kita bekerja adengan tekun; karena jika kita akan
berhenti bbekerja, kita akan dibawa di bawah penghukuman;
karena kita memiliki pekerjaan
untuk dilaksanakan saat berada
dalam tubuh fana ini, agar kita
boleh menaklukkan musuh segala kebenaran, dan mengistirahatkan jiwa kita di dalam
kerajaan Allah.
7 Dan sekarang, aku menulis
sedikit mengenai penderitaan
bangsa ini. Karena menurut pengetahuan yang telah aku terima
dari Amoron, lihatlah, orang-
orang Laman memiliki banyak
tahanan, yang mereka ambil dari
Menara Seriza; dan ada pria, wanita, dan anak.
8 Dan para suami dan ayah
dari wanita dan anak-anak itu
telah mereka bunuh; dan mereka
memberi makan para wanita dengan daging suami mereka, dan
kepada anak-anak daging ayah
mereka; dan tidak ada air, kecuali sedikit, yang mereka berikan
kepada mereka.
9 Dan terlepas dari kekejian
besar orang-o rang Laman ini,
tidaklah melampaui yang dari
bangsa kita di Moriantum. Karena lihatlah, banyak putri orang

5 a Morm. 4:11–12.
6 a pts Ketekunan.
		b Yakub 1:19;

a

Enos 1:20.
pts Kewajiban.
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Laman telah mereka bawa sebagai tahanan; dan setelah merampas dari mereka apa yang paling
mahal dan berharga melebihi
segala sesuatu, yang adalah akesucian dan bkebajikan—
10 Dan setelah mereka melakukan hal ini, mereka membunuh
mereka dengan cara yang paling
kejam, menyiksa tubuh mereka
bahkan sampai kematian; dan
setelah mereka melakukan ini,
mereka melahap daging mereka
seperti binatang buas, karena kekerasan hati mereka; dan mereka
melakukannya sebagai lambang
keberanian.
11 Ah, putra terkasihku, bagaimana dapat suatu bangsa seperti
ini, yang tanpa peradaban—
12 (Dan hanya beberapa tahun
telah berlalu, dan mereka dahulunya adalah suatu bangsa yang
beradab dan menyenangkan)
13 Tetapi hai putraku, bagaimana dapat suatu bangsa seperti ini, yang kesenangannya
adalah dalam demikian banyak
kekejian—
14 Bagaimana dapat kita
harapkan bahwa Allah akan
a
menahan tangan-N ya dalam
penghakiman terhadap kita?
15 Lihatlah, hatiku berseru:
Celakalah orang-orang ini. Keluarlah dalam penghakiman,
ya Allah, dan sembunyikanlah dosa, dan kejahatan, dan
kekejian mereka dari hadapan
muka-Mu!
9 a pts Kesucian.
		b pts Kebajikan.

16 Dan lagi, putraku, ada banyak a janda dan putri mereka
yang tetap tinggal di Seriza; dan
bagian dari perbekalan itu yang
orang-orang Laman tidak bawa
pergi, lihatlah, pasukan Zenefi
telah bawa pergi, dan meninggalkan mereka mengembara ke
mana pun mereka dapat mencari
makanan; dan banyak wanita
tua yang jatuh pingsan dalam
perjalanan dan mati.
17 Dan pasukan yang berada
bersamaku adalah lemah; dan
pasukan orang Laman berada di
antara Seriza dan aku; dan sebanyak yang telah melarikan diri
kepada pasukan aHarun telah jatuh menjadi korban kebiadaban
mereka yang menyeramkan.
18 Ah, kebobrokan bangsaku!
Mereka tanpa aturan dan tanpa
belas kasihan. Lihatlah, aku hanyalah seorang manusia, dan
aku hanya memiliki kekuatan
seorang manusia, dan aku tidak dapat lagi memberlakukan
perintah-perintahku.
19 Dan mereka telah menjadi kuat dalam penyimpangan
mereka; dan mereka sama biadabnya, tidak membiarkan hidup seorang pun, tidak juga
tua tidak juga muda; dan mereka senang akan segala sesuatu kecuali apa yang baik; dan
penderitaan wanita kami dan
anak kami di atas seluruh permukaan negeri ini melampaui
segala sesuatu; ya, lidah tidak

14 a Alma 10:23.
16 a pts Janda.

17 a Morm. 2:9.
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dapat bercerita, tidak juga itu
dapat dituliskan.
20 Dan sekarang, putraku, aku
tidak lagi mengungkit-u ngkit
tentang pemandangan yang mengerikan ini. Lihatlah, engkau
tahu kejahatan bangsa ini; engkau tahu bahwa mereka adalah
tanpa asas, dan tidak lagi berperasaan; dan kejahatan mereka
a
melampaui yang dari orang-
orang Laman.
21 Lihatlah, putraku, aku tidak
dapat menganjurkan mereka kepada Allah agar jangan Dia akan
menghantamku.
22 Tetapi lihatlah, putraku,
aku menganjurkan engkau kepada Allah, dan aku percaya
kepada Kristus bahwa engkau
akan diselamatkan; dan aku
berdoa kepada Allah agar Dia
akan a membiarkan engkau hidup, untuk menyaksikan kembalinya umat-Nya kepada-Nya,
atau kehancuran mereka sepenuhnya; karena aku tahu bahwa
mereka mestilah binasa kecuali
mereka b bertobat dan kembali
kepada-Nya.
23 Dan jika mereka binasa itu
akan menjadi seperti orang-
orang Yared, karena kesengajaan
hati mereka, a mengupayakan
darah dan bpembalasan dendam.
24 Dan jika demikian halnya
bahwa mereka binasa, kita tahu
20 a Hel. 6:34–35.
22 a Morm. 8:3.
		b Mal. 3:7;
Hel. 13:11;
3 Ne. 10:6; 24:7.
23 a Morm. 4:11–12.

		b
24 a
		b
25 a
		b
		c

bahwa banyak dari saudara kita
telah amembelot kepada orang-
orang Laman, dan banyak lagi
yang juga akan membelot kepada mereka; karenanya, tulislah sedikit beberapa hal, jika
engkau dibiarkan hidup dan
aku akan binasa dan tidak melihat engkau; tetapi aku percaya
bahwa aku bisa menemui engkau segera, karena aku memiliki catatan-catatan sakral yang
hendak aku b serahkan kepadamu.
25 Putraku, setialah kepada
Kristus; dan semoga apa yang
telah aku tuliskan tidak memilukan engkau, menekan engkau
sampai kematian; tetapi semoga
Kristus mengangkat engkau,
dan semoga a penderitaan dan
kematian-Nya, dan diperlihatkannya tubuh-Nya kepada leluhur kita, dan belas kasihan dan
kepanjangsabaran-Nya, dan harapan akan kemuliaan-Nya dan
akan bkehidupan kekal, berdiam
dalam cpikiranmu selamanya.
26 Dan semoga kasih karunia
Allah Bapa, yang takhta-N ya
bera da tinggi di langit, dan
Tuhan kita Yesus Kristus, yang
duduk di asisi kanan kekuasaan-
Nya, sampai segala sesuatu akan
menjadi tunduk kepada-N ya,
berada, dan tinggal bersamamu
selamanya. Amin.

Eter 15:15–31.
Alma 45:14.
Morm. 6:6.
pts Pendamaian.
pts Kehidupan Kekal.
pts Pikiran.

26 a Luk. 22:69;
Kis. 7:55–56;
Mosia 5:9;
Alma 28:12.
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PASAL 10
Kesaksian tentang Kitab Mormon
datang melalui kuasa Roh Kudus—Karunia Roh diberikan kepada yang setia—Karunia-karunia
rohani selalu menyertai iman—
Kata-k ata Moroni berbicara dari
debu—Datanglah kepada Kristus,
disempurnakanlah di dalam Dia,
dan kuduskanlah jiwamu. Kira-
kira tahun 421 m.
Sekarang, aku, Moroni, menulis sedikit yang tampaknya baik
bagiku; dan aku menulis kepada
saudara-s audaraku, a orang-
orang Laman; dan aku menghendaki agar mereka hendaknya
tahu bahwa lebih dari empat ratus dan dua puluh tahun telah
berlalu sejak tanda diberikan
tentang kedatangan Kristus.
2 Dan aku amemeteraikan catatan ini, setelah aku mengucapkan beberapa kata dengan cara
desakan kepadamu.
3 Lihatlah, aku hendak mendesakmu bahwa ketika kamu
akan membaca hal-hal ini, jika
adalah kebijaksanaan di dalam
Allah bahwa kamu akan membacanya, bahwa kamu akan
ingat betapa telah penuh belas
kasihannya Tuhan kepada anak-
anak manusia, sejak penciptaan
10 1 a A&P 10:48.

2 a Morm. 8:4, 13–14.
pts Tulisan Suci—
Tulisan suci yang
dinubuatkan
untuk tampil.
3 a Ul. 11:18–19.
pts Merenungkan.
		b Ul. 6:6–7.

Adam bahkan sampai ketika
kamu akan menerima hal-h al
ini, dan amerenungkannya dalam bhatimu.
4 Dan ketika kamu akan menerima hal-hal ini, aku hendak
mendesakmu agar kamu akan
a
bertanya kepada Allah, Bapa
Yang Kekal, dalam nama Kristus,
apakah hal-hal ini btidaklah benar; dan jika kamu akan bertanya dengan c hati yang tulus,
dengan dmaksud yang sungguh-
sungguh, memiliki eiman kepada
Kristus, Dia akan fmenyatakan
g
kebenaran darinya kepadamu,
melalui kuasa Roh Kudus.
5 Dan melalui kuasa Roh Kudus kamu boleh a mengetahui
b
kebenaran akan segala hal.
6 Dan apa pun yang baik adalah tepat dan benar; karenanya,
tidak ada apa pun yang baik
yang menyangkal Kristus, tetapi
mengakui bahwa Dia ada.
7 Dan kamu boleh tahu bahwa
Dia ada, melalui kuasa Roh
Kudus; karenanya aku hendak
mendesakmu agar kamu tidak
menyangkal kuasa Allah; karena
Dia bekerja melalui kuasa, amenurut iman anak-anak manusia,
yang sama hari ini dan besok,
dan selamanya.
8 Dan kembali, aku mende-

4 a pts Doa.
		b 1 Ne. 13:39; 14:30;
Mosia 1:6;
Eter 4:10–11; 5:3.
		c pts Jujur, Kejujuran.
		d Yak. 1:5–7;
Moro. 7:9.
		e pts Iman.
		f pts Wahyu.

		g pts Kebenaran.
5 a A&P 35:19.
pts Karunia
Pembedaan;
Kesaksian.
		b Yoh. 8:32.
7 a 1 Ne. 10:17–19.
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sakmu, saudara-saudaraku, agar
kamu tidak menyangkal akarunia Allah, karena itu ada banyak;
dan datang dari Allah yang
sama. Dan ada cara-cara yang
b
berbeda bagaimana karunia-
karunia ini diberikan; tetapi
adalah Allah yang sama yang
mengerjakan segalanya dalam
segalanya; dan itu diberikan
melalui pernyataan Roh Allah
kepada manusia, untuk menguntungkan mereka.
9 Karena lihatlah, a kepada
yang satu diberikan melalui Roh
Allah, agar dia boleh bmengajarkan kata kebijaksanaan;
10 Dan kepada yang lain, agar
dia boleh mengajarkan kata pengetahuan melalui Roh yang
sama;
11 Dan kepada yang lain,
a
iman yang amat besar; dan
kepada yang lain, karunia bpenyembuhan melalui Roh yang
sama;
12 Dan lagi, kepada yang lain,
agar dia boleh mengerjakan
a
mukjizat-mukjizat dahsyat;
13 Dan lagi, kepada yang lain,
agar dia boleh bernubuat mengenai segala sesuatu;
14 Dan lagi, kepada yang lain,
terlihatnya para malaikat dan
roh-roh yang melayani;
15 Dan lagi, kepada yang lain,
segala jenis bahasa;
8 a pts Karunia Roh.
		b A&P 46:15.
9 a 1 Kor. 12:8–11;
A&P 46:8–29.
		b A&P 88:77–79, 118.
11 a pts Iman.

		b
12 a
16 a
18 a
19 a
		b

16 Dan lagi, kepada yang lain,
penafsiran bahasa-bahasa dan
berbagai jenis abahasa.
17 Dan semua karunia ini datang melalui Roh Kristus; dan
itu datang kepada setiap orang
secara perorangan, menurut
yang Dia kehendaki.
18 Dan aku hendak mendesakmu, saudara-saudara terkasihku, agar kamu ingat bahwa
a
setiap karunia yang baik datang
dari Kristus.
19 Dan aku hendak mendesakmu, saudara-saudara terkasihku, agar kamu ingat bahwa
Dia adalah yang a sama kemarin, hari ini, dan selamanya, dan
bahwa semua karunia ini yang
mengenainya telah aku bicarakan, yang adalah rohani, tidak
pernah akan diakhiri, bahkan
selama dunia akan ada, kecuali menurut bketidakpercayaan
anak-anak manusia.
20 Karenanya, mestilah ada
a
iman; dan jika mesti ada iman
mestilah juga ada harapan; dan
jika mesti ada harapan mestilah
juga ada kasih amal.
21 Dan kecuali kamu memiliki akasih amal kamu sekali-
kali tidak dapat diselamatkan
di dalam kerajaan Allah; tidak
juga dapatlah kamu diselamatkan di dalam kerajaan Allah
jika kamu tidak memiliki iman;

pts Penyembuhan.
pts Mukjizat.
pts Karunia Bahasa.
Yak. 1:17.
Ibr. 13:8.
Moro. 7:37.

20 a Eter 12:3–37.
21 a 1 Kor. 13;
Moro. 7:1, 42–48.
pts Kasih Amal.

MORONI 10:22–31
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tidak juga dapatlah kamu jika
kamu tidak memiliki harapan.
22 Dan jika kamu tidak memiliki harapan kamu mestilah ber
ada dalam keputusasaan; dan
keputusasaan datang karena
kedurhakaan.
23 Dan Kristus benar-b enar
berfirman kepada leluhur kita:
a
Jika kamu memiliki iman kamu
dapat melakukan segala sesuatu
yang adalah arif menurut-Ku.
24 Dan sekarang, aku berkata
kepada segenap ujung bumi—
bahwa jika harinya datang
bahwa kuasa dan karunia Allah
akan diakhiri di antara kamu,
itu akan terjadi akarena bketidakpercayaan.
25 Dan celakalah bagi anak-
anak manusia jika ini keadaannya; karena a tidak akan ada
seorang pun yang melakukan
yang baik di antara kamu, tidak tak satu pun. Karena jika
ada satu di antara kamu yang
melakukan yang baik, dia akan
bekerja melalui kuasa dan karunia Allah.
26 Dan celakalah mereka yang
akan mengakhiri hal-h al ini
dan mati, karena mereka amati
dalam bdosa-dosa mereka, dan
mereka tidak dapat diselamatkan di dalam kerajaan Allah; dan
aku mengucapkannya menurut
23 a
24 a
		b
25 a

Moro. 7:33.
Moro. 7:37.
pts Ketidakpercayaan.
tjs Mzm. 14:1–7
(Apendiks);
Rm. 3:10–12.
26 a Yeh. 18:26–27;

firman Kristus; dan aku tidak
berdusta.
27 Dan aku mendesakmu untuk mengingat hal-hal ini; karena waktunya selekasnya tiba
ketika kamu akan mengetahui
bahwa aku tidak berdusta, karena
kamu akan melihatku di meja
penghakiman Allah; dan Tuhan
Allah akan berfirman kepadamu:
Tidakkah Aku memaklumkan
a
firman-Ku kepadamu, yang ditulis oleh pria ini, seperti seseorang yang b berseru dari yang
mati, ya, bahkan seperti seseorang yang berbicara dari cdebu?
28 Aku memaklumkan hal-hal
ini untuk penggenapan nubuat-
nubuat itu. Dan lihatlah, itu
akan keluar dari mulut Allah
yang abadi; dan firman-N ya
akan a mendesis dari angkatan
ke angkatan.
29 Dan Allah akan memperlihatkan kepadamu, bahwa apa
yang telah aku tuliskan adalah
benar.
30 Dan lagi aku hendak mendesakmu agar kamu akan adatang
kepada Kristus, dan berpegang
pada setiap karunia yang baik,
dan bjanganlah menyentuh karunia yang jahat, tidak juga apa
yang tidak bersih.
31 Dan abangunlah, dan bangkitlah dari debu, hai Yerusalem;

1 Ne. 15:32–33;
Mosia 15:26.
		b Yoh. 8:21.
27 a 2 Ne. 33:10–11.
		b 2 Ne. 3:19–20; 27:13;
33:13;
Morm. 9:30.

		c Yes. 29:4.
28 a 2 Ne. 29:2.
30 a 1 Ne. 6:4;
Morm. 9:27;
Eter 5:5.
		b Alma 5:57.
31 a Yes. 52:1–2.
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ya, dan kenakanlah pakaianmu
yang indah, hai putri bSion; dan
c
perkuatlah d pasak-p asakmu
dan perluaslah batas-batasmu
selamanya, agar engkau boleh
e
tidak lagi dikacaukan, agar perjanjian Bapa Yang Kekal yang telah Dia buat kepadamu, hai bani
Israel, boleh digenapi.
32 Ya, a datanglah kepada
Kristus, dan bdisempurnakanlah
di dalam Dia, dan tolaklah dari
dirimu segala kefasikan; dan jika
kamu akan menolak dari dirimu
segala kefasikan, dan c mengasihi Allah dengan segala daya,
pikiran dan kekuatanmu, maka
kasih karunia-N ya cukuplah
bagimu, sehingga dengan kasih
karunia-Nya kamu boleh menjadi sempurna di dalam Kristus;
dan jika dengan d kasih karunia
Allah kamu adalah sempurna di
dalam Kristus, kamu sekali-kali
tidak dapat menyangkal kuasa
Allah.
31 b
		c
		d
		e
32 a

pts Sion.
Yes. 54:2.
pts Pasak.
Eter 13:8.
Mat. 11:28;
2 Ne. 26:33;
Yakub 1:7;
Omni 1:26.
		b Mat. 5:48;

		c
		d
33 a
		b
		c
		d

33 Dan lagi, jika kamu dengan
kasih karunia Allah adalah sempurna di dalam Kristus, dan
tidak menyangkal kuasa-Nya,
maka kamu adikuduskan di dalam Kristus dengan kasih karunia Allah, melalui penumpahan
b
darah Kristus, yang ada dalam
perjanjian Bapa untuk c pengampunan akan dosa-d osamu,
sehingga kamu menjadi d kudus,
tanpa noda.
34 Dan sekarang, aku mengucapkan kepada semuanya, selamat berpisah. Aku segera pergi
untuk a beristirahat di dalam
b
firdaus Allah, sampai croh dan
tubuhku akan kembali d bersatu
lagi, dan aku ditampilkan dalam
kemenangan melalui e udara,
untuk menemuimu di hadapan
meja penghakiman yang f menyenangkan dari gYehova yang
agung, hHakim yang Kekal atas
yang hidup maupun juga yang
mati. Amin.

3 Ne. 12:48.
pts Sempurna.
A&P 4:2; 59:5–6.
2 Ne. 25:23.
pts Pengudusan.
pts Pendamaian.
pts Pengampunan
akan Dosa-Dosa.
pts Kekudusan.

TAMAT

34 a
		b
		c
		d
		e
		f
		g
		h

pts Istirahat.
pts Firdaus.
pts Roh.
pts Kebangkitan.
1 Tes. 4:17.
Yakub 6:13.
pts Yehova.
pts Yesus Kristus—
Hakim.
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PENUNTUN BAGI TULISAN SUCI

P

enuntun bagi Tulisan Suci mendefinisikan ajaran, asas, orang, dan tempat yang diseleksi yang terdapat dalam Alkitab, Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian, serta Mutiara yang Sangat Berharga. Itu juga menyediakan rujukan kunci tulisan suci untuk Anda
telaah untuk tiap topik. Penuntun ini dapat menolong Anda dalam penelaahan tulisan
suci individu dan keluarga Anda. Itu dapat menolong Anda menjawab pertanyaan tentang Injil, menelaah topik dalam tulisan suci, mempersiapkan ceramah dan pelajaran,
serta meningkatkan pengetahuan dan kesaksian Anda akan Injil.
Diagram berikut menjelaskan contoh catatan dalam Penuntun bagi Tulisan Suci:
Topik tercetak tebal.

Topik mencakup
definisi singkat.

Beberapa topik
memiliki subjudul.
Ini dalam ketikan
miring.

Tiap rujukan tulisan
suci didahului oleh
kutipan singkat dari
tulisan suci atau
ringkasan tulisan suci
tersebut.

Kadang-kadang
informasi tentang
suatu pokok tidak
dimasukkan di bawah
topik yang telah
Anda lihat. Kata
berhuruf miring Lihat
mengarahkan Anda
ke topik di mana
informasi tersebut
didapatkan.

Bumi. Lihat juga Dunia; Penciptaan

Planet yang di atasnya kita tinggal, diciptakan oleh Allah melalui Yesus Kristus
untuk digunakan oleh manusia selama
percobaan fananya. Takdir akhirnya adalah untuk dimuliakan dan dipermuliakan
(A&P 77:1–2; 130:8–9). Bumi akan menjadi
warisan kekal bagi mereka yang telah hidup layak akan kemuliaan selestial (A&P
88:14–26). Mereka akan menikmati hadirat Bapa dan Putra (A&P 76:62).

Diciptakan untuk manusia: Allah memberikan manusia kekuasaan atas bumi,
Kej. 1:28 (Musa 2:28). Bumi adalah milik
Tuhan, Kel. 9:29 (Mzm. 24:1). Tuhan telah
memberikan bumi kepada anak-anak manusia, Mzm. 115:16. Aku telah menjadikan
bumi dan menciptakan manusia di atasnya, Yes. 45:12.
Melalui kuasa firman-
Nya manusia
datang ke atas bumi, Yakub 4:9.
Bumi akan diberikan kepada mereka
yang telah mengambil Roh Kudus untuk
pembimbing mereka, A&P 45:56–58 (A&P
103:7). Mereka yang telah mematuhi Injil
diberi pahala dengan apa yang baik dari
bumi, A&P 59:3. Yang miskin dan yang
lembut hati di bumi akan mewarisinya,
A&P 88:17 (Mat. 5:5; 3 Ne. 12:5).
Kita akan membuat sebuah bumi, dan
Kita akan menguji mereka, Abr. 3:24–25.
Kalvari. Lihat Golgota
Pencerai-beraian Israel. Lihat Israel—
Pencerai-beraian Israel

Kadang topik lain
dalam penuntun
memuat informasi
yang berhubungan
dengan topik yang
sedang Anda telaah.
Kata-kata berhuruf
miring Lihat juga
mengarahkan Anda
ke topik-topik yang
berhubungan ini.
Rujukan tulisan suci
yang membantu Anda
memahami definisi
berada dalam tanda
kurung.

Rujukan tulisan suci
yang berhubungan
diberikan dalam tanda
kurung.

Kata berhuruf miring
Lihat (atau Lihat juga)
yang diikuti oleh
tanda hubung ini
memberi tahu Anda
bahwa informasi
tersebut ditemukan
dalam subjudul
(“Pencerai-beraian
Israel”) dari topik
utama (“Israel”).

Abednego
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Abednego. Lihat juga Daniel

Dalam Perjanjian Lama, Sadrakh,
Mesakh, dan Abednego adalah tiga pemuda Israel yang, bersama dengan Daniel,
dibawa ke dalam istana Nebukadnezar,
raja Babilon. Nama Ibrani Abednego adalah Azarya. Keempat pemuda tersebut
menolak untuk menodai diri mereka dengan menyantap makanan dan air anggur raja (Dan. 1). Sadrakh, M
 esakh, dan
Abednego dilempar ke dalam tungku
berapi oleh raja tetapi secara ajaib terlindungi (Dan. 3).

Abinadi. Lihat juga Martir

Seorang nabi orang Nefi dalam Kitab
Mormon.

Bernubuat bahwa Allah akan menghukum rakyat dari Raja Nuh yang jahat
kecuali mereka bertobat, Mosia 11:20–
25. Ditahan karena menubuatkan kehancuran Raja Nuh dan rakyatnya, Mosia
12:1–17. Mengajari para imam Raja Nuh
yang jahat tentang hukum Musa dan tentang Kristus, Mosia 12–16. Alma yang
Tua percaya dan menuliskan perkataannya, Mosia 17:2–4. Dibakar sampai mati
oleh Raja Nuh, Mosia 17:20.

Abraham. Lihat juga Perjanjian
Abraham

Putra Terah, lahir di Ur-Kasdim (Kej.
11:26, 31; 17:5). Seorang nabi Tuhan dengan siapa Tuhan membuat perjanjian-
perjanjian kekal, yang melaluinya segala
bangsa di bumi diberkati. Abraham semula bernama Abram.

Berimigrasi ke Haran, di mana Terah
mati, Kej. 11:31–32 (Abr. 2:1–5). Dipanggil oleh Allah untuk melakukan perjalanan ke Kanaan dan untuk menerima
perjanjian ilahi, Kej. 12:1–8 (Abr. 2:4,
15–17). Melakukan perjalanan ke Mesir,
Kej. 12:9–20 (Abr. 2:21–25). Bermukim
di Hebron, Kej. 13:18. Menyelamatkan Lot, Kej. 14:1–16. Bertemu dengan
Melkisedek, Kej. 14:18–20. Hagar melahirkan putranya, Ismael, Kej. 16:15–16.
Namanya diubah menjadi Abraham, Kej.
17:5. Tuhan memberi tahu Abraham dan
Sara bahwa mereka akan memiliki seorang putra, Kej. 17:15–22; 18:1–14. Sara
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melahirkan putranya, Ishak, Kej. 21:2–
3. Diperintahkan untuk mengurbankan
Ishak, Kej. 22:1–18. Sara mati dan dikuburkan, Kej. 23:1–2, 19. Abraham mati
dan dikuburkan, Kej. 25:8–10.
Kerelaan Abraham untuk mengurbankan Ishak adalah kemiripan dengan Allah
dan Putra Tunggal-Nya, Yakub 4:5. Membayar persepuluhan kepada Melkisedek,
Alma 13:15. Melihat sebelumnya dan bersaksi tentang kedatangan Kristus, Hel.
8:16–17.
Menerima imamat dari Melkisedek,
A&P 84:14. Yang setia menjadi benih keturunan Abraham, A&P 84:33–34 (Gal.
3:27–29). Menerima segala sesuatu melalui wahyu dan telah menerima permulia
annya, A&P 132:29.
Mencari berkat-berkat leluhur dan penetapan pada imamat, Abr. 1:1–4. Dianiaya oleh para imam palsu di Kasdim,
Abr. 1:5–15. Diselamatkan oleh Tuhan,
Abr. 1:16–20. Belajar tentang matahari,
bulan, dan bintang-bintang, Abr. 3:1–14.
Belajar tentang kehidupan pra-bumi dan
Penciptaan, Abr. 3:22–28.

Kitab Abraham: Catatan-catatan kuno
yang ditulis oleh Abraham yang jatuh ke dalam kepemilikan Gereja pada
tahun 1835. Catatan-catatan tersebut
dan beberapa mumi ditemukan di dalam katakomba-katakomba Mesir oleh
Antonio Lebolo, yang mewasiatkannya
kepada Michael Chandler. Chandler memamerkannya di Amerika Serikat pada
tahun 1835. Beberapa teman Joseph Smith
membelinya dari Chandler dan memberikannya kepada Nabi, yang menerjemahkannya. Sebagian dari catatan ini
sekarang ditemukan dalam Mutiara yang
Sangat Berharga.
Pasal 1 mencatat pengalaman Abraham
di Ur-Kasdim, di mana para imam yang
jahat mencoba untuk mengurbankannya.
Pasal 2 menceritakan tentang perjalanannya ke Kanaan. Tuhan menampakkan
diri kepadanya dan membuat perjanjian-
perjanjian dengannya. Pasal 3 mencatat
bahwa Abraham melihat alam semesta
dan mengenali hubungan antara planet-
planet. Pasal 4–5 adalah laporan lain tentang Penciptaan.
Benih keturunan Abraham: Orang-orang
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yang, melalui kepatuhan pada hukum
dan tata cara Injil Yesus Kristus, menerima janji dan perjanjian yang dibuat oleh
Allah kepada Abraham. Pria dan wanita
boleh menerima berkat-berkat ini jika mereka secara harfiah dari garis keturunan
Abraham atau jika mereka diadopsi ke
dalam keluarganya dengan memeluk Injil dan dibaptis (Gal. 3:26–29; 4:1–7; A&P
84:33–34; 103:17; 132:30–32; Abr. 2:9–11).
Keturunan harfiah dari Abraham bisa kehilangan berkat-berkat mereka melalui
ketidakpatuhan (Rm. 4:13; 9:6–8).

Abram. Lihat Abraham
Adam. Lihat juga Adam-ondi-Ahman;
Eden; Hawa; Kejatuhan Adam dan
Hawa; Mikhael; Penghulu Malaikat

Manusia pertama yang diciptakan di
atas bumi.
Adam adalah leluhur dan bapa bangsa
dari ras manusia di atas bumi. Pelanggarannya di dalam Taman Eden (Kej. 3;
A&P 29:40–42; Musa 4) menyebabkan dia
“jatuh” dan menjadi fana, suatu langkah
yang perlu supaya umat manusia maju
di atas bumi ini (2 Ne. 2:14–29; Alma
12:21–26). Adam dan Hawa hendaknya
oleh karena itu dihormati untuk peran
mereka dalam memungkinkan pertumbuhan kekal kita. Adam adalah Yang
Lanjut Usianya dan juga dikenal sebagai
Mikhael (Dan. 7; A&P 27:11; 107:53–54;
116; 138:38). Dia adalah penghulu malaikat (A&P 107:54) dan akan datang lagi ke
bumi sebagai bapa bangsa dari keluarga
manusia (A&P 116).

Allah menciptakan manusia dalam
rupa-Nya sendiri, Kej. 1:26–28 (Musa
2:26–28; Abr. 4:26–28). Allah memberikan
manusia kekuasaan atas segala sesuatu
dan memerintahkannya untuk beranak
cucu dan memenuhi bumi, Kej. 1:28–31
(Musa 2:28–31; Abr. 4:28–31). Allah menempatkan Adam dan Hawa di dalam
Taman Eden serta melarang mereka untuk makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Kej. 2:7–9,
15–17 (Musa 3:7–9, 15–17; Abr. 5:7–13).
Adam menamai setiap makhluk hidup,
Kej. 2:19–20 (Musa 3:19–20; Abr. 5:20–
21). Adam dan Hawa dinikahkan oleh

Ahab

Allah, Kej. 2:18–25 (Musa 3:18–25; Abr.
5:14–21). Adam dan Hawa digoda oleh
Setan, memakan buah terlarang, dan diusir dari Taman Eden, Kej. 3 (Musa 4).
Adam berumur 930 tahun pada saat kematiannya, Kej. 5:5 (Musa 6:12).
Adam adalah manusia pertama, A&P
84:16. Sebelum kematiannya Adam memanggil anak cucunya yang saleh untuk
berkumpul di Adam-ondi-Ahman dan
memberkati mereka, A&P 107:53–57.
Adam mempersembahkan kurban,
Musa 5:4–8. Adam dibaptis, menerima
Roh Kudus, dan ditahbiskan pada imamat, Musa 6:51–68.
Adam-ondi-Ahman. Lihat juga Adam

Tempat di mana Adam memberkati
anak cucunya yang saleh tiga tahun sebelum dia mati (A&P 107:53–56) dan di
mana dia akan datang sebelum waktu Kedatangan Kedua (A&P 116).

Adopsi. Lihat juga Abraham—Benih
keturunan Abraham; Anak-Anak
Kristus; Israel; Putra dan Putri Allah

Tulisan suci berbicara tentang dua jenis adopsi.
(1) Seseorang yang dari garis keturunan bukan orang Israel menjadi anggota keluarga Abraham dan bani Israel
dengan memiliki iman kepada Yesus
Kristus, bertobat, dibaptis melalui pencelupan, dan menerima Roh Kudus (2 Ne.
31:17–18; A&P 84:73–74; Abr. 2:6, 10–11).
(2) Semua orang yang telah menerima
tata cara-tata cara Injil yang menyelamatkan menjadi putra dan putri Yesus
Kristus dengan kepatuhan yang berkelanjutan pada perintah-perintah-Nya
(Rm. 8:15–17; Gal. 3:24–29; 4:5–7; M
 osia
5:7–8).

Agripa. Lihat juga Paulus

Dalam Perjanjian Baru, putra Herodes
Agripa I serta saudara laki-laki Bernike
dan Drusila. Dia adalah raja Kalkis, berlokasi di Libanon. Dia mendengarkan Rasul
Paulus dan hampir terbujuk untuk menjadi orang Kristen (Kis. 25–26; JS—S 1:24).

Ahab. Lihat juga Izebel

Dalam Perjanjian Lama, salah seorang

Ahli Taurat
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raja Israel utara yang paling jahat dan
sangat berkuasa. Dia menikahi Izebel,
seorang putri Sidon, yang melalui pengaruhnya penyembahan Baal dan Asytoret
ditegakkan di Israel (1 Raj. 16:29–33;
2 Raj. 3:2) dan suatu usaha dibuat untuk
mengakhiri para nabi dan penyembahan
kepada Yehova (1 Raj. 18:13).
Memerintah atas Israel di Samaria dua
puluh dua tahun, 1 Raj. 16:29 (1 Raj. 16–
22). Melakukan yang jahat dalam pandangan Tuhan melebihi semua yang ada
sebelum dia, 1 Raj. 16:30. Tewas dalam
pertempuran, 1 Raj. 22:29–40.
Ahli Taurat
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Abraham menjadi ahli waris yang sah
melalui kesalehannya, Abr. 1:2.
Air Bah pada Masa Nuh. Lihat juga
Bahtera; Nuh, Bapa Bangsa dalam
Alkitab; Pelangi

Pada masa Nuh bumi seluruhnya tertutup dengan air. Ini adalah baptisan bumi
dan menyimbolkan pembersihan (1 Ptr.
3:20–21).

Allah akan membawa air bah ke atas
bumi untuk menghancurkan semua daging, Kej. 6:17 (Musa 7:34, 43, 50–52; 8:17,
30). Air bah ada di atas bumi, Kej. 7:10.
Allah menempatkan sebuah busur di
awan sebagai lambang perjanjian, Kej.
9:9–17.
Setelah air surut, tanah Amerika menjadi suatu tanah pilihan, Eter 13:2.
Yang jahat akan binasa dalam air bah,
Musa 7:38; 8:24.

Ahli Taurat kerap kali disebut-sebut
dalam Perjanjian Baru dan kadang-
kadang disebut ahli hukum atau alim
ulama hukum. Mereka mengembangkan hukum secara rinci dan menerapkannya pada keadaan zaman mereka (Mat.
13:52; Mrk. 2:16–17; 11:17–18; Luk. 11:44– Air Hidup. Lihat juga Yesus Kristus
53; 20:46–47).
Simbol dari Tuhan Yesus Kristus dan
ajaran-a jaran-N ya. Sebagaimana air
Ahli Waris
adalah penting untuk mendukung kehiSeseorang yang berhak untuk mewadupan jasmani, Juruselamat dan ajaran-
risi karunia-karunia jasmani atau rohani.
ajaran-Nya (air hidup) adalah penting
Dalam tulisan suci, yang saleh dijanjikan
bagi kehidupan kekal.
bahwa mereka akan menjadi ahli waris
Dengan sukacita akanlah kamu meatas segala yang Allah miliki.
nimba air dari sumur keselamatan, Yes.
Abraham menghasratkan seorang ahli
12:3. Mereka telah meninggalkan Aku,
waris, Kej. 15:2–5.
sumber air yang hidup, Yer. 2:13.
Abraham menjadi seorang ahli waBarang siapa minum dari air yang akan
ris dunia melalui kesalehan iman, Rm.
Aku berikan dia tidak akan pernah haus,
4:13. Kita adalah anak-anak Allah, dan
Yoh. 4:6–15. Jika siapa pun haus, biarjika anak-anak, maka ahli waris, ahli walah dia datang kepada-Ku, dan minum,
ris Allah, dan ahli waris bersama dengan
Yoh. 7:37.
Kristus, Rm. 8:16–17 (A&P 84:38). Engkau
Batang dari besi menuntun ke sumber
adalah seorang putra, seorang ahli waris
air hidup, 1 Ne. 11:25.
Allah melalui Kristus, Gal. 4:7. Allah teMinum air kehidupan dengan bebas,
lah menentukan Putra-Nya sebagai ahli
A&P 10:66. Perintah-perintah-Ku akan
waris akan segala sesuatu, Ibr. 1:2.
menjadi sumur air hidup, A&P 63:23.
Mereka yang menanti-nantikan pengampunan akan dosa-dosa mereka adalah
ahli waris kerajaan Allah, Mosia 15:11.
Orang-orang menjadi anak-anak Kristus
dan ahli waris kerajaan Allah, 4 Ne. 1:17.
Mereka yang mati tanpa pengetahuan
tentang Injil boleh menjadi ahli waris
kerajaan selestial, A&P 137:7–8. Orang-
orang mati yang bertobat adalah ahli waris keselamatan, A&P 138:58–59.

Air Muka

Penampilan umum dari muka seseorang, yang sering mencerminkan sikap
rohani dan keadaan pikiran.
Air muka mereka menjadi saksi terhadap mereka, Yes. 3:9. Air muka raja berubah, dan pikirannya menyusahkan dia,
Dan. 5:6.
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Air muka-Nya bagaikan kilat, Mat.
28:3. Air muka-Nya bagaikan matahari,
Why. 1:16.
Sudahkah kamu menerima rupa Allah
pada air mukamu, Alma 5:14, 19. Amon
melihat bahwa air muka raja berubah,
Alma 18:12.
Berpuasa dan berdoalah dengan hati
gembira dan air muka riang, A&P 59:14–
15. Air muka-Nya bersinar melebihi kecemerlangan matahari, A&P 110:3.

Ajaran dan Perjanjian. Lihat juga
Joseph Smith, Jr.; Kanon; Kitab
Perintah-Perintah; Tulisan Suci

Suatu kumpulan wahyu ilahi dan maklumat yang diilhami pada zaman akhir.
Tuhan memberikan ini kepada Joseph
Smith dan beberapa penggantinya untuk penegakan dan pengaturan kerajaan
Allah di atas bumi pada zaman terakhir. Ajaran dan Perjanjian adalah salah satu kitab standar tulisan suci dalam
Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang
Suci Zaman Akhir, bersama dengan
Alkitab, Kitab Mormon, dan Mutiara
yang Sangat Berharga. Ajaran dan Perjanjian unik, meskipun demikian, karena itu bukanlah suatu terjemahan dari
dokumen-dokumen kuno; Tuhan memberikan wahyu-wahyu ini kepada para
nabi terpilih-Nya pada zaman modern
ini untuk memulihkan kerajaan-Nya. Dalam wahyu-wahyu ini seseorang mendengar suara yang lembut tetapi tegas
dari Tuhan Yesus Kristus (A&P 18:35–36).
Sejarah Joseph Smith mengatakan bahwa
Ajaran dan Perjanjian adalah landasan
Gereja pada zaman terakhir dan manfaat
bagi dunia (uraian judul A&P 70). Wahyu-
wahyu di dalamnya mengawali pekerjaan
mempersiapkan jalan bagi Kedatangan Kedua Tuhan, dalam penggenapan dari segala perkataan yang diucapkan oleh para
nabi sejak dunia dimulai.

Ajaran Kristus. Lihat juga Injil;
Rencana Penebusan

Asas dan ajaran Injil Yesus Kristus.

Ajaranku akan menetes bagaikan hujan, Ul. 32:2. Mereka yang menggerutu
hendaknya mempelajari ajaran, Yes.
29:24.

Alkitab

Orang-orang tercengang pada ajaran-
Nya, Mat. 7:28. Ajaran-
K u bukanlah milik-
Ku, tetapi milik Dia yang
mengutus-Ku, Yoh. 7:16. Semua tulisan
suci menguntungkan bagi ajaran, 2 Tim.
3:16.
Inilah ajaran Kristus, dan ajaran satu-
satunya dan sejati dari Bapa, 2 Ne. 31:21
(2 Ne. 32:6). Tidak akan ada perbantahan
di antara kamu mengenai pokok-pokok
ajaran-Ku, 3 Ne. 11:28, 32, 35, 39–40.
Setan menghasut hati orang-orang
pada perselisihan mengenai pokok-
pokok ajaran-Ku, A&P 10:62–63, 67.
Ajarilah anak-anak ajaran tentang pertobatan, iman kepada Kristus, baptisan,
dan karunia Roh Kudus, A&P 68:25. Saling mengajarlah ajaran kerajaan, A&P
88:77–78. ajaran keimamatan akan menitik ke atas jiwamu, A&P 121:45.
Akhir Dunia. Lihat Dunia—Akhir
dunia
AKU ADA. Lihat juga Yehova; Yesus
Kristus

Salah satu nama Tuhan Yesus Kristus.

Allah berfirman kepada Musa, AKU
ADA ADALAH AKU ADA, Kel. 3:14–15.
Aku adalah Tuhan, Kel. 6:2–3.
Sebelum Abraham ada, Aku ada, Yoh.
8:56–59.
Dengarkanlah suara Yesus Kristus,
Aku Ada Yang Agung, A&P 29:1 (A&P
38:1; 39:1).
Alfa dan Omega. Lihat juga Yesus
Kristus

Alfa adalah huruf pertama dalam abjad Yunani; Omega adalah yang terakhir.
Itu juga nama-nama yang diberikan kepada Yesus Kristus dan digunakan sebagai simbol untuk memperlihatkan bahwa
Kristus adalah baik awal maupun akhir
(Why. 1:8; A&P 19:1).

Alkitab. Lihat juga Apokrifa; Efraim—
Papan Efraim atau Yusuf; Kanon;
Perjanjian Baru; Perjanjian Lama;
Tulisan Suci; Yehuda—Papan Yehuda

Suatu kumpulan tulisan Ibrani dan
Kristen yang memuat wahyu-wahyu
ilahi. Kata alkitab berarti “kitab-kitab.”
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Alkitab, Terjemahan Joseph Smith (TJS)
Alkitab adalah pekerjaan banyak nabi
dan penulis yang diilhami bertindak di
bawah pengaruh Roh Kudus (2 Ptr. 1:21).
Alkitab Kristen memiliki dua bagian,
secara umum dikenal sebagai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari kitab-kitab suci
yang digunakan di antara orang-orang
Yahudi di Palestina pada saat pelayanan
fana Tuhan. Perjanjian Baru memuat tulisan-tulisan yang menjadi bagian dari
zaman para Rasul dan dianggap memiliki
kekudusan dan wewenang yang sama
seperti tulisan suci orang Yahudi. Kitab-
kitab Perjanjian Lama disalin dari kesusastraan nasional yang terbentang selama
berabad-abad dan ditulis hampir seutuhnya dalam bahasa Ibrani, sementara
kitab-kitab Perjanjian Baru adalah pekerjaan dari suatu angkatan tunggal dan ditulis terutama dalam bahasa Yunani.
Dalam Perjanjian Lama [Old Testament, dalam bahasa Inggris] kata testament mewakili kata Ibrani yang artinya
“perjanjian.” Perjanjian yang Lama adalah
hukum yang diberikan kepada Musa ketika Israel menolak kegenapan Injil yang
dimiliki oleh umat Allah sejak awal kefanaan. Perjanjian yang Baru adalah Injil sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus.
Dalam Alkitab Ibrani (Perjanjian Lama)
kitab-kitab dibagi ke dalam tiga kelompok: Hukum, Para Nabi, dan Tulisan-
Tulisan. Alkitab yang digunakan oleh
dunia Kristen menggolongkan kitab-
kitab tersebut menurut masalah pokok,
misalnya yang berhubungan dengan sejarah, puisi, dan nubuat.
Kitab-
kitab Perjanjian Baru secara
umum berada dalam urutan ini: keempat Injil dan Kisah Para Rasul; surat-
surat Paulus; surat-surat umum Yakobus,
Petrus, Yohanes, dan Yudas; dan Wahyu
kepada Yohanes.
Gereja Yesus Kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman Akhir menakzimkan
dan menghormati Alkitab serta menandaskan juga bahwa Tuhan melanjutkan
untuk memberikan tambahan wahyu melalui para nabi-Nya pada zaman terakhir
yang mendukung dan membuktikan laporan alkitab tentang urusan Allah dengan umat manusia.
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Papan Yehuda (Alkitab) dan papan
Yusuf (Kitab Mormon) akan menjadi satu
dalam tangan Tuhan, Yeh. 37:15–19.
Kebenaran penuh Alkitab akan ditegakkan oleh tulisan suci zaman akhir,
1 Ne. 13:38–40. Alkitab akan bergabung
dengan Kitab Mormon dalam menumpas
ajaran palsu, 2 Ne. 3:12. Sebuah Alkitab!
Sebuah Alkitab! Kami telah memiliki sebuah Alkitab, 2 Ne. 29:3–10. Semua orang
yang memercayai Alkitab juga akan memercayai Kitab Mormon, Morm. 7:8–10.
Para penatua hendaknya mengajarkan
asas-asas Injil-Ku, yang ada dalam Alkitab dan Kitab Mormon, A&P 42:12.
Kami percaya Alkitab adalah firman
Allah sejauh diterjemahkan secara benar, PK 1:8.
Alkitab, Terjemahan Joseph Smith
(TJS). Lihat Terjemahan Joseph Smith
(TJS)
Alkohol. Lihat Firman Kebijaksanaan
Allah. Lihat Ke-Allah-an
Alma, Putra Alma. Lihat juga Alma
yang Tua; Amulek; Putra-Putra
Mosia

Dalam Kitab Mormon, hakim kepala
yang pertama dan nabi dalam bangsa
Nefi. Pada tahun-tahun awalnya dia
berupaya untuk menghancurkan Gereja (Mosia 27:8–10). Meskipun demikian, seorang malaikat menampakkan
diri kepadanya dan dia diinsafkan pada
Injil (Mosia 27:8–24; Alma 36:6–27). Belakangan dia menyerahkan jabatannya
sebagai hakim kepala untuk mengajar
orang-orang (Alma 4:11–20).
Kitab Alma: Sebuah kitab terpisah dalam Kitab Mormon, tersusun dari suatu
ringkasan catatan-catatan nabi Alma,
putra Alma, dan putranya, Helaman.
Peristiwa-peristiwa yang digambarkan
dalam kitab ini terjadi dari kira-kira tahun 91 sampai 52 sm. Kitab ini memuat
63 pasal. Pasal 1–4 menguraikan pemberontakan para pengikut Nehor dan
Amlisi melawan orang-orang Nefi. Peperangan yang dihasilkan adalah di antara yang paling menghancurkan hingga
waktu itu dalam sejarah orang-orang
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Nefi. Pasal 5–16 memuat laporan tentang
perjalanan-perjalanan misionaris awal
Alma, termasuk khotbahnya mengenai
Gembala yang Baik (Alma 5) dan pengkhotbahannya bersama Amulek di kota
Amoniha. Pasal 17–27 memuat catatan
tentang para putra Mosia dan pelayanan
mereka di antara orang-orang Laman. Pasal 28–44 memuat beberapa dari khotbah Alma yang paling penting. Dalam
pasal 32 Alma membandingkan firman
dengan sebiji benih; dalam pasal 36 dia
menuturkan kembali cerita keinsafannya
kepada putranya, Helaman. Pasal 39–42
mencatat nasihat Alma kepada putranya,
Korianton, yang telah terlibat dalam pelanggaran moral; khotbah yang penting
ini menjelaskan keadilan, belas kasihan,
Kebangkitan, dan Pendamaian. Pasal
45–63 menguraikan peperangan orang-
orang Nefi pada periode waktu itu dan
migrasi di bawah Hagot. Para pemimpin
yang sedemikian hebat seperti Panglima
Moroni, Teankum, dan Lehi menolong
untuk melindungi orang-orang Nefi melalui tindakan-tindakan mereka yang berani dan tepat waktu.
Alma yang Tua

Seorang nabi orang Nefi dalam Kitab
Mormon yang mengorganisasi Gereja
pada masa Raja Nuh yang jahat.

Adalah imam Raja Nuh yang jahat
dan keturunan Nefi, Mosia 17:1–2. Setelah mendengar dan memercayai Abinadi,
diusir oleh raja. Dia melarikan diri, bersembunyi, dan menuliskan perkataan
Abinadi, Mosia 17:3–4. Bertobat dan
mengajarkan perkataan Abinadi, M
 osia
18:1. Membaptis di Perairan Mormon,
Mosia 18:12–16. Mengorganisasi Gereja,
Mosia 18:17–29. Tiba bersama umatnya
di Zarahemla, Mosia 24:25. Diberi wewenang atas Gereja, Mosia 26:8. Menghakimi dan memimpin Gereja, Mosia
26:34–39. Menganugerahkan jabatan
imam tinggi ke atas putranya, Alma 4:4
(Mosia 29:42; Alma 5:3).
Altar. Lihat juga Kurban

Sebuah bangunan yang digunakan untuk pengurbanan, persembahan, dan ibadat.

Amarah

Nuh membangun sebuah altar bagi
Tuhan dan mempersembahkan persembahan bakaran, Kej. 8:20. Abram membangun sebuah altar bagi Tuhan, Kej. 12:7–8.
Abraham mengikat Ishak putranya di atas
altar, Kej. 22:9 (Kej. 22:1–13). Yakub membangun di sana sebuah altar dan menyebut tempat itu El-Betel, Kej. 35:6–7. Elia
membangun sebuah altar dan menantang
para imam Baal, 1 Raj. 18:17–40.
Jika engkau membawa pemberianmu
ke altar, mula-mula berdamailah dengan
saudaramu, Mat. 5:23–24. Aku melihat di
bawah altar jiwa-jiwa mereka yang dibunuh demi firman Allah, Why. 6:9 (A&P
135:7).
Lehi membangun sebuah altar dari
batu dan berterima kasih kepada Tuhan,
1 Ne. 2:7.
Abraham diselamatkan dari kematian
di atas altar Elkena, Abr. 1:8–20.
Amalikia

Dalam Kitab Mormon, seorang pengkhianat bangsa Nefi yang memperoleh
kekuasaan di antara orang-orang Laman
dan memimpin mereka melawan orang-
orang Nefi (Alma 46–51).

Amarah. Lihat juga Benci, Kebencian;
Kasih

Amarah adalah peragaan perangai.
Tuhan memperingatkan para Orang Suci-
Nya untuk mengendalikan amarah mereka (Mat. 5:22). Baik orangtua ataupun
anak hendaknya tidak merundung yang
lain dalam keluarga. Dalam tulisan suci,
amarah sering memiliki bentuk kiasan sebagai api (2 Ne. 15:25; A&P 1:13).
Dan Kain sangat geram, dan air mukanya muram, Kej. 4:5. Tuhan lambat marah, dan berbelas kasihan besar, Mzm.
145:8. Jawaban yang lunak memalingkan
kemurkaan, Ams. 15:1. Seorang yang penuh kemurkaan menggugah pertikaian,
tetapi dia yang lambat marah menentramkan pertikaian, Ams. 15:18 (Ams.
14:29). Demi kepentingan nama-Ku akan
Aku tangguhkan amarah-Ku, Yes. 48:9.
Aku telah membentangkan tangan-Ku
kepada suatu bangsa yang menggusarkan-Ku pada amarah secara berkelanjutan, Yes. 65:2–3.

Amin
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Barang siapa akan menampar engkau
pada pipi kananmu, palingkanlah kepadanya yang lain juga, Mat. 5:39. Kamu
para ayah, janganlah menggusarkan
anak-anakmu pada kemurkaan, Ef. 6:4.
Karena aku telah memberi tahu kamu
kebenaran, kamu marah terhadapku,
Mosia 13:4. Aku akan mengunjungi orang-
orang ini dalam amarah-Ku, Alma 8:29.
Tidak terhadap siapa pun kemurkaan-
Nya tersulut kecuali mereka yang tidak
mengakui tangan-Nya dalam segala hal,
A&P 59:21. Aku, Tuhan, marah terhadap
yang jahat, A&P 63:32.
Amin. Lihat juga Doa

Berarti “semoga adanya demikian”
atau “demikianlah adanya.” Amin dikatakan untuk memperlihatkan persetujuan dan kesepakatan yang sepenuh
hati dan khusyuk (Ul. 27:14–26) atau kebenaran penuh (1 Raj. 1:36). Dewasa ini
pada akhir doa, kesaksian, dan ceramah,
mereka yang mendengar doa atau pesan
mengatakan amin yang terdengar untuk
mengindikasikan kesepakatan dan persetujuan.
Dalam zaman Perjanjian Lama, seseorang mesti berkata amin ketika membuat
sumpah (1 Taw. 16:7, 35–36; Neh. 5:12–
13; 8:2–6). Kristus disebut “Amin, Saksi
yang setia dan benar” (Why. 3:14). Amin
juga merupakan lambang dari perjanjian
di Sekolah Para Nabi (A&P 88:133–135).

Amlisi

Seorang pria dalam Kitab Mormon
yang memimpin sekelompok orang Nefi
yang menghasratkan seorang raja pada
saat pemerintahan para hakim. Orang-
orang Nefi ini, yang disebut orang-orang
Amlisi, secara terbuka memberontak terhadap Allah, yang untuknya mereka dikutuk (Alma 2–3).

Amon, Keturunan Zarahemla. Lihat
juga Limhi

Dalam Kitab Mormon, seorang pria
yang kuat dan perkasa yang memimpin
suatu ekspedisi dari Zarahemla ke tanah
Lehi-Nefi (Mosia 7:1–16). Dia diperlihatkan catatan-catatan kuno dan menjelaskan apa seorang pelihat itu (Mosia
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8:5–18). Dia belakangan menolong untuk
membebaskan Raja Limhi dan rakyatnya
dari orang-orang Laman dan membawa
mereka kembali ke Zarahemla (Mosia 22).
Amon, Putra Mosia. Lihat juga Mosia,
Putra Benyamin; Orang-Orang
Anti-Nefi-Lehi; Putra-Putra Mosia

Dalam Kitab Mormon, putra Raja
 osia. Amon melayani sebagai misioM
naris yang upaya-upaya tekunnya menolong untuk menginsafkan banyak jiwa
kepada Kristus.

Adalah orang yang tidak percaya yang
berupaya untuk menghancurkan Gereja,
Mosia 27:8–10, 34. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan para rekannya, Mosia 27:11. Bertobat dan mulai
mengkhotbahkan firman Allah, Mosia
27:32–28:8. Menolak untuk diangkat sebagai raja dan alih-alih pergi ke tanah
orang-orang Laman untuk mengkhotbahkan firman Allah, Alma 17:6–9. Berpuasa
dan berdoa untuk bimbingan, Alma 17:8–
11. Dibawa terikat kepada Raja Lamoni,
Alma 17:20–21. Menyelamatkan kawanan
ternak Lamoni, Alma 17:26–39. Berkhotbah kepada Lamoni, Alma 18:1–19:13.
Berterima kasih kepada Allah dan dikuasai dengan sukacita, Alma 19:14. Orang-
orangnya yang insaf tidak pernah jatuh,
Alma 23:6. Bersukacita dalam menjadi
alat dalam tangan Allah dalam membawa
ribuan orang pada kebenaran, Alma
26:1–8 (Alma 26). Memimpin orang-
orang Anti-Nefi-Lehi pada keamanan,
Alma 27. Merasakan sukacita besar saat
bertemu Alma, Alma 27:16–18.
Amoralitas. Lihat Hawa Nafsu; Jahat,
Kejahatan; Kesucian; Pelanggaran
Moral
Amos

Seorang nabi Perjanjian Lama yang
bernubuat dari kira-kira tahun 792 sampai 740 sm pada masa Uzia, raja Yehuda,
dan Yerobeam, raja Israel.

Kitab Amos: Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama. Banyak dari nubuat Amos
memperingatkan Israel dan bangsa-
bangsa tetangganya untuk kembali pada
kesalehan.
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Anak-A nak Israel

Pasal 1–5 memanggil Israel dan
bangsa-bangsa tetangganya untuk bertobat. Pasal 3 menjelaskan bahwa Tuhan
mengungkapkan rahasia-rahasia-Nya
kepada para nabi dan bahwa karena pelanggaran, Israel akan dihancurkan oleh
lawan. Pasal 6–8 menubuatkan keruntuhan Israel bertahun-tahun sebelum
penyerbuan orang-orang Asiria. Pasal 9
menubuatkan bahwa Israel akan dipulihkan ke tanahnya sendiri.
Amsal

Perkataan atau nasihat moral yang
singkat.

Kitab Amsal: Sebuah kitab Perjanjian
Lama yang memuat banyak perumpamaan, perkataan, dan sajak, sebagian
darinya ditulis oleh Salomo. Kitab Amsal
kerap kali dikutip dalam Perjanjian Baru.
Pasal 1–9 memuat penjelasan tentang
kebijaksanaan sejati. Pasal 10–24 memuat
kumpulan perkataan tentang jalan hidup
yang benar dan yang keliru. Pasal 25–
29 memuat amsal-amsal Salomo yang
orang-orangnya Hizkia, raja Yehuda, catat. Pasal 30–31 mencakup uraian tentang
wanita yang bajik.
Amulek. Lihat juga Alma, Putra Alma

Dalam Kitab Mormon, seorang rekan
misionaris Alma, putra Alma.

Dikunjungi oleh seorang malaikat,
Alma 8:20; 10:7. Menerima Alma ke dalam rumahnya, Alma 8:21–27. Berkhotbah dengan kuasa kepada orang-orang
Amoniha, Alma 8:29–32; 10:1–11. Adalah seorang keturunan Nefi, Lehi, dan
Manasye, Alma 10:2–3. Bersaksi tentang
kebenaran, Alma 10:4–11. Memanggil
orang-orang pada pertobatan dan ditolak, Alma 10:12–32. Berselisih pendapat dengan Zezrom, Alma 11:20–40.
Mengajar tentang kebangkitan, penghakiman, dan pemulihan, Alma 11:41–45.
Ingin menghentikan kematisyahidan dari
orang-orang percaya, Alma 14:9–10. Ditahan bersama Alma, Alma 14:14–23. Memutuskan ikatan penjara melalui iman,
Alma 14:24–29. Bersaksi tentang Pendamaian, belas kasihan, dan keadilan, Alma
34:8–16. Mengajar tentang doa, Alma
34:17–28. Mendorong orang-orang untuk

tidak menangguhkan pertobatan, Alma
34:30–41. Iman Alma dan Amulek menyebabkan tembok-tembok penjara ambruk, Eter 12:13.
Anak-Anak. Lihat juga Baptisan
Bayi; Berkat—Pemberkatan
anak-anak; Keluarga; Keselamatan—
Keselamatan anak-anak;
Pendamaian; Tanggung Jawab

Orang yang muda, orang yang belum
mencapai masa puber. Para ayah dan ibu
mesti mendidik anak-anak mereka untuk
mematuhi kehendak Allah. Anak-anak
adalah tanpa dosa sampai mereka mencapai usia pertanggungjawaban (Moro.
8:22; A&P 68:27).
Anak-anak adalah pusaka dari Tuhan,
Mzm. 127:3–5. Didiklah anak di jalan
yang hendaknya dia lalui, Ams. 22:6.
Biarkanlah anak-anak kecil itu, dan janganlah melarang mereka untuk datang
kepada-Ku, Mat. 19:14. Patuhilah orangtuamu, Ef. 6:1–3 (Kol. 3:20).
Tanpa Kejatuhan, Adam dan Hawa
tidak akan memiliki anak-anak, 2 Ne.
2:22–23. Ajarilah anak-anak untuk berjalan dalam kebenaran dan kesungguhan,
Mosia 4:14–15. Anak-anak kecil memperoleh kehidupan kekal, Mosia 15:25. Yesus
mengambil anak-anak kecil dan memberkati mereka, 3 Ne. 17:21. Semua anakmu
akan diajar oleh Tuhan, dan akan besarlah kedamaian anak-anakmu, 3 Ne. 22:13
(Yes. 54:13). Anak-anak kecil tidak perlu
pertobatan atau baptisan, Moro. 8:8–24.
Anak-anak kecil ditebus sejak pelandasan dunia melalui Anak Tunggal-Ku,
A&P 29:46– 47. Para orangtua hendaknya mengajarkan asas-
a sas dan
praktik-praktik Injil, A&P 68:25, 27–28.
Anak-anak adalah kudus melalui pendamaian Kristus, A&P 74:7. Para orangtua diperintahkan untuk membesarkan
anak-anak mereka dalam terang dan kebenaran, A&P 93:40. Anak-anak yang
mati sebelum usia pertanggungjawaban
diselamatkan di dalam kerajaan selestial,
A&P 137:10.

Anak-Anak Allah. Lihat Manusia;
Putra dan Putri Allah
Anak-Anak Israel. Lihat Israel
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Anak-A nak Kristus

Anak-Anak Kristus. Lihat juga
Dilahirkan Kembali; Diperanakkan;
Putra dan Putri Allah; Yesus Kristus

Mereka yang telah menerima Injil
Yesus Kristus.

Barang siapa akan merendahkan hatinya sendiri seperti anak kecil ini adalah
yang terbesar, Mat. 18:1–4. Percayalah
pada terang sehingga kamu boleh menjadi anak-anak terang, Yoh. 12:36.
Tanggalkanlah manusia alami dan jadilah seperti seorang anak, Mosia 3:19;
27:25–26. Karena perjanjian kamu akan
disebut anak-anak Kristus, Mosia 5:7. Jika
kamu mau memegang setiap apa yang
baik, kamu tentunya akan menjadi seorang anak Kristus, Moro. 7:19.
Sebanyak yang menerima-Ku, Aku
berikan kuasa untuk menjadi para
putra-Ku, A&P 39:4. Janganlah takut,
anak-anak kecil, karena kamu adalah
milik-Ku, A&P 50:40–41.
Engkau adalah satu di dalam Aku, seorang Putra Allah, Musa 6:68.
Anak Domba Allah. Lihat juga Paskah;
Pendamaian; Yesus Kristus

Nama bagi Juruselamat yang merujuk
kepada Yesus sebagai persembahan kurban yang diberikan demi kepentingan
kita.

Dia dibawa bagaikan seekor anak
domba ke pembantaian, Yes. 53:7 (Mosia
14:7).
Lihatlah Anak Domba Allah, yang
mengambil dosa dunia, Yoh. 1:29 (Alma
7:14). Kamu ditebus dengan darah
Kristus yang berharga, seperti seekor
anak domba tanpa cela, 1 Ptr. 1:18–20.
Layaklah Anak Domba yang dibunuh,
Why. 5:12. Kita mengatasi Setan dengan
darah Anak Domba, Why. 12:11.
Mereka ini dijadikan putih dalam darah Anak Domba, karena iman mereka
kepada-Nya, 1 Ne. 12:11. Anak Domba
Allah adalah Putra Bapa Yang Kekal, dan
Juruselamat dunia, 1 Ne. 13:40 (1 Ne.
11:21). Berserulah dengan kuat kepada
Bapa dalam nama Yesus, agar barangkali kamu boleh dibersihkan melalui darah Anak Domba, Morm. 9:6 (Why. 7:14;
Alma 34:36).
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Putra Manusia adalah Anak Domba
yang dibunuh sejak pelandasan dunia,
Musa 7:47.
Anak Sulung. Lihat juga Hak
Kesulungan; Yesus Kristus

Pada masa para bapa bangsa zaman
dahulu, putra sulung menerima hak kesulungan (Kej. 43:33) dan dengan demikian mewarisi kepemimpinan keluarga
saat kematian sang ayah. Anak sulung
harus layak untuk memikul tanggung
jawab ini (1 Taw. 5:1–2) dan dapat kehilangan hak kesulungannya melalui ketidaksalehan.
Di bawah hukum Musa, putra sulung
dianggap sebagai kepunyaan Allah. Anak
sulung menerima bagian ganda dari kepemilikan ayahnya (Ul. 21:17). Setelah
kematian ayahnya, dia bertanggung jawab atas pengurusan ibu dan saudara-
saudara perempuannya.
Anak sulung hewan yang jantan juga
kepunyaan Allah. Hewan yang bersih digunakan untuk kurban, sementara hewan yang tidak bersih boleh ditebus atau
dijual atau dimatikan (Kel. 13:2, 11–13;
34:19–20; Im. 27:11–13, 26–27).
Anak sulung menyimbolkan Yesus
Kristus dan pelayanan duniawi-Nya,
mengingatkan orang-
o rang bahwa
Mesias Yang Agung akan datang (Musa
5:4–8; 6:63).
Yesus adalah anak sulung dari anak-
anak roh Bapa Surgawi kita, Anak
Tunggal Bapa dalam daging, dan yang
pertama bangkit dari yang mati dalam
Kebangkitan (Kol. 1:13–18). Para Orang
Suci yang setia menjadi anggota Gereja
Anak Sulung dalam kekekalan (A&P
93:21–22).
Anak sulung dari putra-putramu hendaknya engkau berikan kepada-Ku, Kel.
22:29. Aku menyucikan bagi-Ku semua
anak sulung di Israel, Bil. 3:13.
Dia boleh jadi anak sulung di antara
banyak saudara, Rm. 8:29. Dia membawa
Yang Pertama Diperanakkan ke dalam
dunia, Ibr. 1:6.
Mereka adalah mereka yang adalah Gereja Anak Sulung, A&P 76:54, 94.
Itu dianugerahkan ke atasku dari leluhur, bahkan hak anak sulung, Abr. 1:3.
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Anak Tunggal. Lihat juga
Diperanakkan; Yesus Kristus

Nama lain bagi Yesus Kristus. Dia adalah Putra Tunggal Bapa (Luk. 1:26–35;
Yoh. 1:14; 3:16; 1 Ne. 11:18–20; 2 Ne. 25:12;
Alma 7:10; 12:33; Musa 7:62).

Ananias dari Damsyik. Lihat juga
Paulus

Seorang murid Kristen di Damsyik
yang membaptis Paulus (Kis. 9:10–18;
22:12).

Ananias dari Yerusalem

Dalam Perjanjian Baru, dia dan istrinya, Safira, berdusta kepada Tuhan dengan menahan sebagian uang yang telah
mereka persucikan kepada Tuhan. Ketika
Petrus mempertanyakannya kepada mereka, mereka berdua jatuh ke tanah dan
mati (Kis. 5:1–11).

Andreas

Dalam Perjanjian Baru, saudara laki-
laki Simon Petrus dan salah seorang dari
Dua Belas Rasul yang dipanggil oleh
Yesus pada saat pelayanan fana-Nya
(Mat. 4:18–19; Mrk. 1:16–18, 29).

Antikristus. Lihat juga Iblis

Siapa pun atau apa pun yang memalsukan rencana keselamatan Injil sejati
dan yang secara terbuka atau secara rahasia menentang Kristus. Yohanes Pewahyu menguraikan antikristus sebagai
seorang penipu (1 Yoh. 2:18–22; 4:3–
6; 2 Yoh. 1:7). Antikristus yang utama
adalah Lusifer, tetapi dia memiliki banyak asisten, baik makhluk roh maupun
makhluk fana.
Putra kebinasaan menentang dan
mempermuliakan dirinya melebihi segala yang disebut Allah, 2 Tes. 2:1–12.
Dia menipu mereka yang berdiam di
atas bumi melalui cara mukjizat, Why.
13:13–17.
Serem menyangkal Kristus dan menipu banyak orang, Yakub 7:1–23. Nehor
mengajarkan ajaran-ajaran palsu, menegakkan sebuah gereja, dan memperkenalkan penipuan imam, Alma 1:2–16.
Korihor mengolok-olok Kristus, Pendamaian, dan roh nubuat, Alma 30:6–60.

Apokrifa

Api. Lihat juga Baptis, Baptisan;
Bumi—Pembersihan bumi; Neraka;
Roh Kudus

Simbol untuk membersihkan, memurnikan, atau menguduskan. Api juga dapat merupakan simbol hadirat Allah.

Allahmu adalah api yang melalap, Ul.
4:24. Tuhan menjadikan para pelayan rohani-Nya api yang menyala-nyala, Mzm.
104:4. Tuhan semesta alam akan mengunjungi mereka dengan nyala api pelahap,
Yes. 29:6 (2 Ne. 27:2). Tuhan akan datang
dengan api, Yes. 66:15. Dia seperti api perajin, Mal. 3:2 (3 Ne. 24:2; A&P 128:24).
Dia akan membaptismu dengan Roh
Kudus, dan dengan api, Mat. 3:11 (Luk.
3:16).
Yang saleh akan dilindungi dengan api,
1 Ne. 22:17. Yang jahat akan dihancurkan
dengan api, 2 Ne. 30:10. Nefi menjelaskan
bagaimana kita menerima baptisan melalui api dan Roh Kudus, 2 Ne. 31:13–14
(3 Ne. 9:20; 12:1; 19:13; Eter 12:14; A&P
33:11).
Engkau hendaknya memaklumkan
pengampunan akan dosa-dosa melalui
baptisan, dan melalui api, A&P 19:31. Gereja yang besar dan keji itu akan dicampakkan dengan api pelahap, A&P 29:21.
Bumi akan berlalu seolah-olah dengan
api, A&P 43:32. Hadirat Tuhan akan bagaikan api yang melelehkan, A&P 133:41.
Adam dibaptis dengan api dan Roh
Kudus, Musa 6:66.
Apokalips. Lihat juga Wahyu kepada
Yohanes

Kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru; dapat juga berarti wahyu
luar biasa apa pun; dari suatu kata bahasa Yunani yang artinya “diungkapkan”
atau “disingkapkan.”

Apokrifa. Lihat juga Alkitab; Tulisan
Suci

Kitab-kitab sakral orang-orang Yahudi
yang tidak termasuk dalam Alkitab Ibrani
tetapi dipertahankan dalam Alkitab dari
sebagian gereja Kristen. Kitab-kitab ini
sering bernilai dalam mempertautkan
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta
dianggap di dalam Gereja sebagai bacaan
yang berguna.

Asa
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Apokrifa sebagian besar diterjemahkan
secara benar tetapi dengan penyisipan
yang tidak benar, A&P 91:1–3. Apokrifa
dapat bermanfaat bagi mereka yang diterangi oleh Roh, A&P 91:4–6.
Asa

Dalam Perjanjian Lama, raja ketiga
Yehuda. Tulisan suci mencatat bahwa
“Asa berpaut kepada TUHAN dengan
segenap hatinya sepanjang umurnya”
(1 Raj. 15:14). Selama masa pemerintahannya dia mengangkat pasukan pada
suatu keadaan efisiensi, menanggalkan
kuk orang-orang Etiopia, menyingkirkan berhala-berhala palsu, dan mengajak
orang-orang membuat sebuah perjanjian untuk mencari Yehova (1 Raj. 15–16;
2 Taw. 14–16). Meskipun demikian, ketika
dia menjadi berpenyakit pada kakinya,
dia tidak mencari pertolongan Tuhan dan
mati (1 Raj. 15:23–24; 2 Taw. 16:12–13).

Asas. Lihat juga Injil

Ajaran, kebenaran, atau hukum dasar.
Asas-asas pertama Injil adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan pertobatan
(PK 1:4).

Tanpa meninggalkan asas-asas ajaran
Kristus, marilah kita terus menuju kesempurnaan, TJS, Ibr. 6:1.
Penatua, imam dan pengajar hendaknya mengajarkan asas-asas Injil-Ku, yang
ada dalam tulisan suci, A&P 42:12. Diberi
petunjuk dengan lebih sempurna dalam
asas, dalam ajaran, dalam segala sesuatu,
A&P 88:78 (A&P 97:14). Setiap orang boleh bertindak dalam ajaran dan asas menurut hak pilihan moral yang telah Aku
berikan kepadanya, A&P 101:78. Asas kecerdasan apa pun yang kita capai dalam
kehidupan ini akan bangkit bersama kita
dalam kebangkitan, A&P 130:18–19.

Asas-Asas Pertama Injil. Lihat Baptis,
Baptisan; Iman; Pertobatan; Roh
Kudus
Asiria

Sebuah kerajaan kuno yang, bersama
saingannya Babilon, menguasai banyak negara bagian kuno dari Aram dan
Palestina sepanjang sebagian besar za-
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man Perjanjian Lama. Meskipun orang-
orang Asiria adalah kekuatan utama dari
pertengahan abad ke-12 sm sampai penutupan abad ke-7 sm, mereka tidak pernah
sanggup untuk membangun suatu struktur politik yang stabil. Mereka berkuasa
melalui teror, meluluhlantakkan musuh
mereka dengan api dan pedang atau
memperlemah mereka dengan mengasingkan bagian-bagian besar dari suatu
populasi ke bagian-bagian lain dari kerajaan mereka. Orang-orang yang ber
ada di bawah kekuasaan Asiria secara
terus-menerus berperang melawan kerajaan itu. (Lihat 2 Raj. 18–19; 2 Taw. 32;
Yes. 7:17–20; 10; 19; 37.)
Asyer. Lihat juga Israel; Yakub, Putra
Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra Yakub
dan Zilpa, hamba perempuan Lea (Kej.
30:12–13).
Suku Asyer: Yakub memberkati Asyer
(Kej. 49:20), dan Musa memberkati keturunan Asyer (Ul. 33:1, 24–29). Keturunan
ini disebut “orang-orang perkasa penuh
keberanian” (1 Taw. 7:40).

Awal. Lihat juga Kehidupan Prafana;
Penciptaan; Yesus Kristus

Secara umum merujuk pada masa sebelum kehidupan fana ini—yaitu, kehidupan prafana. Kadang-kadang Yesus
Kristus dirujuk sebagai Yang Awal.

Pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi, Kej. 1:1 (Musa 2:1).
Pada awalnya adalah Firman, Yoh. 1:1.
Aku adalah Alfa dan Omega, yang
awal dan yang akhir, 3 Ne. 9:18.
Kristus adalah yang awal dan yang
akhir, A&P 19:1. Perjanjian yang baru dan
abadi ada sejak awal, A&P 22:1. Manusia
pada awalnya bersama Allah, A&P 93:23,
29. Roh-roh yang mulia dan agung dipilih pada awalnya untuk menjadi penguasa, A&P 138:55.
Anak Tunggal-Ku berada bersama-Ku
sejak awal, Musa 2:26.
Ayah. Lihat juga Bapa Bangsa; Berkat
Bapa Bangsa; Keluarga; Orangtua

Sebutan sakral yang merujuk kepada
seorang pria yang telah memperanak-
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kan atau secara sah mengadopsi seorang anak.

Hormatilah ayahmu dan ibumu, Kel.
20:12 (Ul. 5:16; Mat. 19:19; Mosia 13:20).
Seorang ayah akan mengoreksi putra
yang dia senangi, Ams. 3:12.
Para ayah, janganlah menggusarkan
anak-anakmu pada kemurkaan, Ef. 6:1–4.
Aku diajar sedikit dengan segala pembelajaran ayahku, 1 Ne. 1:1. Ayahku
adalah orang yang saleh—karena dia
mengajarku, Enos 1:1. Alma berdoa bagi
putranya, Mosia 27:14. Alma memberikan perintah-perintah kepada para putranya, Alma 36–42. Helaman menamai
para putranya menurut nenek moyang
mereka, Hel. 5:5–12. Mormon selalu penuh perhatian akan putranya dalam doa-
doanya, Moro. 8:2–3.
Hal-hal yang besar akan dituntut dari
tangan leluhur, A&P 29:48. Setiap pria diwajibkan untuk menyediakan bagi keluarganya sendiri, A&P 75:28.
Dia memerintahkanku untuk pergi kepada ayahku, JS—S 1:49.
Ayub

Dalam Perjanjian Lama, pria saleh
yang menderita kesengsaraan hebat namun tetap setia pada kepercayaannya
kepada Allah. Ceritanya disampaikan
dalam kitab Ayub.

Kitab Ayub: Walaupun kitab ini adalah
tentang penderitaan Ayub, itu tidaklah seutuhnya menjawab pertanyaan tentang
mengapa Ayub (atau orang lain siapa pun)
bisa menderita rasa sakit serta kehilangan
keluarga dan harta bendanya. Kitab tersebut mengklarifikasi bahwa mengalami kesengsaraan belum tentu berarti
bahwa seseorang telah berdosa. Tuhan
bisa menggunakan kesengsaraan untuk
pengalaman, pendisiplinan, dan petunjuk
seperti juga untuk hukuman (A&P 122).
Kitab tersebut dapat dibagi ke dalam
empat bagian. Pasal 1–2 adalah pendahuluan terhadap cerita itu. Pasal 3–31
menuturkan serangkaian diskusi antara
Ayub dan tiga orang teman. Pasal 32–37
memuat ucapan Elihu, teman ke empat,
yang mengecam Ayub karena alasan yang
lain daripada alasan ketiga teman yang
pertama. Pasal 38–42 menyimpulkan ki-

Babel

tab tersebut dengan menjadikan yakin
kembali kepada Ayub bahwa jalannya dalam kehidupan adalah baik sejak awal.
Kitab Ayub mengajarkan bahwa jika
seseorang memiliki pengetahuan yang
benar tentang Allah dan menjalani kehidupan yang dapat diterima Allah, dia
akan lebih sanggup menanggung pencobaan yang datang ke atas dirinya. Iman
Ayub yang tak menciut dicirikan dengan
seruan seperti “Lihatlah, Ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku”
(Ayb. 13:15). Ayub juga disebutkan dalam Yehezkiel 14:14; Yakobus 5:11; Ajaran
dan Perjanjian 121:10.
Baal. Lihat juga Pemujaan Berhala

Dewa matahari laki-laki yang disembah terutama di Fenisia (1 Raj. 16:31)
tetapi juga disembah dengan cara-cara
berbeda di berbagai tempat: oleh orang-
orang Moab sebagai Baal-Peor (Bil. 25:1–
3), di Sikhem sebagai Baal-Berit (Hak.
8:33; 9:4), di Ekron sebagai Baal-Zebub
(2 Raj. 1:2). Baal mungkin sama seperti
Bel di Babilon dan Zeus di Yunani. Kata
Baal mengutarakan hubungan antara seorang tuan dan budaknya. Simbol yang
lazim untuk Baal adalah seekor sapi jantan. Asytoret adalah dewi yang secara
umum disembah bersama dengan Baal.
Baal kadang-kadang digabungkan dengan nama atau kata yang lain untuk
mengindikasikan suatu hubungan dengan Baal, misalnya suatu tempat di
mana dia disembah atau seseorang dengan sifat-sifat seperti yang dari Baal.
Belakangan, karena Baal menjadi memiliki arti-arti yang sangat jahat, kata Boset
menggantikannya dalam nama-nama gabungan itu. Boset berarti “rasa malu.”

Babel. Lihat juga Dunia;
Nebukadnezar

Ibu kota Babilonia.
Babel didirikan oleh Nimrod dan adalah salah satu kota paling kuno di tanah
Mesopotamia, atau Sinear (Kej. 10:8–10).
Tuhan mengacaukan bahasa pada waktu
orang-orang sedang membangun Menara Babel (Kej. 11:1–9; Eter 1:3–5, 33–
35). Babilon belakangan menjadi ibu kota

Babilon
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 ebukadnezar. Dia membangun sebuah
N
kota yang sangat besar yang darinya reruntuhannya masih tersisa. Babilon menjadi sebuah kota yang sangat jahat dan
telah sejak itu menyimbolkan kejahatan
dunia.

Larikanlah diri dari tengah-tengah
Babilon, Yer. 51:6.
Babilon akan ditegakkan dan akan jatuh, Why. 17–18.
Babilon akan dihancurkan, 2 Ne. 25:15.
Babilon akan jatuh, A&P 1:16. Aku tidak akan menyelamatkan siapa pun yang
tetap tinggal di Babilon, A&P 64:24. Pergilah kamu keluar dari Babilon, A&P
133:5, 7, 14.
Babilon. Lihat Babel
Badani. Lihat juga Hawa Nafsu;
Kejatuhan Adam dan Hawa;
Manusia Alami

Sesuatu yang tidak rohani; khususnya
kata tersebut boleh digunakan untuk berarti apakah fana dan jasmani (A&P 67:10)
ataupun duniawi, secara daging, dan berhawa nafsu (Mosia 16:10–12).

Berpikiran badani adalah kematian,
2 Ne. 9:39. Iblis menidurkan manusia
ke dalam keamanan badani, 2 Ne. 28:21.
Mereka telah melihat diri mereka dalam
keadaan badani mereka sendiri, Mosia
4:2. Dia yang bersikeras dalam sifat badaninya sendiri tetap berada dalam keadaan terjatuhnya, Mosia 16:5. Semua
orang mesti dilahirkan dari Allah, berubah dari keadaan badani dan terjatuhnya
mereka, Mosia 27:25. Umat manusia telah menjadi badani, berhawa nafsu, dan
bagai iblis, Alma 42:10.
Mereka yang mengikuti kehendak dan
hasrat badani mereka sendiri mesti jatuh, A&P 3:4. Manusia tidak dapat melihat Allah dengan suatu pikiran badani,
A&P 67:10–12.
Manusia mulai menjadi badani, berhawa nafsu, dan bagai iblis, Musa 5:13;
6:49.
Bahagia, Kebahagiaan. Lihat Sukacita
Bahasa

Kata-kata, tertulis atau lisan, dirangkai
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dalam pola khusus untuk menyampaikan informasi, pemikiran, dan gagasan.
Bagaimana kita menggunakan bahasa
memperlihatkan bagaimana perasaan
kita terhadap Allah dan orang lain. Pada
Kedatangan Kedua Yesus Kristus Tuhan
akan memberikan kepada seluruh umat
manusia bahasa yang murni (Zef. 3:8–9).
Seluruh bumi dahulu memiliki satu bahasa, Kej. 11:1. Tuhan mengacaukan bahasa seluruh bumi, Kej. 11:4–9.
Setiap orang mendengar mereka dalam
bahasanya sendiri, Kis. 2:1–6.
Tuhan berfirman kepada manusia menurut bahasa mereka, 2 Ne. 31:3 (A&P
1:24). Benyamin mengajarkan para putranya bahasa leluhurnya, agar mereka
boleh menjadi orang yang memiliki pemahaman, Mosia 1:2–5.
Dia yang bahasanya lembut dan meneguhkan adalah dari Allah jika dia
mematuhi tata cara-tata cara-Ku, A&P
52:16. Menjadi kenal dengan bahasa-
bahasa, logat-logat, dan orang-orang,
A&P 90:15.
Adam dan anak-anaknya memiliki bahasa yang murni dan tak ternoda, Musa
6:5–6, 46. Allah memberikan Henokh kuasa bahasa yang besar, Musa 7:13.
Bahasa Ibrani. Lihat juga Israel

Bahasa orang Semit yang digunakan
oleh anak-anak Israel.
Bahasa Ibrani digunakan oleh bangsa
Israel sampai sekembalinya mereka dari
penawanan Babilonia, yang pada waktu
itu bahasa Aram menjadi bahasa percakapan sehari-hari. Pada masa Yesus,
bahasa Ibrani adalah bahasa orang terpelajar, hukum, dan sastra keagamaan.

Bahtera. Lihat juga Air Bah pada Masa
Nuh; Nuh, Bapa Bangsa dalam
Alkitab; Pelangi
Dalam Perjanjian Lama, perahu yang
dibangun oleh Nuh untuk melindungi
kehidupan selama Air Bah yang besar.
Buatlah engkau sebuah bahtera dari
kayu gofir, Kej. 6:14. Bahtera terkandas di
atas Pegunungan Ararat, Kej. 8:4.
Kapal-kapal barkas orang-orang Yared
rapat seperti bahtera Nuh, Eter 6:7.
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Bait Suci. Lihat juga Kemah Suci;
Pemberkahan; Tata Cara; Tempat
Mahakudus

Secara harfiah rumah Tuhan. Tuhan
selalu memerintahkan umat-Nya untuk
membangun bait suci, bangunan kudus
yang di dalamnya para Orang Suci melaksanakan upacara dan tata cara Injil
yang sakral bagi diri mereka sendiri dan
bagi yang mati. Tuhan mengunjungi bait
suci-Nya, dan itu adalah yang paling kudus dari semua tempat ibadat.
Kemah suci yang didirikan oleh Musa
dan anak-anak Israel adalah bait suci
yang dapat diangkut. Bangsa Israel
menggunakannya selama eksodus mereka dari Mesir.
Bait suci paling terkenal yang disebut-
sebut dalam Perjanjian Lama adalah yang
dibangun oleh Salomo di Yerusalem
(2 Taw. 2–5). Itu dihancurkan pada tahun
587 sm oleh orang-orang Babilonia dan
dipulihkan oleh Zerubabel kira-kira 70
tahun kemudian (Ezra 1–6). Bagian dari
bait suci ini dibakar pada tahun 37 sm,
dan Herodes yang Agung belakangan
membangunnya kembali. Orang-orang
Roma menghancurkan bait suci tersebut
pada tahun 70 m.
Dalam Kitab Mormon, pengikut Allah
yang saleh dituntun untuk membangun
dan beribadat di dalam bait suci (2 Ne.
5:16; Mosia 1:18; 3 Ne. 11:1). Membangun
dan menggunakan bait suci dengan tepat adalah tanda dari Gereja sejati pada
dispensasi kapan pun, termasuk Gereja
yang dipulihkan pada zaman kita. Bait
Suci Kirtland adalah bait suci pertama
yang dibangun dan didedikasikan bagi
Tuhan pada dispensasi ini. Sejak waktu
itu bait suci telah didedikasikan di banyak negeri seantero bumi.
Siapa yang akan berdiri di tempat
kudus-Nya, Mzm. 24:3–5. Marilah kita
naik ke rumah Allah Yakub, Yes. 2:2–3
(Mi. 4:1–2; 2 Ne. 12:2–3). Tuhan akan dengan tiba-tiba datang ke bait suci-Nya,
Mal. 3:1 (3 Ne. 24:1; A&P 36:8; 42:36).
Yesus membersihkan bait suci, Mat.
21:12–16 (Mrk. 11:15–18; Luk. 19:45–48).
Para Orang Suci diperintahkan untuk
membangun bait suci di Missouri, A&P
57:3 (A&P 84:3–5). Tegakkanlah sebuah

Baka, Kebakaan

rumah Allah, A&P 88:119 (A&P 109:8).
Tuhan mendera para Orang Suci karena
lalai untuk membangun bait suci, A&P
95:1–12. Aku tidak akan datang ke dalam bait suci-bait suci yang tidak kudus,
A&P 97:15–17. Aku telah menerima rumah ini, dan nama-Ku akan ada di sini,
A&P 110:7–8. Umat Tuhan selalu diperintahkan untuk membangun rumah bagi
nama-Nya, A&P 124:39. Pekerjaan besar
yang akan dilakukan di dalam bait suci-
bait suci mencakup pemeteraian anak-
anak kepada orangtua mereka, A&P
138:47–48. Pekerjaan besar zaman akhir
mencakup pembangunan bait suci-bait
suci, A&P 138:53–54.
Bait Suci Kirtland, Ohio (AS)

Bait suci pertama yang dibangun oleh
Gereja pada zaman modern. Para Orang
Suci membangunnya di Kirtland, menurut perintah Tuhan (A&P 94:3–9). Satu
tujuannya adalah menyediakan sebuah
tempat di mana para anggota Gereja yang
layak dapat menerima kuasa, wewenang,
dan pencerahan rohani (A&P 109–110).
Itu didedikasikan pada tanggal 27 Maret
1836; doa pendedikasian diberikan kepada Nabi Joseph Smith melalui wahyu
(A&P 109). Tuhan memberikan beberapa
wahyu penting dan memulihkan kunci-
kunci imamat yang diperlukan di dalam
bait suci ini (A&P 110; 137). Itu tidak digunakan untuk tata cara-tata cara bait
suci penuh yang diberikan di dalam bait
suci dewasa ini.

Baju Zirah

Penutup yang dikenakan untuk melindungi tubuh dari pukulan atau tikaman
senjata. Kata ini juga digunakan dengan
arti sifat-sifat rohani yang melindungi seseorang dari godaan atau kejahatan.
Kenakanlah seluruh baju zirah Allah,
Ef. 6:10–18 (A&P 27:15–18).

Baka, Kebakaan. Lihat juga
Fana, Kefanaan; Kebangkitan;
Keselamatan; Pendamaian; Yesus
Kristus

Kondisi hidup selamanya dalam keadaan telah dibangkitkan, tidak tunduk
pada kematian jasmani.

Balsam Gilead
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Dia bangkit, Mrk. 16:6. Demikian pula
di dalam Kristus semua akan dijadikan
hidup, 1 Kor. 15:22. Kematian ditelan ketika yang fana ini mengenakan kebakaan,
1 Kor. 15:53–54. Kristus telah menghapuskan kematian dan membawa kebakaan, 2 Tim. 1:10.
Kebakaan adalah dipulihkannya roh
kepada tubuh, 2 Ne. 9:13. Roh-roh dipersatukan dengan tubuh mereka menjadi
baka, tidak pernah mati lagi, Alma 11:45.
Yang setia akan dimahkotai dengan kebakaan dan kehidupan kekal, A&P 75:5.
Bumi akan dikuduskan dan baka, A&P
77:1 (A&P 130:9).
Pekerjaan dan kemuliaan Allah adalah
untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia, Musa 1:39.
Balsam Gilead

Getah atau rempah-rempah beraroma
yang digunakan untuk menyembuhkan
luka (Kej. 43:11; Yer. 8:22; 46:11; 51:8). Semak yang menghasilkan damar yang
darinya balsam dijadikan tumbuh sedemikian sangat banyaknya di Gilead pada
zaman Perjanjian Lama sehingga balsam
tersebut dikenal sebagai “balsam Gilead”
(Kej. 37:25; Yeh. 27:17).

Bani Israel. Lihat Israel
Bapa Bangsa. Lihat juga Ayah; Berkat
Bapa Bangsa; Imamat Melkisedek;
Pemberita Injil

Tulisan suci berbicara tentang dua jenis
bapa bangsa: (1) jabatan yang ditahbiskan dalam Imamat Melkisedek, kadang-
kadang disebut pemberita Injil; (2) ayah
dalam keluarga. Para bapa bangsa yang
ditahbiskan memberikan berkat-berkat
khusus kepada para anggota Gereja yang
layak.
Bapa Bangsa yang ditahbiskan: Dia memberikan kepada sebagian orang, nabi dan
kepada sebagian orang, pemberita Injil,
Ef. 4:11 (PK 1:6).
Adalah kewajiban Dua Belas untuk menahbiskan pelayan rohani pemberita Injil, A&P 107:39. Hyrum boleh mengambil
jabatan imamat dan bapa bangsa, A&P
124:91–92, 124; 135:1.
Ayah: Yakub memberkati para putra-
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nya dan keturunan mereka, Kej. 49:1–
28.
Biarlah aku dengan bebas berbicara
kepadamu tentang bapa bangsa Daud,
Kis. 2:29.
Lehi menasihati dan memberkati anak
cucunya, 2 Ne. 4:3–11.
Aku menjadi ahli waris yang sah, memegang hak kepunyaan leluhur, Abr.
1:2–4.
Bapa di Surga. Lihat juga Ke-Allah-an

Bapa dari roh seluruh umat manusia
(Mzm. 82:6; Mat. 5:48; Yoh. 10:34; Rm.
8:16–17; Gal. 4:7; 1 Yoh. 3:2). Yesus adalah Putra Tunggal-Nya dalam daging.
Manusia telah diperintahkan untuk mematuhi dan memberikan rasa khidmat
kepada Bapa dan untuk berdoa kepada-
Nya dalam nama Yesus.

Jika kamu mengampuni orang, Bapa
Surgawimu juga akan mengampunimu,
Mat. 6:14 (Mat. 18:35; 3 Ne. 13:14). Bapa
Surgawimu tahu bahwa kamu memerlukan segala sesuatu ini, Mat. 6:26–33
(3 Ne. 13:26–33). Berapa banyak lagi akan
Bapa Surgawimu berikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya,
Luk. 11:11–13. Terpujilah Allah dan Bapa
dari Tuhan kita Yesus Kristus, Ef. 1:3.
Kamu secara kekal berutang kepada
Bapa Surgawimu, Mosia 2:34. Kristus memuliakan nama Bapa, Eter 12:8.
Para Orang Suci hendaknya memberikan kesaksian tentang penganiayaan-
penganiayaan mereka sebelum Bapa
tampil dari tempat persembunyian-Nya,
A&P 123:1–3, 6.
Kami mengalami berkat-berkat yang
besar dan mulia dari Bapa Surgawi kita,
JS—S 1:73.
Bapa Surgawi. Lihat Bapa di Surga;
Ke-Allah-an
Bapa Yang Kekal. Lihat Bapa di Surga;
Ke-Allah-an
Baptis, Baptisan. Lihat juga Baptisan
Bayi; Dilahirkan Kembali; Roh
Kudus; Tata Cara

Kata yang digunakan dalam teks asli
bahasa Yunani yang artinya “membenamkan” atau “mencelupkan.” Baptisan mela-
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lui pencelupan dalam air oleh seseorang
yang memiliki wewenang adalah tata cara
pendahuluan Injil dan adalah perlu untuk menjadi seorang anggota Gereja Yesus
Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman
Akhir. Itu didahului dengan iman kepada
Yesus Kristus dan dengan pertobatan. Itu
mesti diikuti dengan menerima karunia
Roh Kudus supaya lengkap (2 Ne. 31:13–
14). Baptisan dengan air dan Roh adalah
perlu sebelum seseorang dapat memasuki
kerajaan selestial. Adam adalah yang pertama dibaptis (Musa 6:64–65). Yesus juga
dibaptis untuk menggenapi segala kebenaran dan untuk memperlihatkan jalan
bagi seluruh umat manusia (Mat. 3:13–
17; 2 Ne. 31:5–12).
Karena semua orang di atas bumi tidak memperoleh kesempatan untuk menerima Injil selama kefanaan, Tuhan telah
mewenangkan baptisan yang dilaksanakan melalui wakil bagi yang mati. Oleh
karena itu, mereka yang menerima Injil di
dunia roh boleh memenuhi syarat untuk
masuk ke dalam kerajaan Allah.

Penting: Biarkanlah demikian adanya
sekarang untuk menggenapi segala kebenaran, Mat. 3:15. Yesus datang dan dibaptis oleh Yohanes, Mrk. 1:9. Orang-orang
Farisi dan para ahli hukum Taurat menolak nasihat Allah, karena tidak dibaptis,
Luk. 7:30. Kecuali seseorang dilahirkan
melalui air dan melalui Roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, Yoh.
3:5. Bertobatlah, dan dibaptislah setiap
orang darimu, Kis. 2:38.
Dia memerintahkan semua orang
bahwa mereka mesti dibaptis dalam
nama-Nya, 2 Ne. 9:23–24. Manusia mesti
mengikuti Kristus, dibaptis, menerima
Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir
untuk diselamatkan, 2 Ne. 31. Ajaran
Kristus adalah bahwa manusia hendaknya percaya dan dibaptis, 3 Ne. 11:20–40.
Mereka yang tidak percaya pada perkataanmu dan tidak dibaptis di dalam
air dalam nama-Ku akan dilaknat, A&P
84:74.
Allah menjelaskan kepada Adam
mengapa pertobatan dan baptisan adalah perlu, Musa 6:52–60.
Baptisan melalui pencelupan: Yesus, sesudah Dia dibaptis, naik dengan segera dari

Baptis, Baptisan

air, Mat. 3:16 (Mrk. 1:10). Yohanes membaptis di Ainon karena ada banyak air di
sana, Yoh. 3:23. Filipus dan sida-sida itu
turun ke dalam air, Kis. 8:38. Kita dikuburkan bersama-Nya melalui baptisan,
Rm. 6:4 (Kol. 2:12).
Ikuti Tuhanmu dan Juruselamatmu
turun ke dalam air, 2 Ne. 31:13. Alma,
Helam, dan yang lain dikuburkan ke dalam air, Mosia 18:12–16. Dan kemudian
akanlah kamu mencelupkan mereka ke
dalam air, 3 Ne. 11:25–26.
Cara baptisan yang tepat dijelaskan,
A&P 20:72–74. Mereka dibaptis menurut
cara penguburan-Nya, dikuburkan di dalam air dalam nama-Nya, A&P 76:50–51.
Adam diletakkan di bawah air dan ditampilkan keluar dari air, Musa 6:64. Baptisan adalah melalui pencelupan untuk
pengampunan akan dosa-dosa, PK 1:4.

Baptisan untuk pengampunan akan dosa-
dosa: Bangkit dan dibaptislah, dan basuhlah dosa-dosamu, Kis. 22:16.
Setelah baptisan datanglah suatu
pengampunan akan dosa-dosamu dengan api dan dengan Roh Kudus, 2 Ne.
31:17. Datang dan dibaptislah untuk pertobatan agar kamu boleh dibasuh dari
dosa-dosamu, Alma 7:14. Diberkatilah
mereka yang akan percaya dan dibaptis, karena mereka akan menerima suatu
pengampunan akan dosa-dosa mereka,
3 Ne. 12:1–2.
Maklumkanlah pertobatan dan iman
pada Juruselamat dan pengampunan
akan dosa-dosa melalui baptisan, A&P
19:31.
Kami percaya pada baptisan melalui
pencelupan untuk pengampunan akan
dosa-dosa, PK 1:4.

Wewenang yang tepat: Pergilah kamu
dan ajarlah segala bangsa, membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
Mat. 28:19 (A&P 68:8).
Limhi dan banyak dari rakyatnya berhasrat untuk dibaptis, tetapi tidak ada
seorang pun di tanah itu yang memiliki
wewenang dari Allah, Mosia 21:33. Aku
memberi kepadamu kuasa agar kamu
akan membaptis, 3 Ne. 11:19–21.
Imamat Harun memegang kunci-
kunci baptisan melalui pencelupan untuk pengampunan akan dosa-dosa, A&P

Baptisan Bayi
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13. Mereka adalah mereka yang ditahbiskan oleh-Ku untuk membaptis dalam
nama-Ku, A&P 18:29.
Yohanes Pembaptis memberikan
Joseph Smith dan Oliver Cowdery wewenang untuk membaptis, JS—S 1:68–69.

Syarat-syarat untuk baptisan: Bertobatlah
kamu, dan dibaptislah dalam nama Putra
Terkasih-Ku, 2 Ne. 31:11. Kamu mesti bertobat dan dilahirkan kembali, Alma 7:14.
Pastikanlah bahwa kamu tidak dibaptis
dengan tidak layak, Morm. 9:29. Ajarilah
para orangtua bahwa mereka mesti bertobat dan dibaptis dan merendahkan hati
mereka sendiri, Moro. 8:10.
Syarat-syarat bagi mereka yang menghasratkan baptisan dinyatakan, A&P
20:37. Anak-anak hendaknya dibaptis
untuk pengampunan akan dosa-dosa
mereka ketika berumur delapan tahun,
A&P 68:25, 27.

Perjanjian yang dibuat melalui baptisan:
Kamu telah masuk ke dalam sebuah perjanjian dengan-Nya bahwa kamu akan
melayani-Nya dan menaati perintah-
perintah-Nya, Mosia 18:8–10, 13.
Mereka yang bertobat, mengambil
nama Kristus, dan memutuskan untuk
melayani-Nya akan diterima melalui baptisan, A&P 20:37.
Baptisan bagi yang mati: Apa yang akan
mereka lakukan yang dibaptis bagi yang
mati, 1 Kor. 15:29.
Baptisan bagi yang mati dilaksanakan
untuk pengampunan akan dosa-dosa,
A&P 124:29; 127:5–9; 128:1; 138:33.

Baptisan bukan untuk bayi: Adalah
ejekan yang serius di hadapan Allah
bahwa kamu membaptis anak kecil,
Moro. 8:4–23.
Anak-anak hendaknya dibaptis ketika
berumur delapan tahun, A&P 68:27. Semua anak yang mati sebelum umur pertanggungjawaban diselamatkan di dalam
kerajaan selestial, A&P 137:10.
Baptisan Bayi. Lihat juga Anak-Anak;
Baptis, Baptisan—Baptisan bukan
untuk bayi; Keselamatan—
Keselamatan anak-anak; Tanggung
Jawab

Praktik yang tidak perlu untuk mem-
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baptis bayi dan anak-anak yang berada
di bawah usia pertanggungjawaban, yaitu delapan tahun. Tuhan mengecam baptisan bayi (Moro. 8:10–21). Anak-anak
dilahirkan tak bersalah dan tanpa dosa.
Setan tidak memiliki kuasa untuk menggoda anak-anak sampai mereka mulai
menjadi bertanggung jawab (A&P 29:46–
47) sehingga mereka tidak perlu untuk
bertobat atau dibaptis. Anak-anak hendaknya dibaptis pada usia delapan tahun (A&P 68:25–27).
Barabas

Nama pria yang dibebaskan sebagai
pengganti Yesus pada waktu Penyaliban.
Barabas adalah pelaku makar, pembunuh, dan perampok (Mat. 27:16–26; Mrk.
15:6–15; Luk. 23:18–25; Yoh. 18:40).

Barnabas

Nama yang diberikan kepada Yusuf
(juga disebut Yoses), seorang Lewi dari
Siprus, yang menjual tanahnya dan memberikan hasil penjualan itu kepada para
Rasul (Kis. 4:36–37). Walaupun bukan salah seorang dari Dua Belas Rasul mula-
mula, dia menjadi Rasul (Kis. 14:4, 14)
dan melayani pada beberapa perjalanan
misionaris (Kis. 11:22–30; 12:25; 13–15;
1 Kor. 9:6; Gal. 2:1, 9; Kol. 4:10).

Bartolomeus. Lihat juga Natanael

Dalam Perjanjian Baru, salah seorang
dari Dua Belas Rasul mula-mula Yesus
Kristus (Mat. 10:2–4).

Basuh, Pembasuhan. Lihat juga Baptis,
Baptisan; Pendamaian

Membersihkan, secara jasmani atau secara rohani. Secara simbolis, orang yang
bertobat bisa dibersihkan dari kehidupan
yang dibebani dengan dosa dan akibatnya melalui kurban pendamaian Yesus
Kristus. Pembasuhan tertentu yang dilaksanakan di bawah wewenang imamat
yang tepat merupakan tata cara sakral.
Imam akan mencuci pakaiannya dan
mandi dalam air, Bil. 19:7. Basuhlah aku
secara menyeluruh dari dosaku, Mzm.
51:4, 9. Basuhlah kamu, jadikanlah kamu
bersih, berhentilah melakukan yang jahat, Yes. 1:16–18.
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Yesus membasuh kaki para Rasul-Nya,
Yoh. 13:4–15 (A&P 88:138–139). Dibaptislah, dan basuhlah dosa-dosamu, Kis.
22:16 (Alma 7:14; A&P 39:10).
Tak seorang pun dapat diselamatkan
kecuali pakaiannya dibasuh hingga putih, Alma 5:21 (3 Ne. 27:19). Pakaian mereka dibasuh hingga putih melalui darah
Kristus, Alma 13:11 (Eter 13:10).
Dengan menaati perintah-perintah mereka boleh dibasuh dan dibersihkan dari
segala dosa mereka, A&P 76:52. Pengurapanmu dan pembasuhanmu ditetapkan melalui tata cara rumah kudus-Ku,
A&P 124:39–41.
Batsyeba. Lihat juga Daud

Istri Uria; belakangan, istri Daud dan
ibu Salomo. Raja Daud berbuat zina dengannya. Dia juga merencanakan kematian suaminya dalam pertempuran
(2 Sam. 11), yang dosa itu memiliki akibat kekal bagi Daud (A&P 132:39).

Batu Karang. Lihat juga Injil; Wahyu;
Yesus Kristus

Secara kiasan, Yesus Kristus dan Injil-
Nya, yang adalah landasan dan penunjang yang kuat (A&P 11:24; 33:12–13).
Batu karang dapat juga merujuk pada
wahyu, yang melaluinya Allah menyingkapkan Injil-Nya kepada manusia (Mat.
16:15–18).
Dia adalah batu karang, pekerjaan-Nya
sempurna, Ul. 32:4. Tuhan adalah batu
karangku; kepada-Nya aku akan percaya,
2 Sam. 22:2–3. Sebuah batu terpenggal
tanpa perbuatan tangan, Dan. 2:34–35.
Itu didirikan di atas batu karang, Mat.
7:25 (3 Ne. 14:25). Yesus Kristus adalah
batu yang dilecehkan, Kis. 4:10–11. Batu
karang itu adalah Kristus, 1 Kor. 10:1–
4 (Kel. 17:6).
Dia yang dibangun di atas batu karang menerima kebenaran, 2 Ne. 28:28.
Orang-orang Yahudi akan menolak batu
[Kristus] yang di atasnya mereka boleh
membangun, Yakub 4:15–17. Adalah di
atas batu karang Penebus kita bahwa kita
mesti membangun landasan kita, Hel.
5:12. Barang siapa membangun di atas
ajaran-ajaran Kristus membangun di atas
batu karang-Nya dan tidak akan jatuh ke-

Belas Kasihan

tika air bah datang, 3 Ne. 11:39–40 (Mat.
7:24–27; 3 Ne. 18:12–13). Pria yang bijak
membangun rumahnya di atas batu karang, 3 Ne. 14:24.
Jika kamu dibangun di atas batu
karang-Ku, bumi dan neraka tidak dapat berjaya, A&P 6:34. Dia yang membangun di atas batu karang ini tidak akan
pernah jatuh, A&P 50:44.
Aku adalah Mesias, Raja Sion, Batu Karang Surga, Musa 7:53.
Batu Penjuru. Lihat juga Yesus Kristus

Batu utama yang membentuk penjuru
dari landasan sebuah bangunan. Yesus
Kristus disebut kepala batu penjuru (Ef.
2:20).

Batu yang tukang bangunan tolak telah menjadi batu penjuru utama, Mzm.
118:22 (Mat. 21:42–44; Mrk. 12:10; Luk.
20:17; Kis. 4:10–12).
Orang-orang Yahudi menolak batu
penjuru, Yakub 4:15–17.
Bebas, Kebebasan. Lihat juga Hak
Pilihan; Kemerdekaan; Penawanan

Kuasa atau kemampuan untuk membuat pilihan-
p ilihan pribadi tanpa
tekanan. Dalam pengertian rohani, seseorang yang bertobat dan mematuhi
kehendak Allah bebas dari penawanan
dosa melalui Pendamaian Yesus Kristus
(Mosia 5:8).

Kebenaran akan menjadikanmu bebas,
Yoh. 8:32. Mereka yang menjadi bebas
dari dosa menerima kehidupan kekal,
Rm. 6:19–23.
Suatu cabang yang saleh bagi bani
Israel akan dibawa keluar dari penawanan menuju kebebasan, 2 Ne. 3:5.
Mereka berseru kepada Tuhan demi kebebasan mereka, Alma 43:48–50. Moroni
bersukacita dalam kebebasan negerinya,
Alma 48:11. Roh Allah adalah roh kebebasan, Alma 61:15.
Ikutlah Aku, dan kamu akan menjadi
suatu umat yang bebas, A&P 38:22.
Belas Kasihan. Lihat juga Kasih
Karunia; Keadilan; Mengampuni;
Pendamaian; Yesus Kristus

Roh rasa iba, kelembutan, dan pengampunan. Belas kasihan adalah salah satu

Belsyazar
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sifat Allah. Yesus Kristus menawarkan
belas kasihan kepada kita melalui kurban pendamaian-Nya.

Tuhan penuh belas kasihan dan ramah, Kel. 34:6 (Ul. 4:31). Belas kasihan-
Nya bertahan selamanya, 1 Taw. 16:34.
Kebaikan dan belas kasihan akan mengikutiku, Mzm. 23:6. Dia yang memiliki
belas kasihan kepada yang miskin adalah bahagia, Ams. 14:21. Aku menghasratkan belas kasihan dan bukan kurban,
Hos. 6:6.
Diberkatilah yang penuh belas kasihan:
karena mereka akan mendapatkan belas
kasihan, Mat. 5:7 (3 Ne. 12:7). Celakalah
orang munafik yang membayar persepuluhan dan menghapus masalah-masalah
yang lebih berbobot dari hukum, penghakiman, belas kasihan, dan iman, Mat.
23:23. Jadilah kamu oleh karena itu penuh belas kasihan, seperti Bapamu juga
penuh belas kasihan, Luk. 6:36. Bukan
melalui pekerjaan kebenaran kita, tetapi
menurut belas kasihan-Nya Dia menyelamatkan kita, Tit. 3:5.
Belas kasihan Tuhan yang lembut ber
ada di atas semua, 1 Ne. 1:20. Belas kasihan tidak memiliki tuntutan hak atas
yang tidak bertobat, Mosia 2:38–39. Allah
penuh belas kasihan kepada semua yang
percaya pada nama-Nya, Alma 32:22. Belas kasihan dapat memuaskan tuntutan
keadilan, Alma 34:16. Apakah kamu mengira bahwa belas kasihan dapat merampas keadilan, Alma 42:25 (Alma
42:13–25). Anak kecil hidup di dalam
Kristus karena belas kasihan-Nya, Moro.
8:19–20 (A&P 29:46).
Lengan belas kasihan Yesus Kristus
telah mendamaikan dosa-dosamu, A&P
29:1. Berdasarkan darah yang Aku tumpahkan, Aku telah memohon di hadapan
Bapa bagi mereka yang percaya pada
nama-Ku, A&P 38:4. Mereka yang telah menaati perjanjian akan mendapatkan belas kasihan, A&P 54:6. Aku, Tuhan,
mengampuni dosa-dosa, dan penuh belas kasihan kepada mereka yang mengakui dosa-dosa mereka dengan hati yang
rendah hati, A&P 61:2. Aku, Tuhan, memperlihatkan belas kasihan kepada semua
yang lembut hati, A&P 97:2. Dan yang
menerimamu seperti seorang anak ke-
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cil, menerima kerajaan-Ku, karena mereka akan mendapatkan belas kasihan,
A&P 99:3.
Belas kasihan akan pergi di depan
muka-Mu, Musa 7:31.
Belsyazar. Lihat juga Babel

Dalam perjanjian Lama, raja terakhir
di Babilon, memerintah sebelum Koresh
menaklukkan Babilon; putra dan pengganti Nebukadnezar (Dan. 5:1–2).

Benci, Kebencian. Lihat juga Kasih;
Pembalasan; Permusuhan

Benci adalah rasa tidak suka yang kuat
terhadap seseorang atau terhadap sesuatu.

Aku, Allah, mengunjungi kedurhakaan para ayah ke atas anak-anak mereka
yang membenci-Ku, Kel. 20:5. Enam hal
ini yang Tuhan benci, Ams. 6:16. Orang
yang bodoh meremehkan ibunya, Ams.
15:20. Dia diremehkan dan ditolak manusia, Yes. 53:3.
Lakukanlah yang baik kepada mereka yang membencimu, Mat. 5:44. Apakah dia akan membenci yang satu, dan
mengasihi yang lain; atau dia akan berpegang kepada yang satu, dan meremehkan yang lain, Mat. 6:24. Kamu akan
dibenci semua orang demi kepentingan
nama-Ku, Mat. 10:22. Setiap orang yang
melakukan kejahatan membenci terang,
Yoh. 3:20. Jangan biarkan seorang pun
meremehkan kemudaanmu, 1 Tim. 4:12.
Karena mereka kaya, mereka meremehkan yang miskin, 2 Ne. 9:30. Janganlah meremehkan wahyu-wahyu Allah,
Yakub 4:8. Mereka memiliki kebencian
kekal terhadap kami, Yakub 7:24.
Manusia melecehkan nasihat-nasihat
Allah, dan meremehkan firman-Nya,
A&P 3:7.
Aku dibenci dan dianiaya karena mengatakan bahwa aku telah melihat suatu
penglihatan, JS—S 1:25.
Benih Keturunan Abraham. Lihat
Abraham—Benih keturunan
Abraham
Benih Sesawi

Benih dari tanaman sesawi. Walaupun
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benih sangat kecil, ketinggian tanaman
yang tumbuh darinya sangat hebat. Yesus
membandingkan kerajaan surga dengan
benih sesawi (Mat. 13:31).

Jika kamu memiliki iman seperti sebiji
benih sesawi, kamu dapat memindahkan
gunung, Mat. 17:20.
Benyamin, Ayah dari Mosia. Lihat
juga Mosia, Putra Benyamin

Seorang nabi dan raja dalam Kitab
Mormon (Mosia 1–6).

Berurusan dengan persoalan-persoalan
serius dalam menegakkan perdamaian di
tanah itu, Omni 1:23–25 (KKM 1:12–18).
Mengajar para putranya, Mosia 1:1–8.
Menganugerahkan kerajaan kepada putranya, Mosia, Mosia 1:9–18. Rakyatnya
berkumpul untuk mendengar ceramah
terakhirnya, Mosia 2:1–8. Menceramahi
rakyatnya, Mosia 2:9–4:30. Rakyatnya
membuat perjanjian dengan Tuhan,
Mosia 5–6.
Benyamin, Putra Yakub. Lihat juga
Israel; Yakub, Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra kedua
Yakub dan Rahel (Kej. 35:16–20).

Suku Benyamin: Yakub memberkati Benyamin (Kej. 49:27). Keturunan
Benyamin adalah ras yang suka berperang. Dua orang suku Benyamin yang
penting adalah Saul, raja Israel pertama
(1 Sam. 9:1–2), dan Paulus, Rasul Perjanjian Baru (Rm. 11:1).
Berani, Keberanian. Lihat juga Iman;
Takut

Tidak menjadi takut, khususnya dalam
melakukan apa yang benar.

Jadilah kuat dan milikilah keberanian
yang besar, Ul. 31:6 (Yos. 1:6–7). Jadilah
sangat berani untuk memelihara dan melakukan segala yang tertulis, Yos. 23:6.
Allah tidak memberi kita roh ketakutan, 2 Tim. 1:7.
Hatinya menjadi berani ketika dia
mendengar, Alma 15:4 (Alma 62:1). Para
putra Helaman amat gagah berani dalam
keberanian, Alma 53:20–21. Tidak pernah
aku lihat keberanian yang demikian besar, Alma 56:45.

Berjalan bersama Allah

Beranilah, saudara-saudara, dan maju,
majulah menuju kemenangan, A&P
128:22.
Berjaga. Lihat juga Memperingatkan

Bersiap siaga, mengawal. Orang yang
berjaga dan patuh adalah siap dan dipersiapkan. Penjaga adalah pemimpin
yang dipanggil melalui wakil Tuhan untuk memiliki tanggung jawab khusus
bagi kesejahteraan orang lain. Mereka
yang dipanggil sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab khusus untuk juga
menjadi penjaga bagi sisa dunia.

Aku telah menjadikan engkau seorang
penjaga, Yeh. 3:17–21. Para penjaga yang
mengangkat suara peringatan menyelamatkan jiwa mereka sendiri, Yeh. 33:7–9.
Berjagalah oleh karena itu: karena
kamu tidak tahu jamnya Tuhanmu akan
datang, Mat. 24:42–43 (Mat. 25:13; Mrk.
13:35–37; A&P 133:10–11). Berjaga dan
berdoalah agar kamu tidak masuk ke dalam godaan, Mat. 26:41 (3 Ne. 18:15, 18).
Jika kamu tidak menjaga dirimu, pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu,
kamu mestilah binasa, Mosia 4:30. Alma
menahbiskan para imam dan penatua untuk mengetuai dan mengawasi Gereja,
Alma 6:1.
Dia yang tidak berjaga-jaga bagi Juruselamat akan disingkirkan, A&P 45:44.
Uskup dan yang lain dipanggil dan ditahbiskan Allah untuk mengawasi Gereja,
A&P 46:27. Tuhan menempatkan para
penjaga atas kebun itu, A&P 101:44–58.
Berjalan bersama Allah. Lihat juga
Jalan; Patuh, Kepatuhan; Saleh,
Kesalehan

Berada dalam keselarasan dengan
ajaran Allah dan hidup sebagaimana
Allah kehendaki umat-Nya hidup; mau
menerima dan patuh pada dorongan Roh
Kudus.
Aku boleh menguji mereka, apakah
mereka akan berjalan dalam hukum-Ku,
atau tidak, Kel. 16:4. Tidak ada hal yang
baik akan ditahan dari mereka yang berjalan dengan lurus, Mzm. 84:12. Mereka yang berjalan dalam peraturan-Ku
dan menaati tata cara-Ku akan menjadi
umat-Ku, Yeh. 11:20–21 (Ul. 8:6). Apakah

Berkat
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yang Tuhan tuntut darimu selain agar
kamu berjalan dengan rendah hati bersama Allah, Mi. 6:8 (A&P 11:12).
Berjalanlah dalam terang, sebagaimana
Allah berada dalam terang, 1 Yoh. 1:7
(2 Yoh. 1:6; 3 Yoh. 1:4; 4 Ne. 1:12).
Berjalan di jalan yang sesak yang menuntun pada kehidupan, 2 Ne. 33:9. Raja
Benyamin berjalan dengan suara hati
yang jernih di hadapan Allah, Mosia
2:27. Kewajibanmu adalah untuk berjalan tanpa salah menurut tata tertib kudus Allah, Alma 7:22.
Para anggota Gereja hendaknya menyatakan suatu jalan dan percakapan
yang saleh, A&P 20:69. Indahkanlah nabi
dan berjalanlah dalam segala kekudusan
di hadapan Tuhan, A&P 21:4. Ajarilah
anak-anak untuk berdoa dan untuk berjalan dengan lurus di hadapan Tuhan,
A&P 68:28.
Tinggallah di dalam Aku, dan Aku dalam dirimu; oleh karena itu berjalanlah
bersama-Ku, Musa 6:34.
Berkat. Lihat juga Berkat Bapa Bangsa;
Hukum; Kasih Karunia; Pelayanan
bagi yang Sakit; Terima Kasih

Anugerah kemurahan ilahi ke atas seseorang. Apa pun yang menambah kebahagiaan sejati, kesejahteraan, atau
kemakmuran adalah sebuah berkat.
Segala berkat berdasarkan pada
hukum-hukum kekal (A&P 130:20–21).
Karena Allah ingin anak-anak-Nya menemukan sukacita dalam kehidupan
(2 Ne. 2:25), Dia memberikan berkat-
berkat kepada mereka sebagai akibat
dari kepatuhan mereka pada perintah-
perintah-
N ya (A&P 82:10), sebagai
jawaban terhadap doa atau tata cara imamat (A&P 19:38; 107:65–67), atau melalui
kasih karunia-Nya (2 Ne. 25:23).
Sebuah daftar pernyataan yang terkenal tentang keterberkatan adalah Ucapan
Bahagia (Mat. 5:1–12; 3 Ne. 12:1–12).

Umum: Aku akan menjadikan engkau
bangsa yang besar, dan Aku akan memberkati engkau, Kej. 12:2–3 (1 Ne. 15:18;
Abr. 2:9–11). Berkat ada di atas kepala
yang saleh, Ams. 10:6. Orang yang setia akan berlimpah ruah dengan berkat, Ams. 28:20. Tuhan akan membuka
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tingkap-tingkap langit dan mencurahkan
kepadamu berkat, Mal. 3:10 (3 Ne. 24:10).
Ucapan Bahagia menjanjikan berkat-
berkat, Mat. 5:1–12 (3 Ne. 12:1–12). Diberkatilah mereka yang diundang ke
perjamuan malam pernikahan Anak
Domba, Why. 19:9.
Dia yang saleh berkenan bagi Allah,
1 Ne. 17:35 (Mosia 10:13). Jika kamu mau
menyimak, Aku akan meninggalkan kepadamu suatu berkat, 2 Ne. 1:28. Aku meninggalkan kepadamu berkat yang sama,
2 Ne. 4:9. Dia dengan segera memberkatimu, Mosia 2:24. Tuhan memberkati
dan memakmurkan mereka yang menaruh kepercayaan mereka kepada-Nya,
Hel. 12:1.
Bantulah untuk mewujudkan
pekerjaan-Ku, dan kamu akan diberkati,
A&P 6:9. Berdoalah selalu, dan akan besarlah berkatmu, A&P 19:38. Dibaptislah,
dan kamu akan menerima Roh-Ku dan
berkat yang demikian besar seperti yang
belum pernah kamu ketahui, A&P 39:10.
Setelah banyak kesukaran datanglah
berkat-berkat, A&P 58:4. Manusia tidak
mematuhi; Aku mencabut dan mereka
tidak menerima berkatnya, A&P 58:32.
Kamu masih belum mengerti betapa
berkat-berkat besar telah Bapa persiapkan bagimu, A&P 78:17. Dari imamat
tinggi datanglah pelayanan tata cara-
tata cara dan berkat-berkat ke atas gereja,
A&P 107:65–67. Ada suatu hukum yang
di atasnya segala berkat dilandaskan,
A&P 130:20. Semua orang yang menghendaki untuk memperoleh suatu berkat
dari tangan-Ku hendaknya menuruti hukum itu, A&P 132:5. Berkat-berkat disimpan dalam cadangan bagi mereka yang
mengasihi Tuhan, A&P 138:52.
Abraham mencari berkat-berkat leluhur dan hak untuk melaksanakan yang
sama itu, Abr. 1:2.
Pemberkatan anak-anak: Dia mengambil
mereka dalam pelukan-Nya dan memberkati mereka, Mrk. 10:16.
Dia mengambil anak-anak kecil mereka, satu demi satu, dan memberkati mereka, 3 Ne. 17:21.
Para penatua mesti memberkati anak-
anak dalam nama Yesus Kristus, A&P
20:70.
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Berkat Bapa Bangsa. Lihat juga Ayah;
Bapa Bangsa; Pemberita Injil

Berkat-berkat yang diberikan kepada
para anggota Gereja yang layak oleh
bapa bangsa yang ditahbiskan. Berkat
bapa bangsa memuat nasihat Tuhan untuk orang yang menerima berkat tersebut dan memaklumkan garis keturunan
orang itu dalam bani Israel. Para ayah
boleh memberikan berkat-berkat khusus
sebagai bapa bangsa keluarga mereka, tetapi berkat-berkat seperti itu tidak dicatat atau disimpan oleh Gereja.

Israel merentangkan tangan kanannya
dan menumpangkannya ke atas kepala
Efraim, Kej. 48:14. Yakub memberkati
para putranya dan benih keturunan mereka, Kej. 49.
Lehi memberkati anak cucunya, 2 Ne.
4:3–11.
Bernyanyi. Lihat juga Musik;
Nyanyian Pujian

Menyembah dan memuji Allah dalam
nyanyian dan syair musik.

Bernyanyilah bagi Tuhan, 1 Taw. 16:23–
36 (Mzm. 96). Bernyanyilah bagi Tuhan,
dan berterimakasihlah, Mzm. 30:5. Buatlah bunyi-bunyian yang penuh sukacita
bagi Tuhan, Mzm. 100:1.
Ketika mereka telah menyanyikan nyanyian pujian, mereka pergi ke Bukit Zaitun, Mat. 26:30.
Roh Kudus menuntun mereka untuk
bernyanyi, Moro. 6:9.
Nyanyian orang saleh adalah doa
bagi-Ku, A&P 25:12. Jika engkau sukaria, pujilah Tuhan dengan bernyanyi,
A&P 136:28.
Bersaksi. Lihat juga Kesaksian

Memberikan kesaksian melalui kuasa Roh Kudus; membuat pernyataan
khusyuk tentang kebenaran berdasarkan pada pengetahuan atau kepercayaan pribadi.

Penghibur akan bersaksi tentang Aku,
Yoh. 15:26. Dia memerintahkan kita untuk berkhotbah dan untuk bersaksi, Kis.
10:42.
Tiga saksi akan bersaksi tentang kebenaran, 2 Ne. 27:12. Kuasa Roh Kudus

Bersih dan Tidak Bersih

membawanya ke hati anak-anak manusia, 2 Ne. 33:1. Tulisan suci bersaksi
tentang Kristus, Yakub 7:10–11 (Yoh.
5:39). Aku bersaksi kepadamu bahwa
aku tahu bahwa hal-hal ini yang mengenainya telah aku ucapkan adalah benar,
Alma 5:45 (Alma 34:8).
Kamu akan bersaksi tentangnya melalui kuasa Allah, A&P 17:3–5. Apa yang
Roh persaksikan kepadamu, hendaknya
kamu lakukan, A&P 46:7. Aku mengutusmu keluar untuk bersaksi dan memperingatkan, A&P 88:81.
Bersalah

Melanggar suatu hukum ilahi, berdosa,
atau menyebabkan keresahan atau kerugian; juga membuat tidak senang atau
mengusik.

Saudara yang tersinggung adalah lebih
sukar dimenangkan daripada kota yang
kuat, Ams. 18:19.
Jika mata kananmu bersalah terhadapmu, cungkillah itu, Mat. 5:29. Barang
siapa akan menyebabkan bersalah terhadap salah seorang anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, adalah lebih baik bahwa
dia dibenamkan ke dalam laut, Mat. 18:6
(A&P 121:19–22).
Jika saudara laki-laki atau saudara perempuanmu bersalah terhadapmu dan
mengaku, engkau hendaknya berdamai,
A&P 42:88. Tidak dalam apa pun manusia bersalah terhadap Allah, kecuali
mereka yang tidak mengakui tangan-Nya
dan tidak mematuhi perintah-perintah-
Nya, A&P 59:21.
Bersih dan Tidak Bersih. Lihat juga
Hukum Musa; Kotor, Kekotoran;
Murni, Kemurnian

Dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengungkapkan kepada Musa dan bangsa
Israel zaman dahulu bahwa hanya
makanan tertentu dianggap halal atau,
dengan perkataan lain, patut dimakan.
Perbedaan yang bangsa Israel gariskan
antara makanan halal dan haram memiliki suatu dampak yang luas terhadap kehidupan keagamaan dan bermasyarakat
mereka. Hewan, burung, dan ikan tertentu dianggap sebagai halal dan dapat
diterima untuk dimakan, sementara yang

Bersumpah
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lain adalah haram dan dilarang (Im. 11;
Ul. 14:3–20). Sebagian orang yang berpenyakit juga dianggap tidak bersih.
Dalam pengertian rohani, menjadi
bersih adalah bebas dari dosa dan hasrat yang penuh dosa. Dalam pengertian
ini kata tersebut digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bajik dan memiliki hati yang murni (Mzm. 24:4). Umat
perjanjian Allah selalu memperoleh petunjuk khusus untuk menjadi bersih
(3 Ne. 20:41; A&P 38:42; 133:5).

Dia yang memiliki tangan yang bersih
dan hati yang murni akan naik ke bukit
Tuhan, Mzm. 24:3–5.
Janganlah menganggap siapa pun biasa atau tidak bersih, Kis. 10:11–28.
Dapatkah kamu memandang kepada
Allah pada hari itu dengan hati yang
murni dan tangan yang bersih, Alma
5:19.
Tuhan akan mendera Sion sampai bersih, A&P 90:36. Jadilah kamu bersih yang
menyandang bejana-bejana Tuhan, A&P
133:4–5, 14 (Yes. 52:11).
Bersumpah. Lihat Hujat, Penghujatan;
Perkataan Tak Senonoh; Sumpah
Bertahan. Lihat juga Godaan;
Kemalangan; Sabar, Kesabaran

Tetap teguh dalam komitmen untuk
setia pada perintah-perintah Allah terlepas dari adanya godaan, pertentangan,
dan kemalangan.

Dia yang bertahan sampai akhir akan
diselamatkan, Mat. 10:22 (Mrk. 13:13).
Mereka tidak memiliki akar dan karenanya bertahan hanya untuk suatu
masa, Mrk. 4:17. Kasih amal bertahan
dalam segala sesuatu, 1 Kor. 13:7. Setelah Abraham dengan sabar bertahan, dia
mendapatkan janji itu, Ibr. 6:15.
Jika mereka bertahan sampai akhir
mereka akan diangkat pada hari terakhir, 1 Ne. 13:37. Jika kamu akan patuh
pada perintah-perintah, dan bertahan
sampai akhir, kamu akan diselamatkan, 1 Ne. 22:31 (Alma 5:13). Jika kamu
akan maju terus, mengenyangkan diri
dengan firman Kristus, dan bertahan
sampai akhir, kamu akan memperoleh kehidupan kekal, 2 Ne. 31:20 (3 Ne.
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15:9; A&P 14:7). Barang siapa mengambil ke atas dirinya nama-Ku, dan bertahan sampai akhir, akan diselamatkan,
3 Ne. 27:6.
Barang siapa bertahan dari gereja-Ku
sampai akhir, dia akan Aku tegakkan
di atas batu karang-Ku, A&P 10:69. Dia
yang bertahan dalam iman akan mengatasi dunia, A&P 63:20, 47. Segala takhta
dan kekuasaan akan dinyatakan ke atas
semua orang yang telah bertahan dengan
gagah berani demi Injil Yesus Kristus,
A&P 121:29.
Bertanya. Lihat Meminta
Betania

Desa tempat Yesus Kristus tinggal selama minggu terakhir kehidupan fana-
Nya (Mat. 21:17; Mrk. 11:11). Berlokasi
di lereng tenggara Bukit Zaitun, Betania
adalah kediaman Lazarus, Maria, dan
Marta (Yoh. 11:1–46; 12:1).

Betel

Dalam bahasa Ibrani, berarti “rumah
Allah” dan adalah salah satu tempat paling sakral di Israel. Itu berlokasi kira-
kira sepuluh mil (enam belas kilometer)
utara Yerusalem. Di sini Abraham membangun altarnya pada waktu tibanya dia
pertama kali di Kanaan (Kej. 12:8; 13:3).
Di sini Yakub melihat dalam penglihatan
sebuah tangga yang menjangkau sampai
ke langit (Kej. 28:10–19). Itu adalah juga
sebuah tempat kudus pada masa Samuel
(1 Sam. 7:16; 10:3).

Betlehem

Sebuah kota kecil berlokasi lima mil
(delapan kilometer) selatan Yerusalem.
Dalam bahasa Ibrani, Betlehem berarti
“rumah roti”; juga disebut Efrata, artinya
“subur.” Yesus Kristus lahir di Betlehem
(Mi. 5:1; Mat. 2:1–8). Itu adalah tempat
penguburan Rahel (Kej. 35:19; 48:7).
Rut dan Boas tinggal di sana, Rut 1:22.
Samuel mengurapi Daud di sana, 1 Sam.
16:1–13; 17:12, 15; 20:6, 28.
Herodes telah membunuh anak-anak
di sana, Mat. 2:16.

Bilangan. Lihat Kitab Bilangan
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Bileam

Seorang nabi dalam Perjanjian Lama
yang ingin mengutuk Israel karena uang.
Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak mengutuk Israel (Bil. 22–24).
Keledai Bileam menolak untuk berjalan
maju karena seorang malaikat berdiri di
jalannya, Bil. 22:22–35.

Boas. Lihat juga Rut

Suami Rut (Rut 4:9–10); kakek buyut
Daud, raja Israel (Rut 4:13–17); dan leluhur Kristus, Raja Segala Raja (Luk. 3:32).

Brigham Young

Rasul awal pada dispensasi ini dan Presiden Gereja Yesus Kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman Akhir yang kedua.
Dia memimpin para Orang Suci ke arah
barat dari Nauvoo, Illinois, ke Lembah
Salt Lake dan adalah kolonis hebat di
Amerika Serikat sebelah barat.
Brigham Young dipanggil untuk menjadi Presiden atas Dua Belas Rasul, A&P
124:127. Brigham Young dipuji atas kerjanya dan dibebaskan dari perjalanan
ke luar daerah di masa depan, A&P
126. Tuhan memberi petunjuk kepada
Brigham Young bagaimana mengatur
para Orang Suci untuk perjalanan mereka ke arah barat, A&P 136. Brigham
Young ada di antara yang pilihan di dunia roh, A&P 138:53.

Brother. Lihat Saudara Laki-Laki
Buah Pertama

Hasil panen pertama yang dikumpulkan dalam suatu musim. Pada masa
Perjanjian Lama, itu dipersembahkan kepada Tuhan (Im. 23:9–20). Yesus Kristus
adalah buah pertama bagi Allah dimana
Dia adalah yang pertama yang dibangkitkan (1 Kor. 15:20, 23; 2 Ne. 2:9). Mereka yang menerima Injil dan bertahan
sampai akhir dalam kesetiaan adalah secara simbolis buah pertama, karena mereka kepunyaan Allah.
Mereka yang mengikuti Anak Domba
ke mana pun Dia pergi adalah buah-buah
pertama bagi Allah, Why. 14:4.
Mereka yang akan pertama turun ber-

Bumi

sama Kristus adalah buah-buah pertama,
A&P 88:98.
Buah Terlarang. Lihat Eden; Kejatuhan
Adam dan Hawa
Bukit Cumorah. Lihat juga Joseph
Smith, Jr.; Kitab Mormon; Moroni,
Putra Mormon

Sebuah bukit kecil yang berlokasi di sebelah barat New York, Amerika Serikat.
Di sini nabi zaman dahulu yang bernama
Moroni menyembunyikan lempengan-
lempengan emas yang memuat sebagian catatan tentang bangsa Nefi dan
bangsa Yared. Joseph Smith diarahkan
ke bukit ini pada tahun 1827 oleh Moroni
yang dibangkitkan untuk memperoleh
lempengan-lempengan ini dan menerjemahkan sebagian darinya. Terjemahan
ini adalah Kitab Mormon.

Orang-
o rang Nefi berkumpul di
Kumora, Morm. 6:2–4. Kumora adalah
di suatu tanah dengan banyak perairan,
Morm. 6:4. Mormon menyembunyikan
catatan-catatan di Bukit Kumora, Morm.
6:6. Semua selain dua puluh empat orang
Nefi dibunuh di Kumora, Morm. 6:11.
Kita mendengar kabar baik dari
Cumorah, A&P 128:20.
Joseph Smith mengambil lempengan-
lempengan dari Bukit Cumorah, JS—S
1:42, 50–54, 59.
Bukit Zaitun. Lihat juga Getsemani

Sebuah bukit di timur Lembah Kidron,
timur Yerusalem. Di lereng-lereng sebelah baratnya, dekat bagian bawah, adalah
Taman Getsemani. Betfage dan Betania
berlokasi di puncak dan lereng timur.
Bukit ini adalah tempat dari banyak peristiwa dalam Alkitab (Mat. 24:3) dan
juga akan menjadi tempat penting dalam peristiwa-peristiwa zaman akhir (Za.
14:3–5; A&P 45:48–54; 133:20).

Bumi. Lihat juga Dunia; Penciptaan

Planet yang di atasnya kita tinggal, diciptakan oleh Allah melalui Yesus Kristus
untuk digunakan oleh manusia selama
percobaan fananya. Takdir akhirnya adalah untuk dimuliakan dan dipermuliakan
(A&P 77:1–2; 130:8–9). Bumi akan men-
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Cemburu, Kecemburuan

jadi warisan kekal bagi mereka yang telah hidup layak akan kemuliaan selestial
(A&P 88:14–26). Mereka akan menikmati
hadirat Bapa dan Putra (A&P 76:62).

Diciptakan untuk manusia: Allah memberikan manusia kekuasaan atas bumi,
Kej. 1:28 (Musa 2:28). Bumi adalah milik
Tuhan, Kel. 9:29 (Mzm. 24:1). Tuhan telah memberikan bumi kepada anak-anak
manusia, Mzm. 115:16. Aku telah menjadikan bumi dan menciptakan manusia di
atasnya, Yes. 45:12.
Melalui kuasa firman-Nya manusia datang ke atas bumi, Yakub 4:9.
Bumi akan diberikan kepada mereka
yang telah mengambil Roh Kudus untuk pembimbing mereka, A&P 45:56–58
(A&P 103:7). Mereka yang telah mematuhi Injil diberi pahala dengan apa yang
baik dari bumi, A&P 59:3. Yang miskin
dan yang lembut hati di bumi akan mewarisinya, A&P 88:17 (Mat. 5:5; 3 Ne.
12:5).
Kita akan membuat sebuah bumi, dan
Kita akan menguji mereka, Abr. 3:24–25.
Keberadaan yang hidup: Bumi tetap tinggal selamanya, Pkh. 1:4.
Laut kaca adalah bumi dalam keadaannya yang dikuduskan, baka, dan kekal, A&P 77:1. Bumi mesti dikuduskan
dan dipersiapkan bagi kemuliaan selestial, A&P 88:18–19.
Bumi berduka nestapa dengan nyaring,
Musa 7:48.

Terbaginya bumi: Biarlah perairan dikumpulkan bersama ke satu tempat, Kej.
1:9. Pada masa Peleg bumi terbagi, Kej.
10:25.
Setelah air surut, itu menjadi tanah pilihan, Eter 13:2.
Bumi akan menjadi seperti adanya sebelum terbagi, A&P 133:24.
Pembersihan bumi: Hujan turun ke atas
bumi selama empat puluh hari, Kej. 7:4.
Bumi dicadangkan bagi api pada hari
penghakiman, 2 Ptr. 3:7.
Setelah hari ini datanglah pembakaran,
A&P 64:24.
Bumi berhasrat untuk dibersihkan dari
kekotoran, Musa 7:48.

Keadaan terakhir bumi: Bumi akan digulung bagaikan suatu gulungan perkamen
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dan berlalu, 3 Ne. 26:3 (A&P 29:23). Akan
ada suatu langit yang baru dan suatu
bumi yang baru, Eter 13:9 (A&P 29:23).
Laut kaca adalah bumi dalam keadaannya yang dikuduskan, baka, dan kekal, A&P 77:1. Bumi mesti dikuduskan
dan dipersiapkan bagi kemuliaan selestial, A&P 88:18–19. Bumi ini akan dijadikan seperti kristal dan akan menjadi
sebuah Urim dan Tumim, A&P 130:8–9.
Selama seribu tahun bumi akan beristirahat, Musa 7:64. Bumi akan diperbarui, PK 1:10.
Cemburu, Kecemburuan. Lihat juga Iri

Sebagaimana digunakan dalam tulisan
suci, kata cemburu memiliki dua arti: (1)
kuat hati serta memiliki perasaan yang
sensitif dan dalam tentang seseorang atau
sesuatu, dan (2) iri hati akan seseorang
atau curiga bahwa orang lain akan memperoleh keuntungan.
Memiliki perasaan yang kuat: Aku Tuhan
adalah seorang Allah yang cemburu, Kel.
20:5 (Ul. 5:9; 6:15; Mosia 11:22). Aku akan
cemburu untuk nama kudus-Ku, Yeh.
39:25. Aku cemburu untuk Yerusalem
dan untuk Sion, Za. 1:14.

Iri hati atau curiga: Kecemburuan adalah amukan seorang laki-laki, Ams. 6:32–
35.
Akis mulai menjadi cemburu terhadap
putranya, Eter 9:7.
Lucuti dirimu dari kecemburuan dan
rasa takut, A&P 67:10.
Daging. Lihat juga Badani; Fana,
Kefanaan; Manusia Alami; Tubuh

Daging memiliki beberapa arti: (1) jaringan lunak yang membentuk tubuh
umat manusia, hewan, unggas, atau ikan;
(2) kefanaan; atau (3) sifat jasmani atau
badani manusia.

Jaringan tubuh: Hewan akan menjadi
makanan bagimu, Kej. 9:3. Hewan hendaknya tidak dibunuh dengan tidak
perlu, TJS, Kej. 9:10–11 (A&P 49:21).
Hewan dan unggas adalah bagi manusia untuk dimakan dan digunakan
sebagai pakaian, A&P 49:18–19 (A&P
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59:16–20). Kita hendaknya memakan daging dengan hemat, A&P 89:12–15.

Kefanaan: Yesus adalah satu-satunya
Yang Diperanakkan oleh Bapa ke dalam
kefanaan, Yoh. 1:14 (Mosia 15:1–3).
Adam menjadi daging pertama, Musa
3:7.

Sifat badani manusia: Terkutuklah orang
yang menjadikan daging lengannya, Yer.
17:5.
Roh menurut, tetapi daging lemah,
Mrk. 14:38. Nafsu daging bukanlah dari
Bapa, 1 Yoh. 2:16.
Nefi penuh dukacita karena daging
dan kedurhakaannya, 2 Ne. 4:17–18, 34.
Jangan memperdamaikan dirimu dengan
iblis dan daging, 2 Ne. 10:24.
Damai, Kedamaian. Lihat juga
Istirahat; Milenium; Pendamai

Dalam tulisan suci, damai dapat berarti
kebebasan dari konflik dan kekacauan
atau ketenangan serta penghiburan ba
tiniah yang lahir dari Roh yang Allah berikan kepada para Orang Suci-Nya yang
setia.

Kebebasan dari konflik dan kekacauan: Dia
menjadikan peperangan berhenti, Mzm.
46:10. Tidak juga mereka akan belajar perang lagi, Yes. 2:4.
Hiduplah dengan damai bersama semua orang; janganlah membalas bagi dirimu, Rm. 12:18–21.
Masih ada damai di negeri itu, 4 Ne.
1:4, 15–20.
Tampiklah perang dan permaklumkanlah perdamaian, A&P 98:16. Angkatlah
panji perdamaian, A&P 105:39.
Damai dari Allah kepada yang patuh: Juruselamat akan disebut Pangeran Damai,
Yes. 9:5. Tidak ada damai bagi yang jahat, Yes. 48:22.
Ada bala tentara surgawi, memuji
Allah dan mengatakan, Kemuliaan bagi
Allah di tempat yang paling tinggi, dan
di atas bumi ada damai, Luk. 2:13–14.
Damai Aku tinggalkan bersamamu, Yoh.
14:27. Damai Allah melampaui segala pengertian, Flp. 4:7.
Rakyat Raja Benyamin menerima kedamaian suara hati, Mosia 4:3. Betapa
indah di atas gunung-gunung kaki me-

Damsyik

reka yang memberitakan kedamaian,
Mosia 15:14–18 (Yes. 52:7). Alma berseru kepada Tuhan dan menemukan kedamaian, Alma 38:8. Roh-roh dari yang
saleh diterima ke dalam keadaan yang
damai, Alma 40:12.
Apakah Aku tidak memfirmankan
kedamaian pada pikiranmu mengenai
masalah ini, A&P 6:23. Berjalanlah dalam kelembutan hati Roh-Ku, dan kamu
akan merasakan kedamaian di dalam
Aku, A&P 19:23. Dia yang melakukan
pekerjaan kebenaran akan menerima kedamaian, A&P 59:23. Kenakanlah pada
dirimu ikatan kasih amal, yang adalah
ikatan kesempurnaan dan kedamaian,
A&P 88:125. Putra-Ku, kedamaian bagi
jiwamu, A&P 121:7.
Mendapati ada kedamaian yang lebih
besar, aku mencari berkat-berkat leluhur,
Abr. 1:2.
Damba, Mendambakan. Lihat juga Iri

Sebagaimana digunakan dalam tulisan suci, mendambakan adalah merasa
iri terhadap seseorang atau memiliki hasrat yang berlebihan untuk sesuatu.

Janganlah engkau mendambakan, Kel.
20:17 (Ul. 5:21; Mosia 13:24; A&P 19:25).
Dia yang membenci keserakahan akan
memperpanjang masa hidupnya, Ams.
28:16. Mereka mendambakan ladang-
ladang dan mengambilnya, Mi. 2:2.
Berhati-hatilah terhadap keserakahan,
Luk. 12:15. Hukum berkata, Janganlah
engkau mendambakan, Rm. 7:7. Pada zaman terakhir, manusia akan menjadi serakah, 2 Tim. 3:1–2.
Ketika Laban melihat harta milik kami,
dia bernafsu terhadapnya, 1 Ne. 3:25.
Janganlah engkau mendambakan harta
milikmu sendiri, A&P 19:26. Berhentilah menjadi serakah, A&P 88:123. Janganlah mendambakan apa yang adalah milik
saudaramu, A&P 136:20.
Damsyik

Sebuah kota kuno di Aram.
Damsyik berada di atas dataran yang
subur di pinggir gurun dan diairi dengan
baik oleh Sungai Barada. Itu kerap kali
disebut-sebut dalam tulisan suci (berawal dengan Kej. 14:15). Paulus berada da-

Dan
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lam perjalanan ke Damsyik ketika Tuhan
yang dibangkitkan menampakkan diri
kepadanya (Kis. 9:1–27; 22:5–16; 26:12–
20).
Dan. Lihat juga Israel; Yakub, Putra
Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra Yakub
dan Bilha, hamba perempuan Rahel (Kej.
30:5–6).

Suku Dan: Untuk berkat Yakub terhadap Dan, lihat Kejadian 49:16–18. Untuk
berkat Musa terhadap suku Dan, lihat
Ulangan 33:22. Setelah mereka bermukim
di Kanaan, suku Dan menerima bidang
tanah yang kecil tetapi sangat subur (Yos.
19:40–48). Mereka mengalami banyak kesulitan melindunginya terhadap orang-
orang Amori (Hak. 1:34) dan terhadap
orang-orang Filistin (Hak. 13:2, 25; 18:1).
Sebagai akibatnya, orang-orang Dan pindah ke utara Palestina (Hak. 18), di sekitar Lais, dan menamai kembali kota itu
yaitu Dan. Kota ini terkenal sebagai batas
sebelah utara Palestina, yang terbentang
“dari Dan bahkan ke Bersyeba.”
Daniel

Sosok utama kitab Daniel dalam Perjanjian Lama; nabi Allah dan pria dengan
iman yang besar.
Tidak ada yang diketahui tentang
orangtuanya, walaupun dia tampaknya
adalah keturunan rajani (Dan. 1:3). Dia
ditawan ke Babilon, di mana dia menerima nama Beltsazar (Dan. 1:6–7). Daniel
dan tiga tawanan yang lain menolak
makanan raja karena alasan keagamaan
(Dan. 1:8–16).
Daniel memikat hati Nebukadnezar
dan Darius melalui kuasanya untuk menafsirkan mimpi (Dan. 2; 4; 6). Dia juga
membaca dan menafsirkan tulisan tangan
pada tembok (Dan. 5). Musuhnya berkomplot melawannya, dan dia dilemparkan ke dalam liang singa, tetapi Tuhan
melindungi nyawanya (Dan. 6).
Kitab Daniel: Kitab ini memiliki dua bagian: pasal 1–6 adalah cerita-cerita tentang Daniel dan tiga rekannya; pasal 7–12
adalah penglihatan-penglihatan kenabian
yang Daniel saksikan. Kitab ini mengajarkan pentingnya menjadi benar terha-
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dap Allah dan mengilustrasikan bahwa
Tuhan memberkati yang setia.
Sumbangan utama dari kitab ini adalah penafsiran mimpi Raja N
 ebukadnezar.
Dalam mimpi tersebut, kerajaan Allah
pada zaman terakhir digambarkan sebagai sebuah batu yang terpenggal dari
gunung. Batu itu akan bergulir sampai
itu memenuhi seluruh bumi (Dan. 2; lihat juga A&P 65:2).
Darah. Lihat juga Kurban;
Pendamaian; Yesus Kristus

Dianggap oleh bangsa Israel kuno
dan banyak kebudayaan dewasa ini sebagai inti kehidupan atau tenaga vital
dari semua daging. Pada zaman Perjanjian Lama Tuhan melarang Israel untuk
memakan darah sebagai makanan (Im.
3:17; 7:26–27; 17:10–14).
Kuasa pendamaian dari suatu pengurbanan adalah dalam darahnya karena darah dianggap penting bagi kehidupan.
Pengurbanan hewan dalam Perjanjian
Lama adalah suatu simbol akan pengurbanan besar yang belakangan dilaksanakan oleh Yesus Kristus (Im. 17:11; Musa
5:5–7). Darah pendamaian Yesus Kristus
membersihkan yang bertobat dari dosa
(1 Yoh. 1:7).

Peluh-Nya seakan-akan adalah tetesan-
tetesan darah yang hebat, Luk. 22:44. Kita
dikuduskan melalui penumpahan darah
Kristus, Ibr. 10:1–22.
Darah keluar dari setiap pori, Mosia
3:7 (A&P 19:18).
Darah Tuhan ditumpahkan untuk
pengampunan akan dosa-dosa, A&P
27:2. Yesus mendatangkan suatu pendamaian yang sempurna melalui penumpahan darah-Nya, A&P 76:69.
Melalui darah kamu dikuduskan,
Musa 6:60.
Darius. Lihat juga Babel

Dalam Perjanjian Lama, raja Madai
yang memerintah di Babilon setelah kematian Belsyazar (Dan. 6:1; 6:10, 26–29;
9:1; 11:1).

Datang. Lihat juga Murid; Patuh,
Kepatuhan

Dalam tulisan suci, sering kali artinya
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mendekat kepada seseorang dengan
mengikuti atau mematuhi, seperti dalam
ungkapan “datanglah kepada Kristus,
dan disempurnakanlah di dalam Dia”
(Moro. 10:32).
Condongkan telingamu, dan datanglah kepada-Ku, Yes. 55:3.
Datanglah kepada-Ku, kamu semua
yang letih lesu, Mat. 11:28. Biarkanlah
anak kecil datang kepada-Ku, Mat. 19:14.
Jika siapa pun akan mengikuti-Ku, biarlah dia menyangkal dirinya, Luk. 9:23.
Dia yang datang kepada-Ku tidak akan
pernah kelaparan, Yoh. 6:35.
Kristus mengajak semua orang untuk
datang kepada-Nya, 2 Ne. 26:33. Datanglah kepada-Ku dan diselamatkan, 3 Ne.
12:20. Datanglah kepada Kristus, Moro.
10:32.
Ajaklah semua orang untuk datang
kepada Kristus, A&P 20:59. Datanglah
kepada-Ku, dan jiwamu akan hidup,
A&P 45:46.
Daud. Lihat juga Batsyeba; Mazmur

Seorang raja Israel kuno dalam Perjanjian Lama.
Daud adalah putra Isai dari suku
Yehuda. Dia adalah pemuda berani yang
membunuh singa, beruang, dan manusia
raksasa Filistin, Goliat (1 Sam. 17). Daud
dipilih dan diurapi untuk menjadi raja
Israel. Seperti Saul, pada masa dewasanya dia bersalah akan tindakan kejahatan besar, tetapi, tidak seperti Saul, dia
mampu melakukan penyesalan sejati. Dia
oleh karena itu dapat memperoleh pengampunan, kecuali dalam pembunuhan
Uria (A&P 132:39). Kehidupannya dapat dibagi ke dalam empat bagian: (1) di
Betlehem, di mana dia adalah gembala
(1 Sam. 16–17); (2) di sidang balairung
Raja Saul (1 Sam. 18:1–19:18); (3) sebagai
pelarian (1 Sam. 19:18–31:13; 2 Sam. 1);
(4) sebagai raja atas Yehuda di Hebron
(2 Sam. 2–4), dan belakangan sebagai raja
atas seluruh Israel (2 Sam. 5–24; 1 Raj.
1:1–2:11).
Dosa perzinaan Daud dengan Batsyeba
diikuti oleh serangkaian nasib buruk
yang merusak dua puluh tahun terakhir dari kehidupannya. Bangsa tersebut secara keseluruhan makmur selama

David W. Patten

masa pemerintahannya, tetapi Daud
sendiri menderita dari akibat dosa-
dosanya. Ada perseteruan keluarga terus-
menerus, yang, dalam perkara Absalom
dan Adonia, berakhir dengan pemberontakan terbuka. Insiden-insiden ini adalah penggenapan dari pernyataan Natan
sang nabi ke atas Daud karena dosanya
(2 Sam. 12:7–13).
Terlepas dari bencana-bencana ini,
pemerintahan Daud adalah yang paling gemerlap dalam sejarah Israel, karena (1) dia mempersatukan suku-suku
ke dalam satu bangsa, (2) dia memperoleh kepemilikan yang tak terbantahkan
atas negeri itu, (3) dia mendasarkan pemerintahan pada agama sejati sehingga
kehendak Allah adalah hukum Israel.
Karena alasan ini, pemerintahan Daud
belakangan dianggap sebagai zaman
keemasan bangsa tersebut dan perlambang dari zaman yang lebih mulia ketika
Mesias akan datang (Yes. 16:5; Yer. 23:5;
Yeh. 37:24–28).
Kehidupan Daud mengilustrasikan
perlunya bagi semua orang untuk bertahan dalam kesalehan sampai akhir.
Sewaktu muda, dia dikatakan sebagai
orang yang “berkenan di hati” Tuhan
(1 Sam. 13:14); sewaktu dia dewasa, dia
berbicara melalui Roh dan memperoleh
banyak wahyu. Tetapi dia membayar
harga yang mahal untuk ketidakpatuhannya pada perintah-perintah Allah (A&P
132:39).
David Whitmer

Pemimpin awal di dalam Gereja yang
dipulihkan dan salah seorang dari Tiga
Saksi akan asal usul dan kebenaran penuh ilahi Kitab Mormon (A&P 14; 17–18).
Tuhan memberinya petunjuk pribadi dalam Ajaran dan Perjanjian 14 serta 30:1–4.

David W. Patten

Anggota dari Kuorum Dua Belas Rasul pertama yang dipilih pada dispensasi
zaman akhir. David Patten adalah martir pertama Gereja yang dipulihkan, setelah terbunuh dalam pertempuran Sungai
Crooked di Missouri pada tahun 1838.
Dipanggil untuk membereskan urusannya dan melaksanakan suatu misi,

Debora
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A&P 114:1. Diambil bagi Tuhan, A&P
124:19, 130.
Debora

Dalam Perjanjian Lama, nabiah yang
menghakimi Israel dan mendorong B
 arak
melawan orang-orang Kanaan (Hak. 4).
Nyanyian Debora dan Barak merayakan pembebasan Israel dari penawanan
(Hak. 5).

Delila. Lihat juga Orang-Orang Filistin

Seorang wanita Filistin dalam Perjanjian Lama yang menipu dan mengkhianati Simson (Hak. 16).

Deraan. Lihat Penderaan
Desak, Desakan. Lihat juga Roh Kudus

Didorong dengan kuat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, khususnya melalui pengaruh dan kuasa Roh
Kudus.
Semangat di dalam diriku mendesakku, Ayb. 32:18.
Kasih Kristus mendesak kita, 2 Kor.
5:14.
Aku didesak oleh Roh bahwa aku hendaknya membunuh Laban, 1 Ne. 4:10.
Roh mendesakku, Alma 14:11. Aku didesak menurut perjanjian, Alma 60:34.
Amaron, didesak oleh Roh Kudus, menyembunyikan catatan-catatan itu, 4 Ne.
1:48.
Apa yang datang dari atas mesti diucapkan dengan desakan dari Roh, A&P
63:64.

Desas-Desus. Lihat juga Gosip;
Pembicaraan Jahat

Setan menyebarkan desas-desus dan
perselisihan—kadang-kadang berdasarkan sebagian pada kebenaran—untuk
memalingkan orang-
o rang melawan
Allah dan segala yang baik (Hel. 16:22;
JS—S 1:1). Salah satu tanda Kedatangan
Kedua Yesus Kristus adalah bahwa
orang-orang akan mendengar mengenai
peperangan dan desas-desus tentang peperangan (Mat. 24:6; A&P 45:26; JS—M
1:23).

Deseret. Lihat juga Orang-Orang Yared

Dalam Kitab Mormon, suatu kata ba-

30

hasa Yared yang artinya “lebah madu”
(Eter 2:3).
Dewan Dua Belas. Lihat Rasul
Dewan Tinggi

Dewan dua belas imam tinggi.
Pada masa awal Gereja yang dipulihkan, istilah dewan tinggi merujuk pada
dua badan pengatur yang berbeda: (1)
Kuorum Dua Belas Rasul Gereja (A&P
107:33, 38) dan (2) dewan tinggi yang
melayani di dalam tiap pasak (A&P 102;
107:36).

Diaken. Lihat juga Imamat Harun

Pemanggilan dalam pelayanan Gereja
pada masa Rasul Paulus (Flp. 1:1; 1 Tim.
3:8–13) dan jabatan dalam Imamat Harun
(A&P 20:38, 57–59; 84:30, 111; 107:85).

Dilahirkan dari Allah. Lihat
Dilahirkan Kembali
Dilahirkan Kembali. Lihat juga
Anak-Anak Kristus; Baptis, Baptisan;
Diperanakkan; Insaf, Keinsafan;
Manusia Alami; Putra dan Putri
Allah

Memiliki Roh Tuhan menyebabkan suatu perubahan dahsyat dalam hati seseorang sehingga dia tidak memiliki lagi
hasrat untuk melakukan yang jahat, tetapi sebaliknya berhasrat untuk mencari
apa yang dari Allah.

Aku akan menempatkan roh yang baru
di dalam dirimu, Yeh. 11:19 (Yeh. 18:31;
36:26).
Mereka yang percaya pada nama
Kristus dilahirkan, bukan dari darah,
tetapi dari Allah, Yoh. 1:12–13. Kecuali
seseorang dilahirkan melalui air dan melalui Roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, Yoh. 3:3–7. Kita dapat
dilahirkan kembali melalui firman Allah,
1 Ptr. 1:3–23. Barang siapa dilahirkan dari
Allah tidak berlanjut dalam dosa, TJS,
1 Yoh. 3:9. Karena apa pun yang dilahirkan dari Allah mengatasi dunia, 1 Yoh.
5:4.
Mereka yang dilahirkan dari Kristus
membuat perjanjian dengan Allah, Mosia
3:19; 5:2–7. Semua orang mesti dilahirkan
kembali; ya, dilahirkan dari Allah, Mosia
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27:25–26 (Alma 5:49). Apakah kamu secara rohani telah dilahirkan dari Allah,
Alma 5:12–19. Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat mewarisi kerajaan surga, Alma 7:14.
Barang siapa percaya pada firman-Ku
akan dilahirkan dari-Ku, bahkan dari air
dan dari Roh, A&P 5:16.
Kamu mesti dilahirkan kembali ke dalam kerajaan surga, Musa 6:59.
Diperanakkan. Lihat juga Anak-Anak
Kristus; Anak Tunggal; Dilahirkan
Kembali; Putra dan Putri Allah

Dilahirkan. Memperanakkan adalah
melahirkan, menurunkan, atau mendatangkan kehidupan. Dalam tulisan
suci, kata-kata ini sering digunakan dengan arti dilahirkan dari Allah. Walaupun Yesus Kristus adalah satu-satunya
Anak yang diperanakkan oleh Bapa dalam kefanaan, semua orang bisa secara
rohani diperanakkan oleh Kristus dengan
menerima-
N ya, mematuhi perintah-
perintah-Nya, dan menjadi orang-orang
baru melalui kuasa Roh Kudus.

Hari ini telah Aku peranakkan engkau,
Mzm. 2:7 (Kis. 13:33; Ibr. 1:5–6; 5:5).
Kemuliaan-
Nya adalah dari Anak
Tunggal Bapa, Yoh. 1:14 (2 Ne. 25:12;
Alma 12:33–34; A&P 76:23). Allah demikian mengasihi dunia sehingga Dia
memberikan Putra Tunggal-Nya, Yoh.
3:16 (A&P 20:21).
Kristus telah secara rohani memperanakkan umat-Nya, Mosia 5:7.
Mereka yang diperanakkan melalui
Tuhan adalah Gereja Anak Sulung, A&P
93:22.
Dispensasi. Lihat juga Imamat; Injil;
Kunci-Kunci Imamat; Pemulihan
Injil

Suatu dispensasi Injil adalah periode
waktu yang di dalamnya Tuhan memiliki
setidaknya satu orang hamba yang berwenang di atas bumi yang menyandang
kunci-kunci imamat kudus.
Adam, Henokh, Nuh, Abraham, Musa,
Yesus Kristus, Joseph Smith, dan yang
lain masing-masing telah memulai suatu
dispensasi Injil yang baru. Ketika Tuhan
mengorganisasi suatu dispensasi, Injil di-

Doa

ungkapkan sekali lagi sehingga orang-
orang dari dispensasi itu tidak harus
bergantung pada dispensasi-dispensasi
yang lalu untuk pengetahuan akan rencana keselamatan. Dispensasi yang dimulai oleh Joseph Smith dikenal sebagai
“dispensasi kegenapan zaman.”
Allah surga mendirikan suatu kerajaan,
Dan. 2:44 (A&P 65).
Pada zaman terakhir Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua daging,
Kis. 2:17 (Yl. 2:28). Surga mesti menerima
Kristus sampai masa pemulihan segala
sesuatu, Kis. 3:21. Pada dispensasi kegenapan zaman, Allah akan mengumpulkan bersama segala sesuatu di dalam
Kristus, Ef. 1:10.
Aku akan menegakkan gereja-Ku di
antara mereka, 3 Ne. 21:22.
Tuhan memercayakan kunci-
kunci
kerajaan-Nya dan suatu dispensasi Injil
untuk zaman terakhir, A&P 27:13. Kunci-
kunci dispensasi ini dipercayakan ke dalam tanganmu, A&P 110:12–16. Semua
kunci dari dispensasi-dispensasi yang
lalu telah dipulihkan pada dispensasi
kegenapan zaman, A&P 128:18–21.
Doa. Lihat juga Amin; Ibadat;
Meminta; Merenungkan

Suatu komunikasi khidmat dengan
Allah ketika seseorang berterima kasih
dan meminta berkat-berkat. Doa ditujukan kepada Bapa Surgawi kita dalam
nama Yesus Kristus. Doa dapat diucapkan dengan bersuara atau dengan hening. Pikiran seseorang bisa juga menjadi
doa jika itu diarahkan kepada Allah. Nyanyian orang saleh bisa menjadi doa bagi
Allah (A&P 25:12).
Maksud dari doa bukanlah untuk
mengubah kehendak Allah, tetapi untuk memperoleh bagi diri kita dan bagi
yang lain berkat-berkat yang telah Allah
rela berikan, tetapi yang mesti kita minta
supaya mendapatkannya.
Kita berdoa kepada Bapa dalam nama
Kristus (Yoh. 14:13–14; 16:23–24). Kita
benar-benar dapat berdoa dalam nama
Kristus ketika keinginan kita adalah keinginan Kristus (Yoh. 15:7; A&P 46:30).
Kita kemudian meminta untuk apa yang
benar dan dengan demikian mungkin un-

Doa Bapa Kami
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tuk Allah kabulkan (3 Ne. 18:20). Sebagian doa tetap tak terjawab karena itu
sama sekali tidak mewakili hasrat Kristus
tetapi malah lahir dari sifat mementingkan diri manusia (Yak. 4:3; A&P 46:9).
Tentunya, jika kita meminta kepada
Allah untuk apa yang tidak benar, itu
akan berbalik bagi penghukuman kita
(A&P 88:65).

Pada waktu itu mulailah orang-orang
memanggil nama Tuhan, Kej. 4:26. Di
tempat altar, Abraham memanggil nama
Tuhan, Kej. 13:4. Hamba Abraham berdoa untuk pertolongan dalam menemukan seorang istri bagi Ishak, Kej.
24:10–19. Jangan sampai Allah membiarkan bahwa aku akan berdosa terhadap Tuhan dengan berhenti berdoa
bagimu, 1 Sam. 12:23. Tuhan mendengar
doa dari yang saleh, Ams. 15:29. Kamu
akan menemukan-Ku, ketika kamu akan
mencari-Ku dengan segenap hatimu, Yer.
29:12–13.
Berdoalah bagi mereka yang dengan
menghina memanfaatkanmu, Mat. 5:44
(Luk. 6:28; 3 Ne. 12:44). Berdoalah kepada Bapamu yang berada di tempat
tersembunyi, Mat. 6:5–8 (3 Ne. 13:5–8).
Menurut cara ini oleh karena itu berdoa
lah kamu, Mat. 6:9–13 (Luk. 11:2; 3 Ne.
13:9). Mintalah, dan akan diberikan bagimu, Mat. 7:7 (3 Ne. 14:7; A&P 4:7; 6:5;
66:9). Yesus pergi ke gunung menyendiri untuk berdoa, Mat. 14:23. Berjaga
dan berdoalah, agar kamu tidak masuk
ke dalam godaan, Mat. 26:41 (Mrk. 14:38;
3 Ne. 18:15–18; A&P 31:12). Biarlah dia
meminta dalam iman, tidak bimbang,
Yak. 1:5–6 (A&P 42:68; 46:7). Doa yang
kuat dari orang yang saleh berfaedah banyak, Yak. 5:16.
Simaklah Roh yang mengajari orang
untuk berdoa, 2 Ne. 32:8–9. Aku berseru
kepada-Nya dalam doa yang amat kuat,
Enos 1:4. Aku telah berpuasa dan berdoa berhari-hari, Alma 5:45–46 (Alma
26:22). Mereka telah memberikan diri mereka sendiri pada banyak doa, dan puasa, Alma 17:3. Apakah kamu ingat apa
yang Zenos katakan mengenai doa atau
ibadat, Alma 33:3. Rendahkanlah hatimu,
dan teruslah dalam doa, Alma 34:18–27.
Berundinglah dengan Tuhan dalam se-
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gala perbuatanmu, Alma 37:37. Kamu
mesti selalu berdoa kepada Bapa dalam
nama-Ku, 3 Ne. 18:19–20. Berdoalah dalam keluargamu, 3 Ne. 18:21. Yesus berdoa kepada Bapa, 3 Ne. 19:31–34 (Yoh. 17;
3 Ne. 18:16). Dia memerintahkan mereka
agar mereka hendaknya tidak berhenti
berdoa dalam hati mereka, 3 Ne. 20:1. Jika
dia akan berdoa dan tidak dengan maksud yang sungguh-sungguh dari hati, itu
tidak menguntungkan dirinya apa pun,
Moro. 7:6–9.
Janganlah kamu meminta untuk apa
yang seharusnya tidak kamu minta, A&P
8:10. Berdoalah selalu, agar kamu boleh keluar sebagai penakluk, A&P 10:5.
Aku memerintahkan engkau agar engkau hendaknya berdoa dengan bersuara
seperti juga dalam hatimu, A&P 19:28.
Roh akan diberikan kepadamu melalui
doa dengan iman, A&P 42:14. Pergilah
ke rumah doa dan persembahkanlah sakramenmu, A&P 59:9 (Mat. 21:13). Para
orangtua hendaknya mengajari anak-
anak mereka untuk berdoa, A&P 68:28.
Tuhan Allah mereka lambat untuk menyimak doa-doa mereka, A&P 101:7–
8 (Mosia 21:15). Jadilah engkau rendah
hati; dan Tuhan Allahmu akan memberi
engkau jawaban terhadap doa-doamu,
A&P 112:10.
Adam diperintahkan untuk meminta
kepada Allah dalam nama Putra, Musa
5:8. Bapa dan Putra menampakkan diri
kepada Joseph Smith sebagai jawaban terhadap doanya, JS—S 1:11–20.
Doa Bapa Kami. Lihat juga Doa

Doa yang dipersembahkan oleh Juruselamat bagi para murid-Nya yang dipakai sebagai pola untuk segala doa (Mat.
6:9–13; 3 Ne. 13:9–13).

Dosa. Lihat juga Bersalah; Fasik; Jahat,
Kejahatan; Keji, Kekejian; Kotor,
Kekotoran; Pemberontakan; Tidak
Saleh, Ketidaksalehan

Ketidakpatuhan yang dikehendaki
pada perintah-perintah Allah.

Dia yang menutupi dosanya tidak akan
makmur, Ams. 28:13. Walaupun dosa-
dosamu bagaikan kain kirmizi, itu akan
menjadi seputih salju, Yes. 1:18. Pendosa
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akan mati, dan yang saleh akan diselamatkan, Yeh. 18.
Anak Domba Allah mengambil dosa-
dosa dunia, Yoh. 1:29. Dibaptislah, dan
basuhlah dosa-dosamu, Kis. 22:16. Upah
dosa adalah kematian, Rm. 6:23. Bagi dia
yang mengetahui untuk melakukan yang
baik, dan tidak melakukannya, baginya
itu adalah dosa, Yak. 4:17.
Akankah Engkau membuatku agar
aku boleh berguncang pada penampakan
dosa, 2 Ne. 4:31. Celakalah mereka semua yang mati dalam dosa-dosa mereka,
2 Ne. 9:38. Mereka tidak dapat memandang dosa kecuali dengan kemuakan,
Alma 13:12. Janganlah mengira kamu
akan dipulihkan dari dosa pada kebahagiaan, Alma 41:9–10. Tuhan tidak dapat
memandang dosa dengan tingkat perkenanan yang terkecil, Alma 45:16 (A&P
1:31). Anak kecil tidak mampu berbuat
dosa, Moro. 8:8.
Untuk bertobat, manusia mesti mengakui dan meninggalkan dosa-dosa mereka, A&P 58:42–43. Dosa yang lebih
besar tetap tinggal dalam dirinya yang
tidak mengampuni, A&P 64:9. Dia yang
berdosa terhadap terang yang lebih cemerlang akan menerima penghukuman
yang lebih besar, A&P 82:3. Kepada
jiwa itu yang berdosa akanlah dosa-
dosa yang terdahulu kembali, A&P 82:7.
Ketika kita berupaya untuk menutupi
dosa-dosa kita, surga menarik dirinya,
A&P 121:37.
Dosa Tak Termaafkan. Lihat juga
Hujat, Penghujatan; Membunuh;
Putra Kebinasaan; Roh Kudus

Dosa menyangkal Roh Kudus, dosa
yang tidak dapat diampuni.

Penghujatan terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni bagi manusia, Mat.
12:31–32 (Mrk. 3:29; Luk. 12:10). Adalah
tidak mungkin bagi mereka yang dijadikan pengambil bagian Roh Kudus untuk memperbarui mereka kembali pada
pertobatan, Ibr. 6:4–6. Jika kita berdosa
dengan sengaja setelah kita menerima
pengetahuan tentang kebenaran, tidak
ada tertinggal kurban bagi dosa, Ibr.
10:26.
Jika kamu menyangkal Roh Kudus dan

Dunia

tahu bahwa kamu menyangkalnya, ini
adalah dosa yang tak termaafkan, Alma
39:5–6 (Yakub 7:19).
Mereka tidak memiliki pengampunan,
setelah menyangkal Putra Tunggal Bapa,
setelah menyalibkan-Nya bagi mereka
sendiri, A&P 76:30–35. Penghujatan
terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni, yang adalah menumpahkan darah tak berdosa setelah kamu menerima
perjanjian-Ku yang baru dan abadi, A&P
132:26–27.
Dua Belas Suku Israel. Lihat Israel—
Dua belas suku Israel
Dunia. Lihat juga Babel; Bumi; Fana,
Kefanaan

Bumi; tempat pengujian bagi manusia
fana. Secara kiasan, orang-orang yang tidak mematuhi perintah-perintah Allah.
Keberadaan fana: Di dunia kamu akan
mengalami kesukaran, Yoh. 16:33.
Janganlah takut sampai kematian; karena di dunia ini sukacitamu tidaklah penuh, A&P 101:36.

Orang yang tidak mematuhi perintah-
perintah: Aku akan menghukum dunia karena kejahatan mereka, Yes. 13:11
(2 Ne. 23:11).
Jika dunia membencimu, kamu tahu
bahwa itu membenci-Ku sebelumnya,
Yoh. 15:18–19.
Bangunan yang besar dan lapang adalah kesombongan dunia, 1 Ne. 11:36.
Dunia sedang menjadi matang dalam
kedurhakaan, A&P 18:6. Jagalah dirimu
tak ternoda dari dunia, A&P 59:9. Dia
yang setia dan bertahan akan mengatasi
dunia, A&P 63:47. Kamu tidak akan hidup menurut cara dunia, A&P 95:13.

Akhir dunia: Aku menciptakan suatu
bumi yang baru: dan yang terdahulu tidak akan diingat, Yes. 65:17 (Why. 21:1;
PK 1:10).
Pada akhir dunia ini, lalang akan dikumpulkan dan dibakar dalam api, Mat.
13:40, 49 (Mal. 4:1; Yakub 6:3).
Kebunku akan aku suruh untuk dibakar dengan api, Yakub 5:77 (A&P 64:23–
24).
Tuhan akan menghancurkan Setan
dan pekerjaannya pada akhir dunia,

Dunia Roh
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A&P 19:3. Bumi akan mati, tetapi itu akan
dihidupkan lagi, A&P 88:25–26.
Tuhan memperlihatkan kepada
Henokh akhir dunia, Musa 7:67.
Dunia Roh. Lihat Firdaus; Kehidupan
Prafana; Neraka
Dusta. Lihat juga Jujur, Kejujuran;
Menipu; Pembicaraan Jahat

Komunikasi kebohongan atau ketidakbenaran apa pun untuk tujuan penipuan.

Janganlah kamu mencuri, ataupun berurusan secara palsu, ataupun berdusta,
Im. 19:11. Aku benci dan muak berdusta,
Mzm. 119:163. Bibir yang berdusta adalah kekejian bagi Tuhan, Ams. 12:22. Mereka adalah umat-Ku yang tidak akan
berdusta, Yes. 63:8.
Iblis adalah pendusta dan bapa kedustaan, Yoh. 8:44 (2 Ne. 2:18; Eter 8:25; Musa
4:4). Engkau tidak berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah, Kis. 5:4 (Alma
12:3). Jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan membenci saudaranya,
dia adalah pendusta, 1 Yoh. 4:20. Semua
pendusta memperoleh bagian dalam kematian kedua, Why. 21:8 (A&P 63:17).
Celakalah pendusta, karena dia akan
dibuang ke neraka, 2 Ne. 9:34. Banyak
orang akan mengajarkan ajaran palsu,
mengatakan: berdustalah sedikit dan
tidak ada bahaya dalam hal ini, 2 Ne.
28:8–9 (A&P 10:25). Apakah kamu membayangkan kamu dapat berdusta kepada
Tuhan, Alma 5:17. Engkau adalah Allah
kebenaran dan tidak dapat berdusta, Eter
3:12 (Bil. 23:19; 1 Sam. 15:29; Tit. 1:2; Ibr.
6:18; Enos 1:6).
Dia yang berdusta dan tidak mau bertobat akan diusir, A&P 42:21. Para pendusta mewarisi kemuliaan telestial, A&P
76:81, 103–106.
Kami percaya mesti jujur, PK 1:13.
Eden. Lihat juga Adam; Hawa

Kediaman dari orangtua kita yang pertama, Adam dan Hawa (Kej. 2:8–3:24;
4:16; 2 Ne. 2:19–25; Musa 3–4; Abr. 5), ditandai sebagai sebuah taman, arah timur
di Eden. Adam dan Hawa dikirim keluar
dari Eden setelah makan buah terlarang
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dan menjadi fana (Musa 4:29). Wahyu zaman akhir mengukuhkan laporan Alkitab
tentang Taman Eden. Itu menambahkan
informasi penting bahwa taman itu berlokasi di tempat yang sekarang adalah
Benua Amerika Utara.
Edward Partridge

Seorang anggota dan pemimpin awal
Gereja setelah pemulihannya pada zaman modern. Edward Partridge melayani
sebagai uskup pertama Gereja (A&P 36;
41:9–11; 42:10; 51:1–18; 115; 124:19).

Efraim. Lihat juga Israel; Kitab
Mormon; Manasye; Yusuf, Putra
Yakub

Dalam Perjanjian Lama, putra kedua
Yusuf dan Asnat (Kej. 41:50–52; 46:20).
Bertentangan dengan cara menurut tradisi, Efraim menerima berkat hak kesulungan alih-alih Manasye, yang adalah
putra yang lebih tua (Kej. 48:17–20).
Efraim menjadi leluhur suku Efraim.

Suku Efraim: Efraim diberi hak kesulungan di Israel (1 Taw. 5:1–2; Yer. 31:9).
Pada zaman terakhir hak istimewa dan
tanggung jawab mereka adalah untuk
menyandang imamat, membawa pesan
Injil yang dipulihkan kepada dunia, dan
mengangkat panji untuk mengumpulkan
Israel yang tercerai-berai (Yes. 11:12–13;
2 Ne. 21:12–13). Anak-anak Efraim akan
memahkotai dengan kemuliaan mereka
yang dari negeri-negeri utara yang kembali pada zaman terakhir (A&P 133:26–34).

Papan Efraim atau Yusuf: Sebuah catatan tentang satu kelompok dari suku
Efraim yang dituntun dari Yerusalem ke
Amerika kira-kira tahun 600 sm. Catatan
kelompok ini disebut papan Efraim atau
Yusuf, atau Kitab Mormon. Itu dan papan
Yehuda (Alkitab) membentuk kesaksian
terpadu tentang Tuhan Yesus Kristus,
Kebangkitan-Nya, dan pekerjaan ilahi-
Nya di antara dua segmen bani Israel ini.
Suatu cabang Efraim akan dipatahkan
dan akan menuliskan satu kesaksian lagi
tentang Kristus, TJS, Kej. 50:24–26, 30–
31. Papan Yehuda dan papan Yusuf akan
menjadi satu, Yeh. 37:15–19.
Tulisan-tulisan Yehuda dan Yusuf akan
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tumbuh bersama, 2 Ne. 3:12. Tuhan berfirman kepada banyak bangsa, 2 Ne. 29.
Kunci-kunci catatan papan Efraim dipercayakan kepada Moroni, A&P 27:5.
Egiptus

Nama dari baik istri maupun putri
Ham, putra Nuh. Dalam bahasa Kasdim,
nama ini menandakan “Mesir,” atau “apa
yang terlarang” (Abr. 1:23–25).

Ekskomunikasi. Lihat juga
Kemurtadan; Pemberontakan

Ekskomunikasi adalah tindakan pendisiplinan Gereja yang paling berat. Seseorang yang diekskomunikasi tidak lagi
menjadi anggota Gereja. Para pembesar
Gereja mengekskomunikasi seseorang
dari Gereja hanya ketika dia telah memilih untuk hidup bertentangan dengan
perintah-perintah Tuhan dan dengan demikian telah mendiskualifikasikan dirinya untuk keanggotaan lebih lanjut di
dalam Gereja.

Hati banyak orang dikeraskan, dan
nama mereka dihapuskan, Alma 1:24
(Alma 6:3). Jika dia tidak bertobat dia tidak akan terbilang di antara umat-Ku,
3 Ne. 18:31 (Mosia 26).
Para pezina yang tidak bertobat akan
diusir, A&P 42:24. Dia yang berdosa dan
tidak bertobat akan diusir, A&P 42:28.
Prosedur diberikan untuk membereskan
kesulitan-kesulitan penting di dalam Gereja, A&P 102 (A&P 42:80–93). Uskup ditetapkan untuk menjadi hakim di Israel,
A&P 107:72. Masyarakat keagamaan
memiliki hak untuk berurusan dengan
tingkah laku yang tidak tertib dari para
anggota, A&P 134:10.
Eli. Lihat juga Samuel, Nabi Perjanjian
Lama

Imam tinggi dan hakim dalam Perjanjian Lama ketika Tuhan memanggil
Samuel sebagai nabi (1 Sam. 3). Tuhan
menghardiknya karena menoleransi kejahatan para putranya (1 Sam. 2:22–36;
3:13).

Elia. Lihat juga Elias; Keselamatan;
Pemeteraian

Seorang nabi Perjanjian Lama yang

Elia

kembali pada zaman akhir untuk menganugerahkan kunci-kunci kuasa pemeteraian ke atas Joseph Smith dan Oliver
Cowdery. Pada zamannya, Elia melayani
di Kerajaan Israel di Utara (1 Raj. 17–22;
2 Raj. 1–2). Dia memiliki iman yang besar
kepada Tuhan dan terkemuka karena banyaknya mukjizat. Atas permintaannya,
Allah mencegah hujan selama 3½ tahun.
Dia menghidupkan kembali seorang anak
laki-laki dari yang mati dan memanggil
turun api dari langit (1 Raj. 17–18). Orang-
orang Yahudi masih menunggu Elia kembali, sebagaimana Maleakhi nubuatkan
akan dia lakukan (Mal. 4:5). Dia tetap
tamu yang diundang pada Perayaan Paskah Yahudi, di mana pintu terbuka dan
kursi kosong selalu menunggunya.
Nabi Joseph Smith mengatakan bahwa
Elia memegang kuasa pemeteraian Imamat Melkisedek dan adalah nabi terakhir yang melakukannya sebelum masa
Yesus Kristus. Dia menampakkan diri
di Gunung Perubahan Rupa bersama
Musa dan menganugerahkan kunci-
kunci imamat ke atas Petrus, Yakobus,
dan Yohanes (Mat. 17:3). Dia menampakkan diri lagi, bersama Musa dan yang
lain, pada tanggal 3 April 1836, di dalam Bait Suci Kirtland Ohio dan menganugerahkan kunci-kunci yang sama ke
atas Joseph Smith dan Oliver Cowdery
(A&P 110:13–16). Semuanya ini adalah
dalam persiapan bagi Kedatangan Kedua
Tuhan, sebagaimana dibicarakan dalam
Maleakhi 4:5–6.
Kuasa Elia adalah kuasa pemeteraian
imamat yang melaluinya apa yang terikat
atau terlepas di bumi terikat atau terlepas
di surga (A&P 128:8–18). Para hamba terpilih Tuhan di bumi dewasa ini memiliki
kuasa pemeteraian ini dan melaksanakan tata cara-tata cara Injil yang menyelamatkan bagi yang hidup dan yang mati
(A&P 128:8).

Memeteraikan langit dan diberi makan
oleh burung-burung gagak, 1 Raj. 17:1–
7. Memerintahkan tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli si janda
untuk tidak berkurang, 1 Raj. 17:8–16.
Menghidupkan kembali putra si janda
dari kematian, 1 Raj. 17:17–24. Mengalahkan para imam Baal, 1 Raj. 18:21–39.

Elias
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Suara lembut tenang berbicara kepadanya, 1 Raj. 19:11–12. Naik ke surga di
dalam sebuah kereta kuda berapi, 2 Raj.
2:11. Maleakhi bernubuat tentang kembalinya dia pada zaman akhir, Mal. 4:5–
6 (3 Ne. 25:5).
Menampakkan diri di dalam Bait Suci
Kirtland Ohio pada tahun 1836, A&P
110:13–16.
Elias. Lihat juga Elia

Ada beberapa penggunaan nama atau
sebutan Elias dalam tulisan suci:

Elia: Elias adalah bentuk Perjanjian
Baru (bahasa Yunani) dari Elia (bahasa
Ibrani), seperti dalam Mat. 17:3–4, Luk.
4:25–26, dan Yak. 5:17. Dalam hal ini,
Elias adalah nabi zaman dahulu Elia
yang pelayanannya dicatat dalam 1 dan
2 Raja-Raja.
Pendahulu: Elias juga sebutan bagi seseorang yang adalah pendahulu. Contohnya, Yohanes Pembaptis adalah seorang
Elias karena dia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus (Mat. 17:12–13).

Pemulih: Sebutan Elias juga telah diterapkan kepada orang-orang lain yang
memiliki misi khusus untuk digenapi,
misalnya Yohanes Pewahyu (A&P 77:14)
dan Gabriel (Luk. 1:11–20; A&P 27:6–7;
110:12).
Seorang pria pada dispensasi Abraham:
Nabi yang disebut Esayas atau Elias
yang rupanya hidup pada masa Abraham
(A&P 84:11–13; 110:12).
Elisa

Seorang nabi Perjanjian Lama di Kerajaan Israel di Utara dan penasihat kepercayaan dari beberapa raja negeri itu.
Elisa memiliki watak yang lemah
lembut dan penuh kasih sayang, tanpa
semangat yang berapi-api itu yang membedakannya dengan majikannya, Elia.
Mukjizat-mukjizatnya yang terkemuka
(2 Raj. 2–5; 8) bersaksi bahwa dia benar-
benar menerima kuasa Elia ketika dia
menggantikan Elia sebagai nabi (2 Raj.
2:9–12). Contohnya, dia menyehatkan perairan dari mata air yang pahit,
membelah air Sungai Yordan, melipatgandakan minyak si janda, menghidup-
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kan kembali seorang anak laki-laki dari
yang mati, menyembuhkan seorang pria
dari penyakit kusta, menyebabkan kapak besi mengapung, dan menyerang
orang-orang Aram dengan kebutaan
(2 Raj. 2–6). Pelayanannya berlangsung
lebih dari lima puluh tahun selama masa
pemerintahan Yoram, Yehu, Yoahas, dan
Yoas.
Menerima jubah Elia, 2 Raj. 2:13. Melipatkan minyak si janda, 2 Raj. 4:1–7.
Menghidupkan kembali putra wanita
Sunem dari yang mati, 2 Raj. 4:18–37.
Menyembuhkan Naaman, orang Aram,
2 Raj. 5:1–14. Membutakan para serdadu
Aram, dan mata para hambanya dibukakan, 2 Raj. 6:8–23.
Elisabet. Lihat juga Yohanes Pembaptis

Dalam Perjanjian Baru, istri Zakharias,
ibu Yohanes Pembaptis, dan sanak saudara perempuan Maria (Luk. 1:5–60).

Elohim. Lihat Bapa di Surga;
Ke-Allah-an
Emanuel. Lihat Imanuel
Emma Hale Smith. Lihat juga Joseph
Smith, Jr.

Istri Nabi Joseph Smith. Tuhan memerintahkan Emma untuk membuat seleksi
nyanyian pujian bagi Gereja. Dia juga melayani sebagai presiden Lembaga Pertolongan yang pertama.

Wahyu yang diberikan mengenai kehendak Tuhan kepada Emma Smith, A&P
25. Tuhan menasihati Emma Smith perihal pernikahan, A&P 132:51–56.
Enos, Putra Yakub

Seorang nabi orang Nefi dan penyimpan catatan dalam Kitab Mormon yang
berdoa untuk dan menerima pengampunan akan dosa-dosanya melalui imannya kepada Kristus (Enos 1:1–8). Tuhan
membuat perjanjian dengan Enos untuk
menampilkan Kitab Mormon kepada
orang-orang Laman (Enos 1:15–17).

Kitab Enos: Sebuah kitab dalam Kitab Mormon yang menceritakan tentang
doa Enos kepada Tuhan untuk pengampunan pribadi, untuk rakyatnya, dan
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untuk orang lain. Tuhan menjanjikan
kepadanya bahwa Kitab Mormon akan
dilestarikan dan dijadikan tersedia bagi
orang-orang Laman di masa depan. Walaupun kitab itu memuat hanya satu
pasal, itu mencatat cerita yang sangat
kuat tentang seorang pria yang mencari
Allahnya dalam doa, hidup patuh pada
perintah-perintah Allah, dan sebelum kematiannya bersukacita dalam pengetahuannya tentang Penebus.
Esau. Lihat juga Ishak; Yakub, Putra
Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra yang
lebih tua dari Ishak dan Ribka dan saudara kembar Yakub. Dua bersaudara ini
bersaingan sejak kelahiran mereka (Kej.
25:19–26). Keturunan Esau, orang-orang
Edom, dan keturunan Yakub, bangsa
Israel, menjadi bangsa-bangsa yang bersaingan (Kej. 25:23).
Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, Kej. 25:33 (Ibr. 12:16–17).
Esau menikahi istri-istri orang Het yang
mendukacitakan orangtuanya, Kej.
26:34–35. Yakub dan Esau berdamai,
Kej. 33.

Esayas

Bentuk Perjanjian Baru (bahasa Yunani)
dari nama Yesaya (Luk. 4:17). Esayas juga
seorang nabi yang hidup pada masa
Abraham (A&P 76:100; 84:13).

Ester

Seorang wanita dengan iman yang besar dan sosok utama dalam kitab Ester.

Kitab Ester: Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama yang memuat cerita tentang
keberanian besar Ratu Ester dalam menyelamatkan rakyatnya dari kehancuran.
Pasal 1–2 menceritakan bagaimana
Ester, seorang wanita Yahudi dan putri
angkat dari seorang pria Yahudi yang
bernama Mordekhai, dipilih sebagai
ratu Persia karena kecantikannya. Pasal 3 menjelaskan bahwa Haman, kepala di sidang balairung raja, membenci
Mordekhai dan mendapatkan ketetapan
untuk menghukum mati semua orang
Yahudi. Pasal 4–10 menceritakan bagaimana Ester, dengan risiko pribadi yang

Ezra

besar, mengungkapkan kebangsaannya
sendiri kepada raja dan mendapatkan
pencabutan atas ketetapan tersebut.
Eter. Lihat juga Orang-Orang Yared

Nabi terakhir orang Yared dalam Kitab
Mormon (Eter 12:1–2).

Kitab Eter: Sebuah kitab dalam Kitab
Mormon yang memuat bagian-bagian
dari catatan orang-orang Yared. Orang-
orang Yared adalah suatu kelompok
orang yang hidup di belahan bumi sebelah barat berabad-abad sebelum orang-
orang Lehi. Kitab Eter diambil dari dua
puluh empat lempengan yang ditemukan
oleh orang-orang Limhi (Mosia 8:8–9).
Pasal 1–2 menceritakan bagaimana
orang-orang Yared meninggalkan kediaman mereka pada zaman Menara Babel
dan memulai perjalanan mereka ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Benua
Amerika. Pasal 3–6 menjelaskan bahwa
saudara laki-laki Yared melihat Juruselamat prafana dan bahwa orang-orang
Yared berlayar di dalam delapan kapal
barkas. Pasal 7–11 melanjutkan sejarah
kejahatan yang mendominasi sebagian
besar sejarah orang-orang Yared. Moroni,
yang mengedit catatan Eter, menulis
dalam pasal 12–13 tentang keajaiban-
keajaiban yang dilakukan melalui iman
dan tentang Kristus serta Yerusalem Baru
yang akan datang. Pasal 14–15 menceritakan bagaimana orang-orang Yared
menjadi suatu bangsa yang perkasa tetapi hancur oleh perang sipil karena kejahatan.
Ezra

Seorang imam dan penyurat Perjanjian
Lama yang membawa sebagian orang
Yahudi kembali ke Yerusalem dari penawanan Babilonia (Ezr. 7–10; Neh. 8;
12). Pada tahun 458 sm dia mendapatkan izin dari Artahsasta, raja Persia, untuk membawa ke Yerusalem siapa pun
orang Yahudi yang diasingkan yang berkeinginan untuk pergi (Ezr. 7:12–26).
Sebelum masa Ezra, para imam memiliki hampir seluruh kendali atas pembacaan kumpulan tulisan suci tertulis yang
disebut “hukum.” Ezra menolong menjadikan tulisan suci tersedia bagi setiap

Fana, Kefanaan
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orang Yahudi. Pembacaan terbuka “kitab
hukum” pada akhirnya menjadi pusat kehidupan kebangsaan Yahudi. Barangkali
ajaran Ezra terbesar datang dari contoh
dirinya dalam mempersiapkan hatinya
untuk mencari hukum Tuhan, untuk mematuhinya, dan untuk mengajarkannya
kepada orang lain (Ezr. 7:10).

Kitab Ezra: Pasal 1–6 menguraikan
peristiwa-peristiwa yang terjadi dari
enam puluh sampai delapan puluh tahun sebelum Ezra tiba di Yerusalem—ketetapan Koresh pada tahun 537 sm dan
kembalinya orang-orang Yahudi di bawah Zerubabel. Pasal 7–10 memperlihatkan bagaimana Ezra pergi ke Yerusalem.
Dia, bersama rombongannya, berpuasa dan berdoa untuk perlindungan.
Di Yerusalem mereka menemukan banyak orang Yahudi yang telah pergi
ke Yerusalem lebih dahulu di bawah
Zerubabel serta telah menikahi wanita
di luar perjanjian dan dengan demikian
menodai diri mereka. Ezra berdoa bagi
mereka dan menempatkan mereka di bawah perjanjian untuk menceraikan para
istri itu. Sejarah Ezra yang kemudian ditemukan dalam kitab Nehemia.
Fana, Kefanaan. Lihat juga Dunia;
Kejatuhan Adam dan Hawa;
Kematian Jasmani; Tubuh

Masa dari kelahiran sampai kematian
jasmani. Ini kadang-kadang disebut keadaan kedua.

Pada hari dimana engkau makan darinya engkau pastilah akan mati, Kej. 2:16–
17 (Musa 3:16–17). Saat kematian roh
akan kembali kepada Allah dan tubuh
pada debu tanah, Pkh. 12:7 (Kej. 3:19;
Musa 4:25).
Janganlah membiarkan dosa berkuasa
dalam tubuh fanamu, Rm. 6:12. Tubuh
yang fana ini mestilah mengenakan kebakaan, 1 Kor. 15:53 (Enos 1:27; Mosia
16:10; Morm. 6:21).
Keadaan manusia menjadi keadaan
percobaan, 2 Ne. 2:21 (Alma 12:24;
42:10). Adam jatuh agar manusia boleh
ada, 2 Ne. 2:25. Apakah kamu menanti-
nantikan dan memandang tubuh yang
fana ini dibangkitkan dalam kebakaan,
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Alma 5:15. Kehidupan ini adalah waktu
untuk bersiap menemui Allah, Alma
34:32.
Janganlah takut kematian, karena sukacitamu tidaklah penuh di dunia ini,
A&P 101:36.
Mereka yang mempertahankan keadaan kedua mereka akan memperoleh
kemuliaan, Abr. 3:26.
Fasik. Lihat juga Dosa; Jahat,
Kejahatan; Kotor, Kekotoran; Tidak
Saleh, Ketidaksalehan

Seseorang atau sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak atau perintah Allah;
jahat dan tidak kudus.
Jalan orang fasik akan musnah, Mzm.
1:6.
Jika yang saleh hampir tidak diselamatkan, akan di mana yang fasik tampak, 1 Ptr. 4:18.
Tolaklah dirimu dari segala kefasikan,
Moro. 10:32.
Pembalasan datang selekasnya ke atas
yang fasik, A&P 97:22. Di antara yang
fasik, suara Juruselamat tidak diangkat,
A&P 138:20.

Fayette, New York (AS)

Tempat tanah pertanian yang dimiliki
oleh Peter Whitmer Sr. di mana banyak
wahyu diberikan kepada Nabi Joseph
Smith Jr. Di sini Gereja diorganisasi pada
tanggal 6 April 1830, dan suara Tuhan terdengar (A&P 128:20).

Filemon. Lihat juga Paulus

Seorang pria Kristen dalam Perjanjian
Baru yang memiliki budak Onesimus,
yang melarikan diri dan bergabung dengan Paulus. Paulus mengirim Onesimus
kembali kepada Filemon dengan sepucuk surat meminta agar Filemon mengampuni budak tersebut.

Filipus

Dalam Perjanjian Baru, Filipus, dari
Betsaida, adalah salah seorang dari Dua
Belas Rasul mula-mula dari Juruselamat
(Mat. 10:2–4; Yoh. 1:43–45).
Filipus yang lain adalah salah satu dari
tujuh orang yang terpilih untuk membantu Dua Belas Rasul (Kis. 6:2–6). Dia
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berkhotbah di Samaria dan kepada seorang sida-sida Etiopia (Kis. 8).
Firaun. Lihat juga Egiptus; Mesir

Putra tertua Egiptus, putri Ham (Abr.
1:25). Juga, sebutan yang diberikan kepada para raja Mesir (Abr. 1:27).

Firdaus. Lihat juga Surga

Bagian dari dunia roh itu di mana roh-
roh yang saleh yang telah pergi dari kehidupan ini menunggu kebangkitan tubuh.
Itu adalah suatu kondisi kebahagiaan dan
kedamaian.
Firdaus juga digunakan dalam tulisan
suci dengan arti dunia roh-roh (Luk.
23:43), kerajaan selestial (2 Kor. 12:4),
dan kondisi bumi milenium yang dimuliakan (PK 1:10).
Kepada dia yang mengatasi akan Aku
berikan untuk makan dari pohon kehidupan, yang ada di tengah firdaus Allah,
Why. 2:7.
Firdaus Allah mesti menyerahkan roh
dari yang saleh, 2 Ne. 9:13. Roh dari yang
saleh diterima ke dalam keadaan kebahagiaan, yang disebut firdaus, Alma 40:11–
12. Semua murid Yesus telah pergi ke
firdaus Allah, kecuali tiga orang, 4 Ne.
1:14. Aku segera pergi untuk beristirahat di dalam firdaus Allah, Moro. 10:34.
Kristus melayani roh-roh yang saleh di
dalam firdaus, A&P 138.

Firman. Lihat Yesus Kristus—
Keberadaan prafana Kristus
Firman Allah. Lihat juga
Perintah-Perintah Allah; Tulisan
Suci; Wahyu

Petunjuk, perintah, atau pesan dari
Allah. Anak-anak Allah bisa menerima
firman-Nya secara langsung berdasarkan
wahyu melalui Roh atau dari para hamba
terpilih-Nya (A&P 1:38).
Berdasarkan setiap firman yang keluar
dari mulut Tuhan manusia hidup, Ul. 8:3
(Mat. 4:4; A&P 84:43–44). Firman-Mu
adalah pelita bagi kakiku, dan terang
bagi jalanku, Mzm. 119:105.
Mereka semuanya dipenuhi dengan
Roh Kudus dan mengucapkan firman
Allah dengan keberanian, Kis. 4:31–33.

Firman Kebijaksanaan

Batang besi adalah firman Allah yang
menuntun ke pohon kehidupan, 1 Ne.
11:25 (1 Ne. 15:23–25). Kamu tidak lagi
berperasaan, sehingga kamu tidak dapat
merasakan firman-Nya, 1 Ne. 17:45–46.
Celakalah bagi dia yang menolak firman
Allah, 2 Ne. 27:14 (2 Ne. 28:29; Eter 4:8).
Maju terus, mengenyangkan diri dengan
firman Kristus, 2 Ne. 31:20 (2 Ne. 32:3).
Karena ketidakpercayaan mereka, mereka tidak dapat mengerti firman Allah,
Mosia 26:3 (Alma 12:10). Mereka telah
menyelidiki tulisan suci dengan tekun,
agar mereka boleh mengetahui firman
Allah, Alma 17:2. Coba kuasa firman
Allah, Alma 31:5. Alma membandingkan firman Allah dengan sebiji benih,
Alma 32:28–43.
Apa pun yang mereka ucapkan ketika
digerakkan oleh Roh Kudus akan menjadi firman Tuhan, A&P 68:4. Hiduplah
dengan setiap firman yang keluar dari
mulut Allah, A&P 84:44–45.
Barang siapa menyimpan baik-baik
firman-Ku tidak akan tertipu, JS—M 1:37.
Firman Kebijaksanaan

Sebuah hukum kesehatan yang diwahyukan oleh Tuhan untuk manfaat jasmani
dan rohani para Orang Suci (A&P 89).
Secara umum telah dirujuk sebagai Firman Kebijaksanaan. Tuhan selalu mengajar pengikut-Nya asas-asas kesehatan.
Tuhan mengungkapkan kepada Joseph
Smith jenis makanan apa yang hendaknya dimakan dan apa yang hendaknya
dihindari, bersama dengan janji akan
berkat-berkat duniawi dan rohani bila
mematuhi Firman Kebijaksanaan.

Janganlah minum air anggur tidak juga
minuman keras, Im. 10:9. Air anggur adalah pengejek, dan minuman keras adalah
pengamuk, Ams. 20:1. Minuman keras
akan menjadi pahit bagi mereka yang meminumnya, Yes. 24:9. Daniel tidak mau
menodai dirinya dengan makanan dan
air anggur raja, Dan. 1:8.
Jika siapa pun menodai bait suci Allah,
dia akan Allah hancurkan, 1 Kor. 3:16–17.
Pemabuk tidak akan mewarisi kerajaan
Allah, 1 Kor. 6:10 (Gal. 5:21).
Barang siapa melarang bahwa orang
mesti tidak makan daging bukanlah dite-

Fitnah
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tapkan oleh Allah, A&P 49:18–21. Segala
sesuatu yang datang dari bumi adalah
untuk digunakan dengan pertimbangan,
tidak sampai berlebihan, A&P 59:20.
Tuhan menasihati para Orang Suci untuk tidak menggunakan air anggur, minuman keras, tembakau, dan minuman
panas, A&P 89:1–9. Tumbuhan berkhasiat, buah-buahan, daging, dan biji-bijian
ditetapkan untuk penggunaan manusia
dan hewan, A&P 89:10–17. Kepatuhan
pada Firman Kebijaksanaan membawa
berkat-berkat duniawi dan rohani, A&P
89:18–21.
Fitnah. Lihat Pembicaraan Jahat
Frederick G. Williams

Pemimpin awal di dalam Gereja yang
dipulihkan yang melayani untuk suatu
masa sebagai penasihat dalam Presidensi
Imamat Tinggi (A&P 81; 90:6, 19; 102:3).

Gabriel. Lihat juga Malaikat; Maria,
Ibu dari Yesus; Nuh, Bapa Bangsa
dalam Alkitab

Seorang malaikat yang diutus kepada
Daniel (Dan. 8:16; 9:21), Zakharias (Luk.
1:11–19; A&P 27:7), Maria (Luk. 1:26–38),
dan yang lain (A&P 128:21). Nabi Joseph
Smith mengindikasikan bahwa Gabriel
adalah Nabi Nuh dalam Perjanjian Lama.

Gad, Putra Yakub. Lihat juga Israel;
Yakub, Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra Yakub
dan Zilpa (Kejadian 30:10–11). Keturunannya menjadi suku Israel.

Suku Gad: Untuk berkat Yakub ke atas
putranya Gad, lihat Kej. 49:19. Untuk berkat Musa ke atas suku Gad, lihat Ulangan
33:20–21. Menurut berkat-berkat ini, keturunan Gad akan menjadi ras yang suka
berperang. Tanah yang dibagikan kepada
mereka di tanah Kanaan adalah timur Sungai Yordan dan meliputi tanah padang
rumput yang baik dengan air berlimpah-
limpah.
Gad si Pelihat. Lihat juga Tulisan
Suci—Tulisan suci yang hilang

Seorang nabi dan teman setia serta
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penasihat Daud dalam Perjanjian Lama
(1 Sam. 22:5; 2 Sam. 24:11–19). Dia menulis sebuah kitab tentang tindakan-
tindakan Daud, yang telah menjadi
tulisan suci yang hilang (1 Taw. 29:29).
Gadis. Lihat Perawan
Galilea

Pada zaman dahulu dan modern, distrik paling utara Israel di barat Sungai
Yordan dan Danau Galilea. Galilea kira-
kira enam puluh mil (sembilan puluh tujuh kilometer) panjangnya kali tiga puluh
mil (empat puluh delapan kilometer) lebarnya. Pada zaman dahulu, itu meliputi sebagian dari tanah paling baik dan
kota-kota Israel yang paling sibuk. Jalan-
jalan raya penting menuju ke Damsyik,
Mesir, dan sebelah timur Israel melewati
Galilea. Iklimnya yang sangat bagus dan
tanahnya yang subur menghasilkan banyak hasil panen zaitun, gandum, jawawut, dan buah anggur. Perikanan dekat
Danau Galilea menyediakan perdagangan
ekspor yang besar dan adalah sumber kekayaan yang besar. Juruselamat melewatkan banyak waktu-Nya di Galilea.
Suatu terang yang besar akan bangkit
di Galilea, Yes. 9:1–3 (2 Ne. 19:1–3).
Yesus pergi hampir ke seluruh Galilea
berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan, Mat. 4:23. Setelah Yesus bangkit, Dia
menampakkan diri di Galilea, Mrk. 14:28
(Yoh. 21:1–14). Kemasyhuran Yesus menyebar ke seluruh Galilea, Luk. 4:14.
Yesus memulai mukjizat-mukjizat-Nya
di Kana, Galilea, Yoh. 2:11.

Danau Galilea: Danau Galilea berlokasi
di sebelah utara Israel. Itu juga disebut
Danau Kineret dalam Perjanjian Lama
dan Danau Genesaret atau Tiberias dalam Perjanjian Baru. Yesus mengajarkan
beberapa khotbah di sana (Mat. 13:2). Danau tersebut berbentuk seperti buah pir,
12,5 mil (20 kilometer) panjangnya dan
7,5 mil (12 kilometer) lebarnya pada sisinya yang paling lebar. Itu berada 680
kaki (207 meter) di bawah permukaan
laut, yang sering menyebabkan udara sekelilingnya menjadi amat panas. Udara
dingin yang mengalir turun dari bukit-
bukit dan bertemu udara panas di atas
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Gereja Yesus Kristus dari Orang-O rang Suci Zaman Akhir

air sering menimbulkan badai mendadak (Luk. 8:22–24).
Gamaliel. Lihat juga Orang-Orang
Farisi

Orang Farisi terkenal dalam Perjanjian
Baru yang mengetahui dan mengajarkan
hukum orang Yahudi. Rasul Paulus adalah salah satu siswanya (Kis. 22:3). Dia sangat berpengaruh dalam Sanhedrin (Kis.
5:34–40).

Garam

Digunakan sebagai bahan pengawet
penting untuk makanan dalam dunia
kuno; itu dianggap penting bagi kehidupan.

Istri Lot menjadi tiang garam, Kej.
19:26.
Kamu adalah garam bagi bumi, Mat.
5:13 (Luk. 14:34; 3 Ne. 12:13).
Umat perjanjian Tuhan dianggap sebagai garam bagi bumi, A&P 101:39–40.
Jika Orang Suci bukan penyelamat manusia, mereka bagaikan garam yang telah kehilangan rasanya, A&P 103:9–10.
Gembala. Lihat juga Gembala Yang
Baik; Yesus Kristus

Secara simbolis, orang yang mengurus
anak-anak Tuhan.
Tuhan adalah gembalaku, Mzm. 23:1.
Gembala hendaknya memberi makan kawanan domba, Yeh. 34:2–3.

Gembala Yang Baik. Lihat juga Yesus
Kristus

Yesus Kristus adalah Gembala Yang
Baik. Secara simbolis, para pengikut-
Nya adalah seperti domba-domba yang
Yesus awasi.
Tuhan adalah gembalaku, Mzm. 23:1.
Dia akan memberi makan kawanan
domba-Nya seperti seorang gembala,
Yes. 40:11. Begitulah Aku akan mencari
domba-domba-Ku, Yeh. 34:12.
Aku adalah gembala yang baik, Yoh.
10:14–15. Yesus adalah Gembala Agung
domba-domba, Ibr. 13:20.
Dia menghitung domba-domba-Nya
dan mereka mengenal-Nya, 1 Ne. 22:25.
Gembala yang baik memanggilmu dalam
nama-Nya, yang adalah Kristus, Alma

5:38, 60. Akan ada satu kawanan, dan
satu gembala, 3 Ne. 15:21 (Yoh. 10:16).
Gereja yang Besar dan Keji. Lihat
Iblis—Gereja iblis
Gereja yang Keji. Lihat Iblis—Gereja
iblis
Gereja Yesus Kristus. Lihat juga Gereja
Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci
Zaman Akhir; Kerajaan Allah; Nama
Gereja; Orang Suci; Pemulihan Injil;
Tanda-Tanda Gereja Sejati

Suatu kelompok orang percaya yang
terorganisasi yang telah mengambil ke
atas diri mereka nama Yesus Kristus melalui baptisan dan pengukuhan. Untuk
menjadi Gereja sejati itu mestilah Gereja
Tuhan; mesti memiliki wewenang, ajaran,
hukum, tata cara, dan nama-Nya; serta
mesti diatur oleh-Nya melalui para wakil yang telah Dia tetapkan.

Tuhan menambahkan ke dalam Gereja setiap hari, Kis. 2:47. Kita, yang banyak adanya, adalah satu tubuh di dalam
Kristus, Rm. 12:5. Melalui satu Roh kita
semua dibaptis ke dalam satu tubuh,
1 Kor. 12:13. Gereja dibangun di atas
landasan para Rasul dan nabi, Ef. 2:19–
20. Para Rasul dan nabi penting bagi Gereja, Ef. 4:11–16. Kristus adalah kepala
Gereja, Ef. 5:23.
Sekalipun ada banyak Jemaat, itu semua satu Gereja, Mosia 25:19–22. Gereja
dibersihkan dan ditertibkan, Alma 6:1–6.
Gereja Kristus mesti dinamakan dengan
nama-Nya, 3 Ne. 27:8. Gereja sering bertemu bersama untuk berpuasa dan untuk
berdoa dan untuk berbicara, Moro. 6:5.
Inilah satu-satunya Gereja yang sejati
dan hidup, A&P 1:30. Gereja Kristus berdiri pada zaman terakhir ini, A&P 20:1.
Tuhan memanggil para hamba-Nya untuk membangun Gereja-Nya, A&P 39:13.
Karena demikianlah Gereja-Ku akan dinamakan pada zaman terakhir, A&P 115:4.
Gereja Yesus Kristus dari
Orang-Orang Suci Zaman Akhir.
Lihat juga Gereja Yesus Kristus;
Nama Gereja; Pemulihan Injil;
Tanda-Tanda Gereja Sejati

Nama yang diberikan kepada Gereja

Getsemani
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Kristus pada zaman akhir untuk membedakannya dari Gereja pada dispensasi
lainnya (A&P 115:3–4).

Tuhan akan mencurahkan pengetahuan ke atas para Orang Suci Zaman
Akhir, A&P 121:33. Joseph Smith adalah nabi dan pelihat Gereja Yesus Kristus
dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir,
A&P 127:12. Hari Tuhan yang besar di
depan mata bagi para Orang Suci Zaman Akhir, A&P 128:21, 24. Joseph Smith
telah menolong mengumpulkan para
Orang Suci Zaman Akhir, A&P 135:3.
Rombongan-
rombongan para Orang
Suci Zaman Akhir mesti diatur untuk
perjalanan ke teritorial sebelah barat
Amerika Serikat, A&P 136:2. Hukum-
hukum tentang pernikahan diklarifikasikan bagi para Orang Suci Zaman Akhir,
MR 1. Imamat diberikan kepada semua
anggota laki-laki yang layak dari Gereja
Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, MR 2.
Laporan tentang Penglihatan Pertama
kepada semua Orang Suci Zaman Akhir,
JS—S 1:1.
Getsemani. Lihat juga Bukit Zaitun;
Pendamaian

Sebuah taman yang dibicarakan dalam
Perjanjian Baru sebagai berada di dekat
Bukit Zaitun. Dalam bahasa Aram, kata
getsemani berarti “alat pemeras zaitun.”
Yesus pergi ke taman tersebut pada malam ketika Yudas mengkhianati-Nya.
Di sana Dia berdoa dan menderita di
Getsemani bagi dosa-dosa umat manusia (Mat. 26:36, 39; Mrk. 14:32; Yoh.
18:1; Alma 21:9; A&P 19:15–19).

Gideon (Kitab Mormon)

Seorang pemimpin orang Nefi yang
setia.

Adalah pria yang kuat dan musuh bagi
Raja Nuh, Mosia 19:4–8. Berunding dengan Raja Limhi, Mosia 20:17–22. Mengusulkan rencana untuk meloloskan diri
dari penawanan orang Laman, Mosia
22:3–9. Dibunuh oleh Nehor, Alma 1:8–
10.
Gideon (Perjanjian Lama)

Seorang pemimpin yang membebas-
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kan Israel dari orang-orang Midian (Hak.
6:11–40; 7–8).
Godaan. Lihat juga Bertahan; Hak
Pilihan; Iblis

Ujian akan kemampuan seseorang
untuk memilih yang baik alih-alih yang
jahat; bujukan untuk berdosa dan mengikuti Setan alih-alih Allah.

Janganlah menuntun kami ke dalam
godaan, tetapi bebaskanlah kami dari
yang jahat, Mat. 6:13 (3 Ne. 13:12). Allah
tidak akan membiarkanmu untuk digoda
melebihi yang kamu sanggup tanggung,
1 Kor. 10:13. Kristus digoda seperti kita
adanya, Ibr. 4:14–15. Diberkatilah orang
yang bertahan dalam godaan, Yak. 1:12–
14.
Godaan lawan tidak dapat mengalahkan mereka yang menyimak firman
Allah, 1 Ne. 15:24 (Hel. 5:12). Manusia tidak dapat bertindak bagi dirinya sendiri
kecuali dia dibujuk oleh yang satu atau
yang lain, 2 Ne. 2:11–16. Berjaga dan berdoa secara berkelanjutan, agar kamu boleh tidak digoda melebihi apa yang dapat
kamu tanggung, Alma 13:28. Ajarilah mereka untuk menahan setiap godaan iblis,
dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus
Kristus, Alma 37:33. Berdoa selalu agar
jangan kamu masuk ke dalam godaan,
3 Ne. 18:15, 18 (A&P 20:33; 31:12; 61:39).
Berhati-hatilah akan kesombongan,
agar jangan engkau akan masuk ke dalam godaan, A&P 23:1. Adam menjadi
tunduk pada kehendak iblis karena dia
menyerah pada godaan, A&P 29:39–40.
Aku ditinggalkan menghadapi segala
jenis godaan, JS—S 1:28.
Gog. Lihat juga Kedatangan Kedua
Yesus Kristus; Magog

Seorang raja Magog. Yehezkiel bernubuat bahwa Gog akan menyerbu Israel
pada waktu Kedatangan Kedua Tuhan
(Yeh. 38–39). Pertempuran lain, disebut
pertempuran Gog dan Magog, akan terjadi pada akhir Milenium (Why. 20:7–9;
A&P 88:111–116).

Golgota. Lihat juga Penyaliban; Yesus
Kristus

Golgota berarti “tengkorak” dalam
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bahasa Aram. Itu adalah nama tempat
di mana Kristus disalibkan (Mat. 27:33;
Mrk. 15:22; Yoh. 19:17). Nama Latin untuk tempat ini adalah Kalvari (Luk.
23:33).
Goliat. Lihat juga Daud

Dalam Perjanjian Lama, seorang manusia raksasa Filistin yang menantang
pasukan Israel. Daud menerima tantangannya dan membunuhnya dengan pertolongan Tuhan (1 Sam. 17).

Gomora. Lihat juga Sodom

Dalam Perjanjian Lama, sebuah kota
yang jahat yang dihancurkan oleh Tuhan
(Kej. 19:12–29).

Gosip. Lihat juga Desas-Desus;
Pembicaraan Jahat

Membagikan fakta atau informasi pribadi tentang orang lain tanpa persetujuan orang itu.

Setiap kata tak berguna yang orang
akan ucapkan, mereka akan memberi
pertanggungjawaban atasnya, Mat.
12:36. Para orang suci diberi petuah
untuk tidak menjadi penggunjing dan
orang yang usil, membicarakan apa
yang seharusnya tidak mereka bicarakan, 1 Tim. 5:11–14.
Janganlah engkau berbicara jahat tentang sesamamu, A&P 42:27. Kuatkanlah
saudara-saudaramu dalam segala percakapanmu, A&P 108:7.
Gudang Penyimpanan. Lihat juga
Kesejahteraan

Sebuah tempat di mana uskup menerima, menyimpan dalam kepercayaan,
dan menyalurkan kepada yang miskin
persembahan yang dipersucikan dari
para Orang Suci Zaman Akhir. Tiap gudang penyimpanan boleh sebesar atau
sekecil sebagaimana keadaan menuntut.
Para Orang Suci yang setia mendonasikan bakat, keterampilan, materi, dan
sarana keuangan kepada uskup untuk
mengurus yang miskin pada waktu kebutuhan. Oleh karena itu, gudang penyimpanan bisa mencakup daftar akan
pelayanan, uang, makanan, atau komoditas lain yang tersedia. Uskup adalah juru

Habakuk

kuasa gudang penyimpanan dan mendistribusikan barang serta pelayanan
menurut kebutuhan dan sebagaimana
diarahkan oleh Roh Tuhan (A&P 42:29–
36; 82:14–19).

Biarlah mereka mengumpulkan
makanan untuk penyimpanan menghadapi tujuh tahun bencana kelaparan, Kej.
41:34–36, 46–57. Bawalah kamu seluruh
persepuluhan ke dalam gudang penyimpanan, Mal. 3:10 (3 Ne. 24:10).
Biarlah uskup menetapkan sebuah
gudang penyimpanan bagi Jemaat ini,
A&P 51:13. Barang-barang yang kelebihan hendaknya diberikan ke dalam
gudang penyimpanan-Ku, A&P 70:7–8.
Para Orang Suci hendaknya mengorganisasi dan mendirikan sebuah gudang
penyimpanan, A&P 78:1–4. Anak-anak
memiliki tuntutan hak atas gudang penyimpanan Tuhan jika orangtua mereka
tidak punya, A&P 83:5.
Gunung Sinai. Lihat juga Hukum
Musa; Musa

Sebuah gunung di Semenanjung Sinai
yang di dekatnya Musa dan bangsa
Israel berkemah selama tiga bulan setelah eksodus mereka dari Mesir; juga dinamakan Gunung Horeb (Kel. 3:1). Di
sini Allah memberikan hukum-Nya kepada Musa bagi bani Israel; di sini juga
kemah suci dibangun (Kel. 19:2; 20:18;
24:12; 32:15).

Habakuk

Seorang nabi Perjanjian Lama di
Yehuda yang berbicara tentang keadaan
penuh dosa orang-orang kemungkinan
selama masa pemerintahan Yoyakhin
(kira-kira tahun 600 sm).
Kitab Habakuk: Pasal 1 adalah diskusi
antara Tuhan dan nabi-Nya, serupa dengan yang ada dalam Yeremia 12 dan
Ajaran & Perjanjian 121. Habakuk bersusah hati bahwa yang jahat tampaknya
makmur. Dalam pasal 2 Tuhan menasihati Habakuk untuk bersabar—yang saleh mesti belajar hidup dengan iman.
Pasal 3 mencatat doa Habakuk yang
di dalamnya dia mengakui keadilan
Allah.

Habel
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Habel. Lihat juga Adam; Kain

Dalam Perjanjian Lama, putra Adam
dan Hawa.

Mempersembahkan kepada Allah suatu kurban yang lebih unggul daripada
yang dilakukan kakak laki-lakinya, Kain,
Kej. 4:4–5 (Ibr. 11:4; Musa 5:16–21). Dibunuh oleh Kain, Kej. 4:8 (Musa 5:32).
Menerima imamat dari Adam, A&P
84:16.
Setan berkomplot dengan Kain untuk
membunuh Habel, Musa 5:28–31 (Hel.
6:27).
Hagai

Seorang nabi Perjanjian Lama yang
bernubuat pada kira-kira tahun 520 sm
di Yerusalem, segera setelah orang-orang
Yahudi kembali dari pengasingan mereka di Babilonia (Ezr. 5:1; 6:14). Dia berbicara tentang membangun kembali bait
suci Tuhan di Yerusalem dan menegur
orang-orang karena belum diselesaikan.
Dia juga menulis tentang bait suci dan pemerintahan milenium Juruselamat.
Kitab Hagai: Dalam pasal 1, Tuhan
menghardik orang-orang karena tinggal
di dalam rumah-rumah mereka yang
telah selesai sementara bait suci tetap
tak terbangun. Pasal 2 mencatat nubuat
Hagai bahwa Tuhan akan memberikan
kedamaian di dalam bait suci-Nya.

Hagar. Lihat juga Abraham; Ismael,
Putra Abraham

Dalam Perjanjian Lama, orang Mesir
hamba perempuan Sara. Dia menjadi istri Abraham dan ibu dari Ismael (Kej. 16;
25:12; A&P 132:34, 65). Tuhan menjanjikan kepada Hagar bahwa suatu bangsa
yang besar akan turun dari putranya (Kej.
21:9–21).

Hagot

Seorang pembangun kapal orang Nefi
dalam Kitab Mormon (Alma 63:5–7).

Hak Kesulungan. Lihat juga Anak
Sulung; Perjanjian

Suatu hak waris kepunyaan putra sulung. Dalam pengertian yang luas, hak
kesulungan mencakup suatu atau semua
hak atau warisan yang diteruskan kepada
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seseorang ketika dia lahir ke dalam sebuah keluarga dan budaya.

Juallah kepadaku hari ini hak kesulunganmu, Kej. 25:29–34 (Kej. 27:36).
Anak sulung duduk menurut hak kesulungannya, Kej. 43:33. Dia menetapkan
Efraim sebelum Manasye, Kej. 48:14–20
(Yer. 31:9). Hak kesulungan adalah milik
Yusuf, 1 Taw. 5:2.
Esau menjual hak kesulungannya, Ibr.
12:16.
Kamu adalah para ahli waris sah, A&P
86:9. Sion memiliki suatu hak akan keimamatan melalui garis keturunan, A&P
113:8 (Abr. 2:9–11).
Hak Pilihan. Lihat juga Bebas,
Kebebasan; Tanggung Jawab

Kemampuan dan hak istimewa yang
Allah berikan kepada orang-orang untuk memilih dan untuk bertindak bagi
diri mereka.

Dari setiap pohon engkau boleh dengan bebas makan, Kej. 2:16. Pilihlah
kamu pada hari ini siapa yang akan kamu
layani, Yos. 24:15 (Alma 30:8; Musa 6:33).
Manusia tidak dapat bertindak bagi dirinya kecuali bahwa dia dibujuk, 2 Ne.
2:15–16. Manusia bebas untuk memilih
kemerdekaan dan kehidupan kekal atau
penawanan dan kematian, 2 Ne. 2:27.
Kamu bebas; kamu diizinkan untuk bertindak bagi dirimu, Hel. 14:30.
Sepertiga bagian dari bala tentara surga
dia palingkan karena hak pilihan mereka,
A&P 29:36. Mestilah perlu bahwa iblis
akan menggoda manusia, atau mereka tidak dapat menjadi juru kuasa, A&P 29:39.
Biarlah setiap orang memilih bagi dirinya, A&P 37:4. Setiap orang boleh bertindak menurut hak pilihan moral yang telah
Aku berikan kepadanya, A&P 101:78.
Setan berupaya untuk menghancurkan
hak pilihan manusia, Musa 4:3. Tuhan
memberikan kepada manusia hak pilihannya, Musa 7:32.
Hak Pilihan Bebas. Lihat Hak Pilihan
Ham. Lihat juga Nuh, Bapa Bangsa
dalam Alkitab

Dalam Perjanjian Lama, putra ketiga
Nuh (Kej. 5:32; 6:10; Musa 8:12, 27).
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Nuh, para putranya, dan keluarga mereka memasuki bahtera, Kej. 7:13. Kanaan, putra Ham, dikutuk, Kej. 9:18–25.
Pemerintahan Ham adalah patriarkat
dan diberkati sehubungan dengan apa
yang dari bumi dan kebijaksanaan tetapi
tidak sehubungan dengan imamat, Abr.
1:21–27. Istri Ham, Egiptus, adalah keturunan Kain, para putra dari putri mereka
Egiptus bermukim di Mesir, Abr. 1:23, 25
(Mzm. 105:23; 106:21–22).
Hana (Perjanjian Lama). Lihat juga
Samuel, Nabi Perjanjian Lama

Ibu dari Samuel, seorang nabi Perjanjian Lama. Tuhan memberikan Samuel
kepada Hana sebagai jawaban terhadap
doa-doanya (1 Sam. 1:11, 20–28). Hana
mendedikasikan Samuel kepada Tuhan.
Nyanyian ungkapan terima kasihnya bisa
dibandingkan dengan yang dari Maria,
ibu dari Yesus (1 Sam. 2:1–10; Luk. 1:46–
55).

Hana (Perjanjian Baru)

Dalam Perjanjian Baru, seorang nabiah
dari suku bangsa Asyer. Pada masa kelahiran Yesus, dia adalah seorang janda
tua. Dia melihat bayi Yesus pada saat dihadirkannya Dia di dalam bait suci dan
mengenali-Nya sebagai Penebus (Luk.
2:36–38).

Hanas. Lihat juga Kayafas

Dalam Perjanjian Baru, seorang pria
dengan pengaruh yang besar dalam
Sanhedrin. Yesus, ketika ditangkap, lebih
dahulu dibawa kepadanya (Yoh. 18:13);
dia juga mengambil bagian pimpinan dalam pengadilan para Rasul (Kis. 4:3–6).

Harapan. Lihat juga Iman

Pengharapan yang yakin akan dan kerinduan untuk berkat-berkat kesalehan
yang dijanjikan. Tulisan suci sering berbicara tentang harapan sebagai antisipasi
akan kehidupan kekal melalui iman kepada Yesus Kristus.

Diberkatilah orang yang harapannya
adalah Tuhan, Yer. 17:7. Tuhan akan menjadi harapan umat-Nya, Yl. 3:16.
Kita memiliki harapan melalui kesabaran dan tulisan suci, Rm. 15:4. Allah

Hari Sabat

telah memperanakkan kita pada harapan
yang hidup dalam kebangkitan Kristus,
1 Ptr. 1:3. Setiap orang yang memiliki
harapan ini memurnikan dirinya, 1 Yoh.
3:2–3.
Kamu mesti maju terus, memiliki kecemerlangan harapan yang sempurna,
2 Ne. 31:20. Pastikanlah bahwa kamu memiliki iman, harapan, dan kasih amal,
Alma 7:24 (1 Kor. 13:13; Moro. 10:20). Aku
ingin bahwa kamu akan menyimak perkataanku, memiliki harapan bahwa kamu
akan menerima kehidupan kekal, Alma
13:27–29. Jika kamu memiliki iman, kamu
berharap untuk segala sesuatu yang tidak
terlihat, yang adalah benar, Alma 32:21
(Ibr. 11:1). Harapan datang dari iman dan
menjadikan sauh bagi jiwa, Eter 12:4 (Ibr.
6:17–19). Manusia mesti berharap atau
dia tidak dapat menerima warisan, Eter
12:32. Mormon berbicara mengenai
iman, harapan, dan kasih amal, Moro.
7:1. Kamu akan berharap melalui pendamaian Yesus Kristus untuk dibangkitkan
pada kehidupan kekal, Moro. 7:40–43.
Roh Kudus memenuhi dirimu dengan
harapan, Moro. 8:26 (Rm. 15:13).
Mereka meninggalkan kehidupan fana,
teguh dalam harapan akan suatu kebangkitan yang mulia, A&P 138:14.
Hari Minggu. Lihat Hari Sabat
Hari Sabat. Lihat juga Istirahat;
Penciptaan

Suatu hari kudus yang ditetapkan tiap
minggu untuk istirahat dan ibadat. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Dia beristirahat pada hari ketujuh
dan memerintahkan agar satu hari tiap
minggu menjadi hari istirahat untuk menolong orang-orang mengingat-Nya (Kel.
20:8–11).
Sebelum Kebangkitan Kristus, para
anggota Gereja menghormati hari terakhir dari suatu minggu sebagai Sabat,
sebagaimana dilakukan orang-
orang
Yahudi. Setelah Kebangkitan, para anggota Gereja, apakah orang-orang Yahudi
atau orang-orang bukan Israel, menghormati hari pertama dari suatu minggu
(hari Tuhan) untuk mengingat Kebangkitan Tuhan. Gereja dewasa ini melanjutkan untuk menghormati satu hari tiap

Hari Tuhan
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minggu sebagai hari sabat kudus saat untuk menyembah Allah dan beristirahat
dari kerja dunia.
Sabat mengingatkan orang-orang akan
kebutuhan mereka untuk pemeliharaan
rohani dan akan kewajiban mereka untuk mematuhi Allah. Ketika suatu bangsa
tumbuh sembrono dalam menghormati
Sabat, segala aspek kehidupan terpengaruh dan kehidupan keagamaannya menjadi rusak (Neh. 13:15–18; Yer. 17:21–27).
Allah beristirahat pada hari ketujuh,
Kej. 2:1–3. Anak-anak Israel tidak mengumpulkan manna pada hari sabat,
Kel. 16:22–30. Ingatlah hari sabat, untuk
menjaganya kudus, Kel. 20:8–11 (Mosia
13:16–19). Sabat diberikan sebagai tanda
antara Allah dan manusia, Kel. 31:12–17
(Yeh. 20:12, 20). Kami tidak akan membeli atau menjual pada hari sabat, Neh.
10:31. Sebutlah sabat suatu kesenangan,
menghormati Tuhan dan tidak mencari
kesenanganmu sendiri, Yes. 58:13–14.
Sabat dijadikan untuk manusia dan
bukan manusia untuk sabat, Mrk. 2:23–
28. Putra Manusia adalah Tuhan dari sabat, Luk. 6:1–10. Yesus mengajar di dalam
sinagoge dan menyembuhkan pada hari
sabat, Luk. 13:10–14.
Orang-orang Nefi menjaga hari sabat
kudus, Yarom 1:5. Hormati hari sabat untuk menjaganya kudus, Mosia 18:23.
Persembahkanlah sakramenmu pada
hari kudus-Ku, A&P 59:9–13. Penghuni
Sion mesti menghormati hari sabat, A&P
68:29.
Aku, Allah, beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaan-Ku, Musa 3:1–
3 (Kej. 2:1–3; Abr. 5:1–3).
Hari Tuhan. Lihat Hari Sabat;
Kedatangan Kedua Yesus Kristus;
Penghakiman Terakhir
Harmagedon. Lihat juga Gog;
Kedatangan Kedua Yesus Kristus;
Magog

Nama Harmagedon berasal dari bahasa Ibrani Har Megiddon, artinya “Gunung Megido.” Lembah Megido berada
di bagian sebelah barat dari dataran
Esdraelon, lima puluh mil (delapan puluh kilometer) utara Yerusalem, dan ada-
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lah tempat beberapa pertempuran yang
sangat penting pada zaman Perjanjian
Lama. Suatu konflik yang besar dan terakhir yang akan terjadi mendekati waktu
Kedatangan Kedua Tuhan disebut pertempuran Harmagedon karena itu akan
mulai di lokasi yang sama. (Lihat Yeh.
39:11; Za. 12–14, khususnya 12:11; Why.
16:14–21.)
Harun, Kakak Laki-Laki Musa. Lihat
juga Imamat Harun; Musa

Dalam Perjanjian Lama, putra Amram
dan Yokhebed, dari suku Lewi (Kel. 6:16–
20); kakak laki-laki Musa (Kel. 7:7).

Ditetapkan oleh Tuhan untuk membantu Musa dalam membawa anak-anak
Israel keluar dari Mesir dan untuk menjadi
juru bicaranya, Kel. 4:10–16, 27–31; 5:1–
12:51. Di Gunung Sinai, Musa menerima
arahan tentang penetapan Harun dan keempat putranya pada Imamat Harun, Kel.
28:1–4. Membuat anak lembu emas atas
permintaan orang-orang, Kel. 32:1–6, 21,
24, 35. Mati di Gunung Hor pada usia 123
tahun, Bil. 20:22–29 (Bil. 33:38–39).
Tuhan juga mengukuhkan imamat ke
atas Harun dan benih keturunannya,
A&P 84:18, 26–27, 30. Mereka yang mengembangkan pemanggilan keimamatan
menjadi putra Musa dan Harun, A&P
84:33–34.
Harun, Putra Mosia. Lihat juga Mosia,
Putra Benyamin; Putra-Putra Mosia

Dalam Kitab Mormon, putra Raja
 osia. Harun melayani sebagai misioM
naris yang upaya tekunnya menolong untuk menginsafkan banyak jiwa kepada
Kristus.

Dahulunya orang yang tidak percaya
yang berupaya untuk menghancurkan
Gereja, Mosia 27:8–10, 34. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya
dan para rekannya, Mosia 27:11. Bertobat dan mulai mengkhotbahkan firman Allah, Mosia 27:32–28:8. Menolak
untuk diangkat sebagai raja dan alih-
alih pergi ke tanah orang-orang Laman
untuk mengkhotbahkan firman Allah,
Alma 17:6–9. Berpuasa dan berdoa untuk bimbingan, Alma 17:8–11. Mengajar
ayah Raja Lamoni, Alma 22:1–26. Pergi
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berkhotbah kepada orang-orang Zoram,
Alma 31:6–7.
Harta Kekayaan. Lihat Kekayaan
Hasta

Satuan panjang yang biasa di antara
orang-orang Ibrani—aslinya jarak dari
siku ke ujung jari.

Hati. Lihat juga Dilahirkan Kembali;
Hati yang Hancur

Simbol dari pikiran dan kehendak
manusia serta sumber kiasan dari segala
emosi dan perasaan.

Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Ul. 6:5 (Ul. 6:3–7; Mat.
22:37; Luk. 10:27; A&P 59:5). Tuhan mencari seseorang menurut hati-Nya sendiri,
1 Sam. 13:14. Manusia melihat pada penampilan lahiriah, tetapi Tuhan melihat
pada hati, 1 Sam. 16:7. Dia yang memiliki
tangan yang bersih dan hati yang murni
akan naik ke bukit Tuhan dan diberkati,
Mzm. 24:3–5 (2 Ne. 25:16). Sebagaimana
orang berpikir dalam hatinya, demikianlah dia adanya, Ams. 23:7. Elia akan
memalingkan hati leluhur kepada anak-
anak, dan hati anak-anak kepada leluhur
mereka, Mal. 4:5–6 (Luk. 1:17; A&P 2:2;
110:14–15; 138:47; JS—S 1:38–39).
Diberkatilah yang murni hatinya, Mat.
5:8 (3 Ne. 12:8). Seseorang berbicara dari
yang baik atau yang jahat dalam hatinya,
Luk. 6:45.
Ikutlah Sang Putra dengan maksud
hati yang sepenuhnya, 2 Ne. 31:13. Apakah kamu secara rohani telah dilahirkan
dari Allah dan mengalami perubahan
yang hebat dalam hatimu, Alma 5:14.
Persembahkanlah sebagai kurban bagi
Tuhan hati yang hancur dan roh yang menyesal, 3 Ne. 9:20 (3 Ne. 12:19; Eter 4:15;
Moro. 6:2).
Aku akan memberi tahu kamu dalam
pikiranmu dan dalam hatimu melalui
Roh Kudus, A&P 8:2.
Hati yang Hancur. Lihat juga Hati;
Kurban; Lembut Hati, Kelembutan
Hati; Pertobatan; Rendah Hati,
Kerendahhatian

Memiliki hati yang hancur adalah men-

Hawa Nafsu

jadi rendah hati, menyesal, bertobat, dan
lembut hati—yaitu, mau menerima kehendak Allah.

Aku berdiam dengan dia yang memiliki roh yang menyesal dan rendah hati,
Yes. 57:15.
Kristus mempersembahkan diri-Nya
bagi mereka yang memiliki hati yang
hancur dan roh yang menyesal, 2 Ne.
2:7. Persembahkanlah untuk pengurbanan kepada Tuhan hati yang hancur
dan roh yang menyesal, 3 Ne. 9:20 (A&P
59:8). Hanya mereka dengan hati yang
hancur dan roh yang menyesal diterima
pada baptisan, Moro. 6:2.
Yesus disalibkan untuk pengampunan
akan dosa-dosa bagi hati yang menyesal,
A&P 21:9. Dia yang rohnya menyesal diterima, A&P 52:15. Roh Kudus dijanjikan kepada mereka yang menyesal, A&P
55:3. Roh-Ku dikirim untuk menerangi
yang rendah hati dan menyesal, A&P
136:33.
Hawa. Lihat juga Adam; Eden;
Kejatuhan Adam dan Hawa

Wanita pertama yang hidup di atas
bumi (Kej. 2:21–25; 3:20). Dia adalah istri Adam. Dalam bahasa Ibrani nama itu
berarti “kehidupan.” Dia disebut demikian karena dia adalah “ibu dari semua yang hidup” (Musa 4:26). Dia dan
Adam, pria pertama, akan berbagi kemuliaan kekal untuk peran mereka dalam
memungkinkan kemajuan kekal seluruh
umat manusia.
Hawa digoda dan memakan buah terlarang, Kej. 3 (2 Ne. 2:15–20; Musa 4).
Presiden Joseph F. Smith melihat Hawa
dalam penglihatannya akan dunia roh,
A&P 138:39.
Hawa mengenali perlunya Kejatuhan
dan sukacita penebusan, Musa 5:11–12.

Hawa Nafsu. Lihat juga Kesucian;
Nafsu; Pelanggaran Moral;
Percabulan; Perzinaan

Kegemaran atau hasrat untuk kesenangan jasmani yang tidak benar, khususnya pelanggaran moral.
Istri majikannya mengarahkan matanya pada Yusuf, Kej. 39:7.

Hebron
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Barang siapa memandang kepada seorang wanita sehingga bernafsu terhadapnya telah berbuat zina, Mat. 5:28 (3 Ne.
12:28). Jauhkanlah diri dari nafsu daging,
yang berperang melawan jiwa, 1 Ptr. 2:11.
Nafsu daging dan nafsu mata bukanlah
dari Bapa, 1 Yoh. 2:16.
Jangan lagi menuruti nafsu matamu,
Alma 39:9.
Melalui pelanggaran terhadap hukum-
hukum kudus, manusia menjadi berhawa
nafsu, A&P 20:20. Jika siapa pun berbuat
zina dalam hati mereka, mereka tidak
akan memiliki Roh, A&P 63:16. Berhentilah dari segala hasratmu yang penuh
nafsu, A&P 88:121.
Manusia mulai menjadi badani, berhawa nafsu, bagai iblis, Musa 5:13 (Mosia
16:3; Musa 6:49).
Hebron

Sebuah kota kuno di Yehuda, dua puluh mil (tiga puluh dua kilometer) selatan Yerusalem. Itu adalah tempat
penguburan Abraham dan keluarganya (Kej. 49:29–32). Itu adalah ibu kota
Daud selama awal masa pemerintahannya (2 Sam. 5:3–5).

Helaman, Putra Alma. Lihat juga
Alma, Putra Alma; Orang-Orang
Anti-Nefi-Lehi; Putra-Putra Helaman

Dalam Kitab Mormon, putra tertua
Alma, putra Alma (Alma 31:7). Helaman
adalah nabi dan pemimpin militer.

Alma memercayakan putranya,
Helaman dengan catatan-catatan tentang
orang-orangnya dan dengan lempengan-
lempengan tentang orang-orang Yared,
Alma 37:1–2, 21. Alma memerintahkan
Helaman untuk melanjutkan menulis
sejarah tentang orang-orangnya, Alma
45–62. Helaman menegakkan kembali
Gereja, Alma 45:22–23. Dua ribu pejuang muda orang Amon menghasratkan Helaman untuk menjadi pemimpin
mereka, Alma 53:19, 22. Helaman dan
para teruna orang Amonnya memerangi
orang-orang Laman dan dilindungi oleh
iman, Alma 57:19–27.
Helaman, Putra Helaman

Seorang nabi dan penyimpan catatan
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dalam Kitab Mormon yang mengajar
orang-orang Nefi. Dia adalah cucu laki-
laki Alma yang Muda dan ayah dari Nefi
yang diberikan kuasa atas segala unsur.
Bersama putranya, Nefi, Helaman menulis kitab Helaman.
Kitab Helaman: Pasal 1–2 menguraikan
masa kekacauan politik yang besar. Pasal 3–4 mencatat bahwa Helaman dan
Moroniha, panglima utama pasukan
orang Nefi, akhirnya sanggup meraih kedamaian untuk suatu masa. Meskipun
demikian, terlepas dari kepemimpinan
orang-orang yang baik ini, orang semakin
bertambah jahat. Dalam Helaman 5:1–
6:14 Nefi menyerahkan kursi kehakiman,
sebagaimana telah kakeknya Alma lakukan, untuk mengajar orang-orang. Untuk
suatu masa orang-orang bertobat. Dalam
Helaman 6:15–12:26, meskipun demikian,
bangsa Nefi menjadi jahat. Pasal-pasal
terakhir, 13–16, memuat laporan luar biasa tentang seorang nabi yang disebut
Samuel, orang Laman yang meramalkan
kelahiran dan Penyaliban Juruselamat
serta tanda-tanda yang akan menandai
peristiwa-peristiwa itu.
Helaman, Putra Raja Benyamin. Lihat
juga Benyamin, Ayah dari Mosia

Dalam Kitab Mormon, salah satu dari
ketiga putra Raja Benyamin (Mosia 1:2–
8).

Henokh. Lihat juga Sion

Seorang nabi yang memimpin orang-
orang di Kota Sion. Pelayanannya didiskusikan baik dalam Perjanjian Lama
maupun Mutiara yang Sangat Berharga.
Dia adalah bapa bangsa yang ketujuh setelah Adam. Dia adalah putra Yared dan
ayah dari Metusalah (Kej. 5:18–24; Luk.
3:37).
Henokh adalah orang yang hebat dan
memiliki pelayanan yang lebih penting
daripada yang diindikasikan laporan
singkat Alkitab tentang dirinya. Alkitab
mencatat bahwa dia diubah (Ibr. 11:5) tetapi tidak memberikan rincian tentang
pelayanannya. Yud. 1:14 memuat kutipan dari nubuat yang dia buat. Wahyu
zaman akhir menjelaskan lebih banyak
tentang Henokh, khususnya tentang
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pengkhotbahannya, kotanya yang disebut Sion, penglihatan-penglihatannya,
dan nubuat-nubuatnya (A&P 107:48–57;
Musa 6–7). Sion diambil ke surga karena
kesalehan mereka yang tinggal di dalamnya (Musa 7:69).

Allah mengungkapkan diri-Nya kepada Henokh, Musa 6:26–37. Henokh
mengajarkan Injil, Musa 6:37–68. Henokh
mengajar orang-orang dan menegakkan
Sion, Musa 7:1–21. Henokh melihat segala sesuatu, bahkan sampai akhir dunia, Musa 7:23–68.
Herodes

Sebuah keluarga penguasa di Yudea
menjelang masa Yesus Kristus. Mereka
adalah tokoh penting dalam banyak peristiwa Perjanjian Baru. Keluarga ini dibangun oleh Herodes yang Agung, yang
penuh ketakutan akan kelahiran Juruselamat (Mat. 2:3) dan memberikan perintah untuk pembantaian bayi-
bayi
di Betlehem. Para putranya termasuk
Aristobulus; Herodes Filipus (Mat. 14:3;
Mrk. 6:17); Herodes Antipas, raja wilayah
(Mat. 14:1; Luk. 9:7; juga dikenal sebagai
Raja Herodes, Mrk. 6:14); Arkhelaus (Mat.
2:22); dan Filipus, raja wilayah Iturea
(Luk. 3:1). Herodes Agripa I (Kis. 12:1–23)
dan saudara perempuannya, Herodias
(Mat. 14:3; Mrk. 6:17) adalah anak-anak
Aristobulus. Herodes Agripa I memiliki
beberapa anak yang juga disebutkan dalam Perjanjian Baru, termasuk Herodes
Agripa II (Kis. 25:13), Bernike (Kis. 25:13),
dan Drusila, istri Feliks (Kis. 24:24).

Herodias

Saudara perempuan Herodes Agripa
dalam Perjanjian Baru. Dia menikah dengan pamannya, Herodes Filipus, dengan siapa dia memiliki seorang putri,
Salome. Dia dan Salome bersekongkol
agar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya (Mat. 14:3–11).

Hidup. Lihat juga Kehidupan Kekal;
Terang Kristus

Keberadaan duniawi dan rohani yang
dimungkinkan oleh kuasa Allah.

Aku telah menaruh di hadapan engkau hari ini kehidupan dan kebaikan, Ul.

Hizkia

30:15–20. Engkau akan memperlihatkan
kepadaku jalan kehidupan, Mzm. 16:11.
Dia yang mengikuti kebenaran menemukan kehidupan, Ams. 21:21.
Dia yang menemukan nyawanya akan
kehilangan itu: dan dia yang kehilangan
nyawanya demi kepentingan-Ku akan
menemukannya, Mat. 10:39 (Mat. 16:25;
Mrk. 8:35; Luk. 9:24; 17:33). Putra Manusia bukanlah datang untuk menghancurkan kehidupan manusia, melainkan
untuk menyelamatkannya, Luk. 9:56.
Dalam Dia ada kehidupan, dan kehidupan itu adalah terang manusia, Yoh.
1:4. Dia yang percaya kepada-Nya yang
mengutus-Ku berlalu dari kematian ke
kehidupan, Yoh. 5:24. Aku adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan, Yoh. 14:6.
Jika dalam kehidupan ini saja kita memiliki harapan di dalam Kristus, kita paling sengsara, 1 Kor. 15:19–22. Keallahan
memiliki janji akan kehidupan yang sekarang, dan akan apa yang akan datang,
1 Tim. 4:8.
Anak-
a nak kita boleh menanti-
nantikan kehidupan itu yang ada di dalam Kristus, 2 Ne. 25:23–27. Kehidupan
ini adalah waktu bagi manusia untuk bersiap menemui Allah, Alma 34:32 (Alma
12:24). Aku adalah terang dan kehidupan
dunia, 3 Ne. 9:18 (Mosia 16:9; 3 Ne. 11:11;
Eter 4:12).
Diberkatilah mereka yang setia, apakah
dalam kehidupan atau dalam kematian,
A&P 50:5. Inilah kehidupan kekal—mengenal Allah dan Yesus Kristus, A&P
132:24.
Inilah pekerjaan-Ku dan kemuliaan-
Ku—untuk mendatangkan kebakaan dan
kehidupan kekal bagi manusia, Musa
1:39.
Himni. Lihat juga Mosia, Putra
Benyamin; Putra-Putra Mosia

Dalam Kitab Mormon, putra Raja
 osia. Himni pergi bersama para sauM
dara laki-lakinya untuk berkhotbah kepada orang-orang Laman (Mosia 27:8–11,
34–37; 28:1–9).

Hizkia

Seorang raja yang saleh dari bangsa
Yehuda dalam Perjanjian Lama. Dia me-

Hormat
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merintah selama dua puluh sembilan
tahun, pada saat Yesaya adalah nabi di
Yehuda (2 Raj. 18–20; 2 Taw. 29–32; Yes.
36–39). Yesaya membantunya dalam mereformasi baik gereja maupun negara.
Dia menekan pemujaan berhala dan mengembalikan lagi pelayanan-pelayanan
bait suci. Hidup Hizkia diperpanjang lima
belas tahun melalui doa dan iman (2 Raj.
20:1–7). Awal pemerintahannya makmur,
tetapi pemberontakannya melawan raja
Asiria (2 Raj. 18:7) berakibat pada dua penyerbuan Asiria: yang pertama diuraikan
dalam Yesaya 10:24–32, yang kedua dalam 2 Raja-Raja 18:13–19:7. Pada penyerbuan kedua, Yerusalem diselamatkan oleh
seorang malaikat Tuhan (2 Raj. 19:35).
Hormat. Lihat juga Khidmat;
Menjunjung Tinggi

Sebagaimana biasanya digunakan dalam tulisan suci, untuk memperlihatkan
rasa hormat dan rasa khidmat kepada seseorang atau sesuatu.

Hormatilah ayahmu dan ibumu, Kel.
20:12 (1 Ne. 17:55; Mosia 13:20). Hormati
lah Tuhan dengan harta kekayaanmu,
Ams. 3:9.
Jika siapa pun melayani-Ku, dia akan
Bapa-Ku hormati, Yoh. 12:26. Para suami
hendaknya memberikan rasa hormat kepada istri mereka, 1 Ptr. 3:7.
Dengan bibir mereka saja mereka
menghormati Tuhan, 2 Ne. 27:25 (Yes.
29:13). Aku tidak mengupayakan kehormatan dunia, Alma 60:36.
Iblis memberontak melawan-Ku, mengatakan, Berilah aku kehormatan-Mu,
yang adalah kuasa-Ku, A&P 29:36. Yang
setia akan dimahkotai dengan kehormatan, A&P 75:5 (A&P 124:55). Tuhan
senang menghormati mereka yang
melayani-Nya, A&P 76:5. Mereka tidak
dipilih karena mereka menginginkan kehormatan manusia, A&P 121:34–35.
Kami percaya untuk menghormati
dan mendukung hukum, PK 1:12 (A&P
134:6).
Hosana

Suatu kata dari bahasa Ibrani yang berarti “tolong selamatkan kami” serta digunakan dalam pujian dan permohonan.
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Pada Perayaan Kemah Suci, yang
merayakan pembebasan Tuhan terhadap Israel ke tanah terjanjikan, orang-
orang mengumandangkan kata-
k ata
dari Mazmur 118 dan melambaikan
cabang-cabang palem. Pada perjalanan
masuk Tuhan dengan kemenangan ke
Yerusalem, khalayak ramai berseru “Hosana” dan menebarkan cabang-cabang
palem untuk Yesus lalui dengan berkeledai, dengan demikian menunjukkan
pemahaman mereka bahwa Yesus adalah Tuhan yang sama yang telah membebaskan Israel pada zaman dahulu (Mzm.
118:25–26; Mat. 21:9, 15; Mrk. 11:9–10;
Yoh. 12:13). Orang-orang ini mengakui
Kristus sebagai Mesias yang telah lama
ditunggu. Kata Hosana telah menjadi peringatan akan Mesias pada segala zaman
(1 Ne. 11:6; 3 Ne. 11:14–17). Teriakan hosana disertakan dalam pendedikasian
Bait Suci Kirtland (A&P 109:79) dan sekarang adalah bagian dari pendedikasian bait suci modern.
Hosea

Seorang nabi Perjanjian Lama yang
bernubuat di kerajaan Israel di utara
pada penghujung masa pemerintahan
Yerobeam II. Dia hidup pada suatu masa
kemunduran dan keruntuhan nasional,
akibat dosa Israel.
Kitab Hosea: Tema dasar kitab ini adalah kasih Allah bagi umat-Nya. Segala
deraan-Nya ditimpakan dalam kasih,
dan pemulihan Israel akan terjadi karena
kasih-Nya (Hos. 2:18; 14:5). Sebaliknya,
Hosea memperlihatkan pengkhianatan
dan ketidaksetiaan Israel. Namun Allah
mampu memandang ke depan pada penebusan akhir Israel (Hos. 12:1–14:10).

Hujat, Penghujatan. Lihat juga Dosa
Tak Termaafkan; Perkataan Tak
Senonoh

Berucap dengan tidak hormat atau dengan tidak sopan tentang Allah atau apa
yang sakral.
Yesus didakwa beberapa kali oleh
orang-orang Yahudi dengan mengucapkan penghujatan karena Dia menyatakan
hak untuk mengampuni dosa-dosa (Mat.
9:2–3; Luk. 5:20–21), karena Dia menye-
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but Diri-Nya Putra Allah (Yoh. 10:22–36;
19:7), dan karena Dia berfirman mereka
akan melihat Dia duduk pada sisi kanan
kuasa dan datang dalam awan dari langit (Mat. 26:64–65). Dakwaan-dakwaan
ini adalah benar seandainya Dia sebenarnya bukanlah semua yang Dia firmankan
Dia adanya. Dakwaan yang dikenakan
terhadap-Nya oleh para saksi palsu pada
pengadilan di hadapan Sanhedrin (Mat.
26:59–61) adalah tentang penghujatan
terhadap bait suci Allah. Penghujatan
terhadap Roh Kudus, yang adalah dengan sengaja menyangkal Kristus setelah
menerima suatu pengetahuan sempurna
tentang Dia, adalah dosa yang tak terampunkan (Mat. 12:31–32; Mrk. 3:28–29;
A&P 132:27).
Dia yang menghujat nama Tuhan akan
dihukum mati, Im. 24:11–16.
Musuh Tuhan tidak akan ditinggalkan untuk menghujat nama-Nya, A&P
105:15. Pembalasan akan datang ke atas
mereka yang menghujat terhadap Tuhan,
A&P 112:24–26.
Hukum. Lihat juga Berkat; Hukum
Musa; Patuh, Kepatuhan;
Perintah-Perintah Allah

Perintah atau peraturan Allah yang di
atasnya semua berkat dan hukuman didasarkan baik di surga maupun di atas
bumi. Mereka yang mematuhi hukum
Allah menerima berkat yang dijanjikan.
Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa
orang hendaknya juga mematuhi, menghormati, dan mendukung hukum negara
(PK 1:12).
Hukum Musa adalah hukum persiapan
untuk membawa pria dan wanita kepada
Kristus. Itu adalah hukum tentang pembatasan, perintah, dan tata cara. Dewasa
ini hukum Kristus, yang menggenapi hukum Musa, adalah kegenapan Injil atau
“hukum yang sempurna . . . yang memerdekakan” (Yak. 1:25).

Allah memberikan perintah-perintah
kepada Adam, Kej. 1:28; 2:16–17. Allah
memberikan hukum kepada Nuh, Kej.
9:1. Hukum Tuhan adalah sempurna,
menginsafkan jiwa, Mzm. 19:8. Tuhan
adalah pemberi hukum kita, Yes. 33:22.
Ada satu pemberi hukum, Yak. 4:12.

Hukum Musa

Dimana tidak ada hukum, tidak ada
hukuman, 2 Ne. 9:25. Ada hukum yang
diberikan, Alma 42:17–22. Manusia akan
dihakimi menurut hukum, Alma 42:23.
Kristus adalah hukum, 3 Ne. 15:9.
Segala hukum adalah rohani, A&P
29:34. Joseph Smith menerima hukum
Gereja melalui wahyu, A&P 42. Dia
yang menaati hukum Allah tidak perlu
melanggar hukum negara, A&P 58:21.
Terang Kristus adalah hukum yang melaluinya segala sesuatu diatur, A&P
88:7–13. Dia telah memberikan hukum
bagi segala sesuatu, A&P 88:42– 43.
Orang hendaknya menghormati hukum
negara, A&P 98:4–5. Ketika kita mendapatkan berkat dari Allah, itu adalah
karena kepatuhan pada hukum, A&P
130:20–21. Gereja memaklumkan kepercayaannya mengenai hukum-hukum sipil, A&P 134.
Umat manusia diselamatkan melalui
kepatuhan pada hukum dan tata cara Injil, PK 1:3.
Hukum Musa. Lihat juga Bersih dan
Tidak Bersih; Hukum; Imamat
Harun; Musa

Allah memberikan hukum-
hukum
melalui Musa kepada bani Israel untuk
menggantikan hukum yang lebih tinggi
yang telah gagal mereka patuhi (Kel. 34;
TJS, Kel. 34:1–2; TJS, Ul. 10:2 [Apendiks]).
Hukum Musa terdiri dari banyak asas,
peraturan, upacara, ritual, dan simbol untuk mengingatkan orang akan kewajiban
dan tanggung jawab mereka. Itu mencakup hukum moral, etika, keagamaan,
serta perintah dan kinerja jasmani—termasuk pengurbanan (Im. 1–7)—yang
dimaksudkan untuk mengingatkan mereka akan Allah dan kewajiban mereka
terhadap-Nya (Mosia 13:30). Iman, pertobatan, baptisan di dalam air, dan pengampunan akan dosa-dosa adalah bagian
dari hukum itu, seperti Sepuluh Perintah serta banyak perintah lain yang bernilai etika dan moral tinggi. Banyak dari
hukum upacara ini digenapi pada kematian dan Kebangkitan Yesus Kristus,
yang mengakhiri pengurbanan melalui penumpahan darah (Alma 34:13–14).
Hukum tersebut dilaksanakan di bawah
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Hukum Persucian

Imamat Harun dan adalah Injil persiapan
untuk membawa penganutnya kepada
Kristus.
Aku akan memberikan kepada mereka
hukum seperti pada yang pertama, tetapi
itu akan menurut hukum dari perintah
badani, TJS, Kel. 34:1–2.
Hukum adalah penuntun kita untuk
membawa kita kepada Kristus, Gal. 3:19–
24.
Kita menaati hukum Musa dan
menanti-
nantikan dengan ketabahan
kepada Kristus, 2 Ne. 25:24–30. Keselamatan tidak datang melalui hukum Musa
saja, Mosia 12:27–13:32. Di dalam Aku
hukum Musa digenapi, 3 Ne. 9:17. Hukum yang diberikan kepada Musa memiliki akhir dalam Aku, 3 Ne. 15:1–10.
Karena ketidakpatuhan, Tuhan mengambil Musa dan Imamat Kudus dari
anak-anak keturunan Israel, meninggalkan hukum perintah-perintah badani,
A&P 84:23–27.
Hukum Persucian. Lihat
Mempersucikan
Hukum Taurat. Lihat Hukum Musa
Hukuman. Lihat Penghukuman
Hukuman Mati. Lihat juga Membunuh

Hukuman dengan kematian untuk
suatu tindak kejahatan yang diperbuat,
khususnya berhubungan dengan hukuman untuk pembunuhan.
Barang siapa menumpahkan darah manusia, oleh manusia akan darahnya ditumpahkan, Kej. 9:6 (TJS, Kej. 9:12–13).
Pembunuh pastilah akan dihukum mati,
Bil. 35:16.
Pembunuh yang dengan sengaja membunuh akan mati, 2 Ne. 9:35. Engkau dihukum mati menurut hukum, Alma
1:13–14. Dia yang membunuh dihukum
hingga mati, Alma 1:18. Hukum menuntut nyawa dari dia yang telah membunuh, Alma 34:12.
Dia yang membunuh akan mati, A&P
42:19.

Hutan Sakral. Lihat Penglihatan
Pertama
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Hyrum Smith. Lihat juga Joseph Smith,
Jr.

Kakak laki-
l aki dan sahabat setia Joseph Smith. Hyrum lahir tanggal
9 Februari 1800. Dia melayani sebagai
asisten bagi Joseph dalam presidensi
Gereja, seperti juga sebagai Bapa Bangsa
kedua bagi Gereja. Pada tanggal 27 Juni
1844, dia menjadi sesama martir bersama
Joseph di Rutan Carthage.

Allah mengungkapkan petunjuk-
petunjuk kepada Hyrum melalui adiknya Joseph, A&P 11; 23:3. Diberkatilah
hamba-Ku Hyrum Smith karena integritas hatinya, A&P 124:15. Hyrum diperintahkan untuk mengambil jabatan
bapa bangsa Gereja, A&P 124:91–96, 124.
Joseph dan Hyrum mati syahid di Rutan
Carthage, A&P 135. Hyrum dan roh-roh
pilihan lain dicadangkan untuk tampil
pada kegenapan zaman, A&P 138:53.
Iba. Lihat juga Belas Kasihan; Kasih;
Kasih Amal

Dalam tulisan suci, rasa iba secara harfiah berarti “menderita bersama.” Itu
juga berarti untuk memperlihatkan simpati, rasa kasihan, dan belas kasihan bagi
orang lain.

Tuhan meminta umat-Nya untuk memperlihatkan rasa iba, Za. 7:8–10.
Yesus digerakkan dengan rasa iba,
Mat. 9:36 (Mat. 20:34; Mrk. 1:41; Luk.
7:13). Seorang Samaria tertentu memiliki rasa iba padanya, Luk. 10:33. Milikilah rasa iba satu sama lain, 1 Ptr. 3:8.
Kristus dipenuhi rasa iba terhadap anak-anak manusia, Mosia 15:9.
Sanubari-Ku dipenuhi dengan rasa iba
terhadapmu, 3 Ne. 17:6.
Joseph Smith berdoa untuk rasa iba
Tuhan, A&P 121:3–5.
Ibadat. Lihat juga Ke-Allah-an

Kasih, rasa khidmat, pelayanan, dan
bakti bagi Allah (A&P 20:19). Ibadat
mencakup doa, puasa, pelayanan gereja,
berperan serta dalam tata cara Injil, dan
praktik lain yang memperlihatkan bakti
dan kasih bagi Allah.
Janganlah engkau memiliki allah lain
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di hadapan-Ku, Kel. 20:3 (Kel. 32:1–8, 19–
35; Mzm. 81:10).
Sembahlah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran, Yoh. 4:23. Sembahlah Dia
yang menjadikan langit dan bumi, Why.
14:7 (A&P 133:38–39).
Sembahlah Dia dengan segenap daya,
pikiran, dan kekuatanmu, 2 Ne. 25:29.
Mereka percaya kepada Kristus dan menyembah Bapa dalam nama-Nya, Yakub
4:5. Zenos mengajarkan bahwa manusia
hendaknya berdoa dan menyembah di
segala tempat, Alma 33:3–11. Sembahlah
Allah, di tempat mana pun kamu boleh
berada, dalam roh dan dalam kebenaran,
Alma 34:38. Orang-orang menjatuhkan
diri di kaki Yesus dan menyembah-Nya,
3 Ne. 11:17.
Semua orang mesti bertobat, percaya
pada Yesus Kristus, dan menyembah
Bapa dalam nama-Nya, A&P 20:29. Aku
memberi kepadamu firman ini agar kamu
boleh mengerti dan mengetahui bagaimana menyembah, dan mengetahui apa
yang kamu sembah, A&P 93:19.
Hanya satu Allah ini akan aku sembah, Musa 1:12–20. Kami menuntut hak
istimewa untuk menyembah Allah Yang
Mahakuasa, PK 1:11.
Iblis. Lihat juga Antikristus; Lusifer;
Neraka; Penghancur; Putra
Kebinasaan; Roh—Roh-roh jahat

Setan. Iblis adalah musuh dari kebenaran dan dari mereka yang berupaya
untuk melakukan kehendak Allah. Dia
secara harfiah adalah seorang putra roh
dari Allah dan adalah pada satu masa
seorang malaikat yang berwenang di
hadirat Allah (Yes. 14:12; 2 Ne. 2:17).
Meskipun demikian, dia memberontak
dalam kehidupan prafana dan membujuk sepertiga bagian anak-anak roh dari
Bapa untuk memberontak bersamanya
(A&P 29:36; Musa 4:1–4; Abr. 3:27–28).
Mereka dicampakkan dari surga, ditolak kesempatan untuk mendapatkan tubuh fana dan mengalami kehidupan fana,
serta akan secara kekal dilaknat. Sejak
waktu iblis dicampakkan dari surga, dia
telah berupaya secara terus-menerus untuk menipu semua pria dan wanita serta
menuntun mereka menjauh dari peker-

Iblis

jaan Allah untuk menjadikan seluruh
umat manusia sengsara seperti dia adanya (Why. 12:9; 2 Ne. 2:27; 9:8–9).

Yesus menghardik iblis, Mat. 17:18. Api
abadi dipersiapkan bagi iblis dan para
malaikatnya, Mat. 25:41. Lawanlah iblis, dan dia akan melarikan diri darimu,
Yak. 4:7.
Yang jahat akan dibawa ke dalam penawanan iblis, 1 Ne. 14:7. Iblis adalah bapa
segala kedustaan, 2 Ne. 2:18 (Musa 4:4).
Iblis berupaya agar semua orang boleh
menjadi sengsara seperti dirinya, 2 Ne.
2:27. Jika daging tidak akan bangkit lagi,
roh kita mesti menjadi tunduk kepada
iblis, 2 Ne. 9:8–9. Iblis akan mengamuk,
menenangkan, dan merayu-rayu, 2 Ne.
28:20–23. Apa yang jahat datang dari iblis, Omni 1:25 (Alma 5:40; Moro. 7:12, 17).
Berhati-hatilah agar jangan perselisihan
timbul di antara kamu, dan kamu mematuhi roh jahat, Mosia 2:32. Jika kamu
bukan domba dari Gembala Yang Baik,
iblislah gembalamu, Alma 5:38–39. Iblis
tidak akan mendukung anak-anaknya,
Alma 30:60. Berdoa secara berkelanjutan
agar kamu boleh tidak disesatkan oleh
godaan iblis, Alma 34:39 (3 Ne. 18:15, 18).
Bangunlah landasanmu di atas Penebus
agar badai dahsyat iblis tidak akan memiliki kuasa atas dirimu, Hel. 5:12. Iblis adalah pemrakarsa segala dosa, Hel. 6:26–31.
Iblis berupaya untuk meletakkan suatu
rencana yang licik, A&P 10:12. Mestilah
perlu bahwa iblis menggoda anak-anak
manusia, atau mereka tidak dapat menjadi juru kuasa, A&P 29:39. Adam menjadi tunduk pada kehendak iblis karena
dia menyerah pada godaan, A&P 29:40.
Para putra kebinasaan akan memerintah bersama iblis dan para malaikatnya
dalam kekekalan, A&P 76:32–33, 44. Iblis akan diikat untuk seribu tahun, A&P
88:110 (Why. 20:2). Yang jahat itu mengambil terang dan kebenaran, A&P 93:39.
Setan tidak mempertahankan keadaan
pertamanya, Abr. 3:28.
Gereja iblis: Setiap organisasi yang jahat
dan keduniawian di bumi yang menyimpangkan Injil yang murni dan sempurna
serta berperang melawan Anak Domba
Allah.

Ibu
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Iblis mendirikan gereja yang besar dan
keji, 1 Ne. 13:6 (1 Ne. 14:9). Hanya ada
dua gereja, satu dari Anak Domba Allah
dan yang lain dari iblis, 1 Ne. 14:10 (Alma
5:39).
Janganlah berselisih pendapat terhadap gereja apa pun, kecuali gereja iblis,
A&P 18:20. Gereja yang besar dan keji
akan dicampakkan, A&P 29:21.
Ibu. Lihat juga Hawa; Keluarga;
Orangtua

Sebutan sakral merujuk kepada seorang wanita yang melahirkan atau mengadopsi anak-anak. Kaum ibu membantu
dalam rencana Allah dengan menyediakan tubuh fana bagi anak-anak roh Allah.

Adam menyebut nama istrinya Hawa,
karena dia adalah ibu dari semua yang
hidup, Kej. 3:20 (Musa 4:26). Hormatilah
ayahmu dan ibumu, Kel. 20:12 (Ef. 6:1–
3; Mosia 13:20). Janganlah meninggalkan hukum dari ibumu, Ams. 1:8. Orang
yang bodoh meremehkan ibunya, Ams.
15:20 (Ams. 10:1). Janganlah meremehkan ibumu ketika dia tua, Ams. 23:22.
Anak-anak dan suaminya bangkit dan
menyebut dia diberkati dan suaminya
memujinya, Ams. 31:28.
Ibu dari Yesus berdiri di dekat salib,
Yoh. 19:25–27.
Dua ribu pejuang orang Laman telah
diajar oleh ibu mereka, Alma 56:47 (Alma
57:21).
Ibu Hawa kita yang mulia berada di
antara yang hebat dan perkasa kepada
siapa Tuhan berikan petunjuk di dunia
roh, A&P 138:38–39.
Ilham. Lihat juga Roh Kudus; Wahyu

Bimbingan ilahi yang diberikan kepada
manusia oleh Allah. Ilham sering datang
melalui Roh dalam berbagai macam cara
ke dalam pikiran atau hati seseorang.
Setelah api datanglah suatu suara lembut tenang, 1 Raj. 19:12.
Roh Kudus akan mengajarimu segala
sesuatu dan membawa segala sesuatu
pada ingatanmu, Yoh. 14:26. Roh kebenaran akan membimbingmu pada segala
kebenaran, Yoh. 16:13.
Aku dituntun oleh Roh, tidak mengetahui sebelumnya apa yang hendaknya
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aku lakukan, 1 Ne. 4:6. Suara Tuhan datang ke dalam pikiranku, Enos 1:10. Setiap hal yang mengajak dan membujuk
untuk melakukan yang baik diilhami oleh
Allah, Moro. 7:13–16.
Apakah Aku tidak memfirmankan
kedamaian pada pikiranmu, A&P 6:23.
Aku akan memberi tahu kamu dalam
pikiranmu dan dalam hatimu, A&P 8:2.
Roh-Ku akan menerangi pikiranmu, yang
akan mengisi jiwamu dengan sukacita,
A&P 11:13. Akan diberikan kepadamu
pada saat yang tepat apa yang akan engkau bicarakan atau tuliskan, A&P 24:6
(A&P 84:85). Suara lembut tenang berbisik melalui dan menusuk segala sesuatu, A&P 85:6.
Imam, Imamat Harun. Lihat juga
Harun, Kakak Laki-Laki Musa; Imam
Tinggi; Imamat Harun

Suatu jabatan Imamat Harun. Pada zaman dahulu, jabatan paling tinggi dalam
Imamat Lewi dipegang hanya oleh Harun
dan keturunannya. Ketika Kristus menggenapi hukum Musa, pembatasan ini disingkirkan.
Kewajiban imam di dalam Gereja yang
dipulihkan diuraikan, A&P 20:46–52.

Imam, Imamat Melkisedek. Lihat juga
Imam Tinggi; Imamat Melkisedek

Orang yang melaksanakan ritus-ritus
keagamaan bagi yang lain dan diarahkan kepada Allah. Kerap kali dalam tulisan suci, imam sebenarnya adalah imam
tinggi menurut tata tertib M
 elkisedek
(Alma 13:2). Mereka yang menerima kegenapan kemuliaan Allah setelah Kebangkitan menjadi imam dan raja di
dunia selestial.

Melkisedek adalah imam Allah yang
mahatinggi, Kej. 14:18. Engkau adalah
imam untuk selamanya menurut tata
tertib Melkisedek, Mzm. 110:4 (Ibr. 5:6;
7:17, 21).
Kristus telah menjadikan kita raja dan
imam bagi Allah dan Bapa-Nya, Why. 1:6
(Why. 5:10; 20:6).
Ingat bahwa Tuhan Allah menahbiskan imam menurut tata tertib kudus-Nya,
Alma 13:1–20.
Mereka yang tampil dalam kebang-
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kitan orang saleh adalah imam dan raja,
A&P 76:50, 55–60.
Imam Tinggi. Lihat juga Imamat
Harun; Imamat Melkisedek

Suatu jabatan dalam imamat. Tulisan
suci berbicara tentang “imam tinggi” dalam dua pengertian: (1) jabatan dalam
Imamat Melkisedek; dan (2) di bawah hukum Musa, pejabat ketua Imamat Harun.
Pengertian pertama berlaku bagi
Yesus Kristus sebagai Imam Tinggi Yang
Agung. Adam dan semua bapa bangsa
juga adalah imam tinggi. Dewasa ini, tiga
imam tinggi ketua membentuk Presidensi
Gereja dan mengetuai seluruh pemegang
imamat yang lain serta anggota Gereja.
Para pria layak tambahan ditahbiskan
sebagai imam tinggi sebagaimana pantas di seluruh Gereja dewasa ini. Imam
tinggi boleh dipanggil, ditetapkan, dan
ditahbiskan sebagai uskup (A&P 68:19;
107:69–71).
Dalam pengertian kedua, di bawah
hukum Musa, pejabat ketua Imamat
Harun disebut imam tinggi. Jabatan tersebut adalah turun-temurun dan datang
melalui anak sulung di antara keluarga
Harun, Harun sendiri adalah imam tinggi
pertama dari tata tertib Harun (Kel. 28–
29; Im. 8; A&P 84:18).
Melkisedek adalah imam Allah yang
mahatinggi, Kej. 14:18 (Alma 13:14).
Imam tinggi dipanggil dan dipersiapkan sejak pelandasan dunia, Alma 13:1–
10.
Imam tinggi melaksanakan apa yang
rohani, A&P 107:10, 12, 17.

Imamat. Lihat juga Imamat Harun;
Imamat Melkisedek; Kuasa;
Kunci-Kunci Imamat; Penahbisan;
Sumpah dan Perjanjian Imamat;
Wewenang

Wewenang dan kuasa yang Allah berikan kepada manusia untuk bertindak dalam segala hal bagi keselamatan manusia
(A&P 50:26–27). Anggota laki-laki Gereja
yang memegang imamat diorganisasi ke
dalam kuorum-kuorum dan diwenangkan untuk melaksanakan tata cara-tata
cara dan fungsi administratif tertentu di
dalam Gereja.

Imamat Harun

Pengurapan mereka pastilah akan
menjadi imamat abadi, Kel. 40:15 (Bil.
25:13).
Aku telah menahbiskanmu, Yoh. 15:16.
Kamu dibangun sebagai rumah rohani,
imamat kudus, 1 Ptr. 2:5. Kamu adalah
angkatan terpilih, imamat rajani, 1 Ptr.
2:9 (Kel. 19:6).
Kaum pria dipanggil sebagai imam
tinggi karena iman yang amat besar dan
pekerjaan baik mereka, Alma 13:1–12.
Aku memberi kepadamu kuasa untuk
membaptis, 3 Ne. 11:21. Kamu akan memiliki kuasa untuk memberikan Roh Kudus, Moro. 2:2.
Aku akan mengungkapkan kepadamu
imamat, melalui tangan Elia, A&P 2:1
(JS—S 1:38). Tuhan mengukuhkan imamat juga ke atas Harun dan benih keturunannya, A&P 84:18. Imamat yang
lebih tinggi ini melaksanakan Injil, A&P
84:19. Dia mengambil Musa dari tengah
mereka, dan Imamat Kudus, A&P 84:25.
Sumpah dan perjanjian imamat diuraikan, A&P 84:33–42. Imamat telah berlanjut melalui garis keturunan leluhurmu,
A&P 86:8. Ada, di dalam gereja, dua imamat, A&P 107:1. Imamat pertama adalah Imamat Kudus, menurut Tata Tertib
Putra Allah, A&P 107:2–4. Hak-hak keimamatan secara tak terpisahkan berhubungan dengan kuasa surga, A&P 121:36.
Tidak ada kuasa atau pengaruh dapat
atau seharusnya dipertahankan melalui
kebajikan keimamatan kecuali dengan
bujukan dan kasih yang tidak dibuat-
buat, A&P 121:41. Setiap anggota laki-
laki Gereja yang setia, yang layak boleh
menerima imamat, MR 2.
Kami percaya bahwa seseorang mesti
dipanggil oleh Allah, PK 1:5.
Imamat Harun. Lihat juga Harun,
Kakak Laki-Laki Musa; Hukum
Musa; Imamat

Imamat yang lebih rendah (Ibr. 7:11–
12; A&P 107:13–14). Jabatan-jabatannya
adalah uskup, imam, pengajar, dan diaken (A&P 84:30; 107:10, 14–15, 87–88).
Pada zaman dahulu, di bawah hukum
Musa, ada imam tinggi, imam, dan
orang Lewi. Karena orang-orang Israel
zaman dahulu memberontak menentang

Imamat Lewi
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Allah, Musa dan imamat kudus diambil dari mereka dan imamat yang lebih
rendah berlanjut. Mereka telah menolak untuk dikuduskan dan menerima
Imamat Melkisedek dan tata cara-tata
caranya (Lihat A&P 84:23–26). Imamat
Harun berurusan dengan tata cara-tata
cara duniawi dan lahiriah dari hukum
dan Injil (1 Taw. 23:27–32; A&P 84:26–27;
107:20). Itu memegang kunci-kunci pelayanan para malaikat, Injil pertobatan,
dan baptisan (A&P 13). Imamat Harun
dipulihkan ke bumi pada dispensasi
ini pada tanggal 15 Mei 1829. Yohanes
Pembaptis menganugerahkannya ke
atas Joseph Smith dan Oliver Cowdery
di dekat Harmony, Pennsylvania (A&P
13; JS—S 1:68–73).
Dan dia akan memperoleh perjanjian
dari imamat yang abadi, Bil. 25:13. Tuhan
akan memurnikan para putra Lewi, dan
menahirkan mereka, Mal. 3:3 (3 Ne. 24:3).
Tak seorang pun mengambil kehormatan ini bagi dirinya, Ibr. 5:4. Kesempurnaan tidak datang melalui Imamat
Lewi, Ibr. 7:11.
Imamat ini tidak akan pernah diambil
dari bumi sampai para putra Lewi mempersembahkan suatu persembahan, A&P
13. Joseph Smith dan Oliver Cowdery
ditahbiskan pada Imamat Harun, A&P
27:8. Imamat yang lebih rendah memegang kunci-kunci pelayanan para malaikat, A&P 84:26 (A&P 13). Ada dua
imamat, yaitu, Melkisedek dan Harun,
A&P 107:1. Imamat yang kedua disebut
Imamat Harun, A&P 107:13.
Imamat Lewi. Lihat Imamat Harun
Imamat Melkisedek. Lihat juga
Imamat; Melkisedek; Penatua

Imamat Melkisedek adalah imamat
yang lebih tinggi atau lebih agung; Imamat Harun adalah imamat yang lebih
rendah. Imamat Melkisedek mencakup
kunci-kunci berkat rohani Gereja. Melalui tata cara-tata cara imamat yang lebih
tinggi kuasa keallahan dinyatakan kepada manusia (A&P 84:18–25; 107:18–21).
Allah pertama kali mengungkapkan
imamat yang lebih tinggi ini kepada
Adam. Para bapa bangsa dan nabi dalam
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setiap dispensasi memiliki wewenang
ini (A&P 84:6–17). Itu mula-mula disebut Imamat Kudus, menurut Tata Tertib
Putra Allah. Itu belakangan dikenal sebagai Imamat Melkisedek (A&P 107:2–4).
Ketika anak-anak Israel gagal untuk hidup sesuai dengan hak istimewa dan perjanjian dari Imamat Melkisedek, Tuhan
mengambil hukum yang lebih tinggi tersebut dan memberi mereka imamat yang
lebih rendah dan hukum yang lebih rendah (A&P 84:23–26). Ini disebut Imamat
Harun dan hukum Musa. Ketika Yesus
datang ke bumi, Dia memulihkan Imamat Melkisedek kepada orang-orang
Yahudi dan mulai membangun Gereja
di antara mereka. Meskipun demikian,
imamat dan Gereja hilang lagi melalui
kemurtadan. Itu belakangan dipulihkan
melalui Joseph Smith Jr. (A&P 27:12–13;
128:20; JS—S 1:73).
Dalam Imamat Melkisedek ada jabatan
penatua, imam tinggi, bapa bangsa, Tujuh Puluh dan Rasul (A&P 107). Imamat
Melkisedek akan selalu menjadi bagian
dari kerajaan Allah di atas bumi.
Presiden Gereja Yesus Kristus dari
Orang-Orang Suci Zaman Akhir adalah
presiden Imamat tinggi atau M
 elkisedek,
dan dia memegang semua kunci yang
berkaitan dengan kerajaan Allah di atas
bumi. Panggilan sebagai Presiden dipegang hanya oleh satu orang pada suatu
masa, dan dia adalah satu-satunya orang
di atas bumi yang diwenangkan untuk
menjalankan semua kunci imamat (A&P
107:64–67; 132:7).
Kristus akan menjadi imam selamanya
menurut tata tertib Melkisedek, Mzm.
110:4 (Ibr. 5:6, 10; 7:11).
Imamat Melkisedek melaksanakan Injil, Ibr. 7 (A&P 84:18–25).
Melkisedek menjalankan iman yang
amat kuat dan menerima jabatan imamat tinggi, Alma 13:18.
Imamat Melkisedek dianugerahkan ke
atas Joseph Smith dan Oliver Cowdery,
A&P 27:12–13 (JS—S 1:72). Imamat ini
diterima melalui sumpah dan perjanjian, A&P 84:33–42. Ada dua pembagian
atau bagian utama, Imamat Melkisedek
dan Imamat Harun, A&P 107:6. Imamat
Melkisedek memegang hak-hak untuk
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melaksanakan segala berkat rohani, A&P
107:8–18. Musa, Elias, serta Elia memberi
Joseph Smith dan Oliver Cowdery kunci-
kunci imamat, A&P 110:11–16. Aku sekarang memberi kepadamu para pejabat
yang termasuk dalam Imamat-Ku, agar
kamu boleh memegang kunci-kunci darinya, A&P 124:123.
Imamat Tinggi. Lihat Imamat
Melkisedek
Iman. Lihat juga Harapan; Percaya,
Kepercayaan; Yesus Kristus

Rasa percaya kepada sesuatu atau seseorang. Sebagaimana yang paling sering
digunakan dalam tulisan suci, iman adalah percaya kepada Yesus Kristus yang
menuntun seseorang untuk mematuhi-
Nya. Iman mesti berpusat kepada Yesus
Kristus supaya menuntun seseorang menuju keselamatan. Para Orang Suci Zaman Akhir juga memiliki iman kepada
Allah Bapa, Roh Kudus, kuasa imamat,
dan aspek-aspek penting lain dari Injil
yang dipulihkan.
Iman mencakup harapan untuk apa
yang tidak terlihat, tetapi yang adalah
benar (Ibr. 11:1; Alma 32:21; Eter 12:6).
Iman disulut melalui mendengar Injil yang diajarkan oleh para pemimpin
yang berwenang yang diutus oleh Allah
(Rm. 10:14–17). Mukjizat-mukjizat tidak
menghasilkan iman, tetapi iman yang
kuat dikembangkan melalui kepatuhan
pada Injil Yesus Kristus. Dengan perkataan lain, iman datang melalui kesalehan (Alma 32:40–43; Eter 12:4, 6, 12;
A&P 63:9–12).
Iman sejati membawa mukjizat, penglihatan, mimpi, penyembuhan, dan semua
karunia Allah yang Dia berikan kepada
para Orang Suci-Nya. Melalui iman seseorang mendapatkan pengampunan akan
dosa-dosa dan pada akhirnya dapat berdiam di hadirat Allah. Kurangnya iman
menuntun seseorang pada keputusasaan,
yang datang karena kedurhakaan (Moro.
10:22).
Yang saleh akan hidup dengan iman,
Hab. 2:4.
Imanmu telah menjadikan engkau selamat, Mat. 9:22 (Mrk. 5:34; Luk. 7:50).

Iman

Menurut imanmu terjadilah kepadamu,
Mat. 9:29. Jika kamu memiliki iman seperti sebiji benih sesawi, tidak ada yang
akan tidak mungkin bagimu, Mat. 17:20
(Luk. 17:6). Aku telah berdoa bagi engkau, agar imanmu tidak gagal, Luk. 22:32.
Iman pada nama Kristus telah menjadikan orang ini kuat, Kis. 3:16. Iman datang
melalui mendengar firman Allah, Rm.
10:17. Jika Kristus tidak bangkit imanmu
juga sia-sia, 1 Kor. 15:14. Iman bekerja
melalui kasih, Gal. 5:6. Dengan kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman,
Ef. 2:8 (2 Ne. 25:23). Ambillah perisai
iman, Ef. 6:16 (A&P 27:17). Aku telah
menyelesaikan perjalananku, aku telah
memelihara iman, 2 Tim. 4:7. Iman adalah wujud dari apa yang diharapkan, Ibr.
11:1. Tanpa iman tidaklah mungkin untuk menyenangkan-Nya, Ibr. 11:6. Iman,
jika tidak disertai pekerjaan, adalah mati,
Yak. 2:17–18, 22.
Aku akan pergi dan melakukan apa
yang telah Tuhan perintahkan, 1 Ne. 3:7.
Tuhan sanggup untuk melakukan segala
sesuatu bagi anak-anak manusia, jika
mereka menjalankan iman kepada-Nya,
1 Ne. 7:12. Penunjuk di dalam Liahona
bekerja menurut iman, 1 Ne. 16:28. Bertobat, dan dibaptis dalam nama-Nya, memiliki iman yang sempurna kepada Yang
Kudus, 2 Ne. 9:23. Kristus mengerjakan
mukjizat-
mukjizat dahsyat di antara
anak-anak manusia menurut iman mereka, 2 Ne. 26:13 (Eter 12:12; Moro. 7:27–
29, 34–38). Dosa-dosa Enos diampuni
karena imannya kepada Kristus, Enos
1:3–8. Keselamatan tidak datang kepada
yang demikian kecuali melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Mosia 3:12.
Hati diubah melalui iman pada nama-
Nya, Mosia 5:7. Doa-doa para hamba
Allah dijawab menurut iman mereka,
Mosia 27:14. Berilah kami kekuatan menurut iman kami kepada Kristus, Alma
14:26. Panggillah nama Allah dalam
iman, Alma 22:16. Iman bukanlah memiliki suatu pengetahuan sempurna tentang
sesuatu, Alma 32:21 (Eter 12:6). Sewaktu
itu mulai menggembung demikian pula
peliharalah itu dengan imanmu, Alma
33:23 (Alma 32:28). Pelindungan mereka
diyakini sebagai kuasa mukjizat dari
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Allah karena iman mereka yang besar,
Alma 57:25–27. Sebanyak yang akan memandang Putra Allah dengan iman boleh hidup, Hel. 8:15. Aku melihat bahwa
imanmu cukup sehingga Aku hendaknya menyembuhkanmu, 3 Ne. 17:8.
Iman adalah apa yang diharapkan dan
bukan dilihat, Eter 12:6. Mereka semua
yang mengerjakan mukjizat mengerjakannya dengan iman, Eter 12:12–18. Jika
mereka memiliki iman kepada-Ku, maka
akan Aku jadikan apa yang lemah menjadi kuat bagi mereka, Eter 12:27–28, 37.
Mormon mengajar tentang iman, harapan, dan kasih amal, Moro. 7. Apa pun
yang akan kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, yang adalah baik, dalam
iman memercayai bahwa kamu akan menerima, lihatlah, itu akan terjadi kepadamu, Moro. 7:26. Mereka yang memiliki
iman kepada Kristus akan mengikatkan
diri pada setiap hal yang baik, Moro. 7:28.
Jika kamu akan bertanya, memiliki iman
kepada Kristus, Dia akan menyatakan kebenaran, Moro. 10:4.
Tanpa iman kamu tidak dapat melakukan apa pun; oleh karena itu mintalah
dalam iman, A&P 8:10. Akan diberikan
kepada mereka menurut iman mereka dalam doa-doa mereka, A&P 10:47, 52. Semua orang mesti bertahan dalam iman
pada nama-Nya sampai akhir, A&P 20:25,
29. Roh akan diberikan kepadamu melalui doa dengan iman, A&P 42:14. Iman
datang bukan melalui tanda-tanda, tetapi tanda-tanda mengikuti mereka yang
percaya, A&P 63:9–12. Para orangtua
mesti mengajari anak-anak iman kepada
Kristus, A&P 68:25. Upayakanlah pembelajaran, bahkan melalui penelaahan dan
juga melalui iman, A&P 88:118.
Iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah asas pertama Injil, PK 1:4.
Imanuel. Lihat juga Yesus Kristus

Salah satu nama Yesus Kristus. Itu berasal dari kata-kata dalam bahasa Ibrani
yang berarti “Allah beserta kita.”
Imanuel adalah nama sebutan yang diberikan sebagai tanda dari pembebasan
Allah (Yes. 7:14). Rujukan Yesaya kepada
Imanuel secara khusus diidentifikasi oleh
Matius sebagai nubuat akan kelahiran
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Yesus ke dalam kefanaan (Mat. 1:18–25).
Nama tersebut juga muncul dalam tulisan suci zaman akhir (2 Ne. 17:14; 18:8;
A&P 128:22).
Injil. Lihat juga Dispensasi; Ajaran
Kristus; Rencana Penebusan

Rencana keselamatan Allah, dimungkinkan melalui Pendamaian Yesus
Kristus. Injil mencakup kebenaran atau
hukum, perjanjian, dan tata cara kekal
yang diperlukan umat manusia untuk
masuk kembali ke hadirat Allah. Allah
memulihkan kegenapan Injil ke bumi
pada abad ke-19 melalui Nabi Joseph
Smith.
Pergilah kamu ke seluruh dunia dan
khotbahkanlah Injil, Mrk. 16:15.
Bagian-bagian yang gamblang dan berharga dari Injil Anak Domba telah ditahan, 1 Ne. 13:32. Inilah Injil-Ku, 3 Ne.
27:13–21 (A&P 39:6).
Kitab Mormon memuat kegenapan Injil, A&P 20:8–9 (A&P 42:12). Inilah Injil,
A&P 76:40–43. Imamat Melkisedek melaksanakan Injil, A&P 84:19. Setiap orang
akan mendengar kegenapan Injil dalam
logatnya sendiri, A&P 90:11. Sang Putra
mengkhotbahkan Injil kepada roh-roh
orang mati, A&P 138:18–21, 28–37.
Injil dikhotbahkan sejak awal, Musa
5:58. Asas dan tata cara pertama Injil diuraikan, PK 1:4.

Insaf, Keinsafan. Lihat juga Dilahirkan
Kembali; Murid

Mengubah kepercayaan, hati, dan kehidupan seseorang untuk menerima dan
menyepadankan dengan kehendak Allah
(Kis. 3:19).
Keinsafan mencakup suatu keputusan
sadar untuk menghentikan cara hidup
terdahulu seseorang dan berubah menjadi murid Kristus. Pertobatan, baptisan
untuk pengampunan akan dosa-dosa,
penerimaan Roh Kudus melalui penumpangan tangan, dan iman yang berkelanjutan kepada Tuhan Yesus Kristus
menjadikan keinsafan lengkap. Manusia
alami akan diubah menjadi orang yang
baru yang dikuduskan dan murni, dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus
(2 Kor. 5:17; Mosia 3:19).

59

PENUNTUN BAGI TULISAN SUCI

Orang-orang mesti insaf dan menjadi
seperti anak-anak kecil, Mat. 18:3 (Mosia
3:19). Ketika engkau insaf, perkuatkanlah saudara-saudaramu, Luk. 22:32. Mereka yang dengan gembira menerima
perkataannya dibaptis, Kis. 2:37–41. Insafkanlah pendosa dari kekhilafan jalannya, Yak. 5:20.
Enos insaf, Enos 1:2–5. Perkataan
Raja Benyamin mengerjakan perubahan
yang hebat pada orang-orang, Mosia 5:2
(Alma 5:12–14). Seluruh umat manusia
mesti dilahirkan kembali, ya, dilahirkan dari Allah, Mosia 27:25. Alma dan
para putra Mosia insaf, Mosia 27:33–35.
Ayah Lamoni insaf, Alma 22:15–18. Melalui kuasa dan firman Allah, mereka telah diinsafkan kepada Tuhan, Alma 53:10.
Pertobatan membawa suatu perubahan
hati, Hel. 15:7. Sebanyak yang diinsafkan benar-benar memperlihatkan bahwa
mereka telah dikunjungi oleh kuasa dan
Roh Allah, 3 Ne. 7:21. Karena iman mereka kepada Kristus pada waktu keinsafan mereka, mereka dibaptis dengan
api dan dengan Roh Kudus, 3 Ne. 9:20.
Mereka akan pergi dan mengkhotbahkan pertobatan, dan banyak orang akan
insaf, A&P 44:3–4.
Integritas. Lihat juga Jujur, Kejujuran;
Saleh, Kesalehan

Kesalehan, kejujuran, dan ketulusan.

Sampai aku mati aku tidak akan menyingkirkan integritasku dariku, Ayb.
27:5. Orang yang saleh berjalan dalam
integritasnya, Ams. 20:7.
Mereka adalah para pria yang jujur
pada segala waktu dalam hal apa pun
yang dipercayakan kepada mereka, Alma
53:20.
Tuhan mengasihi Hyrum Smith karena
integritas hatinya, A&P 124:15.
Iri. Lihat juga Cemburu, Kecemburuan;
Damba, Mendambakan

Menurut tulisan suci, menghasratkan
sesuatu yang menjadi kepunyaan orang
lain adalah keliru.

Para bapa bangsa, digerakkan rasa iri,
menjual Yusuf ke Mesir, Kis. 7:9. Kasih
amal tidak merasa iri, 1 Kor. 13:4 (Moro.
7:45). Rasa iri datang dari kesombongan,

Ishak

1 Tim. 6:4. Di mana ada rasa iri, di sana
ada kekacauan dan setiap pekerjaan jahat, Yak. 3:16.
Tuhan memerintahkan manusia bahwa
mereka hendaknya tidak merasa iri, 2 Ne.
26:32. Tidak ada rasa iri di antara orang-
orang Nefi, 4 Ne. 1:15–18.
Rasa iri dan kemurkaan manusia telah
menjadi bagianku yang biasa sepanjang
hidupku, A&P 127:2.
Isai. Lihat juga Daud

Dalam Perjanjian Lama, ayah dari
Daud dan leluhur dari Kristus serta semua raja Yehuda.

Putra Rut, Obed, adalah ayah dari Isai,
Rut 4:17, 22. Leluhur Isai dituturkan kembali hingga Yehuda, 1 Taw. 2:5–12 (Mat.
1:5–6).
Isakhar. Lihat juga Israel; Yakub, Putra
Ishak

Putra Yakub dan Lea dalam Perjanjian
Lama (Kej. 30:17–18; 35:23; 46:13). Keturunannya menjadi salah satu dari dua belas suku Israel.

Suku Isakhar: Berkat Yakub kepada
Isakhar ditemukan dalam Kejadian
49:14–15. Setelah bermukim di Kanaan,
suku tersebut menerima sebagian dari
tanah Palestina yang paling subur, termasuk Dataran Esdraelon. Di dalam perbatasan Isakhar ada beberapa tempat
penting dalam sejarah orang Yahudi, contohnya, Karmel, Megido, Dotan, G
 ilboa,
Yizreel, Tabor, dan Nazaret (Yos. 19:17–
23).
Ishak. Lihat juga Abraham—Benih
keturunan Abraham

Seorang bapa bangsa Perjanjian Lama.
Kelahirannya bagi Abraham dan Sara
pada usia tua mereka adalah mukjizat
(Kej. 15:4–6; 17:15–21; 21:1–8). Kerelaan Abraham untuk mempersembahkan Ishak adalah suatu kemiripan akan
Allah dan Putra Tunggal-Nya (Yakub
4:5). Ishak adalah ahli waris bagi janji-
janji dari perjanjian Abraham (Kej. 21:9–
12; 1 Ne. 17:40; A&P 27:10).
Ishak lahir, Kej. 21:1–7. Mesti dikurbankan di atas Gunung Moria, Kej.
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Ismael, Ayah Mertua Nefi

22:1–19 (A&P 101:4). Menikah, Kej. 24.
Berurusan dengan para putranya, Kej.
27:1–28:9.
Telah menerima permuliaan bersama
Abraham dan Yakub, A&P 132:37 (Mat.
8:11).
Ismael, Ayah Mertua Nefi. Lihat juga
Lehi, Ayah dari Nefi

Seorang pria dalam Kitab Mormon
yang, bersama keluarganya, bergabung
dengan keluarga Lehi dalam perjalanan
mereka ke tanah terjanjikan.
Nefi dan saudara-saudaranya kembali
ke Yerusalem serta membujuk Ismael dan
keluarganya untuk menyertai Lehi dan
keluarganya ke tanah terjanjikan, 1 Ne.
7:2–5. Dua keluarga itu saling menikah,
1 Ne. 16:7. Ismael mati di padang belantara, 1 Ne. 16:34.

Ismael, Putra Abraham. Lihat juga
Abraham; Hagar

Dalam Perjanjian Lama, putra
Abraham dan Hagar, hamba perempuan Sara yang orang Mesir (Kej. 16:11–
16). Tuhan berjanji kepada baik Abraham
maupun Hagar bahwa Ismael akan menjadi bapa dari bangsa yang besar (Kej.
21:8–21).

Perjanjian datang melalui Ishak daripada Ismael, Kej. 17:19–21 (Gal. 4:22–5:1).
Allah memberkati Ismael bahwa dia akan
bertambah banyak, Kej. 17:20. Ismael
menolong menguburkan Abraham, Kej.
25:8–9. Dua belas putra Ismael disebutkan, Kej. 25:12–16. Ismael mati, Kej.
25:17–18. Esau mengambil putri Ismael,
Mahalat, menjadi istrinya, Kej. 28:9.
Israel. Lihat juga Abraham—Benih
keturunan Abraham; Adopsi; Yakub,
Putra Ishak

Tuhan memberi nama Israel kepada
Yakub, putra Ishak dan cucu laki-laki
Abraham dalam Perjanjian Lama (Kej.
32:28; 35:10). Nama Israel dapat merujuk kepada Yakub sendiri, keturunannya, atau pada kerajaan yang dahulu
dimiliki keturunan itu pada zaman Perjanjian Lama (2 Sam. 1:24; 23:3). Setelah
Musa memimpin anak-anak Israel keluar
dari perbudakan di Mesir (Kel. 3–14), me-
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reka diperintah oleh para hakim selama
lebih tiga ratus tahun. Berawal dengan
Raja Saul, para raja berkuasa atas persekutuan Israel sampai kematian Salomo,
ketika sepuluh suku memberontak terhadap Rehabeam untuk membentuk
negara yang terpisah. Setelah kerajaan
Israel terbagi, suku-suku sebelah utara,
sebagai bagian yang lebih besar, mempertahankan nama Israel, sementara kerajaan sebelah selatan disebut Yehuda.
Tanah Kanaan juga disebut Israel dewasa
ini. Dalam pengertian lain, Israel berarti
orang percaya sejati kepada Kristus (Rm.
10:1; 11:7; Gal. 6:16; Ef. 2:12).

Dua belas suku Israel: Cucu laki-laki
Abraham, Yakub, namanya diubah menjadi Israel, memiliki dua belas putra. Keturunan mereka menjadi dikenal sebagai
dua belas suku Israel atau anak-anak
Israel. Inilah dua belas suku tersebut:
Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar,
dan Zebulun (putra Yakub dan Lea); Dan
dan Naftali (putra Yakub dan Bilha); Gad
dan Asyer (putra Yakub dan Zilpa); Yusuf
dan Benyamin (putra Yakub dan Rahel)
(Kej. 29:32–30:24; 35:16–18).
Yakub memberikan masing-masing
pemimpin suku berkat sebelum kematiannya (Kej. 49:1–28). Untuk informasi lebih lanjut, lihat nama dari masing-masing
putra Yakub.
Ruben, putra sulung dari istri pertama
Yakub, Lea, kehilangan berkat hak kesulungan dan bagian ganda warisannya
karena amoralitas (Kej. 49:3–4). Hak kesulungan tersebut kemudian jatuh kepada Yusuf, yang adalah putra sulung
dari istri kedua Yakub, Rahel (1 Taw.
5:1–2). Lewi, yang sukunya telah Tuhan
pilih untuk melayani sebagai pelayan
rohani keimamatan-Nya, tidak menerima warisan karena pemanggilan khusus mereka adalah untuk melayani di
antara semua suku. Ini memperkenankan bagian ganda Yusuf dibagi di antara
putra-putra Yusuf, Efraim dan Manasye
(1 Taw. 5:1; Yer. 31:9), yang dianggap sebagai suku Israel yang terpisah (TJS, Kej.
48:5–6 [Apendiks]).
Anggota suku Yehuda akan menjadi
penguasa sampai Mesias datang (Kej.
49:10; TJS, Kej. 50:24 [Apendiks]). Pada
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zaman terakhir suku Efraim memiliki hak
istimewa untuk membawa pesan Pemulihan Injil kepada dunia dan mengumpulkan Israel yang tercerai-berai (Ul.
33:13–17). Waktunya akan datang ketika
melalui Injil Yesus Kristus, Efraim akan
memiliki suatu peran kepemimpinan dalam mempersatukan semua suku Israel
(Yes. 11:12–13; A&P 133:26–34).

Pencerai-beraian Israel: Tuhan mencerai-
beraikan dan menyengsarakan kedua belas suku Israel karena ketidaksalehan dan
pemberontakan mereka. Meskipun demikian, Tuhan juga menggunakan pencerai-
beraian umat terpilih-Nya ke antara
bangsa-bangsa di dunia ini untuk memberkati bangsa-bangsa itu.
Aku akan mencerai-beraikanmu ke antara orang-orang kafir, Im. 26:33. Tuhan
akan mencerai-beraikan engkau ke antara
segala bangsa, Ul. 28:25, 37, 64. Aku akan
menyerahkan mereka untuk disingkirkan
ke segala kerajaan di bumi, Yer. 29:18–19.
Aku akan mengayak bani Israel ke antara
segala bangsa, Am. 9:9 (Za. 10:9).
Yesus diutus ke domba-domba yang
hilang dari bani Israel, Mat. 15:24. Aku
memiliki domba-domba lain yang bukan
dari kawanan ini, Yoh. 10:16.
Israel akan dicerai-beraikan ke atas seluruh muka bumi, 1 Ne. 22:3–8. Yakub
menyatakan kiasan Zenos tentang pohon zaitun yang terpelihara dan yang
liar, Yakub 5–6. Pekerjaan Bapa akan dimulai di antara suku-suku yang terserak, 3 Ne. 21:26.

Pengumpulan Israel: Bani Israel akan
dikumpulkan bersama pada zaman terakhir sebelum kedatangan Kristus (PK
1:10). Tuhan mengumpulkan umat-Nya,
Israel ketika mereka menerima-Nya dan
menaati perintah-perintah-Nya.

Dia akan mengangkat suatu panji
dan mereka akan datang, Yes. 5:26. Dengan belas kasihan yang besar akan Aku
kumpulkan engkau, Yes. 54:7. Israel dan
Yehuda akan dikumpulkan ke negeri mereka, Yer. 30:3. Tuhan akan mengumpulkan bani Israel dari bangsa-bangsa yang
di antara siapa mereka tercerai-berai,
Yeh. 28:25.
Pada dispensasi kegenapan zaman Dia

Israel

akan mengumpulkan menjadi satu segala
sesuatu di dalam Kristus, Ef. 1:10.
Setelah Israel dicerai-beraikan, mereka
akan dikumpulkan, 1 Ne. 15:12–17. Tuhan
akan mengumpulkan segala bangsa dari
bani Israel, 1 Ne. 19:16 (3 Ne. 16:5). Mereka akan dibawa keluar dari kegelapan
dan mengetahui bahwa Tuhan adalah
Juruselamat mereka, 1 Ne. 22:12. Allah
mengumpulkan dan menghitung anak-
anak-Nya, 1 Ne. 22:25. Bangsa-bangsa bukan Israel akan membawa Israel ke tanah
warisan mereka, 2 Ne. 10:8 (3 Ne. 16:4).
Umat-Ku dan firman-Ku akan dikumpulkan menjadi satu, 2 Ne. 29:13–14.
Para penatua dipanggil untuk mengumpulkan orang-orang pilihan, A&P
29:7 (A&P 39:11). Aku akan kumpulkan
umat pilihan-Ku, A&P 33:6. Berkumpullah sehingga Aku boleh memberimu
hukum-Ku dan agar kamu boleh diberkahi, A&P 38:31–33. Aku akan memulihkan umat-Ku, yang adalah dari bani
Israel, A&P 39:11. Para Orang Suci akan
tampil, A&P 45:46. Musa menyerahkan
kunci-kunci pengumpulan, A&P 110:11.
Kesalehan dan kebenaran akan menyapu bumi dan mengumpulkan umat
pilihan Tuhan, Musa 7:62. Pengumpulan
dibandingkan dengan berkumpulnya
burung-burung nasar ke suatu bangkai,
JS—M 1:27.
Sepuluh suku Israel yang hilang: Sepuluh suku Israel membentuk kerajaan
Israel di utara dan dibawa pergi tertawan ke Asiria pada tahun 721 sm. Pada
waktu itu mereka pergi ke “negeri-negeri
utara” dan menjadi hilang bagi pengetahuan orang-orang lain. Pada zaman terakhir mereka akan kembali.

Aku akan berfirman kepada utara, Serahkanlah, Yes. 43:6. Orang-orang ini
akan datang dari utara, Yes. 49:12 (1 Ne.
21:12). Yehuda dan Israel akan datang
bersama-sama keluar dari negeri utara,
Yer. 3:18. Tuhan yang hidup yang membawa anak-anak Israel dari tanah utara,
Yer. 16:14–16. Aku akan membawa mereka dari tanah utara, Yer. 31:8.
Orang-orang Nefi dan orang-orang
Yahudi akan memiliki perkataan dari
suku-suku Israel yang hilang, 2 Ne.
29:12–13. Aku pergi untuk memperli-

Istirahat
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hatkan diri-Ku kepada suku-suku Israel
yang hilang, 3 Ne. 17:4. Ketika Injil dikhotbahkan kepada sisa bani Israel, suku-
suku yang hilang akan dikumpulkan
pulang ke tanah warisan mereka, 3 Ne.
21:26–29.
Musa memercayakan kunci-kunci pengumpulan Israel kepada Joseph Smith
dan Oliver Cowdery, A&P 110:11. Mereka
yang berada di negeri-negeri utara akan
datang dalam ingatan di hadapan Tuhan,
A&P 133:26–32.
Kami percaya pada pengumpulan harfiah Israel, PK 1:10.
Istirahat. Lihat juga Damai,
Kedamaian; Hari Sabat
Penikmatan kedamaian serta kebebasan dari kecemasan dan kekacauan.
Tuhan telah menjanjikan istirahat yang
demikian kepada pengikut setia-Nya selama kehidupan ini. Dia juga telah mempersiapkan tempat peristirahatan bagi
mereka dalam kehidupan yang akan datang.
Kehadiran-Ku akan pergi bersama engkau, dan Aku akan memberi engkau istirahat, Kel. 33:14.
Datanglah kepada-Ku, kamu semua
yang berbeban berat, dan Aku akan memberi kepadamu istirahat, Mat. 11:28–29.
Kami bekerja agar mereka boleh masuk
ke dalam peristirahatan-Nya, Yakub 1:7
(Ibr. 4:1–11). Barang siapa bertobat akan
masuk ke dalam peristirahatan-Ku, Alma
12:34. Ada amat sangat banyak, yang dijadikan murni, dan masuk ke dalam peristirahatan Tuhan, Alma 13:12–16. Firdaus
adalah keadaan istirahat, Alma 40:12
(Alma 60:13). Tidak ada apa pun yang
masuk ke dalam peristirahatan-Nya kecuali mereka yang telah membasuh pakaian mereka dalam darah-Ku, 3 Ne.
27:19.
Maklumkanlah pertobatan kepada
orang-orang ini, agar kamu boleh beristirahat bersama mereka di dalam kerajaan
Bapa-Ku, A&P 15:6 (A&P 16:6). Mereka
yang mati akan beristirahat dari segala
kerja mereka, A&P 59:2 (Why. 14:13).
Peristirahatan Tuhan adalah kegenapan
kemuliaan-Nya, A&P 84:24.
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Istri. Lihat Keluarga; Pernikahan
Izebel. Lihat juga Ahab

Seorang wanita jahat dalam Perjanjian
Lama dari negeri Fenisia. Dia adalah istri Ahab (1 Raj. 16:30–31), raja Israel yang
memerintah saat Elia adalah nabi.
Pernikahan Izebel dengan Ahab, lebih daripada peristiwa tunggal lain apa
pun, menyebabkan keruntuhan kerajaan
Israel di utara; Izebel memperkenalkan
kepada Israel bentuk-bentuk terburuk penyembahan berhala dari negerinya sebagai pengganti penyembahan kepada
Yehova (1 Raj. 18:13, 19).
Izebel membunuh banyak nabi Allah,
1 Raj. 18:4. Izebel mencoba untuk membunuh Elia, 1 Raj. 19:1–3. Kejahatan
Izebel berakhir dengan kematiannya
yang menakutkan, 2 Raj. 9:30–37.

Jabatan. Lihat juga Imamat;
Penahbisan

Jabatan wewenang atau tanggung jawab dalam suatu organisasi, sering digunakan dalam tulisan suci dengan arti
jabatan dari wewenang keimamatan; bisa
juga berarti kewajiban yang ditetapkan
pada jabatan atau orang yang memegang
jabatan tersebut.

Semua anggota tidak memiliki jabatan
yang sama, Rm. 12:4.
Kami mengembangkan jabatan kami
bagi Tuhan, Yakub 1:19. Melkisedek menerima jabatan imamat tinggi, Alma
13:18. Jabatan pelayanan para malaikat
adalah untuk memanggil manusia pada
pertobatan, Moro. 7:31.
Tak seorang pun semestinya ditahbiskan pada jabatan apa pun di dalam Gereja ini tanpa pemungutan suara dari
Jemaat, A&P 20:65. Biarlah setiap orang
berdiri pada jabatannya sendiri, A&P
84:109. Ada presiden, atau pejabat ketua, ditetapkan dari antara mereka yang
ditahbiskan pada jabatan-jabatan dalam
kedua imamat ini, A&P 107:21. Kewajiban dari mereka yang mengetuai jabatan
kuorum-kuorum imamat diuraikan, A&P
107:85–98. Biarlah setiap pria mempelajari kewajibannya, dan bertindak pada jabatan yang di dalamnya dia ditetapkan,

63

PENUNTUN BAGI TULISAN SUCI

A&P 107:99–100. Aku memberi kepadamu para pejabat yang termasuk dalam Imamat-Ku, A&P 124:123.
Jackson County, Missouri (AS). Lihat
juga Yerusalem Baru

Tempat pengumpulan para Orang Suci
pada zaman terakhir; yaitu, tempat pusat di mana mereka akan menegakkan
Yerusalem Baru (A&P 57–58; 82; 101:69–
71; 105:28).

Jahat, Kejahatan. Lihat juga
Dosa; Fasik; Kegelapan Rohani;
Kotor, Kekotoran; Tidak Saleh,
Ketidaksalehan

Kejahatan, kedurhakaan; tidak patuh
pada perintah-perintah Allah.

Bagaimana jika begitu aku dapat melakukan kejahatan besar ini, dan berdosa
terhadap Allah, Kej. 39:7–9. Tuhan itu
jauh dari yang jahat, tetapi Dia mendengar doa dari yang saleh, Ams. 15:29. Ketika yang jahat berkuasa, rakyat berduka
nestapa, Ams. 29:2 (A&P 98:9).
Singkirkanlah dari antara dirimu orang
jahat itu, 1 Kor. 5:13. Kita bergumul melawan kejahatan rohani di tempat-tempat
tinggi, Ef. 6:12.
Keluarlah kamu dari yang jahat, dan janganlah menyentuh benda mereka yang
tidak bersih, Alma 5:56–57 (A&P 38:42).
Inilah keadaan akhir dari yang jahat,
Alma 34:35 (Alma 40:13–14). Kejahatan
tidak pernah merupakan kebahagiaan,
Alma 41:10. Adalah melalui yang jahat
maka yang jahat dihukum, Morm. 4:5
(A&P 63:33).
Pada jam itu datanglah suatu pemisahan menyeluruh antara yang saleh dan
yang jahat, A&P 63:54.
Demikianlah datang akhir dari yang
jahat, JS—M 1:55.
Jalan. Lihat juga Berjalan bersama
Allah; Yesus Kristus

Jalan atau lintasan yang orang ikuti.
Yesus berfirman Dia adalah jalan (Yoh.
14:4–6).
Taatilah perintah-perintah Tuhan untuk berjalan pada jalan-Nya, Ul. 8:6. Didiklah anak di jalan yang dia hendaknya
lalui, Ams. 22:6 (2 Ne. 4:5). Tuhan berfir-

Jiwa

man jalan-Nya lebih tinggi daripada jalan kita, Yes. 55:8–9.
Sesaklah gerbang dan sempitlah jalan yang menuntun pada kehidupan,
Mat. 7:13–14 (3 Ne. 14:13–14; 27:33; A&P
132:22, 25). Allah akan membuat jalan
bagimu untuk lolos dari godaan, 1 Kor.
10:13.
Tuhan tidak memberikan perintah dimana Dia tidak mempersiapkan jalan
bagi anak-anak-Nya untuk diikuti, 1 Ne.
3:7 (1 Ne. 9:6; 17:3, 13). Tidak ada jalan
lain kecuali melalui gerbang itu, 2 Ne.
9:41. Kamu bebas untuk bertindak bagi
dirimu—untuk memilih jalan kematian
abadi atau jalan kehidupan kekal, 2 Ne.
10:23. Inilah jalannya dan tidak ada jalan
tidak juga nama lain, 2 Ne. 31:21 (Mosia
3:17; Alma 38:9; Hel. 5:9). Dalam karunia Putra-Nya Allah telah mempersiapkan jalan yang lebih unggul, Eter 12:11
(1 Kor. 12:31).
Setiap orang berjalan pada jalannya
sendiri, A&P 1:16. Itu mestilah perlu dilakukan dengan cara-Ku sendiri, A&P
104:16.
Janda. Lihat juga Kesejahteraan

Wanita yang suaminya telah mati dan
yang belum menikah lagi.

Anak yatim dan janda akan datang dan
akan makan, Ul. 14:29.
Janda miskin ini telah memberikan segala yang dia miliki, Mrk. 12:41–44. Kunjungilah anak yatim dan janda dalam
kesengsaraan mereka, Yak. 1:27.
Tuhan akan menjadi saksi cekatan menentang mereka yang menindas janda,
3 Ne. 24:5 (Za. 7:10).
Janda dan yatim piatu hendaknya diurus, A&P 83:6 (A&P 136:8).

Jiwa. Lihat juga Roh; Tubuh

Tulisan suci berbicara tentang jiwa dalam tiga cara: (1) makhluk roh, baik prafana maupun pascafana (Alma 40:11–14;
Abr. 3:23); (2) roh dan tubuh yang dipersatukan dalam kefanaan (A&P 88:15; Abr.
5:7); dan (3) orang yang baka, yang dibangkitkan yang roh dan tubuhnya telah
menjadi secara tak terpisahkan digabungkan (2 Ne. 9:13; A&P 88:15–16).

Darah membuat pendamaian bagi jiwa,

John Taylor
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Im. 17:11. Dia memulihkan jiwaku, Mzm.
23:1–3.
Engkau hendaknya mengasihi Tuhan
Allahmu dengan segenap jiwamu, Mat.
22:37 (Mrk. 12:30).
Iblis mengakali jiwa mereka, 2 Ne.
28:21. Persembahkanlah seluruh jiwamu
sebagai persembahan kepada-Nya, Omni
1:26. Firman itu mulai memperbesar jiwaku, Alma 32:28. Jiwanya tidak akan
pernah lapar tidak juga haus, 3 Ne. 20:8.
Roti dan air sakramen dikuduskan bagi
jiwa mereka yang mengambilnya, Moro.
4–5 (A&P 20:77–79).
Para pekerja di dalam kerajaan membawa keselamatan pada jiwa mereka melalui pelayanan mereka, A&P 4:2, 4. Nilai
jiwa adalah besar, A&P 18:10.
Kamu dilahirkan ke dunia melalui air,
darah, dan roh, dan dengan demikian
menjadi jiwa yang hidup, Musa 6:59.

Nilai jiwa: Semua orang adalah anak-
anak roh Allah. Dia peduli terhadap tiap
anak-Nya dan menganggap tiap orang
penting. Karena mereka adalah anak-
anak-Nya, mereka memiliki potensi untuk menjadi seperti Dia. Oleh karena itu,
mereka amat berharga.
Ada sukacita atas satu pendosa yang
bertobat, Luk. 15:10. Allah demikian mengasihi dunia sehingga Dia memberikan
Putra Tunggal-Nya, Yoh. 3:16.
Mereka tidak dapat tahan bahwa jiwa
manusia mana pun akan binasa, Mosia
28:3. Bukankah satu jiwa pada waktu ini
sama berharganya bagi Allah seperti satu
jiwa adanya pada waktu kedatangan-
Nya, Alma 39:17.
Hal yang paling berharga bagimu adalah membawa jiwa-jiwa kepada-Ku, A&P
15:6. Ingatlah nilai jiwa adalah mahal dalam pandangan Allah, A&P 18:10–15.
Inilah pekerjaan-Ku dan kemuliaan-Ku
—untuk mendatangkan kebakaan dan
kehidupan kekal bagi manusia, Musa
1:39.
John Taylor

Presiden Gereja Yesus Kristus dari
Orang-Orang Suci Zaman Akhir yang
ketiga.
Dipanggil ke dalam Dewan Dua Belas,

64

A&P 118:6 (A&P 124:128–129). Terluka
pada saat kematisyahidan, A&P 135:2.
Berada di antara yang perkasa yang dilihat oleh Joseph F. Smith di dunia roh,
A&P 138:53–56.
John Whitmer

Pemimpin awal di dalam Gereja
yang dipulihkan dan salah seorang
dari Delapan Saksi Kitab Mormon.
Lihat “Kesaksian Delapan Saksi” pada
halaman-halaman prakata Kitab Mormon.
Dia juga dipanggil untuk mengkhotbahkan Injil (A&P 30:9–11).

Joseph F. Smith

Presiden Gereja yang keenam; satu-
satunya putra Hyrum dan Mary Fielding
Smith. Dia lahir tanggal 13 November
1838, dan meninggal tanggal 19 November 1918.
Joseph F. Smith menerima suatu penglihatan tentang penebusan orang-orang
mati, A&P 138.

Joseph Smith, Jr.. Lihat juga Ajaran
dan Perjanjian; Kitab Mormon;
Mutiara yang Sangat Berharga;
Pemulihan Injil; Penglihatan
Pertama; Terjemahan Joseph Smith
(TJS)

Nabi yang dipilih untuk memulihkan Gereja Yesus Kristus yang sejati ke
bumi. Joseph Smith lahir di Negara Bagian Vermont, Amerika Serikat dan hidup
dari tahun 1805 sampai 1844.
Pada tahun 1820, Allah Bapa dan
Yesus Kristus menampakkan diri kepada
Joseph, dan dia mengetahui bahwa tidak
ada satu pun gereja di atas bumi adalah
benar (JS—S 1:1–20). Dia belakangan dikunjungi oleh malaikat Moroni, yang
mengungkapkan tempat disembunyikannya lempengan-lempengan emas yang
memuat catatan tentang bangsa-bangsa
zaman dahulu di Benua Amerika (JS—S
1:29–54).
Joseph menerjemahkan lempengan-
lempengan emas tersebut dan pada tahun 1830 menerbitkannya sebagai Kitab
Mormon (JS—S 1:66–67, 75). Pada tahun
1829, dia menerima wewenang imamat
dari Yohanes Pembaptis serta dari Petrus,
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Yakobus, dan Yohanes (A&P 13; 27:12;
128:20; JS—S 1:68–70).
Sebagaimana diarahkan oleh Allah,
pada tanggal 6 April 1830, Joseph dan
beberapa yang lain mengorganisasi Gereja Yesus Kristus yang dipulihkan (A&P
20:1–4). Di bawah kepemimpinan Joseph,
Gereja tumbuh di Kanada, Inggris, serta
bagian sebelah timur Amerika Serikat, khususnya di Ohio, Missouri, dan
Illinois. Penganiayaan serius mengikuti
Joseph dan para Orang Suci di mana pun
mereka bermukim. Pada tanggal 27 Juni
1844, Joseph dan kakaknya Hyrum mati
syahid di Carthage, Illinois, di Amerika
Serikat.
Yusuf, putra Yakub, bernubuat tentang
Joseph Smith, 2 Ne. 3:6–15.
Karena pengetahuan-Nya tentang malapetaka mendatang, Tuhan memanggil hamba-Nya Joseph Smith, A&P 1:17
(A&P 19:13). Joseph Smith ditahbiskan
sebagai Rasul Yesus Kristus dan penatua pertama Gereja ini, A&P 20:2. Joseph
ditahbiskan pada kerasulan oleh Petrus,
Yakobus, dan Yohanes, A&P 27:12. Joseph
dan Sidney Rigdon bersaksi bahwa mereka melihat Anak Tunggal Bapa, A&P
76:23. Bersama Oliver Cowdery, Joseph
Smith melihat Tuhan dalam penglihatan,
A&P 110:1–4. Tuhan memanggil Joseph
sebagai penatua ketua, penerjemah, pewahyu, pelihat, dan nabi, A&P 124:125.
Joseph Smith telah melakukan lebih banyak demi keselamatan manusia, daripada orang lain siapa pun, kecuali Yesus
saja, A&P 135:3.

Tulisan suci yang ditampilkan oleh
Nabi Joseph Smith: Joseph menerjemahkan bagian-
b agian dari lempengan-
lempengan emas yang diberikan
kepadanya oleh malaikat Moroni, yang
terjemahannya diterbitkan tahun 1830 sebagai Kitab Mormon. Dia juga menerima
banyak wahyu dari Tuhan yang menjabarkan ajaran-ajaran dasar dan organisasi
Gereja. Banyak dari wahyu ini disusun
dalam apa yang sekarang dikenal sebagai
Ajaran dan Perjanjian. Dia juga bertanggung jawab untuk menampilkan Mutiara yang Sangat Berharga, yang memuat
terjemahan yang diilhami dari sebagian
tulisan Musa, Abraham, dan Matius,

Jujur, Kejujuran

cuplikan-cuplikan dari sejarah dan kesaksian pribadinya, serta tiga belas pernyataan tentang ajaran dan kepercayaan
yang diyakini oleh Gereja.
Joseph Smith, Sr.. Lihat juga Joseph
Smith, Jr.; Lucy Mack Smith

Ayah Nabi Joseph Smith. Dia lahir tanggal 12 Juli 1771. Dia menikahi
Lucy Mack, dan mereka memiliki sembilan anak (JS—S 1:4). Joseph menjadi
orang percaya yang setia pada Pemulihan zaman akhir dan Bapa Bangsa pertama bagi Gereja. Dia meninggal tanggal
14 September 1840.

Allah mengungkapkan petunjuk-
petunjuk kepadanya melalui putranya,
Joseph, A&P 4; 23:5. Biarlah hamba-Ku
yang lanjut usia melanjutkan bersama
keluarganya, A&P 90:20. Hamba-
Ku
yang lanjut usia Joseph duduk bersama
Abraham di sisi kanannya, A&P 124:19.
Joseph Smith Jr. melihat ayahnya dalam
suatu penglihatan tentang kerajaan selestial, A&P 137:5.
Seorang malaikat memerintahkan
Joseph Smith Jr. untuk menceritakan kepada ayahnya tentang penglihatan yang
telah dia terima, JS—S 1:49–50.
Jujur, Kejujuran. Lihat juga Integritas

Tulus, penuh kebenaran, dan tanpa tipuan.

Mereka yang berurusan secara benar
adalah kesenangan Allah, Ams. 12:22. Tepatilah apa yang engkau telah ikrarkan,
Pkh. 5:4–5.
Kita telah menampik apa yang tersembunyi dari ketidakjujuran, 2 Kor. 4:1–2.
Jadikanlah percakapanmu jujur, 1 Ptr.
2:12.
Celakalah pendusta, karena dia akan
dibuang ke neraka, 2 Ne. 9:34. Roh mengucapkan kebenaran dan tidak berdusta,
Yakub 4:13. Barang siapa meminjam dari
sesamanya hendaknya dia mengembalikan benda yang dia pinjam, Mosia 4:28
(A&P 136:25). Pastikanlah bahwa kamu
berurusan dengan adil, menghakimi dengan benar, dan melakukan yang baik,
Alma 41:14.
Biarlah setiap orang berurusan dengan
jujur, A&P 51:9. Semua orang yang me-

Juruselamat
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ngetahui hati mereka adalah jujur diterima oleh-Ku, A&P 97:8. Orang-orang
yang jujur, bijak, dan baik hendaknya dicari untuk jabatan-jabatan politik, A&P
98:4–10. Dengan tekun carilah untuk mengembalikan apa yang bagi sesamamu telah hilang, A&P 136:26.
Kami percaya mesti jujur, PK 1:13.
Juruselamat. Lihat juga Yesus Kristus

Orang yang menyelamatkan. Yesus
Kristus, melalui Pendamaian-Nya, menawarkan penebusan dan keselamatan
kepada seluruh umat manusia. “Juruselamat” adalah nama dan sebutan dari
Yesus Kristus.
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, Mzm. 27:1 (Kel. 15:1–2; 2 Sam.
22:2–3). Aku adalah Tuhan; dan selain
Aku tidak ada juruselamat, Yes. 43:11
(A&P 76:1).
Panggillah nama-Nya Yesus: karena
Dia akan menyelamatkan umat-Nya dari
dosa-dosa mereka, Mat. 1:21. Bagimu lahir hari ini Juruselamat, yang adalah
Kristus Tuhan, Luk. 2:11. Allah demikian
mengasihi dunia sehingga Putra Tunggal
datang untuk menyelamatkan manusia,
Yoh. 3:16–17. Tidak ada nama lain selain
nama Kristus yang melaluinya manusia
boleh diselamatkan, Kis. 4:10–12 (2 Ne.
25:20; Mosia 3:17; 5:8; A&P 18:23; Musa
6:52). Dari surga kita menantikan Juruselamat, Tuhan Yesus Kristus, Flp. 3:20.
Bapa mengutus Putra untuk menjadi Juruselamat dunia, 1 Yoh. 4:14.
Tuhan mengangkat Mesias, Juruselamat dunia, 1 Ne. 10:4. Anak Domba Allah
adalah Juruselamat dunia, 1 Ne. 13:40.
Pengetahuan tentang Juruselamat akan
menyebar ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak, Mosia 3:20. Kristus
mesti mati agar keselamatan dapat datang, Hel. 14:15–16.
Pembenaran dan pengudusan melalui
Juruselamat adalah tepat dan benar, A&P
20:30–31. Aku adalah Yesus Kristus, Juruselamat dunia, A&P 43:34.
Anak Tunggal-Ku adalah Juruselamat,
Musa 1:6. Sebanyak yang percaya kepada
Putra dan bertobat dari dosa-dosa mereka akan diselamatkan, Musa 5:15.
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Kain. Lihat juga Adam; Habel;
Komplotan Rahasia; Membunuh

Putra Adam dan Hawa yang membunuh adik laki-lakinya Habel (Kej. 4:1–
16).

Persembahannya ditolak oleh Tuhan,
Kej. 4:3–7 (Musa 5:5–8, 18–26). Membunuh adik laki-lakinya Habel, Kej. 4:8–14
(Musa 5:32–37). Tuhan menaruh kutukan
dan tanda ke atas dirinya, Kej. 4:15 (Musa
5:37–41).
Adam dan Hawa memiliki banyak
putra dan putri sebelum dia dilahirkan,
Musa 5:1–3, 16–17. Mengasihi Setan lebih
daripada Allah, Musa 5:13, 18. Masuk ke
dalam sebuah perjanjian yang tidak kudus dengan Setan, Musa 5:29–31.
Kaisar

Dalam Perjanjian Baru, sebutan yang
dengannya sebagian penguasa Roma dikenal. Itu digunakan dalam tulisan suci
sebagai simbol dari pemerintahan atau
kekuasaan duniawi.

Berikanlah kepada Kaisar apa yang
adalah milik Kaisar, Mat. 22:21 (Mrk.
12:17; Luk. 20:25; A&P 63:26).
Kaleb

Salah seorang dari mereka yang diutus oleh Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan dalam tahun kedua setelah
Eksodus. Dia dan Yosua sendiri membawa kembali suatu laporan yang benar
tentang tanah itu (Bil. 13:6, 30; 14:6–38).
Mereka sendiri di antara semua orang
yang telah meninggalkan Mesir yang
selamat setelah empat puluh tahun di
padang belantara (Bil. 26:65; 32:12; Ul.
1:36) dan memasuki Kanaan (Yos. 14:6–
14; 15:13–19).

Kalvari. Lihat Golgota
Kanaan

Pada zaman Perjanjian Lama, putra keempat Ham (Kej. 9:22; 10:1, 6) dan cucu
laki-laki Nuh. Orang Kanaan merujuk kepada orang dari tanah di mana Kanaan
semula tinggal dan juga kepada keturunannya. Orang Kanaan juga suatu sebutan bagi orang yang menghuni dataran
rendah sepanjang pesisir Mediterania di
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Palestina. Sebutan ini kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan semua
penghuni bukan orang Israel di kawasan
barat Yordan, yang orang Yunani sebut
sebagai orang Fenisia.
Kanon. Lihat juga Alkitab; Ajaran dan
Perjanjian; Kitab Mormon; Mutiara
yang Sangat Berharga; Tulisan Suci

Suatu kumpulan kitab sakral yang diakui dan diwenangkan. Dalam Gereja
Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci
Zaman Akhir, kitab-kitab kanon itu disebut kitab-kitab standar dan mencakup
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Kitab Mormon, Ajaran dan Perjanjian, serta
Mutiara yang Sangat Berharga.

Karunia. Lihat juga Karunia Roh;
Karunia Roh Kudus

Allah memberi manusia banyak berkat dan karunia.

Ada banyak karunia rohani, 1 Kor.
12:4–10. Upayakanlah dengan sungguh-
sungguh karunia-karunia yang terbaik,
1 Kor. 12:31. Setiap karunia yang sempurna adalah dari Allah, Yak. 1:17.
Kuasa Roh Kudus adalah karunia
Allah, 1 Ne. 10:17. Mereka yang berkata tidak ada karunia tidak mengenal
Injil Kristus, Morm. 9:7–8. Setiap karunia yang baik datang dari Kristus, Moro.
10:8–18.
Kehidupan kekal adalah yang terbesar dari segala karunia Allah, A&P 14:7
(1 Ne. 15:36). Karunia-karunia diberikan
kepada mereka yang mengasihi Tuhan,
A&P 46:8–11. Kepada semua orang tidaklah setiap karunia diberikan bagi mereka,
A&P 46:11–29.
Karunia Bahasa. Lihat juga Karunia
Roh; Lidah

Suatu karunia Roh Kudus yang memperkenankan para individu yang diilhami untuk berbicara dalam, memahami,
atau menafsirkan bahasa yang tidak lazim. Kami percaya pada karunia bahasa
(PK 1:7).
Mereka semuanya dipenuhi dengan
Roh Kudus, dan mulai berbicara dengan
bahasa-bahasa lain, Kis. 2:4. Dia yang
berbicara dalam bahasa yang tak dike-

Karunia Roh

nal berbicara bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah, 1 Kor. 14:1–5, 27–28.
Bahasa adalah untuk tanda bagi mereka
yang tidak percaya, 1 Kor. 14:22–28.
Kemudian datanglah baptisan dengan
api dan dengan Roh Kudus; dan kemudian dapatlah kamu berbicara dengan
bahasa para malaikat, 2 Ne. 31:13–14.
Amaleki mendesak semua orang untuk
percaya pada karunia berbicara dengan
bahasa-bahasa, Omni 1:25.
Diberikan kepada sebagian untuk berbicara dengan bahasa-bahasa; dan kepada yang lain penafsiran bahasa-bahasa,
A&P 46:24–25 (1 Kor. 12:10; Moro. 10:8,
15–16). Biarlah karunia bahasa dicurahkan, A&P 109:36.
Karunia Pembedaan. Lihat juga
Karunia Roh

Untuk memahami atau mengenali sesuatu melalui kuasa Roh. Karunia pembedaan adalah salah satu karunia Roh.
Itu mencakup mengenali karakter sejati
orang-orang dan sumber serta arti pernyataan rohani.

Manusia melihat pada penampilan lahiriah, tetapi Tuhan melihat pada hati,
1 Sam. 16:7. Celakalah mereka yang
menganggap kejahatan itu baik, Yes. 5:20
(2 Ne. 15:20).
Apa yang dari Allah secara rohani dibedakan, 1 Kor. 2:14. Kepada sebagian
orang diberikan karunia untuk membedakan roh-roh, 1 Kor. 12:10.
Amon dapat mengenali pikirannya,
Alma 18:18. Suara halus menusuk mereka yang mendengar, 3 Ne. 11:3.
Agar kamu boleh tidak tertipu carilah
karunia-karunia terbaik, A&P 46:8, 23.
Para pemimpin Gereja diberi kuasa untuk membedakan karunia-karunia Roh,
A&P 46:27. Tubuh itu yang dipenuhi dengan terang memahami segala sesuatu,
A&P 88:67.
Musa melihat bumi, membedakannya
melalui Roh Allah, Musa 1:27.
Karunia Roh. Lihat juga Karunia

Berkat-berkat rohani khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada individu yang
layak demi manfaat mereka sendiri dan
untuk mereka gunakan dalam member-
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Karunia Roh Kudus

kati orang lain. Untuk uraian tentang
karunia-karunia Roh, telaahlah Ajaran
dan Perjanjian 46:11–33; 1 Korintus 12:1–
12; Moroni 10:8–18.

Dambakanlah dengan sungguh-
sungguh karunia-karunia terbaik, 1 Kor.
12:31 (1 Kor. 14:1).
Orang-orang Nefi diberikan banyak
karunia Roh, Alma 9:21. Celakalah dia
yang berkata Tuhan tidak lagi bekerja
melalui karunia atau melalui kuasa Roh
Kudus, 3 Ne. 29:6. Allah memberikan
karunia kepada yang setia, Morm. 9:7.
Karunia-karunia datang melalui Roh
Kristus, Moro. 10:17.
Ada banyak karunia dan kepada setiap orang diberikan sebuah karunia oleh
Roh, A&P 46:11. Para pemimpin gereja
diberikan kuasa untuk membedakan
karunia-karunia Roh, A&P 46:27. Presiden Gereja memiliki segala karunia yang
Allah limpahkan ke atas kepala Gereja,
A&P 107:91–92.
Karunia Roh Kudus. Lihat juga
Karunia; Karunia Roh; Ke-Allah-an;
Roh Kudus

Adalah hak setiap anggota Gereja yang
dibaptis yang layak untuk memiliki pengaruh terus-menerus dari Roh Kudus.
Menyusul baptisan seseorang ke dalam
Gereja Yesus Kristus yang sejati, dia menerima karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan dari seseorang yang
memiliki wewenang yang tepat (Kis.
8:12–25; Moro. 2; A&P 39:23). Menerima
karunia Roh Kudus sering dibicarakan
sebagai baptisan dengan api (Mat. 3:11;
A&P 19:31).
Manusia diperintahkan untuk bertobat, dibaptis, dan menerima karunia
Roh Kudus, Kis. 2:38. Petrus dan Yohanes
menganugerahkan karunia Roh Kudus
melalui penumpangan tangan, Kis. 8:14–
22. Karunia Roh Kudus diberikan melalui
penumpangan tangan, Kis. 19:2–6.
Pengampunan akan dosa-dosa datang
dengan api dan dengan Roh Kudus, 2 Ne.
31:17.
Kami percaya pada penumpangan tangan untuk karunia Roh Kudus, PK 1:4.

Karunia Rohani. Lihat Karunia Roh
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Kasih. Lihat juga Iba; Kasih Amal;
Permusuhan

Bakti dan kasih sayang yang dalam.
Kasih bagi Allah mencakup pengabdian,
pemujaan, rasa khidmat, kelembutan,
belas kasihan, pengampunan, rasa iba,
kasih karunia, pelayanan, rasa syukur,
kebaikan hati. Contoh paling besar akan
kasih Allah bagi anak-anak-Nya ditemukan dalam Pendamaian Yesus Kristus
yang tak terbatas.

Engkau hendaknya mengasihi sesamamu seperti dirimu, Im. 19:18 (Mat.
5:43–44; 22:37–40; Rm. 13:9; Gal. 5:14;
Yak. 2:8; Mosia 23:15; A&P 59:6). Engkau
hendaknya mengasihi Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, Ul. 6:5 (Moro.
10:32; A&P 59:5). Tuhan Allahmu mengujimu, untuk mengetahui apakah kamu
mengasihi Tuhan Allahmu, Ul. 13:3. Siapa yang Tuhan kasihi Dia koreksi, Ams.
3:12. Seorang teman mengasihi pada segala waktu, Ams. 17:17.
Allah demikian mengasihi dunia, sehingga Dia memberikan Putra tunggal-
Nya, Yoh. 3:16 (A&P 138:3). Saling
mengasihilah; sebagaimana Aku telah
mengasihimu, Yoh. 13:34 (Yoh. 15:12, 17;
Musa 7:33). Jika kamu mengasihi-Ku, taatilah perintah-perintah-Ku, Yoh. 14:15
(A&P 42:29). Kasih yang lebih besar tidak
ada dimiliki orang daripada ini, dimana
seseorang menyerahkan nyawanya bagi
teman-temannya, Yoh. 15:13. Petrus, apakah engkau mengasihi-Ku lebih daripada
ini? Berilah makan domba-domba-Ku,
Yoh. 21:15–17. Tidak ada yang akan memisahkan kita dari kasih Allah di dalam
Kristus, Rm. 8:35–39. Mata belum melihat apa yang telah Allah persiapkan bagi
mereka yang mengasihi-Nya, 1 Kor. 2:9.
Dengan kasih saling melayanilah, Gal.
5:13. Suami, kasihilah istrimu, Ef. 5:25
(Kol. 3:19). Janganlah mengasihi dunia,
1 Yoh. 2:15. Allah adalah kasih, 1 Yoh.
4:8. Kita mengasihi-Nya, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita, 1 Yoh. 4:19.
Kristus menderita karena kebaikan
hati-Nya yang penuh kasih terhadap
manusia, 1 Ne. 19:9. Maju terus dengan
kasih bagi Allah dan bagi semua orang,
2 Ne. 31:20. Kamu akan mengajar anak-
anakmu untuk saling mengasihi dan
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melayani, Mosia 4:15. Jika kamu telah
merasakan untuk menyanyikan nyanyian
kasih penebusan, dapatkah kamu merasakan demikian sekarang, Alma 5:26. Dituntun oleh Roh Kudus, menjadi sabar,
penuh dengan kasih, Alma 13:28. Kekang segala nafsumu, agar kamu boleh
dipenuhi dengan kasih, Alma 38:12. Tidak ada perselisihan karena kasih Allah
yang berdiam dalam hati orang-orang,
4 Ne. 1:15. Segala sesuatu yang mengajak untuk mengasihi Allah diilhami oleh
Allah, Moro. 7:13–16. Kasih amal adalah kasih murni Kristus, Moro. 7:47. Kasih yang sempurna mengusir rasa takut,
Moro. 8:16 (1 Yoh. 4:18).
Kasih menjadikan orang memenuhi
syarat bagi pekerjaan Allah, A&P 4:5
(A&P 12:8). Pengudusan datang kepada
mereka semua yang mengasihi dan melayani Allah, A&P 20:31. Jika engkau
mengasihi-Ku, layanilah Aku dan taatilah
perintah-perintah-Ku, A&P 42:29 (Yoh.
14:15). Perlihatkanlah peningkatan kasih kepada mereka yang engkau koreksi
atau tegur, A&P 121:43.
Manusia mengasihi Setan lebih daripada Allah, Musa 5:13, 18, 28.
Kasih Amal. Lihat juga Iba; Kasih;
Kesejahteraan; Pelayanan

Kasih murni Kristus (Moro. 7:47); kasih
yang Kristus miliki bagi anak-anak manusia dan yang anak-anak manusia hendaknya miliki bagi satu sama lain (2 Ne.
26:30; 33:7–9; Eter 12:33–34); jenis kasih
yang paling tinggi, paling mulia, paling
kuat, bukan cuma kasih sayang.

Pengetahuan membuat congkak, tetapi
kasih amal meneguhkan, 1 Kor. 8:1. Kasih amal, suatu kasih yang murni, mengungguli dan melampaui hampir semua
yang lain, 1 Kor. 13. Tujuan dari perintah
adalah kasih amal dari suatu hati yang
murni, 1 Tim. 1:5. Tambahkanlah pada
kebaikan hati persaudaraan kasih amal,
2 Ptr. 1:7.
Tuhan telah memerintahkan agar semua orang hendaknya memiliki kasih
amal, 2 Ne. 26:30 (Moro. 7:44–47). Pastikanlah bahwa kamu memiliki iman, harapan, dan kasih amal, Alma 7:24. Kasih
yang Tuhan miliki bagi manusia adalah

Kasih Karunia

kasih amal, Eter 12:33–34. Tanpa kasih amal manusia tidak dapat mewarisi
tempat itu yang dipersiapkan di tempat
tinggal Bapa, Eter 12:34 (Moro. 10:20–21).
Moroni menuliskan kata-kata Mormon
tentang iman, harapan, dan kasih amal,
Moro. 7.
Kasih amal menjadikan manusia memenuhi syarat bagi pekerjaan Tuhan,
A&P 4:5–6 (A&P 12:8). Kenakanlah pada
dirimu ikatan kasih amal, A&P 88:125.
Biarlah sanubarimu penuh kasih amal,
A&P 121:45.
Kasih Karunia. Lihat juga Belas
Kasihan; Keselamatan; Pendamaian;
Yesus Kristus

Kuasa yang memungkinkan dari Allah
yang memperkenankan pria dan wanita
untuk mendapatkan berkat-berkat dalam
kehidupan ini dan untuk memperoleh
kehidupan kekal serta permuliaan setelah mereka menjalankan iman, bertobat,
dan memberikan upaya terbaik mereka
untuk menaati perintah-perintah. Pertolongan atau kekuatan ilahi yang demikian diberikan melalui belas kasihan dan
kasih Allah. Setiap pribadi fana memerlukan kasih karunia ilahi karena Kejatuhan
Adam dan juga karena kelemahan manusia.

Kasih karunia dan kebenaran datang
melalui Yesus Kristus, Yoh. 1:17. Melalui kasih karunia Kristus, kita akan diselamatkan, Kis. 15:11 (Rm. 3:23–24; A&P
138:14). Kita memiliki jalan masuk melalui iman ke kasih karunia-Nya, Rm. 5:2.
Dengan kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, Ef. 2:8. Kasih karunia
Allah membawa keselamatan, Tit. 2:11.
Datanglah dengan berani ke takhta kasih karunia, Ibr. 4:16. Allah memberikan
kasih karunia kepada yang rendah hati,
1 Ptr. 5:5.
Tak seorang pun dapat berdiam di
hadirat Allah kecuali melalui jasa, belas kasihan, dan kasih karunia Mesias
Yang Kudus, 2 Ne. 2:8. Hanya dalam
dan melalui kasih karunia Allah maka
manusia diselamatkan, 2 Ne. 10:24. Kita
diselamatkan melalui kasih karunia, setelah segala yang dapat kita lakukan,
2 Ne. 25:23. Adalah melalui kasih ka-

Kayafas
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runia bahwa kita memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal ini, Yakub 4:7.
Manusia dapat dipulihkan pada kasih karunia demi kasih karunia, menurut pekerjaan mereka, Hel. 12:24. Kasih
karunia-Ku cukup bagi yang lembut hati
dan semua yang merendahkan hati mereka, Eter 12:26–27. Moroni berdoa agar
orang-orang bukan Israel diberikan kasih karunia agar mereka boleh memiliki
kasih amal, Eter 12:36, 41. Dengan kasih
karunia Allah kamu sempurna di dalam
Kristus, Moro. 10:32–33.
Yesus menerima kasih karunia demi
kasih karunia, A&P 93:12–13, 20.
Kayafas. Lihat juga Hanas;
Orang-Orang Saduki

Dalam Perjanjian Baru, seorang imam
tinggi dan putra menantu Hanas. Kayafas
mengambil bagian aktif dalam menentang Yesus dan para murid-Nya (Mat.
26:3–4; Yoh. 11:47–51; 18:13–14).

Ke-Allah-an. Lihat juga Bapa di Surga;
Roh Kudus; Tuhan; Yesus Kristus

Ada tiga pribadi terpisah dalam Ke-
Allah-an: Allah, Bapa Yang Kekal; Putra-
Nya, Yesus Kristus; dan Roh Kudus. Kita
percaya kepada masing-masing dari Mereka (PK 1:1). Dari wahyu zaman akhir
kita belajar bahwa Bapa dan Putra memiliki tubuh nyata dari daging dan tulang dan bahwa Roh Kudus adalah Sosok
dari Roh, tanpa daging dan tulang (A&P
130:22–23). Ketiga pribadi ini adalah satu
dalam kesatuan dan keselarasan yang
sempurna dalam tujuan dan ajaran (Yoh.
17:21–23; 2 Ne. 31:21; 3 Ne. 11:27, 36).
Allah Bapa: Secara umum adalah Bapa,
atau Elohim, adalah yang dirujuk dengan
sebutan Allah. Dia disebut Bapa karena
Dia adalah Bapa dari roh kita (Bil. 16:22;
27:16; Mal. 2:10; Mat. 6:9; Ef. 4:6; Ibr.
12:9). Allah Bapa adalah penguasa mahatinggi alam semesta. Dia adalah maha
penuh kuasa (Kej. 18:14; Alma 26:35;
A&P 19:1–3), mahatahu (Mat. 6:8; 2 Ne.
2:24), dan hadir di mana-mana melalui
Roh-Nya (Mzm. 139:7–12; A&P 88:7–13,
41). Umat manusia memiliki hubungan
khusus dengan Allah yang membedakan manusia dari segala ciptaan yang
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lain: pria dan wanita adalah anak-anak
roh Allah (Mzm. 82:6; 1 Yoh. 3:1–3; A&P
20:17–18).
Ada beberapa peristiwa tercatat tentang Allah Bapa menampakkan diri atau
berfirman kepada manusia. Tulisan suci
mengatakan bahwa Dia berfirman kepada Adam dan Hawa (Musa 4:14–31)
dan memperkenalkan Yesus Kristus
pada beberapa kesempatan (Mat. 3:17;
17:5; Yoh. 12:28–29; 3 Ne. 11:3–7). Dia
menampakkan diri kepada Stefanus
(Kis. 7:55–56) dan Joseph Smith (JS—S
1:17). Belakangan Dia menampakkan
diri kepada baik Joseph Smith maupun
Sidney Rigdon (A&P 76:20, 23). Kepada
mereka yang mengasihi Allah dan memurnikan diri mereka di hadapan-Nya,
Allah kadang-kadang memberikan hak
istimewa untuk melihat dan mengetahui bagi diri mereka bahwa Dia adalah
Allah (Mat. 5:8; 3 Ne. 12:8; A&P 76:116–
118; 93:1).
Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau telah meninggalkan-Ku, Mrk. 15:34.
Orang-orang ini adalah hamba Allah
yang mahatinggi, Kis. 16:17. Kita adalah
anak-anak keturunan Allah, Kis. 17:28–
29.
Engkau hendaknya mempersembahkan sakramenmu kepada Yang Mahatinggi, A&P 59:10–12.
Henokh melihat roh-roh yang telah
Allah ciptakan, Musa 6:36. Manusia Kekudusan adalah nama-Nya, Musa 6:57.

Allah Putra: Allah yang dikenal sebagai Yehova adalah Sang Putra, Yesus
Kristus (Yes. 12:2; 43:11; 49:26; 1 Kor. 10:1–
4; 1 Tim. 1:1; Why. 1:8; 2 Ne. 22:2). Yesus
bekerja di bawah arahan Bapa dan berada
dalam keselarasan penuh dengan-Nya.
Seluruh umat manusia adalah saudara
laki-laki dan saudara perempuan-Nya,
karena Dia adalah yang tertua dari anak-
anak roh Elohim. Beberapa rujukan tulisan suci merujuk kepada Dia dengan
kata Allah. Contohnya, tulisan suci mengatakan bahwa “Allah menciptakan
langit dan bumi” (Kej. 1:1), tetapi sebenarnya Yesuslah Sang Pencipta di bawah
arahan Allah Bapa (Yoh. 1:1–3, 10, 14; Ibr.
1:1–2).
Tuhan mengidentifikasi diri-Nya se-
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bagai AKU ADA, Kel. 3:13–16. Aku adalah Tuhan [Yehova], dan selain Aku tidak
ada juruselamat, Yes. 43:11 (Yes. 45:21).
Aku adalah terang dunia, Yoh. 8:12. Sebelum Abraham ada, Aku ada, Yoh. 8:58.
Tuhan akan melayani di antara manusia dalam tubuh fana, Mosia 3:5–10.
Abinadi menjelaskan bagaimana Kristus
adalah Bapa dan Putra, Mosia 15:1–4
(Eter 3:14). Tuhan menampakkan diri
kepada saudara laki-laki Yared, Eter 3.
Dengarkanlah firman Kristus Tuhanmu
dan Allahmu, Moro. 8:8. Yehova adalah
hakim atas yang hidup dan yang mati,
Moro. 10:34.
Yesus menampakkan diri kepada
Joseph Smith dan Sidney Rigdon, A&P
76:20, 23. Tuhan Yehova menampakkan
diri di dalam Bait Suci Kirtland, A&P
110:1–4.
Yehova berfirman kepada Abraham,
Abr. 1:16–19. Yesus menampakkan diri
kepada Joseph Smith, JS—S 1:17.

Allah Roh Kudus: Roh Kudus adalah
juga seorang Allah dan disebut Roh,
serta Roh Allah, di antara nama dan sebutan lain yang serupa. Dengan bantuan
Roh Kudus, manusia dapat mengetahui
kehendak Allah Bapa dan mengetahui
bahwa Yesus adalah Kristus (1 Kor. 12:3).
Roh Kudus akan mengajarimu apa
yang hendaknya kamu katakan, Luk.
12:12. Roh Kudus adalah Sang Penghibur, Yoh. 14:26 (Yoh. 16:7–15). Yesus memberikan perintah-perintah kepada para
Rasul melalui Roh Kudus, Kis. 1:2. Roh
Kudus memberikan kesaksian tentang
Allah dan Kristus, Kis. 5:29–32 (1 Kor.
12:3). Roh Kudus juga adalah saksi bagi
kita, Ibr. 10:10–17.
Melalui kuasa Roh Kudus kamu boleh mengetahui kebenaran akan segala
hal, Moro. 10:5.
Roh Kudus adalah roh wahyu, A&P
8:2–3 (A&P 68:4).
Keadaan Kedua. Lihat Fana, Kefanaan
Keadilan. Lihat juga Belas Kasihan;
Pendamaian

Akibat tak terhindarkan berupa berkat-
berkat bagi pikiran dan tindakan yang
benar, serta hukuman untuk dosa yang

Kebajikan

tak dipertobati. Keadilan adalah hukum
kekal yang menuntut hukuman tiap kali
hukum Allah dilanggar (Alma 42:13–24).
Si pendosa mesti membayar hukuman
jika dia tidak bertobat (Mosia 2:38–39;
A&P 19:17). Jika dia bertobat, Juruselamat membayarkan hukumannya melalui
Pendamaian, memintakan belas kasihan
(Alma 34:16).
Jiwa yang berdosa akan mati, Yeh. 18:4.
Apa yang Tuhan tuntut dari engkau, selain berlaku secara adil, Mi. 6:8.
Yesus akan adil dan mengampuni
dosa-dosa kita, 1 Yoh. 1:9.
Keadilan Allah memisahkan yang jahat
dari yang saleh, 1 Ne. 15:30. Pendamaian
memuaskan tuntutan keadilan-
N ya,
2 Ne. 9:26. Seluruh umat manusia terjatuh dan berada dalam cengkeraman
keadilan, Alma 42:14. Pendamaian memenuhi tuntutan keadilan, Alma 42:15.
Apakah kamu mengira bahwa belas kasihan dapat merampas keadilan, Alma
42:25. Keadilan Allah mengancammu kecuali kamu bertobat, Alma 54:6.
Keadilan dan penghakiman adalah hukuman yang dikaitkan pada hukum-Ku,
A&P 82:4. Keadilan melanjutkan lintasannya dan menuntut hak atas miliknya, A&P 88:40. Tak seorang pun akan
terbebas dari keadilan dan hukum Allah,
A&P 107:84.
Keallahan. Lihat Kehidupan Kekal;
Manusia—Manusia, berpotensi
untuk menjadi seperti Bapa Surgawi;
Permuliaan
Kebajikan. Lihat juga Integritas;
Kesucian; Kuasa

Keunggulan integritas dan moral, kuasa dan kekuatan (Luk. 8:46), atau kemurnian akhlak (Moro. 9:9).

Engkau adalah seorang wanita yang
bajik, Rut 3:11. Dia yang memiliki tangan
yang bersih dan hati yang murni akan
berdiri di tempat kudus Tuhan, Mzm.
24:3–4. Wanita bajik adalah mahkota bagi
suaminya, Ams. 12:4. Nilai seorang wanita bajik adalah jauh melebihi batu delima, Ams. 31:10–31.
Tambahkanlah pada imanmu kebajikan, 2 Ptr. 1:5 (A&P 4:6).

Kebakaan
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Coba kuasa firman Allah, Alma 31:5.
Biarlah kebajikan mengisi pikiranmu
dengan tidak ada hentinya, A&P 121:45.
Kami percaya harus bajik, PK 1:13 (Flp.
4:8).
Kebakaan. Lihat Baka, Kebakaan
Kebangkitan. Lihat juga Baka,
Kebakaan; Kematian Jasmani;
Pendamaian; Roh; Tubuh; Yesus
Kristus

Pemersatuan kembali tubuh roh dengan tubuh jasmani dari daging dan
tulang setelah kematian. Setelah kebangkitan, roh dan tubuh tidak akan pernah
lagi terpisah, dan orang itu akan menjadi baka. Setiap orang yang lahir di atas
bumi akan dibangkitkan karena Yesus
Kristus mengatasi kematian (1 Kor.
15:20–22).
Yesus Kristus adalah orang pertama yang dibangkitkan di atas bumi
(Kis. 26:23; Kol. 1:18; Why. 1:5). Perjanjian Baru memberikan bukti yang cukup bahwa Yesus bangkit dengan tubuh
jasmani-Nya: makam-Nya kosong, Dia
makan ikan dan madu, Dia memiliki tubuh dari daging dan tulang, orang-orang
menyentuh-Nya, dan para malaikat berkata Dia telah bangkit (Mrk. 16:1–6; Luk.
24:1–12, 36–43; Yoh. 20:1–18). Wahyu zaman akhir mengukuhkan kenyataan tentang Kebangkitan Kristus dan seluruh
umat manusia (Alma 11:40–45; 40; 3 Ne.
11:1–17; A&P 76; Musa 7:62).
Semua orang tidak akan dibangkitkan pada kemuliaan yang sama (1 Kor.
15:39–42; A&P 76:89–98), tidak juga semua akan dibangkitkan pada waktu
yang sama (1 Kor. 15:22–23; Alma 40:8;
A&P 76:64–65, 85; 88:96–102). Banyak
Orang Suci dibangkitkan setelah Kebangkitan Kristus (Mat. 27:52). Yang saleh akan dibangkitkan sebelum yang
jahat dan akan tampil dalam Kebangkitan Pertama (1 Tes. 4:16); pendosa yang
tidak bertobat akan tampil dalam kebangkitan terakhir (Why. 20:5–13; A&P
76:85).
Walaupun tubuh ini rusak, namun dalam dagingku aku akan melihat Allah,
Ayb. 19:26 (Musa 5:10). Aku akan mem-
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buka kubur-kuburmu, dan menyebabkanmu muncul, Yeh. 37:12.
Kubur-kubur dibukakan, dan banyak
tubuh bangkit, Mat. 27:52–53 (3 Ne. 23:9).
Tuhan telah bangkit, Luk. 24:34. Roh tidak memiliki daging dan tulang, seperti
kamu lihat Aku miliki, Luk. 24:39. Aku
adalah kebangkitan dan kehidupan,
Yoh. 11:25. Dua Belas Rasul mengajarkan
bahwa Yesus telah bangkit, Kis. 1:21–22
(Kis. 2:32; 3:15; 4:33). Di dalam Kristus semua orang akan dijadikan hidup, 1 Kor.
15:1–22. Yang mati di dalam Kristus akan
bangkit lebih dahulu, 1 Tes. 4:16. Diberkati dan kuduslah dia yang memperoleh bagian dalam kebangkitan pertama,
Why. 20:6.
Kristus menyerahkan nyawa-Nya dan
mengambilnya kembali agar Dia boleh
mendatangkan kebangkitan orang mati,
2 Ne. 2:8 (Mosia 13:35; 15:20; Alma 33:22;
40:3; Hel. 14:15). Tanpa kebangkitan, kita
akan menjadi tunduk kepada Setan, 2 Ne.
9:6–9. Kebangkitan akan mendatangi semua orang, 2 Ne. 9:22. Abinadi mengajarkan tentang kebangkitan pertama, Mosia
15:21–26. Yang jahat tetap seakan-akan tidak ada penebusan, kecuali untuk pelepasan ikatan kematian, Alma 11:41–45.
Alma menjelaskan keadaan jiwa-jiwa
antara kematian dan kebangkitan, Alma
40:6, 11–24.
Pada kedatangan Tuhan, orang mati
yang mati di dalam Kristus akan tampil, A&P 29:13 (A&P 45:45–46; 88:97–98;
133:56). Menangislah khususnya bagi mereka yang tidak memiliki harapan untuk
kebangkitan yang mulia, A&P 42:45. Mereka yang tidak mengetahui hukum akan
memperoleh bagian dalam kebangkitan
pertama, A&P 45:54. Mereka akan bangkit dari yang mati dan tidak akan mati
setelahnya, A&P 63:49. Kebangkitan dari
yang mati adalah penebusan jiwa, A&P
88:14–16. Roh dan unsur, secara tak terpisahkan terhubung, menerima kegenapan
sukacita, A&P 93:33. Malaikat yang adalah makhluk yang telah dibangkitkan
memiliki tubuh dari daging dan tulang,
A&P 129:1. Kecerdasan apa pun yang kita
capai dalam kehidupan ini akan bangkit
bersama kita dalam kebangkitan, A&P
130:18–19.
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Kebenaran. Lihat juga Kecerdasan;
Pengetahuan; Terang Kristus

Pengetahuan tentang hal-hal sebagaimana adanya, dan sebagaimana adanya
dahulu, dan sebagaimana adanya yang
akan datang (A&P 93:24). Kebenaran
juga merujuk pada terang dan wahyu
dari surga.

Kebun Tuhan

Kebijaksanaan. Lihat juga Kebenaran;
Pengertian; Pengetahuan

Kemampuan atau karunia dari Allah
untuk menilai secara benar. Seseorang
memperoleh kebijaksanaan melalui pengalaman dan penelaahan serta dengan
mengikuti nasihat Allah. Tanpa pertolongan Allah, manusia tidak memiliki
kebijaksanaan sejati (2 Ne. 9:28; 27:26).

Kebenaran akan terlahir dari bumi,
Allah memberi Salomo kebijaksanaan,
Mzm. 85:12 (Musa 7:62).
1 Raj. 4:29–30. Kebijaksanaan adalah hal
Kamu akan mengetahui kebenaran,
utama: oleh karena itu perolehlah kebidan kebenaran akan menjadikanmu bejaksanaan, Ams. 4:7. Dia yang memperbas, Yoh. 8:32. Aku adalah jalan, kebeoleh kebijaksanaan mengasihi jiwanya
naran, dan kehidupan, Yoh. 14:6. Jika
sendiri, Ams. 19:8.
kita berkata bahwa kita tidak memiliki
Yesus bertambah dalam kebijaksanaan,
dosa, kebenaran tidak ada di dalam kita,
Luk. 2:40, 52. Jika siapa pun darimu ke1 Yoh. 1:8.
kurangan kebijaksanaan, biarlah dia meYang bersalah memandang kebenaran
minta kepada Allah, Yak. 1:5 (A&P 42:68;
adalah keras, 1 Ne. 16:2. Yang saleh meJS—S 1:11).
ngasihi kebenaran, 2 Ne. 9:40. Roh mengAku memberi tahu kamu hal-hal ini
ucapkan kebenaran dan tidak berdusta,
agar kamu boleh belajar kebijaksanaan,
Yakub 4:13. Engkau adalah Allah kebeMosia 2:17. Belajarlah kebijaksanaan
naran dan tidak dapat berdusta, Eter 3:12.
pada masa mudamu, Alma 37:35.
Melalui kuasa Roh Kudus kamu boleh
Para Orang Suci akan menemukan kemengetahui kebenaran akan segala hal,
bijaksanaan dan harta pengetahuan yang
Moro. 10:5.
besar, A&P 89:19. Biarlah dia yang tidak
Kebenaran tetap tinggal selama-
tahu belajar kebijaksanaan dengan melamanya, A&P 1:39. Engkau telah direndahkan hatinya dan meminta kepada
terangi dengan Roh kebenaran, A&P
Tuhan, A&P 136:32.
6:15. Kitab Mormon memuat kebenaran
dan firman Allah, A&P 19:26. Penghi- Kebinasaan. Lihat Putra Kebinasaan
bur diutus untuk mengajarkan kebenaran, A&P 50:14. Dia yang menerima Kebun Tuhan. Lihat juga Israel;
Ladang
firman melalui Roh kebenaran meneriSimbol untuk ladang kerja rohani. Damanya sebagaimana itu dikhotbahkan
lam tulisan suci, kebun Tuhan biasanya
melalui Roh kebenaran, A&P 50:17–22.
merujuk pada bani Israel atau kerajaan
Permaklumkanlah kebenaran menurut
Allah di atas bumi. Itu kadang-kadang
wahyu yang telah Aku berikan kepamerujuk kepada khalayak-khalayak di
damu, A&P 75:3–4. Apa pun yang medunia secara umum.
rupakan kebenaran adalah terang, A&P
84:45. Terang Kristus adalah terang keKebun Tuhan semesta alam adalah bani
benaran, A&P 88:6–7, 40. Roh-Ku adaIsrael, Yes. 5:7 (2 Ne. 15:7).
lah kebenaran, A&P 88:66. Kecerdasan,
Yesus memberi perumpamaan tenatau terang kebenaran, tidaklah diciptang para pekerja di kebun anggur, Mat.
takan, A&P 93:29. Kemuliaan Allah
20:1–16.
adalah kecerdasan, atau terang dan
Israel adalah seperti sebatang pohon
kebenaran, A&P 93:36. Aku telah mezaitun terpelihara yang dirawat di kemerintahkanmu untuk membesarkan
bun Tuhan, Yakub 5. Para hamba Tuhan
anak-anakmu dalam terang dan kebeakan memangkas kebun-Nya untuk ternaran, A&P 93:40.
akhir kalinya, Yakub 6.
Anak Tunggal-Ku penuh dengan kasih
Tuhan akan memberkati semua yang
karunia dan kebenaran, Musa 1:6.
bekerja di dalam kebun-Nya, A&P 21:9

Kecerdasan
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(Alma 28:14). Bekerjalah kamu di dalam
kebun-Ku untuk terakhir kalinya, A&P
43:28.
Kecerdasan. Lihat juga Kebenaran;
Roh; Terang Kristus

Kecerdasan memiliki beberapa arti,
tiga darinya adalah: (1) Terang kebenaran yang memberikan kehidupan dan
terang pada segala sesuatu di alam semesta. Itu selamanya telah ada. (2) Kata
kecerdasan-kecerdasan bisa juga merujuk
kepada anak-anak roh dari Allah. (3) Tulisan suci bisa juga berbicara tentang kecerdasan sewaktu merujuk kepada unsur
roh yang ada sebelum kita diperanakkan
sebagai anak-anak roh.

Kecerdasan mengikatkan diri pada
kecerdasan, A&P 88:40. Kecerdasan tidaklah diciptakan atau dijadikan, A&P
93:29. Semua kecerdasan adalah mandiri di dalam lingkup itu yang di dalamnya Allah telah menempatkannya, A&P
93:30. Kemuliaan Allah adalah kecerdasan, A&P 93:36–37. Kecerdasan yang
diperoleh dalam kehidupan ini bangkit
bersama kita dalam kebangkitan, A&P
130:18–19.
Tuhan berkuasa atas semua kecerdasan, Abr. 3:21. Tuhan memperlihatkan
kepada Abraham kecerdasan-kecerdasan
yang diorganisasi sebelum dunia ada,
Abr. 3:22.
Kedatangan Kedua Yesus Kristus.
Lihat juga Gog; Harmagedon; Magog;
Tanda-Tanda Zaman; Yesus Kristus

Pada awal Era Milenium, Kristus akan
kembali ke bumi. Peristiwa ini akan menandai akhir masa percobaan fana bumi
ini. Yang jahat akan disingkirkan dari
bumi dan yang saleh akan diangkat dalam awan saat bumi dibersihkan. Sementara tak seorang pun mengetahui secara
persis kapan Kristus akan datang untuk
yang kedua kali, Dia telah memberikan
kita tanda-tanda untuk diwaspadai yang
mengindikasikan waktunya sedang mendekat (Mat. 24; JS—M 1).
Aku tahu bahwa Penebusku akan berdiri pada zaman akhir di atas tanah, Ayb.
19:25. Kepada-Ku setiap lutut akan bertekuk, setiap lidah bersumpah, Yes. 45:23
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(A&P 88:104). Putra Manusia datang dengan awan di langit, Dan. 7:13 (Mat.
26:64; Luk. 21:25–28). Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka
tusuk, Za. 12:10. Orang akan berkata,
Luka-luka apakah ini pada tanganmu,
Za. 13:6 (A&P 45:51). Siapakah yang bisa
menanggung hari kedatangan-Nya? Karena Dia seperti api perajin, Mal. 3:2
(3 Ne. 24:2; A&P 128:24).
Putra Manusia akan datang dalam
kemuliaan Bapa-Nya, Mat. 16:27 (Mat.
25:31). Tentang hari itu dan jamnya tak
seorang pun tahu, tetapi Bapa-Ku saja,
Mat. 24:36 (A&P 49:7; JS—M 1:38–48).
Yesus yang sama ini akan datang demikian dengan cara yang mirip seperti
kamu telah melihat-Nya pergi ke surga,
Kis. 1:11. Tuhan sendiri akan turun dari
surga, 1 Tes. 4:16. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam hari,
2 Ptr. 3:10. Tuhan datang bersama sepuluh ribu Orang Suci-Nya, Yud. 1:14. Dia
datang dengan awan; dan setiap mata
akan melihat-Nya, Why. 1:7.
Yesus akan berdiri untuk menghakimi
dunia, 3 Ne. 27:14–18.
Bersiaplah kamu, bersiaplah kamu, karena Tuhan sudah dekat, A&P 1:12. Aku
akan mengungkapkan diri-Ku dari surga
dengan kuasa, dan berdiam di atas bumi
selama seribu tahun, A&P 29:9–12. Angkatlah suaramu dan serukanlah pertobatan, mempersiapkan jalan Tuhan untuk
kedatangan kedua-Nya, A&P 34:5–12.
Aku adalah Yesus Kristus, dan Aku akan
dengan tiba-tiba datang ke bait suci-Ku,
A&P 36:8 (A&P 133:2). Harinya segera datang ketika kamu akan melihat-Ku, dan
mengetahui bahwa Aku ada, A&P 38:8.
Dia yang takut kepada-Ku akan menanti-
nantikan tanda-tanda kedatangan Putra
Manusia, A&P 45:39. Muka Tuhan akan
disibakkan, A&P 88:95. Hari Tuhan yang
besar dan mengerikan sudahlah dekat,
A&P 110:16. Ketika Juruselamat akan menampakkan diri kita akan melihat-Nya
seperti Dia adanya, A&P 130:1. Juruselamat akan berdiri di tengah umat-Nya
dan akan berkuasa, A&P 133:25. Siapakah ini yang turun dari Allah di surga dengan pakaian yang tercelup, A&P 133:46
(Yes. 63:1).
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Keduniawian. Lihat juga Kekayaan;
Kesombongan; Pongah,
Kepongahan; Uang

Hasrat dan upaya yang tidak benar untuk kekayaan duniawi dan harta benda
materi sementara meninggalkan apa
yang rohani.

Karena apakah orang mendapat keuntungan jika dia akan memperoleh seluruh
dunia dan kehilangan jiwanya sendiri,
Mat. 16:26.
Mereka menaruh hati mereka pada apa
yang sia-sia dari dunia, Alma 4:8 (Alma
31:27).
Kesampingkanlah apa yang dari dunia
ini, A&P 25:10. Hati manusia melekat sedemikian besarnya pada apa yang dari
dunia ini, A&P 121:35.
Kefanaan. Lihat Fana, Kefanaan
Kegelapan Luar. Lihat Iblis; Kematian
Rohani; Neraka; Putra Kebinasaan
Kegelapan Rohani. Lihat juga Jahat,
Kejahatan

Kejahatan atau ketidaktahuan akan apa
yang rohani.
Celakalah mereka yang menaruh kegelapan bagi terang, Yes. 5:20 (2 Ne. 15:20).
Kegelapan akan menutupi bumi, dan kegelapan pekat orang-orang, Yes. 60:2.
Yesus akan memberikan terang kepada mereka yang duduk dalam kegelapan, Luk. 1:79. Terang bersinar
dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak memahaminya, Yoh. 1:5 (A&P 45:7).
Enyahkanlah pekerjaan-pekerjaan kegelapan dan kenakanlah baju zirah terang,
Rm. 13:12. Janganlah memiliki pertemanan dengan pekerjaan-pekerjaan kegelapan yang tak berbuah, Ef. 5:8–11.
Karena kamu tidak bertanya, kamu tidak dibawa ke dalam terang tetapi mesti
binasa dalam gelap, 2 Ne. 32:4. Setan menyebarkan pekerjaan-pekerjaan kegelapan, Hel. 6:28–31.
Kuasa kegelapan berjaya di atas bumi,
A&P 38:8, 11–12. Seluruh dunia merintih di bawah kegelapan dan dosa, A&P
84:49–54. Jika pandanganmu tunggal
pada kemuliaan-Ku, tidak akan ada kegelapan dalam kamu, A&P 88:67.

Kehidupan Prafana

Pekerjaan-pekerjaan kegelapan mulai
meluas di antara semua anak manusia,
Musa 5:55.
Kehidupan Abadi. Lihat Kehidupan
Kekal
Kehidupan Kekal. Lihat juga Hidup;
Kemuliaan Selestial; Mahkota;
Pendamaian; Permuliaan

Hidup selamanya sebagai keluarga di
hadirat Allah (A&P 132:19–20, 24, 55). Kehidupan kekal adalah karunia terbesar
Allah bagi manusia.

Engkau memiliki firman kehidupan
kekal, Yoh. 6:68. Inilah kehidupan yang
kekal, bahwa mereka boleh mengenal
Engkau satu-satunya Allah yang sejati, dan Yesus Kristus, Yoh. 17:3 (A&P
132:24). Perangilah perang yang baik bagi
iman, berpeganglah pada kehidupan kekal, 1 Tim. 6:12.
Orang bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal, 2 Ne. 2:27
(Hel. 14:31). Berpikiran rohani adalah
kehidupan yang kekal, 2 Ne. 9:39. Pada
waktu itu kamu berada di jalan sempit
yang menuntun pada kehidupan kekal,
2 Ne. 31:17–20. Percaya kepada Kristus
dan bertahan sampai akhir adalah kehidupan yang kekal, 2 Ne. 33:4 (3 Ne. 15:9).
Dia yang memperoleh kehidupan kekal
adalah kaya, A&P 6:7 (A&P 11:7). Kehidupan kekal adalah yang terbesar dari segala karunia Allah, A&P 14:7 (Rm. 6:23).
Yang saleh akan menerima kedamaian di
dunia ini, dan kehidupan kekal di dunia
yang akan datang, A&P 59:23. Mereka
yang bertahan sampai akhir akan memperoleh mahkota kehidupan kekal, A&P
66:12 (A&P 75:5). Semua orang yang mati
tanpa Injil yang akan menerimanya jika
mereka hidup adalah para ahli waris kerajaan selestial, A&P 137:7–9.
Pekerjaan dan kemuliaan Allah adalah
untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia, Musa 1:39.
Allah memberikan kehidupan kekal kepada yang patuh, Musa 5:11.
Kehidupan Prafana. Lihat juga Awal;
Manusia; Perang di Surga; Sidang di
Surga

Kehidupan sebelum kehidupan bumi.

Kejadian
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Semua laki-laki dan perempuan hidup
bersama Allah sebagai anak-anak roh-
Nya sebelum datang ke bumi sebagai
makhluk fana. Ini kadang-kadang disebut keadaan pertama (Abr. 3:26).

Injil kepada Adam, awal dari suku dan
ras, asal usul berbagai bahasa di Babel,
dan awal keluarga Abraham yang menuntun pada pembentukan bani Israel.
Peran Yusuf sebagai pelindung Israel ditekankan dalam kitab Kejadian.
Wahyu zaman akhir membuktikan dan
mengklarifikasi catatan kitab Kejadian
(1 Ne. 5; Eter 1; Musa 1–8; Abr. 1–5).
Dalam kitab Kejadian, pasal 1–4 menuturkan penciptaan dunia dan perkembangan keluarga Adam. Pasal 5–10
mencatat sejarah Nuh. Pasal 11–20 menceritakan tentang Abraham dan keluarganya hingga masa Ishak. Pasal 21–35
mengikuti keluarga Ishak. Pasal 36 menceritakan tentang Esau dan keluarganya. Pasal 37–50 menceritakan tentang
keluarga Yakub dan memberikan laporan
tentang Yusuf yang dijual ke M
 esir dan
perannya dalam menyelamatkan bani
Israel.

poran tentang banyak awal, seperti misalnya penciptaan bumi, penempatan
hewan dan manusia di atas bumi, Kejatuhan Adam dan Hawa, wahyu tentang

Pada hari engkau makan darinya engkau pastilah akan mati, Kej. 2:17 (Musa
3:17). Dia mengambil buah darinya, dan
makan, Kej. 3:6 (Musa 4:12).

Ketika Allah meletakkan landasan
bumi, semua putra Allah bersorak karena
sukacita, Ayb. 38:4–7. Roh akan kembali
kepada Allah yang memberikannya, Pkh.
12:7. Sebelum Aku membentuk engkau
di dalam rahim Aku mengenal engkau,
Yer. 1:4–5.
Kita semua adalah anak keturunan-
Nya, Kis. 17:28. Allah memilih kita sebelum pelandasan dunia, Ef. 1:3–4. Kita
mesti berada dalam ketundukan kepada
Bapa roh-roh, Ibr. 12:9. Para malaikat
yang tidak mempertahankan keadaan
pertama mereka, Dia telah cadangkan
dalam rantai abadi, Yud. 1:6 (Abr. 3:26).
Iblis dan para malaikatnya dicampakkan,
Why. 12:9.
Mereka dipanggil dan dipersiapkan se- Kejatuhan Adam dan Hawa. Lihat
jak pelandasan dunia, Alma 13:3.
juga Adam; Fana, Kefanaan; Hawa;
Kristus memandang bentangan kekeKematian Jasmani; Kematian Rohani;
kalan dan bala tentara surga sebelum
Manusia Alami; Pendamaian;
dunia dijadikan, A&P 38:1. Manusia
Penebusan; Rencana Penebusan;
juga pada awalnya bersama Allah, A&P
Yesus Kristus
93:29 (Hel. 14:17; A&P 49:17). Roh-roh
Proses yang melaluinya umat manusia
yang mulia dipilih pada awalnya unmenjadi fana di atas bumi ini. Ketika
tuk menjadi penguasa di dalam Gereja,
Adam dan Hawa memakan buah terlaA&P 138:53–55. Banyak orang menerima
rang, mereka menjadi fana, yaitu, tunduk
pelajaran-pelajaran pertama mereka di
pada dosa dan kematian. Adam menjadi
dunia roh, A&P 138:56.
“daging pertama” di atas bumi (Musa
Segala sesuatu diciptakan secara ro3:7). Wahyu zaman akhir menjadikan jehani sebelum itu ada di atas bumi, Musa
las bahwa Kejatuhan adalah suatu berkat
3:5. Aku menjadikan dunia, dan manusia
dan bahwa Adam dan Hawa hendaknya
sebelum mereka ada dalam daging, Musa
dihormati sebagai orangtua pertama se6:51. Abraham melihat kecerdasan-
luruh umat manusia.
kecerdasan yang diorganisasi sebelum
Kejatuhan adalah langkah yang perlu
dunia ada, Abr. 3:21–24.
dalam kemajuan manusia. Karena Allah
Kejadian. Lihat Kitab Kejadian
tahu bahwa Kejatuhan akan terjadi, Dia
telah merencanakan di kehidupan praKeluaran. Lihat Kitab Keluaran
fana seorang Juruselamat. Yesus Kristus
datang pada pertengahan zaman untuk
Kitab Kejadian. Lihat juga Pentateus
mendamaikan Kejatuhan Adam dan juga
Kitab Kejadian adalah kitab pertama
dosa-dosa individu manusia dengan syadari Perjanjian Lama dan ditulis oleh
rat pertobatan manusia.
Nabi Musa. Itu memberikan sebuah la-
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Seperti dalam Adam semua orang
mati, demikian pula di dalam Kristus
akanlah semua orang dijadikan hidup,
1 Kor. 15:22.
Seluruh umat manusia berada dalam
keadaan yang tersesat dan yang terjatuh, 1 Ne. 10:6. Jalan dipersiapkan sejak kejatuhan manusia, 2 Ne. 2:4. Setelah
Adam dan Hawa makan buah terlarang,
mereka dihalau dari Taman Eden, 2 Ne.
2:19. Adam jatuh agar manusia boleh ada,
2 Ne. 2:15–26. Manusia alami adalah musuh bagi Allah, dan telah demikian sejak kejatuhan Adam, Mosia 3:19. Harun
mengajar ayah Lamoni tentang Kejatuhan, Alma 22:12–14. Mestilah ada suatu pendamaian dibuat atau kalau tidak
seluruh umat manusia terjatuh dan tersesat, Alma 34:9. Orangtua pertama kita disingkirkan baik secara duniawi maupun
secara rohani dari hadirat Tuhan, Alma
42:2–15 (Hel. 14:16). Karena Kejatuhan
sifat kami telah menjadi jahat, Eter 3:2.
Melalui pelanggaran terhadap hukum-
hukum kudus ini manusia menjadi manusia yang terjatuh, A&P 20:20 (A&P
29:34–44).
Karena engkau telah jatuh engkau
boleh ditebus, Musa 5:9–12. Oleh karena pelanggaran datanglah Kejatuhan,
Musa 6:59. Manusia akan dihukum karena dosa-dosa mereka sendiri, PK 1:2.
Keji, Kekejian. Lihat juga Dosa

Dalam tulisan suci, sesuatu yang menyebabkan kejijikan atau kebencian kepada yang saleh dan murni.

Bibir yang berdusta adalah kekejian
bagi Tuhan, Ams. 12:22.
Kesombongan adalah kekejian dalam
pandangan Tuhan, Yakub 2:13–22. Yang
jahat dihadapkan pada pemandangan
akan kekejian mereka sendiri, Mosia
3:25. Ketidaksucian adalah yang paling
keji melebihi segala dosa kecuali pembunuhan dan penyangkalan Roh Kudus,
Alma 39:3–5.
Keberangan Tuhan tersulut terhadap
kekejian mereka, A&P 97:24.
Kekaisaran Romawi. Lihat juga Roma

Kekaisaran Romawi kuno. Pada zaman
para rasul, Kekaisaran Romawi adalah

Kekayaan

satu kekuatan besar dunia. Itu mencakup
segalanya antara Efrat, D
 anube, Rhine,
Atlantik, dan Gurun Sahara. Palestina
menjadi negara jajahan pada tahun
63 sm, ketika Pompei mengambil alih
Yerusalem. Walaupun orang-orang Roma
memberikan orang-orang Yahudi banyak
hak istimewa, orang-orang Yahudi membenci kekuasaan Roma dan berada secara
terus-menerus dalam pemberontakan.
Paulus, seorang warga negara Roma,
menggunakan bahasa Yunani, bahasa
yang paling umum digunakan di kekai
saran, untuk menyebarkan Injil ke seluruh kekaisaran.
Berikanlah kepada Kaisar apa yang
adalah milik Kaisar, Mat. 22:17–22.
Paulus memohon hak-haknya sebagai
warga negara Roma, Kis. 16:37–39 (Kis.
22:25–29).
Kekayaan. Lihat juga Kesombongan;
Uang

Harta kekayaan atau kelimpahan.
Tuhan menasihati para Orang Suci untuk tidak mencari kekayaan duniawi kecuali untuk melakukan kebaikan. Para
Orang Suci semestinya tidak menempatkan mencari kekayaan duniawi sebelum
mencari kerajaan Allah, yang menyimpan kekayaan kekekalan (Yakub 2:18–19).

Jika kekayaan bertambah, janganlah
menaruh hatimu padanya, Mzm. 62:11.
Kekayaan tidak menguntungkan pada
hari kemurkaan, Ams. 11:4. Dia yang percaya pada kekayaannya akan jatuh, Ams.
11:28. Nama baik lebih dipilih daripada
kekayaan besar, Ams. 22:1.
Betapa sukarnya mereka yang memiliki kekayaan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, Mrk. 10:23 (Luk. 18:24–25).
Cinta akan uang adalah akar dari segala
kejahatan, 1 Tim. 6:10.
Celakalah yang kaya yang meremehkan yang miskin dan yang harta bendanya adalah allah mereka, 2 Ne. 9:30.
Yang saleh tidak menaruh hati mereka
pada kekayaan tetapi berbagi bersama
semuanya, Alma 1:30. Orang-orang mulai menjadi sombong karena kekayaan,
Alma 4:6–8. Orang-orang dibedakan menurut tingkatan, menurut kekayaan mereka, 3 Ne. 6:12.

Kekudusan
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Janganlah mencari untuk kekayaan tetapi untuk kebijaksanaan, A&P 6:7 (Alma
39:14; A&P 11:7). Kekayaan bumi adalah milik Allah untuk diberikan, tetapi
berhati-hatilah akan kesombongan, A&P
38:39.

Kekayaan kekekalan: Simpanlah harta di
surga, Mat. 6:19–21.
Betapa sering telah Aku minta kamu
melalui kekayaan kehidupan kekal,
A&P 43:25. Kekayaan kekekalan adalah milik-Ku untuk diberikan, A&P 67:2
(A&P 78:18).
Kekudusan. Lihat juga Kudus; Murni,
Kemurnian; Pengudusan

Kesempurnaan rohani dan moral. Kekudusan mengindikasikan kemurnian
hati dan maksud seseorang.

Anggota mesti menyatakan bahwa mereka layak bagi Gereja dengan berjalan
dalam kekudusan di hadapan Tuhan,
A&P 20:69. Rumah Tuhan adalah tempat kekudusan, A&P 109:13.
Manusia Kekudusan adalah salah satu
nama Allah, Musa 6:57 (Musa 7:35).
Kelemahan. Lihat juga Rendah Hati,
Kerendahhatian

Kondisi menjadi fana dan kurangnya
kemampuan, kekuatan, atau keterampilan. Kelemahan adalah keadaan keberadaan. Semua orang adalah lemah,
dan hanyalah melalui kasih karunia Allah
bahwa mereka menerima kuasa untuk
melakukan tindakan yang benar (Yakub
4:6–7). Kelemahan ini diwujudkan antara
lain dalam kelemahan atau kekurangan
individu yang tiap orang miliki.

Kuatkanlah kamu tangan-tangan yang
lemah, Yes. 35:3–4.
Roh memang menurut, tetapi daging
lemah, Mat. 26:41 (Mrk. 14:38).
Karena kelemahan yang ada dalam diriku, secara daging, aku mau memaafkan
diriku sendiri, 1 Ne. 19:6. Aku telah diperintahkan untuk menulis hal-hal ini,
terlepas dari kelemahanku, 2 Ne. 33:11.
Janganlah marah terhadap hamba-Mu
karena kelemahannya, Eter 3:2. Orang-
orang bukan Israel akan mengejek hal-hal
ini karena kelemahan kami dalam me-
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nulis, Eter 12:23–25, 40. Aku akan memperlihatkan kepada mereka kelemahan
mereka, Eter 12:27–28. Karena engkau telah melihat kelemahanmu engkau akan
dijadikan kuat, Eter 12:37.
Dia yang lemah di antara kamu setelah ini akan dijadikan kuat, A&P 50:16.
Yesus Kristus mengetahui kelemahan manusia, A&P 62:1.
Keluarga. Lihat juga Anak-Anak;
Ayah; Ibu; Pernikahan

Sebagaimana digunakan dalam tulisan suci, sebuah keluarga terdiri dari
suami dan istri, anak-anak, serta kadang-
kadang kaum kerabat lain yang tinggal
di dalam rumah yang sama atau di bawah satu kepala keluarga. Sebuah keluarga dapat juga berupa orangtua tunggal
dengan anak-anak, suami dan istri tanpa
anak-anak, atau bahkan seorang lajang
yang tinggal seorang diri.
Umum: Dalam engkau akanlah semua
keluarga di bumi diberkati, Kej. 12:3 (Kej.
28:14; Abr. 2:11). Aku akan menjadi Allah
dari segala keluarga Israel, Yer. 31:1.
Semua keluarga di surga dan bumi dinamai dari Bapa, Ef. 3:14–15.
Adam dan Hawa melahirkan keluarga
seluruh bumi, 2 Ne. 2:20.
Kemuliaanmu akan menjadi suatu
kelanjutan benih keturunan selamanya, A&P 132:19. Aku akan memberinya mahkota-mahkota kehidupan kekal
di dunia-dunia kekal, A&P 132:55. Pemeteraian anak-anak kepada orangtua
adalah bagian dari pekerjaan besar kegenapan zaman, A&P 138:48.
Laki-laki dan perempuan Aku ciptakan
mereka, dan berfirman kepada mereka:
Bertambah banyaklah, dan beranakcuculah, Musa 2:27–28. Tidaklah baik
bahwa pria itu akan seorang diri, Musa
3:18. Adam dan Hawa bekerja bersama,
Musa 5:1.
Tanggung jawab orangtua: Abraham
akan memerintahkan anak-
anaknya,
dan mereka akan menaati jalan Tuhan,
Kej. 18:17–19. Engkau hendaknya mengajarkan perkataan ini dengan tekun kepada anak-anakmu, Ul. 6:7 (Ul. 11:19).
Dia yang mengasihi putranya mendera
dia, Ams. 13:24 (Ams. 23:13). Didiklah
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anak di jalan yang hendaknya dia lalui,
Ams. 22:6. Hiduplah dengan penuh sukacita dengan istri yang engkau kasihi,
Pkh. 9:9. Semua anakmu akan diajar oleh
Tuhan, Yes. 54:13 (3 Ne. 22:13).
Besarkanlah mereka dalam asuhan
Tuhan, Ef. 6:1–4 (Enos 1:1). Jika siapa
pun tidak menyediakan bagi keluarganya sendiri, dia telah menyangkal iman,
1 Tim. 5:8.
Dia mendesak mereka dengan segenap
perasaan orangtua yang lembut, 1 Ne.
8:37. Kita berbicara tentang Kristus agar
anak-anak kita boleh mengetahui pada
sumber mana mereka boleh berpaling,
2 Ne. 25:26. Para suami mereka dan para
istri mereka mengasihi anak-anak mereka, Yakub 3:7. Ajari mereka untuk
saling mengasihi dan untuk saling melayani, Mosia 4:14–15. Kamu akan mempertahankan keluargamu bahkan sampai
pertumpahan darah, Alma 43:47. Berdoalah dalam keluargamu agar istrimu dan
anakmu boleh diberkati, 3 Ne. 18:21.
Para orangtua mesti mengajarkan Injil
kepada anak-anak mereka, A&P 68:25.
Setiap pria diwajibkan untuk menyediakan bagi keluarganya sendiri, A&P 75:28.
Semua anak memiliki tuntutan hak atas
orangtua mereka, A&P 83:4. Besarkan
anak-anakmu dalam terang dan kebenaran, A&P 93:40. Tertibkan rumahmu
sendiri, A&P 93:43–44, 50. Para penyandang imamat hendaknya memengaruhi
orang-orang lain hanya dengan kasih
yang tidak dibuat-buat, A&P 121:41.
Adam dan Hawa menyingkapkan segala sesuatu kepada anak-anak mereka,
Musa 5:12.

Tanggung jawab anak: Hormatilah
ayahmu dan ibumu, Kel. 20:12. Putraku,
dengarlah petunjuk ayahmu, Ams. 1:8
(Ams. 13:1; 23:22).
Yesus tunduk kepada orangtua-Nya,
Luk. 2:51. Yesus melakukan kehendak
Bapa-Nya, Yoh. 6:38 (3 Ne. 27:13). Patuhilah orangtuamu di dalam Tuhan, Ef.
6:1 (Kol. 3:20).
Jika anak-anak bertobat, keberanganmu hendaknya dipalingkan, A&P
98:45–48. Para putri Hawa yang setia menyembah Allah yang sejati dan hidup,
A&P 138:38–39.

Kemalangan

Keluarga kekal: Ajaran dan Perjanjian
menyatakan sifat kekal dari hubungan
pernikahan dan keluarga. Pernikahan
selestial dan suatu kelanjutan unit keluarga memungkinkan suami dan istri untuk menjadi allah (A&P 132:15–20).
Kemah Suci. Lihat juga Bait Suci; Tabut
Perjanjian; Tempat Mahakudus

Rumah Tuhan, pusat ibadat Israel selama Eksodus dari Mesir. Kemah suci sebenarnya bait suci yang dapat diangkut
dan dapat dipisah-pisahkan serta dipasang kembali. Anak-anak Israel menggunakan kemah suci sampai mereka
membangun bait suci Salomo (A&P
124:38).
Allah mengungkapkan pola kemah
suci kepada Musa (Kel. 26–27), dan anak-
anak Israel membangunnya menurut
pola itu (Kel. 35–40). Ketika kemah suci
tuntas, segumpal awan menutupi tenda,
dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah
suci tersebut (Kel. 40:33–34). Awan adalah tanda kehadiran Allah. Pada malam
hari, itu memiliki tampilan api. Ketika
awan berhenti di atas tenda, anak-anak
Israel berkemah. Ketika bergerak, mereka
bergerak bersamanya (Kel. 40:36–38; Bil.
9:17–18). Anak-anak Israel membawa
kemah suci bersama mereka selama pengembaraan mereka di gurun dan dalam
penaklukan mereka atas tanah Kanaan.
Setelah penaklukan itu, kemah suci berlokasi di Silo, tempat yang telah Tuhan
pilih (Yos. 18:1). Setelah anak-anak Israel
membangun bait suci Salomo, kemah suci
menghilang sama sekali dari sejarah.
Tuhan dan Yesaya menggunakan kemah suci sebagai simbol dari kota Sion
dan Yerusalem pada waktu Kedatangan
Kedua Tuhan (Yes. 33:20; Musa 7:62).

Kemalangan. Lihat juga Bertahan;
Godaan; Penderaan; Penganiayaan

Melalui kemalangan—pencobaan, kesusahan dan kemasygulan—manusia
dapat memperoleh banyak pengalaman
yang menuntun pada pertumbuhan rohani dan kemajuan kekal dengan berpaling kepada Tuhan.

Allah sendiri menyelamatkanmu dari
segala kemalanganmu dan kesukaranmu,
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Kematian Jasmani

1 Sam. 10:19. Mereka berseru kepada
Tuhan dalam kesusahan mereka, Mzm.
107:6, 13, 19, 28. Walaupun Tuhan memberimu roti kemalangan, namun para
pengajarmu tidak akan disingkirkan,
Yes. 30:20–21.
Mestilah perlu, bahwa ada pertentangan dalam segala sesuatu, 2 Ne. 2:11.
Jika mereka tidak pernah merasakan pahit mereka tidak dapat mengenal
yang manis, A&P 29:39. Kemalanganmu
akan terjadi hanya sesaat, A&P 121:7–
8. Segala hal ini akan memberi engkau
pengalaman, dan akan terjadi demi kebaikanmu, A&P 122:5–8.
Mereka mengenyam yang pahit, agar
mereka boleh tahu untuk menghargai
yang baik, Musa 6:55.
Kematian Jasmani. Lihat juga Fana,
Kefanaan; Kebangkitan; Kejatuhan
Adam dan Hawa; Keselamatan

Pemisahan tubuh dan roh. Kejatuhan
membawa kefanaan dan kematian ke
bumi (2 Ne. 2:22; Musa 6:48). Pendamaian
Yesus Kristus menaklukkan kematian sehingga setiap orang akan dibangkitkan
(1 Kor. 15:21–23). Kebangkitan adalah karunia cuma-cuma kepada semua orang
tanpa peduli apakah mereka telah melakukan yang baik atau yang jahat dalam
kehidupan ini (Alma 11:42–44). Masing-
masing orang menderita hanya satu
kematian jasmani karena sekali kita dibangkitkan, tubuh kita tidak dapat mati
lagi (Alma 11:45).
Semua daging akan binasa, dan manusia akan balik kembali pada debu, Ayb.
34:15. Berharga dalam pandangan Tuhan
kematian para Orang Suci-Nya, Mzm.
116:15. Debu akan kembali ke tanah, dan
roh akan kembali kepada Allah, Pkh. 12:7.
Melalui manusia datanglah kematian,
1 Kor. 15:21. Juruselamat memegang
kunci-kunci neraka dan kematian, Why.
1:18. Tidak akan ada lagi kematian, tidak
juga dukacita, Why. 21:4.
Kematian telah mendatangi semua
orang, 2 Ne. 9:6, 11 (Alma 12:24). Mereka
tidak pernah memandang kematian dengan kengerian, Alma 27:28. Alma menjelaskan keadaan jiwa antara kematian
dan kebangkitan, Alma 40:11.
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Mereka yang mati di dalam Aku tidak
akan mengenyam kematian, A&P 42:46.
Mereka yang tidak ditentukan bagi kematian akan disembuhkan, A&P 42:48. Aku
akan mengujimu dalam segala hal bahkan sampai kematian, A&P 98:14.
Pada debu akanlah engkau kembali,
Musa 4:25. Adam jatuh, dan dengan kejatuhannya datanglah kematian, Musa
6:48.
Kematian Kedua. Lihat Kematian
Rohani
Kematian Rohani. Lihat juga Iblis;
Kejatuhan Adam dan Hawa;
Keselamatan; Laknat; Neraka; Putra
Kebinasaan

Pemisahan dari Allah dan pengaruh-
Nya; mati sehubungan dengan apa yang
berkaitan dengan kebenaran. Lusifer dan
sepertiga bagian bala tentara surga menderita kematian rohani ketika mereka dicampakkan dari surga (A&P 29:36–37).
Kematian rohani diperkenalkan ke
dunia melalui Kejatuhan Adam (Musa
6:48). Makhluk fana dengan pikiran, perkataan, dan pekerjaan yang jahat secara
rohani mati saat masih hidup di bumi
(1 Tim. 5:6). Melalui Pendamaian Yesus
Kristus dan melalui kepatuhan pada asas
dan tata cara Injil, pria dan wanita dapat
menjadi bersih dari dosa dan mengatasi
kematian rohani.
Kematian rohani juga terjadi mengikuti
kematian tubuh fana. Baik makhluk yang
dibangkitkan maupun iblis dan para malaikatnya akan dihakimi. Mereka yang
telah dengan sengaja memberontak melawan terang dan kebenaran Injil akan
menderita kematian rohani. Kematian
ini sering disebut kematian kedua (Alma
12:16; Hel. 14:16–19; A&P 76:36–38).
Para pelaku kejahatan akan disingkirkan, Mzm. 37:9.
Berpikiran badani adalah kematian,
Rm. 8:6 (2 Ne. 9:39). Nafsu membenamkan manusia dalam kehancuran dan kebinasaan, 1 Tim. 6:9. Dosa menghasilkan
kematian, Yak. 1:15. Dia yang mengatasi
tidak akan disakiti oleh kematian kedua, Why. 2:11. Bagi orang-orang yang
demikian kematian kedua tidak memi-
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liki kuasa, Why. 20:6, 12–14. Yang jahat
akan memperoleh bagian mereka di dalam danau yang membakar dengan api
dan belerang: yang adalah kematian kedua, Why. 21:8 (A&P 63:17–18).
Manusia bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal atau untuk
memilih penawanan dan kematian, 2 Ne.
2:27 (2 Ne. 10:23; Alma 29:5; Hel. 14:30–
31). Allah telah mempersiapkan sebuah
jalan untuk pelolosan diri kita dari kematian dan neraka, 2 Ne. 9:10. Lepaskan
dirimu dari rasa sakit neraka agar kamu
boleh tidak menderita kematian kedua,
Yakub 3:11. Manusia alami adalah musuh
bagi Allah, Mosia 3:19. Semoga Tuhan
memberikan kepadamu pertobatan agar
kamu boleh tidak menderita kematian
kedua, Alma 13:30. Alma dikelilingi oleh
rantai kematian yang abadi, Alma 36:18.
Orang jahat mati sehubungan dengan apa
yang berkaitan dengan kesalehan, Alma
40:26 (Alma 12:16). Kejatuhan mendatangkan ke atas seluruh umat manusia
suatu kematian rohani, Alma 42:9 (Hel.
14:16–18).
Ketika Adam jatuh, dia menjadi mati
secara rohani, A&P 29:40–41, 44.
Kemerdekaan. Lihat juga Bebas,
Kebebasan; Hak Pilihan; Penawanan

Keadaan atau kondisi sanggup untuk
bertindak dan berpikir dengan bebas. Kepatuhan pada asas-asas Injil membebaskan seseorang dari penawanan rohani
akan dosa (Yoh. 8:31–36).

Aku akan berjalan pada kemerdekaan,
karena aku mencari ajaran-ajaran-Mu,
Mzm. 119:45.
Di mana Roh Tuhan ada, di sana ada
kemerdekaan, 2 Kor. 3:17. Berdirilah teguh dalam kemerdekaan dengan apa
Kristus telah menjadikan kita bebas, Gal.
5:1 (A&P 88:86).
Manusia bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal, 2 Ne. 2:27.
Tanah ini akan menjadi suatu tanah kemerdekaan, 2 Ne. 10:11. Moroni memasang tunggul kemerdekaan di antara
orang-orang Nefi, Alma 46:36.
Tuhan dan para hamba-Nya memaklumkan kemerdekaan kepada roh-roh tawanan, A&P 138:18, 31, 42.

Kemuliaan Selestial

Kemuliaan. Lihat juga Kebenaran;
Terang Kristus; Tingkat-Tingkat
Kemuliaan

Dalam tulisan suci, kemuliaan sering
merujuk pada terang dan kebenaran
Allah. Itu bisa juga merujuk pada pujian
atau kehormatan dan pada kondisi tertentu dari kehidupan kekal atau pada kemuliaan Allah.
Kuduslah Tuhan semesta alam: seluruh
bumi penuh dengan kemuliaan-Nya, Yes.
6:3 (2 Ne. 16:3).
Kita diubah ke dalam rupa yang sama
dari kemuliaan ke kemuliaan, 2 Kor. 3:18.
Dia akan membangkitkanku untuk
berdiam bersama-Nya dalam kemuliaan, Alma 36:28.
Kemuliaan yang diterima dalam kebangkitan akan berbeda menurut kesalehan, A&P 76:50–119. Kemuliaan Allah
adalah kecerdasan, A&P 93:36.
Kemuliaan Allah adalah untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal
bagi manusia, Musa 1:39. Aku melihat dua
Sosok, yang kecemerlangan dan kemuliaan Mereka tak teruraikan, JS—S 1:17.

Kemuliaan Selestial. Lihat juga
Kehidupan Kekal; Permuliaan;
Tingkat-Tingkat Kemuliaan

Yang paling tinggi dari tiga tingkat kemuliaan yang dapat orang capai setelah
kehidupan ini. Di sini yang saleh akan
berdiam di hadirat Allah Bapa dan Putra-
Nya Yesus Kristus.
Kemuliaan selestial adalah satu, 1 Kor.
15:40 (A&P 76:96). Paulus diangkat ke
surga tingkat ketiga, 2 Kor. 12:2.
Kemuliaan selestial diperlihatkan dalam penglihatan, A&P 76:50–70. Jika para
Orang Suci menghasratkan sebuah tempat di dunia selestial, mereka mesti bersiap, A&P 78:7. Dia yang tidak sanggup
untuk menuruti hukum suatu kerajaan
selestial tidak dapat menanggung suatu
kemuliaan selestial, A&P 88:15–22. Di dalam kemuliaan selestial ada tiga surga;
syarat-syarat dinyatakan untuk mencapai yang paling tinggi, A&P 131:1–2.
Anak-anak yang mati sebelum usia pertanggungjawaban diselamatkan di dalam
kerajaan selestial, A&P 137:10.
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Kemuliaan Telestial

Kemuliaan Telestial. Lihat juga
Tingkat-Tingkat Kemuliaan

Yang paling rendah dari tiga tingkat
kemuliaan tempat orang-orang akan berdiam setelah Penghakiman Akhir.

Paulus melihat kemuliaan bintang-
bintang, 1 Kor. 15:40–41.
Joseph Smith dan Sidney Rigdon melihat kemuliaan telestial, A&P 76:81–90.
Penghuni dunia telestial sama tak terhitung banyaknya seperti bintang-bintang,
A&P 76:109–112. Dia yang tidak dapat
menanggung hukum kerajaan telestial
tidak dapat menanggung kemuliaan telestial, A&P 88:24, 31, 38.
Kemuliaan Terestrial. Lihat juga
Tingkat-Tingkat Kemuliaan

Yang kedua dari tiga tingkat kemuliaan tempat orang-orang akan berdiam setelah Penghakiman Akhir.

Paulus melihat kemuliaan terestrial,
dipersamakan dengan kemuliaan bulan,
1 Kor. 15:40–41.
Joseph Smith dan Sidney Rigdon melihat kemuliaan terestrial, A&P 76:71–80.
Kemuliaan terestrial mengungguli yang
dari kemuliaan telestial, A&P 76:91. Mereka yang tidak dapat menanggung
hukum kerajaan terestrial tidak dapat
menanggung kemuliaan terestrial, A&P
88:23, 30, 38.
Kemurkaan. Lihat Amarah
Kemurtadan. Lihat juga
Pemberontakan; Pemulihan Injil

Suatu keberpalingan dari kebenaran
oleh individu, Gereja, atau seluruh
bangsa.

Kemurtadan umum: Israel harus berhati-
hati terhadap hati mereka berpaling dari
Tuhan, Ul. 29:18. Dimana tidak ada penglihatan, orang-orang binasa, Ams. 29:18.
Mereka telah melanggar perjanjian yang
abadi, Yes. 24:5.
Angin menerjang rumah itu, dan roboh, Mat. 7:27. Aku heran bahwa kamu
demikian segera menyingkir ke injil yang
lain, Gal. 1:6.
Mereka mulai di jalan yang baik tetapi
kehilangan arah mereka dalam kabut,
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1 Ne. 8:23 (1 Ne. 12:17). Setelah mereka
mengenyam buah itu, mereka jatuh ke
jalan terlarang, 1 Ne. 8:28. Kemurtadan
orang-orang Nefi menyebabkan batu sandungan bagi yang tidak percaya, Alma
4:6–12. Banyak anggota Gereja menjadi
sombong dan menganiaya anggota yang
lain, Hel. 3:33–34 (Hel. 4:11–13; 5:2–3).
Ketika Tuhan memakmurkan umat-Nya,
mereka kadang-kadang mengeraskan
hati mereka dan melupakan-Nya, Hel.
12:2; 13:38. Orang-orang Nefi mengeraskan hati mereka dan jatuh ke bawah
kekuasaan Setan, 3 Ne. 2:1–3. Moroni bernubuat tentang kemurtadan pada zaman
terakhir, Morm. 8:28, 31–41.
Kemurtadan akan mendahului Kedatangan Kedua, A&P 1:13–16.

Kemurtadan gereja Kristen terdahulu:
Bangsa ini mendekat kepada-Ku dengan
mulut mereka, Yes. 29:10, 13. Kegelapan
akan menutupi bumi, Yes. 60:2. Tuhan
akan mengirim bencana kelaparan akan
mendengar firman Tuhan, Am. 8:11.
Akan bangkit Kristus-Kristus palsu
dan nabi-nabi palsu, Mat. 24:24. Serigala-
serigala yang ganas akan masuk ke antara kamu, Kis. 20:29. Aku heran bahwa
kamu demikian segera menyingkir dari-
Nya, Gal. 1:6. Akan ada suatu kejatuhan
sebelum Kedatangan Kedua, 2 Tes. 2:3. Sebagian orang khilaf mengenai kebenaran,
2 Tim. 2:18. Sebagian orang memiliki bentuk keallahan tetapi menyangkal kuasa
darinya, 2 Tim. 3:2–5. Waktunya akan datang ketika mereka tidak mau menanggung ajaran yang sehat, 2 Tim. 4:3–4. Akan
ada para nabi palsu dan guru palsu di antara orang-orang, 2 Ptr. 2:1. Orang-orang
tertentu menyelinap untuk menyangkal
satu-satunya Tuhan Allah, Yud. 1:4. Sebagian orang mengatakan mereka adalah Rasul dan ternyata bukan, Why. 2:2.
Nefi melihat pembentukan sebuah
gereja yang besar dan keji, 1 Ne. 13:26.
Orang-orang bukan Israel telah tersandung dan membangun banyak gereja,
2 Ne. 26:20.
Mereka telah melenceng dari tata
cara-tata cara-Ku dan telah melanggar
perjanjian-Ku yang abadi, A&P 1:15. Kegelapan menutupi bumi dan kegelapan
pekat pikiran orang-orang, A&P 112:23.
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Joseph diberi tahu bahwa gereja-gereja
itu semuanya keliru; hati mereka jauh
dari Allah, JS—S 1:19.
Kenaikan. Lihat juga Kedatangan
Kedua Yesus Kristus; Yesus Kristus

Kepergian resmi Juruselamat dari
bumi, empat puluh hari setelah
Kebangkitan-Nya. Kenaikan ini terjadi
dari sebuah tempat di atas Bukit Z
 aitun
di hadapan para murid (Mrk. 16:19; Luk.
24:51). Pada waktu itu dua malaikat dari
surga bersaksi bahwa di masa depan
Tuhan akan kembali “dengan cara yang
sama” (Kis. 1:9–12).

Kerajaan Allah. Lihat juga Gereja
Yesus Kristus; Kemuliaan Selestial

Kerajaan Allah di atas bumi adalah
Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang
Suci Zaman Akhir (A&P 65). Tujuan Gereja adalah mempersiapkan para anggotanya untuk hidup selamanya di dalam
kerajaan selestial atau kerajaan surga.
Meskipun demikian, tulisan suci kadang-
kadang menyebut Gereja sebagai kerajaan surga, artinya bahwa Gereja adalah
kerajaan surga di atas bumi.
Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang
Suci Zaman Akhir adalah kerajaan Allah
di atas bumi, tetapi saat sekarang terbatas pada kerajaan gerejawi. Selama
Milenium, kerajaan Allah akan bersifat
baik politik maupun gerejawi.
Tuhan adalah Raja selama-lamanya,
Mzm. 10:16 (Mzm. 11:4). Allah surga akan
mendirikan kerajaan yang tidak akan pernah dihancurkan, Dan. 2:44 (A&P 138:44).
Bertobatlah kamu karena kerajaan
surga di depan mata, Mat. 3:2 (Mat. 4:17).
Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu
terjadilah di atas bumi, Mat. 6:10. Carilah kamu lebih dahulu kerajaan Allah,
Mat. 6:33 (3 Ne. 13:33). Aku akan memberi kepadamu kunci-kunci kerajaan,
Mat. 16:19. Datanglah, warisilah kerajaan yang dipersiapkan bagimu, Mat.
25:34. Ketika Aku mengambil sakramen
bersamamu di dalam kerajaan Bapa-Ku,
Mat. 26:26–29. Kamu akan melihat semua nabi di dalam kerajaan Allah, Luk.
13:28. Yang tidak saleh tidak akan mewarisi kerajaan Allah, 1 Kor. 6:9. Daging

Kesahajaan

dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan
Allah, 1 Kor. 15:50.
Sebelum kamu mencari kekayaan carilah kamu kerajaan Allah, Yakub 2:18.
Tidak ada apa pun yang tidak bersih dapat mewarisi kerajaan surga, Alma 11:37.
Kamu boleh beristirahat bersama mereka di dalam kerajaan Bapa-Ku, A&P
15:6. Kepadamu kerajaan atau kunci-
kunci Gereja telah diberikan, A&P 42:69
(A&P 65:2). Semoga kerajaan Allah menyebar luas agar kerajaan surga boleh datang, A&P 65:5–6. Kunci-kunci kerajaan
ini tidak akan pernah diambil darimu,
A&P 90:3. Yang menerimamu seperti seorang anak kecil, menerima kerajaan-Ku,
A&P 99:3. Demikianlah Gereja-Ku akan
dinamakan pada zaman terakhir, bahkan
Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang
Suci Zaman Akhir, A&P 115:4. Langit dibukakan dan aku melihat kerajaan selestial Allah, A&P 137:1–4.
Kerajaan Surga. Lihat Kerajaan Allah
Kerubin

Lambang yang melukiskan makhluk
surgawi, bentuk persisnya tak diketahui.
Kerubin telah dipanggil untuk mengawal
tempat-tempat sakral.

Tuhan menempatkan kerubin untuk
menjaga jalan ke pohon kehidupan, Kej.
3:24 (Alma 12:21–29; 42:2–3; Musa 4:31).
Pelukisan simbolis dari kerubin ditempatkan pada kursi belas kasihan, Kel.
25:18, 22 (1 Raj. 6:23–28; Ibr. 9:5). Kerubin
disebut dalam penglihatan-penglihatan
Yehezkiel, Yeh. 10; 11:22.
Kesahajaan. Lihat juga Rendah Hati,
Kerendahhatian

Perilaku atau penampilan yang rendah
hati, moderat, dan santun. Orang yang
bersahaja menghindari tindakan yang
berlebihan dan kecongkakan.
Allah membuat pakaian kulit binatang, dan mengenakan kepada Adam
dan Hawa, Kej. 3:21 (Musa 4:27).
Kaum wanita menghiasi diri mereka
dengan busana yang bersahaja, 1 Tim.
2:9. Jadilah berakal budi, suci, pelindung
rumah tangga, Tit. 2:5.
Banyak yang terangkat dalam kesom-

Kesaksian
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bongan karena mahalnya busana mereka,
Yakub 2:13.
Biarlah segala pakaianmu bersahaja,
A&P 42:40.
Kami percaya harus suci dan bajik, PK
1:13.
Kesaksian. Lihat juga Bersaksi; Roh
Kudus; Saksi

Pengetahuan dan kesaksian rohani diberikan oleh Roh Kudus. Kesaksian dapat
juga pernyataan resmi atau sah tentang
apa yang seseorang rasakan sebagai kebenaran (A&P 102:26).

Aku tahu bahwa Penebusku hidup,
Ayb. 19:25–26.
Janganlah malu akan kesaksian tentang Tuhan kita, 2 Tim. 1:8. Kesaksian
tentang Yesus adalah roh nubuat, Why.
19:10.
Berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala waktu, Mosia 18:9. Tidak ada jalan
untuk memulihkan orang-orang kecuali dengan menekan dalam kesaksian
murni terhadap mereka, Alma 4:19–20.
Aku memiliki segala sesuatu sebagai kesaksian bahwa hal-hal ini adalah benar,
Alma 30:41–44. Apakah Aku tidak memfirmankan kedamaian pada pikiranmu?
Kamu tidak menerima kesaksian sampai setelah pencobaan imanmu, Eter 12:6.
Kesaksian yang lebih besar apakah
yang dapat kamu peroleh daripada dari
Allah, A&P 6:22–23. Dan sekarang, setelah banyak kesaksian yang telah diberikan tentang Dia, inilah kesaksian yang
kami berikan tentang Dia, A&P 76:22–
24. Aku mengutusmu keluar untuk bersaksi dan memperingatkan orang-orang,
A&P 88:81–82. Pemberi kesaksian itu sekarang mati, dan kesaksian mereka berlaku, A&P 135:4–5.
Henokh melihat para malaikat memberikan kesaksian tentang Bapa dan Putra,
Musa 7:27. Walaupun aku dibenci dan
dianiaya karena mengatakan bahwa aku
telah melihat suatu penglihatan, namun
itu adalah benar, JS—S 1:24–25.
Kesalahan. Lihat juga Pertobatan

Kondisi dari telah melakukan kekeliruan, atau perasaan penyesalan dan dukacita yang hendaknya menyertai dosa.
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Dia telah berdosa dan bersalah, Im.
6:1–6.
Barang siapa akan mengambil sakramen dengan tidak layak bersalah terhadap tubuh dan darah Yesus, 1 Kor. 11:27.
Yang bersalah memandang kebenaran
adalah keras, 1 Ne. 16:2. Kita akan memiliki suatu pengetahuan yang sempurna
tentang segala kesalahan kita, 2 Ne. 9:14.
Rasa bersalahku disapu bersih, Enos 1:6.
Ada hukuman dikaitkan, yang membawa
penyesalan suara hati, Alma 42:18. Biarlah dosa-dosamu menyusahkanmu,
dengan kesusahan itu yang akan membawamu merendah pada pertobatan,
Alma 42:29.
Sebagian darimu bersalah di
hadapan-Ku, tetapi Aku akan penuh belas kasihan, A&P 38:14.
Putra Allah telah mendamaikan kesalahan asal, Musa 6:54.
Kesatuan. Lihat juga Ke-Allah-an

Menjadi satu dalam pemikiran, hasrat,
serta tujuan lebih dahulu dengan Bapa
kita di Surga dan Yesus Kristus, dan kemudian dengan para Orang Suci yang
lain.

Adalah baik bagi saudara-saudara untuk berdiam bersama dalam kesatuan,
Mzm. 133:1.
Aku dan Bapa-Ku adalah satu, Yoh.
10:30 (A&P 50:43). Yesus berdoa agar semua boleh menjadi satu seperti Dia dan
Bapa-Nya adalah satu, Yoh. 17:11–23
(3 Ne. 19:23). Aku memohon kepadamu
agar tidak ada perpecahan di antara
kamu, tetapi agar kamu dengan sempurna tergabung bersama, 1 Kor. 1:10.
Bertekadlah dalam satu pikiran dan dalam satu hati, bersatu dalam segala hal,
2 Ne. 1:21. Para Orang Suci hendaknya
hatinya terajut bersama dalam kesatuan,
Mosia 18:21. Yesus berdoa untuk kesatuan di antara para murid orang Nefi-
Nya, 3 Ne. 19:23. Para murid bersatu
dalam doa yang amat kuat dan puasa,
3 Ne. 27:1.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah
satu, A&P 20:27–28 (A&P 35:2; 50:43).
Adalah kewajibanmu untuk bersatu dengan gereja sejati, A&P 23:7. Apa pun
yang akan kamu minta dalam iman, di-
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persatukan dalam doa, akan kamu terima, A&P 29:6. Jika kamu bukan satu
kamu bukanlah milik-Ku, A&P 38:27.
Tuhan menyebut umat-Nya Sion karena mereka satu hati dan satu pikiran,
Musa 7:18.
Kesehatan. Lihat Firman
Kebijaksanaan
Kesejahteraan. Lihat juga Miskin;
Pelayanan; Persembahan; Puasa;
Sedekah

Proses dan cara untuk mengurus kebutuhan rohani dan duniawi orang.

Bukalah tanganmu lebar-lebar kepada
saudaramu, kepada orang miskinmu,
dan kepada orangmu yang membutuhkan di negerimu, Ul. 15:11. Dia yang
memberi kepada yang miskin tidak akan
kekurangan, Ams. 28:27. Bukankah ini
puasa yang telah Aku pilih? memberikan rotimu kepada yang lapar, membawa yang miskin ke dalam rumahmu,
Yes. 58:6–7.
Aku lapar dan kamu memberi-Ku
makanan; Aku orang asing dan kamu
membawa-
K u masuk. Ketika kamu
melakukannya untuk salah seorang
saudara-
Ku yang paling rendah ini,
kamu telah melakukannya untuk-Ku,
Mat. 25:35–40.
Berikanlah harta kekayaanmu kepada dia yang berada dalam kebutuhan,
Mosia 4:16–26. Mereka saling memberi
baik secara duniawi maupun secara rohani menurut kebutuhan dan keinginan
mereka, Mosia 18:29. Mereka diperintahkan untuk bergabung dalam puasa dan
doa untuk kesejahteraan mereka yang tidak mengenal Allah, Alma 6:6. Berdoa
lah demi kesejahteraanmu dan demi
kesejahteraan mereka di sekitarmu, Alma
34:27–28. Mereka memiliki segala sesuatu bersama di antara mereka, 4 Ne. 1:3.
Ingatlah yang miskin, A&P 42:30–31.
Kunjungilah yang miskin dan membutuhkan, A&P 44:6. Ingatlah dalam segala
hal yang miskin dan membutuhkan, A&P
52:40. Celakalah kamu orang-orang kaya
yang tidak mau memberikan harta kekayaanmu kepada yang miskin, dan celakalah kamu orang-orang miskin yang tidak

Keselamatan

puas, yang tamak dan tidak mau bekerja,
A&P 56:16–17.
Di Sion tidak ada yang miskin di antara mereka, Musa 7:18.
Keselamatan. Lihat juga Kasih
Karunia; Kematian Jasmani;
Kematian Rohani; Pendamaian;
Penebusan; Permuliaan; Rencana
Penebusan; Yesus Kristus

Diselamatkan dari baik kematian jasmani maupun rohani. Semua orang akan
diselamatkan dari kematian jasmani melalui kasih karunia Allah, melalui kematian dan Kebangkitan Yesus Kristus.
Tiap individu juga dapat diselamatkan
dari kematian rohani melalui kasih karunia Allah, melalui iman kepada Yesus
Kristus. Iman ini dinyatakan dalam kehidupan dengan kepatuhan pada hukum dan tata cara Injil serta pelayanan
kepada Kristus.
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, Mzm. 27:1. Hanya Dialah batu
karangku dan keselamatanku, Mzm. 62:3.
Injil adalah kuasa Allah pada keselamatan, Rm. 1:16 (A&P 68:4). Kerjakan
keselamatanmu sendiri dengan rasa takut, Flp. 2:12. Allah telah memilihmu
pada keselamatan melalui pengudusan,
2 Tes. 2:13.
Keselamatan adalah cuma-cuma, 2 Ne.
2:4.
Tidak ada karunia yang lebih besar daripada karunia keselamatan, A&P 6:13.
Yesus Kristus adalah satu-
satunya
nama yang dengannya keselamatan akan
datang, Musa 6:52 (Kis. 4:10–12). Kami
percaya bahwa melalui pendamaian
Kristus, seluruh umat manusia boleh diselamatkan, PK 1:3.
Keselamatan anak-anak: Kecuali kamu
menjadi seperti anak kecil, kamu tidak
akan masuk ke dalam kerajaan surga,
Mat. 18:3.
Anak kecil juga memperoleh kehidupan kekal, Mosia 15:25. Baptisan bayi
adalah suatu kekejian, dan anak kecil
hidup di dalam Kristus karena Pendamaian, Moro. 8:8–24.
Anak kecil ditebus melalui Anak
Tunggal-Ku; Setan tidak dapat menggoda
mereka, A&P 29:46–47. Anak-anak mesti

PENUNTUN BAGI TULISAN SUCI

Keselamatan Anak-A nak

diajarkan Injil dan dibaptis ketika berumur delapan tahun, A&P 68:25–28. Anak
kecil dikuduskan melalui Yesus Kristus,
A&P 74:7. Manusia menjadi lagi, dalam
keadaan semasa bayi mereka, tak berdosa, A&P 93:38. Semua anak yang mati
sebelum usia pertanggungjawaban diselamatkan di dalam kerajaan selestial,
A&P 137:10.
Anak-anak adalah tanpa dosa sejak
pelandasan dunia, Musa 6:54.
Keselamatan Anak-Anak. Lihat
Anak-Anak; Keselamatan—
Keselamatan anak-anak
Keselamatan bagi yang Mati. Lihat
juga Keselamatan; Kitab Kenangan;
Rencana Penebusan; Silsilah

Kesempatan bagi mereka yang telah
mati tanpa menerima tata cara Injil yang
menyelamatkan untuk memperoleh tata
cara ini dilaksanakan bagi mereka di dalam bait suci oleh anggota Gereja yang
hidup yang layak. Orang mati diajarkan
Injil di dunia roh dan boleh menerima
tata cara yang dilaksanakan untuk mereka dalam kefanaan.
Anggota Gereja yang setia menyelidiki
dan mempersiapkan sejarah keluarga untuk menentukan nama dan tanggal kelahiran leluhur sehingga tata cara yang
menyelamatkan boleh dilaksanakan bagi
mereka.

Katakan kepada para tahanan, Keluarlah, Yes. 49:9 (Yes. 24:22; 1 Ne. 21:9).
Permaklumkanlah kemerdekaan kepada
para tawanan, Yes. 61:1 (Luk. 4:18). Dia
akan memalingkan hati leluhur kepada
anak-anak, Mal. 4:5–6 (3 Ne. 25:5–6; A&P
110:13–16).
Yang mati akan mendengar suara Putra
Allah, Yoh. 5:25. Mengapa mereka jika begitu dibaptis bagi yang mati, 1 Kor. 15:29.
Kristus berkhotbah kepada roh-roh di dalam penjara, 1 Ptr. 3:18–20. Untuk alasan
inilah Injil dikhotbahkan juga kepada mereka yang mati, 1 Ptr. 4:6.
Putra mengunjungi roh-roh di dalam
penjara, A&P 76:73. Kemudian datanglah penebusan mereka yang telah menerima bagian mereka di dalam penjara
itu, A&P 88:99. Suatu kolam baptisan ti-
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dak ada di atas bumi sehingga para orang
suci-Ku boleh dibaptis bagi mereka yang
mati, A&P 124:29. Mereka semua yang
telah mati yang akan menerima Injil
akan menjadi pewaris kerajaan selestial,
A&P 137:7–10. Putra Allah menampakkan diri memaklumkan kemerdekaan
kepada para tawanan yang telah setia,
A&P 138:18.
Sebanyak roh yang berada di dalam
penjara tampil, Musa 7:57.
Kesembronoan. Lihat juga
Pembicaraan Jahat

Menganggap ringan apa yang sakral
(A&P 84:54).

Para Orang Suci tidak boleh memiliki
pikiran yang tak berguna, tidak juga gelak tawa yang berlebihan, A&P 88:69.
Berhentilah dari kesombongan dan kesembronoanmu, A&P 88:121.
Kesombongan. Lihat juga
Keduniawian; Kekayaan; Pongah,
Kepongahan; Rendah Hati,
Kerendahhatian; Uang

Kurangnya atau ketiadaan kerendahhatian atau kemudahan diajar. Kesombongan menempatkan orang-orang
dalam pertentangan terhadap satu sama
lain dan terhadap Allah. Orang yang
sombong menempatkan dirinya di atas
mereka di sekitarnya dan mengikuti kehendaknya sendiri daripada kehendak
Allah. Kecongkakan, rasa iri, kekerasan
hati, dan ketakaburan juga ciri khas dari
orang yang sombong.

Berhati-hatilah supaya engkau tidak
melupakan Tuhan agar jangan hatimu
terangkat, Ul. 8:11–14. Kesombongan
dan keangkuhan aku benci, Ams. 8:13
(Ams. 6:16–17). Kesombongan ada sebelum kehancuran, Ams. 16:18. Hari Tuhan
akan berada di atas yang sombong, Yes.
2:11–12 (2 Ne. 12:11–12). Kesombongan
hatimu telah menipu engkau, Ob. 1:3. Semua yang sombong akan menjadi tunggul jerami, Mal. 4:1 (1 Ne. 22:15; 3 Ne.
25:1; A&P 29:9).
Barang siapa akan mempermuliakan
dirinya akan direndahkan, Mat. 23:12
(A&P 101:42). Allah melawan yang sombong, 1 Ptr. 5:5.
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Bangunan yang besar dan lapang
adalah kesombongan dunia, 1 Ne. 11:36
(1 Ne. 12:18). Bilamana mereka terpelajar
mereka pikir mereka bijak, 2 Ne. 9:28–29.
Kamu terangkat-angkat dalam kesombongan hatimu, Yakub 2:13, 16 (Alma
4:8–12). Apakah kamu dilucuti dari kesombongan, Alma 5:28. Kesombongan
yang amat besar telah masuk ke dalam
hati orang-orang, Hel. 3:33–36. Betapa
cepatnya anak-anak manusia terangkat-
angkat dalam kesombongan, Hel. 12:4–5.
Kesombongan bangsa ini telah berakibat pada kehancuran mereka, Moro. 8:27.
Berhati-hatilah akan kesombongan,
agar jangan kamu menjadi seperti orang-
orang Nefi, A&P 38:39. Berhentilah dari
segala kesombongan dan kesembronoanmu, A&P 88:121.
Kesucian. Lihat juga Hawa Nafsu;
Kebajikan; Percabulan; Perzinaan

Kemurnian akhlak pria dan wanita.

Yusuf melawan cumbuan istri Potifar,
Kej. 39:7–21 (A&P 42:24; 59:6). Janganlah engkau berbuat zina, Kel. 20:14. Wanita bajik adalah mahkota bagi suaminya,
Ams. 12:4 (Ams. 31:10).
Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu
adalah bait suci dari Roh Kudus, 1 Kor.
6:18–19. Jadilah engkau teladan dalam
kemurnian, 1 Tim. 4:12.
Tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat berdiam bersama Allah, 1 Ne.
10:21. Karena Aku, Tuhan Allah, senang
akan kesucian kaum wanita, Yakub 2:28.
Dosa seks adalah suatu kekejian, Alma
39:1–13. Kesucian dan kebajikan adalah
paling mahal dan berharga melebihi segala sesuatu, Moro. 9:9.
Kami percaya mesti suci, PK 1:13.
Ketekunan

Upaya yang konsisten, yang gagah berani, khususnya dalam melayani Tuhan
dan mematuhi firman-Nya.

Simaklah dengan tekun kepada-Ku,
Yes. 55:2.
Allah adalah seorang pemberi pahala
bagi mereka yang dengan tekun mencari-
Nya, Ibr. 11:6. Memberikan segenap ketekunan, tambahkanlah pada imanmu
kebajikan, 2 Ptr. 1:5.

Ketuhanan

Ajarkan firman Allah dengan segenap
ketekunan, Yakub 1:19. Mereka telah
menyelidiki tulisan suci dengan tekun,
Alma 17:2. Mereka bersedia dengan segenap ketekunan untuk menaati perintah-
perintah, 3 Ne. 6:14. Marilah kita bekerja
dengan tekun, Moro. 9:6.
Bersemangatlah terlibat dalam perkara yang baik, A&P 58:27. Tidak juga
bermalas-malas tetapi bekerja dengan dayamu, A&P 75:3. Indahkanlah dengan
tekun firman tentang kehidupan kekal,
A&P 84:43. Biarlah setiap pria mempel
ajari kewajibannya, dan bertindak
dengan segenap ketekunan, A&P 107:99.
Ketidakpercayaan. Lihat juga Percaya,
Kepercayaan
Kurangnya iman kepada Allah dan
Injil-Nya.
Dia tidak melakukan banyak pekerjaan
yang dahsyat di sana karena ketidakpercayaan mereka, Mat. 13:58. Karena ketidakpercayaan mereka para murid Yesus
tidak dapat mengusir iblis, Mat. 17:14–
21. Tolonglah engkau atas ketidakpercayaanku, Mrk. 9:23–24. Yesus mencela
para Rasul-Nya terhadap ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka, Mrk.
16:14. Akankah ketidakpercayaan menjadikan iman kepada Allah tidak berdampak, Rm. 3:3.
Adalah lebih baik bahwa satu orang
akan binasa daripada suatu bangsa akan
merosot dan binasa dalam ketidakpercayaan, 1 Ne. 4:13. Ketika waktunya datang
ketika mereka merosot dalam ketidakpercayaan, Dia akan menyebabkan mereka dicerai-
beraikan dan dihantam,
2 Ne. 1:10–11 (A&P 3:18). Karena ketidakpercayaan mereka, mereka tidak dapat mengerti firman Allah, Mosia 26:1–5.
Aku tidak dapat memperlihatkan kepada
orang-orang Yahudi mukjizat-mukjizat
yang demikian besar, karena ketidakpercayaan mereka, 3 Ne. 19:35.
Pikiranmu pada waktu-waktu yang
lalu telah digelapkan karena ketidakpercayaan, A&P 84:54–58.
Ketuhanan. Lihat Ke-Allah-an

Kewajiban
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Kewajiban. Lihat juga Patuh,
Kepatuhan

Dalam tulisan suci, tugas, penugasan,
atau tanggung jawab, sering diberikan
oleh Tuhan atau para hamba-Nya.

Taatilah perintah-perintah-Nya, karena
inilah seluruh kewajiban manusia, Pkh.
12:13. Apa yang Tuhan tuntut dari engkau, selain berlaku adil, Mi. 6:8.
Kita seharusnya lebih mematuhi Allah
daripada manusia, Kis. 5:29.
Mereka dihantam dengan kesengsaraan untuk menggugah mereka sebagai
ingatan akan kewajiban mereka, Mosia
1:17.
Kewajiban penatua, imam, pengajar,
dan diaken diuraikan, A&P 20:38–67.
Para pemegang imamat mesti melaksanakan segala kewajiban keluarga, A&P
20:47, 51. Kewajiban anggota setelah
baptisan diuraikan, A&P 20:68–69. Para
penatua-Ku hendaknya menunggu untuk
suatu masa yang singkat agar umat-Ku
boleh mengetahui dengan lebih sempurna mengenai kewajiban mereka, A&P
105:9–10. Biarlah setiap pria mempelajari
kewajibannya, A&P 107:99–100.
Khidmat. Lihat juga Hormat; Takut

Respek yang mendalam untuk apa
yang sakral; rasa takjub.

Tuhan memerintahkan Musa untuk
menanggalkan kasutnya, karena dia sedang berdiri di atas tanah yang kudus,
Kel. 3:4–5. Allah mesti ditakuti dan ditempatkan dalam kekhidmatan, Mzm.
89:8.
Layanilah Allah secara yang dapat diterima dengan rasa khidmat dan rasa takut keallahan, Ibr. 12:28.
Moroni membungkukkan dirinya ke
tanah, dan berdoa dengan amat kuat,
Alma 46:13. Khalayak ramai jatuh ke
tanah dan menyembah Kristus, 3 Ne.
11:12–19.
Bungkukkanlah diri di hadapan-Ku,
A&P 5:24. Segala sesuatu membungkuk
dalam rasa khidmat yang rendah hati di
hadapan takhta Allah, A&P 76:93. Pikiranmu telah digelapkan karena kamu
telah menganggap ringan apa yang telah kamu terima, A&P 84:54–57. Setiap
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lutut akan bertekuk dan setiap lidah
akan mengakui, A&P 88:104. Karena
rasa hormat atau rasa khidmat terhadap
nama dari Makhluk Yang Mahatinggi,
Gereja menyebut imamat itu menurut Melkisedek, A&P 107:4. Berkat-
berkat akan dicurahkan ke atas mereka
yang khidmat terhadap Tuhan di dalam
rumah-Nya, A&P 109:21.
Khotbah. Lihat juga Injil; Pekerjaan
Misionaris

Memberikan pesan yang menyediakan
pengertian yang lebih baik tentang suatu
asas atau ajaran Injil.

Tuhan telah mengurapiku untuk
mengkhotbahkan kabar baik kepada
yang lembut hati, Yes. 61:1 (Luk. 4:16–
21). Bangkitlah, pergilah ke Niniwe, dan
berkhotbahlah kepadanya, Yun. 3:2–10.
Sejak waktu itu Yesus mulai berkhotbah, Mat. 4:17. Pergilah kamu ke seluruh
dunia, dan khotbahkanlah Injil kepada
setiap makhluk, Mrk. 16:15. Kami mengkhotbahkan Kristus yang disalibkan,
1 Kor. 1:22–24. Dia pergi dan berkhotbah kepada roh-roh di dalam penjara,
1 Ptr. 3:19.
Tidak ada apa pun kecuali berkhotbah dan menggugah mereka secara berkelanjutan untuk menjaga mereka dalam
takut akan Tuhan, Enos 1:23. Dia memerintahkan mereka agar mereka hendaknya tidak mengkhotbahkan apa pun
kecuali pertobatan dan iman kepada
Tuhan, Mosia 18:20. Pengkhotbahan firman memiliki kecenderungan besar untuk menuntun orang-orang melakukan
apa yang adil, Alma 31:5.
Kamu tidak perlu mengira bahwa
kamu dipanggil untuk berkhotbah sampai kamu dipanggil, A&P 11:15. Tidak
akan diberikan kepada siapa pun untuk pergi mengkhotbahkan Injil-Ku kecuali dia ditahbiskan, A&P 42:11. Injil
ini akan dikhotbahkan kepada setiap
bangsa, A&P 133:37.
Injil mulai dikhotbahkan sejak awal,
Musa 5:58.
Khotbah di Bukit. Lihat juga Ucapan
Bahagia; Yesus Kristus

Khotbah oleh Tuhan Yesus Kristus ke-
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pada para murid-Nya yang hampir diutus ke misi (Mat. 5–7; Luk. 6:20–49).
Tuhan memberikan khotbah ini segera
setelah pemanggilan Dua Belas.
Khotbah tersebut diklarifikasi melalui
Terjemahan Joseph Smith terhadap Alkitab dan melalui khotbah serupa yang
tercatat dalam 3 Nefi 12–14 yang memperlihatkan bahwa bagian-bagian penting dari khotbah itu telah hilang dari
laporan dalam Matius.
Kidung Agung

Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama.
Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa
Kidung Agung bukanlah tulisan yang diilhami.

Kisah Para Rasul. Lihat juga Lukas

Kitab ini adalah yang kedua dari pekerjaan dua bagian yang ditulis oleh
Lukas kepada Teofilus. Bagian pertama
dikenal sebagai Injil Lukas. Pasal 1–12
mencatat sebagian dari aktivitas misionaris utama dari Dua Belas Rasul di bawah
arahan Petrus segera menyusul kematian
dan kebangkitan Juruselamat. Pasal 13–
28 menjabarkan sebagian dari perjalanan
dan pekerjaan misionaris Rasul Paulus.

Kiskumen. Lihat juga Perampok
Gadianton

Dalam Kitab Mormon, pemimpin dari
kelompok orang jahat yang belakangan
dikenal sebagai perampok Gadianton
(Hel. 1:9–12; 2).

Kitab Bilangan. Lihat juga Pentateus

Kitab keempat dalam Perjanjian Lama.
Musa menulis kitab Bilangan. Kitab Bilangan menuturkan cerita tentang perjalanan Israel dari Gunung Sinai ke Dataran
Moab di perbatasan Kanaan. Salah satu
pelajaran penting yang diajarkannya adalah bahwa umat Allah mesti berjalan dengan iman, memercayai janji-janji-Nya,
jika mereka berniat untuk melanjutkan
dengan berhasil. Itu menuturkan kembali hukuman Allah terhadap Israel karena ketidakpatuhan dan menyediakan
informasi tentang hukum-hukum Israel.
Nama kitab tersebut berasal dari menonjolnya angka-angka sensus (Bil. 1–2; 26).
Pasal 1–10 menceritakan tentang persi-

Kitab Imamat

apan bangsa Israel untuk keberangkatan
dari Sinai. Pasal 11–14 menguraikan pergerakan itu sendiri, pengutusan mata-
mata ke Kanaan, dan penolakan Israel
untuk memasuki tanah terjanjikan. Pasal 15–19 mencatat berbagai hukum dan
peristiwa-peristiwa sejarah. Pasal 20–36
adalah sejarah tentang tahun terakhir
bangsa tersebut di padang belantara.
Kitab Hakim-Hakim

Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama.
Kitab Hakim-Hakim berurusan dengan
bangsa Israel dari kematian Yosua sampai kelahiran Samuel.
Pasal 1–3 adalah kata pengantar untuk
seluruh kitab Hakim-Hakim. Itu menjelaskan bahwa karena bangsa Israel tidak
menghalau keluar musuh mereka (Hak.
1:16–35), bangsa Israel mesti menderita
akibatnya: hilangnya iman, pernikahan
dengan orang yang tidak percaya, dan
pemujaan berhala. Pasal 4–5 menuturkan pengalaman Debora dan Barak, yang
membebaskan Israel dari orang-orang
Kanaan. Pasal 6–8 adalah pengalaman
yang meningkatkan iman dari Gideon,
yang Tuhan berkati untuk membebaskan Israel dari orang-orang Midian. Dalam pasal 9–12, beberapa pria berbeda
melayani sebagai hakim di Israel selama
waktu sebagian besar orang Israel berada
dalam kemurtadan dan diperintah oleh
para penguasa asing. Pasal 13–16 menceritakan kebangkitan dan kejatuhan hakim
terakhir, Simson. Pasal-pasal terakhir, 17–
21, dapat diuraikan sebagai tambahan
yang mengungkapkan kedalaman dosa-
dosa Israel.

Kitab Imamat. Lihat juga Pentateus

Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama
yang menceritakan tentang kewajiban keimaman di Israel. Itu menekankan kekudusan Allah dan tatanan yang dengannya
umat-Nya dapat hidup untuk menjadi
kudus. Maksudnya adalah untuk mengajarkan ajaran moral dan kebenaran keagamaan dari hukum Musa melalui cara
ritual. Musa menulis kitab Imamat.
Pasal 1–7 menjelaskan tata cara-tata
cara pengurbanan. Pasal 8–10 menguraikan ritual yang ditepati dalam pe-
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Kitab Kehidupan

nahbisan imam. Pasal 11 menjelaskan
apa yang boleh atau tidak boleh dimakan dan apa yang halal atau haram. Pasal
12 mendiskusikan kaum wanita setelah kelahiran anak. Pasal 13–15 adalah
hukum-hukum yang berhubungan dengan keharaman dalam upacara. Pasal
16 memuat ritual untuk ditepati pada
Hari Pendamaian. Pasal 17–26 memuat
tatanan hukum yang berurusan dengan
ketaatan keagamaan dan bermasyarakat.
Pasal 27 menjelaskan bahwa Tuhan memerintahkan Israel untuk mempersucikan hasil panen, kawanan domba, dan
kawanan ternak mereka kepada Tuhan.
Kitab Kehidupan. Lihat juga Kitab
Kenangan

Dalam satu pengertian Kitab Kehidupan adalah keseluruhan dari pikiran
dan tindakan seseorang—catatan dari kehidupannya. Meskipun demikian, tulisan
suci juga mengindikasikan bahwa sebuah
catatan surgawi disimpan tentang orang
yang setia, termasuk nama mereka dan
laporan tentang perbuatan saleh mereka.

Tuhan akan menghapus para pendosa
dari kitab-Nya, Kel. 32:33.
Dia yang mengatasi tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, Why. 3:5. Kitab yang lain dibuka, yang adalah kitab
kehidupan, Why. 20:12 (A&P 128:6–7).
Nama orang yang saleh akan ditulis
dalam kitab kehidupan, Alma 5:58.
Doa-doamu dicatat dalam kitab nama
dari yang dikuduskan, A&P 88:2.
Kitab Keluaran. Lihat juga Pentateus

Sebuah kitab yang ditulis oleh Musa
dalam Perjanjian Lama yang menguraikan keberangkatan bangsa Israel keluar
dari Mesir. Sejarah awal Israel sebagaimana dicatat dalam kitab Keluaran dapat
dibagi ke dalam tiga bagian: (1) perbudakan orang-orang tersebut di Mesir, (2)
keberangkatan mereka dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa, dan (3) dedikasi mereka pada pelayanan Allah dalam
kehidupan keagamaan mereka serta kehidupan politik mereka.
Bagian pertama, Keluaran 1:1–15:21,
menjelaskan penindasan terhadap Israel
di Mesir; sejarah awal dan pemanggilan
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Musa; Eksodus dan pemberlakuan Paskah; dan pergerakan ke Laut Merah,
penghancuran pasukan Firaun, serta nyanyian kemenangan Musa.
Bagian kedua, Keluaran 15:22–18:27,
menceritakan tentang penebusan Israel
dan peristiwa-peristiwa dalam perjalanan dari Laut Merah ke Sinai; perairan pahit Mara, diberikannya burung
puyuh dan manna, ketaatan akan Sabat,
karunia mukjizat air di Rafidim, dan pertempuran di sana dengan orang-orang
Amalek; tibanya Yitro di perkemahan dan
nasihatnya tentang pemerintahan sipil
orang-orang tersebut.
Bagian ketiga, pasal 19–40, berurusan
dengan persucian Israel pada pelayanan
Allah selama peristiwa-peristiwa khusyuk di Sinai. Tuhan menetapkan orang-
orang sebagai kerajaan para imam dan
bangsa yang kudus; Dia memberikan Sepuluh Perintah; dan Dia memberikan petunjuk tentang kemah suci, perabotnya,
dan ibadat di dalamnya. Kemudian menyusul laporan tentang dosa orang-orang
tersebut dalam menyembah anak lembu
emas, dan akhirnya laporan tentang pembangunan kemah suci dan perlengkapan
untuk pelayanannya.
Kitab Kenangan. Lihat juga Kitab
Kehidupan; Silsilah

Sebuah buku yang dimulai oleh Adam
yang di dalamnya dicatat pekerjaan keturunannya; juga catatan-catatan apa pun
yang serupa yang disimpan oleh para
nabi dan anggota yang setia sejak waktu
itu. Adam dan anak-anaknya menyimpan kitab kenangan, yang di dalamnya
mereka menulis melalui roh ilham, dan
buku tentang angkatan-angkatan, yang
memuat silsilah (Musa 6:5, 8). Catatan-
catatan seperti itu mungkin saja memiliki
bagian dalam memutuskan penghakiman
akhir kita.
Sebuah kitab kenangan ditulis, Mal.
3:16–18 (3 Ne. 24:16–18).
Mereka semua yang tidak ditemukan
tertulis dalam kitab kenangan tidak akan
menemukan warisan pada hari itu, A&P
85:9. Yang mati dihakimi melalui kitab-
kitab yang memuat catatan tentang pekerjaan mereka, A&P 128:7. Marilah kita
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menyajikan sebuah kitab yang memuat
catatan tentang orang mati kita, A&P
128:24.
Sebuah kitab kenangan disimpan,
Musa 6:5–8. Kita memiliki sebuah kitab
kenangan, Musa 6:46. Abraham berikhtiar untuk menulis sebuah catatan bagi
anak cucunya, Abr. 1:31.
Kitab-Kitab Injil. Lihat juga Lukas;
Markus; Matius; Yohanes, Putra
Zebedeus

Empat catatan atau kesaksian tentang
kehidupan fana Yesus dan peristiwa-
peristiwa yang berkaitan dengan
pelayanan-Nya dimuat dalam empat kitab pertama Perjanjian Baru. Ditulis oleh
Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes,
itu adalah saksi tercatat tentang kehidupan Kristus. Kitab 3 Nefi dalam Kitab Mormon serupa dalam banyak hal
dengan keempat Injil Perjanjian Baru ini.
Kitab-kitab Perjanjian Baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Kata bahasa
Yunani untuk Injil berarti “berita baik.”
Berita baiknya adalah bahwa Yesus
Kristus telah membuat suatu pendamaian yang akan menebus seluruh umat
manusia dari kematian dan memberi pahala masing-masing individu menurut
pekerjaannya (Yoh. 3:16; Rm. 5:10–11;
2 Ne. 9:26; Alma 34:9; A&P 76:69).
Lihat juga Keselarasan Kitab-Kitab Injil dalam apendiks.

Kitab-Kitab Standar. Lihat Kanon
Kitab-Kitab Tulisan Suci yang
Hilang. Lihat Tulisan Suci—Tulisan
suci yang hilang
Kitab Mormon. Lihat juga Efraim—
Papan Efraim atau Yusuf; Joseph
Smith, Jr.; Kanon; LempenganLempengan; Lempengan-Lempengan
Emas; Mormon, Nabi Orang Nefi;
Saksi Kitab Mormon; Tulisan Suci

Salah satu dari empat jilid tulisan suci
yang diterima oleh Gereja Yesus Kristus
dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Itu
adalah ringkasan oleh seorang nabi zaman dahulu bernama Mormon tentang
catatan-catatan penghuni zaman dahulu
dari Tanah Amerika. Itu ditulis untuk ber-

Kitab Mormon

saksi bahwa Yesus adalah Kristus. Mengenai catatan ini, Nabi Joseph Smith,
yang menerjemahkannya melalui karunia dan kuasa Allah, berkata, “Saya memberi tahu saudara-saudara bahwa Kitab
Mormon adalah yang paling benar dari
kitab apa pun di atas bumi, dan batu
kunci agama kita, dan seseorang akan
menjadi lebih dekat kepada Allah dengan
menuruti ajaran-ajarannya, daripada melalui kitab lain apa pun” (lihat prakata
pada bagian depan Kitab Mormon).
Kitab Mormon adalah sebuah catatan
keagamaan dari tiga kelompok bangsa
yang berimigrasi dari Dunia Lama ke Benua Amerika. Kelompok-kelompok ini
dipimpin oleh para nabi yang mencatat
sejarah keagamaan dan duniawi mereka
di atas lempengan-lempengan logam. Kitab Mormon mencatat kunjungan Yesus
Kristus kepada orang-orang di Benua
Amerika menyusul Kebangkitan-Nya.
Suatu era kedamaian selama dua ratus
tahun mengikuti kunjungan Kristus itu.
Moroni, yang terakhir dari para
nabi-
sejarawan orang Nefi, memeteraikan catatan-catatan yang diringkas
dari orang-orang ini dan menyembunyikannya pada kira-kira tahun 421 m.
Pada tahun 1823, Moroni yang dibangkitkan mengunjungi Joseph Smith dan
belakangan menyerahkan kepadanya
catatan-catatan kuno dan sakral ini untuk diterjemahkan dan ditampilkan kepada dunia sebagai satu kesaksian lagi
tentang Yesus Kristus.
Yusuf adalah suatu dahan yang berbuah lebat yang cabang-
c abangnya
merentang melampaui tembok, Kej.
49:22–26. Kebenaran akan terlahir dari
bumi, Mzm. 85:12 (Morm. 8:16; Musa
7:62). Tuhan akan mengangkat suatu
panji kepada bangsa-bangsa dan akan
bersuit kepada mereka, Yes. 5:26. Suatu
suara akan berbicara dari tanah, Yes. 29:4
(2 Ne. 26:14–17). Penglihatan dari semua
nya telah menjadi seperti kata-kata dari
sebuah kitab yang termeterai, Yes. 29:11
(Yes. 29:9–18; 2 Ne. 27:6–26). Papan Yusuf
dan Yehuda akan menjadi satu dalam tangan Tuhan, Yeh. 37:15–19.
Domba-domba lain Aku miliki, yang
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Kitab Pengkhotbah

bukan dari kawanan ini, Yoh. 10:16 (3 Ne.
15:16–24).
Kitab Mormon dan Alkitab akan tumbuh bersama, 2 Ne. 3:12–21. Firman
Tuhan akan mendesis sampai ujung-
ujung bumi, 2 Ne. 29:2. Tuhan membuat
perjanjian dengan Enos untuk menampilkan Kitab Mormon kepada orang-orang
Laman, Enos 1:15–16. Kitab Mormon
ditulis untuk maksud agar kita boleh
memercayai Alkitab, Morm. 7:9. Kitab
Mormon akan berdiri sebagai kesaksian
menentang dunia, Eter 5:4. Bertanya kepada Allah apakah hal-hal ini tidaklah
benar, Moro. 10:4.
Kristus memberikan kesaksian bahwa
Kitab Mormon adalah benar, A&P 17:6.
Kitab Mormon memuat kegenapan Injil Yesus Kristus, A&P 20:9 (A&P 20:8–
12; 42:12).
Kami percaya Kitab Mormon adalah
firman Allah, PK 1:8.
Kitab Pengkhotbah

Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama
memuat pemikiran-pemikiran akan beberapa persoalan hidup yang paling dalam.
Penulis kitab, si Pengkhotbah, menulis sebagian besar dari kitab ini dari
sudut pandang mereka yang tanpa pemahaman Injil. Dia menulis menurut perasaan orang-orang dunia—yaitu, mereka
“di bawah matahari” (Pkh. 1:9). Sebagian
besar dari kitab ini tampak negatif dan
pesimistis (Pkh. 9:5, 10). Ini bukanlah bagaimana Tuhan menghendaki kita memandang kehidupan tetapi sebaliknya
bagaimana si Pengkhotbah telah mengamati tampaknya segala sesuatu bagi
orang-orang di bumi yang tidak diterangi. Bagian yang paling rohani dari kitab ini ada dalam pasal 11 dan 12, di mana
penulis menyimpulkan bahwa satu-
satunya hal yang bernilai abadi adalah
kepatuhan pada perintah-perintah Allah.

Kitab Perintah-Perintah. Lihat juga
Ajaran dan Perjanjian; Wahyu

Pada tahun 1833, sejumlah wahyu yang
diterima oleh Nabi Joseph Smith dipersiapkan untuk penerbitan di bawah judul A Book of Commandments for the
Government of the Church of Christ (Ki-
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tab Perintah-Perintah untuk Pengaturan
Gereja Kristus). Tuhan melanjutkan untuk berkomunikasi dengan para hamba-
Nya, dan penyusunan yang diperluas
dari wahyu-wahyu diterbitkan dua tahun
kemudian sebagai Ajaran dan Perjanjian.

A&P 1 adalah kata pengantar Tuhan
untuk kitab perintah-p erintah-N ya,
A&P 1:6. Tuhan menantang orang yang
paling bijak untuk meniru yang terkecil dari wahyu-wahyu-Nya dalam Kitab
Perintah-Perintah, A&P 67:4–9. Petugas
pengawasan ditetapkan untuk menerbitkan wahyu-wahyu, A&P 70:1–5.
Kitab Raja-Raja

Dua kitab dalam Perjanjian Lama.
Kitab-kitab ini menarasikan sejarah Israel
dari pemberontakan Adonia, putra keempat Raja Daud (kira-kira tahun 1015 sm)
sampai penawanan terakhir Yehuda
(kira-kira tahun 586 sm). Itu meliputi
seluruh sejarah kerajaan sebelah utara
(sepuluh suku Israel) dari pemisahan
sampai orang-orang Asiria membawa
mereka tertawan ke negeri-negeri utara.
Lihat juga Kronologi dalam apendiks.

1 Raja-Raja: Pasal 1 menguraikan hari-
hari terakhir kehidupan Raja Daud. Pasal
2–11 mencatat kehidupan Salomo. Pasal
12–16 menceritakan tentang pengganti
langsung Salomo, yaitu Rehabeam dan
Yerobeam. Yerobeam menyebabkan perpecahan Kerajaan Israel. Para raja lain
juga disebutkan. Pasal 17–21 mencatat
bagian-bagian pelayanan Elia sewaktu
dia memberi petuah kepada Ahab, raja
Israel. Pasal 22 mencatat perang melawan Aram dimana Ahab dan Yosafat, raja
Yehuda, menggabungkan kekuatan. Nabi
Mikhaya bernubuat menentang para raja.
2 Raja-Raja: Pasal 1:1–2:11 melanjutkan
kehidupan Elia, termasuk kenaikan Elia
ke surga di dalam kereta kuda berapi.
Pasal 2–9 menuturkan pelayanan Elisa
yang penuh iman dan kuasa yang besar.
Pasal 10 menceritakan tentang Yehu, sang
raja, dan bagaimana dia menghancurkan
bani Ahab serta para imam Baal. Pasal
11–13 mencatat pemerintahan yang saleh
dari Yoas dan kematian Elisa. Pasal 14–17
menceritakan tentang berbagai raja yang
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memerintah di Israel dan Yehuda, sering
kali dalam kejahatan. Pasal 15 mencatat
penawanan orang-orang Asiria terhadap
sepuluh suku Israel. Pasal 18–20 mencatat kehidupan yang saleh dari Hizkia,
raja Yehuda, dan Nabi Yesaya. Pasal 21–
23 menceritakan tentang Raja Manasye
dan Raja Yosia. Menurut tradisi yang diyakini, Manasye bertanggung jawab atas
kematisyahidan Yesaya. Yosia adalah seorang raja yang saleh yang menegakkan
kembali hukum di antara orang-orang
Yahudi. Pasal 24–25 mencatat penawanan
Babilonia.
Kitab Ratapan

Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama,
ditulis oleh Yeremia. Itu adalah kumpulan sajak atau nyanyian kesedihan
karena kejatuhan Yerusalem dan bangsa
Israel. Kitab itu ditulis setelah kejatuhan
kota tersebut kira-kira tahun 586 sm.

Kitab Tawarikh

Dua kitab dalam Perjanjian Lama. Itu
memberikan sejarah singkat tentang
peristiwa-
p eristiwa dari Penciptaan
sampai maklumat Koresh yang memperkenankan orang-orang Yahudi untuk
kembali ke Yerusalem.
1 Tawarikh: Pasal 1–9 mencatat silsilah
dari Adam sampai Saul. Pasal 10 menarikhkan kematian Saul. Pasal 11–22
menelusuri peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pemerintahan Daud.
Pasal 23–27 menjelaskan bahwa Salomo
dijadikan raja dan orang-orang Lewi ditertibkan. Pasal 28 menjelaskan bahwa
Daud memerintahkan Salomo untuk
membangun sebuah bait suci. Pasal 29
mencatat kematian Daud.
2 Tawarikh: Pasal 1–9 menelusuri
peristiwa-peristiwa yang berhubungan
dengan pemerintahan Salomo. Pasal 10–
12 menceritakan pemerintahan putra
Salomo, Rehabeam, yang pada saat itu
persekutuan kerajaan Israel terbagi ke
dalam kerajaan utara dan selatan. Pasal
13–36 menguraikan pemerintahan berbagai raja sampai penawanan kerajaan
Yehuda oleh Nebukadnezar. Kitab ini berakhir dengan ketetapan Koresh bahwa ta-

Komplotan Rahasia

wanan anak-anak Yehuda dapat kembali
ke Yerusalem.
Kitab Ulangan. Lihat juga Pentateus

Kitab kelima dari Perjanjian Lama.
Kitab Ulangan memuat tiga khotbah
terakhir dari Musa, yang dia sampaikan
di Dataran Moab tepat sebelum dia diubah. Khotbah pertama (pasal 1–4) adalah
prakata. Khotbah kedua (pasal 5–26) memuat dua bagian: (1) pasal 5–11—Sepuluh Perintah dan suatu penjelasan praktis
mengenainya; dan (2) pasal 12–26—suatu
kitab hukum-hukum, yang membentuk
inti seluruh kitab. Khotbah ketiga (pasal 27–30) memuat pembaruan khusyuk
tentang perjanjian antara Israel dan Allah
serta pemberitahuan mengenai berkat-
berkat yang mengikuti kepatuhan dan
kutukan yang mengikuti ketidakpatuhan.
Pasal 31–34 menguraikan penyampaian
hukum tersebut kepada orang-orang
Lewi, nyanyian dan berkat terakhir
Musa, serta kepergian Musa.

Kolob

Bintang yang paling dekat dengan
takhta Allah (Abr. 3:2–3, 9).

Abraham melihat Kolob dan bintang-
bintang, Abr. 3:2–18. Waktu Tuhan diperhitungkan menurut waktu Kolob, Abr.
3:4, 9 (Abr. 5:13).
Komplotan Rahasia. Lihat juga Kain;
Perampok Gadianton

Suatu organisasi orang-orang yang
terikat bersama dengan sumpah untuk
melaksanakan tujuan jahat kelompok tersebut.

Bapa kedustaan menghasut anak-anak
manusia pada komplotan-komplotan
rahasia, 2 Ne. 9:9. Aku mestilah perlu
menghancurkan pekerjaan rahasia kegelapan, 2 Ne. 10:15. Penghakiman Allah
datang ke atas pekerja komplotan rahasia ini, Alma 37:30. Gadianton hampir
mengakibatkan kehancuran menyeluruh orang-orang Nefi, Hel. 2:4–13. Setan
menaruhnya ke dalam hati orang-orang
untuk membentuk sumpah dan perjanjian rahasia, Hel. 6:21–31. Tuhan tidak bekerja dalam komplotan rahasia, Eter 8:19.
Bangsa-bangsa yang menyokong kom-

Koresh

PENUNTUN BAGI TULISAN SUCI

plotan rahasia akan dihancurkan, Eter
8:22–23. Mereka menolak segala perkataan para nabi, karena perkumpulan rahasia mereka, Eter 11:22.
Sejak masa Kain, ada komplotan rahasia, Musa 5:51.
Koresh

Dalam Perjanjian Lama, raja Persia
yang menggenapi nubuat Yesaya (2 Taw.
36:22–23; Yes. 44:28; 45:1) dengan memperkenankan orang-o rang Yahudi
kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci, dengan demikian mengakhiri sebagian penawanan
Babilonia. Nubuat Yesaya dibuat kira-
kira 180 tahun sebelum tindakan raja
tersebut.

Korianton. Lihat juga Alma, Putra
Alma
Dalam Kitab Mormon, putra Alma,
putra Alma.
Pergi kepada orang-
orang Zoram,
Alma 31:7. Meninggalkan pelayanan
untuk pergi mengikuti seorang perempuan sundal, Alma 39:3. Alma memberi
petunjuk kepadanya tentang keadaan keberadaan setelah kematian, kebangkitan,
dan pendamaian, Alma 39–42. Dipanggil
untuk berkhotbah kembali, Alma 42:31.
Pergi ke tanah sebelah utara di dalam sebuah kapal, Alma 63:10.
Koriantumur. Lihat juga Orang-Orang
Yared
Dalam Kitab Mormon, raja bangsa
Yared dan orang terakhir yang selamat
dari bangsa Yared.
Ditemukan oleh orang-
o rang
Zarahemla, Omni 1:21. Adalah raja atas
seluruh negeri, Eter 12:1–2. Ditawan oleh
Sared dan dibebaskan oleh para putranya, Eter 13:23–24. Bertempur melawan
berbagai musuh, Eter 13:28–14:31. Bertobat, Eter 15:3. Berperang dalam pertempuran terakhirnya dengan Siz, Eter
15:15–32.
Korihor. Lihat juga Antikristus

Seorang antikristus dalam Kitab
Mormon yang menuntut tanda sebagai
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bukti dari kuasa Allah; Tuhan menyebabkan Korihor menjadi bisu (Alma 30:6–60).
Kornelius. Lihat juga Orang-Orang
Bukan Israel; Perwira Pasukan;
Petrus

Seorang perwira pasukan di Kaisarea,
dibaptis oleh Petrus (Kis. 10). Dia mungkin orang bukan Israel pertama yang
bergabung dengan Gereja tanpa lebih
dahulu diinsafkan pada Yudaisme. Baptisan Kornelius dan keluarganya menandai pembukaan jalan bagi Injil untuk
dikhotbahkan kepada orang-orang bukan Israel. Petrus, kepala Rasul, yang memegang kunci-kunci kerajaan Allah di
atas bumi pada waktu itu, mengarahkan
pengkhotbahan ini.

Kotor, Kekotoran. Lihat juga Bersih
dan Tidak Bersih; Dosa; Fasik;
Jahat, Kejahatan; Tidak Saleh,
Ketidaksalehan

Ketidakbersihan rohani karena ketidakpatuhan yang dikehendaki terhadap
Allah.

Tuhan akan membasuh kotoran para
putri Sion, Yes. 4:4 (2 Ne. 14:4).
Kerajaan Allah tidaklah kotor, 1 Ne.
15:34 (Alma 7:21). Mereka yang kotor
akan tetap saja kotor, 2 Ne. 9:16 (Morm.
9:14). Bagaimana perasaanmu, jika kamu
akan berdiri di hadapan meja penghakiman Allah, pakaianmu dinodai dengan
kekotoran, Alma 5:22.
Mereka mestilah tetap saja kotor, A&P
88:35.
Kapankah aku akan beristirahat, dan
dibersihkan dari kekotoran, Musa 7:48.
Kristus. Lihat Yesus Kristus
Kronologi

Lihat Kronologi dalam apendiks.

Kuasa. Lihat juga Imamat; Wewenang

Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Memiliki kuasa atas seseorang atau
sesuatu adalah memiliki kemampuan
untuk mengendalikan atau memerintah
orang atau benda itu. Dalam tulisan suci,
kuasa sering kali dihubungkan dengan
kuasa Allah atau kuasa surga. Itu sering
kali secara erat berhubungan dengan we-
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wenang keimamatan, yang adalah izin
atau hak untuk bertindak bagi Allah.

Untuk alasan ini telah Aku pelihara
engkau, untuk memperlihatkan dalam
dirimu kuasa-Ku, Kel. 9:16. Allah adalah kekuatan dan kuasaku, 2 Sam. 22:33.
Janganlah menahan kebaikan ketika ada
dalam kuasa tanganmu untuk melakukannya, Ams. 3:27. Sebenarnyalah aku
penuh dengan kuasa melalui roh Tuhan,
Mi. 3:8.
Segala kuasa diberikan kepada-Ku
di surga dan di bumi, Mat. 28:18. Mereka tercengang pada ajaran-Nya: karena firman-Nya adalah dengan kuasa,
Luk. 4:32. Tinggallah kamu di kota sampai kamu diberkahi dengan kuasa dari
tempat yang tinggi, Luk. 24:49. Sebanyak yang menerima-Nya, kepada mereka Dia memberi kuasa untuk menjadi
putra Allah, Yoh. 1:12 (A&P 11:30). Kamu
akan menerima kuasa, setelah Roh Kudus
turun ke atas dirimu, Kis. 1:8. Tidak ada
kuasa selain dari Allah, Rm. 13:1. Kamu
akan dipelihara oleh kuasa Allah melalui iman pada keselamatan, 1 Ptr. 1:3–5.
Aku dipenuhi dengan kuasa Allah,
1 Ne. 17:48. Itu telah dinyatakan kepadaku oleh kuasa Roh Kudus, Yakub 7:12.
Seorang pria boleh memiliki kuasa yang
besar diberikan kepadanya dari Allah,
Mosia 8:16. Mereka mengajar dengan kuasa dan wewenang Allah, Alma 17:2–3.
Nefi melayani dengan kuasa dan dengan
wewenang yang besar, 3 Ne. 7:15–20
(3 Ne. 11:19–22).
Walaupun seseorang bisa memiliki kuasa untuk melakukan banyak pekerjaan
dahsyat, jika dia sesumbar akan kekuatannya sendiri, dia mesti jatuh, A&P
3:4. Kuasa untuk melakukan yang baik
ada dalam diri tiap orang, A&P 58:27–
28. Dalam tata cara-tata cara Imamat
Melkisedek kuasa keallahan dinyatakan,
A&P 84:19–22. Hak-hak keimamatan secara tak terpisahkan berhubungan dengan kuasa surga, A&P 121:34–46.
Aku akan menuntun engkau dengan
tangan-Ku, dan kuasa-Ku akan ada di
atas dirimu, Abr. 1:18.
Kubur. Lihat juga Kebangkitan

Tempat penguburan bagi tubuh fana.

Kudus

Karena Pendamaian, setiap orang akan
dibangkitkan dari kubur.

Setelah kebangkitan Kristus, kuburan-
kuburan terbuka dan banyak tubuh bangkit, Mat. 27:52–53 (3 Ne. 23:9–13). Hai
kubur, di manakah kemenanganmu,
1 Kor. 15:55.
Kuburan mesti membebaskan orang
matinya, 2 Ne. 9:11–13.
Mereka yang telah tidur di dalam kubur akan tampil, A&P 88:97–98. Kolam
baptisan adalah simbol dari kubur, A&P
128:12–13.
Kudus. Lihat juga Kekudusan; Murni,
Kemurnian; Pengudusan

Sakral, memiliki suatu karakter ke
allahan, atau secara rohani dan secara
moral murni. Kebalikan dari kudus adalah umum atau biasa.

Kamu akan menjadi bagi-Ku suatu kerajaan para imam, dan suatu bangsa yang
kudus, Kel. 19:5–6 (1 Ptr. 2:9). Tuhan memerintahkan Israel: Jadilah kudus, karena
Aku adalah kudus, Im. 11:44–45. Mereka
dengan tangan yang bersih dan hati yang
murni akan berdiri di tempat kudus-Nya,
Mzm. 24:3–4. Ajarilah umat-Ku perbedaan antara yang kudus dan yang tak senonoh, Yeh. 44:23.
Allah telah memanggil kita dengan
suatu pemanggilan kudus, 2 Tim. 1:8–
9. Dari kanak-kanak engkau telah mengenal tulisan suci yang kudus, 2 Tim.
3:15. Orang-orang kudus Allah berbicara sewaktu digerakkan oleh Roh Kudus, 2 Ptr. 1:21.
Semua orang mesti dihakimi menurut kebenaran dan kekudusan yang ada
dalam Allah, 2 Ne. 2:10. Manusia alami
menjadi Orang Suci melalui pendamaian
Kristus, Mosia 3:19. Berjalanlah menurut
tata tertib kudus Allah, Alma 7:22 (Alma
13:11–12). Tiga orang murid dikuduskan
dalam daging dan dijadikan kudus, 3 Ne.
28:1–9, 36–39.
Janganlah mempermainkan apa yang
sakral, A&P 6:12. Kamu tidak dapat menulis apa yang sakral kecuali itu diberikan kepadamu dari-Ku, A&P 9:9. Kamu
akan mengikatkan dirimu untuk bertindak dalam segala kekudusan, A&P 43:9.
Para murid-Ku akan berdiri di tempat-

Kuk
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tempat kudus, A&P 45:32. Apa yang datang dari atas adalah sakral, A&P 63:64.
Anak-anak kecil adalah kudus, A&P 74:7.
Mempersucikan bidang tanah itu dan itu
akan dijadikan kudus, A&P 124:44.
Tuhan akan mengumpulkan umat
pilihan-Nya ke sebuah kota yang kudus, Musa 7:62.
Kuk. Lihat juga Murid

Alat yang ditaruh di sekeliling leher
hewan atau manusia untuk mengekang
mereka bersama. Kuk Kristus adalah simbol untuk kemuridan, sedangkan kuk
perbudakan adalah simbol untuk penindasan.

Kuk-Ku mudah, dan beban-Ku pun
ringan, Mat. 11:29–30. Janganlah kamu
secara tidak setara berpasangan dalam
kuk bersama dengan yang tidak percaya,
2 Kor. 6:14. Janganlah terlibat dengan kuk
perbudakan, Gal. 5:1.
Tidak juga kami berhasrat membawa
siapa pun pada kuk perbudakan, Alma
44:2.
Penderitaan para Orang Suci adalah
sebuah kuk besi, suatu ikatan yang kuat,
dan rantai neraka, A&P 123:1–3, 7–8.
Kunci-Kunci Imamat. Lihat juga
Dispensasi; Imamat; Presidensi
Utama

Kunci adalah hak presidensi, atau kuasa yang diberikan kepada manusia oleh
Allah untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur imamat Allah di
atas bumi. Para pemegang imamat yang
dipanggil pada jabatan presidensi menerima kunci-kunci dari mereka yang
berwenang atas diri mereka. Para pemegang imamat menggunakan imamat
hanya di dalam batas-batas yang dijabarkan oleh mereka yang memegang
kunci-kunci tersebut. Presiden Gereja
adalah satu-satunya orang di atas bumi
yang memegang dan diwenangkan untuk menjalankan semua kunci imamat
(A&P 107:65–67, 91–92; 132:7).

Petrus menerima kunci-kunci kerajaan,
Mat. 16:19.
Mikhael (Adam) menerima kunci-
kunci keselamatan di bawah arahan Yesus
Kristus, A&P 78:16. Kunci-kunci kera-
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jaan selalu menjadi kepunyaan Presidensi
Utama, A&P 81:2. Imamat Melkisedek
memegang kunci misteri-
misteri pengetahuan Allah, A&P 84:19. Kunci-
kunci khusus dipegang oleh Dua Belas
Rasul, A&P 107:35; 112:16, 32; 124:128.
Joseph Smith dan Oliver Cowdery menerima kunci-kunci dari pengumpulan
Israel, Injil Abraham, dan kuasa pemeteraian, A&P 110:11–16. Presidensi Utama
dan Dua Belas memegang kunci-kunci
dispensasi kegenapan zaman, A&P
112:30–34. Para pejabat dalam imamat
memegang kunci-kunci, A&P 124:123.
Dia yang memiliki kunci-kunci bisa mendapatkan pengetahuan, A&P 128:11.
Imamat Harun memegang kunci-kunci
pelayanan para malaikat dan Injil pertobatan dan baptisan, JS—S 1:69 (A&P 13).
Kuorum. Lihat juga Imamat

Kata kuorum dapat digunakan dalam
dua cara: (1) Kelompok khusus kaum pria
yang memegang jabatan imamat yang
sama. (2) Mayoritas, atau jumlah minimum anggota dalam sebuah kelompok
imamat yang mesti ada dalam kehadiran
pada suatu pertemuan untuk menyelenggarakan urusan Gereja (A&P 107:28).

Kuorum Presidensi Utama, Dua Belas,
serta Tujuh Puluh dan hubungan mereka
satu sama lain diuraikan, A&P 107:22–
26, 33–34 (A&P 124:126–128). Keputusan
dari kuorum-kuorum ini mesti berdasarkan suara bulat, A&P 107:27. Keputusan
sebuah kuorum mesti dibuat dalam segala kebenaran, A&P 107:30–32. Kewajiban presiden kuorum-kuorum imamat
diuraikan, A&P 107:85–96. Kuorum penatua dibentuk untuk pelayan rohani tetap, A&P 124:137.
Kuorum Dua Belas. Lihat Rasul
Kurban. Lihat juga Darah; Hati yang
Hancur; Pendamaian; Sakramen;
Yesus Kristus

Pada zaman dahulu, pengurbanan berarti menjadikan sesuatu atau seseorang
kudus. Itu sekarang berarti menyerahkan atau membiarkan kehilangan apa
yang duniawi bagi Tuhan dan kerajaan-
Nya. Anggota Gereja Tuhan hendak-
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nya rela berkurban segala sesuatu bagi
Tuhan. Joseph Smith mengajarkan bahwa
“suatu agama yang tidak menuntut pengurbanan segala sesuatu tidak pernah
memiliki kekuatan yang cukup untuk
menghasilkan iman yang diperlukan
bagi kehidupan dan keselamatan.” Dalam perspektif kekal, berkat-berkat yang
didapatkan melalui pengurbanan lebih
besar daripada apa pun yang diserahkan.
Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan memberi mereka hukum pengurbanan. Hukum ini termasuk
mempersembahkan yang sulung dari ternak mereka. Pengurbanan ini menyimbolkan pengurbanan yang akan dibuat
oleh Putra Tunggal Allah (Musa 5:4–8).
Praktik ini berlanjut sampai kematian
Yesus Kristus, yang mengakhiri pengurbanan hewan sebagai tata cara Injil (Alma
34:13–14). Di dalam Gereja dewasa ini
anggota mengambil sakramen roti dan
air sebagai ingatan akan pengurbanan
Yesus Kristus. Anggota Gereja Kristus dewasa ini juga diminta untuk mempersembahkan kurban hati yang hancur dan roh
yang menyesal (3 Ne. 9:19–22). Ini berarti
bahwa mereka rendah hati, penuh pertobatan, dan bersedia mematuhi perintah-
perintah Allah.
Abraham mengikat Ishak putranya dan
membaringkannya di atas altar, Kej. 22:1–
18 (Yakub 4:5). Engkau hendaknya mengurbankan persembahan bakaranmu,
Kel. 20:24. Hewan untuk dikurbankan
mesti tanpa cela, Ul. 15:19–21. Mematuhi adalah lebih baik daripada kurban,
1 Sam. 15:22.
Mengasihi adalah lebih daripada segala persembahan bakaran dan kurban,
Mrk. 12:32–33. Kita dikuduskan melalui pengurbanan Kristus, Ibr. 10:10–14.
Kristus mempersembahkan diri-Nya
sebagai kurban untuk dosa, 2 Ne. 2:6–
7. Kurban yang besar dan terakhir itu
akanlah Putra Allah, ya, tak terbatas dan
kekal, Alma 34:8–14. Jangan lagi mempersembahkan persembahan bakaran;
kurbankan bagi Allah hati yang hancur
dan roh yang menyesal, 3 Ne. 9:19–20
(Mzm. 51:18–19; A&P 59:8).
Hari ini adalah hari pengurbanan,
A&P 64:23 (A&P 97:12). Semua yang

Kutukan

bersedia untuk menepati perjanjian mereka melalui pengurbanan diterima oleh
Tuhan, A&P 97:8. Joseph F. Smith melihat roh-roh dari yang saleh, yang telah
mempersembahkan kurban dalam kemiripan dengan pengurbanan Juruselamat,
A&P 138:13. Penebusan datang melalui
pengurbanan Putra Allah di atas salib,
A&P 138:35.
Kutukan. Lihat juga Laknat; Perkataan
Tak Senonoh

Dalam tulisan suci, kutukan adalah
penerapan hukum ilahi yang memperkenankan atau membawa penghakiman
dan akibatnya atas sesuatu, seseorang,
atau orang-orang, terutama karena ketidaksalehan. Kutukan adalah pernyataan
tentang kasih dan keadilan ilahi Allah.
Itu bisa ditimpakan secara langsung oleh
Allah atau dinyatakan oleh para hamba-
Nya yang berwenang. Kadang-kadang,
alasan lengkap untuk kutukan hanya diketahui Allah. Di samping itu, suatu keadaan terkutuk dialami oleh mereka yang
dengan sengaja tidak mematuhi Allah
dan dengan demikian menarik diri mereka dari Roh Tuhan.
Tuhan bisa menyingkirkan kutukan karena iman individu atau orang-orang kepada Yesus Kristus dan kepatuhan pada
hukum dan tata cara Injil (Alma 23:16–
18; 3 Ne. 2:14–16; PK 1:3).
Allah mengutuk ular karena memperdayai Adam dan Hawa, Kej. 3:13–15
(Musa 4:19–21). Tanah dikutuk demi kepentingan Adam dan Hawa, Kej. 3:17–19
(Musa 4:23–25). Tuhan mengutuk Kain
karena membunuh Habel, Kej. 4:11–16
(Musa 5:22–41). Tuhan mengutuk Kanaan
dan keturunannya, Kej. 9:25–27 (Musa
7:6–8; Abr. 1:21–27). Israel akan diberkati
jika patuh kepada Allah, dan dikutuk jika
tidak patuh, Ul. 28 (Ul. 29:18–28). Gehazi
dan keturunannya dikutuk dengan penyakit kusta Naaman, 2 Raj. 5:20–27.
Tuhan mengutuk bangsa Israel zaman
dahulu karena tidak membayar persepuluhan dan persembahan, Mal. 3:6–10.
Yesus mengutuk sebatang pohon ara
dan itu mati, Mrk. 11:11–14, 20–21. Yesus
mengutuk kota Khorazim, Betsaida, dan
Kapernaum, Luk. 10:10–15.
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Laban, Penyimpan Lempengan-L empengan Kuningan
Karena orang-
o rang Laman tidak
mau mendengarkan Tuhan, mereka dipisahkan dari hadirat Tuhan dan dikutuk, 2 Ne. 5:20–24. Semua orang diajak
untuk datang kepada Allah, 2 Ne. 26:33.
Tuhan akan mengutuk mereka yang berbuat pelacuran, Yakub 2:31–33. Orang-
orang Nefi menerima kutukan yang lebih
besar daripada orang-orang Laman kecuali mereka bertobat, Yakub 3:3–5. Orang
yang memberontak membawa kutukan
ke atas diri mereka, Alma 3:18–19 (Ul.
11:26–28). Korihor dikutuk karena menuntun orang-orang menjauh dari Allah,
Alma 30:43–60. Tuhan mengutuk tanah
dan kekayaan orang-orang Nefi karena
kedurhakaan orang-orang itu, Hel. 13:22–
23 (2 Ne. 1:7; Alma 37:31). Tuhan mengutuk orang-orang Yared yang jahat, Eter
9:28–35. Pendamaian Kristus menyingkirkan kutukan terhadap Adam dari anak
kecil, Moro. 8:8–12.
Mereka yang berpaling dari Tuhan dikutuk, A&P 41:1. Bumi akan dihantam
dengan kutukan kecuali ada gabungan
mata rantai antara ayah dan anak, A&P
128:18 (Mal. 4:5–6).
Perkataan tak senonoh: Mengutuk adalah juga menggunakan bahasa yang tak
senonoh, yang menghujat, atau yang memandang rendah.

Orang tidak boleh mengutuk ayah
atau ibu mereka, Kel. 21:17 (Mat. 15:4).
Janganlah mengutuk mereka yang berkuasa atas dirimu, Kel. 22:28 (Pkh. 10:20).
Pria dan wanita tidak boleh mengutuk
Allah, Im. 24:13–16.
Petrus mengutuk ketika dia menyangkal mengenal Yesus, Mat. 26:69–74.
Orang-orang Nefi yang jahat mengutuk Allah dan berkeinginan untuk mati,
Morm. 2:14.
Laban, Penyimpan
Lempengan-Lempengan Kuningan.
Lihat juga Lempengan-Lempengan
Kuningan

Dalam Kitab Mormon, pria yang menyimpan lempengan-
lempengan kuningan di Yerusalem pada masa keluarga
Lehi. Laban merampok dan mencoba
untuk membunuh Nefi serta kakak-
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kakaknya (1 Ne. 3:1–27). Roh menuntun
Nefi membunuh Laban untuk memperoleh lempengan-lempengan itu (1 Ne.
4:1–26).
Laban, Saudara Laki-Laki Ribka.
Lihat juga Ribka
Dalam Perjanjian Lama, saudara laki-
laki Ribka serta ayah dari Lea dan Rahel,
para istri Yakub (Kej. 24:29–60; 27:43–44;
28:1–5; 29:4–29; 30:25–42; 31).
Ladang. Lihat juga Dunia; Kebun
Tuhan
Dalam tulisan suci, suatu area tanah terbuka yang digunakan untuk
penanaman atau padang rumput. Itu sering menyimbolkan dunia dan orang-
orangnya.
Ladang adalah dunia, Mat. 13:38. Kerajaan surga adalah seperti harta yang tersembunyi di sebuah ladang, Mat. 13:44.
Aku melihat suatu ladang yang luas
dan lapang, 1 Ne. 8:9, 20. Ladang telah
matang, Alma 26:5.
Ladang telah putih siap dipanen, A&P
4:4 (A&P 6:3; 11:3; 12:3; 14:3; 31:4; 33:3, 7).
Ladang adalah dunia, A&P 86:1–2. Aku
akan mempersamakan kerajaan-kerajaan
ini dengan seorang pria yang memiliki
sebuah ladang, A&P 88:51.
Laknat. Lihat juga Iblis; Kematian
Rohani; Neraka; Putra Kebinasaan
Keadaan dihentikannya kemajuan seseorang dan disangkalnya jalan masuk ke
hadirat Allah dan kemuliaan-Nya. Laknat terjadi pada tingkat yang berbagai
macam. Semua yang tidak mendapatkan
kegenapan permuliaan selestial akan sedikit banyak terbatasi dalam kemajuan
dan hak-hak istimewa mereka, dan mereka akan dilaknat pada tingkat itu.
Celakalah kamu orang-orang munafik! kamu akan menerima laknat yang
lebih besar, Mat. 23:14. Dia yang akan
menghujat terhadap Roh Kudus berada
dalam bahaya laknat kekal, Mrk. 3:29.
Mereka yang telah melakukan yang jahat akan tampil pada kebangkitan laknat,
Yoh. 5:29 (3 Ne. 26:5). Dia yang makan
dan minum dengan tidak layak, mema-
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kan dan meminum laknat bagi dirinya,
1 Kor. 11:29 (3 Ne. 18:28–29).
Dia yang tidak mau bertobat, dibaptis, dan bertahan sampai akhir mesti dilaknat, 2 Ne. 9:24 (Mrk. 16:16; Eter 4:18;
A&P 68:9; 84:74). Yang jahat akan lebih
sengsara berdiam bersama Allah daripada bersama jiwa-jiwa yang terlaknat
di neraka, Morm. 9:4.
Dia yang tidak melakukan apa pun
sampai dia diperintahkan, orang yang
sama dilaknat, A&P 58:29. Dia yang menerima suatu kegenapan perjanjian yang
baru dan abadi mesti menuruti hukum
itu, atau dia akan dilaknat, A&P 132:6.
Lalang

Rumput atau alang-
alang beracun
yang serupa dalam tampilan dengan gandum. Tidak dapat dibedakan dari gandum sampai telah tumbuh sepenuhnya
(Mat. 13:24–30; A&P 86:1–7).

Laman. Lihat juga Lehi, Ayah dari Nefi;
Orang-Orang Laman

Dalam Kitab Mormon, putra tertua
Lehi dan Saria serta kakak tertua Nefi
(1 Ne. 2:5). Laman secara umum memilih untuk melakukan yang jahat alih-alih
yang baik.

Laman menggerutu terhadap ayahnya, 1 Ne. 2:11–12. Memberontak terhadap adiknya yang saleh, Nefi, 1 Ne. 7:6
(1 Ne. 3:28–29). Tidak makan buah dari
pohon kehidupan dalam penglihatan
Lehi, 1 Ne. 8:35–36. Suatu kutukan datang ke atas Laman dan para pengikutnya, 2 Ne. 5:21 (Alma 3:7).
Lamoni. Lihat juga Amon, Putra Mosia

Dalam Kitab Mormon, raja orang
Laman yang diinsafkan oleh Roh Tuhan
serta kerja dan pengajaran Amon yang
terilhami (Alma 17–19).

Langit

Suatu bentangan di seputar bumi (Kej.
1:1, 17; Kel. 24:10).
Aku memperhatikan langit-Mu, pekerjaan jari-Mu, Mzm. 8:4. Melalui firman Tuhan langit dijadikan, Mzm. 33:6.
Langit akan digulung bersama bagaikan
gulungan perkamen, Yes. 34:4. Aku men-

Layak, Kelayakan

ciptakan langit yang baru dan suatu bumi
yang baru, Yes. 65:17. Allah akan membuka tingkap-tingkap langit, Mal. 3:10.
Ada keheningan di langit, Why. 8:1
(A&P 88:95–98).
Aku akan datang dalam awan di langit, A&P 45:16.
Laut Mati

Laut garam di ujung sebelah selatan
Lembah Yordan. Itu juga dikenal sebagai
Laut Asin. Permukaannya berada kira-
kira 1300 kaki (395 meter) di bawah Laut
Tengah. Kota Sodom, Gomora, dan Zoar
atau Bela berada di dekat tepi lautnya
(Kej. 14:2–3).
Dalam penggenapan nubuat dan sebagai salah satu tanda Kedatangan Kedua
Juruselamat, perairan Laut Mati akan disehatkan, dan kehidupan akan tumbuh
subur di sana (Yeh. 47:8–9).

Laut Merah. Lihat juga Musa

Kumpulan air antara Mesir dan Arab.
Dua teluk sebelah utaranya membentuk
garis pesisir Semenanjung Sinai. Tuhan
secara ajaib membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa dapat lewat di atas tanah
kering (Kel. 14:13–31; Ibr. 11:29). Pembelahan laut oleh Musa tersebut dikukuhkan dalam wahyu zaman akhir (1 Ne. 4:2;
Hel. 8:11; A&P 8:3; Musa 1:25).

Lawan. Lihat Iblis
Layak, Kelayakan. Lihat juga Saleh,
Kesalehan
Secara pribadi saleh dan berdiri disetujui pada pandangan Allah serta para
pemimpin-Nya yang ditetapkan.
Dia yang tidak memikul salibnya tidak layak bagi-Ku, Mat. 10:38. Pekerja layak akan upahnya, Luk. 10:7 (A&P 31:5).
Pastikanlah bahwa kamu melakukan
segala sesuatu dalam kelayakan, Morm.
9:29. Mereka tidak dibaptis kecuali mereka layak, Moro. 6:1.
Yang malas tidak akan dianggap layak untuk bertahan, A&P 107:100. Dia
yang tidak mau menanggung deraan tidaklah layak akan kerajaan-Ku, A&P

Lazarus
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136:31. Imamat dikaruniakan kepada semua anggota laki-laki yang layak, MR 2.
Lazarus. Lihat juga Maria dari Betania;
Marta

Dalam Perjanjian Baru, saudara laki-
laki Marta dan Maria. Yesus menghidupkannya kembali dari yang mati (Yoh.
11:1–44; 12:1–2, 9–11). Ini bukan Lazarus
yang sama dengan pengemis dalam perumpamaan yang Yesus ajarkan (Luk.
16:19–31).

Lea. Lihat juga Laban, Saudara
Laki-Laki Ribka; Yakub, Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putri tertua
Laban dan salah seorang istri Yakub (Kej.
29). Lea menjadi ibu dari enam putra dan
satu putri (Kej. 29:31–35; 30:17–21).

Lehi, Ayah dari Nefi

Dalam Kitab Mormon, nabi orang
Ibrani yang memimpin keluarga dan
pengikutnya dari Yerusalem ke tanah
terjanjikan di belahan bumi sebelah barat kira-kira tahun 600 sm. Lehi adalah
nabi pertama di antara umatnya dalam
Kitab Mormon.
Lehi melarikan diri dari Yerusalem bersama keluarganya atas perintah Tuhan
(1 Ne. 2:1–4). Dia adalah keturunan
Yusuf, yang dijual ke Mesir (1 Ne. 5:14).
Tuhan memberinya penglihatan tentang
pohon kehidupan (1 Ne. 8:2–35). Lehi
dan para putranya membangun sebuah
kapal dan berlayar ke belahan bumi sebelah barat (1 Ne. 17–18). Dia dan keturunannya menetap di tanah yang baru
(1 Ne. 18:23–25). Sebelum dia mati, Lehi
memberkati para putranya serta mengajari mereka tentang Kristus dan tampilnya Kitab Mormon pada zaman akhir
(2 Ne. 1:1–4:12).

Kitab Lehi: Joseph Smith mulai dengan
kitab Lehi ketika dia menerjemahkan
Kitab Mormon. Itu adalah catatan yang
telah Mormon ringkas dari lempengan-
lempengan Lehi. Setelah dia memiliki 116
halaman dari naskah yang telah dia terjemahkan dari kitab ini, Joseph memberikan naskah itu kepada Martin Harris,
yang untuk waktu singkat telah melayani sebagai tenaga penulis Joseph da-
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lam penerjemahan Kitab Mormon.
Halaman-halaman tersebut kemudian
hilang. Joseph tidak menerjemahkan
kembali kitab Lehi untuk menggantikan
naskah yang hilang tetapi sebagai gantinya menerjemahkan laporan-laporan
lain yang berhubungan dari lempengan-
lempengan emas itu (lihat prakata untuk
A&P 3; 10). Laporan-laporan lain ini sekarang adalah enam kitab pertama dari
Kitab Mormon.
Lehi, Komandan Militer Orang Nefi

Dalam Kitab Mormon, komandan militer orang Nefi (Alma 43:35–53; 49:16–17;
52:27–36; 53:2; 61:15–21).

Lehi, Misionaris Orang Nefi. Lihat
juga Helaman, Putra Helaman

Dalam Kitab Mormon, putra Helaman,
yang adalah putra dari Helaman. Lehi
adalah misionaris yang hebat (Hel. 3:21;
4:14).
Dinamai Lehi untuk diingatkan akan
nenek moyangnya, Hel. 5:4–6. Bersama
Nefi, menjadikan banyak orang insaf,
ditahan, dikelilingi oleh api, dan berbicara dengan para malaikat, Hel. 5:14–48.
Memperoleh banyak wahyu setiap hari,
Hel. 11:23.

Lembut Hati, Kelembutan Hati. Lihat
juga Hati yang Hancur; Rendah Hati,
Kerendahhatian; Sabar, Kesabaran

Takut akan Allah, saleh, rendah hati,
mudah diajar, dan sabar di bawah penderitaan. Yang lembut hati bersedia mengikuti ajaran-ajaran Injil.

Musa sangat lembut hati, Bil. 12:3.
Yang lembut hati akan mewarisi bumi,
Mzm. 37:11 (Mat. 5:5; 3 Ne. 12:5; A&P
88:17). Carilah kamu Tuhan, kamu semuanya yang lembut hati; carilah kebenaran, carilah kelembutan hati, Zef. 2:3
(1 Tim. 6:11).
Belajarlah dari-Ku karena Aku lembut
hati dan rendah hati, Mat. 11:29. Kelembutan hati adalah buah Roh, Gal. 5:22–23.
Hamba Tuhan mesti lemah lembut, cakap mengajar, sabar, dalam kelembutan
hati memberi petunjuk kepada mereka
yang menentang, 2 Tim. 2:24–25. Roh
yang lembut hati dan tenang adalah
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sangat berharga dalam pandangan Allah,
1 Ptr. 3:4.
Tanggalkan manusia alami dan jadilah
lembut hati, Mosia 3:19 (Alma 13:27–28).
Allah memerintahkan Helaman untuk
mengajari orang-orang menjadi lembut
hati, Alma 37:33. Kasih karunia Tuhan
cukup bagi yang lembut hati, Eter 12:26.
Kamu memiliki iman kepada Kristus karena kelembutan hatimu, Moro. 7:39. Tak
seorang pun dapat diterima di hadapan
Allah kecuali yang lembut hati dan rendah hati, Moro. 7:44. Pengampunan akan
dosa-dosa membawa kelembutan hati,
dan karena kelembutan hati datanglah
pengunjungan Roh Kudus, Moro. 8:26.
Berjalanlah dalam kelembutan hati
Roh-Ku, A&P 19:23. Aturlah seisi rumahmu dengan kelembutan hati, A&P
31:9. Kuasa dan pengaruh keimamatan
dapat dipertahankan melalui kelemahlembutan dan kelembutan hati, A&P
121:41.
Lempengan Dada. Lihat juga Urim dan
Tumim

Tulisan suci menyebutkan dua jenis
lempengan dada: (1) Bagian depan dari
pakaian pelindung atau baju zirah serdadu. Dalam pengertian simbolis, para
Orang Suci hendaknya mengenakan suatu lempengan dada kesalehan untuk melindungi diri mereka terhadap yang jahat
(Yes. 59:17; Ef. 6:14). (2) Bagian dari pakaian yang dikenakan oleh imam tinggi
dalam hukum Musa (Kel. 28:13–30; 39:8–
21). Itu terbuat dari kain lenan dan bertatahkan dua belas batu berharga. Itu
kadang-kadang dirujuk berhubungan dengan Urim dan Tumim (A&P 17:1; JS—S
1:35, 42, 52).

Lempengan-Lempengan.
Lihat juga Kitab Mormon;
Lempengan-Lempengan Emas

Pada zaman dahulu beberapa kebudayaan menuliskan sejarah dan catatan
mereka di atas lempengan-lempengan
logam, seperti halnya Kitab Mormon.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Penjelasan Singkat tentang Kitab Mormon”
pada halaman-
halaman prakata dari
Kitab Mormon.

Lewi

Lempengan-Lempengan Emas.
Lihat juga Kitab Mormon;
Lempengan-Lempengan

Sebuah catatan yang ditulis di atas
lempengan-lempengan dari emas. Itu
menceritakan kisah tentang dua peradaban besar di Benua Amerika. Joseph
Smith menerjemahkan dan menerbitkan
sebagian dari lempengan-
lempengan
ini. Terjemahan ini dinamakan Kitab
Mormon. (Untuk informasi lebih banyak,
lihat “Prakata” dan “Kesaksian Nabi
Joseph Smith” dalam Kitab Mormon.)

Lempengan-Lempengan Kuningan.
Lihat juga Lempengan-Lempengan

Sebuah catatan tentang orang-orang
Yahudi sejak awal sampai tahun 600 sm,
memuat banyak tulisan para nabi (1 Ne.
5:10–16). Catatan ini disimpan oleh
Laban, salah seorang penatua Yahudi di
Yerusalem. Saat Lehi dan keluarganya
berada di padang belantara, Lehi mengutus para putranya kembali ke Yerusalem
untuk mendapatkan catatan ini (1 Ne.
3–4). (Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Suatu Penjelasan Singkat tentang
Kitab Mormon,” yang ada dalam Kitab
Mormon.)

Lemuel. Lihat juga Laman; Lehi, Ayah
dari Nefi; Orang-Orang Laman

Dalam Kitab Mormon, putra kedua
Lehi dan salah seorang kakak Nefi. Dia
bergabung dengan Laman untuk menentang Nefi.

Lehi memberi petuah kepada Lemuel
untuk tabah, seperti sebuah lembah,
1 Ne. 2:10. Menjadi marah terhadap
Nefi dan menyimak Laman, 1 Ne. 3:28.
Orang-orang Lemuel dimasukkan ke antara orang-orang Laman, Yakub 1:13–14
(Alma 47:35).
Lewi. Lihat juga Israel; Yakub, Putra
Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra ketiga
Yakub dan Lea (Kej. 29:34; 35:23). Lewi
menjadi leluhur salah satu suku Israel.

Suku Lewi: Yakub memberkati Lewi
dan keturunannya (Kej. 49:5–7, 28). Keturunan Lewi melayani di dalam tempat-

Liahona
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tempat kudus Israel (Bil. 1:47–54). Harun
adalah seorang Lewi, dan keturunannya
adalah para imam (Kel. 6:16–20; 28:1–4;
29). Orang-orang Lewi membantu imam,
para putra Harun (Bil. 3:5–10; 1 Raj. 8:4).
Mereka kadang-kadang bertindak sebagai pemusik (1 Taw. 15:16; Neh. 11:22);
menyembelih kurban (2 Taw. 29:34; Ezr.
6:20); dan secara umum membantu di dalam bait suci (Neh. 11:16). Orang-orang
Lewi didedikasikan untuk pelayanan bagi
Tuhan untuk melaksanakan tata cara-tata
cara bagi anak-anak Israel. Orang-orang
Lewi sendiri dipersembahkan atas nama
anak-anak Israel (Bil. 8:11–22); mereka dengan demikian menjadi harta milik Allah
yang khas, diberikan kepada-Nya sebagai pengganti anak sulung (Bil. 8:16).
Mereka tidak dipersucikan tetapi dibersihkan untuk jabatan mereka (Bil. 8:7–
16). Mereka tidak memiliki warisan tanah
di Kanaan (Bil. 18:23–24), tetapi mereka
menerima persepuluhan (Bil. 18:21), empat puluh delapan kota (Bil. 35:6), dan
hak untuk menerima sedekah dari orang-
orang pada waktu perayaan (Ul. 12:18–
19; 14:27–29).
Liahona

Dalam Kitab Mormon, sebuah bola kuningan dengan dua penunjuk yang memberikan arah—seperti kompas—dan juga
petunjuk rohani kepada Lehi dan pengikutnya ketika mereka saleh. Tuhan menyediakan Liahona dan memberikan
petunjuk melaluinya.

Lehi menemukan sebuah bola kuningan dengan dua buah jarum yang menunjuk jalan yang hendaknya Lehi dan
keluarganya tempuh, 1 Ne. 16:10. Bola
itu bekerja menurut iman dan ketekunan,
1 Ne. 16:28–29 (Alma 37:40). Benyamin
memberikan bola itu kepada Mosia,
Mosia 1:16. Bola atau alat petunjuk itu
disebut Liahona, Alma 37:38. Liahona dibandingkan dengan firman Kristus, Alma
37:43–45.
Tiga Saksi Kitab Mormon akan melihat alat penunjuk arah yang diberikan
kepada Lehi, A&P 17:1.
Lidah. Lihat juga Karunia Bahasa

Simbol untuk ucapan. Para Orang Suci
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mesti mengendalikan lidah mereka, berarti bahwa mereka mesti mengendalikan ucapan mereka. Lidah juga merujuk
pada bahasa dan khalayak. Pada akhirnya, setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengaku kepada Allah (Yes.
45:23; Rm. 14:11).

Jagalah lidahmu dari yang jahat, Mzm.
34:14 (1 Ptr. 3:10). Barang siapa menjaga
mulutnya dan lidahnya menjaga jiwanya
dari kesusahan, Ams. 21:23.
Jika siapa pun tidak mengekang lidahnya, ibadah orang ini sia-sia, Yak. 1:26.
Jika siapa pun tidak bersalah dalam perkataan, orang yang sama adalah orang
yang sempurna, Yak. 3:1–13. Injil akan dikhotbahkan kepada setiap bangsa, kaum,
bahasa, dan khalayak, Why. 14:6–7 (2 Ne.
26:13; Mosia 3:13, 20; A&P 88:103; 112:1).
Tuhan memberi kepada segala bangsa,
dari bangsa dan bahasa mereka sendiri,
untuk mengajarkan firman-Nya, Alma
29:8. Lempengan-lempengan ini akan disebarluaskan ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak, Alma 37:4.
Dapatkanlah firman-Ku, dan kemudian lidahmu akan difasihkan, A&P
11:21. Setiap orang akan mendengar kegenapan Injil dalam logatnya sendiri,
A&P 90:11.
Limhi. Lihat juga Nuh, Putra Zenif

Dalam Kitab Mormon, raja yang saleh dari orang-orang Nefi di tanah Nefi;
dia adalah putra Raja Nuh (Mosia 7:7–9).
Raja Limhi masuk ke dalam perjanjian
untuk melayani Allah (Mosia 21:32). Dia
memimpin rakyatnya keluar dari perbudakan orang Laman dan kembali ke
Zarahemla (Mosia 22).

Lot. Lihat juga Abraham

Dalam Perjanjian Lama, putra Haran
dan kemenakan laki-laki Abraham (Kej.
11:27, 31; Abr. 2:4). Haran mati karena
bencana kelaparan di Ur (Abr. 2:1). Lot
meninggalkan Ur bersama Abraham dan
Sara serta melakukan perjalanan bersama
mereka ke Kanaan (Kej. 12:4–5). Lot memilih untuk tinggal di Sodom. Tuhan mengirim utusan untuk memperingatkan
Lot untuk melarikan diri dari Sodom sebelum Tuhan menghancurkannya karena
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kejahatan orang-orang (Kej. 13:8–13; 19:1,
13, 15); meskipun demikian, istri Lot memandang ke belakang pada penghancuran itu dan menjadi tiang garam (Kej.
19:26). Perjanjian Baru memuat rujukan-
rujukan untuk Lot (Luk. 17:29; 2 Ptr. 2:6–
7). Kehidupannya setelah perpisahannya
dengan Abraham diuraikan dalam Kejadian 13, 14, dan 19.
Lucy Mack Smith. Lihat juga Joseph
Smith, Jr.; Joseph Smith, Sr.

Ibu dari Nabi Joseph Smith dan istri
Joseph Smith Sr. (JS—S 1:4, 7, 20). Dia lahir tanggal 8 Juli 1776, dan meninggal
tanggal 5 Mei 1856.
Joseph melihat ibunya dalam suatu
penglihatan tentang kerajaan selestial,
A&P 137:5.

Lukas. Lihat juga Kisah Para Rasul;
Kitab-Kitab Injil

Penulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para
Rasul dalam Perjanjian Baru serta rekan
misionaris Paulus. Dia lahir dari orangtua Yunani dan mempraktikkan ketabiban
(Kol. 4:14). Lukas berpendidikan tinggi.
Dia mengidentifikasi dirinya sebagai rekan Rasul Paulus ketika dia bergabung
dengan Paulus di Troas (Kis. 16:10–11).
Lukas juga berada bersama Paulus di
Filipi pada perjalanan terakhir Paulus ke
Yerusalem (Kis. 20:6), dan keduanya ber
ada bersama sampai tibanya mereka di
Roma. Lukas juga berada bersama Paulus
selama penahanan keduanya di Roma
(2 Tim. 4:11). Keyakinan tradisi mengatakan dia mati sebagai martir.

Injil Lukas: Sebuah laporan yang Lukas
tulis tentang Yesus Kristus dan pelayanan
fana-Nya. Kitab Kisah Para Rasul adalah kelanjutan dari Injil Lukas. Lukas meninggalkan laporan yang tertulis dengan
baik tentang pelayanan Yesus, menampilkan Yesus sebagai Juruselamat dari
baik orang Yahudi maupun orang bukan Israel. Dia menulis banyak tentang
ajaran Yesus dan perbuatan-Nya. Dalam
Lukas kita memperoleh satu-satunya laporan tentang kunjungan Gabriel kepada
Zakharias dan Maria (Lukas 1); kunjungan para gembala kepada bayi Yesus
(Luk. 2:8–18); Yesus di bait suci pada

Mahakuasa

usia dua belas tahun (Luk. 2:41–52); tujuh puluh murid diperintahkan dan diutus (Luk. 10:1–24); Yesus berpeluh darah
(Luk. 22:44); Pembahasan Yesus dengan
pencuri di atas salib (Luk. 23:39–43); serta
Yesus memakan ikan dan madu setelah
Kebangkitan-Nya (Luk. 24:42–43).
Untuk daftar peristiwa dalam kehidupan Juruselamat yang diuraikan dalam
Injil Lukas, lihat Keselarasan Kitab-Kitab
Injil dalam apendiks.
Lusifer. Lihat juga Antikristus;
Iblis; Neraka; Penghancur; Putra
Kebinasaan

Nama itu berarti “Yang Bersinar” atau
“Penyandang Terang.” Dia juga dikenal
sebagai Putra Fajar. Lusifer adalah putra
roh dari Bapa Surgawi dan memimpin
pemberontakan di kehidupan prafana.
Wahyu zaman akhir memberikan lebih
banyak rincian tentang kejatuhan L
 usifer
(A&P 76:25–29).

Lusifer jatuh di dalam keberadaan prafana, Yes. 14:12 (Luk. 10:18; 2 Ne. 24:12).
Setelah kejatuhannya dia menjadi
Setan dan iblis, A&P 76:25–29 (Musa
4:1–4).

Mabuk. Lihat Firman Kebijaksanaan
Magog. Lihat juga Gog; Kedatangan
Kedua Yesus Kristus

Dalam Alkitab, negeri dan orang-orang
di dekat Laut Hitam. Raja mereka, Gog,
akan memimpin pasukan Magog dalam
pertempuran besar terakhir sebelum Kedatangan Kedua Kristus (Yeh. 38:2; 39:6).
Tulisan suci berbicara tentang pertempuran besar Gog dan Magog yang lain
pada akhir Milenium antara kekuatan
Allah dan kekuatan jahat (Why. 20:7–9;
A&P 88:111–116).

Mahahadir. Lihat juga Ke-Allah-an

Kemampuan Allah untuk hadir di
mana pun melalui Roh-Nya (Mzm. 139:7–
12; A&P 88:7–13, 41).

Mahakuasa. Lihat juga Ke-Allah-an

Sifat ilahi memiliki segala kuasa (Kej.
18:14; Alma 26:35; A&P 19:1–3).

Mahatahu
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Mahatahu. Lihat juga Ke-Allah-an

Sifat ilahi memiliki segala pengetahuan
(Mat. 6:8; 2 Ne. 2:24).

Mahkota. Lihat juga Kehidupan Kekal

Perhiasan melingkar yang dikenakan
di kepala oleh para penguasa. Itu dapat
menjadi simbol kuasa, kekuasaan, dan
keallahan selestial. Mereka yang bertahan sampai akhir dengan menaati semua
perintah Allah akan menerima mahkota
kehidupan kekal. (Lihat A&P 20:14; Musa
7:56; JS—M 1:1.)
Ada tersimpan bagiku sebuah mahkota
kebenaran, 2 Tim. 4:8. Kamu akan menerima sebuah mahkota kemuliaan yang tidak layu, 1 Ptr. 5:4.
Orang mati yang mati di dalam Tuhan
akan menerima mahkota kebenaran,
A&P 29:13. Mereka akan menerima mahkota di dalam tempat tinggal Bapa-Ku,
A&P 59:2. Tuhan mempersiapkan para
Orang Suci untuk naik pada mahkota
yang dipersiapkan bagi mereka, A&P
78:15. Tuhan telah menjanjikan kepada
para Orang Suci-Nya mahkota kemuliaan di sisi kanan-Nya, A&P 104:7.

Makhluk Ubahan

Orang yang diubah sehingga mereka
tidak mengalami rasa sakit atau kematian sampai kebangkitan mereka pada
kebakaan.
Henokh berjalan bersama Allah: dan
dia tidak ada lagi; karena Allah mengambilnya, Kej. 5:24 (Ibr. 11:5; A&P 107:48–
49). Tak seorang pun mengetahui tentang
liang kubur Musa sampai hari ini, Ul.
34:5–6 (Alma 45:19). Elia naik dalam
angin puyuh ke dalam surga, 2 Raj. 2:11.
Jika Aku menghendaki bahwa dia tinggal sampai Aku datang, apa urusanmu,
Yoh. 21:22–23 (A&P 7:1–3).
Kamu tidak akan pernah mengenyam
kematian, 3 Ne. 28:7. Agar mereka boleh tidak mengenyam kematian ada perubahan dikerjakan atas tubuh mereka,
3 Ne. 28:38 (4 Ne. 1:14; Morm. 8:10–11).
Yohanes Terkasih akan hidup sampai
Tuhan datang, A&P 7. Aku telah mengambil Sion Henokh ke dada-Ku sendiri,
A&P 38:4 (Musa 7:21, 31, 69). Henokh dan
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saudara-saudaranya adalah kota yang dicadangkan sampai hari kesalehan, A&P
45:11–12. Elia diambil ke surga tanpa mengenyam kematian, A&P 110:13.
Roh Kudus turun ke atas banyak orang,
dan mereka diangkat ke Sion, Musa 7:27.
Maklumat Resmi 1. Lihat juga
Manifesto; Pernikahan—Pernikahan
jamak; Wilford Woodruff

Dicetak pada halaman-halaman penutup dari Ajaran dan Perjanjian, bagian
pertama dari Maklumat Resmi 1 juga dikenal sebagai Manifesto. Itu diberikan
oleh Presiden Wilford Woodruff dan disampaikan kepada para anggota Gereja
di sebuah konferensi umum pada tanggal
6 Oktober 1890. Mulai tahun 1862, berbagai hukum untuk dua puluh lima tahun
berikutnya menjadikan pernikahan jamak
ilegal di Amerika Serikat. Tuhan memperlihatkan kepada Wilford Woodruff melalui penglihatan dan wahyu apa yang
akan terjadi jika para Orang Suci tidak
menghentikan praktik pernikahan jamak.
Manifesto secara resmi mengumumkan
bahwa pernikahan jamak tidak lagi dilaksanakan.

Maklumat Resmi 2. Lihat juga Imamat;
Spencer W. Kimball

Suatu pernyataan ajaran perihal siapa
yang boleh memegang imamat Allah, sekarang tercetak pada halaman-halaman
terakhir dari Ajaran dan Perjanjian. Pada
awal Juni 1978, Tuhan mengungkapkan
kepada Presiden Spencer W. Kimball
bahwa imamat hendaknya diberikan kepada semua anggota laki-laki Gereja yang
layak. Ini menjadikan imamat tersedia
bagi semua pria yang layak dan berkat-
berkat bait suci tersedia bagi semua anggota yang layak, tanpa peduli ras atau
warna kulit. Pada tanggal 30 September
1978, maklumat ini disampaikan pada
konferensi umum Gereja dan dengan suara bulat diterima.

Malaikat

Ada dua jenis makhluk di surga yang
disebut malaikat: mereka yang adalah roh
dan mereka yang memiliki tubuh dari daging dan tulang. Malaikat yang adalah
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roh belum mendapatkan tubuh dari daging dan tulang, atau mereka adalah roh
yang pernah memiliki tubuh fana dan sedang menunggu kebangkitan. Malaikat
yang memiliki tubuh dari daging dan tulang telah dibangkitkan dari yang mati
atau dibakakan.
Ada banyak rujukan dalam tulisan
suci tentang pekerjaan malaikat. Kadang-
kadang malaikat berbicara dengan suara
guntur sewaktu mereka menyampaikan
pesan-pesan Allah (Mosia 27:11–16). Manusia fana yang saleh boleh juga disebut malaikat (TJS, Kej. 19:15 [Apendiks]).
Sebagian malaikat melayani di sekitar
takhta Allah di surga (Alma 36:22).
Tulisan suci juga berbicara tentang
malaikat iblis. Ini adalah roh itu yang
mengikuti Lusifer dan disuruh pergi dari
hadirat Allah di kehidupan prafana dan
dicampakkan ke bumi (Why. 12:1–9; 2 Ne.
9:9, 16; A&P 29:36–37).

Maleakhi

lah dibangkitkan, memiliki tubuh dari
daging dan tulang, A&P 129. Tidak ada
malaikat yang melayani bumi ini selain
mereka yang termasuk padanya, A&P
130:5. Manusia yang tidak mematuhi
hukum Allah tentang pernikahan kekal
tidak juga menikah tidak juga dinikahkan tetapi ditetapkan sebagai malaikat
di surga, A&P 132:16–17.
Malaikat yang Melayani. Lihat
Malaikat
Malas, Kemalasan

Tidak aktif dan tidak terlibat dalam pekerjaan kebenaran.

Jika siapa pun tidak mau bekerja, janganlah juga dia makan, 2 Tes. 3:10.
Mereka menjadi bangsa yang malas,
penuh dengan kejahilan, 2 Ne. 5:24. Jauhkan diri dari kemalasan, Alma 38:12.
Dia yang bermalas-malas tidak akan
makan roti pekerja, A&P 42:42. Celakalah kamu yang tidak mau bekerja dengan
tanganmu sendiri, A&P 56:17. Bersemangatlah terlibat dalam perkara yang baik,
A&P 58:27. Berhentilah bermalas-malas,
A&P 88:124.

Yakub melihat para malaikat Allah naik
dan turun, Kej. 28:12. Para malaikat Allah
menemui Yakub, Kej. 32:1–2. Gideon melihat seorang malaikat Tuhan berhadapan
muka, Hak. 6:22. Seorang malaikat merentangkan tangannya di atas Yerusalem
untuk menghancurkannya, 2 Sam. 24:16.
Seorang malaikat menyentuh Elia dan Maleakhi
berkata kepadanya, Bangkit dan makanSeorang nabi Perjanjian Lama yang melah, 1 Raj. 19:5–7. Daniel melihat malainulis dan bernubuat pada kira-kira takat Gabriel dalam suatu penglihatan,
hun 430 sm.
Dan. 8:15–16. Malaikat Mikhael menoKitab Maleakhi: Kitab atau nubuat
long Daniel, Dan. 10:13.
Maleakhi adalah kitab terakhir dalam
Malaikat Gabriel diutus dari Allah,
Perjanjian Lama. Itu tampaknya mengLuk. 1:19, 26–27. Malaikat iblis akan diikuti empat tema utama: (1) dosa-dosa
tahan dengan rantai pada penghakiman,
Israel—Maleakhi 1:6–2:17; 3:8–9; (2)
Yud. 1:6 (2 Ptr. 2:4).
penghakiman yang akan datang ke atas
Orang-orang melihat para malaikat tuIsrael karena ketidakpatuhan mereka—run dari surga, 3 Ne. 17:24. Moroni meMaleakhi 1:14; 2:2–3, 12; 3:5; (3) janji-janji
nulis tentang pelayanan para malaikat,
untuk kepatuhan—Maleakhi 3:10–12, 16–
Moro. 7:25–32.
18; 4:2–3; dan (4) nubuat-nubuat yang
Imamat Harun memegang kunci-
berkaitan dengan Israel—Maleakhi 3:1–
kunci pelayanan para malaikat, A&P
5; 4:1, 5–6 (A&P 2; 128:17; JS—S 1:37–39).
13. Moroni, Yohanes Pembaptis, Petrus,
Dalam nubuatnya, Maleakhi menuYakobus, Yohanes, Musa, Elia, dan Elias
lis tentang Yohanes Pembaptis (Mal. 3:1;
semuanya melayani Joseph Smith sebagai
Mat. 11:10), hukum persepuluhan (Mal.
malaikat, A&P 27:5–12. Kamu tidak sang3:7–12), Kedatangan Kedua Tuhan (Mal.
gup untuk bertahan terhadap pelayanan
4:5), dan kembalinya Elia (Mal. 4:5–6;
para malaikat, A&P 67:13. Mikhael,
A&P 2; 128:17; JS—S 1:37–39). Jurusepenghulu malaikat, adalah Adam, A&P
107:54. Malaikat adalah sosok yang telamat mengutip seluruh pasal 3 dan 4

Mamon
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Maleakhi kepada orang-orang Nefi (3 Ne.
24–25).
Mamon. Lihat juga Uang

Sebuah kata bahasa Aram yang artinya “kekayaan” (Mat. 6:24; Luk. 16:9;
A&P 82:22).

Manasye. Lihat juga Efraim; Israel;
Yusuf, Putra Yakub

Dalam Perjanjian Lama, putra tertua
Asnat dan Yusuf yang dijual ke Mesir
(Kej. 41:50–51). Dia dan adiknya Efraim
adalah cucu laki-laki Yakub (Israel) tetapi
diadopsi dan diberkati olehnya seolah-
olah mereka adalah putranya sendiri
(Kej. 48:1–20).
Suku Manasye: Keturunan Manasye
terbilang di antara suku-suku Israel (Bil.
1:34–35; Yos. 13:29–31). Berkat Musa kepada suku Yusuf, yang diberikan juga kepada Efraim dan Manasye, dicatat dalam
Ulangan 33:13–17. Tanah yang ditetapkan milik mereka sebagian adalah di barat Yordan dan di sebelah milik Efraim.
Mereka juga memiliki koloni-koloni di
timur Yordan di padang rumput subur
Basan dan Gilead. Pada zaman terakhir,
suku Manasye akan membantu suku
Efraim dalam mengumpulkan Israel yang
tercerai-berai (Ul. 33:13–17). Nabi Kitab
Mormon Lehi adalah keturunan Manasye
(Alma 10:3).

Manifesto. Lihat juga Pernikahan—
Pernikahan jamak; Wilford Woodruff

Sebuah maklumat resmi oleh Presiden
Wilford Woodruff pada tahun 1890 yang
secara jelas menyatakan bahwa Gereja
dan para anggotanya tunduk pada hukum negara serta tidak lagi masuk ke
dalam pernikahan jamak (MR 1). Presiden Woodruff mengeluarkan Manifesto
menyusul suatu penglihatan dan wahyu
dari Allah.

Manna. Lihat juga Kitab Keluaran; Roti
Kehidupan

Wujud makanan yang kecil, bulat dengan rasa biskuit tipis madu (Kel. 16:14–
31) atau minyak segar (Bil. 11:7–8). Tuhan
menyediakannya untuk memberi makan
anak-anak Israel selama empat puluh ta-
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hun mereka di padang belantara (Kel.
16:4–5, 14–30, 35; Yos. 5:12; 1 Ne. 17:28).
Anak-anak Israel menyebutnya manna
(atau man-hu dalam bahasa Ibrani)—yang
berarti “Apakah ini?”—karena mereka
tidak tahu apa itu (Kel. 16:15). Itu juga
disebut “roti malaikat” dan “roti dari
surga” (Mzm. 78:24–25; Yoh. 6:31). Itu
adalah simbol untuk Kristus, yang akan
menjadi Roti Kehidupan (Yoh. 6:31–35).
Manusia. Lihat juga Ke-Allah-an;
Penciptaan Roh; Putra dan Putri
Allah; Roh; Saudara Laki-Laki;
Saudara Perempuan; Wanita

Merujuk kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan.
Semua pria dan wanita adalah anak keturunan roh harfiah dari Bapa Surgawi.
Ketika mereka dilahirkan ke dalam kefanaan, mereka menerima tubuh yang
jasmani, yang fana. Tubuh-tubuh ini diciptakan dalam rupa Allah (Kej. 1:26–27).
Para pria dan wanita yang setia dalam
menerima tata cara-tata cara yang perlu,
menaati perjanjian-perjanjian mereka,
dan mematuhi perintah-perintah Allah
akan masuk ke dalam permuliaan mereka dan menjadi seperti Allah.

Allah menciptakan manusia dalam
rupa-Nya sendiri, Kej. 1:27 (Mosia 7:27;
A&P 20:17–18). Apakah manusia, sehingga Engkau penuh perhatian terhadapnya, Mzm. 8:4–5. Terkutuklah orang
yang percaya kepada manusia dan menjadikan daging lengannya, Yer. 17:5 (2 Ne.
4:34; 28:26, 31).
Ketika aku menjadi dewasa, aku singkirkan apa yang kekanak-kanakan, 1 Kor.
13:11.
Manusia ada agar mereka boleh merasakan sukacita, 2 Ne. 2:25. Manusia
alami adalah musuh bagi Allah, Mosia
3:19. Orang macam apakah seharusnya
kamu adanya, 3 Ne. 27:27.
Pekerjaan manusialah yang digagalkan, bukan pekerjaan Allah, A&P 3:3.
Kamu hendaknya tidak lebih takut kepada manusia daripada Allah, A&P 3:7
(A&P 30:11; 122:9). Segala sesuatu dijadikan demi manfaat dan penggunaan manusia, A&P 59:18.
Aku tahu bahwa manusia bukanlah
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apa-apa, Musa 1:10. Pekerjaan dan kemuliaan Allah adalah untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi
manusia, Musa 1:39.

Manusia, anak roh Bapa Surgawi: Mereka
tersungkur, dan berkata, ya Allah, Allah
dari roh semua daging, Bil. 16:22 (Bil.
27:16). Kamu adalah anak-anak Tuhan
Allahmu, Ul. 14:1. Kamu adalah allah dan
kamu semua adalah anak-anak Yang Mahatinggi, Mzm. 82:6. Kamu adalah para
putra Allah yang hidup, Hos. 1:10. Bukankah kita semua memiliki satu Bapa?
Bukankah satu Allah telah menciptakan
kita, Mal. 2:10.
Kita adalah anak keturunan Allah, Kis.
17:29. Roh sendiri memberikan kesaksian
bahwa kita adalah anak-anak Allah, Rm.
8:16. Jadilah tunduk kepada Bapa roh-
roh, Ibr. 12:9.
Roh semua orang dibawa pulang kepada Allah itu yang memberi mereka kehidupan, Alma 40:11.
Penghuni dunia-dunia adalah para
putra dan putri yang diperanakkan bagi
Allah, A&P 76:24. Manusia pada awalnya
bersama Bapa, A&P 93:23, 29.
Allah menciptakan semua orang secara rohani, sebelum mereka berada di
atas muka bumi, Musa 3:5–7. Aku adalah Allah; Aku menjadikan dunia, dan
manusia sebelum mereka berada dalam
daging, Musa 6:51.
Manusia, berpotensi untuk menjadi seperti
Bapa Surgawi: Jadilah kamu oleh karena
itu sempurna, bahkan seperti Bapamu,
Mat. 5:48 (3 Ne. 12:48). Bukankah tertulis dalam hukummu bahwa kamu adalah
allah, Yoh. 10:34 (A&P 76:58). Kita boleh
menjadi ahli waris Allah dan ahli waris
bersama Kristus, Rm. 8:17. Engkau adalah putra, dan jika putra, maka ahli waris Allah melalui Kristus, Gal. 4:7. Ketika
Dia akan menampakkan diri, kita akan
seperti Dia, 1 Yoh. 3:2. Kepada dia yang
mengatasi akan Aku berikan untuk duduk bersama-Ku di takhta-Ku, Why. 3:21.
Kepada mereka telah Aku berikan untuk menjadi putra Allah, 3 Ne. 9:17.
Mereka yang mewarisi kerajaan selestial adalah allah, bahkan putra Allah,
A&P 76:50, 58. Pada waktu itu mereka

Maria, Ibu dari Yesus

akan menjadi allah, karena mereka memiliki segala kuasa, A&P 132:20.
Manusia Alami. Lihat juga Badani;
Dilahirkan Kembali; Kejatuhan
Adam dan Hawa

Orang yang lebih memilih untuk dipengaruhi oleh nafsu, hasrat, selera, dan
indera daging daripada oleh dorongan
Roh Kudus. Orang yang demikian dapat memahami apa yang jasmani tetapi
tidak apa yang rohani. Semua orang adalah badani, atau fana, karena Kejatuhan
Adam dan Hawa. Tiap orang mesti dilahirkan kembali melalui Pendamaian
Yesus Kristus untuk berhenti menjadi
manusia alami.

Manusia alami tidak menerima apa
yang dari Roh, 1 Kor. 2:14.
Manusia alami adalah musuh bagi
Allah dan hendaknya ditanggalkan,
Mosia 3:19. Dia yang bersikeras dalam
sifat badaninya sendiri tetaplah dalam
keadaannya yang terjatuh, Mosia 16:5
(Alma 42:7–24; A&P 20:20). Manusia
alami manakah yang ada yang mengetahui hal-hal ini, Alma 26:19–22. Manusia
alami atau badani berada tanpa Allah di
dunia, Alma 41:11.
Karena pelanggarannya, manusia menjadi mati secara rohani, A&P 29:41. Tidak
juga manusia alami siapa pun dapat bertahan di hadirat Allah, A&P 67:12.
Dan manusia mulai menjadi badani,
berhawa nafsu, dan bagai iblis, Musa 5:13
(Musa 6:49).
Manusia Kekudusan. Lihat juga
Bapa di Surga; Ke-Allah-an; Putra
Manusia

Nama lain untuk Allah Bapa (Musa
6:57).

Maria, Ibu dari Markus. Lihat juga
Markus

Dalam Perjanjian Baru, ibu dari
Yohanes Markus, yang menulis Injil
Markus (Kis. 12:12).

Maria, Ibu dari Yesus. Lihat juga Yesus
Kristus; Yusuf, Suami Maria

Dalam Perjanjian Baru, gadis yang dipilih oleh Allah Bapa untuk menjadi ibu

PENUNTUN BAGI TULISAN SUCI

Maria dari Betania

dari Putra-Nya dalam daging. Setelah kelahiran Yesus, Maria memiliki anak-anak
yang lain (Mrk. 6:3).

Dia bertunangan dengan Yusuf, Mat.
1:18 (Luk. 1:27). Yusuf diberi tahu untuk
tidak menceraikan Maria atau membatalkan pertunangannya, Mat. 1:18–25.
Orang-orang majus mengunjungi Maria,
Mat. 2:11. Maria dan Yusuf melarikan diri
bersama Yesus yang masih anak-anak ke
Mesir, Mat. 2:13–14. Setelah kematian
Herodes, keluarga itu kembali ke Nazaret,
Mat. 2:19–23. Malaikat Gabriel mengunjunginya, Luk. 1:26–38. Dia mengunjungi Elisabet, saudara sepupunya, Luk.
1:36, 40–45. Maria menyanyikan mazmur pujian kepada Tuhan, Luk. 1:46–55.
Maria pergi ke Betlehem bersama Yusuf,
Luk. 2:4–5. Maria melahirkan Yesus dan
membaringkan-Nya di dalam palungan,
Luk. 2:7. Para gembala pergi ke Betlehem
untuk mengunjungi Kristus yang masih
anak-anak, Luk. 2:16–20. Maria dan Yusuf
membawa Yesus ke bait suci di Yerusalem,
Luk. 2:21–38. Maria dan Yusuf membawa
Yesus ke perayaan Paskah, Luk. 2:41–52.
Maria berada di perkawinan di Kana,
Yoh. 2:2–5. Juruselamat, saat di atas salib, meminta Yohanes untuk mengurus
ibu-Nya, Yoh. 19:25–27. Maria berada bersama para Rasul setelah Kristus terangkat
ke surga, Kis. 1:14.
Maria adalah seorang gadis, paling
cantik dan rupawan melebihi semua gadis lain, 1 Ne. 11:13–20. Ibu Yesus akan
dinamai Maria, Mosia 3:8. Maria akan
merupakan seorang perawan, bejana
yang berharga dan terpilih, Alma 7:10.
Maria dari Betania. Lihat juga Lazarus;
Marta

Dalam Perjanjian Baru, saudara perempuan Lazarus dan Marta.

Maria duduk dan mendengarkan
pada kaki Yesus, Luk. 10:39, 42. Maria
dan saudara perempuannya Marta mengirim orang untuk memanggil Yesus,
Yoh. 11:1–45. Dia mengurapi kaki Yesus
dengan minyak narwastu, Yoh. 12:3–8.
Maria Magdalena

Seorang wanita dalam Perjanjian Baru
yang menjadi murid Yesus Kristus yang
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berbakti. Magdalena merujuk pada
Magdala, tempat dari mana Maria ini
datang. Itu berlokasi di tepi laut sebelah
barat Danau Galilea.

Dia berada di dekat salib, Mat. 27:56
(Mrk. 15:40; Yoh. 19:25). Dia berada di
penguburan Kristus, Mat. 27:61 (Mrk.
15:47). Dia berada di makam pada pagi
hari kebangkitan, Mat. 28:1 (Mrk. 16:1;
Luk. 24:10; Yoh. 20:1, 11). Yesus menampakkan diri pertama kali kepadanya setelah kebangkitan-Nya, Mrk. 16:9 (Yoh.
20:14–18). Tujuh iblis keluar darinya,
Luk. 8:2.
Markus. Lihat juga Kitab-Kitab Injil

Dalam Perjanjian Baru, Yohanes
 arkus adalah putra Maria, yang tinggal
M
di Yerusalem (Kis. 12:12); dia mungkin
juga adalah saudara sepupu (atau kemenakan laki-laki) Barnabas (Kol. 4:10).
Dia pergi bersama Paulus dan Barnabas
dari Yerusalem pada perjalanan misionaris mereka yang pertama dan meninggalkan mereka di Perga (Kis. 12:25; 13:5,
13). Belakangan dia menyertai Barnabas
ke Siprus (Kis. 15:37–39). Dia bersama
Paulus di Roma (Kol. 4:10; Flm. 1:24),
dan dia berada bersama Petrus di Babilon
(mungkin di Roma) (1 Ptr. 5:13). Akhirnya, dia berada bersama Timotius di
Efesus (2 Tim. 4:11).

Injil Markus: Kitab kedua dalam Perjanjian Baru. Injil Markus mungkin ditulis di
bawah arahan Petrus. Maksudnya adalah untuk menggambarkan Tuhan sebagai Putra Allah yang hidup dan bertindak
di antara manusia. Markus menggambarkan, dengan tenaga dan kerendahhatian,
kesan yang Yesus buat atas orang-orang
di sekitarnya. Keyakinan tradisi menyatakan bahwa setelah kematian Petrus,
Markus mengunjungi Mesir, mengorganisasi Gereja di Aleksandria, dan mati dalam kematisyahidan.
Untuk daftar peristiwa dalam kehidupan Juruselamat yang diuraikan dalam
Injil Markus, lihat Keselarasan Kitab-
Kitab Injil dalam apendiks.
Marta. Lihat juga Lazarus; Maria dari
Betania

Saudara perempuan Lazarus dan
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Maria dalam Perjanjian Baru (Luk. 10:38–
42; Yoh. 11:1–46; 12:2).
Martin Harris. Lihat juga Saksi Kitab
Mormon
Salah seorang dari Tiga Saksi akan asal
usul dan kebenaran penuh yang ilahi dari
Kitab Mormon. Dia secara keuangan menolong Joseph Smith dan Gereja. Tuhan
meminta Martin Harris untuk menjual
harta miliknya dan memberikan dananya untuk membayar penerbitan Kitab
Mormon (A&P 19:26–27, 34–35), sebagai
teladan bagi Gereja (A&P 58:35), dan menolong membayar biaya tugas pelayanan
(A&P 104:26).
Martin Harris diekskomunikasi dari
Gereja tetapi belakangan kembali pada
keanggotaan penuh. Sampai akhir hidupnya dia memberikan kesaksian bahwa dia
melihat malaikat Moroni dan lempengan-
lempengan emas yang darinya Joseph
Smith menerjemahkan Kitab Mormon.
Martir

Seseorang yang memberikan nyawanya daripada meninggalkan Kristus, Injil, atau kepercayaan atau asasnya yang
benar.
Semua darah orang saleh dari Habel
sampai Zakharias akan bersaksi menentang yang jahat, Mat. 23:35 (Luk. 11:50).
Barang siapa akan kehilangan nyawanya
demi kepentingan Kristus dan Injil akan
menyelamatkannya, Mrk. 8:35 (A&P
98:13). Dan mereka merajam Stefanus,
Kis. 7:59 (Kis. 22:20). Di mana wasiat ada
di sana mestilah ada kematian dari pembuat wasiatnya, Ibr. 9:16–17.
Abinadi jatuh, setelah menderita kematian oleh api, Mosia 17:20. Orang-orang
Amoniha yang insaf dilempar ke dalam
api, Alma 14:8–11. Banyak yang dibunuh
karena mereka bersaksi tentang hal-hal
ini, 3 Ne. 10:15.
Barang siapa menyerahkan nyawanya
dalam perkara-Ku akan menemukan
kehidupan yang kekal, A&P 98:13–14.
Joseph Smith dan Hyrum Smith adalah
martir bagi pemulihan Injil, A&P 135.
Joseph Smith memeteraikan kesaksiannya dengan darahnya, A&P 136:39.

Matius

Mata

Dalam tulisan suci, mata sering digunakan sebagai simbol dari kemampuan
seseorang untuk menerima terang Allah.
Secara simbolis, mata seseorang juga
memperlihatkan kondisi rohani dan pengertian akan apa yang dari Allah.

Perintah Tuhan adalah murni, menerangi mata, Mzm. 19:9. Yang bodoh memiliki mata dan tidak melihat, Yer. 5:21
(Mrk. 8:18).
Terang dari tubuh adalah mata, Mat.
6:22 (Luk. 11:34; 3 Ne. 13:22; A&P 88:67).
Diberkatilah matamu karena melihat,
Mat. 13:16. Mata pengertianmu akan diterangi, Ef. 1:17–18.
Celakalah mereka yang bijak di mata
mereka sendiri, 2 Ne. 15:21 (Yes. 5:21).
Mereka mulai berpuasa dan berdoa agar
mata orang-
orang boleh dibukakan,
Mosia 27:22. Setan membutakan mata
mereka, 3 Ne. 2:2. Tak seorang pun dapat
memiliki kuasa untuk menampilkan Kitab Mormon kecuali dengan pandangan
tunggal pada kemuliaan Allah, Morm.
8:15.
Melalui kuasa Roh mata kami dibukakan dan pengertian kami diterangi, A&P
76:12. Terang adalah melalui Dia yang
menerangi matamu, A&P 88:11. Jika pandanganmu tunggal pada kemuliaan-Ku,
seluruh tubuhmu akan dipenuhi dengan
terang, A&P 88:67.
Mati Syahid. Lihat Martir
Matias. Lihat juga Rasul—Seleksi Rasul

Orang yang terpilih untuk menggantikan Yudas Iskariot sebagai anggota Kuorum Dua Belas Rasul (Kis. 1:15–26). Dia
adalah seorang murid sepanjang seluruh
pelayanan fana Yesus (Kis. 1:21–22).

Matius. Lihat juga Kitab-Kitab Injil

Seorang Rasul Yesus Kristus dan penulis kitab pertama dalam Perjanjian
Baru. Matius, orang Yahudi yang adalah pemungut cukai bagi orang Roma di
Kapernaum, mungkin berada dalam pelayanan bagi Herodes Antipas. Dia dikenal sebelum keinsafannya sebagai
Lewi, putra Alfeus (Mrk. 2:14). Segera
setelah pemanggilannya untuk menjadi

Mazmur
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murid Yesus, dia mengadakan perjamuan
di mana Tuhan hadir (Mat. 9:9–13; Mrk.
2:14–17; Luk. 5:27–32). Matius mungkin
memiliki pengetahuan luas tentang tulisan suci Perjanjian Lama dan sanggup
untuk melihat penggenapan rinci dari
nubuat dalam kehidupan Tuhan. Tentang kehidupan Rasul ini kemudian sedikit diketahui. Satu keyakinan tradisi
bersikukuh bahwa dia mati dengan kematian seorang martir.

Injil Matius: Kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Injil Matius mungkin ditulis
pada awalnya untuk penggunaan orang-
orang Yahudi di Palestina. Itu menggunakan banyak kutipan dari Perjanjian
Lama. Maksud utama Matius adalah untuk memperlihatkan bahwa Yesus adalah
Mesias tentang siapa para nabi Perjanjian Lama berbicara. Dia juga menekankan bahwa Yesus adalah Raja dan Hakim
bagi manusia.
Untuk daftar peristiwa dalam kehidupan Juruselamat yang diuraikan dalam
Injil Matius, lihat Keselarasan Kitab-Kitab
Injil dalam apendiks.
Mazmur. Lihat juga Daud; Musik

Sajak atau nyanyian pujian yang diilhami.

Kitab Mazmur: Sebuah kitab Perjanjian
Lama yang memuat kumpulan mazmur,
yang banyak darinya tentang Kristus.
Kitab Mazmur kerap kali dikutip dalam
Perjanjian Baru.
Daud menulis banyak dari mazmur-
mazmur tersebut. Mazmur ditulis sebagai puji-pujian kepada Allah. Banyak
yang dibuatkan gubahan musiknya.
Meditasi. Lihat Merenungkan
Melakukan. Lihat Patuh, Kepatuhan
Melayani. Lihat juga Imamat;
Pelayanan

Melakukan pekerjaan Tuhan di atas
bumi. Para hamba terpilih Allah mesti
dipanggil oleh Allah untuk melayani dalam pekerjaan-Nya. Ketika para pelayan
rohani sejati melakukan kehendak Tuhan,
mereka mewakili Tuhan dalam kewajiban
resmi mereka dan bertindak sebagai juru
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kuasa-Nya (A&P 64:29), dengan demikian menyelenggarakan pekerjaan yang
perlu bagi keselamatan umat manusia.
Tuhan telah memberikan para rasul, nabi,
pemberita Injil, imam tinggi, tujuh puluh,
penatua, uskup, imam, pengajar, diaken,
pertolongan, dan pemerintahan untuk
penyempurnaan para Orang Suci, untuk pekerjaan pelayanan (1 Kor. 12:12–
28; Ef. 4:11–16; A&P 20; 107).

Tuhan telah memilih dia untuk melayani dalam nama Tuhan, Ul. 18:5. Orang-
orang akan menyebutmu para Pelayan
Rohani Allah kita, Yes. 61:6.
Putra Manusia datang bukan untuk
dilayani, tetapi untuk melayani, Mat.
20:26–28. Aku telah menampakkan diri
untuk menjadikan engkau pelayan rohani dan saksi, Kis. 26:16–18. Allah bukan tidak adil melupakan kerja kasihmu
yang di dalamnya kamu telah melayani
bagi para Orang Suci, Ibr. 6:10. Jika siapa
pun melayani, biarlah dia melakukannya
seperti kemampuan yang Allah berikan,
1 Ptr. 4:10–11.
Mereka mengajar, dan melayani satu
sama lain, 3 Ne. 26:19.
Adalah kewajiban Dua Belas untuk menahbiskan pelayan rohani pemberita Injil,
A&P 107:39–40. Imam tinggi boleh ditetapkan pada pelayanan apa yang duniawi, A&P 107:71–72. Tujuh puluh ini
mesti menjadi pelayan rohani yang melakukan perjalanan, A&P 107:93–97. Para
penatua ditahbiskan untuk menjadi pelayan rohani tetap bagi gereja-Ku, A&P
124:137.
Melkisedek. Lihat juga Imamat
Melkisedek; Salem

Seorang imam tinggi, nabi, serta pemimpin Perjanjian Lama yang agung
yang hidup setelah Air Bah dan pada
masa Abraham. Dia disebut raja Salem
(Yerusalem), raja damai, raja kesalehan
(yang adalah arti Melkisedek dalam bahasa Ibrani), dan imam dari Allah yang
mahatinggi.
Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek, Kej. 14:18–20. Rakyat
Melkisedek mengerjakan kebenaran, dan
mencapai surga, TJS, Kej. 14:25–40.
Kristus adalah imam tinggi menu-
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rut tata tertib Melkisedek, Ibr. 5:6.
Melkisedek adalah Raja Salem, imam
Allah yang mahatinggi, Ibr. 7:1–3.
Tak seorang pun yang lebih besar daripada Melkisedek, Alma 13:14–19.
Abraham menerima imamat dari
Melkisedek, A&P 84:14. Sebagai rasa
hormat terhadap nama Tuhan, Gereja zaman dahulu, menyebut imamat yang lebih tinggi itu Imamat Melkisedek, A&P
107:1–4.
Membenarkan. Lihat Pembenaran
Membunuh. Lihat juga Hukuman
Mati; Kain

Pengambilan nyawa manusia dengan
sengaja dan tanpa alasan. Pembunuhan
adalah dosa terkutuk dari zaman paling
awal (Kej. 4:1–12; Musa 5:18–41).

Siapa pun menumpahkan darah manusia darahnya akan ditumpahkan oleh
manusia, Kej. 9:6 (TJS, Kej. 9:12–13; Kel.
21:12; Alma 34:12). Janganlah engkau
membunuh, Kel. 20:13 (Ul. 5:17; Mat.
5:21–22; Mosia 13:21; A&P 59:6).
Yesus berfirman, janganlah engkau melakukan pembunuhan, Mat. 19:18. Pembunuh akan memperoleh bagian mereka
dalam kematian kedua, Why. 21:8.
Kamu adalah pembunuh dalam hatimu, 1 Ne. 17:44. Celakalah pembunuh
yang dengan sengaja membunuh, 2 Ne.
9:35. Allah telah memerintahkan bahwa
manusia hendaknya tidak membunuh,
2 Ne. 26:32. Pembunuhan adalah kekejian bagi Tuhan, Alma 39:5–6.
Dia yang membunuh tidak akan memperoleh pengampunan, A&P 42:18. Siapa
pun yang membunuh akan diserahkan
pada hukum negara, A&P 42:79.
Memilih. Lihat juga Bebas, Kebebasan;
Hak Pilihan; Pemanggilan

Ketika Tuhan menyeleksi, atau memilih, individu atau kelompok, Dia biasanya juga memanggil mereka untuk
melayani.
Pilihlah kamu pada hari ini siapa yang
akan kamu layani, Yos. 24:15 (Alma 30:8;
Musa 6:33). Aku telah memilih engkau
dalam tungku kesengsaraan, Yes. 48:10
(1 Ne. 20:10).

Mempelai Laki-L aki

Kamu tidak memilih-Ku, tetapi Aku
telah memilihmu, Yoh. 15:16. Allah telah
memilih apa yang bodoh di dunia untuk
mempermalukan yang bijak, 1 Kor. 1:27.
Dia telah memilih kita sebelum pelandasan dunia, Ef. 1:4.
Kita bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal atau penawanan dan kematian, 2 Ne. 2:27.
Yang mulia dan agung dipilih pada
awalnya, A&P 138:55–56.
Israel dipilih oleh Allah, Musa 1:26.
Abraham dipilih sebelum dia dilahirkan, Abr. 3:23.
Meminta. Lihat juga Doa

Mencari tahu, bertanya, atau memohon
kepada Allah untuk suatu pertolongan
khusus.

Mintalah, dan akan diberikan kepadamu, Mat. 7:7. Jika siapa pun darimu
kekurangan kebijaksanaan, biarlah dia
meminta kepada Allah, Yak. 1:5 (JS—S
1:7–20).
Meminta kepada-Ku dalam iman, 1 Ne.
15:11. Jika kamu tidak dapat mengerti
perkataan ini, itu adalah karena kamu tidak bertanya, 2 Ne. 32:4. Mintalah dalam
ketulusan hati, Mosia 4:10. Allah memberikan kepadamu apa pun yang kamu
minta yang benar, dalam iman, Mosia
4:21. Bertanya kepada Allah apakah hal-
hal ini tidaklah benar, Moro. 10:4.
Mereka lebih mengasihi kegelapan daripada terang; oleh karena itu, mereka tidak mau meminta dari-Ku, A&P 10:21.
Kamu diperintahkan dalam segala hal
untuk meminta kepada Allah, A&P 46:7.
Mempelai Laki-Laki. Lihat juga Yesus
Kristus

Yesus Kristus disimbolkan dalam tulisan suci sebagai Mempelai Laki-Laki.
Gereja adalah mempelai perempuan
simbolis-Nya.

Sepuluh orang gadis pergi untuk menemui Mempelai Laki-Laki, Mat. 25:1–13.
Dia yang memiliki mempelai perempuan
adalah Mempelai Laki-Laki, Yoh. 3:27–
30. Diberkatilah mereka yang diundang
ke perjamuan malam pernikahan Anak
Domba, Why. 19:5–10.
Siaplah pada kedatangan Mempelai
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Memperingatkan

Laki-Laki, A&P 33:17. Persiapkanlah untuk Mempelai Laki-Laki, A&P 65:3.
Memperingatkan. Lihat juga Berjaga

Memberikan pemberitahuan atau
peringatan. Para nabi, pemimpin, dan
orangtua memperingatkan serta mengajar orang lain untuk patuh kepada Tuhan
dan ajaran-ajaran-Nya.
Yakub memperingatkan orang-orang
Nefi terhadap setiap jenis dosa, Yakub
3:12.
Suara peringatan adalah kepada semua orang, A&P 1:4. Biarlah pengkhotbahanmu menjadi suara peringatan, A&P
38:41. Ini adalah hari peringatan, A&P
63:58. Setiap orang yang telah diperingatkan hendaknya memperingatkan
sesamanya, A&P 88:81. Aku telah memperingatkanmu, dan memperingatkanmu
sebelumnya, dengan memberimu firman
kebijaksanaan ini, A&P 89:4.

Mempersucikan. Lihat juga Kerajaan
Allah; Ordo Gabungan
Mendedikasikan, menjadikan kudus,
atau menjadi saleh. Hukum persucian
adalah suatu asas ilahi yang melaluinya
pria dan wanita secara sukarela mendedikasikan waktu, bakat, dan harta kekayaan materi mereka untuk penegakan
dan pembangunan kerajaan Allah.
Persucikanlah dirimu hari ini kepada
Tuhan, Kel. 32:29.
Semua orang yang percaya memiliki
segala sesuatu bersama, Kis. 2:44–45.
Mereka memiliki segala sesuatu bersama di antara mereka; oleh karena itu tidak ada kaya dan miskin, 4 Ne. 1:3.
Tuhan menjelaskan asas-asas persucian, A&P 42:30–39 (A&P 51:2–19; 58:35–
36). Satu orang hendaknya tidak memiliki
lebih daripada orang lain, A&P 49:20. Setiap orang diberikan suatu bagian yang
setara menurut keluarganya, A&P 51:3.
Suatu ordo ditegakkan sehingga para
Orang Suci dapat menjadi setara dalam
ikatan akan apa yang surgawi dan duniawi, A&P 78:4–5. Setiap orang mesti
memiliki tuntutan hak yang setara menurut keinginan dan kebutuhannya, A&P
82:17–19. Sion hanya dapat dibangun ber-
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dasarkan asas-asas hukum selestial, A&P
105:5.
Umat Henokh memiliki satu hati dan
satu pikiran dan berdiam dalam kesalehan, dan tidak ada yang miskin di antara mereka, Musa 7:18.
Menasihati

Sebagaimana digunakan dalam tulisan
suci, menasihati berarti memberi advis
atau petunjuk.
Aku menasihati engkau untuk membeli dari-Ku emas yang teruji dalam api,
Why. 3:18.
Janganlah berupaya untuk menasihati
Tuhan, Yakub 4:10. Dia menasihati dalam kebijaksanaan atas segala pekerjaan-
Nya, Alma 37:12.
Dosa-dosamu telah naik kepada-Ku
karena kamu berupaya untuk menasihati dengan caramu sendiri, A&P 56:14.

Mencuri

Mengambil sesuatu dari orang lain
secara tidak jujur atau secara tidak sah.
Tuhan selalu memerintahkan anak-anak-
Nya untuk tidak mencuri (Kel. 20:15; Mat.
19:18; 2 Ne. 26:32; Mosia 13:22; A&P 59:6).
Simpanlah bagi dirimu harta di surga,
di mana pencuri tidak membongkar tidak juga mencuri, Mat. 6:19–21.
Kekalahan orang-orang Nefi datang
karena kesombongan, kekayaan, penjarahan, pencurian, Hel. 4:12.
Dia yang mencuri dan tidak mau bertobat akan diusir, A&P 42:20. Mereka yang
mencuri akan diserahkan pada hukum
negara, A&P 42:84–85.

Mendamaikan. Lihat Pendamaian
Mendukung Pemimpin Gereja. Lihat
juga Persetujuan Bersama
Mengikrarkan dukungan kepada mereka yang melayani dalam jabatan kepemimpinan Gereja umum dan lokal.
Tetapkanlah Yosua di hadapan seluruh
jemaat, dan berikan dia suatu tanggung
jawab di depan mata mereka, Bil. 27:18–
19. Semua orang bersorak, dan mengatakan, semoga Allah menyelamatkan raja,
1 Sam. 10:24. Percayalah kepada para
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nabi-Nya, sehingga kamu akan makmur,
2 Taw. 20:20.
Patuhilah mereka yang memiliki kekuasaan atas kamu, Ibr. 13:17.
Engkau akan berkenan bagi Tuhan, karena engkau tidak menggerutu, 1 Ne. 3:6.
Mereka yang menerima para nabi dibiarkan hidup, 3 Ne. 10:12–13. Indahkan
perkataan dari dua belas ini, 3 Ne. 12:1.
Melalui suara-Ku sendiri atau melalui
suara para hamba-Ku, itu adalah sama,
A&P 1:38. Perkataannya akan kamu terima, seolah-olah dari mulut-Ku sendiri, A&P 21:5. Dia yang menerima para
hamba-Ku, menerima-Ku, A&P 84:35–38.
Barang siapa menerima-Ku, menerima
mereka yang telah Aku utus, A&P 112:20.
Jika umat-Ku tidak mau menyimak suara orang-orang ini yang telah Aku tetapkan, mereka tidak akan diberkati, A&P
124:45–46.
Menerjemahkan

Mengekspresikan arti dari gagasan
yang diberikan dalam satu bahasa dengan istilah yang setara dalam bahasa
lain (Mosia 8:8–13; PK 1:8). Dalam tulisan suci sering dirujuk sebagai karunia
dari Allah (Alma 9:21; A&P 8; 9:7–9). Itu
kadang-kadang dapat berarti memperbaiki atau mengoreksi terjemahan yang
sudah ada dalam suatu bahasa atau untuk memulihkan teks yang hilang (A&P
45:60–61). Joseph Smith diperintahkan
untuk mengupayakan terjemahan yang
diilhami dari Alkitab Raja James (A&P
42:56; 76:15).

Joseph Smith memperoleh kuasa untuk menerjemahkan melalui belas kasihan Allah, melalui kuasa Allah, A&P
1:29. Kamu memiliki karunia untuk menerjemahkan, A&P 5:4. Aku memberi
kepadamu sebuah karunia, jika kamu
menghasratkan dari-Ku, untuk menerjemahkan, A&P 6:25. Allah memberi
Joseph Smith kuasa dari tempat yang
tinggi untuk menerjemahkan Kitab
Mormon, A&P 20:8.
Melalui sarana Urim dan Tumim aku
menerjemahkan sebagian dari aksara itu,
JS—S 1:62 (Mosia 8:13; 28:13).
Menetapkan. Lihat Penetapan

Mengajar

Mengajar. Lihat juga Roh Kudus

Memberikan pengetahuan kepada
yang lain, khususnya tentang kebenaran
Injil, dan membimbing mereka pada kesalehan. Mereka yang mengajarkan Injil
hendaknya diarahkan oleh Roh. Semua
orangtua adalah pengajar di dalam keluarga mereka sendiri. Para Orang Suci
hendaknya berupaya dan bersedia untuk
menerima petunjuk dari Tuhan serta para
pemimpin-Nya.

Ajarkanlah itu kepada para putramu,
Ul. 4:8–9. Engkau hendaknya mengajarkan itu dengan tekun kepada anak-
anakmu, Ul. 6:7 (Ul. 11:18–19). Didiklah
anak di jalan yang hendaknya dia lalui,
Ams. 22:6. Anak-anakmu akan diajar oleh
Tuhan, Yes. 54:13 (3 Ne. 22:13).
Kami tahu engkau adalah seorang
pengajar yang datang dari Allah, Yoh.
3:2. Engkau yang mengajar orang lain,
tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri, Rm. 2:21.
Aku diajar sedikit dengan segala pembelajaran ayahku, 1 Ne. 1:1 (Enos 1:1).
Para imam dan pengajar mesti mengajar
dengan tekun atau mempertanggungjawabkan dosa orang-orang ke atas kepala
mereka sendiri, Yakub 1:18–19. Menyimakku, dan membuka telingamu, Mosia
2:9. Kamu akan mengajari anak-anakmu
untuk saling mengasihi dan melayani,
Mosia 4:15. Janganlah memercayai seorang pun untuk menjadi pengajarmu kecuali dia adalah orangnya Allah, M
 osia
23:14. Tuhan mencurahkan Roh-Nya ke
atas seluruh negeri untuk mempersiapkan hati mereka menerima firman, Alma
16:16. Mereka mengajar dengan kuasa
dan wewenang dari Allah, Alma 17:2–
3. Mereka telah diajari oleh ibu mereka,
Alma 56:47 (Alma 57:21).
Sejauh mereka mencari kebijaksanaan
mereka boleh diberi petunjuk, A&P 1:26.
Saling mengajarlah menurut jabatan dengan apa Aku telah tetapkan kamu, A&P
38:23. Ajarkanlah asas-asas Injil-Ku, yang
ada dalam Alkitab dan Kitab Mormon,
A&P 42:12. Kamu mesti diajar dari tempat yang tinggi, A&P 43:15–16. Orangtua
hendaknya mengajari anak-anak mereka,
A&P 68:25–28. Saling mengajarlah ajaran
kerajaan, A&P 88:77–78, 118. Tetapkanlah

Mengakui
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dari antara kamu sendiri seorang pengajar, A&P 88:122. Kamu belum mengajari anak-anakmu terang dan kebenaran,
dan inilah penyebab kesengsaraanmu,
A&P 93:39–42.
Ajarkanlah hal-hal ini dengan bebas
kepada anak-anakmu, Musa 6:57–61.

Mengajar dengan Roh: Bukanlah kamu
yang berbicara, tetapi Roh yang berbicara
dalam dirimu, Mat. 10:19–20. Tidakkah
hati kita membara dalam diri kita saat
Dia membuka bagi kita tulisan suci, Luk.
24:32. Injil dikhotbahkan dengan kuasa
Roh, 1 Kor. 2:1–14.
Dia berbicara dengan kuasa dan wewenang dari Allah, Mosia 13:5–9 (Alma
17:3; Hel. 5:17).
Kamu akan memiliki Roh-Ku untuk
diyakinkannya orang-orang, A&P 11:21.
Engkau akan didengar dalam segala hal
yang akan engkau ajarkan melalui Penghibur, A&P 28:1 (A&P 52:9). Jika kamu
tidak menerima Roh janganlah kamu
mengajar, A&P 42:14 (A&P 42:6). Ajarlah
anak-anak manusia hal-hal itu melalui
kuasa Roh-Ku, A&P 43:15. Para penatua mesti mengkhotbahkan Injil melalui
Roh, A&P 50:13–22. Akan diberikan kepadamu pada jam yang tepat apa yang
akan kamu katakan, A&P 84:85 (A&P
100:5–8).
Mengakui. Lihat Pengakuan
Mengampuni. Lihat juga Pendamaian;
Pengakuan; Pengampunan akan
Dosa-Dosa; Pertobatan

Sebagaimana digunakan dalam tulisan suci, mengampuni secara umum
berarti satu dari dua hal: (1) Ketika Allah
mengampuni manusia, Dia menghapuskan atau menyisihkan hukuman yang
diperlukan untuk dosa. Melalui Pendamaian Kristus, pengampunan dosa-dosa
tersedia bagi semua orang yang bertobat, kecuali mereka yang bersalah atas
pembunuhan atau dosa tak termaafkan terhadap Roh Kudus. (2) Sewaktu
orang-orang mengampuni satu sama
lain, mereka saling memperlakukan dengan kasih seperti Kristus dan tidak
memiliki perasaan buruk terhadap mereka yang telah bersalah kepada mereka
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(Mat. 5:43–45; 6:12–15; Luk. 17:3–4; 1 Ne.
7:19–21).

Tuhan adalah panjang sabar, dan berbelas kasihan besar, mengampuni kedurhakaan dan pelanggaran, Bil. 14:18.
Walaupun dosa-dosamu bagaikan kain
kirmizi, itu akan menjadi seputih salju,
Yes. 1:18.
Ampunilah kami akan utang-utang
kami, sebagaimana kami mengampuni
para orang yang berutang kepada kami,
Mat. 6:12 (Luk. 11:4; 3 Ne. 13:11). Putra
Manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa, Mat. 9:6 (Mat. 18:35;
Mrk. 2:10; Luk. 5:20–24). Seberapa seringkah akan saudaraku berdosa terhadapku,
dan aku mengampuninya, Mat. 18:21–22
(A&P 98:40). Dia yang menghujat terhadap Roh Kudus tidak pernah memperoleh pengampunan, Mrk. 3:29 (Alma 39:6).
Jika saudaramu melanggar terhadap engkau dan bertobat, ampunilah dia, Luk.
17:3. Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, Luk. 23:34.
Berdoa untuk pengampunan, 1 Ne.
7:21. Berlakukanlah darah pendamaian
Kristus agar kami boleh menerima pengampunan akan dosa-dosa kami, Mosia
4:2. Jika dia mengakui dosa-dosanya
di hadapanmu dan Aku, dan bertobat,
dia hendaknya kamu ampuni, Mosia
26:29–31.
Dia yang bertobat dan melakukan
perintah-perintah akan diampuni, A&P
1:32. Ayunkanlah sabitmu, dan dosa-
dosamu diampuni, A&P 31:5 (A&P
84:61). Dia yang telah bertobat dari dosa-
dosanya diampuni, dan Aku, Tuhan, tidak mengingatnya lagi, A&P 58:42. Aku
akan mengampuni yang akan Aku ampuni, tetapi darimu dituntut untuk mengampuni semua orang, A&P 64:10. Sejauh
kamu telah saling mengampuni pelanggaranmu, demikian pula Aku, Tuhan,
mengampunimu, A&P 82:1. Yang Aku
kasihi juga Aku dera agar dosa-dosa mereka boleh diampuni, A&P 95:1.
Aku telah mengampuni engkau akan
pelanggaranmu, Musa 6:53.
Menganggap. Lihat Menjunjung
Tinggi
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Menggerutu. Lihat juga
Pemberontakan

Mengomel dan mengeluh terhadap tujuan, rencana, atau para hamba Allah.

Orang-orang menggerutu terhadap
Musa, Kel. 15:23–16:3.
Orang-orang Yahudi kemudian menggerutu terhadap Yesus, Yoh. 6:41.
Laman dan Lemuel menggerutu dalam banyak hal, 1 Ne. 2:11–12 (1 Ne. 3:31;
17:17).
Janganlah menggerutu karena apa
yang belum engkau lihat, A&P 25:4.
Menghakimi. Lihat juga Penghakiman
Terakhir; Penghukuman; Yesus
Kristus—Hakim

Mengevaluasi perilaku dalam hubungannya dengan asas-asas Injil; memutuskan; membedakan yang baik dari yang
jahat.

Musa duduk untuk menghakimi
orang-orang, Kel. 18:13. Dalam kebenaran hendaklah engkau menghakimi
sesamamu, Im. 19:15.
Janganlah menghakimi, agar kamu tidak dihakimi, Mat. 7:1 (TJS, Mat. 7:1–2;
Luk. 6:37; 3 Ne. 14:1). Sebanyak orang
yang telah berdosa dalam hukum akan
dihakimi oleh hukum, Rm. 2:12. Para
Orang Suci akan menghakimi dunia,
1 Kor. 6:2–3.
Putra Allah yang abadi itu dihakimi
oleh dunia, 1 Ne. 11:32. Dua Belas Rasul Anak Domba akan menghakimi kedua belas suku Israel, 1 Ne. 12:9 (A&P
29:12). Kematian, neraka, iblis, dan semua yang telah dicekam olehnya mesti
dihakimi, 2 Ne. 28:23 (1 Ne. 15:33). Jika
kamu menghakimi orang yang mengajukan permohonannya kepadamu untuk harta kekayaan, seberapa lebih adil
akan jadinya penghukumanmu karena
menahan harta kekayaanmu, Mosia 4:22.
Manusia hendaknya dihakimi menurut
pekerjaan mereka, Alma 41:3. Hakimilah dengan benar, dan kamu akan memperoleh keadilan dipulihkan kepadamu
kembali, Alma 41:14. Dari kitab-kitab
yang akan ditulis akanlah dunia dihakimi, 3 Ne. 27:23–26 (Why. 20:12). Sisa
dari orang-orang ini akan dihakimi oleh

Mengurapi

dua belas yang Yesus pilih di tanah ini,
Morm. 3:18–20. Mormon menjelaskan
cara menilai yang baik dari yang jahat,
Moro. 7:14–18.
Taruhlah kepercayaanmu kepada Roh
itu yang menuntun untuk menghakimi
dengan benar, A&P 11:12. Kamu seharusnya mengatakan dalam hatimu—biarlah Allah menghakimi di antara aku dan
engkau, A&P 64:11. Gereja Tuhan akan
menghakimi bangsa-bangsa, A&P 64:37–
38. Sang Putra mengunjungi roh-roh di
dalam penjara agar mereka boleh dihakimi menurut manusia dalam daging,
A&P 76:73 (1 Ptr. 4:6). Uskup akan menjadi seorang hakim umum, A&P 107:72–
74. Tuhan akan menghakimi semua orang
menurut pekerjaan mereka, menurut hasrat hati mereka, A&P 137:9.
Menghidupkan. Lihat juga
Kebangkitan

Menjadikan hidup, membangkitkan,
atau mengubah seseorang sehingga dia
dapat berada di hadirat Allah.

Allah telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, Ef. 2:4–5 (Kol. 2:6,
12–13). Kristus dihukum mati dalam daging, tetapi dihidupkan oleh Roh, 1 Ptr.
3:18 (A&P 138:7).
Tak seorang pun telah melihat Allah,
kecuali dihidupkan oleh Roh, A&P
67:11. Penebusan adalah melalui Dia
yang menghidupkan segala sesuatu,
A&P 88:16–17. Para Orang Suci akan dihidupkan dan diangkat untuk menemui
Kristus, A&P 88:96.
Adam menjadi dihidupkan dalam manusia batiniahnya, Musa 6:65.
Mengurapi. Lihat juga Minyak;
Pelayanan bagi yang Sakit

Pada zaman dahulu, para nabi Tuhan
mengurapi dengan minyak mereka yang
akan melaksanakan kewajiban khusus,
misalnya Harun atau para imam atau raja
yang akan berkuasa atas Israel. Di dalam
Gereja dewasa ini, mengurapi adalah menempatkan sedikit minyak yang dipersucikan ke atas kepala seseorang sebagai
bagian dari suatu berkat khusus. Ini dapat dilakukan hanya di bawah wewenang
dan kuasa Imamat Melkisedek. Setelah

Menipu
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pengurapan, seseorang yang bertindak
dengan wewenang imamat yang sama
itu boleh memeteraikan pengurapan tersebut dan memberikan suatu berkat khusus kepada orang yang diurapi.
Urapilah mereka, dan persucikanlah
mereka sehingga mereka boleh melayani bagi-Ku, Kel. 28:41 (Im. 8:6–12, 30).
Urapilah dia untuk menjadi pemimpin
atas umat-Ku Israel, 1 Sam. 9:16; 10:1.
Para penatua mesti mengurapi dan
memberkati yang sakit, Yak. 5:14–15
(A&P 42:44).
Menipu. Lihat juga Dusta; Tipu Daya

Dalam tulisan suci, menipu adalah menyebabkan orang percaya sesuatu yang
tidak benar.
Dia yang tidak bersumpah palsu akan
naik ke bukit Tuhan, Mzm. 24:3–4. Bebaskanlah aku dari penipu, Mzm. 43:1.
Celakalah mereka yang menganggap kejahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat,
Yes. 5:20 (2 Ne. 15:20).
Janganlah biarkan seorang pun menipu
dirinya, 1 Kor. 3:18. Janganlah biarkan seorang pun menipumu dengan perkataan
yang sia-sia, Ef. 5:6. Orang jahat akan
menipu dan ditipu, 2 Tim. 3:13. Setan,
yang menipu seluruh dunia, dicampakkan, Why. 12:9. Setan diikat agar dia tidak akan lagi menipu bangsa-bangsa,
Why. 20:1–3.
Tuhan tidak dapat ditipu, 2 Ne. 9:41.
Jika kamu mengikuti Putra, bertindak
tanpa penipuan di hadapan Allah, kamu
akan menerima Roh Kudus, 2 Ne. 31:13.
Serem mengakui bahwa dia ditipu oleh
kuasa iblis, Yakub 7:18. Rakyat Raja Nuh
ditipu oleh perkataan yang menyanjung-
nyanjung, Mosia 11:7.
Yang bijak telah mengambil Roh Kudus untuk pembimbing mereka, dan tidak tertipu, A&P 45:57. Celakalah mereka
yang adalah penipu, A&P 50:6.
Dia menjadi Setan, bapa segala kedustaan, untuk menipu dan untuk membutakan manusia, Musa 4:4.

Menjunjung Tinggi. Lihat juga
Hormat; Khidmat
Menganggap seseorang atau sesuatu
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sebagai berharga dan bernilai, khususnya
dalam lingkup Injil.
Dia diremehkan, dan kita tidak menjunjung tinggi dia, Yes. 53:3–4.
Apa yang dijunjung tinggi di antara
manusia adalah kekejian dalam pandangan Allah, Luk. 16:15. Biarlah tiap
orang menjunjung tinggi yang lain lebih baik daripada diri mereka sendiri,
Flp. 2:3.
Tuhan menganggap semua daging
sama, 1 Ne. 17:35. Setiap orang hendaknya menjunjung tinggi sesamanya seperti
dirinya, Mosia 27:4 (A&P 38:24–25).
Pada masa kedamaian mereka, mereka menganggap sepele nasihat-Ku,
A&P 101:8.
Menyembuhkan. Lihat Penyembuhan
Merasakan. Lihat juga Roh Kudus
Merasakan dorongan Roh.

Kamu tidak lagi berperasaan, sehingga
kamu tidak dapat merasakan firman-
Nya, 1 Ne. 17:45. Ketika kamu merasakan gerakan penggembungan ini, kamu
akan mulai berkata bahwa ini adalah benih yang baik, Alma 32:28.
Kamu akan merasakan bahwa itu benar, A&P 9:8. Semua orang yang akan
memasuki rumah Tuhan boleh merasakan kuasa-Mu, A&P 109:13.
Meremehkan. Lihat Benci, Kebencian
Merenungkan. Lihat juga Doa; Wahyu

Bermeditasi dan berpikir secara mendalam, sering kali terhadap tulisan suci
atau hal-hal lain tentang Allah. Ketika digabungkan dengan doa, merenungkan
hal-hal tentang Allah bisa membawa
wahyu dan pengertian.
Maria merenungkan hal-hal ini didalam hatinya, Luk. 2:19.
Sewaktu aku duduk merenung dalam
hatiku aku diangkat pergi, 1 Ne. 11:1. Hatiku merenungkan tulisan suci, 2 Ne. 4:15.
Nefi pergi ke jalannya, merenung tentang
apa yang telah Tuhan perlihatkan, Hel.
10:2–3. Kembalilah kamu ke rumahmu
dan renungkanlah apa yang telah Aku
firmankan, 3 Ne. 17:3. Ingat betapa telah
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penuh belas kasihan Tuhan, dan merenungkannya dalam hatimu, Moro. 10:3.
Renungkanlah apa yang telah kamu
terima, A&P 30:3. Saat kami bermeditasi tentang hal-hal ini, Tuhan menyentuh mata pengertian kami, A&P 76:19.
Aku duduk di dalam ruanganku merenung tentang tulisan suci, A&P 138:1–11.
Aku memikirkannya lagi dan lagi, JS—
S 1:12.
Mesakh. Lihat juga Daniel

Dalam Perjanjian Lama, Sadrakh,
 esakh, dan Abednego adalah tiga peM
muda Israel yang, bersama dengan Daniel,
dibawa ke dalam istana Nebukadnezar,
raja Babilon. Nama Ibrani M
 esakh adalah
Misael. Keempat pemuda tersebut menolak untuk menodai diri mereka dengan
menyantap makanan dan minuman anggur raja (Dan. 1). Sadrakh, Mesakh, serta
Abednego dilemparkan ke dalam tungku
berapi oleh raja tetapi secara ajaib terlindungi (Dan. 3).

Mesias. Lihat juga Yang Diurapi; Yesus
Kristus

Mikha

lain, seorang Juruselamat, 1 Ne. 10:4.
Putra Allah adalah Mesias yang akan
datang, 1 Ne. 10:17. Penebusan datang
dalam dan melalui Mesias yang kudus,
2 Ne. 2:6. Mesias datang pada kegenapan
zaman, 2 Ne. 2:26. Mesias akan bangkit
dari yang mati, 2 Ne. 25:14.
Dalam nama Mesias, aku menganugerahkan Imamat Harun, A&P 13.
Tuhan berfirman, Aku adalah Mesias,
Raja Sion, Musa 7:53.
Mesir

Sebuah negara di sudut timur laut
Afrika. Sebagian besar dari Mesir gersang
dan telantar. Sebagian besar penghuninya
hidup di Lembah Nil, yang terhampar
sejauh kira-kira 550 mil (890 kilometer).
Mesir kuno subur dan makmur. Pekerjaan umum yang besar dibangun, termasuk terusan untuk irigasi; kota yang kuat
untuk pertahanan; dan monumen rajani,
khususnya makam piramida dan kuil,
yang masih termasuk di antara keajaiban
dunia. Untuk suatu masa, pemerintahan
Mesir adalah suatu tiruan dari tata tertib
patriarkat imamat (Abr. 1:21–27).

Suatu bentuk dari kata bahasa Aram
Abraham dan Yusuf dituntun ke Mesir
dan bahasa Ibrani yang artinya “yang diuntuk menyelamatkan keluarga mereka
urapi.” Dalam Perjanjian Baru Yesus didari bencana kelaparan, Kej. 12:10 (Kej.
sebut Kristus, yang adalah sama dengan
37:28). Yusuf dijual ke Mesir, Kej. 45:4–5
Mesias dalam bahasa Yunani. Itu berarti
(1 Ne. 5:14–15). Yakub dituntun ke Mesir,
Nabi, Imam, Raja, dan Pembebas yang diKej. 46:1–7. Musa memimpin anak-anak
urapi yang kedatangan-Nya diharapkan
Israel keluar dari Mesir, Kel. 3:7–10; 13:14
orang Yahudi dengan sangat.
(Ibr. 11:27; 1 Ne. 17:40; Musa 1:25–26). MeBanyak orang Yahudi menanti- sir menyimbolkan kejahatan, Yeh. 29:14–
nantikan hanya untuk seorang pembe15 (Hos. 9:3–7; Abr. 1:6, 8, 11–12, 23).
bas dari kekuasaan Roma dan untuk
Seorang malaikat memberi tahu Yusuf
kemakmuran nasional yang lebih beuntuk melarikan diri bersama Maria dan
sar; demikianlah, ketika Mesias datang,
Yesus ke Mesir, Mat. 2:13 (Hos. 11:1).
para pemimpin dan banyak yang lain
menolak-Nya. Hanya yang rendah hati Metusalah. Lihat juga Henokh
dan yang setia dapat melihat dalam diri
Putra Henokh dalam Perjanjian Lama.
Yesus dari Nazaret Kristus yang sejati
Metusalah hidup 969 tahun (Kej. 5:21–
(Yes. 53; Mat. 16:16; Yoh. 4:25–26).
27; Luk. 3:37; Musa 8:7). Dia adalah nabi
Mesias akan memiliki Roh, mengkhotyang saleh yang ditinggalkan di atas
bahkan Injil, dan mempermaklumkan kebumi ketika Kota Henokh diambil ke
merdekaan, Yes. 61:1–3 (Luk. 4:18–21).
surga. Dia tetap tinggal di atas bumi unKami telah menemukan Mesias, yang
tuk menyediakan keturunan yang melaadalah, ditafsirkan, Kristus, Yoh. 1:41
luinya Nuh akan datang (Musa 8:3–4).
(Yoh. 4:25–26).
Allah angkat di antara orang-orang Mikha
Yahudi Mesias, atau, dengan perkataan
Seorang nabi Perjanjian Lama. Dia

Mikhael
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adalah penduduk asli Moresyet Gat, di
dataran negeri Yehuda, dan bernubuat
saat Hizkia sebagai raja (Mi. 1:1–2).
Kitab Mikha: Mikha adalah satu-satunya
kitab dalam Perjanjian Lama yang menyebut Betlehem sebagai tempat di mana
Mesias akan lahir (Mi. 5:1). Dalam kitab
tersebut Tuhan menasihati umat-Nya dan
menuturkan kembali kebaikan-Nya yang
lalu kepada mereka; Dia menuntut dari
mereka keadilan, belas kasihan, dan kerendahhatian (Mi. 6:8).
Mikhael. Lihat juga Adam; Penghulu
Malaikat
Nama yang dengannya Adam dikenal
dalam kehidupan prafana. Dia disebut
Penghulu Malaikat. Dalam bahasa Ibrani
nama tersebut berarti “Yang mirip Allah.”
Mikhael, salah seorang pangeran
utama, datang untuk menolong Daniel,
Dan. 10:13, 21 (A&P 78:16). Pada zaman
terakhir Mikhael akan berdiri, pangeran
yang agung itu, Dan. 12:1.
Mikhael sang penghulu malaikat berselisih pendapat dengan iblis, Yud. 1:9.
Mikhael dan para malaikatnya berperang
melawan naga itu, Why. 12:7 (Dan. 7).
Mikhael adalah Adam, A&P 27:11
(A&P 107:53–57; 128:21). Mikhael, penghulu malaikat Tuhan, akan membunyikan sangkakalanya, A&P 29:26. Mikhael
akan mengumpulkan pasukannya dan
memerangi Setan, A&P 88:112–115. Suara Mikhael terdengar mengenali iblis,
A&P 128:20.
Milenium. Lihat juga Kedatangan
Kedua Yesus Kristus; Neraka
Periode kedamaian seribu tahun yang
akan dimulai ketika Kristus kembali untuk memerintah secara pribadi di atas
bumi (PK 1:10).
Orang-orang tidak akan mengangkat
pedang, tidak juga belajar perang lagi,
Yes. 2:4 (Mi. 4:3; 2 Ne. 12:4). Tanah yang
telantar menjadi seperti Taman Eden,
Yeh. 36:35.
Mereka hidup dan memerintah bersama Kristus selama seribu tahun, Why.
20:4.
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Karena kesalehan, Setan tidak memiliki kuasa, 1 Ne. 22:26.
Aku akan berdiam dalam kebenaran
di atas bumi selama seribu tahun, A&P
29:11. Ketika seribu tahun berakhir, Aku
akan mengamankan bumi untuk suatu
masa yang singkat, A&P 29:22. Milenium
yang hebat akan datang, A&P 43:30.
Anak-anak dari yang saleh akan tumbuh
tanpa dosa, A&P 45:58. Anak-anak akan
tumbuh sampai mereka menjadi tua; manusia akan diubah dalam sekejap mata,
A&P 63:51. Pada awal seribu tahun ketujuh, Tuhan akan menguduskan bumi,
A&P 77:12. Mereka tidak hidup lagi sampai seribu tahun berakhir, A&P 88:101.
Setan akan diikat selama seribu tahun,
A&P 88:110. Milenium diuraikan, A&P
101:23–34.
Selama seribu tahun bumi akan beristirahat, Musa 7:64.
Mimpi. Lihat juga Wahyu

Satu cara Allah mengungkapkan
kehendak-Nya kepada pria dan wanita
di bumi. Meskipun demikian, tidak semua mimpi adalah wahyu. Mimpi yang
diilhami adalah buah dari iman.

Dia bermimpi, dan melihat sebuah
tangga yang menjangkau ke langit, Kej.
28:12. Yusuf bermimpi sebuah mimpi,
Kej. 37:5. Tuhan akan berfirman kepadanya dalam sebuah mimpi, Bil. 12:6.
Nebukadnezar bermimpi sebuah mimpi,
Dan. 2:1–3. Orang-orang tua akan bermimpi banyak mimpi, Yl. 2:28 (Kis. 2:17).
Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam sebuah mimpi, Mat. 1:20
(Mat. 2:19).
Lehi menuliskan banyak hal yang telah
dia lihat dalam mimpi, 1 Ne. 1:16. Lehi
bermimpi sebuah mimpi, 1 Ne. 8.
Minum. Lihat Firman Kebijaksanaan
Minyak. Lihat juga Mengurapi;
Pelayanan bagi yang Sakit; Pohon
Zaitun

Biasanya minyak zaitunlah yang dimaksudkan ketika minyak disebutkan
dalam tulisan suci. Dari zaman Perjanjian Lama, minyak zaitun telah digunakan untuk ritus-ritus bait suci dan kemah
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suci, untuk pengurapan, untuk pembakaran dalam pelita, serta untuk makanan.
Minyak zaitun kadang-kadang adalah
simbol bagi kemurnian dan bagi Roh
Kudus serta pengaruhnya (1 Sam. 10:1,
6; 16:13; Yes. 61:1–3).
Imam akan menaruh minyak ke atas
ujung telinga kanan, Im. 14:28–29. Tuhan
mengutusku untuk mengurapi engkau
menjadi raja atas umat-Nya, 1 Sam. 15:1.
Wadah minyak si janda tidak menjadi kosong, 1 Raj. 17:10–16. Tuhan mengurapi
kepalaku dengan minyak, Mzm. 23:5.
Mereka mengurapi dengan minyak banyak orang yang sakit, Mrk. 6:13. Biarlah
para penatua berdoa atas dirinya, mengurapinya dengan minyak, Yak. 5:13–15.
Milikilah pelitamu yang terawat rapi
dan menyala dan minyak bersamamu,
A&P 33:17 (Mat. 25:1–13).
Miryam. Lihat juga Musa

Dalam Perjanjian Lama, kakak perempuan Musa (Bil. 26:59).
Mengawasi peti yang terbuat dari pandan, Kel. 2:1–8. Memimpin para wanita
dengan rebana, Kel. 15:20–21. Menggerutu terhadap Musa dan dihantam
dengan penyakit kusta, kemudian disembuhkan, Bil. 12:1–15 (Ul. 24:9).

Miskin. Lihat juga Kesejahteraan;
Persembahan; Puasa; Rendah Hati,
Kerendahhatian; Sedekah
Dalam tulisan suci, miskin dapat merujuk pada (1) orang yang tanpa harta
benda materi yang dibutuhkan, misalnya makanan, pakaian, dan tempat berlindung, atau (2) orang yang rendah hati
dan tanpa kesombongan.
Miskin dalam harta benda materi: Janganlah engkau menutup tanganmu dari saudaramu yang miskin, Ul. 15:7. Yang jahat
dalam kesombongannya menganiaya
yang miskin, Mzm. 10:2. Dia yang memberi kepada yang miskin tidak akan kekurangan, Ams. 28:27. Bawalah yang miskin
ke rumahmu, Yes. 58:6–7.
Jika engkau mau menjadi sempurna,
memberilah kepada yang miskin, Mat.
19:21 (Mrk. 10:21; Luk. 18:22). Tidakkah

Misteri Allah

Allah telah memilih yang miskin dari dunia ini, Yak. 2:5.
Karena mereka kaya mereka meremehkan yang miskin, 2 Ne. 9:30. Demi
mempertahankan pengampunan akan
dosa-
dosamu, berikan harta kekayaanmu kepada yang miskin, Mosia 4:26.
Mereka memberikan harta kekayaan mereka kepada yang miskin, Alma 1:27. Jika
kamu menolak yang miskin, doamu sia-
sia, Alma 34:28. Orang-orang Nefi memiliki segala sesuatu secara bersama; tidak
ada kaya dan miskin, 4 Ne. 1:3.
Engkau hendaknya mengingat yang
miskin, A&P 42:30 (A&P 52:40). Celakalah yang miskin yang hatinya tidak hancur, A&P 56:17–18. Yang miskin akan
datang ke pernikahan Anak Domba, A&P
58:6–11. Uskup mesti mencari yang miskin, A&P 84:112. Hukum Injil mengatur
pengurusan yang miskin, A&P 104:17–18.
Tidak ada yang miskin di antara mereka, Musa 7:18.
Miskin di dalam roh: Lebih diberkatilah
mereka yang merendahkan hati mereka
tanpa dipaksa karena kemiskinan, Alma
32:4–6, 12–16. Diberkatilah yang miskin
di dalam roh yang datang kepada-Ku,
3 Ne. 12:3 (Mat. 5:3).
Yang miskin dan lembut hati akan
mendapatkan Injil dikhotbahkan kepada
mereka, A&P 35:15.
Missouri. Lihat Yerusalem Baru
Misteri Allah

Misteri Allah adalah kebenaran rohani
yang diketahui hanya melalui wahyu.
Allah mengungkapkan misteri-misteri-
Nya kepada mereka yang patuh pada
Injil. Sebagian misteri Allah masih akan
diungkapkan.
Diberikan kepadamu untuk mengetahui misteri-misteri kerajaan surga, Mat.
13:11. Walaupun aku memahami segala
misteri dan tidak memiliki kasih amal,
aku bukanlah apa-apa, 1 Kor. 13:2.
Nefi memiliki pengetahuan besar tentang misteri Allah, 1 Ne. 1:1. Diberikanlah
kepada banyak orang untuk mengetahui
misteri-misteri Allah, Alma 12:9. Kepada
yang demikian diberikan untuk mengetahui misteri-misteri Allah, Alma 26:22.

Moab
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Misteri-misteri ini belumlah sepenuhnya disingkapkan kepadaku, Alma 37:11.
Ada banyak misteri yang tak seorang pun
tahu kecuali Allah sendiri, Alma 40:3.
Betapa besarnya misteri keallahan,
A&P 19:10. Jika kamu meminta, kamu
akan menerima wahyu dan mengetahui misteri-misteri kerajaan, A&P 42:61,
65 (1 Kor. 2:7, 11–14). Dia yang menaati
perintah-perintah akan diberikan misteri-
misteri kerajaan, A&P 63:23. Kepada mereka akan Aku ungkapkan segala misteri,
A&P 76:7. Imamat yang lebih tinggi memegang kunci misteri-misteri, A&P 84:19.
Pada kedatangan-Nya Tuhan akan mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi yang tak seorang pun tahu, A&P
101:32–33. Imamat Melkisedek adalah memiliki hak istimewa menerima
misteri-misteri kerajaan, A&P 107:19.
Moab. Lihat juga Lot

Sebuah negeri pada zaman Perjanjian
Lama yang berlokasi di timur Laut Mati.
Orang-orang Moab adalah keturunan Lot
dan berkerabat dengan bangsa Israel.
Mereka berbicara dengan bahasa yang
serupa dengan bahasa Ibrani. Ada peperangan yang terus-menerus antara orang-
orang Moab dan bangsa Israel (Hak.
3:12–30; 11:17; 2 Sam. 8:2; 2 Raj. 3:6–27;
2 Taw. 20:1–25; Yes. 15).

Moralitas. Lihat Kesucian;
Pelanggaran Moral; Percabulan;
Perzinaan
Mormon, Nabi Orang Nefi. Lihat juga
Kitab Mormon

Seorang nabi, jenderal militer, dan penyimpan catatan orang Nefi dalam Kitab Mormon. Mormon hidup kira-kira
tahun 311–385 m (Morm. 1:2, 6; 6:5–6;
8:2–3). Dia adalah pemimpin militer selama sebagian besar hidupnya, mulai
usia lima belas tahun (Morm. 2:1–2; 3:8–
12; 5:1; 8:2–3). Amaron memberi petunjuk
kepada Mormon untuk mempersiapkan
dirinya untuk bertanggung jawab atas
catatan-catatan dan penyimpanan catatan
(Morm. 1:2–5; 2:17–18). Setelah mencatat
sejarah masa hidupnya sendiri, M
 ormon
meringkas lempengan-lempengan besar Nefi di atas lempengan-lempengan
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 ormon. Dia belakangan memasrahM
kan catatan sakral ini kepada putranya,
Moroni. Lempengan-lempengan ini adalah bagian catatan yang darinya Joseph
Smith menerjemahkan Kitab Mormon.
Kata-Kata Mormon: Sebuah kitab kecil
dalam Kitab Mormon. Di antara kata-kata
terakhir Amaleki dalam kitab Omni dan
kata-kata pertama dalam kitab M
 osia,
Mormon, editor semua catatan tersebut,
membuat sisipan kecil ini. (Lihat “Penjelasan Singkat tentang Kitab Mormon”
pada bagian depan Kitab Mormon.)

Kitab Mormon: Sebuah kitab terpisah di
dalam jilid tulisan suci yang dikenal sebagai Kitab Mormon. Pasal 1–2 menceritakan tentang Amaron, seorang nabi di
antara orang-orang Nefi, memberi petunjuk kepada Mormon kapan dan di mana
memperoleh lempengan-lempengan tersebut. Juga, peperangan besar dimulai,
dan Tiga Orang Nefi diambil karena kejahatan orang-orang. Pasal 3–4 menceritakan tentang Mormon menyerukan
pertobatan kepada orang-orang, tetapi
mereka tidak lagi berperasaan, dan kejahatan yang lebih besar meluas daripada yang pernah ada sebelumnya di
Israel. Pasal 5–6 mencatat pertempuran-
pertempuran terakhir antara orang-orang
Nefi dan orang-orang Laman. Mormon
tewas bersama dengan sebagian besar
bangsa Nefi. Dalam pasal 7, sebelum kematiannya, Mormon meminta kepada
orang-orang—pada waktu itu dan pada
waktu mendatang—untuk bertobat. Pasal 8–9 mencatat bahwa akhirnya hanya
putra Mormon, Moroni, yang tersisa.
Dia mencatat pemandangan terakhir
akan kematian dan pembantaian massal,
termasuk akhir dari orang-orang Nefi,
dan menulis pesan kepada angkatan-
angkatan mendatang dan para pembaca
catatan ini.
Moroni, Putra Mormon. Lihat juga
Kitab Mormon; Mormon, Nabi
Orang Nefi

Nabi orang Nefi terakhir dalam Kitab
Mormon (kira-kira tahun 421 m). Tepat
sebelum kematian Mormon, dia menyerahkan sebuah catatan sejarah yang disebut lempengan-lempengan Mormon
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kepada putranya, Moroni (KKM 1:1).
Moroni menyelesaikan menyusun
lempengan-
lempengan Mormon. Dia
menambahkan pasal 8 dan 9 ke dalam
kitab Mormon (Morm. 8:1). Dia meringkas dan menyertakan kitab Eter (Eter
1:1–2) dan menambahkan kitabnya sendiri yang disebut kitab Moroni (Moro.
1). Moroni memeteraikan lempengan-
lempengan itu dan menyembunyikannya di Bukit Kumora (Morm. 8:14; Moro.
10:2). Pada tahun 1823 Moroni diutus sebagai makhluk yang dibangkitkan untuk
mengungkapkan Kitab Mormon kepada
Joseph Smith (A&P 27:5; JS—S 1:30–42,
45). Dia memberi petunjuk kepada nabi
yang muda tersebut tiap tahun dari tahun 1823 sampai tahun 1827 (JS—S 1:54)
dan akhirnya menyerahkan lempengan-
lempengan itu kepadanya pada tahun
1827 (JS—S 1:59). Setelah menuntaskan
penerjemahan Joseph Smith mengembalikan lempengan-lempengan tersebut kepada Moroni.
Kitab Moroni: Kitab terakhir di dalam
Kitab Mormon. Itu ditulis oleh nabi orang
Nefi terakhir, Moroni. Pasal 1–3 menceritakan tentang kehancuran terakhir orang-
orang Nefi, memberikan petunjuk tentang
penganugerahan Roh Kudus dan imamat.
Pasal 4–5 memerincikan cara yang tepat
untuk melaksanakan sakramen. Pasal 6
meringkas pekerjaan Gereja. Pasal 7–8
adalah khotbah tentang asas-asas pertama
Injil, termasuk ajaran-ajaran oleh Mormon
tentang iman, harapan, dan kasih amal
serta tentang cara untuk menghakimi
yang baik dan yang jahat (Moro. 7), dan
penjelasan Mormon bahwa anak-anak kecil hidup di dalam Kristus dan tidak perlu
baptisan (Moro. 8). Pasal 9 menguraikan
kebobrokan bangsa Nefi. Pasal 10 adalah
pesan terakhir Moroni dan menyertakan
cara untuk mengetahui kebenaran Kitab
Mormon (Moro. 10:3–5).
Moroniha, Putra Panglima Moroni

Seorang komandan orang Nefi yang
saleh dalam Kitab Mormon (kira-kira tahun 60 sm).

Moroni memasrahkan pasukan kepada
putranya, Moroniha, Alma 62:43. Merebut kembali Kota Zarahemla, Hel. 1:33.

Mosia, Putra Benyamin

Membawa orang-orang Nefi pada pertobatan dan memperoleh kembali kendali atas setengah dari negeri itu, Hel.
4:14–20.
Mosia, Ayah dari Benyamin. Lihat
juga Benyamin, Ayah dari Mosia;
Zarahemla

Dalam Kitab Mormon, seorang nabi
orang Nefi yang dijadikan raja atas
orang-orang di Zarahemla.

Mosia diperingatkan untuk melarikan
diri dari tanah Nefi, Omni 1:12. Dia
menemukan orang-orang Zarahemla,
Omni 1:14–15. Dia menyuruh orang-
orang Zarahemla diajar dalam bahasanya, Omni 1:18. Dia ditetapkan menjadi
raja bagi orang-orang yang bersekutu,
Omni 1:19. Putranya, Benyamin, memerintah setelah kematiannya, Omni 1:23.
Mosia, Putra Benyamin. Lihat
juga Benyamin, Ayah dari Mosia;
Putra-Putra Mosia

Seorang raja dan nabi orang Nefi yang
saleh dalam Kitab Mormon. Mosia mengikuti teladan saleh dari ayahnya (Mosia
6:4–7). Dia menerjemahkan dua puluh
empat lempengan emas yang memuat catatan tentang orang-orang Yared (Mosia
28:17).

Kitab Mosia: Sebuah kitab dalam Kitab Mormon. Pasal 1–6 memuat khotbah
Raja Benyamin yang penuh kekuatan kepada rakyatnya. Roh Tuhan menyentuh
hati mereka dan orang-orang insaf serta
tidak lagi merasakan hasrat untuk melakukan yang jahat. Pasal 7–8 menceritakan sekelompok orang Nefi yang telah
pergi untuk tinggal di tanah orang-orang
Laman. Suatu kelompok pencarian diutus untuk menemukan mereka. Amon,
pemimpin kelompok pencarian itu, menemukan mereka dan mengetahui cerita
tentang pencobaan mereka di bawah penindasan orang Laman. Pasal 9–24 menguraikan penindasan itu dan bagaimana
para pemimpin mereka—Zenif, Nuh,
dan Limhi—hidup di bawah orang-orang
Laman. Kematisyahidan nabi yang bernama Abinadi juga dicatat. Alma insaf
saat pengadilan Abinadi. Pasal 25–28
menuturkan kembali cerita tentang

Mukjizat
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bagaimana putra Alma dan keempat
putra Raja Mosia menjadi insaf. Dalam
pasal 29 Raja Mosia merekomendasikan
agar sistem para hakim menggantikan
para raja. Alma, putra Alma dipilih sebagai hakim kepala yang pertama.
Mukjizat. Lihat juga Iman; Tanda

Suatu peristiwa luar biasa disebabkan
oleh kuasa Allah. Mukjizat adalah unsur
penting dalam pekerjaan Yesus Kristus.
Itu mencakup penyembuhan, memulihkan orang mati pada kehidupan, dan kebangkitan. Mukjizat adalah bagian dari
Injil Yesus Kristus. Iman perlu supaya
mukjizat dinyatakan (Mrk. 6:5–6; Morm.
9:10–20; Eter 12:12).

Bilamana Firaun akan berbicara, Tunjukkan mukjizat, Kel. 7:9.
Tak seorang pun yang akan melakukan
mukjizat dalam nama-Ku dapat dengan
ringan berbicara jahat tentang-Ku, Mrk.
9:39. Kana adalah tempat di mana Yesus
melakukan mukjizat-Nya yang pertama,
Yoh. 2:11.
Aku adalah seorang Allah mukjizat,
2 Ne. 27:23. Kuasa Allah mengerjakan
mukjizat, Alma 23:6. Kristus dapat memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang lebih
besar kepada mereka di Benua Amerika
karena mereka memiliki iman yang besar, 3 Ne. 19:35. Allah tidak berhenti menjadi seorang Allah mukjizat, Morm. 9:15.
Janganlah menuntut mukjizat, kecuali Tuhan akan memerintahkanmu, A&P
24:13–14. Kepada sebagian diberikan
karunia untuk mengerjakan mukjizat-
mukjizat, A&P 46:21 (Moro. 10:12).
Mulek. Lihat juga Zedekia

Putra raja Zedekia dalam Perjanjian
Lama (kira-kira tahun 589 sm). Alkitab
mencatat bahwa seluruh putra Zedekia
terbunuh (2 Raj. 25:7), tetapi Kitab
Mormon mengklarifikasi bahwa Mulek
selamat (Hel. 8:21).
Zarahemla adalah keturunan Mulek,
Mosia 25:2. Orang-orang Mulek bergabung dengan orang-orang Nefi, Mosia
25:13. Tuhan membawa Mulek ke tanah
utara, Hel. 6:10. Semua putra Zedekia terbunuh kecuali Mulek, Hel. 8:21.
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Murid. Lihat juga Insaf, Keinsafan;
Kuk; Orang-Orang Kristen; Rasul

Seorang pengikut Yesus Kristus yang
hidup menurut ajaran-ajaran Kristus
(A&P 41:5). Murid digunakan untuk
menggambarkan Dua Belas Rasul yang
Kristus panggil selama pelayanan fana-
Nya (Mat. 10:1–4). Murid juga digunakan untuk menggambarkan dua belas
orang yang Yesus pilih untuk memimpin Gereja-Nya di antara orang-orang
Nefi dan orang-orang Laman (3 Ne. 19:4).
Meteraikanlah hukum itu di antara
para muridku, Yes. 8:16.
Jika kamu terus dalam firman-Ku,
maka kamu adalah murid-Ku, Yoh. 8:31.
Mormon adalah murid Yesus Kristus,
3 Ne. 5:12–13. Kamu adalah para
murid-Ku, 3 Ne. 15:12. Tiga orang murid tidak akan mengenyam kematian,
3 Ne. 28:4–10.
Suara peringatan adalah melalui mulut
para murid-Ku, A&P 1:4. Para murid-Ku
akan berdiri di tempat-tempat kudus,
A&P 45:32. Mereka yang tidak mengingat yang miskin, yang membutuhkan,
yang sakit dan yang sengsara bukanlah
murid-Ku, A&P 52:40. Barang siapa tidak bersedia untuk menyerahkan nyawanya bukanlah murid-Ku, A&P 103:27–28.

Murid-Murid Orang Nefi. Lihat Tiga
Murid Orang Nefi
Murni, Kemurnian. Lihat juga Bersih
dan Tidak Bersih; Pengudusan

Bebas dari dosa atau kesalahan; tanpa
salah. Seseorang menjadi murni ketika
pikiran dan tindakannya bersih dalam
setiap hal. Seseorang yang telah berbuat
dosa dapat menjadi murni melalui iman
kepada Yesus Kristus, pertobatan, dan
menerima tata cara-tata cara Injil.
Dia yang memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni akan menerima
berkat-berkat Tuhan, Mzm. 24:3–5. Jadilah kamu bersih, yang menyandang bejana Tuhan, Yes. 52:11 (A&P 133:4–5).
Diberkatilah yang murni hatinya, Mat.
5:8 (3 Ne. 12:8). Hal-hal apa pun yang
murni, pikirkanlah akan hal-hal ini, Flp.
4:8 (PK 1:13).
Kamu semua yang murni hatinya, ang-
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katlah kepalamu dan terimalah firman
Allah yang menyenangkan, Yakub 3:2–
3. Dapatkah kamu memandang kepada
Allah pada hari itu dengan hati yang
murni dan tangan yang bersih, Alma
5:19. Menjadi murni dan tanpa noda di
hadapan Allah, mereka tidak dapat memandang dosa kecuali dengan kemuakan, Alma 13:12. Dimurnikan bahkan seperti Kristus adalah murni, Moro. 7:48
(Morm. 9:6).
Kristus akan mencadangkan bagi diri-
Nya suatu umat yang murni, A&P 43:14.
Tuhan memerintahkan agar sebuah rumah dibangun di Sion di mana yang
murni akan melihat Allah, A&P 97:10–
17. Inilah Sion—yang murni hatinya,
A&P 97:21.
Musa. Lihat juga Harun, Kakak
Laki-Laki Musa; Hukum Musa;
Pentateus; Perubahan Rupa—
Perubahan rupa Kristus; Sepuluh
Perintah

Seorang nabi Perjanjian Lama yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan memberikan kepada
mereka seperangkat hukum keagamaan,
bermasyarakat, serta yang berhubungan
dengan makanan sebagaimana diungkapkan oleh Allah.
Pelayanan Musa merentang melampaui batas masa hidup fananya sendiri. Joseph Smith mengajarkan bahwa,
bersama dengan Elia, dia datang ke
Gunung Perubahan Rupa dan melimpahkan kunci-kunci imamat ke atas Petrus,
Yakobus, serta Yohanes (Mat. 17:3–4;
Mrk. 9:4–9; Luk. 9:30; A&P 63:21).
Musa menampakkan diri kepada
Joseph Smith dan Oliver Cowdery pada
tanggal 3 April 1836, di dalam bait suci
di Kirtland, Ohio, dan menganugerahkan
ke atas diri mereka kunci-kunci pengumpulan Israel (A&P 110:11).
Wahyu zaman akhir berbicara banyak
mengenai Musa. Dia disebut-sebut kerap kali dalam Kitab Mormon, serta dari
Ajaran dan Perjanjian kita belajar tentang
pelayanannya (A&P 84:20–26) dan bahwa
dia menerima imamat dari ayah mertuanya, Yitro (A&P 84:6).
Wahyu zaman akhir juga mengukuh-

Musa

kan laporan dalam Alkitab tentang pelayanannya di antara anak-anak Israel dan
menandaskan kembali bahwa dia adalah
penulis kelima kitab yang memulai Perjanjian Lama (1 Ne. 5:11; Musa 1:40–41).

Diselamatkan oleh putri Firaun, Kel.
2:1–10. Melarikan diri ke Midian, Kel.
2:11–22. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam semak yang
menyala, Kel. 3:1–15. Mengumumkan
wabah yang akan datang ke atas orang-
orang Mesir, Kel. 7–11. Tuhan memberlakukan Paskah, Kel. 12:1–30. Memimpin
anak-anak Israel menyeberangi Laut Merah, Kel. 14:5–31. Tuhan mengirim manna
di gurun, Kel. 16. Memukul batu karang
di Horeb dan air menyembur, Kel. 17:1–
7. Harun dan Hur menopang tangannya
sehingga Yosua berjaya atas Amalek, Kel.
17:8–16. Yitro menasihatinya, Kel. 18:13–
26. Mempersiapkan orang-orang bagi penampakan diri Tuhan di atas Gunung
Sinai, Kel. 19. Tuhan mengungkapkan
Sepuluh Perintah kepadanya, Kel. 20:1–
17. Dia dan tujuh puluh penatua melihat
Allah, Kel. 24:9–11. Memecah loh-loh kesaksian dan menghancurkan anak lembu
emas, Kel. 32:19–20. Berbicara dengan
Allah berhadapan muka, Kel. 33:9–11.
Menampakkan diri ketika Yesus diubah rupa, Mat. 17:1–13 (Mrk. 9:2–13; Luk.
9:28–36).
Marilah kita kuat seperti Musa, 1 Ne.
4:2. Kristus adalah nabi seperti Musa
yang akan Tuhan angkat, 1 Ne. 22:20–21
(Ul. 18:15; 3 Ne. 20:23).
Memimpin Israel melalui wahyu, A&P
8:3. Terlihat di antara roh-roh yang mulia,
A&P 138:41.
Melihat Allah berhadapan muka, Musa
1:2, 31. Dalam kemiripan dengan Anak
Tunggal, Musa 1:6, 13. Mesti menulis apa
yang diungkapkan kepadanya mengenai
penciptaan, Musa 2:1.
Kitab Musa: Sebuah kitab dalam Mutiara yang Sangat Berharga yang memuat
terjemahan Joseph Smith yang diilhami
tentang ketujuh pasal pertama dari kitab Kejadian.
Pasal 1 mencatat suatu penglihatan
tatkala Musa melihat Allah, yang mengungkapkan kepadanya seluruh rencana
keselamatan. Pasal 2–5 adalah sebuah

Musik
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laporan tentang Penciptaan dan Kejatuhan manusia. Pasal 6–7 memuat suatu
penglihatan tentang Henokh dan pelayanannya di atas bumi. Pasal 8 memuat
suatu penglihatan tentang Nuh dan Air
Bah yang besar.
Lima kitab Musa: Lihat Kitab Kejadian;
Kitab Keluaran; Kitab Imamat; Kitab Bilangan; Kitab Ulangan
Kelima kitab pertama Perjanjian
Lama dikenal sebagai kitab-kitab Musa.
Lempengan-lempengan kuningan yang
Nefi ambil dari Laban memuat kitab-
kitab Musa (1 Ne. 5:11).
Nefi membacakan banyak hal yang tertulis dalam kitab-kitab Musa, 1 Ne. 19:23.
Musik. Lihat juga Bernyanyi;
Nyanyian Pujian
Melodi dan irama yang dinyanyikan
dan dimainkan sejak masa awal Alkitab
untuk mengekspresikan sukacita, pujian,
dan ibadat (2 Sam. 6:5). Itu dapat menjadi
suatu bentuk doa. Mazmur mungkin dinyanyikan dengan melodi sederhana dan
diiringi dengan alat-alat musik.
Miryam, kakak perempuan Harun dan
Musa, mengambil rebana dan dia beserta
para wanita menari, Kel. 15:20. Orang-
orang Lewi yang adalah penyanyi memiliki ceracap serta harpa dan seratus dua
puluh imam meniup nafiri, 2 Taw. 5:12.
Yesus dan Dua Belas menyanyikan
nyanyian pujian setelah Perjamuan Malam Terakhir, Mat. 26:30. Saling mengajar
dan memberilah petuah dalam mazmur
dan nyanyian pujian dan nyanyian rohani, Kol. 3:16.
Apakah kamu telah merasakan untuk
menyanyikan nyanyian kasih penebusan,
Alma 5:26.
Jiwa Allah senang akan nyanyian hati;
ya, nyanyian orang saleh adalah sebuah
doa, A&P 25:12. Pujilah Tuhan dengan
bernyanyi, dengan musik, dan dengan
menari, A&P 136:28.
Mutiara yang Sangat Berharga. Lihat
juga Joseph Smith, Jr.; Kanon; Tulisan
Suci
Kerajaan Allah di atas bumi dipersa-
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makan dengan “mutiara yang sangat berharga” (Mat. 13:45–46).
Mutiara yang Sangat Berharga juga
nama yang diberikan pada salah satu
dari empat jilid tulisan suci yang disebut “kitab-kitab standar” Gereja Yesus
Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman
Akhir. Edisi pertama Mutiara yang Sangat Berharga diterbitkan pada tahun
1851 dan memuat sebagian materi yang
sekarang ada dalam Ajaran dan Perjanjian. Edisi-edisi yang diterbitkan sejak tahun 1902 memuat (1) cuplikan-cuplikan
dari terjemahan Joseph Smith dari kitab
Kejadian, disebut kitab Musa, dan dari
Matius 24, disebut Joseph Smith—Matius;
(2) Terjemahan Joseph Smith dari beberapa papirus Mesir yang dia dapatkan
pada tahun 1835, disebut kitab Abraham;
(3) cuplikan dari sejarah Joseph Smith
tentang Gereja yang dia tulis pada tahun 1838, disebut Joseph Smith—Sejarah;
serta (4) Pasal-Pasal Kepercayaan, tiga belas pernyataan kepercayaan dan ajaran.
Naaman. Lihat juga Elisa

Dalam Perjanjian Lama, panglima dari
pasukan raja Aram. Dia juga penderita
kusta. Melalui iman seorang hamba perempuan orang Israel dia pergi ke Israel
untuk menemui Nabi Elisa. Dia disembuhkan dari penyakit kusta dengan merendahkan hatinya dan mandi tujuh kali
di dalam Sungai Yordan sesuai petunjuk
yang diberikan Nabi Elisa (2 Raj. 5:1–19;
Luk. 4:27).

Nabi. Lihat juga Nubuat; Pelihat;
Presiden; Wahyu

Orang yang telah dipanggil oleh dan
berbicara bagi Allah. Sebagai orang
utusan Allah, nabi menerima perintah,
nubuat, dan wahyu dari Allah. Tanggung
jawabnya adalah untuk menyingkapkan
kehendak dan karakter sejati Allah kepada umat manusia dan untuk memperlihatkan arti urusan-Nya dengan mereka.
Nabi mencela dosa dan meramalkan akibatnya. Dia adalah pengkhotbah kebenaran. Pada kesempatan tertentu, para
nabi bisa diilhami untuk meramalkan
masa depan demi manfaat umat manusia.
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Tanggung jawab utamanya, meskipun
demikian, adalah memberikan kesaksian
tentang Kristus. Presiden Gereja Yesus
Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman
Akhir adalah nabi Allah di atas bumi dewasa ini. Anggota Presidensi Utama serta
Dua Belas Rasul didukung sebagai nabi,
pelihat, dan pewahyu.

Semoga Allah berkehendak bahwa seluruh umat Tuhan adalah nabi, Bil. 11:29.
Jika ada seorang nabi, Aku Tuhan akan
menyingkapkan diri-Ku kepadanya dalam suatu penglihatan, Bil. 12:6. Tuhan
bersaksi menentang Israel melalui semua nabi, 2 Raj. 17:13 (2 Taw. 36:15–16;
Yer. 7:25). Aku menahbiskan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa, Yer. 1:5, 7.
Dia mengungkapkan rahasia-Nya kepada
hamba-Nya, para nabi, Am. 3:7.
Dia berfirman melalui mulut para nabi
kudus-Nya, Luk. 1:70 (Kis. 3:21). Semua
nabi bersaksi tentang Kristus, Kis. 10:43.
Allah telah menetapkan para nabi di dalam Gereja, 1 Kor. 12:28 (Ef. 4:11). Gereja
dibangun di atas landasan para Rasul dan
nabi, Ef. 2:19–20.
Orang-orang telah menolak perkataan
para nabi, 1 Ne. 3:17–18 (2 Ne. 26:3). Melalui Roh segala sesuatu disingkapkan
kepada para nabi, 1 Ne. 22:1–2. Kristus
datang kepada orang-orang Nefi untuk
menggenapi semua yang telah Dia firmankan melalui mulut para nabi kudus-
Nya, 3 Ne. 1:13 (A&P 42:39).
Mereka yang tidak mau mengindahkan perkataan para nabi akan disingkirkan, A&P 1:14. Mereka yang memercayai
perkataan para nabi akan memperoleh
kehidupan kekal, A&P 20:26. Perkataan
nabi akan kamu terima, seolah-olah dari
mulut-Ku sendiri, A&P 21:4–6. Wahyu
dan perintah bagi Gereja datang hanya
melalui orang yang ditetapkan, A&P
43:1–7. Kewajiban Presiden adalah untuk mengetuai seluruh Gereja dan untuk menjadi seperti Musa, menjadi nabi,
A&P 107:91–92.
Kami percaya kepada nabi, PK 1:6.
Nabiah. Lihat juga Nubuat

Seorang wanita yang telah menerima
kesaksian tentang Yesus dan menikmati
roh wahyu. Nabiah tidak memegang ima-

Nahum

mat atau kunci-kuncinya. Walaupun hanya beberapa wanita dalam tulisan suci
yang disebut nabiah, banyak yang bernubuat, misalnya Ribka, Hana, Elisabet,
dan Maria.

Miryam disebut nabiah, Kel. 15:20.
Debora disebut nabiah, Hak. 4:4. Hulda
disebut nabiah, 2 Raj. 22:14 (2 Taw. 34:22).
Hana disebut nabiah, Luk. 2:36.
Nafsu. Lihat juga Hawa Nafsu

Memiliki hasrat yang kuat secara tidak
pantas untuk sesuatu.

Janganlah bernafsu terhadap kecantikannya dalam hatimu, Ams. 6:25.
Barang siapa memandang kepada seorang wanita sehingga bernafsu terhadapnya telah berbuat zina, Mat. 5:28 (3 Ne.
12:28). Para pria terbakar dalam nafsu
mereka terhadap satu sama lain, Rm.
1:27. Menurut nafsu mereka sendiri mereka akan menghimpun bagi diri mereka
para pengajar, 2 Tim. 4:3–4.
Laban melihat harta milik kami dan
bernafsu terhadapnya, 1 Ne. 3:25. Jangan lagi mengikuti nafsu matamu, Alma
39:3–4, 9.
Dia yang memandang kepada seorang
wanita sehingga bernafsu terhadapnya
akan menyangkal iman, A&P 42:23. Berhentilah dari segala hasratmu yang penuh nafsu, A&P 88:121.
Naftali. Lihat juga Israel; Yakub, Putra
Ishak

Yang keenam dari dua belas putra
Yakub dan anak kedua Bilha, hamba perempuan Rahel (Kej. 30:7–8). Naftali memiliki empat putra (1 Taw. 7:13).
Suku Naftali: Berkat Yakub atas Naftali
dicatat dalam Kejadian 49:21. Berkat
Musa atas suku tersebut dicatat dalam
Ulangan 33:23.

Nahum

Seorang nabi Perjanjian Lama dari
Galilea yang mencatat nubuat-nubuatnya
suatu masa antara tahun 642 dan 606 sm.

Kitab Nahum: Pasal 1 berbicara tentang
pembakaran bumi pada Kedatangan Kedua dan tentang belas kasihan serta kuasa Tuhan. Pasal 2 menceritakan tentang

Nama Gereja
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kehancuran Niniwe, yang adalah bayangan tentang apa yang akan datang
pada zaman akhir. Pasal 3 melanjutkan
meramalkan kehancuran Niniwe yang
menyedihkan.
Nama Gereja. Lihat juga Gereja Yesus
Kristus; Gereja Yesus Kristus dari
Orang-Orang Suci Zaman Akhir;
Orang Mormon

Dalam Kitab Mormon, ketika Yesus
Kristus mengunjungi orang-orang Nefi
yang saleh tak lama setelah Kebangkitan-
Nya, Dia berfirman bahwa Gereja-Nya
mesti menyandang nama-Nya (3 Ne.
27:3–8). Pada zaman modern Tuhan
mengungkapkan nama Gereja adalah
“Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang
Suci Zaman Akhir” (A&P 115:4).

Naomi. Lihat juga Rut

Dalam Perjanjian Lama, seorang wanita saleh dan istri Elimelekh (Rut 1–4).
Elimelekh dan Naomi membawa keluarga mereka ke Moab untuk meloloskan diri dari bencana kelaparan. Setelah
Elimelekh dan kedua putranya mati,
Naomi kembali ke Betlehem bersama
menantu perempuannya Rut.

Nasihat. Lihat juga Nabi

Petuah, peringatan, advis, dan petunjuk dari Tuhan dan para pemimpin-Nya
yang ditahbiskan.

Aku akan memberi engkau nasihat,
Kel. 18:19. Allah akan membimbingku
dengan nasihat-Nya, Mzm. 73:24. Ketika tidak ada nasihat diberikan, jatuhlah bangsa, Ams. 11:14.
Para orang Farisi dan ahli hukum Taurat menolak nasihat Allah, Luk. 7:30.
Menjadi terpelajar adalah baik jika mereka menyimak nasihat Allah, 2 Ne. 9:29.
Dengarkanlah nasihat dari Dia yang
telah menahbiskanmu, A&P 78:2. Menerima nasihat dari dia yang telah Aku tetapkan, A&P 108:1. Dia menginginkan
untuk menegakkan nasihatnya alih-alih
nasihat yang telah Aku tetapkan, A&P
124:84. Menyimak nasihat hamba-Ku
Joseph, A&P 124:89. Jika siapa pun tidak mencari nasihat-Ku, dia tidak akan
memiliki kuasa, A&P 136:19.
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Natan. Lihat juga Daud

Seorang nabi Perjanjian Lama pada
masa Raja Daud. Ketika Daud menawarkan untuk membangun bait suci bagi
Tuhan, Tuhan memberi petunjuk kepada
Natan untuk memberi tahu Daud dia tidak boleh membangunnya. Natan juga
menghardik Daud karena menyebabkan
kematian Uria, salah seorang pejuangnya, dan karena mengambil istri Uria,
Batsyeba (2 Sam. 12:1–15; A&P 132:38–
39). Zadok, bersama Natan, mengurapi
putra Daud, Salomo sebagai raja (1 Raj.
1:38–39, 45).

Natanael. Lihat juga Bartolomeus

Rasul Kristus dan teman Filipus dalam Perjanjian Baru (Yoh. 1:45–51). Dia
datang dari Kana di Galilea (Yoh. 21:2).
Kristus berfirman bahwa Natanael adalah orang Israel tanpa tipu daya (Yoh.
1:47). Dia dan Bartolomeus secara umum
dianggap sebagai orang yang sama (Mat.
10:3; Mrk. 3:18; Luk. 6:14; Yoh. 1:43–45).

Nauvoo, Illinois (AS)

Sebuah kota yang didirikan oleh para
Orang Suci Zaman Akhir pada tahun
1839 di Negara Bagian Illinois. Itu berlokasi di Sungai Mississippi, hampir 200
mil (320 kilometer) ke hulu sungai tersebut dari St. Louis.
Karena penganiayaan di Negara Bagian Missouri, para Orang Suci pindah
kira-kira 200 mil ke timur laut, menyeberangi Sungai Mississippi, dan ke Illinois,
di mana mereka menemukan kondisi
yang lebih berkenan. Pada akhirnya, para
Orang Suci membeli tanah di dekat Kota
Commerce yang belum berkembang. Tanah ini sebetulnya adalah padang belantara berawa dengan hanya beberapa
bangunan sederhana. Para Orang Suci
mengeringkan tanah tersebut dan mendirikan rumah-
rumah. Joseph Smith
memindahkan keluarganya ke dalam
sebuah rumah kayu gelondong yang kecil. Nama Kota Commerce diubah menjadi Nauvoo, menurut kata bahasa Ibrani
untuk “indah.”
Beberapa bagian dari Ajaran dan Perjanjian dicatat di Nauvoo (A&P 124–129;
132; 135). Para Orang Suci diberi tahu
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untuk membangun sebuah bait suci di
Nauvoo (A&P 124:26–27). Mereka membangun bait suci dan mengorganisasi
pasak-pasak Sion sebelum dihalau dari
rumah-rumah mereka pada tahun 1846.
Sebagai akibat dari penganiayaan ini,
para Orang Suci meninggalkan area tersebut dan mengadakan perjalanan mereka ke barat.
Nazaret. Lihat juga Yesus Kristus

Sebuah desa di antara bukit-bukit di
barat Danau Galilea. Nazaret adalah kediaman awal Yesus (Mat. 2:23). Yesus
mengajar di dalam sinagoge di Nazaret
dan memaklumkan bahwa Dia menggenapi nubuat dalam Yesaya 61:1–2 (Mat.
13:54–58; Mrk. 6:1–6; Luk. 4:16–30).

Nebukadnezar. Lihat juga Babel;
Daniel

Dalam Perjanjian Lama, raja Babilon
(604–561 sm ) yang menundukkan
Yehuda (2 Raj. 24:1–4) dan mengepung
Yerusalem (2 Raj. 24:10–11). Nabi Lehi
diperintahkan untuk melarikan diri
dari Yerusalem pada kira-kira tahun
600 sm untuk menghindari dibawa tertawan ke Babilon (1 Ne. 1:4–13) ketika
Nebukadnezar membawa pergi Raja

Zedekia dan orang-orang (2 Raj. 25:1,
8–16, 20–22). Daniel menafsirkan mimpi-
mimpi Nebukadnezar (Dan. 2; 4).

Nefi, Putra Helaman. Lihat juga
Helaman, Putra Helaman; Lehi,
Misionaris Orang Nefi

Dalam Kitab Mormon, seorang nabi
dan misionaris orang Nefi yang hebat.

Adalah putra yang lebih tua dari
Helaman, Hel. 3:21. Ditetapkan sebagai
hakim kepala, Hel. 3:37. Dia dan adiknya, Lehi, menginsafkan banyak orang
Laman pada Injil, Hel. 5:18–19. Dikelilingi oleh api dan dibebaskan dari penjara, Hel. 5:20–52. Berdoa di atas menara
tamannya, Hel. 7:6–10. Mengungkapkan
pembunuhan hakim kepala, Hel. 8:25–
28; 9:1–38. Diberi kuasa yang besar oleh
Tuhan, Hel. 10:3–11. Meminta kepada
Tuhan untuk bencana kelaparan dan
untuk akhir dari bencana kelaparan itu,
Hel. 11:3–18.

Nefi, Putra Lehi

Nefi, Putra Lehi. Lihat juga Lehi, Ayah
dari Nefi; Orang-Orang Nefi

Dalam Kitab Mormon, putra yang saleh dari Lehi dan Saria (1 Ne. 1:1–4; 2:5).
Nefi memiliki iman yang kuat pada firman Allah (1 Ne. 3:7) dan menjadi nabi,
penyimpan catatan, dan pemimpin yang
besar bagi umatnya.
Patuh dan berdoa dalam iman, 1 Ne.
2:16. Kembali ke Yerusalem untuk memperoleh lempengan-
l empengan kuningan, 1 Ne. 3–4. Kembali ke Yerusalem
untuk membawa keluarga Ismael ke padang belantara, 1 Ne. 7. Menerima penglihatan yang sama yang Lehi terima, 1 Ne.
10:17–22; 11. Melihat dalam penglihatan
masa depan umatnya dan pemulihan Injil, 1 Ne. 12–13. Menafsirkan penglihatan
akan pohon kehidupan, 1 Ne. 15:21–36.
Mematahkan busurnya tetapi melalui
iman sanggup mendapatkan makanan,
1 Ne. 16:18–32. Membangun kapal dan
berlayar ke tanah terjanjikan, 1 Ne. 17–18.
Orang Nefi dan orang Laman berpisah,
2 Ne. 5. Memberikan kesaksian terakhir,
2 Ne. 33.
Kitab 1 Nefi: Pasal 1 sampai 18:8 sebagian besar berurusan dengan Nabi
Lehi dan keluarganya meninggalkan
Yerusalem. Mereka melakukan perjalanan melalui gurun gersang sampai
mereka mencapai laut. 1 Nefi 18:9–23
menceritakan tentang pelayaran mereka
ke tanah terjanjikan, sebagaimana diarahkan oleh Tuhan, terlepas dari pemberontakan Laman dan Lemuel. Pasal
19–22 menceritakan tujuan Nefi untuk
menyimpan catatan-catatan (1 Ne. 6;
19:18)—untuk membujuk semua orang
mengingat Tuhan Penebus mereka. Dia
mengutip Yesaya (1 Ne. 20–21) dan menafsirkan pesan-pesan Yesaya, dengan
harapan agar semua orang boleh mengetahui Yesus Kristus sebagai Juruselamat
dan Penebus mereka (1 Ne. 22:12).

Kitab 2 Nefi: Pasal 1–4 memuat beberapa ajaran dan nubuat terakhir Lehi
sebelum kematiannya, termasuk berkat-
berkat kepada para putranya dan keturunan mereka. Pasal 5 menjelaskan
mengapa orang-orang Nefi memisahkan diri mereka dari orang-orang Laman.
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Nefi, Putra Nefi, Putra Helaman

Orang-orang Nefi membangun sebuah
bait suci, mengajarkan hukum Musa,
dan menyimpan catatan-catatan. Pasal
6–10 memuat kata-kata Yakub, adik Nefi.
Yakub mengulas sejarah Yehuda dan bernubuat tentang Mesias, yang sebagian
darinya diambil dari tulisan-tulisan Nabi
Yesaya. Dalam pasal 11–33 Nefi mencatat
kesaksiannya tentang Kristus, kesaksian
Yakub, nubuat-nubuat tentang zaman
terakhir, dan beberapa pasal dari kitab
Yesaya dalam Perjanjian Lama.
Lempengan-L empengan Nefi: Lihat
Lempengan-Lempengan
Nefi, Putra Nefi, Putra Helaman. Lihat
juga Murid; Nefi, Putra Helaman

Salah seorang dari dua belas murid orang Nefi yang dipilih oleh Yesus
Kristus yang bangkit dalam Kitab
Mormon (3 Ne. 1:2–3; 19:4). Nabi ini
berdoa dengan amat kuat kepada Tuhan
demi kepentingan umatnya. Nefi mendengar suara Tuhan (3 Ne. 1:11–14). Nefi
juga dikunjungi oleh malaikat, mengusir
iblis, menghidupkan kembali saudaranya dari yang mati, dan memberikan kesaksian yang tidak dapat tidak dipercaya
(3 Ne. 7:15–19; 19:4). Nefi menyimpan catatan tulisan suci (3 Ne. 1:2–3).

Kitab 3 Nefi: Sebuah kitab yang ditulis oleh Nefi, putra Nefi, dalam Kitab
Mormon. Pasal 1–10 memperlihatkan
penggenapan nubuat-nubuat tentang kedatangan Tuhan. Tanda kelahiran Kristus
diberikan; orang-orang bertobat; tetapi
kemudian mereka kembali pada kejahatan. Akhirnya angin ribut, gempa
bumi, badai ganas, dan kehancuran hebat menandai kematian Kristus. Pasal 11–
28 mencatat kedatangan Kristus ke Benua
Amerika. Ini adalah bagian pokok dari kitab 3 Nefi. Banyak dari firman Kristus serupa dengan khotbah-Nya yang tercatat
dalam Alkitab (contohnya, Mat. 5–7 dan
3 Ne. 12–14). Pasal 29–30 adalah perkataan Mormon kepada bangsa-bangsa zaman akhir.
Kitab 4 Nefi: Kitab ini memiliki hanya
empat puluh sembilan ayat, kesemuanya dalam satu pasal, namun itu meliputi
hampir tiga ratus tahun sejarah orang
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Nefi (34–321 m). Beberapa angkatan penulis, termasuk Nefi, memberi kontribusi
pada catatan tersebut. Ayat 1–19 menceritakan bahwa setelah kunjungan Kristus
yang bangkit seluruh orang Nefi dan
orang Laman diinsafkan pada Injil. Kedamaian, kasih, dan kerukunan berkuasa.
Tiga murid orang Nefi, yang telah Kristus
perkenankan untuk tetap tinggal di atas
bumi sampai Kedatangan Kedua-Nya
(3 Ne. 28:4–9), melayani orang-orang.
Nefi meninggalkan catatan kepada putranya, Amos. Ayat 19–47 adalah catatan
tentang pelayanan Amos (84 tahun) dan
pelayanan putranya, Amos (112 tahun).
Pada tahun 201 m, kesombongan mulai
menyebabkan persoalan di antara orang-
orang, yang memisahkan diri mereka ke
dalam golongan-golongan dan memulai
gereja-gereja palsu untuk memperoleh
keuntungan (4 Ne. 1:24–34).
Ayat-ayat terakhir dari 4 Nefi memperlihatkan bahwa orang-orang telah
kembali lagi pada kejahatan (4 Ne. 1:35–
49). Pada tahun 305 m, Amos putra Amos
mati dan saudara laki-lakinya Amaron
menyembunyikan semua catatan sakral itu untuk penyimpanan yang aman.
Amaron belakangan memercayakan
catatan-catatan tersebut kepada Mormon,
yang mencatat banyak peristiwa tentang
masa hidupnya sendiri dan kemudian
meringkasnya (Morm. 1:2–4).
Nehemia

Seorang bangsawan Israel di Babilon
dalam Perjanjian Lama (bisa jadi orang
Lewi atau dari suku Yehuda) yang memegang jabatan pembawa cawan di sidang
balairung Artahsasta, dari siapa dia mendapatkan kewenangan rajani yang mewenangkannya untuk membangun kembali
tembok-tembok Yerusalem.
Kitab Nehemia: Kitab ini adalah kelanjutan kitab Ezra. Itu memuat laporan
tentang kemajuan dan kesulitan pekerjaan di Yerusalem menyusul kembalinya orang-orang Yahudi dari penawanan
Babilon. Pasal 1–7 menceritakan tentang kunjungan pertama Nehemia ke
Yerusalem dan pembangunan kembali
tembok-tembok kota terlepas dari pertentangan yang hebat. Pasal 8–10 meng-
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uraikan reformasi keagamaan dan sosial
yang Nehemia coba untuk implementasikan. Pasal 11–13 memberikan daftar nama
dari mereka yang layak dan memberikan
laporan tentang pendedikasian tembok
tersebut. Ayat 4–31 dari pasal 13 mencatat kunjungan kedua oleh Nehemia ke
Yerusalem setelah pergi selama dua belas tahun.
Nehor. Lihat juga Antikristus;
Penipuan Imam

Seorang pria jahat dalam Kitab
 ormon. Nehor adalah salah seorang dari
M
yang pertama mempraktikkan penipuan
imam di antara orang-orang Nefi. Setelah mengajarkan ajaran palsu dan membunuh Gideon, Nehor dieksekusi karena
tindakan kejahatannya (Alma 1). Para
pengikut Nehor melanjutkan praktik dan
ajaran jahatnya lama setelah Nehor mati.

Alma dan Amulek ditahan oleh seorang hakim menurut aturan Nehor, Alma
14:14–18. Mereka adalah penganut Nehor
yang dibunuh, Alma 16:11. Banyak orang
adalah menurut aturan kaum Nehor,
Alma 21:4. Jumlah terbesar dari mereka
yang membunuh saudara-saudara mereka adalah menurut aturan kaum Nehor,
Alma 24:28.
Neraka. Lihat juga Iblis; Kematian
Rohani; Laknat; Putra Kebinasaan

Wahyu zaman akhir berbicara tentang
neraka setidaknya dalam dua pengertian.
Pertama, itu adalah tempat tinggal sementara di dunia roh bagi mereka yang
tidak patuh dalam kefanaan. Dalam pengertian ini, neraka memiliki suatu akhir.
Roh-roh di sana akan diajari Injil, dan suatu saat menyusul pertobatan mereka,
mereka akan dibangkitkan pada suatu
tingkat kemuliaan yang untuknya mereka layak. Mereka yang tidak mau bertobat, walaupun demikian bukanlah putra
kebinasaan, akan tetap tinggal di neraka
sepanjang Milenium. Setelah ribuan tahun siksaan ini, mereka akan dibangkitkan pada kemuliaan telestial (A&P
76:81–86; 88:100–101).
Kedua, itu adalah lokasi permanen
bagi mereka yang tidak ditebus melalui Pendamaian Yesus Kristus. Dalam

Newel K. Whitney

pengertian ini, neraka adalah permanen. Itu adalah untuk mereka yang ditemukan “masih kotor” (A&P 88:35, 102).
Inilah tempat di mana Setan, para malaikatnya, dan para putra kebinasaan—mereka yang telah menyangkal Putra setelah
Bapa mengungkapkan-Nya—akan berdiam secara kekal (A&P 76:43–46).
Tulisan suci kadang-kadang merujuk
pada neraka sebagai kegelapan luar.

Jiwa Daud tidak akan ditinggalkan di
dalam neraka, Mzm. 16:10 (Mzm. 86:13).
Pergilah ke dalam neraka, ke dalam api
itu yang tidak akan pernah terpadamkan,
Mrk. 9:43 (Mosia 2:38). Orang kaya itu di
dalam neraka mengangkat matanya, sedang dalam siksaan, Luk. 16:22–23 (A&P
104:18). Kematian dan neraka menyerahkan orang-orang mati, Why. 20:13.
Ada suatu tempat dipersiapkan, ya,
bahkan neraka yang menyeramkan itu,
1 Ne. 15:35. Kehendak daging memberikan roh iblis kuasa untuk membawa kita
turun ke neraka, 2 Ne. 2:29. Kristus mempersiapkan jalan bagi pembebasan kita
dari kematian dan neraka, 2 Ne. 9:10–12.
Mereka yang tetap kotor pergi ke dalam
siksaan abadi, 2 Ne. 9:16. Iblis mengakali
jiwa mereka dan menuntun mereka pergi
dengan hati-hati turun ke neraka, 2 Ne.
28:21. Yesus telah menebus jiwaku dari
neraka, 2 Ne. 33:6. Lepaskan dirimu dari
rasa sakit neraka, Yakub 3:11. Dibawa tertawan oleh iblis dan dituntun oleh kehendaknya ke kehancuran adalah rantai
neraka, Alma 12:11. Yang jahat dicampakkan ke dalam kegelapan luar sampai
waktu kebangkitan mereka, Alma 40:13–
14. Yang kotor akan lebih sengsara berdiam bersama Allah daripada berdiam di
neraka, Morm. 9:4.
Hukuman yang diberikan dari
tangan-Ku adalah hukuman tanpa akhir,
A&P 19:10–12. Neraka adalah tempat
yang dipersiapkan bagi iblis dan para
malaikatnya, A&P 29:37–38. Mereka yang
mengakui Allah dibebaskan dari kematian dan rantai neraka, A&P 138:23.
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Pemimpin awal di dalam Gereja yang
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dan belakangan melayani sebagai Uskup
Ketua Gereja (A&P 72:1–8; 104; 117).
Nikodemus. Lihat juga Orang-Orang
Farisi
Dalam Perjanjian Baru, seorang penguasa yang saleh dari orang Yahudi (mungkin dari Sanhedrin) dan orang Farisi (Yoh.
3:1).
Dia berbicara dengan Yesus pada
malam hari, Yoh. 3:1–21. Dia membela
Kristus terhadap orang-orang Farisi, Yoh.
7:50–53. Dia membawa rempah-rempah
pada penguburan Yesus, Yoh. 19:39–40.
Niniwe. Lihat juga Asiria; Yunus

Dalam Perjanjian Lama, ibu kota Asiria
dan selama lebih dua ratus tahun adalah
pusat perniagaan besar di tepi timur Sungai Tigris. Itu jatuh pada keruntuhan kerajaan Asiria, tahun 606 sm.

Sanherib, raja Asiria, tinggal di Niniwe,
2 Raj. 19:36. Yunus diutus untuk memanggil kota itu pada pertobatan, Yun.
1:1–2 (Yun. 3:1–4). Orang-orang Niniwe
bertobat, Yun. 3:5–10.
Kristus menggunakan Niniwe sebagai
contoh tentang pertobatan di hadapan
orang-orang Yahudi, Mat. 12:41.
Nubuat. Lihat juga Nabi; Nabiah;
Pelihat; Wahyu
Nubuat terdiri dari kata atau tulisan
yang diilhami secara ilahi, yang seseorang terima melalui wahyu dari Roh Kudus. Kesaksian tentang Yesus adalah roh
nubuat (Why. 19:10). Nubuat bisa berkaitan dengan waktu lalu, sekarang,
atau mendatang. Ketika seseorang bernubuat, dia berbicara atau menulis apa
yang Allah inginkan untuk dia ketahui,
demi kebaikannya sendiri atau kebaikan
orang lain. Para individu bisa menerima
nubuat atau wahyu bagi kehidupan mereka sendiri.
Semoga Allah berkehendak bahwa seluruh umat Tuhan adalah nabi, Bil. 11:29.
Para putra dan putrimu akan bernubuat,
Yl. 2:28 (Kis. 2:17–18). Dia mengungkapkan rahasia-Nya kepada hamba-Nya,
para nabi, Am. 3:7.

130

Tidak ada nubuat tulisan suci yang
adalah dari penafsiran pribadi, 2 Ptr. 1:20.
Orang-orang Nefi memperoleh banyak
wahyu dan roh nubuat, Yakub 4:6, 13.
Alma dan Amulek mengetahui maksud
hati Zezrom melalui roh nubuat, Alma
12:7. Celakalah dia yang berkata Tuhan
tidak lagi bekerja melalui nubuat, 3 Ne.
29:6. Selidikilah nubuat-nubuat Yesaya,
Morm. 8:23.
Nubuat-nubuat semuanya akan digenapi, A&P 1:37–38.
Orang mesti dipanggil oleh Allah melalui nubuat, PK 1:5.
Nuh, Bapa Bangsa dalam Alkitab.
Lihat juga Air Bah pada Masa Nuh;
Bahtera; Gabriel; Pelangi

Dalam Perjanjian Lama, putra Lamekh
dan bapa bangsa kesepuluh dari Adam
(Kej. 5:29–32). Dia bersaksi tentang
Kristus dan mengkhotbahkan pertobatan kepada angkatan yang jahat. Ketika
orang-orang menolak pesannya, Allah
memerintahkan dia untuk membangun
sebuah bahtera untuk menampung keluarganya dan segala hewan ketika bumi
dilanda air bah untuk menghancurkan
yang jahat (Kej. 6:13–22; Musa 8:16–30).
Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa
Nuh adalah malaikat Gabriel dan yang
berikutnya setelah Adam dalam memegang kunci-kunci keselamatan.

Dia dan para putranya, Yafet, Sem, dan
Ham, dan istri-istri mereka diselamatkan ketika mereka membangun bahtera
atas perintah Allah, Kej. 6–8 (Ibr. 11:7;
1 Ptr. 3:20). Tuhan memperbarui perjanjian yang telah Dia buat bersama Henokh
dengan Nuh, Kej. 9:1–17 (TJS, Kej. 9:15,
21–25; Musa 7:49–52).
Nuh ditahbiskan pada imamat ketika dia berumur sepuluh tahun oleh
Metusalah, A&P 107:52.
Orang-orang mencoba untuk mengambil nyawanya, tetapi kuasa Allah menyelamatkannya, Musa 8:18. Dia menjadi
pengkhotbah kebenaran dan mengajarkan Injil Yesus Kristus, Musa 8:19, 23–
24 (2 Ptr. 2:5).
Nuh, Putra Zenif

Seorang raja yang jahat dalam Kitab
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Mormon. Dia memerintah atas sekelompok orang Nefi di tanah Nefi.

Nuh berbuat banyak dosa, Mosia 11:1–
15. Dia menitahkan agar Nabi Abinadi
dibunuh, Mosia 13:1 (Mosia 17:1, 5–20).
Nuh dibakar sampai mati, Mosia 19:20.
Nyanyian Pujian. Lihat juga
Bernyanyi; Musik

Nyanyian pujian bagi Allah.

Suatu nyanyian pujian dinyanyikan
oleh Dua Belas Rasul sebelum Tuhan
pergi ke Getsemani, Mat. 26:30.
Tuhan memanggil Emma Smith untuk
membuat seleksi nyanyian pujian yang
sakral, A&P 25:11. Nyanyian orang saleh
adalah doa bagi-Ku, dan akan dijawab
dengan berkat ke atas kepala mereka,
A&P 25:12. Pujilah Tuhan dengan bernyanyi dan dengan musik, A&P 136:28.
Obaja

Seorang nabi Perjanjian Lama yang meramalkan kepunahan Edom. Dia bernubuat mungkin pada masa pemerintahan
Yoram (848–844 sm) atau pada saat penyerbuan Babilon pada tahun 586 sm.

Kitab Obaja: Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama. Itu hanya memiliki satu pasal.
Di dalamnya, Obaja menulis tentang keruntuhan Edom dan bernubuat bahwa
para penyelamat akan berdiri di atas Gunung Sion.
Obed. Lihat juga Boas; Rut

Dalam Perjanjian Lama, putra Boas dan
Rut serta ayah dari Isai, yang menjadi
ayah dari Raja Daud (Rut 4:13–17, 21–22).

Oliver Cowdery

Penatua kedua dari Gereja yang dipulihkan dan salah seorang dari Tiga Saksi
akan asal usul dan kebenaran ilahi Kitab
Mormon. Dia bertindak sebagai tenaga
penulis sementara Joseph Smith menerjemahkan Kitab Mormon dari lempengan-
lempengan emas (JS—S 1:66–68).
Menerima suatu kesaksian tentang kebenaran penerjemahan Kitab Mormon,
A&P 6:17, 22–24. Ditahbiskan oleh
Yohanes Pembaptis, A&P 13 (A&P 27:8;

Orang Mormon

JS—S 1:68–73, lihat catatan pada ayat 71).
Setelah kamu mendapatkan iman dan telah melihatnya dengan matamu, kamu
akan bersaksi bahwa kamu telah melihatnya, A&P 17:3, 5. Aku telah menyatakan
kepadamu, melalui Roh-Ku, bahwa apa
yang telah kamu tuliskan adalah benar,
A&P 18:2. Ditetapkan dan ditahbiskan
sebagai salah seorang petugas pengawasan atas wahyu-wahyu, A&P 70:3.
Menerima kunci-kunci imamat bersama
Joseph Smith, A&P 110.
Omega. Lihat Alfa dan Omega; Yesus
Kristus
Omner. Lihat juga Mosia, Putra
Benyamin; Putra-Putra Mosia

Dalam Kitab Mormon, putra Raja
Mosia. Omner pergi bersama saudara-
saudaranya untuk berkhotbah kepada
orang-orang Laman (Mosia 27:8–11, 34–
37; 28:1–9).

Omni

Penyimpan catatan orang Nefi dalam
Kitab Mormon yang menulis kira-kira
tahun 361 sm (Yarom 1:15; Omni 1:1–3).

Kitab Omni: Sebuah kitab yang diterjemahkan dari lempengan-lempengan
kecil Nefi dalam Kitab Mormon. Kitab tersebut hanya memiliki satu pasal, yang memuat laporan tentang
peperangan di antara orang-orang Nefi
dan orang-
o rang Laman. Omni hanya menulis tiga ayat pertama dari kitab itu. Lempengan-
l empengan itu
kemudian diserahkan bergiliran kepada
Amaron, Kemis, Abinadom, dan akhirnya Amaleki. Amaleki menyerahkan
lempengan-lempengan tersebut kepada
Raja Benyamin, raja Zarahemla.
Orang Kanaan. Lihat Kanaan
Orang Mormon. Lihat juga Gereja
Yesus Kristus; Gereja Yesus Kristus
dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir

Julukan Mormon diciptakan oleh orang
yang bukan anggota Gereja untuk merujuk kepada anggota Gereja Yesus Kristus
dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir.
Nama tersebut datang dari kitab tulisan
suci sakral yang disusun oleh nabi za-

Orang Suci

PENUNTUN BAGI TULISAN SUCI

man dahulu Mormon dan berjudul Kitab Mormon. Nama yang diberikan oleh
Tuhan yang dengannya anggota Gereja
akan dikenal adalah “Orang Suci.” Nama
Gereja yang benar adalah Gereja Yesus
Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman
Akhir.
Orang Suci. Lihat juga Gereja Yesus
Kristus; Gereja Yesus Kristus dari
Orang-Orang Suci Zaman Akhir;
Orang-Orang Kristen

Anggota setia dari Gereja Yesus
Kristus.

Kumpulkanlah para Orang Suci-Ku
bersama kepada-Ku, Mzm. 50:5.
Saulus melakukan banyak kejahatan
terhadap para Orang Suci di Yerusalem,
Kis. 9:1–21. Petrus datang juga kepada
para Orang Suci yang berdiam di Lida,
Kis. 9:32. Kasih karunia dan damai kepada semua orang yang berada di Roma,
dipanggil untuk menjadi para Orang
Suci, Rm. 1:7. Kamu adalah sesama warga
bersama para Orang Suci, Ef. 2:19–21.
Aku melihat Gereja Anak Domba, yang
adalah para Orang Suci Allah, 1 Ne. 14:12.
Manusia alami adalah musuh bagi Allah
kecuali dia menjadi orang suci melalui
pendamaian Kristus, Mosia 3:19.
Aku, Tuhan, telah memberkati tanah itu untuk penggunaan para Orang
Suci-Ku, A&P 61:17. Setan memicu perang terhadap para Orang Suci Allah,
A&P 76:28–29. Bekerjalah dengan tekun
untuk mempersiapkan para Orang Suci
bagi penghakiman yang akan datang,
A&P 88:84–85. Para Orang Suci hendaknya memberikan harta kekayaan mereka
kepada yang miskin dan sengsara, A&P
105:3. Jabatan-jabatan di atas telah Aku
berikan untuk pekerjaan pelayanan dan
penyempurnaan para Orang Suci-Ku,
A&P 124:143 (Ef. 4:12).
Orangtua. Lihat juga Ayah; Ibu

Ayah dan ibu. Suami dan istri yang
layak yang telah secara tepat dimeteraikan dalam pernikahan di dalam bait
suci Allah boleh memenuhi peran mereka
sebagai orangtua sepanjang kekekalan.
“Orangtua memiliki kewajiban kudus
untuk membesarkan anak-anak mereka
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dalam kasih dan kebenaran, memenuhi
kebutuhan fisik dan rohani mereka, dan
mengajar mereka untuk saling mengasihi dan melayani, mematuhi perintah-
perintah Allah, dan menjadi penduduk
yang mematuhi hukum di mana pun mereka tinggal” (“Keluarga: Maklumat kepada Dunia,” Ensign, Nov. 2010, 129).
Anak-anak, patuhilah orangtuamu, Ef.
6:1–3 (Kol. 3:20).
Adam dan Hawa adalah orangtua pertama kita, 1 Ne. 5:11. Kutukan boleh ber
ada di atas kepala orangtuamu, 2 Ne. 4:6.
Ajarilah para orangtua bahwa mereka
mesti bertobat dan dibaptis, Moro. 8:10.
Orangtua diperintahkan untuk mengajarkan Injil kepada anak-anak mereka,
A&P 68:25. Semua anak memiliki tuntutan hak atas orangtua mereka, A&P
83:4.
Dosa-dosa orangtua tidak dapat dipertanggungjawabkan ke atas kepala anak-
anak, Musa 6:54.
Orang-Orang Amalek

Suatu suku bangsa Arab yang tinggal di Gurun Paran antara Araba dan
M editerania. Mereka secara terus-

menerus berperang dengan orang-orang
Ibrani dari zaman Musa (Kel. 17:8) hingga
Saul dan Daud (1 Sam. 15; 27:8; 30; 2 Sam.
8:11–12).

Orang-Orang Amaleki

Suatu kelompok pemurtad orang Nefi
yang memimpin orang-orang Laman
untuk bertempur melawan orang-orang
Nefi (Alma 21–24; 43).

Orang-Orang Amlisi. Lihat Amlisi
Orang-Orang Anti-Nefi-Lehi. Lihat
juga Amon, Putra Mosia; Putra-Putra
Helaman; Putra-Putra Mosia

Dalam Kitab Mormon, nama yang diberikan kepada orang-orang Laman yang
diinsafkan oleh para putra Mosia. Setelah keinsafan mereka, orang-orang ini,
yang disebut orang-orang Amon, setia
sepanjang hidup mereka (Alma 23:4–7,
16–17; 27:20–27).

Mereka mengambil nama orang-orang
Anti-Nefi-Lehi, Alma 23:16–17; 24:1. Me-
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reka menolak menumpahkan darah dan
mengubur senjata mereka, Alma 24:6–19.
Para putra mereka bersiap untuk perang
dan memilih Helaman sebagai pemimpin mereka, Alma 53:16–19; 56–58 (para
putra ini juga dikenal sebagai 2.000 pejuang teruna).
Orang-Orang Bukan Israel

Orang-O rang Filistin

19:27). Firman akan disebarluaskan ke
ujung-ujung bumi, kepada orang-orang
bukan Israel terlebih dahulu, dan kemudian kepada orang-orang Yahudi,
A&P 90:8–10. Tujuh Puluh mesti menjadi saksi khusus bagi orang-orang bukan
Israel, A&P 107:25. Utuslah para penatua
gereja-Ku untuk meminta kepada segala
bangsa, terlebih dahulu kepada orang-
orang bukan Israel, dan kemudian kepada orang-orang Yahudi, A&P 133:8.

Sebagaimana digunakan dalam tulisan suci, orang-orang bukan Israel memiliki beberapa arti. Kadang-kadang itu
menandakan orang-orang bukan dari Orang-Orang Farisi. Lihat juga
Orang-Orang Yahudi
garis keturunan Israel, kadang-kadang
orang-orang bukan dari garis keturunan
Dalam Perjanjian Baru, suatu kelomYahudi, dan kadang-kadang bangsa-
pok keagamaan di antara orang-orang
bangsa yang tanpa Injil, meskipun mungYahudi yang namanya memberi kesan
kin ada sebagian darah Israel di antara
terpisah atau tersendiri. Orang-orang
orang-orang tersebut. Penggunaan yang
Farisi menyombongkan diri mereka katerakhir ini khususnya mencirikan kata
rena ketatnya menaati hukum Musa dan
tersebut sebagaimana digunakan dalam
menghindari apa pun yang berhubungan
Kitab Mormon serta Ajaran dan Perjandengan orang-orang bukan Israel. Mereka
jian.
percaya pada kehidupan setelah kematian, Kebangkitan, serta keberadaan para
Bangsa Israel tidak boleh menikahi
malaikat dan roh. Mereka percaya bahwa
orang-
orang bukan Israel, Ul. 7:1–3.
hukum lisan dan tradisi adalah setara penTuhan akan datang untuk menjadi terang
tingnya dengan hukum-hukum tertulis.
bagi orang-orang bukan Israel, Yes. 42:6.
Ajaran-ajaran mereka membatasi agama
Petrus diperintahkan untuk membawa
pada ketaatan akan peraturan-peraturan
Injil kepada orang-orang bukan Israel,
dan mendorong kesombongan rohani.
Kis. 10:9–48. Allah juga memberikan
Mereka menyebabkan banyak orang
pertobatan kepada orang-orang bukan
Yahudi meragukan Kristus dan Injil-Nya.
Israel, Kis. 11:18. Kita dibaptis ke dalam
Tuhan mencela orang-orang Farisi dan pesatu gereja, apakah kita orang-orang
kerjaan mereka dalam Matius 23; Mrk. 7:1–
Yahudi atau orang-orang bukan Israel,
23; serta Luk. 11:37–44.
1 Kor. 12:13. Orang-orang bukan Israel
hendaknya menjadi sesama ahli waris di Orang-Orang Filistin
dalam Kristus melalui Injil, Ef. 3:6.
Dalam Perjanjian Lama, suatu suku
Kitab Mormon ditulis untuk orang-
yang aslinya datang dari Kaftor (Am.
orang bukan Israel, halaman judul Ki9:7) dan menduduki dataran rendah
tab Mormon (Morm. 3:17). Seorang pria
yang subur di pesisir Mediterania dari
di antara orang-orang bukan Israel pergi
Yafo sampai gurun Mesir sebelum masa
di atas perairan, 1 Ne. 13:12. Kitab-kitab
Abraham (Kej. 21:32). Selama banyak talain datang dari orang-
orang bukan
hun ada pergolakan militer antara orang-
Israel, 1 Ne. 13:39. Kegenapan Injil akan
orang Filistin dan orang-orang Israel.
datang kepada orang-orang bukan Israel,
Pada akhirnya Palestina, nama teritorial
1 Ne. 15:13 (3 Ne. 16:7; A&P 20:9). Tanah
Filistin, menjadi sebutan yang lazim unini akan menjadi suatu tanah kemerdetuk seluruh Tanah Suci.
kaan bagi orang-orang bukan Israel, 2 Ne.
10:11. Orang-orang bukan Israel adalah
suatu keserupaan dengan pohon zaitun
liar, Yakub 5.
Injil akan tampil pada zaman orang-
orang bukan Israel, A&P 45:28 (A&P

Israel berada dalam penawanan orang-
orang Filistin selama empat puluh tahun,
Hak. 13:1. Simson memerangi orang-
orang Filistin, Hak. 13–16. Goliat adalah seorang Filistin dari Gat, 1 Sam. 17.
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Orang-O rang Kristen

Daud mengalahkan orang-orang Filistin,
1 Sam. 19:8.
Orang-Orang Kristen. Lihat Murid;
Orang Suci

Nama yang diberikan kepada yang
percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun
istilah ini secara umum digunakan di seluruh dunia, Tuhan telah menunjuk pengikut Kristus sejati sebagai Orang Suci
(Kis. 9:13, 32, 41; 1 Kor. 1:2; A&P 115:4).
Para murid disebut orang Kristen, Kis.
11:26. Jika siapa pun menderita sebagai
seorang Kristen, janganlah dia malu,
1 Ptr. 4:16.
Karena perjanjian kamu akan disebut
anak-anak Kristus, Mosia 5:7. Orang percaya yang sejati disebut orang Kristen
oleh mereka yang bukan anggota Gereja,
Alma 46:13–16.

Orang-Orang Laman. Lihat juga Kitab
Mormon; Laman; Orang-Orang Nefi

Suatu kelompok orang dalam Kitab Mormon, yang banyak dari mereka
adalah keturunan Laman, putra tertua
Lehi. Mereka merasa bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil oleh Nefi
dan keturunannya (Mosia 10:11–17). Sebagai akibatnya, mereka memberontak
melawan orang-orang Nefi dan sering
menolak ajaran-ajaran Injil. Meskipun
demikian, tak lama sebelum kelahiran
Yesus Kristus, orang-orang Laman menerima Injil dan lebih saleh daripada
orang-orang Nefi (Hel. 6:34–36). Dua ratus tahun setelah Kristus mengunjungi
Benua Amerika, baik orang-orang Laman
maupun orang-orang Nefi menjadi jahat
dan mulai mencetuskan perang terhadap satu sama lain. Sekitar tahun 400 m,
orang-orang Laman secara menyeluruh
menghancurkan bangsa Nefi.

Orang-orang Laman menguasai benih
keturunan Nefi, 1 Ne. 12:19–20. Orang-
orang Laman membenci orang-orang
Nefi, 2 Ne. 5:14. Orang-orang Laman
akan menjadi cambuk bagi orang-orang
Nefi, 2 Ne. 5:25. Kitab Mormon akan memulihkan kepada orang-orang Laman
pengetahuan tentang nenek moyang mereka dan tentang Injil Yesus Kristus, 2 Ne.
30:3–6 (halaman judul Kitab Mormon).
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Orang-orang Laman adalah sisa dari
orang Yahudi, A&P 19:27. Orang-orang
Laman akan bermekaran bagaikan bunga mawar sebelum kedatangan Tuhan,
A&P 49:24.
Orang-Orang Nefi. Lihat juga
Kitab Mormon; Nefi, Putra Lehi;
Orang-Orang Laman
Suatu kelompok orang dalam Kitab
Mormon, yang banyak dari mereka adalah keturunan Nabi Nefi, putra Lehi. Mereka berpisah dari orang-orang Laman
dan secara umum lebih saleh daripada
orang-orang Laman. Meskipun demikian,
mereka pada akhirnya dihancurkan oleh
orang-orang Laman karena kejahatan.
Orang-orang Nefi berpisah dari orang-
orang Laman, 2 Ne. 5:5–17. Mereka semua yang bukan orang Laman adalah
orang Nefi, Yakub 1:13. Orang-orang
Nefi diilhami oleh suatu alasan yang lebih baik, Alma 43:6–9, 45. Orang-orang
Nefi tidak pernah lebih bahagia daripada
pada masa Moroni, Alma 50:23. Orang-
orang Nefi diselamatkan karena doa
orang-orang saleh, Alma 62:40. Orang-
orang Nefi mulai merosot dalam ketidakpercayaan, Hel. 6:34–35. Yesus mengajar
dan melayani di antara orang-orang Nefi,
3 Ne. 11:1–28:12. Semua diinsafkan kepada Tuhan dan memiliki segala sesuatu secara bersama, 4 Ne. 1:2–3. Tidak
ada perselisihan, kasih Allah berdiam
dalam hati mereka, dan mereka adalah
bangsa yang paling bahagia, 4 Ne. 1:15–
16. Orang-orang Nefi mulai menjadi sombong dan pongah, 4 Ne. 1:43. Darah dan
pembantaian massal tersebar di seluruh
permukaan negeri, Morm. 2:8. Orang-
orang Nefi meningkat dalam kejahatan
dan Mormon menolak untuk memimpin mereka, Morm. 3:9–11. Semua orang
Nefi, kecuali dua puluh empat, terbunuh,
Morm. 6:7–15. Setiap orang Nefi yang tidak mau menyangkal Kristus dihukum
mati, Moro. 1:2.
Orang-orang Nefi dihancurkan karena
kejahatan dan dosa mereka, A&P 3:18.
Berhati-hatilah akan kesombongan karena takut kamu menjadi seperti orang-
orang Nefi, A&P 38:39.
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Orang-Orang Pendukung Raja

Dalam Kitab Mormon, suatu kelompok yang ingin menumbangkan pemerintahan orang-orang Nefi (Alma 51:1–8).

Orang-Orang Saduki. Lihat juga
Orang-Orang Yahudi

Suatu kelompok kecil tetapi secara politik sangat kuat di antara orang-orang
Yahudi. Mereka barangkali paling dikenal karena kepercayaan mereka yang
kaku dalam mematuhi keharfiahan dari
hukum Musa dan karena menolak nyatanya roh-roh serta para malaikat dan juga
ajaran tentang Kebangkitan dan kehidupan kekal (Mrk. 12:18–27; Kis. 4:1–3;
23:7–8).

Orang-Orang Samaria. Lihat juga
Samaria

Orang-orang zaman Alkitab yang tinggal di Samaria setelah kerajaan Israel di
utara ditawan oleh orang-orang Asiria.
Orang Samaria adalah sebagian Israel
dan sebagian bukan Israel. Agama mereka adalah campuran kepercayaan dan
praktik Yahudi serta kafir. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik
dalam Lukas 10:25–37 memperlihatkan
kebencian yang telah orang Yahudi kembangkan terhadap orang Samaria karena
orang Samaria telah murtad dari agama
orang Israel. Tuhan mengarahkan para
Rasul untuk mengajarkan Injil kepada
orang Samaria (Kis. 1:6–8). Filipus dengan penuh keberhasilan mengkhotbahkan Injil Kristus kepada orang Samaria
dan melakukan banyak mukjizat di antara mereka (Kis. 8:5–39).

Orang-Orang Yahudi. Lihat juga Israel;
Yehuda

Orang-orang Yahudi dapat merupakan
(1) keturunan Yehuda, salah seorang dari
dua belas putra Yakub, (2) orang-orang
dari kerajaan Yehuda sebelah selatan
pada zaman dahulu, atau (3) orang-orang
yang mempraktikkan agama, gaya hidup,
dan tradisi Yudaisme tetapi bisa atau bisa
jadi bukan orang Yahudi melalui kelahiran. Telah menjadi kebiasaan menggunakan kata Yahudi untuk merujuk kepada
seluruh keturunan Yakub, tetapi ini ada-

Orang-O rang Zoram

lah suatu kesilapan. Semestinya itu dibatasi kepada mereka yang dari Kerajaan
Yehuda atau, lebih khusus lagi dewasa
ini, mereka yang dari suku Yehuda dan
para sekutunya.

Tongkat rajani tidak akan pergi dari
Yehuda sampai dia datang, Kej. 49:10.
Injil Kristus adalah kuasa Allah bagi
keselamatan, kepada orang Yahudi lebih
dahulu, Rm. 1:16.
Seorang nabi akan Tuhan angkat di antara orang-orang Yahudi—bahkan seorang Mesias, 1 Ne. 10:4. Ketika kitab itu
keluar dari mulut orang Yahudi, hal-hal
itu adalah gamblang dan murni, 1 Ne.
14:23. Orang-orang Yahudi akan dicerai-
beraikan ke antara segala bangsa, 2 Ne.
25:15. Orang-orang Yahudi adalah umat
perjanjian-
Ku zaman dahulu, 2 Ne.
29:4. Orang-orang Yahudi yang dicerai-
beraikan akan mulai percaya kepada
Kristus, 2 Ne. 30:7. Orang-orang Yahudi
akan menolak batu yang di atasnya mereka boleh membangun, Yakub 4:14–16.
Orang-orang Yahudi akan memiliki saksi
lain bahwa Yesus adalah bahkan Kristus,
Morm. 3:20–21.
Dua orang nabi akan diangkat bagi
bangsa Yahudi pada zaman terakhir, A&P
77:15. Mintalah kepada segala bangsa,
terlebih dahulu kepada orang-orang bukan Israel, dan kemudian kepada orang-
orang Yahudi, A&P 133:8.
Pada masa itu akan terjadi kesukaran
yang besar ke atas orang-orang Yahudi,
JS—M 1:18.
Orang-Orang Yared. Lihat juga Kitab
Mormon; Saudara Laki-Laki Yared;
Yared

Orang-orang dalam Kitab Mormon
yang adalah keturunan Yared, saudara
laki-
l akinya, dan teman-
t eman mereka (Eter 1:33–41). Mereka dituntun
oleh Allah dari Menara Babel ke Benua
Amerika, suatu tanah terjanjikan (Eter
1:42–43; 2–3; 6:1–18). Walaupun bangsa
mereka pada satu masa memiliki jutaan
orang, mereka semuanya hancur oleh perang sipil yang disebabkan oleh kejahatan
(Eter 14–15).

Orang-Orang Zoram. Lihat Zoram

Ordo Gabungan
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Ordo Gabungan. Lihat juga
Mempersucikan
Suatu organisasi yang melaluinya para
Orang Suci pada masa awal Gereja yang
dipulihkan berupaya untuk menjalankan hukum persucian. Para individu
berbagi harta milik, harta benda, serta
keuntungan, menerima hal-hal ini menurut keinginan dan kebutuhan mereka
(A&P 51:3; 78:1–15; 104).
Dalam hal-hal duniawimu kamu hendaknya setara, A&P 70:14. Para Orang
Suci mesti diatur untuk menjadi setara
dalam segala hal, A&P 78:3–11 (A&P
82:17–20). Tuhan memberikan pada ordo
gabungan sebuah wahyu dan perintah,
A&P 92:1. John Johnson hendaknya menjadi anggota ordo gabungan, A&P 96:6–
9. Tuhan memberikan petunjuk umum
untuk mengoperasikan ordo gabungan,
A&P 104. Umat-Ku tidak dipersatukan
menurut persatuan yang dituntut oleh
kerajaan selestial, A&P 105:1–13.
Orson Hyde

Anggota Kuorum Dua Belas Rasul
yang pertama yang dipanggil pada dis
pensasi ini (A&P 68:1–3; 75:13; 102:3;
124:128–129). Dia melaksanakan banyak
misi bagi Gereja, termasuk mendedikasikan Tanah Suci pada tahun 1841 bagi
kembalinya orang-orang Yahudi.

Orson Pratt

Salah seorang dari Dua Belas Rasul
yang pertama dipanggil setelah Pemulihan Gereja pada zaman modern (A&P
124:128–129). Dia baru menjadi anggota
Gereja enam minggu ketika Tuhan memberikan sebuah wahyu kepadanya melalui Joseph Smith (A&P 34). Orson Pratt
juga misionaris bagi Gereja (A&P 52:26;
75:14) dan melayani sebagai sejarawan
Gereja untuk beberapa tahun.

Pahoran

Hakim kepala orang Nefi yang ketiga
dalam Kitab Mormon (Alma 50:39–40;
51:1–7; 59–62).

Pandangan. Lihat Mata
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Panen

Tulisan suci kadang-kadang menggunakan kata panen secara kiasan untuk
merujuk pada membawa orang-orang
ke dalam Gereja, yang adalah kerajaan
Allah di atas bumi, atau pada suatu masa
penghakiman, misalnya Kedatangan Kedua Yesus Kristus.

Panen telah berlalu, musim panas telah berakhir, dan kita tidak diselamatkan,
Yer. 8:20 (A&P 56:16).
Panennya berlimpah, tetapi pekerjanya sedikit, Mat. 9:37. Panen adalah akhir
dunia, Mat. 13:39. Apa pun yang orang
tabur, itu juga yang akan dia tuai, Gal.
6:7–9 (A&P 6:33).
Ladang telah putih siap dipanen, A&P
4:4. Panen berakhir dan jiwamu tidak diselamatkan, A&P 45:2. Waktu panen telah
datang, dan firman-Ku mesti digenapi,
A&P 101:64.
Panggilan. Lihat Pemanggilan
Panglima Moroni. Lihat juga Panji
Kemerdekaan

Dalam Kitab Mormon, seorang komandan militer orang Nefi yang saleh yang
hidup kira-kira tahun 100 sm.

Moroni ditetapkan sebagai panglima
utama dari seluruh pasukan orang Nefi,
Alma 43:16–17. Mengilhami serdadu
orang Nefi untuk berperang bagi kebebasan mereka, Alma 43:48–50. Membuat panji kemerdekaan dari potongan
jubahnya, Alma 46:12–13. Adalah orangnya Allah, Alma 48:11–18. Marah terhadap pemerintah atas pengabaian mereka
tentang kebebasan negeri, Alma 59:13.
Panji

Dalam tulisan suci, bendera atau tunggul yang di sekitarnya orang-orang berkumpul dalam suatu kesatuan tujuan
atau identitas. Pada zaman dahulu panji
merupakan sebuah titik tempat berkumpul untuk para serdadu dalam pertempuran. Kitab Mormon dan Gereja Yesus
Kristus adalah panji simbolis bagi segala
bangsa di bumi.
Dia akan mengangkat suatu panji kepada bangsa-bangsa, Yes. 5:26 (2 Ne.
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15:26). Pangkal Isai akan berdiri sebagai
panji, Yes. 11:10 (2 Ne. 21:10; A&P 113:6).
Angkatlah panji perdamaian, A&P
105:39.
Panji Kemerdekaan. Lihat juga
Panglima Moroni

Bendera yang diangkat oleh Moroni,
komandan utama pasukan orang Nefi
dalam Kitab Mormon. Moroni membuat bendera tersebut untuk mengilhami orang-orang Nefi mempertahankan
agama, kebebasan, kedamaian, dan keluarga mereka.
Moroni membuat panji kemerdekaan
dari sobekan jubahnya, Alma 46:12–13.
Mereka yang mau mempertahankan panji
itu masuk ke dalam sebuah perjanjian,
Alma 46:20–22. Moroni menyuruh panji
itu untuk dikibarkan di atas setiap menara, Alma 46:36 (Alma 51:20).

Papan Efraim. Lihat Efraim—Papan
Efraim atau Yusuf; Kitab Mormon
Papan Yehuda. Lihat Yehuda—Papan
Yehuda
Papan Yusuf. Lihat Efraim—Papan
Efraim atau Yusuf; Kitab Mormon
Parley Parker Pratt

Kakak laki-laki Orson Pratt dan salah
seorang dari Dua Belas Rasul yang pertama dipanggil setelah Pemulihan Gereja
pada zaman modern (A&P 124:128–129).
Parley Pratt dipanggil pada yang pertama dari beberapa upaya misionaris ketika Tuhan memberikan sebuah wahyu
kepadanya melalui Joseph Smith pada
bulan Oktober 1830 (A&P 32; 50:37).

Pasak

Salah satu unit organisasi dan administrasi Gereja Yesus Kristus dari Orang-
Orang Suci Zaman Akhir. Pasak (patok)
terbentuk dari sejumlah lingkungan atau
cabang. Itu secara umum memiliki serangkaian tapal batas geografis dan sepadan dengan bentuk tenda yang diuraikan
dalam Yesaya 54:2: “Panjangkanlah tali-
tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-
kokoh patok-patokmu.” Tiap pasak Sion
mendukung dan menolong untuk me-

Paskah

negakkan Gereja dengan cara seperti
tenda atau kemah suci ditegakkan oleh
pasak-pasaknya. Pasak adalah tempat
pengumpulan bagi sisa bani Israel yang
tercerai-berai (A&P 82:13–14; 101:17–21).

Perkuatlah pasak-pasakmu dan perluaslah perbatasanmu, Moro. 10:31 (A&P
82:14).
Tetapkanlah bagi Sion pasak-pasak
lain selain yang satu ini, A&P 109:59. Pengumpulan bersama ke atas Sion, dan ke
atas pasak-pasaknya, bisa untuk pertahanan, A&P 115:6 (A&P 101:21). Tempat-
tempat lain hendaknya ditetapkan untuk
pasak-pasak, A&P 115:18. Presiden kuorum imam tinggi dibentuk untuk menjadikan memenuhi syarat mereka yang
akan ditetapkan sebagai presiden pasak,
A&P 124:133–134. Pergilah kamu ke tanah Sion, agar pasak-pasaknya boleh diperkuat, A&P 133:9.
Pasal-Pasal Kepercayaan. Lihat juga
Joseph Smith, Jr.; Mutiara yang
Sangat Berharga

Tiga belas pokok dasar kepercayaan
yang para anggota Gereja Yesus Kristus
dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir yakini.
Joseph Smith mula-
mula menulisnya dalam sepucuk surat kepada John
Wentworth, editor dari Chicago Democrat,
sebagai jawaban terhadap permintaannya untuk mengetahui apa yang para
anggota Gereja percayai. Surat itu menjadi terkenal sebagai Surat Wentworth
dan pertama kali diterbitkan dalam Times
and Seasons pada bulan Maret 1842. Pada
tanggal 10 Oktober 1880, Pasal-Pasal Kepercayaan secara resmi diterima sebagai
tulisan suci melalui pemungutan suara
para anggota Gereja dan dimasukkan sebagai bagian dari Mutiara yang Sangat
Berharga.

Paskah. Lihat juga Anak Domba Allah;
Kebangkitan; Perjamuan Malam
Terakhir; Yesus Kristus

Perayaan Paskah diselenggarakan untuk menolong anak-anak Israel mengingat ketika malaikat pemusnah melewati
rumah-rumah mereka dan membebaskan mereka dari orang-orang Mesir (Kel.
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Patuh, Kepatuhan

12:21–28; 13:14–15). Anak domba tak bercela, yang darahnya digunakan sebagai tanda untuk menyelamatkan Israel
pada zaman dahulu, adalah simbol akan
Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang
pengurbanan-
N ya menebus seluruh
umat manusia.

Ini adalah tata cara Paskah, Kel. 12:43.
Yesus dan para Rasul-Nya menyelenggarakan Paskah pada Perjamuan Malam
Terakhir, Mat. 26:17–29 (Mrk. 14:12–
25). Lihatlah Anak Domba Allah, yang
mengambil dosa-dosa dunia, Yoh. 1:29,
36. Kristus Paskah kita dikurbankan bagi
kita, 1 Kor. 5:7. Kita ditebus oleh darah
Kristus, seperti anak domba tanpa cela,
1 Ptr. 1:18–19.
Miliki iman kepada Anak Domba Allah
yang mengambil dosa-dosa dunia, Alma
7:14.
Para Orang Suci yang hidup dengan
Firman Kebijaksanaan akan dilindungi
seperti halnya anak-anak Israel, A&P
89:21.
Anak Domba dibunuh sejak pelandasan dunia, Musa 7:47.
Patuh, Kepatuhan. Lihat juga Berjalan
bersama Allah; Berkat; Hukum;
Perintah-Perintah Allah; Simak;
Sukacita

Dalam pengertian rohani, kepatuhan
adalah melakukan kehendak Allah.

Nuh melakukan menurut semua yang
Allah perintahkan, Kej. 6:22. Abraham
mematuhi Tuhan, Kej. 22:15–18. Semua
yang telah Tuhan firmankan akan kami
lakukan, Kel. 24:7. Dengarlah oleh karena itu, hai Israel, dan berusahalah keras
untuk melakukannya, Ul. 6:1–3. Kasihilah Tuhan dan patuhilah suara-Nya, Ul.
30:20. Mematuhi lebih baik daripada kurban, 1 Sam. 15:22. Takutlah kepada Allah,
dan taatilah perintah-perintah-Nya, Pkh.
12:13–14.
Tidak setiap orang akan memasuki
kerajaan surga, selain dia yang melakukan kehendak Bapa, Mat. 7:21 (3 Ne.
14:21). Jika siapa pun mau melakukan
kehendak-Nya, dia akan tahu jika ajaran
itu dari Allah, Yoh. 7:17. Kita seharusnya
lebih mematuhi Allah daripada manusia,
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Kis. 5:29. Anak-anak, patuhilah orang
tuamu, Ef. 6:1 (Kol. 3:20).
Aku akan pergi dan melakukan apa
yang telah Tuhan perintahkan, 1 Ne. 3:7.
Aku mematuhi suara Roh, 1 Ne. 4:6–
18. Jika anak-
anak manusia menaati
perintah-perintah Allah Dia memelihara
mereka, 1 Ne. 17:3. Berhati-hatilah agar
jangan kamu mematuhi roh jahat, Mosia
2:32–33, 37 (A&P 29:45). Manusia menuai
pahala mereka menurut roh yang mereka
patuhi, Alma 3:26–27.
Manusia hendaknya melakukan banyak hal dari kehendak bebas mereka
sendiri, A&P 58:26–29. Tidak dalam
apa pun manusia bersalah terhadap
Allah, kecuali mereka yang tidak mengakui tangan-Nya dan tidak mematuhi
perintah-perintah-Nya, A&P 59:21. Aku
Tuhan terikat ketika kamu melakukan
apa yang Aku firmankan, A&P 82:10. Setiap jiwa yang mematuhi suara-Ku akan
melihat muka-Ku dan mengetahui bahwa
Aku ada, A&P 93:1. Orang-orang mesti
didera sampai mereka belajar kepatuhan,
A&P 105:6. Ketika kita mendapatkan berkat apa pun dari Allah, itu adalah karena
kepatuhan pada hukum itu yang di atasnya itu dilandaskan, A&P 130:21.
Adam patuh, Musa 5:5. Kita akan
menguji mereka untuk melihat apakah
mereka akan melakukan segala hal apa
pun yang akan Tuhan perintahkan, Abr.
3:25.
Paulus. Lihat juga Surat-Surat Paulus

Seorang Rasul dalam Perjanjian Baru.
Nama Ibrani Paulus adalah Saulus, dan
dia memakai nama ini sampai awal misinya kepada orang-orang bukan Israel.
Dia sebelumnya menganiaya Gereja tetapi diinsafkan pada kebenarannya setelah melihat suatu penglihatan akan Yesus
Kristus. Paulus pergi melakukan tiga perjalanan misionaris utama dan menulis
banyak surat kepada para Orang Suci.
Empat belas dari surat-surat ini membentuk sebagian dari Perjanjian Baru dewasa
ini. Dia akhirnya dibawa sebagai tahanan
ke Roma dan dibunuh, mungkin pada
musim semi tahun 65 m.

Menyetujui perajaman Stefanus, Kis.
7:57–8:1. Menganiaya para Orang Suci,
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Kis. 8:3. Sedang melakukan perjalanan
ke Damsyik ketika Yesus menampakkan
diri kepadanya, Kis. 9:1–9. Dibaptis oleh
Ananias, Kis. 9:10–18. Setelah pergi ke
Arab, kembali ke Damsyik untuk berkhotbah, Kis. 9:19–25 (Gal. 1:17). Tiga
tahun setelah keinsafannya, kembali ke
Yerusalem, Kis. 9:26–30 (Gal. 1:18–19).
Pergi melakukan tiga perjalanan misionaris, mengkhotbahkan Injil dan mengorganisasi cabang-cabang Gereja di berbagai
bagian dari Kekaisaran Romawi, Kis.
13:1–14:26; 15:36–18:22; 18:23–21:15. Ketika dia kembali ke Yerusalem setelah
misinya yang ketiga, ditangkap dan dikirim ke Kaisarea, Kis. 21:7–23:35. Tinggal sebagai tahanan di Kaisarea selama
dua tahun, Kis. 24:1–26:32. Dikirim ke
Roma untuk pengadilan dan mengalami
karamnya kapal dalam perjalanan, Kis.
27:1–28:11.
Pejabat. Lihat Jabatan
Pekerjaan

Tindakan seseorang, apakah baik ataupun jahat. Tiap orang akan dihakimi berdasarkan pekerjaannya sendiri.
Tuhan akan memberikan kepada setiap
orang menurut pekerjaannya, Ams. 24:12.
Biarlah terangmu demikian bersinar
di hadapan manusia, agar mereka boleh
melihat pekerjaanmu yang baik, Mat. 5:16
(3 Ne. 12:16). Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku akan masuk ke dalam
kerajaan surga, Mat. 7:21. Iman tanpa pekerjaan adalah mati, Yak. 2:14–26.
Mereka mesti dihakimi berdasarkan
pekerjaan mereka, 1 Ne. 15:32 (Mosia
3:24). Kita tahu bahwa adalah melalui
kasih karunia maka kita diselamatkan,
setelah semua yang dapat kita lakukan,
2 Ne. 25:23. Ajarilah mereka untuk tidak
pernah lelah akan pekerjaan baik, Alma
37:34. Adalah dituntut bahwa manusia
hendaknya dihakimi menurut pekerjaan
mereka, Alma 41:3. Melalui pekerjaan
mereka kamu akan mengenali mereka,
Moro. 7:5 (A&P 18:38).
Aku, Tuhan, akan menghakimi semua
orang menurut pekerjaan mereka, A&P
137:9.

Pelanggaran Moral

Pekerjaan Misionaris. Lihat juga Injil;
Khotbah
Membagikan Injil Yesus Kristus melalui perkataan dan melalui teladan.
Betapa indah di atas gunung-gunung
kaki dari dia yang memberitakan keselamatan, Yes. 52:7. Aku akan memeriksa
domba-domba-Ku maupun juga mencarinya, Yeh. 34:11.
Khotbahkanlah Injil kepada setiap
makhluk, Mrk. 16:15 (Morm. 9:22). Ladang telah putih siap dipanen, Yoh. 4:35.
Dan bagaimana mereka akan berkhotbah,
kecuali mereka diutus, Rm. 10:15.
Ajarkan kepada mereka firman Allah
dengan segenap ketekunan, Yakub 1:19.
Tuhan memberi kepada segala bangsa
untuk mengajarkan firman-Nya, Alma
29:8.
Injil boleh dipermaklumkan oleh yang
lemah dan yang sederhana, A&P 1:23. Suatu pekerjaan yang menakjubkan hampir tampil, A&P 4:1. Jika kamu bekerja
sepanjang hidupmu dan membawa satu
jiwa kepada-Ku, betapa akan besar sukacitamu, A&P 18:15. Umat pilihan-Ku
mendengar suara-Ku dan tidak mengeraskan hati mereka, A&P 29:7. Pergilah
mengkhotbahkan Injil-Ku, berdua-dua,
A&P 42:6. Suara itu mesti menyebar
luas dari tempat ini, A&P 58:64. Bukalah mulutmu untuk mempermaklumkan
Injil-Ku, A&P 71:1. Permaklumkanlah kebenaran menurut wahyu dan perintah,
A&P 75:4. Setiap orang yang telah diperingatkan hendaknya memperingatkan
sesamanya, A&P 88:81 (A&P 38:40–41).
Tuhan akan menyediakan bagi keluarga
dari mereka yang mengkhotbahkan Injil, A&P 118:3. Para hamba Allah akan
pergi, A&P 133:38. Para penatua yang
setia, ketika mereka meninggalkan kehidupan fana, melanjutkan kerja mereka,
A&P 138:57.
Pelanggaran Moral. Lihat juga Hawa
Nafsu; Percabulan; Perzinaan

Peran serta yang dikehendaki dalam
perzinaan, percabulan, perilaku homoseksual dan lesbian, inses, atau aktivitas seks apa pun yang tidak kudus, tidak
alami, atau tidak murni.

Pelangi
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Marilah kita membuat ayah kita minum air anggur, dan kita akan tidur dengannya, Kej. 19:30–36. Ruben pergi dan
tidur dengan Bilha selir ayahnya, Kej.
35:22 (Kej. 49:4; 1 Taw. 5:1). Perilaku homoseksual dan penyimpangan seks yang
lain adalah kekejian, Im. 18:22–23. Jika
pria memaksa wanita untuk tidur dengannya, hanya pria itu yang bersalah
akan dosa, Ul. 22:25–27.
Barang siapa memandang pada seorang wanita sehingga bernafsu terhadapnya telah berbuat zina dengannya dalam
hatinya, Mat. 5:28 (3 Ne. 12:28). Percabulan, ketidakbersihan, kasih sayang
yang tak terkendali adalah pemujaan berhala, Kol. 3:5. Pada zaman terakhir manusia akan menjadi tanpa kasih sayang
alami, 2 Tim. 3:1–3.
Dosa amoral adalah suatu kekejian,
Alma 39:3–5.
Pelangi. Lihat juga Air Bah pada Masa
Nuh; Bahtera; Nuh, Bapa Bangsa
dalam Alkitab

Tanda atau lambang dari perjanjian
Allah dengan Nuh (Kej. 9:13–17). TJS,
Kejadian 9:21–25 (Apendiks) menjelaskan bahwa perjanjian tersebut mencakup
janji-janji bahwa bumi tidak akan pernah lagi tertutup dengan air bah, bahwa
Sion Henokh akan kembali, dan bahwa
Tuhan akan datang lagi untuk berdiam
di atas bumi.

Pelayanan. Lihat juga Kasih;
Kesejahteraan

Pengurusan yang diberikan atau pekerjaan yang dilakukan demi manfaat
Allah dan orang lain. Sewaktu kita melayani orang lain, kita juga melayani Allah.

Pilihlah kamu pada hari ini siapa yang
akan kamu layani, Yos. 24:15.
Karena kamu telah melakukannya untuk yang paling rendah dari mereka ini,
kamu telah melakukannya untuk-Ku,
Mat. 25:35–45. Persembahkanlah tubuhmu sebagai kurban yang hidup, yang
adalah pelayananmu yang pantas, Rm.
12:1. Dengan kasih layanilah satu sama
lain, Gal. 5:13.
Masa hidupmu akan dihabiskan dalam
pelayanan bagi Allahmu, 2 Ne. 2:3. Bila-
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mana kamu berada dalam pelayanan bagi
sesamamu manusia kamu semata-mata
berada dalam pelayanan bagi Allahmu,
Mosia 2:17. Mereka yang memiliki tanah yang dijanjikan mesti melayani Allah
atau disapu habis, Eter 2:8–12.
Mereka yang mulai dalam pelayanan bagi Allah hendaknya melayani
dengan seluruh hati mereka, A&P 4:2.
Tuhan memberikan perintah-perintah
agar umat manusia hendaknya mengasihi dan melayani-Nya, A&P 20:18–19.
Dalam nama Yesus Kristus engkau hendaknya melayani Allah, A&P 59:5. Aku,
Tuhan, senang menghormati mereka
yang melayani-Ku, A&P 76:5.
Sembahlah Allah, karena Dia sajalah
hendaknya engkau layani, Musa 1:15.
Pelayanan bagi yang Sakit.
Lihat juga Imamat; Mengurapi;
Minyak; Penumpangan Tangan;
Penyembuhan

Suatu berkat yang diberikan kepada
yang sakit oleh kaum pria yang memegang Imamat Melkisedek, melibatkan
penggunaan minyak yang dipersucikan.

Tumpangkan tanganmu ke atas dirinya, Mat. 9:18. Yesus menumpangkan
tangan-Nya ke atas beberapa orang yang
sakit dan menyembuhkan mereka, Mrk.
6:5. Para Rasul Kristus mengurapi dengan minyak banyak orang yang sakit
dan menyembuhkan mereka, Mrk. 6:13.
Para penatua mesti mengurapi dan menyembuhkan yang sakit, Yak. 5:14–15.
Janganlah kamu menyembuhkan yang
sakit kecuali itu dituntut darimu oleh mereka yang berhasrat, A&P 24:13–14. Para
penatua hendaknya menumpangkan tangan ke atas yang sakit, A&P 42:44. Tumpangkanlah tanganmu ke atas yang sakit,
dan mereka akan pulih, A&P 66:9.
Peleg

Dalam Perjanjian Lama, putra Eber
dan canggah laki-laki Sem. Pada masanya bumi terbelah (Kej. 10:22–25).

Pelihat. Lihat juga Nabi; Urim dan
Tumim

Orang yang diwenangkan oleh Allah
untuk melihat dengan mata rohani apa
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yang telah Allah sembunyikan dari dunia (Musa 6:35–38). Dia adalah pewahyu
dan nabi (Mosia 8:13–16). Dalam Kitab
Mormon, Amon mengajarkan bahwa
hanya pelihat dapat menggunakan alat-
alat tafsir khusus, atau Urim dan Tumim
(Mosia 8:13; 28:16). Pelihat mengetahui
waktu yang lalu, sekarang, dan mendatang. Pada zaman dahulu, nabi sering disebut pelihat (1 Sam. 9:9; 2 Sam. 24:11).
Joseph Smith adalah pelihat zaman
akhir yang agung (A&P 21:1; 135:3). Di
samping itu, Presidensi Utama dan Dewan Dua Belas didukung sebagai nabi,
pelihat, dan pewahyu.
Inilah suatu bangsa pemberontak yang
berkata kepada para pelihat, Janganlah
melihat; dan kepada para nabi, Janganlah bernubuat, Yes. 30:9–10.
Seorang pelihat pilihan akan Aku angkat dari buah keturunan auratmu, 2 Ne.
3:6–15.
Inilah kebijaksanaan; ya, untuk menjadi pelihat, pewahyu, penerjemah, dan
nabi, A&P 107:92. Tuhan menetapkan
Hyrum Smith untuk menjadi nabi, pelihat, dan pewahyu bagi Gereja, A&P
124:91–94.
Pemanggilan. Lihat juga Memilih;
Penahbisan; Petugas Pengawasan;
Terpilih; Wewenang

Dipanggil oleh Allah adalah menerima penetapan atau ajakan dari-Nya
atau para pemimpin Gereja-Nya yang
berwenang sepatutnya untuk melayani-
Nya dalam suatu cara tertentu.
Dia menumpangkan tangan ke atas dirinya dan memberinya suatu tanggung
jawab, Bil. 27:23. Aku menahbiskan engkau sebagai nabi, Yer. 1:5.
Aku telah memilihmu dan menahbiskanmu, Yoh. 15:16. Paulus dipanggil untuk menjadi Rasul, Rm. 1:1. Tak seorang
pun mengambil kehormatan ini bagi dirinya, tetapi dia yang dipanggil oleh Allah,
Ibr. 5:4. Yesus dipanggil oleh Allah menurut tata tertib Melkisedek, Ibr. 5:10.
Aku telah dipanggil untuk mengkhotbahkan firman Allah menurut roh wahyu
dan nubuat, Alma 8:24. Para imam dipanggil dan dipersiapkan sejak pelandasan dunia, Alma 13:3.

Pemanggilan dan Pemilihan

Jika kamu memiliki hasrat untuk melayani Allah, kamu dipanggil, A&P 4:3.
Berdirilah teguh dalam pekerjaan yang
padanya Aku telah memanggilmu, A&P
9:14. Kamu tidak perlu mengira bahwa
kamu dipanggil untuk berkhotbah sampai kamu dipanggil, A&P 11:15. Para penatua dipanggil untuk mendatangkan
pengumpulan umat pilihan, A&P 29:7.
Tak seorang pun akan mengkhotbahkan
Injil-Ku atau membangun Gereja-Ku kecuali dia ditahbiskan, A&P 42:11. Ada banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang
dipilih, A&P 121:34.
Orang mesti dipanggil oleh Allah, PK
1:5.
Pemanggilan dan Pemilihan. Lihat
juga Pemilihan
Para pengikut Kristus yang saleh dapat
menjadi terbilang di antara orang-orang
pilihan yang memperoleh kepastian akan
permuliaan. Pemanggilan dan pemilihan
dimulai dengan pertobatan dan baptisan.
Itu menjadi lengkap ketika mereka “maju
terus, mengenyangkan diri dengan firman Kristus, dan bertahan sampai akhir”
(2 Ne. 31:19–20). Tulisan suci menyebut
proses ini menjadikan pemanggilan dan
pemilihan kita pasti (2 Ptr. 1:4–11; A&P
131:5–6).
Kamu akan menjadi bagi-Ku suatu kerajaan para imam, Kel. 19:5–6 (Why. 1:6).
Allah telah sejak awal memilih orang-
orang pilihan untuk keselamatan, 2 Tes.
2:13. Bertekunlah untuk menjadikan pemanggilan dan pemilihanmu pasti, 2 Ptr.
1:10.
Tuhan boleh memeteraikanmu sebagai milik-Nya, Mosia 5:15. Aku membuat perjanjian denganmu bahwa engkau
akan memperoleh kehidupan kekal,
Mosia 26:20.
Para pemegang imamat yang setia
menjadi gereja dan kerajaan dan orang-
orang pilihan Allah, A&P 84:33–34. Firman nubuat yang lebih pasti berarti
mengetahui bahwa seseorang dimeteraikan pada kehidupan kekal, A&P 131:5–6.
Aku memeteraikan ke atas dirimu permuliaanmu, A&P 132:49.

Pembalasan
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Pembalasan. Lihat juga Permusuhan
Pembalasan dendam atau tuntutan
pembalasan untuk cedera atau ketersinggungan.
Allahmu akan datang dengan pembalasan, Yes. 35:4.
Pembalasan adalah milik-
Ku; Aku
akan membayar kembali, Rm. 12:19
(Morm. 3:15; 8:20).
Pedang pembalasan bergantung di atas
dirimu, Morm. 8:40–41.
Aku akan melakukan pembalasan terhadap yang jahat, karena mereka tidak
mau bertobat, A&P 29:17.
Juruselamat datang pada masa kejahatan dan pembalasan, Musa 7:45–46.
Pembaptis. Lihat Yohanes Pembaptis
Pembebas. Lihat juga Yesus Kristus
Yesus Kristus adalah Pembebas umat
manusia karena Dia menyelamatkan semua orang dari penawanan kematian
dan orang yang bertobat dari hukuman-
hukuman dosa.
Tuhan adalah batu karangku dan pembebasku, 2 Sam. 22:2 (Mzm. 18:3; 144:2).
Engkau adalah pertolonganku dan pembebasku, Mzm. 40:18 (Mzm. 70:6).
Sang Pembebas akan datang dari Sion,
Rm. 11:26.
Para Orang Suci mengakui Putra Allah
sebagai Penebus dan Pembebas mereka,
A&P 138:23.
Pembela. Lihat juga Yesus Kristus
Yesus Kristus adalah Pembela kita di
hadapan Bapa (Moro. 7:28) dan membela
perkara kita dengan-Nya.
Yesus Kristus adalah pembela kita di
hadapan Bapa, 1 Yoh. 2:1 (A&P 110:4).
Yesus akan membuat penghubungan
bagi semua orang, 2 Ne. 2:9 (Ibr. 7:25).
Yesus memperoleh kemenangan atas kematian, memberikan kepada-Nya kuasa
untuk membuat penghubungan bagi
anak-anak manusia, Mosia 15:8.
Aku adalah pembelamu di hadapan
Bapa, A&P 29:5. Yesus Kristus membela
perkaramu, A&P 45:3–5.
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Pembenaran. Lihat juga Pendamaian;
Pengudusan

Dimaafkan dari hukuman bagi dosa
dan dimaklumkan tak bersalah. Seseorang dibenarkan oleh kasih karunia Juruselamat melalui iman kepada-Nya.
Iman ini diperlihatkan melalui pertobatan dan kepatuhan pada hukum serta
tata cara Injil. Pendamaian Yesus Kristus
memungkinkan umat manusia bertobat
dan dibenarkan atau dimaafkan dari hukuman yang jika tidak akan mereka terima.

Di dalam Tuhan akanlah seluruh Israel
dibenarkan, Yes. 45:25.
Bukan pendengar tetapi pelaku hukumlah yang akan dibenarkan, Rm.
2:13. Manusia dibenarkan melalui darah
Kristus, Rm. 5:1–2, 9. Kamu dibenarkan
dalam nama Tuhan Yesus, 1 Kor. 6:11. Dibenarkan melalui kasih karunia-Nya, kita
akan dijadikan ahli waris, Tit. 3:7. Bukankah Abraham leluhur kita dibenarkan karena pekerjaan, Yak. 2:21. Karena
pekerjaan orang dibenarkan, dan bukan
karena iman saja, Yak. 2:14–26.
Melalui hukum tidak ada daging dibenarkan, 2 Ne. 2:5. Hamba-Ku yang saleh akan membenarkan banyak orang,
karena Dia akan menanggung kedurhakaan mereka, Mosia 14:11 (Yes. 53:11).
Dapatkah kamu berkata bahwa pakaianmu telah dibersihkan melalui Kristus,
Alma 5:27.
Pembenaran melalui kasih karunia
Yesus Kristus adalah benar, A&P 20:30–
31 (A&P 88:39).
Melalui Roh kamu dibenarkan, Musa
6:60.
Pemberita Injil. Lihat juga Bapa
Bangsa; Berkat Bapa Bangsa

Seseorang yang menyampaikan atau
mempermaklumkan berita baik tentang
Injil Yesus Kristus. Joseph Smith mengajarkan bahwa pemberita Injil adalah seorang bapa bangsa. Para bapa bangsa
dipanggil dan ditahbiskan di bawah
arahan Dua Belas Rasul untuk memberikan berkat-berkat khusus yang disebut
berkat bapa bangsa.
Tuhan memanggil sebagian pria untuk
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menjadi Rasul, dan sebagian nabi, dan
sebagian pemberita Injil, Ef. 4:11. Lakukanlah pekerjaan seorang pemberita Injil, 2 Tim. 4:5.
Kami percaya kepada Rasul, nabi, gembala, pengajar, pemberita Injil, PK 1:6.
Pemberkahan. Lihat juga Bait Suci

Dalam pengertian umum, suatu karunia kuasa dari Allah. Anggota Gereja
yang layak dapat menerima karunia kuasa melalui tata cara-tata cara di dalam
bait suci yang memberikan mereka petunjuk dan perjanjian-perjanjian Imamat Kudus yang mereka perlukan untuk
mencapai permuliaan. Pemberkahan
mencakup petunjuk tentang rencana keselamatan.
Di sana kamu akan diberkahi dengan
kuasa dari tempat yang tinggi, A&P 38:32,
38 (Luk. 24:49; A&P 43:16). Membangun
sebuah rumah, yang di dalam rumah itu
Aku merancang untuk memberkahi mereka yang telah Aku pilih, A&P 95:8. Aku
telah mempersiapkan pemberkahan dan
berkat yang besar, A&P 105:12, 18, 33. Banyak orang akan bersukacita karena pemberkahan yang dengannya para hamba-Ku
telah diberkahi, A&P 110:9. Kemuliaan,
kehormatan, dan pemberkahan ditetapkan melalui tata cara rumah kudus-Ku,
A&P 124:39. Mereka yang dipanggil oleh
Bapa, seperti halnya Harun, diberkahi dengan kunci-kunci imamat, A&P 132:59.

Pemberontakan. Lihat juga Dosa; Iblis;
Kemurtadan; Menggerutu

Menantang atau menentang Tuhan, termasuk menolak untuk mengikuti para
pemimpin terpilih-Nya dan dengan sengaja tidak mematuhi perintah-perintah-
Nya.
Janganlah kamu memberontak melawan Tuhan, Bil. 14:9. Orang yang jahat
hanya mengupayakan pemberontakan,
Ams. 17:11. Celakalah anak-anak yang
memberontak, Yes. 30:1.
Tuhan tidak menebus yang demikian
yang memberontak melawan-Nya dan
mati dalam dosa-dosa mereka, Mosia
15:26. Orang-orang Amlisi menyatakan
diri dalam pemberontakan terbuka melawan Allah, Alma 3:18–19.

Pemerintahan

Yang memberontak akan tertusuk dengan banyak dukacita, A&P 1:3. Amarah
Tuhan tersulut terhadap yang memberontak, A&P 56:1 (A&P 63:1–6).
Setan memberontak melawan Allah,
Musa 4:3.
Pembesar Umum. Lihat Presidensi
Utama; Rasul; Tujuh Puluh; Uskup
Ketua
Pembicaraan Jahat. Lihat juga
Desas-Desus; Dusta; Gosip;
Perselisihan

Mengatakan hal-hal yang keliru, menyakitkan, dan jahat. Sering dalam
tulisan suci pembicaraan demikian diarahkan kepada seseorang dengan maksud khusus untuk menyebabkan rasa
sakit.

Jagalah lidahmu dari yang jahat, Mzm.
34:14 (1 Ptr. 3:10). Orang fasik menggali
kejahatan, Ams. 16:27.
Diberkatilah kamu, ketika orang akan
mengatakan segala macam yang jahat terhadapmu dengan palsu, Mat. 5:11 (3 Ne.
12:11). Dari hati keluarlah pikiran jahat,
Mat. 15:19 (Mrk. 7:21). Janganlah engkau
berbicara jahat tentang penguasa, Kis.
23:5. Biarlah segala pembicaraan jahat disingkirkan darimu, Ef. 4:31. Janganlah saling berbicara jahat, Yak. 4:11.
Pastikanlah bahwa tidak ada pemfitnahan, tidak juga pembicaraan jahat,
A&P 20:54.
Pemerintahan. Lihat juga
Undang-Undang Dasar

Ketika Yesus Kristus kembali, Dia
akan menegakkan suatu pemerintahan
kesalehan.

Pemerintahan akan ada di atas bahu-
Nya, Yes. 9:5 (2 Ne. 19:6).
Berikanlah kepada Kaisar apa yang
adalah milik Kaisar, Mat. 22:21 (A&P
63:26). Tunduklah pada kekuasaan yang
lebih tinggi, Rm. 13:1. Berdoalah bagi
raja-raja dan semua yang berwenang,
1 Tim. 2:1–2. Tunduklah pada pemerintahan dan kekuasaan dan patuhilah
pejabat hukum, Tit. 3:1. Tundukkanlah
dirimu pada setiap peraturan manusia
demi kepentingan Tuhan, 1 Ptr. 2:13–14.

Pemeteraian
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Yesus Kristus akan menjadi pengelola
bumi yang terakhir, Why. 11:15.
Miliki para pria yang saleh untuk
menjadi rajamu, Mosia 23:8. Lakukan
urusanmu melalui suara rakyat, Mosia
29:26.
Kristus akan menjadi penguasa kita ketika Dia datang, A&P 41:4. Dia yang menaati hukum Allah tidak perlu melanggar
hukum negara, A&P 58:21. Ketika yang
jahat berkuasa, orang-orang berduka
nestapa, A&P 98:9–10. Pemerintahan ditegakkan oleh Allah demi manfaat manusia, A&P 134:1–5. Orang-orang terikat
untuk mendukung dan menyokong pemerintah, A&P 134:5.
Kami percaya untuk tunduk kepada
raja, presiden, penguasa, dan pejabat hukum, PK 1:12.
Pemeteraian. Lihat juga Elia; Imamat;
Tata Cara

Menjadikan absah di surga tata cara
yang dilaksanakan oleh wewenang imamat di atas bumi. Tata cara dimeteraikan
ketika menerima persetujuan Roh Kudus
yang Dijanjikan, yang adalah Roh Kudus.

Apa pun yang engkau akan ikat di atas
bumi akan terikat di surga, Mat. 16:19
(Mat. 18:18; A&P 124:93; 132:46). Kamu
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang
Dijanjikan itu, Ef. 1:13.
Aku memberi kepadamu kuasa, bahwa
apa pun yang akan kamu meteraikan di
atas bumi akan dimeteraikan di surga,
Hel. 10:7.
Kepada mereka kuasa diberikan untuk
memeteraikan baik di atas bumi maupun
di surga, A&P 1:8. Mereka yang di dalam
kemuliaan selestial dimeteraikan oleh
Roh Kudus yang Dijanjikan, A&P 76:50–
70. Elia memercayakan kunci-kunci kuasa pemeteraian ke dalam tangan Joseph
Smith, A&P 110:13–16. Ini adalah kuasa pemeteraian dan pengikatan, A&P
128:14. Firman nubuat yang lebih pasti
berarti mengetahui bahwa seseorang dimeteraikan pada kehidupan kekal, A&P
131:5. Segala perjanjian yang tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus yang Dijanjikan
berakhir ketika manusia mati, A&P 132:7.
Pekerjaan besar yang akan dilakukan di
dalam bait suci-bait suci mencakup pe-
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meteraian anak-anak kepada orangtua
mereka, A&P 138:47–48.
Pemikiran. Lihat juga Hak Pilihan;
Merenungkan

Gagasan, konsep, dan gambaran dalam
pikiran seseorang. Kuasa untuk berpikir
adalah karunia dari Allah, dan kita bebas untuk memilih bagaimana kita menggunakan kuasa kita untuk berpikir. Cara
kita berpikir amat memengaruhi sikap
dan perilaku, seperti juga kedudukan kita
setelah kehidupan ini. Pikiran yang benar menuntun pada keselamatan; pikiran
yang jahat menuntun pada laknat.

Tuhan mengerti segala khayalan pikiran, 1 Taw. 28:9. Sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia
adanya, Ams. 23:7. Pemikiran-Ku bukanlah pemikiranmu, Yes. 55:7–9.
Yesus mengetahui pikiran mereka,
Mat. 12:25 (Luk. 5:22; 6:8). Dari dalam,
dari hati manusia, keluarlah pikiran jahat, Mrk. 7:20–23. Bawalah ke dalam penawanan setiap pikiran pada kepatuhan
akan Kristus, 2 Kor. 10:5. Hal apa pun
yang benar, jujur, murni, atau indah, pikirkanlah tentang hal-hal ini, Flp. 4:8.
Ingatlah, berpikiran badani adalah kematian, dan berpikiran rohani adalah kehidupan yang kekal, 2 Ne. 9:39. Jika kamu
tidak menjaga dirimu, dan pikiranmu,
kamu mestilah binasa, Mosia 4:30. Pikiran kita akan menghukum kita, Alma
12:14.
Hanya Allah yang mengetahui pemikiran dan maksud hatimu, A&P 6:16
(A&P 33:1). Pandanglah kepada-Ku dalam setiap pemikiran, A&P 6:36. Simpanlah baik-baik dalam pikiranmu firman
kehidupan, A&P 84:85. Buanglah pikiranmu yang tak berguna, A&P 88:69.
Pikiran hati manusia akan diungkapkan,
A&P 88:109. Biarlah kebajikan mengisi
pikiranmu dengan tidak ada hentinya,
A&P 121:45.
Pikiran setiap orang adalah jahat secara berkelanjutan, Musa 8:22.
Pemilihan. Lihat juga Pemanggilan
dan Pemilihan

Berdasarkan pada kelayakan prafana,
Allah memilih mereka yang akan menjadi
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benih keturunan Abraham dan bani Israel
serta menjadi umat perjanjian (Ul. 32:7–9;
Abr. 2:9–11). Orang-orang ini diberi berkat dan kewajiban khusus sehingga mereka dapat memberkati segala bangsa di
dunia (Rm. 11:5–7; 1 Ptr. 1:2; Alma 13:1–5;
A&P 84:99). Meskipun demikian, bahkan
orang-orang terpilih ini mesti dipanggil
dan dipilih dalam kehidupan ini untuk
memperoleh keselamatan.
Pemujaan Berhala

Penyembahan terhadap benda berhala
atau suatu keterikatan atau bakti yang
berlebihan terhadap apa pun.

Janganlah engkau memiliki para allah
lain di hadapan-Ku, Kel. 20:3 (Mosia
12:35; 13:12–13). Jika engkau berjalan menurut allah-allah lain, kamu pasti akan binasa, Ul. 8:19. Sikap keras kepala adalah
seperti kedurhakaan dan pemujaan berhala, 1 Sam. 15:23. Engkau telah menelanjangi dirimu kepada yang lain selain
Aku, Yes. 57:8. Engkau telah memuji-
muji dewa-dewa dari perak dan emas,
Dan. 5:23.
Kamu tidak dapat melayani Allah dan
mamon, Mat. 6:24. Keserakahan adalah
pemujaan berhala, Kol. 3:5. Anak-anak,
jagalah dirimu dari berhala, 1 Yoh. 5:21.
Celakalah mereka yang menyembah
berhala, 2 Ne. 9:37. Pemujaan berhala
orang-orang Nefi membawa ke atas diri
mereka peperangan dan kehancuran mereka, Alma 50:21.
Setiap orang berjalan menurut rupa
allahnya sendiri, A&P 1:16. Biarlah mereka bekerja dengan tangan mereka sendiri agar tidak ada pemujaan berhala,
A&P 52:39.
Ayah dari Abraham dituntun menjauh
melalui pemujaan berhala, Abr. 1:27.
Pemulihan. Lihat juga Pemulihan Injil

Kembalinya sesuatu atau kondisi yang
telah diambil atau hilang.

Roh dan tubuh akan dipersatukan
kembali dalam bentuknya yang sempurna, Alma 11:43–44. Pemulihan adalah membawa kembali yang jahat untuk
yang jahat, yang saleh untuk yang saleh,
Alma 41:10–15.
Kami percaya pada pemulihan Sepu-

Pemulihan Injil

luh Suku dan bahwa bumi akan diperbarui dan menerima kemuliaan firdausnya,
PK 1:10 (A&P 133:23–24).
Pemulihan Injil. Lihat juga Dispensasi;
Injil; Joseph Smith, Jr.; Kemurtadan
Penegakan kembali Allah akan kebenaran dan tata cara Injil-Nya di antara
manusia di atas bumi. Injil Yesus Kristus
hilang dari bumi melalui kemurtadan
yang terjadi menyusul pelayanan duniawi dari para Rasul Kristus. Kemurtadan
itu menjadikan perlu adanya Pemulihan
Injil. Melalui penglihatan, pelayanan para
malaikat, dan wahyu kepada manusia di
atas bumi, Allah memulihkan Injil. Pemulihan dimulai dengan Nabi Joseph Smith
(JS—S 1; A&P 128:20–21) dan telah berlanjut sampai masa sekarang melalui pekerjaan para nabi Tuhan yang hidup.
Rumah Tuhan akan ditegakkan di puncak gunung-gunung, Yes. 2:2 (Mi. 4:2;
2 Ne. 12:2). Allah akan melakukan suatu
pekerjaan yang menakjubkan dan suatu
keajaiban, Yes. 29:14 (2 Ne. 25:17–18; A&P
4:1). Allah akan mendirikan suatu kerajaan, yang tidak akan pernah dihancurkan, Dan. 2:44.
Elias akan datang, dan memulihkan segala sesuatu, Mat. 17:11 (Mrk. 9:12; A&P
77:14). Akan datang masa pemulihan segala sesuatu, Kis. 3:21 (A&P 27:6). Pada
dispensasi kegenapan zaman, Allah akan
mengumpulkan bersama menjadi satu segala sesuatu, Ef. 1:10. Aku melihat malaikat lain, memiliki Injil abadi untuk
dikhotbahkan, Why. 14:6.
Kegenapan Injil akan datang kepada
orang-orang bukan Israel, 1 Ne. 15:13–
18. Orang-orang Yahudi akan dipulihkan
pada gereja yang sejati, 2 Ne. 9:2. Pada
zaman akhir akanlah kebenaran datang,
3 Ne. 16:7.
Ke atas dirimu aku menganugerahkan Imamat Harun, A&P 13 (JS—S 1:69).
Aku telah percayakan kunci-kunci kerajaan untuk yang terakhir kalinya, A&P
27:6, 13–14 (A&P 128:19–21). Kumpulkanlah bersama suku-suku Israel dan
pulihkanlah segala sesuatu, A&P 77:9.
Kunci-kunci dispensasi ini dipercayakan,
A&P 110:16 (A&P 65:2). Imamat diberi-

Pemungut Cukai
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kan pada dispensasi kegenapan zaman,
A&P 112:30.
Aku melihat dua Sosok, JS—S 1:17.
Aku akan mengungkapkan kepadamu
imamat, melalui tangan Elia, JS—S 1:38
(Mal. 4:5–6).
Pemungut Cukai. Lihat juga
Kekaisaran Romawi

Pada zaman Romawi kuno, penarik
pajak bagi pemerintah. Pemungut cukai
secara umum dibenci oleh orang-orang
Yahudi. Beberapa pemungut cukai dengan mudah menerima Injil (Mat. 9:9–
10; Luk. 19:2–8).

Pemungutan Suara. Lihat Persetujuan
Bersama
Penahbisan. Lihat juga Imamat;
Jabatan; Pemanggilan; Penumpangan
Tangan; Wewenang

Menetapkan atau menganugerahkan
wewenang atau jabatan. Untuk menggunakan wewenang di dalam Gereja Tuhan,
seseorang mesti dipanggil oleh Allah, melalui nubuat, dan melalui penumpangan
tangan oleh mereka yang berwenang (PK
1:5). Walaupun seseorang boleh menerima wewenang melalui penahbisan, dia
menggunakannya di bawah arahan mereka yang memegang kunci-kunci khusus bagi wewenang itu.
Aku menahbiskan engkau sebagai nabi
bagi bangsa-bangsa, Yer. 1:5.
Kamu tidaklah memilih-Ku, tetapi
Akulah yang telah memilihmu, dan menahbiskanmu, Yoh. 15:16.
Memiliki wewenang dari Allah, Alma
menahbiskan para imam, Mosia 18:18.
Para pria ditahbiskan pada imamat tinggi
dengan tata cara kudus, Alma 13:1–9.
Yesus memanggil dan menahbiskan dua
belas murid, 3 Ne. 12:1. Penatua menahbiskan imam dan pengajar melalui penumpangan tangan, Moro. 3.
Tunggulah beberapa saat lagi, karena
kamu belum ditahbiskan, A&P 5:17.
Joseph Smith ditahbiskan sebagai rasul
Yesus Kristus, A&P 20:2 (A&P 27:12).
Tak seorang pun semestinya ditahbiskan tanpa pemungutan suara Jemaat,
A&P 20:65. Tidak akan diberikan ke-
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pada siapa pun untuk mengkhotbahkan
Injil-Ku, kecuali dia ditahbiskan oleh seseorang yang memiliki wewenang, A&P
42:11. Para penatua mesti ditahbiskan
untuk mengkhotbahkan Injil-Ku, A&P
50:13–18. Adalah kewajiban Dua Belas
untuk menahbiskan dan menertibkan
semua pejabat Gereja yang lain, A&P
107:58.
Aku mencari berkat-berkat leluhur,
dan hak yang kepadanya aku akan ditahbiskan, Abr. 1:2. Joseph Smith dan Oliver
Cowdery saling menahbiskan pada Imamat Harun, JS—S 1:68–72.
Penahbisan Imamat. Lihat Penahbisan
Penatua. Lihat juga Imamat; Imamat
Melkisedek

Istilah penatua (tua-tua) digunakan dalam berbagai cara dalam Alkitab. Dalam
Perjanjian Lama itu sering merujuk pada
pria yang lebih tua dalam suatu suku,
yang biasanya dipercayai dengan urusan
pemerintahan (Kej. 50:7; Yos. 20:4; Rut 4:2;
Mat. 15:2). Usia dan pengalaman mereka
menjadikan nasihat mereka bernilai. Jabatan mereka belum tentu suatu pemanggilan imamat.
Ada juga penatua yang ditahbiskan
dalam Imamat Melkisedek pada zaman
Perjanjian Lama (Kel. 24:9–11). Dalam
Perjanjian Baru, penatua disebut sebagai jabatan imamat di dalam Gereja (Yak.
5:14–15). Di antara orang-orang Nefi juga
ada penatua yang ditahbiskan dalam
imamat (Alma 4:7, 16; Moro. 3:1). Pada
dispensasi ini, Joseph Smith dan Oliver
Cowdery adalah para penatua pertama
yang ditahbiskan (A&P 20:2–3).
Penatua sekarang adalah sebutan yang
diberikan kepada semua pemegang Imamat Melkisedek. Contohnya, para misionaris laki-laki disapa sebagai penatua.
Juga, Rasul adalah penatua, dan adalah pantas untuk berbicara mengenai
anggota dari Kuorum Dua Belas atau
Kuorum-Kuorum Tujuh Puluh dengan
sebutan ini (A&P 20:38; 1 Ptr. 5:1). Kewajiban penatua yang ditahbiskan dalam Gereja dewasa ini telah diberikan
dalam wahyu zaman akhir (A&P 20:38–
45; 42:44; 46:2; 107:12).
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Musa menulis kepada semua penatua
Israel, Ul. 31:9.
Barnabas mengirim pertolongan kepada para penatua gereja, Kis. 11:30.
Para penatua ditahbiskan dalam setiap
jemaat, Kis. 14:23 (Tit. 1:5). Panggillah
penatua untuk berdoa atas yang sakit,
Yak. 5:14.
Para penatua ditahbiskan melalui penumpangan tangan, Alma 6:1.
Penatua mesti memberkati anak-anak,
A&P 20:70. Penatua mesti menyelenggarakan pertemuan-pertemuan melalui
Roh Kudus, A&P 46:2. Penatua mesti
memberikan sebuah laporan tentang tugas pengawasan mereka, A&P 72:5. Para
penatua mesti mengkhotbahkan Injil kepada bangsa-bangsa, A&P 133:8.
Penawanan. Lihat juga Bebas,
Kebebasan
Berada dalam perbudakan jasmani
atau rohani.
Bani Israel pergi ke dalam penawanan
karena kedurhakaan mereka, Yeh. 39:23.
Dia yang menuntun ke dalam penawanan akan pergi ke dalam penawanan,
Why. 13:10.
Yang jahat akan dibawa ke dalam penawanan iblis, 1 Ne. 14:4, 7. Manusia
bebas untuk memilih kemerdekaan dan
kehidupan kekal atau penawanan dan
kematian, 2 Ne. 2:27. Kehendak daging
memberikan roh iblis kuasa untuk menawan, 2 Ne. 2:29. Apakah kamu telah
cukup menyimpan sebagai ingatan penawanan leluhurmu, Alma 5:5–6. Mereka yang mengeraskan hati mereka
dibawa tertawan oleh iblis, Alma 12:11.
Berjaga dan berdoalah selalu, agar jangan kamu digoda oleh si iblis, dan
kamu dituntun tertawan olehnya, 3 Ne.
18:15.
Pencelupan. Lihat Baptis, Baptisan—
Baptisan melalui pencelupan
Pencerai-beraian Israel. Lihat Israel—
Pencerai-beraian Israel
Pencipta. Lihat Penciptaan; Yesus
Kristus

Penciptaan Roh

Penciptaan. Lihat juga Awal; Bumi;
Hari Sabat; Penciptaan Roh; Yesus
Kristus
Mengorganisasi. Allah, bekerja melalui
Putra-Nya, Yesus Kristus, mengorganisasi unsur-unsur di alam untuk membentuk langit dan bumi. Bapa Surgawi
dan Yesus menciptakan manusia menurut rupa Mereka (Musa 2:26–27).
Pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi, Kej. 1:1. Marilah Kita
menjadikan manusia menurut rupa Kita,
Kej. 1:26 (Musa 2:26–27; Abr. 4:26).
Segala sesuatu dijadikan oleh-Nya,
Yoh. 1:3, 10. Oleh Dia segala sesuatu diciptakan yang ada di langit, Kol. 1:16
(Mosia 3:8; Hel. 14:12). Allah menjadikan
dunia-dunia melalui Putra-Nya, Ibr. 1:2.
Manusia diciptakan pada awalnya,
Mosia 7:27. Aku menciptakan langit
dan bumi dan segala sesuatu, 3 Ne. 9:15
(Morm. 9:11, 17). Semua orang diciptakan pada awalnya menurut rupa-Ku sendiri, Eter 3:15.
Yesus Kristus menciptakan langit dan
bumi, A&P 14:9. Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut rupa-Nya sendiri, A&P 20:18.
Dunia-dunia tak terhitung jumlahnya
telah Aku ciptakan, Musa 1:33. Melalui
Anak Tunggal-Ku Aku menciptakan langit, Musa 2:1. Aku, Tuhan Allah, menciptakan segala sesuatu secara rohani
sebelum itu ada secara alami di atas
muka bumi, Musa 3:5. Jutaan bumi seperti ini tidaklah menjadi awal bagi jumlah ciptaan-Mu, Musa 7:30. Para Allah
mengorganisasi dan membentuk langit,
Abr. 4:1.
Penciptaan Roh. Lihat juga Manusia;
Penciptaan
Tuhan menciptakan segala sesuatu secara rohani sebelum Dia menciptakannya
secara jasmani (Musa 3:5).
Tuhan menjadikan setiap tanaman
sebelum itu ada di bumi, Kej. 2:4–6
(Abr. 5:5).
Melalui kuasa Roh-Ku Aku ciptakan
segala sesuatu—yang pertama rohani,
yang kedua duniawi, A&P 29:31–32. Apa

Pendamai
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yang duniawi adalah dalam keserupaan
dengan apa yang rohani, A&P 77:2.
Aku menjadikan dunia dan manusia
sebelum mereka ada dalam daging, Musa
6:51.
Pendamai. Lihat juga Damai,
Kedamaian

Seseorang yang mendatangkan atau
menyebarkan damai (Mat. 5:9; 3 Ne. 12:9).
Pendamai bisa juga orang yang mempermaklumkan Injil (Mosia 15:11–18).

Pendamaian. Lihat juga Anak-Anak
Kristus; Baka, Kebakaan; Belas
Kasihan; Darah; Getsemani; Kasih
Karunia; Kebangkitan; Kejatuhan
Adam dan Hawa; Keselamatan;
Kurban; Mengampuni; Pembenaran;
Penebusan; Pengampunan akan
Dosa-Dosa; Pengudusan; Penyaliban;
Pertobatan; Putra dan Putri Allah;
Rencana Penebusan; Sakramen;
Salib; Yesus Kristus

Untuk memperdamaikan manusia dengan Allah.
Sebagaimana digunakan dalam tulisan suci, mendamaikan adalah menderita hukuman untuk suatu tindakan
dosa, dengan demikian menyingkirkan
dampak dosa dari pendosa yang bertobat dan memperkenankan dia untuk diperdamaikan dengan Allah. Yesus Kristus
adalah satu-satunya orang yang mampu
membuat suatu pendamaian yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Dia
sanggup untuk melakukannya karena seleksi dan prapenahbisan-Nya dalam Sidang Raya sebelum dunia dibentuk (Eter
3:14; Musa 4:1–2; Abr. 3:27), Keputraan-
Nya yang ilahi, dan hidup-Nya yang
tanpa dosa. Pendamaian-Nya termasuk
penderitaan-Nya bagi dosa-dosa umat
manusia, penumpahan darah-Nya, serta
kematian dan kebangkitan-Nya sesudahnya dari kubur (Yes. 53:3–12; Luk. 22:44;
Mosia 3:5–11; Alma 7:10–13; A&P 19:16–
19). Karena Pendamaian, semua orang
akan bangkit dari yang mati dengan tubuh baka (1 Kor. 15:22). Pendamaian juga
menyediakan cara bagi kita untuk diampuni dari dosa-dosa kita dan hidup selamanya bersama Allah. Tetapi seseorang
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yang telah mencapai usia pertanggungjawaban dan menerima hukum dapat menerima berkat-berkat ini hanya jika dia
memiliki iman kepada Yesus Kristus,
bertobat dari dosa-dosanya, menerima
tata cara-tata cara keselamatan, dan mematuhi perintah-perintah Allah. Mereka
yang tidak mencapai usia pertanggungjawaban dan mereka yang tanpa hukum
ditebus melalui Pendamaian (Mosia
15:24–25; Moro. 8:22). Tulisan suci dengan
jelas mengajarkan bahwa jika Kristus tidak mendamaikan dosa-dosa kita, tidak
ada hukum, tata cara, atau kurban yang
akan memuaskan tuntutan keadilan, dan
manusia tidak pernah dapat memperoleh
kembali hadirat Allah (2 Ne. 2; 9).

Inilah darah-Ku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan akan
dosa-dosa, Mat. 26:28. Peluh-Nya seakan-
akan adalah tetesan-tetesan darah yang
hebat, Luk. 22:39–44. Aku akan memberikan daging-Ku bagi kehidupan dunia, Yoh. 6:51. Aku adalah kebangkitan,
dan kehidupan, Yoh. 11:25. Kristus adalah pemrakarsa keselamatan kekal bagi
mereka semua yang patuh, Ibr. 5:9. Kita
dikuduskan melalui penumpahan darah
Kristus, Ibr. 9; 10:1–10. Kristus juga pernah menderita untuk dosa-dosa, 1 Ptr.
3:18. Darah Yesus Kristus membersihkan
kita dari segala dosa, 1 Yoh. 1:7.
Dia diangkat ke atas salib dan dibunuh bagi dosa-dosa, 1 Ne. 11:32–33. Penebusan datang kepada mereka yang
memiliki hati yang hancur dan roh yang
menyesal, 2 Ne. 2:3–10, 25–27. Dia mempersembahkan diri-Nya sebagai kurban untuk dosa, 2 Ne. 2:7. Pendamaian
menebus manusia dari Kejatuhan dan
menyelamatkan mereka dari kematian dan neraka, 2 Ne. 9:5–24. Mestilah perlu ada suatu pendamaian yang
tak terbatas, 2 Ne. 9:7. Diperdamaikanlah dengan Allah melalui pendamaian
Kristus, Yakub 4:11. Darah-Nya mendamaikan dosa-dosa mereka yang telah dengan tidak tahu berdosa, Mosia 3:11–18.
Manusia menerima keselamatan melalui pendamaian, Mosia 4:6–8. Seandainya bukan karena Pendamaian, mereka
mestilah dengan tak terhindarkan binasa, Mosia 13:27–32. Dia akan menda-
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maikan dosa-dosa dunia, Alma 34:8–16.
Allah sendiri mendamaikan dosa-dosa
dunia, mendatangkan rencana belas kasihan, Alma 42:11–30. Aku adalah Allah
seluruh bumi, dibunuh bagi dosa-dosa
dunia, 3 Ne. 11:14.
Aku, Allah, telah menderita hal-hal ini
bagi semua orang, A&P 19:16. Anak-anak
kecil ditebus melalui Anak Tunggal-Ku,
A&P 29:46–47. Lihatlah penderitaan dan
kematian dari Dia yang tak berdosa, A&P
45:3–5.
Hal ini adalah suatu kemiripan dari pengurbanan Anak Tunggal, Musa 5:7. Melalui Pendamaian Kristus, seluruh umat
manusia boleh diselamatkan, PK 1:3.
Penderaan. Lihat juga Kemalangan

Koreksi atau pendisiplinan yang diberikan kepada individu atau kelompok
untuk menolong mereka bertambah baik
atau menjadi lebih kuat.

Janganlah meremehkan tangan penderaan Yang Mahakuasa, Ayb. 5:17 (Ams.
3:11). Diberkatilah orang yang Engkau
dera, ya Tuhan, Mzm. 94:12.
Seluruh tulisan suci diberikan untuk teguran, untuk koreksi, 2 Tim. 3:16.
Tuhan mendera mereka yang Dia kasihi,
Ibr. 12:5–11.
Tuhan menganggap patut untuk mendera umat-Nya, Mosia 23:21–22. Kecuali Tuhan mendera umat-Nya, mereka
tidak akan mengingat-Nya, Hel. 12:3.
Tuhan berbincang dengan saudara laki-
laki Yared, dan menderanya, Eter 2:14.
Mereka didera agar mereka boleh bertobat, A&P 1:27. Yang Aku kasihi juga
Aku dera agar dosa-dosa mereka boleh diampuni, A&P 95:1. Mereka semua
yang tidak mau menanggung penderaan
tidak dapat dikuduskan, A&P 101:2–5.
Umat-Ku mestilah perlu didera sampai
mereka belajar kepatuhan, A&P 105:6.
Dia yang tidak mau menanggung deraan tidaklah layak akan kerajaan-Ku,
A&P 136:31.
Penebus. Lihat juga Juruselamat; Yesus
Kristus

Yesus Kristus adalah Penebus agung
umat manusia karena Dia, melalui
Pendamaian-Nya, membayarkan harga

Penebus

bagi dosa-dosa umat manusia dan memungkinkan kebangkitan semua orang.

Aku tahu bahwa Penebusku hidup,
Ayb. 19:25. Aku akan menolong engkau,
firman Penebusmu, Yang Kudus dari
Israel, Yes. 41:14 (Yes. 43:14; 48:17; 54:5;
59:20). Aku Tuhan adalah Juruselamatmu
dan Penebusmu, Yes. 49:26 (Yes. 60:16).
Sebutlah nama-Nya Yesus: karena Dia
akan menyelamatkan umat-Nya dari
dosa-dosa mereka, Mat. 1:21. Putra Manusia datang untuk memberikan nyawa-
Nya sebagai tebusan bagi banyak orang,
Mat. 20:28 (1 Tim. 2:5–6). Tuhan Allah
Israel telah mengunjungi dan menebus
umat-Nya, Luk. 1:68. Kita diperdamaikan
dengan Allah melalui kematian Putra-
Nya, Rm. 5:10. Yesus Kristus memberikan diri-Nya bagi kita, agar Dia boleh
menebus kita dari segala kedurhakaan,
Tit. 2:13–14. Yesus Kristus membasuh
kita dari dosa-dosa kita dalam darah-
Nya sendiri, Why. 1:5.
Penebusan datang dalam dan melalui
Mesias Yang Kudus, 2 Ne. 2:6–7, 26. Putra
mengambil ke atas diri-Nya kedurhakaan
dan pelanggaran manusia, menebus mereka, dan memuaskan tuntutan keadilan,
Mosia 15:6–9, 18–27. Kristus datang untuk menebus mereka semua yang akan
dibaptis untuk pertobatan, Alma 9:26–27.
Dia akan datang ke dunia untuk menebus
umat-Nya, Alma 11:40–41. Penebusan
datang melalui pertobatan, Alma 42:13–
26. Yesus Kristus datang untuk menebus
dunia, Hel. 5:9–12. Kristus menebus umat
manusia dari kematian jasmani dan rohani, Hel. 14:12–17. Penebusan datang
melalui Kristus, 3 Ne. 9:17. Aku adalah
Dia yang dipersiapkan sejak pelandasan
dunia untuk menebus umat-Ku, Eter 3:14.
Tuhan Penebusmu menderita kematian dalam daging, A&P 18:11. Kristus
menderita bagi semua orang jika mereka bertobat, A&P 19:1, 16–20. Anak-
anak kecil ditebus melalui Anak Tunggal,
A&P 29:46. Aku telah mengutus Putra
Tunggal-Ku ke dunia untuk penebusan
dunia, A&P 49:5. Kristus adalah terang dan Penebus dunia, A&P 93:8–9.
Joseph F. Smith menerima suatu penglihatan tentang penebusan orang mati,
A&P 138.

Penebusan
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Kami percaya bahwa melalui pendamaian Kristus, seluruh umat manusia boleh diselamatkan, PK 1:3.
Penebusan. Lihat juga Kejatuhan
Adam dan Hawa; Kematian Jasmani;
Kematian Rohani; Keselamatan;
Pendamaian; Yesus Kristus

Membebaskan, membeli, atau menebus, misalnya membebaskan seseorang
dari penawanan melalui pembayaran.
Penebusan merujuk pada Pendamaian
Yesus Kristus dan pada pembebasan dari
dosa. Pendamaian Yesus menebus seluruh umat manusia dari kematian jasmani.
Melalui Pendamaian-Nya, mereka yang
memiliki iman kepada-Nya dan yang bertobat juga ditebus dari kematian rohani.

Aku telah menebus engkau, Yes. 44:22.
Aku akan menebus mereka dari kematian, Hos. 13:14 (Mzm. 49:16).
Kita memperoleh penebusan melalui darah Kristus, Ef. 1:7, 14 (Ibr. 9:11–
15; 1 Ptr. 1:18–19; Alma 5:21; Hel. 5:9–12).
Tuhan telah menebus jiwaku dari neraka, 2 Ne. 1:15. Penebusan datang dalam dan melalui Mesias Yang Kudus,
2 Ne. 2:6–7, 26 (Mosia 15:26–27; 26:26).
Mereka menyanyikan kasih penebusan,
Alma 5:9 (Alma 5:26; 26:13). Yang jahat
tetap seakan-akan tidak ada penebusan
yang dibuat, Alma 11:40–41 (Alma 34:16;
42:13; Hel. 14:16–18). Yesus Kristus telah
mendatangkan penebusan dunia, Morm.
7:5–7. Kuasa penebusan datang kepada
semua yang tidak memiliki hukum,
Moro. 8:22 (A&P 45:54).
Mereka yang tidak percaya tidak dapat ditebus dari kejatuhan rohani mereka,
A&P 29:44. Anak-anak kecil ditebus sejak pelandasan dunia, A&P 29:46. Tuhan
telah menebus umat-Nya, A&P 84:99.
Joseph F. Smith melihat dalam penglihatan penebusan orang mati, A&P 138.
Adam dan Hawa bersukacita dalam
penebusan mereka, Musa 5:9–11.
Penemanan. Lihat juga Kasih;
Kesatuan

Bagi para Orang Suci Zaman Akhir,
penemanan mencakup menawarkan kerekanan yang ramah, melayani, mengangkat moral, dan menguatkan yang lain.
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Kasihilah sesamamu seperti dirimu,
Im. 19:18 (Mat. 19:19; A&P 59:6).
Ketika engkau insaf, kuatkanlah
saudara-saudaramu, Luk. 22:32. Kamu
adalah murid-Ku jika kamu saling mengasihi, Yoh. 13:35. Berilah makan
domba-domba-Ku, Yoh. 21:15–17. Mereka berdoa agar kami mau mengambil
ke atas diri kami penemanan akan pelayanan kepada Orang-Orang Suci, 2 Kor.
8:1–5. Pertemanan kami adalah dengan
Bapa, dan dengan Putra-Nya, 1 Yoh. 1:3.
Orang-orang Nefi dan orang-orang
Laman melakukan pertemanan satu sama
lain, Hel. 6:3.
Biarlah setiap orang menjunjung tinggi
saudaranya seperti dirinya, A&P 38:24–
25. Jika kamu bukan satu kamu bukanlah
milik-Ku, A&P 38:27. Aku menerimamu
pada penemanan untuk menjadi teman
dan saudaramu, A&P 88:133.
Penetapan. Lihat juga Pemanggilan;
Penumpangan Tangan

Diseleksi dan dipersucikan untuk tujuan kudus. Penetapan ini adalah pada
pelayanan khusus di dalam organisasi
Gereja melalui penumpangan tangan
oleh orang yang memiliki wewenang
yang tepat. Hanya mereka yang mengetuai kuorum imamat menerima kunci-
kunci ketika mereka ditetapkan. Orang
yang ditetapkan pada jabatan selain daripada presiden kuorum imamat boleh
menerima berkat keimamatan, tetapi tidak ada kunci-kunci diberikan bersama
berkat itu.
Khususkanlah bagi-Ku Barnabas dan
Saulus untuk pekerjaan itu, Kis. 13:2–3.
Para uskup lain ditetapkan, A&P 68:14.
Uskup, seorang hakim umum, akan ditetapkan pada pelayanan ini, A&P
107:17, 74.
Seseorang mesti dipanggil oleh Allah
melalui nubuat dan melalui penumpangan tangan, PK 1:5.

Pengajar. Lihat Mengajar
Pengajar, Imamat Harun. Lihat juga
Imamat Harun
Jabatan dalam Imamat Harun.

Kewajiban pengajar adalah mengawasi
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Gereja, A&P 20:53–60. Jabatan pengajar
adalah tambahan yang perlu pada imamat yang lebih rendah, A&P 84:30, 111.
Presiden kuorum pengajar mengetuai
dua puluh empat pengajar, A&P 107:86.
Pengakuan. Lihat juga Mengampuni;
Pertobatan

Tulisan suci menggunakan pengakuan
setidaknya dalam dua cara. Dalam satu
pengertian, mengakui adalah menyatakan iman seseorang terhadap sesuatu,
misalnya mengakui bahwa Yesus adalah
Kristus (Mat. 10:32; Rm. 10:9; 1 Yoh. 4:1–
3; A&P 88:104).
Dalam pengertian lain, mengakui adalah mengenali kesalahan seseorang, misalnya dalam pengakuan dosa. Adalah
kewajiban semua orang untuk mengakui segala dosa mereka kepada Tuhan
dan mendapatkan pengampunan-Nya
(A&P 58:42–43). Bilamana perlu, dosa-
dosa hendaknya diakui kepada orang
atau orang-orang yang disalahi. Dosa-
dosa serius hendaknya diakui kepada pejabat resmi Gereja (dalam sebagian besar
kasus adalah uskup).

Penganiayaan

liru dengan syarat pertobatan. Pengampunan akan dosa-dosa dimungkinkan
melalui Pendamaian Yesus Kristus. Seseorang mendapatkan pengampunan akan
dosa-dosanya jika dia memiliki iman kepada Kristus, bertobat dari dosa-dosanya,
menerima tata cara baptisan dan penumpangan tangan untuk karunia Roh
Kudus, serta mematuhi perintah-perintah
Allah (PK 1:3–4).

Walaupun dosa-dosamu bagaikan kain
kirmizi, itu akan menjadi seputih salju,
Yes. 1:16–18.
Inilah darah-Ku, yang ditumpahkan
bagi banyak orang untuk pengampunan
akan dosa-dosa, Mat. 26:28 (Ibr. 9:22–
28; A&P 27:2). Bertobat, dan dibaptislah
untuk pengampunan akan dosa-dosa,
Kis. 2:38 (Luk. 3:3; A&P 107:20). Mereka
yang percaya kepada Yesus akan menerima pengampunan akan dosa-dosa, Kis.
10:43 (Mosia 3:13).
Kristus adalah sumber kepada siapa
mereka boleh berpaling untuk pengampunan akan dosa-dosa, 2 Ne. 25:26. Untuk mempertahankan pengampunan
akan dosa-dosa kita, kita mesti mengurus yang miskin dan membutuhkan,
Mosia 4:11–12, 26. Barang siapa bertobat akan memiliki tuntutan hak atas belas kasihan, untuk pengampunan akan
dosa-dosanya, Alma 12:34. Menggenapi
perintah-perintah membawa pengampunan akan dosa-dosa, Moro. 8:25.
Imamat Harun memegang kunci-
kunci baptisan melalui pencelupan untuk pengampunan akan dosa-dosa, A&P
13 (A&P 84:64, 74; PK 1:4). Aku, Tuhan,
tidak mengingat dosa-dosa mereka lagi,
A&P 58:42–43 (Yeh. 18:21–22). Orang-
orang ini diajarkan baptisan perwakilan
untuk pengampunan akan dosa-dosa,
A&P 138:33.

Dia hendaknya mengakui bahwa dia
telah berdosa, Im. 5:5. Mereka hendaknya mengakui kedurhakaan mereka, Im.
26:40–42. Berikanlah kemuliaan kepada
Tuhan Allah Israel, dan buatlah pengakuan kepada-Nya, Yos. 7:19.
Orang-
o rang dibaptis olehnya di
Yordan, mengakui dosa-dosa mereka,
Mat. 3:5–6.
Pelanggar yang mengakui dosa-
dosanya akan diampuni, Mosia 26:29.
Akui dosa-dosamu, agar jangan kamu
menderita hukuman, A&P 19:20. Yang
bertobat akan mengakui dan meninggalkan dosa-dosa mereka, A&P 58:43.
Tuhan penuh belas kasihan kepada mereka yang mengakui dosa-dosa mereka
dengan hati yang rendah hati, A&P 61:2. Penganiayaan. Lihat juga Kemalangan
Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka
Menyebabkan kepedihan atau rasa sayang mengaku dan meminta pengamkit kepada yang lain karena kepercayaan
punan, A&P 64:7.
atau status sosial mereka; mengacau atau
menindas.
Pengampunan akan Dosa-Dosa. Lihat
juga Mengampuni; Pendamaian;
Diberkatilah mereka yang dianiaya
Pertobatan; Yesus Kristus
demi kebenaran, Mat. 5:10 (3 Ne. 12:10).
Pengampunan untuk perbuatan ke-

Berdoalah bagi mereka yang dengan
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Pengendalian Kelahiran

menghina memanfaatkanmu dan menganiayamu, Mat. 5:44 (3 Ne. 12:44).
Karena mereka kaya, mereka menganiaya yang lembut hati, 2 Ne. 9:30 (2 Ne.
28:12–13). Yang saleh yang menanti-
nantikan Kristus terlepas dari segala penganiayaan tidak akan binasa, 2 Ne. 26:8.
Segala hal ini akan memberi engkau
pengalaman, A&P 122:7.
Pengendalian Kelahiran. Lihat juga
Keluarga; Pernikahan

Mengendalikan jumlah anak yang lahir
oleh pasangan suami istri dengan membatasi atau mencegah kehamilan.

Bertambah banyaklah, dan beranakcuculah, dan penuhilah bumi, Kej. 1:28
(Musa 2:28). Anak-anak adalah pusaka
dari Tuhan, Mzm. 127:3–5.
Keluarga Lehi mesti membangkitkan
benih keturunan bagi Tuhan, 1 Ne. 7:1.
Pernikahan ditetapkan oleh Allah bagi
manusia, A&P 49:15–17. Yang dipermuliakan akan menerima suatu kegenapan
dan suatu kelanjutan benih keturunan
selama-lamanya, A&P 132:19, 63.
Pengertian. Lihat juga Kebenaran;
Kebijaksanaan; Pengetahuan

Memperoleh pengetahuan tentang atau
mengenal arti dari suatu kebenaran, termasuk penerapannya pada kehidupan.

Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, Ams. 3:5. Dengan segala
yang engkau dapatkan perolehlah pengertian, Ams. 4:7.
Yesus berfirman dalam perumpamaan
dan sebagian tidak mengerti, Mat. 13:12–
17. Tuhan membuka pengertian mereka,
Luk. 24:45.
Jika kamu tidak dapat mengerti perkataan ini, itu akan terjadi karena kamu
tidak bertanya, 2 Ne. 32:4 (3 Ne. 17:3).
Catatan-catatan itu dilestarikan supaya
kita boleh membaca dan mengerti, M
 osia
1:2–5. Karena ketidakpercayaan mereka,
mereka tidak dapat mengerti firman
Allah, Mosia 26:3. Mereka adalah pria
yang berpengertian sehat, Alma 17:2–
3. Firman itu mulai menerangi pengertianku, Alma 32:28.
Marilah kita bertukar pikiran bersama
agar kamu boleh mengerti, A&P 50:10–
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12, 19–23. Orangtua mesti mengajar anak-
anak mereka untuk mengerti, A&P 68:25.
Pekerjaan dan misteri Allah hanya dapat dimengerti melalui Roh Kudus, A&P
76:114–116. Setan berupaya untuk memalingkan hati manusia dari pengertian,
A&P 78:10. Terang Kristus menghidupkan pengertian kita, A&P 88:11.
Pengetahuan. Lihat juga Kebenaran;
Kebijaksanaan; Pengertian

Pengertian dan pemahaman, khususnya tentang kebenaran sebagaimana
diajarkan atau dikukuhkan oleh Roh.

Tuhan adalah seorang Allah pengetahuan, 1 Sam. 2:3. Tuhan sempurna dalam pengetahuan, Ayb. 37:16. Rasa takut
akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan, Ams. 1:7. Dia yang memiliki pengetahuan mengekang perkataannya, Ams.
17:27. Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan, Yes. 11:9 (2 Ne.
21:9; 30:15).
Kamu telah mengambil kunci pengetahuan, Luk. 11:52. Kasih Kristus
melampaui pengetahuan, Ef. 3:19. Tambahkanlah pada imanmu kebajikan, dan
pada kebajikan pengetahuan, 2 Ptr. 1:5.
Nefi memiliki pengetahuan besar tentang kebaikan Allah, 1 Ne. 1:1. Mereka
akan sampai pada pengetahuan tentang
Penebus mereka, 2 Ne. 6:11. Yang saleh
akan memiliki pengetahuan yang sempurna tentang kesalehan mereka, 2 Ne.
9:14. Roh memberikan pengetahuan,
Alma 18:35. Pengetahuanmu sempurna
dalam hal itu, Alma 32:34. Orang-orang
Laman akan dibawa pada pengetahuan
yang sejati tentang Penebus mereka, Hel.
15:13. Kamu boleh tahu dengan suatu
pengetahuan yang sempurna itu adalah
dari Allah, Moro. 7:15–17.
Para Orang Suci akan menemukan
harta pengetahuan yang besar, A&P
89:19. Pengetahuan yang murni teramat memperluas jiwa, A&P 121:42. Dia
yang memiliki kunci-kunci imamat kudus tidak ada kesulitan dalam mendapatkan suatu pengetahuan tentang fakta,
A&P 128:11. Jika seseorang memperoleh
pengetahuan dalam kehidupan ini, dia
memperoleh suatu keuntungan di dunia
yang akan datang, A&P 130:19. Tidaklah
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mungkin untuk diselamatkan dalam ketidaktahuan, A&P 131:6.
Penghakiman. Lihat Menghakimi
Penghakiman Terakhir. Lihat juga
Menghakimi; Penghukuman; Yesus
Kristus—Hakim

Penghakiman Akhir yang akan terjadi
setelah Kebangkitan. Allah, melalui Yesus
Kristus, akan menghakimi tiap orang untuk menentukan kemuliaan kekal yang
akan dia terima. Penghakiman ini akan
berdasarkan pada kepatuhan tiap orang
terhadap perintah-perintah Allah, termasuk penerimaannya akan kurban pendamaian Yesus Kristus.

Bapa telah memercayakan segala penghakiman kepada Putra, Yoh. 5:22. Kita
semua akan berdiri di hadapan kursi
penghakiman Kristus, Rm. 14:10. Yang
mati dihakimi dari segala itu yang tertulis, Why. 20:12 (A&P 128:6–7).
Untuk segala perbuatanmu engkau
akan dibawa ke dalam penghakiman,
1 Ne. 10:20. Kedua Belas Rasul dan kedua belas murid orang Nefi akan menghakimi Israel, 1 Ne. 12:9–10 (A&P 29:12).
Semua orang mesti muncul di hadapan
kursi penghakiman Yang Kudus, 2 Ne.
9:15. Persiapkanlah jiwamu untuk hari
yang mulia itu, 2 Ne. 9:46. Dapatkah
kamu membayangkan dirimu di hadapan
kursi pengadilan Allah, Alma 5:17–25.
Yesus Kristus akan berdiri untuk menghakimi dunia, 3 Ne. 27:16.
Tuhan akan turun dengan kutukan
untuk penghakiman ke atas yang fasik,
A&P 133:2.
Penghancur. Lihat juga Iblis

Setan adalah si penghancur.

Tuhan tidak akan membiarkan si penghancur datang ke rumah-rumahmu, Kel.
12:23.
Si penghancur berkendara di atas
perairan, A&P 61:19. Penjaga itu dapat
menyelamatkan kebunku dari si penghancur, A&P 101:51–54.
Penghibur. Lihat juga Roh Kudus;
Yesus Kristus

Tulisan suci berbicara tentang dua

Pengkhotbah

Penghibur. Yang pertama adalah Roh
Kudus (Yoh. 14:26–27; Moro. 8:26; A&P
21:9; 42:17; 90:11). Penghibur Kedua adalah Tuhan Yesus Kristus (Yoh. 14:18, 21,
23). Ketika seseorang mendapatkan Penghibur Kedua, Yesus Kristus akan menampakkan diri kepadanya dari waktu
ke waktu, akan mengungkapkan Bapa,
dan akan mengajarnya berhadapan muka
(A&P 130:3).
Penghibur Kedua. Lihat Penghibur
Penghukuman. Lihat juga
Menghakimi; Penghakiman Terakhir
Penghakiman atau dihakimi bersalah
oleh Allah.
Allah akan menghukum orang yang
bermuslihat jahat, Ams. 12:2.
Kita didera oleh Tuhan, agar kita tidak akan dihukum bersama dunia, 1 Kor.
11:32.
Perkataan, pekerjaan, dan pikiran kita
akan menghukum kita, Alma 12:14. Dengan mengetahui berbagai hal dan tidak
melakukannya, manusia berada di bawah
penghukuman, Hel. 14:19. Jika kita akan
berhenti bekerja, kita akan dibawa di bawah penghukuman, Moro. 9:6.
Dia yang tidak mengampuni saudaranya berdiri terhukum di hadapan Tuhan,
A&P 64:9. Dia yang berdosa terhadap terang yang lebih cemerlang akan menerima penghukuman yang lebih besar,
A&P 82:3. Seluruh Gereja berada di bawah penghukuman sampai mereka bertobat dan mengingat Kitab Mormon, A&P
84:54–57.
Penghulu Malaikat. Lihat juga Adam;
Mikhael
Mikhael, atau Adam, adalah penghulu
atau kepala malaikat.
Tuhan akan turun dari surga dengan
teriakan, dengan suara penghulu malaikat, 1 Tes. 4:16. Mikhael adalah penghulu
malaikat, Yud. 1:9 (A&P 29:26; 88:112;
128:20–21).
Pengkhotbah. Lihat Kitab
Pengkhotbah

Penglihatan
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Penglihatan. Lihat juga Mimpi;
Penglihatan Pertama; Wahyu

Wahyu visual tentang peristiwa, orang,
atau sesuatu melalui kuasa Roh Kudus.
Contoh penglihatan-penglihatan penting mencakup yang berikut: penglihatan
Yehezkiel tentang zaman terakhir (Yeh.
37–39), penglihatan Stefanus tentang
Yesus yang berdiri pada sisi kanan Allah
(Kis. 7:55–56), wahyu kepada Yohanes
mengenai zaman terakhir (Why. 4–21),
penglihatan Lehi dan Nefi tentang pohon kehidupan (1 Ne. 8; 10–14), penglihatan Alma yang muda tentang malaikat
Tuhan (Mosia 27), penglihatan saudara
laki-laki Yared tentang semua penghuni
bumi (Eter 3:25), penglihatan tentang
kemuliaan-kemuliaan (A&P 76), penglihatan yang diberikan kepada Joseph
Smith dan Oliver Cowdery di dalam
Bait Suci Kirtland (A&P 110), penglihatan
Joseph F. Smith tentang penebusan orang
mati (A&P 138), penglihatan Musa tentang Allah dan ciptaan-Nya (Musa 1),
penglihatan Henokh tentang Allah (Musa
6–7), dan Penglihatan Pertama Joseph
Smith (JS—S 1).

Dimana tidak ada penglihatan, orang-
orang binasa, Ams. 29:18. Para pemuda
akan melihat penglihatan-penglihatan,
Yl. 2:28 (Kis. 2:17).
Dia telah memberikanku pengetahuan
melalui penglihatan, 2 Ne. 4:23.
Dia adalah seorang utusan yang diutus dari hadirat Allah, JS—S 1:33. Kami
percaya pada nubuat, wahyu, penglihatan, PK 1:7.
Penglihatan Pertama. Lihat juga
Joseph Smith, Jr.; Pemulihan Injil

Penampakan diri Allah Bapa dan
Putra-Nya Yesus Kristus kepada Nabi
Joseph Smith di sebuah hutan kecil pepohonan.
Pada musim semi tahun 1820, Joseph
Smith Jr., berada dalam umurnya yang
lima belas tahun. Dia tinggal bersama keluarganya di Kota Praja Palmyra, New
York. Tak jauh ke barat dari rumah keluarga ada sebuah hutan kecil dengan
pepohonan yang besar. Joseph pergi ke
tempat ini untuk berdoa kepada Allah
untuk mengetahui gereja mana yang be-
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nar. Dia telah terkesan saat membaca Alkitab bahwa dia mesti mengupayakan
jawaban itu dari Allah (Yak. 1:5–6). Sebagai jawaban terhadap doanya, Bapa
dan Putra menampakkan diri kepadanya dan memberi tahu dia untuk tidak
bergabung dengan gereja-gereja yang ada
waktu itu di atas bumi, karena semuanya
keliru (JS—S 1:15–20). Pengalaman sakral ini mengawali serangkaian peristiwa
yang akan mendatangkan Pemulihan Injil dan Gereja Kristus yang sejati.
Pengudusan. Lihat juga Pembenaran;
Pendamaian; Yesus Kristus
Proses menjadi bebas dari dosa, murni,
bersih, dan kudus melalui Pendamaian
Yesus Kristus (Musa 6:59–60).
Allah telah memilihmu pada keselamatan melalui pengudusan Roh, 2 Tes.
2:13. Kita dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus, Ibr. 10:10. Yesus
menderita agar Dia boleh menguduskan
orang-orang dengan darah-Nya sendiri,
Ibr. 13:12.
Para imam tinggi dikuduskan dan pakaian mereka dibasuh hingga putih melalui darah Anak Domba, Alma 13:10–12.
Pengudusan datang kepada mereka yang
menyerahkan hati mereka kepada Allah,
Hel. 3:33–35. Bertobatlah agar kamu boleh dikuduskan melalui penerimaan Roh
Kudus, 3 Ne. 27:20.
Pengudusan melalui kasih karunia
Yesus Kristus adalah tepat dan benar,
A&P 20:31. Yesus datang untuk menguduskan dunia, A&P 76:41. Kuduskanlah
dirimu agar pikiranmu menjadi tunggal
kepada Allah, A&P 88:68.
Pengukuhan. Lihat Penumpangan
Tangan
Pengumpulan Israel. Lihat Israel—
Pengumpulan Israel
Penipuan. Lihat Menipu
Penipuan Imam

Orang-orang yang berkhotbah dan
menetapkan diri mereka sebagai terang
bagi dunia agar mereka boleh memperoleh keuntungan dan pujian dunia; mereka
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tidak mengupayakan kesejahteraan Sion
(2 Ne. 26:29).

Berilah makan kawanan domba Allah,
bukan untuk uang kotor, 1 Ptr. 5:2.
Gereja-gereja yang dibangun untuk
memperoleh keuntungan mesti dijadikan
rendah, 1 Ne. 22:23 (Morm. 8:32–41). Karena penipuan imam dan kedurhakaan,
Yesus akan disalibkan, 2 Ne. 10:5. Seandainya penipuan imam diberlakukan di
antara orang-orang ini akan berakibat
pada kehancuran menyeluruh mereka,
Alma 1:12. Orang-orang bukan Israel
akan dipenuhi dengan segala macam penipuan imam, 3 Ne. 16:10.
Penjaga. Lihat Berjaga
Penjara Roh. Lihat Neraka
Pentakosta. Lihat juga Hukum Musa

Sebagai bagian dari hukum Musa, Perayaan Pentakosta atau Buah-Buah Pertama
diadakan lima puluh hari setelah Perayaan Paskah (Im. 23:16). Pentakosta adalah untuk merayakan panen, dan dalam
Perjanjian Lama disebut Perayaan Panen
atau Perayaan Berminggu-Minggu. Itu
adalah perayaan yang sedang dirayakan
ketika para Rasul di Yerusalem dipenuhi
dengan Roh Kudus dan berbicara dalam
bahasa-bahasa (Kis. 2; A&P 109:36–37).

Pentateus. Lihat juga Kitab Bilangan;
Kitab Kejadian; Kitab Keluaran;
Kitab Imamat; Kitab Ulangan; Musa;
Perjanjian Lama

Nama yang diberikan kepada kelima
kitab pertama Perjanjian Lama—Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan
Ulangan. Orang-orang Yahudi merujuk
pada kitab-kitab ini sebagai Taurat atau
hukum Israel. Itu ditulis oleh Musa (1 Ne.
5:10–11).

Penumpangan Tangan. Lihat juga
Karunia Roh Kudus; Pelayanan bagi
yang Sakit; Penahbisan; Penetapan

Tindakan menempatkan tangan seseorang di atas kepala orang sebagai bagian tata cara imamat. Banyak tata cara
imamat dilaksanakan melalui penumpangan tangan, misalnya penahbisan,
pemberkatan, melayani bagi yang sakit,

Penyakit Kusta

mengukuhkan keanggotaan Gereja, dan
menganugerahkan Roh Kudus.

Musa menumpangkan tangannya ke
atas kepala Yosua, seperti yang Tuhan
perintahkan, Bil. 27:18, 22–23 (Ul. 34:9).
Yesus menumpangkan tangan-Nya ke
atas beberapa orang sakit, dan menyembuhkan mereka, Mrk. 6:5 (Morm. 9:24).
Para Rasul menumpangkan tangan mereka ke atas ketujuh orang yang akan
membantu mereka, Kis. 6:5–6. Roh Kudus diberikan melalui penumpangan
tangan, Kis. 8:14–17. Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan
memulihkan penglihatannya, Kis. 9:12,
17–18. Paulus menumpangkan tangannya ke atas dia dan menyembuhkannya,
Kis. 28:8. Paulus mengajarkan ajaran tentang baptisan dan penumpangan tangan,
Ibr. 6:2.
Alma menahbiskan para imam dan
penatua melalui penumpangan tangan,
Alma 6:1. Yesus memberikan para murid-
Nya kuasa untuk menganugerahkan
Roh Kudus melalui penumpangan tangan, 3 Ne. 18:36–37. Kepada siapa kamu
akan menumpangkan tangan, kamu akan
memberikan Roh Kudus, Moro. 2:2.
Penatua mesti menumpangkan tangan
mereka ke atas anak-anak untuk suatu
berkat, A&P 20:70. Mereka hendaknya
menerima Roh Kudus melalui penumpangan tangan, A&P 35:6 (PK 1:4). Para
penatua hendaknya menumpangkan tangan ke atas diri yang sakit, A&P 42:44
(A&P 66:9). Anak-anak mesti menerima
penumpangan tangan setelah baptisan,
A&P 68:27. Imamat diterima melalui penumpangan tangan, A&P 84:6–16.
Penyakit. Lihat Sakit
Penyakit Kusta

Suatu bentuk penyakit kulit mengerikan yang dibicarakan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Banyak
orang terkemuka dalam Alkitab pada
suatu masa terserang olehnya, termasuk
Musa (Kel. 4:6–7), kakak perempuannya
Miryam (Bil. 12:10), Naaman (2 Raj. 5),
dan Raja Uzia (2 Taw. 26:19–21).
Yesus menyembuhkan penyakit kusta
pada beberapa orang, Mat. 8:2–4 (Mrk.

Penyaliban
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1:40–45; Luk. 5:12–15; 3 Ne. 17:7–9). Yesus
menyembuhkan sepuluh penderita kusta,
Luk. 17:11–19.
Penyaliban. Lihat juga Golgota;
Pendamaian; Salib; Yesus Kristus

Suatu bentuk eksekusi Roma, umum
pada saat zaman Perjanjian Baru, dimana
orang dihadapkan pada kematian dengan
mengikat atau memaku tangan dan kakinya pada sebuah salib. Itu biasanya
dilakukan hanya untuk budak dan penjahat yang paling rendah. Penyaliban sering didahului dengan mencambuk atau
melecut (Mrk. 15:15). Orang yang akan
disalibkan biasanya dipaksa membawa
salibnya sendiri ke tempat eksekusi (Yoh.
19:16–17). Pakaiannya biasanya diambil
oleh serdadu yang melaksanakan hukuman tersebut (Mat. 27:35). Salib itu
dipancangkan ke dalam tanah sehingga
kaki orang tersebut hanya satu atau dua
kaki di atas tanah. Salib itu dijaga oleh
serdadu sampai orang di atas salib tersebut mati, yang kadang-kadang menghabiskan waktu sampai tiga hari (Yoh.
19:31–37).
Yesus Kristus disalibkan karena sekelompok orang yang tidak percaya secara
palsu mendakwa-Nya dengan hasutan
menentang Kaisar dan penghujatan karena Dia berfirman Dia adalah Putra
Allah. Jubah ungu (Yoh. 19:2), mahkota
duri, dan penghinaan lainnya diberikan
kepada Yesus (Mat. 26:67; Mrk. 14:65).

Yang jahat akan menusuk tangan dan
kaki Mesias, Mzm. 22:12–19. Kristus akan
pergi bagaikan seekor anak domba ke
pembantaian, Yes. 53:7.
Yesus meramalkan penyaliban-Nya,
Mat. 20:18–19. Penyaliban Kristus diuraikan, Mat. 27:22–50 (Mrk. 15:22–37; Luk.
23:26–46; Yoh. 19:17–30).
Nefi melihat dalam penglihatan penyaliban Anak Domba Allah, 1 Ne.
11:33. Nefi menceritakan penderitaan
dan penyaliban Kristus, 1 Ne. 19:9–14.
Yakub menceritakan tentang pelayanan
dan penyaliban Yang Kudus dari Israel,
2 Ne. 6:9. Angin ribut, gempa bumi, kebakaran, dan angin puyuh di Amerika
mempersaksikan penyaliban Kristus di
Yerusalem, 3 Ne. 8.
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Aku adalah Yesus yang telah disalibkan, A&P 45:51–52. Pelayanan Kristus
di antara roh-roh di dalam penjara terbatas pada waktu antara kematian dan
kebangkitan-Nya, A&P 138:27.
Penyembuhan. Lihat juga Mengurapi;
Pelayanan bagi yang Sakit

Menjadikan baik atau sehat kembali,
baik secara jasmani maupun secara rohani. Tulisan suci memuat banyak contoh penyembuhan yang ajaib oleh Tuhan
dan para hamba-Nya.

Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau, Kel. 15:26. Naaman membenamkan dirinya di dalam Sungai Yordan
tujuh kali dan sembuh, 2 Raj. 5:1–14. Dengan bilur-bilur-Nya kita disembuhkan,
Yes. 53:5 (Mosia 14:5). Surya kebenaran
akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya, Mal. 4:2.
Yesus menyembuhkan segala macam
penyakit, Mat. 4:23 (Mat. 9:35). Dia memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit, Mat.
10:1. Dia telah mengutus-Ku untuk menyembuhkan orang-orang yang hancur
hati, Luk. 4:18.
Mereka disembuhkan melalui kuasa
Anak Domba Allah, 1 Ne. 11:31. Jika engkau percaya pada penebusan Kristus,
engkau dapat disembuhkan, Alma 15:8.
Dia menyembuhkan mereka setiap orang,
3 Ne. 17:9.
Dia yang memiliki iman kepada-Ku
untuk disembuhkan akan disembuhkan,
A&P 42:48. Dalam nama-Ku mereka akan
menyembuhkan yang sakit, A&P 84:68.
Kami percaya pada karunia penyembuhan, PK 1:7.
Penyerakan. Lihat Israel—
Pencerai-beraian Israel
Penyurat. Lihat juga Ahli Taurat

Dalam Perjanjian Lama, tanggung jawab utama penyurat adalah menyalin tulisan suci (Yer. 8:8).

Perampok Gadianton. Lihat juga
Komplotan Rahasia

Dalam Kitab Mormon, suatu gerombolan perampok yang didirikan oleh
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orang Nefi yang jahat yang bernama
Gadianton. Organisasi mereka berdasarkan pada kerahasiaan dan sumpah-
sumpah yang berlandaskan setan.
Gadianton menyebabkan kehancuran
bangsa Nefi, Hel. 2:12–13. Iblis memberikan sumpah dan perjanjian rahasia
kepada Gadianton, Hel. 6:16–32. Komplotan rahasia menyebabkan kehancuran
bangsa Yared, Eter 8:15–26.
Perang. Lihat juga Damai, Kedamaian

Pertempuran atau konflik bersenjata;
bertarung dengan senjata. Tuhan menyetujui perang hanya sebagai cara terakhir
bagi para Orang Suci-Nya untuk mempertahankan keluarga, harta milik, hak,
hak istimewa, dan kebebasan mereka
(Alma 43:9, 45–47).
Moroni berupaya untuk membela
bangsanya, haknya, negerinya, dan
agamanya, Alma 48:10–17.
Joseph Smith menerima sebuah wahyu
dan nubuat tentang perang, A&P 87.
Tampiklah perang dan permaklumkanlah perdamaian, A&P 98:16, 34–46. Kami
percaya bahwa orang dibenarkan dalam
mempertahankan diri mereka, teman-
teman mereka, dan harta milik, dan pemerintahan, A&P 134:11.
Kami percaya untuk mematuhi, menghormati, dan mendukung hukum, PK
1:12.

Perang di Surga. Lihat juga Kehidupan
Prafana; Sidang di Surga
Konflik yang terjadi di kehidupan prafana di antara anak-anak roh Allah.
Setan dicampakkan dari surga dan ke
bumi, Why. 12:4, 7–9.
Iblis dan sepertiga bagian surga dibuang, A&P 29:36–37. Lusifer memberontak
melawan Putra Tunggal, A&P 76:25–26.
Setan mengupayakan kemuliaan Bapa
dan menghancurkan hak pilihan manusia, Musa 4:1–4 (Yes. 14:12–15; Abr.
3:27–28). Mereka yang mengikuti Allah
mempertahankan keadaan pertama mereka, datang ke bumi, dan menerima tubuh, Abr. 3:26.
Perangai. Lihat Amarah

Percabulan

Perantara. Lihat juga Pendamaian;
Yesus Kristus
Seorang penghubung atau penengah.
Yesus Kristus adalah perantara antara
Allah dan manusia. Pendamaian-Nya
memungkinkan sebuah jalan bagi orang-
orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan menjadi diperdamaikan dengan
Allah.
Tak seorang pun datang kepada Bapa
kecuali melalui Yesus Kristus, Yoh. 14:6.
Ada satu perantara antara Allah dan manusia, 1 Tim. 2:5. Kristus adalah perantara sebuah perjanjian yang lebih baik,
Ibr. 8:6 (Ibr. 9:15; 12:24; A&P 107:19).
Mesias Yang Kudus akan membuat
penghubungan bagi semua anak manusia, 2 Ne. 2:9 (Yes. 53:12; Mosia 14:12).
Kamu hendaknya memandang kepada
Perantara yang agung, 2 Ne. 2:27–28.
Kita dijadikan sempurna melalui Yesus
sang perantara perjanjian yang baru,
A&P 76:69.
Perawan. Lihat juga Maria, Ibu dari
Yesus
Wanita usia nikah yang belum pernah
melakukan persetubuhan. Dalam tulisan suci, gadis atau perawan bisa mewakili orang yang bersih secara moral
(Why. 14:4).
Seorang perawan akan mengandung
dan melahirkan seorang putra, Yes. 7:14
(Mat. 1:23; 2 Ne. 17:14).
Kerajaan surga dipersamakan dengan
sepuluh gadis, Mat. 25:1–13.
Di Kota Nazaret aku melihat seorang
gadis, yang adalah ibu dari Putra Allah,
1 Ne. 11:13–18. Maria adalah seorang perawan, bejana yang berharga dan terpilih, Alma 7:10.
Perawan Maria. Lihat Maria, Ibu dari
Yesus
Percabulan. Lihat juga Hawa Nafsu;
Kesucian; Perzinaan
Persetubuhan tidak sah antara dua
orang yang tidak menikah satu sama lain.
Dalam tulisan suci itu terkadang juga digunakan sebagai simbol untuk kemurtadan.
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Percaya, Kepercayaan

Jauhkanlah diri dari percabulan, Kis.
15:20. Tubuh bukanlah untuk percabulan,
tetapi untuk Tuhan, 1 Kor. 6:13–18. Untuk menghindari percabulan, biarlah setiap pria memiliki istrinya sendiri, 1 Kor.
7:2–3. Inilah kehendak Allah, agar kamu
hendaknya menjauhkan diri dari percabulan, 1 Tes. 4:3.
Yakub memperingatkan orang-orang
Nefi terhadap percabulan, Yakub 3:12.
Kamu sedang menjadi matang, karena
pembunuhan dan percabulanmu, untuk
kehancuran, Hel. 8:26.
Pencabul mesti bertobat untuk bisa bergabung dengan Gereja, A&P 42:74–78.
Percaya, Kepercayaan. Lihat juga
Iman; Ketidakpercayaan; Rasa
Percaya; Yesus Kristus

Memiliki iman kepada seseorang atau
menerima sesuatu sebagai yang benar,
serta bersandar pada atau menempatkan
rasa percaya kepadanya. Dalam masalah rohani, percaya mencakup bersandar
kepada Allah dan Roh-Nya. Seseorang
mesti bertobat dan percaya kepada Yesus
Kristus supaya diselamatkan di dalam
kerajaan Allah (A&P 20:29).

Percayalah kepada Tuhan Allahmu;
percayailah para nabi-Nya, 2 Taw. 20:20.
Walaupun Dia membunuhku, namun aku
akan percaya kepada-Nya, Ayb. 13:15.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Ams. 3:5. Allah membebaskan para hamba-Nya yang percaya
kepada-Nya, Dan. 3:19–28. Daniel tidak
terluka di dalam liang singa karena dia
percaya kepada Allah, Dan. 6:23.
Sebagaimana engkau telah percaya, demikianlah terjadi kepadamu, Mat. 8:13.
Apa pun yang akan kamu minta dalam
doa, memercayai, akan kamu terima, Mat.
21:22. Jangan takut, percayalah saja, Mrk.
5:36. Segala sesuatu adalah mungkin bagi
dia yang percaya, Mrk. 9:23–24. Dia yang
percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
Mrk. 16:16 (2 Ne. 2:9; 3 Ne. 11:33–35). Dia
yang percaya kepada Putra memperoleh
kehidupan abadi, Yoh. 3:16, 18, 36 (Yoh.
5:24; A&P 10:50). Kami percaya dan yakin bahwa Engkaulah Kristus, Yoh. 6:69.
Dia yang percaya kepada-Ku, walaupun
dia mati, namun dia akan hidup, Yoh.
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11:25–26. Kita yang telah percaya masuk
ke dalam peristirahatan, Ibr. 4:3. Percayalah kepada Yesus Kristus, dan saling
mengasihilah, 1 Yoh. 3:23.
Aku akan percaya kepada-
Mu selamanya, 2 Ne. 4:34. Mesias tidak akan
menghancurkan siapa pun yang percaya
kepada-Nya, 2 Ne. 6:14. Orang-orang
Yahudi akan dianiaya sampai mereka
dibujuk untuk percaya kepada Kristus,
2 Ne. 25:16. Jika kamu memercayai hal-
hal ini, pastikanlah bahwa kamu melakukannya, Mosia 4:10. Bersukacitalah dan
taruhlah kepercayaanmu kepada Allah,
Mosia 7:19. Siapa pun yang menaruh kepercayaannya kepada Allah akan diangkat pada hari terakhir, Mosia 23:22. Putra
akan mengambil ke atas diri-Nya pelanggaran mereka yang percaya pada nama-
Nya, Alma 11:40. Diberkatilah dia yang
percaya pada firman Allah tanpa dipaksa,
Alma 32:16. Jika kamu tidak dapat lebih
daripada berhasrat untuk percaya, biarlah hasrat ini bekerja dalam dirimu, Alma
32:27. Siapa pun yang akan menaruh kepercayaannya kepada Allah akan didukung dalam pencobaan mereka, Alma
36:3, 27. Jika kamu percaya pada nama
Kristus, kamu akan bertobat, Hel. 14:13.
Mereka yang percaya kepada Kristus
percaya kepada Bapa juga, 3 Ne. 11:35.
Belum pernah ada manusia yang percaya kepada Tuhan seperti saudara laki-
laki Yared lakukan, Eter 3:15. Setiap hal
yang membujuk untuk percaya kepada
Kristus dikirim melalui kuasa Kristus,
Moro. 7:16–17.
Janganlah percaya pada lengan daging, A&P 1:19. Mereka yang percaya
pada firman Tuhan akan diberikan suatu pernyataan Roh, A&P 5:16. Taruhlah kepercayaanmu kepada Roh itu yang
menuntun untuk melakukan yang baik,
A&P 11:12. Mereka yang percaya pada
nama Tuhan akan menjadi para putra
Allah, A&P 11:30 (Yoh. 1:12). Kepada sebagian diberikan untuk percaya pada
perkataan orang lain, A&P 46:14. Tanda-
tanda mengikuti mereka yang percaya,
A&P 58:64 (A&P 63:7–12). Biarlah dia percaya kepada-Ku dan dia tidak akan dibingungkan, A&P 84:116.
Mereka yang percaya, bertobat, dan di-
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baptis akan menerima Roh Kudus, Musa
6:52.
Perceraian. Lihat juga Pernikahan

Penghentian suatu pernikahan melalui
kuasa sipil atau hukum gerejawi. Menurut Perjanjian Baru, Allah mengizinkan
perceraian di bawah beberapa syarat karena kekerasan hati orang-orang; meskipun demikian, sebagaimana Yesus
jelaskan, “sejak semula tidaklah demikian” (Mat. 19:3–12). Tulisan suci menasihati menentang perceraian secara umum
dan memberi nasihat suami dan istri untuk mengasihi satu sama lain dalam kesalehan (1 Kor. 7:10–12; A&P 42:22).

Perilaku Homoseksual. Lihat juga
Hawa Nafsu; Perzinaan

Hubungan seks individu-
individu
yang berjenis kelamin sama. Allah melarang kegiatan seks jenis ini.

Bawa mereka keluar kepada kami, agar
kami boleh menghampiri mereka, Kej.
19:1–11 (Musa 5:51–53). Janganlah engkau
tidur dengan kaum pria; itu adalah suatu kekejian, Im. 18:22 (Im. 20:13). Tidak
akan ada semburit di antara putra Israel,
Ul. 23:17. Mereka memaklumkan dosa
mereka seperti Sodom, mereka tidak menyembunyikannya, Yes. 3:9 (2 Ne. 13:9).
Para pria terbakar dalam nafsu mereka terhadap satu sama lain, Rm. 1:27.
Para perundung diri sendiri dengan
kaum pria tidak akan mewarisi kerajaan
Allah, 1 Kor. 6:9–10. Hukum tidak dibuat
bagi orang yang saleh, tetapi bagi mereka
yang menodai diri mereka dengan kaum
pria, 1 Tim. 1:9–10. Mereka yang pergi
mencari daging yang aneh dinyatakan
sebagai contoh, menderita pembalasan
api kekal, Yud. 1:7.
Peringatan. Lihat Memperingatkan
Perintah-Perintah Allah. Lihat juga
Dosa; Firman Allah; Hukum; Patuh,
Kepatuhan; Sepuluh Perintah

Hukum dan persyaratan yang Allah
berikan kepada umat manusia, apakah
secara individu atau secara kolektif. Menaati perintah akan membawa berkat
Tuhan kepada yang patuh (A&P 130:21).

Perjamuan Malam Terakhir

Nuh melakukan menurut semua yang
Allah perintahkan kepadanya, Kej. 6:22.
Berjalanlah dalam peraturan-Ku, dan
taatilah perintah-Ku, Im. 26:3. Taatilah
perintah-perintah-Ku, dan hiduplah,
Ams. 4:4 (Ams. 7:2).
Jika kamu mengasihi-
K u, taatilah
perintah-perintah-Ku, Yoh. 14:15 (A&P
42:29). Apa pun yang kita minta, kita
terima dari-
Nya, karena kita menaati perintah-perintah-Nya, 1 Yoh. 3:22.
Perintah-perintah-Nya tidaklah berat,
1 Yoh. 5:3.
Tak tergoyahkan dalam menaati
perintah-perintah, 1 Ne. 2:10. Tuhan tidak memberikan perintah kecuali Dia
akan mempersiapkan jalan, 1 Ne. 3:7.
Aku mesti melakukan menurut perintah-
perintah yang ketat dari Allah, Yakub
2:10. Sejauh kamu menaati perintah-
perintah-Ku, kamu akan makmur di tanah ini, Yarom 1:9 (Alma 9:13; 50:20).
Belajarlah pada masa mudamu untuk
menaati perintah-perintah Allah, Alma
37:35.
Perintah-perintah ini dari-Ku, A&P
1:24. Selidikilah perintah-perintah ini,
A&P 1:37. Mereka yang tidak menaati
perintah-perintah-Ku tidak dapat diselamatkan, A&P 18:46 (A&P 25:15; 56:2).
Perintah-perintah-Ku adalah rohani; itu
bukan alami tidak juga duniawi, A&P
29:35. Perintah-perintah diberikan sehingga kita boleh mengerti kehendak
Tuhan, A&P 82:8.
Aku tidak tahu, kecuali Tuhan memerintahkanku, Musa 5:6. Tuhan akan
menguji manusia untuk melihat apakah
mereka akan melakukan segala yang Dia
perintahkan kepada mereka, Abr. 3:25.
Perjamuan Malam Terakhir. Lihat juga
Paskah; Sakramen

Menurut Perjanjian Baru, hidangan
terakhir yang Yesus makan sebelum penangkapan dan penyaliban-Nya (Luk.
22:14–18). Dia dan Dua Belas Rasul-Nya
memakan hidangan ini pada saat Paskah (Mat. 26:17–30; Mrk. 14:12–18; Luk.
22:7–13).

Juruselamat memberkati roti dan air
anggur dan memberikannya kepada
para Rasul, Mat. 26:26–29 (Mrk. 14:22–
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Perjamuan Malam Tuhan

25; Luk. 22:7–20). Yesus membasuh kaki
para Rasul, Yoh. 13. Yudas disebut sebagai pengkhianat Yesus, Yoh. 13:21–26
(Mat. 26:20–25).
Perjamuan Malam Tuhan. Lihat
Sakramen
Perjanjian. Lihat juga Perjanjian
Abraham; Perjanjian yang Baru
dan Abadi; Sumpah; Sumpah dan
Perjanjian Imamat
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yang dibuat kepada Abraham akan digenapi pada zaman akhir, 1 Ne. 15:18
(3 Ne. 16:5, 11–12; 21:7; Morm. 9:37). Rakyat Benyamin bersedia masuk ke dalam
sebuah perjanjian dengan Allah untuk
melakukan kehendak-Nya, Mosia 5:5.
Baptisan adalah suatu kesaksian bahwa
manusia telah masuk ke dalam sebuah
perjanjian dengan Allah untuk melayani-
Nya, Mosia 18:13. Kamu adalah anak-
anak perjanjian, 3 Ne. 20:25–26. Para
malaikat menggenapi dan melakukan
pekerjaan perjanjian Bapa, Moro. 7:29–
31. Penumpahan darah Kristus adalah
perjanjian itu, Moro. 10:33.
Setiap orang yang termasuk Gereja
Kristus ini hendaknya berusaha keras
untuk menaati semua perjanjian, A&P
42:78. Diberkatilah mereka yang telah menaati perjanjian, A&P 54:6. Dia
yang melanggar perjanjian ini akan kehilangan jabatan dan kedudukannya di
dalam Gereja, A&P 78:11–12. Mereka
semua yang menerima imamat menerima sumpah dan perjanjian ini, A&P
84:39–40. Mereka bersedia untuk menepati perjanjian-perjanjian mereka melalui
pengurbanan, A&P 97:8. Perjanjian pernikahan dapat menjadi kekal, A&P 132.
Ini akan menjadi perjanjian kita, bahwa
kita akan berjalan dalam segala tata cara,
A&P 136:4.

Kesepakatan antara Allah dan manusia, tetapi mereka tidak bertindak sebagai pihak setara dalam kesepakatan
tersebut. Allah memberikan syarat-
syarat untuk perjanjian itu, dan manusia sepakat untuk melakukan apa
yang Dia minta mereka lakukan. Allah
kemudian menjanjikan kepada manusia
berkat-berkat tertentu untuk kepatuhan
mereka.
Asas dan tata cara diterima melalui
perjanjian. Para anggota Gereja yang
membuat perjanjian-perjanjian demikian
berjanji untuk menghormatinya. Contohnya, para anggota membuat perjanjian
dengan Tuhan pada baptisan dan memperbarui perjanjian itu dengan mengambil bagian dalam sakramen. Mereka
membuat perjanjian-
p erjanjian lebih
lanjut di dalam bait suci. Umat Tuhan
adalah suatu umat perjanjian dan teramat diberkati sewaktu mereka menaati perjanjian-perjanjian mereka dengan Perjanjian Abraham. Lihat juga
Tuhan.
Abraham; Perjanjian; Sunat
Dengan engkau akan Aku tegakAbraham menerima Injil dan ditahbiskan perjanjian-Ku, Kej. 6:18. Taatilah
kan pada imamat yang lebih tinggi (A&P
perjanjian-Ku; kemudian kamu akan
84:14; Abr. 2:11), dan dia masuk ke damenjadi suatu harta yang khas, Kel.
lam pernikahan selestial, yang adalah
19:5. Janganlah membuat perjanjian
perjanjian permuliaan (A&P 131:1–4;
dengan mereka tidak juga para allah
132:19, 29). Abraham menerima sebuah
mereka, Kel. 23:32. Jagalah Sabat unjanji bahwa segala berkat dari perjanjian-
tuk sebuah perjanjian seterusnya, Kel.
perjanjian ini akan disampaikan kepada
31:16. Aku tidak akan pernah melanganak cucu fananya (A&P 132:29–31; Abr.
gar perjanjian-Ku denganmu, Hak. 2:1.
2:6–11). Bersama-sama, perjanjian dan
Para Orang Suci-Ku telah membuat sejanji ini disebut perjanjian Abraham. Pebuah perjanjian dengan-Ku melalui pemulihan perjanjian ini adalah Pemulihan
ngurbanan, Mzm. 50:5 (A&P 97:8).
Injil pada zaman terakhir, karena melaIngatlah perjanjian-Nya yang kudus,
luinya segala bangsa di bumi diberkati
Luk. 1:72 (A&P 90:24).
(Gal. 3:8–9, 29; A&P 110:12; 124:58; Abr.
Kuasa Allah turun ke atas umat per2:10–11).
janjian Tuhan, 1 Ne. 14:14. Perjanjian
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Perjanjian Baru. Lihat juga Alkitab;
Tulisan Suci

Suatu kumpulan tulisan yang diilhami
(aslinya dalam bahasa Yunani) tentang
kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus,
para Rasul, dan pengikut Yesus Kristus
yang lain. Perjanjian Baru secara umum
dibagi ke dalam Kitab-Kitab Injil, Kisah
Para Rasul, surat-surat Paulus, surat-
surat umum, dan kitab Wahyu.
Keempat Injil—kitab Matius, Markus,
Lukas, dan Yohanes—adalah laporan tentang kehidupan Kristus. Kitab Kisah Para
Rasul mencatat sejarah Gereja dan para
Rasul, khususnya perjalanan-perjalanan
misionaris Paulus, setelah kematian
Kristus. Surat-surat Paulus memberikan
petunjuk kepada para pemimpin dan
anggota Gereja. Surat-surat lain ditulis
oleh para Rasul yang lain dan memberikan nasihat tambahan kepada Orang
Suci terdahulu. Kitab Wahyu, yang ditulis oleh Rasul Yohanes, memuat sebagian
besar nubuat berkaitan dengan zaman
terakhir.

Perjanjian Lama. Lihat juga Alkitab;
Pentateus; Tulisan Suci

Tulisan-tulisan para nabi zaman dahulu yang bertindak di bawah pengaruh Roh Kudus dan yang selama
berabad-abad bersaksi tentang Kristus
dan pelayanan-Nya mendatang. Itu juga
memuat catatan tentang sejarah Abraham
dan keturunannya, dimulai dengan
Abraham, dan perjanjian, yang Tuhan
buat dengan Abraham dan anak cucunya.
Lima kitab pertama dari Perjanjian
Lama ditulis oleh Musa. Itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan
Ulangan. Kitab Kejadian merujuk pada
asal usul bumi, umat manusia, bahasa,
ras, serta awal dari bani Israel.
Kitab-kitab sejarah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa di Israel. Kitab-
kitab ini adalah Yosua, Hakim-Hakim,
Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja,
1 dan 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, serta
Ester.
Kitab-kitab puisi mencatat sebagian kebijaksanaan dan kesusatraan para nabi.
Itu adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, serta Ratapan.

Perjanjian yang Baru dan Abadi

Para nabi memperingatkan Israel
akan dosa-dosanya dan bersaksi tentang
berkat-berkat yang datang dari kepatuhan. Mereka bernubuat tentang kedatangan Kristus, yang akan mendamaikan
dosa-dosa mereka yang bertobat, menerima tata cara-tata cara, dan menjalankan
Injil. Kitab-kitab para nabi adalah Yesaya,
Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel,
Amos, Obaja, Yunus, Mikha, Nahum,
Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, serta
Maleakhi.
Sebagian besar kitab Perjanjian Lama
ditulis dalam bahasa Ibrani. Beberapa tulisan memuat bahasa Aram, bahasa yang
serumpun.
Perjanjian yang Abadi. Lihat
Perjanjian; Perjanjian yang Baru dan
Abadi
Perjanjian yang Baru dan Abadi. Lihat
juga Perjanjian
Kegenapan Injil Yesus Kristus (A&P
66:2). Itu adalah baru setiap kali diungkapkan sekali lagi menyusul suatu periode kemurtadan. Itu adalah abadi dalam
pengertian bahwa itu adalah perjanjian
Allah dan telah dinikmati dalam setiap
dispensasi Injil dimana orang-orang telah
bersedia untuk menerimanya. Perjanjian
yang baru dan abadi diungkapkan kembali kepada manusia di atas bumi oleh
Yesus Kristus melalui Nabi Joseph Smith.
Itu memuat tata cara-tata cara sakral yang
dilaksanakan oleh wewenang imamat—
misalnya baptisan dan pernikahan bait
suci—yang menyediakan bagi keselamatan, kebakaan, dan kehidupan kekal
manusia. Ketika orang-orang menerima
Injil dan berjanji untuk menaati perintah-
perintah Allah, Allah membuat perjanjian untuk memberi mereka berkat-berkat
dari perjanjian-Nya yang baru dan abadi.
Aku akan menegakkan perjanjian-Ku
antara Aku dan kamu, Kej. 17:7. Dia akan
memiliki perjanjian dari imamat yang
abadi, Bil. 25:13. Orang-orang mengubah
tata cara-tata cara dan melanggar perjanjian yang abadi, Yes. 24:5 (A&P 1:15). Aku
akan membuat sebuah perjanjian yang
abadi denganmu, Yes. 55:3 (Yer. 32:40).
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Perkataan Tak Senonoh

Itu akan menjadi sebuah perjanjian yang
abadi, Yeh. 37:26.
Tuhan membuat sebuah perjanjian
yang baru, dan yang lama berlalu, Ibr.
8:13. Yesus adalah perantara perjanjian
yang baru, Ibr. 12:24 (A&P 76:69).
Ini adalah sebuah perjanjian yang
baru dan yang abadi, A&P 22:1. Aku telah kirimkan perjanjian-Ku yang abadi ke
dunia, A&P 45:9 (A&P 49:9). Tuhan mengirim kegenapan Injil-Nya, perjanjian-
Nya yang abadi, A&P 66:2 (A&P 133:57).
Supaya mendapatkan tingkat yang paling
tinggi di dalam kerajaan selestial, seseorang mesti masuk ke dalam perjanjian
pernikahan yang baru dan abadi, A&P
131:1–2. Perjanjian yang baru dan abadi
ditegakkan demi kegenapan kemuliaan
Tuhan, A&P 132:6, 19.
Perkataan Tak Senonoh. Lihat juga
Hujat, Penghujatan

Sikap tidak hormat atau sikap memandang rendah terhadap apa yang sakral;
khususnya, ketidaksopanan terhadap
nama Allah.

Janganlah engkau menggunakan nama
Tuhan Allahmu dengan sia-sia, Kel. 20:7
(2 Ne. 26:32; Mosia 13:15; A&P 136:21).
Mengapa kita tak senonoh terhadap perjanjian leluhur kita, Mal. 2:10.
Setiap kata yang tak berguna yang
akan manusia ucapkan, akan mereka pertanggungjawabkan dalam penghakiman,
Mat. 12:34–37. Dari mulut yang sama keluarlah berkat dan kutukan, yang seharusnya tidak terjadi demikian, Yak. 3:10.
Perkataan kita akan menghukum kita,
Alma 12:14 (Mosia 4:30).
Biarlah semua orang berhati-hati bagaimana mereka menggunakan nama-Ku
pada bibir mereka, A&P 63:61–62.
Permuliaan. Lihat juga Kehidupan
Kekal; Kemuliaan Selestial; Mahkota;
Manusia—Manusia, berpotensi
untuk menjadi seperti Bapa Surgawi;
Pendamaian

Keadaan kebahagiaan dan kemuliaan
paling tinggi di dalam kerajaan selestial.
Di hadirat-Mu ada kegenapan sukacita, Mzm. 16:11.
Mereka adalah allah, bahkan putra
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Allah—karenanya, segala sesuatu adalah
milik mereka, A&P 76:58–59. Para Orang
Suci akan menerima warisan mereka
dan dijadikan setara dengan-Nya, A&P
88:107. Para malaikat ini tidak menuruti
hukum-Ku; oleh karena itu, mereka tinggal secara terpisah dan sendirian, tanpa
permuliaan, A&P 132:17. Para pria dan
wanita mesti menikah menurut hukum
Allah untuk memperoleh permuliaan,
A&P 132:19–20. Sesaklah gerbang dan
sempitlah jalan yang menuntun pada
permuliaan, A&P 132:22–23. Abraham,
Ishak, dan Yakub telah masuk ke dalam
permuliaan mereka, A&P 132:29, 37. Aku
memeteraikan ke atas dirimu permuliaanmu, A&P 132:49.
Permusuhan. Lihat juga Iri; Kasih;
Pembalasan

Dalam tulisan suci, antagonisme, perseteruan, dan rasa benci.

Aku akan menaruh permusuhan antara engkau dan wanita itu, Kej. 3:15
(Musa 4:21).
Pikiran badani adalah permusuhan terhadap Allah, Rm. 8:7. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan
Allah, Yak. 4:4.
Pada masa itu permusuhan akan berhenti dari hadapan muka-Ku, A&P 101:26.
Pernikahan. Lihat juga Keluarga;
Perceraian

Sebuah perjanjian atau kontrak yang
sah antara pria dan wanita yang menjadikan mereka suami dan istri. Allah menetapkan pernikahan (A&P 49:15).

Tidaklah baik bahwa pria itu akan seorang diri, Kej. 2:18 (Musa 3:18). Seorang
pria akan mengikatkan diri kepada istrinya, dan mereka akan menjadi satu daging, Kej. 2:24 (Mat. 19:5; Abr. 5:18).
Apa yang telah Allah persatukan bersama, janganlah biarkan manusia ceraikan, Mat. 19:6 (Mrk. 10:9). Pada zaman
akhir sebagian orang akan pergi dari
iman, melarang untuk menikah, 1 Tim.
4:1–3. Pernikahan adalah terhormat,
Ibr. 13:4.
Tuhan memerintahkan para putra Lehi
untuk menikahi para putri Ismael, 1 Ne.
7:1, 5 (1 Ne. 16:7–8).
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Allah menciptakan Adam dan Hawa
untuk menjadi suami dan istri, Musa 3:7,
18, 21–25.
Perjanjian pernikahan yang baru dan
abadi: Pernikahan yang dilaksanakan di
bawah hukum Injil dan imamat kudus
adalah untuk kehidupan fana dan untuk
kekekalan. Pria dan wanita layak yang dimeteraikan demikian di dalam bait suci
dalam pernikahan bisa berlanjut sebagai suami dan istri sepanjang kekekalan.
Yesus mengajarkan hukum pernikahan, Luk. 20:27–36. Tidak ada pria
tanpa wanita di dalam Tuhan, 1 Kor.
11:11. Suami dan istri adalah ahli waris
bersama akan kasih karunia kehidupan,
1 Ptr. 3:7.
Apa pun yang akan kamu meteraikan
di atas bumi akan dimeteraikan di surga,
Hel. 10:7 (Mat. 16:19).
Untuk mendapatkan tingkat paling
tinggi kerajaan selestial, seseorang mesti
masuk ke dalam perjanjian pernikahan
yang baru dan abadi, A&P 131:1–4. Jika
seorang pria menikahi seorang istri bukan melalui-Ku, perjanjian dan pernikahan mereka tidaklah berkekuatan
ketika mereka mati, A&P 132:15. Jika seorang pria menikahi seorang istri melalui
firman-Ku dan melalui perjanjian yang
baru dan abadi, dan itu dimeteraikan melalui Roh Kudus yang Dijanjikan, itu akan
berkekuatan penuh ketika mereka ada di
luar dunia, A&P 132:19.

Pernikahan antar agama: Pernikahan antara pria dan wanita dari kepercayaan
dan praktik keagamaan yang berbeda.
Kamu tidak akan mengambil istri bagi
putraku dari para putri orang Kanaan,
Kej. 24:3. Jika Yakub mengambil istri
dari para putri orang Het, apakah akan
ada baiknya hidupku bagi diriku, Kej.
27:46 (Kej. 28:1–2). Israel hendaknya tidak
menikahi orang-orang Kanaan, Ul. 7:3–
4. Israel saling menikah dengan orang-
orang Kanaan, menyembah allah-allah
palsu, dan dikutuk, Hak. 3:1–8. Istri-istri
Salomo memalingkan hatinya untuk menyembah allah-allah palsu, 1 Raj. 11:1–6.
Kami tidak akan memberikan para putri
kami kepada orang-orang negeri ini, ti-

Pernikahan Jamak

dak juga mengambil para putri mereka
bagi para putra kami, Neh. 10:30.
Janganlah kamu secara tidak setara
berpasangan bersama dengan yang tidak percaya, 2 Kor. 6:14.
Tuhan menaruh tanda pada orang-
orang Laman supaya orang-orang Nefi
boleh tidak bercampur dan percaya pada
tradisi yang tidak benar, Alma 3:6–10.
Jika seorang pria menikahi seorang
istri bukan melalui-Ku, perjanjian dan
pernikahan mereka tidaklah berkekuatan
ketika mereka mati, A&P 132:15.
Anak manusia mengambil bagi mereka
istri-istri bahkan seperti yang mereka pilih, Musa 8:13–15.
Pernikahan jamak: Pernikahan seorang
suami dengan dua istri yang hidup atau
lebih. Adalah sah bagi seorang pria untuk memiliki hanya satu istri, kecuali
Tuhan memerintahkan sebaliknya melalui wahyu (Yakub 2:27–30). Melalui
wahyu, pernikahan jamak dipraktikkan
pada zaman Perjanjian Lama dan pada
masa awal Gereja yang dipulihkan melalui arahan nabi yang memegang kunci-
kunci imamat (A&P 132:34–40, 45). Itu
tidak lagi dipraktikkan di dalam Gereja
(MR 1); dewasa ini, memiliki lebih dari
satu istri adalah bertentangan dengan keanggotaan di dalam Gereja Yesus Kristus
dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir.
Sarai memberikan Hagar kepada
Abram sebagai istrinya, Kej. 16:1–11.
Yakub menerima Lea dan Rahel serta
para hamba perempuan mereka sebagai
istri, Kej. 29:21–28 (Kej. 30:4, 9, 26). Jika
seorang pria mengambil istri yang lain,
dia tidak akan mengurangi kepemilikan
istri pertama, Kel. 21:10. Daud dan kedua
istrinya pergi ke Hebron, 2 Sam. 2:1–2.
Abraham, Ishak, dan Yakub melakukan
apa yang kepada mereka diperintahkan
dalam menerima istri jamak, A&P 132:37.
Daud dan Salomo tidak berdosa dalam
apa pun kecuali hal-hal itu yang mereka
tidak terima dari Tuhan, A&P 132:38–39.
Pernikahan Bait Suci. Lihat
Pernikahan
Pernikahan Jamak. Lihat
Pernikahan—Pernikahan jamak

Persekutuan
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Persekutuan. Lihat Sakramen
Perselisihan. Lihat juga
Pemberontakan

Pertikaian, perdebatan, dan perbantahan. Perselisihan, khususnya di antara
anggota Gereja Tuhan atau di antara anggota keluarga, tidaklah menyenangkan
bagi Tuhan.

Janganlah ada pertikaian di antara aku
dan engkau, Kej. 13:8. Kesombongan menyebabkan perselisihan, Ams. 13:10.
Jika siapa pun mengalami pertengkaran terhadap seseorang, ampunilah
sebagaimana Kristus mengampuni, Kol.
3:13. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan
bodoh dan perselisihan, Tit. 3:9.
Tuhan memerintahkan manusia untuk
tidak saling berselisih pendapat, 2 Ne.
26:32. Kamu tidak akan membiarkan
anak-anakmu berkelahi dan bertengkar
satu sama lain, Mosia 4:14. Alma memerintahkan agar tidak ada perselisihan di
antara anggota Gereja, Mosia 18:21. Setan
menyebarkan desas-desus dan perselisihan, Hel. 16:22. Iblis adalah bapa perselisihan dan menghasut manusia untuk
berselisih pendapat satu sama lain, 3 Ne.
11:29 (Mosia 23:15).
Tegakkanlah Injil-Ku, agar boleh tidak
ada demikian banyak perselisihan, A&P
10:62–64. Berhentilah saling berselisih
pendapat, A&P 136:23.
Persembahan. Lihat juga
Kesejahteraan; Kurban;
Persepuluhan; Puasa; Sedekah

Suatu pemberian bagi Tuhan. Perjanjian Lama sering menggunakan kata ini
untuk merujuk pada kurban atau persembahan bakaran. Gereja dewasa ini
menggunakan persembahan puasa dan
persembahan sukarela yang lain (termasuk waktu, bakat, dan kepemilikan) untuk menolong yang miskin serta untuk
maksud layak lainnya.

Kamu telah merampok-Ku dalam persepuluhan dan persembahan, Mal. 3:8–
10.
Lebih dahulu berdamailah dengan saudaramu dan kemudian persembahkanlah
pemberianmu, Mat. 5:23–24.
Persembahkanlah seluruh jiwamu
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sebagai persembahan kepada Kristus,
Omni 1:26. Jika seseorang mempersembahkan suatu pemberian tanpa maksud
yang sungguh-sungguh, itu tidak menguntungkan dirinya apa pun, Moro. 7:6.
Imamat Harun tidak akan pernah diambil lagi sampai para putra Lewi mempersembahkan lagi suatu persembahan
bagi Tuhan dalam kesalehan, A&P 13.
Pada hari ini, hari Tuhan, engkau hendaknya mempersembahkan serahanmu dan
sakramenmu kepada Yang Mahatinggi,
A&P 59:12. Marilah kita sebagai sebuah
gereja dan suatu umat mempersembahkan bagi Tuhan suatu persembahan dalam kesalehan, A&P 128:24.
Persepuluhan. Lihat juga
Persembahan; Uang

Sepersepuluh bagian dari pertambahan
tahunan seseorang yang diberikan kepada Tuhan melalui Gereja. Dana persepuluhan digunakan untuk membangun
gereja dan bait suci, untuk mendukung
pekerjaan misionaris, dan untuk membangun kerajaan Allah di atas bumi.

Abraham memberikan sepersepuluh dari segala yang dia miliki kepada
Melkisedek, Kej. 14:18–20 (Ibr. 7:1–2, 9;
Alma 13:15). Segala persepuluhan adalah milik Tuhan: itu adalah kudus bagi
Tuhan, Im. 27:30–34. Engkau hendaknya
benar-benar membayar persepuluhan
semua pertambahan, Ul. 14:22, 28. Persepuluhan dari segala sesuatu mereka
bawa dengan berlimpah-limpah, 2 Taw.
31:5. Akankah orang merampok Allah?
Dalam hal apakah kami telah merampok
Engkau? Dalam persepuluhan dan persembahan, Mal. 3:8–11 (3 Ne. 24:8–11).
Dia yang membayar persepuluhan tidak akan dibakar pada kedatangan-Nya,
A&P 64:23 (A&P 85:3). Rumah Tuhan
akan dibangun dengan persepuluhan
umat-Nya, A&P 97:11–12. Tuhan mengungkapkan hukum persepuluhan, A&P
119. Persepuluhan akan dilepas oleh sebuah dewan, A&P 120.
Persetujuan Bersama. Lihat juga
Gereja Yesus Kristus; Mendukung
Pemimpin Gereja

Asas yang melaluinya para anggota
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Gereja mendukung mereka yang dipanggil untuk melayani di dalam Gereja, seperti juga keputusan-keputusan Gereja
yang lain yang memerlukan dukungan
mereka, biasanya diperlihatkan dengan
mengangkat tangan kanan.
Yesus Kristus berdiri sebagai kepala
Gereja-Nya. Melalui ilham Roh Kudus,
Dia mengarahkan pemimpin Gereja dalam tindakan dan keputusan penting.
Meskipun demikian, semua anggota Gereja memiliki hak dan hak istimewa untuk mendukung atau tidak mendukung
tindakan dan keputusan dari pemimpin
mereka.

Semua orang menjawab dengan satu
suara, Kel. 24:3 (Bil. 27:18–19).
Para Rasul dan penatua berhimpun dengan suara bulat, Kis. 15:25.
Tak seorang pun semestinya ditahbiskan tanpa pemungutan suara Gereja,
A&P 20:65–66. Segala sesuatu mesti dilakukan dengan persetujuan bersama, A&P
26:2 (A&P 28:13). Biarlah segala sesuatu
dilakukan melalui persetujuan terpadu,
A&P 104:21.
Pertemanan. Lihat Penemanan
Pertengkaran. Lihat Perselisihan
Pertentangan. Lihat Kemalangan
Pertobatan. Lihat juga Hati yang
Hancur; Mengampuni; Pendamaian;
Pengakuan; Pengampunan akan
Dosa-Dosa; Yesus Kristus

Perubahan pikiran dan hati yang membawa sikap yang baru terhadap Allah,
diri sendiri, dan kehidupan secara umum.
Pertobatan mengandung arti bahwa seseorang berpaling dari yang jahat serta
memalingkan hati dan kehendaknya
kepada Allah, tunduk pada perintah-
perintah dan hasrat Allah serta meninggalkan dosa. Pertobatan sejati datang dari
kasih bagi Allah dan hasrat yang tulus
untuk mematuhi perintah-perintah-Nya.
Semua orang yang bertanggung jawab
telah berdosa dan mesti bertobat supaya
maju menuju keselamatan. Hanya melalui Pendamaian Yesus Kristus pertobatan
kita dapat menjadi berdampak dan diterima oleh Allah.

Pertobatan

Buatlah pengakuan kepada Tuhan, Ezr.
10:11. Singkirkanlah perbuatanmu yang
jahat; berhentilah melakukan yang jahat,
Yes. 1:16. Bertobatlah, dan palingkanlah
dirimu dari segala pelanggaranmu, Yeh.
18:30–31.
Bertobatlah kamu: karena kerajaan
surga ada di depan mata, Mat. 3:2. Ada
sukacita di surga atas satu pendosa yang
bertobat, Luk. 15:7. Allah memerintahkan
semua orang di mana pun untuk bertobat, Kis. 17:30 (2 Ne. 9:23; 3 Ne. 11:31–40;
A&P 133:16). Dukacita keallahan mengerjakan pertobatan menuju keselamatan,
2 Kor. 7:10.
Roh Tuhan Yang Mahakuasa telah
mengerjakan perubahan yang hebat
dalam hati kami, sehingga kami tidak
lagi memiliki watak untuk melakukan
yang jahat, Mosia 5:2. Jika dia mengakui
dosa-dosanya dan bertobat, dia hendaknya kamu ampuni, Mosia 26:29. Setelah pengkhotbahan Alma, banyak orang
mulai bertobat, Alma 14:1. Jangan menangguhkan hari pertobatanmu, Alma
34:33. Alma mengajarkan Helaman tentang pertobatan dan keinsafannya, Alma
36 (Mosia 27:8–32). Pertobatan tidak dapat datang kepada manusia kecuali ada
hukuman, Alma 42:16. Biarlah dosa-
dosamu menyusahkanmu, dengan kesusahan itu yang akan membawamu
merendah pada pertobatan, Alma 42:29.
Kamu akan mempersembahkan sebagai
kurban bagi-Ku hati yang hancur dan roh
yang menyesal, 3 Ne. 9:20. Barang siapa
bertobat dan datang kepada-Ku seperti
seorang anak kecil, dia akan Aku terima,
3 Ne. 9:22. Bertobatlah, kamu segenap
ujung bumi, 3 Ne. 27:20. Sesering mereka
bertobat, mereka diampuni, Moro. 6:8.
Janganlah mengatakan apa pun selain
pertobatan kepada angkatan ini, A&P 6:9
(A&P 11:9). Betapa besar sukacita-Nya
akan jiwa yang bertobat, A&P 18:13. Setiap orang mesti bertobat atau menderita, A&P 19:4. Dia yang berdosa dan
tidak bertobat akan diusir, A&P 42:28.
Dia yang mengakui dan meninggalkan
dosa-dosanya diampuni, A&P 58:42–43.
Orang mati yang bertobat akan ditebus,
A&P 138:58.
Kami percaya pada pertobatan, PK 1:4.

Perubahan Rupa
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Perubahan Rupa. Lihat juga
Kunci-Kunci Imamat; Yesus Kristus

Kondisi orang-orang yang untuk sementara waktu diubah dalam penampilan dan kodrat—yaitu, diangkat ke
tingkat rohani yang lebih tinggi—sehingga mereka dapat menanggung hadirat dan kemuliaan makhluk surgawi.

Perubahan rupa Kristus: Petrus,
Yakobus, dan Yohanes melihat Tuhan dimuliakan dan diubah rupa di hadapan
mereka. Juruselamat sebelumnya telah
berjanji bahwa Petrus akan menerima
kunci-kunci kerajaan surga (Mat. 16:13–
19; 17:1–9; Mrk. 9:2–10; Luk. 9:28–36;
2 Ptr. 1:16–18). Pada peristiwa penting
ini, Juruselamat, Musa, dan Elias (Elia)
memberikan kunci-kunci imamat yang
dijanjikan kepada Petrus, Yakobus, dan
Yohanes. Dengan kunci-kunci imamat ini,
para Rasul memiliki kuasa untuk melanjutkan pekerjaan kerajaan setelah Kenaikan Yesus.
Joseph Smith mengajarkan bahwa
di Gunung Perubahan Rupa, Petrus,
Yakobus, dan Yohanes juga diubah rupa.
Mereka melihat suatu penglihatan tentang bumi sebagaimana itu akan tampak
dalam kondisi masa depannya yang dimuliakan (A&P 63:20–21). Mereka melihat Musa dan Elia, dua makhluk ubahan,
dan mendengar suara Bapa. Bapa berfirman, “Inilah Anak yang Kukasihi,
kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia” (Mat. 17:5).
Makhluk yang diubah rupa: Mereka melihat Allah Israel, Kel. 24:9–11. Kulit mukanya bersinar saat dia berbincang dengan
Allah, Kel. 34:29 (Mrk. 9:2–3).
Muka Yesus bersinar, Mat. 17:2 (Mrk.
9:2–3). Israel tidak dapat dengan tegar
melihat muka Musa karena kemuliaannya, 2 Kor. 3:7.
Muka Abinadi terlihat dengan kilauan
yang luar biasa, Mosia 13:5–9. Mereka dikelilingi seolah-olah oleh api, Hel. 5:23,
36, 43–45 (3 Ne. 17:24; 19:14). Mereka seputih air muka Yesus, 3 Ne. 19:25. Itu
tampak bagi mereka seperti perubahan
rupa, 3 Ne. 28:15.
Tak seorang pun telah melihat Allah
dalam daging, kecuali dihidupkan oleh
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Roh, A&P 67:10–12. Melalui kuasa Roh
mata kami dibukakan, A&P 76:12.
Kemuliaan Allah berada di atas Musa,
Musa 1:2. Kemuliaan-Nya berada di
atasku; dan aku melihat muka-Nya, karena aku diubah rupa, Musa 1:11. Aku
melihat langit terbuka, dan aku dibalut
dengan kemuliaan, Musa 7:3–4.
Perumpamaan

Suatu cerita sederhana yang digunakan untuk mengilustrasikan dan mengajarkan kebenaran atau asas rohani.
Perumpamaan berdasarkan pada membandingkan suatu objek atau peristiwa
biasa dengan kebenaran, dan arti atau pesan mendasar dari perumpamaan sering
kali tersembunyi bagi pendengar yang
secara rohani tidak siap menerimanya
(Mat. 13:10–17).
Yesus sering mengajar dengan
perumpamaan. Untuk daftar dari
perumpamaan-p erumpamaan kunci-
Nya, lihat Keselarasan Kitab-Kitab Injil
dalam apendiks.

Perwakilan. Lihat Keselamatan bagi
yang Mati; Tata Cara—Tata cara
perwakilan
Perwira Pasukan

Opsir dalam pasukan Roma yang mengomando suatu kelompok lima puluh
sampai seratus orang. Kelompok yang
demikian membentuk seperenam puluh
bagian dari sebuah legiun Roma. (Lihat
Mat. 8:5; Luk. 23:47; Kis. 10:1–8.)

Perzinaan. Lihat juga Hawa Nafsu;
Kesucian; Pelanggaran Moral;
Percabulan; Perilaku Homoseksual
Hubungan seksual tidak sah antara
pria dan wanita. Walaupun perzinaan secara umum merujuk pada persetubuhan
antara orang yang sudah menikah dan
seseorang selain pasangannya, dalam tulisan suci itu bisa juga merujuk kepada
orang yang belum menikah.
Kadang-kadang perzinaan digunakan
sebagai simbol untuk kemurtadan dari
suatu bangsa atau seluruh umat dari jalan Tuhan (Bil. 25:1–3; Yer. 3:6–10; Yeh.
16:15–59; Hos. 4).
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Yusuf tidak mau melakukan kejahatan
yang besar ini, dan berdosa terhadap
Allah, Kej. 39:7–12. Janganlah engkau
berbuat zina, Kel. 20:14.
Barang siapa memandang kepada seorang wanita sehingga bernafsu terhadapnya telah berbuat zina dalam hatinya,
Mat. 5:28. Tidak juga pencabul tidak juga
pezina akan mewarisi kerajaan Allah,
1 Kor. 6:9–10. Allah akan menghakimi
pelaku pelacuran dan pezina, Ibr. 13:4.
Perzinaan adalah yang paling keji
melebihi segala dosa kecuali penumpahan darah tak berdosa atau penyangkalan Roh Kudus, Alma 39:3–5.
Dia yang berbuat zina, dan tidak bertobat, akan diusir, A&P 42:23–26. Jika siapa pun akan berbuat zina dalam hati
mereka, mereka tidak akan memiliki Roh,
A&P 63:14–16.
Peter Whitmer, Jr.

Pemimpin awal di dalam Gereja
yang dipulihkan dan salah seorang
dari Delapan Saksi Kitab Mormon. Lihat “Kesaksian Delapan Saksi” pada
halaman-halaman prakata Kitab Mormon.
Tuhan memberinya petunjuk pribadi dalam Ajaran dan Perjanjian 16 serta 30:5–8.

Petrus

Dalam Perjanjian Baru, Petrus semula
dikenal sebagai Simeon atau Simon
(2 Ptr. 1:1), penjala ikan dari Betsaida
yang tinggal di Kapernaum bersama istrinya. Yesus menyembuhkan ibu mertua
Petrus (Mrk. 1:29–31). Petrus dipanggil
bersama saudara laki-lakinya Andreas
untuk menjadi murid Yesus Kristus (Mat.
4:18–22; Mrk. 1:16–18; Luk. 5:1–11). Nama
bahasa Aramnya, Kefas, artinya “seorang
pelihat” atau “batu,” diberikan kepadanya oleh Tuhan (Yoh. 1:40–42; TJS, Yoh.
1:42 [Apendiks]). Sementara Perjanjian
Baru menyebut-nyebut beberapa kelemahan fana Petrus, itu juga mengilustrasikan bahwa dia mengatasinya dan
dijadikan kuat melalui imannya kepada
Yesus Kristus.
Petrus mengakui bahwa Yesus adalah
Kristus dan Putra Allah (Yoh. 6:68–69),
serta Tuhan memilihnya untuk memegang kunci-kunci kerajaan di atas bumi

Petugas Pengawasan

(Mat. 16:13–19). Di Gunung Perubahan
Rupa, Petrus melihat Juruselamat yang
berubah rupa, seperti juga Musa dan
Elias (Elia) (Mat. 17:1–9).
Petrus adalah Rasul kepala pada masanya. Setelah kematian, Kebangkitan, dan
Kenaikan Juruselamat, dia memanggil
Gereja bersama dan mengarahkan pemanggilan seorang Rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot (Kis. 1:15–26).
Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang pria yang lumpuh sejak lahir (Kis.
3:1–16) dan secara ajaib dibebaskan dari
penjara (Kis. 5:11–29; 12:1–19). Melalui
pelayanan Petruslah Injil pertama kali
dibukakan kepada orang-orang bukan
Israel (Kis. 10–11). Pada zaman akhir,
Petrus, bersama Yakobus dan Yohanes,
datang dari surga dan menganugerahkan
Imamat Melkisedek serta kunci-kuncinya
ke atas Joseph Smith dan Oliver Cowdery
(A&P 27:12–13; 128:20).
Surat Petrus yang pertama: Surat pertama ditulis dari “Babilon” (mungkin
Roma) dan dikirim kepada para Orang
Suci di tempat yang sekarang disebut
Asia Kecil segera setelah Nero mulai
menganiaya orang-orang Kristen.
Pasal 1 berbicara tentang peran yang
ditahbiskan sebelumnya dari Kristus
sebagai Penebus. Pasal 2–3 menjelaskan bahwa Kristus adalah batu penjuru
utama Gereja, bahwa para Orang Suci
memegang imamat rajani, dan bahwa
Kristus berkhotbah kepada roh-roh di
dalam penjara. Pasal 4–5 menjelaskan
mengapa Injil dikhotbahkan kepada yang
mati dan mengapa para penatua mesti
memberi makan kawanan domba.
Surat Petrus yang kedua: Pasal 1 mendesak para Orang Suci untuk menjadikan pemanggilan dan pemilihan mereka
pasti. Pasal 2 memperingatkan terhadap
pengajar palsu. Pasal 3 berbicara tentang zaman akhir dan Kedatangan Kedua Kristus.
Petugas Pengawasan. Lihat juga
Pemanggilan

Orang yang mengurusi urusan atau
harta milik orang lain. Apa yang diurus petugas pengawasan disebut tugas pengawasan. Segala sesuatu di atas

Pikiran
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bumi adalah kepunyaan Tuhan; kita adalah petugas pengawasan-Nya. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan, tetapi
kita boleh melaporkan akan tugas pengawasan kita kepada para wakil Allah
yang berwenang. Ketika kita menerima
pemanggilan pelayanan dari Tuhan atau
para hamba-Nya yang berwenang, tugas pengawasan itu bisa mencakup baik
urusan rohani maupun duniawi (A&P
29:34).
Engkau telah setia atas beberapa hal,
Aku akan menjadikan engkau penguasa
atas banyak hal, Mat. 25:14–23. Kepada
siapa pun banyak diberi, dari dia akan
banyak dituntut, Luk. 12:48 (A&P 82:3).
Yesus memberikan perumpamaan tentang petugas pengawasan yang tidak saleh, Luk. 16:1–8.
Barang siapa didapati sebagai petugas pengawasan yang setia akan masuk
ke dalam sukacita Tuhannya, A&P 51:19.
Setiap orang mesti memberikan laporan
tentang tugas pengawasannya, A&P
72:3–5. Dia yang adalah petugas pengawasan yang setia dan bijak akan mewarisi segala sesuatu, A&P 78:22. Tuhan
akan menjadikan setiap orang bertanggung jawab sebagai petugas pengawasan
atas berkat-berkat duniawi, A&P 104:11–
17 (A&P 42:32). Jadilah tekun agar engkau boleh menjadi petugas pengawasan
yang bijak, A&P 136:27.
Pikiran

Kecakapan mental; kekuatan sadar pikiran.

Layanilah Dia dengan hati yang sempurna dan dengan pikiran yang rela,
1 Taw. 28:9.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, Mat. 22:37.
Berpikiran badani adalah kematian;
berpikiran rohani adalah kehidupan yang
kekal, 2 Ne. 9:39. Suara Tuhan datang ke
dalam pikiranku, Enos 1:10. Firman itu
memiliki dampak yang lebih kuat atas pikiran orang daripada pedang, Alma 31:5.
Aku akan memberi tahu kamu dalam
pikiranmu, A&P 8:2. Telaahlah itu dalam pikiranmu, A&P 9:8. Biarlah kekhusyukan akan kekekalan berdiam dalam
pikiranmu, A&P 43:34. Pikiranmu pada
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waktu-waktu yang lalu telah digelapkan,
A&P 84:54. Pergilah ke pembaringanmu
awal, bangunlah awal agar tubuhmu dan
pikiranmu boleh disegarkan, A&P 88:124.
Setan tidak mengetahui pikiran Allah,
Musa 4:6. Tuhan menyebut umat-Nya
Sion, karena mereka satu hati dan satu
pikiran, Musa 7:18.
Pilihan. Lihat juga Hak Pilihan;
Memilih
Orang-orang pilihan adalah mereka
yang mengasihi Allah dengan segenap
hati mereka dan menjalani kehidupan
yang menyenangkan-Nya. Mereka yang
menjalani kehidupan kemuridan yang
demikian suatu hari akan diseleksi oleh
Tuhan untuk berada di antara anak-anak
terpilih-Nya.
Jika mungkin, mereka akan menipu
bahkan orang-orang yang sangat pilihan,
Mat. 24:24. Yohanes bersukacita karena
anak-anak dari wanita pilihan adalah benar dan setia, 2 Yoh. 1.
Dosa-dosamu diampuni bagimu, dan
engkau adalah wanita pilihan, A&P 25:3.
Umat pilihan-Ku mendengar suara-Ku
dan tidak mengeraskan hati mereka, A&P
29:7. Demikian pula akan Aku kumpulkan umat pilihan-Ku dari keempat penjuru bumi, A&P 33:6. Tulisan suci akan
diberikan untuk keselamatan umat pilihan milik-Ku, A&P 35:20–21. Mereka
yang mengembangkan pemanggilan imamat menjadi orang-orang pilihan Allah,
A&P 84:33–34.
Demi kepentingan orang-orang pilihan, masa kesukaran akan dipersingkat, JS—M 1:20.
Pohon Kehidupan. Lihat juga Eden

Sebatang pohon di dalam Taman Eden
dan firdaus Allah (Kej. 2:9; Why. 2:7). Dalam mimpi Lehi pohon kehidupan melukiskan kasih Allah dan dirujuk sebagai
yang terbesar dari segala karunia Allah
(1 Ne. 8; 11:21–22, 25; 15:36).
Kerubin dan sebilah pedang yang menyala menjaga jalan ke pohon kehidupan,
Kej. 3:24 (Alma 12:21–23; 42:2–6).
Yohanes melihat pohon kehidupan,
dan daun-daunnya memiliki kuasa pe-
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nyembuhan bagi bangsa-bangsa, Why.
22:2.
Lehi melihat pohon kehidupan, 1 Ne.
8:10–35. Nefi melihat pohon yang telah
ayahnya lihat, 1 Ne. 11:8–9. Batang besi
menuntun ke pohon kehidupan, 1 Ne.
11:25 (1 Ne. 15:22–24). Sebuah jurang
yang menyeramkan memisahkan yang
jahat dari pohon kehidupan, 1 Ne. 15:28,
36. Mestilah perlu bahwa ada buah terlarang bertentangan dengan pohon kehidupan, 2 Ne. 2:15. Datanglah kepada
Tuhan dan makanlah buah dari pohon
kehidupan, Alma 5:34, 62. Jika orangtua
kita yang pertama makan dari pohon kehidupan, mereka akan selamanya sengsara, Alma 12:26. Jika kamu tidak mau
memelihara firman, kamu tidak pernah
dapat memetik buah dari pohon kehidupan, Alma 32:40.
Tuhan menanam pohon kehidupan di
tengah taman, Musa 3:9 (Abr. 5:9). Allah
mengeluarkan Adam dari Eden agar jangan dia makan dari pohon kehidupan
dan hidup selamanya, Musa 4:28–31.
Pohon Zaitun. Lihat juga Israel;
Minyak

Pohon yang umum bagi Israel dan
sumber pertanian yang penting di tanah-
tanah dalam Alkitab. Itu ditanam untuk
kayu, buah, dan minyaknya. Pohon zaitun digunakan paling kerap dalam tulisan suci untuk menyimbolkan bani
Israel.
Bani Israel dibandingkan dengan sebatang pohon zaitun yang
cabang-
c abangnya dipatahkan dan
dicerai-beraikan, 1 Ne. 10:12 (1 Ne. 15:12).
Tuhan membandingkan bani Israel dengan sebatang pohon zaitun yang terpelihara, Yakub 5–6.
Joseph Smith menyebut wahyu dalam bagian 88 daun zaitun, uraian judul
A&P 88. Seorang bangsawan memberi
tahu para hambanya untuk pergi ke dalam kebunnya dan menanam dua belas
batang pohon zaitun, A&P 101:43–62.

Pola

Sebuah model yang dapat orang ikuti
untuk mendapatkan hasil tertentu. Dalam tulisan suci, pola biasanya berarti

Pontius Pilatus

contoh apakah untuk hidup dengan cara
tertentu ataupun untuk membangun sesuatu.

Tuhan memerintahkan Israel untuk
membangun sebuah kemah suci menurut pola yang diperlihatkan kepada
Musa, Kel. 25. Daud memberikan Salomo
pola untuk membangun bait suci, 1 Taw.
28:11–13.
Dalam diriku Yesus Kristus boleh
memperlihatkan sebuah pola kepada mereka yang hendaknya percaya kepada-
Nya, 1 Tim. 1:16.
Aku akan memberi kepadamu sebuah
pola dalam segala hal, agar kamu boleh
tidak tertipu, A&P 52:14.
Poligami. Lihat Pernikahan—
Pernikahan jamak
Pongah, Kepongahan. Lihat juga
Keduniawian; Kesombongan

Kebohongan atau tipuan; kesombongan. Pongah dan kepongahan dapat
juga berarti kosong, sia-sia atau tanpa
nilai.

Dia yang tidak mengangkat jiwanya
pada kepongahan akan berdiri di tempat kudus Tuhan, Mzm. 24:3–4.
Bilamana kamu berdoa, janganlah
menggunakan pengulangan yang sia-
sia, Mat. 6:7.
Bangunan yang luas dan lapang adalah khayalan sia-sia dan kesombongan,
1 Ne. 12:18. Akankah kamu bersikeras
dalam menaruh hatimu pada apa yang
sia-sia dari dunia, Alma 5:53. Janganlah
mencari apa yang sia-sia dari dunia ini,
karena kamu tidak dapat membawanya
bersamamu, Alma 39:14.
Kepongahan dan ketidakpercayaan
telah membawa Gereja ke bawah penghukuman, A&P 84:54–55. Ketika kita
berusaha untuk memuaskan ambisi kita
yang sia-sia, surga menarik diri, A&P
121:37.
Pontius Pilatus

Seorang penguasa Roma di Yudea, 26–
36 m (Luk. 3:1). Dia membenci orang-
orang Yahudi dan agama mereka serta
menghukum mati setidaknya beberapa
orang Galilea (Luk. 13:1). Yesus dituduh

Pornografi
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dan dihukum untuk disalibkan di hadapan Pilatus (Mat. 27:2, 11–26, 58–66;
Mrk. 15; Luk. 23; Yoh. 18:28–19:38).
Pornografi. Lihat Kesucian;
Percabulan; Perzinaan
Prapenahbisan. Lihat juga Kehidupan
Prafana

Penahbisan prafana Allah atas anak-
anak roh-Nya yang gagah berani untuk
menggenapi misi tertentu selama kehidupan fana mereka.
Allah menetapkan batas orang-orang,
Ul. 32:8. Sebelum Aku membentuk engkau di dalam rahim Aku menahbiskan
engkau sebagai nabi, Yer. 1:5.
Allah memutuskan waktu-waktu sebelum ditentukan, Kis. 17:26. Karena
siapa yang Dia kenal sebelumnya, Dia
juga tentukan sebelumnya, Rm. 8:28–30.
Dia telah memilih kita dalam Dia sebelum pelandasan dunia, Ef. 1:3–4. Yesus
Kristus ditahbiskan sebelumnya untuk
menjadi Penebus, 1 Ptr. 1:19–20 (Why.
13:8).
Mereka dipanggil dan dipersiapkan sejak pelandasan dunia, Alma 13:1–9.
Aku mengamati yang mulia dan agung
yang dipilih pada awalnya, A&P 138:55–
56.
Putra Terkasih-Ku dipilih sejak awal,
Musa 4:2. Abraham dipilih sebelum dia
lahir, Abr. 3:23.

Predestinasi. Lihat Prapenahbisan
Presiden. Lihat juga Nabi; Presidensi
Utama

Sebutan untuk pejabat ketua dari sebuah organisasi. Presiden Gereja adalah nabi, pelihat, serta pewahyu (A&P
21:1; 107:91–92), dan para anggota Gereja
mesti memanggil nabi Gereja dengan sebutan “Presiden” (A&P 107:65). Dia adalah satu-satunya orang di atas bumi yang
diwenangkan untuk menjalankan semua
kunci imamat.
Kepala kuorum imamat dan organisasi
Gereja yang lain bisa juga memiliki sebutan presiden.
Tuhan memberikan kunci-kunci kerajaan kepada Joseph Smith, A&P 81:1–
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2. Tiga presiden membentuk kuorum
Presidensi Gereja, A&P 107:21–24. Presiden ditahbiskan menurut tata tertib
Melkisedek, A&P 107:29. Kewajiban
presiden atas diaken, pengajar, imam,
dan penatua diuraikan, A&P 107:85–89
(A&P 124:136–138, 142). Ada tujuh presiden atas semua Tujuh Puluh yang lain,
A&P 107:93–95. Presiden pasak ditetapkan, A&P 124:133–135.
Presidensi. Lihat Presidensi Utama
Presidensi Utama. Lihat juga
Kunci-Kunci Imamat; Presiden;
Wahyu

Presiden Gereja dan para Penasihatnya. Mereka adalah suatu kuorum tiga
imam tinggi dan mengetuai atas seluruh
Gereja. Presidensi Utama memegang semua kunci imamat.

Kunci-kunci kerajaan selalu menjadi
kepunyaan Presidensi Imamat Tinggi,
A&P 81:2. Presidensi Imamat Tinggi
memiliki hak untuk bertugas dalam semua jabatan, A&P 107:9, 22. Barang siapa menerima-Ku menerima Presidensi
Utama, A&P 112:20, 30. Presidensi Utama
mesti menerima sabda ilahi bagi seluruh
Gereja, A&P 124:126.
Puasa. Lihat juga Kesejahteraan;
Miskin; Persembahan; Sedekah

Secara sukarela menjauhkan diri dari
makan atau minum untuk tujuan lebih
mendekat kepada Tuhan dan meminta
berkat-berkat-Nya. Ketika individu dan
kelompok berpuasa, mereka hendaknya
juga berdoa untuk mengerti kehendak
Allah dan untuk mengembangkan kekuatan rohani yang lebih besar. Berpuasa telah senantiasa dipraktikkan oleh orang
percaya yang sejati.
Di dalam Gereja dewasa ini, satu hari
Sabat tiap bulan disisihkan untuk tujuan
berpuasa. Pada waktu ini, para anggota
Gereja berpantang makan dan minum
selama suatu periode waktu. Mereka
kemudian menyumbangkan ke Gereja
uang yang seharusnya mereka belanjakan makanan untuk hidangan itu. Uang
ini disebut persembahan puasa. Gereja
menggunakan persembahan puasa ter-
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sebut untuk menolong yang miskin dan
membutuhkan.

Kita berpuasa dan memohon kepada
Allah kita, Ezr. 8:21–23, 31. Aku berpuasa
dan berdoa di hadapan Allah surga, Neh.
1:4. Berpuasalah kamu bagiku, dan tidak
juga makan tidak juga minum selama tiga
hari, Est. 4:16. Aku merendahkan jiwaku
dengan berpuasa, Mzm. 35:13. Bukankah ini puasa yang telah Aku pilih, Yes.
58:3–12. Aku menunjukkan mukaku kepada Tuhan Allah, untuk mencari melalui
doa, dengan berpuasa, Dan. 9:3. Berpalinglah kamu kepada-Ku dengan segenap
hatimu, dan dengan berpuasa, Yl. 2:12.
Niniwe memercayai Allah, dan mempermaklumkan puasa, Yun. 3:5.
Yesus berpuasa selama empat puluh
hari, Mat. 4:2 (Kel. 34:28; 1 Raj. 19:8; Luk.
4:1–2). Janganlah tampak kepada orang-
orang bahwa sedang berpuasa, Mat. 6:18
(3 Ne. 13:16). Jenis ini tidak keluar selain
dengan doa dan puasa, Mat. 17:21.
Lanjutkanlah dalam berpuasa dan berdoa, Omni 1:26 (4 Ne. 1:12). Mereka mulai berpuasa, dan berdoa kepada Tuhan
Allah mereka, Mosia 27:22. Aku telah
berpuasa dan berdoa berhari-hari agar
aku boleh mengetahui hal-hal ini, Alma
5:46. Anak-anak Allah bergabung dalam
puasa dan doa yang amat kuat, Alma 6:6.
Para putra Mosia telah memberikan diri
mereka sendiri pada banyak doa dan puasa, Alma 17:3, 9. Suatu masa puasa dan
doa mengikuti kematian banyak orang
Nefi, Alma 28:5–6. Mereka banyak berpuasa dan banyak berdoa, Alma 45:1
(Hel. 3:35).
Biarlah makananmu dipersiapkan dengan ketunggalan hati agar puasamu
boleh sempurna, A&P 59:13–14. Kamu
hendaknya melanjutkan dalam doa dan
puasa, A&P 88:76.
Pujian. Lihat Kemuliaan; Terima Kasih
Putra Allah. Lihat Ke-Allah-an; Yesus
Kristus
Putra dan Putri Allah. Lihat juga
Anak-Anak Kristus; Dilahirkan
Kembali; Diperanakkan; Manusia;
Pendamaian

Tulisan suci menggunakan istilah ini

Putra Kebinasaan

dalam dua cara. Dalam satu pengertian,
kita semuanya adalah anak-anak roh harfiah Bapa Surgawi kita. Dalam pengertian
lain, putra dan putri Allah adalah mereka yang telah dilahirkan kembali melalui Pendamaian Kristus.
Anak-anak roh Bapa: Kamu adalah allah,
anak-anak Yang Mahatinggi, Mzm. 82:6.
Kita adalah anak keturunan Allah, Kis.
17:29. Tunduklah kepada Bapa roh-roh,
Ibr. 12:9.
Aku adalah seorang putra Allah, Musa
1:13.

Anak-anak dilahirkan kembali melalui Pendamaian: Sebanyak yang menerima-Nya
Dia berikan kuasa untuk menjadi putra
Allah, Yoh. 1:12 (Rm. 8:14; 3 Ne. 9:17;
A&P 11:30). Sekarang kita adalah para
putra Allah, 1 Yoh. 3:1–2.
Kamu akan disebut anak-anak Kristus,
putra-Nya dan putri-Nya, Mosia 5:7. Semua orang mesti dilahirkan kembali,
menjadi putra dan putri-Nya, Mosia
27:25. Mereka akan menjadi putra-Ku
dan putri-Ku, Eter 3:14. Kamu tentunya
akan menjadi anak Kristus, Moro. 7:19.
Mereka semua yang menerima Injil-Ku
adalah putra dan putri, A&P 25:1. Mereka adalah allah, bahkan putra Allah,
A&P 76:58.
Demikianlah semua boleh menjadi
putra-Ku, Musa 6:68. Banyak yang telah percaya dan menjadi putra Allah,
Musa 7:1.
Putra Kebinasaan. Lihat juga Dosa Tak
Termaafkan; Iblis; Kematian Rohani;
Laknat; Neraka

Pengikut Setan yang akan menderita
bersamanya dalam kekekalan. Putra kebinasaan mencakup (1) mereka yang
mengikuti Setan dan dicampakkan dari
surga karena pemberontakan pada saat
prakefanaan dan (2) mereka yang diizinkan untuk dilahirkan ke dunia ini dengan
tubuh jasmani tetapi kemudian melayani
Setan dan berpaling sepenuhnya menentang Allah. Mereka yang di dalam kelompok kedua ini akan dibangkitkan dari
yang mati tetapi tidak akan ditebus dari
kematian kedua (rohani) dan tidak dapat berdiam di dalam kerajaan kemuliaan (A&P 88:32, 35).

Putra Manusia

PENUNTUN BAGI TULISAN SUCI

Tak seorang pun dari mereka yang hilang selain putra kebinasaan, Yoh. 17:12.
Adalah tidak mungkin untuk memperbarui mereka lagi pada pertobatan, Ibr.
6:4–6 (Ibr. 10:26–29).
Belas kasihan tidak memiliki tuntutan
hak atas orang itu dan nasib akhirnya
adalah siksaan yang tak pernah berakhir,
Mosia 2:36–39. Dia seakan-akan tidak
ada penebusan dibuat, Mosia 16:5. Mereka yang menyangkal mukjizat-mukjizat
Kristus untuk memperoleh keuntungan
akan menjadi seperti putra kebinasaan,
3 Ne. 29:7.
Mereka tidak akan menerima pengampunan di dunia ini ataupun yang
akan datang, A&P 76:30–34 (A&P 84:41;
132:27). Mereka adalah satu-
satunya
yang tidak akan ditebus dari kematian
kedua, A&P 76:34–48. Para putra kebinasaan menyangkal Roh Kudus setelah
menerima-Nya, A&P 76:35. Para putra
kebinasaan menyangkal Putra setelah
Bapa mengungkapkan-Nya, A&P 76:43.
Kain akan disebut Kebinasaan, Musa
5:22–26.
Putra Manusia. Lihat juga Ke-Allah-an;
Yesus Kristus

Sebutan yang Yesus Kristus gunakan
ketika berbicara tentang Diri-Nya Sendiri
(Luk. 9:22; Luk. 21:36). Itu berarti Putra
dari Manusia Kekudusan. Manusia Kekudusan adalah salah satu nama Allah
Bapa. Ketika Yesus menyebut Diri-Nya
Sendiri Putra Manusia, itu adalah pernyataan terbuka tentang hubungan ilahi-
Nya dengan Bapa. Sebutan ini kerap
kali ditemukan dalam Kitab-Kitab Injil.
Wahyu zaman akhir mengukuhkan arti
khusus dan kesakralan nama Juruselamat
ini (A&P 45:39; 49:6, 22; 58:65; Musa 6:57).

Putra-Putra Helaman. Lihat juga
Helaman, Putra Alma; Orang-Orang
Anti-Nefi-Lehi

Dalam Kitab Mormon, para putra
orang Laman yang insaf yang dikenal
sebagai orang-orang Amon yang menjadi pejuang di bawah tanggung jawab
Helaman (Alma 53:16–22).
Helaman menganggap mereka layak
untuk disebut putranya, Alma 56:10. Para
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ibu mereka telah mengajari mereka untuk tidak meragukan kemampuan Tuhan
untuk membebaskan mereka, Alma
56:47. Mereka mengalahkan orang-orang
Laman dan dilindungi karena iman mereka sehingga tak seorang pun terbunuh,
Alma 56:52–54, 56; 57:26.
Putra-Putra Mosia. Lihat juga Amon,
Putra Mosia; Harun, Putra Mosia;
Himni; Mosia, Putra Benyamin;
Omner
Dalam Kitab Mormon, empat putra
Raja Mosia yang insaf setelah seorang
malaikat menampakkan diri kepada mereka dan memanggil mereka pada pertobatan. Nama mereka adalah Amon,
Harun, Omner, dan Himni (Mosia 27:34).
Mereka melewatkan empat belas tahun
dengan penuh keberhasilan mengkhotbahkan Injil kepada orang-orang Laman.
Sebuah catatan tentang pelayanan mereka di antara orang-orang Laman diberikan dalam kitab Alma, pasal 17 sampai
26.
Awalnya mereka adalah orang tidak
percaya yang mencoba untuk menghancurkan Gereja, Mosia 27:8–10 (Alma
36:6). Mereka dihardik oleh seorang malaikat dan bertobat, Mosia 27:11–12, 18–
20. Mereka mendapatkan izin untuk
berkhotbah kepada orang-orang Laman,
Mosia 28:1–7.
Rafael. Lihat juga Malaikat

Malaikat Tuhan yang berperan serta
dalam pemulihan segala sesuatu (A&P
128:21).

Rahel. Lihat juga Yakub, Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, istri Yakub
(Kej. 29–31; 35). Dia juga ibu dari Yusuf
dan Benyamin.

Raja-Raja. Lihat Kitab Raja-Raja
Rameumtom

Dalam Kitab Mormon, sebuah mimbar tinggi yang di atasnya orang-orang
Zoram, orang-orang Nefi yang murtad,
berdoa (Alma 31:8–14, 21).
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Rasa Percaya. Lihat juga Iman;
Percaya, Kepercayaan

Memiliki suatu keyakinan, kepercayaan, percaya, atau iman pada sesuatu,
khususnya Allah dan Yesus Kristus.

Adalah lebih baik untuk percaya kepada Tuhan daripada menaruh rasa
percaya kepada manusia, Mzm. 118:8.
Tuhan akan menjadi rasa percayamu,
Ams. 3:26.
Ketika Kristus akan menampakkan
diri, kita boleh memiliki rasa percaya,
1 Yoh. 2:28.
Orang-orang Nefi yang jahat kehilangan rasa percaya anak-anak mereka,
Yakub 2:35.
Maka rasa percayamu akan menjadi
kuat di hadirat Allah, A&P 121:45.
Rasul. Lihat juga Murid; Wahyu

Dalam bahasa Yunani, Rasul berarti
“orang yang diutus.” Itu adalah sebutan
yang Yesus berikan kepada Dua Belas
yang Dia pilih dan tahbiskan untuk menjadi murid dan penolong-Nya yang paling dekat selama pelayanan-Nya di bumi
(Luk. 6:13; Yoh. 15:16). Dia mengutus mereka untuk mewakili-Nya dan untuk melayani bagi-Nya setelah Kenaikan-Nya
ke surga. Baik pada zaman dahulu maupun dalam Kuorum Dua Belas Rasul
di dalam Gereja yang dipulihkan dewasa ini, Rasul adalah saksi khusus bagi
Yesus Kristus di seluruh dunia untuk bersaksi tentang keilahian-Nya dan tentang
kebangkitan-Nya dari yang mati (Kis.
1:22; A&P 107:23).
Gereja Kristus dibangun di atas landasan para Rasul dan nabi, Ef. 2:20; 4:11.
Lehi dan Nefi melihat dua belas Rasul mengikuti Yesus, 1 Ne. 1:10; 11:34.
Para Rasul akan menghakimi bani Israel,
Morm. 3:18.
Mereka yang tidak mengindahkan
perkataan para nabi dan Rasul akan
disingkirkan, A&P 1:14 (3 Ne. 12:1).
Pemanggilan dan misi Dua Belas diungkapkan, A&P 18:26–36. Joseph Smith ditahbiskan sebagai Rasul, A&P 20:2; 21:1.
Rasul adalah saksi khusus bagi nama
Kristus dan menyandang kunci-kunci
pelayanan, A&P 27:12 (A&P 112:30–32).

Rencana Penebusan

Dua Belas Rasul membentuk sebuah kuorum setara dalam wewenang dengan
Presidensi Utama, A&P 107:23–24. Dua
Belas adalah sebuah Dewan Tinggi Ketua
yang Melakukan Perjalanan, A&P 107:33.
Para Rasul memegang kunci-kunci pekerjaan misionaris, A&P 107:35. Beberapa
kewajiban Rasul diuraikan, A&P 107:58.
Aku firmankan kepada semua Dua Belas:
ikutlah Aku, dan berilah makan domba-
domba-Ku, A&P 112:14–15.
Kami percaya kepada Rasul, PK 1:6.
Seleksi Rasul: Rasul dipilih oleh Tuhan
(Yoh. 6:70; 15:16).

Dari para murid-Nya, Yesus memilih
dua belas Rasul, Luk. 6:13–16. Matias dipilih untuk menjadi Rasul, Kis. 1:21–26.
Oliver Cowdery dan David Whitmer
diperintahkan untuk mencari Dua Belas,
A&P 18:37–39.
Rehabeam. Lihat juga Salomo

Dalam Perjanjian Lama, putra Raja
Salomo. Dia menggantikan ayahnya dan
memerintah selama tujuh belas tahun di
Yerusalem (1 Raj. 11:43; 14:21, 31). Selama
masa pemerintahan Rehabeam, kerajaan
terbagi ke dalam kerajaan Israel di utara
dan kerajaan Yehuda di selatan (1 Raj.
11:31–36; 12:19–20). Rehabeam berkuasa
atas kerajaan Yehuda.

Rehuel. Lihat Yitro
Rencana Keselamatan. Lihat Rencana
Penebusan
Rencana Penebusan. Lihat juga
Injil; Kejatuhan Adam dan Hawa;
Keselamatan; Pendamaian; Yesus
Kristus

Kegenapan Injil Yesus Kristus, dirancang untuk mendatangkan kebakaan dan
kehidupan kekal manusia. Itu mencakup
Penciptaan, Kejatuhan, dan Pendamaian,
bersama dengan semua hukum, tata cara,
serta ajaran yang Allah berikan. Rencana
ini memungkinkan bagi semua orang untuk dipermuliakan dan hidup selamanya
bersama Allah (2 Ne. 2; 9). Tulisan suci
juga merujuk pada rencana ini sebagai
rencana keselamatan, rencana kebahagiaan, serta rencana belas kasihan.
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Rendah Hati, Kerendahhatian

Dia terluka untuk pelanggaran kita,
Yes. 53:5 (Mosia 14:5).
Tidak ada nama lain di kolong langit
yang melaluinya manusia dapat diselamatkan, Kis. 4:12. Seperti di dalam Adam
semua orang mati, demikian pula di dalam Kristus semua orang akan dijadikan
hidup, 1 Kor. 15:22. Dengan kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, Ef.
2:8 (2 Ne. 25:23). Allah menjanjikan kehidupan kekal sebelum dunia dimulai,
Tit. 1:2. Yesus adalah pemrakarsa keselamatan kekal, Ibr. 5:8–9. Rencana penebusan disampaikan kepada yang mati,
1 Ptr. 3:18–20; 4:6 (A&P 138).
Kematian menggenapi rencana penuh
belas kasihan Pencipta yang agung, 2 Ne.
9:6. Betapa besarnya rencana Allah kita,
2 Ne. 9:13. Rencana penebusan mendatangkan kebangkitan dan pengampunan
akan dosa-dosa, Alma 12:25–34. Harun
mengajarkan rencana penebusan kepada
ayah Lamoni, Alma 22:12–14. Amulek
menjelaskan rencana keselamatan, Alma
34:8–16. Alma menjelaskan rencana keselamatan, Alma 42:5–26, 31.
Ajaran tentang penciptaan, kejatuhan,
pendamaian, dan baptisan ditandaskan
dalam wahyu modern, A&P 20:17–29.
Rencana itu ditetapkan sebelum dunia
ada, A&P 128:22.
Pekerjaan-Ku dan kemuliaan-Ku adalah untuk mendatangkan kebakaan dan
kehidupan kekal bagi manusia, Musa
1:39. Inilah rencana keselamatan bagi
semua orang, Musa 6:52–62. Kita akan
menguji mereka dengan ini, Abr. 3:22–26.
Rendah Hati, Kerendahhatian. Lihat
juga Hati yang Hancur; Kelemahan;
Kesombongan; Lembut Hati,
Kelembutan Hati; Miskin

Menjadikan lembut hati dan mudah
diajar, atau kondisi menjadi lembut hati
serta mudah diajar. Kerendahhatian termasuk mengakui ketergantungan kita kepada Allah dan berhasrat untuk tunduk
pada kehendak-Nya.
Allah menuntun engkau empat puluh
tahun di padang belantara untuk merendahkan hatimu, Ul. 8:2. Aku merendahkan jiwaku dengan berpuasa, Mzm.
35:13. Lebih baik anak yang miskin dan
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bijak daripada raja yang tua dan bodoh,
Pkh. 4:13. Tuhan berdiam bersama dia
yang rendah hati, Yes. 57:15.
Barang siapa yang akan merendahkan
hatinya sendiri seperti anak kecil ini,
orang yang sama adalah yang terbesar di
dalam kerajaan surga, Mat. 18:4. Dia yang
akan merendahkan hatinya sendiri akan
dipermuliakan, Mat. 23:12 (Luk. 14:11;
18:14). Yesus merendahkan hati-Nya sendiri dan menjadi patuh hingga kematian,
Flp. 2:8 (Luk. 22:42; 23:46). Allah melawan yang sombong, dan memberikan
kasih karunia kepada yang rendah hati,
1 Ptr. 5:5–6 (2 Ne. 9:42).
Rendahkanlah hatimu dalam kedalaman kerendahhatian, Mosia 4:11 (2 Ne.
9:42; 3 Ne. 12:2). Apakah kamu telah cukup rendah hati, Alma 5:27–28. Bagian
yang lebih rendah hati dari rakyat menjadi lebih kuat dalam kerendahhatian mereka, Hel. 3:33–35. Aku memberi kepada
manusia kelemahan agar mereka boleh
rendah hati, Eter 12:27.
Kerendahhatian adalah syarat untuk
baptisan, A&P 20:37. Rendahkan hatimu di hadapan-Ku dan kamu akan
melihat-Ku dan mengetahui bahwa Aku
ada, A&P 67:10. Jadilah engkau rendah
hati dan Tuhan akan memberi engkau jawaban terhadap doa-doamu, A&P 112:10.
Biarlah dia yang tidak tahu belajar kebijaksanaan dengan merendahkan hatinya,
A&P 136:32. Roh dikirim untuk menerangi yang rendah hati, A&P 136:33.
Ribka. Lihat juga Ishak

Istri Ishak, bapa bangsa dalam Perjanjian Lama (Kej. 24–27). Ribka adalah ibu
dari Esau dan Yakub (Kej. 25:23–26).

Roh. Lihat juga Jiwa; Kebangkitan;
Kematian Jasmani; Manusia

Bagian makhluk hidup itu yang ada
sebelum kelahiran fana, berdiam dalam
tubuh jasmani selama kefanaan, dan ada
setelah kematian sebagai makhluk terpisah sampai Kebangkitan. Segala sesuatu yang hidup—umat manusia, hewan,
dan tanaman—adalah roh sebelum bentuk kehidupan apa pun ada di atas bumi
(Kej. 2:4–5; Musa 3:4–7). Tubuh roh terlihat seperti tubuh jasmani (1 Ne. 11:11;
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Eter 3:15–16; A&P 77:2; 129). Roh adalah zat, tetapi lebih halus atau murni daripada unsur atau zat fana (A&P 131:7).
Setiap orang secara harfiah adalah
putra atau putri Allah, yang telah dilahirkan sebagai roh kepada Orangtua
Surgawi sebelum dilahirkan kepada
orangtua fana di atas bumi (Ibr. 12:9). Tiap
orang di atas bumi memiliki tubuh roh
yang baka di samping tubuh dari daging
dan tulang. Sebagaimana kadang-kadang
didefinisikan dalam tulisan suci, roh dan
tubuh jasmani bersama-sama membentuk jiwa (Kej. 2:7; A&P 88:15; Musa 3:7,
9, 19; Abr. 5:7). Roh dapat hidup tanpa
tubuh jasmani, tetapi tubuh jasmani tidak dapat hidup tanpa roh (Yak. 2:26).
Kematian jasmani adalah pemisahan roh
dari tubuh. Dalam Kebangkitan, roh dipersatukan kembali dengan tubuh jasmani dari daging dan tulang yang sama
yang dimilikinya sebagai makhluk fana,
dengan dua perbedaan utama: itu tidak
akan pernah dipisahkan lagi, dan tubuh
jasmani akan menjadi baka dan disempurnakan (Alma 11:45; A&P 138:16–17).
Roh tidak memiliki daging dan tulang,
seperti yang kamu lihat Aku miliki, Luk.
24:39. Roh itu sendiri memberikan kesaksian bersama roh kita, bahwa kita adalah
anak-anak Allah, Rm. 8:16. Muliakanlah
Allah dalam tubuhmu, dan dalam rohmu,
1 Kor. 6:20.
Tubuh ini adalah tubuh dari roh-Ku,
Eter 3:16.
Manusia adalah roh, A&P 93:33.
Kristus melayani kepada roh yang saleh
di dalam firdaus, A&P 138:28–30 (1 Ptr.
3:18–19).
Kamu dilahirkan ke dunia melalui air,
dan darah, dan roh, Musa 6:59. Dia berdiri di antara mereka yang adalah roh,
Abr. 3:23.

Roh-roh jahat: Yesus mengusir banyak
iblis, Mrk. 1:27, 34, 39. Keluarlah dari
orang itu, engkau roh jahat, Mrk. 5:2–13.
Roh jahat mengajari orang bahwa dia
mesti tidak berdoa, 2 Ne. 32:8. Dalam
nama Yesus dia mengusir iblis dan roh
jahat, 3 Ne. 7:19.
Banyak roh palsu telah berkeliaran
menipu dunia, A&P 50:2, 31–32. Joseph
Smith menjelaskan tiga kunci untuk me-

Roh Kudus

nentukan apakah suatu roh dari Allah
atau iblis, A&P 129.
Roh Kudus. Lihat juga Baptis,
Baptisan; Dosa Tak Termaafkan;
Ilham; Karunia Roh Kudus;
Ke-Allah-an; Penghibur; Roh Kudus
yang Dijanjikan; Tanda Burung
Merpati; Wahyu

Anggota ketiga dari Ke-
A llah-
an
(1 Yoh. 5:7; A&P 20:28). Dia adalah Sosok dari Roh, tidak memiliki tubuh dari
daging dan tulang (A&P 130:22). Roh Kudus sering dirujuk sebagai Roh, atau Roh
Allah.
Roh Kudus melaksanakan beberapa
peran vital dalam rencana keselamatan.
(1) Dia memberikan kesaksian tentang
Bapa dan Putra (1 Kor. 12:3; 3 Ne. 28:11;
Eter 12:41). (2) Dia mengungkapkan kebenaran segala hal (Yoh. 14:26; 16:13;
Moro. 10:5; A&P 39:6). (3) Dia menguduskan mereka yang telah bertobat dan
menjadi dibaptis (Yoh. 3:5; 3 Ne. 27:20;
Musa 6:64–68). (4) Dia adalah Roh Kudus
yang Dijanjikan (A&P 76:50–53; 132:7,
18–19, 26).
Kuasa Roh Kudus dapat datang ke atas
diri seseorang sebelum baptisan dan bersaksi bahwa Injil adalah benar. Tetapi hak
untuk memiliki kerekanan terus-menerus
dari Roh Kudus, kapan pun seseorang
layak, adalah suatu karunia yang dapat
diterima hanya melalui penumpangan
tangan oleh seorang pemegang Imamat
Melkisedek setelah baptisan yang diwenangkan ke dalam Gereja Yesus Kristus
yang sejati.
Yesus mengajarkan bahwa segala
dosa dapat diampuni kecuali penghujatan terhadap Roh Kudus (Mat. 12:31–
32; Mrk. 3:28–29; Luk. 12:10; Ibr. 6:4–8;
A&P 76:34–35).
Roh menyebabkan manusia berjalan
dalam peraturan-peraturan Allah, Yeh.
36:27.
Para Rasul diberi kewenangan untuk
membaptis dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus, Mat. 28:19. Roh Kudus
akan mengajarimu segala sesuatu, Yoh.
14:26. Orang-orang kudus berbicara sewaktu mereka digerakkan oleh Roh Kudus, 2 Ptr. 1:21.
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Roh Kudus yang Dijanjikan

Nefi dituntun oleh Roh, 1 Ne. 4:6.
Misteri-
m isteri Allah akan dikuakkan kepada mereka melalui kuasa Roh
Kudus, 1 Ne. 10:17–19. Roh Kudus
memperlihatkan segala sesuatu yang
hendaknya kamu lakukan, 2 Ne. 32:5.
Melalui kuasa Roh Kudus kamu boleh
mengetahui kebenaran akan segala hal,
Moro. 10:5.
Roh Kudus akan memberi tahu kamu
dalam pikiranmu dan dalam hatimu,
A&P 8:2. Roh menuntun untuk melakukan yang baik, A&P 11:12. Roh Kudus
mengetahui segala sesuatu, A&P 35:19.
Roh Kudus mengajarkan hal-hal yang
damai tentang kerajaan, A&P 36:2 (A&P
39:6). Jika kamu tidak menerima Roh,
janganlah kamu mengajar, A&P 42:14.
Roh Kudus memberikan kesaksian tentang Bapa dan Putra, A&P 42:17 (1 Kor.
12:3; 3 Ne. 11:32, 35–36). Kepada sebagian orang diberikan oleh Roh Kudus
untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus
adalah Putra Allah, A&P 46:13. Apa pun
yang akan mereka ucapkan ketika digerakkan oleh Roh Kudus akan menjadi tulisan suci, A&P 68:4. Roh Kudus akan
dicurahkan dalam memberikan kesaksian untuk segala hal apa pun yang akan
kamu katakan, A&P 100:8. Roh Kudus
akan menjadi rekanmu terus-menerus,
A&P 121:45–46.
Roh Kudus yang Dijanjikan. Lihat
juga Roh Kudus
Roh Kudus adalah Roh Kudus yang
Dijanjikan (Kis. 2:33). Dia mengukuhkan
sebagai yang dapat diterima oleh Allah
tindakan yang benar, tata cara, dan perjanjian dari manusia. Roh Kudus yang Dijanjikan bersaksi kepada Bapa bahwa tata
cara yang menyelamatkan telah dilaksanakan dengan tepat dan bahwa perjanjian yang berhubungan dengannya telah
ditaati.
Mereka yang dimeteraikan oleh Roh
Kudus yang Dijanjikan menerima segala
yang Bapa miliki, A&P 76:51–60 (Ef. 1:13–
14). Segala perjanjian dan kinerja mesti
dimeteraikan oleh Roh Kudus yang Dijanjikan supaya memiliki kekuatan setelah kehidupan ini, A&P 132:7, 18–19, 26.
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Roh-Roh Jahat. Lihat Roh—Roh-roh
jahat
Roh yang Menyesal. Lihat Hati yang
Hancur
Roma. Lihat juga Kekaisaran Romawi

Dalam Perjanjian Baru, ibu kota Kekai
saran Romawi, berlokasi di Sungai Tiber
di Italia (Kis. 18:2; 19:21; 23:11). Paulus
mengajarkan Injil di Roma ketika dia adalah tahanan pemerintah Romawi (Kis.
28:14–31; Rm. 1:7, 15–16).

Roti Kehidupan. Lihat juga Sakramen;
Yesus Kristus

Yesus Kristus adalah Roti Kehidupan.
Roti sakramen secara simbolis mewakili
tubuh Kristus.

Aku adalah roti kehidupan, Yoh.
6:33–58.
Makan dan minumlah, roti dan air kehidupan, Alma 5:34. Roti adalah untuk
ingatan akan tubuh Kristus, 3 Ne. 18:5–7.
Roti adalah suatu lambang akan daging Kristus, A&P 20:40, 77 (Moro. 4).
Ruben. Lihat juga Israel; Yakub, Putra
Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra tertua
dari Yakub dan Lea (Kej. 29:32; 37:21–
22, 29; 42:22, 37). Walaupun Ruben adalah anak sulung, dia kehilangan hak
kesulungannya karena dosa (Kej. 35:22;
49:3–4).

Suku Ruben: Berkat Yakub kepada
Ruben ditemukan dalam Kejadian 49:3
dan Ulangan 33:6. Jumlah suku ini secara bertahap berkurang, dan walaupun
suku tersebut berlanjut keberadaannya,
menjadi kurang penting secara politik.
Hak kesulungan Ruben beralih kepada
Yusuf dan para putranya karena Yusuf
adalah putra sulung dari istri kedua
Yakub, Rahel (1 Taw. 5:1–2).
Rumah. Lihat juga Keluarga

Rumah hendaknya menjadi pusat kegiatan Injil dan keluarga.

Seorang pria hendaknya bebas di rumah untuk menyenangkan hati istrinya,
Ul. 24:5.
Dia menyuruh dia pulang ke rumah-
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nya, Mrk. 8:26. Biarlah anak-anak belajar
untuk memperlihatkan kealiman di rumah, 1 Tim. 5:4. Jadilah bijak, suci, penjaga di rumah, Tit. 2:5.
Kembalilah ke rumahmu dan renungkanlah apa yang telah Aku firmankan,
3 Ne. 17:2–3. Aku mendorong mereka
untuk berperang demi istri mereka, dan
anak mereka, dan rumah mereka, dan rumah tangga mereka, Morm. 2:23.
Para ayah diperintahkan untuk tekun dan peduli di rumah, A&P 93:43–
44, 48–50.
Rumah Tuhan. Lihat Bait Suci
Rut. Lihat juga Boas

Dalam Perjanjian Lama, wanita Moab
menantu Naomi dan Elimelekh, yang
adalah orang Israel. Setelah kematian
suaminya, Rut menikahi sanak saudara
Naomi, Boas. Putra mereka Obed adalah leluhur Daud dan Kristus. Cerita
tentang Rut dengan indah mengilustrasikan keinsafan dari seorang yang bukan
orang Israel ke dalam kawanan Israel.
Rut melepaskan allah dan kehidupannya
terdahulu untuk bersatu dengan rumah
tangga yang beriman dalam melayani
Allah Israel (Rut 1:16).
Kitab Rut: Pasal 1 menguraikan kehidupan Elimelekh dan keluarganya di
Moab. Setelah kematian suami-suami
mereka, Naomi dan Rut pergi ke
Betlehem. Pasal 2 menjelaskan bahwa
Rut mengumpulkan jelai di ladang Boas.
Pasal 3 menceritakan bagaimana Naomi
memberi petunjuk kepada Rut untuk
pergi ke lantai pengirikan dan berbaring
di kaki Boas. Pasal 4 adalah cerita pernikahan Rut dengan Boas. Mereka memiliki seorang putra, Obed, yang melalui
garis keturunannya Daud dan Kristus
datang.

Rutan Carthage (AS). Lihat juga
Hyrum Smith; Joseph Smith, Jr.
Joseph dan Hyrum Smith dibunuh oleh
suatu gerombolan perusuh pada tanggal
27 Juni 1844, di dalam rumah tahanan di
Carthage, Illinois, Amerika Serikat (A&P
135).

Sadrakh

Rutan Liberty, Missouri (AS). Lihat
juga Joseph Smith, Jr.

Rumah tahanan kecil yang di dalamnya
Nabi Joseph Smith dan yang lain dengan
tidak adil ditahan sejak bulan November 1838 sampai April 1839. Saat dalam
kondisi yang sulit ini, Joseph menerima
wahyu-
wahyu tertentu, memberikan
nubuat-nubuat, dan diilhami untuk menulis sepucuk surat penting kepada para
Orang Suci, yang cuplikan-cuplikannya
dimuat dalam Ajaran dan Perjanjian
121–123.

Sabar, Kesabaran. Lihat juga Bertahan;
Lembut Hati, Kelembutan Hati

Ketahanan yang tenang; kemampuan
untuk menanggung kesengsaraan, penghinaan, atau cedera tanpa keluhan atau
tuntutan pembalasan.

Bersandarlah kepada Tuhan, dan tunggulah dengan sabar akan Dia, Mzm.
37:7–8. Dia yang lambat murka adalah
berpengertian besar, Ams. 14:29.
Dalam kesabaranmu milikilah kamu jiwamu, Luk. 21:19. Kita memiliki harapan
melalui kesabaran dan penghiburan tulisan suci, Rm. 15:4. Jadilah pengikut dari
mereka yang melalui iman dan kesabaran
mewarisi janji-janji, Ibr. 6:12–15. Biarlah
kesabaran memiliki pekerjaannya yang
sempurna, agar kamu boleh sempurna
dan utuh, Yak. 1:2–4. Kamu telah mendengar tentang kesabaran Ayub, Yak. 5:11.
Mereka tunduk dengan riang dan dengan kesabaran pada segala kehendak
Tuhan, Mosia 24:15. Engkau menanggung segala sesuatu ini dengan kesabaran karena Tuhan besertamu, Alma
38:4–5.
Teruslah dalam kesabaran sampai
kamu disempurnakan, A&P 67:13.
Sadrakh. Lihat juga Daniel

Dalam Perjanjian Lama, Sadrakh,
 esakh, dan Abednego adalah tiga peM
muda Israel yang, bersama dengan Daniel,
dibawa ke dalam istana Nebukadnezar,
raja Babilon. Nama bahasa Ibrani
Sadrakh adalah Hananya. Keempat pemuda tersebut menolak untuk menodai
diri mereka dengan menyantap makanan

Sakit
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dan air anggur raja (Dan. 1). Sadrakh,
Mesakh, dan Abednego dilemparkan ke
dalam tungku berapi oleh raja tetapi secara ajaib terlindungi (Dan. 3).
Sakit

Memiliki penyakit. Dalam tulisan suci,
penyakit jasmani kadang-kadang merupakan simbol untuk kurangnya kesejahteraan rohani (Yes. 1:4–7; 33:24).

Aku telah mendengar doamu, Aku telah melihat air matamu: lihatlah, Aku
akan menyembuhkan engkau, 2 Raj.
20:1–5 (2 Taw. 32:24; Yes. 38:1–5).
Yesus berkelana menyembuhkan segala macam rasa sakit dan segala macam penyakit, Mat. 4:23–24 (1 Ne. 11:31;
Mosia 3:5–6). Mereka yang sehat tidak
membutuhkan tabib, tetapi mereka yang
sakit, Mat. 9:10–13 (Mrk. 2:14–17; Luk.
5:27–32). Apakah seseorang sakit di antara kamu? biarlah dia memanggil para
penatua, Yak. 5:14–15.
Kristus akan mengambil ke atas diri-
Nya rasa sakit dan penyakit umat-Nya,
Alma 7:10–12. Yesus menyembuhkan
semua yang sakit di antara orang-orang
Nefi, 3 Ne. 26:15.
Rawatlah yang sakit dengan kelembutan, tumbuhan berkhasiat, dan
makanan yang mudah dicerna, A&P
42:43 (Alma 46:40). Ingatlah dalam segala hal yang sakit dan yang sengsara,
A&P 52:40. Tumpangkanlah tanganmu
ke atas yang sakit, dan mereka akan pulih, A&P 66:9.
Sakral. Lihat Kekudusan; Kudus
Sakramen. Lihat juga Air Hidup;
Baptis, Baptisan; Kurban;
Pendamaian; Perjamuan Malam
Terakhir; Roti Kehidupan; Salib;
Yesus Kristus

Bagi para Orang Suci Zaman Akhir, sakramen merujuk pada tata cara mengambil
roti dan air sebagai ingatan akan kurban
pendamaian Kristus. Roti yang terpecah-
pecah mewakili daging-Nya yang dihancurkan; air mewakili darah yang Dia
tumpahkan untuk mendamaikan dosa-
dosa kita (1 Kor. 11:23–25; A&P 27:2).
Ketika anggota Gereja yang layak meng-
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ambil sakramen, mereka berjanji untuk
mengambil ke atas diri mereka nama
Kristus, untuk selalu mengingat-Nya,
dan untuk menaati perintah-perintah-
Nya. Melalui tata cara ini, anggota Gereja memperbarui perjanjian baptisan
mereka.
Pada Perjamuan Malam Terakhir, Yesus
menjelaskan tata cara sakramen sewaktu
Dia makan bersama Dua Belas Rasul
(Mat. 26:17–28; Luk. 22:1–20).

Yesus mengambil roti, dan memberkatinya; dan Dia mengambil cawan, dan
berterima kasih, Mat. 26:26–28 (Mrk.
14:22–24; Luk. 22:19–20). Barang siapa
makan daging-Ku, dan minum darah-Ku,
memperoleh kehidupan kekal, Yoh. 6:54.
Dia yang makan dan minum dengan tidak layak, makan dan minum laknat bagi
jiwanya, 1 Kor. 11:29 (3 Ne. 18:29).
Yesus mengajar dua belas murid orang
Nefi-Nya tentang sakramen, 3 Ne. 18:1–
11. Yesus mengajar para murid ini untuk
melarang orang tidak layak dari mengambil sakramen, 3 Ne. 18:28–29 (Morm.
9:29). Doa-
d oa sakramen diberikan,
Moro. 4–5 (A&P 20:75–79).
Sakramen mesti diberkati oleh imam
atau penatua, A&P 20:46, 76. Pengajar
dan diaken tidak memiliki wewenang untuk memberkati sakramen, A&P 20:58.
Benda cair selain daripada air anggur
boleh digunakan untuk sakramen, A&P
27:1–4.
Saksi. Lihat juga Kesaksian

Suatu pernyataan atau bukti lain
bahwa sesuatu adalah benar; sebuah kesaksian. Saksi juga dapat seseorang yang
memberikan pernyataan atau bukti yang
seperti itu berdasarkan pada pengetahuan pribadi; yaitu, seseorang yang
memberikan kesaksian.
Janganlah engkau memberikan kesaksian palsu, Kel. 20:16.
Injil akan dikhotbahkan di seluruh dunia untuk kesaksian bagi segala bangsa,
Mat. 24:14 (JS—M 1:31). Kamu akan menjadi saksi bagi-Ku, Kis. 1:8. Roh itu sendiri memberikan kesaksian bersama roh
kita, Rm. 8:16 (1 Yoh. 5:6).
Kamu bersedia untuk berdiri sebagai
saksi bagi Allah di segala waktu, Mosia
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18:8–9. Kita mengambil sakramen untuk
bersaksi kepada Bapa bahwa kita akan
menaati perintah-perintah dan selalu
mengingat Yesus, 3 Ne. 18:10–11 (Moro.
4–5; A&P 20:77–79). Kamu tidak menerima kesaksian sampai setelah pencobaan
imanmu, Eter 12:6.
Hukum saksi: melalui mulut dua atau
tiga saksi setiap kata akan ditegakkan,
A&P 6:28 (Ul. 17:6; Mat. 18:16; 2 Kor. 13:1;
Eter 5:4; A&P 128:3). Aku telah menahbiskanmu untuk menjadi Rasul dan saksi
khusus bagi nama-Ku, A&P 27:12 (A&P
107:23). Tujuh Puluh dipanggil untuk
menjadi saksi khusus bagi orang-orang
bukan Israel dan di seluruh dunia, A&P
107:25. Biarlah ada seorang juru catat,
dan biarlah dia menjadi saksi mata untuk
baptisanmu, A&P 127:6 (A&P 128:2–4).
Saksi Kitab Mormon. Lihat juga Kitab
Mormon; Saksi

Tuhan memerintahkan orang lain selain Nabi Joseph Smith untuk memberikan kesaksian tentang keilahian Kitab
Mormon (A&P 17; 128:20). Lihat kesaksian dari para saksi ini dalam “Prakata”
pada bagian depan Kitab Mormon.

Melalui perkataan tiga orang Aku akan
menegakkan firman-Ku, 2 Ne. 11:3. Para
saksi akan memberikan kesaksian tentang firman-Nya kepada anak-anak manusia, 2 Ne. 27:12–13. Dalam mulut tiga
saksi hal-hal ini akan ditegakkan, Eter
5:4.
Dengan iman Tiga Saksi akan melihat
lempengan-lempengan, A&P 17.
Saleh, Kesalehan. Lihat juga Berjalan
bersama Allah; Integritas; Layak,
Kelayakan; Perintah-Perintah Allah;
Tidak Saleh, Ketidaksalehan

Menjadi benar, kudus, bajik, lurus; bertindak dalam kepatuhan pada perintah-
perintah Allah; menghindari dosa.
Tuhan akan memberkati yang saleh,
Mzm. 5:13. Mata Tuhan tertuju kepada
yang saleh, Mzm. 34:16, 18 (1 Ptr. 3:12).
Ketika yang saleh dalam kewenangan,
rakyat bersukacita, Ams. 29:2 (A&P 98:9–
10).
Diberkatilah mereka yang lapar dan
haus akan kebenaran, Mat. 5:6 (3 Ne.

Salem

12:6). Carilah lebih dahulu kerajaan Allah
dan kebenaran-Nya, Mat. 6:33. Yang saleh pergi ke dalam kehidupan yang kekal, Mat. 25:46. Doa yang kuat dari orang
yang saleh berfaedah banyak, Yak. 5:16.
Dia yang saleh berkenan bagi Allah,
1 Ne. 17:35. Dia akan melindungi yang saleh; mereka tidak perlu takut, 1 Ne. 22:17,
22. Setan tidak akan memiliki kuasa karena kesalehan umat Tuhan, 1 Ne. 22:26.
Jika tidak ada kesalehan tidak ada kebahagiaan, 2 Ne. 2:13. Yang saleh akan mewarisi kerajaan Allah, 2 Ne. 9:18. Yang
saleh tidak takut pada perkataan kebenaran, 2 Ne. 9:40. Semua orang mesti
diubah ke keadaan kesalehan, Mosia
27:25–26. Nama orang yang saleh akan
ditulis dalam kitab kehidupan, Alma
5:58. Kamu telah mengupayakan kebahagiaan dengan melakukan kedurhakaan,
yang adalah bertentangan dengan kodrat kebenaran, Hel. 13:38.
Nyanyian orang saleh adalah doa
bagi-Ku, A&P 25:12. Berdirilah, dengan
mengenakan lempengan dada kesalehan,
A&P 27:16 (Ef. 6:14). Kematian orang
saleh adalah manis bagi mereka, A&P
42:46. Yang saleh akan dikumpulkan
keluar dari antara segala bangsa, A&P
45:71. Manusia hendaknya mendatangkan banyak kebenaran dari kehendak bebas mereka sendiri, A&P 58:27. Dia yang
melakukan pekerjaan kesalehan akan menerima kedamaian di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang,
A&P 59:23. Pada Kedatangan Kedua,
akan ada suatu pemisahan menyeluruh
antara yang saleh dan yang jahat, A&P
63:54. Kuasa surga dapat dikendalikan
hanya berdasarkan asas-asas kebenaran,
A&P 121:36. Di antara yang saleh ada kedamaian, A&P 138:22.
Umat Sion berdiam dalam kesalehan,
Musa 7:18. Abraham adalah pengikut kebenaran, Abr. 1:2.
Salem. Lihat juga Melkisedek;
Yerusalem
Kota dalam Perjanjian Lama di mana
Melkisedek memerintah. Itu mungkin
berlokasi di tempat Yerusalem zaman
sekarang. Nama Salem sangat menyeru-

Salib
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pai sebuah kata bahasa Ibrani yang artinya “damai.”

Melkisedek raja Salem membawa roti
dan air anggur, Kej. 14:18.
Melkisedek, raja Salem, adalah imam
Allah yang mahatinggi, Ibr. 7:1–2.
Melkisedek adalah raja atas negeri
Salem, Alma 13:17–18.
Salib. Lihat juga Golgota; Pendamaian;
Penyaliban; Sakramen; Yesus Kristus

Struktur dari kayu yang di atasnya
Yesus Kristus disalibkan (Mrk. 15:20–26).
Banyak orang di dunia sekarang menganggapnya sebagai suatu simbol Penyaliban dan kurban pendamaian Kristus;
meskipun demikian, Tuhan telah menegakkan simbol-simbol-Nya sendiri bagi
Penyaliban dan pengurbanan-Nya—roti
dan air sakramen (Mat. 26:26–28; A&P
20:40, 75–79). Dalam tulisan suci, mereka yang memikul salib mereka adalah
mereka yang mengasihi Yesus Kristus
sedemikian besar sehingga mereka menolak dari diri mereka akan kefasikan
dan setiap nafsu duniawi dan menaati
perintah-perintah-Nya (TJS, Mat. 16:25–
26 [Apendiks]).

Pikullah salib, dan ikutlah Aku, Mrk.
10:21 (3 Ne. 12:30; A&P 23:6). Yesus menanggung salib dan ditempatkan di sisi
kanan takhta Allah, Ibr. 12:2.
Dia diangkat ke atas salib dan dibunuh
bagi dosa-dosa dunia, 1 Ne. 11:33. Mereka yang telah menanggung salib dunia akan mewarisi kerajaan Allah, 2 Ne.
9:18. Bapa-Ku mengutus-Ku agar Aku boleh diangkat ke atas salib, 3 Ne. 27:14–15.
Dia yang tidak mau memikul salibnya
dan mengikuti-Ku dan menaati perintah-
perintah-Ku, orang yang sama tidak akan
diselamatkan, A&P 56:2.
Lihatlah Putra Manusia diangkat di
atas salib, Musa 7:55.
Salomo. Lihat juga Batsyeba; Daud

Dalam Perjanjian Lama, putra Daud
dan Batsyeba (2 Sam. 12:24). Salomo untuk suatu masa adalah raja Israel.
Daud mengangkat Salomo sebagai
raja, 1 Raj. 1:11–53. Daud memerintahkan
Salomo untuk berjalan pada jalan Tuhan,
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1 Raj. 2:1–9. Tuhan menjanjikan kepadanya hati yang berpengertian, 1 Raj. 3:5–
15. Menghakimi di antara dua orang ibu
dan memastikan ibu sebenarnya anak itu,
1 Raj. 3:16–28. Mengucapkan amsal dan
nyanyian, 1 Raj. 4:32. Membangun bait
suci, 1 Raj. 6; 7:13–51. Mendedikasikan
bait suci, 1 Raj. 8. Dikunjungi oleh ratu
dari Syeba, 1 Raj. 10:1–13. Salomo menikah di luar bani Israel, dan istri-istrinya
memalingkan hatinya pada penyembahan para allah palsu, 1 Raj. 11:1–8.
Tuhan marah terhadap Salomo, 1 Raj.
11:9–13. Mati, 1 Raj. 11:43. Daud bernubuat tentang keagungan pemerintahan
Salomo, Mzm. 72.
Salomo menerima banyak istri dan selir, tetapi sebagian tidak diterima dari
Tuhan, A&P 132:38 (Yakub 2:24).
Sam. Lihat juga Lehi, Ayah dari Nefi

Dalam Kitab Mormon, putra ketiga
Lehi (1 Ne. 2:5). Dia adalah orang yang
saleh dan kudus yang memilih untuk
mengikuti Tuhan (1 Ne. 2:17; 2 Ne. 5:5–
6; Alma 3:6).

Samaria. Lihat juga Orang-Orang
Samaria

Dalam Perjanjian Lama, ibu kota dari
kerajaan Israel di utara (1 Raj. 16:23–24).
Karena posisi militernya yang kuat di
atas bukit, orang-orang Asiria tidak dapat
merebutnya sampai setelah pengepungan
tiga tahun (2 Raj. 17:5–6). Herodes membangunnya kembali dan menyebutnya
Sebaste. Pada zaman Perjanjian Baru,
Samaria adalah nama seluruh distrik pusat Palestina sebelah barat Yordan.

Samuel, Nabi Perjanjian Lama

Putra Elkana dan Hana, Samuel lahir sebagai jawaban atas doa-doa ibunya (1 Samuel 1). Sewaktu kanak-kanak
dia ditempatkan dalam pengurusan
Eli, imam tinggi pada kemah suci di
Silo (1 Sam. 2:11; 3:1). Tuhan memanggil Samuel pada usia muda untuk menjadi nabi (1 Sam. 3). Setelah kematian Eli,
Samuel menjadi nabi dan hakim Israel
yang besar serta memulihkan hukum,
tata tertib, dan ibadat keagamaan rutin
di negeri itu (1 Sam. 4:15–18; 7:3–17).
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1 Sam. 28:5–20 memuat sebuah laporan tentang Samuel dibawa kembali
dari yang mati oleh penyihir wanita di
En-Dor atas permintaan Raja Saul. Ini tidaklah mungkin suatu penglihatan dari
Allah, karena penyihir wanita atau perantaraan rohani lain tidak dapat memengaruhi seorang nabi untuk menampakkan
diri atas permintaannya.
Kitab 1 dan 2 Samuel: Dalam beberapa
macam Alkitab, kitab 1 dan 2 Samuel adalah satu kitab. Di dalam yang lainnya
itu adalah dua kitab. Kitab-kitab tersebut meliputi periode kira-kira 130 tahun,
dari kelahiran Samuel sampai tepat sebelum kematian Raja Daud.

Kitab 1 Samuel: Pasal 1–3 menguraikan bahwa Tuhan mengutuk dan menghukum keluarga Eli serta memanggil
Samuel sebagai imam tinggi dan hakim.
Pasal 4–6 menceritakan bagaimana tabut perjanjian jatuh ke dalam tangan
orang-orang Filistin. Pasal 7–8 mencatat peringatan Samuel tentang memiliki
allah palsu dan raja yang jahat. Pasal
9–15 menguraikan penobatan Saul dan
masa pemerintahannya sebagai raja. Pasal 16–31 menceritakan sejarah Daud dan
perolehan kekuasaan olehnya—Samuel
mengurapi Daud yang telah menewaskan Goliat. Saul membenci Daud, tetapi
Daud menolak untuk membunuh Saul
walaupun dia memiliki kesempatan untuk melakukannya.

Kitab 2 Samuel: Kitab ini memuat
rincian tentang masa pemerintahan Daud
sebagai raja Yehuda dan akhirnya seluruh Israel. Pasal 1–4 memperlihatkan perjuangan panjang antara pengikut Daud,
setelah dia dinobatkan atas Yehuda, dan
pengikut Saul. Pasal 5–10 memperlihatkan Daud menjadi sangat berkuasa di banyak negeri. Pasal 11–21 memperlihatkan
kemunduran kekuatan rohani Daud karena dosa-dosanya dan pemberontakan
dalam keluarganya sendiri. Pasal 22–24
menguraikan usaha Daud untuk membuat rekonsiliasi dengan Tuhan.
Samuel H. Smith. Lihat juga Joseph
Smith, Jr.

Adik laki-
laki Nabi Joseph Smith

Saudara Laki-L aki

(JS—S 1:4). Samuel lahir pada tahun 1808
dan meninggal pada tahun 1844. Dia adalah salah seorang dari Delapan Saksi Kitab Mormon dan melayani sebagai salah
seorang misionaris pertama bagi Gereja
yang dipulihkan (A&P 23:4; 52:30; 61:33–
35; 66:7–8; 75:13).
Samuel, Orang Laman

Seorang nabi orang Laman dalam Kitab
Mormon yang diutus oleh Tuhan untuk
mengajar dan memperingatkan orang-
orang Nefi tepat sebelum kelahiran Juruselamat. Samuel bernubuat tentang
tanda-tanda yang berhubungan dengan
kelahiran dan kematian Yesus Kristus
serta tentang kehancuran orang-orang
Nefi (Hel. 13–16).

Sanhedrin. Lihat juga Orang-Orang
Yahudi

Senat Yahudi dan pengadilan tertinggi
Yahudi dalam masalah-masalah baik sipil
maupun gerejawi. Sanhedrin terdiri dari
tujuh puluh satu anggota yang diambil
dari antara kepala para imam, ahli Taurat, dan penatua. Dalam tulisan suci, itu
sering disebut Mahkamah Agama (Mat.
26:59; Mrk. 14:55; Kis. 5:34).

Sara. Lihat juga Abraham

Dalam Perjanjian Lama, istri pertama
Abraham. Dalam usia tuanya dia menjadi
ibu dari Ishak (Kej. 18:9–15; 21:2).

Saria. Lihat juga Lehi, Ayah dari Nefi

Dalam Kitab Mormon, istri Lehi (1 Ne.
5:1–8; 8:14–16; 18:19) dan ibu dari Laman,
Lemuel, Sam, Nefi, Yakub, Yusuf, dan
para putri (1 Ne. 2:5; 2 Ne. 5:6).

Satu. Lihat Ke-Allah-an; Kesatuan
Saudara Laki-Laki. Lihat juga
Manusia; Saudara Perempuan;
Wanita

Sebagai anak-anak Bapa Surgawi kita,
semua pria dan wanita adalah saudara
laki-laki dan saudara perempuan secara
rohani. Di dalam Gereja, anggota laki-
laki dan teman-teman Gereja sering disapa sebagai saudara laki-laki (brother).
Ketika engkau insaf, kuatkanlah
saudara-saudaramu, Luk. 22:32. Dia yang
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Saudara Laki-L aki Yared

tidak mengasihi saudaranya tinggal dalam kematian, 1 Yoh. 3:10–17.
Anggaplah saudaramu seperti dirimu
sendiri, Yakub 2:17.
Biarlah setiap orang menjunjung tinggi
saudaranya seperti dirinya, A&P 38:24–
25. Kuatkanlah saudara-saudaramu dalam segala percakapanmu, A&P 108:7.
Saudara Laki-Laki Yared. Lihat juga
Orang-Orang Yared; Yared

Seorang nabi Kitab Mormon. Dia dan
saudara laki-lakinya membangun bangsa
Yared ketika mereka memimpin koloni
orang-orang dari Menara Babel ke tanah
terjanjikan di belahan bumi sebelah barat
(Eter 1–6). Dia adalah pria dengan iman
yang demikian besar sehingga dia berbicara dengan Tuhan berhadapan muka
(A&P 17:1). Ceritanya dicatat dalam kitab Eter.

Saudara laki-laki Yared adalah pria
yang besar dan perkasa, dan sangat berkenan bagi Tuhan, Eter 1:34. Karena
imannya, saudara laki-laki Yared melihat jari Tuhan, Eter 3:6–9 (Eter 12:20).
Kristus memperlihatkan tubuh roh-Nya
kepada saudara laki-laki Yared, Eter 3:13–
20. Tidak pernah ada apa yang lebih besar dinyatakan daripada yang dinyatakan
kepada saudara laki-laki Yared, Eter 4:4.
Saudara laki-laki Yared memperingatkan
bangsanya terhadap suatu monarki, Eter
6:22–23. Tuhan memperlihatkan segala
sesuatu kepada saudara laki-laki Yared,
Eter 12:21. Saudara laki-laki Yared hebat
dalam menulis, Eter 12:24. Melalui iman
saudara laki-laki Yared memindahkan
Gunung Zerin, Eter 12:30.
Saudara Perempuan. Lihat juga
Manusia; Saudara Laki-Laki; Wanita

Sebagai anak-anak Bapa Surgawi kita,
semua pria dan wanita secara rohani
adalah saudara laki-laki dan saudara
perempuan. Di dalam Gereja, anggota
perempuan dan teman Gereja sering disapa sebagai saudara perempuan (sister).
Mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku, orang yang sama adalah saudara laki-
l aki dan saudara
perempuan-Ku, Mat. 12:50 (Mrk. 3:35).
Hukum-hukum yang mengatur peng-
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akuan dosa antara saudara laki-laki dan
saudara perempuan di dalam Gereja dinyatakan, A&P 42:88–93.
Saul, Raja Israel

Dalam Perjanjian Lama, raja pertama
Israel sebelum terbagi. Walaupun dia
saleh pada awal pemerintahannya, dia
pada akhirnya dipenuhi dengan kesombongan dan tidak patuh kepada Allah
(1 Sam. 9–31).

Saulus dari Tarsus. Lihat Paulus
Sedekah. Lihat juga Kesejahteraan;
Miskin; Persembahan; Puasa

Persembahan untuk menolong yang
miskin.

Janganlah melakukan sedekahmu di
hadapan manusia, Mat. 6:1–4 (3 Ne. 13:1–
4). Janda yang miskin ini telah memasukkan lebih banyak daripada mereka
semua, Mrk. 12:41–44. Adalah lebih diberkati memberi daripada menerima,
Kis. 20:33–35.
Aku menghendaki agar kamu hendaknya memberikan harta kekayaanmu
kepada yang miskin, Mosia 4:26. Umat
Gereja hendaknya memberikan harta
kekayaan mereka, setiap orang menurut
apa yang dia miliki, Mosia 18:27.
Sejarah Keluarga. Lihat Keselamatan
bagi yang Mati; Silsilah
Sekolah para Nabi. Lihat juga Joseph
Smith, Jr.

Di Kirtland, Ohio (Amerika Serikat),
selama musim dingin tahun 1832–1833,
Tuhan memerintahkan Joseph Smith
untuk mengorganisasi sebuah sekolah
untuk tujuan melatih saudara-saudara
dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan Injil dan kerajaan Allah. Dari sekolah ini lahirlah banyak pemimpin awal
Gereja. Sekolah para nabi atau penatua
yang lain diselenggarakan oleh Parley P.
Pratt di Jackson County, Missouri (A&P
97:1–6). Sekolah-sekolah serupa diadakan tak lama setelah para Orang Suci bermigrasi ke Barat; meskipun demikian, ini
segera dihentikan. Ajaran Injil dewasa
ini dilakukan di rumah, kuorum imamat,
dan berbagai organisasi pelengkap, dan
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melalui sekolah Gereja serta kelas seminari dan institut.

Kuduskanlah dirimu dan saling mengajarlah ajaran kerajaan, A&P 88:74–80.
Carilah kamu dengan tekun, dan saling
mengajarlah, A&P 88:118–122. Tata tertib sekolah para nabi dinyatakan, A&P
88:127–141. Presidensi Utama memegang kunci-kunci sekolah para nabi,
A&P 90:6–7.
Selibat. Lihat Pernikahan
Sem. Lihat juga Nuh, Bapa Bangsa
dalam Alkitab

Set

dengan suatu pengetahuan yang sempurna apakah sesuatu adalah dari Allah
atau iblis, Moro. 7:15–17. Datanglah kepada Kristus, dan disempurnakanlah di
dalam Dia, Moro. 10:32.
Teruslah dalam kesabaran sampai
kamu disempurnakan, A&P 67:13. Inilah mereka yang adalah orang saleh
yang dijadikan sempurna melalui Yesus,
A&P 76:69. Jabatan-jabatan di dalam Gereja adalah untuk penyempurnaan para
Orang Suci, A&P 124:143 (Ef. 4:11–13).
Yang hidup tidak sempurna tanpa orang
mati mereka, A&P 128:15, 18.
Nuh adalah orang yang saleh, dan sempurna pada angkatannya, Musa 8:27.

Dalam Perjanjian Lama, putra yang saleh dari Nuh dan, menurut tradisi yang
Sensualitas. Lihat Hawa Nafsu
diyakini, nenek moyang dari orang-
orang Semit, termasuk orang-
o rang Sepuluh Perintah. Lihat juga Musa;
Arab, Ibrani, Babilonia, Aram, Fenisia,
Perintah-Perintah Allah
dan Asiria (Kej. 5:29–32; 6:10; 7:13; 9:26;
Sepuluh hukum yang diberikan oleh
10:21–32; Musa 8:12). Dalam wahyu zaAllah melalui Nabi Musa untuk mengaman akhir Sem dirujuk sebagai “imam
tur perilaku moral.
tinggi yang agung” (A&P 138:41).
Sebutan dalam bahasa Ibrani untuk ini
adalah “Sepuluh Firman.” Itu juga diseSembah. Lihat Ibadat
but Perjanjian (Ul. 9:9) atau hukum (Kel.
25:21; 32:15). Pemberian Allah akan SeSempurna
puluh Perintah kepada Musa, dan meTuntas, menyeluruh, dan sepenuhnya
lalui dia kepada Israel, diuraikan dalam
telah berkembang; secara keseluruhan saKel. 19:9–20:23; 32:15–19; 34:1. Perintah-
leh. Sempurna dapat juga berarti tanpa
perintah itu diukir pada dua loh batu,
dosa atau kejahatan. Hanya Kristus seyang ditempatkan dalam Tabut; oleh secara keseluruhan sempurna. Pengikut
bab itu Tabut itu disebut Tabut Perjansejati Kristus boleh menjadi sempurna
jian (Bil. 10:33). Tuhan, mengutip dari Ul.
melalui kasih karunia dan Pendamaian-
6:4–5 dan Im. 19:18, telah meringkas SeNya.
puluh Perintah tersebut dalam “dua peBiarlah hatimu sempurna bersama
rintah besar” (Mat. 22:37–39).
Tuhan, 1 Raj. 8:61.
Sepuluh Perintah telah diulang dalam
Jadilah kamu oleh karena itu semwahyu zaman akhir (TJS, Kel. 34:1–2, 14
purna, bahkan seperti Bapamu di surga,
[Apendiks]; Mosia 12:32–37; 13:12–24;
Mat. 5:48 (3 Ne. 12:48). Jika siapa pun
A&P 42:18–28; 59:5–13).
tidak bersalah dalam perkataan, orang
yang sama adalah orang yang sempurna, Sepuluh Suku. Lihat Israel
Yak. 3:2.
Serem. Lihat juga Antikristus
Iman bukanlah memiliki suatu pengeSeorang pria dalam Kitab Mormon
tahuan yang sempurna tentang segala
yang menyangkal Kristus dan menunsesuatu, Alma 32:21, 26. Pendamaian ditut suatu tanda (Yakub 7:1–20).
buat supaya Allah boleh menjadi seorang Allah yang sempurna, Alma 42:15. Sesumbar. Lihat Kesombongan
Moroni adalah pria yang memiliki pengertian yang sempurna, Alma 48:11–13, Set. Lihat juga Adam
17–18. Roh Kristus diberikan kepada seDalam Perjanjian Lama, putra yang satiap orang untuk menilai dan mengenali
leh dari Adam dan Hawa.

Setan
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Set adalah seorang pria sempurna, dan
tampak rupanya adalah persis tampak
rupa ayahnya, A&P 107:42–43 (Kej. 5:3).
Set berada di antara roh-roh perkasa di
dunia roh, A&P 138:40.
Allah mengungkapkan diri-Nya kepada Set, Musa 6:1–3, 8–14.
Setan. Lihat Iblis
Sia-Sia. Lihat Pongah, Kepongahan
Siblon. Lihat juga Alma, Putra Alma

Dalam Kitab Mormon, putra Alma
yang Muda. Siblon mengajarkan Injil
kepada orang-orang Zoram dan dianiaya karena kesalehannya. Tuhan membebaskannya dari penganiayaannya karena
kesetiaan dan kesabarannya (Alma 38).
Siblon juga mengurus catatan-catatan
orang Nefi untuk suatu masa (Alma 63:1–
2, 11–13).

Sidang di Surga. Lihat juga Kehidupan
Prafana; Perang di Surga; Rencana
Penebusan

Kejadian di dalam kehidupan prafana
ketika Bapa menyajikan rencana-Nya kepada anak-anak roh-Nya yang akan datang ke bumi ini.

Para putra Allah bersorak karena sukacita, Ayb. 38:4–7. Permuliakanlah takhtaku melebihi bintang-bintang Allah, Yes.
14:12–13.
Ada perang di surga, Why. 12:7–11.
Sebelum mereka lahir, mereka menerima pelajaran-pelajaran pertama mereka
di dunia roh, A&P 138:56.
Setan memberontak di dalam kehidupan prafana, Musa 4:1–4. Kecerdasan-
kecerdasan diatur sebelum dunia
diciptakan, Abr. 3:22. Para Allah berunding di antara Mereka sendiri, Abr. 4:26.
Para Allah mengakhiri pekerjaan yang
Mereka rundingkan untuk lakukan, Abr.
5:2.
Sidney Rigdon

Orang yang insaf dan pemimpin awal
di dalam Gereja yang dipulihkan pada
tahun 1830-an serta awal tahun 1840-
an. Sidney Rigdon melayani untuk suatu masa sebagai Penasihat Pertama bagi
Joseph Smith dalam Presidensi Utama

184

Gereja (A&P 35; 58:50, 57; 63:55–56; 76:11–
12, 19–23; 90:6; 93:44; 100:9–11; 124:126).
Dia belakangan jatuh dan diekskomunikasi pada bulan September 1844.
Silsilah. Lihat juga Baptis, Baptisan—
Baptisan bagi yang mati; Keluarga;
Keselamatan; Keselamatan bagi yang
Mati; Kitab Kenangan; Tata Cara—
Tata cara perwakilan

Sebuah catatan yang menelusuri garis keturunan dalam keluarga. Dimana
jabatan keimamatan atau berkat khusus
dibatasi bagi keluarga tertentu, silsilah
dalam tulisan suci sangatlah penting (Kej.
5; 10; 25; 46; 1 Taw. 1–9; Ezr. 2:61–62; Neh.
7:63–64; Mat. 1:1–17; Luk. 3:23–38; 1 Ne.
3:1–4; 5:14–19; Yarom 1:1–2). Di dalam
Gereja yang dipulihkan dewasa ini, para
anggota Gereja melanjutkan untuk menelusuri garis keturunan keluarga mereka,
antara lain untuk dengan tepat mengidentifikasi leluhur yang telah mati sehingga mereka dapat melaksanakan tata
cara-tata cara yang menyelamatkan demi
kepentingan leluhur mereka. Tata cara-
tata cara ini absah bagi orang-orang yang
meninggal itu yang menerima Injil Yesus
Kristus di dunia roh (A&P 127–128).

Simak. Lihat juga Patuh, Kepatuhan;
Telinga

Mendengar dan mematuhi suara atau
ajaran Tuhan.

Tuhan akan mengangkat seorang nabi
seperti Musa, dan orang-orang hendaknya menyimaknya, Ul. 18:15. Menyimak
adalah lebih baik daripada lemak dari
domba jantan kurban, 1 Sam. 15:20–23.
Kita tidak menyimak hamba Tuhan, para
nabi, Dan. 9:6.
Yang saleh yang menyimak perkataan para nabi tidak akan binasa, 2 Ne.
26:8. Jika kamu tidak mau menyimak suara Gembala yang baik, kamu bukanlah
domba-Nya, Alma 5:38 (Hel. 7:18).
Simaklah, hai kamu umat gereja-Ku,
A&P 1:1. Mereka yang menyimak suara
Roh diterangi dan datang kepada Bapa,
A&P 84:46–47. Mereka lambat untuk menyimak Tuhan; oleh karena itu, Dia lambat untuk menyimak doa-doa mereka,
A&P 101:7–9. Mereka yang tidak menyi-
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mak perintah-perintah didera, A&P 103:4
(Musa 4:4).
Simbolisme

Menggunakan sesuatu sebagai keserupaan atau bentuk dari sesuatu yang lain.
Simbolisme dalam tulisan suci menggunakan objek, peristiwa, atau keadaan yang
lazim untuk melukiskan asas atau ajaran
Injil. Contohnya, nabi Kitab Mormon
Alma menggunakan sebiji benih untuk
melukiskan firman Allah (Alma 32).
Para nabi di seluruh tulisan suci menggunakan simbolisme untuk mengajarkan tentang Yesus Kristus. Sebagian dari
simbol-simbol ini mencakup upacara dan
tata cara (Musa 6:63), pengurbanan (Ibr.
9:11–15; Musa 5:7–8), sakramen (TJS, Mrk.
14:20–24 [Apendiks]; Luk. 22:13–20),
serta baptisan (Rm. 6:1–6; A&P 128:12–
13). Banyak nama dalam Alkitab adalah
simbolis. Upacara kemah suci Perjanjian
Lama dan hukum Musa melukiskan kebenaran kekal (Ibr. 8–10; Mosia 13:29–32;
Alma 25:15; Hel. 8:14–15). Untuk contoh-
contoh lain, lihat Matius 5:13–16; Yoh.
3:14–15; Yakub 4:5; Alma 37:38–45.

Simeon. Lihat juga Israel; Yakub, Putra
Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra kedua
Yakub dan istrinya Lea (Kej. 29:33; 35:23;
Kel. 1:2). Dia bergabung dengan Lewi dalam pembantaian orang-orang Sikhem
(Kej. 34:25–31). Nubuat Yakub mengenai Simeon ditemukan dalam Kejadian
49:5–7.

Suku Simeon: Keturunan Simeon sering
berdiam bersama suku Yehuda dan di dalam perbatasan kerajaan Yehuda (Yos.
19:1–9; 1 Taw. 4:24–33). Suku Simeon
bergabung dengan Yehuda dalam pertempuran melawan orang-orang Kanaan
(Hak. 1:3, 17). Mereka juga belakangan
bergabung dengan pasukan Daud (1 Taw.
12:25).
Simon Petrus. Lihat Petrus
Simon, Orang Kanaan

Dalam Perjanjian Baru, salah seorang
dari Dua Belas Rasul mula-mula dari
Yesus Kristus (Mat. 10:2–4).

Sion

Simson

Dalam Perjanjian Lama, yang kedua
belas dari “hakim-hakim” Israel. Dia dikenal karena kekuatan fisiknya yang besar, tetapi dia tidak bijak dalam beberapa
pilihan dan tindakan moral (Hak. 13:24–
16:31).

Sinagoge. Lihat juga Orang-Orang
Yahudi

Sebuah tempat pertemuan yang digunakan untuk tujuan keagamaan [rumah
ibadat]. Pada zaman Perjanjian Baru, perabotnya secara umum sederhana, terdiri
dari sebuah peti yang menyimpan gulungan hukum dan tulisan sakral lain,
sebuah meja baca, dan kursi-kursi untuk
yang beribadat.
Suatu dewan penatua lokal mengelola
tiap sinagoge. Mereka memutuskan siapa yang akan diterima dan siapa yang
akan dikucilkan (Yoh. 9:22; 12:42). Pejabat
resmi yang paling penting adalah penguasa sinagoge (Mrk. 5:22; Luk. 13:14). Dia
umumnya adalah ahli Taurat, mengurus
bangunan, dan mengawasi pelayanan.
Seorang pejabat melaksanakan kewajiban
kependetaan (Luk. 4:20).
Ada sinagoge di setiap kota di mana
orang-
orang Yahudi tinggal, baik di
Palestina maupun di tempat lain. Ini
adalah bantuan yang besar dalam menyebarkan Injil Yesus Kristus karena
para misionaris Gereja terdahulu biasanya dapat berbicara di dalam sinagoge
(Kis. 13:5, 14; 14:1; 17:1, 10; 18:4). Praktik yang sama ini terjadi di antara para
misionaris dalam Kitab Mormon (Alma
16:13; 21:4–5; 32:1) seperti juga di antara
para misionaris awal pada dispensasi ini
(A&P 66:7; 68:1).

Sion. Lihat juga Henokh; Yerusalem
Baru

Yang murni hatinya (A&P 97:21).
Sion juga berarti tempat di mana yang
murni hatinya tinggal. Kota yang dibangun oleh Henokh dan umatnya yang
pada akhirnya diambil ke surga karena
kesalehan disebut Sion (A&P 38:4; Musa
7:18–21, 69). Pada zaman akhir sebuah
kota bernama Sion akan dibangun di dekat Jackson County, Missouri (Amerika

Sister
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Serikat), ke mana suku-suku Israel akan
berkumpul (A&P 103:11–22; 133:18). Para
Orang Suci dinasihati untuk membangun
Sion di mana pun mereka tinggal di dunia.

Kota Daud disebut Sion, 1 Raj. 8:1. Dari
Sion akan keluar hukum, Yes. 2:2–3 (Mi.
4:2; 2 Ne. 12:2–3). Penebus akan datang
ke Sion, Yes. 59:20. Aku akan mengambilmu satu orang dari sebuah kota, dan
dua orang dari sebuah keluarga, dan Aku
akan membawamu ke Sion, Yer. 3:14. Di
gunung Sion dan di Yerusalem akan ada
pembebasan, Yl. 2:32 (Ob. 1:17).
Diberkatilah mereka yang akan berupaya untuk menampilkan Sion-Ku, 1 Ne.
13:37. Para putri Sion takabur, 2 Ne. 13:16
(Yes. 3:16). Celakalah bagi dia yang terlengah di Sion, 2 Ne. 28:19–25.
Upayakanlah untuk mewujudkan
dan menegakkan perkara Sion, A&P 6:6
(A&P 11:6). Dia telah Aku ilhami untuk
menggerakkan perkara Sion dalam kekuatan dahsyat demi kebaikan, A&P
21:7. Yerusalem Baru akan disebut Sion,
A&P 45:66–67. Independence, Missouri,
adalah tempat untuk Kota Sion, A&P
57:1–3. Pencambukan tetap ada di atas
anak-anak Sion sampai mereka bertobat,
A&P 84:58.
Tuhan menyebut umat-Nya Sion, karena mereka satu hati dan satu pikiran,
Musa 7:18–19. Sion (Yerusalem Baru)
akan dibangun di atas Benua Amerika,
PK 1:10.
Sister. Lihat Saudara Perempuan
Siz. Lihat juga Orang-Orang Yared

Seorang pemimpin militer orang Yared
dalam Kitab Mormon. Dia mati pada
akhir pertempuran besar yang menghancurkan seluruh bangsa Yared (Eter
14:17–15:31).

Sodom. Lihat juga Gomora

Dalam Perjanjian Lama, sebuah kota
jahat yang dihancurkan oleh Tuhan (Kej.
19:12–29).

Spencer W. Kimball. Lihat juga
Maklumat Resmi 2

Presiden Gereja kedua belas sejak di-
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dirikan pada tahun 1830. Spencer W.
Kimball melayani sebagai Presiden sejak bulan Desember 1973 sampai November 1985. Dia lahir pada tahun 1895 dan
meninggal tahun 1985 pada usia sembilan puluh tahun.
Pada bulan Juni 1978, Presidensi Utama
mengumumkan bahwa wahyu telah diterima oleh Presiden Kimball yang mengaruniakan berkat-berkat keimamatan dan
bait suci kepada semua anggota laki-laki
yang layak, MR 2.
Stefanus

Stefanus adalah martir bagi Juruselamat dan Gereja-Nya pada zaman
Perjanjian Baru. Pengkhotbahannya
memberikan bayangan dan mungkin
memengaruhi pekerjaan Paulus yang
hebat, yang hadir ketika Stefanus membela dirinya di hadapan Sanhedrin (Kis.
8:1; 22:20).
Stefanus adalah salah satu dari tujuh
pria yang ditetapkan untuk membantu
Dua Belas Rasul, Kis. 6:1–8. Stefanus melakukan keajaiban dan mukjizat besar,
Kis. 6:8. Stefanus terlibat dalam perbantahan dengan orang-orang Yahudi, Kis.
6:9–10. Dakwaan-dakwaan dikenakan
terhadapnya dan dia diadili di hadapan
Sanhedrin, Kis. 6:11–15. Stefanus menyampaikan pembelaannya, Kis. 7:2–53.
Dipenuhi Roh Kudus, dia melihat Bapa
dan Putra dalam penglihatan, Kis. 7:55–
56. Stefanus mati syahid demi kesaksiannya, Kis. 7:54–60.

Suami. Lihat Keluarga; Pernikahan
Suara. Lihat juga Wahyu

Sebagaimana digunakan dalam tulisan
suci, kadang-kadang pesan yang terdengar diucapkan oleh Tuhan atau para
utusan-Nya. Suara Roh bisa juga tak terdengar dan diarahkan pada hati atau pikiran.
Adam dan Hawa mendengar suara
Tuhan Allah, Kej. 3:8 (Musa 4:14). Tuhan
berfirman kepada Elia dalam suara lembut tenang, 1 Raj. 19:11–13.
Yang saleh mengikuti suara Gembala Yang Baik, Yoh. 10:1–16. Setiap
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orang yang dari kebenaran mendengar
suara-Ku, Yoh. 18:37.
Aku mematuhi suara Roh, 1 Ne. 4:6–
18. Datanglah suatu suara kepadaku,
memfirmankan: Enos, dosa-dosamu diampuni, Enos 1:5. Itu adalah suara yang
tenang dengan kelembutan yang sempurna dan menusuk bahkan persis ke
dalam jiwa, Hel. 5:29–33 (3 Ne. 11:3–7).
Apakah melalui suara-Ku sendiri atau
melalui suara para hamba-Ku, itu adalah
sama, A&P 1:38. Apa pun yang mereka
akan ucapkan ketika digerakkan oleh
Roh Kudus akan menjadi suara Tuhan,
A&P 68:2–4. Setiap jiwa yang mematuhi
suara-Ku akan melihat muka-Ku dan mengetahui bahwa Aku ada, A&P 93:1.
Suara Hati. Lihat juga Terang Kristus

Pengertian batiniah tentang yang benar
dan keliru, datang dari Terang Kristus kepada semua orang (Moro. 7:16). Kita lahir
dengan suatu kesanggupan alami untuk
membedakan antara yang benar dan keliru karena Terang Kristus yang diberikan
kepada setiap orang (A&P 84:46). Kecakapan ini disebut suara hati. Kepemilikannya menjadikan kita makhluk yang
bertanggung jawab. Seperti kecakapan
lain, suara hati kita bisa termatikan melalui dosa atau penyalahgunaan.

Para ahli Taurat dan orang Farisi dihukum oleh suara hati mereka sendiri, Yoh.
8:9. Suara hati mereka juga memberikan
kesaksian, Rm. 2:14–15. Pemurtad telah
menghanguskan suara hati mereka dengan besi yang panas, 1 Tim. 4:2.
Manusia diberi petunjuk dengan cukup sehingga mereka mengetahui yang
baik dari yang jahat, 2 Ne. 2:5. Raja
Benyamin memiliki suara hati yang jernih di hadapan Allah, Mosia 2:15. Orang-
orang Nefi dipenuhi dengan sukacita,
memperoleh kedamaian suara hati, Mosia 4:3. Zezrom amat tertekan di bawah
kesadaran akan kesalahannya sendiri,
Alma 14:6. Kita diberikan sukacita atau
penyesalan suara hati menurut hasrat
kita, Alma 29:5. Hukuman dan hukum
yang adil membawa penyesalan suara
hati, Alma 42:18. Roh Kristus diberikan
kepada setiap orang agar dia boleh tahu
yang baik dari yang jahat, Moro. 7:16.

Suku-S uku yang Hilang

Masing-masing individu hendaknya
memiliki penerapan bebas dari suara
hati, A&P 134:2. Aku memiliki suara hati
yang hampa akan kesalahan, A&P 135:4.
Kami menuntut hak istimewa untuk
menyembah Allah menurut suara hati
nurani kami sendiri, PK 1:11.
Sukacita. Lihat juga Patuh, Kepatuhan

Kondisi kebahagiaan besar yang datang dari kehidupan yang saleh. Tujuan
dari kehidupan fana adalah agar semua
orang merasakan sukacita (2 Ne. 2:22–
25). Sukacita penuh akan datang hanya
melalui Yesus Kristus (Yoh. 15:11; A&P
93:33–34; 101:36).
Yang lembut hati juga akan menambah sukacita mereka di dalam Tuhan, Yes.
29:19 (2 Ne. 27:30).
Aku membawa bagimu kabar baik
tentang sukacita besar, Luk. 2:10. Sukacitamu tak seorang pun mengambil darimu, Yoh. 16:22. Buah dari roh adalah
kasih, sukacita, kedamaian, Gal. 5:22.
Buahnya memenuhi jiwaku dengan sukacita yang amat besar, 1 Ne. 8:12. Manusia ada agar mereka boleh merasakan
sukacita, 2 Ne. 2:25. Sukacita orang yang
saleh akan penuh selamanya, 2 Ne. 9:18.
Mereka boleh berdiam bersama Allah dalam suatu keadaan kebahagiaan yang tak
pernah berakhir, Mosia 2:41. Aku akan
melepaskan segala yang aku miliki agar
aku boleh menerima sukacita yang besar ini, Alma 22:15. Barangkali aku boleh
menjadi alat dalam tangan Allah untuk
membawa beberapa jiwa pada pertobatan, dan inilah sukacitaku, Alma 29:9.
Betapa sukacitanya, dan betapa menakjubkannya terang yang aku lihat, Alma
36:20.
Roh-Ku akan mengisi jiwamu dengan
sukacita, A&P 11:13. Betapa akan besar
sukacitamu bersamanya di dalam kerajaan Bapa-Ku, A&P 18:15–16. Di dunia ini
sukacitamu tidaklah penuh, tetapi di dalam Aku sukacitamu penuh, A&P 101:36.
Dalam kehidupan ini aku akan merasakan sukacita, Musa 5:10–11.

Suku-Suku yang Hilang. Lihat
Israel—Sepuluh suku Israel yang
hilang

Sumpah

PENUNTUN BAGI TULISAN SUCI

Sumpah. Lihat juga Perjanjian;
Sumpah dan Perjanjian Imamat

Sebagaimana digunakan dalam tulisan
suci, biasanya sebuah perjanjian atau janji
sakral. Meskipun demikian, orang-orang
jahat, termasuk Setan dan para malaikatnya, juga bersumpah untuk mencapai tujuan jahat mereka. Pada zaman Perjanjian
Lama, sumpah dapat diterima; meskipun
demikian, Yesus Kristus mengajarkan
bahwa orang-orang hendaknya tidak bersumpah dalam nama Allah atau ciptaan-
Nya (Mat. 5:33–37).
Aku akan melaksanakan sumpah yang
Aku sumpahkan kepada Abraham, Kej.
26:3. Jika seorang pria bersumpah sebuah
sumpah untuk mengikat jiwanya, dia janganlah melanggarnya, Bil. 30:2. Mereka
masuk ke dalam sebuah sumpah untuk
berjalan dalam hukum Allah, Neh. 10:29.
Engkau hendaknya melaksanakan bagi
Tuhan sumpah-sumpahmu, Mat. 5:33
(Pkh. 5:4–5; 3 Ne. 12:33). Allah bersumpah dengan sebuah sumpah bahwa yang
setia akan diselamatkan, Ibr. 6:13–18.
Ketika Zoram bersumpah, rasa takut
kami berhenti, 1 Ne. 4:37. Orang-orang
Amon mengambil sebuah sumpah bahwa
mereka tidak akan pernah menumpahkan darah, Alma 53:11. Orang-orang Nefi
yang jahat membuat sumpah dan perjanjian rahasia dengan Setan, Hel. 6:21–30.
Manusia memperoleh kehidupan kekal melalui sumpah dan perjanjian imamat, A&P 84:33–42. Segala perjanjian,
kontrak, ikatan, kewajiban, dan sumpah
yang tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus
yang Dijanjikan berakhir ketika manusia
mati, A&P 132:7.

Sumpah dan Perjanjian Imamat. Lihat
juga Imamat; Perjanjian; Sumpah

Sumpah adalah penandasan yang disumpahkan untuk menjadi jujur dan setia
pada janji-janji seseorang. Perjanjian adalah janji yang khusyuk antara dua pihak.
Imamat Harun diterima melalui perjanjian saja. Pemegang Imamat Melkisedek
menerima imamat melalui sumpah yang
tak diucapkan seperti juga melalui perjanjian. Sewaktu pemegang imamat setia dan mengembangkan pemanggilan
mereka sebagaimana Allah arahkan, Dia
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memberkati mereka. Mereka yang setia
sampai akhir dan melakukan semua yang
Dia minta dari mereka akan menerima semua yang Bapa miliki (A&P 84:33–39).

Tuhan membuat perjanjian dengan
Abraham, dan Abraham mematuhi,
Kej. 15:18; 17:1; 22:16–18. Para imam
pada masa Yehezkiel tidak memberi makan kawanan domba, Yeh. 34:2–3. Para
imam pada masa Maleakhi mencemarkan perjanjian, Mal. 1–2.
Sunat. Lihat juga Perjanjian Abraham

Lambang perjanjian Abraham bagi
para laki-laki Israel selama dispensasi-
dispensasi Perjanjian Lama (Kej. 17:10–
11, 23–27; TJS, Kej. 17:11 [Apendiks]).
Sunat dilaksanakan dengan memotong
“daging kulit khitan” dari bayi maupun
orang dewasa laki-laki. Mereka yang menerimanya menikmati hak-hak istimewa
dan menerima tanggung jawab dari perjanjian. Sunat sebagai lambang perjanjian diakhiri oleh misi Kristus (Moro. 8:8;
A&P 74:3–7).

Sungai Yordan

Sungai Yordan mengalir dari Danau
Galilea sampai Laut Mati. Sungai tersebut
100 mil (160 kilometer) panjangnya dan
dibentuk oleh kesatuan beberapa mata
air yang mengalir dari Gunung Hermon.
Itu adalah sungai yang paling penting
di Israel.
Dua peristiwa penting yang berhubungan dengan sungai ini adalah
pembelahan sungai oleh Tuhan untuk
penyeberangan Israel (Yos. 3:14–17) dan
baptisan Yesus Kristus (Mat. 3:13–17;
1 Ne. 10:9).

Surat Kepada Filemon. Lihat juga
Paulus; Surat-Surat Paulus

Sebuah kitab dalam Perjanjian Baru,
diambil dari sepucuk surat yang ditulis oleh Paulus. Surat Paulus kepada
Filemon adalah sepucuk surat pribadi
tentang Onesimus, budak yang telah merampok majikannya, Filemon, dan melarikan diri ke Roma. Paulus mengirimnya
kembali kepada majikannya di Kolose
bersama dengan Tikhikus, pembawa surat Paulus kepada jemaat Kolose. Paulus
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meminta agar Onesimus diampuni dan
diterima kembali sebagai sesama orang
Kristen. Paulus menulis surat ini saat dia
berada di dalam penjara di Roma yang
pertama kali.
Surat kepada Jemaat Efesus. Lihat juga
Paulus; Surat-Surat Paulus

Dalam Perjanjian Baru, sepucuk surat
yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada
para Orang Suci di Efesus. Surat ini memiliki kepentingan besar, karena itu memuat ajaran-ajaran Paulus tentang Gereja
Kristus.
Pasal 1 memuat salam yang lazim. Pasal 2–3 menjelaskan perubahan yang terjadi kepada orang-orang ketika mereka
menjadi anggota Gereja—mereka menjadi sesama warga dengan para Orang
Suci, dengan orang-orang bukan Israel
dan orang-orang Yahudi yang dipersatukan di dalam satu Gereja. Pasal 4–6
menjelaskan peran para Rasul dan nabi,
perlunya kesatuan, serta perlunya mengenakan seluruh baju zirah Allah.

Surat kepada Jemaat Filipi. Lihat juga
Paulus; Surat-Surat Paulus

Sepucuk surat yang Paulus tulis kepada para Orang Suci di Filipi saat dia
berada di dalam penjara di Roma yang
pertama kali. Itu sekarang adalah kitab
Filipi dalam Perjanjian Baru.
Pasal 1 memuat salam Paulus dan petunjuknya tentang kesatuan, kerendahhatian, serta kegigihan. Pasal 2 menekankan
bahwa semua orang akan membungkuk
kepada Kristus dan bahwa tiap orang
mesti mengerjakan keselamatannya sendiri. Dalam pasal 3, Paulus menjelaskan
bahwa dia telah berkurban segala sesuatu bagi Kristus. Dalam pasal 4, Paulus
berterima kasih kepada para Orang Suci
Filipi untuk bantuan mereka.

Surat kepada Jemaat Galatia. Lihat
juga Paulus; Surat-Surat Paulus

Sebuah kitab dalam Perjanjian Baru. Itu
aslinya adalah sepucuk surat yang Rasul
Paulus tulis kepada para Orang Suci yang
tinggal di seluruh Galatia. Tema dari surat ini adalah bahwa kebebasan sejati
dapat ditemukan hanya dengan men-

Surat kepada Jemaat Kolose

jalankan Injil Yesus Kristus. Jika para
Orang Suci mengadopsi ajaran-ajaran
orang Kristen Yahudi yang bersikeras
mencamkan hukum Musa, mereka akan
membatasi atau menghancurkan kebebasan yang telah mereka temukan di dalam Kristus. Dalam surat tersebut Paulus
menegakkan kedudukannya sendiri sebagai Rasul, menjelaskan ajaran tentang
kesalehan melalui iman, dan menandaskan nilai suatu agama yang rohani.
Dalam pasal 1 dan 2, Paulus mengutarakan penyesalan atas berita yang telah
dia terima tentang kemurtadan di antara
orang-orang Galatia dan mengklarifikasi
kedudukannya di antara para Rasul. Pasal 3 dan 4 mendiskusikan ajaran-ajaran
tentang iman dan perbuatan. Pasal 5 dan
6 memuat khotbah tentang hasil-hasil
praktis dari ajaran mengenai iman.
Surat kepada Jemaat Kolose. Lihat
juga Paulus; Surat-Surat Paulus

Sebuah kitab dalam Perjanjian Baru.
Itu aslinya adalah sepucuk surat yang
Rasul Paulus tulis kepada orang-orang
Kolose setelah dia dikunjungi oleh
Epafras, pemberita Injil dari Gereja di
Kolose (Kol. 1:7–8). Epafras memberi
tahu Paulus bahwa orang-orang Kolose
jatuh ke dalam kekhilafan yang serius—
mereka berpikir mereka lebih baik daripada orang-orang lain karena mereka
dengan hati-hati menepati tata cara-tata
cara lahiriah tertentu (Kol. 2:16), menolak
dari diri mereka akan keinginan jasmani
tertentu, dan menyembah para malaikat
(Kol. 2:18). Praktik-praktik ini menjadikan orang-orang Kolose merasa mereka
dikuduskan. Mereka juga merasa mereka memahami misteri-misteri alam semesta lebih baik daripada para anggota
Gereja lainnya. Dalam suratnya, Paulus
mengoreksi mereka dengan mengajarkan
bahwa penebusan datang hanya melalui
Kristus dan bahwa kita mesti bijak dan
melayani-Nya.
Pasal 1 adalah salam Paulus kepada
orang-orang Kolose. Pasal 2–3 adalah
bersifat ajaran dan memuat pernyataan-
pernyataan tentang Kristus sebagai Penebus, bahayanya ibadat palsu, dan
pentingnya Kebangkitan. Pasal 4 meng-
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Surat kepada Jemaat Roma

ajarkan bahwa para Orang Suci mesti bijak dalam segala sesuatu.
Surat kepada Jemaat Roma. Lihat juga
Paulus; Surat-Surat Paulus

Dalam Perjanjian Baru, sepucuk surat
yang Paulus tulis kepada para Orang Suci
di Roma. Dia sedang mempertimbangkan
kunjungan ke Yerusalem, yang pastinya
berbahaya. Jika dia lolos dengan nyawanya, dia berharap sesudahnya untuk
mengunjungi Roma. Surat tersebut dimaksudkan antara lain untuk mempersiapkan Gereja di sana untuk menerimanya
ketika dia datang. Itu boleh juga dianggap sebagai memuat pernyataan tentang
ajaran tertentu yang sedang dalam perbantahan dan yang Paulus sekarang anggap sebagai akhirnya ditegakkan.
Pasal 1 memuat salam Paulus kepada
orang-orang Roma. Pasal 2–11 mencakup beberapa pernyataan tentang ajaran
iman, pekerjaan, dan kasih karunia. Pasal 12–16 memuat ajaran praktis tentang
kasih, kewajiban, dan kekudusan.

Surat kepada Orang Ibrani. Lihat juga
Paulus; Surat-Surat Paulus

Sebuah kitab dalam Perjanjian Baru.
Paulus menulis surat ini kepada para
anggota Gereja yang orang Yahudi untuk membujuk mereka bahwa aspek-
aspek penting dari hukum Musa telah
digenapi di dalam Kristus dan bahwa
hukum Injil Kristus yang lebih tinggi
telah menggantikannya. Ketika Paulus
kembali ke Yerusalem pada akhir misinya yang ketiga (kira-kira 60 m), dia menemukan bahwa banyak anggota Gereja
yang orang Yahudi masih memegang
teguh hukum Musa (Kis. 21:20). Ini setidaknya sepuluh tahun setelah konferensi Gereja di Yerusalem memutuskan
bahwa tata cara hukum Musa tertentu
tidak perlu bagi keselamatan orang
Kristen yang bukan Israel. Rupanya, segera setelah itu Paulus menulis kepada
orang-orang Ibrani untuk memperlihatkan kepada mereka dengan tulisan suci
mereka sendiri dan dengan nalar sehat
mengapa mereka hendaknya tidak lagi
mempraktikkan hukum Musa.
Pasal 1 dan 2 menjelaskan bahwa Yesus
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lebih besar daripada para malaikat. Pasal
3–7 membandingkan Yesus dengan Musa
dan dengan hukum musa serta bersaksi
bahwa Dia lebih besar daripada keduanya. Itu juga mengajarkan bahwa Imamat
Melkisedek lebih besar daripada yang
Harun. Pasal 8–9 menguraikan bagaimana tata cara-tata cara Musa mempersiapkan orang untuk pelayanan Kristus
dan bagaimana Kristus adalah perantara
perjanjian yang baru (Alma 37:38–45;
A&P 84:21–24). Pasal 10 adalah desakan
pada ketekunan dan kesetiaan. Pasal 11
adalah khotbah tentang iman. Pasal 12
memberikan petuah dan salam. Pasal 13
menuturkan sifat terhormat pernikahan
dan pentingnya kepatuhan.
Surat kepada Titus. Lihat juga Paulus;
Surat-Surat Paulus; Titus

Saat Paulus untuk sementara waktu
bebas dari penahanan Roma, dia menulis surat kepada Titus, yang berada
di Kreta. Surat tersebut terutama membahas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan disiplin internal dan
organisasi Gereja.
Pasal 1 memuat salam Paulus seperti
juga petunjuk dan syarat umum bagi
uskup. Pasal 2–3 memuat ajaran umum
dan pesan pribadi kepada Titus tentang
perlakuan berbagai kelompok di dalam
Jemaat Kreta. Paulus mendorong para
Orang Suci untuk mengatasi perilaku jahat, bersungguh-sungguh dan setia, serta
memelihara pekerjaan baik.

Surat-Surat kepada Jemaat Korintus.
Lihat juga Paulus; Surat-Surat Paulus

Dua kitab dalam Perjanjian Baru. Itu
aslinya adalah surat-surat yang Paulus
tulis kepada para Orang Suci di Korintus
untuk mengoreksi ketidaktertiban di antara mereka. Orang-orang Korintus hidup dalam masyarakat yang secara moral
jahat.

1 Korintus: Pasal 1 memuat salam
Paulus dan petuahnya bagi para Orang
Suci untuk bersatu. Pasal 2–6 adalah koreksi Paulus akan kesalahan-kesalahan
para Orang Suci Korintus. Pasal 7–12 memuat jawaban Paulus atas pertanyaan-
pertanyaan tertentu. Pasal 13–15
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berkenaan dengan kasih amal, karunia
rohani, dan Kebangkitan. Pasal 16 memuat nasihat Paulus untuk bertahan kuat
dalam iman.
2 Korintus: Pasal 1 memuat salam
Paulus dan pesan penghiburan. Pasal 2
memuat nasihat pribadi bagi Titus. Pasal
3–7 berurusan dengan kuasa Injil dalam
kehidupan Orang Suci dan pemimpin
mereka. Pasal 8–9 menasihati Orang Suci
untuk menjadi pemberi yang periang kepada yang miskin. Pasal 10–12 adalah
pernyataan tegas tentang jabatan Paulus
sendiri sebagai Rasul. Pasal 13 adalah petuah untuk menjadi sempurna.
Surat-Surat kepada Jemaat
Tesalonika. Lihat juga Paulus;
Surat-Surat Paulus

Dua kitab dalam Perjanjian Baru. Itu aslinya adalah surat-surat yang Paulus tulis
kepada jemaat Tesalonika saat dia berada
di Korintus selama kunjungan pertamanya ke Eropa sekitar tahun 50 m. Pekerjaannya di Tesalonika diuraikan dalam
Kisah Para Rasul 17. Paulus ingin kembali ke Tesalonika tetapi tidak dapat melakukannya (1 Tes. 2:18). Dia oleh karena
itu mengutus Timotius untuk menghibur
hati orang yang insaf dan membawakannya kabar tentang bagaimana keadaan
mereka. Paulus menulis surat pertama
sebagai akibat rasa terima kasihnya atas
kembalinya Timotius.
1 Tesalonika: Pasal 1–2 memuat salam
Paulus dan doanya bagi para Orang Suci;
pasal 3–5 memberikan petunjuk tentang
pertumbuhan rohani, kasih, kesucian, ketekunan, dan Kedatangan Kedua Yesus
Kristus.
2 Tesalonika: Pasal 1 memuat doa bagi
para Orang Suci. Pasal 2 berbicara tentang kemurtadan yang akan datang.
Pasal 3 memuat doa Paulus untuk kemenangan perkara Injil.

Surat-Surat kepada Timotius. Lihat
juga Paulus; Surat-Surat Paulus;
Timotius

Dua kitab dalam Perjanjian Baru. Keduanya aslinya adalah surat-surat yang
Paulus tulis kepada Timotius.

Surat-S urat Paulus

1 Timotius: Paulus menulis surat pertama setelah penahanannya yang pertama. Dia telah meninggalkan Timotius
di Efesus, bermaksud sesudahnya untuk
kembali (1 Tim. 3:14). Meskipun demikian, Paulus merasa bahwa dia mungkin
tertunda, sehingga dia menulis kepada
Timotius, barangkali dari Makedonia
(1 Tim. 1:3), untuk memberinya nasihat
dan dorongan dalam memenuhi kewajibannya.
Pasal 1 memuat salam Paulus dan
juga petunjuknya tentang spekulasi bodoh yang mulai merasuki Gereja. Pasal
2–3 memberikan arahan tentang ibadat
umum serta tentang karakter dan tingkah
laku pelayan rohani. Pasal 4–5 memuat
uraian mengenai kemurtadan zaman
akhir dan nasihat kepada Timotius tentang bagaimana melayani bagi mereka
yang sedang dia pimpin. Pasal 6 adalah
desakan untuk terbukti setia dan menghindari kekayaan duniawi.
2 Timotius: Paulus menulis surat kedua pada saat penahanannya yang kedua, sesaat sebelum kematisyahidannya.
Itu memuat kata-kata terakhir Rasul serta
memperlihatkan keberanian dan kepercayaan yang memukau yang dengannya
dia menghadapi kematian.
Pasal 1 memuat salam dan tanggung jawab yang diberikan Paulus kepada Timotius. Pasal 2–3 memberikan
berbagai peringatan dan arahan, dengan tantangan untuk menghadapi bahaya mendatang. Pasal 4 adalah pesan
kepada teman-teman Paulus, memuat
nasihat tentang bagaimana menangani
pemurtad.
Surat-Surat Paulus. Lihat juga Paulus;
judul surat-surat yang terpisah

Empat belas kitab dalam Perjanjian
Baru yang aslinya adalah surat-surat
yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada
para anggota Gereja. Itu bisa dibagi ke
dalam kelompok-kelompok sebagai berikut:
1 dan 2 Tesalonika (50–51 m)

Paulus menulis surat-surat kepada jemaat Tesalonika dari Korintus selama
perjalanan misionarisnya yang kedua.

Surga
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Pekerjaannya di Tesalonika diuraikan
dalam Kisah Para Rasul 17. Dia ingin
kembali ke Tesalonika, tetapi dia tidak
dapat melakukannya (1 Tes. 2:18). Dia
oleh karena itu mengutus Timotius untuk menghibur hati orang yang insaf dan
membawakannya kabar tentang bagaimana keadaan mereka. Surat pertama
adalah hasil dari rasa terima kasihnya
atas kembalinya Timotius. Surat kedua
ditulis tak lama kemudian.

1 dan 2 Korintus, Galatia, Roma (55–
57 m)

Paulus menulis surat-surat kepada jemaat Korintus selama perjalanan misionarisnya yang ketiga untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan dan mengoreksi
ketidaktertiban di antara para Orang Suci
di Korintus.
Surat kepada jemaat Galatia mungkin
ditulis kepada banyak unit Gereja di seluruh Galatia. Sebagian anggota Gereja meninggalkan Injil karena lebih berkenan
dengan hukum Yahudi. Dalam surat ini,
Paulus menjelaskan tujuan hukum Musa
dan nilai suatu agama rohani.
Paulus menulis surat kepada jemaat
Roma dari Korintus, antara lain untuk
mempersiapkan para Orang Suci Roma
untuk kunjungan yang diharapkannya
akan dilakukan kepada mereka. Surat ini
juga menandaskan kembali ajaran-ajaran
yang sedang diperbantahkan oleh sebagian orang Yahudi yang telah diinsafkan
pada Kekristenan.
Filipi, Kolose, Efesus, Filemon, Ibrani (60–
62 m)

Paulus menulis surat-surat ini saat dia
berada di dalam penjara yang pertama
kali di Roma.
Paulus menulis surat-surat kepada
jemaat Filipi terutama untuk mengutarakan rasa syukur dan kasih sayangnya
untuk para Orang Suci Filipi dan untuk
menghibur hati mereka dari kekecewaan
akan penahanannya yang lama.
Paulus menulis surat kepada jemaat
Kolose sebagai akibat dari laporan bahwa
para Orang Suci Kolose sedang jatuh ke
dalam kekhilafan yang serius. Mereka
percaya bahwa kesempurnaan datang
melalui ketaatan yang saksama terhadap

192

tata cara-tata cara lahiriah saja daripada
pengembangan karakter seperti Kristus.
Surat kepada jemaat Efesus mempunyai kepentingan besar, karena memuat ajaran-ajaran Paulus tentang Gereja
Kristus.
Surat kepada Filemon adalah sepucuk surat pribadi tentang Onesimus, budak yang telah merampok majikannya,
Filemon, dan melarikan diri ke Roma.
Paulus mengutus Onesimus kembali kepada majikannya dengan surat yang meminta agar Onesimus diampuni.
Paulus menulis surat kepada orang-
orang Ibrani bagi para anggota Gereja
orang Yahudi untuk membujuk mereka
bahwa hukum Musa telah digenapi di
dalam Kristus dan bahwa hukum Injil
Kristus telah menggantikannya.
1 dan 2 Timotius, Titus (64–65 m)

Paulus menulis surat-surat ini setelah dia dibebaskan dari penjara di Roma
yang pertama kali.
Paulus melakukan perjalanan ke
Efesus, di mana dia meninggalkan
Timotius untuk menghentikan pertumbuhan beberapa bentuk spekulasi, bermaksud sesudahnya untuk kembali.
Dia menulis surat pertamanya kepada
Timotius, barangkali dari Makedonia, untuk menasihati dan mendorongnya dalam pemenuhan kewajibannya.
Paulus menulis surat kepada Titus
pada suatu masa ketika dia bebas dari
penjara. Dia mungkin telah mengunjungi
Kreta, di mana Titus sedang melayani.
Surat ini terutama berurusan dengan kehidupan yang saleh dan disiplin di dalam Gereja.
Paulus menulis surat keduanya kepada Timotius sementara berada di
dalam penjara yang kedua kali, sesaat sebelum kematisyahidan Paulus. Surat ini
memuat kata-kata terakhir Paulus serta
memperlihatkan keberanian dan kepercayaan yang memukau yang dengannya
dia menghadapi kematian.
Surga. Lihat juga Firdaus; Kemuliaan
Selestial; Kerajaan Allah

Tempat di mana Allah tinggal dan rumah masa depan bagi para Orang Suci
(Kej. 28:12; Mzm. 11:4; Mat. 6:9).
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Surga secara jelas bukanlah firdaus,
yang adalah tempat sementara bagi roh
yang setia dari mereka yang telah hidup
dan mati di atas bumi ini. Yesus mengunjungi firdaus setelah kematian-Nya di
atas salib, tetapi pada hari ketiga, Dia
memberi tahu Maria bahwa Dia belum
pergi kepada Bapa (Luk. 23:39–44; Yoh.
20:17; A&P 138:11–37).

Betapa engkau terjatuh dari surga, hai
Lusifer, Yes. 14:12 (2 Ne. 24:12).
Bapa kami yang di surga, disucikanlah
nama-Mu, Mat. 6:9 (3 Ne. 13:9). Paulus
diangkat ke surga tingkat ketiga, 2 Kor.
12:2.
Jika mereka bertahan setia sampai
akhir mereka diterima ke dalam surga,
Mosia 2:41. Kamu boleh menjadi anak-
anak Bapamu yang berada di surga, 3 Ne.
12:45.
Elia diambil ke surga tanpa merasakan kematian, A&P 110:13. Hak-hak keimamatan berhubungan dengan kuasa
surga, A&P 121:36. Ada dua jenis makhluk di surga, A&P 129:1.
Sion diangkat ke dalam surga, Musa
7:23.
Syukur. Lihat Terima Kasih
Tabir

Sebuah kata yang digunakan dalam tulisan suci untuk mengartikan (1) pemisah yang memisahkan area dari kemah
suci atau bait suci, (2) simbol untuk pemisahan antara Allah dan manusia, (3) kain
tipis yang dikenakan oleh orang-orang
untuk menutupi muka atau kepala mereka, atau (4) keadaan lupa yang diberikan Allah yang menghalangi kenangan
orang akan keberadaan prafana.
Tabir itu memisahkan tempat maha kudus dari tempat kudus, Kel. 26:33.
Tabir bait suci terkoyak menjadi dua
pada penyaliban Kristus, Mat. 27:51
(Mrk. 15:38; Luk. 23:45). Sekarang kita
melihat melalui sebuah cermin, dengan
gelap; tetapi kemudian berhadapan
muka, 1 Kor. 13:12.
Tabir gelap ketidakpercayaan sedang
dibuang dari pikirannya, Alma 19:6. Saudara laki-laki Yared tidak dapat ditahan

Tak Berdosa, Ketidakberdosaan

dari melihat ke dalam tabir, Eter 3:19
(Eter 12:19).
Tabir akan terkoyak dan kamu akan
melihat-Ku, A&P 67:10 (A&P 38:8). Tabir
penutup bait suci-Ku akan dilepaskan,
A&P 101:23. Tabir diambil dari pikiran
kami, A&P 110:1.
Tabir kegelapan akan menutupi tanah,
Musa 7:61.
Tabut Perjanjian. Lihat juga Kemah
Suci

Juga dikenal sebagai Tabut Yehova dan
Tabut Kesaksian, Tabut Perjanjian adalah
sebuah peti persegi panjang atau kotak
terbuat dari kayu dilapisi dengan emas.
Itu adalah yang paling kuno dan paling
sakral dari simbol keagamaan bangsa
Israel. Kursi Belas Kasihan yang membentuk penutupnya dianggap sebagai
tempat kediaman duniawi Yehova (Kel.
25:22). Sesudah penuntasan bait suci, tabut itu ditempatkan di dalam Tempat
Maha Kudus, tempat yang paling kudus
di dalam bangunan itu (1 Raj. 8:1–8).

Musa membuat tabut atas perintah
Allah, Kel. 25. Anak-anak Lewi diberi
tanggung jawab untuk mengurus tabut,
Bil. 3:15, 31. Tabut perjanjian mendahului
mereka, Bil. 10:33. Ambillah kitab hukum
ini, dan taruhlah itu di dalam tabut perjanjian, Ul. 31:24–26. Perairan Yordan terpotong di hadapan tabut perjanjian, Yos.
3:13–17; 4:1–7. Para imam membawa tabut
perjanjian dalam menaklukkan Yerikho,
Yos. 6:6–20. Orang-orang Filistin merebut
tabut Allah, 1 Sam. 5. Tuhan memberkati
rumah Obed-Edom karena tabut Allah,
2 Sam. 6:11–12. Uza dibunuh oleh Tuhan
ketika dia dengan tidak patuh berusaha
untuk menahan tabut itu, 1 Taw. 13:9–12
(A&P 85:8). Bangunlah kamu tempat kudus Tuhan Allah, untuk membawa tabut
perjanjian, 1 Taw. 22:19.
Isi tabut perjanjian diuraikan, Ibr. 9:4.
Tak Berdosa, Ketidakberdosaan

Tanpa salah atau tanpa dosa.

Sebelum kejatuhan, Adam dan Hawa
berada dalam keadaan ketidakberdosaan,
2 Ne. 2:23. Darah dari yang tak berdosa
akan berdiri sebagai suatu kesaksian,
Alma 14:11.

Takut
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Setiap roh manusia tak berdosa pada
awalnya, A&P 93:38. Yang tak berdosa
tidak akan dihukum bersama yang tidak saleh, A&P 104:7. Joseph dan Hyrum
Smith tak berdosa akan tindak kejahatan
apa pun, A&P 135:6–7.
Anak-anak adalah tanpa dosa sejak
pelandasan dunia, Musa 6:54.
Takut. Lihat juga Berani, Keberanian;
Iman; Khidmat

Takut dapat memiliki dua arti: (1) takut kepada Allah adalah merasakan kekhidmatan dan kekaguman terhadap Dia
serta mematuhi perintah-perintah-Nya;
(2) takut kepada manusia, bahaya-bahaya
fana, rasa sakit, dan kejahatan adalah merasa gentar akan hal-hal seperti itu dan
ngeri terhadapnya.

Takut akan Allah: Pastilah takut akan
Allah tidak ada di tempat ini, Kej. 20:11.
Engkau hendaknya takut kepada Tuhan
Allahmu, Ul. 6:13 (Yos. 24:14; 1 Sam.
12:24). Layanilah Tuhan dengan rasa takut, Mzm. 2:11. Takut akan Tuhan adalah awal kebijaksanaan, Mzm. 111:10.
Takutlah kepada Tuhan dan tinggalkanlah kejahatan, Ams. 3:7. Akanlah baik
bagi mereka yang takut kepada Allah,
Pkh. 8:12.
Kerjakan keselamatanmu sendiri dengan rasa takut dan gemetar, Flp. 2:12.
Takutlah kepada Allah, dan berikanlah
kemuliaan kepada-Nya, Why. 14:7 (A&P
88:104).
Para nabi menggugah orang-orang secara berkelanjutan untuk menjaga mereka dalam rasa takut akan Tuhan, Enos
1:23. Alma dan para putra Mosia jatuh
ke tanah, karena rasa takut akan Tuhan
datang ke atas diri mereka, Alma 36:7.
Kerjakanlah keselamatanmu dengan rasa
takut dan gemetar, Morm. 9:27.
Mereka yang tidak takut kepada-Ku,
akan Aku ganggu dan sebabkan gemetar, A&P 10:56. Dia yang takut kepada-Ku
akan menanti-nantikan tanda-tanda kedatangan Putra Manusia, A&P 45:39.
Takut akan manusia: Janganlah takut,
karena Aku besertamu, Kej. 26:24 (Yes.
41:10). Tuhan beserta kita: janganlah takut kepada mereka, Bil. 14:9. Janganlah
takut: karena mereka yang bersama kita
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lebih banyak, 2 Raj. 6:16. Aku tidak akan
takut apa yang dapat daging lakukan,
Mzm. 56:5. Janganlah takut celaan manusia, Yes. 51:7 (2 Ne. 8:7).
Allah tidak memberikan kita roh rasa
takut, 2 Tim. 1:7. Kasih yang sempurna
mengusir rasa takut, 1 Yoh. 4:18 (Moro.
8:16).
Para putra Helaman tidak takut kematian, Alma 56:46–48. Rasa takut akan
kematian memenuhi dada yang jahat,
Morm. 6:7. Jangan takut apa yang dapat
manusia lakukan, Moro. 8:16.
Kamu hendaknya tidak lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah,
A&P 3:7 (A&P 30:1, 11; 122:9). Janganlah
takut melakukan yang baik, A&P 6:33.
Barang siapa termasuk dalam gereja-Ku
tidak perlu takut, A&P 10:55. Jika kamu
siap kamu tidak akan takut, A&P 38:30.
Lucutilah dirimu dari rasa takut, A&P
67:10. Jadilah riang, dan janganlah takut, karena Aku Tuhan besertamu, A&P
68:6. Janganlah takut terhadap musuhmu,
A&P 136:17.
Talenta

Suatu ukuran berat atau jumlah uang
zaman dahulu yang amat berharga. Itu
juga dipakai sebagai simbol untuk sesuatu yang bernilai besar, seperti Injil Yesus
Kristus (Mat. 25:14–29; Eter 12:35; A&P
60:2, 13).

Taman Eden. Lihat Eden
Taman Getsemani. Lihat Getsemani
Tanah Terjanjikan

Tanah yang Tuhan janjikan sebagai warisan kepada pengikut setia-Nya, dan sering kali juga kepada keturunan mereka.
Ada banyak tanah yang dijanjikan. Sering kali dalam Kitab Mormon, tanah terjanjikan yang dibicarakan adalah Benua
Amerika.

Kepada benih keturunanmu akan Aku
berikan tanah ini, Kej. 12:7 (Abr. 2:19).
Aku akan memberikan kepadamu dan
kepada benih keturunanmu tanah Kanaan, Kej. 17:8 (Kej. 28:13). Musa menetapkan batas-batas tanah bagi Israel di
Kanaan, Bil. 34:1–12 (Bil. 27:12).
Kamu akan dituntun ke tanah yang di-
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janjikan, 1 Ne. 2:20 (1 Ne. 5:5). Tuhan menuntun pergi yang saleh ke tanah-tanah
yang berharga, 1 Ne. 17:38. Jika keturunan Lehi menaati perintah-perintah
Allah, mereka akan makmur di tanah
yang dijanjikan, 2 Ne. 1:5–9. Israel akan
kembali ke tanah mereka yang dijanjikan,
2 Ne. 24:1–2 (Yes. 14:1–2). Bangsa apa pun
yang akan memiliki tanah terjanjikan ini
akan melayani Allah, atau mereka akan
disapu habis, Eter 2:9–12.
Inilah tanah yang dijanjikan, dan tempat untuk Kota Sion, A&P 57:2. Yehuda
boleh mulai kembali ke tanah-tanah
Abraham, leluhur mereka, A&P 109:64.
Yerusalem Baru akan dibangun di atas
Benua Amerika, PK 1:10.
Tanda. Lihat juga Mukjizat;
Tanda-Tanda Gereja Sejati;
Tanda-Tanda Zaman
Peristiwa atau pengalaman yang orang-
orang pahami sebagai bukti akan sesuatu.
Tanda biasanya suatu pernyataan ajaib
dari Allah. Setan juga memiliki kuasa untuk memperlihatkan tanda-tanda di bawah kondisi tertentu. Para Orang Suci
hendaknya mencari karunia Roh tetapi
hendaknya tidak mencari tanda untuk
memuaskan keingintahuan atau mendukung iman. Sebaliknya, Tuhan akan
memberi tanda sebagaimana Dia anggap patut kepada mereka yang percaya
(A&P 58:64).
Tuhan sendiri akan memberimu suatu
tanda, Yes. 7:14 (2 Ne. 17:14). Allah mengerjakan tanda dan keajaiban di langit
dan di bumi, Dan. 6:28.
Angkatan yang jahat dan berzina mencari tanda, Mat. 12:39 (Mat. 16:4; Luk.
11:29). Tanda-tanda ini akan mengikuti
mereka yang percaya, Mrk. 16:17 (Morm.
9:24; Eter 4:18; A&P 84:65).
Serem meminta suatu tanda, Yakub
7:13–20. Korihor meminta suatu tanda,
Alma 30:48–60. Perlihatkan kepada kami
suatu tanda kemudian kami akan percaya, Alma 32:17. Bagian yang lebih banyak dari orang-orang memercayai tanda
dan keajaiban, 3 Ne. 1:22. Orang-orang
melupakan tanda dan keajaiban, 3 Ne.
2:1. Kamu tidak menerima kesaksian

Tanda-Tanda Gereja Sejati

sampai setelah pencobaan imanmu, Eter
12:6.
Janganlah menuntut mukjizat, kecuali
Aku akan memerintahkan, A&P 24:13.
Iman datang bukan melalui tanda-tanda,
tetapi tanda-tanda mengikuti mereka
yang percaya, A&P 63:7–11.
Pada masa itu akan bangkit Kristus-
Kristus palsu, dan para nabi palsu, dan
akan memperlihatkan tanda dan keajaiban yang hebat, JS—M 1:22.
Tanda Burung Merpati. Lihat juga Roh
Kudus

Suatu tanda yang diatur sebelumnya
yang melaluinya Yohanes Pembaptis
akan mengenali Mesias (Yoh. 1:32–34).
Joseph Smith mengajarkan bahwa tanda
burung merpati ditegakkan sebelum penciptaan dunia sebagai suatu kesaksian
bagi Roh Kudus; oleh karena itu, iblis tidak dapat datang dengan tanda seekor
burung merpati.
Roh Allah turun seperti seekor burung
merpati, Mat. 3:16.
Setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk seekor burung merpati, 1 Ne. 11:27.
Aku, Yohanes, memberikan kesaksian,
dan tengoklah, langit terbuka, dan Roh
Kudus turun ke atas-Nya dalam bentuk
seekor burung merpati, A&P 93:15.

Tanda-Tanda Gereja Sejati. Lihat juga
Gereja Yesus Kristus; Gereja Yesus
Kristus dari Orang-Orang Suci
Zaman Akhir; Tanda

Ajaran dan pekerjaan sebuah Gereja yang memperlihatkannya disetujui
oleh Allah dan adalah sarana yang telah
Tuhan tegakkan bagi anak-anak-Nya
untuk memperoleh kegenapan berkat-
berkat-Nya. Beberapa tanda dari Gereja
sejati adalah sebagai berikut:

Pemahaman yang benar tentang Ke-
Allah-an: Allah menciptakan manusia
menurut rupa-Nya sendiri, Kej. 1:26–
27. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka, Kel. 33:11.
Kehidupan kekal adalah mengenal
Allah Bapa dan Yesus Kristus, Yoh. 17:3.
Bapa dan Putra memiliki tubuh dari
daging dan tulang, A&P 130:22–23.
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Tanda-Tanda Gereja Sejati

Bapa dan Putra menampakkan diri kepada Joseph Smith, JS—S 1:15–20. Kami
percaya kepada Allah, Bapa Yang Kekal,
PK 1:1.

Asas dan tata cara pertama: Kecuali seseorang dilahirkan melalui air dan Roh,
Yoh. 3:3–5. Bertobat dan dibaptislah, setiap orang darimu, dalam nama Yesus
Kristus, Kis. 2:38. Kemudian mereka menumpangkan tangan ke atas diri mereka,
dan mereka menerima Roh Kudus, Kis.
8:14–17. Menjadi anak-anak Allah dengan
iman kepada Yesus Kristus, Gal. 3:26–27.
Bertobatlah kamu, dan dibaptislah
dalam nama Putra Terkasih-Ku, 2 Ne.
31:11–21.
Mereka yang percaya dibaptis dan
menerima Roh Kudus melalui penumpangan tangan, A&P 76:50–53.
Imamat yang tepat diperlukan untuk
membaptis dan untuk memberikan karunia Roh Kudus, JS—S 1:70–72. Asas dan
tata cara pertama Injil diuraikan, PK 1:4.

Wahyu: Dimana tidak ada penglihatan,
orang-orang binasa, Ams. 29:18. Tuhan
mengungkapkan rahasia-Nya kepada
para nabi-Nya, Am. 3:7.
Gereja dibangun di atas batu karang
wahyu, Mat. 16:17–18 (A&P 33:13).
Celakalah dia yang akan berkata Tuhan
tidak lagi bekerja melalui wahyu, 3 Ne.
29:6.
Wahyu dan perintah datang hanya melalui orang yang ditetapkan, A&P 43:2–7.
Kami percaya segala yang Allah telah
ungkapkan, PK 1:9.

Nabi: Gereja dibangun di atas landasan
para Rasul dan nabi, Ef. 2:19–20. Para
Rasul dan nabi penting bagi Gereja, Ef.
4:11–16.
Joseph Smith dipanggil untuk menjadi
pelihat, nabi, dan Rasul, A&P 21:1–3.
Kami percaya kepada nabi, PK 1:6.

Wewenang: Yesus memberikan para
murid-Nya kuasa dan wewenang, Luk.
9:1–2 (Yoh. 15:16).
Nefi, putra Helaman, memiliki wewenang yang besar dari Allah, Hel. 11:18
(3 Ne. 7:17).
Nabi mesti menerima perintah-
perintah bagi Gereja, A&P 21:4–5. Tak
seorang pun boleh mengkhotbahkan In-
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jil atau membangun Gereja kecuali dia
ditahbiskan oleh seseorang yang memiliki wewenang, A&P 42:11. Para penatua
mesti mengkhotbahkan Injil, bertindak
dalam wewenang, A&P 68:8.
Siapa pun yang berkhotbah atau melayani bagi Allah mesti dipanggil oleh
Allah melalui mereka yang berwenang,
PK 1:5.
Tulisan suci tambahan tampil: Papan
Yehuda akan digabungkan dengan papan Yusuf, Yeh. 37:15–19.
Tampilnya tulisan suci zaman akhir diramalkan, 1 Ne. 13:38–41.
Kami percaya bahwa Allah masih akan
mengungkapkan banyak hal yang besar
dan penting, PK 1:9.

Organisasi Gereja: Gereja dibangun di
atas landasan para Rasul dan nabi, Ef.
2:19–20. Para Rasul dan nabi penting bagi
Gereja, Ef. 4:11–16. Kristus adalah kepala
Gereja, Ef. 5:23.
Gereja Kristus mesti dinamai dengan
nama-Nya, 3 Ne. 27:8.
Kami percaya pada organisasi yang
sama yang ada di dalam Gereja Zaman
Dahulu, PK 1:6.
Pekerjaan misionaris: Pergilah kamu oleh
karena itu, dan ajarlah segala bangsa,
Mat. 28:19–20. Tujuh Puluh dipanggil
untuk mengkhotbahkan Injil, Luk. 10:1.
Mereka berhasrat agar keselamatan
hendaknya dimaklumkan ke setiap
makhluk, Mosia 28:3.
Para penatua mesti pergi, mengkhotbahkan Injil-Ku, berdua-dua, A&P 42:6.
Injil mesti dikhotbahkan kepada setiap
makhluk, A&P 58:64.

Karunia rohani: Mereka mulai berbicara
dengan bahasa-bahasa lain, Kis. 2:4. Para
penatua mesti menyembuhkan yang sakit, Yak. 5:14.
Janganlah menyangkal karunia Allah,
Moro. 10:8.
Karunia-karunia rohani didaftar, A&P
46:13–26 (1 Kor. 12:1–11; Moro. 10:9–18).
Bait suci: Aku akan membuat sebuah
perjanjian dan akan mendirikan tempat
kudus-Ku di tengah mereka sepanjang
masa, Yeh. 37:26–27. Tuhan akan dengan tiba-tiba datang ke bait suci-Nya,
Mal. 3:1.
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Nefi membangun sebuah bait suci,
2 Ne. 5:16.
Para Orang Suci didera karena lalai untuk membangun rumah Tuhan, A&P 95
(A&P 88:119). Umat Tuhan selalu membangun bait suci untuk pelaksanaan
tata cara-tata cara kudus, A&P 124:37–
44. Membangun bait suci-bait suci dan
melaksanakan tata cara-tata cara adalah
bagian dari pekerjaan zaman akhir yang
besar, A&P 138:53–54.
Tanda-Tanda Kelahiran dan
Kematian Yesus Kristus. Lihat juga
Yesus Kristus

Peristiwa-peristiwa yang menyertai kelahiran dan kematian Yesus Kristus.

Kelahiran: Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra,
Yes. 7:14. Dari Betlehem akan tampil seorang penguasa di Israel, Mi. 5:1.
Samuel, orang Laman menubuatkan
satu hari, satu malam, dan satu hari yang
terang; sebuah bintang baru; dan tanda-
tanda yang lain, Hel. 14:2–6. Tanda-tanda
itu digenapi, 3 Ne. 1:15–21.
Kematian: Samuel, orang Laman menubuatkan kegelapan, guntur dan kilat,
dan berguncangnya tanah, Hel. 14:20–27.
Tanda-tanda itu digenapi, 3 Ne. 8:5–23.
Tanda-Tanda Zaman. Lihat juga
Kedatangan Kedua Yesus Kristus;
Tanda; Zaman Akhir

Peristiwa atau pengalaman yang Allah
berikan kepada orang-orang untuk memperlihatkan bahwa sesuatu yang penting
dalam pekerjaan-Nya telah terjadi atau
akan segera terjadi. Pada zaman akhir,
banyak tanda bagi Kedatangan Kedua
Juruselamat telah dinubuatkan. Tanda-
tanda ini memperkenankan orang yang
setia untuk mengenali rencana Allah, diperingatkan, dan bersiap.
Gunung rumah Tuhan akan ditegakkan di puncak gunung-gunung, Yes.
2:2–3. Tuhan akan mengangkat suatu
panji dan mengumpulkan Israel, Yes.
5:26 (2 Ne. 15:26–30). Matahari akan digelapkan dan bulan tidak akan menyebabkan cahayanya bersinar, Yes. 13:10
(Yl. 3:15; A&P 29:14). Manusia akan me-

Tanggung Jawab

langgar hukum dan melanggar perjanjian yang abadi, Yes. 24:5. Orang-orang
Nefi akan berbicara bagaikan suara dari
debu, Yes. 29:4 (2 Ne. 27). Israel akan dikumpulkan dengan kuasa, Yes. 49:22–
23 (1 Ne. 21:22–23; 3 Ne. 20–21). Allah
akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan dihancurkan, Dan. 2:44 (A&P
65:2). Perang, mimpi, dan penglihatan
akan mendahului Kedatangan Kedua, Yl.
2. Segala bangsa akan berkumpul melawan Yerusalem untuk bertempur, Za.
14:2 (Yeh. 38–39). Hari itu datang yang
akan membakar seperti perapian, Mal.
4:1 (3 Ne. 25:1; A&P 133:64; JS—S 1:37).
Malapetaka-malapetaka besar akan
mendahului Kedatangan Kedua, Mat. 24
(JS—M 1). Paulus menguraikan kemurtadan dan masa berbahaya zaman terakhir, 2 Tim. 3–4. Dua nabi akan dibunuh
dan dibangkitkan di Yerusalem, Why. 11
(A&P 77:15). Injil akan dipulihkan pada
zaman terakhir melalui pelayanan malaikat, Why. 14:6–7 (A&P 13; 27; 110:11–16;
128:8–24). Babilon akan ditegakkan dan
jatuh, Why. 17–18.
Israel akan dikumpulkan dengan kuasa, 1 Ne. 21:13–26 (Yes. 49:13–26; 3 Ne.
20–21). Inilah tanda, agar kamu boleh
mengetahui waktunya, 3 Ne. 21:1. Kitab Mormon akan tampil melalui kuasa
Allah, Morm. 8.
Orang-orang Laman akan bermekaran,
A&P 49:24–25. Yang jahat akan membunuh yang jahat, A&P 63:32–35 (Why. 9).
Perang akan dicurahkan ke atas segala
bangsa, A&P 87:2. Tanda-tanda, kehebohan unsur-unsur, dan para malaikat
mempersiapkan jalan bagi kedatangan
Tuhan, A&P 88:86–94. Kegelapan menutupi bumi, A&P 112:23–24. Tuhan memerintahkan para Orang Suci untuk bersiap
bagi Kedatangan Kedua, A&P 133.
Tanggung Jawab. Lihat juga Hak
Pilihan
Tuhan telah berfirman bahwa semua
orang bertanggung jawab atas motif, sikap, hasrat, dan tindakan mereka sendiri.
Usia pertanggungjawaban adalah
usia dimana anak-anak dianggap bertanggung jawab atas tindakan-tindakan

Tanpa Akhir
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mereka serta mampu berbuat dosa dan
bertobat.

Aku akan menghakimi setiap orang
menurut jalannya, Yeh. 18:30.
Mereka akan memberi pertanggungjawaban atas setiap kata yang tak berguna,
Mat. 12:36. Berikanlah pertanggungjawaban atas tugas pengawasanmu, Luk.
16:2. Setiap orang dari kita akan memberi
pertanggungjawaban atas dirinya kepada
Allah, Rm. 14:12. Yang mati akan dihakimi menurut pekerjaan mereka, Why.
20:12.
Perkataan, pekerjaan, dan pikiran kita
akan menghukum kita, Alma 12:14. Kita
adalah hakim diri kita sendiri, apakah
melakukan yang baik atau jahat, Alma
41:7. Kamu diizinkan untuk bertindak
bagi dirimu sendiri, Hel. 14:29–31. Hal
ini akanlah kamu ajarkan—pertobatan
dan baptisan bagi mereka yang bertanggung jawab, Moro. 8:10.
Semua mesti bertobat dan dibaptis yang telah mencapai umur pertanggungjawaban, A&P 18:42. Setan tidak
dapat menggoda anak-anak kecil, sampai mereka mulai menjadi bertanggung
jawab di hadapan-Ku, A&P 29:46–47.
Anak-anak akan dibaptis ketika berumur delapan tahun, A&P 68:27. Setiap
orang akan bertanggung jawab atas dosa-
dosanya sendiri pada hari penghakiman,
A&P 101:78.
Diberikan kepada manusia untuk mengetahui yang baik dari yang jahat; karenanya mereka adalah juru kuasa bagi
diri mereka sendiri, Musa 6:56. Manusia
akan dihukum karena dosa-dosa mereka
sendiri, PK 1:2.
Tanpa Akhir. Lihat juga Ke-Allah-an

Salah satu nama Allah, mengindikasikan sifat kekal-Nya (A&P 19:10–12; Musa
1:3; 7:35).

Tata Cara. Lihat juga Bait Suci;
Keselamatan; Keselamatan bagi yang
Mati; Pemeteraian; Silsilah

Ritus dan upacara sakral. Tata cara terdiri dari tindakan yang memiliki arti rohani. Tata cara juga dapat berarti hukum
dan peraturan Allah.
Tata cara di dalam Gereja mencakup
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pelayanan bagi yang sakit (Yak. 5:14–
15), pemberkatan sakramen (A&P 20:77,
79), baptisan melalui pencelupan (Mat.
3:16; A&P 20:72–74), pemberkatan anak-
anak (A&P 20:70), penganugerahan Roh
Kudus (A&P 20:68; 33:15), penganugerahan imamat (A&P 84:6–16; 107:41–52),
tata cara-tata cara bait suci (A&P 124:39),
serta pernikahan dalam perjanjian yang
baru dan abadi (A&P 132:19–20).
Ajarkanlah kepada mereka tata cara
dan hukum, Kel. 18:20. Berjalanlah dalam
peraturan-Ku, dan taatilah tata cara-Ku,
Yeh. 11:20.
Bangsa itu ketat dalam menaati tata
cara-tata cara Allah, Alma 30:3. Apakah
menguntungkan bahwa kita telah menaati tata cara-tata cara-Nya, 3 Ne. 24:13–14.
Dia yang berdoa dan menyesal diterima oleh-Ku jika dia mematuhi tata cara-
tata cara-Ku, A&P 52:14–19.
Seluruh umat manusia boleh diselamatkan, melalui kepatuhan pada hukum
dan tata cara Injil, PK 1:3.
Tata cara perwakilan: Suatu tata cara keagamaan yang dilaksanakan oleh orang
yang hidup demi kepentingan orang
yang mati. Tata cara ini berdampak hanya bilamana mereka untuk siapa tata
cara tersebut dilaksanakan menerimanya, menaati perjanjian-perjanjian yang
berhubungan dengannya, dan menjadi
termeteraikan melalui Roh Kudus yang
Dijanjikan. Tata cara yang demikian dilaksanakan dewasa ini di dalam bait suci.

Apa yang akan mereka lakukan yang
dibaptis bagi yang mati, jika yang mati
tidak bangkit sama sekali, 1 Kor. 15:29.
Baptisan bagi yang mati mesti dilaksanakan di dalam bait suci, A&P 124:29–36.
Roh-roh di dunia roh diajarkan baptisan
perwakilan untuk pengampunan akan
dosa-dosa, A&P 138:29–34.
Tawarikh. Lihat Kitab Tawarikh
Teankum

Seorang pemimpin militer orang Nefi
yang hebat dalam Kitab Mormon (Alma
50:35; 51–52; 61–62).

Telinga. Lihat juga Simak

Dalam tulisan suci, telinga sering digu-
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nakan sebagai simbol kemampuan seseorang untuk mendengar dan memahami
apa yang dari Allah.
Mereka memiliki telinga, tetapi mereka tidak mendengar, Mzm. 115:6. Tuhan
membangunkan telingaku untuk mendengar, Yes. 50:4–5 (2 Ne. 7:4–5).
Dia yang memiliki telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengar, Mat.
11:15. Telinga mereka lamban dalam
mendengar, Mat. 13:15 (Musa 6:27). Mata
belum melihat tidak juga telinga mendengar apa yang telah Allah persiapkan
bagi mereka yang mengasihi-Nya, 1 Kor.
2:9 (A&P 76:10).
Iblis berbisik di telinga mereka, 2 Ne.
28:22. Buka telingamu agar kamu boleh
mendengar, Mosia 2:9 (3 Ne. 11:5). Aku
dipanggil berulang kali, dan aku tidak
mau mendengar, Alma 10:6. Pasanglah
telinga terhadap perkataanku, Alma 36:1
(Alma 38:1; A&P 58:1).
Tidak ada telinga yang tidak akan
mendengar, A&P 1:2. Telinga dibukakan melalui kerendahhatian dan doa,
A&P 136:32.
Tembakau. Lihat Firman
Kebijaksanaan
Tempat Mahakudus. Lihat juga Bait
Suci; Kemah Suci
Ruang yang paling sakral di dalam kemah suci Musa dan belakangan di dalam
bait suci. Tempat Mahakudus juga disebut “tempat paling kudus” (Kel. 26:33–
34).
Terang. Lihat Terang Kristus
Terang Kristus. Lihat juga Kebenaran;
Kecerdasan; Roh Kudus; Suara Hati;
Yesus Kristus
Tenaga, kuasa, atau pengaruh ilahi
yang keluar dari Allah melalui Kristus
serta memberi kehidupan dan terang kepada segala sesuatu. Itu adalah hukum
yang melaluinya segala sesuatu diatur
di surga dan di atas bumi (A&P 88:6–13).
Itu juga menolong orang-orang memahami kebenaran Injil dan menolong menempatkan mereka pada jalan Injil yang
menuntun ke keselamatan (Yoh. 3:19–21;

Terima Kasih

12:46; Alma 26:15; 32:35; A&P 93:28–29,
31–32, 40, 42).
Terang Kristus hendaknya tidak dikacaukan dengan Roh Kudus. Terang
Kristus bukanlah sosok orang. Itu adalah pengaruh yang datang dari Allah dan
mempersiapkan orang untuk menerima
Roh Kudus. Itu adalah pengaruh untuk
kebaikan dalam kehidupan semua orang
(Yoh. 1:9; A&P 84:46–47).
Satu pernyataan dari terang Kristus
adalah suara hati, yang menolong orang
memilih antara yang benar dan yang keliru (Moro. 7:16). Sewaktu orang belajar lebih banyak tentang Injil, suara hati
mereka menjadi lebih sensitif (Moro.
7:12–19). Orang yang menyimak terang
Kristus dituntun pada Injil Yesus Kristus
(A&P 84:46–48).

Tuhan adalah terangku, Mzm. 27:1.
Marilah kita berjalan dalam terang
Tuhan, Yes. 2:5 (2 Ne. 12:5). Tuhan akan
menjadi terang abadi, Yes. 60:19.
Terang sejati menerangi setiap orang
yang datang ke dalam dunia, Yoh. 1:4–
9 (Yoh. 3:19; A&P 6:21; 34:1–3). Aku adalah terang dunia, Yoh. 8:12 (Yoh. 9:5; A&P
11:28).
Apa pun yang terang, adalah baik,
Alma 32:35. Kristus adalah kehidupan
dan terang dunia, Alma 38:9 (3 Ne. 9:18;
11:11; Eter 4:12). Roh Kristus diberikan kepada setiap orang agar dia boleh
mengetahui yang baik dari yang jahat,
Moro. 7:15–19.
Apa yang dari Allah adalah terang,
dan tumbuh makin cemerlang dan makin
cemerlang sampai hari yang sempurna,
A&P 50:24. Roh memberikan terang kepada setiap orang, A&P 84:45–48 (A&P
93:1–2). Dia yang menaati perintah-
perintah-Nya menerima terang dan kebenaran, A&P 93:27–28. Terang dan
kebenaran meninggalkan yang jahat itu,
A&P 93:37.
Terima Kasih. Lihat juga Berkat; Ibadat

Rasa syukur untuk berkat-berkat yang
diterima dari Allah. Mengekspresikan
rasa syukur adalah menyenangkan bagi
Allah, dan ibadat sejati mencakup berterima kasih kepada-Nya. Kita hendaknya

PENUNTUN BAGI TULISAN SUCI

Terjemahan Joseph Smith (TJS)

berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu.

Adalah hal yang baik untuk berterima
kasih kepada Tuhan, Mzm. 92:2. Datanglah di hadapan hadirat-Nya dengan
ungkapan terima kasih, Mzm. 95:1–2. Penuhlah rasa terima kasih kepada-Nya,
dan pujilah nama-Nya, Mzm. 100.
Janganlah berhenti untuk berterima
kasih, Ef. 1:15–16. Kamu penuhlah rasa
terima kasih, Kol. 3:15. Pujian, dan kemuliaan, dan ungkapan terima kasih, dan
kehormatan bagi Allah kita, Why. 7:12.
Ah, betapa kamu seharusnya berterima
kasih kepada Raja surgawimu, Mosia
2:19–21. Hidup dengan ungkapan terima
kasih setiap hari, Alma 34:38. Ketika engkau bangun pada pagi hari biarlah hatimu penuh dengan ungkapan terima
kasih kepada Allah, Alma 37:37.
Hendaknya kamu melakukan segala
sesuatu dengan doa dan ungkapan terima kasih, A&P 46:7. Kamu mesti berterima kasih kepada Allah, A&P 46:32.
Lakukanlah hal-hal ini dengan ungkapan
terima kasih, A&P 59:15–21. Terimalah
berkat ini dari tangan Tuhan, dengan hati
yang penuh rasa terima kasih, A&P 62:7.
Dia yang menerima segala sesuatu dengan rasa terima kasih akan dijadikan
mulia, A&P 78:19. Dalam setiap hal berterimakasihlah, A&P 98:1 (1 Tes. 5:18).
Pujilah Tuhan dengan doa pujian dan
ungkapan terima kasih, A&P 136:28.
Terjemahan Joseph Smith (TJS). Lihat
juga Joseph Smith, Jr.

Revisi atau terjemahan dari Alkitab
Versi Raja James dalam bahasa Inggris,
yang Nabi Joseph Smith mulai pada bulan Juni 1830. Dia diperintahkan oleh
Allah untuk membuat terjemahan tersebut dan menganggapnya sebagai bagian
dari pemanggilannya sebagai nabi.
Walaupun Joseph menuntaskan sebagian besar terjemahan pada bulan Juli
1833, dia melanjutkan sampai kematiannya pada tahun 1844 untuk membuat
modifikasi saat mempersiapkan naskah untuk penerbitan. Walaupun dia
menerbitkan beberapa bagian dari terjemahan tersebut selama masa hidupnya, adalah mungkin dia akan membuat
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perubahan-perubahan tambahan seandainya dia hidup untuk menerbitkan seluruh pekerjaan tersebut. Gereja Yesus
Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman
Akhir yang Diorganisasi Kembali menerbitkan edisi pertama terjemahan Joseph
Smith yang diilhami pada tahun 1867.
Mereka telah menerbitkan beberapa edisi
sejak waktu itu.
Nabi belajar banyak hal selama proses penerjemahan. Beberapa bagian dari
Ajaran dan Perjanjian diterima karena pekerjaan terjemahannya (misalnya A&P
76; 77; 91; dan 132). Juga, Tuhan memberikan Joseph petunjuk khusus untuk penerjemahan tersebut, yang dicatat dalam
Ajaran dan Perjanjian (A&P 37:1; 45:60–
61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58;
124:89). Kitab Musa dan Joseph Smith—
Matius, sekarang dimasukkan dalam Mutiara yang Sangat Berharga, yang diambil
secara langsung dari Terjemahan Joseph
Smith.
Terjemahan Joseph Smith telah memulihkan sebagian dari apa yang gamblang
dan berharga yang telah hilang dari Alkitab (1 Ne. 13). Walaupun itu bukan Alkitab resmi dari Gereja, terjemahan ini
menyampaikan banyak wawasan yang
menarik dan adalah sangat bernilai dalam memahami Alkitab. Itu juga saksi
bagi pemanggilan dan pelayanan ilahi
Nabi Joseph Smith.
Terpilih. Lihat juga Pemanggilan

Mereka yang diseleksi oleh Allah untuk tanggung jawab khusus.

Aku telah membuat sebuah perjanjian
dengan umat terpilih-Ku, Mzm. 89:4.
Banyak orang yang dipanggil, tetapi
sedikit yang terpilih, Mat. 22:14 (Mat.
20:16; A&P 95:5; 121:34, 40). Para Orang
Suci adalah suatu angkatan yang terpilih,
suatu imamat rajani, 1 Ptr. 2:9.
Kristus adalah Yang Terkasih dan Terpilih milik Allah sejak awal, Musa 4:2.
Tersinggung. Lihat Bersalah
Thomas B. Marsh

Presiden Kuorum Dua Belas Rasul
yang pertama setelah Pemulihan Gereja
pada tahun 1830. Dia memegang kunci-
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kunci kerajaan berkaitan dengan Dua Belas (A&P 112:16) dan, pada tahun 1838,
diperintahkan melalui wahyu untuk
menerbitkan firman Tuhan (A&P 118:2).
Bagian 31 dari Ajaran dan Perjanjian diarahkan kepadanya. Marsh diekskomunikasi dari Gereja pada tahun 1839 tetapi
dibaptis kembali pada bulan Juli 1857.
Tidak Bersih. Lihat Bersih dan Tidak
Bersih
Tidak Kudus. Lihat Fasik
Tidak Saleh, Ketidaksalehan. Lihat
juga Dosa; Fasik; Jahat, Kejahatan;
Kotor, Kekotoran; Saleh, Kesalehan
Jahat, tidak adil; orang yang tidak mengasihi Allah atau apa yang dari Allah
dan yang tidak mendukung perkara-Nya.
Yang tidak saleh tidak akan mewarisi
kerajaan Allah, 1 Kor. 6:9–10. Mereka
yang menikmati kesenangan dalam ketidaksalehan dilaknat, 2 Tes. 2:12. Yesus
Kristus dapat membersihkan kita dari segala ketidaksalehan, 1 Yoh. 1:9.
Seorang raja yang tidak saleh menyimpangkan jalan segala kebenaran, Mosia
29:23. Landasan kehancuran diletakkan
oleh ketidaksalehan para ahli hukum dan
para hakim, Alma 10:27.
Aku mengutusmu keluar untuk menegur dunia tentang perbuatan yang tidak
saleh, A&P 84:87. Jiwa perlu dikuduskan
dari segala ketidaksalehan, A&P 88:17–
18. Watak dari hampir semua orang adalah untuk mulai menjalankan kekuasaan
yang tidak benar, A&P 121:39.
Tidur

Suatu keadaan istirahat dimana orang
tidak aktif dan tidak sadar. Tuhan telah
menasihati para Orang Suci-Nya untuk
tidak tidur lebih lama daripada yang
dibutuhkan (A&P 88:124). Tidur dapat
juga menjadi simbol bagi kematian rohani (1 Kor. 11:30; 2 Ne. 1:13) atau bagi
kematian jasmani (Morm. 9:13).

Tiga Murid Orang Nefi. Lihat
juga Makhluk Ubahan; Murid;
Orang-Orang Nefi
Tiga murid Kristus yang orang Nefi

Tingkat-Tingkat Kemuliaan

dan terpilih yang dirujuk dalam Kitab
Mormon.
Tuhan memberikan kepada para murid
ini berkat yang sama yang diberikan kepada Yohanes Terkasih—bahwa mereka
boleh tinggal di atas bumi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus sampai
Tuhan datang lagi. Mereka diubah sehingga mereka tidak akan merasakan
rasa sakit dan tidak akan mati (3 Ne. 28).

Kristus mengabulkan hasrat ketiga murid untuk tinggal sampai kedatangan-
Nya, 3 Ne. 28:1–9. Mereka tidak akan
pernah menderita rasa sakit kematian
atau dukacita, 3 Ne. 28:7–9. Mereka
akan merasakan kegenapan sukacita,
3 Ne. 28:10. Mereka untuk sementara
waktu diangkat ke dalam surga, 3 Ne.
28:13–17. Mereka melayani orang-orang
dan menanggung penganiayaan, 3 Ne.
28:18–23. Mereka melayani Mormon,
3 Ne. 28:24–26 (Morm. 8:10–11). Mereka akan melayani orang-orang bukan
Israel, orang-orang Yahudi, suku-suku
yang tercerai-berai, dan segala bangsa,
3 Ne. 28:27–29. Setan tidak memiliki kuasa atas diri mereka, 3 Ne. 28:39.
Timotius. Lihat juga Paulus

Dalam Perjanjian Baru, rekan misionaris muda Paulus selama pelayanan
Paulus (Kis. 16:1–3; 2 Tim. 1:1–5); putra
dari ayah yang orang Yunani dan ibu
yang orang Yahudi; dia dan orangtuanya tinggal di Listra.
Paulus berbicara tentang Timotius sebagai “anakku yang sah di dalam iman”
(1 Tim. 1:2, 18; 2 Tim. 1:2). Timotius barangkali asisten Paulus yang paling dipercaya dan mampu (Flp. 2:19–23).

Tingkat-Tingkat Kemuliaan. Lihat
juga Kemuliaan Selestial; Kemuliaan
Telestial; Kemuliaan Terestrial

Kerajaan-kerajaan yang berbeda di
surga. Pada Penghakiman Akhir, tiap
orang akan mewarisi tempat kediaman
kekal di sebuah kerajaan kemuliaan yang
khusus, kecuali mereka yang adalah para
putra Kebinasaan.

Yesus berfirman, Di dalam rumah
Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal, Yoh.
14:2 (Eter 12:32). Ada satu kemuliaan dari

Tipu Daya
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matahari, dan yang lain dari bulan, dan
yang lain dari bintang-bintang, 1 Kor.
15:40–41. Paulus diangkat ke surga tingkat ketiga, 2 Kor. 12:2.
Ada sebuah tempat tanpa kemuliaan
dan hanya hukuman abadi, A&P 76:30–
38, 43–45. Ada tiga tingkat kemuliaan,
A&P 76:50–113; 88:20–32.
Tipu Daya. Lihat juga Menipu

Dalam tulisan suci, tipu daya adalah
kelicikan yang penuh tipuan.
Diberkatilah orang yang di dalam
rohnya tidak ada tipu daya, Mzm. 32:2
(Mzm. 34:14; 1 Ptr. 2:1).
Natanael adalah orang Israel yang di
dalamnya tidak ada tipu daya, Yoh. 1:47
(A&P 41:9–11).
Pengetahuan yang murni memperluas
jiwa tanpa tipu daya, A&P 121:42.

Titus. Lihat juga Paulus; Surat kepada
Titus; Surat-Surat Paulus

Dalam Perjanjian Baru, orang Yunani
yang insaf yang dapat dipercaya yang
melakukan perjalanan bersama Paulus
dan belakangan menjadi misionaris (Gal.
2:1–4; 2 Tim. 4:10). Titus menyampaikan
surat pertama Paulus kepada para Orang
Suci di Korintus (2 Kor. 7:5–8, 13–15).

Tomas

Dalam Perjanjian Baru, salah seorang
dari Dua Belas Rasul mula-mula yang
dipilih oleh Juruselamat pada saat pelayanan fana-Nya (Mat. 10:2–3; Yoh. 14:5).
Dalam bahasa Yunani nama tersebut adalah Didimus (Yoh. 20:24–29; 21:2). Walaupuan Tomas meragukan Kebangkitan
Yesus sampai dia secara pribadi melihat
Juruselamat, kekuatan karakternya menjadikannya bersedia untuk menghadapi
penganiayaan dan kematian bersama
Tuhannya (Yoh. 11:16; 20:19–25).

Tradisi

Kepercayaan dan praktik yang berlangsung dari satu angkatan ke yang lain
(2 Tes. 2:15). Dalam tulisan suci, Tuhan
secara konsisten memperingatkan yang
saleh untuk menghindari tradisi jahat
manusia (Im. 18:30; Mrk. 7:6–8; Mosia
1:5; A&P 93:39–40).
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Tubuh. Lihat juga Fana, Kefanaan;
Jiwa; Kebangkitan; Kematian
Jasmani

Struktur yang fana, yang jasmani dari
daging dan tulang diciptakan dalam rupa
Allah yang digabungkan dengan roh untuk membentuk orang yang hidup. Tubuh jasmani semua pria dan wanita akan
dipersatukan kembali secara kekal dengan roh mereka dalam Kebangkitan. Tulisan suci kadang-kadang merujuk pada
tubuh dan roh yang digabungkan bersama sebagai jiwa (Kej. 2:7; A&P 88:15;
Musa 3:7, 9, 19; Abr. 5:7).
Tuhan Allah membentuk manusia dari
debu tanah, Kej. 2:7 (Musa 3:7).
Pegang Aku dan lihatlah, karena suatu roh tidak memiliki daging dan tulang, Luk. 24:39. Aku melatih tubuhku
dan menundukkannya, 1 Kor. 9:27. Ada
suatu tubuh alami, dan ada suatu tubuh
rohani, 1 Kor. 15:44. Tubuh tanpa roh adalah mati, Yak. 2:26.
Tubuh fana akan dibangkitkan sebagai
tubuh baka, Alma 11:43–45. Setiap bagian tubuh akan dipulihkan, Alma 41:2.
Yesus memperlihatkan tubuh-Nya yang
dibangkitkan kepada orang-orang Nefi,
3 Ne. 10:18–19; 11:13–15.
Bapa memiliki suatu tubuh dari daging
dan tulang senyata milik manusia; Putra
juga, A&P 130:22.
Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam rupa tubuh-Nya sendiri, Musa 6:9 (Kej. 9:6).

Tugas Pengawasan. Lihat Petugas
Pengawasan
Tuhan. Lihat juga Ke-Allah-an; Yesus
Kristus

Sebutan rasa hormat dan penghormatan yang dalam bagi Allah Bapa dan
Juruselamat Yesus Kristus. Sebutan ini
merujuk pada kedudukan Mereka sebagai Majikan yang Mahatinggi, yang mengasihi atas ciptaan Mereka.
Tidak ada yang terlalu sukar bagi
Tuhan, Kej. 18:14. Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka, Kel. 33:11.
Engkau hendaknya mengasihi Tuhan
Allahmu, Ul. 6:5 (Mat. 22:37; Mrk. 12:30).
Perihal aku dan rumahku, kami akan me-
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layani Tuhan, Yos. 24:15. Tuhan adalah
gembalaku, Mzm. 23:1. Tuhan kuat dan
perkasa, perkasa dalam pertempuran,
Mzm. 24:8. Tuhan Yehova adalah kekuatanku, Yes. 12:2 (2 Ne. 22:2). Aku Tuhan
adalah Juruselamatmu dan Penebusmu,
Yes. 60:16.
Engkau hendaknya menyembah Tuhan
Allahmu, Mat. 4:10 (Luk. 4:8). Betapa besar apa yang telah Tuhan lakukan, Mrk.
5:19. Ada satu Tuhan Yesus Kristus, 1 Kor.
8:6. Ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, Ef. 4:5. Tuhan sendiri akan turun
dari surga, 1 Tes. 4:16.
Aku akan pergi dan melakukan apa
yang telah Tuhan perintahkan, 1 Ne. 3:7.
Tuhan akan menghakimi yang miskin dengan kebenaran, 2 Ne. 30:9. Tuhan Allah,
Allah Abraham, membebaskan bangsa
Israel dari perbudakan, Alma 29:11. Tidak
ada apa pun yang dapat menyelamatkan
bangsa ini kecuali pertobatan dan iman
kepada Tuhan, Hel. 13:6 (Mosia 3:12).
Dengarkanlah firman Yesus Kristus,
Tuhanmu, A&P 15:1. Carilah muka Tuhan
selalu, A&P 101:38. Tuhan akan merah
dalam busana-Nya pada Kedatangan Kedua, A&P 133:48 (Yes. 63:1–4).
Abraham berbincang dengan Tuhan
berhadapan muka, Abr. 3:11. Kami percaya bahwa asas pertama Injil adalah
iman kepada Tuhan Yesus Kristus, PK 1:4.
Tuhan Semesta Alam. Lihat juga Yesus
Kristus

Nama lain bagi Yesus Kristus. Dia berkuasa atas bala tentara surga dan bumi
serta memimpin yang saleh melawan
yang jahat (A&P 29:9; 121:23).
Tuhan Semesta Alam adalah Raja kemuliaan, Mzm. 24:10.
Allah Israel adalah Tuhan Semesta
Alam, 1 Ne. 20:2.
Roh-Ku tidak akan selalu berjuang bersama manusia, firman Tuhan Semesta
Alam, A&P 1:33.

Tujuh Puluh. Lihat juga Imamat
Melkisedek; Rasul

Jabatan yang kepadanya pria ditahbiskan dalam Imamat Melkisedek. Dewasa
ini, kuorum Tujuh Puluh termasuk Pembesar Umum dan Tujuh Puluh Area. Tu-

Tulisan Suci

juh Puluh melayani dalam nama Tuhan di
bawah arahan Presidensi Utama dan Kuorum Dua Belas Rasul (lihat A&P 107:34).
Mereka membaktikan seluruh waktu mereka pada pelayanan.

Tuhan menetapkan tujuh puluh yang
lain, Luk. 10:1.
Tujuh Puluh dipanggil untuk mengkhotbahkan Injil dan menjadi saksi khusus Yesus Kristus, A&P 107:25–26. Tujuh
Puluh bertindak dalam nama Tuhan, di
bawah arahan Dua Belas, membangun
Gereja dan mengatur segala urusan dari
yang sama di segala bangsa, A&P 107:34.
Pilihlah tujuh puluh yang lain, bahkan
tujuh kali tujuh puluh, jika kerja membutuhkannya, A&P 107:93–97. Kuorum
tujuh puluh dibentuk bagi para penatua
yang melakukan perjalanan untuk memberikan kesaksian tentang nama-Ku di seluruh dunia, A&P 124:138–139.
Tulisan Suci. Lihat juga Ajaran dan
Perjanjian; Alkitab; Firman Allah;
Kanon; Kitab Mormon; Mutiara yang
Sangat Berharga

Kata-kata, baik tertulis maupun lisan,
melalui orang kudus Allah ketika digerakkan oleh Roh Kudus. Tulisan suci
kanonis Gereja yang resmi dewasa ini terdiri dari Alkitab, Kitab Mormon, Ajaran
dan Perjanjian, serta Mutiara yang Sangat
Berharga. Yesus dan para penulis Perjanjian Baru menganggap kitab-kitab Perjanjian Lama sebagai tulisan suci (Mat. 22:29;
Yoh. 5:39; 2 Tim. 3:15; 2 Ptr. 1:20–21). Lihat
juga Kronologi dalam apendiks.

Tidakkah hati kita membara dalam diri
kita, saat Dia membuka bagi kita tulisan
suci, Luk. 24:32. Selidikilah tulisan suci;
karena di dalamnya kamu menganggap
kamu memperoleh kehidupan kekal: dan
itu adalah apa yang bersaksi tentang Aku,
Yoh. 5:39.
Firman Kristus akan memberi tahu
kamu segala sesuatu yang hendaknya
kamu lakukan, 2 Ne. 32:3. Sebanyak yang
dituntun untuk memercayai tulisan suci
yang kudus teguh dan tabah dalam iman,
Hel. 15:7–8.
Manusia khilaf dalam memutarbalikkan tulisan suci dan tidak mengerti itu,
A&P 10:63. Firman ini bukan dari orang-

Tulisan Suci
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orang tidak juga dari manusia, tetapi
dari-Ku, A&P 18:34–36. Tampilnya Kitab Mormon membuktikan kepada dunia bahwa tulisan suci adalah benar, A&P
20:2, 8–12. Biarlah waktumu dibaktikan
untuk penelaahan tulisan suci, A&P 26:1.
Tulisan suci diberikan untuk petunjuk
para Orang Suci, A&P 33:16. Tulisan suci
diberikan untuk keselamatan umat pilihan, A&P 35:20. Ajarkanlah asas-asas
Injil-Ku, yang ada dalam Alkitab dan Kitab Mormon, A&P 42:12. Hukum-Ku mengenai hal-hal ini diberikan dalam tulisan
suci-Ku, A&P 42:28. Apa pun yang diucapkan di bawah pengaruh Roh Kudus
adalah tulisan suci, A&P 68:4.

Tulisan suci yang hilang: Ada banyak
tulisan sakral disebut-sebut dalam tulisan suci yang tidak kita miliki dewasa
ini, yang di antaranya adalah kitab-kitab
dan para penulis ini: kitab perjanjian (Kel.
24:7), kitab peperangan Tuhan (Bil. 21:14),
Kitab Orang Jujur (Yos. 10:13; 2 Sam.
1:18), kitab riwayat Salomo (1 Raj. 11:41),
riwayat Samuel, pelihat itu (1 Taw. 29:29),
riwayat Nabi Natan (2 Taw. 9:29), riwayat Semaya, nabi itu (2 Taw. 12:15), kitab
sejarah Nabi Ido (2 Taw. 13:22), riwayat
Yehu bin Hanani (2 Taw. 20:34), riwayat
para pelihat (2 Taw. 33:19), Henokh (Yud.
1:14), serta kata-kata Zenok, Neum, dan
Zenos (1 Ne. 19:10), Zenos (Yakub 5:1),
Zenok dan Ezias (Hel. 8:20), dan kitab kenangan (Musa 6:5); serta surat-surat kepada Jemaat Korintus (1 Kor. 5:9), kepada
Jemaat Efesus (Ef. 3:3), dari Laodikia (Kol.
4:16), dan dari Yudas (Yudas 1:3).
Tulisan suci harus dilestarikan: Kita hendaknya mendapatkan catatan-catatan ini
agar kita boleh melestarikan perkataan
yang diucapkan oleh para nabi, 1 Ne.
3:19–20. Aku hendaknya melestarikan
lempengan-lempengan ini, Yakub 1:3.
Benda-benda ini telah dipelihara dan dilestarikan oleh tangan Allah, Mosia 1:5.
Uruslah benda-benda sakral ini, Alma
37:47.
Tulisan suci itu akan dilestarikan dalam keamanan, A&P 42:56.
Gunakan segala ikhtiar untuk melindunginya, JS—S 1:59.
Nilai tulisan suci: Engkau hendaknya

204

membacakan hukum ini di hadapan seluruh Israel, Ul. 31:10–13. Kitab hukum ini
tidak akan pergi dari mulutmu, Yos. 1:8.
Hukum Tuhan adalah sempurna, menginsafkan jiwa, Mzm. 19:8. Firman-Mu
adalah pelita bagi kakiku, Mzm. 119:105.
Tulisan suci bersaksi tentang Aku, Yoh.
5:39. Segala tulisan suci diberikan melalui
ilham dari Allah dan menguntungkan untuk ajaran dan petunjuk, 2 Tim. 3:15–16.
Aku mempersamakan segala tulisan
suci dengan kami, agar itu boleh untuk
keuntungan dan pembelajaran kami,
1 Ne. 19:23. Jiwaku senang akan tulisan
suci, 2 Ne. 4:15–16. Kita bekerja dengan
tekun untuk menulis, untuk membujuk
anak-anak kita, dan juga saudara-saudara
kita, untuk percaya kepada Kristus, 2 Ne.
25:23. Mereka menyelidiki tulisan suci,
dan tidak menyimak lagi perkataan dari
pria jahat ini, Yakub 7:23 (Alma 14:1). Jika
bukan karena lempengan-lempengan ini,
kita mestilah telah menderita dalam ketidaktahuan, Mosia 1:2–7. Mereka telah
menyelidiki tulisan suci dengan tekun,
agar mereka boleh mengetahui firman
Allah, Alma 17:2–3. Tulisan suci dilestarikan untuk membawa jiwa-jiwa pada
keselamatan, Alma 37:1–19 (2 Ne. 3:15).
Firman Allah akan menuntun orangnya
Kristus, Hel. 3:29.
Apa pun yang mereka ucapkan melalui
Roh Kudus akan menjadi tulisan suci dan
kuasa Allah pada keselamatan, A&P 68:4.
Cetaklah kegenapan tulisan suci-Ku untuk tujuan pembangunan Gereja-Ku dan
untuk mempersiapkan umat-Ku, A&P
104:58–59.
Barang siapa menyimpan baik-baik
firman-Ku tidak akan tertipu, JS—M 1:37.
Tulisan suci yang dinubuatkan untuk tampil: Yesaya meramalkan tampilnya Kitab
Mormon, Yes. 29:11–14. Ambillah engkau
satu papan, dan tulislah di atasnya, untuk Yehuda, Yeh. 37:15–19.
Kitab-kitab lain akan tampil, 1 Ne.
13:39. Kamu tidak perlu mengira bahwa
Alkitab memuat seluruh firman-
Ku,
2 Ne. 29:10–14. Berpeganglah pada Injil Kristus, yang akan tersedia di hadapanmu dalam catatan-catatan yang akan
tampil, Morm. 7:8–9. Diberkatilah dia
yang akan membawa ini pada terang,
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Morm. 8:16. Tuliskanlah hal-hal ini dan
Aku akan memperlihatkannya pada
waktu-Ku sendiri yang tepat, Eter 3:27
(Eter 4:7).
Kami percaya bahwa Dia masih akan
mengungkapkan banyak hal, PK 1:9.
Tulisan Suci yang Hilang. Lihat
Tulisan Suci—Tulisan suci yang
hilang
Uang. Lihat juga Keduniawian;
Kekayaan; Persepuluhan; Sedekah

Kepingan uang, lembaran kertas, sertifikat, atau sesuatu yang orang gunakan
sebagai pembayaran untuk barang atau
pelayanan. Itu kadang-kadang adalah
simbol materialisme.

Kamu akan ditebus tanpa uang, Yes.
52:3.
Dua Belas diberi tahu untuk tidak
membawa apa pun bagi perjalanan mereka, tanpa tas, tanpa roti, tanpa uang,
Mrk. 6:8. Petrus memberi tahu Simon si
tukang sihir bahwa uangnya akan musnah bersamanya, Kis. 8:20. Cinta akan
uang adalah akar dari segala kejahatan,
1 Tim. 6:10.
Janganlah membelanjakan uang untuk
apa yang tak berharga, 2 Ne. 9:50–51 (Yes.
55:1–2; 2 Ne. 26:25–27). Jika mereka bekerja untuk uang, mereka akan binasa,
2 Ne. 26:31. Sebelum kamu mencari kekayaan, carilah kerajaan Allah, Yakub 2:18–
19. Gereja-gereja akan berkata bahwa
untuk uangmu kamu akan diampuni dari
dosa-dosamu, Morm. 8:32, 37.
Dia yang memberikan uangnya untuk
perkara Sion bagaimanapun tidak akan
kehilangan pahalanya, A&P 84:89–90.
Ucapan Bahagia. Lihat juga Khotbah
di Bukit

Serangkaian ajaran yang Yesus berikan
dalam Khotbah di Bukit yang menggambarkan suatu karakter yang berbudi pekerti halus dan rohani (Mat. 5:3–12; Luk.
6:20–23). Ucapan Bahagia ditata dalam
suatu cara yang sedemikian rupa sehingga tiap pernyataan membangun di
atas yang satu yang mendahuluinya. Sebuah catatan yang lebih komprehensif

Undi

dan teliti tentang Ucapan Bahagia ditemukan dalam 3 Ne. 12.
Ulangan. Lihat Kitab Ulangan
Ular Kuningan. Lihat juga Musa; Yesus
Kristus
Ular kuningan dibuat oleh Musa atas
perintah Allah untuk menyembuhkan
orang-orang Israel yang telah digigit
oleh ular-ular ganas (ular-ular beracun)
di padang belantara (Bil. 21:8–9). Ular
kuningan ini diikatkan pada sebuah tiang dan “diangkat sehingga barang siapa yang akan memandangnya boleh
hidup” (Alma 33:19–22). Tuhan merujuk
pada diangkatnya ular di padang belantara sebagai simbol akan Diri-Nya Sendiri
yang diangkat ke atas salib (Yoh. 3:14–15).
Wahyu zaman akhir mengukuhkan laporan tentang ular-ular ganas dan bagaimana orang-orang disembuhkan (1 Ne.
17:41; 2 Ne. 25:20; Hel. 8:14–15).
Undang-Undang Dasar. Lihat juga
Hukum; Pemerintahan
Dalam Ajaran dan Perjanjian,
“Undang-Undang Dasar” merujuk pada
Undang-Undang Dasar Amerika Serikat,
yang secara ilahi diilhami supaya mempersiapkan jalan bagi Pemulihan Injil.
Hukum berdasarkan undang-undang
dasar hendaknya dipersahabati, A&P
98:5–6. Tuhan menyebabkan Undang-
Undang Dasar untuk ditegakkan, A&P
101:77, 80.
Undi

Cara menyeleksi atau mengeliminasi
beberapa opsi dari suatu pilihan, sering dilakukan dengan memilih satu potongan kertas atau kepingan kayu dari
antara beberapa. Ini disebut mengundi.
Mereka membagi-bagi pakaian-Nya,
mengundi, Mat. 27:35 (Mzm. 22:19; Mrk.
15:24; Luk. 23:34; Yoh. 19:24). Mereka
mengundi di antara mereka, dan undian
jatuh ke atas Matias, Kis. 1:23–26.
Kami mengundi—siapa dari antara
kami yang akan pergi ke rumah Laban,
1 Ne. 3:11.

Ur
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Ur

Dalam Perjanjian Lama, Ur-Kasdim
adalah kediaman asal Abram (Kej. 11:27–
28, 31; 15:7; Neh. 9:7; Abr. 2:1, 4).

Urim dan Tumim. Lihat juga
Lempengan Dada; Pelihat

Alat-alat yang dipersiapkan oleh Allah
untuk membantu manusia dalam mendapatkan wahyu dan dalam menerjemahkan bahasa. Dalam bahasa Ibrani
kata-kata tersebut berarti “terang dan
kesempurnaan.” Urim dan Tumim terdiri dari dua batu yang terpasang pada
bingkai lengkung perak dan kadang-
kadang digunakan dengan lempengan
dada (A&P 17:1; JS—S 1:35, 42, 52). Bumi
ini akan menjadi sebuah Urim dan Tumim yang besar dalam keadaannya yang
dikuduskan dan baka (A&P 130:6–9).
Engkau hendaknya menaruh dalam
lempengan dada keputusan Urim dan
Tumim, Kel. 28:30.
Kepada dia yang mengatasi akan Aku
berikan sebuah batu putih, Why. 2:17.
Dia memiliki dengan apa dia dapat melihat, dan menerjemahkan, Mosia 8:13.
Kedua batu ini akan Aku berikan kepadamu, Eter 3:23–24, 28 (Eter 4:5).
Joseph Smith menerima wahyu-wahyu
melalui Urim dan Tumim, uraian judul
A&P untuk bagian 6; 11; 14–16. Kamu telah diberikan kuasa kepadamu untuk menerjemahkan melalui sarana Urim dan
Tumim, A&P 10:1. Tiga Saksi akan melihat Urim dan Tumim, yang diberikan
kepada saudara laki-laki Yared di atas gunung, A&P 17:1. Tempat di mana Allah
bertempat tinggal adalah sebuah Urim
dan Tumim yang besar. Batu putih itu
akan menjadi sebuah Urim dan Tumim
bagi tiap individu yang menerimanya,
A&P 130:6–11.
Aku, Abraham, memiliki Urim dan Tumim, Abr. 3:1, 4.

Usia Pertanggungjawaban. Lihat
Anak-Anak; Baptis, Baptisan—
Baptisan bukan untuk bayi; Baptisan
Bayi; Tanggung Jawab
Uskup. Lihat juga Imamat Harun

Berarti “penilik,” suatu jabatan atau
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kedudukan yang memiliki tanggung jawab. Uskup adalah jabatan yang ditahbiskan dalam Imamat Harun (A&P 20:67;
107:87–88), dan uskup adalah hakim
umum di Israel (A&P 107:72, 74).

Roh Kudus telah menjadikanmu para
penilik, Kis. 20:28. Syarat-syarat dinyatakan untuk para uskup, 1 Tim. 3:1–7
(Tit. 1:7).
Uskup mesti ditahbiskan, A&P 20:67.
Edward Partridge mesti melayani sebagai uskup bagi Gereja, A&P 41:9. Uskup
mesti membedakan karunia-karunia rohani, A&P 46:27, 29. Imam tinggi boleh bertugas dalam jabatan uskup, A&P
68:14, 19 (A&P 107:17). Uskup ditetapkan oleh Tuhan, A&P 72. Uskup mesti
mengurus yang miskin, A&P 84:112. Uskup mesti melaksanakan segala sesuatu
yang duniawi, A&P 107:68. Uskup adalah presiden dari Imamat Harun, A&P
107:87–88.
Uskup Ketua

Seorang Pembesar Umum di dalam Gereja. Dia memiliki tanggung jawab umum
atas kesejahteraan duniawi Gereja (A&P
107:68). Uskup Ketua dan para penasihatnya, yang juga adalah Pembesar Umum,
mengetuai Imamat Harun Gereja (A&P
68:16–17; 107:76, 87–88).
Edward Partridge ditahbiskan sebagai
uskup, A&P 41:9. Uskup mesti dipanggil
dan ditetapkan oleh Presidensi Utama,
A&P 68:14–15. Keturunan harfiah dari
Harun, yang adalah anak sulung, memiliki hak untuk mengetuai jika dipanggil,
ditetapkan, dan ditahbiskan oleh Presidensi Utama, A&P 68:16, 18–20. Boleh diadili hanya di hadapan Presidensi Utama,
A&P 68:22–24 (A&P 107:82).

Utang. Lihat juga Mengampuni

Sebagaimana digunakan dalam tulisan
suci, uang atau harta milik yang diutang
dari orang lain menyebabkan si peminjam berada dalam suatu bentuk penawanan. Dalam pengertian lain, Yesus
mengajarkan bahwa kita hendaknya meminta kepada Bapa untuk mengampuni
kita atas utang-utang kita, atau membebaskan kita dari membayarkan harga untuk dosa-dosa kita—melalui Pendamaian
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Yesus Kristus—setelah kita mengampuni orang-orang lain untuk kesalahan-
kesalahan mereka terhadap kita (Mat.
6:12; 3 Ne. 13:11).
Yang jahat meminjam dan tidak membayar kembali, Mzm. 37:21. Peminjam
adalah hamba dari orang yang meminjami, Ams. 22:7.
Aku mengampuni engkau atas semua
utang itu: Tidakkah semestinya engkau
juga memiliki rasa iba, Mat. 18:23–35. Janganlah berutang apa pun kepada siapa
pun, tetapi saling mengasihilah, Rm. 13:8.
Kamu secara kekal berutang kepada
Bapa Surgawimu, Mosia 2:21–24, 34. Barang siapa meminjam dari sesamanya
hendaknya mengembalikan apa yang
dia pinjam, Mosia 4:28.
Bayarlah utang, dan bebaskan dirimu
dari penawanan, A&P 19:35. Adalah dilarang untuk berutang kepada musuhmu,
A&P 64:27. Bayarlah seluruh utangmu,
A&P 104:78. Janganlah berutang untuk
membangun rumah Tuhan, A&P 115:13.
Wahyu. Lihat juga Firman Allah;
Ilham; Mimpi; Nubuat; Penglihatan;
Roh Kudus; Suara; Terang Kristus

Komunikasi dari Allah kepada anak-
anak-Nya di atas bumi. Wahyu bisa datang melalui Terang Kristus dan Roh
Kudus dengan cara ilham, penglihatan,
mimpi, atau kunjungan malaikat. Wahyu
menyediakan bimbingan yang dapat menuntun yang setia pada keselamatan kekal di dalam kerajaan selestial.
Tuhan mengungkapkan pekerjaan-Nya
kepada para nabi-Nya dan mengukuhkan kepada yang percaya bahwa wahyu-
wahyu kepada para nabi adalah benar
(Amos 3:7). Melalui wahyu, Tuhan menyediakan bimbingan individu bagi setiap orang yang mengupayakannya serta
yang memiliki iman, bertobat, dan patuh
pada Injil Yesus Kristus. “Roh Kudus adalah pewahyu,” kata Joseph Smith, dan
“tak seorang pun dapat menerima Roh
Kudus tanpa menerima wahyu.”
Di dalam Gereja Tuhan, Presidensi
Utama dan Kuorum Dua Belas Rasul
adalah nabi, pelihat, dan pewahyu bagi
Gereja dan bagi dunia. Presiden Ge-

Wahyu

reja adalah satu-satunya orang yang telah Tuhan wenangkan untuk menerima
wahyu bagi Gereja (A&P 28:2–7). Setiap
orang bisa menerima wahyu pribadi bagi
manfaatnya sendiri.

Dengan setiap kata yang keluar dari
mulut Tuhan manusia hidup, Ul. 8:3
(Mat. 4:4; A&P 98:11). Tuhan berfirman
dalam suara lembut tenang, 1 Raj. 19:12.
Dimana tidak ada penglihatan, orang-
orang binasa, Ams. 29:18. Pastilah Tuhan
Allah tidak akan melakukan apa pun, selain Dia mengungkapkan rahasia-Nya kepada hamba-Nya, para nabi, Am. 3:7.
Diberkatilah engkau, Simon bin Yunus:
karena daging dan darah tidak mengungkapkannya kepadamu, selain Bapa-Ku,
Mat. 16:15–19. Roh akan membimbingmu
pada segala kebenaran dan akan memperlihatkan kepadamu apa yang akan datang, Yoh. 16:13. Jika siapa pun darimu
kekurangan kebijaksanaan, biarlah dia
meminta kepada Allah, Yak. 1:5.
Segala sesuatu akan diungkapkan,
2 Ne. 27:11. Aku akan memberikan kepada anak-anak manusia baris demi baris, 2 Ne. 28:30. Tidak ada apa pun yang
rahasia yang tidak akan diungkapkan,
2 Ne. 30:17. Roh Kudus akan memperlihatkan kepadamu segala sesuatu, 2 Ne.
32:5. Tak seorang pun mengetahui jalan
Allah kecuali itu diungkapkan kepadanya, Yakub 4:8. Alma berpuasa dan berdoa untuk wahyu, Alma 5:46. Apa yang
belum pernah diungkapkan akan diungkapkan kepada yang setia, Alma 26:22.
Mereka yang menyangkal wahyu tidak mengenal Injil Yesus Kristus dan tidak mengerti tulisan suci, Morm. 9:7–8.
Kamu tidak menerima kesaksian sampai setelah pencobaan imanmu, Eter 12:6.
Firman-Ku semuanya akan digenapi,
A&P 1:38. Apakah Aku tidak memfirmankan kedamaian pada pikiranmu mengenai masalah ini, A&P 6:22–23. Aku
akan memberi tahu kamu dalam pikiranmu dan dalam hatimu, A&P 8:2–
3. Jika itu benar Aku akan menyebabkan
bahwa dadamu akan membara, A&P 9:8.
Janganlah menyangkal roh wahyu, A&P
11:25. Mereka yang meminta akan menerima wahyu demi wahyu, A&P 42:61.
Apa pun yang akan mereka ucapkan
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Wahyu kepada Yohanes

ketika digerakkan oleh Roh Kudus akan
menjadi suara Tuhan, A&P 68:4. Allah
akan memberi kepadamu pengetahuan,
A&P 121:26.
Joseph Smith melihat Bapa dan Putra,
JS—S 1:17. Kami percaya segala yang
telah Allah ungkapkan dan masih akan
ungkapkan, PK 1:7, 9.
Wahyu kepada Yohanes. Lihat juga
Apokalips; Yohanes, Putra Zebedeus

Kitab terakhir dalam Perjanjian Baru,
terdiri dari wahyu yang diberikan kepada
Yohanes sang Rasul. Dia diizinkan untuk
melihat sejarah dunia, khususnya zaman
terakhir (Why. 1:1–2; 1 Ne. 14:18–27; A&P
77). Wahyu kepada Yohanes juga dikenal
sebagai Apokalips.
Yohanes menerima wahyu ini pada
hari Tuhan di Pulau Patmos (Why. 1:9–
10), lepas pesisir Asia, tidak jauh dari
Efesus. Tanggal yang tepat dari wahyu
tersebut tidak diketahui.
Kunci untuk mengerti kitab tersebut tercakup dalam 1 Nefi 14:18–27 dan
Ajaran dan Perjanjian 77 (Eter 4:15–16).
Pasal 1–3 adalah prakata dari kitab tersebut dan surat-surat kepada tujuh jemaat di Asia. Yohanes menulis surat-surat
itu untuk menolong para Orang Suci memecahkan persoalan tertentu. Pasal 4–5
mencatat penglihatan yang Yohanes terima memperlihatkan keagungan dan kuasa yang benar dari Allah dan Kristus.
Dalam pasal 6–9, 11, Yohanes mencatat
melihat sebuah kitab yang dimeteraikan dengan tujuh meterai, tiap meterai
melukiskan seribu tahun sejarah duniawi bumi. Pasal-pasal ini paling utama
berurusan dengan peristiwa-peristiwa
yang termuat dalam meterai ketujuh (lihat Why. 8–9; 11:1–15). Pasal 10 menggambarkan sebuah kitab yang Yohanes
makan. Kitab itu melukiskan misi masa
depan yang akan dia laksanakan. Pasal
12 mencatat penglihatan dari yang jahat
yang dimulai di surga ketika Setan memberontak dan diusir. Perang yang dimulai
di sana berlanjut dipertarungkan di atas
bumi. Dalam pasal 13, 17–19, Yohanes
menggambarkan kerajaan-kerajaan duniawi yang jahat dikendalikan oleh Setan
dan mencatat nasib mereka, termasuk

208

penghancuran terakhir kejahatan. Pasal
14–16 menggambarkan kesalehan para
Orang Suci di tengah kejahatan tepat sebelum Kedatangan Kedua Kristus. Pasal 20–22 menguraikan Milenium, kota
indah Yerusalem Baru, dan peristiwa-
peristiwa terakhir dari sejarah bumi.
Wanita. Lihat juga Manusia; Saudara
Laki-Laki; Saudara Perempuan

Perempuan dewasa, putri Allah. Istilah
Wanita kadang-kadang digunakan dalam
tulisan suci sebagai sebutan rasa hormat
(Yoh. 19:26; Alma 19:10).

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Kej. 1:27 (Musa 2:27; 6:9; Abr.
4:27). Wanita bajik bernilai melebihi batu
delima, Ams. 31:10–31.
Wanita adalah kemuliaan pria, 1 Kor.
11:7. Tidak ada pria tanpa wanita, tidak
ada juga wanita tanpa pria, di dalam
Tuhan, 1 Kor. 11:11. Kaum wanita hendaknya menghiasi diri mereka dengan
busana yang bersahaja, 1 Tim. 2:9–10.
Aku, Tuhan Allah, senang akan kesucian kaum wanita, Yakub 2:28.
Dosa-dosamu diampuni bagimu, dan
engkau adalah seorang wanita pilihan,
A&P 25:3. Kaum wanita memiliki tuntutan hak atas suami mereka untuk pemeliharaan, A&P 83:2.
Wewenang. Lihat juga Imamat; Kuasa;
Kunci-Kunci Imamat; Pemanggilan;
Penahbisan

Izin yang diberikan kepada manusia
di bumi yang dipanggil atau ditahbiskan untuk bertindak bagi dan demi kepentingan Allah Bapa atau Yesus Kristus
dalam melakukan pekerjaan Allah.

Aku telah mengutus engkau, Kel. 3:12–
15. Berbicaralah segala yang Aku perintahkan kepadamu, Kel. 7:2.
Dia memberikan kedua belas murid kuasa, Mat. 10:1. Kamu tidaklah
memilih-Ku, tetapi Akulah yang telah
memilihmu, dan menahbiskanmu, Yoh.
15:16.
Nefi dan Lehi berkhotbah dengan wewenang yang besar, Hel. 5:18. Nefi, putra
Helaman, adalah orangnya Allah, memiliki kuasa dan wewenang yang besar
dari Allah, Hel. 11:18 (3 Ne. 7:17). Yesus
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memberikan kuasa dan wewenang kepada dua belas orang Nefi, 3 Ne. 12:1–2.
Joseph Smith dipanggil oleh Allah
dan ditahbiskan, A&P 20:2. Tak seorang
pun akan mengkhotbahkan Injil-Ku atau
membangun Gereja-Ku kecuali dia ditahbiskan dan diketahui oleh Gereja bahwa
dia memiliki wewenang, A&P 42:11. Para
penatua mesti mengkhotbahkan Injil,
bertindak dalam wewenang, A&P 68:8.
Imamat Melkisedek memiliki wewenang
untuk melayani dalam apa yang rohani,
A&P 107:8, 18–19. Apa yang dilakukan
dengan wewenang ilahi menjadi hukum,
A&P 128:9.
Siapa pun yang berkhotbah atau melayani bagi Allah mesti dipanggil oleh
Allah melalui mereka yang berwenang,
PK 1:5.
Wilford Woodruff. Lihat juga
Maklumat Resmi 1; Manifesto
Presiden Gereja yang keempat menyusul Pemulihan Injil melalui Nabi Joseph
Smith. Dia lahir pada tahun 1807 dan meninggal pada tahun 1898.
Dipanggil untuk mengisi jabatan dalam Dewan Dua Belas, A&P 118:6. Berada
di antara roh-roh pilihan yang dicadangkan untuk tampil pada kegenapan zaman, A&P 138:53. Menerima wahyu
untuk menghentikan pernikahan jamak
di dalam Gereja, MR 1.
William W. Phelps

Seorang anggota dan pemimpin awal
Gereja setelah dipulihkan pada tahun
1830. Tuhan memanggil William Phelps
sebagai pencetak bagi Gereja (A&P 57:11;
58:40; 70:1).

Yafet. Lihat juga Nuh, Bapa Bangsa
dalam Alkitab
Putra tertua Nuh, seorang nabi Perjanjian Lama (Musa 8:12).

Nuh memperanakkan Yafet, Kej. 5:32
(Kej. 6:10; Musa 8:12). Yafet dan istrinya
memasuki bahtera Nuh, Kej. 7:13. Yafet
keluar dari bahtera, Kej. 9:18. Allah akan
memperluas tempat kediaman Yafet, Kej.
9:27.

Yakobus, Putra Zebedeus

Yakobus, Adik Laki-Laki Tuhan

Dalam Perjanjian Baru, adik laki-laki
Tuhan (Gal. 1:19) dan saudara kandung
Yoses, Simon, Yudas, serta beberapa
saudara perempuan (Mat. 13:55–56;
Mrk. 6:3; Yud. 1:1). Dia juga dikenal sebagai Yakobus yang Saleh dan menduduki jabatan penting di dalam Gereja di
Yerusalem (Kis. 12:17; 15:13; 1 Kor. 15:7;
Gal. 2:9–12). Dia mungkin menulis surat Yakobus.

Surat Yakobus: Sebuah kitab dalam Perjanjian Baru. Aslinya itu adalah sepucuk
surat yang ditujukan kepada kedua belas
suku Israel yang tercerai-berai ke luar daerah dan mungkin ditulis dari Yerusalem.
Surat tersebut memuat beberapa butir
yang dinyatakan dengan jelas tentang
agama praktis, termasuk nasihat penting dalam pasal 1 bahwa jika orang kekurangan kebijaksanaan, dia hendaknya
meminta pertolongan kepada Allah (Yak.
1:5–6; JS—S 1:9–20). Pasal 2 berurusan dengan iman dan perbuatan. Pasal 3–4 berbicara tentang perlunya mengendalikan
lidah dan memberi petuah kepada para
Orang Suci untuk tidak saling berbicara
jahat. Pasal 5 mendorong para Orang Suci
untuk memiliki kesabaran dan untuk memanggil para penatua untuk suatu berkat
ketika sakit; itu juga mengajarkan tentang
berkat-berkat dari menolong menginsafkan orang lain.
Yakobus, Putra Alfeus

Salah seorang dari Dua Belas Rasul
yang dipilih oleh Yesus selama pelayanan
fana-Nya (Mat. 10:3; Mrk. 3:18; Luk. 6:15;
Kis. 1:13).

Yakobus, Putra Zebedeus

Salah seorang dari Dua Belas Rasul
yang dipilih oleh Yesus selama pelayanan
fana-Nya. Dia adalah saudara laki-laki
Yohanes. Dia adalah satu dari tiga Rasul
yang dipilih untuk berada bersama Yesus
pada kejadian khusus tertentu: pada dihidupkannya kembali putri Yairus (Mrk.
5:37), pada Perubahan Rupa (Mat. 17:1;
Mrk. 9:2; Luk. 9:28), dan di Getsemani
(Mat. 26:37; Mrk. 14:33). Bersama Petrus
dan Yohanes, dia memulihkan Imamat
Melkisedek ke bumi dengan menahbis-
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Yakub, Putra Ishak

kan Joseph Smith dan Oliver Cowdery
(A&P 27:12; 128:20; JS—S 1:72).
Yakub, Putra Ishak. Lihat juga Esau;
Ishak; Israel

Seorang bapa bangsa dan nabi Perjanjian Lama; yang lebih muda dari putra
kembar Ishak dan Ribka (Kej. 25:19–26).
Yakub mendapatkan hak kesulungan atas
kakaknya, Esau. Ini karena kelayakan
dan pernikahan Yakub dalam perjanjian,
sementara Esau meremehkan hak kesulungannya dan menikah di luar perjanjian (Kej. 25:30–34; 26:34–35; 27; 28:6–9;
Ibr. 12:16).

Ribka mengetahui dari Tuhan bahwa
Esau akan melayani Yakub, Kej. 25:23.
Membeli hak kesulungan dari Esau, Kej.
25:29–34. Bermimpi tentang tangga menuju langit, Kej. 28. Menikahi Lea dan
Rahel, Kej. 29:1–30. Memiliki dua belas orang putra dan seorang putri, Kej.
29:31–30:24; 35:16–20. Menikahi Bilha
dan Zilpa, Kej. 30:3–4, 9. Nama diubah
menjadi Israel, Kej. 32:28. Melihat Allah
berhadapan muka, Kej. 32:30. Berkenan
dengan Yusuf, Kej. 37:3. Pergi ke Mesir
bersama keluarganya, Kej. 46:1–7. Memberkati para putranya dan anak cucu mereka, Kej. 49. Mati, Kej. 49:33.
Menaati perintah-perintah dan dewasa ini dipermuliakan di atas takhta
di surga, bersama dengan Abraham dan
Ishak, A&P 132:37.
Yakub, Putra Lehi. Lihat juga Lehi,
Ayah dari Nefi

Seorang nabi dalam Kitab Mormon
dan penulis dari beberapa khotbah dalam kitab 2 Nefi dan Yakub (2 Ne. 6–11;
Yakub 1–7).

Kitab Yakub: Kitab ketiga dalam Kitab
Mormon. Pasal 1 menceritakan bahwa
Nefi mengalihkan catatan-catatan kepada Yakub dan kemudian menahbiskan Yakub dan adiknya, Yusuf sebagai
imam dan pengajar bagi orang-orang.
Pasal 2–4 adalah khotbah-khotbah yang
memberi petuah kepada orang-orang untuk menjadi bersih secara moral. Yakub
juga mengajarkan tentang kedatangan
seorang Mesias yang menebus, dan dia
memberikan alasan mengapa sebagian
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orang di Israel tidak akan menerima-
Nya pada kedatangan-Nya. Pasal 5–6
memuat kesaksian Yakub dan kiasan kenabian tentang sejarah dan misi bangsa
Israel. Pasal 7 memuat laporan tentang
pemberontak yang terpelajar bernama
Serem, yang dikalahkan oleh kesaksian
ilahi Yakub.
Yang Diurapi. Lihat juga Mesias; Yesus
Kristus

Yesus disebut Kristus (suatu kata bahasa Yunani) atau Mesias (suatu kata bahasa Aram). Kedua kata itu berarti “Yang
Diurapi.” Dia adalah Yang Diurapi Bapa
untuk menjadi perwakilan pribadi Bapa
dalam segala sesuatu berkaitan dengan
keselamatan umat manusia.

Tuhan telah mengurapiku, Yes. 61:1–3.
Dia telah mengurapi seseorang untuk mengkhotbahkan Injil, Luk. 4:16–
22. Yesus diurapi oleh Allah Bapa, Kis.
4:27. Allah mengurapi Yesus dari Nazaret,
Kis. 10:38.

Yang Kudus dari Israel. Lihat Yesus
Kristus
Yang Lanjut Usianya. Lihat Adam
Yared. Lihat juga Orang-Orang Yared;
Saudara Laki-Laki Yared

Seorang pemimpin Kitab Mormon
yang, bersama saudara laki-
lakinya,
memimpin koloni orang-orang dari Menara Babel ke tanah terjanjikan di belahan
bumi sebelah barat (Eter 1:33–2:1).

Yared meminta saudara laki-lakinya
untuk berdoa agar Tuhan tidak mengacaukan bahasa keluarga dan teman-
teman mereka, Eter 1:34–37. Melakukan
perjalanan ke laut dan berdiam di sana
selama empat tahun, Eter 2:13. Berlayar
ke tanah terjanjikan, Eter 6:4–12.
Yarom

Dalam Kitab Mormon, putra Enos dan
cicit laki-laki Lehi. Dia menyimpan catatan orang-orang Nefi selama enam puluh tahun, 420–361 sm (Enos 1:25; Yarom
1:13). Dia adalah pria setia yang memilih untuk tidak menulis terlampau banyak dalam catatan sejarah (Yarom 1:2).
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Kitab Yarom: Hanya ada lima belas ayat
di kitab ini dalam Kitab Mormon. Yarom
mencatat bahwa orang-orang Nefi melanjutkan untuk hidup dalam hukum
Musa dan menanti-nantikan kedatangan
Kristus. Mereka dipimpin oleh para raja
yang adalah pria perkasa yang beriman.
Mereka makmur sewaktu mereka mengindahkan para nabi, imam, dan pengajar mereka.
Yehezkiel

Seorang nabi yang menulis kitab
Yehezkiel dalam Perjanjian Lama. Dia
adalah imam dari keluarga Zadok dan salah seorang tawanan Yahudi yang dibawa
pergi oleh Nebukadnezar. Dia bermukim
bersama orang-orang Yahudi yang diasingkan di Babilon dan bernubuat selama
periode dua puluh dua tahun, dari tahun
592 sampai 570 sm.

Kitab Yehezkiel: Kitab Yehezkiel dapat dipisahkan ke dalam empat bagian. Pasal 1–3 menceritakan tentang
penglihatan akan Allah dan panggilan
Yehezkiel untuk melayani; pasal 4–24
membicarakan tentang penghakiman
atas Yerusalem dan mengapa itu diberikan; pasal 25–32 mempermaklumkan
penghakiman atas bangsa-bangsa; dan
pasal 33–48 mencatat penglihatan tentang Israel zaman akhir.
Yehova. Lihat juga AKU ADA; Yesus
Kristus

Nama perjanjian atau nama yang pantas dari Allah Israel. Itu menunjukkan
“AKU ADA Yang Kekal” (Kel. 3:14; Yoh.
8:58). Yehova adalah Yesus Kristus prafana dan datang ke bumi sebagai putra
Maria (Mosia 3:8; 15:1; 3 Ne. 15:1–5). Biasanya, ketika kata Tuhan muncul dalam
Perjanjian Lama, itu berarti “Yehova.”

Yehova adalah Kristus: Yehova dikenal
oleh para nabi zaman dahulu (Kel. 6:3;
Abr. 1:16). Rasul Paulus mengajarkan
bahwa Kristus adalah Yehova dari Perjanjian Lama (Kel. 17:6; 1 Kor. 10:1–4). Saudara laki-laki Yared dalam Kitab Mormon
melihat Kristus prafana dan menyembah-
Nya (Eter 3:13–15). Moroni juga menyebut Kristus “Yehova” (Moro. 10:34). Di
dalam Bait Suci Kirtland, Joseph Smith

Yeremia

dan Oliver Cowdery melihat Yehova
yang bangkit (A&P 110:3–4).
Yehuda. Lihat juga Alkitab; Israel;
Orang-Orang Yahudi

Dalam Perjanjian Lama, putra keempat
dari Yakub dan Lea (Kej. 29:35; 37:26–27;
43:3, 8; 44:16; 49:8). Yakub memberkati
Yehuda bahwa dia akan menjadi pemimpin alami di antara para putra Yakub dan
bahwa Silo (Yesus Kristus) akan menjadi
keturunannya (Kej. 49:10).

Suku Yehuda: Suku Yehuda mengambil
pimpinan setelah pemukiman di Kanaan.
Saingan utamanya adalah suku Efraim.
Musa memberkati suku Yehuda (Ul. 33:7).
Setelah masa pemerintahan Salomo, suku
Yehuda menjadi kerajaan Yehuda.

Kerajaan Yehuda: Pada masa pemerintahan Rehabeam kekuasaan Salomo dipecah ke dalam dua kerajaan terpisah,
terutama karena kecemburuan antara
suku Efraim dan Yehuda. Kerajaan sebelah selatan, atau kerajaan Yehuda, mencakup suku Yehuda dan bagian yang
lebih besar dari Benyamin. Yerusalem
adalah ibu kotanya. Secara keseluruhan
itu tetap lebih setia pada penyembahan
kepada Yehova daripada kerajaan sebelah utara. Yehuda sedikit terbuka untuk
serangan dari utara dan timur, dan kekuasaan tertinggi tetap dalam tangan keluarga Daud sampai penawanan Babilon.
Kerajaan Yehuda berhasil tetap bertahan
selama 135 tahun setelah keruntuhan kerajaan Israel yang berpenduduk lebih padat dan lebih kuat.

Papan Yehuda: Ini merujuk pada Alkitab
sebagai catatan tentang bani Yehuda (Yeh.
37:15–19). Pada zaman terakhir, ketika
berbagai cabang bani Israel dikumpulkan, catatan-catatan sakral mereka juga
akan dikumpulkan bersama. Catatan-
catatan tulisan suci ini saling melengkapi dan membentuk kesaksian terpadu
bahwa Yesus adalah Kristus, Allah Israel
dan Allah seluruh bumi (TJS, Kej. 50:24–
36 [Apendiks]; 2 Ne. 3; 29).
Yeremia. Lihat juga Kitab Ratapan

Seorang nabi Perjanjian Lama yang lahir dari sebuah keluarga imam dan ber-

Yerikho
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nubuat di Yehuda dari tahun 626 sampai
586 sm. Dia hidup menjelang masa para
nabi besar yang lain: Lehi, Yehezkiel,
Hosea, dan Daniel.
Yeremia ditahbiskan menjadi nabi dalam kehidupan prafana (Yer. 1:4–5). Selama kira-kira empat puluh tahunnya
sebagai nabi dia mengajar menentang pemujaan berhala dan keasusilaan di antara
orang-orang Yahudi (Yer. 3:1–5; 7:8–10).
Dia harus menghadapi pertentangan dan
penghinaan yang berkelanjutan (Yer.
20:2; 36:18–19; 38:4). Setelah kejatuhan
Yerusalem, orang-orang Yahudi yang meloloskan diri ke Mesir membawa Yeremia
bersama mereka (Yer. 43:5–6), di mana,
menurut tradisi yang diyakini, mereka
merajamnya sampai mati.
Kitab Yeremia: Pasal 1–6 memuat
nubuat-nubuat yang diberikan selama
masa pemerintahan Yosia. Pasal 7–20
adalah nubuat-
n ubuat selama masa
Yoyakim. Pasal 21–38 berurusan dengan
pemerintahan Zedekia. Pasal 39–44 memuat nubuat-nubuat dan menguraikan
peristiwa-peristiwa sejarah setelah kejatuhan Yerusalem. Pasal 45 memuat janji
kepada Barukh, penyuratnya, bahwa
nyawa Barukh akan dilindungi. Akhirnya, pasal 46–51 adalah nubuat-nubuat
menentang bangsa-bangsa asing. Pasal
52 adalah suatu kesimpulan sejarah. Beberapa nubuat Yeremia termuat dalam
lempengan-lempengan kuningan Laban
yang diamankan oleh Nefi (1 Ne. 5:10–
13). Yeremia juga disebutkan dua kali
lagi dalam Kitab Mormon (1 Ne. 7:14;
Hel. 8:20).
Kitab Yeremia juga mencakup pengakuan akan keberadaan prafana manusia
dan prapenahbisan dari Yeremia (Yer.
1:4–5); nubuat tentang kembalinya Israel
dari kondisi mereka yang tercerai-berai,
mengumpulkan satu orang dari sebuah
kota dan dua orang dari sebuah keluarga
ke Sion, suatu tanah yang menyenangkan di mana Israel dan Yehuda dapat berdiam dalam keamanan dan kedamaian
(Yer. 3:12–19); serta nubuat tentang Tuhan
mengumpulkan Israel dari negeri-negeri
sebelah utara dengan mengutus banyak
“penangkap ikan” dan “pemburu” untuk
menemukan mereka (Yer. 16:14–21). Pe-
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ristiwa zaman akhir ini akan lebih besar
dalam perbandingan bahkan daripada
dibawanya Israel oleh Musa keluar dari
Mesir (Yer. 16:13–15; 23:8).
Yerikho

Sebuah kota bertembok di Lembah
Yordan, 800 kaki (245 meter) di bawah
permukaan laut. Yerikho berada di dekat
tempat di mana bangsa Israel menyeberangi sungai ketika mereka pertama kali
memasuki tanah terjanjikan (Yos. 2:1–3;
3:16; 6).
Bangsa Israel berperang dalam suatu
pertempuran di Yerikho, Yos. 6:1–20.
Yosua menempatkan kutukan ke atas
Yerikho, Yos. 6:26 (1 Raj. 16:34). Yerikho
berada di dalam kawasan yang ditentukan kepada Benyamin, Yos. 18:11–12, 21.
Tuhan mengunjungi Yerikho pada perjalanan terakhir-Nya ke Yerusalem, Mrk.
10:46 (Luk. 18:35; 19:1).

Yerobeam

Dalam Perjanjian Lama, Yerobeam adalah raja pertama dari bagian sebelah utara
Israel yang terbagi. Dia adalah anggota
dari suku Efraim. Yerobeam yang jahat
memimpin pemberontakan melawan
bani Yehuda dan keluarga Daud.
Yerobeam mendirikan berhala-berhala
bagi orang-orang di Dan dan Betel untuk
disembah, 1 Raj. 12:28–29. Ahia menghardik Yerobeam, 1 Raj. 14:6–16. Yerobeam
diingat karena telah membawa dosa yang
menakutkan kepada Israel, 1 Raj. 15:34
(1 Raj. 12:30).

Yerubaal. Lihat juga Gideon (Perjanjian
Lama)
Sebuah nama yang diberikan kepada
Gideon dalam Perjanjian Lama setelah
dia menghancurkan altar Baal (Hak. 6:32;
7:1; 9; 1 Sam. 12:11).
Yerusalem

Kota yang berlokasi di Israel modern.
Itu adalah kota yang paling penting dalam sejarah Alkitab. Beberapa tempat paling sakral bagi orang Kristen, Yahudi,
dan Muslim berada di kota ini dan dikunjungi secara teratur oleh banyak orang
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Yesaya

percaya yang setia. Itu sering dirujuk seTuhan akan berfirman dari Yerusalem,
A&P 133:21.
bagai kota yang kudus.
Dahulunya dikenal sebagai Salem (Kej.
14:18; Mzm. 76:3), Yerusalem adalah kota Yerusalem Baru. Lihat Sion
Tempat di mana para Orang Suci akan
orang Yebusi sampai direbut oleh Daud
berkumpul dan Kristus akan secara pri(Yos. 10:1; 15:8; 2 Sam. 5:6–7), yang menbadi memerintah bersama mereka sejadikannya ibu kotanya. Sampai saat itu
lama Milenium. Sion (Yerusalem Baru)
kota tersebut telah dipakai sebagian besar
akan dibangun di atas Benua Amerika,
sebagai benteng pegunungan, kira-kira
dan bumi akan diperbarui dan menerima
2600 kaki (800 meter) di atas permukaan
kemuliaan firdausnya (PK 1:10). Itu juga
laut. Itu dikelilingi oleh lembah-lembah
merujuk pada sebuah kota yang kudus
yang dalam pada semua sisinya kecuali
yang akan turun dari langit pada awal
sebelah utara.
Milenium.
Selama pemerintahan Raja Daud di
Yerusalem, dia menempati sebuah isHukum akan keluar dari Sion, Mi. 4:2.
Nama kota Allahku adalah Yerusalem
tana kayu. Meskipun demikian, selama
Baru, Why. 3:12. Yohanes melihat kota
pemerintahan Salomo, orang-orang meyang kudus, Yerusalem Baru, Why. 21:1–
lakukan banyak hal untuk memperindah
5.
kota tersebut, termasuk membangun isUmat ini akan Aku tegakkan di tanah
tana raja dan bait suci.
ini, dan itu akan menjadi Yerusalem Baru,
Setelah kerajaan Israel dan Yehuda ter3 Ne. 20:22. Yerusalem Baru akan dibabagi, Yerusalem tetap ibu kota Yehuda.
Itu sering diserang oleh pasukan- ngun di Amerika, Eter 13:3–6, 10.
Kota Yerusalem Baru akan diperpasukan yang menyerbu (1 Raj. 14:25;
siapkan, A&P 42:9, 35, 62–69. Para
2 Raj. 14:13; 16:5; 18–19; 24:10; 25). Di
Orang Suci akan berkumpul dan membawah Hizkia, Yerusalem menjadi pubangun Yerusalem Baru, A&P 45:63–
sat ibadat keagamaan tetapi sebagian di75. Yerusalem Baru akan dibangun di
hancurkan pada tahun 320 sm, 168 sm,
Missouri, A&P 84:1–5 (A&P 57:1–3).
dan 65 sm. Herodes membangun kemAnak Domba akan berdiri di atas Gubali tembok-tembok dan bait sucinya, tenung Sion dan di atas kota yang kudus,
tapi pada tahun 70 m orang-orang Roma
Yerusalem Baru, A&P 133:56.
menghancurkannya sama sekali.
Kemah suci-Ku akan disebut Sion,
Melkisedek adalah raja Salem, Kej.
Yerusalem Baru, Musa 7:62.
14:18 (Ibr. 7:1–2). Yesaya meminta
Yerusalem untuk mengenakan pakaian- Yesaya
nya yang indah, Yes. 52:1. Firman Tuhan
Seorang nabi Perjanjian Lama yang
akan datang dari Yerusalem, Mi. 4:2.
bernubuat dari tahun 740–701 sm. SebaKristus meratap atas nasib Yerusalem,
gai penasihat utama Raja Hizkia, Yesaya
Mat. 23:37–39 (Luk. 13:34). Yerusalem
memiliki pengaruh keagamaan dan poadalah kota dari Allah yang hidup, Ibr.
litik yang besar.
12:22.
Yesus mengutip Yesaya lebih kerap
Yerusalem akan dihancurkan jika tidaripada Dia mengutip nabi lain mana
dak bertobat, 1 Ne. 1:4, 13, 18 (2 Ne. 1:4;
pun. Yesaya juga kerap kali dikutip oleh
Hel. 8:20). Yerusalem akan dihuni kemPetrus, Yohanes, dan Paulus dalam Perbali setelah penghancuran, 3 Ne. 20:46.
janjian Baru. Kitab Mormon serta Ajaran
Yerusalem akan dibangun kembali, Eter
dan Perjanjian memuat lebih banyak
13:5.
kutipan dari Yesaya daripada nabi lain
Kristus memperingatkan para Orang
mana pun serta menyediakan banyak
Suci Zaman Akhir seperti Dia memperpertolongan dalam menafsirkan Yesaya.
ingatkan orang-orang Yerusalem, A&P
Nefi mengajari bangsanya dari tulisan-
5:20. Mereka yang dari Yehuda melatulisan Yesaya (2 Ne. 12–24; Yes. 2–14).
rikan diri ke Yerusalem, A&P 133:13.
Tuhan memberi tahu orang-orang Nefi
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bahwa “agunglah kata-kata Yesaya” dan
bahwa segala hal yang Yesaya nubuatkan
akan digenapi (3 Ne. 23:1–3).
Kitab Yesaya: Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama. Banyak nubuat Yesaya berurusan dengan kedatangan Penebus, baik
dalam pelayanan duniawi-Nya (Yes. 9:6)
maupun sebagai Raja Agung pada hari
terakhir (Yes. 63). Dia juga bernubuat banyak tentang masa depan Israel.
Pasal 1 adalah pendahuluan untuk
sisa dari kitab tersebut. Yesaya 7:14; 9:6–
7; 11:1–5; 53; dan 61:1–3 memberikan
bayangan tentang misi Juruselamat. Pasal 2, 11, 12, dan 35 berurusan dengan
peristiwa-peristiwa pada zaman akhir,
ketika Injil akan dipulihkan, Israel akan
dikumpulkan, dan tanah yang haus
akan bermekaran bagaikan bunga mawar. Pasal 29 memuat nubuat tentang
munculnya Kitab Mormon (2 Ne. 27).
Pasal 40–46 mempermaklumkan keunggulan Yehova sebagai Allah sejati atas
para allah berhala dari penyembah kafir. Pasal-pasal sisanya, 47–66, berurusan
dengan peristiwa-peristiwa pada pemulihan terakhir Israel dan penegakan Sion,
bersama Tuhan yang berdiam di antara
umat-Nya.
Yesus Kristus. Lihat juga Air Hidup;
AKU ADA; Alfa dan Omega;
Anak Domba Allah; Anak Sulung;
Awal; Batu Karang; Batu Penjuru;
Darah; Diperanakkan; Gembala
Yang Baik; Golgota; Iman; Imanuel;
Jalan; Juruselamat; Kasih Karunia;
Ke-Allah-an; Kebangkitan;
Kedatangan Kedua Yesus Kristus;
Kejatuhan Adam dan Hawa;
Kenaikan; Khotbah di Bukit;
Kitab-Kitab Injil; Kurban; Maria,
Ibu dari Yesus; Mempelai Laki-Laki;
Mesias; Pembebas; Penciptaan;
Pendamaian; Penebus; Penebusan;
Pembela; Pengampunan akan
Dosa-Dosa; Penghibur; Penyaliban;
Perantara; Pertobatan; Perubahan
Rupa—Perubahan rupa Kristus;
Putra Manusia; Rencana Penebusan;
Roti Kehidupan; Sakramen; Salib;
Suara Hati; Tanpa Akhir; Terang
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Kristus; Tuhan; Ular Kuningan; Yang
Diurapi; Yehova

Kristus (sebuah kata bahasa Yunani)
dan Mesias (sebuah kata bahasa Ibrani)
berarti “yang diurapi.” Yesus Kristus adalah Anak Sulung Bapa di dalam roh (Ibr.
1:6; A&P 93:21). Dia adalah Anak Tunggal
Bapa dalam daging (Yoh. 1:14; 3:16). Dia
adalah Yehova (A&P 110:3–4) dan ditahbiskan sebelumnya pada pemanggilan-
Nya yang agung sebelum penciptaan
dunia. Di bawah arahan Bapa, Yesus
menciptakan bumi dan segala sesuatu
di atasnya (Yoh. 1:3, 14; Musa 1:31–33).
Dia lahir dari Maria di Betlehem, menjalani kehidupan tanpa dosa, dan membuat
pendamaian yang sempurna bagi dosa-
dosa seluruh umat manusia melalui penumpahan darah-Nya dan memberikan
nyawa-Nya di atas salib (Mat. 2:1; 1 Ne.
11:13–33; 3 Ne. 27:13–16; A&P 76:40–42).
Dia bangkit dari yang mati, dengan demikian memastikan kebangkitan seluruh
umat manusia pada akhirnya. Melalui
Pendamaian dan Kebangkitan Yesus, mereka yang bertobat dari dosa-dosa mereka dan mematuhi perintah-perintah
Allah dapat hidup secara kekal bersama
Yesus dan Bapa (2 Ne. 9:10–12; 21–22;
A&P 76:50–53, 62).
Yesus Kristus adalah makhluk paling agung yang lahir di atas bumi ini.
Kehidupan-Nya adalah teladan sempurna tentang bagaimana seluruh umat
manusia hendaknya hidup. Semua doa,
berkat, dan tata cara keimamatan hendaknya dilakukan dalam nama-Nya. Dia
adalah Tuan segala tuan, Raja segala raja,
Pencipta, Juruselamat, dan Allah seluruh bumi.
Yesus Kristus akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah di atas bumi selama Milenium.
Pada hari terakhir, Dia akan menghakimi
seluruh umat manusia (Alma 11:40–41;
JS—M 1).
Ringkasan kehidupan-Nya (dalam urutan
peristiwa): Kelahiran dan misi Yesus diramalkan, Luk. 1:26–38 (Yes. 7:14; 9:6–7;
1 Ne. 11). Lahir, Luk. 2:1–7 (Mat. 1:18–
25). Disunat, Luk. 2:21. Dipersembahkan
di dalam bait suci, Luk. 2:22–38. Dikunjungi oleh orang-orang bijak (Majus),
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Mat. 2:1–12. Yusuf dan Maria melarikan
diri bersama-Nya ke Mesir, Mat. 2:13–18.
Dibawa ke Nazaret, Mat. 2:19–23. Mengunjungi bait suci pada usia dua belas
tahun, Luk. 2:41–50. Memiliki adik-adik
laki-laki dan perempuan, Mat. 13:55–56
(Mrk. 6:3). Dibaptis, Mat. 3:13–17 (Mrk.
1:9–11; Luk. 3:21–22). Digoda oleh iblis, Mat. 4:1–11 (Mrk. 1:12–13; Luk. 4:1–
13). Memanggil para murid-Nya, Mat.
4:18–22 (Mat. 9:9; Mrk. 1:16–20; 2:13–14;
Luk. 5:1–11, 27–28; 6:12–16; Yoh. 1:35–51).
Memberi kewenangan kepada Dua Belas,
Mat. 10:1–4 (Mrk. 3:13–19; Luk. 6:12–16).
Memberikan Khotbah di Bukit, Mat. 5–7.
Meramalkan kematian dan kebangkitan-
Nya sendiri, Mat. 16:21 (Mat. 17:22–23;
20:17–19; Mrk. 8:31; 9:30–32; 10:32–34;
Luk. 9:22; 18:31–34). Diubah rupa, Mat.
17:1–9 (Mrk. 9:2–8; Luk. 9:28–36). Mengutus tujuh puluh, Luk. 10:1–20. Melakukan perjalanan-Nya masuk dengan
kemenangan ke Yerusalem, Mat. 21:1–11
(Mrk. 11:1–11; Luk. 19:29–40; Yoh. 12:12–
15). Memberlakukan sakramen, Mat.
26:26–29 (Mrk. 14:22–25; Luk. 22:19–20).
Menderita dan berdoa di Getsemani, Mat.
26:36–46 (Mrk. 14:32–42; Luk. 22:39–
46). Dikhianati, ditangkap, dan ditinggalkan, Mat. 26:47–56 (Mrk. 14:43–53;
Luk. 22:47–54; Yoh. 18:2–13). Disalibkan, Mat. 27:31–54 (Mrk. 15:20–41; Luk.
23:26–28, 32–49; Yoh. 19:16–30). Bangkit,
Mat. 28:1–8 (Mrk. 16:1–8; Luk. 24:1–12;
Yoh. 20:1–10). Menampakkan diri setelah kebangkitan-Nya, Mat. 28:9–20 (Mrk.
16:9–18; Luk. 24:13–48; Yoh. 20:11–31; Kis.
1:3–8; 1 Kor. 15:5–8). Naik ke surga, Mrk.
16:19–20 (Luk. 24:51–53; Kis. 1:9–12).
Menampakkan diri kepada orang-
orang Nefi, 3 Ne. 11:1–17 (3 Ne. 11–26).
Menampakkan diri kepada Joseph
Smith, JS—S 1:15–20.
Hakim: Dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran, Mzm. 9:9 (3 Ne.
27:16). Dia datang untuk menghakimi
bumi, Mzm. 96:13. Allah akan menghakimi yang saleh dan yang jahat, Pkh. 3:17.
Dia akan menghakimi di antara bangsa-
bangsa, Yes. 2:4 (Mi. 4:3; 2 Ne. 12:4). Dengan kebenaran akanlah Dia menghakimi
yang miskin, Yes. 11:2–4.
Bapa telah memercayakan segala peng-
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hakiman kepada Putra, Yoh. 5:22. Jika
Aku menghakimi, penghakiman-Ku adalah benar, Yoh. 8:16. Dia ditetapkan oleh
Allah untuk menjadi Hakim atas yang hidup dan yang mati, Kis. 10:42 (2 Tim. 4:1).
Allah akan menghakimi rahasia-rahasia
manusia melalui Yesus Kristus, Rm. 2:16.
Kita semua akan berdiri di hadapan kursi
penghakiman Kristus, Rm. 14:10 (2 Kor.
5:10; Alma 12:12; Morm. 3:20; 7:6; Eter
12:38; A&P 135:5).
Semua orang datang kepada Allah
untuk dihakimi oleh-Nya menurut kebenaran dan kekudusan yang ada di dalam Dia, 2 Ne. 2:10. Berdiri di hadapan
Allah untuk dihakimi menurut perbuatan, Alma 5:15 (Alma 12:15; 33:22; 3 Ne.
27:14).
Allah dan Kristus adalah Hakim atas
semua orang, A&P 76:68.
Keberadaan prafana Kristus: Tuhan menampakkan diri kepada Abram, Kej. 12:7
(Kej. 17:1; 18:1; Abr. 2:6–8). Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka,
Kel. 33:11 (Ul. 34:10; Musa 1:1–2). Aku
melihat Tuhan berdiri di atas altar, Am.
9:1.
Pada awalnya, Firman ada bersama
Allah. Dan Firman itu dijadikan daging,
dan berdiam di antara kita, Yoh. 1:1, 14
(1 Yoh. 1:1–3). Sebelum Abraham ada,
Aku ada, Yoh. 8:58. Muliakanlah Engkau
diri-Ku dengan kemuliaan yang Aku miliki bersama Engkau sebelum dunia ada,
Yoh. 17:5.
Yesaya sungguh melihat Penebus-Ku
seperti aku dan adikku Yakub telah
melihat-Nya, 2 Ne. 11:2–3. Pada esok hari
datanglah Aku ke dunia, 3 Ne. 1:12–14.
Kristus ada sebelum dunia dimulai, 3 Ne.
26:5 (Yoh. 6:62). Sebagaimana tampaknya
Aku bagimu akanlah Aku menampakkan diri kepada umat-Ku dalam daging,
Eter 3:14–17.
Henokh melihat Tuhan dan berjalan
bersama-Nya, A&P 107:48–49.
Putra Terkasih-Ku, yang adalah Yang
Terkasih dan Yang Terpilih-Ku sejak
awal, Musa 4:2. Tuhan berfirman: Siapakah yang akan Aku utus? Dan seseorang
menjawab seperti Putra Manusia: Di sinilah Aku, utuslah Aku, Abr. 3:27.
Kemuliaan Yesus Kristus: Kemuliaan
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Tuhan memenuhi kemah suci, Kel.
40:34–38. Seluruh bumi penuh dengan
kemuliaan-Nya, Yes. 6:3 (2 Ne. 16:3). Kemuliaan Tuhan terbit ke atas dirimu, Yes.
60:1–2.
Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, Mat. 16:27. Muliakanlah Engkau diri-Ku dengan kemuliaan
yang Aku miliki bersama Engkau sebelum dunia ada, Yoh. 17:5.
Yang Kudus dari Israel mesti memerintah dalam kemuliaan yang besar, 1 Ne.
22:24. Kita memiliki suatu harapan akan
kemuliaan-Nya, Yakub 4:4. Putra Allah
datang dalam kemuliaan-Nya, Alma
5:50. Dia memaparkan segala sesuatu,
dari awal sampai Dia akan datang dalam kemuliaan-Nya, 3 Ne. 26:3.
Para rasul-Ku akan berdiri berbalutkan kemuliaan bahkan seperti Aku, A&P
29:12 (A&P 45:44). Kami melihat kemuliaan Putra, pada sisi kanan Bapa, A&P
76:19–23. Yohanes melihat dan memberikan kesaksian tentang kegenapan
kemuliaan-Ku, A&P 93:6 (Yoh. 1:14). Air
muka-Nya bersinar melebihi kecemerlangan matahari, A&P 110:3.
Kemuliaan-Nya ada di atasku, dan aku
melihat muka-Nya, Musa 1:1–11. Inilah
pekerjaan-Ku dan kemuliaan-Ku, Musa
1:39.
Kepala Gereja: Kristus adalah kepala Gereja, Ef. 5:23 (Ef. 1:22; 4:15). Dia adalah kepala tubuh, Gereja, Kol. 1:18.
Ini adalah Gereja-Ku, Mosia 26:22
(Mosia 27:13). Kristus adalah pemrakarsa dan penyempurna iman mereka,
Moro. 6:1–4.
Gereja ini telah Aku tegakkan, A&P
33:5 (3 Ne. 27:3–8).

Kesaksian yang dipersaksikan tentang
Yesus Kristus: Paulus bersaksi bahwa
Yesus adalah Kristus, Kis. 18:5. Bahkan
roh-roh jahat bersaksi bahwa mereka mengenal Yesus, Kis. 19:15. Tak seorang pun
dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan
kecuali melalui Roh Kudus, 1 Kor. 12:3.
Setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Flp. 2:10–11.
Kita berbicara tentang Kristus, kita
bersukacita di dalam Kristus, kita berkhotbah tentang Kristus, kita bernu-

216

buat tentang Kristus, 2 Ne. 25:26. Kitab
Mormon akan meyakinkan orang Yahudi
dan orang bukan Israel bahwa Yesus adalah Kristus, 2 Ne. 26:12 (halaman judul
Kitab Mormon). Para nabi dan tulisan
suci bersaksi tentang Kristus, Yakub 7:11,
19. Carilah Yesus ini tentang siapa para
nabi dan rasul telah menulis, Eter 12:41.
Kami melihat-Nya dan mendengar suara yang memberikan kesaksian bahwa
Dia adalah Anak Tunggal, A&P 76:20–24.
Inilah kehidupan kekal—mengenal Allah
dan Yesus Kristus, A&P 132:24.
Kami percaya kepada Allah Bapa Yang
Kekal, dan kepada Putra-Nya, Yesus
Kristus, PK 1:1. Kami percaya bahwa
Kristus akan memerintah secara pribadi
di atas bumi, PK 1:10.

Mengambil nama Yesus Kristus ke atas
diri kita: Tidak ada nama lain yang melaluinya kita mesti diselamatkan, Kis.
4:12 (2 Ne. 31:21). Para Rasul bersukacita bahwa mereka dianggap layak untuk
menderita rasa malu bagi nama-Nya, Kis.
5:38–42. Ini adalah perintah-Nya, bahwa
kita hendaknya percaya pada nama
Putra-Nya Yesus Kristus, 1 Yoh. 3:23.
Bersaksilah bahwa kamu bersedia untuk mengambil ke atas dirimu nama
Kristus melalui baptisan, 2 Ne. 31:13.
Aku menghendaki agar kamu hendaknya mengambil ke atas dirimu nama
Kristus, Mosia 5:6–12 (Mosia 1:11). Barang siapa berhasrat mengambil ke atas
diri mereka nama Kristus bergabung dengan Gereja Allah, Mosia 25:23. Mereka
semua yang adalah orang percaya yang
sejati kepada Kristus mengambil ke atas
diri mereka nama Kristus, Alma 46:15.
Gerbang surga terbuka bagi mereka yang
akan percaya pada nama Yesus Kristus,
Hel. 3:28. Diberkatilah dia yang didapati
setia pada nama-Ku pada hari terakhir,
Eter 4:19. Mereka bersedia mengambil
ke atas diri mereka nama Putra, Moro.
4:3 (A&P 20:77).
Ambillah ke atas dirimu nama Kristus,
A&P 18:21–25.
Nubuat tentang kelahiran dan kematian
Yesus Kristus: Seorang gadis akan mengandung dan melahirkan seorang putra, Yes.
7:14 (1 Ne. 11:13–20). Dari Betlehem akan
tampil seorang penguasa di Israel, Mi. 5:1.
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Samuel, orang Laman menubuatkan
satu hari, satu malam, dan satu hari yang
terang; sebuah bintang baru; dan tanda-
tanda yang lain, Hel. 14:2–6. Samuel,
orang Laman menubuatkan kegelapan,
guntur dan kilat, dan berguncangnya
tanah, Hel. 14:20–27. Tanda-tanda kelahiran Yesus digenapi, 3 Ne. 1:15–21.
Tanda-tanda kematian Yesus digenapi,
3 Ne. 8:5–23.

Pemerintahan milenium Kristus: Pemerintahan akan berada di atas bahu-Nya,
Yes. 9:5 (2 Ne. 19:6). Aku akan berdiam
di tengah-tengahmu, firman Tuhan, Za.
2:10–12 (Za. 14:9).
Allah akan memberi kepada Yesus
takhta leluhur-Nya, Daud, Luk. 1:30–33.
Kristus akan memerintah untuk selama-
lamanya, Why. 11:15. Para Orang Suci
akan memerintah bersama Kristus selama
seribu tahun, Why. 20:4 (A&P 76:63).
Karena kesalehan orang-orang, Setan
tidak akan memiliki kuasa, 1 Ne. 22:26
(Why. 20:1–3).
Aku akan berdiam dalam kebenaran
bersama manusia di atas bumi selama
seribu tahun, A&P 29:11 (A&P 43:29–30).
Tunduklah kepada kekuasaan yang ada,
sampai Dia memerintah yang merupakan
hak-Nya untuk memerintah, A&P 58:22
(1 Kor. 15:25).
Kristus akan memerintah secara pribadi di atas bumi, PK 1:10 (Yes. 32:1).
Penampakan diri pascafana Kristus: Ketika Yesus telah bangkit, Dia menampakkan diri mula-mula kepada Maria,
Mrk. 16:9 (Yoh. 20:11–18). Yesus berjalan
dan berbincang dengan dua orang murid
di jalan ke Emaus, Luk. 24:13–34. Yesus
menampakkan diri kepada para Rasul,
yang meraba tangan dan kaki-Nya, Luk.
24:36–43 (Yoh. 20:19–20). Yesus menampakkan diri kepada Tomas, Yoh. 20:24–
29. Yesus menampakkan diri kepada para
murid di Danau Tiberias, Yoh. 21:1–14.
Yesus melayani selama empat puluh
hari setelah kebangkitan-Nya, Kis. 1:2–
3. Stefanus melihat Yesus berdiri pada sisi
kanan Allah, Kis. 7:55–56. Yesus menampakkan diri kepada Saulus, Kis. 9:1–8
(TJS, Kis. 9:7; Kis. 26:9–17). Kristus dilihat oleh lebih daripada 500 orang, 1 Kor.
15:3–8.

Yesus Kristus

Yesus Kristus memperlihatkan diri-
Nya kepada orang-orang Nefi, 3 Ne. 11:1–
17. 2500 orang melihat dan mendengar
Yesus, 3 Ne. 17:16–25. Mormon dikunjungi oleh Tuhan, Morm. 1:15.
Joseph Smith dan Sidney Rigdon melihat Yesus pada sisi kanan Allah, A&P
76:22–23. Joseph Smith dan Oliver
Cowdery melihat Tuhan di dalam Bait
Suci Kirtland, A&P 110:1–4.
Joseph Smith melihat Yesus, JS—S
1:15–17.
Perlambang atau simbol bagi Kristus:
Habel mempersembahkan yang sulung
dari ternaknya, Kej. 4:4 (Musa 5:20). Bawalah putramu satu-satunya Ishak, dan
persembahkanlah dia untuk persembahan, Kej. 22:1–13 (Yakub 4:5). Tuhan
memerintahkan anak-anak Israel untuk
mengurbankan anak-anak domba tanpa
cela, Kel. 12:5, 21, 46 (Bil. 9:12; Yoh. 1:29;
19:33; 1 Ptr. 1:19; Why. 5:6). Inilah roti
yang Tuhan telah berikan kepadamu
untuk dimakan, Kel. 16:2–15 (Yoh. 6:51).
Hantam batu karang itu, dan akan keluar
air darinya, agar orang-orang boleh minum, Kel. 17:6 (Yoh. 4:6–14; 1 Kor. 10:1–
4). Kambing itu akan menanggung ke
atasnya segala kedurhakaan mereka, Im.
16:20–22 (Yes. 53:11; Mosia 14:11; 15:6–9).
Musa mengangkat ular dari kuningan untuk menyelamatkan mereka yang melihat
padanya, Bil. 21:8–9 (Yoh. 3:14–15; Alma
33:19; Hel. 8:14–15). Yunus berada di dalam perut ikan selama tiga hari, Yun. 1:17
(Mat. 12:40).
Hal ini adalah suatu kemiripan dari
pengurbanan Anak Tunggal Bapa, Musa
5:4–8.

Teladan dari Yesus Kristus: Aku telah
memberikanmu suatu teladan, Yoh.
13:15. Aku adalah jalan, kebenaran, dan
kehidupan, Yoh. 14:6. Kristus juga menderita bagi kita, meninggalkan bagi kita
suatu teladan, agar kamu hendaknya
mengikuti jejak-Nya, 1 Ptr. 2:21.
Kecuali seseorang mengikuti teladan
Putra Allah yang hidup, dia tidak dapat
diselamatkan, 2 Ne. 31:16. Aku menghendaki agar kamu hendaknya sempurna
bahkan seperti Aku, 3 Ne. 12:48. Ini akanlah selalu kamu usahakan dengan keras
untuk lakukan, bahkan seperti yang telah

Yitro
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Aku lakukan, 3 Ne. 18:6. Aku telah menunjukkan teladan bagimu, 3 Ne. 18:16.
Pekerjaan yang telah kamu lihat Aku lakukan itu akan kamu lakukan juga, 3 Ne.
27:21, 27. Pengikut sejati Yesus Kristus
akan menjadi seperti Dia, Moro. 7:48.

Wewenang: Pemerintahan akan berada
di atas bahu-Nya, Yes. 9:5 (2 Ne. 19:6).
Yesus mengajar seperti orang yang
memiliki wewenang, Mat. 7:28–29 (Mrk.
1:22). Putra Manusia memiliki kuasa di
atas bumi untuk mengampuni dosa-dosa,
Mat. 9:6. Yesus memerintahkan roh-roh
jahat dengan wewenang dan mereka
mematuhi-Nya, Mrk. 1:27 (Luk. 4:33–36).
Yesus menahbiskan dua belas orang untuk memiliki kuasa, Mrk. 3:14–15. Firman
Yesus adalah dengan kuasa, Luk. 4:32.
Bapa telah memercayakan segala penghakiman kepada Putra, Yoh. 5:22, 27. Allah
mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan
dengan kuasa, Kis. 10:38. Kristus telah
ditahbiskan sebelumnya sebelum pelandasan dunia, 1 Ptr. 1:20 (Eter 3:14). Kristus
memiliki kunci-kunci neraka dan kematian, Why. 1:18.
Semua orang menjadi tunduk kepada
Kristus, 2 Ne. 9:5. Yesus Kristus, Putra
Allah, adalah Bapa dari langit dan bumi,
Pencipta segala sesuatu sejak awal, Hel.
14:12.
Kristus datang melalui kehendak Bapa
untuk melakukan kehendak-Nya, A&P
19:24. Yesus menerima suatu kegenapan
kemuliaan Bapa; dan Dia menerima segala kuasa, A&P 93:3–4, 16–17 (Yoh.
3:35–36).
Yitro. Lihat juga Musa

Seorang pangeran dan imam Perjanjian Lama dari Midian yang memberi
Musa sebuah rumah setelah Musa melarikan diri dari Mesir. Dia juga dinamakan
Rehuel (Kel. 2:18). Musa belakangan menikahi putri Yitro, Zipora (Kel. 3:1; 4:18;
18:1–12). Yitro mengajari Musa untuk
mendelegasikan (Kel. 18:13–27). Musa
menerima Imamat Melkisedek dari Yitro
(A&P 84:6–7).

Yoel

Seorang nabi di tanah Yehuda dalam
Perjanjian Lama. Masa kehidupannya
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tidak pasti—dia mungkin hidup suatu
masa antara masa pemerintahan Yoas,
sebelum tahun 850 sm, dan kembalinya
suku Yehuda dari penawanan di Babilon.

Kitab Yoel: Kitab ini berpusat pada nubuat yang Yoel buat setelah tanah Yehuda
dihantam dengan kemarau yang hebat
dan dengan belalang perusak (Yl. 1:4–
20). Yoel meyakinkan orang-orang bahwa
melalui pertobatan mereka akan kembali
menerima berkat-berkat dari Allah (Yl.
2:12–14).
Pasal 1 adalah panggilan bagi sebuah
pertemuan khusyuk di dalam rumah
Tuhan. Pasal 2 menceritakan tentang perang dan kemusnahan yang mendahului
Milenium. Pasal 3 berbicara tentang zaman akhir dan menandaskan bahwa segala bangsa akan berperang tetapi bahwa
pada akhirnya Tuhan akan berdiam di
Sion.
Petrus mengutip nubuat Yoel tentang
pencurahan Roh pada hari Pentakosta
(Yl. 2:28–32; Kis. 2:16–21). Malaikat
Moroni juga mengutip petikan yang sama
ini kepada Joseph Smith (JS—S 1:41).
Yohanes Pembaptis. Lihat juga Elias;
Imamat Harun

Putra Zakharias dan Elisabet dalam
Perjanjian Baru. Yohanes diutus untuk
mempersiapkan orang-orang menerima
Mesias (Yoh. 1:19–27). Dia memegang
kunci-kunci Imamat Harun dan membaptis Yesus Kristus.

Yesaya dan yang lain bernubuat tentang misi Yohanes, Yes. 40:3 (Mal. 3:1;
1 Ne. 10:7–10; 2 Ne. 31:4).
Dimasukkan ke dalam penjara dan dipenggal kepalanya, Mat. 14:3–12 (Mrk.
6:17–29). Gabriel mengumumkan kelahiran dan pelayanan Yohanes kepada
Zakharias, Luk. 1:5–25. Yesus mengajarkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah
seorang nabi besar, Luk. 7:24–28. Mengenali Yesus sebagai Putra Allah, Yoh. 1:29–
34. Para murid Yohanes menjadi murid
Yesus, Yoh. 1:25–29, 35–42 (Kis. 1:21–22).
Tidak melakukan mukjizat, Yoh. 10:41.
Sebagai makhluk yang dibangkitkan, diutus untuk menahbiskan Joseph
Smith dan Oliver Cowdery pada Imamat Harun, A&P 13 (A&P 27:7–8; JS—S
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1:68–72). Ditahbiskan oleh seorang malaikat ketika dia berumur delapan hari,
A&P 84:28.
Yohanes, Putra Zebedeus. Lihat juga
Imamat Melkisedek; Kitab-Kitab
Injil; Makhluk Ubahan; Rasul;
Wahyu kepada Yohanes

Salah seorang dari Dua Belas Rasul
dalam Perjanjian Baru, putra Zebedeus,
dan saudara laki-laki Yakobus. Pada
awal kehidupannya dia adalah penjala
ikan (Mrk. 1:17–20). Dia mungkin murid
Yohanes Pembaptis yang tidak disebutkan namanya yang disebut-sebut dalam Yoh. 1:40. Belakangan dia menerima
panggilan sebagai murid Yesus Kristus
(Mat. 4:21–22; Luk. 5:1–11). Dia menulis
Injil Yohanes, tiga pucuk surat, dan kitab
Wahyu. Dia adalah satu dari tiga orang
yang berada bersama Tuhan pada saat dihidupkannya kembali putri Yairus (Mrk.
5:35–42), di Gunung Perubahan Rupa
(Mat. 17:1–9), dan di Getsemani (Mat.
26:36–46). Dalam tulisan-tulisannya sendiri dia merujuk dirinya sebagai murid
yang Yesus kasihi (Yoh. 13:23; 21:20) dan
sebagai “murid yang lain” (Yoh. 20:2–
8). Yesus juga menamainya dan saudara
laki-lakinya Boanerges, “anak-anak guruh” (Mrk. 3:17). Ada rujukan-rujukan
yang kerap mengarah kepadanya dalam laporan tentang Penyaliban dan Kebangkitan (Luk. 22:8; Yoh. 18:15; 19:26–27;
20:2–8; 21:1–2). Yohanes belakangan dibuang ke Patmos, di mana dia menulis kitab Wahyu (Why. 1:9).
Yohanes kerap kali disebut-sebut dalam wahyu zaman akhir (1 Ne. 14:18–27;
3 Ne. 28:6; Eter 4:16; A&P 7; 27:12; 61:14;
77; 88:141). Petikan-petikan ini mengukuhkan catatan Alkitab tentang Yohanes
dan juga menyediakan wawasan akan kebesarannya serta pentingnya pekerjaan
yang telah Tuhan berikan untuk dilakukannya di atas bumi pada zaman Perjanjian Baru dan pada zaman terakhir.
Tulisan suci zaman akhir mengklarifikasi
bahwa Yohanes tidak mati tetapi diperkenankan untuk tetap tinggal di atas bumi
sebagai hamba yang melayani sampai
waktu Kedatangan Kedua Tuhan (Yoh.
21:20–23; 3 Ne. 28:6–7; A&P 7).

Yohanes, Putra Zebedeus

Surat-Surat Yohanes: Walaupun penulis
dari tiga pucuk surat ini tidak menyebut
dirinya dengan nama, bahasanya demikian kuatnya menyerupai yang dari
Yohanes sang Rasul sehingga dia dianggap telah menulis ketiganya.
1 Yohanes 1 memberikan petuah kepada para Orang Suci untuk mendapatkan pertemanan dengan Allah. Pasal 2
menekankan bahwa para Orang Suci
mengenal Allah melalui kepatuhan dan
memberikan petunjuk kepada mereka
untuk tidak mengasihi dunia. Pasal 3
memanggil semua untuk menjadi anak-
anak Allah dan untuk saling mengasihi.
Pasal 4 menjelaskan bahwa Allah adalah kasih dan berdiam dalam diri mereka
yang mengasihi-Nya. Pasal 5 menjelaskan bahwa para Orang Suci dilahirkan
dari Allah melalui kepercayaan kepada
Kristus.
2 Yohanes serupa dengan 1 Yohanes.
Di dalamnya Yohanes bersukacita karena
kesetiaan dari anak-anak “Ibu yang terpilih.”
3 Yohanes memuji seseorang yang
bernama Gayus karena kesetiaan dan
pertolongannya kepada mereka yang
mengasihi kebenaran.

Injil Yohanes: Dalam kitab Perjanjian
Baru ini, Yohanes sang Rasul bersaksi
bahwa (1) Yesus adalah Kristus atau
Mesias dan (2) Yesus adalah Putra Allah
(Yoh. 20:31). Pemandangan dari kehidupan Yesus yang dia uraikan dengan
saksama diseleksi dan ditata dengan
maksud ini sebagai sasaran pandangan.
Kitab tersebut dimulai dengan suatu pernyataan tentang status Kristus di dalam
keberadaan prafana: Dia berada bersama Allah, Dia adalah Allah, dan Dia
adalah pencipta segala sesuatu. Dia lahir dalam daging sebagai Putra Tunggal Bapa. Yohanes menelusuri lintasan
pelayanan Yesus, menekankan dengan
sangat keilahian-Nya dan kebangkitan-
Nya dari yang mati. Dia dengan jelas menandaskan bahwa Yesus adalah Putra
Allah, dipersaksikan melalui mukjizat-
mukjizat, melalui para saksi, melalui para
nabi, dan melalui suara Kristus sendiri.
Yohanes mengajar dengan membandingkan terang dan kegelapan, kebenaran dan

Yonatan
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kekhilafan, yang baik dan yang jahat,
Allah dan iblis. Barangkali tidak ada dalam catatan lain mana pun kekudusan
Yesus dan ketidaksetiaan para penguasa
Yahudi dengan demikian gamblangnya
dimaklumkan.
Yohanes menulis terutama tentang
pelayanan Kristus di Yudea, khususnya
minggu terakhir pelayanan fana-Nya, sedangkan Matius, Markus, dan Lukas menulis terutama tentang pelayanan-Nya
di Galilea. Beberapa hal dari Injil ini telah diklarifikasi oleh wahyu zaman akhir
(A&P 7 dan A&P 88:138–141).
Untuk daftar peristiwa dalam kehidupan Juruselamat yang diuraikan dalam
Injil Yohanes, lihat Keselarasan Kitab-
Kitab Injil dalam apendiks.
Kitab Wahyu: Lihat Wahyu kepada
Yohanes
Yonatan. Lihat juga Daud; Saul, Raja
Israel

Dalam Perjanjian Lama, putra Saul, raja
Israel. Yonatan adalah teman dekat Daud
(1 Sam. 13–23; 31).

Yosafat

Dalam Perjanjian Lama, raja Yehuda
yang setia (1 Raj. 15:24; 22).

Yosia

Seorang raja Yehuda yang saleh dari
tahun 641–610 sm (2 Raj. 22–24; 2 Taw.
34–35). Selama masa pemerintahannya,
kitab hukum ditemukan di dalam rumah
Tuhan (2 Raj. 22:8–13).

Yosua. Lihat juga Yerikho

Seorang nabi dan pemimpin dalam
Perjanjian Lama, dan pengganti Musa.
Dia lahir di Mesir sebelum anak-anak
Israel meloloskan diri (Bil. 14:26–31).
Dia dan Kaleb berada di antara dua belas mata-mata yang diutus ke Kanaan.
Hanya mereka yang memberikan laporan
yang baik mengenai tanah itu (Bil. 13:8,
16–33; 14:1–10). Dia mati pada usia 110
tahun (Yos. 24:29). Yosua adalah teladan
yang hebat sebagai nabi, pejuang yang
berbakti.
Kitab Yosua: Kitab ini disebut menurut nama Yosua karena dia adalah tokoh
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utama di dalamnya dan bukan karena
dia adalah penulisnya. Pasal 1–12 menguraikan penaklukan Kanaan; pasal 13–24
menceritakan tentang suku-suku Israel
membagi tanah tersebut dan tentang
nasihat-nasihat terakhir Yosua.
Dua ayat terkemuka dalam kitab
Yosua adalah perintah Tuhan kepada dia
untuk bermeditasi mengenai tulisan suci
(Yos. 1:8) dan panggilan Yosua kepada
orang-orang untuk setia kepada Tuhan
(Yos. 24:15).
Yudas

Dalam Perjanjian Baru, salah seorang
adik laki-laki Yesus dan mungkin penulis
surat Yudas (Mat. 13:55; Yud. 1:1).

Surat Yudas: Kitab ini terdiri dari sepucuk surat dari Yudas kepada Orang Suci
tertentu yang sedang melemah dalam
iman. Mereka diperlemah oleh orang-
orang di antara mereka yang mengaku
sebagai orang Kristen tetapi mempraktikkan ibadat kafir yang asusila dan
mengaku-ngaku terbebas dari mematuhi hukum akhlak. Yudas berniat untuk membangunkan para Orang Suci
pada suatu pengertian akan bahaya rohani mereka dan mendorong mereka untuk tetap setia.
Beberapa petikan terkemuka dalam
Yudas adalah ayat 6, yang menuturkan
kembali perang di surga dan pengusiran
Lusifer serta para malaikatnya dari keadaan prafana itu (Abr. 3:26–28), dan ayat
14–15, yang mengutip nubuat yang dibuat oleh Henokh.
Yudas Iskariot

Salah seorang dari Dua Belas Rasul
Yesus dalam Perjanjian Baru (Mat. 10:4;
Mrk. 14:10; Yoh. 6:71; 12:4). Nama keluarganya berarti “orang dari Keriot.” Dia
berasal dari suku Yehuda dan adalah
satu-satunya Rasul yang bukan orang
Galilea. Yudas mengkhianati Tuhan.

Menerima tiga puluh keping perak
untuk menyerahkan Kristus kepada salah seorang imam kepala, Mat. 26:14–16
(Za. 11:12–13). Mengkhianati Tuhan dengan sebuah ciuman, Mat. 26:47–50 (Mrk.
14:43–45; Luk. 22:47–48; Yoh. 18:2–5).
Menggantung diri, Mat. 27:5. Setan ma-
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suk ke dalam Yudas, Luk. 22:3 (Yoh. 13:2,
26–30). Daud berbicara tentang pengkhianatan Yudas terhadap Yesus, Kis. 1:16
(Mzm. 41:10).
Yudas, Saudara Laki-Laki Yakobus

Dalam Perjanjian Baru, salah seorang dari Dua Belas Rasul mula-mula
Yesus Kristus (Luk. 6:13–16). Dia mungkin juga dikenal sebagai Lebeus Tadeus
(Mat. 10:2–4).

Yunus. Lihat juga Niniwe

Seorang nabi Perjanjian Lama yang
dipanggil oleh Tuhan untuk mengkhotbahkan pertobatan ke Kota Niniwe (Yun.
1:1–2).

Kitab Yunus: Sebuah kitab dalam Perjanjian Lama yang menceritakan tentang
pengalaman dalam kehidupan Yunus.
Yunus mungkin tidak menulis sendiri
kitab tersebut. Gagasan utama dari kitab Yunus adalah bahwa Yehova berkuasa di mana-mana dan tidak membatasi
kasih-Nya kepada suatu bangsa atau khalayak tertentu.
Dalam pasal 1, Tuhan memanggil
Yunus untuk berkhotbah ke Niniwe.
Alih-alih melakukan seperti yang telah
Tuhan perintahkan, Yunus melarikan diri
dengan menumpang kapal dan ditelan
oleh seekor ikan besar. Dalam pasal 2,
Yunus berdoa kepada Tuhan, dan ikan
tersebut memuntahkan Yunus keluar ke
tanah kering. Pasal 3 mencatat bahwa
Yunus pergi ke Niniwe dan bernubuat
tentang keruntuhannya. Meskipun demikian, orang-orang bertobat. Dalam pasal
4, Tuhan menghardik Yunus karena marah bahwa Tuhan menyelamatkan orang-
orang tersebut.
Yesus mengajarkan bahwa ditelannya Yunus oleh ikan merupakan suatu
bayangan akan kematian dan kebangkitan Yesus sendiri (Mat. 12:39–40; 16:4;
Luk. 11:29–30).
Yusuf dari Arimatea

Yusuf dari Arimatea adalah anggota
Sanhedrin, murid Kristus, serta orang
Israel yang kaya dan setia yang tidak mengambil bagian dalam penghukuman Tuhan kita. Setelah Penyaliban,

Yusuf, Putra Yakub

Yusuf mengafani tubuh Juruselamat
dengan kain lenan yang bersih dan
membaringkan-Nya di dalam makam
milik Yusuf sendiri yang menyerupai
gua (Mat. 27:57–60; Mrk. 15:43–46; Luk.
23:50–53; Yoh. 19:38–42).
Yusuf, Putra Yakub. Lihat juga Israel;
Yakub, Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra sulung
Yakub dan Rahel (Kej. 30:22–24; 37:3).
Yusuf mendapatkan hak kesulungan
di Israel karena Ruben, putra sulung
dari istri pertama Yakub, kehilangan
hak istimewa tersebut karena pelanggaran (1 Taw. 5:1–2). Karena dia layak,
Yusuf, sebagai putra sulung dari istri kedua Yakub, adalah berikutnya dalam garis keturunan bagi berkat tersebut. Yusuf
juga menerima berkat dari ayahnya tak
lama sebelum Yakub mati (Kej. 49:22–26).
Yusuf adalah pria dengan karakter
yang luhur, individu “berakal budi dan
bijaksana” (Kej. 41:39). Penolakannya terhadap istri Potifar adalah teladan iman,
kesucian, dan integritas pribadi (Kej.
39:7–12). Di Mesir, ketika Yusuf mengungkapkan identitas sejatinya kepada
saudara-saudaranya, dia berterima kasih alih-alih menyalahkan mereka atas
cara mereka telah memperlakukannya.
Dia percaya tindakan mereka telah menolong untuk mencapai kehendak ilahi
Allah (Kej. 45:4–15).
Wahyu zaman akhir mengungkapkan
misi yang lebih besar dari keluarga Yusuf
pada zaman terakhir (TJS, Kej. 50:24–38
[Apendiks]; 2 Ne. 3:3–24; 3 Ne. 20:25–27).

Yakub sangat mengasihi Yusuf dan
memberinya jubah berwarna-
w arni,
Kej. 37:3. Karena kecemburuan saudara-
saudara Yusuf semakin membencinya
dan berkomplot untuk membunuhnya,
tetapi sebagai gantinya menjual dia kepada para saudagar, yang berada dalam
perjalanan mereka ke Mesir, Kej. 37:5–
36. Di Mesir, Tuhan memakmurkan Yusuf
dan dia menjadi penguasa di rumah
Potifar, Kej. 39:1–4. Istri Potifar berdusta,
mengatakan bahwa Yusuf berusaha merayunya; Yusuf secara keliru dihukum
dan dimasukkan ke dalam penjara,
Kej. 39:7–20. Yusuf menafsirkan mimpi
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Yusuf, Suami Maria

dari kepala juru minuman dan juru roti
Firaun, Kej. 40. Firaun mulai berkenan
dengan Yusuf karena Yusuf telah menafsirkan salah satu dari mimpi-mimpi
Firaun; dia menjadikan Yusuf seorang penguasa atas Mesir, Kej. 41:14–45. Efraim
dan Manasye lahir, Kej. 41:50–52. Yusuf
dipersatukan dengan ayah dan para
saudara laki-lakinya, Kej. 45–46. Yusuf
mati di Mesir pada usia 110 tahun, Kej.
50:22–26.
Yusuf, Suami Maria. Lihat juga Maria,
Ibu dari Yesus; Yesus Kristus
Suami Maria, ibu dari Yesus. Yusuf
adalah keturunan Daud (Mat. 1:1–16;
Luk. 3:23–38) dan tinggal di Nazaret. Dia
telah bertunangan dengan Maria. Tepat
sebelum pernikahan mereka, Maria menerima kunjungan dari malaikat Gabriel,
yang mengumumkan bahwa Maria telah
dipilih untuk menjadi ibu dari Juruselamat (Luk. 1:26–35). Yusuf juga menerima wahyu tentang kelahiran ilahi ini
(Mat. 1:20–25).
Maria adalah satu-satunya orangtua
duniawi Yesus karena Allah Bapa adalah ayah dari Yesus. Tetapi orang-orang
Yahudi menganggap Yusuf sebagai ayah
dari Yesus, dan Yesus memperlakukannya demikian (Luk. 2:48, 51). Diperingatkan melalui mimpi surgawi, Yusuf
melindungi nyawa bayi Yesus dengan
melarikan diri ke Mesir (Mat. 2:13–14).
Setelah Herodes mati, seorang malaikat
memberi petunjuk kepada Yusuf untuk
membawa Kristus kecil kembali ke Israel
(Mat. 2:19–23).
Zakharia

Seorang nabi Perjanjian Lama yang
bernubuat sekitar tahun 520 sm. Dia hidup pada masa yang sama seperti Nabi
Hagai (Ezr. 5:1; 6:14).
Kitab Zakharia: Kitab ini terkemuka untuk nubuat-nubuatnya tentang pelayanan
fana Kristus dan Kedatangan Kedua-Nya
(Za. 9:9; 11:12–13; 12:10; 13:6). Pasal 1–8
memuat serangkaian penglihatan masa
depan umat Allah. Pasal 9–14 memuat
penglihatan tentang Mesias, zaman ter-
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akhir, pengumpulan Israel, perang besar
terakhir, dan Kedatangan Kedua.
Zakharias. Lihat juga Elisabet; Yohanes
Pembaptis

Dalam Perjanjian Baru, ayah dari
Yohanes Pembaptis. Zakharias memegang jabatan imam dan bertugas di dalam bait suci.

Zakharias dibunuh di antara bait
suci dan altar, Mat. 23:35 (Luk. 11:51).
Malaikat Gabriel menjanjikan kepada
Zakharias dan istrinya, Elisabet, seorang
putra, Luk. 1:5–25 (A&P 27:7). Lidahnya
dilepaskan, Luk. 1:59–79.
Zaman Akhir. Lihat juga Kedatangan
Kedua Yesus Kristus; Tanda-Tanda
Zaman

Zaman dimana kita sekarang hidup.
Zaman (atau dispensasi zaman) tepat sebelum Kedatangan Kedua Tuhan.

Aku memberi tahu kamu apa yang
akan menimpamu pada zaman terakhir,
Kej. 49:1. Penebus akan berdiri pada zaman akhir di atas tanah, Ayb. 19:25. Pada
zaman terakhir, rumah Tuhan akan ditegakkan, Yes. 2:2.
Pada zaman terakhir masa berbahaya
akan datang, 2 Tim. 3:1–7. Para pengolok zaman akhir akan menyangkal Kedatangan Kedua, 2 Ptr. 3:3–7.
Aku bernubuat kepadamu mengenai
zaman terakhir, 2 Ne. 26:14–30.
Demikianlah gereja-Ku akan dinamakan pada zaman terakhir, bahkan Gereja
Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, A&P 115:4.
Kristus akan datang pada zaman terakhir, Musa 7:60.
Zaman Terakhir. Lihat Zaman Akhir
Zarahemla. Lihat juga Amon,
Keturunan Zarahemla; Mulek

Dalam Kitab Mormon, Zarahemla
merujuk pada (1) pria yang memimpin
koloni Mulek, (2) kota yang disebut menurut namanya, (3) tanah Zarahemla,
atau (4) orang-orang yang mengikutinya.
Zarahemla bersukacita bahwa Tuhan
telah mengutus orang-orang Nefi, Omni
1:14. Zarahemla memberikan silsilah lelu-
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hur, Omni 1:18. Amon adalah keturunan
Zarahemla, Mosia 7:3, 13. Gereja ditegakkan di Kota Zarahemla, Alma 5:2. Karena
yang saleh, yang jahat diselamatkan di
Zarahemla, Hel. 13:12. Kota Zarahemla
terbakar pada kematian Kristus, 3 Ne.
8:8, 24.
Zebulon. Lihat juga Israel; Yakub,
Putra Ishak

Dalam Perjanjian Lama, putra Yakub
dan Lea (Kej. 30:19–20).

Suku Zebulon: Yakub memberkati suku
Zebulon (Kej. 49:13). Suku Zebulon bergabung dengan Debora dan Barak dalam
berperang melawan musuh Israel (Hak.
4:4–6, 10). Mereka juga bergabung dengan Gideon dalam memerangi orang-
orang Midian (Hak. 6:33–35).
Zedekia. Lihat juga Mulek

Dalam Perjanjian Lama, raja terakhir
Yehuda (2 Raj. 24:17–20; 25:2–7). Zedekia
menahan Nabi Yeremia (Yer. 32:1–5),
dan Yeremia menubuatkan penawanan
Zedekia (Yer. 34:2–8, 21). Lehi dan keluarganya tinggal di Yerusalem selama tahun pertama masa pemerintahan Zedekia
(1 Ne. 1:4). Semuanya kecuali salah seorang putra Zedekia dibunuh; putranya,
Mulek meloloskan diri ke Belahan Bumi
Sebelah Barat (Yer. 52:10; Omni 1:15; Hel.
8:21).

Zefanya

Seorang nabi Perjanjian Lama yang hidup pada masa pemerintahan Yosia (639–
608 sm).

Kitab Zefanya: Pasal 1 berbicara tentang
hari mendatang yang akan dipenuhi dengan kemurkaan dan kesusahan. Pasal
2 memberi petuah kepada bangsa Israel
untuk mengupayakan kesalehan dan kelembutan hati. Pasal 3 menceritakan tentang Kedatangan Kedua, ketika segala
bangsa akan berhimpun untuk pertempuran. Tuhan, meskipun demikian, akan
memerintah di tengah mereka.
Zenif

Dalam Kitab Mormon, pria yang memimpin rombongan yang kembali ke tanah Nefi; dia menjadi raja mereka dan

Zezrom

memimpin mereka dengan saleh (Mosia
9–10).
Zenok

Seorang nabi Israel dalam zaman Perjanjian Lama yang disebutkan hanya dalam Kitab Mormon.
Bernubuat tentang kematian Kristus,
1 Ne. 19:10. Berbicara tentang Putra
Allah, Alma 33:15 (Alma 34:7). Adalah
martir bagi kebenaran, Alma 33:17. Bernubuat mengenai kedatangan Mesias,
Hel. 8:20.

Zenos

Seorang nabi Israel dalam zaman Perjanjian Lama yang nubuat-nubuatnya
tentang misi Kristus ditemukan hanya
dalam Kitab Mormon.
Bernubuat tentang penguburan Kristus
dan tiga hari kegelapan, 1 Ne. 19:10, 12.
Meramalkan pengumpulan Israel, 1 Ne.
19:16. Yakub mengutip perumpamaan
Zenos tentang pohon zaitun yang terpelihara dan yang liar, Yakub 5. Yakub
memaparkan kiasan Zenos, Yakub 6:1–
10. Mengajarkan mengenai doa dan ibadat, Alma 33:3–11. Mengajarkan bahwa
penebusan datang melalui Putra, Alma
34:7. Dibunuh karena kesaksiannya yang
berani, Hel. 8:19. Berbicara tentang pemulihan orang-orang Laman, Hel. 15:11.
Bersaksi tentang kehancuran pada kematian Kristus, 3 Ne. 10:15–16.

Zerubabel

Dalam Perjanjian Lama, ketika Koresh
memberikan izin bagi orang-
o rang
Yahudi untuk kembali ke Palestina,
Zerubabel ditetapkan sebagai pembesar
atau perwakilan keluarga rajani Yahudi.
Nama Persianya adalah Sesbazar (Ezr.
1:8). Dia terlibat dalam membangun kembali bait suci di Yerusalem (Ezr. 3:2, 8; 5:2).

Zezrom

Dalam Kitab Mormon, ahli hukum di
Kota Amoniha. Alma dan Amulek mengenali melalui Roh bahwa Zezrom
sedang berdusta. Dia kemudian diinsafkan pada Injil Kristus (Alma 11:21–46;
15:1–12).

Zipora

PENUNTUN BAGI TULISAN SUCI

Zipora. Lihat juga Musa
Dalam Perjanjian Lama, istri Musa dan
putri dari Yitro (Kel. 2:21; 18:2).
Zoram
Dalam Kitab Mormon, hamba Laban
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yang bergabung dengan Nefi dan Lehi
untuk datang ke tanah terjanjikan (1 Ne.
4:31–38). Karena kesetiaan Zoram, Lehi
memberkatinya bersama dengan para
putra Lehi sendiri (2 Ne. 1:30–32). Keturunannya dikenal sebagai orang-orang
Zoram (Yakub 1:13).

KRONOLOGI

K

ronologi singkat berikut dapat memberikan Anda suatu pengertian tentang urutan peristiwa pada zaman Alkitab dan Kitab Mormon. Banyak tanggal merupakan
perkiraan, khususnya pada zaman Perjanjian Lama.
Peristiwa-peristiwa pada masa para bapa bangsa terdahulu. (Karena kesulitan
dalam menentukan tanggal persis untuk peristiwa-peristiwa pada bagian ini,
tanggal tidak diberikan.)
sm (atau seu—Sebelum Era Umum)
4000

Adam jatuh.
Henokh melayani.
Nuh melayani; bumi dilanda air bah.
Menara Babel dibangun; orang-orang Yared pergi ke Tanah Terjanjikan.
Melkisedek melayani.
Nuh mati.
Abram (Abraham) lahir.
Ishak lahir.
Yakub lahir.
Yusuf lahir.
Yusuf dijual ke Mesir.
Yusuf muncul di hadapan Firaun.
Yakub (Israel) dan keluarganya pergi ke Mesir.
Yakub (Israel) mati.
Yusuf mati.
Musa lahir.
Musa memimpin anak-anak Israel keluar dari Mesir (Eksodus).
Musa diubah.
Yosua mati.
Setelah Yosua mati, periode hakim-hakim dimulai, hakim pertama adalah
Otniel dan yang terakhir Samuel; urutan dan tanggal sisanya sangat tidak
pasti.
Saul diurapi sebagai raja.

Peristiwa-Peristiwa di Persekutuan Kerajaan Israel
1095

Masa pemerintahan Saul dimulai.

1063

Daud diurapi sebagai raja oleh Samuel.

1055

Daud menjadi raja di Hebron.

1047

Daud menjadi raja di Yerusalem; Natan dan Gad bernubuat.
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1015

Salomo menjadi raja seluruh Israel.

991

Bait suci diselesaikan.

975

Salomo mati; sepuluh suku utara memberontak melawan Rehabeam,
putranya, dan Israel terbagi.

Peristiwa-Peristiwa di
Israel

975

Yerobeam adalah
raja Israel.

875

Ahab berkuasa
di Samaria atas
Israel utara; Elia
bernubuat.

851

Elisa mengerjakan
mukjizat-mukjizat
besar.

792

Amos bernubuat.

790

Yunus dan Hosea
bernubuat.

721

Peristiwa-Peristiwa di
Yehuda

949

Sisak, raja
Mesir, menjarah
Yerusalem.

740

Yesaya mulai
bernubuat.
(Roma didirikan;
Nabonasar adalah
raja Babilon
pada tahun 747;
Tiglat-Pileser III
adalah raja Asiria
dari tahun 747
sampai 734.)

728

Hizkia adalah
raja Yehuda.
(Salmaneser IV
adalah raja Asiria.)

642

Nahum bernubuat.

628

Yeremia dan
Zefanya
bernubuat.

Kerajaan Utara
dihancurkan;
sepuluh suku
dibawa ke dalam
penawanan; Mikha
bernubuat.

Peristiwa-Peristiwa dalam
Sejarah Kitab Mormon
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Peristiwa-Peristiwa di
Israel

Peristiwa-Peristiwa di
Yehuda

609

598

587

Peristiwa-Peristiwa dalam
Sejarah Kitab Mormon

Obaja bernubuat;
Daniel dibawa
pergi tertawan ke
Babilon. (Niniwe
jatuh pada tahun
606; Nebukadnezar
adalah raja Babilon
dari tahun 604
sampai 561.)
600

Lehi meninggalkan
Yerusalem.

588

Mulek berangkat
dari Yerusalem ke
tanah terjanjikan.

588

Orang-orang Nefi
memisahkan diri
dari orang-orang
Laman (antara
tahun 588 sampai
570).

Yehezkiel
bernubuat di
Babilon; Habakuk
bernubuat;
Zedekia adalah
raja Yehuda.

Nebukadnezar
merebut
Yerusalem.

Peristiwa-Peristiwa dalam
Sejarah Orang-Orang Yahudi

537

Koresh menetapkan bahwa
orang-orang Yahudi dapat
kembali dari Babilon.

520

Hagai and Zakharia bernubuat.

486

Ester hidup.

458

Ezra diberi kewenangan untuk
mengadakan reformasi.

444

Nehemia ditetapkan sebagai
gubernur Yudea.

432

Maleakhi bernubuat.

Peristiwa-Peristiwa dalam
Sejarah Kitab Mormon

400

Yarom menerima
lempengan-lempengan.
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Peristiwa-Peristiwa dalam
Sejarah Orang-Orang Yahudi

332

Aleksander yang Agung
menaklukkan Aram dan Mesir.

323

Aleksander mati.

277

Septuagin, terjemahan tulisan
suci Yahudi ke dalam bahasa
Yunani, dimulai.

167

Matatias orang Makabe
memberontak melawan Aram.

166

Yudas Makabaeus menjadi
pemimpin orang-orang Yahudi.

165

Bait suci dibersihkan dan
didedikasikan kembali; Hanukah
bermula.

161

Yudas Makabaeus mati.

63

Pompei menaklukkan Yerusalem,
kekuasaan Makabe berakhir
di Israel, dan kekuasaan Roma
dimulai.

51

Kleopatra memerintah.

41

Herodes dan Fasael dijadikan raja
wilayah bersama dari Yudea.

37

Herodes menjadi pemimpin di
Yerusalem.

31

Pertempuran Aktium
dipertarungkan; Agustus adalah
kaisar Roma dari tahun 31 sm
sampai 14 m.
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Sejarah Kitab Mormon

360

Omni menerima
lempengan-lempengan.

148

Abinadi mati syahid; Alma
menegakkan kembali Gereja di
antara orang-orang Nefi.

124

Benyamin memberikan ucapan
terakhirnya kepada orang-orang
Nefi.

100

Alma yang Muda dan para
putra Mosia memulai pekerjaan
mereka.

91

Masa pemerintahan para hakim
dimulai di antara orang-orang
Nefi.
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Peristiwa-Peristiwa dalam
Sejarah Orang-Orang Yahudi

30

Kleopatra mati.

17

Herodes memulihkan bait suci.

Peristiwa-Peristiwa dalam
Sejarah Kitab Mormon

6

Samuel, orang Laman bernubuat
tentang kelahiran Kristus.

Peristiwa-Peristiwa dalam
Sejarah Kristen

Peristiwa-Peristiwa dalam
Sejarah Kitab Mormon

m

m
Kelahiran Yesus Kristus.

30

Pelayanan Kristus dimulai.

33

Kristus disalibkan.

35

Paulus insaf.

45

Paulus mengadakan perjalanan
misionarisnya yang pertama.

58

Paulus diutus ke Roma.

61

Sejarah Kisah Para Rasul ditutup.

62

Roma dibakar; orang-orang
Kristen dianiaya di bawah Nero.

70

Orang-orang Kristen melarikan
diri ke Pela; Yerusalem dikepung
dan direbut.

95

Orang-orang Kristen dianiaya
oleh Domitian.

Kronlgi

33
Kristus yang bangkit
atau menampakkan diri di Amerika.
34

385

Bangsa Nefi dihancurkan.

421

Moroni menyembunyikan
lempengan-lempengan.

KESELARASAN KITAB-KITAB INJIL

A

jaran-ajaran Juruselamat dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dapat dibandingkan satu sama lain serta dengan wahyu zaman akhir dengan cara berikut.

Peristiwa

Matius

Silsilah Yesus

1:1–17

Markus

Yohanes

Wahyu Zaman
Akhir

3:23–38

Kelahiran Yohanes
Pembaptis
Kelahiran Yesus

Lukas

1:5–25,
57–58
2:1–15

2:6–7

Nubuat-nubuat
Simeon dan Hana

2:25–39

Kunjungan ke bait
suci (Paskah)

2:41–50

Awal pelayanan
Yohanes

3:1, 5–6

1:4

3:1–3

Baptisan Yesus

3:13–17

1:9–11

3:21–22

Godaan-godaan
terhadap Yesus

4:1–11

1:12–13

4:1–13

1 Ne. 11:18–20;
2 Ne. 17:14;
Mosia 3:5–8;
Alma 7:10;
Hel. 14:5–12;
3 Ne. 1:4–22

A&P 35:4;
84:27–28
1:31–34

1 Ne. 10:7–10;
2 Ne. 31:4–21

Kesaksian Yohanes
Pembaptis

1:15–36

A&P 93:6–18,
26

Perjamuan
pernikahan di Kana
(mukjizat pertama
Yesus)

2:1–11

Pembersihan
pertama bait suci

2:14–17

Kunjungan
Nikodemus

3:1–21

Wanita Samaria di
dekat sumur

4:1–42

Yesus ditolak di
Nazaret
Penjala ikan
dipanggil untuk
menjadi penjala
manusia

4:16–30
4:18–22

1:16–20

KESELARASAN KITAB-KITAB INJIL
Peristiwa

Matius

Markus

Penuhnya pukat
melalui mukjizat

Lukas

Yohanes

232
Wahyu Zaman
Akhir

5:1–11

Dua Belas dipanggil 10:1–4
dan ditahbiskan
Khotbah di Bukit

5–7

Doa Bapa Kami

6:5–15

3:13–19

6:12–16

1 Ne. 13:24–26,
39–41;
A&P 95:4

6:17–49

3 Ne. 12–14

11:1–4

3 Ne. 13:5–15

Menghidupkan
kembali putra janda

7:11–15

Yesus diurapi oleh
seorang wanita

7:36–50

Perumpamaan-perumpamaan Yesus adalah cerita pendek yang membandingkan objek
atau peristiwa biasa dengan kebenaran. Yesus sering menggunakannya untuk mengajarkan kebenaran rohani.

Penabur:

13:3–9,
18–23

Lalang:

13:24–30,
36–43

Benih sesawi:

13:31–32

Ragi:

13:33

Harta benda di
ladang:

13:44

Mutiara yang
sangat berharga:

13:45–46

Pukat penjala
ikan:

13:47–50

Tuan rumah:

13:51–52

Hamba yang tak
berbelas kasihan:

18:23–35

4:3–9,
14–20

8:4–8,
11–15
A&P 86:1–7

4:30–32

13:18–19
13:20–21

Gembala Yang
Baik:

10:1–21

Orang Samaria
yang baik:

10:25–37

Kerendahhatian,
pesta perkawinan:

14:7–11

Perjamuan malam
yang besar

14:12–24

Domba yang
hilang:

lihat juga
18:12–14

15:1–7

3 Ne. 15:17–24
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Peristiwa

Matius

Markus

Lukas

Kepingan uang
yang hilang:

15:8–10

Putra yang boros:

15:11–32

Petugas
pengawasan yang
tidak saleh:

16:1–13

Lazarus dan
orang kaya:

16:14–15,
19–31

Hakim yang tidak
adil:

18:1–8

Para pekerja di
kebun:

20:1–16

Yohanes

Wahyu Zaman
Akhir

lihat juga
10:31

Mina:

19:11–27

Dua orang putra:

21:28–32

Para penggarap
yang jahat:

21:33–46

12:1–12

20:9–19

Pernikahan putra 22:1–14
raja:

bandingkan
dengan
14:7–24

Sepuluh orang
gadis:

25:1–13

lihat juga
12:35–36

Talenta:

25:14–30

A&P 45:56–59

Domba-domba,
25:31–46
kambing-kambing:
Menenangkan badai 8:23–27

4:35–41

8:22–25

5:1–20

8:26–29

Menghidupkan
9:18–20,
kembali putri Yairus 23–26

5:21–24,
35–43

8:41–42,
49–56

Menyembuhkan
wanita dengan
masalah
pendarahan

9:20–22

5:25–34

8:43–48

Memberi tanggung
jawab kepada Dua
Belas

10:5–42

6:7–13

9:1–6

Memberi makan
lima ribu orang

14:16–21

6:33–44

9:11–17

Mencampakkan
legiun iblis ke
dalam babi-babi

8:28–34

A&P 18
6:5–14

KESELARASAN KITAB-KITAB INJIL
Peristiwa

Matius

Markus

Yesus berjalan di
atas air

14:22–33

6:45–52

Lukas

Yohanes

Wahyu Zaman
Akhir

6:15–21

Khotbah tentang
Roti Kehidupan

6:22–71

Kesaksian Petrus
tentang Kristus

16:13–16

Petrus dijanjikan
kunci-kunci
kerajaan

16:19

17:1–13
Perubahan rupa;
kunci-kunci imamat
dipercayakan

8:27–29

9:18–21

9:2–13

9:28–36

A&P 63:20–21;
110:11–13

10:1–12

A&P 107:25,
34, 93–97;
124:138–140

Tujuh Puluh
ditetapkan dan
diutus
Menyembuhkan
orang buta pada
hari Sabat

9

Lazarus dipulihkan

11:1–53
17:11–19

Menyembuhkan
sepuluh penderita
kusta
Memberkati
anak-anak

19:13–15

10:13–16

Maria mengurapi
kaki Kristus

26:6–13

14:3–9

Perjalanan
masuk dengan
kemenangan

21:6–11

11:7–11

19:35–38

Para penukar uang
diusir dari bait suci

21:12–16

11:15–19

19:45–48

12:41–44

21:1–4

13

21:5–38

Peser si janda
Kehancuran
Yerusalem dan
tanda-tanda
Kedatangan Kedua

234

24

18:15–17
12:2–8
12:12–18

A&P 45:16–60;
JS—M 1
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Peristiwa

Matius

Markus

Lukas

Yohanes

Paskah terakhir
Yesus; sakramen
diberlakukan;
petunjuk-petunjuk
bagi Dua Belas;
pembasuhan kaki
para murid

26:14–32

14:10–27

22:1–20

13–17

Yesus adalah pokok
anggur

15:1–8

Penderitaan Yesus
di Getsemani

26:36–46

14:32–42

22:40–46

18:1

Pengkhianatan
Yudas

26:47–50

14:43–46

22:47–48

18:2–3

Pemeriksaan di
hadapan Kayafas

26:57

14:53

22:54,
66–71

18:24, 28

Pemeriksaan di
hadapan Pilatus

27:2, 11–14 15:1–5

23:1–6

18:28–38

Pemeriksaan di
hadapan Herodes
15:15–20

Penyaliban

27:35–44

15:24–33

23:32–43

Kebangkitan

28:2–8

16:5–8

24:4–8

16:14

24:13–32,
36–51

19:1–12

Penampakan diri
Yesus kepada Tomas
Kenaikan

2 Ne. 9:21–22;
Mosia 3:5–12;
A&P 19:1–24

23:7–12

Yesus dicambuk dan 27:27–31
diejek

Penampakan diri
Yesus kepada para
murid

Wahyu Zaman
Akhir

19:18–22

Hel. 14:20–27;
3 Ne. 8:5–22;
10:9

20:19–23
20:24–29

16:19–20

24:50–53

Keslarnitb-Ij

